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 ؤلاهضاء

الهي ال ًُُب اللُل ئال بك٨غ٥ وال ًُُب النهاع ئال بُاٖخ٪ وال 

جُُب اللخٓاث ئال بظ٦غ٥ و ال جُُب الجىت ئال بغؤٍخ٪ هللا حل 

حالله مً بلٜ الغؾالت و أصي ألاماهت و هصح ألامت ئلى الىبي الغخمت 

. هىع الٗاإلاحن ؾُضها مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم

٤ الٗلم، ئلى مً حٕغ  ئلى مً خهض ألاقىا٥ ًٖ صعبىا  لُمهض لىا ٍَغ

ا لِؿٗىا ٢ُغة خب، ئلى مً حٗب ل٣ُضم لىا لخٓت  أل٩اؽ ٞاٚع

ؾٗاصة ئلى  أهلىا ، ئلى مً أعيٗخاها  الخب و الخىان، ئلى عمؼ الخب و 

. بلؿم الكٟاء و ئلى ال٣لب الىان٘ بالبُاى والضجِىا

ْلمت خُاحي، ئلى .ئلى مً بهما ا٦بر و ٖليهما اٖخمض ئلى قمٗخان أهاعجا

ذ  مً بىحىصهما ا٦دؿبذ ٢ىة و مدبت ال خضوص لها، ئلى مً ٖٞغ

و ئلى ٧ل أٞغاص ٖاةلتي ال٨بحرة، و ئلى مً ي مٗهما مٗجى الخُاة نض٣ًاث

 .يًدملهم ٢لبي و لم ٨ًخبهم ٢لم

 

 

 

 

 



II 

شىس وجلدًس 

الخمض هللا الظي أهاع لىا صعب الٗلم و أٖاهىا ٖلى أصاء هظا الىاحب 

. وو٣ٞىا في اهجاػ هظا الٗمل

ب أو  ل الك٨غ و الامخىان ئلى ٧ل مً ؾاٖضوي مً ٢ٍغ أجىحه بجٍؼ

و . بُٗض ٖلى اهجاػ هظا الٗمل و في جضلُل ما واحهىا مً نٗىباث

دان  ازو بالظ٦غ ألاؾخاط اإلاكٝغ ألاؾخاط  الظي لم ًاطين بً ٍش

ًبسل ٖلُىا بخىحيهاجه و ههاةده ال٣ُمت التي ٧اهذ ٖىها لي في ئجمام 

غ . هظا الخ٣ٍغ

جي  و ال ًٟىججي أن أوحه ق٨غ زام لٗاةلتي الثاهُت ٖاةلت ؤلاجداص الَى

حن . للُلبت الجؼاةٍغ
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              حٗخبر اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت الىىاة الغةِؿُت صازل اليكاٍ الا٢خهاصي وؤلاصاعة اإلاًٟلت لخل٤ 

ت واإلاالُت,الثروة في اإلاجخم٘ ت مً اإلاىاعص البكٍغ والتي جخٗامل م٘ بًٗها مً احل جد٤ُ٣ ,٦ما حٗخبر مجمٖى

اةٟها اإلاخٗضصة هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ.أهضاٝ مُٗىت ُٟت ؤلاهخاج,وجماعؽ اإلاإؾؿت ْو ُٟت ,ْو ْو

ُٟت اإلاالُت ت والْى اة٠ اإلاسخلٟت في اإلاإؾؿت ئال أن هظه ألازحرة حٗخبر مً ,اإلاىاعص البكٍغ وعٚم أهمُت هظه الْى

تها وه٩ُلها اإلاالي اة٠ ئط هي التي جدضص مؿخ٣بل اإلاإؾؿت ومضي اؾخمغاٍع و٦ٛحرها مً اإلاهام ,أبغػ وأهم الْى

حرها ,ٞهي جلٗب صوعا هاما في هجاح اإلاإؾؿت ٤ ٚو ٞال ًم٨ً ألي مإؾؿت أن ج٣ىم بيكاَها مً ئهخاج أو حؿٍى

ل أوحه اليكاٍ اإلاسخلٟت اة٠ صون جىاٞغ ألامىا٫ لخمٍى . مً الْى

غ أهٓمت  ٘ في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ئلى جٍُى               أصي التزاًض في خضة اإلاىاٞؿت الٗلمُت والخُىع الؿَغ

وجدخل ٖملُت .واؾخٗما٫ أؾالُب وج٣ىُاث مخ٣ضمت مً احل جدؿحن أصاء اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت والغقي به

والبض مً ,ج٣ُُم ألاصاء بهٟت ٖامت وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي بهٟت زانت م٩اها باعػا في ٖمل اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت

ىامل وأؾباب جيهئ له عناهت  ؤلاقاعة ئلى أن هٓام ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي البض له مً جىاٞغ م٣ىماث حُضة ٖو

. ٞاهه ال ًم٨ً أن ًىجح ما لم ٌؿدىض ئلى ٢اٖضة مً اإلاٗلىماث التي ج٣ىم ٖليها ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء,البىاء

ت مؿخمغة ج٣اؽ مً زاللها ٦ٟاءة ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت               ٌٗض ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٖملُت ئصاٍع

اصة الىٓغ في ,الا٢خهاصًت ومضي حىصة اؾخسضامها إلاىاعصها وجد٤ُ٣ أهضاٞها ٦ما حٗض هظه الٗملُت أؾاؽ إٖل

. ألاهضاٝ واإلاإقغاث واإلاٗاًحر التي حٗخمض ٖليها اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت

ٗخبر ٢غاع مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي للمإؾؿت في ْل جىٕى مىاعصها اإلاالُت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت               َو

ل الضازلُت والخاعحُت لُت التي جخًمً الخىاػن بحن مهاصع الخمٍى ُٟت اإلاالُت ًخسظ ٢غاع ,الخمٍى ًٞمً الْى

الظي ٌٗخبر ٢غاع اؾتراجُجُتها في اإلاإؾؿت ٞهى مدضص ل٨ٟاءة مخسظي ال٣غاعاث اإلاالُت مً زال٫ أزظهم ًٖ 

ل الالػمت لُبُٗت اإلاكغوٕ وازخُاع أخؿنها واؾخسضامها ألامثل بما ًخىا٤ٞ م٘ جد٤ُ٣ أ٦بر ٖاةض  مهاصع الخمٍى

. بأ٢ل زُغ وأ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت

               مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي هي مإقغاث ٦مُت حؿهل ٖملُت خؿابها وهي في مجملها مإقغاث مالُت أو 

م٣ضًت وهظا ٌٗىص ئلى َبُٗت اإلاٗلىماث اإلاٗخمض ٖليها في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باإلياٞت ئلى ٧ىن اإلاإقغاث مالُت 

. ٞهي ج٣ضم في نُٜ وؿبُت

:   إلاشيالُت 

 في ْل جىٕى اإلاىاعص اإلاالُت للمإؾؿت، ما هي اإلاإقغاث التي حؿاٖض ٖلى ج٣ُُم أصاءها اإلاالي؟              

:  طئلت الفسعُت

٠ُ٦ ًم٨ً للمإؾؿت ج٣ُُم أصاءها اإلاالي في ْل جىٕى مىاعصها اإلاالُت؟ - 

هل مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي أؾاؽ لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي بك٩ل صخُذ؟ - 
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٠ُ٦ جد٤٣ اإلاإؾؿت أًٞل مؼج وجأل٠ُ بحن اإلاهاصع الضازلُت والخاعحُت بال٣ضع الظي ًد٤٣ لها أ٦بر - 

ٖاةض؟ 

: فسغُاث الدزاطت

ُت الؿاب٣ت ًم٨ً اؾخيخاج الٟغيُاث الخالُت :    مً ؤلاق٩الُت وألاؾئلت الٟٖغ

ُٟت اإلاالُت أن جىػٕ بك٩ل ص٤ُ٢-  . باٖخباع اإلاىاعص اإلاالُت أهم أخض ٖىانغ اإلاإؾؿت ٞٗلى الْى

. حٗخبر مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي أؾاؾُا لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي بك٩ل صخُذ- 

تها ويُٗتها اإلاالُت-  . حٗض مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي مً أهم الالُاث التي مً زاللها حؿخُُ٘ اإلاإؾؿت مٗٞغ

 :أطباب ازخُاز املىغىع

. أهمُت ج٣ُُم اإلاالي في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت باٖخباعه أؾاؽ لخصخُذ ألازُاء والخُىع اإلاؿخمغ- 

اٖخباع مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي أؾلىب خضًث ٌؿخٟاص مىه في ئٖضاص ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في ْل جىٕى اإلاىاعص - 

. اإلاالُت

. (مالُت ومداؾبت)ازخُاع اإلاىيٕى بد٨م الخسهو الظي هضعؾه - 

: أهداف الدزاطت

. الخٗٝغ ٖلى مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي- 

ت -  . ئبغاػ أهمُت الخ٣ُُم اإلاالي ٧ىهه أصاة جُىع واؾخمغاٍع

٠ُ مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي ٦أصاة ج٣ُُم ألاصاء-  إل ٖلى ٦ُُٟت جْى . ؤلَا

: املىهج املخبع

:        لإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت وازباث صخت الٟغيُاث اإلاخبىاة مً ٢بل ٧ان مً الًغوعي ازخُاع مىهجحن 

 خُث ٢مىا بخٍٗغ٠ مسخل٠ اإلاهُلخاث اإلاىهج الىنٟي ًسو الٟهل ألاو٫ : الخدلُلياإلاىهج الىنٟي -

لإلًًاح مٗجى ومدخىي هظه اإلاُُٗاث واؾخٗمالها ، أما اإلاىهج الخدلُلي ُٞسو الٟهل الثاوي والخ٣ىُاث

. ٦غ٦حزة أؾاؾُت في جدلُل اإلاىيٕى

: جلظُماث العمل

مضزل هٓغي لٗملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وجىٕى اإلاىاعص اإلاالُت : الفطل  ول 
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 : جمهُد

خُث ًلٗب صوع اإلايؿ٤ بحن مجمٕى ,         ٌٗخبر الدؿُحر اإلاالي مً أ٦ثر مجاالث ٖلىم الدؿُحر جُىعا وأهمُت      

ت صازل اإلاإؾؿت ئال وحؿخٗحن بخ٣ىُاث الدؿُحر ,مجاالث الدؿُحر ألازغي  ُٟت أو مهلخت أو مضًٍغ ٞما مً ْو

. اإلاالي لخىُٟظ ٢غاعاتها وجُب٤ُ زُُها وجد٤ُ٣ أهضاٞها 

غح٘ طل٪ ئلى َبُٗت هٓام اإلاإؾؿت ئط ًخأزغ أو ,         أما اإلاجا٫ الغةِس ي لٗمل الدؿُحر اإلاالي هى اإلادُِ اإلاالي ٍو

ًإزغ في ٖىانغ اإلادُِ الخاعجي ومنها اإلادُِ اإلاالي ٞأي حٗامل للمإؾؿت م٘ الٗمالء أو اإلاىعصًً أو البى٪ 

خم طل٪ باؾخسضام ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ,ًدضر جأزحراث مالُت هامت ًخىحب حؿُحرها بما ًخماش ى وأهضاٞها  ٍو

اإلاالي ول٣ض أنبذ مً الالػم أن ج٣ىم اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت بٗملُاث ج٣ُُم مخ٨غعة وطل٪ بؿبب بِئتها وجىٕى 

. مىاعصها اإلاالُت ومدُُها الظي ًدمل في َُاجه ٞغنا جإصي ئلى ػوا٫ اإلاإؾؿت

 :         ولإلَإل ٖلى ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي جم ج٣ؿُم هظا الٟهل ئلى اإلاباخث الخالُت 

  إلاؾاز املفاهمي لعملُت جلُُم  داء: املبدح  ول 

 املىازد املالُت للمؤطظت وجىىعها:املبدح الثاوي 

 أدواث الاطدثماز في أطىاق زأض املال: املبدح الثالح 
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 إلاؾاز املفاهُمي لعملُت جلُُم  داء املالي :املبدح  ول 

خُث ع٦ؼث ٖلُه الٗضًض مً ألابدار و ,             ًدخل ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي م٩اهت بالٛت في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت

وطل٪ لىضعة اإلاىاعص اإلاالُت التي حٗخمضها اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت هٓغا لدجم الاخخُاحاث اإلاالُت ,الضعاؾاث 

ومً هىا جهبذ يغوعة الخهى٫ وجد٤ُ٣ الٗىاةض ال٣هىي واؾخمغاع اإلاإؾؿت وهمىها وطل٪ ,ال٨بحرة لها

حر مباقغ ٖلى ٧ل حىاهب اإلاإؾؿت  لالؾخٛال٫ ألامثل لخل٪ اإلاىاعص ٚاًت في ألاهمُت إلاا لها مً جأزحر مباقغ ٚو

غ لإلصاعة  ت خُث ًٞى الا٢خهاصًت ولهظا ٞان ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٌٗض أخض الٗىانغ ألاؾاؾُت للٗملُت ؤلاصاٍع

مٗلىماث وبُاهاث حؿخسضم في ٢ُاؽ مضي جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت والخٗٝغ ٖلى اججاهاث ألاصاء 

غ أؾاؽ جدضًض مؿحرة اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت,ٞيها . وبظل٪ ًٞى

الىظُفت املالُت  :املؿلب  ول 

  :املالُت الىظُفت ٍزفحع-1 .1

ت اإلاهام وألاوكُت التي ج٣ىم بها ٖضص مً اإلاهالح وألا٢ؿام تهضٝ ئلى ئصاعة الخض٣ٞاث               هي مجمٖى

ت والاؾخسضام ألامثل لها . اإلاالُت والبدث ًٖ اإلاىاعص اإلاالُت الًغوٍع

ل  ُٟت اإلاالُت في اإلاهام التي ٣ًىم بها اإلاؿحرون اإلاالُىن مً وي٘ زُِ للخمٍى            ٦ما جخجلى الْى

ولخد٤ُ٣ ,والخهى٫ ٖلى مىاعص مالُت ومً زم اؾخسضام هظه اإلاىاعص بك٩ل ًإصي ئلى جد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاإؾؿت 

هظه ألاهضاٝ ًيبغي جُب٤ُ ٢ىاٖض الخدلُل اإلاالي الظي ٌٗخبر ٢اٖضة الجساط ال٣غاعاث وؤلاحغاءاث مً َٝغ 

 ً  1و٢اٖضة اإلاغا٢بت مسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت وجىحيهها هدى اإلاؿاع اإلاُلىب,اإلاؿحًر

اة٠  ت مً ْو اة٠ اإلاضًغ في اإلاإؾؿت بأجها جأصًت مجمٖى ُٟت اإلاالُت مً خُث ْو           ٦ما حٗٝغ الْى

ٞاإلصاعة اإلاالُت هي جسُُِ الخهى٫ ٖلى ,الخسُُِ اإلاالي والخىُٓم اإلاالي وال٣ُاصة والخدٟحز والغ٢ابت اإلاالُت

ُٟها وجىُٓم ٖملُاتها وجدٟحز الٗاملحن مالُا ًٞال ًٖ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت  .2ألامىا٫ وجْى

خي للىظُفت املال-2  :يالخؿىز الخاٍز

ُٟت اإلاالُت مىظ ْهىعها في ق٩لها الخالي ٖضة مغاخل ازخلٟذ بازخالٝ اإلاغخلت وخالت            قهضث الْى

ُٟت ٥ ,اإلادُِ الا٢خهاصي واإلاالي م٨ىىا ط٦غ أهم اإلاغاخل التي َىعث هظه الْى ٍو

 التي أصث ئلى ئٞالؽ ٖضص ٦بحر مً 1929والتي قهضث أػمت ال٨ؿاص ال٨بحرة ؾىت :في فترة الثالثُيُاث  -           

ُٟت اإلاالُت بالتر٦حز ٖلى ئحغاءاث ,اإلاإؾؿاث بازخالٝ أهىاٖها وأحجامها ووكاَاتها ومً زم اهخمذ الْى

حر الؿُىلت للمإؾؿاث والتي ويٗذ ال٣ىاٖض اإلاؿحرة ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت . ؤلاٞالؽ وئٖاصة الخىُٓم وئلى جٞى

                                                           
ص ي  ىؾ٠ ٢َغ 25م ,2011صاع واةل لليكغ الُبٗت الثاهُت (ؤلاصاعة اإلاالُت )الدؿُحر اإلاالي " ئلُاؽ بً ؾاس ي ٍو 1  

197 م 2006,مهغ ,صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘,"ئصاعة اإلاكغوٖاث الهٛحرة مضزل اؾتراجُجي للمىاٞؿت والخمحز",خؿً ٞالح الخؿُجي  2  
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 جم التر٦حز ٖلى الجاهب اإلاإؾؿاحي منها وجمحزث ٢ىاٖضها :زالل  زبعُيُاث وبداًت الخمظُيُاث     -     

. بالىنُٟت باإلياٞت ئلى أجها ٧اهذ تهخم بىحهت الىٓغ الخاعحُت ولِؿذ بىحهت الىٓغ الضازلُت

اهخ٣ل التر٦حز ئلى الىٓغي وئلى ٖملُت اجساط ال٣غاعاث اإلاغجبُت باألنى٫ والخهىم :بداًت الظخِىُاث   -         

. بالك٩ل الظي ٌٗٓم مً ٢ُمت اإلاإؾؿت

    .              ق٩لذ ٢ُمت اإلاإؾؿت اإلادىع الغةِس ي الظي ًغج٨ؼ ٖلُه الخدلُل اإلاالي في ٧ل حىاهبه:في الثماهُيُاث  -          

-ً هغث : في بداًت اللسن العشٍس حٛحر أؾلىب اإلاىاٞؿت للكغ٧اث ال٨بري ئلى اؾتراجُجُاث الخٗاون والخ٨خل ْو

اهغة قغاء اإلاإؾؿاث بك٩ل ٦لي مً ٢بل اإلاإؾؿاث ال٣اةمت وع٦ؼث ,بظل٪ اؾتراجُجُاث الىمى والاهضماج ْو

لى ٢ىاٖض ؾى١ اإلاا٫ وألاوعا١ اإلاالُت التي ًم٨ً ئنضاعها للخهى٫ ٖلى  ُٟت اإلاالُت ٖلى هظه الٓاهغة ٖو الْى

ت  3.اإلاىاعص اإلاالُت الًغوٍع

 :دوز وأهمُت الىظُفت املالُت دازل املؤطظت -3

ُٟت اإلاالُت ُٞما ًلي :             جخمثل أهمُت وأصواع ألاؾاؾُت للْى

 لت ألاحل ٍى ل إلاسخل٠ وكاَاث اإلاإؾؿت زانت بال٣غوى ٢هحرة ألاحل أو مخىؾُت َو  .يمان الخمٍى

 ت  .وي٘ أؾـ الخسُُِ اإلاالي واإلاىاػهاث الخ٣ضًٍغ

 مغا٢بت الخض٣ٞاث الى٣ضًت وحؿُحرها بما ًخىا٤ٞ م٘ ٢ىاٖض الخىاػن اإلاالي. 

 صٞ٘ الى٣ٟاث واإلاهاٍع٠ وجل٣ي اإلاؿخد٣اث والخ٣ى١ ًٖ حمُ٘ ألاوكُت. 

