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 :ملدمت

       َغغذ الخُاة اإلاهاضغة نلى الىخضاث الاْخطاصًت اإلاسخلُت جدضًاث ٖبيرة جغجبـ ببٓاء َظٍ الىخضاث 

ا،وبما ؤن ا واػصَاَع الهطغ الخالي َى نطغ اإلاهلىماث ؤو نطغ الاجطاالث َٓض ؤضبذ َىإ ٖم  واؾخمغاَع

َاثل مً البُاهاث واإلاهلىماث التي هي بداحت بلى جُؿير ومهالجت وجدلُلها، مما صَو جلٚ اإلااؾؿاث هدى جبني 

ت واإلاداؾبُت الخضًثت، لدؿخؿُو مىاحهت ومىاٖبت َظا الهطغ والخًيراث،بٓطض  ألاؾالُب والخٓىُاث ؤلاصاٍع

ا والتي ؤصث بلى جؼاًض ؤَمُت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت، ولًغع ؤلاَطاح نً ُْمت  الخُاف نلى بٓائها وهمَى

ٗان البض مً قهىع ما ٌهٍغ الُىم بالخدلُل اإلاالي، الظي ٌشٙل ؤخض ؤَم  اإلاهلىماث اإلادخىاة في الٓىاثم اإلاالُت 

الىؾاثل التي حؿخسضمها مىكماث ألانماٛ مً ؤحل الىضٛى بلى جسؿُـ مالي ؾلُم، خُث حهخم بهملُت اجساط 

الٓغاعاث والتي جخهلٔ بُُُ٘ت الخطٛى واؾدثماع ألامىاٛ بالشٙل ألامثل وبُ٘اءة،ومً ؤحل حهكُم الُٓمت 

ٗاث في الىمى  ُت للمىكمت ؤو حهكُم زغوة اإلاالٕ واإلاؿاَمين، وبالخالي اإلاؿاَمت في جدُٓٔ َضٍ الشغ الؿْى

 . والبٓاء والاؾخمغاع

      وبػصاصث ؤَمُت الخدلُل اإلاالي في قل جىؾو ؤوشؿت ألانماٛ في ناإلاىا اإلاهاضغ، ولم حهض الٓىاثم اإلاالُت 

ا بإصاة ؤو ؤٖثر مً ؤصواث  َؼ الخخامُت للماؾؿاث ْاصعة نلى جٓضًم ضىعة مخٙاملت نً اليشاؽ صون حهٍؼ

ا وجدضًض هٓاؽ الٓىة والػهِ في بِئت اإلايشإة الضازلُت، وجُُٓمه للُغص والتهضًضاث  الخدلُل اإلاالي لخُؿيَر

و ألانماٛ، بغاَت بلى الخهُٓض . في بِئت اإلايشإة الخاعحُت ض اػصاصث َظٍ ألاَمُت بتزاًض ؾهت وحهٓض مشاَع ْو

ولظلٚ َةن الٓغاعاث . الظي ًطاخب نملُت ضىانت الٓغاعاث في نالم جؼاًضث َُه اإلاىاَؿت وخالت نضم الخإٖض

ل لم حهض نملُت ؾهلت نلى ضاوو الٓغاع الُٓام بها انخماصا  ت في مجاٛ الدشًُل ؤو الاؾدثماع ؤو الخمٍى ؤلاصاٍع

هاجه في اإلاؿخٓبل  .نلى الخبراث الظاجُت صون صنمها بيخاثج الخدلُل اإلاالي وجْى

       ٌهخبر الخدلُل اإلاالي مً ؤَم ؤصواث الدؿُير ، التي ٌؿخهين بها مخسظ الٓغاع اإلاالي، ؤو ؤي ؾٍغ آزغ له 

ومً اإلاىاؾب ؤلاشاعة َىا بلى ؤن ؤَمُت الخدلُل اإلاالي ال جٓخطغ نلى ؤلاصاعة اإلاالُت للماؾؿت . مطلخت

م، إلاا لهظٍ  وخضَا،بل ؤن َظا اإلاىغىم ؤضبذ ٌهني بلى حاهب بصاعة اإلااؾؿت، مال٘يها، صاثىيها ومىقُيها وييَر

اإلاجمىناث مً مطالح ًخؿلب اإلاداَكت نليها الخطٛى نلى ؤصّ ما ًمً٘ مً اإلاهلىماث نً اإلااؾؿت وؤصائها 

ظا ال ًمً٘ الىضٛى بلُه بال باؾخهماٛ ؤصواث جدلُلُت مً ْبل مدلل ْاصع نلى  ا اإلاالي، َو َؼ ومضي ؾالمت مٖغ

والاججاَاث . اؾخهماٛ اإلاهلىماث اإلاخاخت، وحهٍغ الهالْاث التي جغبؿها، وألاَمُت اليؿبُت لٙل بىض مً بىىصَا

ا  .التي ًخسظَا ؤصاَئ

     خُث ٌؿانض الخدلُل اإلاالي في جم٘ين بصاعة اإلايشإة في عؾم ؤَضاَها وؾُاؾاتها الدشًُلُت، وبالخالي ًػمً 

ت الالػمت إلاؼاولت اليشاؽ الاْخطاصي، وطلٚ مً زالٛ مٓاعهت اإلاهلىماث  لها الضْت في بنضاص الخؿـ الؿىٍى

ت ؤؾبابها  والبُاهاث الُهلُت مو البُاهاث واإلاهلىماث اإلاسؿؿت، وجدضًض الاهدغاَاث وبالخالي جدلُلها ومهَغ

 .باؾخسضام بهؼ ألاؾالُب الُىُت وضُايت الىماطج

 :ئشيالُت البدح

 :مً زالٛ َظا الؿغح ًمً٘ ضُايت ؤلاشٙالُت الغثِؿُت لهظا البدث نلى الىدى الخالي

 ما دوز الخدلُل اإلاالي في مساكبت حظُير اإلاإطظت الاكخطادًت ؟

 :ومً زالٛ َظٍ ؤلاشٙالُت الغثِؿُت ًم٘ىىا ببغاػ الدؿائالث الُغنُت الخالُت
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 ماطا هٓطض بىكام مغاْبت الدؿُير ؟ -1

 ما َى الخدلُل اإلاالي؟ -2

 ما هي ؤصواث الخدلُل اإلاالي اإلاؿخهملت التي حؿخسضمها اإلااؾؿت مً ؤحل جدلُل وغهُتها اإلاالُت ؟ -3

 :فسغُاث البدح

خت لألؾئلت الؿابٓت جٓىم صعاؾدىا نلى مجمىنت مً الُغغُاث التي جٓىم مً زالٛ َظٍ  ٖةحاباث مْا

 :والتي جخمثل في. الضعاؾت نلى ازخباع مضي صختها ؤو هُيها

ً ومسخلِ اإلاؿاولين  -1 هكام مغاْبت الدؿُير َى هكام شامل للمهلىماث، ٌهمل نلى جؼوٍض اإلاؿيًر

 .باإلاهلىماث التي حؿانضَم نلى اجساط الٓغاعاث

ت الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت -2 ا إلاهَغ  .الخدلُل اإلاالي َى صعاؾت الٓىاثم اإلاالُت وجدلُلها وجُؿيَر

 .جخمثل ؤصواث الخدلُل اإلاالي التي حؿخسضمها اإلااؾؿت في الٓىاثم اإلاالُت واليؿب اإلاالُت -3

 :مبرزاث اخخُاز اإلاىغىع

 :جىحض نضة ؤؾباب صَهذ بلى ازخُاع مىغىم َظٍ الضعاؾت منها

 :أطباب مىغىعُت وجخمثل في - أ

ؤَمُت اإلاىغىم البالًت لضي مؿيري اإلااؾؿاث الاْخطاصًت وزاضت جلٚ الُئت التي حشخًل بالىقُُت  -1

 .مداولت عبـ الخًيراث التي ؾخؿغؤ نلى مجاٛ اإلاداؾبت مو جلٚ اإلاخهلٓت بالخدلُل اإلاالي للٓىاثم اإلاالُت. اإلاالُت

 :أطباب ذاجُت وجخمثل في - ب

اَخمام شخص ي باالؾالم نلى ٗل ما ًخهلٔ بمغاْبت الدؿُير والخدلُل اإلاالي، وبد٘م الازخطاص الضعاس ي  -2

 .الظي م٘ىىا مً ؤزظ بهؼ ألاَٙاع اإلاؿبٓت نً اإلاىغىم بشٙل نام

ه وؤؾالُبه الخضًثت واإلاسخلُت -3  .عيبتي الصخطُت في الخهمٔ في مجاٛ الخدلُل اإلاالي والاؾالم نلى ؾْغ

 :أهمُت الدزاطت

جيبو ؤَمُت البدث مً الىاْو الظي حهِشه ميشإجىا في الىؾً الهغبي، َباإلغاَت بلى نضم اؾخسضام ؤصواث       

ابت الُهالت، التي ج٘شِ نً الاهدغاَاث التي جٓو ؤزىاء نملُت  الخسؿُـ َةجها ؤًػا جُخٓغ بلى ؤصواث الْغ

جىُُظ الخؿـ، وبال َإي زؿت بضون مغاحهت ومغاْبت ال جدٓٔ ؤَضاَها اإلاغحىة، لظا َالخإُٖض نلى الخدلُل 

ض َظا الجاهب بط  ٌهخبر مً ؤَم الىؾاثل التي بمىحبها جدلُل هخاثج اإلااؾؿاث الاْخطاصًت وجُُٓم . اإلاالي ًٖا

ٔ جدلُل الٓىاثم اإلاالُت، بدُث ًكهغ جدلُل جلٚ اإلاهلىماث هٓاؽ ْىة وغهِ اإلااؾؿت، ومضي  ؤصائها نً ؾٍغ

 .ؾالمت ؤوغانها اإلاالُت مً زالٛ مماعؾت وشاؾها، وجٙىن نىها لها في جغشُض ْغاعاتها

 :أهداف الدزاطت

 .الخهٍغ نلى ألاصواث اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي ْطض جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿت  -1

 ببغاػ ؤَمُت الخدلُل اإلاالي ٖإصاة لخُُٓم ألاصاء -2

 .الخهٍغ نلى خُٓٓت الىغو اإلاالي إلااؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت -3

 :مىهجُت الدزاطت وأدواتها

      لإلحابت نلى الدؿاٛئ الىاعص في ؤلاشٙالُت، ومً ؤحل جدُٓٔ ؤَضاٍ البدث جم الانخماص نلى ألاؾلىب 

الىضُي الخدلُلي، خُث اؾخهملىا اإلاىهج الىضُي في الجاهب الىكغي في الُطٛى الثالزت ألاولى، الٓاثم نلى 
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حمو البُاهاث واإلاهلىماث اإلاغجبؿت باإلاىغىم مدل الضعاؾت، ؤما اإلاىهج الخدلُلي َٓض جم اؾخسضامه في الجاهب 

الخؿبُٓي في الُطل الغابو الظي جم َُه صعاؾت خالت ماؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت نلى جدلُل الىزاثٔ 

ال٘خب،  )اإلاخهلٓت بالىقُُت اإلاالُت للماؾؿت، ولٓض جم الانخماص في َظٍ الضعاؾت نلى ألاصواث الخالُت 

 .(...اإلاظٖغاث، اإلاجالث، اإلاىاْو الال٘تروهُت

 :ضعىباث البدح

 .ْلت اإلاغاحو باللًت الهغبُت اإلاخهلٓت بمغاْبت الدؿُير_ 

ضهىبت الخطٛى نلى اإلاهلىماث والبُاث اإلاالُت خٛى اإلااؾؿت مدل الضعاؾت، زاضت اإلاهلىماث اإلاخهلٓت _ 

ذ بها لدؿخسضم في البدىر الهلمُت ت جلٚ اإلاهلىماث ونم الخطٍغ  .بالؿىىاث ألازيرة، وطلٚ لؿٍغ

 :ؤلاؾاز الصماوي واإلاياوي للدزاطت

 : البعد اإلاياوي

 .لٓض جمذ َظٍ الضعاؾت في ماؾؿت بجداصًت الخهاوهُاث الُالخُت بمؿخًاهم  

 :البعد الصماوي

 15، خُث امخضث َترة التربظ نلى مؿخىي اإلااؾؿت2015و 2014يؿذ الضعاؾت اإلاُضاهُت في اإلااؾؿت َترة 

 .2020 حاهُي 25 حاهُي بلى 10ًىما، مً 

 :هُيل البدح

، زالزت َطٛى للجاهب          إلاهالجت ؤلاشٙالُت والدؿائالث الُغنُت، ْمىا بخٓؿُم البدث بلى ؤعبهت َطٛى

طل للجاهب الخؿبُٓي، حؿبٓهم اإلآضمت و حهٓبهم الخاجمت  .الىكغي، َو

       بدُث وؿخهغع في الُطل ألاٛو  ؤلاؾاع اإلاُاَُمي إلاغاْبت الدؿُير الظي ْؿمىاٍ بلى زالزت مباخث، ألاٛو 

دي،  ؤما الثاوي َٓض  ًخػمً ماَُت مغاْبت الدؿُير مً زالٛ مُهىمها وزطاثطها باإلغاَت بلى جؿىعَا الخاٍع

ىا بلى ؤهىام مغاْبت الدؿُير ومغاخلها، ؤما الثالث ًخػمً ؤصواث مغاْبت الدؿُير  .جؿْغ

ألاٛو :      ؤما الُطل الثاوي الظي ًخػمً نمىمُاث خٛى الخدلُل اإلاالي والظي ْؿم بضوعٍ بلى زالزت مباخث

ًخػمً مضزل للخدلُل اإلاالي مً زالٛ مُهىمه وألاَضاٍ اإلاخىزاة مىه وجؿىعٍ، والثاوي اؾخهماالث الخدلُل 

ٗاألؾغاٍ اإلاؿخُُضة مً الخدلُل اإلاالي، ؤما اإلابدث ألازير َُخمثل في الٓىاثم اإلاالُت اإلاؿخسضمت في  اإلاالي 

 . الخدلُل اإلاالي

اإلابدث :         في خين زطظ الُطل الثالث جدذ نىىان ؤصواث الخدلُل اإلاالي واإلاخمثلت في زالزت مباخث

ىت)ألاٛو ماشغاث الخىاػن اإلاالي  ، ؤما اإلابدث الثاوي (عؤؽ اإلااٛ الهامل، اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل، الخٍؼ

ا ؤصاة مد٘مت ٌؿخسضمها اإلادلل اإلاالي للىضٛى بلى جُُٓم الجىاهب اإلاسخلُت  واإلاخمثل في اليؿب اإلاالُت بانخباَع

لىخاثج اإلااؾؿت، وهٓاؽ الٓىة والػهِ في نملُاتها الدشًُلُت واإلاالُت، واإلابدث الثالث اإلآاعهاث وبُان 

 .الخًيراث والاججاَاث

        ؤما في ما ًسظ الجاهب الخؿبُٓي جىاولىا َُه َطل واخض والظي خاولىا َُه بؾٓاؽ ما جم الخؿّغ بلُه 

ألاٛو ًخػمً الخهٍغِ باإلااؾؿت مدل الضعاؾت، والثاوي : في الجاهب الىكغي،و جم جٓؿُمه بلى زالزت مباخث

ىا بلى جدلُل الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت مدل  ىا َُه بلى اإلايزاهُت اإلاالُت، واإلابدث الثالث وألازير جؿْغ جؿْغ

.الضعاؾت
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 :جمهُد

ٌهض مُضان مغاْبت الدؿُير مجاال مهما، بانخباٍع مُخاح الخد٘م في حؿُير اإلااؾؿاث باإلغاَت بلى طلٚ           

ير اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بمسخلِ الهملُاث وألاوشؿت التي جٓىم بها اإلااؾؿت الاْخطاصًت، إلاؿانضة  تهخم بخَى

ت مضي جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاؿؿغة ومً زم اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت ً في جُُٓم ألاصاء ومهَغ   .اإلاؿيًر

ونلُه َةن مغاْبت الدؿُير ج٘دؿب ؤَمُت بالًت صازل اإلااؾؿت ج٘مً ؤَمُت بالًت صازل اإلااؾؿت ج٘مً      

ٔ غمان ْضعة الخد٘م والدؿُير في اإلاؿاع الصخُذ لخٓضًم  في جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاغحىة، وطلٚ نً ؾٍغ

ظا ما حهل  الىطاثذ وؤلاعشاصاث  الالػمت لخُاصي الاهدغاَاث الؿلبُت التي حهُٔ جدُٓٔ جلٚ ألاَضاٍ، َو

ٗان هىنها ابُت حشمل ٗل ؤوشؿتها ووقاثُها مهما   .اإلااؾؿت في خاحت بلى وقُُت ْع

 :    ونلى َظا ألاؾاؽ جم جطيُِ الُطل مً زالٛ زالر مباخث نلى الىدى الخالي

 ٛ  .ماَُت مغاْبت الدؿُير: اإلابدث ألاو

 .ؤهىام مغاْبت الدؿُير ومغاخلها: اإلابدث الثاوي

 .ؤصواث مغاْبت الدؿُير: اإلابدث الثالث
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 ٌ   ماهُت مساكبت الدظُير:اإلابدح ألاو

ؤ زالٛ الُترة الُاضلت بين الخغبين .م.حهخبر مغاْبت الدؿُير مً الىقاثِ خضًثت اليشإة خُث قهغث في الى       

مً٘ الٓٛى ؤن ؤخضار وقُُت مغاْبت الدؿُير جغحو بلى بوشاء مههض مغاْبي الدؿُير ؾىت . الهاإلاُخين  1931ٍو

ُ٘ت وبضؤث الىقُُت بالخؿىع بطىعة َهالت بهض الخغب الهاإلاُت الثاهُت خُث هٓل َظا  بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُ٘ت بلى ؤوعوبا وؤضبدذ اإلااؾؿاث حهؿي ؤَمُت متزاًضة لهظٍ الىقُُت،  الخؿىع مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .لظلٚ ؾىداٛو حؿلُـ الػىء نلى َظٍ الكاَغة مً زالٛ الخؿّغ بلى مُهىم ووشإة وؤَضاٍ مغاْبت الدؿُير

 ٌ خي إلاساكبت الدظُير : اإلاؿلب ألاو الخؿىز الخاٍز

ُ٘ت َظٍ اإلااؾؿاث ومو جؿىع وشاؾها  ً في اإلااؾؿاث ألامٍغ      قهغث مغاْبت الدؿُير في بضاًت الٓغن الهشٍغ

ابُت ال٘الؾُُ٘ت  وحهٓض نملُاتها وما ؾببخه ألاػمت الاْخطاصًت الهاإلاُت لها ؤها طإ، وبؿبب عجؼ الؿّغ الْغ

ابُت حضًضة مً ؾّغ  اإلاؿخهملت في بزغاج َظٍ اإلااؾؿاث مً ؤػمتها، خاولذ بًجاص ؾّغ وؤؾالُب ْع

اغُت ؤزغي مثل بدىر الهملُاث الخ، َظٍ الؿّغ التي ابخ٘غتها ...مداؾبُت مثل اإلاداؾبت الخدلُلُت وؾّغ ٍع

ٗاهذ في بضاًت مُالص مغاْبت الدؿُير الخضًثت ومً ؤبغػ اإلااؾؿاث التي ؾاَمذ في طلٚ هجض  َظٍ اإلااؾؿاث 

ت  ت " حُىيراٛ مىجىعػ"و " َىعص"شٖغ ٗاث التي ؤصزلذ ؾّغ وؤؾالُب حضًضة نلى " DU PONT"وشٖغ َظٍ الشغ

هكام مغاْبت الدؿُير مً ؤحل جضنُم وجىمُت الُهالُت الاْخطاصًت وطلٚ للخد٘م في بصاعة اإلااؾؿت مهما ٖبر 

. حجمها وحهضصث وقاثُها

ض شهضث مؿيرة مغاْبت الدؿُير ؤعبهت مغاخل       :  وهي ٖما ًليْو

ً :اإلاسخلت ألاولى مغخلت ؤولى اؾخهملذ مغاْبت الدؿُير اإلاداؾبت الهامت، وبنالم اإلاؿيًر  في البضاًت ٖو

باإلاهلىماث الالػمت اإلاخىىنت اإلاخهلٓت بهالْت اإلاغصوصًت باليشاؽ واإلاىخجاث اإلادٓٓت واإلابانت مً ؾٍغ 

٘ظا وغهذ الىٓاؽ ألاولى الؾخهماٛ ؤهكمت اليؿب وماشغاث ُْاؽ ألاصاء الاْخطاصي مىظ بضاًت . اإلااؾؿت َو

ُ٘ت زاضت مثل ماؾؿت  الٓغن اإلااض ي وشام هكام اليؿب وجؿىع صازل اإلااؾؿاث الُ٘مُاثُت ألامٍغ

"DUPONT " ظا الىكام وغو ألٛو مغة في نالْت مو خؿاباث اإلايزاهُت وخؿاباث الىخاثج مً 1907ؾىت  َو

ت ً اإلاغصوصًت في ٗل الهىامش الخجاٍع . ؤحل ببغاػ مسخلِ زؿىاث جٍٙى

ت في اإلااؾؿت خُث جم وغو مُٙاهيزماث الخىكُم :اإلاسخلت الثاهُت ٍؼ  حهخبر َظٍ اإلاغخلت مغخلت بضاًت الالمٖغ

غ، باإلغاَت  ىت اإلاالُت، البدث والخؿٍى ؼي مثل الخٍؼ وجٓؿُم َُٙل اإلااؾؿت بلى نضة وقاثِ صازل اإلآغ اإلاٖغ

بلى َغع هكام اؾخٓاللُت ألاْؿام في الدؿُير  وبحغاء مٓاعهت صازلُت مو ألاْؿام ألازغي مً ؤحل جدضًض 

ا َغ ت لالؾدثماعاث الجضًضة وجؿٍى . اإلاىاعص الػغوٍع

 اإلاغخلت التي جإؾـ َيها هكام مغاْبت الدؿُير والتي حاءث بهض الخغب الهاإلاُت الثاهُت في نطغ :اإلاسخلت الثالثت

الؿّغ الخٓىُت للدؿُير والخيبا الخٓضًغي والتي ؾبٓذ في اإلااؾؿاث الخاضت، َظٍ ألازيرة زطذ بؾتراجُجُت 

ً، ولً٘  ٔ ألاْؿام التي حهخبر طاث ؤَمُت في اإلاؿخٓبل باليؿبت للمؿيًر جسؿُـ الهملُاث واإلاىاػهت نً ؾٍغ

.  طلٚ في جسؿُـ نملُاتهم وحؿُير اإلايزاهُت الضازلُت مً ؤحل مؿابٓت اإلاىاعص مو الاَخماماث الخاضت
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 َظٍ اإلاغخلت التي حهخبر مً ؤَم مغاخل جؿىع مغاْبت الدؿُير  قهغث في الؿخِىاث مو اهدشاع :اإلاسخلت السابعت

ؤؾـ ؤلاصاعة باألَضاٍ التي ؤوشإث همـ الخىكُم الدؿلؿلي الظي ٌهخمض نلى مهالجت ألاَضاٍ ومٓاعهتها 

ٔ مغاْبت الدؿُير جطمُم مغاٖؼ اإلاؿاولُت وبظلٚ عؾمذ مغاْبت  ت، والظي اؾخضعى نً ؾٍغ بالىخاثج اإلاىاٍػ

اث اإلاؿاولُاث الدؿلؿلُت  1.الدؿُير ؤولى مؿخٍى

مفهىم وخطائظ مساكبت الدظُير : اإلاؿلب الثاوي

مفهىم مساكبت الدظُير : أوال

بت مً مطؿلخين          ْبل الخهغع إلاُهىم مغاْبت الدؿُير وزطاثطها هالخل ؤن مغاْبت الدؿُير مٖغ

 .لظا ؾىٓىم بخهٍغِ ٗل مطؿلح نلى خضي" الدؿُير"و" مغاْبت"

:     اإلاساكبت

حهني ٗلمت اإلاغاْبت وغو ما ٌهني الٓضعة نلى الخد٘م َُه وجىحيهه للىحهت اإلاغحىة، ؤي ٗل مغاْبت تهضٍ بلى      

ت الخىأَ مً نضمه  ؤي )ُْاؽ الىخاثج لُهل ما ومٓاعهت َظٍ الىخاثج مو ألاَضاٍ اإلادضصة مؿبٓا إلاهَغ

 2.(الخبانض ؤو الاهدغاٍ

:  الدظُير

ٗالُٓاصة، ؤلاصاعة، الخىحُه، لً٘ نمىما ٌؿخسضم مطؿلحي      ٌشمل مطؿلح الدؿُير نلى نضة مغاصَاث 

ؤلاصاعة والخىحُه للضاللت نلى مهام الؿلؿت الهلُا للماؾؿت َٓـ، بِىما ٌؿخسضم مطؿلحي الدؿُير والُٓاصة 

اث الخىكُمُت للماؾؿت  ٗاَت اإلاؿخٍى الهلُا، الىؾؿى، )للضاللت نلى اإلاهام التي ًٓىم بها اإلاؿاولىن في 

.  (الخىُُظًت

مً٘ حهٍغِ الدؿُير نلى ؤهه       نملُت تهضٍ بلى جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاؿؿغة مً ْبل اإلااؾؿت باؾخسضام "ٍو

 3".مىاعصَا اإلاخاخت

: حعٍسف مساكبت الدظُير

 ٌ ً مً ؤهه مغاْبت الدؿُير هيَةن  Antoonyٌهٍغ ؤهخىوي :   الخعٍسف ألاو  اإلاؿاع الظي ًخإٖض مً زالله اإلاضًٍغ

انلُت  (باليؿبت لألَضاٍ)الخطٛى نلى اإلاىاعص واؾخًاللها بُهالُت  وطلٚ  (باليؿبت للىؾاثل اإلاؿخهملت)َو

 4.لخدُٓٔ ؤَضاٍ اإلااؾؿت

ف الثاوي ٛ : الخعٍس ً مً ؤهه جم الخطى  واؾخًالٛ مغاْبت الدؿُير هي اإلاؿاع الظي ًخإٖض مً زالله اإلاضًٍغ

ُاءة لخدُٓٔ ؤَضاٍ اإلاىكمت . اإلاىاعص بُهالُت ٖو

ف الثالح مغاْبت الدؿُير َى بصاعة ؤصاء اإلااؾؿت، وحهضٍ بلى جدُٓٔ ألاَضاٍ التي وغهتها اإلااؾؿت : الخعٍس

ٔ بؾتراجُجُت مدضصة، مو الؿعي بلى جدؿين الىؾاثل اإلاؿبٓت ٌؿمذ الخدلُل اإلاىخكم لالزخالَاث . لىُؿها َو

                                                                                       
1 http://www.startimes.com/?t=24064864 22/03/2020 ش في  اإلاؿلو نلُه بخاٍع

 . 5، ص2011مهغاج َىاعي، مطؿُى الباهي، مضزل بلى مغاْبت الدؿُير، الجؼاثغ، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،  2
 بلهالم الخاج مدمض هجُب، مغاْبت الدؿُير ونالْخه بةجساط الٓغاع، صعاؾت خالت ماؾؿت بهخاج اإلاُاٍ اإلاهضهُت، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة اإلااؾتر،  3

ت ونلىم الدؿُير، مؿخًاهم،   .7، ص2017-2016حامهت نبض الخمُض بً باصٌـ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع
4   Claude Alazard et SABINE Sépari. Contrôle de Gestion Manuel et appgicattion, 5 ème Edition, Dunod, paris, 2018, p : 6.  

http://www.startimes.com/?t=24064864
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هت، َمغاْبت الدؿُير  بين ؤلاهجاػاث والخيبااث باجساط جضابير جصخُدُت للخُِ٘ مو الخؿىعاث الًير مخْى

 1.حؿانض نلى ضىو الٓغاع

ت، اإلااصًت :زابعاٌ الخعٍسف ً بالخإٖض مً ؤن اإلاىاعص البشٍغ  مغاْبت الدؿُير هي الؿيروعة التي حؿمذ للمؿيًر

لت ألاحل  2.واإلاالُت حؿخسضم بُانلُت للىضٛى بلى ألاَضاٍ ْطيرة ألاحل في بؾاع بؾتراجُجُت اإلااؾؿت ؾٍى

 ججىُض حؿتهضٍ نملُت هي الدؿُير مغاْبت" ؤن في شامل حهٍغِ في الخهاٍعِ َظٍ خىضلت وؿخؿُو ألازير وفي      

ت اإلاالُت للمىاعص ألامثل لالؾخسضام الؿاْاث هاال نٓالهُا اؾخسضاما والبشٍغ وجضإع  ألازؿاء وجصخُذ َو

زالٛ  مً ؤصائهم في بالخد٘م والهاملين للمؿاولين ٖظلٚ وحؿمذ اإلاىكمت ؤَضاٍ جدُٓٔ احل الاهدغاَاث مً

ا التي اإلاهلىماث َغ ٛ  بًغع الصخُدت الٓغاعاث اجساط نلى حؿانضَم والتي لهم جَى  ألاَضاٍ جدُٓٔ بلى الىضى

هالُت بُ٘اءة اإلاؿؿغة  .ٖٙل الدؿُير في والخد٘م للخهضًل هكام وهي وميسجمت مالثمت بطىعة َو

: خطائظ مساكبت الدظُير: زاهُا

 :ًمً٘ جلخُظ زطاثظ هكام مغاْبت الدؿُير في الىٓاؽ الخالُت      

ٌهمل هكام مغاْبت الدؿُير نلى جٓضًم مهلىماث صخُدت إلاخسظ الٓغاع ألن : جلدًم معلىماث صحُدت . أ

ثيرا ما جاصي بلى هخاثج ؾِئت ت جكلل مخسظ الٓغاع ٖو  .اإلاهلىماث الخاؾئت ؤو اإلاشَى

ذ اإلاىاؾب خُث ؤن : خظً جىكُذ اإلاعلىمت اإلالدمت . ب غ هكام مغاْبت الدؿُير اإلاهلىماث اإلاىاؾبت في الْى ًَى

اثضتها حؼثُا ؤو ٗلُا، َدطٛى مخسظ الٓغاع نلى مهلىمت صخُدت ولً٘  اإلاهلىمت اإلاخإزغة جُٓض مهىاَا َو

 .مخإزغة لِـ لها ؤزغ نلى الٓغاع

ٗان َظا  :الاكخطاد في الخيالُف . ث حؿاَم هكام َهاٛ إلاغاْبت الدؿُير نلى جسُُؼ الخٙالُِ زاضت بطا 

ذ وؤًػا  الىكام بل٘ترووي مبني نلى الخاؾب والبرمجُاث َهى ًسُؼ مً جٙالُِ الدشًُل وجٙالُِ الْى

 .جسُُؼ الخٙالُِ مً زالٛ الخٓلُل مً ألازؿاء والاهدغاَاث التي يالبا ما ًٙىن لها جٙالُِ باَكت

ًخطِ هكام مغاْبت الدؿُير بالؿهىلت ؾىاءا في الُهم ؤو الخؿبُٔ، َةطا لم ًُهم اإلاؿير : طهىلت الفهم . ر

ابت حُضا وؾبُهت اإلاهلىماث والىخاثج التي ًٓضمها َةهه ؾٍى ٌؿيئ جُؿير َظٍ الىخاثج ألامغ الظي  هكام الْغ

 .ًاصي به بلى اجساط  ْغاعاث زاؾئت

ٌؿاَم هكام مغاْبت الدؿُير في نملُت اجساط الٓغاع مً زالٛ اإلاهلىماث التي ًٓضمها : حظهُل اجخاذ اللساز . ج

ت صون خاحت بلى الخُؿير والخدلُل والاؾخٓطاء    3.َظا ألازير بلى مخسظ الٓغاع والتي جخطِ بالىغىح والجاٍَؼ

 

 

 

                                                                                       
1 Béatrice et Francis Grandguilot, L’essentiel du Contrôle de gestion, 10 ème édition, Gualino, 2018, p : 14. 

، عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير، حامهت الجؼاثغ، هظام مساكبت الدظُير أدواجه ومساخل إلكامخه في اإلاإطظت الاكخطادًتؾهاص نٓىن،   2

 .52، ص2012- 2011
عواثذ " و" مىبُلِـ"، صعاؾت مٓاعهت لٙل مً ماؾؿت أزس هظام اإلاعلىماث إلاساكبت الدظُير على اجخاذ اللسازاث داخل اإلاإطظت صاصة نبض الخمُض،  3

ت ونلىم الدؿُير، حامهت ْاضضي مغباح، وعْلت، "الىعوص ، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير في نلىم الدؿُير، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

 .36ص  ،2014- 2013

 



 ٌ  ؤلاؾاز اإلافاهُمي إلاساكبت الدظُير:                                                                               الفطل ألاو
 

 
9 

 

 :ٖما َى مىضح في الشٙل الخالي

مثلح مساكبت الدظُير : (1-1)الشيل زكم

 ألاهداف

 

 

                                                    مالثمت  َهالُت 

 

 

الىطائل                              الىخائج                                                    

 الىفاءة

 ,H.Loning et Autres, Le Contrôle De Gestion organisation, outils et pratique, 3 ème édition:اإلاطضع

Dunod, p : 6 . 

أهداف مساكبت الدظُير : اإلاؿلب الثالح

ت حؿاَم بشٙل ٖبير    في مؿانضة     ًخطح لىا مً زالٛ صوع مغاْبت وؤَمُت الدؿُير ؤجها وقُُت غغوٍع

ً نلى اجساط الٓغاع خُث هجضَا حؿعى بلى : اإلاؿيًر

الؾُُ٘ت مً الاؾخهماٛ الهٓالوي والغشُض إلاىاعص  - ت الىُٖى جدُٓٔ الُانلُت ٌهخبر اإلابضؤ ألاؾاس ي في الىكٍغ

ت زم مٓاعهت بين ما زؿـ له وما جم جدُٓٓه ٔ وغو ميزاهُاث جٓضًٍغ خم جدُٓٔ طلٚ نً ؾٍغ  .اإلااؾؿت ٍو

ٍى نلى هٓاؽ الػهِ التي حهاوي منها اإلااؾؿت إلاهالجتها وجصخُدها نلى ؤخؿً وحه واؾخيخاج  - الْى

ا بطىعة صاثمت ومؿخمغة َغ يز نلى جضنُمها وجؿٍى  .هٓاؽ الٓىة للتٖر

ظا بخدُٓٔ ألاَضاٍ التي وغهذ مٓاعهت باإلاىاعص اإلاخاخت، ومً ؤحل جدؿين الُهالُت  - جدُٓٔ الُهالُت َو

اصة نلى طلٚ  ذ اإلاىاؾب ٍػ غ صًىامُٙي ألهكمت اإلاهلىماث ختى جخمً٘ مً حمو اإلاهلىماث في الْى ًخؿلب جؿٍى

ت بًغاصاث وهُٓاث اإلااؾؿت  .غغوعة مهَغ

جدلُل الاهدغاَاث التي جٙىن هاججت بين اليشاؽ الخُٓٓي واليشاؽ اإلاهُاعي وبقهاع وببغاػ ألاؾباب التي  -

ت ٔ اإلايزاهُت الخٓضًٍغ  .ؤصث بلى َظٍ الاهدغاَاث وطلٚ نً ؾٍغ

الخإٖض مً صخت مالثمت ألاَضاٍ اإلاؿؿغة ؤو اإلابرمجت جخمص ى مو الىؾاثل اإلاخاخت وطلٚ باجساط وجبني  -

ٛ بؾتراجُجُت مضعوؾت وحؿُير َهاٛ وؤمثل لألشخاص ؤو ألاَغاص بط بهظًً الهاملين ًخمص ى الدؿُير الُها

ذ وبإْل جٙالُِ مم٘ىت  1.لىؾاثل الاؾخًالٛ وبالخالي جدُٓٔ ألاَضاٍ في ؤْغب ْو

 

 

 
                                                                                       

ىت والًت جلمؿان، مظٖغة 1 ل عشُض، حؿُير وجدلُل ألامىاٛ الهمىمُت، صعاؾت خالت زٍؼ  شهاصة ماحؿخير، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت  مٓضمت لىُلؾٍى

ت ونلىم الدؿُير، حامهت ؤبي ب٘غ بلٓاًض، جلمؿان، ص   .21- 20والخجاٍع
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 أهداف مساكبت الدظُير: (2-1)الشيل زكم 

 :(شاملت)أهداف عامت 

ً نلى اجساط الٓغاع_  ً واإلاؿيًر  .حؿانض اإلاضًٍغ

 

 :ألاهداف الجصئُت

 .مهالجت اإلاهلىماث ْبل اجساط الٓغاع_ 

 .جسؿُـ الٓغاعاث_ 

 .جىكُم وجيؿُٔ اليشاؾاث_ 

 .مغاْبت اليشاؾاث_ 

مجضوب ؤخالم، صوع ؤصواث مغاْبت الدؿُير في جُُٓم ألاصاء اإلاالي، صعاؾت خالت مؿاخً الخػىت : اإلاطضع

باإلاؿُلت، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماؾتر في نلىم الدؿُير، حامهت اإلاؿُلت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت 

ت ونلىم الدؿُير،   .13 ص، 2014-2013والخجاٍع

 أهمُت مساكبت الدظُير، أهىاعها ومساخلها: اإلابدح الثاوي

بهضما حهغغىا بلى وشإة ومُهىم مغاْبت الدؿُير ، مو طٖغ  زطاثطها وؤَضاَها، ؾىداٛو في َظا اإلابدث      

ؤن هخؿّغ في اإلاؿلب ألاٛو بلى ؤَمُت مغاْبت الدؿُير، واإلاؿلب الثاوي ؤهىانها وفي اإلاؿلب الثالث بلى ؤَم 

 .مغاخل  وزؿىاث مغاْبت الدؿُير

 ٌ  أهمُت مساكبت الدظُير: اإلاؿلب ألاو

ل وطلٚ لألؾباب       شهضث مغاْبت الدؿُير اَخماما ٖبيرا مً بصاعاث اإلايشأث الاْخطاصًت مىظ ؤمض ؾٍى

: الخالُت

 ٍى نلى اإلاش٘الث والهٓباث التي حهترع اوؿُاب الهمل الخىُُظي ْطض جظلُلها  .الْى

 ىم لٙي حهالج َىعا ؤو ًخسظ ما ًلؼم إلاىو خضوثها ىنها ؤو هي في ؾبُل الْى  .اٖدشاٍ ألازؿاء َىع ْو

 الخثبذ مً ؤن الٓىانض اإلآغعة مؿبٓت نلى وحهها الصخُذ، وزاضت في ألامىع اإلاالُت وخضوص الخطٍغ َيها. 