  لت ألاحل وبىاء ؾُاؾت مالُت جم٨ً مً جىُٟظ هظه ً في ؤلاصاعة الٗلُا ٖلى وي٘ الخُِ ٍَى مؿاٖضة اإلاؿحًر

ئلخ ....الخُِ وزانت ُٞما ًخٗل٤ بدُاػة ألانى٫ الثابخت ووي٘ ؾُاؾت جىػَ٘ ألاعباح والؿُاؾت اإلاالُت 

      :عملُت جلُُم  داء املالي:املؿلب الثاوي

مفهىم  داء .1

ئن جدضًض حٗاٍع٠ ومٟاهُم ص٣ُ٢ت للمهُلخاث والاجٟا١ ٖليها ٌٗض مً ألاهضاٝ التي ًهٗب 

ٟا وخُضا وقـامال  جد٣ُ٣ها وزانت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت، ومً بحن اإلاهُلخاث التي لم جل٣ى حٍٗغ

مهـُلح ألاصاء، بل هىا٥ مً ٌؿخسضم مهُلخاث ٖضة ٧ال٨ٟاءة، الٟٗالُت، ؤلاهخاحُت لخٗخبر ٦مغاصٞاث له، 

ٟا وخُضا والا٢خهاع ٖلُه ٌٗض ٚحر ٧اٝ  ول٨ً هظا ٚحر صخُذ في ٖلىم الدؿُحر والا٢خهاص وئُٖاء حٍٗغ

. للىنى٫ ئلى مٟهىم ألاصاء، بل ًجب ٖغى الٗضًض مً الخٗاٍع٠ للىنى٫ ئلى اإلاٟهىم الظي ًىاؾب البدث

و٢بـل الخُـغ١ ئلى مسخلـ٠ الخٗاٍع٠ التي جىاولخه وكحر ئلى أن مٗجى ألاصاء باليؿبت للمؿحر ًسخل٠ ٖىه باليؿبت 

. لغحل الا٢خهاص، ًٞال ًٖ هـظا ٞاالزخالٝ ٢اةم ختى صازل اإلاإؾؿت

                                                           
ص ي  26 م25م(مغح٘ ؾب٤ ط٦غه)ئلُاؽ بً ؾاس ي و ًىؾ٠ ٢َغ 3  
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التي حٗـجى ئُٖاء، وطل٪ PERFORMARE   ئن أنل ٧لمت أصاء ًىدضع ئلى اللٛت الالجُيُت أًً جىحض ٧لمت          

ـت مىـها لٟٓـت  اوبٗـضها . بأؾلىب ٦لي، الكـ٩ل لكـيء مـا وأُٖتها PERFORMANCeقـخ٣ذ اللٛـت ؤلاهجلحًز

غي بٌٗ الباخثحن ُٞه ما ًلي 4 مٗىاها  بهما ما ٌٗجي الٟٗالُت وؤلاهخاحُت التي ًبلٜ أصاء مغ٦ؼ طو مؿإولُت:" ٍو

هخاحُت ج٣اعن الىخاةج  ؤلا.الٟٗالُت جدضص في أي مؿخىي جخد٣ـ٤ ألاهضاٝ. هظا اإلاغ٦ؼ ألاهضاٝ التي ٢بلها

 .5"اإلاخدهل ٖليها بالىؾاةل اإلاؿخسضمت في طل٪

ً هما الٟٗالُت وؤلاهخاحُت، الٗىهـغ ألاو٫ مٗىـاه            خؿب هظا الخٍٗغ٠ ًدبحن أن ألاصاء ًخمثل في ٖىهٍغ

ها وأهضاٝ مىجؼة ً للم٣اعهت، أهضاٝ مؿُغة ًغاص بلٚى الٗىهغ الثاوي . صعحت بلٙى الهضٝ أي هىا٥ ٖىهٍغ

ها الخٔ في هظا . هى ؤلاهخاحُت اإلاخمثلت في الٗال٢ت بحن الىخاةج اإلاد٣٣ت ٞٗال والىؾاةل اإلاؿخسضمت لبلٚى ٍو

با، ألن الخٍٗغ٠ الظي أُٖي لإلهخاحُت هى حٍٗغ٠ لل٨ٟاءة، وؤلاهخاحُت  الخٍٗغ٠ زلـِ ُٞما هى مخ٤ٟ ٖلُه ج٣ٍغ

غي بٌٗ الباخثحن أن  ىامل ؤلاهخاج اإلاؿخسضمت لخد٣ُ٣ه، ٍو في خ٣ُ٣ت ألامغ ما هي ئال ٖال٢ت بحن ؤلاهخاج ٖو

.  اإلاإقغاث ؤلاهخاحُت جدؿب لٗىهـغ

هظا الخٍٗغ٠ ًدهغ ألاصاء في وؿبت ئهجاػ ألاهضاٝ أي أن ألاصاء هى الٟٗالُت، هظا صخُذ ل٨ـً ٚـحر          

ٞاإلاإؾؿـت , بها جد٤٣ أصاء حُض بمجغص جد٣ُ٣ها لألهضاٝ اإلاىاَتجها٧اٝ،ألهه ال ًم٨ً الخ٨م ٖلى اإلاإؾؿت بأ

 !أًً ألاصاء في مثل هظه الخالت. ٢ض جخم٨ً مً طل٪ ول٨ً باالؾخٛال٫ اإلاٍٟغ للمىاعص

هظا الخٍٗغ٠ 6"ٖال٢ت اإلاىاعص اإلاسههت والىخاةج اإلاد٣٣ت" ومً الباخثحن مً ًىٓغ ئلى ألاصاء ٖلى أهه        

ًداو٫ عبِ هخاةج اإلاإؾؿت باإلاىاعص اإلاؿخسضمت في جد٣ُ٣ها، ٞهى ئلى خض ٦بحر ٌكبه الخٍٗغ٠ الؿاب٤ ألهه 

ٞما ٞاةضة الا٢خهاص في الخ٩ال٠ُ . ًدهغ ألاصاء في أخض ق٣ُه وهظا ٚحر ٧اٝ ألهه أهمل وؿبت ئهجاػ ألاهضاٝ

اث صون بلٙى ألاهضاٝ أو جضهُتها  .ئلى أصوي اإلاؿخٍى

غي البٌٗ آلازغ أن ألاصاء مٟهىم ال ًم٨ً ج٣ُُضه بخٍٗغ٠ وخُض، بل جدضًضه في اؾـخمغاع وجُـىع       ٍو

 :والك٩ل اإلاىالي ًىضح طل٪7باإلياٞت ئلى طل٪ ٞهى مخٗضص ألابٗاص

 

 

 

 

                                                           
4 -Abdellatif Khemakhme « la dynamique du control de gestio » Dunond,2ed, paris, 1976.p310 
5 Ibid.p.311 
6 -A.Burlaud,J.Y.Eglem, Pmykita, « dictionnaire de gestio » Editions foucher.paris,1995 
7 -R-Brosquet « fondment   se la performance humaine dans l entreprise.les éditions d organisatio,paris 1989.p11 in ٖبض اإلاال٪ مؼهىصة

مبر ,الٗضص ألاو٫ ,مجلت ٖلىم اوؿاهُت " مٟهىم وج٣ُُم : ألاصاء بحن ال٨ٟاءة والٟٗالُت" .حامٗت بؿ٨غة .2001هٞى  
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 داء مفهىم مخعدد  بعاد (01)  : الشيل زكم

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   pierre voyer:اإلاهضع

                      

ال٣ُب ألاو٫ ًخٗل٤ بالٗمُل . ئن ألاصاء خؿب مىٓىع حٗضص ألابٗاص ًخد٤٣ مً زال٫ أعبٗت أ٢ُاب             

غه مً الؿل٘ والخضماث، مً احل ئعيائهم و٦ؿب  الظي ًٟغى ٖلى اإلاإؾؿت ج٣ضًم أًٞل ما ًم٨ً أن جٞى

ً الظًً ًل٣ى ٖلى ٖاج٣هم مؿإولُت جد٤ُ٣ الىخاةج الجُضة بأًٞل  ز٣خـهم، ال٣ُب الثاوي ًخمثل في اإلاؿحًر

ت اإلاإؾؿت  اؾخسضام للمىاعص ٟحن . اإلاخاخت وهظا ًًمً اؾخمغاٍع أما ال٣ُب الثالث ُٞخمثل في اإلاهىُحن أو اإلاْى

ت الٗمل بض٫ الخى٠٢، الجى اإلاالةم لل٣ُام بمسخل٠ مهامهم أما ال٣ُب الغاب٘ ٞهى . ،ٞهم بداحـت ئلى اؾخمغاٍع

اصة الـضزل  ٘ خهُلت الًغاةب ، اإلاؿاهمت في ٍػ ض مً اإلاإؾؿاث مثال جد٤ُ٣ هخاةج حُضة لٞغ الضولت التي جٍغ

 .ال٨لي هى مجمٕى ألاصاءاث ألاعب٘ وألاصاء.. ال٣ـىمي

 (ألاهٓمت هٓـغة) اليؿـ٣ُت ما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى هظا اإلاٟهىم لألصاء هى ئم٩اهُت جضاع٦ه مً زال٫ الىٓـغة      

ت،  اةٟها مً أٞغاص، مالُت، ججاٍع باٖخباع اإلاإؾؿت هٓام ٦لي ًدك٩ل مً أهٓمت جدخُت مخمثلت في مسخل٠ ْو

غ ٩ٞل هٓام جدتي بداحت ئلى جد٤ُ٣ أصاء حُض وخؿب هظه الىٓغة  ئهخاج، ٖال٢اث ٖمىمُت والبدث والخٍُى

ت، أما البٗض الثاوي- الٗمالء-البٗض ألاو٫  ٞـان ُٟت الخجاٍع ً-ؾُضعؽ في ئَاع الْى ؾُضعؽ مً زال٫ - اإلاؿحًر

 قطب العمل       

 قطب الدولة    

 قطب المهنٌٌن     

 

 

 
 قطب            

 

مؤشرات النتائج 

 والكفاءة 

 مؤشرات

 مؤشرات

 مؤشرات  
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اة٠ ٩٦ل أما البٗض الثالث  ٟحن–الْى ُٟت ألاٞغاص أما البٗض الغاب٘-اإلاْى ؾُضعؽ في -الضولت-ؾُضعؽ في ئَاع ْو

ُٟت                                . الٗال٢اث الٗمىمُت ئَاع ْو

ـ٠ ٞـان ENCYCLOPEDIEفي باإلياٞت ئلى الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت، هىا٥ حٍٗغ٠ آزـغ وعص           وخؿب هظا الخٍٗغ

٤ الثالزُت DE LA GESTION ET DU MANAGEMENtء ألاصا - الىؾاةل– ألاهضاٝ: صعاؾخه ج٩ىن ًٖ ٍَغ

ً أؾاؾُحن هما . الىخاةج التي جمحز ٧ل مىٓمـت الغبِ بحن . ال٨ٟاءة والٟٗالُت: وألاصاء ًخ٨ـىن مـً ٖىهٍغ

هل الىخاةج اإلاخدهل ٖليها : الىؾاةل اإلاؿخسضمت والىخاةج اإلاد٣٣ت ًُغح ئق٩الُت ال٨ٟاءة اإلاٗبر ٖنها بالؿإا٫ 

اإلاإؾؿت الٟٗالت هي : جد٣٣ذ بأصوى ج٩لٟت ؟ والغبِ بحن ألاهضاٝ والىخاةج ًُـغح ئق٩الُت ٞٗالُت اإلاإؾؿت 

. التي جبحن ال٣ضعة ٖلى بلٙى ألاهـضاٝ اإلاؿـُغة مـً زـال٫ مؿإوليها

ت التي       ئلى بلٙى أهـضاٝ اإلاىٓمـت  تهضٝ مً هظا الخٍٗغ٠ ًخطح أن ألاصاء هى هضٝ الٗملُت الدؿُحًر

أصاء اإلاإؾؿت :  مما ؾب٤ ط٦غه ًم٨ً ا٢تراح الخٍٗغ٠ الخالي .باالؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت للمإؾؿت

جخُاب٤ م٘ الخُِ وألاهضاٝ اإلاغؾىمت باالؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص  ًخمثل في ٢ضعاتها ٖلى جد٤ُ٣ الىخـاةج الـتي

ها، ألاصاء ئطن هـى ال٨ٟاءة والٟٗالُت مٗا ت جدذ جهـٞغ  .اإلاىيٖى

بٗض ما جم الخٗغى ئلى مٟهىم ألاصاء ًدبحن يغوعة جدضًض مٟاهُم بٌٗ اإلاهُلخاث التي لها نـلت قضًضة 

   . داءبمٟهىم 

      .٢١ابلُت الخد٤ حٗجي: الىا٢ُٗت  -

  .الهضٝ اإلاغن هى الهضٝ الظي ٌؿخجُب للخٛحراث التي جدضر في اإلادُِ :املسوهت -

 .أن ٩ًىن الهضٝ م٣هىص أي الخٗمض في جد٣ُ٣ه -

مجمل  هظه الخهاةو الخمـ هي زهاةو الهضٝ في خض طاجه أما الخهاةو الثالزت اإلاىالُت هي زهاةو

 .ألاهضاٝ

 .أن ج٩ىن ألاهضاٝ مخ٩املت ال مخىا٢ًت-

 .أن ج٩ىن ألاهضاٝ مغجبت ومدؿلؿلت-

 .أن حك٩ل ألاهضاٝ ُٞما بُنها قب٨ت-

ت، اإلاىاعص اإلاالُت، اإلاىاعص اإلااصًت: ًم٨ً ج٣ؿُم مىاعص اإلاإؾؿت ئلى زالر ٖىانغ :املىازد  .اإلاىاعص البكٍغ

ت لؿحر وكاٍ اإلاإؾؿت : املىازد املالُت  .هي ألامىا٫ الًغوٍع

ت  ما٫ اإلاىاَتجهجخمثل في ألاٞغاص ومهاعا :املىازد البشٍس  .مبه م في ال٣ُام باأٖل

 .جخمثل في ألاالث وألاعاض ي واإلاباوي: املىازد املادًت 

: ما ًخدازل مً مفاهُم مع مفهىم جلُُم  داء.2

م والدصخُو ُٞما ًلي :                     ؾِخم جبُحن الٟغ١ بحن الخ٣ُُم وال٣ُاؽ والخ٣ٍى
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: حعٍسف عملُت الدشخُظ.1.2

ت مً ألاصواث               ٌٗٝغ الدصخُو ٖلى اهه ٖملُت جدلُل لىي٘ اإلاإؾؿت باؾخسضام مجمٖى

  8.واإلاإقغاث اإلاالُت بهضٝ اؾخسغاج ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ طاث الُبُٗت اإلاالُت والٛحر اإلاالُت

 

: حعٍسف عملُت اللُاض. 2.2

ً ئلى جسمحن واؾخسضام , جدضًض ٦مُت أو َا٢ت ٖىهغ مٗحن"          ال٣ُاؽ هى  ُاب ال٣ُاؽ ًضٞ٘ اإلاؿحًر ٚو

بُت التي  ٢ض ج٩ىن أو ال ج٩ىن طاث صاللت   9".الُغ١ الخجٍغ

وحٗض ٖملُت ٢ُاؽ ألاصاء اإلاغخلت ألاولى مً ٖملُت الغ٢ابت , ئطن ٢ُاؽ ألاصاء هى جدضًض م٣ضاع هخاةج اإلاإؾؿت

. جصخُذ الاهدغاٝ,اإلا٣اعهت ,ال٣ُاؽ :اإلاخمثلت في زالر مغاخل أؾاؾُت

ف.3.2 م عملُت حعٍس : الخلٍى

م ألاصاء أوكُت الىخضة الا٢خهاصًت مجخمٗت باالؾدىاص ٖلى الىخاةج التي خ٣٣تها في جهاًت          ًغاص بخ٣ٍى

مُت واخضة ت ألاؾباب التي أصث ئلى الىخاةج .الٟترة اإلاداؾبُت التي ٖاصة ما ج٩ىن ؾىت ج٣ٍى باالياٞت ئلى مٗٞغ

. أٖاله و ئ٢تراح الخلى٫ الالػمت للخٛلب ٖلى أؾباب الىخاةج الؿلبُت بهضٝ الىنى٫ ئلى أصاء حُض في اإلاؿخ٣بل

م ألاصاء ٧ىهه حمُ٘ الٗملُاث والضعاؾاث التي جغمي لخدضًض مؿخىي الٗال٢ت التي جغبِ         ٦ما ًىٓغ ئلى ج٣ٍى

بحن اإلاىاعص اإلاخاخت و٦ٟاءة اؾخسضامها مً ٢بل الىخضة الا٢خهاصًت م٘ صعاؾت جُىع الٗال٢ت اإلاظ٧ىعة زال٫ 

٤ ئحغاء اإلا٣اعهاث بحن اإلاؿتهضٝ واإلاخد٤٣ مً ألاهضاٝ  ٞتراث ػمىُت مخخابٗت أو ٞترة ػمىُت مدضصة ًٖ ٍَغ

 10.باالؾدىاص ئلى م٣اًِـ ومٗاًحر مُٗىت

: عملُت جلُُم  داء املالي.3

: حعٍسف عملُت الخلُُم املالي. 1.3

مُت وع٢ابُت وهى هٓام مٗلىماث ٌؿخمض مضزالجه مً بُاهاث وأع٢ام              الخ٣ُُم اإلاالي هى ٖملُت ج٣ٍى

اث اإلايكاث اإلاسخلٟت  غ و ٦كٞى ومً البِئت الخاعحُت ألا٦بر ؾىاء ٧اهذ منها ال٣ُإ الظي حٗمل ُٞه ,وج٣اٍع

ومً زم ٣ًىم باحغاء الٗملُاث , الضولي , اإلادُِ ؤلا٢لُمي , البلض , اإلاضًىت , هظه اإلايكاث أو جل٪ أو البِئت ألا٦بر

غ  ٖلى هظه البُاهاث وألاع٢ام بُغ١ زانت ومٗغوٞت للمسخهحن وج٩ىن مسغحاث هظا الىٓام جخمثل بالخ٣اٍع

ت اإلاسخلٟت ؾىاء في اإلايكاث واإلاىٓماث أو ٖلى  اث ؤلاصاٍع واليؿب واإلاسُُاث واإلاكىعة التي ٣ًضمها للمؿخٍى

                                                           
ص ي  ىؾ٠ ٢َغ 45 م2006صاع واةل لليكغ الُبٗت ألاولى "(ؤلاصاعة اإلاالُت)الدؿُحر اإلاالي"ئلُاؽ بً ؾاس ي ٍو 8  

9 George.R.Terry ;G Franklin .Les principes du managment ,et economica, 8eet parris,p 493 

م ألاصاء "مجُض ال٨غدي .ص 31 م 2007الُبٗت ألاولى ,صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘  (باؾخسضام اليؿب اإلاالُت)ج٣ٍى 10  
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ٞاهه ًخمثل بالخد٤٣ مً "هٓام الخدلُل اإلاالي"أما الخٛظًت ال٨ٗؿُت لهظا الىٓام ,مؿخىي الا٢خهاص ال٨لي

 11.صخت هظه اإلاسغحاث ومضي مُاب٣تها للىا٢٘

أو بخٗبحر أزغ ًخمثل ج٣ُُم ،           ج٣ُُم ألاصاء ٌٗجي ج٣ضًم خ٨م طو ٢ُمت ٖلى ئصاعة مسخل٠ مىاعص اإلاإؾؿت

 12.ألاصاء في ٢ُاؽ هخاةج اإلاىٓمت في يىء مٗاًحر مدضصة ؾلٟا

ت هداو٫ ٞيها م٣اعهت ألاصاء           هىا٥ حٍٗغ٠ أزغ ًغي أن ج٣ُُم ألاصاء هى مغخلت مً مغاخل الٗملُت ؤلاصاٍع

الٟٗلي باؾخسضام مإقغاث مدضصة وطل٪ مً أحل الى٠٢ ٖلى الى٣و او ال٣هىع في ألاصاء وبالخالي اجساط 

البا ما اؾخسضم اإلا٣اعهت بحن ما هى ٢اةم أو مخد٤٣ ٞٗال  ال٣غاعاث الالػمت أو اإلاىاؾبت لخصخُذ هظا ال٣هىع ٚو

 13.وبحن ما هى مؿتهضٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت في الٗاصة ؾىت

: أهمُت عملُت الخلُُم املالي .2.3

:           ج٨مً أهمُت ٖملُت الخ٣ُُم اإلاالي ٖمىما ُٞما ًلي

  مً أصواث الغ٢ابت الٟٗالت وهى أقبه بجهاػ ؤلاهظاع اإلاب٨غ والخاعؽ ألامحن للميكأة ؾُما ئطا أصاةجمثل 

 .اؾخٗملذ بٟٗالُت في اإلايكأة

 وج٣ُُم ألاصاء ٘  .ًم٨ً اؾخٗمالها في ج٣ُُم الجضوي الا٢خهاصًت إل٢امت اإلاكاَع

 الخدضًث ،الخىؾ٘,جمثل أصاة مً أصواث اجساط ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت الؾُما ما ًسو ٢غاعاث الاهضماج 

 14والخجضص

غاى الخالُت :         ٦ما ج٨مً أهمُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في مؿاٖضة ؤلاصاعة اإلاالُت ٖلى جد٤ُ٣ ألٚا

 خم طل٪ ًٖ ٍَغ٤ : ج٣ُُم وكاٍ اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت بك٩ل ٖام ٍو

. ج٣ُُم هدُجت وكاٍ اإلاإؾؿت مً خُث الغبذ أو الخؿاعة زال٫ ٞترة أو ٞتراث مالُت مُٗىت  -  

ش مٗحن  -   .  ج٣ُُم اإلاغ٦ؼ اإلاالي للمإؾؿت الا٢خهاصًت في جاٍع

ت أؾبابها  -   .     م٣اعهت البُاهاث واإلاٗلىماث الٟٗلُت م٘ اإلاسُِ لها وجدضًض الاهدغاٞاث وجدلُلها ومٗٞغ

  ٌؿاٖض ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلاإؾؿت في ئُٖاء نىعة ًٖ ٖال٢تها م٘ اإلاإؾؿاث ألازغي. 