 م اإلاهىج منها ٓا لألضٛى اإلآغعة زم جٍٓى  .الخإٖض مً ؤن الهملُاث الُىُت جاصي َو

 هم اث وخؿً ؾلٖى ً للخإٖض مً ُٖاءتهم في حمُو اإلاؿخٍى  .جُُٓم اإلاضًٍغ

  اإلاداَكت نلى خّٓى ألاؾغاٍ طاث اإلاطلخت في ُْام اإلايشإة مثل الهاملين مهها وطلٚ مىها للخهؿِ في

اء بااللتزاماث ً وجدُٓٓا للهضالت في ؤصاء الخضماث والَى  .اؾخهماٛ الؿلؿت مً حاهب اإلاضًٍغ

  ٓا للؿُاؾاث ا حمُها في اججاٍ الهضٍ َو ت وؾيَر الخإٖض مً جىاَغ الاوسجام بين مسخلِ ألاحهؼة ؤلاصاٍع

 .اإلآغعة

 الخثبذ مً ؤن الٓىاهين مؿبٓت جماما صون بزاللها وؤن الٓغاعاث الطاصعة مدل اخترام الجمُو. 
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  الىضٛى بلى مهلىماث واْهُت نً ؾير الهمل مً ؤحل جغشُض نملُت اجساط الٓغاعاث وبساضت ما ًسخظ

 1.منها بالؿُاؾاث الهامت للهمل وبإَضاَه

 مساكبت الدظُير  أهىاع: زاوياإلاؿلب اٌ

: جىٓؿم مغاْبت الدؿُير نلى نضة ؤهىام وطلٚ ؾبٓا لألؾـ الخالُت      

 ًعلى أطاض الصم : 

ت"زكابت كبلُت _   ":وكائُت أو جيبٍإ

هي الىؾاثل وؤلاحغاءاث التي جىغو ْبل نملُت الخىُُظ، َهلى ؾبُل اإلاثاٛ جىغو بهؼ ألاؾالُب        و

اثُت التي جمىو ْابلُت الازخالؽ ها ؤو جىغو لجان مً نضة ؤشخاص   الْى  َُما ًسظ مؿاثل ألامىاٛ وضَغ

ً مً ؤحل مىو ؤي ججاوػ ؤو  بضٛ ؤشخاص َظٍ اللجىت ٗل شهغ  ؤو شهٍغ اث ٍو ومً نضة ؤْؿام في لجىت اإلاشتًر

ا . ؤزظ عشاوي وييَر

 ":أزىاء عملُت الخىفُر"السكابت الحالُت _ 

ابت التي جخم ؤزىاء نملُت جىُُظ الخؿـ،  والتي حؿانض نلى اٖدشاٍ ألازؿاء وجصخُدها     . وهي نملُت الْغ

 ".بعد الخىفُر"السكابت البعدًت _ 

ٍى نلى ألازؿاء   مُت مً ؤحل الْى ٗل ؤلاحغاءاث التي جخم بهض بحغاء نملُت الخىُُظ، وهي بحغاءاث جٍٓى

ا في اإلاغاث الالخٓت وفي اإلاؿخٓبل . وجدضًضَا وبالخالي نضم ج٘غاَع

" التي حشمل ألاهىاع أعاله"هظام السكابت اإلاخعددة  _ 

 على أطاض الجهت التي جلىم بالسكابت: 

 :السكابت الداخلُت_ 

ابت    ولهظا الىىم بًجابُاث وؾلبُاث، . ؤي ؤن َىإ ْؿم ؤو شهبت غمً الهُٙل الخىكُمي جٓىم بهملُت الْغ

ٗان َىإ  ابت نلى ؤهُؿهم وبطا ما  َإما ؤلاًجابُاث َخخمثل في ؤن هُـ ألاَغاص في اإلايشإة ًٓىمىن بهملُت الْغ

ابت ؾِىجح، في خين ؤن الؿلبُاث جخمثل في ؤهه ؤخُاها جازغ نلى  بخؿاؾا باإلاؿاولُت َان َظا الىىم مً الْغ

.  الهالْاث الصخطُت واإلاداباة بلى الخًاض ي نً بهؼ الخجاوػاث

 :السكابت الخازجُت_ 

ابت حهت مً زاعج اإلايشإة    ابت ؤحهؼة مخسططت مً زاعج . ؤن جٓىم بالْغ َُي صواثغ الضولت مثال جٓىم بالْغ

ابُت هي ؤحهؼة مخسططت وؤن ؤَغاص َظٍ ألاحهؼة َم  َظٍ الضواثغ، ومً بًجابُاث َظا الىىم ؤن ألاحهؼة الْغ

مً زاعج اإلايشإة وبالخالي ال جىحض نالْاث شخطُت ؤو مهاٍع ومً زم جٓل وؿبت اإلاداباة، ولً٘ الؿلبُاث 

ٗاَت اإلاشاٗل والاهدغاَاث بانخباع ؤن ٗل نملُت ؤو  ٍى نلى  جخمثل في ؤن اإلاغاْبين ْض ال ٌؿخؿُهىن الْى

ها نلى وحه الضْت بال الٓاثم نليها . وقُُت لها زطىضُاث ال ٌهَغ

 على أطاض الخىظُم: 

ابت حهخمض نلى نىطغ اإلاُاحئت مً ؤحل اٖدشاٍ ألازؿاء ومً ؤحل حهل ألاَغاص : السكابت اإلافاجئت_  وهي ْع

 .ًدؿىن بإجهم مهغغىن للمغاْبت في ؤي لخكت مً ؤحل الالتزام
                                                                                       

ص ي، واْو مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ، مجلت الباخث، الهضص  1 ، حامهت ْاضضي مغباح 09/2011مدمض الطًير َْغ

 .167وعْلت، ص
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وججغي نلى ؾٛى الخـ مً ؤحل صَو ؤي ججاوػ، ؤي ؤجها نملُت مالػمت لىقاثِ ؤلاصاعة، : السكابت اإلاظخمسة_ 

ابت، بل  ٗاَت ؤوشؿت اإلاىػمت، ؤي ال ًجىػ ؤن ًٙىن َىإ ؤي جغاخي في مجاٛ الْغ ابت ٖيشاؽ جخضازل في  والْغ

ابت  1.ًيبغي ؤن حؿخمغ نملُت الْغ

: مساكبت الدظُيرخؿىاث ومساخل : لحاإلاؿلب الثا

: ٌشمل هكام مغاْبت الدؿُير حملت مً ألاوشؿت اإلاخخابهت والتي ًمً٘ ججمُهها بلى ؤعبهت مغاخل عثِؿُت وهي     

 :وجخمثل َُما ًلي. الخسؿُـ، الخىُُظ، اإلاخابهت والخدلُل، وؤزيرا الخصخُذ

 :الخخؿُـ: 01اإلاسخلت 

هٓؿت الاهؿالّ لهظا اإلاؿاع ٖما ْلىا ؾابٓا جخهضي اإلاضي الؼمني الظي ؾاإلاا انخضها عبـ مغاْب الدؿُير به،        

خم مً زاللها جدضًض  ؤي اإلاضي اإلاخىؾـ والٓطير، بدُث هجض َىا مغاْبت الدؿُير باإلاهنى الىاؾو لها، ٍو

لت ألاحل، ًٓىم مغاْب الدؿُير في َظٍ اإلاغخلت بتزوٍض بصاعة اإلااؾؿت باإلاهلىماث  ؤلاؾتراجُجُاث وألاَضاٍ ؾٍى

ً نلى الترحمت الهملُت للؿُاؾاث اإلاسخاعة ؤي  ؿانض بهضَا اإلاضًٍغ ال٘مُت الالػمت للخُ٘ير الاؾتراجُجي، َو

 .بٖؿابها الطًُت الاْخطاصًت

ظا صاثما بمؿانضة مغاْب  (5-3)       ًخم بهضَا جٓؿُم الخؿت ؤلاؾتراجُجُت بلى اإلاضي اإلاخىؾـ  ؾىىاث، َو

وجبضؤ بهضَا مغخلت بنضاص اإلايزاهُاث والتي جىأَ . الدؿُير، مو بغمجت الىؾاثل الالػمت لخدُٓٔ جلٚ ألاَضاٍ

اإلاضي الٓطير ؤْل ؤو ٌؿاوي ؾىت، حؿمذ َظٍ ألازيرة بخدُٓٔ ألاَضاٍ ْطيرة ألاحل، مً الػغوعي ؤن جٙىن 

 .اإلايزاهُاث مخىاؾٓت ومغجبؿت بمسخلِ مطالح اإلااؾؿت

 :الخىفُر: 02اإلاسخلت 

ظا اهؿالْا مً الازخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت، جإحي مغخلت       بهضما ًخم الخسؿُـ إلاا ؾِشغم في جىُُظٍ، َو

ججؿض َظٍ . الخىُُظ، ؤي الُٓام بسؿـ الهمل التي جم بنضاصَا، بخدُٓٓها في اإلاُضان ونلى ؤعع الىاْو

 . اإلاغخلت نملُت جدُٓٔ ألاَضاٍ وحهخبر بظلٚ ياًت الهمل الدؿُيري ٖٙل

 :اإلاخابعت والخدلُل: 03اإلاسخلت 

ٍى صوعٍا نلى الخىُُظ، بُٓاؽ الىخاثج الجؼثُت اإلادٓٓت، بدُث ال ًمً٘ الخإزير       ًخم ؤزىاء ؾير الهملُاث الْى

يز َىا نلى َهم ؤؾباب جلٚ الىخاثج والخىضل بلى ما ًمً٘ َهله لخصخُذ الؿير  .نلى اإلااض ي، ًٙىن التٖر

 :ؤلاجساءاث الخصحُدُت: 04اإلاسخلت 

جاصي اإلاغخلت الؿابٓت مىؿُٓا بلى ضُايت مجمىنت مً الخلٛى إلاىاحهت ْطىع ألاصاء والتي ًخم ازخُاع      

، ؤو بالخىُُظ يير (1)ؤخؿنها، ْض حهىص الخصخُداث نلى نملُاث الُٓاؽ التي ْض جٙىن يير صخُدت الخالت 

ت التي ْض جٙىن يير مؿابٓت (2)الؿلُم للهملُاث  ، ْض جغحو إلاغخلت بنضاص اإلاىاػهاث وألاَضاٍ الؿىٍى

، ٖما ْض جغحو الخصخُداث نلى الخؿـ مخىؾؿت ألاحل وختى ؤلاؾتراجُجُاث (3)لإلؾتراجُجُت اإلاسخاعة 

، وؤزيرا ْض ًٙىن مطضع الخلل ألاَضاٍ الهامت (4)هُؿها لهضم واْهُتها ؤو نضم مالثمتها لىغهُت اإلااؾؿت 

 .(5)وياًاث اإلااؾؿت التي حؿخضعي بناصة الىكغ َيها 

                                                                                       
، مظٖغة مٓضم لىُل شهاصة ماحؿخير في الخدلُل الخدلُل اإلاالي واطخخداماجه للسكابت على ألاداء والىشف عً الاهدسافاثنلي زلِ نبض هللا،  1

 ، ٗاصًمُت الهغبُت اإلاُخىخت في الضهمإع  .4- 3، ص2008اإلاالي، ْؿم الاْخطاص، ٗلُت ؤلاصاعة  والاْخطاص،  ألا
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       وهُض وهظٖغ ؤن صوع مغاْب الدؿُير في َظٍ اإلاغخلت ًٓخطغ َٓـ نلى اْتراح حهضًالث وجٓضًم جىضُاث، 

وال ًمً٘ له بإي خاٛ مً ألاخىاٛ اجساط ْغاعاث بهظا الشإن، ألن َظٍ ألازيرة مً ضالخُاث اإلاؿاولين 

يز  ض َظا ؤن مؿاع مغاْبت الدؿُير حهضٍ بلى جدؿين حىصة ألاصاء الدؿُيري بالتٖر الهملُين اإلاغجبؿين بها، ًٖا

ب ؤو الخهلم الىاجج نً جدلُل ؤؾباب ألازؿاء الؿابٓت  .نلى الخضٍع

       مً الىاحب اخترام ٗل َظٍ اإلاغاخل نىض وغو واؾخًالٛ هكام مغاْبت الدؿُير، َإي خظٍ ؤو بَماٛ 

إلخضي َظٍ اإلاغاخل ًجهل َظا الىكام ؤنغحا وبالخالي لً ًػمً الخد٘م الدؿُيري اإلايشىص، َإخُاها هجض ؤن 

ؼ نلى اإلاغخلت ألاولى والثاهُت نلى خؿاب اإلاغخلت الثالثت والغابهت، وهي  ا جٖغ اإلااؾؿاث الطًيرة ؤزىاء َترة همَى

 1.بهظا حهُض باؾخمغاع هُـ ألازؿاء، ألن ؤَمُتها مىطبت ؤٖثر نلى الخسؿُـ والخدلُل صون ألاصاء والخُُٓم

 مساخل عملُت مساكبت الدظُير: ( 3- 1 )الشيل زكم 
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 .76- 73ؾهاص نٓىن، مغحو ؾابٔ، ص 1

1 

2 

3 

      جدضًض ألاَضاٍ

 الخسؿُـ  

 اإلايزاهُت

 الخدىُُظ

 مخابهت الخدُٓٓاث    

 جدلُل الىخاثج   

 ؤلاحغاءاث الخصخُدُت  
4 
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 أدواث مساكبت الدظُير: اإلابدح الثالح

ابت،       يز نلى ألاصواث التي جماعؽ بها نملُت الْغ  هكغا لألَمُت التي جخمخو بها مغاْبت الدؿُير ال بض مً التٖر

ً ؤشٙل مسخلُت ألصواث مغاْبت الدؿُير، َظٍ ألاصواث جِٓـ نضصا مً اإلااشغاث التي جد٘م  ظٖغ اإلاٍُ٘غ ٍو

ا اإلاالي َؼ ظا مٖغ ٖما ؤن اؾخهماٛ َظٍ ألاصواث ًسخلِ مً ماؾؿت بلى ازغي، وطلٚ خؿب . ؤصاء اإلااؾؿت ٖو

ً َيها، وهىم مغاْبت الدؿُير اإلاهخمضة ضيها وزٓاَت اإلاؿيًر ىحض هىنين مً . صعحت جؿىع اإلااؾؿت وحجمها، َو ٍو

ألاصواث، ؤصواث جٓلُضًت وؤزغي خضًثت وؾيخؿّغ في َظا اإلابدث بلى ألاصواث الخٓلُضًت وألاصواث الخضًثت 

 .إلاغاْبت الدؿُير

 ٌ : ألادواث الخللُدًت إلاساكبت الدظُير: اإلاؿلب ألاو

: هظام اإلاعلىماث: أوال

 :حعٍسف هظام اإلاعلىماث

ُه ًمً٘        واؾترحام وحشًُل بجمو جٓىم التي مً ؤلاحغاءاث مجمىنت ؤهه ؾاؽ أنلى الُىُت الىاخُت مً حهٍغ

ابت الٓغاعاث اجساط لخضنُم اإلاهلىماث وجىػَو وجسٍؼً  الٓغاعاث اجساط جضنُم بلى وباإلغاَت الخىكُم في والْغ

ابت والخيؿُٔ مً٘ والْغ غ اإلاشاٗل جدلُل في اإلاضًغون والهاملين حؿانض ؤن اإلاهلىماث لخىكُم ٍو  اإلاىخجاث وجؿٍى

 وبث وحشًُل وجىكُم حمو بُُُ٘ت حهخمىن  ًً٘ اإلاضًغون لم 1980 نام وختى الجضًضة اإلاىخجاث وزلٔ اإلآضمت

 آلالُت الخاؾباث مً قهىع  مً وبالغيم اإلاهلىماث نً ج٘ىىلىحُا ال٘ثير ٌهلمىن  ًٙىهىا ولى اإلاىكمت في اإلاهلىماث

 في حؿانض التي اإلاخؿىعة البرامج وقهىع  والدشًُل الخسٍؼً نملُت في ؾىاء اإلاهلىماث هكم مجاٛ في واؾخسضامها

ت الهملُت َهالُت . الٓغاعاث واجساط ؤلاصاٍع

: اإلاعلىماث خطائظ 

ض نملُت اجساط        ٖما طٖغها َةن اإلاهلىماث جػُِ بلى اإلاهٍغ اإلاغجبؿت وجسُؼ مً نضم الخإٖض وجٍا

الٓغاعاث في اإلايشإة مو طلٚ َهىإ ؤهىام مسخلُت مً اإلاهلىماث وؾّغ مسخلُت لىضِ اإلايشإة ؤو الهضٍ، 

 :وؾىىضح زطاثظ اإلاهلىماث َُما ًلي

ْض جٙىن اإلاهلىماث صخُدت ؤو يير صخُدت، صُْٓت ؤو يير صُْٓت، َاؾخسضام َظٍ اإلاهلىماث ًلؼم : الدكت -1

 .الخإٖض مً صختها وؾالمتها

مُت ؤو بُاهُت مؿبىنت نلى الىعّ، ؤو مهغوغت نلى : الشيل -2 ْض جٙىن اإلاهلىماث ٖمُت ؤو وغهُت ْع

ِ ٓا لٙل مْى  .الشاشت ملخطت ؤو مُطلت، وناصة ما جدخاج بلى نضة ؤشٙاٛ مً البضاثل اإلاخاخت َو

 . الخ٘غاع  ًِٓـ الخ٘غاع مضي ج٘غاع الخاحت بلى مهلىماث وججمُهها وبهخاحها -3

مضي شمٛى اإلاهلىماث، َٓض جٙىن بهؼ اإلاهلىماث نامت حًؿي مضي ٖبير بِىما ْض ًٙىن البهؼ آلازغ  -4

 .غُٔ اإلاضًمدضص في الاؾخسضام اإلاؿلىب

ِ مهين -5  الاعجباؽ ْض جٙىن اإلاهلىماث مغجبؿت بطا ما قهغث الخاحت بليها في مْى

ِ مهين -6 خه نً مْى غ اإلاهلىماث الٙاملت للمؿخسضم ٗل اإلاؿلىب مهَغ  .ال٘ماٛ جَى

ىجت هي التي هجضَا خين الخاحت بليها ؤي ال جٙىن مخٓاصمت خين وضىلها -7 ُذ اإلاهلىماث اإلاْى  .الخْى

 .اليشإة ْض جيشإ اإلاهلىماث مً مطاصع صازلُت للميشإة ؤو مً زاعحها -8
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ت ؤو مً ؤوشؿت مٓبلت -9  1.الٓضعة الؼمىُت ْض جٙىن اإلاهلىماث مؿخمضة مً اإلااض ي ؤو مً الٓضعة الجاٍع

: أهداف هظام اإلاعلىماث

 :ومً بين ؤَم ألاَضاٍ التي حؿعى هكم اإلاهلىماث لخدُٓٓها جخمثل َُما ًلي   

  ٚعبـ الىكم الُغنُت للماؾؿت مو بهػها في هكام مخٙامل بما ٌؿمذ بخضَٔ البُاهاث واإلاهلىماث بين جل

 .الىكم وبما ًاصي بلى جدُٓٔ الخيؿُٔ بين ؤوشؿت جلٚ الىكم

  ُٔٓاإلاؿانضة في عبـ ؤَضاٍ الىكم الُغنُت للماؾؿت بالهضٍ الهام للماؾؿت وبالخالي اإلاؿاَمت في جد

 .َظا الهضٍ

  غ ير الخٓاٍع اث الخىكُمُت مً زالٛ جَى اإلاؿانضة واإلاؿاهضة في نملُت ضىو واجساط الٓغاع  في حمُو اإلاؿخٍى

ُذ اإلاىاؾب  .التي جخػمً اإلاهلىماث الالػمت لخلٚ الٓغاعاث وفي الخْى

 ُذ والشٙل اإلاىاؾب ابت في اإلاٙان والخْى ير اإلاهلىماث الالػمت أليغاع الخسؿُـ والْغ  .جَى

 ابت نلى نملُت جضاٛو البُاهاث واإلاهلىماث وخُكها  .الْغ

  غ نً الهملُاث الغوجُيُت تهضٍ هكم اإلاهلىماث بلى جدؿين بهخاحُت اإلااؾؿت بهضة ؾّغ منها بهخاج الخٓاٍع

 .للماؾؿت بضْت، جدضًث البُاهاث واإلاهلىماث، الخيبا باإلاشاٗل التي جخهغع لها اإلااؾؿت

  غ ؤصاء اإلااؾؿاث مً زالٛ ما جدُده مً مهلىماث مغجضة نً جىُُظ تهضٍ هكم اإلاهلىماث بلى جؿٍى

 2. الخؿـ واإلاشغوناث

: اإلاداطبت العامت: زاهُا

 : العامت اإلاداطبت

ٗاث ٗل ومهاًىت مخابهت في اإلاخمثل واإلاػبىؽ اإلاد٘م للدؿُير ًَ نً نباعة هي : العامت اإلاداطبت مفهىم -أ  الخغ

ت مً جم٘ىىا والتي وزاعحُا، صازلُا لالؾدثماع اإلاسططت  مو ججضًض مهُىت، مضة في للماؾؿت اإلاالُت الخالت مهَغ

 ؤو الخؿاعة الغبذ خُث مً الىدُجت

 : في الهامت اإلاداؾبت ؤَضاٍ جخمثل :العامت اإلاداطبت أهداف -ب

 ت  .اليشاؽ هخاثج مهَغ

 ت  .الظمت جؿىع  مضي مهَغ

 ت اإلاداؾبت و الخدلُلُت اإلاداؾبت جؼوٍض  .الالػمت بالبُاهاث الخٓضًٍغ

 مالي جدلُل لٙل ْانضة الهامت اإلاداؾبت جمثل. 

 ٍَهي للًير باليؿبت ؤما باإلااؾؿت زاضت ألاَضاٍ َظ: 

 مؿاولي جؼوٍض بلى باإلغاَت و بنالمي هكام ؤجها نلى الهامت اإلاداؾبت حهٍغ · 

 الؼباثً،اإلاىعصون، )اإلااؾؿت مو ًخهامل مً ٗل جؼوص َةجها الالػمت، بالبُاهاث اإلااؾؿت 

                                                                                       
ش 16- 15مدمض زلُل، وآزغون، مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿت، شب٘ت ألابدار والضعاؾاث الاْخطاصًت، ص 1 .  28/02/2020، اإلاؿلو نلُه بخاٍع
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، ،الخىاص،          اإلاؿاَمىن   .(ألازغي  الهُئاث ٗل و البىٕى

 (اإلاضَىناث ميزان الضزل، )الخسؿُـ ؤحل مً جدخاحه بما ألامت مؿخىي  نلى الىؾىُت اإلاداؾبت جؼوص. 

 ألاعباح و اليشاؽ اإلاسخلُت نلى الػغاثب َغع و باإلاغاْبت ٌؿمذ مما بالبُاهاث، الػغاثب مطلخت جؼوص. 

ٛ  اإلايزاهُت )اإلاالُت  الٓىاثم جدػغ ؤن ًجب ؤهه َظا مً وؿخسلظ  .(اإلالخٓاث و الىخاثج، خؿاباث ،حضو

ىن  ومىغىنُتها وضضْها وصْتها وغىخها ؤن نىاًت بٙل ىانض ألاؾاؾُت، اإلاداؾبُت اإلاباصت بخؿبُٔ مَغ  ْو

 الٓىاثم جلٚ جٙىن  ؾٍى وبال الىؾني اإلاداؾبي اإلاسؿـ بها حاء التي والدسجُل الىخاثج بقهاع ومهاًير الخُُٓم

 وزُمت آزاع لها َؿخٙىن  اؾخهملذ وبن لالؾخهماٛ، ْابلت يير ومػمىها ش٘ال بلى ؤزغي  ماؾؿت مً اإلاسخلُت

 .الجمُو نلى

 ضاصْت ضىعة جٓضًم صاثما ًداولىن  اإلاداؾبين ؤن الٓاهىهُت بالٓىة َظٍ اإلاباصت جخطِ :اإلاداطبُت اإلابادئ -ج

 : نمىما نليها اإلاخهاٍع اإلاداؾبُت ألاؾاؾُت اإلاباصت مً. اإلاالُت الٓىاثم في مخمثلت اإلااؾؿت لىغهُت

 ت  مبضؤ  .اليشاؽ اؾخمغاٍع

 الضوعٍت الىخاثج و الضوعاث اؾخٓاللُت  مبضؤ. 

 ت مبضؤ  .الىٓضًت الىخضة بؾخٓغاٍع

 ت ؤو زباث مبضؤ ّ  اؾخمغاٍع  .اإلاداؾبُت الؿغ

 الخظع و الخُؿت مبضؤ. 

 اإلاؼصوج الُٓض مبضؤ. 

 1.اإلاىغىنُت ؤو البُاهاث ؤخؿً مبضؤ 

: اإلاداطبت الخدلُلُت: زالثا

      : الخدلُلُت اإلاداطبت

  :الخدلُلُت اإلاداطبت مفهىم

اإلاداؾبت الخدلُلُت هي جٓىُت مهالجت اإلاهلىماث اإلاخدطل نليها مً اإلاداؾبت الهامت، باإلغاَت بلى مطاصع     

ؤزغي وجدلُلها مً ؤحل الىضٛى بلى هخاثج ًخسظ نلى غىئها مؿيرو اإلااؾؿاث الٓغاعاث اإلاخهلٓت بيشاؾها، 

وحؿمذ بضعاؾت ومغاْبت اإلاغصوصًت، وجدضًض َهالُت جىكُم اإلااؾؿت، ٖما ؤجها حؿمذ بمغاْبت اإلاؿاولُاث ؾىاء 

 .نلى مؿخىي الخىُُظ ؤو مؿخىي ؤلاصاعة

  :الخدلُلُت اإلاداطبت أهداف

 :ؤَضاٍ اإلاداؾبت الخدلُلُت جخجلى َُما ًلي     

هخبر الهضٍ ألاؾاس ي للمداؾبت الخدلُلُت، بط جٓىم باؾخسغاج ؾهغ جٙلُت ؤلاهخاج : جددًد جيلفت ؤلاهخاج -1 َو

 .الخام، ومجمل الخٙالُِ في مسخلِ مغاخل ؤلاهخاج، باإلغاَت بلى اؾخسضام َظٍ الخٙلُت لخدضًض ؾهغ البُو

اإلاداؾبت الخدلُلُت تهضٍ بلى جسُُؼ جٙلُت ؤلاهخاج مو الخُاف نلى اإلاىاضُاث : غبـ زكابت الخيالُف -2

 .الخاضت باإلاىخج، وجدُٓٔ الجىصة اإلاؿلىبت

                                                                                       

ش ، 18-17مدمض زلُل وآزغون، مغحو ؾابٔ، ص 1  www.rr4ee.net.  28/02/2020اإلاؿلو نلُه بخاٍع
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ٓه لظلٚ ٌهخبر غبـ وعْابت اؾخسضام َظٍ الهىاضغ اإلاهمت ؤؾاؾا لخدُٓٔ َضٍ زُؼ  -3  لىجاح حؿٍى

الخٙلُت وجدٓٔ َظٍ اإلاهمت مً زالٛ جطمُم ؤلاحغاءاث والىكم والضوعاث اإلاؿدىضة الخاضت لٙل نىطغ مً 

 .نىاضغ الخٙلُِ

ؤي ال٘مُاث اإلاىخجت التي لم ًخم اؾتهالٖها في جهاًت الُترة الخؿابُت الخاضت : ئمياهُت جلُُم اإلاخصوهاث -4

 .33،34،35،36: باليؿبت لخؿاباث

ت وجدلُل الاهدسافاث -5 وجخمثل في بمٙاهُت جدلُل ٗل مً البُاهاث اإلاهبرة : ملازهت الىخائج الفعلُت بالخلدًٍس

ت، والبُاهاث اإلامثلت للخىُُظ الُهلي الخُٓٓي، واإلآاعهت بُنهما وجدلُل الاهدغاَاث الجساط  نً الخؿـ اإلاهُاٍع

 .ؤلاحغاءاث الخصخُدُت اإلاىاؾبت

خدٓٔ طلٚ مً زالٛ جدلُل بُاهاث : اخخُاز أفػل بدًل -6 ير بُاهاث لٙل بضًل، ٍو تهخم مدابت الخٙالُِ بخَى

غ مالثمت جخػمً بُاهاث مٓاعهت نً جٙلُت  ٔ مُاَُم وؾّغ مهُىت، بدُث ًمً٘ لها بنضاص جٓاٍع الخٙالُِ َو

 .الٓغاعاث البضًلت والهاثضاث اإلاترجبت نً ٗل بضًل منها

ت الخٙالُِ وؾهغ الخٙلُت وؿخؿُو ُْاؽ مغصوصًت اإلاىخجاث اإلاسخلُت ؤو : كُاض الىخائج الخدلُلُت -7 إلاهَغ

اإلابُهاث ٗل منها نلى خضي، بط ًخدضص ؾهغ البُو نلى ؤؾاؽ ؾهغ الخٙلُت وجدضًض اإلاغصوصًت نلى ؤؾاؽ 

 .الغبذ الظي جدٓٓه اإلااؾؿت

ٔ جؼوٍضَا بٙل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بخؿىعاث بهؼ نىاضغ ألاضٛى : ئهماٌ اإلاداطبت العامت -8 نً ؾٍغ

ظلٚ الهىاضغ ؤلاغاَُت  1.ٖمسؼوهاث الؿلو، اإلاىخىحاث، والاؾدثماعاث التي جمىلها، ولألنباء يير اإلاهخبرة، ٖو

: أدواث الحدًثت إلاساكبت الدظُير: اإلاؿلب الثاوي

: الخدلُل اإلاالي: أوال

 :مفهىم الخدلُل اإلاالي

الخدلُل اإلاالي َى نلم له ْىانض ومهاًير وؤؾـ تهخم بخجمُو البُاهاث واإلاهلىماث الخاضت بالٓىاثم اإلاالُت     

بها زم بزػانها بلى صعاؾت جُطُلُت صُْٓت، بهضٍ بًجاص الغوابـ َُما بُنها، زم جُؿير الىخاثج التي جم  وجبٍى

الخىضل بليها، والبدث نً ؤؾبابها، وطلٚ الٖدشاٍ هٓاؽ الػهِ والٓىة في الخؿـ والؿُاؾاث اإلاالُت 

 2.ووغو الخلٛى والخىضُاث الالػمت

  : أهمُت الخدلُل اإلاالي

ت الاحخمانُت، التي تهخم بضعاؾت البُاهاث        جدبو ؤَمُت الخدلُل اإلاالي مً انخباٍع ؤخض ؤصواث مجاالث اإلاهَغ

ى . طاث الهالْت بمىغىم الخدلُل، لخدُٓٔ اإلاغاْبت الجُضة نلى اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت في اإلاشغوم َو

بالخالي ؤخض ؤشٙاٛ ؤصواث ؤلاصاعة الهلمُت ألوشؿت اإلاشغوم، مً زالٛ جىغُذ الهالْاث بين بين البُاهاث 

اإلاالُت، والخًيراث التي جؿغؤ نليها زالٛ َترة ػمىُت مدضصة، ؤو َتراث ػمىُت مخهضصة، بغاَت بلى بُان حجم 

وبالخالي ٌؿانض الخدلُل اإلاالي في ؤلاحابت نلى الدؿائالث التي . َظا الخًير نلى الهُٙل اإلاالي الهام للمشغوم

 .جؿغخها حهاث مهُىت طاث نالْت باإلاشغوم
                                                                                       

ش ، 20- 19مدمض زلُل، وآزغون، مغحو ؾابٔ، ص 1  www.rr4ee.net.  28/02/2020اإلاؿلو نلُه بخاٍع
اء لليشغ  ، َلؿؿين،الؿبهت ألاولىَهمي مطؿُى الشُش، الخدلُل اإلاالي ،  2  .2ص، 2008،صاع الَى
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مً٘ الٓٛى ؤن ؤَمُت الخدلُل اإلاالي جخمثل َُما ًلي  :      ٍو

و اإلاسخلُت، وبًؼ الىكغ نً ؾبُهت نملها، لُمض  -1 ًدىاٛو الخدلُل اإلاالي بُاهاث الىكام اإلاداؾبي للمشاَع

ُاتهم في اجساط الٓغاعاث الغشُضة  .مخسظي الٓغاعاث في اإلاجخمو باإلااشغاث اإلاغشضة لؿلٖى

و،  -2 و، ولخُُٓم ألاصاء بهض بوشاء اإلاشاَع ٌؿانض الخدلُل اإلاالي في جُُٓم الجضوي الاْخطاصًت إلْامت اإلاشاَع

ابت  ٖما ٌؿانض في الخسؿُـ اإلاؿخٓبلي ألوشؿت اإلاشغوم، بغاَت بلى بزػام قغوٍ نضم الخإٖض للْغ

 .والؿُؿغة وخماًت اإلااؾؿت مً الاهدغاَاث اإلادخملت

و اإلاؿخٓبل للىخضاث الاْخطاصًت، مً خُث مهٍغ ماشغاث هخاثج ألانماٛ،  -3 ٌؿانض الخدلُل اإلاالي في جْى

 1.وبالخالي اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت إلاىاحهت الاخخماالث اإلاسخلُت

 :ملىماث الخدلُل اإلاالي

ٌؿدىض الخدلُل اإلاالي بلى مجمىنت مً اإلآىماث واإلاباصت التي ٌهخمض نليها لخدُٓٔ ؤَضاَه، ولهلى ؤبغػ َظٍ    

 :اإلآىماث هي

 الخدضًض الىاضح ألَضاٍ الخدلُل اإلاالي. 

 ير بُاهاث مالُت ًمً٘ الانخماص نليها  .جدضًض الُترة اإلاالُت التي ٌشملها الخدلُل، وجَى

 ذ  .جدضًض اإلااشغاث اإلاىاؾبت للىضٛى بلى ؤَػل الىخاثج وبإؾغم ْو

  الخُؿير الؿلُم لىخاثج الخدلُل اإلاالي ختى ًطل بلى اؾخسضامها بطىعة ؾلُمت، بمهنى ؤن ًاصي الخدلُل

ل ؤو بنؿاء جُؿيراث مخباًىت  .بلى هدُجت يير ْابلت للخإٍو

  ت، باإلغاَت بلى ت والضعاًت الٙاملت بالبِئت الضازلُت والخاعحُت اإلادُؿت بالشٖغ جمخو اإلادلل اإلاالي باإلاهَغ

اصعا نلى جُؿير الىخاثج التي ًخىضل بليها الؾخٓغاء  ال مً الىاخُت الهلمُت والهملُت، ْو طلٚ البض ؤن ًٙىن مَا

 2.اإلاؿخٓبل

ت: زاهُا : اإلاىاشهاث الخلدًٍس

ت : مفهىم اإلاىاشهاث الخلدًٍس

هي زؿت جدىاٛو ٗل ضىع الهملُاث اإلاؿخٓبلُت لُترة مدضوصة، ؤو بهباعة ؤزغي هي للخهبير نً ؤَضاٍ      

وؾُاؾاث وزؿـ وهخاثج، حهض مٓضما بىاؾؿت ؤلاصاعة الهلُا لٙل ْؿم مً ؤْؿام اإلاشغوم بانخباٍع وخضة 

 .واخضة

ت اإلاىخضة للمشغوم مً نضة ميزاهُاث ؤضًغ لٙل َغم مً َظٍ ألاْؿام،        وجخٙىن اإلايزاهُت الخٓضًٍغ

ت بمثابت ؤصاة حؿخسضم في الخهبير نً َضٍ مهين حؿعى بلى جدُٓٓه بصاعة اإلااؾؿت  .َاإلايزاهُت الخٓضًٍغ

ٗان مً الػغوعي مخابهت جىُُظ إلحغاءاث حهضًالث مهُىت جُ٘ل هجاح الخؿت  ض ًدضر اله٘ـ لظلٚ        ْو

 3. اإلاىغىنت، بل ْض ًخؿلب ألامغ بصزاٛ حهضًل شامل نلى البرهامج اإلاغؾىم

ت اإلايزاهُت وظائف  :الخلدًٍس

                                                                                       
، ص  1 ٗاصمُت الهغبُت اإلاُخىخت في الضهمإع  .25-24ولُض هاجي الخُالي، الاججاَاث الخضًثت في الخدلُل اإلاالي، ألا
2
 .9َهمي مطؿُى الشُش، الخدلُل اإلاالي، مغحو ؾابٔ، ص   
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ى: وظُفت الخخؿُـ -1  زؿـ ضىعة في الهضاٍ وجىغو لخدُٓٓها، الالػمت الخىكُماث وبنضاص ألاَضاٍ وغو َو

لت  الخسؿُـ ًخم ؤن وبهض ؤْؿامها، مً ْؿم لٙل وباليؿبت للماؾؿت باليؿبت ألاحل، ْطيرة وزؿـ ألحل ؾٍى

. اإلاىغىنت ألاَضاٍ جدُٓٔ بلى ًاصي جىكُما الهىامل حمُو جىكُم الػغوعي  مً ًطبذ

ى: وظُفت الخيظُم -2  ٌهمل بدُث للماؾؿت اإلاسخلُت ألاْؿام بين الجهىص جىخُض ًخم بمىحبها التي الهملُت َو

 ؤزغ لها ًٙىن  جسطه ْغاعاث ألاْؿام ؤخض ًطضع ؤال ًجب َةهه ولهظا اإلاىغىم، الهضٍ جدُٓٔ هدى منها ْؿم ٗل

 .ؤلاصاعاث ؤْؿام بين جام جىأَ َىإ ًٙىن  ؤن البض َمثال ألاْؿام َظٍ بلى الغحىم صون  ألازغي  ألاْؿام نلى

ابت: وظُفت السكابت -3 ت اإلايزاهُاث واؾخسضام اإلاىغىنت وألاَضاٍ الخؿـ جىُُظ ٖخابهت نملُت هي الْغ  الخٓضًٍغ

ابت  هخاثج ومٓاعهت مٓضما، اإلاىغىنت والؿُاؾاث وألاَضاٍ الخؿـ مالثمت إلاضي .ؤلاصاعة ببالى غغوعة ًدخم للْغ

 التي الاهدغاَاث ومخابهت مٓضما، اإلاىغىنُت وألاَضاٍ بالخؿـ اإلاشغوم ؤْؿام حمُو في الُهلُت الهملُاث

 1.الُهلي للخىُُظ هدُجت جدضر

: لىخت اللُادة: زالثا

: حعٍسف لىخت اللُادة

 ٌ  لىخت الُٓاصة هي وؾُلت لالجطاٛ واجساط الٓغاع والتي حؿمذ بمغاْبت الدؿُير بلُذ هكغ :  الخعٍسف ألاو

 2.اإلاؿاوٛ بلى الىٓاؽ الهامت ؤو هٓاؽ اإلاُاجُذ اإلاخهلٓت بالؿير وطلٚ ْطض جدؿُنها

ف الثاوي ٔ نمل ؤو مؿاوٛ ما : الخعٍس هي مجمىنت مً اإلااشغاث اإلاغجبت في هكام زاغو إلاخابهت ؾٍغ

ابت نلى نملُاث الٓؿم اإلاهني، ٖما حهخبر ؤصاة اجطاٛ حؿمذ  للمؿانضة نلى اجساط الٓغاعاث والخيؿُٔ والْغ

 3.إلاغاْبي الدؿُير بلُذ اهدباٍ اإلاؿاوٛ بلى الىٓاؽ ألاؾاؾُت في بصاعجه بًغع جدؿُنها

: أهمُت لىخت اللُادة 

ه مً مهلىماث َهي حهخبر       ظلٚ حؿخهمل للمٓاعهت وهكغا إلاا جدخٍى حهخبر لىخت الُٓاصة هي ؤصاة للمغاْبت ٖو

ظلٚ حؿانض لىخت الُٓاصة نلى اجساط الٓغاع . ٖظلٚ ؤصاة لالجطاٛ ٖو

حؿمذ لىخت الُٓاصة باإلاغاْبت اإلاؿخمغة نلى ما جدٓٔ ومٓاعهت ألاَضاٍ : لىخت اللُادة هأداة للمساكبت -1

اإلادضصة وهي ججلب الاهدباٍ للىٓاؽ الخؿاؾت ومضي اهدغاَها باليؿبت للمهاًير، وهي حؿمذ ؤًػا بدصخُظ 

دظ هٓاؽ الػهِ وبقهاع الىٓاثظ، لها جإزير مباشغ نلى هدُجت اإلااؾؿت  .َو

اث : لىخت اللُادة هأداة لالجطاٌ -2 بمجغص ضضوع لىخت الُٓاصة جطبذ ٖإصاة لالجطاٛ بين مسخلِ مؿخٍى

ظلٚ هٓاؽ الٓىة والػهِ،  جب ؤن حؿمذ للمىُظًً ؤي ؤؾُل الهغم بمىاْشت الىخاثج ٖو الهغم ؤلاصاعي ٍو

جب ٖظلٚ ؤن حؿمذ َظٍ اإلاىاْشاث بؿلب وؾاثل بغاَُت ؤو جدضًض ؤٖثر لها َى مؿلىب ومىخكغ منهم، ؤما  ٍو

اإلاؿاوٛ في الدؿلؿل الهغمي ًجب ؤن ًيؿٔ ؤلاحغاءاث والٓغاعاث الخصخُدُت اإلالؼم الُٓام بها ْطض الخهكُم 

. الىخاثج ؤلاحمالُت بضال مً الجؼثُت

                                                                                       
1
ل عشُض، مغحو ؾابٔ، ص   .28ؾٍى

 .78مهغاج َىاعي، مطؿُى الباهي،مغحو ؾابٔ، ص  2
 .50 مجضوب ؤخالم، مغحو ؾابٔ، ص 3
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حهؿي لىخت الُٓاصة مهلىماث نلى هٓاؽ الٓىة والػهِ للمؿير،  :لىخت اللُادة هأداة الجخاذ اللساز -3

ت حؿمذ بىغو زؿت جصخُدُت مدضصة اإلاضي وبالخالي َهي جاصي صوع ؤصاة مؿانضة نلى اجساط  َظٍ اإلاهَغ

 1.الٓغاع زم ٗىؾُلت مً الىؾاثل اإلاهمت في نملُت الدؿُير

: مساخل ئعداد لىخت اللُادة 

جسػو نملُت بنضاص لىخت الُٓاصة إلاىهجُت ضاعمت وطلٚ إلاضي ؤَمُت َظٍ ؤلاصاعة في مغاْبت الدؿُير، َٓبل      

ٗل ش يء ًجب الخدػير الجُض للمشغوم وطلٚ بضعاؾت الخىكُم الضازلي وجُُٓم مضي اإلاىُهت ؤو الجىصي مً 

 :وعاء جبني َظٍ ألاصاة وفي خاٛ اإلاىآَت نلى جبني اإلاشغوم، ٌشغم في اإلاغاخل الخالُت

جب ؤن ًٙىن الهضٍ مم٘ىا : جددًد ألاهداف بدكت -1 حهخبر ألاَضاٍ الؿبب الغثِس ي لىحىص لىخت الُٓاصة ٍو

سػو جدضًض ألاَضاٍ بلى  :ومدضصا مً خُث اإلاضة وؤن ًٙىن مهٓىال ٍو

اصة، الخسُُؼ، الثباث )ألاَضاٍ الٓابلت للُٓاؽ _   .(الٍؼ

ام، وؿب_   .مخابهت الُٓاؽ باألْع

 .(الخسُُؼ، اليؿبت، الشهغ، الؿىت  )جدضًض اإلاضة للهضٍ اإلاغاص ُْاؾه _ 

 :جددًد العىاضس ألاطاطُت لخدلُم ألاهداف -2

 :ًخم في َظٍ اإلاغخلت

ت_   .جدضًض اإلاهلىمت الػغوٍع

غة  )حمو اإلاهلىماث في اإلااؾؿت _   .وصعاؾت ُُُٖت الخطٛى نليها (البدث نً اإلاهلىماث يير اإلاخَى

 .جطيُِ نىاضغ اإلاهلىماث_ 

 : جددًد اإلاإشساث -3

خم في َظٍ اإلاغخلت  :ٍو

 .جدضًض اإلااشغاث اإلاالثمت_ 

 .وغو اإلاهاًير خؿب ألاَضاٍ_ 

 .جىكُم هكم اإلاهلىماث مً اإلااشغاث اإلاسخاعة_ 

ٌهض جىُُظ اإلاغاخل الثالزت الؿابٓت الظٖغ بخهُين ازخُاع الشٙل : بىاء لىخت اللُادة واخخُاز الخلُُم اإلاالئم -4

هت الهامت إلاخابهت  اإلاىأَ لخٓضًمها، ؤي بىاء لىخت الُٓاصة ًدبنى ؤصواث حؿمذ باإلقهاع الؿهل والٓغاءة الؿَغ

 2.ٗاللىخاث ؤلاخطاثُت، الغؾىماث البُاهُت

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .86- 85مهغاج َىاعي، مطؿُى الباهي،مغحو ؾابٔ، ص 1
 .52- 51 مجضوب ؤخالم، صوع ؤصواث مغاْبت الدؿُير في جُُٓم ألاصاء اإلاالي، مغحو ؾابٔ، ص 2
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مساخل ئعداد لىخت اللُادة : (4-1)الشيل زكم 

جدضًض مهام مغاٖؼ اإلاؿاولُاث 

 

جدضًض اإلاخًيراث ألاؾاؾُت للدؿُير 

 

جدضًض اإلاهاًير التي جىضح اإلاخًيراث 

 

 

و مً مؿخىي ألاصاء اإلاالي، صعاؾت خالت اإلااؾؿت : اإلاطضع َباج نبض الغخمان، ؤزغ مغاْبت الدؿُير نلى الَغ

، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماؾتر، حامهت ْاضضي مغباح، ٗلُت الهلىم SNVIالىؾىُت للؿُاعاث الطىانُت 

 .62، ص2012-2011الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، وعْلت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازخُاع اإلااشغاث 
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 :الخالضت

    مً زالٛ صعاؾدىا لهظا الُطل والظي جػمً ؤلاؾاع اإلاُاَُمي إلاغاْبت الدؿُير ، وؿخسلظ ؤن مغاْبت  

الدؿُير تهضٍ بلى ججىُض الؿاْاث والٓضعاث مً ؤحل الاؾخهماٛ الُهاٛ واإلاالثم للمىاعص اإلاخاخت في اإلااؾؿت 

ؿانض اإلاؿاولين  نلى الخد٘م في ؤصائهم مً زالٛ مخابهت ألاصاء  مً ؤحل الخؿبُٔ الجُض لإلؾتراجُجُت، َو

وجدلُل الاهدغاَاث والبدث نً ؤؾبابها، وبالخالي ًم٘نهم الخهٍغ نلى مىاْو الخلل لخدؿين ؤصائهم في 

 .اإلاؿخٓبل

    ٖما جٓىم نملُت مغاْبت الدؿُير نلى مجمىنت مً ألاصواث والىؾاثل التي حهمل بطىعة حُضة ومخىاؾٓت 

 . مو ؤلاحغاءاث اإلادضصة والتي حؿانض نلى جدُٓٔ ألاَضاٍ واجساط الٓغاعاث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمىمُاث خٌى : الفطل الثاوي

الخدلُل اإلاالي
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 :جمهُد

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي جٓىُت مً جٓىُاث الدؿُير اإلاالي، َهى حهضٍ بلى حصخُظ وجدلُل الىغهُت اإلاالُت في     

ها في صوعاث مخهضصة مً وشاؾها، مما ٌؿانض  اإلااؾؿت، مو بحغاء َدظ للؿُاؾاث اإلاالُت اإلاخبهت مً ؾَغ

ا وال٘شِ نلى هٓاؽ الػهِ والهمل نلى  َؼ بلى جدضًض هٓاؽ الٓىة مً ؤحل الهمل نلى جدؿُنها وحهٍؼ

جصخُدها والخسلظ منها، وبن الهضٍ مً الخدلُل اإلاالي َى جؼوٍض الُئاث اإلاهىُت باإلاهلىماث والبُاهاث نً 

 .الىغو اإلاالي للماؾؿت زالٛ َترة ػمىُت مهُىت

    مً زالٛ َظا الُطل ؾىداٛو الخؿّغ بلى نمىمُاث خٛى الخدلُل اإلاالي والتي ؾىٓىم بضعاؾتها بطُت 

 :مىُطلت مً زالٛ َظٍ اإلاباخث

 ٛ  .مضزل للخدلُل اإلاالي: اإلابدث ألاو

 .اؾخهماالث الخدلُل اإلاالي: اإلابدث الثاوي

 .الٓىاثم اإلاالُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي: اإلابدث الثالث
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 ٌ  مدخل ئلى الخدلُل اإلاالي: اإلابدح ألاو

ٗاث      و ألانماٛ والاؾدثماعاث التي جٓىم بها الشغ اػصاصث ؤَمُت الخدلُل اإلاالي في قل الخىؾو ال٘بير في مشاَع

ٗاث وجدضًض ؤؾباب مشاٗلها  في ناإلاىا اإلاهاضغ، والظي ؤضبذ ٌؿاَم بشٙل َهاٛ في جُؿير هخاثج َظٍ الشغ

اإلاالُت وجٓضًم الخىضُاث اإلاىاؾبت إلاؿخسضمي اإلاهلىماث الجساط الٓغاعاث اإلاالُت اإلاالثمت في قل نالم اخخضمذ 

َُه اإلاىاَؿت واػصاصث خاالث نضم الخإٖض، ولظلٚ ٌهخبر الخدلُل اإلاالي ألاؾلىب ألاٖثر هجانت في اجساط وجغشُض 

 .الٓغاعاث مً زالٛ الانخماص نلى جدلُل وجُؿير مسخلِ البُاهاث واإلاهلىماث اإلاداؾبُت

 ٌ خي للخدلُل اإلاالي : اإلاؿلب ألاو    الخؿىز الخاٍز

سُا جغحو وشإة الخدلُل اإلاالي ٖإصاة بلى اججاَين، ألاٛو مطغفي ،بط ؤن الخىؾو في حجم الدؿهُالث      جاٍع

ىعٕ نام  ُين في هٍُى  بلى بنضاص جىضُت ألنػاء 1985الاثخماهُت صنا اإلاجلـ الخىُُظي لجمهُت اإلاطَغ

 ٛ اإلاؿلىباث و  )و الخطىم  (اإلاىحىصاث)الجمهُت جُُض ؤن نلى اإلآترع ؤن ًٓضم بُاهاث م٘خىبت خٛى ألاضى

ُت، وفي نام  (وخٔ اإلالُ٘ت  جمذ الخىضُت باؾخسضام َظٍ 1906نىض ؾلب الخطٛى نلى حؿهُالث مطَغ

ت هٓاؽ الٓىة والػهِ في  ت اإلآترغت وبشٙل ٌؿمذ بمهَغ البُاهاث أليغاع الخدلُل الشامل لىغو الشٖغ

 جمذ الخىضُت بانخماص الُٓاؽ ال٘مي بىاؾؿت اليؿب للبُاهاث اإلآضمت مً ْبل 1908جلٚ البُاهاث ،وفي نام 

 .اإلآترغين بهضٍ جدضًض الجضاعة الاثخماهُت

     ؤما الاججاٍ الثاوي َٓض ؤٖضث ؤصبُاث ؤلاصاعة اإلاالُت نلى ؤَمُت الخدلُل اإلاالي، وحهىص َ٘غجه ٖإصاة بلى َترة 

ٗاث هدُجت نضم مالءتها الُىُت والخُٓٓت إلاىاحهت 1929ال٘ؿاص ألانكم نام  ، ؤصث بلى بَالؽ الهضًض مً الشغ

ٗاث، ؤٖضث الخاحت بلى غغوعة وشغ الٓىاثم .  الالتزاماث اإلاترجبت نليها بن الُشل وؤلاَالؽ للهضًض مً الشغ

ٗاث ؼ الاثخماوي واإلاالي للشغ ٍى نلى اإلاٖغ بن جؿىع جٓىُاث الاؾدثماع و . اإلاالُت بهضٍ ْغاءة بُاهاتها وجدلُلها للْى

ل في نٓض ألاعبهُيُاث والخمؿُيُاث حهلذ مً الخدلُل اإلاالي وؾُلت َهالت الجساط الهضًض مً الٓغاعاث  الخمٍى

ت، و َظا بجاهب الىكغة الشمىلُت للخدلُل اإلاالي . ؤو ألاؾغاٍ اإلاؿخُُضة مً الخدلُل اإلاالي/ التي جسظ الشٖغ

في قل اؾخسضام ألاؾالُب ال٘مُت الخضًثت، وجٓىُاث الخاؾىب وبمؿخىي نالي مً الُ٘اءة والُهالُت، ألامغ 

غ اإلاالُت واإلاهلىماث الخاضت بإصاء  الظي ؤصي بلى خىؾبت الخدلُل اإلاالي لػمان الؿغنت والضْت وجضَٔ الخٓاٍع

ت  1. الشٖغ

 :      ًمً٘ ؤن وؿخسلظ مً وشإة الخدلُل اإلاالي ألاؾباب الخالُت

 :الثىزة الطىاعُت 

ل الهملُت        ا وجمٍى     ؤقهغث الثىعة الطىانُت في ؤوعوبا الخاحت بلى عؤؽ ماٛ ضخم إلوشاء اإلاطاوو وججهيَز

ؤلاهخاحُت ؾهُا وعاء ألاعباح وؤلاهخاج ال٘بير، وبظلٚ جؿىع حجم اإلاشغوم الاْخطاصي مً ميشإة َغصًت ضًيرة 

ا نلى هؿاّ واؾو ت مؿاَمت ٖبيرة ججمو مضزغاث ؤالٍ اإلاؿاَمين الؾدثماَع  .بلى شٖغ

ؼ ؾلؿت بصاعة اإلايشإة بلى مجلـ بصاعة مؿخٓل        مما ؤصي للمؿاَمين هكغا لىٓظ زبرتهم بلى جٍُى

َإضبدذ الٓىاثم اإلاالُت وؾُلتهم ألاؾاؾُت في مخابهت ؤخىاٛ اإلايشإة ومضي هجاح ؤلاصاعة في ؤصاء مهمتها 

                                                                                       
.                                                                                                             7ص،2007صاع الُاػوعي لليشغ، نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، الخدلُل  والخسؿُـ اإلاالي اججاَاث مهاضغة، 1
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وبالخالي قهغث الخاحت بلى جدلُل َظٍ الٓىاثم وجُؿير الىخاثج، لخدضًض مجاالث ْىة اإلايشإة ؤو هٓاؽ غهُها ؤو 

ا اإلاالي وهدُجت ؤنمالها َؼ  .ْىة مٖغ

لت عسع البُاهاث باللىائم اإلاالُت  :الخدخل الحىىمي في ؾٍس

ىن بثٓت اإلاؿاَمين، لظلٚ َٓض جضزلذ الخٙىماث،  ٗاث اإلاؿاَمت مَغ ٗان هجاح واؾخمغاع وحىص الشغ       إلاا 

هاث الخاضت بػغوعة ٗاث بىاؾؿت مغاْب زاعجي، لٙي  مً زالٛ بضضاع الدشَغ مغاحهت خؿاباث َظٍ الشغ

هاث ؤًػا بخدضًض ُُُٖت نغع البُاهاث بالٓىاثم  ً، ٖما هطذ َظٍ الدشَغ جػمً خماًت حمُو اإلاؿدثمٍغ

ت وهخاثج ؤنمالها،  ؼ اإلاالي للشٖغ اإلاالُت ومضي الخُطُل اإلاؿلىب َيها لػمان بنضاص ضىعة للمؿاَمين نً اإلاٖغ

 .مما ؾانض طلٚ في الخاحت بلى جدلُل جلٚ الٓىاثم اإلاالُت

 :  ألاطىاق اإلاالُت

ً في ألاوعاّ اإلاالُت، َهم ؤٖثر ألاؾغاٍ الظًً ًدٓٓىن ألاعباح هدُجت            تهخم ألاؾىاّ اإلاالُت باإلاؿدثمٍغ

م في ألاوعاّ اإلاالُت، ٖما ؤجهم ؤٖثر ألاؾغاٍ الظًً ًخهغغىن للمساؾغة ولظلٚ ًدخاج اإلاؿدثمغون  اؾدثماَع

هىن بلى مهلىماث صُْٓت نً واْو ميشاث ألانماٛ التي جخضاٛو ؤؾهمها في الؿّى اإلاالُت،  الخالُىن واإلاخْى

ً، هجض ؤن ألاؾىاّ اإلاالُت ْض اَخمذ بخدلُل خؿاباث ميشاث ألانماٛ مالُا لخدضًض  وإلعغاء َاالء اإلاؿدثمٍغ

مضي ْىة َظٍ اإلايشاث ؤو غهُها، ونلى غىء هخاثج الخدلُل ًخدٕغ الؿلب والهغع لألوعاّ اإلاالُت في 

 ّ  .الؿى

 ؤلائخمان 

ت بلى غغوعة         ل ْطير ألاحل ولُتراث ال جخجاوػ الؿىت ْض صَو باإلاطاٍع الخجاٍع بن اهدشاع ؤؾلىب الخمٍى

ؼ اإلاالي والىٓضي للميشأث الؿالبت لهظا الىىم مً الاثخمان، لظلٚ ْض قهغث الخاحت بلى  جُُٓم ؾالمت اإلاٖغ

ؼ  جدلُل الٓىاثم اإلاالُت ونلى غىء هخاثجها جمىذ اإلاطاٍع الٓغوع والدؿهُالث الاثخماهُت اإلاسخلُت ؤو جَغ

لهظا َٓض ؤوشإث ال٘ثير مً اإلاطاٍع وخضاث زاضت مهمتها بحغاء الخدلُل اإلاالي . مىدها لىىم مً اإلايشأث

      1.  للميشأث الؿالبت إلاؿانضة اإلاطاٍع

 مفهىم الخدلُل اإلاالي ووظائفه: اإلاؿلب الثاوي

 :مفهىم الخدلُل اإلاالي

وعصث الهضًض مً الخهاٍعِ التي خاولذ جدضًض مُهىم لىقُُت الخدلُل اإلاالي، والتي ؾىداٛو ببغاػ بهؼ      

  :منها َُما ًلي 

 ٌ نملُت مهالجت للبُاهاث اإلاالُت اإلاخاخت نً ماؾؿت ما ألحل " الخدلُل اإلاالي بإهه نباعة نً : الخعٍسف ألاو

ت والطىانُت  الخطٛى منها نلى مهلىماث حؿخهمل في نملُت اجساط الٓغاعاث وفي جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث الخجاٍع

ظلٚ في حصخُظ ؤًت مشٙلت مىحىصة  و ما ؾُٙىن نلُه الىغو  (مالُت ؤو حشًُلُت)في اإلااض ي والخاغغ ٖو وجْى

  2".في اإلاؿخٓبل

                                                                                       
 .23- 22،  ص 2000خمؼة مدمىص الؼبُضي، الخدلُل اإلاالي جُُٓم ألاصاء والخيبا بالُشل، ماؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو، ألاعصن،  1

2
، 2000، الؿبهت ألاولى نمان، صاع ضُاء لليشغ و الخىػَو، (ؤؾـ، مُاَُم، جؿبُٓاث  )نبض الخلُم ٖغاحت و آزغون، ؤلاصاعة و الخدلُل اإلاالي  
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ف الثاوي بن الخدلُل اإلاالي ؤصاة لخدضًض هٓاؽ الٓىة والػهِ في ألاوشؿت والُهالُاث الخاضت  : الخعٍس

ت وبشٙل ًػمً لها بنضاص الخؿـ اإلاؿخٓبلُت في غىء هٓاؽ الٓىة، ووغو الخلٛى اإلاىاؾبت إلاهالجت  بالشٖغ

 1.هٓاؽ الػهِ ؤو الخض منها

ف الثالح الخدلُل اإلاالي نباعة نً مهالجت مىكمت للبُاهاث اإلاخاخت بهضٍ الخطٛى نلى مهلىماث : الخعٍس

و ما ؾخٙىن نلُه في  حؿخهمل في نملُت اجساط الٓغاع، وجُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث في اإلااض ي والخاغغ، وجْى

  2.اإلاؿخٓبل

ب  بها الخبٍى   مً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت ًمً٘ الٓٛى ؤن الخدلُل اإلاالي َى صعاؾت الٓىاثم اإلاالُت بهض جبٍى

اإلاىاؾب، وطلٚ باؾخسضام ؤصواث مهُىت للخطٛى نلى مهلىماث حؿانض نملُت اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت في 

 .اإلاؿخٓبل

 :وظائف الخدلُل اإلاالي

      ٛ  :للخدلُل اإلاالي نضة وقاثِ جغج٘ؼ في مجملها خى

ً الجخاذ اللساز  مً بين وقاثِ الخدلُل اإلاالي جىحُه مخسظي الٓغاع الجساط ؤخؿً الٓغاعاث :جىجُه اإلاظدثمٍس

التي حهىص نلى اإلااؾؿت بالغبذ ؤو الُاثضة، بًغع جدُٓٔ َضَها، باإلغاَت بلى مداولت الخإْلم مو البِئت 

 .الخاعحُت التي جخميز بهضم الاؾخٓغاع، مً بين الٓغاعاث التي جدضصَا ؾُاؾاث الخدلُل اإلاالي

ا :اجخاذ كساز الاطدثماز  ٔ ببغاػ مؼاًا و خضوص نملُت الاؾدثماع اإلاغجٓب اهجاَػ  .و طلٚ نً ؾٍغ

ل  لُت ؤَػل:اجخاذ كساز الخمٍى  .خُث جمً٘ مجلـ ؤلاصاعة مً البدث نلى َغص جمٍى

 3.مً ؤحل جىحُه وعْابت مسخلِ الهملُاث اإلاالُت :اجخاذ كساز الخخؿُـ والسكابت اإلاالُت 

 :والشٙل الخالي ًىضح وقاثِ الخدلُل اإلاالي في اجساط الٓغاع       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .10نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، مغحو ؾابٔ،اص 1
 .21ولُض هاجي الخُالي، الاججاَاث الخضًثت في الخدلُل اإلاالي، مغحو ؾابٔ، ص2

ت اؾمىذ الؿهىصًت، عؾالت لىُل شهاصة اإلااحؿخير، ٗلُت  3 بً مالٚ نماع، اإلاىهج الخضًث للخدلُل اإلاالي ألاؾاس ي في جُُٓم ألاصاء، صعاؾت خالت شٖغ

 .11، ص2011ْؿىؿُىت، - الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُير، حامهت مىخىعي
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 ًبين وظائف الخدلُل اإلاالي في اجخاذ اللساز: (1-2)شيل جخؿُؿي زكم 

 

 

 

 

 .17، ص 2001زلضون ببغاَُم شغبُاث، بصاعة وجدلُل مالي، صاع واثل لليشغ، : اإلاطضع

 ألاهداف والخؿىاث اإلاخبعت في الخدلُل اإلاالي: إلاؿلب الثالحا

          :أهداف الخدلُل اإلاالي

   :جخمثل ؤَضاٍ الخدلُل اإلاالي َُما ًلي

 الخهٍغ نلى الىغو اإلاالي الخُٓٓي للماؾؿت. 

 ضعتها نلى الاْتراع ت ْضعة اإلااؾؿت نلى زضمت صًىجها ْو  .مهَغ

 جُُٓم الؿُاؾاث اإلاالُت والدشًُلُت اإلاخبهت. 

 الخ٘م نلى ُٖاءة ؤلاصاعة. 

 جُُٓم حضوي الاؾدثماع في اإلااؾؿت. 

 م ابت والخٍٓى  1.الاؾخُاصة مً اإلاهلىماث اإلاخاخت الجساط الٓغاعاث الخاضت بالْغ

 مهٍغ الاججاَاث التي ًخسظَا ؤصاء اإلااؾؿت. 

 ت في ْؿانها ت وغو الشٖغ  .مهَغ

مً٘ بحماٛ الًاًاث اإلاخهضصة للخدلُل اإلاالي ؤنالٍ بإجها تهضٍ بلى الخهٍغ نلى الؿُاؾت اإلاىاؾبت        َظا ٍو

للماؾؿت، ولِؿذ الؿُاؾت اإلاثلى لها، بؿبب زغوج ياًت الؿُاؾت اإلاثلى نً بمٙاهُاث الخدلُل اإلاالي خُث 

 2.ؤجها جخؿلب حهضا ؤٖبر وؤنمٔ مً الخدلُل اإلاالي الهاصي

 

 

 

                                                                                       
  .143نبض الخلُم ٖغاحت و آزغون، مغحو ؾابٔ، ص  1
.240- 239، ص2006مُلح مدمض نٓل، مٓضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي، الؿبهت ألاولى، ألاعصن، م٘خبت اإلاجخمو الهغبي لليشغ والخىػَو،  2

 كظم ؤلادازة والخدلُل اإلاالي

 :كساز الاطدثماز ًددد

 

ْطيرة )َُٙل الاؾدثماعاث - 1

لت ألاحل  (وؾٍى

 زؿغ ألانماٛ-2

كساز الخخؿُـ والسكابت  

 :اإلاالُت

الخيبا اإلاالي )الخسؿُـ اإلاالي -1

 (الخ...واإلاىاػهت اإلاالُت

ابت اإلاالُت -2 جدلُل وؿب )الْغ

 (ألاعباح اإلاؿخٓبلُت

ل ًددد   :كساز الخمٍى

ل-1  َُٙل الخمٍى

لي-2 ج الخمٍى  اإلاٍؼ

لي-3  الخؿغ الخمٍى

 جٙلُت عؤؽ اإلااٛ-4

ت اصة ؤعباح ؤصخاب الشٖغ  ٍػ
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 :الخؿىاث اإلاخبعت في الخدلُل اإلاالي

   ٌهخمض اإلادلل اإلاالي في جىُُظ نملُت الخدلُل نلى حملت زؿىاث مخخابهت حشٙل في مجملها اإلاىهج الهلمي 

ت اإلاخهلٓت بمىغىم الخدلُل، زم ازخُاع  للخدلُل، وهي جبضؤ بخدضًض يغع الخدلُل، وحمو البُاهاث الػغوٍع

ؤصواث الخدلُل اإلاىاؾبت التي بىاؾؿتها ٌؿخؿُو اإلادلل الىضٛى بلى هخاثج مهُىت جخهلٔ بمىغىم الخدلُل، 

 . حؿانضٍ في وغو الخطىعاث اإلاؿلىبت مً زالٛ جُؿير الىخاثج اإلاخدٓٓت

 :       بطُت نامت، بن زؿىاث الخدلُل اإلاالي هي

ت، ؤو الخدلُل  -1 اء بالتزاماجه الجاٍع جدضًض الًاًت ؤو الهضٍ مً الخدلُل، مثل جدلُل ْضعة اإلاشغوم نلى الَى

 .الخ...أليغاع جُُٓم ألاصاء النهاجي، ؤو جدلُل بهخاحُت الهمل

ٗان الهضٍ َى جدلُل ْضعة اإلاشغوم نلى  -2 حمو البُاهاث اإلاغجبؿت بشٙل مباشغ بالهضٍ مً الخدلُل، َةطا 

ت ألاضٛى اإلاخضاولت وؤهىانها اإلاسخلُت لُترة مهُىت، ومً زم  ت، َاألمغ ًخؿلب مهَغ اء بالتزاماجه الجاٍع الَى

ت لىُـ الُترة ٗان َضٍ الخدلُل أليغاع جُُٓم ألاصاء النهاجي، َةن البُاهاث . جدضًض الالتزاماث الجاٍع ؤما بطا 

اإلاؿلىبت جخهلٔ باإلاطغوَاث وؤلاًغاصاث لُترة مهُىت وجدضًض اإلااشغاث الغثِؿُت التي جلهب صوعا خاؾما في 

 .ؤصاء اإلاشغوم مثل اإلابُهاث ؤو ؤلاهخاج

ظٍ  -3 ذ، َو جدضًض ؤصاة ؤو ؤصواث الخدلُل اإلاىاؾبت التي ًؿبٓها اإلادلل للىضٛى بلى ؤَػل الىخاثج وبإؾغم ْو

الخؿىة حهخمض بالضعحت ألاولى نلى اإلاؿخىي الُني والهلمي الظي ًٓىم بهملُت الخدلُل، ومٓضاع صعاًت الصخظ 

ٔ الخدلُل باألؾالُب اإلاسخلُت لهملُت الخدلُل  .ؤو ٍَغ

حشًُل البُاهاث طاث الطلت بًاًت الخدلُل باالنخماص نلى ألاصواث اإلاؿخسضمت للىضٛى بلى بهؼ  -4

 .اإلااشغاث اإلاغجبؿت بًغع الخدلُل

ت اججاَها اإلاؿخٓبلي -5  .جدلُل اإلااشغاث التي جم الخىضل بليها إلاهَغ

 1.ٖخابت الاؾخيخاحاث والخىضُاث النهاثُت -6

 اطخعماالث الخدلُل اإلاالي: اإلابدح الثاوي

حهضٍ الخدلُل اإلاالي بلى حصخُظ الىغهُت اإلاالُت وجُُٓم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاْخطاصًت لخضمت       

مؿخسضمي اإلاهلىماث وطوي الهالْت باإلااؾؿت وطلٚ مً زالٛ انخماص نلى مجمىنت مً اإلاهاًير للخ٘م نلى 

ا  .الىخاثج وجُؿيَر

 ٌ  مىهجُت الخدلُل اإلاالي: اإلاؿلب ألاو

ٓت الخدلُل اإلاالي ًجب ؤن جتٕر جُطُالتها لغؤي اإلادلل هُؿه لُٙىن في اؾخؿانخه        بالغيم مً ؤن ؾٍغ

الخهامل مو مسخلِ الخاالث التي ًمً٘ ؤن ًىاحه بها، بال ؤن طلٚ ال ًمىو مً وغو بهؼ اإلاباصت الهامت 

 :و مً َظٍ ألاؾـ الهامت ما ًلي. لخٙىن ؤؾاؾا إلاضزل نام إلاىهجُت الخدلُل اإلاالي

 :جدضًض الهضٍ الظي ٌؿعى بلُه اإلادلل -1

هخبر َظا الخدضًض غغوعة َامت لبضؤ  تها َو بضؤ الخدلُل اإلاالي بخدضًض اإلاشٙلت التي ٌؿعى اإلادلل إلاهَغ     ٍو

م٘ىه مً ْطغ حهضٍ نلى الهمل الظي ًسضم  صخُذ لهملُت الخدلُل، ألهه ًجىب اإلادلل الهمل يير الالػم ٍو

                                                                                       
 .26- 25ولُض هاجي الخُالي،مغحو ؾابٔ، ص 1
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َةطا ووحه اإلادلل الاثخماوي في بىٚ ججاعي بؿلب ْغع ْطير ألاحل مً نمُل ما، َُمً٘ . َظا الهضٍ مباشغ

ؼ  ذ اإلادضص، بهض طلٚ ًٖغ اء في الْى لهظا اإلادلل ؤن ًدضص َضَه بخٓضًغ مضي ْضعة و عيبت الهمُل نلى الَى

ت بىجاح وجمخهه  ى ْضعة الهمُل نلى اهجاػ الضوعة الخجاٍع حهضٍ نلى ما ًمً٘ ؤن ًدٓٔ َظا الهضٍ، َو

 :جدضًض الُترة التي ؾِشملها جدلُل الٓىاثم اإلاالُت. بإصبُاث حُضة

ض مً الضْت في الخدلُل وحهٍغ      مً اإلاىاؾب اؾخهماٛ ْىاثم مالُت لُتراث نضًضة بطا ٖىا وؿعى لخىخي اإلاٍؼ

الاججاٍ الظي ًخسظٍ ؤصاء اإلااؾؿت مىغو الخدلُل، ألن الٓىاثم اإلاالُت الخاضت بؿىت واخضة ْض ال جٙىن 