                                                           
ت وجُب٣ُاث ٖملُت)ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمت"حلُل ٧اْم مضلى٫ الٗاعض ي -ص  م 2014الُبٗت ألاولى - ٖمان-صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘  (مٟاهُم هٍٓغ

55 م54 11  

ما٫"الؿُٗض ٞغخاث حمٗت  ش لليكغ"ألاصاء اإلاالي إلاىٓماث ألٖا اى ,صاع اإلاٍغ 30 م2000الٍغ 12 - 

٠ باقا  ه٣ال ًٖ ٖاص٫ ٖص ي 6م1983-بٛضاص–ج٣ُُم ألاصاء وػٍاصة ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت حمُٗت الا٢خهاصًحن الٗغا٢ُحن "أخمض ِٖؿىن خامض ,قٍغ

2002-2001مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر جسهو حؿُحر مإؾؿاث الهىاُٖت  13 

    

.55مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م .حلُل ٧اْم مضلى٫ الٗاعض ي - 14  
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 ت . 15ٌؿاٖض ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٖلى ا٦دكاٝ الٟغم الاؾدثماٍع

: مصاًا عملُت جلُُم  داء املالي.3.3

ت-  خم الخ٣ُُم اإلاالي بهٟت مؿخمغة ومخ٨غعة في ئَاع ؤلاعقاصاث والخىحيهاث :الاطخمساٍز .  ٍو

البض أن ًدؿم الخ٣ُُم اإلاالي باإلاغوهت وطل٪ ختى ًدؿجى للم٣ُم جىحُه مسخل٠ ؤلاحغاءاث خؿب : املسوهت - 

. الىي٘ ال٣اةم

س-  . ًضٞ٘ ؤلاصاعة اإلاالُت ئلى جدؿحن ألاصاء اإلاالي وئُٖاءها اإلاٗلىماث الالػمت:الخؿٍى

. الخ٣ُُم بأ٢ل الخ٩ال٠ُ: إلاكخطاد- 

ؿغ في الخىُٟظ:الخؿبُم-  . مضي اؾخسضامه ٦ٟاءة َو

 16.أن ٩ًىن م٣بىال مً حهت اإلاؿخسضمحن ومضي جٟهم الؾخسضامه ومهضا٢ُخه ونالخُخه:اللبىل - 

: مساخل عملُت جلُُم  داء.4

:  جمع البُاهاث واملعلىماث إلاخطائُت. 1.4

غ واإلاإقغاث الالػمت لخؿاب اليؿب  حر البُاهاث واإلاٗلىماث والخ٣اٍع          خُث جخُلب ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء جٞى

واإلاٗاًحر اإلاُلىبت لٗملُت ًٖ وكاٍ اإلايكأة والتي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها مً خؿاباث ؤلاهخاج وألاعباح والخؿاةغ 

ضص الٗاملحن  غة ًٖ الُا٢اث ؤلاهخاحُت واإلاؿخسضماث وعأؽ اإلاا٫ ٖو واإلاحزاهُت الٗمىمُت واإلاٗلىماث اإلاخٞى

حر طل٪  ئن حمُ٘ هظه اإلاٗلىماث جسضم ٖاصة ٖملُت الخ٣ُُم زال٫ الؿىت اإلاٗىُت وئياٞت ,وأحىعهم ٚو

والبُاهاث ًٖ أوكُت اإلايكاث اإلادكابهت في ال٣ُإ هٟؿه أو في –للمٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالؿىىاث الؿاب٣ت 

جي أو م٘ بٌٗ اإلايكاث في الخاعج ألهمُتها في ئحغاء اإلا٣اعهاث  .17الا٢خهاص الَى

:  إلاخطائُت واملعلىماث البُاهاث ودزاطت جدلُل.2.4

خُث .        للى٢ٝى ٖلى مضي ص٢تها ونالخُتها لخؿاب اإلاٗاًحر واليؿب واإلاإقغاث الالػمت لٗملُت ج٣ُُم ألاصاء 

خماصًت ٢ض ًخم الاؾخٗاهت ببٌٗ الُغ١ ؤلاخهاةُت اإلاٗغوٞت لخدضًض  حر مؿخىي مً اإلاىزى٢ُت والٖا ًخٗحن جٞى

 18.مضي اإلاىزى٢ُت بهظه البُاهاث

 

                                                           
.43 م 1988صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ " ؤلاصاعة اإلاالُت الخضًثت مىهج جدلُلي في اجساط  ال٣غاعاث" خمؼة الكمذي وابغاهُم الجؼعاوي - 15  

غ ؤلاصاعي "ؤلاصاعة وجدضًاث الخٛحر ",ؾٗض ٌـ ٖامغ  ٨ـ لالؾدكاعاث وجٍُى ه٣ال ًٖ خاج ِٖس ى ؾامُت , 466 م465 م2001مهغ , مغ٦ؼ واًض ؾحٞر

ت جسهو مالُت ومداؾبت, مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر أ٧اصًمي في الٗلىم الخجاٍع 16  

39م " مغح٘ ؾب٤ ط٦غه" مجُض ال٨غدي  17  

39م  " مغح٘ ؾب٤ ط٦غه" مجُض ال٨غدي  18  
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: الخلُُم إجساء عملُت.3.4

 باؾخسضام اإلاٗاًحر واليؿب اإلاالةمت لليكاٍ الظي جماعؾه الىخضة الا٢خهاصًت ٖلى أن حكخمل ٖملُت        

ُت  م اليكاٍ الٗام للىخضة أي حمُ٘ أوكُت مغا٦ؼ اإلاؿإولُت ٞيها بهضٝ الخىنل ئلى خ٨م مىيٖى ج٣ٍى

خماص ٖلُه . 19وص٤ُ٢ ًم٨ً الٖا

:  اجساذ اللساز املىاطب عً هخائج الخلُُم.4.4

       في ٧ىن وكاٍ الىخضة اإلاىٟظ ٧ان يمً ألاهضاٝ اإلاسُِ لها وئن الاهدغاٞاث التي خهلذ في اليكاٍ 

٢ض خهغث حمُٗها وان أؾبابها ٢ض خضصث وئن الخلى٫ الالػمت إلاٗالجت هظه الاهدغاٞاث ٢ض اجسظث وان 

 20.الخُِ ٢ض ويٗذ للؿحر بيكاٍ الىخضة هدى ألاًٞل في اإلاؿخ٣بل

: الخصخُدُت لالهدسافاث جددًد املظؤولُاث ومخابعت العملُاث. 5.4

التي خضزذ في الخُت ؤلاهخاحُت وحٛظًت هٓام الخىاٞؼ بيخاةج الخ٣ُُم وجؼوٍض ؤلاصاعاث الخسُُُُت        

والجهاث اإلاؿإولت ًٖ اإلاخابٗت باإلاٗلىماث والبُاهاث التي جمسًذ ًٖ ٖملُت الخ٣ُُم لالؾخٟاصة منها في عؾم 

 21.الخُِ ال٣اصمت وػٍاصة ٞٗالُت اإلاخابٗت والغ٢ابت 

املفاهُم املعبرة عً  داء املالي وشسوؽ جلُُم  داء املالي :لحاملؿلب الثا

 :املفاهُم املعبرة عً  داء املالي للمؤطظت .1

. ال٣ابلُت ؤلاًٟاةُت,الغبدُت,الؿُىلت:         وبك٩ل ٖام ٞان اإلاٟاهُم اإلاٗبرة هي

: حعٍسف الظُىلت وأهمُتها وأطباب الىلظ فيها.1.1

 :هىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ للؿُىلت هظ٦غ منها:حعٍسف الظُىلت.  1.1.1

:   الخعٍسف  ول 

اث بالٛت ألاهمُت يمً ما حؿعى ئلى جد٣ُ٣ه ؤلاصاعة اإلاٗانغة وجغح٘ هظه ,        حٗبر الؿُىلت ًٖ اإلاىيٖى

ألاهمُت ل٩ىن الؿُىلت جمثل هضٝ ٢هحر جضوع خىله حملت ال٣غاعاث اإلاالُت يمً خغ٦ت ال٣غاع الكاملت 

 22.وال٩املت التي جماعؾها ؤلاصاعة اإلاالُت للمإؾؿت

 

                                                           
39 مجُض ال٨غدي مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م 19 

39م" مغح٘ ؾب٤ ط٦غه"مجُض ال٨غدي  20  

39م"مغح٘ ؾب٤ ط٦غه"مجُض ال٨غدي  21  

غاى ج٣ُُم ألاصاء والخيبإ بالٟكل"خمؼة مدمىص الؼبُضي  99 م2011,ال٣اهغة ,صاع الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ " الخدلُل اإلاالي أٚل 22  
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ف الثاوي :     الخعٍس

ش اؾخد٣ا٢ها         ت في جىاٍع ل ,الؿُىلت هي م٣ضعة اإلاإؾؿت ٖلى م٣ابلت التزاماتها الجاٍع وم٣ضعتها أًًا ٖلى جدٍى

ل ألانل ئلى ه٣ىص والبٗض الثاوي ,أنىلها اإلاخضاولت ئلى ه٣ىص وللؿُىلت بٗضان  ألاو٫ ًخمثل في الى٢ذ الالػم لخدٍى

ل ألانل ئلى ه٣ىص . ًخمثل في ئم٩اهُت جد٤ُ٣ ال٣ُمت الٟٗلُت مً جدٍى

ف الثالح  :   الخعٍس

ل ألانل ئلى ه٣ض بضون زؿاعة في ال٣ُمت  ت التي ًم٨ً بها جدٍى ومً طل٪ هجض ’        حٗٝغ الؿُىلت بأجها الؿٖغ

ل : أن الؿُىلت جخى٠٢ ٖلى ٖاملحن هما ل ألانل ئلى ه٣ض والخؿاعة اإلاترجبت ٖلى الخدٍى اإلاضة الالػمت لخدٍى

. 23واإلاساَغ الىاحمت ٖلى ٣ٞضان حؼء مً ٢ُمت ألانل

: أهمُت الظُىلت.1.2.1

: ئن جىاٞغ الؿُىلت في اإلاإؾؿت له أهمُت بالٛت جخجلى ُٞما ًلي      

  ؼ الث٣ت في اإلاإؾؿت مً ٢بل اإلاخٗاملحن مٗها ومً ٢بل م٣ترييها ٞهي جًمً للمخٗاملحن خ٣ى٢هم ل٣اء حٍٗؼ

 .واإلا٣غيحن جًمً لهم حؿضًض أ٢ؿاٍ الضًً والٟىاةض,الخضماث التي ٢ضمىها للمإؾؿت

 ش اؾخد٣ا٢ها وجٟاصي زُغ ؤلاٞالؽ اء بااللتزاماث ٖىض خلى٫ جىاٍع  .الٞى

 قغاء اإلاىاص واللىاػم’صٞ٘ الًغاةب والغؾىم,مىاحهت مخُلباث صوعة الاؾخٛال٫ مً مهاٍع٠ اإلاؿخسضمحن..... 

 مىاحهت الاهدغاٞاث ٚحر اإلاىخٓغة في الخض٣ٞاث الى٣ضًت. 

 ها  .مىاحهت ألاػماث ٖىض و٢ٖى

 ٘ٞئم٩اهُاث الخهى٫ ٖلى زهىماث مالُت مً اإلاىعصًً ل٣اء حعجُل الض. 

  اإلاغوهت في ازخُاع مهضع الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ ألن جىاٞغ الؿُىلت لضي اإلاإؾؿت ًم٨نها مً البدث ًٖ اإلاهضع

ب في الخهى٫ ٖلُه  24ٞالؿُىلت ٖباعة ًٖ هامل أمان,صون أن ج٩ىن م٣ُضة بمهضع مٗحن.ألاًٞل ٖىضما جٚغ

: أطباب هلظ الظُىلت.2.1.1 

: الؿُىلت ئلى ألاؾباب الخالُت                جغح٘ أؾباب ه٣و

  لت لخخدى٫ لها ئلى ه٣ض في الى٢ذ اإلاىاؾب أو جدخاج إلاضة ٍَى اؾدثماع  اإلاإؾؿت ألمىالها في أنى٫ ًهٗب جدٍى

 .ئلى ه٣ض

                                                           
 23 خمؼة مدمىص الؼبُضي هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤

                                                                                                                               

٠ الؿُىلت  24 حٍٗغ
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  اء ومىاُٖض جض٤ٞ الى٣ض للمإؾؿت أي أهه ًىحض ٞاع١ ػمجي بحن الالتزاماث ,ٖضم الالتزام بحن مىاُٖض الٞى

 .والخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت

  ٞالخؿاعة حٗجي أن الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخاعحت أ٦بر مً ,جد٤ُ٣ اإلاإؾؿت الخؿاعة في وكاَها الاؾخٛاللي

هظا ئطا أهملىا الاهخال٧اث و اإلاإوهاث اللظان ٌٗبران ًٖ مهاصع الخض٣ٞاث , الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت 

 .الى٣ضي

 ٖضم الخىاػن بحن همى التزاماث اإلاإؾؿت و٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ الى٣ض مً ٖملُاث الاؾخٛال٫. 

ف السبدُت وأهىاعها.2.1  :      حعٍس

ف السبدُت.1.2.1  :حعٍس

         ٌٗخبر هضٝ جد٤ُ٣ الغبذ هضٝ ج٣لُضًا وهى ٢ُاؽ مهم لٟٗالُت ال٣غاعاث اإلاخسظة ول٣ُاؽ ٦ٟاءة و٢ضعة 

أحي الاهخمام بالغبدُت ٧ىهه م٣ُاؽ ل٨ٟاءة اإلاكغوٕ وزانت مً وحهت هٓغ أصخاب اإلاكغوٕ .ئصاعة ألامىا٫ ٍو

ول٨ىه ًدضص هضٞا ٚحر قامل مً وحهت هٓغ اإلاالُحن ألهه ,الظًً ًُمدىن للخهى٫ ٖغي أ٦بر عبذ ًىػٕ ٖليهم

ض أعباح ,٢ض ال ٌٗبر الهىعة واضخت ًٖ ٦ُُٟت جد٤ُ٣ لالؾخٛال٫ ألامثل للمىاعص اإلاخاخت ٞمً اإلام٨ً أن جٍغ

ىت ٦ما أن حٗٓم الغبذ .اإلاكغوٕ مً زال٫ ئنضاع أؾهم حضًضة وجىيُذ الٟاةٌ مً ألامىا٫ في أصوهاث الخٍؼ

. 25لِـ هضٝ مالةما ألهه ال ًأزظ بالخؿبان جى٢ُذ الخهى٫ ٖلى ؤلاًغاصاث اإلاخى٢ٗت 

       حهخم اإلاؿدثمغ في الخٗٝغ ٖلى الٗاةض اإلاخى٢٘ مً اإلاا٫ اإلاؿدثمغ في اإلاإؾؿت لظل٪ ٖلى اإلا٣ُم أ٦بر مً 

مٗض٫ الٗاةض اإلاُلىب في ؾى١ اإلاا٫ ٖلى هظا الىٕى مً الاؾدثماعاث ٞهظا ٌٗجي أن الاؾدثماع في اإلاإؾؿت 

 .26أي أن مٗض٫ الٗاةض مخى٢٘ في خض طاجه لِـ له مٗجى ئال ئطا وحض مٗض٫ مغح٘ مٗحن ٣ًاعن به,مغبدا

: أهىاع السبدُت. 2.2.1    

: زبدُت املبُعاث- 

:                 ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي الغبدُت التي جد٣٣ذ ٖلى مبُٗاث اإلايكأة

بت)]=(هامش السبذ)العائد على املبُعاث ت =100*[ضافي املبُعاث/(ضافي السبذ بعد الػٍس وظبت مئٍى

ط ٧لما ٧اهذ هظه اليؿبت مغجٟٗت باليؿبت إلاخىؾِ الهىاٖت أو ًٖ الؿىىاث الؿاب٣ت لىٟـ اإلايكأة ٧لما ئ        

وئال ئطا ٧اهذ اليؿبت مىسًٟت ٞان طل٪ ٌٗبر ًٖ وحىص ج٩ال٠ُ ػاةضة ؾىاء ,٧ان مٗبرا ًٖ أصاء حُض للميكأة 

ت أو ج٩ال٠ُ البُ٘ والخىػَ٘ أو الخ٩ال٠ُ الٗغيُت . أو أؾٗاع البُ٘ ٧اهذ ٚحر مخى٢ٗت باليؿبت ئلى ج٩الُٟها ,ؤلاصاٍع

. 27 ومً زم ًيبغي صعاؾت أو احغاء جدلُل ًٖ ألاؾباب ال٩امىت وعاء طل٪

                                                           
ض ٧امل ا٫ قبِب -ص 22 م2009صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ "مباصب ؤلاصاعة اإلاالُت "صٍع 25  

ت " ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وصعاؾاث الجضوي "ٖبض الٟٛاع زىٟي  68 م 2009صاع الجامُٗت لليكغ ؤلاؾ٨ىضٍع 26  
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 :زبدُت املالن -

و ,ٌؿخٟاص مً هظه اليؿبت ل٣ُاؽ الٗاةض اإلاخد٤٣ ٖلى أمىا٫ اإلاال٥ اإلاؿدثمغة في ألاؾهم الٗاصًت باإلايكأة       

ئط أن هظه اليؿبت جددؿب ٣ِٞ خ٣ى١ اإلال٨ُت واإلاخمثل بغأؽ ما٫  ,ئطا ما ٧ان هىا٥ أؾهم ممخاػة ٞاجها جُغح

و٧لما ٧اهذ هظه اليؿبت مغجٟٗت م٣اعهت باليؿبت إلاخىؾِ ,ألاؾهم الٗاصًت و ؤلاخخُاَاث وألاعباح اإلادخجؼة 

وال٨ٗـ صخُذ ,ص٫ طل٪ ٖلى خالت ئًجابُت وخُضة ألصاء الكغ٦ت,الهىاٖت أو الؿىىاث الؿاب٣ت لىٟـ اإلايكأة

. وبالخالي ٖلى ئصاعة اإلايكأة مغاحٗت ؾُاؾتها وزُُها في هظا الجاهب ومً زم جصخُدها,أًًا

بت]= العائد على خلىق امللىُت ت=100*[خلىق امللىُت/ضافي السبذ بعد الػٍس  28وظبت مئٍى

: زبدُت املؤطظت -

و٧لما ٧ان هظا ,         ٣ًِـ هظا اإلاٗض٫ أو اليؿبت مضي عبدُت اإلاىحىصاث أو ؤلاهخاحُت النهاةُت للمىحىصاث

٧لما ٧ان أصاء اإلاإؾؿت ,اإلاٗض٫ مغجٟٗا ؾىاء باليؿبت ئلى مخىؾِ الهىاٖت أو ئلى ؾىىاث ؾاب٣ت لىٟـ اإلايكأة

. أًٞل ٞاجها جد٤٣ أعباخا حُضة

بت]=  العائد على إجمالي املىجىداث ت=100*[إجمالي املىجىداث/ضافي السبذ بعد الػٍس . وظبت مئٍى

: اللابلُت إلاًفائُت.3.1

ف.:1.3.1 : اللابلُت إلاًفائُت حعٍس

: الخعٍسف  ول 

ش اؾخد٣ا٢ها ئطن هي ,       حٗبر ال٣ابلُت الاًٟاةُت ًٖ ٢ضعة ؤلاصاعة في حؿضًض الالتزاماث اإلاؿخد٤ ٖليها بخىاٍع

حٗبر ًٖ طل٪ ألاصاء الظي ًغجبِ بال٣ضعة في الدؿضًض والتي جيكأ بؿبب اٖخماص اإلاإؾؿت ٖلى ألامىا٫ ال٣هحرة 

لُت اإلاسخلٟت غها الجهاث الخمٍى  29ألاحل التي جٞى

ف الثاوي : الخعٍس

اء في مُلىباتها اإلاخضاولت مً مىحىصاتها        حكحر ال٣ابلُت ؤلاًٟاةُت ئلى اإلاضي الظي حؿخُُ٘ ُٞه اإلاإؾؿت الٞى

ل . 30اإلاخضاولت في ألاحل ال٣هحر والٍُى

 

                                                                                                                                                                                     
ت وجُب٣ُاث ٖملُت)ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمت "حلُل ٧اْم مضلى٫ الٗاعض ي  67مغح٘ ؾب٤ ٨َغه م (مٟاهُم هٍٓغ 27  

68 م 67هٟـ اإلاغح٘  م  28  

مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر أ٧اصًمي في " ه٣ال ًٖ خاج ِٖس ى ؾمُت 106 م 107مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ’خمؼة مدمىص الؼبُضي 

ت جسهو مالُت ومداؾبت "الٗلىم الخجاٍع 29  

ت " ه٣ال ًٖ خاج ِٖس ى ؾمُت 114مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ,مجُض ال٨غدي مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر أ٧اصًمي في الٗلىم الخجاٍع

"جسهو مالُت ومداؾبت 30  
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: شسوؽ جلُُم  داء املالي. 2

م)     حؿدىض ٖملُت ج٣ُُم : ألاصاء ٖلى ٖضة ٢ىاٖض أؾاؾُت ًم٨ً جلخُهها باألحي(ج٣ٍى

  :جددًد  هداف.1.2

م)      ئن ئحغاء ج٣ُُم ض جد٣ُ٣ها والتي (ج٣ٍى ألاصاء أًت وخضة ئ٢خهاصًت ٣ًخط ي الخٗٝغ ٖلى ألاهضاٝ التي جٍغ

٠ُ اإلاالةم ٧الغبدُت وال٣ُمت اإلاًاٞت ,ًخٗحن جدضًضها بك٩ل واضح وص٤ُ٢ مؿخُٗىحن باألع٢ام واليؿب والخْى

حر طل٪ ٞالىخضة الا٢خهاصًت ال ًخى٠٢ صوعها .اإلاُلىب جد٣ُ٣ها وحجم هٕى الؿل٘ والخضماث التي جيخجها ٚو

خحن عؾم الؿُاؾاث ٖلى الهضٝ الٗام ليكاَاتها بل ًجب أن جخىؾ٘ لدكمل حمُ٘ ألاهضاٝ الخٟهُلُت 

ُت لخُٛي ٧ل .لها والتي ًم٨ً جهيُٟها ئلى أهضاٝ ٢هحرة ألامض وبُٗضة ألامض وأهضاٝ عةِؿُت وأهضاٝ ٖٞغ

جب ؤلاقاعة ئلى يغوعة أن ج٩ىن هظه ألاهضاٝ مٗغوٞت ومٟهىمت للٗاملحن في الىخضة ,٢ؿم أو زِ ئهخاجي ٍو

 .الا٢خهاصًت ول٩ل طي قأن بيكاٍ واخض

: وغع الخؿت إلاهخاجُت.2.2

وبٗض اؾخ٨ما٫ جدضًض أهضاٝ اإلايكأة البض مً وي٘ زُت مخ٩املت الهجاػ جل٪ ألاهضاٝ جىيُذ ٞيها اإلاىاعص       

ت  ت واإلاالُت اإلاخاخت للىخضة وجدضًض مهاصعها و٦ُُٟت الخهى٫ ٖليها وألاؾالُب الٟىُت وؤلاصاٍع اإلاالُت والبكٍغ

٤ وهٕى الخ٣ىُت  بُٗت ؤلاهخاج و٦ُُٟت الدؿٍى والخىُٓمُت التي جدبٗها في ئصاعة واؾخسضام هظه اإلاىاعص َو

خُلب طل٪ وي٘ زُِ  مؿاهضة الخُت الٗاملت ٧ل  بهم ٍو اإلاؿخسضمت وأؾالُب ئٖضاص ال٣ىي الٗاملت وجضٍع

منها جمثل وكاٍ ٞغعي في الىخضة ٖلى أن ًجغي ئٖضاصها في يىء ألاهضاٝ الٗامت م٘ مغاٖاة صعحت ٖالُت مً 

الخيؿ٤ُ والخ٩امل بُنها وأن ٌؿهم الٗاملىن في ويٗها وأن ج٩ىن واضخت مٟهىمت باليؿبت لهم ل٩ىجهم 

اإلا٩لٟىن باهجاػها وئن حهضهم هظا الخاي٘ للمخابٗت والغ٢ابت وال٣ُاؽ ٦ما ًيبغي أن ج٩ىن زُت الٗمل ؾىاء 

. ٖلى مؿخىي الىخضة أو هُا٧لها اإلاسخلٟت ميسجمت م٘ اله٩ُل الخىُٓمي وم٘ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت

: جددًد مساهص املظؤولُت.3.2

 ٣ًهض بمغ٦ؼ اإلاؿإولُت ٧ل وخضة جىُٓمُت مسخهت بأصاء ٖمل مٗحن ولها ؾلُت اجساط ال٣غاعاث التي مً       

. قأجها ئصاعة حؼء مً وكاٍ الىخضة الا٢خهاصًت وجدضًض الىخاةج التي ؾٝى ًدهل ٖليها

 :جددًد معاًير  داء. 4.2 

م)      جخُلب ئحغاءاث ج٣ُُم ت مً اإلا٣اًِـ واليؿب (ج٣ٍى ألاصاء وي٘ مٗاًحر لهظا الٛغى وهي مجمٖى

. وألاؾـ التي ج٣اؽ بها الاهجاػاث التي خ٣٣تها اإلايكأة

     ل٣ض ٞغيذ الخاحت التي هجمذ ًٖ جىؾ٘ وكاَاث الىخضاث الا٢خهاصًت ئلى وحىص مثل هظه اإلاٗاًحر بٗض 

ما٫ ٞيها م اإلاىجؼ مً ألٖا أما في . أن ٧اهذ ٢لُلت بم٣ضوع ؤلاصاعة الٗلُا مخابٗتها وؤلاقغاٝ اإلاباقغ ٖليها وج٣ٍى

الى٢ذ الخايغ ٣ٞض أنبذ لؼاما ٖلى ؤلاصاعة الٗلُا أن ج٣ؿم اإلاؿإولُاث والهالخُاث ٖلى ؤلاصاعاث في الٟغوٕ 
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ذ مما أصي (مغا٦ؼ اإلاؿإولُت)وألا٢ؿام  وم٘ حكٗب جل٪ اإلاؿإولُاث والهالخُاث حكٗبذ مٗاًحر ألاصاء وجىٖى

ول٨ً في حمُ٘ ألاخىا٫ مً ,باإلاهخمحن بهظا اإلاىيٕى ئلى وي٘ مئاث مً هظه اإلاٗاًحر واليؿب لهظا الٛغى

: الًغوعي ٖلى أًت وخضة أو مغ٦ؼ مؿإولُت مالخٓت ما ًأحي ٖىض ازخُاع اإلاٗاًحر الخانت بها

. ئزخُاع اإلاٗاًحر ألا٦ثر جىاؾبا م٘ َبُٗت اليكاٍ وألا٦ثر اوسجاما م٘ ألاهضاٝ اإلاغؾىمت:  أ

همها باليؿبت للٗاملحن: ب  بدُث ٩ًىن في م٣ضوعهم جُب٤ُ هظه اإلاٗاًحر ’ئخخُاع اإلاٗاًحر ألا٦ثر ويىخا ٞو

. ببؿاَت والخغوج بيخاةج وا٢ُٗت ومٗبرة ًٖ َبُٗت الاهدغاٞاث وؾبل مٗالجتها

٤ أهمُتها وهظا هاب٘ مً ٧ىن أهضاٝ ٧ل وخضة جسخل٠ ًٖ ألازغي جبٗا لُبُٗت :ج   جغجِب اليؿب اإلاسخاعة ٞو

وكاَها والٓغوٝ الا٢خهاصًحن والاحخماُٖت اإلادُُت بها وهظا ًخُلب اهخ٣اء ألاوػان الخ٣ُ٣ت ل٩ل هضٝ مً 

. 31ألاهضاٝ وبما ًخالءم م٘ صوعه ومى٢ٗه بحن ألاهضاٝ ألازغي للىخضة

وضعىباتها , ؾساف املظخفُدة مً عملُت جلُُم الاداء:املؿلب السابع

 : ؾساف املظخفُدة مً عملُت جلُُم  داء.1

: الدائىىن .1.1

لت ألاحل أو ٢هحرة ألاحل        ٞهم حهخمىن ,وهم ٞئت اإلا٣غيحن ئلى اإلاكغوٕ ؾىاء مً اللظًً ٢ضمىا ٢غوى ٍَى

اء بالتزاماجه  بخدلُل اليؿب اإلاالُت التي جبحن صعحت اإلاساَغ التي جخٗغى لها ٢غويهم و٢ضعة اإلاكغوٕ ٖلى الٞى

مً زال٫ جدلُل صعحت الؿُىلت واإلاالةمت اإلاالُت للمكغوٕ والٗىانغ واإلا٩ىهت له٩ُل عأؽ اإلاا٫ ومهاصع ألامىا٫ 

. اإلاخاخت لالؾدثماعاث و٢ضعة اإلاكغوٕ ٖلى جد٤ُ٣ الغبذ ومخاهت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٦ُُٟت حؿضًض زضمت الضًً

: املظدثمسون.2.1

      حهخم اإلاؿدثمغون ٖاصة باليؿب اإلاالُت التي جبحن مضي ؾالمت الاؾدثماع في هظا اإلاكغوٕ مً زال٫ اإلاإقغاث 

غ الٟغم اإلاخاخت لخد٤ُ٣ الىمى  التي ح٨ٗـ مٗض٫ الٗاةض ٖلى الغبدُت وؾُاؾت جىػَ٘ ألاعباح ومضي جٞى

ت ال٣ُمت الؿى٢ُت له و٦ٟاءة ألاصاء الخالي والٗىامل اإلاإزغة ٖلى هظا ألاصاء ,والخُىع للمكغوٕ ئياٞت ئلى مٗٞغ

 .ومضي اٖخماص اإلاكغوٕ ٖلى الضًىن وم٣ضاع ألاعباح والٗىاةض التي ًد٣٣ها,مؿخ٣بال

: املظاهمىن . 3.1 

     حهخم اإلاؿاهمىن ٖاصة باليؿب اإلاالُت التي ج٣ِـ ٦ٟاءة ئصاعة الكغ٦ت وعبدُتها وم٩ىهاث ه٩ُل عأؽ اإلاا٫ 

. وم٣ضاع عبدُت الؿهم الىاخض وجُىع ؾٗغ الؿهم في الؿى١ ,ووؿب اإلاضًىهُت مىه والٗاةض ٖلى الاؾدثماع

 

                                                           
م ألاصاء"ص ال٨غديع مجي-ص 38 م37مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م(باؾخسضام اليؿب اإلاالُت)ج٣ٍى 31  
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: إلادازة.  4.1

تهخم ؤلاصاعة بيخاةج جدلُل اليؿب اإلاالُت التي جبحن عبدُت اإلاكغوٕ ومضي ٞٗالُت اجساط ال٣غاعاث و٦ٟاءة       

٘ اإلامازلت وجدضًض وؿب الخىُٟظ  اؾخسضام واإلاىاعص اإلاخاخت واججاهاث ألاصاء للمكغوٕ م٣اعهت م٘ اإلاكاَع

ُت . واإلاك٨الث ٖلى مؿخىي ؤلاصاعاث الٟٖغ

: العاملىن .5.1

ت مضي هجاخهم في ؤلاؾهام بخد٤ُ٣ أهضاٝ اإلاكغوٕ ئط أن الىخاةج ,     تهخم هظه الٟئت بالخدلُل اإلاالي إلاٗٞغ

٘ مً قٗىع الاهخماء ُٟي وجٞغ وئن هظه الىخاةج حٗض وؾُلت مىاؾبت لخد٤ُ٣ ,الجُضة حٗؼػ الاؾخ٣غاع الْى

٤ مإقغاث مى٣ُُت . اإلاُالب الجضًضة للٗما٫ ٞو

: الخىىمت واملؤطظاث املسخطت . 6.1

وفي بٌٗ نىعها ,تهخم بٌٗ الىخضاث الخ٩ىمُت بيخاةج الخدلُل اإلاالي ألجها ح٨ٗـ نىعة ًٖ ألاصاء اإلاالي     

غاى ,ح٨ٗـ مضي الالتزام بالخٗلُماث اإلاالُت وال٣ىاهحن الخانت باألؾٗاع والًغاةب ٦ما ًم٨ً اؾخسضامها أٚل

 ً ٘ و٦ظل٪ لخضمت اإلاؿدثمٍغ البدث وؤلاخهاء مً ٢بل اإلاسخهحن في الخدلُل اإلاالي والترجِب ؤلاهخماتي للمكاَع

 .32في الؿى١ اإلاالُت 

: ضعىباث عملُت جلُُم  داء.2

    جٓهغ اإلاكا٧ل والهٗىباث التي جىاحه ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ٖىضما ال ًخم٨ً ال٣اةمحن بالخ٣ُُم مً اخترام 

: وجخمثل هظه اإلاٗى٢اث في.قغوٍ الٗملُت وزهاةهها

ت والترعت الخؿسكُت : الترعت املسهٍص

ت ئخضي اإلاك٨الث التي جىاحه ئحغاء ٖملُت الخ٣ُُم وزانت منها ألاصاء البكغي      ت اإلاغ٦ٍؼ وجخمثل في ,حٗض التٖر

أي أن اإلا٣ىمحن ًدهلىن مثال ٖلى صعحت ,مُل ال٣اةم بالخ٣ُُم ئلى ئنضاع أخ٩ام مخىؾُت اججاه اإلا٣ىمحن 

ومثل هظه اإلاك٩لت جى٨ٗـ بيخاةج ؾلبُت ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بكأن حؿُحر اإلاىاعص .مخىؾُت أي خؿً 

ً ت ٧الخ٩ٍى . التر٢ُت,جسُُِ ألاٞغاص, البكٍغ

ت الخُغ٢ُت ٞهي ٨ٖـ ؾاب٣تها وجخمثل في مُل ال٣اةم بالخ٣ُُم ئلى ئُٖاء صعحاث ٖالُت حضا أو     أما التٖر

وؾبب اإلاك٩لت ٌٗىص في بٌٗ اإلاغاث ئلى ٖضم .وهي أًًا جإصي ئلى اجساط ٢غاعاث ٚحر ناةبت ,مىسًٟت حضا

. خؿاؾُت ال٣ُاؽ

 

                                                           
ض ٧امل ا٫ قبِب -ص 66) نؿ65٤٣ م 2009صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘ "مباصب ؤلاصاعة اإلاالُت"صٍع 32  
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: أثس الهالت

ًخمثل في اإلاُل ئلى ج٣ضًم لجمُ٘ حىاهب ألاصاء مالخٓت ئًجابُت أو ؾلبُت هاججت ًٖ مالخٓت أو ج٣ُُم حاهب      

ٌٗجي هظا أن الٟغص ًدهل ٖلى ج٣ُُم ٦لي مً زال٫ ج٣ُُم حاهب مٗحن ٣ِٞ ,أو بٌٗ حىاهب ألاصاء ٣ِٞ

٧الخ٨م ٖلى ألاصاء للجُض بلجل البُ٘ مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى الخٟاوى م٘ الٗمالء وئٟٚا٫ بٌٗ حىاهب ألاصاء 

ت . ألازغي الًغوٍع

: الدشابه

ت مً الٗىانغ أو الخهاةو ٣هض به الدكابه ال٣اةم بالخ٣ُُم واإلا٣ىم في مجمٖى و٢ض بُيذ الٗضًض مً ,    ٍو

الضعاؾاث أن ال٣اةمحن بالخ٣ُُم ًهضعون أخ٩اما ئًجابُت في نالح ألاشخام اإلاكتر٦حن مٗهم في بٌٗ 

هٟـ ,هٟـ ألاعاء وألا٩ٞاع ,الضعاؾت في هٟـ الجامٗت,الخهاةو ٧االهخماء ئلى هٟـ اإلاى٣ُت الاحخماُٖت 

. ٞمثل هظا الدكابه ٢ض ٌٗغ٢ل الخ٣ُُم الجُض.....الجيـ, ال٣غابت ,اإلاهالح 

: أثس الخعازع

ًخمثل هظا ألازغ في اإلاُل ئلى ج٣ُُم ٞغص ما مً زال٫ م٣اعهت أصاءه بأصاء ػمالةه اإلادُُحن به بض٫ مً ج٣ُُمه       

ٟحن لهما هٟـ ألاصاء وبضعحت :ولخىيُذ طل٪ ًًغب اإلاثا٫ الخالي,ٖلى أؾاؽ مخُلباث ٖمله مْى

ألاو٫ ٣ًاعن  أصاءه بأصاء ػمالةه اإلاخدهلحن ٖلى صعحت ٖالُت والثاوي ٣ًاعن أصاءه بأصاء ػمالةه ,مخىؾُت

وهظا ٚحر صخُذ ألجهما لهما ’ٞاألو٫ ٌٗخبر أصاءه ي٠ُٗ م٣اعهت بأصاء الثاوي,اإلاخدهلحن ٖلى صعحت يُٟٗت 

. 33هٟـ الضعحت

:  ولُت والخداثت

خباع الخُىعاث       لت صون ألازظ بٗحن الٖا ألاولُت حٗجي ألازظ باألصاء ألاولي للٟغص ٦م٣ُاؽ ألصاةه زال٫ ٞترة ٍَى

أما الخضازت جخمثل في ألازظ باألصاء اإلاالخٔ خضًثا للخ٨م ٖلى مؿخىي ألاصاء ,الالخ٣ت بٗض أو٫ ٖملُت ج٣ُُم

 . 34وفي ٧لخا الخالخحن حٗخبر ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء ٚحر ص٣ُ٢ت,وئهما٫ ألاصاء الؿاب٤

 

 

 

 

                                                           
33 LAURENT BELANGRER .ET AL ;G.R.H UNE APPROCHE GLOLAL ET INTEGREE ED GAETAN MARIN ,3EME IMPRESSION QUEBA 1984 

P 188 P189 

ت مضزل اؾتراجُجي"زالض ٖبض الغخُم الهُتي  191 م 1999,ٖمان,صاع خامض لليكغ والخىػَ٘ "ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ 34  
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: هظسة عامت خىل املىازد املالُت:املبدح الثاوي

 ًغج٨ؼ اليكاٍ الا٢خهاصي ٖلى الخباص٫ الظي حٗخمض أؾؿه بضوعه ٖلى الخاحاث والؿل٘ الا٢خهاصًت ٞهضٝ     

٧ل ا٢خهاصي بٌٛ الىٓغ ًٖ َبٗه وجىحيهاجه ًبجي ٖلى الٗمل ٖلى جلبُت خاحاث اإلاجخم٘ الٟٗلُت وال٩امىت 

. وعبما ختى جل٪ التي لم جدبلىع ولم جخىضح بٗض

     ٞاال٢خهاص الخ٣لُضي ًغج٨ؼ ٖلى ٖضة ٢غون ٖلى جلبُت الخاحُاث التي جبضو و٦أجها اإلادغ٥ ألاؾاس ي لال٢خهاص 

ت وختى الخهضًغ هى بمثابت جلبُت خاحاث اإلاجخم٘  ٞاإلهخاج ًأحي في مغخلت زاهُت لؿض خاحاث الٟغص واإلاجمٖى

اإلاىعص مً الؿل٘ ول٨ىه في هٟـ الى٢ذ ٦ظل٪ ًلبي خاحت اإلاجخم٘ اإلاىخج مً الٗملت واإلاىاعص اإلاالُت ٢هض 

ُٟها في ا٢خىاء ؾل٘ أزغي ًخٗظع ئهخاحها أو جغجٟ٘ ج٩لٟخه ئن هي أهخجذ مدلُا . جْى

: مفاهُم عامت خىل املىازد املالُت: ول  املؿلب

 :حعٍسف املىازد املالُت .1

ضه أو جدخاج ئلُه,اإلاىعص هى الىؾُلت       اإلاا٫ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ .مً أي هٕى حؿمذ ل٪ بالخهى٫ ٖلى ش يء جٍغ

ل ئلى ألانى٫ والخض٣ٞاث وجضاو٫ ألامىا٫ . هى مىعص ال ٚجى ٖىه مً هاخُت أزغي ٌكحر الخمٍى

  ئن اإلاىاعص اإلاالُت هي أنى٫ لضحها صعحت مُٗىت مً الؿُىلت الى٣ضًت والاةخماهاث والىصات٘ في اإلاإؾؿاث    

. اإلاالُت والٗمالث وخُاػاث ألاؾهم والؿىضاث هي حؼء مً اإلاىاعص اإلاالُت

بُ٘ اإلاىخجاث والخضماث وئنضاع ألاؾهم ,    الكغ٧اث جىلض هظه اإلاىاعص مً مسخل٠ ألاوكُت التي ج٣ىم بها

اهاث هي بٌٗ مهاصع اإلاىاعص اإلاالُت,وحىالث عأؽ اإلاا٫ . وال٣غوى اإلاُلىبت وؤلٖا

حر بمبلٜ 5000          ئطا ٧ان لضي قغ٦ت  صوالع ٞان مىاعصها اإلاالُت جهل ئلى 3000صوالع ه٣ضا وخؿاب جٞى

. صوالع بالُب٘ هظا مثا٫ بؿُِ ألن الىا٢٘ اإلاالي للكغ٦ت أ٦ثر ح٣ُٗضا8000

: زأض املال - 

ًم ,ٌٗبر ًٖ مجمٕى ألاصواث والاالث واإلاباوي التي حؿاهم في ٖملُت الاهخاج أو ٖملُت ج٣ضًم الخضماث         ٍو

ألانى٫ الى٣ضًت وقبه ,أنى٫ ماصًت أزغي ,ألانى٫ اإلااصًت بما ٞيها ألاعاض ي واإلاباوي واإلادالث ووؾاةل الى٣ل

ت وجخمثل في اإلاٗلىماث والخ٨ىىلىحُا وبغاءة الازترإ,الى٣ضًت . ألانى٫ اإلاٗىٍى

: مادة العمل- 

وهي مجمٕى اإلاىاص ألاولُت اإلاؿخٗملت في ؤلاهخاج و٢ض ج٩ىن ٖلى ق٩لها الُبُعي الخام أو زًٗذ ئلى        

الث ؾاب٣ت في مإؾؿاث أزغي وحكمل اإلاسؼوهاث في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت بما ٞيها البًاٖت اإلاىاص ,جدٍى

. الىٟاًاث واإلاهمالث,اإلاىخىحاث الخامت الهى٘,اإلاىخىحاث ٢ُض الاهجاػ وهه٠ اإلاهىٗت,واللىاػم
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ت خُث ٌٗبر الٗمل ًٖ طل٪ اليكاٍ الىاعي والهاصٝ ئلى ٖملُت الاهخاج-  . الٗمل واإلاىاعص البكٍغ

. اإلاىاعص الخ٨ىىلىحُت وهي صعحت الخ٣ىُت والخ٣ُٗض الظي ًخمحز به الٗمل في اإلاإؾؿت- 

ل :املؿلب الثاوي مطادز الخمٍى

ل         ُٟت الخمٍى ل ,حٗخبر ْو غ بسهىم ,والازخُاع مً بُنها,بما جخًمىه مً بدث ًٖ مهاصع الخمٍى والخ٣ٍغ

ج ألاًٞل منها لظل٪ ًخُلب ال٣ُام بهظه ’ٖملُت هامت حضا بالٛت الخ٣ُٗض زانت في اإلاإؾؿاث ال٨بحرة,اإلاٍؼ

ل مً ازغ هام في عبدُت  ُٟت جىاٞغ ٦ٟاًت مخمحزة لضي ؤلاصاعة اإلاالُت إلاا لل٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بمىيٕى الخمٍى الْى

. اإلاإؾؿت وؾالمت ويٗها اإلاالي

ُت اخخُاحاتها مً ألامىا٫ ًب٣ى ,     وبٗض أن ج٩ىن ؤلاصاعة اإلاالُت للمإؾؿت ٢ض اهتهذ مً جدضًض ٦مُت وهٖى

ل التي ٖليها أن جسخاع مً بُنها وأن ج٣غع أًًا ٦ُُٟت اإلاؼج بحن هظه اإلاهاصع مً ’ ٖليها أن ج٣غع مهاصع الخمٍى