 .مهبرة نً الاججاٍ الهام لألصاء

 :جدضًض اإلاهلىماث التي ًدخاحها اإلادلل للىضٛى بلى ياًخه -2

اء حهخمض نلى ؤصبُاجه، واإلاهلىماث نً َظا الهىطغ زاعج خضوص اإلايزاهُاث، ؤما      َغيبت الهمُل بالَى

اء َُمً٘ الخطٛى نليها مً زالٛ اخدؿاب ؾُىلخه  .اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بٓضعجه نلى الَى

 :ازخُاع ؤؾلىب وؤصاة الخدلُل ألاوؿب ْضعة للخهامل مو اإلاشٙلت مىغو البدث -3

    وخُث ؤن اإلاشٙلت مىغو البدث في مثالىا الؿابٔ هي الؿُىلت، لظا حؿخهمل ألاصواث الخدلُلُت اإلاهبرة نً 

 :َظٍ اليؿبت، مثل

هت- ؤ  .وؿبت الخضاٛو ووؿبت الؿُىلت الؿَغ

ل البػانت اإلاىحىصة لضي - ب مهضٛ صوعان البػانت، والظي ٌهبر نً مضي الؿغنت التي ًخم َيها جدٍى

اء بالتزاماتها  .اإلااؾؿت بلى هٓض ٌؿخهمل في الَى

غة الؿُىلت لضي اإلااؾؿت- ث  .ٖشِ الخضَٔ الىٓضي، والظي ًٓضم َ٘غة نً مىانُض َو

 :اؾخهماٛ اإلاهلىماث و اإلآاًِـ التي ججمهذ لضي اإلادلل الجساط الٓغاع ؤو ؤلاحغاء اإلاؿلىب -4

وحهخبر َظٍ الخؿىة ألاٖثر وألاضهب ؤَمُت، وجدخاج بلى اؾخهماٛ مٓضاع ٖبير مً الهمل الظَني والخ٘مت 

ام مً خٓاثٔ وال ًمً٘ اؾدبضاٛ َظا الجهض بهملُت مُٙاهُُ٘ت، بال . واإلاهاعة والجهض لخُُٓم ما ًِٓ زلِ ألاْع

ؤن الخهٍغِ الصخُذ للمشٙلت، والخدضًض اإلاىاؾب لألؾئلت اإلاخىحب ؤلاحابت ننها، واإلاهاعة في ازخُاع ألاصواث 

 .الخدلُلُت اإلاىاؾبت ؾخٓىص بال شٚ بلى جُؿير مهٓٛى لىدُجت الخدلُل

 .ازخُاع اإلاهُاع اإلاىاؾب لُٓاؽ الىخاثج نلُه، وال ماوو، خُث ٌؿخضعي ألامغ مً اؾخهماٛ ؤٖثر مً مهُاع -5

ام اإلاؿلٓت واليؿبُت -6 ٍى نلى ؤَمُت الاهدغاٍ باألْع  .جدضًض الاهدغاٍ نً اإلاهُاع اإلآاؽ نلُه للْى

 .جدلُل ؤؾباب الاهدغاٍ وجدضًضَا -7

 .وغو الخىضُت اإلاىاؾبت بشإن هخاثج الخدلُل -8

    ومً الىاصع ؤن ًخاح للمدلل حمُو الخٓاثٔ نً الخالت التي ًٓىم بخدلُلها، لظا هجض ؤن مهكم اإلادللين 

ضة بؿبب نضم ُٖاًت اإلاهلىماث وفي مثل َظٍ الكغوٍ ال ًٙىن صوع الخدلُل . ٌهملىن في قل قغوٍ يير مٖا

 .اإلاالي بال الخٓلُل مً خالت الخإٖض ولِـ بلًائها ٗلُا

ٓت  ، نلُه ؤن ًغاعي جغجِب ؤَٙاٍع وحؿلؿل مىؿٓه، ٖما ؤن نلُه مغاناة ؾٍغ ٍغ     ونىض ٖخابت اإلادلل لخٍٓغ

غ بشٙل واضح، بين جُؿيراث واؾخيخاحاث اإلادلل والخٓاثٔ واإلاهلىماث  نغغه نلى الٓاعت، بدُث ًميز الخٍٓغ

التي اؾدىضث نليها َظٍ الخُؿيراث والاؾخيخاحاث، وطلٚ لُخمً٘ الٓاعت مً مخابهت اإلاىؿٔ الظي اجبهه 
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ظا مً اإلاىاؾب ؤن . اإلادلل في الىضٛى بلى اؾخيخاحاجه، ولُخمً٘ مً ببضاء عؤًه بطا ازخلِ مو اإلادلل َو

ٍغ البىىص الخالُت  :ًػمً اإلادلل جٍٓغ

.مهلىماث نً اإلاشغوم مىغىم الخدلُل، والطىانت التي ًيخمي بليها واإلادُـ الاْخطاصي الظي ٌهمل َُه- ؤ

 .اإلاهلىماث اإلاالُت ويير اإلاالُت اإلاؿخهملت في الخدلُل- ب

الاَتراغاث الخاضت بالكغوٍ الاْخطاصًت والكغوٍ ألازغي التي وغهذ اؾدىاصا بليها الخٓضًغاث الخاضت - ث

 .بالخدلُل

 .جدضًض الاًجابُاث والؿلبُاث ال٘مُت والىىنُت التي ًغاَا اإلادلل في نىاضغ الخدلُل ألاؾاؾُت- ر

 1.الاؾخيخاج الظي ًسغج به اإلادلل هدُجت الهمل الخدلُلي الظي ْام به- ج

 ألاؾساف اإلاظخفُدة مً الخدلُل اإلاالي: اإلاؿلب الثاوي

ٓا  ٓا َو ترنغم وؾـ مجخمو مهين جيشإ بُنهم نالْاث جسخلِ صعحت مخاهتها َو      الشٚ بإن ؤي مشغوم ًىلض ٍو

إلاؿخىي اإلاطالح التي جغبؿهم ببهؼ، َظٍ ألاؾغاٍ تهخم ببُاهاث اإلاشغوم خؿب غغوعة ومؿخىي الخاحت 

بليها، ومً اإلامً٘ جطيُِ الجهاث اإلاهىُت ببُاهاث الخدلُل اإلاالي خؿب صعحت نالْاتها بيخاثج الخدلُل  

 2:وجىٓؿم َظٍ ألاؾغاٍ بلى صازلُت وزاعحُت جخمثل َُما ًلي

 : وجخمثل َُما ًلي:ألاؾساف الداخلُت - أ

  ئدازة اإلاإطظت: 

ت في اإلااؾؿت لخدُٓٔ واخضة مً الًاًاث الخالُت، ؤو  اث ؤلاصاٍع         ٌؿخهمل الخدلُل مً ْبل مسخلِ اإلاؿخٍى

 :ٗلها مجخمهت

 .جُُٓم عبدُت اإلااؾؿت والهىاثض اإلادٓٓت نلى الاؾدثماع -

ت -  .حهٍغ الاججاَاث التي ًخسظَا ؤصاء الشٖغ

مٓاعهت ؤصاء اإلااؾؿت بإصاء اإلااؾؿاث ألازغي اإلآاعبت في الدجم واإلاشابه في ؾبُهت اليشاؽ، باإلغاَت بلى  -

 .مٓاعهتها مو ؤصاء الطىانت التي جيخمي بليها اإلااؾؿت

ابت -  .جُُٓم َانلُت الْغ

 .ُُُٖت جىػَو اإلاىاعص اإلاخاخت نلى ؤوحه الاؾخسضام -

 .جُُٓم ُٖاءة بصاعة اإلاىحىصاث -

 .حصخُظ اإلاش٘الث الخالُت -

 .الخسؿُـ للمؿخٓبل -

 العاملىن في اإلاإطظت: 

 :    وحهخم الهاملىن في اإلااؾؿت بيخاثجها نلى هدى عثِس ي وطلٚ لؿببين عثِؿُين، َما

ؼ شهىع الاهخماء والشهىع باالهجاػ في خالت الىجاح، ألامغ الظي ًازغ في مؿخىي ؤلاهخاحُت -  .حهٍؼ

                                                                                       
 .241- 240مُلح مدمض نٓل، مغحو ؾابٔ، ص 1
 .26، ص ابٔ ولُض هاجي الخُالي،مغحو ؽ 2
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تهم للىخاثج الُهلُت جم٘نهم مً حهٍغ الخض اإلاهٓٛى إلاؿالبهم، لخبٓى غمً الكغوٍ الاْخطاصًت    - مهَغ

 1.اإلاالثمت للماؾؿت

 :اإلاظاهمىن 

نلى اإلااٛ اإلاؿدثمغ، وصعحت اإلاساؾغ التي ًخهغع لها، ؤي التي  (الغبذ  )حهخم اإلاؿاَم بطُت ؤؾاؾُت بالهاثض       

ٗان مً ألاَػل الاخخُاف باألؾهم التي ًمخل٘ها ؤو ًخسلى . جخهغع لها اؾدثماعاجه لظلٚ َهى ًبدث نما بطا 

 .ننها، لظلٚ ًُُض الخدلُل اإلاالي اإلاؿاَم في جُُٓم َظٍ الجىاهب

 :وجخمثل َُما ًلي: ألاؾساف الخازجُت  - ب

 الدائىين : 

      ًٓطض بالضاثىين ألاشخاص الظًً اٖخدبىا بؿىضاث بْغاع اإلايشإة ؤو ألاشخاص اإلادخمل شغائهم 

ا ؤو ماؾؿت مالُت ؤو ؤَغاص  ض ًٙىن الضاثً مطَغ للؿىضاث اإلاطضعة،ؤو الاٖخخاب في الٓغع الجضًض، ْو

ؾبُهُين، لظلٚ َةن َاالء الضاثىىن حهخمىن ناصة بالخهٍغ نلى ؾُىلت اإلايشإة ؤي نلى ْضعتها في حؿضًض 

ظلٚ الُىاثض، لظلٚ َةن شٙل الخدلُل اإلاالي ًجب ؤن ٌؿانض َاالء  الٓغوع بمىانُض اؾخدٓاْها ٖو

ت  .ألاشخاص في بىاء ْغاعاتهم الاؾدثماٍع

  اإلاىزدون: 

هني َظا صعاؾت وجدلُل         ؼ اإلاالي للمخهاملين مهه، واؾخٓغاع ؤوغانهم اإلاالُت، َو حهخم اإلاىعص مً ؾالمت اإلاٖغ

مضًىهُت اإلاخهاملين في صَاجغ اإلاىعص، وجؿىع َظٍ اإلاضًىهُت، ونلى غىء الىخاثج الخدلُلُت لخؿاباث اإلاخهاملين 

ٗان ٌؿخمغ في الخهامل مو ؤي مً َاالء اإلاخهاملين ؤو ًسُؼ َظا الخهامل ؤو ًلًُه، وبظلٚ  ًٓغع اإلاىعص ما بطا 

ا اإلاخهاملين بطُت صوعٍت يشَغ  .ٌؿخُُض اإلاىعص مً اإلاهلىماث والبُاهاث التي ًٓضمها ٍو

  اإلاخعاملين: 

ظلٚ مىاَؿُه في الؿّى  ا اإلاىعص ٖو      ومً حاهب آزغ َةن شٙل البُاهاث واإلاهلىماث الخدلُلُت التي ًيشَغ

ىا الشغوؽ التي ًدطلىن نليها وخضوص  جُُض مجمىنت اإلاخهاملين مهه، بط مً زاللها ٌؿخؿُهىن ؤن ٌهَغ

ؼ مىعصحها  ٗاَت اإلاخهاملين، ومً مطلخت اإلايشإة اإلاخهاملت ؤن جخابو مٖغ الازخالٍ في َظٍ الشغوؽ َُما بين 

زاضت اإلاىعص الغثِس ي للخإٖض مً غمان اؾخمغاع واهخكام التزوص للمىاعص ألاولُت ومضي بمٙاهُت جسُُؼ 

 2.ٗلُتها

  اإلاظدثمسون الحالُىن واإلاخىكعىن: 

ٗاث اإلاؿاَمت  م ؤصخاب ألاؾهم في لشغ ؤو مً ًىىون اؾدثماع ؤمىالهم في ؤؾهم َظٍ  (اإلاالٕ  )     َو

ٗاث، خُث ٌؿعى َاالء بلى جدلُل الٓىاثم اإلاالُت للمشغوم للخهٍغ نلى ألاعباح اإلاخدٓٓت زالٛ َترة ؤو  الشغ

و جدُٓٓها في اإلاؿخٓبل، باإلغاَت  الَخمامهم باخدؿاب  َتراث مالُت مهُىت ٖما ٌؿهىن للخيبا باألعباح اإلاخْى

ضعة اإلاشغوم  ضعؾىن مً زالٛ َظا الخدلُل ؾُاؾاث جىػَو ألاعباح وزباتها، ْو الهاثض نلى ؤؾهم اإلاشغوم ٍو

ير الؿُىلت الىٓضًت الالػمت لضَو خطظ ؤعباخهم  .نلى جَى

                                                                                       
 237- 236مُلح مدمض نٓل، مغحو هُؿه، ص 1
 .51- 50خمؼة مدمىص الؼبُضي، مغحو ؾابٔ، ص  2
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 : أؾساف خازجُت أخسي   

 َىإ الهضًض مً ألاؾغاٍ الخاعحُت ألازغي اإلاؿخُُضة مً جدلُل الٓىاثم اإلاالُت، واإلاخمثلت في : 

  بُىث الخبرة اإلاالُت : 

     َهي ماؾؿاث جٓىم بالخدلُل ألَضاٍ زاضت بها ؤو بخٙلُِ مً ؤخض ألاؾغاٍ ؤصخاب الطلت باإلايشأث 

 .مٓابل ؤحغ مهين، وجٓىم مً زالٛ الخدلُل باإلحابت نلى اؾخُؿاعاتهم وحؿائالتهم

  ت والطىاعُت  : الغسف الخجاٍز

ت َيها بهضٍ اؾخسغاج وؿب وماشغاث مالُت لٙل ْؿام  ٗاث اإلاىػٍى       َةجها جٓىم بجمو البُاهاث نً الشغ

ظا ما جٓىم  ا ختى ٌؿخُُض منها اإلاؿخسضمىن وؤصخاب الطلت للخ٘م نلى ؤصاء اإلايشأث، َو منها جمهُضا ليشَغ

ا لل٘خاب ؤو الضلُل الؿىىي   .به ؤًػا ؤؾىاّ اإلااٛ ؤو الهُئاث اإلاؿاولت ننها مً زالٛ بضضاَع

  ألاجهصة الحىىمُت : 

     َةجها تهخم بالخدلُل اإلاالي إلاا ًٓضمه مً زضماث مهمت في بؾاع الخسؿُـ الشامل وبنضاص اإلاىاػهاث 

 1.والخؿاباث الٓىمُت باإلغاَت بلى الخإٖض مً ؤصاء اإلايشأث وعبدُتها وما ًترجب نليها اججاٍ الضولت مً غغاثب

 معاًير الخدلُل اإلاالي: اإلاؿلب الثالح

 ْبل الخؿّغ بلى مهاًير الخدلُل اإلاالي 

  :  حعٍسف اإلاعُاز 

     اإلاهُاع َى ؤصاة ًٓاؽ نليها ش يء مهين بهضٍ بنؿاء خ٘م نلُه، خُث ًمً٘ جُؿير الىخاثج التي ًخم 

ٔ اؾخسضام مجمىنت مً اإلاهاًير جٙىن بمثابت ْانضة  الخىضل بليها باؾخسضام جٓىُاث الخدلُل اإلاالي نً ؾٍغ

ام مؿلٓت مً زالٛ نملُت الخدلُل اإلاالي ال ٌهني شِئا باليؿبت للخالت  لهملُت الخدلُل، َالخىضل بلى ؤْع

ٓا لخلٚ اإلاجمىنت مً اإلاهاًير ت بال بطا جم جُؿير  جلٚ الىخاثج َو  2.اإلاالُت للشٖغ

 :  خطائظ اإلاعاًير واطخخداماتها

 الخطائظ : 

 :وختى ًٙىن للمهُاع مهنى ما ؤو ًٙىن مٓبىال، البض له مً ؤن ًخطِ بالخطاثظ الخالُت

ؤن ًخطِ اإلاهُاع بالىاْهُت، ؤي بةمٙاهُت جىُُظٍ، ال ؤن ًخطِ باإلاثالُت َُهخظع جدُٓٓه، وال ؤن ًخطِ  -1

ظٍ ( 1:2 )بالخىاغو َُمً٘ الىضٛى بلُه بؿهىلت، َٓض صعج مثال نلى ْبٛى وؿبت الخضاٛو بدضوص           ، َو

ذ هُؿه لِـ مً الؿهل جدُٓٓها  .وؿبت ال ًطهب الىضٛى بليها، ل٘نها في الْى

ٗان َظا ال ًمىو مً بصزاٛ حهضًالث نلُه بطا صنذ الكغوٍ  -2 ؤن ًخطِ اإلاهُاع باالؾخٓغاع اليؿبي، وبن 

 .لظلٚ، بهض بحغاء الضعاؾاث الالػمت

ُب وؤن ال ًدخمل ؤٖثر مً مهنى -3  .ؤن ًخطِ اإلاهُاع بالبؿاؾت والىغىح وؾهىلت التٖر

                                                                                       
ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، جدلُل الٓىاثم اإلاالُت، الؿبهت ألاولى، نمان، صاع اإلاؿيرة لليشغ والخىػَو،  1  .75- 74ص. 2006مٍا
غ ؤؾالُب الخدلُل اإلاالي للماؾؿت الاْخطاصًت، ؤؾغوخت مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاٍ في نلىم   2 َاصفي زالض، مؿاَمت الىكام اإلاداؾبي اإلاالي في جؿٍى

ت ونلىم الدؿُير، حامهت مدمض زُػغ  .114، ص 2019- 2018بؿ٘غة، - الدؿُير، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع
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 الاطخخدام: 

 :        حؿخسضم اإلاهاًير للًاًاث الخالُت

ما في غىثه -1 م اإلاؿلٔ مهنى ومًؼي ًمً٘ جُؿيَر  .بنؿاء اليؿبت ؤو الْغ

ٌؿخهمل ؤصاة اإلآاعهت مو اليؿب الُهلُت مما ًاصي بلى ببغاػ الاهدغاَاث التي جضَو اإلادلل بلى البدث نً  -2

 1.ألاؾباب اإلااصًت لهظٍ الاهدغاَاث

 :أهىاع اإلاعاًير اإلاعخمدة في الخدلُل اإلاالي 

ت في ألاحل الٓطير، و ًإزظ اإلاهُاع ُْمت مؿلٓت زابخت في : اإلاعُاز اإلاؿلم -1 ِٓـ ُٖاءة ؾُىلت الشٖغ ٍو

ت مو َظٍ الُٓمت، ومً اإلاهاًير الشاجهت لهظا اإلاجاٛ َى مهُاع وؿبت  غىءَا جٓاعن الُٓمت اإلامازلت للشٖغ

ت  (2)الخضاٛو   .مغة (1.5)مغة، ومهُاع وؿبت الؿُىلت الؿٍغ

ت : معُاز الطىاعت  -2 ت غمً الٓؿام الظي حهمل به الشٖغ ؿخسضم َظا اإلاهُاع لُٓاؽ وغو الشٖغ ٖما . َو

ناصة َظٍ اإلاهاًير حهض مً ْبل حهاث زاعحُت مثل . ًمً٘ ؤن ًٙىن مهُاع  نلى اإلاؿخىي الىىعي للطىانت

ا  .بىعضت ألاوعاّ اإلاالُت، بهؼ ماؾؿاث زضمت الاؾدثماع وييَر

ت ماشغاث مؿتهضَت حؿعى للىضٛى بليها  :اإلاعُاز اإلاظتهدف  -3 بط حهض ؤلاصاعة مؿبٓا وغمً زؿؿها الؿىٍى

 .غمً الخؿت، ونلُه ًخم مٓاعهت الىاْو مو َظا اإلاهُاع للخ٘م نلى هخاثج الخدلُل اإلاالي

خي -4 ت للؿىىاث الؿابٓت ؤو لؿىت ؤؾاؽ:  اإلاعُاز الخاٍز ظا اإلاهُاع . بط ٌهخمض لهظا الًغع ؤصاء الشٖغ َو

ت هالُاث الشٖغ  2. ٌه٘ـ مضي الخؿىع في ؤوشؿت َو

 اللىائم اإلاالُت اإلاظخخدمت في الخدلُل اإلاالي: اإلابدح الثالح

   جمثل الٓىاثم اإلاالُت مسغحاث هكام اإلاداؾبت اإلاالُت، بط جكهغ َظٍ الٓىاثم هدُجت ؤنماٛ اإلااؾؿت، وجسػو 

ٍى نلى واْو ألاوشؿت والُهالُاث وجخمثل َظٍ . َظٍ الٓىاثم للُدظ والخضُْٔ أليغاع الخدلُل والْى

 :الٓىاثم في ما ًلي

 ٌ  اإلايزاهُت وخظاب الىخائج: اإلاؿلب ألاو

 : اإلايزاهُت

ا في اإلايزاهُت،       َغ والظي مً زالله ؾٍى هخؿّغ إلاُهىم اإلايزاهُت، ؤَمُتها، اإلاهلىماث الضهُا الىاحب جَى

 .وؤزيرا نغع اإلايزاهُت

 :مفهىم اإلايزاهُت

غ للىغو اإلاالي ؤو الخالت اإلاالُت للماؾؿت وطلٚ في لخكت ػمىُت مهُىت     ش بنضاص )اإلايزاهُت هي جطٍى جاٍع

اث اإلايزاهُت هي نىاضغ لخكُت وحهٍغ مداؾبُا بمطؿلح ألاعضضة جمُيزا لها نً (الٓاثمت ، ونلُه َةن مدخٍى

. خؿاباث الىخاثج، ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت: الخُاعاث ؤو الخضَٓاث والتي جمثل مٙىهاث الٓىاثم اإلاالُت ألازغي 

ٗاَت البىىص الخاضت بسطىم  ؿمى الجاهب ألاٛو بالخطىم ؤو اإلاؿلىباث وجىضعج َُه  وللميزاهُت حاهبان، َو

                                                                                       
.242، ص ابٔمُلح مدمض نٓل، مغحو ؽ1

.22- 21، صابٔنضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، مغحو ؽ 2
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ٗاَت البىىص الخاضت بإضٛى  ً، والثاوي باألضٛى ؤو اإلاىحىصاث وجىضعج َُه  اإلااؾؿت والتزاماتها اججاٍ آلازٍغ

ً ها نلى آلازٍغ  .اإلااؾؿت وخْٓى

 :أهمُت اإلايزاهُت

غ مهلىماث نً ؾبُهت ومٓضاع الاؾدثماعاث في ؤضٛى اإلااؾؿت،        جبرػ ؤَمُت اإلايزاهُت مً خُث ؤجها جَى

غ . والتزاماث اإلااؾؿت لضاثىيها وخٔ اإلاالٕ نلى ضافي ؤضٛى اإلااؾؿت ومً زالٛ مؿاَمتها في نملُت الخٍٓغ

ير ؤؾاؽ إلاا ًلي ٔ جَى  :اإلاالي نً ؾٍغ

 .خؿاب مهضالث الهاثض -

 .جُُٓم َُٙل عؤؽ اإلااٛ في اإلااؾؿت -

 .جٓضًغ صعحت الؿُىلت واإلاغوهت اإلاالُت في اإلااؾؿت -

وبالخالي َمً ؤحل الخ٘م نلى صعحت اإلاساؾغة التي جخهغع لها اإلااؾؿت وجٓضًغ الخضَٓاث الىٓضًت لها في 

 1.اإلاؿخٓبل، َةهه ًجب جدلُل اإلايزاهُت وجدضًض مضي ؾُىلت اإلااؾؿت ومغوهتها اإلاالُت

 : اإلاعلىماث التي ًجب ؤلافطاح عنها في اإلايزاهُت

 :َغع الىكام اإلاداؾبي اإلاالي نغع نىاضغ مدضصة ٖدض ؤصوى ًجب بصعاحها في اإلايزاهُت وهي     

-  ٌ   : ألاضى

 ت  .الخثبُخاث اإلاهىٍى

 الخثبُخاث االهُيُت. 

 ٗاث  .الاَخال

 اإلاؿاَماث. 

 ألاضٛى اإلاالُت. 

 اإلاسؼوهاث. 

  بت  .(مو جمُيز الػغاثب اإلااحلت)ؤضٛى الػٍغ

  وألاضٛى ألازغي اإلامازلت ً  .(ؤنباء مثبخت مؿبٓا)الؼباثً واإلاضًىين آلازٍغ

 ىت ؤلاًجابُت ىت ألامىاٛ ؤلاًجابُت ومهاصالث الخٍؼ  .زٍؼ

 :الخطىم -

 ٛش ؤلاُْا مو جمُيز عؤؽ اإلااٛ .  عئوؽ ألامىاٛ الخاضت ْبل نملُاث الخىػَو اإلآغعة ؤو اإلآترخت نٓب جاٍع

ٗاث)الطاصع   .والاخخُاؾاث والىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت والهىاضغ ألازغي  (في خالت شغ

 ت التي جخػمً َاثضة  .الخطىم يير الجاٍع

 اإلاىعصون والضاثىىن آلازغون. 

  بت  .(مو جمُيز الػغاثب اإلااحلت)زطىم الػٍغ

  (مىخجاث مثبخت مؿبٓا)اإلاغضىصاث لألنباء وللخطىم اإلامازلت. 

                                                                                       
ٔ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير في نلىم الدؿُير ، ٗلُت الهلىم  1 لؼنغ مدمض ؾامي، الخدلُل اإلاالي للٓىاثم اإلاالُت َو

 .37، ص2012- 2011الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت مىخىعي، ْؿىؿُىت، 
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 ىت الؿلبُت ىت ألامىاٛ الؿلبُت ومهاصالث الخٍؼ  1.زٍؼ

 : خظاب الىخائج

 : مفهىم خظاباث الىخائج

 ٔ     ًخػمً خؿاب الىخاثج نغع مٙىهاث ونىاضغ الىدُجت الطاَُت اإلادٓٓت زالٛ الضوعة بشٙل مُطل َو

اث اإلاٙىهت للىدُجت الطاَُت مكهغا بظلٚ حمُو  ٓت مخضعحت جبين مسخلِ اإلاؿخٍى زؿىاث مخخابهت وبؿٍغ

 .نىاضغ اإلاىخىحاث اإلادٓٓت وألانباء اإلاخهلٓت بيشاؽ اإلااؾؿت زالٛ الضوعة اإلاالُت

ٔ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي َان خؿاب الىخاثج َهى بُان ملخظ لألنباء واإلاىخىحاث اإلاىجؼة مً الُ٘ان        َو

برػ بالخمُيز الىدُجت الطاَُت . زالٛ الؿىت اإلاالُت ش السخب، ٍو ش الخدطُل ؤو جاٍع وال ًإزظ في الخؿاب جاٍع

 2.الغبذ ؤو الخؿاعة: للؿىت اإلاالُت

 : أهمُت خظاباث الىخائج

غ الظي ًِٓـ هجاح نملُاث       بن خؿاب الىخاثج ٌهخبر ألاٖثر ؤَمُت مً بين الٓىاثم اإلاالُت، َهى الخٍٓغ

 :اإلااؾؿت لُترة مدضصة مً الؼمً، ونلُه َةن ؤَمُت َظٍ الٓاثمت جيبو مً

 .حؿانض بالخيبا بشٙل صُْٔ لضزل اإلااؾؿت في اإلاؿخٓبل -

 .حؿانض في الخُُٓم ألاَػل إلمٙاهُت اؾخالم اإلاشغوم إلابالٌ هٓضًت -

 .حؿانض في الخإٖض مً ؤن اإلاطاصع  الاْخطاصًت ْض جم اؾخسضامها نلى ؤَػل وحه -

 :اإلاعلىماث التي ًجب ؤلافطاح عنها في خظاباث الىخائج

هما الىكام اإلاداؾبي اإلاالي       ً عثِؿُين َما اإلاىخىحاث وألانباء، و لٓض نَغ ًخٙىن خؿاباث الىخاثج مً نىطٍغ

 : ٖما ًلي

جخمثل مىخىحاث الؿىت اإلاالُت في جؼاًض اإلاؼاًا الاْخطاصًت التي جدٓٓذ زالٛ الؿىت اإلاالُت في : اإلاىخىجاث_ 

، ؤو اهسُاع في الخطىم اصة في ألاضٛى ٖما جمثل اإلاىخىحاث اؾخهاصة زؿاعة في الُٓمت . شٙل مضازُل، ؤو ٍػ

 .والاخخُاؾاث اإلادضصة بمىحب ْغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت

جخمثل ؤنباء الؿىت اإلاالُت في جىاْظ اإلاؼاًا الاْخطاصًت التي خطلذ زالٛ الؿىت اإلاالُت في شٙل : ألاعباء_ 

، ؤو في شٙل قهىع زطىم ٗاث ؤو الاخخُاؾاث . زغوج ؤو اهسُاع ألاضٛى وحشمل ألانباء مسططاث الاَخال

 3. وزؿاعة الُٓمت اإلادضصة بمىحب ْغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت

ا في خؿاباث الىخاثج وهي ما َغع الىكام اإلاداؾبي اإلاالي مهلىماث صهُا ٌؿخىحب بقهاَع  :    ٖو

الهامش ؤلاحمالي، : جدلُل ألانباء خؿب ؾبُهتها، الظي ٌؿمذ بخدضًض مجامُو الدؿُير الغثِؿُت آلاجُت -

 .الُٓمت اإلاػاَت، الُاثؼ ؤلاحمالي نً الاؾخًالٛ

 

                                                                                       
ضة الغؾمُت، الهضص اإلاخػمً لٓىانض الخُُٓم واإلاداؾبت ومدخىي ال٘شىٍ اإلاالي، 2009ماعؽ 25الٓغاع اإلااعر في  1 م ، 19ة، الجٍغ ، 1.220اإلااصة ْع

 .23ص
 .69َاصفي زالض، مغحو ؾابٔ، ص 2
 .45- 44لؼنغ مدمض ؾامي، مغحو ؾابٔ، ص 3
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 .مىخجاث ألاوشؿت الهاصًت -

 .اإلاىخىحاث اإلاالُت وألانباء اإلاالُت -

 .ؤنباء اإلاؿخسضمين -

 .الػغاثب والغؾىم والدؿضًضاث اإلامازلت -

ٗاث ولخؿاثغ الُٓمت التي جسظ الخثبُخاث الهُيُت -  .اإلاسططاث لالَخال

 .هدُجت ألاوشؿت الهاصًت -

 .(مىخجاث وؤنباء)الهىاضغ يير الهاصًت  -

 .الىدُجت الطاَُت للُترة ْبل الخىػَو -

ٗاث اإلاؿاَمت -  1.الىدُجت الطاَُت لٙل ؾهم مً ألاؾهم باليؿبت بلى شغ

 :كائمت الخدفلاث الىلدًت: اإلاؿلب الثاوي

 :مفهىم كائمت الخدفلاث الىلدًت

و ؤن الًغع . ًىضِ ٖشِ الخضَٔ الىٓضي بإهه خلٓت الىضل بين ٖشِ الضزل و اإلايزاهُت الهمىمُت     

ألاؾاس ي مً َظا ال٘شِ َى جدضًض الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت و الخاعحت زالٛ َترة مالُت مدضصة، بط ؤن 

لُت نلى الىٓض، لظلٚ ٌهخبر آلان مً الٓىاثم  ت و الخمٍى َظا ال٘شِ ًكهغ آزاع ألاوشؿت الدشًُلُت و الاؾدثماٍع

اإلاالُت ألاؾاؾُت في الخدلُل اإلاالي، و ًمً٘ ؤن ٌؿخسضم َظا ال٘شِ مً ْبل ؤلاصاعة للخهٍغ نلى حجم 

ً و الضاثىين مً اؾخسضام َظا ال٘شِ  ل الضازلي اإلاخاح لألوشؿت الدشًُلُت ٖما ًمً٘ للمؿدثمٍغ الخمٍى

ت نلى جىلُض جضَٓاث هٓضًت ْاصعة نلى حهكُم زغوة اإلاؿاَمين، و حؿضًض التزاماث  لخُُٓم ْضعة الشٖغ

 2.الضاثىين

 : أهداف كائمت الخدفلاث الىلدًت

بن الهضٍ الغثِس ي مً بنضاص ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت َى جؼوٍض اإلاؿخسضمين وؤصخاب الطلت باإلاهلىماث     

ٖما ًمً٘ لهاالء اإلاؿخسضمين ومً . اإلاخهلٓت باإلآبىغاث واإلاضَىناث الىٓضًت للميشإة زالٛ َترة ػمىُت مهُىت

 :زالٛ ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت جدُٓٔ ألاَضاٍ الخالُت

لُت نلى ؤؾاؽ هٓضي_  ت والخمٍى  . الخطٛى نلى اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باألوشؿت الدشًُلُت والاؾدثماٍع

 .جُُٓم ْضعة اإلايشإة نلى جدُٓٔ ألاعباح ومٓابلت مخؿلباث الاؾدثماع والخىؾو ومخؿلباث ؾضاص الالتزاماث_ 

 .جدضًض مطاصع الازخالٍ بين ضافي الضزل وضافي الخضَٓاث الىٓضًت_ 

سُت والخالُت والخيبا بالخضَٓاث الىٓضًت اإلاؿخٓبلُت_   3.جُُٓم الخضَٓاث الىٓضًت الخاٍع

 :العىاضس ألاطاطُت اإلاىىهت للائمت الخدفلاث الىلدًت 

 نىاضغ ؤؾاؾُت مٙىهت لٓاثمت الخضَٓاث الىٓضًت، خُث ؤجها ججمهها نالْت جٙامل َُما بُنها وهي 3    َىإ 

ٗاألحي   : جطىِ 

                                                                                       
م 19الٓغاع، الهضص  1  .24، ص2.230، مغحو ؾابٔ، اإلااصة ْع
 .18-  17نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، مغحو ؾابٔ، ص 2
ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص  3  .196مٍا
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 :الخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؿت الدشغُلُت -1

 :وهي الخضَٓاث الىٓضًت اإلاخىلضة مً ألاوشؿت الغثِؿُت التي جماعؾها اإلااؾؿت، والتي حشمل ماًلي

 ضافي الضزل الىٓضي للُترة. 

 الىٓض اإلادطل مً الهمالء، ؤي الىاجج نً اإلابُهاث. 

 الىٓض اإلاضَىم للمىعصًً، ؤي زمً البػاجو. 

 الىٓض اإلاضَىم للػغاثب. 

 الىٓض اإلاضَىم نلى اإلاطاٍعِ اإلاسخلُت. 

ت -2  :الخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؿت الاطدثماٍز

خؿلب جدضًضَا جدلُل نىاضغ  لت ألاحل، ٍو وهي الخضَٓاث الىٓضًت التي حشمل بُو وشغاء اإلاىحىصاث الؿٍى

اإلايزاهُت في حاهب اإلاىحىصاث والتي لم ًخم جدلُلها نىض جدضًض الخضَٓاث الىٓضًت مً ألاوشؿت الدشًُلُت، 

 :ومً ألامثلت نليها ما ًلي

 الىٓض اإلاضَىم لشغاء ؤحهؼة ومهضاث. 

 لت ألاحل  .الىٓض اإلاضَىم لشغاء ؤؾهم وؾىضاث ؾٍى

 لت ألاحل  .الىٓض اإلاضَىم مٓابل اؾدثماعاث ؤزغي ؾٍى

 الخدطُالث الىٓضًت مً بُو اإلاىحىصاث الثابخت ؤو الاؾدثماعاث. 

لُت -3  :الخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؿت الخمٍى

وهي الخضَٓاث الىٓضًت اإلاخهلٓت بالخطٛى نلى اإلاىاعص مً اإلاال٘ين ؤو بناصتها لهم، طلٚ َُما ًخهلٔ بالخطٛى 

ل مً اإلآغغين ؤو حؿضًض الٓغوع لهم، ومً ألامثلت نليها ما ًلي  :نلى الخمٍى

 ٛاصة عؤؽ اإلاا  .الىٓض اإلاخدطل مً بضضاع ؤؾهم حضًضة ؤو ٍػ

 لت ألاحل  .الىٓض اإلاخدطل مً بضضاع ؾىضاث ؾٍى

 الىٓض اإلاخدطل مً الٓغوع والدؿهُالث البىُ٘ت. 

 الىٓض اإلاضَىم نلى جىػَو ألاعباح. 

 الىٓض اإلاضَىم لدؿضًض الؿىضاث. 