خباع ما ًلي , خُث ال٨م والىٕى واإلاهضع : أزظة بٗحن ؤلٖا

باٖخباع ان الهضٝ ألاؾاس ي لإلصاعة اإلاالُت هى حُٗٓم ال٣ُمت الخالُت ,أزغ اإلاضًىهُت في عبدُت اإلاإؾؿت و٢ُمتها -1

 .للمإؾؿت

 .اإلاؿخىي اإلاىاؾب مً الضًً لىي٘ اإلاإؾؿت -2

لت الاحل وخ٣ى١ اإلاال٨حن طل٪ في يىء جغ٦ُبت  -3 ل ال٣هحرة ألاحل والٍُى ج اإلاىاؾب مً مهاصع الخمٍى اإلاٍؼ

 .اإلاىحىصاث

خباعاث      ال بض أن جخىاٞغ لضي ؤلاصاعة اإلاالُت ,ولًمان الازخُاع ألاوؿب مً بحن ما هى مخاح,وئلى حاهب جل٪ الٖا

ل اإلاسخاٞت في عبدُت اإلاإؾؿت و٢ُمتها الخالُت , للمإؾؿت ال٣ضعاث ال٩اُٞت لخ٣ُُم أزغ اؾخٗما٫ مهاصع الخمٍى

ل بُٗت ٧ل ,وج٩ىن ملمت باإلاهاصع اإلاخاخت حمُٗها,٦ما ًخىحب ٖليها أهم حؿخ٣غ ٖلى أي مً مهاصع الخمٍى َو

ُىبه, ومحزاجه,واخض منها ئط أن ئنضاع .و٦ظل٪ ٧لٟت ٧ل منها وؤلاحغاءاث الالػمت للخهى٫ ٖلُه ’ومضي جىاٞغه, ٖو

٦ما ًسخل٠ هظان اإلاهضعان في ئحغاءاتهما ًٖ ئحغاءاث , عأؽ اإلاا٫ جسخل٠ ًٖ ئحغاءاث ئنضاع ألاؾىاص

في خحن أن ئحغاءاث ,ٞاألولى جخُلب ئحغاءاث وق٩لُاث ًىو ٖليها ال٣اهىن .الا٢تراى اإلاباقغ  مً البىى٥ مثال

وجى٢ُ٘ ال٣ٗىص اإلاغجبُت به م٘ البى٪ , الا٢تراى هي ئحغاءاث بؿُُت جخمثل في الخٟاوى ٖلى قغوٍ ال٣غى 

ت البىى٥ اإلا٣غيت . أو مجمٖى

 أطىاق زأض املال: 

ل الظي جدخاحه اإلاإؾؿاث وحٗٝغ ألاؾىا١ اإلاالُت بأجها ٖباعة ,      حٗخبر ألاؾىا١ اإلاالُت اإلاهضع الغةِس ي للخمٍى

ت اإلاإؾؿاث وؤلاحغاءاث التي حؿهل جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت بمسخل٠ أهىاٖها . ًٖ مجمٖى
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ىعاث التي جخد٤٣ لضي بٌٗ وخضاث الا٢خهاص ال٣ىمي ٖلى      وجلٗب ألاؾىا١ اإلاالُت صوعا مهما في جىػَ٘ الٞى

ل اخخُاحاتها للىمى والخُىع  (في هظا الا٢خهاص)جل٪ الىخضاث  وبظل٪ جم٨نها مً الؿحر ,التي جدخاج ئليها لخمٍى

ىعاتها ئلى ما ٨ًٟي لخلبُت هظه الاخخُاحاث ٗها صون الخاحت ئلى الاهخٓاع لخحن ونى٫ ٞو . بمكاَع

جغي في ألاؾىا١ اإلاالُت بُ٘ وقغاء اإلاُالباث اإلاالُت   خم الخمُحز بحن ؾى٢حن ازىحن,  ٍو وطل٪ خؿب اؾخد٣ا١ ,ٍو

: ألاصواث اإلاخضاولت في ٧ل منهما

:    الظىق الىلدي.1

٣هض بالؿى١ الى٣ضي حمُ٘ اإلاإؾؿاث والاحغاءاث التي حؿهل جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت طاث الؿُىلت      ٍو

ض مضتها ٖلى الؿىت ومً ألاوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت مثل هظا الؿى١ ألاوعا١ اإلاالُت الخ٩ىمُت . الٗالُت التي ال جٍؼ

ُت ت وال٣بىالث اإلاهٞغ . ال٣هحرة ألاحل وألاوعا١ الخجاٍع

: الظىق السأض مالي.2

لت ألاحل        ت اإلاإؾؿاث وؤلاحغاءاث التي حؿهل جضاو٫ ألاوعا١ اإلاالُت الٍُى ٌٗجي الؿى١ الغأؽ مالي مجمٖى

. مثل ألاؾهم والؿىضاث

 ل  :مطادز الخمٍى

ت الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ الالػمت لخُُٛت اخخُاحاتها     ئما مً اإلاهاصع الضازلُت أو : ًخاح أمام اإلاإؾؿاث الخجاٍع

لت ألاحل ل هظه ئما مً خُث اإلاهضع أو مً . الخاعحُت ولٟتراث ٢هحرة أو ٍَى م٨ً جهي٠ُ مهاصع الخمٍى ٍو

: أو مً خُث الؼمً وطل٪ ٧الخالي,خُث اإلال٨ُت

ومهاصع ,ًخم الخ٣ؿُم ئلى مهاصع صازلُت ٧األعباح اإلادخجؼة والاؾتهال٥ وبُ٘ ألانى٫ :مً خُح املطدز- 1

. زاعحُت ٧اال٢تراى وئنضاع الاؾىاص وحؿهُالث اإلاىعصًً

اصة عأؽ اإلاا٫ والاخخٟاّ بجمُ٘ ألاعباح :مً خُح امللىُت-2  ًخم ج٣ؿُم طل٪ ئلى مهاصع مال٩ي اإلاإؾؿت ٦ٍؼ

الخ .......ومىعصي ألاالث واإلاٗضاث ومإحغحها ومىعصي اإلاىاص,مثل البىى٥,ومهاصع مً اإلا٣غيحن ,أو حؼء منها

لت ألاحل ومهاصع مخىؾُت ألاحل وأزغي ٢هحرة ألاحل:مً خُح الصمً-3 . ًخم الخ٣ؿُم ئلى مهاصع ٍَى

ل ٖلى أؾاؽ مضتها لت ألاحل ,    وؾيؿخٗغى ُٞما ًلي مهاصع الخمٍى ل ٍَى أي ًخم ج٣ؿُمها ئلى مهاصع جمٍى

ل ٢هحرة ألاحل . ومهاصع جمٍى

لت  جل.1 ل ؾٍى   :مطادز جمٍى

لت ألاحل أو لخلبُت الاخخُاحاث ’     هي جل٪ اإلاهاصع التي ج٩ىن مضتها أ٦ثر مً ؾىت وحؿخسضم في الاؾدثماعاث ٍَى

حن : الضاةمت لبٌٗ ألانى٫ اإلاخضاولت وجى٣ؿم ئلى هٖى
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ل الخازجُت.1.1 : مطادز الخمٍى

وهي جل٪ اإلاهاصع التي ًخدهل ٖليها اإلاكغوٕ مً مهاصع زاعحُت بمىحب قغوٍ وئحغاءاث ال بض مً       

ىاةض الٟغم البضًلت اإلاخاخت (البىعنت)وجخدض هظه الكغوٍ في الؿى١ اإلاالي,جىُٟظها غ ألامىا٫ ٖو في يىء جٞى

ل الضازلي في أٚلب ألاخُان,بٗض ج٣ُُم ٢ضعة اإلاؿخُٟض ٖلى الدؿضًض ل الخاعجي م٨مال للخمٍى ٗض الخمٍى ئط مً ,َو

ل الضازلُت ت في الخهى٫ ٖلى ألامىا٫ ئلى مهاصع الخمٍى ٘ ,اإلاٟغوى أن ًخم مىذ ألاولٍى وزانت باليؿبت للمكاَع

حن ل الخاعحُت ئلى هٖى م٨ً ج٣ؿُم مهاصع الخمٍى : خضًثت الخأؾـ  ٍو

: أمىا٫ اإلال٨ُت وهي: ول  الىىع      

 ألاؾهم الٗاصًت. 

 ألاؾهم اإلامخاػة .

: ألامىا٫ اإلا٣تريت والتي أهم مهاصعها :الثاوي الىىع       

 الؿىضاث. 

  لت ألاحل ُت طٍو  35ال٣غوى اإلاهٞغ

ل الدازلُت.2.1 : مطادز الخمٍى

م٨ً جهيُٟها ُٞما ًلي  ل مً صازل الكغ٦ت هٟؿها ٍو :    هي جل٪ اإلاهاصع التي حٗخمض ٖلى ٖىانغ الخمٍى

 ل الظاحي مً عأؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى  .الخمٍى

 ألاعباح اإلادخجؼة. 

 اإلاسههاث. 

 36الاخخُاَاث 

ل كطيرة  جل.2  :مطادز الخمٍى

ل كطيرة  جلاحعٍسف مطادز .1.2 : لخمٍى

       هي جل٪ اإلاهاصع التي تهضٝ ئلى حُُٛت اخخُاحاث الكغ٦ت زال٫ صوعة الاؾدثماع ولخُُٛت الخىؾ٘ في وكاٍ 

غ ,اإلاكغوٕ زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة جدىاؾب مضتها م٘ صوعة الاؾدثماع ل ٢هحر ألاحل ًٞى وبظل٪ ٞان الخمٍى

باء اإلاالُت في الٟترة الىا٢ٗت بحن صوعة الاؾدثماع  وبحن بضء الضوعة الجضًضة ىض , للمكغوٕ ألامىا٫ إلاىاحهت ألٖا ٖو

ل وبظل٪ ج٩ىن ألامىا٫ ٖاَلت في خالت ٖضم ,اهتهاء صوعة الاؾدثماع ال ًدخاج اإلاكغوٕ ئلى الخمٍى

                                                           
ض ٧امل ا٫ قبِب- .118 م 117مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م "مباصب ؤلاصاعة اإلاالُت"صٍع 35  

ض ٧امل ا٫ قبِب مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م - 118صٍع 36 



       الفصل األول                            مدخل نظري لؼملية التقييم المالي وتنوع الموارد المالية 

 

25 

ل ألاحل ئط ؾتزصاص ال٩لٟت زال٫ هظه الٟترة.اؾدثماعها ل ٍَى وبظل٪ ٞان ,وزانت في خالت الخهى٫ ٖلى جمٍى

لت ألاحل ئطا ما جم اؾخسضامها في جلبُت  ل ٍَى ل ٢هحرة ألاحل ج٩ىن أ٢ل مً ٧لٟت الخمٍى ٧لٟت مهاصع الخمٍى

ل ٢هحر ألاحل ًخمحز بالؿهىلت الهسٟاى ألازُاع التي جخٗغى لها , الخاحاث ٢هحرة ألاحل ٦ما أن الخمٍى

ل ٢هحرة ألاحل هى ,اإلِاإؾؿاث اإلاالُت اإلااهدت إلاثل هظا الىٕى مً ال٣غوى وأهم مهضع مً مهاصع الخمٍى

ت ٢هحرة ألاحل ت وقهاصاث ,الؿى١ الى٣ضي الظي ًخٗامل بأصواث اؾدثماٍع مثل أصوهاث الخؼاهت وألاوعا١ الخجاٍع

وج٩ىن صعحت مساَغها مىسًٟت وؿبُا وجخٗامل بهظه ’وجخمحز هظه ألاصواث  بأن مضتها أ٢ل مً ؾىت,ؤلاًضإ

ُت والكغ٧اث اإلاالُت ال٨بحرة وألاٞغاص مً زال٫ ٢بى٫ الىصات٘  ألاصواث مسخل٠ اإلاإؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ

ت وزل٤ الى٣ض والخهى٫ ٖلى ال٣غوى والخٗامل بكهاصاث ؤلاًضإ  بمسخل٠ أق٩الها والخؿاباث الجاٍع

ت . 37وألاوعا١ الخجاٍع

ل ٢هحرة ألاحل بك٩ل عةِس ي مً :       وجخ٩ىن مهاصع الخمٍى

  ؤلاةخمان اإلاهغفي بأق٩اله. 

  ؤلاةخمان الخجاعي. 

 ت  38.ألاوعا١ الخجاٍع

ل كطير  جل.2.2  :أغساع الخمٍى

 ل في طعوة اليكاٍ اإلاىؾمي:الاخخُاجاث املىطمُت وجىسٌٟ هظه ,خُث جغجٟ٘ اخخُاحاث اإلاإؾؿت ئلى الخمٍى

٣ضم الا٢تراى ال٣هحر ألاحل بد٨م قغوَه ٞغنت  ت ٍو جي للمىؾم أو للضوعة الخجاٍع الخاحت باالهتهاء الخضٍع

اصة ألامىا٫ اإلا٣تريت ئلى مهاصعها بٗض اهتهاء اإلاىؾم ل ألاحل خُث جب٣ى ,للمإؾؿت إٖل ب٨ٗـ الا٢تراى ٍَى

 .أو جد٤٣ صزال مىسًٟا َىا٫ الٟترة زاعج اليكاٍ اإلاىؾمي,ألامىا٫ ٖاَلت ًٖ الٗمل

م٨ً  جىيُذ َبُٗت الاخخُاحاث اإلاىؾمُت مً زال٫ الك٩ل ع٢م  ٤  (1)هظا ٍو . اإلاٞغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
ض ٧امل ا٫ قبِب-ص 141 م140مغح٘ ؾ٤ُ ط٦غهو"مباصب ؤلاصاعة اإلاالُت "صٍع 37  

صاع أحىاصًً لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت ألاولى ,م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي والخىػَ٘"م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"مٟلح مدمض ٣ٖل

75 م2006 38  



       الفصل األول                            مدخل نظري لؼملية التقييم المالي وتنوع الموارد المالية 

 

26 

الاخخُاحاث اإلاىؾمُت       (02)            الك٩ل ع٢م 

 

 

                                                                                                                                     

 

 
                                                           الصمً 

 77مسجع طبم ذهسه ص"ملدمت في إلادازة املالُت"مدمد مفلح علل :ملطدزا

    الؿهىلت اليؿبُت للخهى٫ ٖلى ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل الهسٟاى مساَغها باليؿبت للضاةىحن م٣اعهت 

لت ألاحل  .وطل٪ ألهمُت ٖىهغ الؼمً في اإلاساَغ  التي ًىاحهها اإلا٣غيىن ,بمساَغ ال٣غوى ٍَى

  لت ألاحل باإلا٣اعهت م٘ ٧لٟت ال٣غوى اهسٟاى ٧لٟت ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل باإلا٣اعهت م٘ ٧لٟت ال٣غوى الٍُى

لت ألاحل الهسٟاى مساَغها بك٩ل ٖام  .الٍُى

  ل ٢ض ٩ًىن الخُاع الىخُض اإلاخاح أمام اإلاإؾؿت الخانت في خالت نٗىبت َغح أؾهم حضًضة أو الا٢تراى الٍُى

 .زؼألاحل ألؾباب جخٗل٤ بٓغوٝ الؿى١ أو ال٩لٟت

  ٢ض ٩ًىن الاةخمان ال٣هحر ألاحل بضون ٧لٟت زانت في خاالث الاةخمان اإلا٣ضم مً اإلاىعصًً الظًً ًمىدىن أًت

 39زهىماث لدصجُ٘ الضٞ٘ الى٣ضي

ل:املؿلب الثالح  :مصاًا وعُىب مطادز الخمٍى

  ٤ خم طل٪  ًٖ ٍَغ ل اإلاكاع ئليهما ٍو ل ألامثل ًجب اإلاٟايلت بحن أؾلىبي الخمٍى  ختى ًخم اجساط ٢غاع الخمٍى

لُت اإلاسخلٟت ُىب البضاةل الخمٍى ت مؼاًا ٖو , مٗٞغ
                                                           

77م76مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م"م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"مٟلح مدمض ٣ٖل 39  
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ل مطادز مصاًا.1  :الخمٍى

  امللىُت خلىق      : 

 .ال جىحض صٞٗاث زابخت مؿخد٣ت للمؿاهمحن ٖلى اإلايكأة خُث جخم جىػَٗاث ألاعباح َب٣ا للى٣ضًت اإلاخاخت -

 .ال ًخم اؾترصاص عأؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى -

 .اعجٟإ وؿبت خ٣ى١ اإلال٨ُت جإصي ئلى اعجٟإ اإلاالءة الاةخماهُت للميكأة -

 الاكتراع: 

ل مىسًٟت خُث أن مهغوٞاث زضمت مٟٗاة مً الًغاةب -  .جخمحز بخ٩لٟت جمٍى

ل مإ٢ذ ًم٨ً ؾضاصه -  .حٗخبر مهضع جمٍى

 .ال ًإصي ئلى اهسٟاى ٖاةض الؿهم بل ئلى ال٨ٗـ في بٌٗ ألاخُان -

ًم٨ً ج٠ُُ٨ قغوٍ الؿضاص م٘ الخض٣ٞاث الى٣ضًت .ال ٌُٗي للُٝغ اإلا٣ترى خ٤ الخضزل في ئصاعة الكغ٦ت -

 .اإلاخى٢ٗت

ل مطادز عُىب.2  :الخمٍى

  امللىُت خلىق: 

 .ئن ئنضاع أؾهم حضًضة مً هٟـ الىٕى ٢ض ًإصي ئلى اهسٟاى ٖاةض ألاؾهم -

ت لال٢تراى -  .حٗخبر مهغوٞاث ئنضاع  ألاؾهم مغجٟٗت م٣اعهت باإلاهغوٞاث ؤلاصاٍع

ل - ٘ ج٩لٟت الخمٍى لي للميكأة ئلى ٞع اصة وؿبت خ٣ى١ اإلال٨ُت في اله٩ُل الخمٍى  .ًإصي ٍػ

٤ صٖىة قغ٧اء حضص للمؿاهم ئلى اهسٟاى خهت الكغ٧اء ال٣ضامى - اصة عأؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ  .٢ض ًإصي ٍػ

 الاكتراع: 

 .ًخم الالتزام بؿضاص مهغوٞاث زضمت الضًً بٌٛ الىٓغ ًٖ جد٤ُ٣ أعباح مً ٖضمه -

 .له ٖمغ مدضص ًجب في جهاًخه ؾضاص أنل ال٣غى -

٘ اإلاساَغ الخانت باإلايكأة وهي ما ًُل٤ ٖليها باإلاساَغ اإلاالُت -  .ًإصي ئلى ٞع

ت في الؿضاص في خالت الخهُٟت -  40أولٍى

ل.3 : زطائظ مطادز الخمٍى

ت مً الخهاةو اإلاخمحزة ًٖ ب٣ُت اإلاهاصع ألازغي         ل مجمٖى م٨ً , ل٩ل مهضع مً مهاصع الخمٍى هظا ٍو

: اهمها ما ًلي, جىاو٫ حمُ٘ هظه اإلاهاصع مً حىاهب ٖضًضة

: الاطخدلاق.1.3

ض الظي ًخىحب ُٞه ٖلى اإلا٣ترى عص الضًً ئلى الضاةً .      الاؾخد٣ا١ ٌٗجي اإلاٖى
                                                           

غاى الخ٣ُُم ومغاحٗت ألاصاء والاؾدثماع في البىعنت)الخدلُل اإلاالي"الض٦خىع أمحن الؿُض أخمض لُٟي  ا ٚىُم 84الضاع الجامُٗت (أٚل قإع ػ٦ٍغ

ت م 35ب .م"ؤلابغاهُمُت" 406عمل  ؤلاؾ٨ىضٍع 40  
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هظا وجسخل٠ أمىا٫ الا٢تراى ًٖ أمىا٫ أصخاب اإلاكغوٕ اإلا٣ضمت ٖلى ق٩ل عأؽ ما٫ او ٖلى ق٩ل اعباح 

: مدخٟٔ بها بما ًلي

  و ًإصي عجؼ اإلاإؾؿت ,لل٣غوى احا٫ مُٗىت ًيبغي أن حؿضص ٞيها بٌٛ الىٓغ ًٖ أًت اٖخباعاث أزغي

 .اإلا٣تريت ًٖ الدؿضًض ئلى م٣اياتها وئحباعها ٖلى الخهُٟت

 ئما : خُث أن باؾخُاٖت اإلاؿدثمغ,صون أن ٌٗجي طل٪ الخأبُض في الاؾدثماع,ألمىا٫ اإلال٨ُت نٟت الاؾدثماع الضاةم

ش . بُ٘ خهخه أو جهُٟت اإلاإؾؿت الؾترصاص أمىاله ٘ ؤلاجٟا١ ٖلى جاٍع ٦ما أهه ًم٨ً في بٌٗ أهىإ اإلاكاَع

ش جخم جهُٟت اإلاكغوٕ ما لم ًخم الاجٟا١ ٖلى ججضًضه مغة أزغي . مدضص الهتهائها  .وبٗض طل٪ الخاٍع

     ئن مؿألت اؾترصاص اإلاال٪ الؾدثماعه ال٩امل في مكغوٕ أو مإؾؿت مُٗىت أمغ ًخى٠٢ ٖلى خالت ومغ٦ؼ 