 1.الىٓض اإلاضَىم لدؿضًض الٓغوع والدؿهُالث البىُ٘ت 

  :   والشٙل الخالي ًىضح الهىاضغ اإلاٙىهت لٓاثمت الخضَٔ الىٓضي 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .277- 276مُلح مدمض نٓل، مغحو ؾابٔ، ص 1
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  العىاضس السئِظُت لىشف الخدفلاث الىلدًت: (2- 2)الشيل زكم 
 

الخدفلاث الىلدًت 

مً ألاوشؿت 

ت  الاطدثماٍز

  
كائمت الخدفلاث 

 الىلدًت

  
الخدفلاث الىلدًت مً 

لُت  ألاوشؿت الخمٍى

 
 

الخدفلاث الىلدًت مً 

 ألاوشؿت الدشغُلُت
 

 .18نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، مغحو ؾابٔ، ص :   اإلاطضع 

 كائمت حغيراث ألامىاٌ الخاضت واإلاالخم: اإلاؿلب الثالح

 : كائمت حغيراث ألامىاٌ الخاضت

ٗاث التي ؤزغث في       نٍغ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي ْاثمت حًيراث عئوؽ ألامىاٛ الخاضت بإجها حشٙل جدلُال للخغ

 1.ٗل َطل مً الُطٛى التي جدشٙل منها عئوؽ ألامىاٛ الخاضت للماؾؿت زالٛ الؿىت اإلاالُت

    ٌهخبر حضٛو حًير ألامىاٛ الخاضت خلٓت وضل بين اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج، َهى ًٓىم نلى ؤؾاؽ جدلُل 

ؿمذ بالخهٍغ نلى الىدُجت  ت ٗل الهىاضغ اإلاٙىهت واإلاازغة نلى ألامىاٛ الخاضت ؤزىاء الضوعة اإلاالُت، َو خٖغ

 . الطاَُت للؿىت اإلاالُت، وجدضًض ألانباء والىخاثج اإلادملت مباشغة بلى ألامىاٛ الخاضت

 :أهمُت كائمت حغيراث ألامىاٌ الخاضت

 :ج٘مً ؤَمُت حضٛو حًير ألامىاٛ الخاضت في ما ًلي

 جدضًض الىدُجت الطاَُت الىاججت نً ؤوشؿت اإلااؾؿت زالٛ الضوعة. 

 ٛالغبـ بين اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج مً زالٛ صمج هدُجت الضوعة اإلاالُت مو عؤؽ اإلاا. 

 ت مٓضاع عئوؽ ألامىاٛ الخاضت ومسخلِ الهىاضغ التي جخٙىن منها  .مهَغ

 جدضًض ُْمت الخًير في ألامىاٛ الخاضت بين بضاًت وجهاًت الضوعة اإلاالُت. 

 جدضًض ؤزغ حًُير الؿّغ اإلاداؾبُت وجصخُذ ألازؿاء نلى ألامىاٛ الخاضت. 

 الخهٍغ نلى بىىص اإلاٙاؾب والخؿاثغ التي جم الانتراٍ بها مباشغة في خّٓى اإلالُ٘ت. 

 بُان خطظ ألاعباح اإلاىػنت والخًير في ألاعباح اإلادخجؼة. 

  بضضاع ٔ حًيراث ألامىاٛ الخاضت يير  اإلاغجبؿت بالىدُجت، واإلاخمثلت في حًيراث عؤؾماٛ الىٓضي  نً ؾٍغ

ل الالتزاماث ألؾهم  .ألاؾهم ؤو جدٍى

                                                                                       
م 19الٓغاع، الهضص  1  .26، ص1.250، مغحو ؾابٔ، اإلااصة ْع
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 1.بُان الخًيراث في نالواث ؤلاضضاع، الاخخُاؾاث 

 :اإلاعلىماث الىاجب ؤلافطاح عنها في جدٌو حغير ألامىاٌ الخاضت

 .الىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت_    

ا مباشغة ٖغئوؽ ؤمىاٛ_  ٓت اإلاداؾبُت وجصخُداث ألازؿاء اإلاسجل جإزيَر  .حًُيراث الؿٍغ

 .اإلاىخىحاث وألانباء ألازغي اإلاسجلت مباشغة في عئوؽ ألامىاٛ الخاضت غمً بؾاع جصخُذ ؤزؿاء َامت_ 

 .(...الاعجُام، الاهسُاع، الدؿضًض)نملُاث الغؾملت _ 

 2.جىػَو الىدُجت والخسطُطاث اإلآغعة زالٛ الؿىت اإلاالُت_ 

 :اإلاالخم

ًدخىي ملخٔ الٓىاثم اإلاالُت نلى مهلىماث ؤؾاؾُت طاث صاللت، َهى ٌؿمذ بُهم مهاًير الخُُٓم اإلاؿخهملت     

غاءة الٓىاثم  ت لُهم ْو ظا الؿغاثٔ اإلاداؾبُت الىىنُت اإلاؿخهملت الػغوٍع مً ؤحل بنضاص الٓىاثم اإلاالُت، ٖو

ٓت مىكمت ج٘مً مً بحغاء اإلآاعهت مو الُتراث الؿابٓت ٓضم بؿٍغ شمل اإلالخٔ نلى مهلىماث . اإلاالُت، ٍو َو

 :جخػمً الىٓاؽ الخالُت

 .الٓىانض والؿّغ اإلاداؾبُت اإلاهخمضة إلاؿٚ اإلاداؾبت وبنضاص الٓىاثم اإلاالُت_ 

اثمت _  ىت، ْو م٘مالث ؤلانالم الالػمت لخؿً َهم اإلايزاهُت، خؿاباث الىخاثج، حضٛو جضَٓاث ؤمىاٛ الخٍؼ

 .حًيراث ألامىاٛ الخاضت

ت التي ًدخمل _  ظلٚ اإلاهامالث الخجاٍع ت، والُغوم ؤو اإلااؾؿت ألام، ٖو اإلاهلىماث التي جسظ اإلااؾؿاث اإلاشتٖر

 .ؤن جٙىن خطلذ مو جلٚ اإلااؾؿاث ؤو مؿيرحها

ُت_   3.اإلاهلىماث طاث الؿابو الهام ؤو التي جسظ بهؼ الهملُاث الخاضت الٖدؿاب ضىعة َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 .86َاصفي زالض، مغحو ؾابٔ، ص 1
م 19الٓغاع، الهضص  2  .27- 26، ص1.250، مغحو هُؿه، اإلااصة ْع
 .62لؼنغ مدمض ؾامي، مغحو ؾابٔ، ص  3
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 :الخالضت

 :     مً زالٛ مهالجخىا لهظا الُطل اجطح لىا ؤن

الخدلُل اإلاالي َى نباعة نً مهالجت مىكمت للبُاهاث اإلاالُت الىاعصة في الٓىاثم اإلاالُت للخطٛى نلى مهلىماث _ 

 .حؿانض نلى اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت في اإلاؿخٓبل 

 .تهضٍ الٓىاثم اإلاالُت بلى بنؿاء ضىعة صُْٓت نً الىغو اإلاالي للماؾؿت وهخاثج نملُاتها زالٛ َترة مهُىت_ 

اإلايزاهُت، حضٛو خؿاباث الىخاثج، حضٛو : مً ؤَم الىزاثٔ اإلاداؾبُت التي ٌؿخهين بها اإلادلل اإلاالي اإلاخمثلت في_ 

ل َظا مً ؤحل الُٓام بهملُت الخدلُل  الخضَٓاث الىٓضًت، حضٛو حًيراث ألامىاٛ الخاضت واإلالخٔ، ٗو

 .والضعاؾت للىضٛى بلى الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت
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 :جمهُد

ٌهخبر  الخدلُل اإلاالي مً ؤَم اإلاىاغُو التي جدىاولها صعاؾت اْخطاصًاث اإلااؾؿت وغغوعة بالًت جمليها      

مخؿلباث الخسؿُـ اإلاالي الؿلُم، وطلٚ مً زالٛ ججمُو البُاهاث واإلاهلىماث اإلاالُت الخاضت بالٓىاثم اإلاالُت 

 .للماؾؿت، وبحغاء الخطيُِ الالػم لها، زم بزػانها بلى صعاؾت جُطُلُت صُْٓت وبًجاص الهالْت َُما بُنها

     خُث ؾيخهٍغ في َظا الُطل نلى ُُُٖت اؾخهماٛ الخدلُل اإلاالي مً زالٛ مجمىنت مً الىؾاثل 

ظلٚ ألازؿاع اإلاالُت التي تهضصَا، ونلُه ْؿمىا َظا الُطل  وألاؾالُب، لخدضًض صعحت اؾخٓاللُتها ؤو جبهُتها ٖو

 :بلى زالر مباخث

 ٛ  .الخدلُل اإلاالي بىاؾؿت ماشغاث الخىاػن اإلاالي: اإلابدث ألاو

 .الخدلُل اإلاالي بىاؾؿت اليؿب اإلاالُت: اإلابدث الثاوي

 .اإلآاعهاث وبُان الخًيراث والاججاَاث:  اإلابدث الثالث
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 ٌ  مإشساث الخىاشن اإلاالي: اإلابدح ألاو

ٌهخمض حصخُظ الهُٙل اإلاالي للماؾؿت نلى خؿاباث الىغهُت ؤو الظمت وهي نىاضغ اإلايزاهُت، َالىغهُت     

لِؿذ مً الىغو ؤو الخالت بل مً مهنى الظمت اإلاالُت، التي جكهغ مً زالٛ ُُُٖت الخطٛى نلى وؾاثل 

ُُُت جىحُه ؤو جسطُظ َظٍ الىؾاثل في نىاضغ  ل اإلاخمثلت في ألامىاٛ الخاضت و الضًىن مً حهت، ٖو الخمٍى

ألاضٛى مً حهت ؤزغي، وفي ٗل مً الجاهبين جيشإ خّٓى والتزاماث نلى اإلااؾؿت، نليها الخطٍغ َيها 

ٓا إلمٙاهُاتها وؾُاؾاتها وقغوٍ اإلادُـ التي جيشـ َُه ا َو  .وحؿُيَر

 ٌ   زأض اإلااٌ العامل:اإلاؿلب ألاو

 :  FRزأض اإلااٌ العامل مفهىم

اجه،       ٌهبر نً ُْمت ألاضٛى الضاثمت التي جمٛى حؼء مً ألاضٛى اإلاخضاولت، َهى ًإزظ مهىاٍ مً مدخٍى

ل، ؾىاء ألامىاٛ  ٓا إلاضة بٓائها ٖمطضع جمٍى عؤؾماٛ مطضٍع ألامىاٛ جدذ جطٍغ اإلااؾؿت بشٙل صاثم، َو

ل  الخاضت التي جبٓى ببٓاء اإلااؾؿت والضًىن لهضة ؾىىاث ونلى ألاْل ألٖثر مً ؾىت، وهي اإلاؿخهملت في جمٍى

تها هخاثج ُْمت يخج مً خٖغ       1. ألاضٛى واإلامخلٙاث حهمل إلاضة ؤْل مً ؾىت ٍو

   بن عؤؽ اإلااٛ الهامل الطافي ٌهني نملُا طلٚ الجؼء مً ألاضٛى اإلاخضاولت اإلامٛى بإمىاٛ صاثمت، ألن ْانضة 

، ونملُا َةهه ال ًىحض مً  الخىاػن اإلاالي حهني الخىاػن بين ؤحاٛ اؾخدٓاّ الخطىم وصعحت ؾُىلت ألاضٛى

 :ًػمً جدٓٔ َظٍ الٓانضة بشٙل صاثم، وطلٚ بؿبب الخًيراث التي جدضر في نىاضغ ألاضٛى اإلاخضاولت مثل

 .جضوي ؤؾهاع اإلاسؼون -1

 . نضم بمٙاهُت جدطُل بهؼ اإلاضًىين -2

 .اهسُاع ؤؾهاع ألاوعاّ اإلاالُت -3

 2.نضم جدطُل بهؼ ؤوعاّ الٓبؼ -4

  :أهىاع زأض اإلااٌ العامل 

 :     َىإ ؤعبهت ؤهىام مً عؤؽ اإلااٛ الهامل وهي

 : زأض اإلااٌ العامل الطافي - أ

ل ألاضٛى        ٌهٍغ عؤؽ اإلااٛ الهامل الطافي نلى ؤهه طلٚ الجؼء مً اإلاىاعص اإلاالُت الضاثمت اإلاسطظ لخمٍى

ل الاخخُاحاث اإلاالُت الضاثمت باؾخسضام  اإلاخضاولت، ٖما ٌهٍغ ؤًػا نلى ؤهه طلٚ الُاثؼ اإلاالي الىاجج نً جمٍى

ٓخين َما خم خؿابه بؿٍغ  :اإلاىاعص اإلاالُت الضاثمت، ٍو

 ٓت ؤنلى اإلايزاهُت  :ؾٍغ

ٓت َةن عؤؽ اإلااٛ الهامل ًخمثل في الُّغ بين ألامىاٛ الضاثمت وألاضٛى الثابخت ٔ َظٍ الؿٍغ  .َو

ٌ  – الدائمت ألامىاٌ = الطافي العامل اإلااٌ زأض  .الثابخت ألاضى

 ٓت ؤؾُل اإلايزاهُت  :ؾٍغ

ٓت َةن عؤؽ اإلااٛ الهامل ًخمثل في الُّغ بين ألاضٛى اإلاخضاولت والضًىن ْطيرة ألاحل ٔ َظٍ الؿٍغ  .َو

                                                                                       
- 73هاضغ صاصي نضون، نبيراث مٓضم، ْغبت مهمغ،صعاؾت الخاالث في اإلاداؾبت و مالُت اإلااؾؿت، الؿبهت ألاولى ، الجؼاثغ، صاع اإلادمضًت الهامت، ص 1

74. 
 .113ص.2000مىير شاٖغ مدمض، بؾمانُل بؾمانُل، نبض الىاضغ هىع، الخدلُل اإلاالي مضزل ضىانت الٓغاعاث، الؿبهت ألاولى، نمان،   2
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ٌ  = الطافي العامل اإلااٌ زأض  .ألاجل كطيرة الدًىن  – اإلاخداولت ألاضى

 : زأض اإلااٌ العامل الخاص - ب

         ًبين مضي حًؿُت ألامىاٛ الخاضت اإلاخٙىهت مً خّٓى اإلالُ٘ت للمؿاَمين لألضٛى الثابخت، صون الاؾخهاهت 

لت ألاحل، ؤو مضي اٖخُاء اإلااؾؿت باألمىاٛ  بالجؼء اإلاخبٓي مً ألامىاٛ الضاثمت واإلاخمثلت في الٓغوع ؾٍى

ٔ الهالْت الخالُت خم خؿاب َو  :الخاضت مً صون الاؾخهاهت باإلاىاعص اإلاالُت ألاحىبُت، ٍو

ٌ  – الخاضت ألامىاٌ = الخاص العامل اإلااٌ زأض  .الثابخت ألاضى

 :زأض اإلااٌ العامل ألاجىبي - ث

ىا ال ًىكغ بلى الضًىن باإلاُهىم        ًبين ُْمت اإلاىاعص اإلاالُت ألاحىبُت في اإلااؾؿت، واإلاخمثلت في بحمالي الضًىن، َو

ت لخيشُـ نملُت الاؾخًالٛ، وؤضبذ مً الػغوعي نلى اإلااؾؿاث ؤن جامً  الؿلبي لها، بل ٖمىاعص غغوٍع

لىُؿها مىاعص مالُت مخاخت نىض الػغوعة، والخطٔ صوع البىٕى واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلااهدت للٓغوع بيشاؽ 

ىت  .اإلااؾؿاث، وؤضبذ ملجإ لها لخضإع العجؼ في الخٍؼ

ٔ الطًُت الخالُت ٘خب عؤؽ اإلااٛ الهامل ألاحىبي َو  :      ٍو

 .الدًىن  ئجمالي = ألاجىبي العامل اإلااٌ زأض

 :زأض اإلااٌ العامل ؤلاجمالي - ر

     ًٓطض بغؤؽ اإلااٛ الهامل ؤلاحمالي مجمىم نىاضغ ألاضٛى التي حؿخًّغ ؾانت صوعاجها الؿىت ؤو ؤْل، والتي 

 1. حشمل ٗل مً ُْم الاؾخًالٛ، الُٓم يير اإلادٓٓت والُٓم الجاَؼة

ٌ  مجمىع = ؤلاجمالي العامل اإلااٌ زأض  .اإلاخداولت ألاضى

 :الحاالث اإلامىىت لسأض اإلااٌ العامل 

 مىجب زأض اإلااٌ العامل :  

ل، وخؿب َظا اإلااشغ َةن اإلااؾؿت جمً٘ مً      ٌشير َظا بلى ؤن اإلااؾؿت مخىاػهت مالُا نلى اإلاضي الؿٍى

لت اإلاضي، وخٓٓذ َاثؼ مالي ًمً٘ اؾخسضامه في  لت اإلاضي باؾخسضام مىاعصَا ؾٍى ل اخخُاحاتها ؾٍى جمٍى

ظا ما ٌشير بلى جىاػن في الهُٙل اإلاالي للماؾؿت ل الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاخبُٓت، َو  .جمٍى

 معدوم  زأض اإلااٌ العامل:  

      ٔ في َظٍ الخالت حًؿي ألامىاٛ الضاثمت ألاضٛى الثابخت َٓـ، ؤما ألاضٛى اإلاخضاولت َخًؿى نً ؾٍغ

لي للمؿخٓبل، وجترحم َظٍ الخالت الىغهُت  الٓغوع ْطيرة ألاحل، َهظٍ الىغهُت ال جدُذ ؤي غمان جمٍى

 .الطهبت للماؾؿت

 طالب زأض اإلااٌ العامل:  

                                                                                       
الُمين ؾهاصة، اؾخسضام الخدلُل اإلاالي في جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث الاْخطاصًت، وجغشُض ْغاعاتها، صعاؾت خالت اإلااؾؿت الىؾىُت لطىانت ؤحهؼة   1

ت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت الخاج لخػغ باجىت، - الُٓاؽ واإلاغاْبت، ؾؿُِ، عؾالت لىُل شهاصة ماحؿخير في الهلىم الخجاٍع

 .60- 59ص ، 2009- 2008
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ل اؾدثماعاتها وباقي الاخخُاحاث اإلاالُت باؾخسضام مىاعصَا      في َظٍ الخالت ٌهني ؤن اإلااؾؿت عجؼث نً جمٍى

اإلاالُت الضاثمت، وبالخالي َهي بداحت بلى جٓلُظ مؿخىي اؾدثماعاتهم بلى الخض الظي ًخىأَ مو مىاعصَا اإلاالُت 

 1.الضاثمت

  اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل:اإلاؿلب الثاوي

ٗاٍ لٙي هٓٛى        مً ؤحل جٓضًغ مالءة وؾُىلت اإلااؾؿت نلى اإلاضي الٓطير َةن عؤؽ اإلااٛ الهامل وخضٍ يير 

ؤن اإلااؾؿت خٓٓذ جىاػن مالي بين الاؾخسضاماث واإلاىاعص، خُث ًىحض جىاػهين ًجب اخترامهما ختى هدٓٔ 

 .وبالخالي ًجب بحغاء صعاؾت ج٘مُلُت والتي جخمثل في اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل. َُٙلت مالُت حُضة ؤو مالثمت

 :BFRمفهىم اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل 

حهٍغ اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل بإجها عؤؽ اإلااٛ الهامل الظي جدخاج بلُه اإلااؾؿت َهال إلاىاحهت      

اخخُاحاث الؿُىلت نىض مىانُض اؾخدٓاّ الضًىن ْطيرة ألاحل، وجخػمً حؿُير صوعة الاؾخًالٛ بطُت 

ل صوعٍت ؤًػا . ناصًت، َضوعة الاؾخًالٛ ًترجب ننها اخخُاحاث صوعٍت مخجضصة ًجب حًؿُتها بمطاصع  جمٍى

َاالخخُاحاث الضوعٍت جخمثل في ألاضٛى اإلاخضاولت التي لم جخدٛى بهض بلى ؾُىلت، َىا ٌؿدثنى مً ألاضٛى 

اإلاخضاولت الُٓم الجاَؼة ألجها لم جطبذ في خاحت بلى ؾُىلت، ؤما مىاعص الضوعة َخخمثل في الضًىن الٓطيرة 

ل الضًىن الٓطيرة ألاحل التي لم ًبٓى  ُت ٗو ؿدثنى منها الٓغوع اإلاطَغ ألاحل التي لم ًدً مىنض حؿضًضَا َو

خم خؿاب اخخُاحاث عؤؽ  لها مضة ػمىُت مً ؤحل الدؿضًض، وبالخالي لم حهض مىعصا مالُا ْبل الاؾخسضام، ٍو

ٔ الهالْت الخالُت  :اإلااٛ الهامل َو

 . مىازد الدوزة–اخخُاجاث الدوزة = اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل

 دًىن –دًىن كطيرة ألاجل  ) – (كُم غير الجاهصة + كُم الاطخغالٌ  )= اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل

 .(مطسفُت

اللسوع - الدًىن اللطيرة ألاجل ) – (اللُم الجاهصة - ألاضٌى اإلاخداولت )= اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل

 (اإلاطسفُت 

 :حغيراث اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل

 :حًيراث اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل مىحب- ؤ

ظٍ     في مثل َظٍ الخالت جٙىن اخخُاحاث الضوعة للؿىت الخالُت ؤٖبر مً اخخُاحاث الضوعة للؿىت اإلااغُت، َو

اصة جغحو بلى اعجُام مىاعص الضوعة اإلاخمثلت في  : الٍؼ

 اعجُام ؾغنت صوعان الهمالء. 

 ًًاهسُاع ؾغنت صوعان اإلاىعص. 

 :حًيراث اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل ؾالب- ب

 

 

                                                                                       
ص ي، مغحو ؾابٔ، ص 1  . 83بلُاؽ بً ؾاس ي، ًىؾِ َْغ



  الخدلُل اإلاالي                                                                    ؤصواث: الثالث الُطل
 

 
47 

ظا ٌهىص      في َظٍ الخالت جٙىن اخخُاحاث الضوعة للؿىت اإلااغُت ؤٖبر مً اخخُاحاث الضوعة للؿىت الخالُت، َو

ذ لٙي حؿخؿُو حؿضًض مؿخدٓاتها في  بلى اجساط اإلااؾؿت لبهؼ الٓغاعاث اإلاخمثلت في جدطُل اإلاىاعص بإؾغم ْو

 1.آلاحاٛ اإلادضصة

ىت: اإلاؿلب الثالح  :الخٍص

ىت   :TNمفهىم الخٍص

ل الخثبُخاث      ىت الطاَُت نلى ؤجها جمثل َاثؼ ؤو عجؼ في اإلاىاعص الثابخت بهض جمٍى ًمً٘ حهٍغِ الخٍؼ

كهغ . واخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل ىت الطاَُت اإلادىع ألاؾاس ي في حؿُير الؿُىلت، ٍو هخبر حؿُير الخٍؼ َو

ض مً مٓضعة اإلااؾؿت نلى حؿضًض  ىت جٍؼ اصة ُْمت الخٍؼ الخػاعب بىغىح بين الؿُىلت والغبدُت، ٍَؼ

اء اإلااؾؿت بالتزاماتها هدى صاثىيها دبضص مهها مشٙل َو ىت الطاَُت . اإلاؿخدٓاث بؿغنت، ٍو وجدؿب الخٍؼ

 :بةخضي الهالْخين الخالُخين

ىت الطافُت  .اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل- زأض اإلااٌ العامل= الخٍص

 ؤو

ىت الطافُت ت= الخٍص ٌ + ألاضٌى اإلاىظفت وغيرها مً ألاضٌى الجاٍز ىت أضى ىت - أمىاٌ الخٍص أمىاٌ الخٍص

 2.خطىم

ىت  :الحاالث اإلامىىت للخٍص

 ىت مىجبت  :الخٍص

في َظٍ الخالت جٙىن اإلاىاعص الضاثمت ؤٖبر مً ألاضٛى الثابخت،وبالخالي ًٙىن َىإ َاثؼ في عؤؽ اإلااٛ الهامل     

ىت مىحبت بةمٙاجها  ى ما ٌشٙل زٍؼ كهغ َظا الُاثؼ في شٙل ؾُىلت، َو مٓاعهت باخخُاج عؤؽ اإلااٛ الهامل،ٍو

ل حؼء مً ألاضٛى اإلاخضاولت التي ْض جُّى الخطىم اإلاخضاولت  .جمٍى

 ىت طالبت  : الخٍص

ىا جٙىن اإلااؾؿت بداحت بلى       في َظٍ الخالت ًٙىن عؤؽ اإلااٛ الهامل ؤْل مً اخخُاج عؤؽ اإلااٛ الهامل، َو

 .  مىاعص مالُت لخًؿُت الاخخُاحاث اإلاتزاًضة مً ؤحل اؾخمغاع اليشاؽ

 ىت معدومت   :الخٍص

ىا جٙىن اإلااؾؿت ْض خٓٓذ جىاػجها اإلاالي، وطلٚ بدؿاوي  ىت، َو      حهخبر َظٍ الخالت هي الخالت اإلاثلى للخٍؼ

ٗل مً عؤؽ اإلااٛ الهامل واخخُاج عؤؽ اإلااٛ الهامل، لً٘ البض مً ؤزظ الخظع، وبالخالي غغوعة حلب مىاعص 

 3.حضًضة مً ؤحل غمان حًؿُت اخخُاحاتها اإلاؿخٓبلُت
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 :اليظب اإلاالُت: اإلابدح الثاوي

غ نضصا ٖبيرا مً     ٌهخبر َظا ألاؾلىب مً ؤؾالُب الخدلُل اإلاالي ألاٖثر شُىنا في نالم ألانماٛ وطلٚ ألهه ًَى

ت في مجاالث الغبدُت والؿُىلت والُ٘اءة في  اإلااشغاث اإلاالُت التي ًمً٘ الاؾخُاصة منها في جُُٓم ؤصاء الشٖغ

 1.بصاعة ألاضٛى والخطىم

 ٌ ف اليظب اإلاالُت: اإلاؿلب ألاو  :حعٍس

ت بين  مين، ؤما في اإلاجاٛ اإلاالي َهي حهبر نً نالْت ٖؿٍغ اغُا بإجها نالْت زابخت بين ْع     حهٍغ اليؿب ٍع

ً مً نىاضغ حضٛو خؿاباث الىخاثج، ؤو واخض مً ٗليهما ً مً نىاضغ اإلايزاهُت، ؤو بين نىطٍغ   .نىطٍغ

 :أهمُت اليظب اإلاالُت: اإلاؿلب الثاوي

جغحو ؤَمُت اليؿب اإلاالُت بغاَت بلى ٗىجها ؾهلت الخؿاب، بلى ؤجها حؿانض اإلادللين ٗل خؿب اَخمامه في       

ُبت ألاضٛى  الخطٛى نلى مهلىماث مهمت نً حؿُير اإلااؾؿت، ونً هٓاؽ الٓىة والػهِ َيها ٖتٖر

والخطىم، مؿخىي اإلاضًىهُت، الؿُىلت واإلاغصوصًت، ونلى َظا َهي حؿانض نلى اجساط الٓغاعاث الؿلُمت 

ابت  .والْغ

ت التي ًمً٘ بًجاصَا حهني ؤهه ًمً٘ خؿاب نضص ٖبير  ُٓاث الهضًضة للهالْاث ال٘ؿٍغ       واإلاالخل ؤن الخَى

غة مً حهت،  مً اليؿب اإلاالُت، لهظا َةهه مً اإلاهخاص الُٓام بازخُاع نضص مدضوص منها خؿب اإلاهؿُاث اإلاخَى

وخؿب الًغع مً الخدلُل مً حهت ؤزغي، َالخدلُل اإلاالي بىاؾؿت اليؿب ًُترع بهؼ الٓىانض لىجاح 

 :نملُت الخدلُل وهي

ؤي ؤن اليؿب طاث الؿبُهت اإلاخٓاعبت ًخم جدضًضَا بؿهىلت ومٓاعهتها بشٙل : ازخُاع اليؿب اإلاخجاوؿت -

ُمتها  .نٓالوي اهؿالْا مً مدخىاَا ْو

 .ازخُاع وؿب مؿخٓلت -

 .ازخُاع وؿب مهبرة حؿخجُب ألَضاٍ الخدلُل اإلاالي -

ونلى الغيم مً َظا بال ؤهه ًجب اؾخهمالها بدظع شضًض، ألن الخدلُل بىاؾؿت اليؿب لِـ بال مغخلت ؤولُت، 

 2.َهي ال حهؿي للمؿير بال حؼء مً اإلاهلىمت التي َى في خاحت بليها مً ؤحل اجساط الٓغاع

 أهىاع اليظب اإلاالُت: اإلاؿلب الثالح

 :وظب الظُىلت- أوال

خم طلٚ مً زالٛ ُْاؽ ْضعة       تهضٍ َظٍ اليؿبت بلى جُُٓم الٓضعة اإلاالُت للماؾؿت نلى اإلاضي الٓطير، ٍو

 اإلااؾؿت نلى مٓابلت التزاماتها الٓطيرة ألاحل نىض اؾخدٓاْها مً زالٛ جضَٓاتها الىٓضًت الهاصًت الىاججت نً 

اإلابُهاث، وجدطُل الظمم بالضعحت ألاولى، وجدؿب َظٍ الٓضعة مً زالٛ اإلآاعهت بين مجمىم مىحىصاتها 

 :، ومً ؤَم وؿب الؿُىلت ما ًلي3الٓطيرة ألاحل، ومجمىم التزاماتها الٓطيرة ألاحل
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 وظب الظُىلت: ( 1- 3)الجدٌو زكم 

اغُت اليؿبت  جُؿير اليؿب الطًُت الٍغ

 ٛ الالتزاماث / ألاضٛى اإلاخضاولت وؿبت الخضاو

 اإلاخضاولت

بين  ًٙىن ماشغ الاعجُام حُضا ٍو

ْضعة اإلايشإة نلى ؾضاص صًىجها 

الٓطيرة ألاحل مً ؤضىلها 

 .اإلاخضاولت

هت / اإلاسؼون- ألاضٛى اإلاخضاولت وؿبت الؿُىلت الؿَغ

 الالتزاماث اإلاخضاولت

ٌشير اعجُام اليؿبت بلى بمٙاهُت 

ؾضاص الالتزاماث اإلاخضاولت مً 

هت الخدٛى بلى هٓض  ألاضٛى الؿَغ

 .وصون اللجىء بلى اإلاسؼون في طلٚ

/ الىٓضًت وما ٌهاصلها وؿبت الىٓضًت

 الالتزاماث اإلاخضاولت

ماشغ الاعجُام ًبين امخالٕ 

اإلايشإة للؿُىلت والىٓضًت الالػمت 

 .لؿضاص صًىجها في اإلاضي الٓطير

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص:               اإلاطضع  .163مٍا

 : وظب اليشاؽ- زاهُا

ًؿلٔ نلى مجمىنت اليؿب َظٍ ؤًػا وؿب بصاعة اإلاىحىصاث، وجِٓـ َظٍ اليؿب مضي ُٖاءة بصاعة     

، ٖما جِٓـ مضي ُٖاءتها في  اإلااؾؿت في جىػَو مىاعصَا اإلاالُت جىػَها مىاؾبا نلى مسخلِ ؤهىام ألاضٛى

اؾخسضام ؤضىلها إلهخاج ؤٖبر ْضع ممً٘ مً الؿلو والخضماث، وجدُٓٔ ؤٖبر حجم مً اإلابُهاث وبالخالي ؤنلى 

 .عبذ ممً٘

     وجٓىم وؿب اليشاؽ نلى اَتراع وحىص جىاػن مهٓٛى بين اإلابُهاث ومسخلِ ؤهىام اإلاىحىصاث مً بػانت 

وؤَم وؿب اليشاؽ  1. ومضًىين ومىحىصاث زابخت، وحهمل نلى ال٘شِ نً ؤي زلل ْض ًؿغؤ نلى َظا الخىاػن 

 :ما ًلي

 وظب اليشاؽ ومعدالث الدوزان: (  2- 3)الجدٌو زكم 

اغُت اليظبت  جفظير اليظب الطُغت الٍس

مهضٛ صوعان 

 اإلاسؼون

مخىؾـ / ٗلُت اإلابُهاث

 اإلاسؼون

اصة في مهضٛ صوعان اإلاسؼون  الٍؼ

حشير بلى ُٖاءة ؤلاصاعة في بصاعة 

ل طلٚ  مسؼوجها وؾغنتها في جدٍى

 .اإلاسؼون بلى هٓضًت

مخىؾـ َّغ 

ً  الخسٍؼ

ً  مهضٛ صوعان اإلاسؼون/ 360 اصة في مخىؾـ َترة الخسٍؼ الٍؼ

شير بلى  ٌهخبر ماشغ يير حُض َو

 .َشل اإلايشإة في بصاعة مسؼوجها

مهضٛ صوعان 

 الظمم

مخىؾـ / اإلابُهاث آلاحلت

 الظمم اإلاضًىت

مهضٛ الضوعان الهالي َىا ٌهخبر 

ضٛ نلى ؾغنت  ماشغا بًجابُا ٍو
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ت الاؾدثماع في اإلايشإة  .خٖغ

مهضٛ صوعان الظمم / 360 َترة الخدطُل

 اإلاضًىت

ٗلما اهسُػذ َترة الخدطُل ٗلما 

ٗان طلٚ ماشغا حُضا نلى ُٖاءة 

 .اإلايشإة في جدطُل طممها اإلاضًىت

مهضٛ صوعان 

 اإلاىحىصاث

بحمالي / ضافي اإلابُهاث

 اإلاىحىصاث

ًبين اإلااشغ الهالي إلاهضٛ صوعان 

اإلاىحىصاث ؤن ؤلاصاعة حؿخًل 

هالُت  .ؤضىلها بُ٘اءة َو

مهضٛ صوعان 

ضافي عؤؽ اإلااٛ 

 الهامل

ضافي عؤؽ / ضافي اإلابُهاث

 اإلااٛ الهامل

ٌشير اإلااشغ الهالي لهظٍ اليؿبت بلى 

ُٖاءة ؤلاصاعة في اؾخسضام ضافي 

 .عؤؽ مالها في جىلُض ؤلاًغاصاث

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص :           اإلاطضع  .165مٍا

 : وظب السبدُت- زالثا

الغبدُت حهني ُْاؽ مٓضعة اإلايشإة ال٘ؿبُت وهي ماشغ ًىضح مضي الُ٘اًت التي ضاخبذ اهجاػ الهملُاث    

 .التي ْامذ بها زالٛ َترة ػمىُت مهُىت

لٓى ماشغ الغبدُت اَخماما متزاًضا وزاضت مً ْبل اإلاال٘ين  ً الجضص ألن  (اإلاؿاَمين) ٍو واإلاؿدثمٍغ

اث ؤي وشاؽ اؾدثماعي اْخطاصي وجىٓؿم وؿب الغبدُت بلى ْؿمين عثِؿُين .  الغبدُت جبٓى غمً ؤولٍى

  1:َما

 : وظبت السبدُت اإلاسجبؿت باإلابُعاث -1

جٓىم َظٍ اليؿب نلى ؤؾاؽ ؤن اإلايشأث ًجب ؤن جٙىن ْاصعة نلى جدُٓٔ الغبذ الٙافي مً ٗل صًىاع     

ىاثض  خطلذ نلُه مً بًغاصاث اإلابُهاث، بدُث حؿخسضم َظٍ ألاعباح في حًؿُت مطاٍعِ الدشًُل، َو

الٓغوع، ؤما الُشل في طلٚ َؿُسلٔ مشٙلت لضي اإلايشإة في ؾضاص َظٍ اإلاطاٍعِ وفي جدُٓٔ ضافي عبذ 

دطلىن مً زالله نلى ناثض مهٓٛى نً اؾدثماعاتهم َظا وجطىِ َظٍ اليؿب . ٌؿخُُض مىه اإلاؿاَمين ٍو

 .نلى ؤجها مً وؿب ْاثمت الضزل خُث حؿخسغج مسخلِ بىىصَا مً جلٚ الٓاثمت

 :وظب السبدُت اإلاسجبؿت باالطدثمازاث  -2

وحؿمى بيؿب الهاثض نلى الاؾدثماع، وهي وؿب مسخلؿت ًخم الخطٛى نلى بىىصَا مً ْاثمتي الضزل     

اثمت الىغو اإلاالي، وهي وؿب جغبـ بين ضافي الغبذ وبين الاؾدثماعاث، وجإزظ َظٍ الاؾدثماعاث مُاَُم  ْو

، خّٓى اإلالُ٘ت،وعؤؽ اإلااٛ: مالُت نضة وهي  2.ألاضٛى

 :   وجخمثل وؿب الغبدُت َُما ًلي

 وظب السبدُت: (3- 3)الجدٌو زكم 

اغُت اليظبت  جفظير اليظب الطُغت الٍس

اإلااشغ الهالي ًبين هجاح اإلايشإة في ضافي / مجمل الغبذوؿبت مجمل 
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الغبذ بلى 