ئط ٢ض ًخم٨ً مً اؾترصاص أ٦ثر مً اؾدثماعه ئطا ٧ان هاجخا أو أ٢ل مً هظه ال٣ُمت ئطا لم ٨ًً ألامغ , اإلاإؾؿت

. ٦ظل٪

اصة اإلاساَغ اإلاالُت للمإؾؿت اصة الا٢تراى ئلى ٍػ اصة ,    وبك٩ل ٖام جإصي ٍػ اصة عأؽ اإلاا٫ ئلى ٍػ في خحن جإصي ٍػ

. وبالخالي اإلاساَغ اإلاالُت اإلاغجبُت بظل٪ وجدؿً مغ٦ؼها الاةخماوي.نافي ٢ُمت اإلاإؾؿت وجسٌُٟ اإلاضًىهُت

: الخم على الدزل.2.3

:    هىا٥ زالزت مٓاهغ جمحز أمىا٫ الا٢تراى مً أمىا٫ اإلال٨ُت في مجا٫ الخ٤ ٖلى الضزل هي 

 ت ىاةضها ٢بل خهى٫ مال٩ي اإلاكغوٕ ٖلى : ولٍى ت خ٤ الضاةىحن بالخهى٫ ٖلى انل ٢غويهم ٞو حٗجي ألاولٍى

٢ض ًًُغ مال٩ي اإلاكغوٕ ئلى الخى٠٢ ًٖ جىػَ٘ ألاعباح جدذ يِٛ , وفي بٌٗ الخاالث.أي مً خ٣ى٢هم

ت الضاةىحن  أو ًإزغ اؾدُٟاء خ٣ى٢هم  .الضاةىحن ئطا ٧ان مثل هظا الخىػَ٘ ؾُإصي ئلى تهضًض أولٍى

ت الضاةىحن ٖلى اإلاال٨حن اث أًًا بحن الضاةىحن أهٟؿهم,     وئلى حاهب أولٍى ئط ًخ٣ضم الضاةىىن , هىا٥ أولٍى

خُث ًدهل الٗما٫ ٦ما جدهل اإلاإؾؿاث الخ٩ىمُت ٖلى خ٣ى٢ها , أصخاب الامخُاػ ٖلى الضاةىحن الٗاصًحن

. مً اإلاكغوٕ ٢بل خهى٫ الضاةىحن الٗاصًحن ٖلى خ٣ى٢هم

 ىاةضه في اإلاىاُٖض اإلاخ٤ٟ ٖليها :الخأهد ًمخاػ  الضاةىىن الٗاصًىن ٖلى اإلاال٨حن بالخأ٦ض مً الخهى٫ ٖلى صًنهم ٞو

وئن ٞكلذ في الضٞ٘ ٞاجها حٗغى , بٌٛ الىٓغ ًٖ جد٤ُ٣ اإلاإؾؿت لألعباح أو ٖضم جد٣ُ٣ها لظل٪, للضٞ٘

أما اإلاال٩ىن ٞال ًدهلىن ٖلى ألاعباح ئال بٗض جد٣ُ٣ها وئجساط ٢غاع بخىػَٗها وبٗض . هٟؿها للمالخ٣ت ال٣اهىهُت

م مً أن صعحت الخأ٦ض في جدهُل الضزل أٖلى لضي الضاةىحن منها لضي . صٞ٘ التزاماتهم للم٣غيحن وبالٚغ

ألن زؿاعة الكغ٦ت , ئال أن طل٪ ال ٌٗجي الخأ٦ض اإلاُل٤ بدهى٫ الضاةىحن ٖلى خ٣ى٢هم, أصخاب اإلاكغوٕ

اء بالضًىن ؾُٗجي زؿاعة للضاةىحن بم٣ضاع الى٣و , وئٞالؾها ضم ٦ٟاًت ما ًخد٤٣ مً الخهُٟت للٞى ٖو

 .الخانل
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 ئن ما ًدهل ٖلُه الضاةىىن مً اإلاإؾؿت اإلا٣تريت ٩ًىن ٖاصة م٣ضاعه مدضصا وزابخا بٌٛ :ملداز الدزل 

ٞان , ٞان ما ًدهلىن ٖلُه مً عبذ أو زؿاعة ٚحر مدضصة,أما باليؿبت ئلى اإلاال٨حن. الىٓغ ًٖ الىخاةج اإلاد٣٣ت

ض ٖلى خ٣ى١ الضاةىحن ت هجضهم ًدخٟٓىن بجمُ٘ ما ًٍؼ وئن ٧اهذ هىا٥ زؿاعة ٞهم ,جد٣٣ذ ألاعباح اإلاجٍؼ

 .مجبرون أًًا ٖلى صٞ٘ خ٣ى١ الضاةىحن وجدمل الخؿاعة

 : الخم على املىجىداث. 3.3

اء بالتزاماتها, وئطا ما ب٣ُذ ٖملُاث اإلاإؾؿت مغبدت     واؾخمغث في صٞ٘ ما ًخد٤٣ , وب٣ُذ ٢اصعة ٖلى الٞى

ً مغ٦ؼا ٖلى الٗاةض اإلاد٤٣ ٖلى , ٖليها لجمُ٘ صاةىيها في مىاُٖض الاؾخد٣ا١ ٩ًىن اهخمام اإلاؿدثمٍغ

اث ٖلى ,ل٨ً ئطا وحهذ اإلاإؾؿت باإلاك٨الث, اؾدثماعاتهم وجمذ جهُٟتها بخىحُه الاهخمام هدى أنىلها وألاولٍى

ً لخ٣ى٢هم وهىا٥ ٢ىاٖض ٖامت جد٨م جىػَ٘ خهُلت جهُٟت . هظه ال٣ُمت الؾدُٟاء ٧ل الضاةىحن واإلاؿدثمٍغ

غاعي  الترجِب الخالي . وبمىحب هظه ال٣ىاٖض ًخم هظه الخهُلت, اإلاإؾؿاث : ٍو

 الضاةىىن اإلامخاػون. 

 الضاةىىن الٗاصًىن بغهىهاث ٖلى مىحىصاث اإلاإؾؿت. 

 الضاةىىن الٗاصًىن ٚحر اإلاإمىحن بغهىهاث ٖلى مىحىصاث اإلاإؾؿت. 

  (خملت ألاؾهم اإلامخاػة )اإلاال٥ اإلامخاػون 

 خملت ألاؾهم الٗاصًت. 

وئطا ,     هظا وال حؿخىفي ٞئت مً الٟئاث أًا مً خ٣ى٢ها ٢بل أن حؿخىفي الٟئت التي حؿب٣ها ٧امل خ٣ى٢ها  

ٞاهه ًخم جىػَ٘ اإلابلٜ اإلاخىاٞغ لهم بك٩ل وؿبي , ٧اهذ خهُلت الخهُٟت ٚحر ٧اُٞت لدؿضًض الضاةىحن الٗاصًحن

 .بُنهم

: إلادازة والظُؿسة. 4.3

خملت ألاؾهم في قغ٧اث اإلاؿاهمت وأصخاب الكغ٧اث  )ئصاعة الكغ٦ت خ٤ مً خ٣ى١ اإلاال٨حن الٗاصًحن        

: وال ًمل٪ الضاةىىن مثل هظا الخ٤ (الٗاصًت

 ل٨ً ال ًم٨ً ججاهل جأزحرهم ٚحر اإلاباقغ  في هظه , ٞالضاةىىن لِـ لهم  اي نىث مباقغ في ئصاعة اإلاإؾؿت

٧اإلاداٞٓت ٖلى وؿب مالُت ,ؤلاصاعة الظي ًم٨ً ان ًٓهغ مً زال٫ ويٗهم لبٌٗ الكغوٍ في ٣ٖىص الا٢تراى

اء للضاةىحن, أو ٖضم جىػَ٘ ألاعباح, مُٗىت َىا٫ خُاة ال٣غى ئن أهمُت . أو جسهُو مبالٜ مدضصة ألحل الٞى

ألن الخاحت ئليهم جب٣ى , جأزحر الضاةىحن في ئصاعة الكغ٦ت مهضعه خاحت هظه ؤلاصاعة ئلى ٦ؿب صٖم الضاةىحن

 .مؿخمغة باؾخمغاع خُاة اإلاإؾؿت

 اث ججاه اإلاال٨حن الٗاصًحن , ٦ظل٪ ال ٌكتر٥ أصخاب عأؽ اإلاا٫ اإلامخاػ في ؤلاصاعة بؿبب ما ًخمخٗىن به مً أولٍى

 .ل٨ً ٢ض ٩ًىن لهم نىث مدضوص ئطا ما تهضصث مهالخهم
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  أما ؤلاصاعة الٟٗلُت للمإؾؿت ٞهي مؿإولُت خملت ألاؾهم الٗاصًت الظًً ٣ًىمىن بازخُاع مجلـ ؤلاصاعة لُخىلى

 .ؤلاصاعة هُابت ٖنهم

     والخ٨مت في ب٣اء ؤلاصاعة في أًضي خملت ألاؾهم الٗاصًت هي ٧ىجهم ألا٦ثر حٗغيا باإلا٣اعهت م٘ الضاةىحن 

ئط أجهم ال ًدهلىن ٖلى أي صزل ئال بٗض خهى٫ الضاةىحن وأصخاب الامخُاػ  ٖلى , وأصخاب الخ٣ى١ اإلامخاػة

ومً زم ٩ًىهىن أصخاب أ٦بر مهلخت في الخهى٫ ٖلى عبذ ًٟي باخخُاحاث الضاةىحن واإلاال٥ , خ٣ى٢هم

ً لُٓل لهم ٖاةضا مىاؾبا ً باؾدثماع أمىالهم في . اإلامخاٍػ لظا ٞلِـ مً اإلاخى٢٘ أن ٣ًبل مثل هإالء اإلاؿدثمٍغ

. أًت مإؾؿت جدذ مثل هظه الٓغوٝ ئال ئطا ٧اهذ لضحهم ال٣ىة ال٩اُٞت للؿُُغة ٖلى ئصاعتها

 :املسوهت. 5.3

٤ ئنضاع         ل ًٖ ٍَغ غها الخمٍى ل أ٦ثر مً جل٪ التي ًٞى غ الا٢تراى للمإؾؿت مغوهت في الخمٍى ًٞى

في خحن ال ًخىاٞغ مثل ,ٞاال٢تراى مخىاٞغ بأهىإ مخٗضصة ومىاُٖض مخٟاوجت وب٨مُاث جىاؾب الخاحت.ألاؾهم

اصة عأؽ اإلاا٫ ٤ ٍػ ل ًٖ ٍَغ ٣ت ًخُلب أن ٩ًىن حجم ؤلانضاع  ,طل٪ ٖىض الخمٍى ل بمثل هظه الٍُغ ألن الخمٍى

. بمؿخىي مٗحن ًبرع جدمل ٖىاء وج٩ال٠ُ وئحغاءاث ؤلانضاع

:  ثس على العىائد.6.3

اصة عأؽ اإلاا٫     ألن خ٤ اإلا٣غى ٣ًخهغ  ٖلى الٟىاةض التي , الا٢تراى أ٢ل أزغا في جأ٧ل الٗىاةض باإلا٣اعهت م٘ ٍػ

بت ض ٢اٖضة جىػَ٘ ألاعباح, ؾِخم اؾدُٗاب حؼء منها مً زال٫ الًٍغ اصة عأؽ اإلاا٫ , وهى بظل٪ ال ًٍؼ ب٨ٗـ ٍػ

بت اصة ٢اٖضة الخىػَ٘ وخ٣ى٢ها في ألاعباح الخايٗت للًٍغ  41.التي جإصي ئلى ٍػ

ل:املؿلب السابع : العىامل املدددة ألهىاع الخمٍى

ٞبًٗها ٌٗخمض بك٩ل عةِس ي ٖلى  ألامىا٫ الظاجُت  لخلبُت . جسخل٠ الهُا٧ل اإلاالُت للمإؾؿاث في م٩ىهاتها     

. والبٌٗ ٢ض ًسخاع  أمغا وؾُا بحن طل٪, في خحن ٌٗخمض ئلى خض ٦بحر ٖلى ألامىا٫ اإلا٣تريت,اخخُاحاجه اإلاالُت

هظا ألامغ ًًٗىا أمام حؿاؤ٫ خى٫ ألاؾباب التي جإصي ئلى وحىص مثل هظه الازخالٞاث في جغ٦ُبت الجاهب 

ما٫ مً خُث َبُٗت اإلاهضع ٦ما ًًٗىا أمام حؿاؤ٫ خى٫ الٗىامل التي ,ألاٌؿغ في محزاهُاث مإؾؿاث ألٖا

ل . ًدضص في يىئها اإلاهضع ألاوؿب للخمٍى

ت جتراوح بحن ْغوٝ      والجىاب ٖلى الك٤ ألاو٫ هى أـً هظه الازخالٞاث هي هدُجت لٗضة ٖىامل مخىاٖػ

بُٗت اليكاٍ الظي جماعؾه , وجىاٞغ ألاهىإ اإلاسخلٟت مً ألامىا٫, والخالت الا٢خهاصًت. اإلاإؾؿت هٟؿها َو

, أما بسهىم الٗىامل التي جدضص في يىئها أهىإ ألامىا٫ اإلاىاؾبت للمإؾؿت.  وجغ٦ُبت مىحىصاتها,اإلاإؾؿت

: ُٞم٨ً أن وٗضص منها
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: املالءمت بين ؾبُعت املطدز وؾبُعت الاطخسدام.1

لت ألاحل  ل اإلاىحىصاث الثابخت مً مهاصع ٍَى ل هي أن ًخم جمٍى ٦أمىا٫ اإلال٨ُت ,      ال٣اٖضة الٗامت في الخمٍى

لت ألاحل ل الاؾخسضاماث ال٣هحرة ألاحل. أو ال٣غوى الٍُى وحٗخبر , أما اإلاهاصع ال٣هحرة ألاحل ٞهي مالةمت لخمٍى

ت إلًجاص اعجباٍ بحن الخض٣ٞاث الى٣ضًت  بُٗت الاؾخسضاماث ٖملُت يغوٍع ٖملُت اإلاالةمت بحن َبُٗت اإلاهاصع َو

. اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖليها مً ألانى٫ اإلامىلت وحؿضًض الالتزاماث الىاقئت ًٖ ا٢خىاء هظه ألانى٫ 

لت   ٤ اؾخٗما٫ هظه الخضماث وبُ٘ ,    ٞاألنى٫ الثابخت مثال ج٣ضم زضماتها لٟتراث ػمىُت ٍَى ً ٍَغ ٖو

ٖلى ٞاةٌ مً الخض٤ٞ الى٣ضي اإلاخمثل في  (ئطا ٧اهذ ٖملُاتها مغيُت )اإلاىخجاث ًخى٢٘ أن جدهل اإلاإؾؿت 

وإلاا ٧اهذ مثل هظه الٟىاةٌ ال ج٨ٟي لؿضاص . ألاعباح اإلاد٣٣ت مًاٞا ئليها اؾتهال٥ اإلاىحىصاث الظاجُت هٟؿها

اء بالضًىن اإلاغجبُت بها ٖلى ٖضة , ٢ُمت اإلاىحىصاث الثابخت اإلامىلت زال٫ ٞترة مالُت واخضة لظا وحب جغجِب الٞى

وهي ٚالبا ما ج٩ىن وؿبت ٢لُلت . ٞتراث مالُت بك٩ل ًدىاؾب وحجم الٟىاةٌ الى٣ضًت اإلاخد٣٣ت هدُجت خُاػتها

. مً ٢ُمت هظه ألانى٫ الثابخت

ل اخخُاحاث اإلاإؾؿت ال٣هحرة ألاحل مً مهضع ٢هحر ألاحل      لها , ومبضأ اإلاالةمت ٣ًخط ي أًًا بخمٍى ألن جمٍى

ل ألاحل وهضٝ الغبدُت ٢ض ال ٩ًىن  بمؿخُإ اإلاإؾؿت ئٖاصة ألامىا٫ للم٣غيحن ٖىض , بىاؾُت مهضع ٍَى

ل ألاحل, اهتهاء اإلاىؾم وجىاٞغ الٟىاةٌ الى٣ضًت لضحها ل مً مهضع ٍَى ئما بؿبب الخاحت ئليها , ئطا ٧ان الخمٍى

ل مً , أو لىحىص ٚغاماث ٖلى الدؿضًض اإلاب٨غ, للمىؾم ال٣اصم في خحن ٩ًىن ألامغ ٨ٖـ طل٪ في خالت الخمٍى

ت وجدى٫ اإلاإؾؿت مً ٞىاةض ٖلى ٢غويها,مهضع ٢هحر ألاحل . ئط ًهٟى الضًً باهتهاء الضوعة الخجاٍع

 :الدزل.2

ت ٦ما ؾب٤ وأقغها جدؿحن الٗىاةض التي جد٣٣ها ٖلى أمىا٫ أصخابها ًٖ ’      بمؿخُإ اإلاإؾؿاث الخجاٍع

٤ الا٢تراى ب٩لٟت أ٢ل مً الٗاةض اإلاد٤٣ ٖلى اإلاىحىصاث . ٍَغ

٤ الا٢تراى الثابذ ل ًٖ ٍَغ في خاالث التي ج٩ىن ٞيها ٧لٟت الا٢تراى  )    ومً أهم اإلاحزاث التي ًد٣٣ها الخمٍى

هى جدؿحن الٗاةض ٖلى خ٣ى١ أصخاب اإلاإؾؿت بك٩ل أًٞل مما لى  (أ٢ل مً الٗاةض ٖلى اإلاىحىصاث ٣ِٞ

أما ئطا ٧اهذ ٧لٟت الا٢تراى أٖلى , أي صون ا٢تراى, ٧اهذ ٖملُاث اإلاإؾؿت ممىلت حمُٗها مً ٢بل أصخابها

٘ اإلاالي ؾخ٩ىن ٨ٖؿُت خُث ؾِىسٌٟ الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلاال٨حن, مً الٗاةض ٖلى اإلاىحىصاث , ٞان هخاةج الٞغ

٘ اإلاالي في الباب الؿاب٤ . و٢ض وضخىا طل٪ ٖىضما جدضزىا ًٖ الٞغ

 :الخؿس.3

:    ًىٓغ للخُغ في مجا٫ الٗىامل اإلادضصة مً مىٓىعًٍ هما

 زُغ الدكُٛل  -

ل -  زُغ الخمٍى
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غجبِ الخُغ ألاو٫ بُبُٗت اليكاٍ الظي جماعؾه اإلاإؾؿت والٓغوٝ الا٢خهاصًت التي حٗمل ٞيها .      ٍو

ض مً عأؽ اإلاا٫ في الخاالث التي ج٩ىن ٞيها مساَغ الدكُٛل مغجٟٗت  خىحب ٖلى اإلاإؾؿت أن حٗخمض ٖلى اإلاٍؼ ٍو

خماص ٖلى الا٢تراى و٢ض , ألن ٖضم اهخٓام حجم اليكاٍ ؾُإزغ في ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى زضمت صًنها, مً الٖا

. ًخٗغى لإلٞالؽ ئطا ٧اهذ أٖباء زضمت الضًً أ٦بر مً ٢ضعتها

ل ل ٖملُاث اإلاإؾؿت,    أما زُغ الخمٍى خماص ٖلى الا٢تراى في جمٍى اصة الٖا إصي مثل هظا ,ُٞيخج ًٖ ٍػ ٍو

اصة أٖباء زضمت الضًً خماص اإلاتزاًض ئلى ٍػ ىضما , و٢ض ٌٗغى اإلاإؾؿت في خالت عجؼها ًٖ زضمت صًنها, الٖا ٖو

ألجهم أزغ مً ٌؿخىفى خ٣ه ٖىض جهُٟت , جىاحه اإلاإؾؿت الٟكل جتهضص مهالح اإلاال٨حن أ٦ثر مً ٚحرهم

. اإلاإؾؿت

: إلادازة والظُؿسة.4

ل ,      ب٣اء ؾُُغة اإلاال٨حن الخالُحن ٖلى اإلاإؾؿت مً الٗىامل التي جلٗب صوعا باعػا في جسُُِ مهاصع الخمٍى

٤ الا٢تراى, لهظا الؿبب ل ًٖ ٍَغ وئنضاع ألاؾهم اإلامخاػة بضال مً , ٦ثحرا ما هجض اإلاال٨حن ًًٟلىن الخمٍى

ً ٧لهم ال حهضصون مثل هظه الؿُُغة بهىعة مباقغة. ئنضاع  أؾهم ٖاصًت , ألن الضاةىحن الٗاصًحن واإلامخاٍػ

. ألجهم ال ًمل٩ىن الخضزل في ؤلاصاعة

ألن الخىؾ٘ في الا٢تراى ٢ض ًإصي ئلى اعجٟإ مضًىهُت ,     ومثل هظا ألامغ ال ًم٨ً له أن ًدضر باؾخمغاع

لظا ؾ٩ُىن مً ألاًٞل صزى٫ جٟاصي ؤلاٞالؽ بالخطخُت , اإلاإؾؿت وعجؼها ًٖ ال٣ُام بسضمت صًنها وئٞالؾها

٤ عأؽ اإلاا٫ وصزى٫ بٌٗ اإلاال٥ الجضص . بجؼء مً الؿُُغة ًٖ ٍَغ

 :املسوهت.5

اصة أو جسٌُٟ ألامىا٫ جبٗا للخٛحراث الغةِؿُت في الخاحت ئلى ألامىا٫ ,      وحٗجي اإلاغوهت ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ٍػ

ل اإلاخاخت بكأن الخهى٫  ٦ما حٗجي حٗضص الخُاعاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاخاخت أمامها زانت ئطا حٗضصث مهاصع الخمٍى

. ٖلى ألامىا٫

دُذ جىاٞغ  اإلاغوهت للمإؾؿت : ٍو

  ئم٩اهُت الخُاع مً بحن الٗضًض مً البضاةل ٖىضما جدخاج اإلاإؾؿت ئلى الخىؾ٘ أو الاه٨ماف في مجمٕى ألامىا٫

 .التي حؿخسضمها

 ئم٩اهُت اؾخسضام اإلاخاح مً ألامىا٫ ٖىض الخاحت. 