 اإلابُهاث

جدُٓٔ ألاعباح الالػمت مً اليشاؽ  اإلابُهاث

الغثِس ي بهض ؾُؿغتها نلى نىاضغ 

 .ٗلُت اإلابُهاث

وؿبت 

مطاٍعِ 

الدشًُل بلى 

 اإلابُهاث

/ مطاٍعِ الدشًُل

 ضافي اإلابُهاث

اإلااشغ الهالي ٌهخبر ماشغا ؾلبُا 

نلى نضم ْضعة اإلايشإة نلى 

 .الؿُؿغة نلى مطاٍعِ الدشًُل

وؿبت ضافي 

الغبذ بلى 

 اإلابُهاث

ضافي / ضافي الغبذ

 اإلابُهاث

ًبين اإلااشغ اإلاغجُو لهظٍ اليؿبت 

ألاصاء الهام الجُض للميشإة في 

 .مجمل ؤوشؿتها

الهاثض نلى 

 ٛ  ألاضى

مجمىم / ضافي الغبذ

 ٛ  ألاضى

بن الخطٛى نلى ماشغ مغجُو لهظٍ 

اليؿبت ًبين الُ٘اءة الدشًُلُت 

إلصاعة اإلايشإة وهجاخها في اؾخسضام 

 .ؤضىلها بُ٘اءة لخىلُض ألاعباح

الهاثض نلى 

 خّٓى اإلالُ٘ت

خّٓى / ضافي الغبذ

 اإلالُ٘ت

ًىضح اإلااشغ الهالي لهظٍ اليؿبت 

ْضعة بصاعة اإلايشإة نلى حهكُم 

ً، ٖما جبين هجاح  ناثض اإلاؿدثمٍغ

َظٍ ؤلاصاعة في اؾخسضام خّٓى 

 . اإلالُ٘ت بشٙل مغبذ

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص :                    اإلاطضع  .164مٍا

 :وظب الظىق - زابعا

ؤو ما حؿمى بيؿب الخُُٓم ؤو بناصة الاؾدثماع، وهي مجمىنت مً اليؿب اإلاخسطظ طاث ألاَمُت ألاٖثر في      

ُت للؿهم  ؼي اإلاغجبـ بخهكُم الُٓمت الؿْى جُُٓم ؤصاء ؤلاصاعة الاؾتراجُجي، واإلاغجبؿت بخدُٓٔ َضَها اإلاٖغ

 :    ومً ؤَم وؿب َظٍ اإلاجمىنت1.الهاصي َيها

 وظب الظىق : (4- 3)جدٌو زكم 

اغُت اليظبت  جفظير اليظب الطُغت الٍس

ناثض الؿهم 

 الهاصي

جىػَهاث - ضافي الضزل

اإلاخىؾـ /ألاؾهم اإلامخاػة

 اإلاغجح لألؾهم الهاصًت

اليؿبت الهالُت لهاثض الؿهم الهاصي جبين 

ال٘مُت الهالُت مً ألاعباح لٙل ؾهم لظا َةن 

 .اإلااشغ الهالي لها ٌهض ماشغا بًجابُا

جىػَهاث الؿهم 

 الهاصي

جىػَهاث خملت ألاؾهم 

اإلاخىؾـ / الهاصًت

 اإلاغجح لألؾهم الهاصًت

اإلااشغ الهالي لهظٍ اليؿبت ًبين اإلآضاع 

الىٓضي الهالي الظي ؾُدطل نلُه ٗل ؾهم 

ى ماشغ بًجابي باليؿبت  ناصي َو

 . للمؿاَمين

                                                                                       
 .68خمؼة مدمىص الؼبُضي، مغحو ؾابٔ، ص  1
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وؿبت جىػَهاث 

 ألاعباح

الخىػَهاث الىٓضًت 

ضافي الغبذ / اإلاهلً ننها

بت    100*بهض الػٍغ

اعجُام َظا اإلااشغ بشٙل زابذ ًبين الؿُاؾت 

التي جدبهها اإلايشإة في جىػَو ؤعباح هٓضًت 

 .حُضة إلاؿاَميها مً بحمالي الغبذ اإلاخدٓٔ

وؿبت ؾهغ الؿهم 

 بلى عبدُخه

/ ؾهغ الؿهم الؿىقي

 ناثض الؿهم

اعجُام ماشغ َظٍ اليؿبت ٌهخبر ماشغا 

ٓاؽ  ً واإلاؿاَمين ٍو بًجابُا للمؿدثمٍغ

ت الجُض في اإلاؿخٓبل هاتهم ألصاء الشٖغ  . جْى

ت  الُٓمت الضَتًر

 للؿهم 

نضص / خّٓى اإلاؿاَمين

 ألاؾهم الهاصًت

اإلااشغ اإلاغجُو لهظٍ اليؿبت ٌهض ماشغا 

ت الجُض والىمى  ضٛ نلى ؤصاء الشٖغ بًجابُا ٍو

 .اإلاؿخمغ َيها

ُت  الُٓمت الؿْى

ت  بلى الُٓمت الضَتًر

 للؿهم

/ الؿهغ الؿىقي للؿهم

ت للؿهم  الُٓمت الضَتًر

اإلااشغ الهالي لهظٍ اليؿبت ٌهض ماشغا حُضا 

ً اججاٍ ؤصاء  ه٘ـ الىكغة الجُضة إلاؿدثمٍغ َو

 .اإلااؾؿت

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص: اإلاطضع  .165- 164مٍا

ل : خامظا  (اإلادًىهُت)وظب هُيل الخمٍى

ل، وتهخم بها ألاؾغاٍ التي جٓىم        تهخم َظٍ اليؿب بخدلُل ْضعة اإلايشأث نلى ؾضاص الضًىن في آلاحل الؿٍى

لت ألاحل مثل ؤصخاب الؿىضاث واإلااؾؿاث اإلاالُت ٖما حهخم اإلاؿاَمىن ؤًػا بهظا . بمىذ الٓغوع الؿٍى

لت ألاحل مً ؤزغ نلى مطالخهم في اإلايشأث ػم َظا الخدلُل اليؿب اإلاالُت . الخدلُل إلاا لؿضاص الضًىن الؿٍى ٍو

 1:الخالُت

ل : ( 5- 3)جدٌو زكم   (اإلادًىهُت)وظب هُيل الخمٍى

اغُت اليظبت  جفظير اليظب الطُغت الٍس

بين  خّٓى اإلالُ٘ت/ بحمالي الالتزاماث وؿبت اإلاضًىهُت ماشغ الاعجُام يير حُض ٍو

نضم ْضعة اإلايشإة نلى زضمت 

ض مً مساؾغ  صًنها مما ًٍؼ

ؤصخاب الٓغوع 

ً  .واإلاؿدثمٍغ

وؿبت بحمالي 

الضًىن 

 للمىحىصاث

ٛ / بحمالي الالتزاماث ماشغ الاهسُاع بًجابي مً  بحمالي ألاضى

وحهت هكغ اإلآغغىن ألن 

طلٚ الاهسُاع ًدُذ لهم 

 .َامش ؤمان ؤٖبر

وؿبت الضًىن 

لت ألاحل بلى  الؿٍى

 ألاضٛى الثابخت

بحمالي / بحمالي الالتزاماث الثابخت

 ألاضٛى الثابخت

ماشغ الاعجُام بين اإلاؿاَمت 

لت  ال٘بيرة لاللتزاماث ؾٍى

ل امخالٕ  ألاحل في جمٍى

ى ماشغ  ألاضٛى الثابخت َو

                                                                                       
ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص  1  .134مٍا
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مٓلٔ ألصخاب الطلت 

وزاضت اإلآغغين 

ً  .واإلاؿدثمٍغ

وؿبت حًؿُت 

 الُىاثض

ضافي الضزل ْبل الُىاثض 

بت مطغوٍ الُاثضة / والػٍغ

ت  الؿىٍى

ماشغ الاعجُام ًبين ْضعة 

اإلايشإة نلى ؾضاص َىاثض 

غوغها صون ؤًت  التزاماتها ْو

ٗاث  .بعبا

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص :                      اإلاطضع  .163مٍا

 اإلالازهاث وبُان الخغيراث والاججاهاث: اإلابدح الثالح

     ًٓىم ؤؾلىب اإلآاعهاث وبُان الخًيراث والاججاَاث نلى بحغاء مٓاعهاث بين نىاضغ الٓىاثم اإلاالُت لهضة 

ٗاهذ مو ماؾؿاث ممازلت، ؤو مو الٓىاثم اإلاالُت لىُـ اإلااؾؿت، ؤو بين نىاضغ الٓىاثم  َتراث ػمىُت، ؾىاء 

اثمت الخضَٓاث الىٓضًت بجاهب  الىاخضة لىُـ الُترة، وطلٚ مً زالٛ وغو اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج ْو

بهػها البهؼ، لُخم بهض طلٚ اؾخهغاع الخًيراث التي قهغث بٙل مجمىنت مً ؾىت بلى ؤزغي نلى مغ 

ا . الؿىىاث ت ؤؾبابها وؤزاَع وبىاء نلى َظٍ اإلآاعهاث ًخم بقهاع الخًيراث ال٘بيرة والشاطة، ومً زم صعاؾتها إلاهَغ

مً٘ جٓؿُم َظا ألاؾلىب مً الخدلُل بلى1نلى الىغو اإلاالي للماؾؿت  :، ٍو

 ٌ  :الخدلُل ألافلي ومددداجه: اإلاؿلب ألاو

ًىؿىي َظا الىىم مً الخدلُل نلى صعاؾت الاججاٍ الظي ًخسظٍ ٗل بىض مً بىىص الٓىاثم اإلاالُت جدذ       

خطِ َظا الىىم مً  اصة ؤو الىٓظ نلى ٗل منها مو مغوع الؼمً، ٍو الانخباع، ومالخكت مٓضاع الخًير في الٍؼ

الخدلُل بالضًىامُُ٘ت، ألهه ًبين الخًيراث التي جمذ مو الؼمً، به٘ـ الخدلُل الهمىصي الظي ًٓخطغ نلى 

 .َترة ػمىُت واخضة

ام اإلاجغصة الخاضت بُترة مهُىت بمثُالتها مً  مً٘ اؾخهماٛ َظا ألاؾلىب مً الخدلُل إلآاعهت ألاْع        ٍو

الُتراث الؿابٓت، ٖما ًمً٘ اؾخهماله إلآاعهت اليؿب التي ًدطل نليها اإلادلل هدُجت الخدلُل باليؿب، وفي 

طلٚ مؿانضة له للخهٍغ نلى الاججاَاث التي ًخسظَا وغو اإلااؾؿت اإلاالي هدُجت للؿُاؾاث اإلاالُت اإلاخبهت 

ؿانض َظا الخدلُل نلى ما ًلي.َيها  :َو

 . اٖدشاٍ ؾلٕى اليؿبت ؤو ؤي بىض مً بىىص الٓىاثم اإلاالُت مىغىم الضعاؾت نبر الؼمً -1

، ومً زم اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت بهض جدبو ؤؾباب  -2 جُُٓم اهجاػاث ووشاؽ اإلااؾؿت في غىء َظا الؿلٕى

 .الخًير بلى حظوعَا

 .جُُٓم الىغو اإلاؿخٓبلي -3

ضعة َظٍ الؿُاؾاث نلى جدُٓٔ ألاَضاٍ  -4 الخ٘م نلى مىاؾبت الؿُاؾاث اإلاخبهت مً ْبل ؤلاصاعة، ْو

 2.اإلاغحىة

 : مددداث الخدلُل ألافلي

                                                                                       
ش لليشغ، الؿبهت الثاهُت، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،  1 ٗاث وؤؾىاّ مالُت، صاع اإلاٍغ ض، الخدلُل اإلاالي شغ  .102، ص2009 مدمض اإلابروٕ ؤبى ٍػ
 .306- 305مُلح مدمض نٓل، مغحو ؾابٔ، ص 2
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    عيم ما ًىضِ به الخدلُل ألآَي مً صًىامُُ٘ت بلى ؤهه ال ًسلى مً بهؼ هٓاؽ الػهِ ْض جازغ نلى 

ا بالىٓاؽ الخالُت  :بهؼ اؾخيخاحاجه، وهي ما ًمً٘ بًجاَػ

ٗان طلٚ : هٓاؽ غهِ هاشئت نً ازخُاع يير مالثم لؿخت ألاؾاؽ (1 ى ما ْض ٌشٍى هخاثج الخدلُل ؾىاء  َو

بؿبب ْضم الؿىت اإلاؿخسضمت ٖإؾاؽ للمٓاعهت ؤو بؿبب الكغوٍ الًير ؾبُهُت التي ْض جٙىن جسللتها، 

هت واإلاخًيرة في نطغها الخاغغ  . َازخُاع ؾىت مخٓاصمت ًجب ؤن ًإزظ باالنخباع الكغوٍ الؿَغ

ى ما ْض  (2 هٓاؽ غهِ هاشئت نً اؾخسغاج الخًير اإلاؿلٔ َٓـ ؤو الاٖخُاء باؾخسغاج الخًير اليؿبي َو

 1.ٌهؿي هخاثج يير صُْٓت ومػللت

 الخدلُل العمىدي ومددداجه: اإلاؿلب الثاوي

     ًىؿىي َظا الىىم مً الخدلُل نلى صعاؾت الهالْاث ال٘مُت الٓاثمت بين الهىاضغ اإلاسخلُت للٓىاثم اإلاالُت 

ش مهين ل . والجاهب الظي ًيخمي بلُه ٗل نىطغ في اإلايزاهُت، وطلٚ بخاٍع ض الاؾخُاصة مً َظا الخدلُل جدٍى وجٍؼ

الهالْاث بلى نالْاث وؿبُت، ؤي بًجاص ألاَمُت اليؿبُت لٙل بىض باليؿبت إلاجمىم الجاهب الظي ًيخمي بلُه مً 

خطِ َظا الىىم مً الخدلُل بالؿٙىن الهخُاء البهض الؼمني نىه  .2اإلايزاهُت، ٍو

ت مً    اٛ َاثضة مً َظا الخدلُل َى حصخُظ هىنُت اليشاؽ الظي خٓٔ مؿاَمت في اليشاؽ ؤلاحمالي للشٖغ

 3.حاهب واٖدشاٍ ؾلٕى َظا اليشاؽ وجُُٓمه مً حاهب آزغ

 : مددداث الخدلُل العمىدي

ًىضِ الخدلُل الهمىصي بالخدلُل الؿاًٖ وجكهغ َظٍ الطُت بشٙل زاص في َظا الخدلُل نىضما  (1

ًٓخطغ نلى َترة ػمىُت واخضة، َخطبذ اإلاضلىالث واإلااشغاث التي ًخم الخطٛى نليها لِؿذ طاث حضوي ٖبيرة، 

لظا ًدغص اإلادللىن نلى بحغاء الخدلُل الهمىصي ألٖثر مً َترة مالُت ؤو ألٖثر مً ميشإة ؤو في ؤخُان ؤزغي 

 .ًخم بحغاٍئ مو الخدلُل ألآَي في آن واخض لخًؿُت هٓاؽ الػهِ َُه

ًخجاَل الخدلُل الهمىصي الخًير الظي ًدطل نلى البىض الغثِس ي في الٓاثمت، خُث ًيؿب لهظا البىض باقي  (2

البىىص ألازغي اإلاسخلُت، َهلى ؾبُل اإلاثاٛ حهمل الخدلُل الهمىصي لٓاثمت الضزل الخًيراث الخاضلت في بىض 

 وبالخالي ال ًخم عضض الخًيراث َُه مً َترة بلى ؤزغي ؤو %100اإلابُهاث هُؿه خُث ًُترع صاثما ؤهه ٌؿاوي 

 .مً ميشإة بلى ؤزغي ممازلت بغيم ؤهه ٌهخبر مً ؤَم بىىص الٓاثمت

ض ًٙىن طلٚ في ال٘ثير مً ألاخُان  (3 ت ْو ام اإلاؿلٓت بلى وؿب مئٍى ل ألاْع ٌهخمض الخدلُل الهمىصي نلى جدٍى

مػلال، َهلى ؾبُل اإلاثاٛ نىضما ًلٓى الػىء نلى حًير الىػن اليؿبي لبىض مً البىىص، َةن طلٚ ال ٌهني 

 4. بالػغوعة حًير ُْمت البىض، وبهما ْض ًٙىن طلٚ هدُجت لخًير ُْمت اإلاجمىنت التي وؿب بليها طلٚ البىض

 الخدلُل اإلالازن والخدلُل اإلاعُازي : اإلاؿلب الثالح

 :الخدلُل اإلالازن 

                                                                                       
ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص1  .111مٍا

 .305مُلح مدمض نٓل، مغحو هُؿه، ص  2
  .38نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، مغحو ؾابٔ، ص 3
ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، مغحو ؾابٔ، ص 4  .104- 103مٍا
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ٌهخمض َظا الىىم مً الخدلُل نلى مٓاعهت اليؿب اإلاالُت وخؿاباث اإلااؾؿت مو اإلاهاًير الٓؿانُت      

ا مً الجهاث أليغاع الُٓاؽ والخُُٓم  (الطىانُت) الطاصعة نً الاجداصاث اإلاهىُت والجهاث الخٙىمُت ؤو ييَر

وطلٚ بهضٍ مٓاعهت الُهالُت اإلاالُت للماؾؿاث اإلاخىاحضة في هُـ . لُغم ؤو ؤٖثر مً َغوم الطىانت واليشاؽ

الٓؿام وجدضًض آحاٛ حؿضًض الؼباثً اإلامىىخت لهم مً ؾٍغ اإلااؾؿاث، وجُُٓم الهُٙل اإلاالي للماؾؿاث مً 

 :ومً نُىب َظا الخدلُل ما ًلي. ؾٍغ البىٕى

جُاوث اإلااؾؿاث صازل الطىانت مً خُث الدجم، وجىىم زؿىؽ ؤلاهخاج، واإلاؿخىي الخ٘ىىلىجي  - 

 .َمثل َظٍ الازخالَاث ججهل اإلآاعهت مو مخىؾـ الطىانت ال مهنى لها. اإلاؿخسضم، والىكم اإلاداؾبُت اإلاخبهت

ْض جخميز اإلااؾؿاث التي جيخمي بلى الٓؿام بمؿخىي مىسُؼ مً الُ٘اءة ومً زم َةن بحغاء اإلآاعهاث ٌهض -  

 .مػلال وال ًسضم الًغع الظي اؾخسضم مً ؤحله

 :الخدلُل اإلاعُازي 

ٌهض الخدلُل اإلاهُاعي بمثابت امخضاص للخدلُل اإلآاعن، خُث ٌهخمض َظا الىىم مً الخدلُل نلى مٓاعهت بهؼ     

اليؿب اإلاالُت والخؿاباث للماؾؿت مدل الضعاؾت مو اإلاهاًير اإلاؿلٓت التي حؿخسضم ٖمهاًير للخ٘م نلى وغو 

ىا هجض ؤهه جىحض مهاًير زاضت لٙل وشاؽ. اإلااؾؿت بالغيم مً ازخالٍ حجمها ومجاٛ وشاؾها  :َو

ت ال٘بري _  م ألانماٛ في اإلاتر اإلاغبو الىاخض باليؿبت للمدالث الخجاٍع  .ْع

ت باليؿبت لألمىاٛ الخاضت إلااؾؿاث ألاشًاٛ الهمىمُت_   .ؤَمُت ألانماٛ الجاٍع

 .الخ...ؾهغ اللُلت الىاخضة باليؿبت لٓؿام الُىضْت_ 

ٗاَت اإلااؾؿاث واإلاخمثلت َُما ًلي  :      ٖما جىحض بهؼ اإلاهاًير التي ًمً٘ جؿبُٓها نلى 

ل الاؾدثماعاث باإلاىاعص الضاثمت_   .غغوعة جمٍى

 .الخ... مغاث مً الُاثؼ الخام لالؾخًال3ًٛجب ؤن جٙىن ُْمت الضًىن ؤْل مً _ 

هخبر اؾخسضام َظا الىىم مً الخدلُل ْلُال البخهاص اإلاهاًير نً اإلاخؿلباث الىاْهُت ألوشؿت ال٘ثير مً         َو

 1.اإلااؾؿاث
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 :الخالضت

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي للٓىاثم اإلاالُت ؤصاة ٌؿخهملها الهضًض مً ألاؾغاٍ طاث الهالْت باإلااؾؿت، وطلٚ مً        

ت الىغهُت اإلاالُت وألاصاء وحًيراث الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت، وبًغع الىضٛى بلى َظا الهضٍ  ؤحل مهَغ

هاث اإلاؿخٓبلُت التي جم عؾمها، ًجب نلُه  ولٙي ًٓىم اإلادلل باجساط ْغاعاث ؾلُمت وجدُٓٔ ألاَضاٍ والخْى

ؤن ٌهخمض في جدلُله نلى نضة ؤصواث، ومً بين َظٍ ألاصواث هجض ماشغاث الخىاػن اإلاالي واليؿب اإلاالُت 

ظلٚ اإلآاعهاث وبُان الخًيراث والاججاَاث  .ٖو

     َباؾخسضام ألاصواث الؿابٓت في جدلُل اإلايزاهُت ًم٘ىىا الىضٛى بلى خ٘م خٛى ؤصاء اإلااؾؿت في مجاالث 

لي صازل اإلااؾؿت،  ومً زالٛ طلٚ  الغبدُت والؿُىلت والُ٘اءة في بصاعة ألاضٛى والخطىم، والهُٙل الخمٍى

حهؿي ْغاءة صخُدت للىغهُت اإلاالُت للماؾؿت وحؿمذ لها ال٘شِ نً هٓاؽ الٓىة والػهِ َيها، مما 

 .  ًمىذ اإلااؾؿت مجاال واؾها الجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
دزاطت خالت : الفطل السابع

مإطظت ئجداد الخعاوهُاث 

 للفالخت
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 :جمهُد

بهضما جىاولىا في الُطٛى الثالزت نلى ؤَم اإلاُاَُم التي جدُـ بمغاْبت الدؿُير و ؤهىانها والخدلُل اإلاالي     

ظلٚ صوعٍ في مغاْبت حؿُير اإلااؾؿت        .والخهٍغ نلى ؤصواجه ٖو

   بط ؤهه في َظا الُطل ؾٍى هؿبٔ ما ْمىا بةنضاصٍ في الجاهب الىكغي، مً زالٛ بؾٓاؽ ألاصواث وؾّغ 

اإلاهالجت نلى ماؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت وهي مدل صعاؾدىا وطلٚ مً زالٛ الخهٍغ نلى صوع الخدلُل 

 :اإلاالي في مغاْبت حؿُير اإلااؾؿت، خُث ْؿمىا َظا الُطل بلى زالر مباخث وهي

 ٛ  .جٓضًم نام إلااؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت: اإلابدث ألاو

 .اإلايزاهُت اإلاالُت إلااؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت: اإلابدث الثاوي

 .جدلُل الىغهُت اإلاالُت إلااؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت: اإلابدث الثالث
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 ٌ  "(UCA)ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت "جلدًم عام إلاإطظت : اإلابدح ألاو

ا في حىىب       ت، ًٓو مَٓغ حهخبر بجداص الخهاوهُاث الُالخُت ماؾؿت اْخطاصًت طاث ؾبُهت ضىانُت وججاٍع

ٔ تهالًتي نثمان، ومً زالٛ َظا اإلابدث ؾٍى هخهٍغ ؤٖثر نلى ماؾؿت بجداص  يغب والًت مؿخًاهم، ؾٍغ

 .الخهاوهُاث الُالخُت

 ٌ  حعٍسف اإلاإطظت وجددًد أهدافها: اإلاؿلب ألاو

ًٓو بمؿخًاهم ًغحو جإؾِؿه بلى ؾىىاث الؿخِىاث، اهكم بلى حهاوهُاث  (UCA)بجداص الخهاوهُاث الُالخُت     

ٗاملت بظاتها جابهت للضًىان  ( CCLS )الخبىب والخػغ الجاَت  الخابهت لىالًت يليزان لُطبذ بهضثظ وخضة 

 .01/06/1977في  (OAIC)الجؼاثغي اإلانهي للخبىب 

ٔ الاؾخيراص وؤلاهخاج اإلادلي ٔ الخبىب الٓاصمت نً ؾٍغ ً وحؿٍى  .       ًغج٘ؼ وشاؾه الغثِس ي في اؾخٓباٛ وجسٍؼ

، ًغحو جإؾِؿه بلى ؾىىاث الؿخِىاث، اهكم بلى حهاوهُاث الخبىب والخػغ  (UCA)بجداص الخهاوهُاث الُالخُت 

ٗاملت بظاتها، جابهت للضًىان اإلانهي للخبىب  (CCLS)الجاَت   (OAIC)الخابهت لىالًت يليزان لُطبذ بهضثظ وخضة 

 .01/06/1977في 

ٔ الاؾخيراص وؤلاهخاج اإلادلي ٔ الخبىب الٓاصمت نً ؾٍغ ً وحؿٍى  .ًغج٘ؼ وشاؾه الغثِس ي في اؾخٓباٛ وجسٍؼ

ٔ الخبىب لخؿاب  (UCA)صوع  ً وحؿٍى بجداص الخهاوهُاث الُالخُت بمؿخًاهم ً٘مً في اؾخٓباٛ وجسٍؼ

(OAIC) الضًىان الجؼاثغي اإلانهي للخبىب اإلاؿخىعصة ؤو ؤلاهخاج اإلادلي. 

مً .       الهضٍ الغثِس ي للمىكمت َى بعغاء ْضع اإلاؿخؿام خاحُاث اإلاؿاخً الخاضت والهامت للىالًت

ظلٚ حهاوهُاث ؤزغي مجاوعة جدذ وضاًت اإلااؾؿت ألام   .(OAIC)اإلاىخىحاث اإلاؿخىعصة ؤو اإلادلُت ٖو

ىدُجت لظلٚ جهاًت اخخٙاع الضولت لهظا اإلاىخىج َةن .      ومو صزٛى الخىاص في صاثغة اؾخيراص الخبىب ٖو

 .واحهذ في الؿىىاث ألازيرة مىاَؿت الٓؿام الخاص (UCA)ماؾؿت 

حهغغذ ألػمت مالُت خاصة  (UCA) ، مو َظا الخٓلُظ َةن 40     َظٍ الخالت ؤصث بلى جٓلُظ اليشاؽ بلى 

هجذ نً ؾىء الدؿُير الهٓالوي للمىاعص نلى اإلاضي اإلاخىؾـ، َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ؾمدذ للماؾؿت بةًجاص 

 .جىاػجها اإلاالي

 الهُيل الخىظُمي إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: اإلاؿلب الثاوي

ؤخض اإلاسؿؿاث التي حؿانض في جُُٓم الهماٛ  (UCA)    ٌهخبر الهُٙل الخىكُمي إلجداص الخهاوهُاث الُالخُت  

 .وجدضًض الىقاثِ وجغجُبها خؿب الؿلم ؤلاصاعي مً خُث جبُان مسخلِ اإلاطالح

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخعاوهُاث الفالخُت دزاطت خالت مإطظت ئجداد                                                                            : الفطل السابع
 

 
60 

 الهُيل الخىظُمي للمإطظت: (1- 4)الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 هائب مدًس ئدازي   هائب مدًس الجىدة  هائب مدًس اإلاالُت

 

 

مطلحت   مطلحت ألامً  مطلحت الجىدة  مطلحت

 الطُاهت

ئدازة الىطائل  

العامت 

 

 عثِـ الاؾخًالٛ

ب  عثِـ اإلاٖغ

مغاْب ؤشًاٛ 

 البىاء

عثِـ وخضة 

ً  الخسٍؼ

عثِـ ْؿم 

 مداؾبت اإلااصة

 نامل ًضوي 

  

 

ْؿم خماًت 

 الخبىب

 ْؿم الخدلُل

عثِـ مطلخت  

اًت وألامً  الْى

عثِـ مجمىنت 

اًت وألامً  الْى

ميشـ في الىكاَت 

 وألامً

اًت وألامً  نىن الْى

عثِـ مطلخت  

 جٓني ؾامي

 مُٙاهُٙي

عثِـ مطلخت 

 اإلاسؼن الغثِس ي

 جٓني ؾامي

 ؤلال٘ترووي

 مؿاوٛ ضُاهت

 مطلخت اإلاداؾبت 

اإلاطلخت 

 الاحخمانُت

مطلخت الىؾاثل 

 الهامت

مهىضؽ في 

 ؤلانالم آلالي

عثِـ مطلخت 

 الهبىع 

مىػم اإلاٙاإلااث 

 الهاجُُت

 . مً وزاثٔ اإلااؾؿت:اإلاطدز

 أكظام اإلاإطظت: اإلاؿلب الثالح

وعؾم . وحهىص بلُه مؿاثل بجساط الٓغاعاث وصعاؾت ٗل الٓػاًا. ٌهخبر اإلاضًغ اإلاؿاوٛ ألاٛو وألازير: اإلادًس

ً ظلٚ حؿُير وجىحُه عئؾاء اإلاطالح إلاؿانضجه نلى . الؿُاؾت الهامت مً الخسٍؼ ومغاْبت وشاؽ الىخضة ٖو

 .جىُُظ مهامهم

ت الهامت  ٔ اإلاضًٍغ ىطب َظا ألازير نً ؾٍغ ٔ َظٍ ألازيرة (OAIC)ٍو خم بْالخه نً ؾٍغ  .ٍو

 :والخهاوهُت الُالخُت جخٙىن بضوعَا مً نضة مطالح وهُاباث مخمثلت َُما ًلي

 اإلادًس

 
 مظاعد اإلادًس

 ألاماهت العامت
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خمثل في اؾخالم الُاجىعاث والىزاثٔ التي جثبث وجبين الهملُاث التي ْامذ بها الىخضة : هائب مدًس اإلاالُت ٍو

ٗاث بغضُض البىٚ ظلٚ حؿضًض مبالٌ َظٍ الُاجىعاث ومغاْبت الخدغ  .ٖو

ً الخبىب وخُكها وخماًتها مً حمُو الخىاؾغ التي جخمثل َظٍ ألازيرة : هائب مدًس الجىدة خُث ًٓىم بخسٍؼ

 .في الخشغاث والخدلُل اإلاؿخمغ

 :ومً مهامه: هائب مدًس ئدازي 

 عؾم مسؿـ لدؿُير اإلاؿاع اإلانهي. 

 ت واإلاخابهت الٓاهىهُت  .حؿُير اإلاىاعص البشٍغ

 ٌؿانض اللجىت في حؿُير الاحخمانُت. 

 خابو اإلاٙاجب وؤصواتها في اإلااؾؿت  .حهخم ٍو

ت الهامت : ألاماهت العامت ض الىاعص وحسجُل ٗل الىزاثٔ الطاصعة والىاعصة مً اإلاضًٍغ حهمل نلى اؾخٓباٛ البًر

ً والخيؿُٔ بين اإلاضًغ وعئؾاء اإلاطالح  وجىحُه ْغاعاث اإلاضبغ بلى اإلاُاصًً الخاضت بيشاؾاث الهمل والخسٍؼ

 .وجىكُم الاحخماناث مً ؤحل الؿير الخؿً صازل اإلااؾؿت

  ٗاآلحي: ؤلادازة والىطائل العامت  :جخٙىن مً مجمىم اإلاطالح وهي 

 وجخٙىن مً زالر مداؾبين، خُث ًخمدىع صوعَم في حمُو اإلاهلىماث اإلاداؾبُت : مطلحت اإلاداطبت

ت الاَخخاخُت والخخامُت ظا بهض بوشاء اإلايزاهُت الؿىٍى  .وحسجُلها، مغاْبتها وجىحُه خؿاباث اإلاداؾبت َو

 ُُاث الهمل ألؾباب مغغُت : اإلاطلحت الاجخماعُت َظٍ اإلاطلخت جخُ٘ل بملُاث خىاصر الهمل، جْى

 .وؾضاص الخٙالُِ الؿبُت

 ًًًباشغ نلى جطُُت خؿاب ملُاث اإلاخٓانض. 

 ٛػمً جطٍغ الؿب الاحخماعي للهما  .ًدبو ألاحهؼة الؿبُت ٍو

 مطلحت الىطائل العامت: 

 حشٍغ نلى ملُاث الخإمين ونلى مؿاولُت الخُاف نلى اإلاٙاجب والىؾاثل ألازغي اإلاىحىصة باإلااؾؿت. 

 وغو ْىاثم للخاحُاث وحؿلُمها للمىعص لجلب اإلاؿخلؼماث مً مٙاجب الًُاع. 

  مغاْبت وحؿُير مساػن اإلااصة ألاولُت اإلاىعصة لخجىب هُاطَا في اإلاساػن والؿهغ نلى ؾالمت مسخلِ وؾاثل

 .الخ...الهاجِ، الُاٖـ: الاجطاٛ، مثل

  ت وؤلاشغاٍ نلى حؿير مغاثب الؿُاعاث، ووغو غمان جىُُظ البىاًاث واإلاؿاخاث الخػغاء في الشٖغ

 .الخاحاث الضوعٍت وجىحُه الؿاثٓين الظًً لضحهم مهام زاعج اإلااؾؿت

  ظا بنضاص اإلايزاهُت للضواثغ وجٓضًمها للؿلؿت مخابهت خالت الاؾتهالٕ، وجىكُم َىاجير الًاػ وال٘هغباء، ٖو

 .الؿلمُت

 غ زٓاَت اإلاهلىماث صازل اإلااؾؿت، لدؿهُل : مهىدض ؤلاعالم آلالي ٌؿهغ نلى شب٘ت ؤلانالم آلالي وجؿٍى

 .الهمل والبدث والؿغنت في الخىُُظ

  خمثل صوع اإلاطلخت في: زئِع مطلحت العبىز  :ٍو

ي، وطلٚ بالترزُظ بضزٛى اإلاىخىج  ذ بةؾتراصٍ (الخبىب)الخسلُظ الجمٗغ  .ومهاًيخه وجدضًض حىصجه، والخطٍغ
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 ًٓىم َظا الٓؿم بالخيؿُٔ بين حمُو اإلاطالح ومخؿلباتها وطلٚ باؾخٓباٛ : مىشع اإلاياإلااث الهاجفُت

ظلٚ اؾخٓباٛ اإلاٙاإلااث الخاعحُت والخهامل مهها، والؿهغ نلى  لها خؿب الؿلب ٖو اإلاٙاإلااث الضازلُت وجدٍى

 .الدؿُير الخؿً صازل اإلااؾؿت

 ًخمثل صوع َظٍ اإلاطلخت في: مطلحت الطُاهت: 

 مغاْبت وشاؽ اإلاطالح التي حشملهم مؿاولُاتها. 

 ٔجامً الطُاهت واإلاداَكت نلى الىؾاثل غض الخٍغ. 

 ىم في الخؿاثغ اثُت لخجىب الْى  .جؿبُٔ ضُاهت ْو

 غمان الطُاهت والخُاف الجُض نلى ممخلٙاث اإلااؾؿت. 

ٗاآلحي  :وجدخىي َظٍ اإلاطلخت نلى مجمىنت مً الهماٛ مىضخين خؿب وقاثُهم 

 ظلٚ مؿاثل : زئِع مطلحت جلني طامي ى اإلاؿاوٛ نلى حمُو آالث اإلااؾؿت وضُاهتها ومغاْبتها، ٖو َو

ا  .ال٘هغباء وييَر

 ٗاث: مُياهُيي ٓىم بطُاهت حمُو ألانؿاٛ التي جطِب آلاالث واإلادغ  .ٍو

 حمُو بخخُاحاث اإلااؾؿت مً ْؿو يُاع : زئِع مطلحت اإلاخصن السئِس ي ً ًٓىم عثِـ اإلاطلخت بخسٍؼ

 .وجخهامل َظٍ اإلاطلخت مو مطلخت الطُاهت لخلبُت خاحُاتها ومخؿلباتها. الخ...وألاصواث ال٘هغباثُت

 ًُٗاث الاٖتروهُت وال٘هغباثُت: جلني طامي في ؤلالىتروه ٓىم بطُاهت ومغاْبت حمُو آلاالث واإلادغ  .ٍو

 ى مؿاوٛ نلى ضُاهت ؾُاعاث اإلااؾؿت والخُ٘ل بجمُو نىامل الؿُاعاث :مظإوٌ ضُاهت الظُازاث  َو

 .الخاضت بالىخضة

 ىم في اإلاشاٗل التي حهُٔ : مُياهُيي آلاالث ى ًٓىم بطُاهت آالث اإلااؾؿت وجطلُذ ؤنؿابها لهضم الْى َو

 .نمل اإلااؾؿت

 ومهامه مخمثلت في: طائم: 

الاؾخجابت إلاخؿلباث اإلاطلخت وجلبُت خاحُاتها وطلٚ بالُٓام بالخغوج مو الهماٛ لٓػاء خاحاث اإلااؾؿت مو 

 .ألاَغاص واإلاىعصًً واإلااؾؿاث اإلاخهامل مهها

 ًظلٚ مغاْبت الهماٛ وبزباث مؼاولت : مطلحت ألام ًخمثل صوعَا في مغاْبت صزٛى وزغوج الشاخىاث ٖو

 .نملهم، ٖظلٚ غمان ألامً صازل اإلااؾؿت

ٗاآلحي م   :ٖما جدخىي َظٍ اإلاطلخت نلى ؤنىان وميشؿين وعئؾاء مجمىناث َو

 ٓىم بخدضًض مهام ٗل نىن ؤمً ووْاًت ومغاْبتهم نلى خؿً ؾير نملهم : زئِع مطلحت ألامً والىكاًت ٍو

 .اإلاخمثل في خماًت الهماٛ مً اإلاساؾغ وخغص ألامً نلى اإلااؾؿت ونلى وؾاثل الهمل

 ًوجخمثل مهامه في: زئِع مجمىعت الىكاًت وألام: 

 مغاْبت صزٛى وزغوج الهماٛ والبػاجو اإلادملت. 