 ل اصة ٢ضعتها ٖلى اإلاؿاومت م٘ مهاصع الخمٍى  .ٍػ

: هظا وج٣ٟض اإلاإؾؿت ال٨ثحر مً مغوهتها في الخاالث الخالُت  

  اصة جدض مً ال٣ضعة ٖلى الا٢تراى بكغوٍ م٣ٗىلت,ئطا ػاصث التزاماتها م مً جىاٞغ  ألامىا٫ في ,ألن الٍؼ بالٚغ

اصة عأؽ اإلاا٫, و٢ض ال ٌؿخُُ٘ الا٢تراى مُل٣ا. ألاؾىا١  .ألامغ الظي ٢ض ًًُغها للجىء ئلى ٍػ

  ج٣ضًم يماهاتها لل٣غوى ألاولى التي خهلذ ٖليها ًجٗل مً أًت ٢غوى حضًضة جخُلب يماهاتها أؾىة

ضم جىاٞغ هظه الًماهاث ًدض مً ٢ضعتها ٖلى الا٢تراى, بال٣غوى ال٣ضًمت  .ٖو
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 الالتزام بمىحب اجٟا٢ُاث الا٢تراى الؿاب٣ت بكغوٍ  جدض مً ٢ضعتها ٖلى الا٢تراى. 

ىض الاه٨ماف      بذ في الخسلو مً بٌٗ ألانى٫ , وجدخاج اإلاإؾؿت للمغوهت ٖىض الخىؾ٘ ٖو ٞاطا ٚع

ٞان ألامىا٫ اإلا٣تريت جد٤٣ لها هظه اإلاحزة ٖىضما ًدحن اؾخد٣ا٢ها , واؾخٗما٫ خهُلتها بخسٌُٟ التزاماتها

وجخد٤٣ لها اإلاحزة بك٩ل أًٞل ئطا ٧ان هىا٥ قٍغ ٌُٗيها خ٤ الضٞ٘ اإلاؿب٤ أو اؾخضٖاء ألاؾىاص ٢بل ,

ضها . مٖى

 الخىكُذ: 

واإلا٣هىص بالخى٢ُذ هى جدضًض اإلاإؾؿت للى٢ذ الظي ؾخضزل ُٞه ئلى الؿى١ م٣تريت ألحل الخهى٫ ٖلى      

ألامىا٫ بأصوى ٧لٟت مم٨ىت وبأًٞل الكغوٍ ل٨ً خاحت اإلاإؾؿت ئلى ألامىا٫ في بٌٗ ألاخُان ٢ض جلغي ٢ضعتها 

م مً ٖضم مىاؾبت الخى٢ُذ , ٖلى الخى٢ُذ وفي ٧ل ألاخىا٫ ًجب .ئط ٢ض جًُغ  ئلى ؾى١ الا٢تراى ٖلى الٚغ

. ان ًىُغ للخى٢ُذ في ئَاع ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ٢غاءة ألاؾىا١ اإلاالُت وألاخضار اإلاخى٢ٗت

: معاًير املدًىهُت للطىاعت. 6

اث مخٗاٝع ٖليها ليؿبت ئحمالي الضًىن ئلى نافي خ٣ى١ اإلاؿاهمحن إلاسخل٠ أهىإ        وهىا٥ مؿخٍى

جٗلهم , الهىاٖاث جب أن ال حكظ اإلاإؾؿت في حجم مضًىهُتها ًٖ ألاهماٍ اإلاخٗاٝع ٖليها ًيبه الضاةىحن ٍو ٍو

. ٌك٩ىن في ؾالمت اإلاى٠٢ اإلاالي للم٣غى

 :الظسوف الاكخطادًت العامت.7

خماص  ل ٖملُاتها بضال مً الٖا     ٢ض حصج٘ ْغوٝ الغواج الا٢خهاصي ٖلى جىؾ٘ اإلاإؾؿاث في الا٢تراى لخمٍى

اصة عأؽ اإلاا٫ . ألن ْغوٝ الغواج حُٗي اإلاإؾؿاث ز٣ت ب٣ضعتها ٖلى زضمت صًنها, ٖلى ٍػ

: حجم املؤطظت.8

ٞاإلاإؾؿاث طاث اإلاهاصع اإلاالُت ال٨بحرة وطاث ,  حجم اإلاإؾؿت ٖامل في ٢ضعتها ٖلى الخىؾ٘ في الا٢تراى     

ل أ٦ثر مً الث٣ت التي جخمخ٘ بها اإلاإؾؿاث الهٛحرة . الدجم الىاؾ٘ ٚالبا ما جخمخ٘ بث٣ت مهاصع الخمٍى

: الخطيُف الائخماوي للمؤطظت.9

٩ٞلما ٧ان هظا الغأي ئًجابُا ػاصث , الخهي٠ُ الاةخماوي هى ٖباعة ًٖ عأي ٞجي في مالةمت اإلاإؾؿت اإلاهىٟت    

اصة عأؽ اإلاا٫ ٤ الا٢تراى أو ٍػ لُت ؾىاء ًٖ ٍَغ اصة مهاصعها الخمٍى . ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى ٍػ

: همـ الخدفم الىلدي.10

 اإلا٣هىص بىمِ الخض٤ٞ هى الٟترة الؼمىُت التي جى٣ط ي ٖلى الاؾدثماع ختى ًبضأ بخد٤ُ٣ الى٣ض مً        

لت التي جى٣ط ي ختى جبضأ اإلاإؾؿت بخد٤ُ٣ الى٣ض مً ٖملُاجه, ٖملُاجه لت التي , ٞالٟترة الٍُى ٞالٟترة الٍُى
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ل٨ً ًم٨ً جٟاصي هظا ألازغ الؿلبي , جى٣ط ي ختى جبضأ اإلاإؾؿت بخد٤ُ٣ الى٣ض لها أزاع ؾلبُت ٖلى الؿُىلت

ل ًتزامً و٢ذ ؾضاصها ومىاُٖض صزى٫ الى٣ض ئلى اإلاإؾؿت . بازخُاع مهاصع جمٍى

ل مً مىٓىع الؿُىلت عأؽ اإلاا٫ ٞباالياٞت ئلى ٖضم الخاحت ئلى ئٖاصجه        ومً أًٞل مهاصع الخمٍى

ئط ًم٨ً ان جتراوح اليؿب , ٞان باإلم٩ان حٗضًل ألاعباح اإلاىػٖت له خؿب الٓغوٝ, ألصخابه ٦ما الا٢تراى

ل بىاؾُت ٢غى ٞان صٞٗاث الٟاةضة وألا٢ؿاٍ . اإلاىػٖت ٦غبذ بحن الهٟغ ووؿبت م٣ٗىلت بِىما لى جم الخمٍى

. ؾدك٩ل ٖبئا ا٦بر والتزاما بضٞ٘ هظه الالتزاماث ختى واو لم ًخد٤٣ أي صزل

: ؾاكت الاكتراع.11

بُت ل ٖملُاث اإلاإؾؿت مإاجُا للمإؾؿت مً هاخُت يٍغ ألن الٟاةضة ,      ٢ض ٩ًىن اؾخٗما٫ الضًً لخمٍى

بت , حك٩ل ه٣ٟت ل٨ً ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الا٢تراى وج٣ضًم الًماهاث جدض , وج٣ُ٘ مً الضزل الخاي٘ للًٍغ

 .مً ئم٩اهُت الاؾخٟاصة مً الا٢تراى صون خضوص

أدواث الاطدثماز في أطىاق زأض املال :املبدح الثالح

 جطيُف أدواث الاطدثماز في أطىاق زأض املال:املؿلب  ول 

  خحناملال إلى جى٣ؿم أصواث الاؾدثماع في عأؽ  :مجمٖى

: fundamentalأصواث أو أوعا١ مالُت أؾاؾُت: ولى

وهي في َبُٗتها مدغعاث ٦خابُت ٢ض ج٩ىن ,      وجمثل هظه ألاوعا١ ٖهب الخُاة في أؾىا١ عأؽ اإلاا٫ الخايغة

وخ٤ صاةيُه م٣ابل ٞاةضة زابخت مثل ,خ٤ مل٨ُت وخهت في الغبذ اإلاد٤٣ م٘ الخ٤ في ؤلاصاعة مثل ألاؾهم

ل,الؿىضاث أو خ٤ في ’ون٩ى٥ الاؾدثماع,أو خ٤ مل٨ُت وخهت في الغبذ بضون خ٤ في ؤلاصاعة مثل ن٩ى٥ الخمٍى

. الغبذ ٣ِٞ مثل خهو الخأؾِـ

: derivativesأصواث أو أوعا١ مالُت مكخ٣ت:الثاهُت

٣هض بها ألاصواث  التي حكخ٤ ٢ُمتها مً ٢ُمت ألانى٫ اإلاخضاولت في ألاؾىا١ الخايغة وما ًخضاو٫ (ال٣ٗىص)     ٍو

والتي جخمثل ٣ٖىصها أؾاؾا في ال٣ٗىص ألاحلت ,بها مً أنى٫ مالُت حٗض مُلب أؾاس ي لىحىص هظه اإلاكخ٣اث

٣ىص اإلاباصلت ٣ىص الخُاعاث ٖو . ئياٞت ئلى الخىع٤ٍ الظي ًجم٘ بحن الا٢تراى واإلاكخ٣اث,وال٣ٗىص اإلاؿخ٣بلُت ٖو

 جمُحز ألاوعا١ اإلاالُت ألاؾاؾُت ًٖ ألاوعا١ اإلاالُت اإلاكخ٣ت: 

: أخض َغ١ الخمُحز بحن ألانى٫ اإلاالُت ًخم ٖلى أؾاؽ

 .cash flousالخض٣ٞاث الى٣ضًت -

 .maturityالاؾخد٣ا١ -
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ًم٨ىىا جىيُذ طل٪ مً زال٫ الجضو٫ الخالي 

جمُحز ألاوعا١ اإلاالُت ألاؾاؾُت ًٖ ألاوعا١ اإلاالُت اإلاكخ٣ت  (04) الك٩ل ع٢م

 

 

                                   الخدفلاث الىلدًت    

ثابذ غير أهُد 

الخأمين أطهم غير أهُد الاطخدلاق 

طىداث مشخلاث مالُت ثابذ 
م ٢ىضوػ :املطدز     41م"اإلاكخ٣اث اإلاالُت"ٖبض ال٨ٍغ

 SHARES طهم :املؿلب الثاوي

ت          ت ال٣ُمت و٢ابلت للخضاو٫ بالُغ١ الخجاٍع وجثبذ خ٤ اإلاؿاهم في الكغ٦ت التي ,ألاؾهم هي اله٩ى٥ مدؿاٍو

م٨ً جهي٠ُ .وجسى٫ له هظه الهٟت مماعؾت خ٣ى٢ه في الكغ٦ت الؾُما خ٣ه في ألاعباح,أؾهم في عأؽ مالها ٍو

٣ا إلاا ًلي  :ألاؾهم ٞو

: مً خُح الشيل.1

خضاو٫ هظا الؿهم ًٖ : nominal sharesالاطمُت   طهم : أ الؿهم الاؾمي هى الظي ًهضع باؾم مال٨ه ٍو

٤ ال٣ُض في سجل الكغ٦ت إقغ ٖلى ألاؾهم بما ًُٟض ه٣ل اإلال٨ُت باؾم مً اهخ٣لذ ئلُه,ٍَغ . ٍو

خضاو٫ هظا : promissory shares  طهم إلاذهُت:ب الؿهم ؤلاطوي هى الؿهم الظي ٣ًترن بكٍغ ؤلاطن ٍو

٣ت الخٓهحر  ومً الىاصع ٖمال أن ًهضع ,أي ب٨خابت ٖلى ْهغ الؿهم ج٣ُض ه٣ل مل٨ُخه للمٓهغ ئلُه,الؿهم بٍُغ

. الؿهم إلطن شخو مٗحن

وئهما ًظ٦غ ُٞه ,الؿهم لخامله هى الؿهم الظي ال ًظ٦غ ُٞه اؾم اإلاؿاهم:bearer sharesلخاملها  طهم:ج

ٗخبر خامل الؿهم هى اإلاال٪ في هٓغ الكغ٦ت,أن الؿهم لخامله ٞان هظه ,وهٓغا الهضماج الخ٤ م٘ الؿهم.َو

. والتي ًىُب٤ بكأجها ٢اٖضة الخُاػة في اإلاى٣ى٫ ؾىض اإلال٨ُت,ألاؾهم حٗخبر مً اإلاى٣ىالث اإلااصًت 

  :مً خُح ؾبُعت الخطت.2

ألاؾهم الى٣ضًت هي ألاؾهم التي جمثل الخهو التي صٞٗذ ه٣ضا في عأؽ ما٫ :cash shares طهم الىلدًت:أ

. الكغ٦ت

ألاؾهم الُٗيُت هي الاؾهم التي جمثل الخهو الُٗيُت في عأؽ ما٫ :vendors shars طهم العُيُت:ب

. الكغ٦ت
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: الخلىق  خُحمً .3

ا:ordinary sharesالعادًت  طهم:أ وهي التي ًى٣ٗض إلاال٨يها الخ٤ ,ألاؾهم الٗاصًت هي أ٦بر أهىإ ألاؾهم قُٖى

و٢بل نٝغ أعباح ألاؾهم ,بٗض صٞ٘ الخىػَٗاث الخانت باألؾهم اإلامخاػة’في ا٢دؿام ألاعباح اإلاد٣٣ت

٤ أزغ ,اإلاإحلت ٦ما أن مؿإولُخه مدضوصة بدهخه ,ولخاملها الخ٤ في ه٣ل مل٨ُتها بالبُ٘ أو بالخىاػ٫ أو بأي ٍَغ

ذ في الجمُٗت الٗمىمُت . في عأؽ اإلاا٫ وله الخ٤ في الخهٍى

الؿهم اإلامخاػ هى الؿهم الظي ًخمخ٘ ببٌٗ مؼاًا ال جخمخ٘ بها ألاؾهم : preference sharesاملمخاشة  طهم:ب

ً,الٗاصًت غ بٌٗ الامخُاػاث لهظه ألاؾهم في ألاعباح أو هاجج الخهُٟت أو الخمٍى . ومً هظه اإلاؼاًا ج٣ٍغ

: الاطتهالن خُح مً.4

ئط جمثل حؼءا في عأؽ ما٫ ,أؾهم عأؽ اإلاا٫ هي التي لم حؿتهل٪ ٢ُمتها بٗض:capital sharesاملال زأض اطهم:أ

٪ ,وألانل أن ألاؾهم ال حؿتهل٪ َاإلاا الكغ٦ت ماػالذ ٢اةمت,الكغ٦ت لم ٌؿترصه اإلاؿاهم بٗض ومً خ٤ الكٍغ

ت لألؾهم,جبٗا لظل٪ الب٣اء في الكغ٦ت ئلى أن جى٣ط ي . وهظه ألاؾهم بظل٪ جمثل الهىعة الٗاصًت اإلاألٞى

أؾهم الخمخ٘ هي ألاؾهم التي جمىذ للمؿاهم التي اؾتهل٨ذ أؾهمه :REDEEMABLE SHARES للخمخع أطهم:ب

٦ما أجها جمىذ لهاخبها خ٤ خًىع حلؿاث .وهظه ألاؾهم ٢ابلت للخضاو٫ ,في عأؽ اإلاا٫ أزىاء خُاة الكغ٦ت

وهظا الىٕى ’صون أن ٩ًىن له خ٤ في مىحىصاث الكغ٦ت ٖىض الخهُٟت,والخهى٫ ٖلى ألاعباح,الجمُٗت الٗمىمُت

ول٨ً ٢ض جًُغ الكغ٦ت ئلى طل٪ ئطا ٧اهذ ٢ض خهلذ ٖلى امخُاػ مً الخ٩ىمت ,مً ألاؾهم ٖلى زالٝ ألانل

٤ مً اإلاغا٤ٞ ’أو ٚحرها مً الهُئاث الٗامت إلاضة مُٗىت الؾخٛال٫ مىعص مٗحن مً مىاعص الثروة الُبُُٗت أو مٞغ

وأًًا ئطا ٧اهذ مىحىصاث الكغ٦ت مما حهل٪ ,جإو٫ بٗضها ممخل٩اث الكغ٦ت للجهت اإلااهدت لالمخُاػ,الٗامت

 42باالؾخٗما٫ مما ٌؿخدُل مٗه خهى٫ اإلاؿاهمحن ٖلى ٢ُمت أؾهمهم ٖىض اه٣ًاء الكغ٦ت

: BONDSالظىداث:املؿلب الثالح

:  حعٍسف الظىداث .1

٢ضم ٖلى ؾبُل ,ًضًً به خامله للكغ٦ت بمبلٜ مً اإلاا٫,       ًم٨ً حٍٗغ٠ الؿىض بأهه ن٪ ٢ابل للخضاو٫ 

ل ألاحل ٤ الا٦خخاب الٗام,ال٣غى ٍَى لُمىده خ٤ الخهى٫ ٖلى الٟىاةض اإلاكغوَت أزىاء اإلاضة ,٣ٌٗض ًٖ ٍَغ

. 43وا٢خًاء أحله,اإلادضصة لب٣اةه

ل ألاحل ًخٗهض مهضعه بأن ًضٞ٘ ٞاةضة ٢ُمخه الاؾمُت ,      ٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ الؿىض ٖلى أهه ؾىض أطوي ٍَى

ش مدضص مؿب٣ا وجدضص قغوٍ الٟاةضة والضٞ٘ ٖاصة بيكغة  باإلياٞت ئلى صٞ٘ ال٣ُمت الاؾمُت هٟؿها في جاٍع

. 44  التي ًخم جدًحرها ٢بل َغح ألاؾىاص للبُ٘  INDENTUREؤلانضاع

                                                           
م ٢ىضوػ  43 م42 م41 م2014الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت ألاولى "اإلاكخ٣اث اإلاالُت"ٖبض ال٨ٍغ 42  

43هٟـ اإلاغح٘ م  43  
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: الظىداث جلظُم.2

    ٦ما أن خامل الؿىض لِـ له خ٤ أن ٌكاع٥ بأي نىعة في ئصاعة الكغ٦ت ب٨ٗـ اإلاؿاهم الظي له ز٤ 

: ومغا٢بت أٖما٫ مجلـ ؤلاصاعة وجى٣ؿم الؿىضاث ئلى أهىإ ٖضًضة هظ٦غ منها,خًىع الجمُٗاث الٗمىمُت

مً خُح مطدزها :أوال 

 ت ال٣ُمت جمثل صًىا مًمىها في طمت الخ٩ىمت:الظىداث الخىىمُت البا ما ج٩ىن طاث .وهي ن٩ى٥ مدؿاٍو ٚو

ت وج٩ىن ئما صاةمت ,ٞىاةض زابخت خم َغخها لال٦خخاب الٗام وجخضاو٫ بالُغ١ الخجاٍع الؿىضاث التي ال جدضص )ٍو

سا لؿضاصها وجهضع الخ٩ىمت (. الؿىضاث التي جدضص الخ٩ىمت أحال لدؿضًض ٢ُمتها)أو اإلاؿتهل٨ت(الخ٩ىمت جاٍع

ل ٖملُاث الخىمُت الا٢خهاصًت أو إلاىاحهت عجؼ اإلاحزاهُت أو َاعب أزغ  خم ؤلانضاع ًٖ ,هظه الؿىضاث لخمٍى ٍو

جُا ٤ الا٦خخاب الٗام اإلاباقغ أو بُغخها في البىعنت جضٍع  .وأن حؿخٗحن الخ٩ىمت بالبىى٥ لبُٗها, ٍَغ

وهي . جخمحز هظه الؿىضاث بسلىها مً اإلاساَغ وجمخٗها بضعحت ٖالُت مً الؿُىلت م٘ ئٖٟاءها مً الًغاةب

ل ؤلاهٟا١ الٗام أو ؾىضاث الهُئاث الضولُت .جدىٕى بضوعها ئلى أهىإ مخٗضصة ٦ؿىضاث الضولت التي جهضع لخمٍى

ٗها,٧البى٪ الضولي لإلوكاء والخٗمحر ل مكاَع زم هىا٥ ؾىضاث اإلاإؾؿاث الٗامت الخ٩ىمُت .التي جهضعها لخمٍى

بُٗت اإلاإؾؿت ومً أهمها ت خؿب هٕى َو ٗها وهي مخىٖى ل ه٣ٟاتها ومكاَع : اإلاهضعة لخمٍى

 ىت ٤ الا٦خخاب الٗام وطل٪ لؿض خاحاث :طىداث الخٍص وهي ؾىضاث جهضعها الخ٩ىمت ألحل ٢هحر ًٖ ٍَغ

ت ئبان ألاػماث الا٢خهاصًت وهظه الؿىضاث ال جددؿب ٖنها ٞاةضة ول٨نها جبإ بسهم الٟاةضة في ٢ُمتها .يغوٍع