 ًٔامً الطُاهت واإلاداَكت نلى الىؾاثل غض الخٍغ. 

 ًٓىم َظا ألازير ب: ميشـ في الىظافت وألام  :ٍو

ير ألامً صازل اإلااؾؿت  .الخغص نلى هكاَت الؿاخت والخُ٘ل بالؿاخاث الخػغاء واإلاداَكت نليها وجَى
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 ًوجخمثل مهامه في: عىن الىكاًت وألام: 

 ير ألامً صازل اإلااؾؿت  .جَى

 مغاْبت الهماٛ نىض صزىلهم وزغوحهم اإلااؾؿت والبػاجو اإلادملت. 

 اإلاداَكت نلى ممخلٙاث اإلااؾؿت ونلى الىؾاثل غض الٙىاعر. 

 جٓىم َظٍ اإلاطلخت نلى مغاْبت البػاجو اإلاسؼهت باإلااؾؿت واإلاداَكت نليها وجدضًض مضة :مطلحت الجىدة 

نها  .جسٍؼ

 :ٖما جدخىي نلى ْؿمين َما

 وصوعَا ًخمثل في خُل الخبىب ألْص ى مضة مً الخشغاث: كظم خماًت الحبىب. 

 ٓىم َظا الٓؿم بخدلُل البػاجو اإلاسؼهت وجدضًض هىنُتها ومضة ضالخُتها:كظم الخدلُل  . ٍو

 ٌنها زم بناصة جىػَهها خؿب مهام اإلااؾؿت: مطلحت الاطخغال  .جٓىم َظٍ اإلاطلخت بةصزاٛ البػاجو وجسٍؼ

ٗاآلحي  :وجخٙىن َظٍ اإلاطلخت مً عئؾاء ومداؾبين ومغاْب َم 

 ٌى اإلاؿاوٛ نً اإلاطلخت، بدُث ًٓىم بالخد٘م في حمُو نماٛ اإلاطلخت، وجدضًض :زئِع الاطخغال  َو

 .ومهام ووقُُت ٗل نماٛ ٖما ًدغص نلى جىكُم وحؿُير اإلااؾؿت نلى ؤخؿً ما ًغام

 وجغج٘ؼ مهامه نلى اؾخٓباٛ البػاجو آلاجُت نبر البىازغ مً الخاعج وبَغايها، خُث ًٓو : زئِع اإلاسهب

ب باإلاُىاء   .(مُىاء مؿخًاهم)اإلاٖغ

 ً ً َٓـ، واإلاداَكت نلى اإلاسؼوهاث ألْص ى مضي: زئِع وخدة الخخٍص  .بدُث ًٓىم َظا ألازير بالخسٍؼ

 ب والخاعحت مً  (الخبىب)ًٓىم بدسجُل حمُو البػاجو : زئِع كظم مداطبت اإلاادة آلاجُت مً اإلاٖغ

 .اإلااؾؿت والخضُْٔ الجُض في الخؿاباث

 ب والخُ٘ل بجمُو :مساكبت أشغاٌ البىاء خمثل صوعٍ في مغاْبت البىاءاث الخاضت باإلااؾؿت واإلاٖغ  ٍو

 .الترمُماث

  ظلٚ جىكُِ : عامل ًدوي ٌ واإلالء ٖو ب والىخضة والخَُغ ت الخاضت باإلاٖغ ٓىم بجمُو ألانماٛ الُضٍو ٍو

  .اإلاساػن وبلى يير طلٚ
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 اإلايزاهُت اإلاالُت إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: اإلابدح الثاوي

- 2014 )ؾىداٛو في َظا اإلابدث نغع اإلايزاهُاث اإلاالُت وحضٛو خؿاباث الىخاثج للؿىىاث الخالُت                 

 .، ومً زم الخطٛى نلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة( 2015

 ٌ  عسع اإلايزاهُاث اإلاالُت وجدٌو خظاباث الىخائج إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: اإلاؿلب ألاو

ٌ - اإلايزاهُت اإلاالُت إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: (1- 4)جدٌو زكم   :ألاضى
 2014الظىت  2015الظىت البُاهاث 

اإلابلغ الطافي اإلابلغ الطافي ؤلاهخالواث اإلابلغ ؤلاجمالي 

ألاضٌى الغير 

ت  جاٍز

    

الخثبُخاث غير 

اإلاادًت 

51 480 ,00 29 172 ,00 22 308,00 27 456, 00 

الخثبُخاث 

اإلاادًت 

    

 810,00 44 810,00 44  810,00 44أزاض ي 

 079,24 128 566,45 105 775,79 289 7 342,24 395 7مباوي 

جثبُخاث مادًت 

أخسي 

 1 509 624 019,44 929 738 754, 52 579 885 264,92 704 949 655,30 

جثبُخاث ممىىح 

امخُاشها 

    

جثبُخاث جازي 

ئهجاشها 

    

    جثبُخاث مالُت 

ألاوزاق اإلاالُت 

اإلاددظبت 

بىاطؿت 

خلىق اإلالىُت 

    

خظاباث دائىت 

ملحلت أخسي 

33 278 399, 85 3 868 000,00 29 410 399,85 29 410 399,85 

أضٌى زابخت 

أخسي 

    

كسوع وأضٌى 

مالُت أخسي 

غير اإلاخداولت 

    

غسائب مإجلت 

على ألاضل 

    

مجمىع أضٌى 

ت  غير جاٍز

1 550 394 051,53 940 925 702,31 609 468 349,22 734 560 400,39 

ت      أضٌى جاٍز
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اإلاخصوهاث 

ت  الجاٍز

8 243 334, 09  8 243 334,09 8 059 795,90 

ذمم 

واطخخداماث 

ممازلت 

    

 938,66 467 947 1 434,46 803 999 1 381,00 568 1 815,46 371 001 2الصبائً 

 965,53 213 137 509,53 385 148  509,53 385 148مدًىىن آخسون 

الػسائب وما 

ًمازلها 

1 134 054,95  1 134 054,95  1 356 861,56 

اإلاظخدلاث 

ألاخسي 

والاطخخداماث 

اإلامازلت 

    

الىلد وما 

ٌعادله 

    

 جىظُفاث

وأضٌى مالُت 

ت  جاٍز

    

ىت   316,01 663 51 880,25 988 27  880,25 988 27الخٍص

مجمىع 

ألاضٌى 

ت   الجاٍز

2 187 123 594,28 2 568 381,00 2 185 555 213,28 2 145 761 877,66 

اإلاجمىع العام 

لألضٌى 

3 737 517 645,81 942 494 083,31 2 795 023 562,50 2 880 322 278,05 

 . مً وزاثٔ اإلااؾؿت:      اإلاطدز

 :الخعلُم

م   :وؿخسلظ ما ًلي ( 1- 4 )    مً زالٛ الجضٛو ْع

 .اهسُاع مجمىم ألاضٛى مً ؾىت بلى ؤزغي _ 

ت_  .اعجُام في وؿبت اإلاسؼوهاث الجاٍع

ىت_   .اهسُاع نلى مؿخىي الخٍؼ

 الخطىم -إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت  اإلاالُتًصاهُتالم: (2- 4)الجدٌو زكم 

أزضدة الظىت اإلاالُت البُاهاث 

2015 

أزضدة الظىت اإلاالُت 

2014 

  زؤوض ألامىاٌ الخاضت 

 000,00 900 000,00 900عؤؽ اإلااٛ الطاصع 

  عؤؽ اإلااٛ الًير مؿخهان به 

 065,23 344 354 065,23 344 354اخخُاؾاث مضمجت - نالواث واخخُاؾاث
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(1) 

   َىاّع بناصة الخُُٓم

   (1)َاّع اإلاهاصلت 

هدُجت ضاَُت خطت اإلاجمو )هدُجت ضاَُت 

(1) 

16 614 183,45 -23 484 375,77 

جغخُل مً - عئوؽ ؤمىاٛ زاضت ؤزغي 

 حضًض

-66 436 143, 75 - 42 951 767,98 

ت اإلاضمجت     (1)خطت الشٖغ

   (1)خطت طوي ألاْلُت 

 921,48 807 228 104,93 422 305 (1)اإلاجمىع 

ت    الخطىم الغير جاٍز

 907,05 010 283 969,58 207 237 ْغوع وصًىن مالُت

   (ماحلت ومغضىص لها)غغاثب 

ت    صًىن ؤزغي يير حاٍع

 541,20 503 326 387,34 645 259 ماوهاث ومىخجاث زابخت مؿبٓا

ت   448,25 514 609 356,92 853 496 (2)مجمىع الخطىم الغير جاٍز

ت    الخطىم الجاٍز

 070,51 309 973 1 527,96 028 982 1 مىعصون وخؿاباث ملخٓت

   غغاثب

 837,81 690 8 572,69 719 10 صًىن ؤزغي 

ىت ؾلبُت    زٍؼ

ت   908,32 999 981 1 100,65 748 992 1 (3)مجمىع الخطىم الجاٍز

 278,50 322 880 2 562,50 023 795 2 مجمىع عام للخطىم

 . مً وزاثٔ اإلااؾؿت:                   اإلاطدز

 :الخعلُم

م   :وؿخسلظ ما ًلي ( 2- 4 )    مً زالٛ الجضٛو ْع

 .مجمىم الخطىم في اهسُاع مً ؾىت بلى ؤزغي _ 

 .2015اهسُاع في وؿبت اإلااوهاث في ؾىت _ 

 .اعجُام مجمىم عئوؽ ألامىاٛ الخاضت مً ؾىت بلى ؤزغي _ 
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 .جدٌو خظاباث الىخائج إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: (3- 4)الجدٌو زكم 
 2014 2015 مالخظت البُاهاث

م ألانماٛ  869,96 829 165 143,98 764 235  ْع

حًير اإلاسؼوهاث اإلاطىهت واإلاىخجاث ُْض 

 الطىو

   

    ؤلاهخاج اإلاثبذ

    بناهاث الاؾخًالٛ

 869,96 829 165 143,98 764 235  ئهخاج الظىت اإلاالُت.1

اث اإلاؿتهل٘ت  533,83 497 14- 370,96 511 12-  اإلاشتًر

 772,77 106 30- 795,32 581 57-  الخضماث الخاعحُت والاؾتهالُٖاث ألازغي 

 306,60 604 44- 166,28 093 70-  اطتهالن الظىت اإلاالُت.2

 563,36 225 121 977,70 670 165  (2-1)كُمت اإلاػافت لالطخغالٌ .3

 596,35 937 130- 169,93 741 135-  ؤنباء اإلاؿخسضمين

 498,00 145- 900,00 22-  الػغاثب والغؾىم واإلاضَىناث اإلاشابهت

 530,99 857 9- 907,77 906 29  الفائؼ ؤلاجمالي عً الاطخغالٌ.4

 779,92 603 69 659,04 031 1  اإلاىخجاث الهملُاجُت ألازغي 

 647,20 366- 677,98 166-  ألانباء الهملُاجُت ألازغي 

ٗاث واإلااوهاث  اإلاسططاث لالَخال

 واؾخئىاٍ نً زؿاثغ 

 -23 406 285,43 -91 788 198,53 

 381,00 628 7 895,87 115 8  الُٓمت واإلااوهاث

 215,80 780 24- 499,27 481 15  الىدُجت العملُاجُت.5

 304,41 344 1 181,83 990  اإلاىخىحاث اإلاالُت

 464,38 48- 325,00 49-  ألانباء اإلاالُت

 840,03 295 1 856,83 940  الىدُجت اإلاالُت.6

 375,77 484 23- 356,10 422 16  (6+5)الىدُجت العادًت كبل الػسائب .7

الػغاثب الىاحب صَهها نً الىخاثج 

 الهاصًت

   

خٛى الىخاثج  (حًيراث)الػغاثب اإلااحلت 

 الهاصًت

   

 335,29 406 244 880,72 901 245  مجمىم مىخجاث ألاوشؿت الهاصًت

 711,06 890 267- 524,62 479 229-  مجمىم ؤنباء ألاوشؿت الهاصًت

 375,77 484 23- 356,10 422 16  الىدُجت الطافُت لألوشؿت العادًت.8

ًؿلب )اإلاىخىحاث - الهىاضغ يير الهاصًت

 (بُاجها

 65 194 949,48  

  122,13 003 65-  (ًؿلب بُاجها)ؤنباء - الهىاضغ يير الهاصًت



 الخعاوهُاث الفالخُت دزاطت خالت مإطظت ئجداد                                                                            : الفطل السابع
 

 
68 

  827,35 191  الىدُجت غير العادًت.9

 375,77 484 23- 183,45 614 16   الىدُجت الطافُت للظىت اإلاالُت.10

 .مً وزاثٔ اإلااؾؿت:                           اإلاطدز

 :الخعلُم

 وطلٚ عاحو بلى اعجُام في 2015هالخل ؤن ؤلاهخاج الؿىت اإلاالُت سجل جؼاًض في ؾىت : بهخاج الؿىت اإلاالُت ،

 .اإلاىخىحاث واإلابُهاث واإلاسؼوهاث

 ٛاصة بهخاج الؿىت اإلاالُت2015شهضث اعجُانا في ؾىت : الُٓمت اإلاػاَت لالؾخًال ظا عاحو بلى اعجُام ٍػ  . ، َو

 ٛاصة مً ؾىت بلى ؤزغي وطلٚ عاحو بلى اهسُاع ملخىف في الػغاثب :  بحمالي َاثؼ الاؾخًال هالخل ٍػ

 .والغؾىم

 اصة في ؾىت : الىدُجت الهملُاجُت ظا عاحو بلى اعجُام في الىىاجج الهملُاجُت 2015هالخل ؤن َىإ ٍػ ، َو

 .واهسُاع في ألانباء الهملُاجُت

 وطلٚ مً زالٛ الاهسُاع في اإلاىخىحاث 2015هالخل اهسُاع في الىدُجت اإلاالُت في ؾىت : الىدُجت اإلاالُت ،

 .اإلاالُت واعجُام ألانباء اإلاالُت

 ظا عاحو بلى اهسُاع في ألانباء : الىدُجت الهاصًت ْبل الػغاثب سجلذ اعجُام مً ؾىت بلى ؤزغي، َو

 .واإلاسططاث

 وطلٚ مً زالٛ حسجُل اعجُام في 2015شهضث اعجُام ملخىف في ؾىت : الىدُجت الطاَُت للؿىت اإلاالُت ،

 .الىدُجت الطاَُت لألوشؿت الهاصًت

 :ئعادة عسع اإلايزاهُاث اإلاالُت للمإطظت ؾبلا ألغساع الخدلُل اإلاالي: اإلاؿلب الثاوي

هٓىم ببهؼ الخًُيراث والخهضًالث البؿُؿت وطلٚ  (2015- 2014)وبهض نغغىا للميزاهُت اإلاالُت للؿيخين 

 :للىضٛى للميزاهُت خؿب الخدلُل اإلاالي َخطبذ نىاضغ اإلايزاهُت ٖما ًلي

 ٌ  :باليظبت لألضى

  ت  .ؤضٛى زابخت= ألاضٛى يير الجاٍع

  ت  .ؤضٛى مخضاولت= ألاضٛى الجاٍع

  ت  .ُْم الاؾخًالٛ= اإلاسؼوهاث الجاٍع

  ُْم ْابلت للخدُٓٔ= خؿاباث الًير. 

  ُْم حاَؼة= الخؿاباث اإلاالُت وما شابهها. 

 :أما باليظبت للخطىم فخطبذ هما ًلي

  ؤمىاٛ زاضت= عئوؽ ألامىاٛ الخاضت. 

  ت لت ألاحل= الخطىم يير الجاٍع  .صًىن ؾٍى

  ت  .صًىن ْطيرة ألاحل= الخطىم الجاٍع

 :ومىه جطبذ لضًىا اإلايزاهُت اإلاالُت الخالُت
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 :(2015- 2014)ًمثل اإلايزاهُت اإلاالُت خظب الخدلُل اإلاالي للظىىاث: (4- 4)جدٌو زكم 
ٌ  2014 2015 الخطىم 2014 2015  ألاضى

ألامىاٌ  921,48 807 228 104,93 422 305

 الخاضت

 ألاضٌى الثابخت 39, 400 560 734 349,22 468 609

900 000,00 

 

354 344 065,23 

 

16 614 183,45 

(66 436 143,75) 

900 000,00 

 

354 344 065,23 

 

(23 484 375,77) 

(42 951 767,68) 

عؤؽ اإلااٛ 

 الطاصع

نالواث 

 واخخُاؾاث

 هدُجت ضاَُت

جغخُل مً 

 حضًض

22 308,00 

44 810,00 

105 566,45 

 

579 885 264,92 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

27 456,00 

44 810,00 

128 079,24 

 

704 949 455,30 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

جثبُخاث يير 

 ماصًت

 ألاعاض ي

 اإلاباوي

جثبُخاث ماصًت 

 ؤزغي 

جثبُخاث حاعي 

ا  بهجاَػ

ْغوع وؤضٛى 

ت  ؤزغي يير حاٍع

غغاثب ماحلت 

 نلى ألاضل

لت  448,25 514 609 356,92 853 496 دًىن ؾٍى

ألاجل 

237 207 969,58 

259 645 387,34 

283 010 907,05 

326 503 541,20 

 ًتصًىن ماٛ

 ماوهاث

ومىخجاث 

زابخت مؿبٓا  أضٌى مخداولت  877,66 761 145 2 213,28 555 185 2

كُم الاطخغالٌ  795,90 059 8 334,09 243 8

دًىن كطيرة  908,32 999 981 1 100,65 748 992 1

ألاجل 

مسؼوهاث ُْض   795,90 059 8 334,09 243 8

ؤلاهجاػ 

1 973 309 070,51 

 

 

/ 

8 690 837,81 

1 982 028 527,96 

 

 

/ 

10 719 572,69 

مىعصون 

وخؿاباث 

ملخٓت 

غغاثب 

صًىن ؤزغي 

كُم كابلت  766 038 086 2 999 295 149 2

للخدلُم 

1 999 803 434,46 

148 385 509,53 

1 134 054,95 

1 947 467 938,66 

137 213 965,53 

1 356 861,56 

الؼباثً 

مضًىىن آزغون 

الػغاثب 

وماشابهها 

كُم جاهصة  316,01 663 51 880,25 988 27

/ 

 

 

 

27 988 880,25 

/ 

 

 

 

51 663 316,01 

ألامىاٛ اإلاىقُت 

وألاضٛى اإلاالُت  

ىت  الخٍؼ

مجمىع  278,05 322 880 2 562,50 023 795 2

الخطىم 

مجمىع ألاضٌى  278,05 322 880 2 562,50 023 795 2

 . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت:اإلاطدز 

  :عسع اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاخخطسة إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت: اإلاؿلب الثالح

    اهؿالْا مً اإلايزاهُت اإلاالُت خؿب الخدلُل اإلاالي ًم٘ىىا اؾخسغاج اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة التي حهض 

 . الطىعة اإلاطًغة واإلاىحؼة للميزاهُت مو ألازظ بهين الانخباع الُٓم ألاٖثر صاللت واؾخهماال
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 (2015- 2014)اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاخخطسة لألضٌى لظىت : ( 5- 4)الجدٌو زكم 

 2015 2014 الظىىاث

 ٌ ت اإلابالغ ألاضى اليظب  اإلابالغ اليظب اإلائٍى

ت  اإلائٍى

 22% 349,22 468 609 26% 400,39 560 734 ألاضٛى الثابخت

ألاضٛى 

 اإلاخضاولت

2 145 761 877,66 %74 2 185 555 213,28 %78 

 0,29% 334,09 243 8 0,28% 795,90 059 8 ُْم الاؾخًالٛ

ُْم ْابلت 

 للخدُٓٔ

2 086 038 766 %72 2 149 295 999 %77 

 1% 880,25 988 27 2% 316,01 663 51 ُْم حاَؼة

مجمىع 

 ٌ  ألاضى

2 880 322 278,05 %100 2 795 023 562,50 %100 

:          اإلاطدز  . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت 

 :الخعلُم

 :مً زالٛ اإلايزاهُت اإلاسخطغة مً حاهب ألاضٛى لٙل ؾىت ًم٘ىىا مالخكت ما ًلي  

غحو َظا الاهسُاع ؤؾاؾا بلى اهسُاع ألاضٛى      هالخل اهسُاع مجمىم ألاضٛى مً ؾىت بلى ؤزغي، ٍو

 .2015الثابخت مً ؾىت بلى ؤزغي، عيم ؤن ألاضٛى اإلاخضاولت اػصاصث في ؾىت 

 :الخمثُل البُاوي للميزاهُت اإلاالُت اإلاخخطسة على شيل دائسة وظبُت

 2014الخمثُل البُاوي لألضٌى لظىت : ( 2- 4)الشيل زكم 

 
 EXCEL مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى :اإلاطدز

 

 

 

26%

0,28%

72%

2%

ألاضٛى الثابخت

ُْم الاؾخًالٛ

ُْم ْابلت للخدُٓٔ

ُْم حاَؼة



 الخعاوهُاث الفالخُت دزاطت خالت مإطظت ئجداد                                                                            : الفطل السابع
 

 
71 

 2015الخمثُل البُاوي لألضٌى لظىت : ( 3- 4)الشيل زكم 

 
 EXCELمً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى : اإلاطضع

 (2015- 2014)اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاخخطسة للخطىم لظىت : (6- 4)الجدٌو زكم 

 2015 2014 الظىىاث

ت اإلابالغ الخطىم اليظب  اإلابالغ اليظب اإلائٍى

ت  اإلائٍى

 29% 802275462 29% 838322370 ؤمىاٛ صاثمت

 11% 104,93 422 305 8% 921,48 807 228 ؤمىاٛ زاضت

لت  صًىن ؾٍى

 ألاحل

609 514 448,25 %21 496 853 356,92 %18 

صًىن ْطيرة 

 ألاحل

1 981 999 908,32 

 

%69 1 992 748 100,65 %71 

مجمىع 

 الخطىم

2 880 322 278,05 %100 2 795 023 562,50 %100 

:         اإلاطدز  . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت 

 :الخعلُم

:       مً زالٛ اإلايزاهُت اإلاسخطغة مً حاهب الخطىم لٙل ؾىت ًم٘ىىا مالخكت ما ًلي  

لت ألاحل في ؾىت  هالخل ؤن ألامىاٛ الخاضت اعجُهذ مً ؾىت بلى ؤزغي، وطلٚ عاحو بلى اهسُاع الضًىن ؾٍى

 .، ٖما ًىحض اعجُام في الضًىن ْطيرة ألاحل2015

 

 

 

 

 

 

22%

0,29%

77%

1%

األصولالثابتة

قيماالستغالل

قيمقابلةللتحقيق

قيمجاهزة
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 2014الخمثُل البُاوي للخطىم لظىت : ( 4- 4)الشيل زكم 

 
 EXCELمً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى : اإلاطضع

 2015الخمثُل البُاوي للخطىم لظىت : ( 5- 4)الشيل زكم 

 
 EXCE مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى :اإلاطدز

  جدلُل الىغعُت اإلاالُت إلاإطظت ئجداد الخعاوهُاث الفالخُت :اإلابدح الثالح

، ؾٍى هٓىم في َظا      ىا نلى ماؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت بمؿخًاهم في اإلابدث ألاٛو بهضما حهَغ

 .اإلابدث بخدضًض الىغهُت اإلاالُت لها باؾخسضام بهؼ ؤصواث الخدلُل اإلاالي اإلاظٗىعة في الجاهب الىكغي 

ٌ ا م اليظب اإلاالُت: إلاؿلب ألاو  جدلُل اإلايزاهُت اإلاالُت عً ؾٍس

 ٌ  :وظب الظُىلت: الفسع ألاو

غ الىٓض لؿضاص الضًىن     الؿُىلت هي ْضعة اإلااؾؿت في الخطٛى نلى الىٓض خُث جِٓـ َظٍ اليؿبت صعحت جَى

 .وفي الجضٛو الخالي ؾىىضح ُُُٖت خؿاب الؿُىلت. ْطيرة ألاحل

 .خظاب وظبت الظُىلت: (7- 4)جدٌو زكم 

 2015 2014 البُان

 213,28 555 185 2 877,66 761 145 2 ألاضٌى اإلاخداولت

8%

21%

69%

األموالالخاصة

ديونطويلةاألجل

ديونقصيرةاألجل

11%

18%

71%

األموالالخاصة

ديونطويلةاألجل

ديونقصيرةاألجل



 الخعاوهُاث الفالخُت دزاطت خالت مإطظت ئجداد                                                                            : الفطل السابع
 

 
73 

 100,65 748 992 1 908,32 999 981 1 دًىن كطيرة ألاجل

 ٌ  1,09 1,08 وظبت الخداو

 879,19 311 177 2 081,76 702 137 2 مخصون- ألاضٌى اإلاخداولت

 100,65 748 992 1 908,32 999 981 1 خطىم مخداولت

عت  1,09 1,07 وظبت الظُىلت الظَس

 880,25 988 27 316,01 663 51 الىلدًت وما ًمازلها

 100,65 748 992 1 908,32 999 981 1 خطىم مخداولت

 0,014 0,026 وظبت الىلدًت

 .2015- 2014مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى ميزاهُت اإلااؾؿت لؿىت : اإلاطدز

  :الخدلُل

 ٌ ظا ًضٛ نلى ؤن ألاضٛى اإلاخضاولت ْض يؿذ الضًىن ْطيرة : وظبت الخداو هالخل ؤن اليؿبت جُّى الىاخض َو

 .ألاحل، وبهظا َةن اإلااؾؿت لها الٓضعة نلى حؿضًض التزاماتها ْطيرة ألاحل

عت هت الخدٛى بلى : وظبت الظُىلت الظَس جضٛ َظٍ اليؿبت نلى ؾضاص الخطىم اإلاخضاولت مً ألاضٛى الؿَغ

لما ػاصث َظٍ اليؿبت نً  1,09 ْضعث ب 2015 وفي ؾىت 1,07 ب 2014هٓض، خُث ْضعث في ؾىت  ، ٗو

الىاخض صخُذ، ٗلما صٛ طلٚ نلى ؤن اإلااؾؿت في وغو مالي حُض ٌؿمذ لها بدؿضًض التزاماتها الٓطيرة ألاحل 

 .(مبُهاث البػاجو)صون الانخماص نلى ؤلاًغاصاث التي جإحي مً نملُت بُو اإلاسؼون 

 زالٛ ؾىت 0,026هالخل زالٛ الجضٛو ؤن وؿبت الىٓض مىسُػت وضلذ ؤنلى وؿبت لها : وظبت الىلدًت

 .(صًىن ْطيرة ألاحل)، ؤي ؤن الؿُىلت اإلاخضاولت مىسُػت مٓاعهت بالخطىم اإلاخضاولت 2014

 :وظب اليشاؽ: الفسع الثاوي

ل خؿاباث اإلايزاهُت بلى مبالٌ هٓضًت ؤو      حؿخسضم وؿب اليشاؽ مً ؤحل ُْاؽ ْضعة اإلااؾؿت نلى جدٍى

 .والجضٛو الخالي ًىضح ُُُٖت خؿاب وؿب اليشاؽ. مبُهاث

 .خظاب وظب اليشاؽ: (8- 4)جدٌو زكم 

 2015 2014 البُان

 143,98 764 235 869,96 829 165 زكم ألاعماٌ

 ٌ  562,50 023 795 2 278,05 322 880 2 مجمىع ألاضى

 ٌ  0,08 0,06 معدٌ دوزان مجمىع ألاضى

 143,98 764 235 869,96 829 165 زكم ألاعماٌ

 349,22 468 609 400,39 560 734 ألاضٌى الثابخت

 0,38 0,22 معدٌ دوزان ألاضٌى الثابخت

 143,98 764 235 869,96 829 165 زكم ألاعماٌ

 213,28 555 185 2 877,66 761 145 2 ألاضٌى اإلاخداولت

معدٌ دوزان ألاضٌى 

 اإلاخداولت

0,07 0,10 

 .2015- 2014مً بنضاص الؿالبت باالنخماص ميزاهُت اإلااؾؿت وحضٛو خؿاباث الىخاثج لؿىت :             اإلاطدز
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 :الخدلُل

 ٌ  :معدٌ دوزان مجمىع ألاضى

 ٌهني ؤن ٗل صًىاع مؿدثمغ في اإلااؾؿت في ؾىت 0,06ًٓضع مهضٛ صوعان مجمىم ألاضٛى للماؾؿت ب        

 صًىاع مً اإلابُهاث َظا ًضٛ نلى نضم ُٖاءة بصاعة اإلااؾؿت في بصاعة ممخلٙاتها وؤن اإلااؾؿت 0,06 ًىلض 2014

اصة في  اصة حجم اإلابُهاث صون الٍؼ حهمل بهُضا مً مؿخىي ؾاْتها الٙاملت، َظا ٌهني ؤن اإلااؾؿت ال ًم٘نها ٍػ

اصة ؾُُُت زالٛ الؿىت لً٘ ًبٓى مؿخىي 0,08 ًٓضع اإلاهضٛ بدىالي 2015عؤؽ اإلااٛ، ؤما في ؾىت    ًىحض ٍػ

 .ؾاْت اإلااؾؿت في اهسُاع

 :معدٌ دوزان ألاضٌى الثابخت

 ًٓضع َظا 2014باليؿبت لهظا اإلاهضٛ ًِٓـ ْضعة ألاضٛى الغؤؾمالُت في زلٔ اإلابُهاث، َباليؿبت لؿىت       

 مً اإلابُهاث، بِىما اعجُهذ اليؿبت 0,22 َظا ٌهني ٗل صًىاع مؿدثمغ مً ألاضٛى الثابخت ًىلض 0,22اإلاهضٛ ب 

ضعث ب 2015زالٛ ؾىت  ظا عاحو بلى نضم اؾخًالٛ ألاضٛى الثابخت 0,38 ْو  بال ؤن َظٍ اليؿبت اإلاىسُػت َو

 .بشٙل حُض في جدطُل ؤلاًغاصاث

 :معدٌ دوزان ألاضٌى اإلاخداولت

ض ًٙىن عاحو بلى   ،0,10 ْضع ب 2015 ؤما في ؾىت 0,07 ب2014  بلٌ اإلاهضٛ في ؾىت  ى مهضٛ مىسُؼ ْو َو

 .ؾىء حؿُير اإلاسؼون

 :وظب السبدُت: الفسع الثالح

وهي اليؿب التي جِٓـ ُٖاءة ؤلاصاعة في اؾخًالٛ اإلاىاعص اؾخًالال ؤمثل لخدُٓٔ ألاعباح، وهي ماشغ لىجاح     

 .ألانماٛ

 خظاب وظب السبدُت: ( 9- 4)الجدٌو زكم 

 2015 2014 البُان

 356,10 422 16 375,77 484 23- ئجمالي السبذ

 143,98 764 235 869,96 829 165 زكم ألاعماٌ

 0,06 0,14- وظبت هامش السبذ الدشغُلي

 183,45 614 16 375,77 484 23- الىدُجت الطافُت

 143,98 764 235 869,96 829 165 زكم ألاعماٌ

 0,07 0,14- وظبت ضافي السبذ

 183,45 614 16 375,77 484 23- الىدُجت الطافُت

 ٌ  562,50 023 795 2 278,05 322 880 2 مجمىع ألاضى

 ٌ  0,006 0,008- معدٌ العائد على ألاضى

 183,45 614 16 375,77 484 23- الىدُجت الطافُت

 104,93 422 305 921,48 807 228 أمىاٌ الخاضت

 0,05 0,10- العائد على خلىق اإلالىُت

 .2015- 2014 مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى ميزاهُت اإلااؾؿت وحضٛو خؿاباث الىخاثج لؿىت :اإلاطدز
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 :الخدلُل

 : وظبت هامش السبذ الدشغُلي

َظٍ اليؿبت جضٛ نلى مضي مؿاَمت اإلابُهاث في حًؿُت جٙالُِ البُو، هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤن وؿبت     

 حهض اليؿبت حُضة 2015 لٙل صًىاع مً اإلابُهاث، ؤما ؾىت 0,10- ْضعث ب 2014َامش الغبذ الدشًُلي لؿىت 

 . لٙل صًىاع مً اإلابُهاث، خُث ؤن بًغاصاث اإلابُهاث يؿذ ٗل جٙالُِ اإلابُهاث 0,05َٓض اعجُهذ اليؿبت بلى 

 :وظبت ضافي السبذ

 2014حهني َظٍ اليؿبت مؿاَمت ٗل صًىاع واخض مً اإلابُهاث في جدُٓٔ ضافي الغبذ، خُث خٓٔ في ؾىت     

 .0,05 اعجُهذ بلى 2015  ؤما في ؾىت 0,10-وؿبت ؾالبت ْضعث ب

 ٌ  :معدٌ العائد على ألاضى

  ْضع ب 2014   هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤنالٍ ؤن مهضٛ الهاثض نلى ألاضٛى للماؾؿت ؾالب في ؾىت 

ضع ب2015 واعجُو لؿىت  0,008-  .0,006  ْو

 : العائد على خلىق اإلالىُت

 مىسُؼ، 2015 و2014هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤنالٍ ؤن الهاثض نلى خّٓى اإلالُ٘ت للماؾؿت للُتراث     

ظا ًُؿغ ؤن اإلااؾؿت ال 0,05 ب 2015  واعجُو في ؾىت 0,10-  ب 2014خٓٔ وؿبت ؾالبت ْضع في ؾىت  ، َو

 .حؿخًل ؤمىاٛ اإلاؿاَمين بُ٘اءة لػمان نىاثض مغغُت

 وظب اإلادًىهُت: الفسع السابع

ل اخخُاحاتها،       وهي اليؿبت التي جِٓـ اإلاضي الظي طَبذ بلُه اإلااؾؿت باالنخماص نلى الضًىن مً ؤحل جمٍى

ل اإلااؾؿت  .ؤو بمهنى آزغ جِٓـ َظٍ اليؿبت مضي مؿاَمت ٗل مً اإلاالٕ والضاثىين في جمٍى

 .خظاب وظب اإلادًىهُت: (10- 4)الجدٌو زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2015- 2014مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى ميزاهُت اإلااؾؿت لؿىت  :اإلاطضع

 :الخدلُل

 :وظبت اإلادًىهُت

ظا ًضٛ نلى نضم ْضعة 12,59 ب2014هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤنالٍ وؿبت اإلاضًىهُت ْضعث في ؾىت       َو

  .9,15 اهسُػذ اليؿبت بلى 2015اإلايشإة نلى زضمت صًنها، وفي ؾىت 

 2015 2014 البُان

 562,50 023 795 2 278,05 322 880 2 مجمىع الخطىم

 104,93 422 305 921,48 807 228 خلىق اإلالىُت

 9,15 12,59 وظبت اإلادًىهُت

 356,92 853 496 448,25 514 609 مجمىع الخطىم الثابخت

 349,22 468 609 400,39 560 734 مجمىع ألاضٌى الثابخت

لت ألاجل ئلى  وظبت الدًىن ؾٍى

 ألاضٌى الثابخت

0,82 0,81 
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 ٌ لت ئلى ئجمالي ألاضى  :وظبت الدًىن الؿٍى

لت ألاحل بلى ألاضٛى الثابخت ْضعث في ؾىت         2014هالخل مً زالٛ الجضٛو ؤنالٍ بلًذ وؿبت الضًىن ؾٍى

 .0,81 ْضعث ب2015 وفي ؾىت 0,82ب

م مإشساث الخىاشن اإلاالي: اإلاؿلب الثاوي  :جدلُل اإلايزاهُت اإلاالُت عً ؾٍس

 :أهىاع  زأض اإلااٌ العامل:أوال

  ألاضٛى الثابخت–ألامىاٛ الضاثمت = عؤؽ اإلااٛ الهامل الضاثم . 

  ؤضٛى زابخت–ؤمىاٛ زاضت = عؤؽ اإلااٛ الهامل الخاص . 

  ألاضٛى اإلاخضاولت= عؤؽ اإلااٛ الهامل ؤلاحمالي. 

  ُْم حاَؼة+ ُْم لالؾخًالٛ + ُْم ْابلت للخدُٓٔ = عؤؽ اإلااٛ الهامل ؤلاحمالي. 

  مجمىم الضًىن = عؤؽ اإلااٛ الهامل ألاحىبي. 

  لت ألاحل = عؤؽ اإلااٛ الهامل ألاحىبي  .الضًىن ْطيرة ألاحل+ الضًىن ؾٍى

 .2015- 2014أهىاع زأض اإلااٌ العامل لظىت : (11- 4)الجدٌو زكم 

 2015 2014 البُان

 462 275 802 370 322 838 ألامىاٛ الضاثمت

 349,22 468 609 400,39 560 734 ألاضٛى الثابخت

 113 192807 970 761 103 زأض اإلااٌ العامل الدائم

 104,93 422 305 921,48 807 228 ألامىاٛ الخاضت

 349,22 468 609 400,39 560 734 ألاضٛى الثابخت

 244 046 304- 479 752 505- زأض اإلااٌ العامل الخاص

 213,28 555 185 2 877,66 761 145 2 ألاضٛى اإلاخضاولت

 213,28 555 185 2 877,66 761 145 2 زأض اإلااٌ العامل ؤلاجمالي

لت ألاحل  356,92 853 496 448,25 514 609 صًىن ؾٍى

 100,65 748 992 1 908,32 999 981 1 صًىن ْطيرة ألاحل

 458 601 489 2 357 514 591 2 زأض اإلااٌ العامل ألاجىبي

 . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى اإلايزاهُاث اإلاالُت للماؾؿت:                          اإلاطدز

 :الخدلُل

 باليظبت لسأض اإلااٌ العامل الدائم: 

ظا ٌهني ؤن ألامىاٛ  (2015- 2014 )هالخل ؤن عؤؽ اإلااٛ الهامل الضاثم مىحب زالٛ الُترة   َو

 .الضاثمت حًؿي ألاضٛى الثابخت ومىه اإلااؾؿت جدٓٔ جىاػن مالي

 باليظبت لسأض اإلااٌ العامل الخاص: 

ظا ًضٛ نلى ؤن اإلااؾؿت ال  ( 2015- 2014)   هالخل ؤن عؤؽ اإلااٛ الهامل الخاص زالٛ الُترة  ؾالب َو

لت ألاحل  .جٓىم بخًؿُت ؤضىلها الثابخت بإمىالها الخاضت بل حهخمض نلى الضًىن ؾٍى

 باليظبت لسأض اإلااٌ العامل ؤلاجمالي: 
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ٗاَُت ظا ًضٛ نلى ؤن اإلااؾؿت جمخلٚ ؾُىلت حُضة و  .عؤؽ اإلااٛ الهامل ؤلاحمالي مىحب َو

 باليظبت لسأض اإلااٌ العامل ألاجىبي: 

ظا ًضٛ نلى ؤن اإلااؾؿت مؿخٓلت مالُا  .هالخل ؤن عؤؽ اإلااٛ الهامل ألاحىبي اهسُؼ مً ؾىت بلى ؤزغي، َو

 :اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل: زاهُا

  ل = اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل ل–اخخُاحاث الخمٍى  . مىاعص الخمٍى

  حؿبُٓاث –الضًىن ْطيرة ألاحل  ) – ( الُٓم الجاَؼة –ألاضٛى اإلاخضاولت  )= اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل 

 .(بىُ٘ت 

  صًىن ْطيرة ألاحل  ) – (ُْم ْابلت للخدُٓٔ + ُْم الاؾخًالٛ  )= اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل– 

 .(حؿبُٓاث بىُ٘ت 

 خظاب اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل: (12- 4)الجدٌو زكم 

          البُاهاث

 الظىىاث

كُم كابلت  كُم الاطخغالٌ

 للخدلُم

حظبُلاث  الدًىن كطيرة ألاجل

 بىىُت

اخخُاجاث 

زأض اإلااٌ 

 العامل

2014 8 059 795,90 2 086 038 766 1 981 999 908,32 0 112 098 654 

2015 8 243 334,09 2 149 295 999 1 992 748 100,65 0 164 791 232 

 . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت :اإلاطدز

ل للماؾؿت ؤٖبر : الخعلُم ظا ما ًُؿغ ؤن اخخُاحاث الخمٍى هالخل ؤن اخخُاحاث عؤؽ اإلااٛ الهامل مىحب َو

ل ؤو الانخماص نلى  ل اخخُاحاث الخمٍى لت اإلاضي لخمٍى مً مىاعصَا وبالخالي ؾٍى حهخمض نلى مىاعص مالُت ؾٍى

 .اإلاىاعص اإلاالُت ْطيرة اإلاضي

ىت: زالثا  : الخٍص

  ىت   اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل–زأض اإلااٌ العامل الدائم = الخٍص

ىت: (13- 4)الجدٌو زكم   خظاب الخٍص

     البُاهاث

 الظىىاث

 زأض اإلااٌ العامل الدائم

FR 

اخخُاجاث زأض اإلااٌ العامل 

BFR 

ىت  الخٍص

TN 

2014 103 761 970 112 098 654 -8 336 684 

2015 192 807 113 164 791 232 28 015 881 

 . مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت :اإلاطضع

ىت في ؾىت : الخعلُم  ؾالبت وبالخالي خالت اإلااؾؿت في خالت عجؼ ؤي ؤجها يير ْاصعة نلى 2014هالخل ؤن الخٍؼ

ظا ًضٛ نلى وحىص ؾُىلت مجمضة 2015حؿضًض صًىجها في ؤحاللها، ؤما في ؾىت  ىت مىحبت َو  هالخل ؤن الخٍؼ

ت ؤو جىقُُها  و الاؾدثماٍع لِؿذ في ضالح اإلااؾؿت و نلُه ًجب اؾخًالٛ َظا الُاثؼ مً ألامىاٛ في اإلاشاَع

 .في البىٕى
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 :جدلُل اإلايزاهُت اإلاالُت بىاطؿت الخدلُل ألافلي والعمىدي: اإلاؿلب الثالح

 :الخدلُل ألافلي

لٓض َغع الىكام اإلاداؾبي اإلاالي نلى اإلااؾؿاث غغوعة بنضاص اإلايزاهُت نلى ؤؾاؽ ؾيخين مخخالُخين،       

ُما ًلي مثاٛ  خُث ًترجب نلى طلٚ بمٙاهُت الُٓام بالخدلُل ألآَي صون الخاحت بلى اإلايزاهُت الؿابٓت، َو

 .هىضح مً زالله ُُُٖت بحغاء الخدلُل ألآَي

 .2015- 2014الخدلُل ألافلي إلايزاهُت اإلاإطظت لظىت : (14- 4)الجدٌو زكم 

 وظبت الخغير ملداز الخغير 2015 2014 العىاضس

 ٌ  :ألاضى

 ألاضٌى الثابخت

ألاضٌى 

 اإلاخداولت

 كُم الاطخغالٌ

 اللُم اإلادللت

 اللُم الجاهصة

 :الخطىم

 ألامىاٌ الدائمت

 ألامىاٌ الخاضت

لت  دًىن ؾٍى

 ألاجل

دًىن كطيرة 

 ألاجل

2 880 322 278,05 

734 560 400,39 

2 145 761 877,66 

8 059 795,90 

2 086 038 766 

51 663 316,01 

 

 

838 322 370 

228 807 921,48 

609 514 448,25 

1 981 999 908,32 

2 795 023 562,50 

609 468 349,22 

2 185 555 213,28 

8 243 334,09 

2 149 295 999 

27 988 880,25 

 

 

802 275 462 

305 422 104,93 

496 853 356,92 

1 992 748 100,65 

-85 298 716 

-125 092 051 

39 793 335,6 

183 538,19 

63 257 233 

-23 674 436 

 

 

-36 046 908 

76 614 183,4 

-112 661 091 

10 748 192,3 

-2,96% 

-17,03 %

1,85% 

2,28 %

3,03 %

-45 ,82 %

 

 

-4,30% 

33,48 %

-18,48 %

0,54 %

 .مً بنضاص الؿالب باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت: اإلاطضع

 :الخدلُل

 في ؾىت 349,22 468 609     هالخل مً زالٛ الجضٛو سجل اهسُاغا في ألاضٛى الثابخت خُث ؤضبدذ 

ى ما ٌشير بلى نضم بصزاٛ اإلااؾؿت بلى %17,03 وبمهضٛ اهسُاع 051 092 125ؤي اهسُؼ بُٓمت 2015  َو

 .ؤضٛى زابخت حضًضة للخضمت

 .2014 مٓاعهت بؿىت % 1,85      وسجلذ ألاضٛى اإلاخضاولت اعجُانا بمهضٛ 

اصة 538,19 183     ٖما ؤقهغ الجضٛو بإن ُْم الاؾخًالٛ اعجُهذ بُٓمت   نً الؿىت %2,28 بمهضٛ ٍػ

ٔ مسؼوهاتها ى ما ٌشير بلى ْضعة اإلااؾؿت بلى حؿٍى  . اإلااغُت، َو

ى ٌشير بلى نضم ْضعة اإلااؾؿت نلى جدطُل َظٍ %3,03    ؤما الُٓم اإلادٓٓت َٓض سجلذ اعجُانا بيؿبت   َو

 مٓاعهت بالؿىت اإلااغُت، %45,82-الضًىن مً ؤصخابها، خُث سجلذ الُٓم الجاَؼة اهسُاغا ٖبيرا بمهضٛ 

ى ما ٌشير بلى اهسُاع ؾُىلت اإلااؾؿت  .َو

لت ألاحل، , ألامىاٛ الخاضت )     ؤما الٓؿم الثاوي مً الجضٛو واإلاخهلٔ بمطاصع ألامىاٛ في اإلااؾؿت  صًىن ؾٍى

َُخطح ؤن اإلااؾؿت ْض ػاصث مً انخماصَا نلى ألامىاٛ الخاضت نلى خؿاب اإلاطاصع  (صًىن ْطيرة ألاحل 
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لت ألاحل ب  واعجُام ؾُُِ في الضًىن ْطيرة ألاحل %18,48الخاعحُت، خُث سجلذ اهسُاغا في الضًىن ؾٍى

 .% 0,54ب 

 : الخدلُل العمىدي

ى مجمىم ألاضٛى       ًخم في َظا الخدلُل وؿب مسخلِ بىىص اإلايزاهُت بلى البىض الغثِس ي في اإلايزاهُت ؤال َو

م  ى ما ًىضخه الجضٛو الخالي(%100)ومجمىم الخطىم، خُث حهؿي الْغ  :، َو

 .2015- 2014إلايزاهُت اإلاإطظت لظىت ( السأس ي)الخدلُل العمىدي : (15-4)الجدٌو زكم 

 اليظب اإلابالغ العىاضس

2014 2015 2014 2015 

 ٌ  :ألاضى

 ألاضٌى الثابخت

 ألاضٌى اإلاخداولت

 كُم الاطخغالٌ

 اللُم اإلادللت

 اللُم الجاهصة

 :الخطىم

 ألامىاٌ الدائمت

 ألامىاٌ الخاضت

لت ألاجل  دًىن ؾٍى

 دًىن كطيرة ألاجل

2 880 322 278,05 

734 560 400,39 

2 145 761 877,66 

8 059 795,90 

2 086 038 766 

51 663 316,01 

 

838 322 370 

228 807 921,48 

609 514 448,25 

1 981 999 908,32 

2 795 023 562,50 

609 468 349,22 

2 185 555 213,28 

8 243 334,09 

2 149 295 999 

27 988 880,25 

 

802 275 462 

305 422 104,93 

496 853 356,92 

1 992 748 100,65 

100% 

25,50 %

74,50% 

0,28% 

72,42% 

1,79% 

 

29,10% 

7,94% 

31,47% 

68,81% 

100% 

21,80 %

78,19% 

0,29% 

76,88% 

1% 

 

28,70% 

10,93% 

17,78% 

71,30% 

 .مً بنضاص الؿالب باالنخماص نلى وزاثٔ اإلااؾؿت: اإلاطضع

 :الخدلُل

ٌ : أوال  :هُيل ألاضى

، خُث هجض ؤن ألاضٛى 2014    ًمً٘ مً الجضٛو الؿابٔ جىغُذ َُٙل ألاضٛى في اإلااؾؿت زالٛ ؾىت 

، ؤما في ؾىت % 25,50الثابخت حشٙل   .%21,80 َهي جمثل 2015 مً بحمالي ألاضٛى

ُما ًسظ ألاضٛى اإلاخضاولت في ؾىت  ، وفي ؾىت % 75,50 َهي جمثل 2014     َو  2015مً بحمالي ألاضٛى

% 78,19ْضعث ب

ل في اإلاإطظت: زاهُا  :مطادز الخمٍى

ل في اإلااؾؿت هالخل اعجُام في عئوؽ ألامىاٛ الخاضت       بن الٓؿم الثاوي مً الجضٛو اإلاخهلٔ بمطاصع الخمٍى

 .2015في ؾىت %10,93 وبلًذ 2014في ؾىت % 7,94خُث هجض ؤجها حشٙل 

 واعجُهذ بلى  2014 في ؾىت % 68,8    والضًىن الٓطيرة ألاحل حشٙل ؤنلى وؿبت مً بحمالي الخطىم بمهضٛ

 .2015 في ؾىت 71,30%
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 :الخالضت

لٓض خاولىا في َظا الُطل الخهٍغ واْو الىغهُت اإلاالُت إلااؾؿت اجداص الخهاوهُاث الُالخُت، َبضؤها     

ىا ٖظلٚ بلى الهُٙل الخىكُمي  بخهٍغِ شامل للماؾؿت، باإلغاَت بلى نغع ؤَم وشاؾاتها وؤَضاَها ٖما جؿْغ

 .للماؾؿت

    ؤما باليؿبت للجؼء الثاوي ْمىا بضعاؾت الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت مً زالٛ نغع اإلايزاهُت اإلاالُت للؿيخين 

ىت اإلااؾؿت في ؾىت 2015 و2014 مىا بهملُت الخدلُل باؾخسضام ماشغاث الخىاػن اإلاالي التي بُيذ ؤن زٍؼ ، ْو

ىت 2015 ؾالبت، ؤما في ؾىت 2014  جم٘ىذ اإلااؾؿت مً جدُٓٔ جىاػجها اإلاالي وطلٚ مً زالٛ جدُٓٓها للخٍؼ

الطاَُت اإلاىحبت، لً٘ عيم َظا بال ؤن اإلااؾؿت جبٓى حهاوي مً بهؼ الازخالالث واإلاخمثلت في   التي جم 

الخىضل بليها مً زالٛ صعاؾدىا َظٍ واإلاخمثلت في وحىص ؾُىلت مجمضة لِؿذ في ضالح اإلااؾؿت ًجب نلى 

ت و الاؾدثماٍع  .اإلااؾؿت اؾخًالٛ َظا الُاثؼ في اإلاشاَع

ظا ما جم مالخكخه مً زالٛ         ٖما جبين لىا مً زالٛ صعاؾت اليؿب اإلاالُت َىإ جغاحو في ؤصاء اإلااؾؿت َو

جدلُل وؿب اليشاؽ للماؾؿت واإلاخمثلت في ؤن اإلااؾؿت يير مؿخًلت لٙل ؤضىلها، ؤو ؤن َىإ ؤضٛى ػاثضة، 

ٗاهذ  ال خاحت للماؾؿت بليها، ومً ؤحل جُاصي طلٚ ًجب نلى اإلااؾؿت الخسلي نً الاؾدثماعاث الؼاثضة، بن 

ٗاهذ َىإ ؤضٛى يير مؿخًلت ٗامل ؤضىلها بن  باإلغاَت بلى اهسُاع . َىإ ؤضٛى ػاثضة، ؤو اؾخًالٛ 

ظا عاحو بلى نضم اؾخًاللها بشٙل حُض في جدطُل ؤلاًغاصاث، واهسُاع  مهضٛ صوعان ألاضٛى الثابخت َو

ظا عاحو باألؾاؽ  بلى ؾىء الؿُاؾت اإلاخبهت في حؿُير اإلاسؼوهاث  .مهضٛ صوعان ألاضٛى اإلاخضاولت َو

      وفي ألازير ًمً٘ الٓٛى ؤن عيم  َظٍ الىٓاثظ التي جم حسجُلها في ؤصاء اإلااؾؿت، بال ؤجها جبٓى في وغهُت 

 . حؿمذ لها بالُٓام بىقاثُها اإلاسخلُت صون ؤي ضهىباث
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 :الخاجمت

ت والخؿبُُٓت لبدثىا صوع الخدلُل اإلاالي في مغاْبت حؿُير اإلااؾؿت الاْخطاصًت           مً زالٛ صعاؾدىا الىكٍغ

ا والظي ًمً٘ مً زالله مغاْبت وشاؽ اإلااؾؿت  جبين لىا بىغىح ؤن جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿت ٌهض ؤمغا غغوٍع

 .واجساط الٓغاعاث الخصخُدُت الالػمت لخدُٓٔ ألاَضاٍ اإلادضصة للماؾؿت

ابت الُهالت في نملُت الدؿُير، مً زالٛ صعاؾت الٓىاثم اإلاالُت       خُث ٌهخبر الخدلُل اإلاالي ؤصاة مً ؤصواث الْغ

إلنؿاء ضىعة ضاصْت نً الىغو اإلاالي للماؾؿت، لدؿخهمل في نملُت اجساط الٓغاعاث وفي جُُٓم ؤصاء 

و ما ؾخٙىن نلُه في اإلاؿخٓبل لظا َةهه ٌهخبر ؤصاة ل٘شِ نً مىاؾً . اإلااؾؿت في اإلااض ي والخاغغ وجْى

ظلٚ ال٘شِ نً مىاؾً الػهِ َيها وبالخالي مداولت الٓػاء نليها ؼ اإلاالي للماؾؿت ٖو  . الٓىة في اإلاٖغ

ت نلى ماؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت زالٛ الؿيخين   2014/2015    مً زالٛ بؾٓاؽ الضعاؾت الىكٍغ

والتي اْخطغها في صعاؾدىا َظٍ نلى زالر ؤصواث مً ؤصواث الخدلُل اإلاالي وهي ماشغاث الخىاػن اإلاالي واليؿب 

 .اإلاالُت باإلغاَت بلى اإلآاعهاث وبُان الخًيراث والاججاَاث

 :اخخباز الفسغُاث

ً ومسخلِ : الفسغُت ألاولى هكام مغاْبت الدؿُير َى هكام شامل للمهلىماث، ٌهمل نلى جؼوٍض اإلاؿيًر

، َمغاْبت لدؿُير هي وقُُت مً الفسغُت ملبىلتاإلاؿاولين باإلاهلىماث التي حؿانضَم نلى اجساط الٓغاعاث، 

وقاثِ ؤلاصاعة جخمثل في مجمىم ؤلاحغاءاث والخٓىُاث والىؾاثل اإلاؿخسضمت إلاخابهت مسخلِ الهملُاث التي 

هالُت وجدضًض اإلاؿاولُت واجساط الٓغاعاث  جٓىم بها اإلااؾؿت للىضٛى بلى ألاَضاٍ اإلاغؾىمت بُ٘اءة َو

 .اإلاىاؾبت

ت الىغهُت اإلاالُت : الفسغُت الثاهُت ا إلاهَغ الخدلُل اإلاالي َى صعاؾت الٓىاثم اإلاالُت وجدلُلها وجُؿيَر

ى ما ًُؿغ نلى ؤن الخدلُل اإلاالي َى مجمىنت الهملُاث التي حهني صعاؾت الفسغُت ملبىلتللماؾؿت،  ، َو

ا ختى ًمً٘ ؤلاَاصة  هم  البُاهاث واإلاهلىماث اإلاالُت اإلاخاخت في الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿت وجدلُلها وجُؿيَر َو

ً مهلىماث حؿانض في اجساط الٓغاعاث، وحؿانض ؤًػا في جُُٓم  ؼ اإلااؾؿت اإلاالي وجٍٙى منها في الخ٘م نلى مٖغ

شِ اهدغاَاتها والخيبا باإلاؿخٓبل  .ؤصاء اإلااؾؿت ٖو

جخمثل ؤصواث الخدلُل اإلاالي التي حؿخسضمها اإلااؾؿت في الٓىاثم اإلاالُت واليؿب اإلاالُت، : الفسغُت الثالثت 

ى ما ًُؿغ ؤن اليؿب اإلاالُت هي ؤصاة مً ؤصواث الخدلُل اإلاالي التي ٌؿخسضمها اإلادللىن الفسغُت ملبىلت ، َو

مً ؤحل صعاؾت اإلاهلىماث اإلاالُت واإلاخمثلت في الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿت مً ؤحل الخهٍغ نلى الىغهُت اإلاالُت 

 .للماؾؿت وجدلُلها

 : هخائج الدزاطت

بن الخدلُل اإلاالي للٓىاثم اإلاالُت َى ؤخض ألاصواث اإلاهمت التي ًمً٘ اؾخسضامها بىاؾؿت ؤلاصاعة وألاؾغاٍ _ 

ل  ٔ جدٍى ألازغي لًغع الخطٛى نلى مهلىماث وماشغاث بغاَُت حؿانض في نملُت جغشُض الٓغاعاث، نً ؾٍغ

ام لها مضلىالتها ام مؿلٓت بضون ؤي صالالث بلى ؤْع ام الكاَغة بالٓىاثم اإلاالُت مً مجغص ؤْع  .ألاْع

ا الٓانضة اإلاهلىماجُت بدُث ًكهغ الخدلُل _  جدلُل الٓىاثم اإلاالُت حؿانض نلى جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث بانخباَع

 .اإلاالي جلٚ اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بىٓاؽ ْىة وغهِ اإلااؾؿت
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ل _  ظا ما ٌهني ؤن اإلااؾؿت ْاصعة نلى جمٍى اؾخؿانذ اإلااؾؿت جدُٓٔ الخىاػن اإلاالي خالٛ َترة الضعاؾت، َو

ٔ مىاعصَا الثابخت  .اؾدثماعاتها نً ؾٍغ

 .ججمُض حؼء مً ألامىاٛ والتي ًجب اؾخًاللها_ 

ٗافي مً الؿُىلت زالٛ الؿيخين _  ظا ما ٌؿمذ 2015 و2014باليؿبت للؿُىلت َاإلااؾؿت جدخُل بٓضع  ، َو

ظلٚ حؿضًض التزاماتها الٓطيرة ألاحل صون اللجىء بلى بُو اإلاسؼوهاث  .لها بالُٓام بمسخلِ ؤوشؿتها ٖو

ظا ما _  مً زالٛ خؿاب وؿب اليشاؽ للماؾؿت جبين ؤن َىإ جغاحو في ؤصائها زالٛ ؾىىاث الضعاؾت، َو

 . ًضٛ نلى ؤن اإلااؾؿت يبر مؿخًلت لٙل ؤضىلها، ؤو ؤجها جدخُل بإضٛى ػاثضة نً اخخُاحاتها

 : الاكتراخاث والخىضُاث

 :ومً بين الاْتراخاث والخىضُاث ما ًلي    

ىت لشغاء جثبُخاث حضًضة ؤو جىقُُها في البىٕى والخطٛى نلى َىاثض_   . اؾخًالٛ ألامىاٛ اإلاجمضة في الخٍؼ

ٗاهذ يير مؿخًلت_  ٗاهذ َىإ ؤضٛى ػاثضة، ؤو اؾخًاللها بن   .الخسلي نً الاؾدثماعاث الؼاثضة بن 

ٓي للماؾؿت، ٖما _  اهسُاع وؿبت َامش الغبذ الدشًُلي ٌهخبر ماشغا نلى غهِ ألاصاء الخجاعي والدؿٍى

ت ؤو جٙالُِ البُو والخىػَو، لظا ًيبغي صعاؾت وبحغاء جدلُل مهمٔ  ٌهبر نً وحىص جٙالُِ ػاثضة ؾىاء ؤلاصاٍع

 .الٖدشاٍ ألاؾباب الٙامىت وعاء طلٚ

 .جدطُل الخّٓى لضي الًير_ 

 .حؿضًض الضًىن ْطيرة ألاحل_ 

 : أفاق الدزاطت

وهإمل مً زالٛ  جىاولىا في َظٍ اإلاظٖغة مىغىم صوع الخدلُل اإلاالي في مغاْبت حؿُير اإلااؾؿت الاْخطاصًت،     

جٓضًم َظا البدث جإؾِـ ْانضة الهؿالّ بدىر مؿخٓبلُت مهمٓت في مجاالث الضعاؾاث اإلاداؾبُت واإلاالُت، 

خُث ًبٓى البدث مُخىخا ومخاخا نلى ٗل الجىاهب اإلاخهلٓت بالضعاؾت، لظا ًمً٘ اْتراح اإلاىاغُو الخالُت 

 :لخٙىن مدل بدث جمً٘ مً اؾخضعإ الىٓاثظ اإلاسجلت نلى َظٍ الضعاؾت

ل في قل الىكام اإلاداؾبي اإلاالي_   .صوع الخدلُل اإلاالي في جغشُض ْغاعاث الاؾدثماع والخمٍى

ٗاث في قل الىكام اإلاداؾبي اإلاالي_   .صوع الخدلُل اإلاالي في جغشُض نملُاث مىذ الٓغوع وجُُٓم اثخمان الشغ
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 كائمت اإلاساجع

 : اإلاساجع بالغت العسبُت: أوال

  الىخب: 

ص ي، الدؿُير اإلاالي، الؿبهت ألاولى، صاع واثل لليشغ، نمان،  -1  .2006بلُاؽ بً ؾاس ي، ًىؾِ َْغ

جُُٓم ألاصاء والخيبا بالُشل، ماؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو، - خمؼة مدمىص الؼبُضي، الخدلُل اإلاالي -2

 .2000ألاعصن، 

ُاث، بصاعة وجدلُل مالي، صاع واثل لليشغ، ألاعصن،  -3  .2001زلضون ببغاَُم شٍغ

، الؿبهت ألاولى، صاع (ؤؾـ، مُاَُم، وجؿبُٓاث)نبض الخلُم ٖغاحت وآزغون، ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي  -4

 .2000ضُاء لليشغ والخىػَو، نمان، 

اججاَاث مهاضغة، صاع الُاػوعي - نضهان جاًه الىهُمي، ؤعشض َااص الخمُمي، الخدلُل والخسؿُـ اإلاالي -5

 .2007لليشغ، 

اء لليشغ،  َلؿؿين،  َهمي مطؿُى الشُش، الخدلُل اإلاالي،الؿبهت ألاولى، -6  .2008 صاع الَى

ش لليشغ، الؿبهت الثاهُت، اإلامل٘ت  -7 ٗاث وؤؾىاّ مالُت، صاع اإلاٍغ ض، الخدلُل اإلاالي شغ مدمض اإلابروٕ ؤبى ٍػ

 .2009الهغبُت الؿهىصًت، 

ألاؾالُب وألاصواث والاؾخسضاماث الهملُت، - مدمض مؿغ، الاججاَاث الخضًثت في الخدلُل اإلاالي والاثخماوي -8

 .2003الؿبهت ألاولى، صاع واثل لليشغ والخىػَو، ألاعصن، 

 .2011مهغاج َىاعي، مطؿُى الباهي، مضزل بلى مغاْبت الدؿُير، صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجؼاثغ،  -9

مُلح مدمض نٓل، مٓضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي، الؿبهت ألاولى، م٘خبت اإلاجخمو الهغبي لليشغ  -10

 .2006والخىػَو، ألاعصن، 

مىير شاٖغ مدمض، بؾمانُل بؾمانُل، نبض الىاضغ هىع، الخدلُل اإلاالي مضزل ضىانت الٓغاعاث،  -11

 .2000الؿبهت ألاولى، نمان، 

ض عاض ي زىُغ، يؿان َالح اإلاؿاعهت، جدلُل الٓىاثم اإلاالُت، الؿبهت ألاولى، صاع اإلاؿيرة لليشغ  -12 مٍا

 .2006والخىػَو، نمان،

ت مهمغ، صعاؾت الخاالث في اإلاداؾبت ومالُت اإلااؾؿت، الؿبهت  -13 هاضغ صاصي نضون، نبيراث مٓضم، ٍْغ

 ألاولى، صاع اإلادمضًت الهامت، الجؼاثغ، 

ولُض هاجي الخُالي، الاججاَاث اإلاهاضغة في الخدلُل اإلاالي، الؿبهت ألاولى، ماؾؿت الىعاّ لليشغ  -14

 .2007والخىػَو، ألاعصن، 

 :اإلارهساث وألاؾسوخاث

ت اؾمىذ  -1 بً مالٚ نماع، اإلاىهج الخضًث للخدلُل اإلاالي ألاؾاس ي في جُُٓم ألاصاء، صعاؾت خالت شٖغ

الؿهىصًت، عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت مىخىعي، 

 .2011- 2010ْؿىؿُىت، 
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صاصة نبض الخمُض، ؤزغ  هكام اإلاهلىماث إلاغاْبت الدؿُير نلى اجساط الٓغاعاث صازل اإلااؾؿت، صعاؾت مٓاعهت  -2

لٙل مً ماؾؿت مىبُلِـ و عواثذ الىعوص، عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير في نلىم الدؿُير، ٗلُت الهلىم 

ت ونلىم الدؿُير، حامهت ْاضضي مغباح، وعْلت،   .2014- 2013اْخطاصًت والخجاٍع

ؾهاص نٓىن، هكام مغاْبت الدؿُير  ؤصواجه ومغاخل إلْامخه في اإلااؾؿت الاْخطاصًت، عؾالت مٓضمت لىُل  -3

 .2012- 2011شهاصة ماحؿخير ، حامهت الجؼاثغـ 

ىت والًت جلمؿان، عؾالت مٓضمت لىُل  -4 ل عشُض،حؿُير وجدلُل ألامىاٛ الهمىمُت، صعاؾت خالت زٍؼ ؾٍى

ت ونلىم الدؿُير، حامهت ؤبي ب٘غ بلٓاًض، جلمؿان  .شهاصة ماحؿخير، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

ابت نلى ألاصاء وال٘شِ نً الاهدغاَاث، عؾالت  -5 نلي زلِ نبض هللا، الخدلُل اإلاالي واؾخسضاماجه للْغ

ٗاصًمُت الهغبُت  مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير في الخدلُل اإلاالي، ْؿم الاْخطاص، ٗلُت ؤلاصاعة والاْخطاص، ألا

 ،  .2008اإلاُخىخت في الضهمإع

ٔ الىكام اإلاداؾبي اإلاالي، عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة  -6 لؼنغ مدمض ؾامي، الخدلُل اإلاالي للٓىاثم اإلاالُت َو

ؤلاصاعة اإلاالُت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت مىخىعي، : ماحؿخير في نلىم الدؿُير، جسطظ

 .2012- 2011ْؿىؿُىت،

غ ؤؾالُب الخدلُل اإلاالي للماؾؿت الاْخطاصًت،  -7 َاصفي زالض، مؿاَمت الىكام اإلاداؾبي اإلاالي في جؿٍى

ت ونلىم الدؿُير،  ؤؾغوخت مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاٍ في نلىم الدؿُير، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

 .2019- 2018بؿ٘غة، - حامهت مدمض زُػغ

وجغشُض ْغاعاتها، صعاؾت خالت  الُمين ؾهاصة، اؾخسضام الخدلُل اإلاالي في جُُٓم ؤصاء اإلااؾؿاث الاْخطاصًت -8

اإلااؾؿت الىؾىُت لطىانت ؤحهؼة الُٓاؽ واإلاغاْبت، ؾؿُِ، عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة ماحؿخير في الهلىم 

ت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، حامهت الخاج لخػغ، باجىت،   .2009- 2008الخجاٍع

بلهالم الخاج مدمض هجُب، مغاْبت الدؿُير ونالْخه باجساط الٓغاع، صعاؾت خالت ماؾؿت بهخاج اإلاُاٍ  -9

اإلاهضهُت، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة اإلااؾتر، حامهت نبض الخمُض بً باصٌـ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت 

ت ونلىم الدؿُير، مؿخًاهم،   .2017- 2016والخجاٍع

مجضوب ؤخالم، صوع ؤصواث مغاْبت الدؿُير في جُُٓم ألاصاء اإلاالي، صعاؾت خالت مؿاخً الخػىت  -10

باإلاؿُلت، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماؾتر في نلىم الدؿُير، حامهت اإلاؿُلت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت 

ت ونلىم الدؿُير،  .2014- 2013والخجاٍع

و مً مؿخىي ألاصاء اإلاالي، صعاؾت خالت اإلااؾؿت  -11 َباج نبض الغخمان، ؤزغ مغاْبت الدؿُير نلى الَغ

، مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة ماؾتر، حامهت ْاضضي مغباح، ٗلُت الهلىم SNVIالىؾىُت للؿُاعاث الطىانُت 

 .2012- 2011الاْخطاصًت ونلىم الدؿُير، وعْلت، 

 

 اإلاجالث: 

ص ي، واْو مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ، مجلت الباخث،  -1 مدمض الطًير َْغ

 .، حامهت ْاضضي مغباح، وعْلت09/2011الهضص 
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1- http://www.startimes.com/?t=24064864 ش  .22/03/2020اإلاؿلو نلُه بخاٍع

مدمض زلُل وآزغون ، مغاْبت الدؿُير في اإلااؾؿت، شب٘ت ألابدار والضعاؾاث الاْخطاصًت  -2

www.rr4ee.net  ش  .28/02/2020 اإلاؿلو نلُه بخاٍع

 عاث واللىاهين  :الدشَس

ضة اإلاخػمً لٓىانض الخُُٓم واإلاداؾبت ومدخىي ال٘شٍى اإلاالي، 2009ماعؽ 25الٓغاع اإلااعر في  -1 ة، الجٍغ

 .19الغؾمُت، الهضص 

 اإلاساجع باللغت ألاجىبُت: زاهُا

LES OUVRAGES : 

1- Béatrice et Francis Grandguilot, L’essentiel du Contrôle de gestion, 10 ème édition, Gualino, 

2018. 

2- Claude Alazard et Sabine Sépari. Contrôle de Gestion Manuel et appgicattion, 5 ème Edition, 

Dunod, paris, 2018. 

3- Hélène Loning et autres, Le Contrôle De Gestion organisation, outils et pratique, 3 ème édition, 

Dunod . 
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ىت لظىت : 05 اإلالحم زكم  .2014/2015جدٌو جدفلاث الخٍص



 

 

 .2014/2015كائمت حغيراث ألامىاٌ الخاضت لظىت : 06اإلالحم زكم



 

 

 :اإلالخظ

ت صوع الخدلُل اإلاالي في مغاْبت حؿُير اإلااؾؿت الاْخطاصًت، وطلٚ مً زالٛ       تهضٍ َظٍ الضعاؾت بلى مهَغ

جؿبُٔ طلٚ نلى ماؾؿت بجداص الخهاوهُاث الُالخُت لىالًت مؿخًاهم، خُث جم جؿبُٔ مسخلِ ؤصواث 

ظا مؿاَمتها في جُُٓم ألاصاء اإلاالي ونملُت ضىو الٓغاع  .الخدلُل اإلاالي نلى اإلااؾؿت ٖو

     خُث ٌهخبر الخدلُل اإلاالي مً ؤَم ألاصواث الخضًثت إلاغاْبت الدؿُير مً زالٛ جدلُل الٓىاثم اإلاالُت وجُؿير 

ت الىغهُت اإلاالُت للماؾؿت، وطلٚ الٖدشاٍ  الىخاثج التي جم الخىضل بليها والبدث نً ؤؾبابها، بهضٍ مهَغ

هٓاؽ الٓىة والػهِ لضي اإلااؾؿت في الخؿـ والؿُاؾاث اإلاالُت ووغو الخلٛى والخىضُاث الالػمت، مما 

 .ٌؿمذ ببلىى ألاَضاٍ اإلاغحىة

 :اليلماث اإلافخاخُت

 .مغاْبت الدؿُير، الخدلُل اإلاالي، الٓىاثم اإلاالُت، الىغهُت اإلاالُت

Abstract : 

           This study aims to know the role of financial analysis in the monitoring of the 

economic establishment, by applying this on the union of agricultural cooperation for 

mostaganem, where various financial analysis tools where applied to the institution as well 

as their contribution to the assessment of financial performance and decision-making 

process 

            Financial analysis is one of the most important modern management tools to monitor 

the financial statements and interpret the findings reached and discussed are its causes, 

with the aim of financial status of the foundation, and this is discovering the strengths and 

weaknesses of the foundation in the plans, fiscal policies, developing solutions and 

recommendations. Allows  the goals. 
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Monitoring,  financial analysis, financial statement, financial position.  

 