 .الاؾمُت ٖلى أؾاؽ ؾٗغ الٟاةضة

 ىت ش مٗحن وال جخجاوػ :شهاداث الخٍص وهي حٗهض بضٞ٘ مبلٜ مٗحن مً اإلاا٫ ئياٞت ئلى ٞاةضة مدضصة في جاٍع

 .مضتها الٗام ال٩امل

 وهي ؾىضاث صًً جهضعها البىى٥ لهالح الخ٩ىمت وهي ٖلى زالر أهىإ:شهاداث الاطدثماز: 

 .وال حؿترص ال٣ُمت والٟىاةض باليؿبت اإلاخ٤ٟ ٖليها في جهاًت اإلاضة,وهي ؾىض مضجه ٖكغ ؾىىاث: 1مجمىعت  -

وهي ؾىض صًً ٌُٗي ناخبه الٟىاةض اإلاخد٣٣ت للكهاصة ٧ل ؾىت أو ؾخت أقهغ  خؿب قغوٍ :2مجمىعت -

 .وحؿترص ٢ُمت الؿىض في جهاًت اإلاضة.ؤلانضاع

وهي قهاصاث طاث حىاةؼ ججغي ٖليها السخب الضوعي باُٖاء حىاةؼ للكهاصاث الٟاةؼة اٖخماصا :3مجمىعت -

 .وال ًترجب ٖليها ٞىاةض زابخت.ٖلى الُىانِب 

 وهي الؿىضاث التي جهضعها اإلاإؾؿاث اإلاالُت او الكغ٧اث الٗاملت في ال٣ُإ :طىداث اللؿاع الخاص

ت والهىاُٖت والخضمُت ٗها, الخام أو الكغ٧اث الخجاٍع ل مكاَع وج٩ىن مًمىهت في الٛالب وجخمحز .وطال٪ لخمٍى

ول٨نها أ٦ثر حٗغيا للمساَغ اإلاترجبت ًٖ عجؼ .ًٖ الؿىضاث الخ٩ىمُت ب٩ىجها جهضع  بمٗضالث ٞاةضة أٖلى

ت ىاةضه الؿىٍى اء بالضًً ٞو وجى٣ؿم هظه الؿىضاث ئلى ٖضة أ٢ؿام خؿب اٖخباعاث ,الجهاث اإلاهضعة ًٖ الٞى

 :هظ٦غ منها.مسخلٟت

                                                                                                                                                                                     
120مغح٘ ؾب٤ ط٦غه  م"م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"مٟلح مدمض ٣ٖل  44 
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 :باعخباز الاطخدلاق:أ

ٖباعة ًٖ ؾىضاث طاث ٢ُمت واخضة وحُٗى ٖليها ٞىاةض زابخت (ؾىضاث ٖاصًت)ؾىضاث طاث اؾخد٣ا١ زابذ -

 .ًٞال ًٖ  ٢ُمت الؿىض ٖىض جهاًت مضة ال٣غى

اء بٗالوة ئنضاعه وهى ؾىض ًهضع ب٣ُمت ئؾمُت مُٗىت ج٩ىن أٖلى مً  ال٣ُمت الى٣ضًت  - الؿىض اإلاؿخد٤ للٞى

ؿمى الٟغ١ بحن ال٣ُمخحن بٗالوة ؤلانضاع  .ٖىض  الا٦خخاب َو

 :اعخباز الػمان:ب 

وهي ٖباعة ًٖ ؾىجضاث ٖاصًت جهضع ب٣ُمت اؾمُت ًضٞٗها اإلا٨خدب ٖىض الا٦خخاب وجدؿب  :مػمىهت طىداث -

الٟىاةض ٖلى أؾاؾها ئال أجها مصخىبت بًمان شخص ي مثل ٦ٟالت الخ٩ىمت أو ئخضي البىى٥ أو بًمان ُٖجي 

با ٞان ٖاةض هظه الؿىضاث ا٢ل مً أي هٕى أزغ ضم وحىص اإلاساطع ج٣ٍغ  .وبؿبب الًمان ٖو

 .ج٩ىن ٚحر مصخىبت بًمان لظل٪ جدخاج ئلى ٖىاًت وؿبُت مً اإلاؿدثمغ:طىداث غير مػمىهت -

 :باعخباز الىطِب:ج

ش اؾخد٣ا١ :طىداث الىطِب - وهي ؾىضاث جهضع ب٣ُمت اؾمُت وجدضص الكغ٦ت لخاملها ٞاةضة بخاٍع

ت في ٧ل ٖام إلزغاج ٖضص مً الؿىضاث وجضٞ٘ ألصخابها م٘ ٢ُمتها .مٗحن ٤ ال٣ٖغ جغي السخب ًٖ ٍَغ ٍو

ت لخُٗحن الؿىضاث التي حؿتهل٪ بضون ٞاةضة, م٩اٞأة مهمت وهي مً أهىإ الُىانِب وال  حؿترص ,وججغي ال٣ٖغ

 .٢ُمت هظه الؿىضاث ٖىض الخؿاعة

 وهي الؿىضاث التي ٌؿترص خاملها عأؽ ماله في خالت الخؿاعة بسالٝ :طىداث الىطِب بدون فائدة -

 .(طاث الٟاةضة)الىهِب

ل:د  :باعخباز الخدٍى

ل - لها ئلى أؾهم أو ؾىضاث أو :الظىداث اللابلت للخدٍى هي ؾىضاث حُٗي لخاملها الخ٤ في َلب جدٍى

 .و٢ض جهضعها الخ٩ىماث أًًا,٧ليهما

ل - ل:الظىداث الغير كابلت للخدٍى وجهضع  ٖاصة بمٗض٫ ٞاةضة أٖلى مً ,ؾىضاث ال حُٗي اإلا٨خدب خ٤ الخدٍى

ل  .الؿىضاث ال٣ابلت للخدٍى

باعخباز الشيل  : ثاهُا  

 ٤ الدسجُل:طىداث اطمُت هظا الىٕى مً الؿىضاث ًم٨ً ,وهي الؿىضاث التي جدمل اؾم ناخبها وجى٣ل بٍُغ

خم جدهُل , أن ٩ًىن مسجال ٧امال أي الضًً ألانلي والٟاةضة مٗا أو مسجال حؼةُا أي أنل الضًً ٣ِٞ ٍو

٣ت ٤ ال٩ىبىهاث اإلاٞغ  .الٟاةضة ًٖ ٍَغ

 ٤ الدؿلُم,هي الؿىضاث التي ال جدمل اؾم ناخبها: الظىداث لخاملها خٗهض مدغعه , وجيخ٣ل مل٨ُتها ًٖ ٍَغ ٍو

إل إلاً ًدمل الؿىض ش مٗحن أو بمجغص ؤلَا  .بضٞ٘ مبلٜ مٗحن مً الى٣ىص في جاٍع
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      ل٣ض ا٢خهغها ٖلى بٌٗ ألاهىإ ٣ِٞ ٞاإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت أنبدذ جخٟجن في ئنضاع أهىإ حضًضة مً 

. الؿىضاث لجلب أصخاب ألامىا٫ إلًضإ مضزغاتهم

, ٞان الؿىضاث وهي وز٣ُت بضًً.       وبالىٓغ ئلى الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي للؿىضاث واإلاخ٤ٟ ٖلُه ٖىض الا٢خهاصًحن 

واإلاخأمل ًالخٔ أن هظا اإلا٣غى ًأزظ في جهاًت اإلاضة أ٦ثر مما أ٦ثر مما أ٢غى مما ,بالخالي ٌٗامل مال٨ها ٦م٣غى

ا الهضعاحه جدذ الغبا . ًض٫ ٖلى أمغ الؿىضاث التي جهضع بٟاةضة أمغ  مدغم قٖغ

٤ بحن أهىاٖها ً ئلى ٖضم حىاػ الخٗامل بالؿىضاث صون جٍٟغ واؾخضلىا ,       و٢ض طهب أٚلبُت الٗلماء اإلاٗانٍغ

٦ما ,ٞهى مً عبا اليؿِئت اإلادغم.ٖلى طل٪ ٩ًىن الؿىض ٢غيا ألحل ٖلى الجهت اإلاهضعة بٟاةضة مكغوَت وزابخت

أن هظا ال٣غى هى مً نىع الىصات٘ التي حؿخٛلها البىى٥ في اؾدثماعاث زانت بٗض جمل٨ها م٘ يمان عص اإلاثل 

مه في ال٨خاب والؿىت,وػٍاصة . وهظا هى ال٣غى ؤلاهخاجي الغبىي الظي ٧ان قاتٗا في الجاهلُت وهؼ٫ جدٍغ

       بالخالي ال ًجىػ بُ٘ الؿىضاث وجضاولها مهما ٧اهذ الجهت اإلاهضعة لهاو وال ًجىػ للبى٪ ؤلاؾالمي أن ًضزل 

اث . في ٖملُت الا٦خخاب ٖلى الؿىضاث لهالح اخض وال ًخٗاَى بُٗها أو قغاءها أو هٕى مً أهىإ الخهٞغ

وبٗض , 1990       ول٣ض اجسظ مجلـ مجم٘ ال٣ٟه ؤلاؾالمي بجضة في صوعة مإجمغه الؿاصؽ اإلاى٣ٗضة ٖام 

إل ٖلى أن الؿىض قهاصة ًلتزم اإلاهضع بمىحبها ان ًضٞ٘ لخاملها ال٣ُمت الاؾمُت ٖىض الاؾخد٣ا١ م٘  الَا

ت  ٞاةضة مخ٤ٟ ٖليها ميؿىبت ئلى ال٣ُمت الاؾمُت للؿىض أو جغجِب هٟ٘ مكغوٍ ؾىاء أ٧اهذ حىاةؼ جىػٕ بال٣ٖغ

ا أم زهما  ئن الؿىضاث التي جمثل التزاما بضٞ٘ مبلٛها م٘ ٞاةضة ميؿىبت ئلُه أو :"٢غع ما ًلي,أو مبلٛا م٣ُٖى

ا مً خُث ؤلانضاع أو الكغاء أو الخضاو٫ .هٟ٘ مكغوٍ ت ؾىاء أ٧اهذ الجهت ,مدغمت قٖغ ألجها ٢غوى عبٍى

ت أة حؿمُت ,اإلاهضعة لها زانت أو ٖامت جغجبِ بالضولت ت أو اصزاٍع وال أزغ  لدؿمُتها قهاصاث أو ن٩ى٧ا اؾدثماٍع

ٗا أو ٖمىلت أو ٖاةضا ت اإلالتزم بها عبدا أو َع ٞالٗبرة في ال٣ٗىص للم٣انض واإلاٗاوي ال لأللٟاّ ,الٟاةضة الغبٍى

 45".واإلاباوي

الفسق بين  طهم والظىداث :املؿلب السابع

:       جخمحز الؿىضاث ًٖ ألاؾهم بما ًلي

 في خحن ًمثل الؿهم خ٣ا في اإلال٨ُت,ًمثل الؿىض صًىا ٖلى الكغ٦ت. 

 ًدهل خامل الؿىض ٖلى ٖاةض زابذ هى الٟاةضة في خحن ًدهل خامل الؿهم ٖلى الغبذ ئطا جد٤٣. 

 ًخ٣ضم خملت ألاؾىاص في خ٣ى٢هم ٦ضاةىحن ٖلى خملت ألاؾهم. 

  ًدهل خملت الؿىضاث ٖلى ٖاةض زابذ ًضٞ٘ بمىاُٖض مدضصة بٌٛ الىٓغ ًٖ جد٤ُ٣ اعباح او ٖضم

 .وال ًدهل خملت ألاؾهم ٖلى ٖاةض ئال ئطا جد٣٣ذ أعباح,جد٣ُ٣ها

 وال أحل لألؾهم,للؿىضاث احل مدضوص حؿضص ُٞه. 
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  ذ او الاقترا٥ في ؤلاصاعة ٤ ,ال ًد٤ لخملت الاؾىاص الخهٍى ولخملت ألاؾهم الخ٤ في ئصاعة الكغ٦ت ًٖ ٍَغ

 .اهخساب أًٖاء مجلـ ؤلاصاعة

 وال ٣ًضم مثل هظا الًمان لخملت ألاؾهم,٢ض ج٣ضم بٌٗ مىحىصاث الكغ٦ت يماها لخملت ألاؾىاص. 

 ا مً قغوٍ الاؾىاص ًم٨ً للضاةىحن الخأزحر ٞيها إلحغاء الخصخُذ الالػم  46ئطا زغ٢ذ الكغ٦ت قَغ
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: زالضت الفطل

  ًدخىي هظا الٟهل ٖلى مٟاهُم أؾاؾُت خى٫ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باإلاإؾؿت الا٢خهاصًت خُث جم     

ت لٗملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي  ُٟت اإلاالُت,الخٗغى في اإلابدث ألاو٫ ئلى مٟاهُم هٍٓغ ٟها .والْى خُث جم حٍٗغ

ش جُىعها وأهمُتها خُث ,٦ما ٢ض ألم ب٣ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء.وجم جدضًض مغاخل ٖملُت الخ٣ُُم.والخُغ١ ئلى جاٍع

زم ئلى الخ٣ُُم باليؿبت .زهاةو وقغوٍ الخ٣ُُم الجُض لألصاء,جم الخُغ١ ُٞه ئلى ماهُت ٢ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء

. للمإؾؿت وئلى م٣ُٗاث ٖملُت الخ٣ُُم

خُث جم الخُغ١ ٚلى مٟهىمها أوال زم ٚلى ,  أما اإلابدث الثاوي ٣ٞض زهو للمىاعص اإلاالُت للمإؾؿت   

ل خؿب مضتها زاهُا ل,مهاصع الخمٍى ُىب مهاصع الخمٍى ٦ما ألم بالٗىامل اإلادضصة ألهىإ ’ زم ئلى مؼاًا ٖو

ل . الخمٍى

    في اإلابدث الثالث جم الخُغ١ ئلى ألصواث الاؾدثماع في ؾى١ عأؽ اإلاا٫ خُث جم الخُغ١ ئلى ج٣ؿُماتها زم ئلى 

. زم ئلى أزحرا ئلى الٟغ١ بحن الؿىضاث والاؾهم. مٟاهُم خى٫ ألاؾهم والؿىضاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الٟهل الثاوي 
 

الخىاػن اإلاالي :اإلابدث ألاو٫ 

الؿُىلت والِؿغ اإلاالي :اإلابدث الثاوي

 lاإلاغصوصًت وئوكاء ال٣ُمت:اإلابدث الثالث
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: جمهُد

ل٣ض جم الخُغ١ في الٟهل الؿاب٤ ئلى مٟاهُم ٖامت خى٫ اإلاىاعص اإلاالُت وخى٫ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء         

وؾِخم في هظا الٟهل حؿلُِ الًىء بضعاؾت مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي مً خُث جىيُذ مٟاهُمها ,اإلاالي

. وجدضًض أهمُتها باٖخباعها حجغ ألاؾاؽ في ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي

وهي في ,      ئن اإلاإقغاث التي ؾِخم الخُغ١ ئليها في هظا الٟهل هي مإقغاث ٦مُت حؿهل ٖملُت خؿابها

ؤلاياٞت ,مجملها مإقغاث مالُت أو ه٣ضًت وهظا ٌٗىص ئلى َبُٗت اإلاٗلىماث اإلاٗخمض ٖليها في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي

ٞان هظه اإلاإقغاث ,باإلياٞت ئلى ما ؾب٤ ط٦غه ,ئلى ٧ىن اإلاإقغاث اإلاالُت ٞهي ج٣ضم في نُٜ مُل٣ت أو وؿبُت

ُت  ٞهي ال , ٞالىدُجت التي ٣ًضمها اإلاإقغ هي هي هٟؿها مهما ٧ان الصخو اإلا٩ل٠ بالخ٣ُُم.جدؿم باإلاىيٖى

. جخأزغ بظاث اإلا٣ُم

     ٢ؿم هظا الٟهل ئلى زالر مباخث جدىاو٫ أهم ألاصواث التي ًم٨ً اؾخسضامها لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي في 

: وهي,اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت

  الخىاشن املالي:املبدح  ول 

 الظُىلت والِظس املالي:املبدح الثاوي 

 املسدودًت وإوشاء اللُمت:املبدح الثالح 
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الخىاشن املالي :املبدح  ول 

        ًضعؽ هظا اإلابدث الخىاػن اإلاالي في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، و الظي ًم٨ً اٖخباعه مُٗاع مهم لخ٣ُُم ألاصاء 

ه مً أحل جد٤ُ٣ ألامان للمإؾؿت، ألن  ُٟت اإلاالُت ئلى بلٚى اإلاالي ٧ىهه هضٝ مالي حؿعى و باؾخمغاع الْى

العجؼ اإلاالي ٌؿلب اإلاإؾؿت اؾخ٣اللها جدذ جأزحر اللجىء ئلى الا٢تراى هظا مً حهت أو سخب طوي الخ٣ى١ 

ائها بالتزاما مً حهت أزغي  . ز٣تهم مً اإلاإؾؿت لٗضم ٞو

 :و ؾِخم في هظا اإلابدث صعاؾت الخىاػن اإلاالي مً زال٫ مىهجحن أو صعاؾخحن هما

الضعاؾت الؿا٦ىت للخىاػن اإلاالي. 

الضعاؾت الخغ٦ُت للخىاػن اإلاالي. 

 .الدزاطت الظاهىت للخىاشن املالي:املؿلب  ول 

إعداد امليزاهُت املالُت .1

مبادئ إعداد امليزاهُت املالُت 1.1

ت        ئن حٗضًل و جصخُذ بٌٗ ٖىانغ اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت للخهى٫ ٖلى اإلاحزاهُت اإلاالُت ًخُلب اخترام مجمٖى

ت، مبضأ  مً اإلاباصب هي مبضأ الؿُىلت لألنى٫، و الاؾخد٣ا٢ُت للخهىم باإلياٞت ئلى اخترام مبضأ الؿىٍى

. 47ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لٗىانغ ألانى٫ م٘ الخدلي بمبضأ الخظع و الخُُت في الخ٣ُُم

  ٣ا لهظا اإلابضأ جغجب ٖىانغ ألانى٫ خؿب صعحت الؿُىلت اإلاتزاًضة اهُال٢ا مً أٖلى :مبدأ الظُىلت للضىل  ٞو

و ٣ًهض بالؿُىلت ال٣ضعة التي ًمل٨ها أنل ما لُهبذ ه٣ضا و هظا صون اهخٓاع ٞترة مً الؼمً، أو . اإلاحزاهُت

له ئلى ه٣ض  .٣ٞضان حؼء مً ٢ُمخه، أو جدمل مهاٍع٠ جدٍى

 ٣ا لهظا اإلابضأ خؿب صعحت الاؾخد٣ا٢ُت اإلاتزاًضة    : مبدأ إلاطخدلاكُت للخطىم جغجب ٖىانغ الخهىم ٞو

و أو٫ ٖىهغ مخىاحض في أٖلى الخهىم هى ألامىا٫ الخانت ألهه ًخمخ٘ بضعحت . اهُال٢ا مً أٖلى اإلاحزاهُت

ئؾخد٣ا٢ُت ٦بحرة أي أن ألامىا٫ الخانت ال ًُلبها اإلاؿاهمحن ئال بخى٠٢ اإلاإؾؿت ًٖ مؼاولت وكاَها أو 

 .اوسخاب أخض الكغ٧اء

 ت ًُٟض هظا اإلابضأ في جدضًض الؿُىلت و الاؾخد٣ا٢ُت التي جخٗضي الؿىت و جدضًض الؿُىلت و    :مبدأ الظىٍى

لت و مىاعصها . الاؾخد٣ا٢ُت التي هي أ٢ل مً ؾىت ٞهظا اإلابضأ ًم٨ً اإلاإؾؿت ٞٗال مً جدضًض مىاعصها الٍُى

لت و الاؾخسضاماث ال٣هحرة ألاحل  .ال٣هحرة ألاحل و جدضًض الاؾخسضاماث الٍُى
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 ه   :مبدأ اللُمت الخالُت ًُٟض هظا اإلابضأ أن ٖىانغ ألانى٫ حسجل في اإلاحزاهُت بال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت أي ما حؿاٍو

خؿب هظا اإلابضأ ٞان ٖىانغ ألانى٫ ٢ض حسجل ٢ُم ػاةضة أو ٢ُم ها٢هت أو ٢ُم . ٞٗال ال بال٣ُمت اإلاداؾبُت

 .مٗضومت

 ٣ا لهظا اإلابضأ، ًجب ٖلى اإلاإؾؿت أن ج٣ُم ٖىانغ أنىلها بك٩ل   :مبدأ الخرز أو الخُؿت في الخلُُم ٞو

ً مسخلٟحن لٗىهغ واخض ٞاهه ًإزظ بالؿٗغ ألانٛغ لخٟاصي . مىيىعي صون مبالٛت في الخ٣ُُم و ئن وحض ؾٍٗغ

 .حسجُل ٢ُم ػاةضة و في خ٣ُ٣ت ألامغ هي ٢ُم ها٢هت أو مٗضومت

ل مً امليزاهُت املداطبُت إلى امليزاهُت املالُت .2.1  )العىاضس املعدلت(الخدٍى

ل و حٗضًل بٌٗ ٖىانغ ألانى٫ والخهىم في ْل اإلاباصب         للخهى٫ ٖلى اإلاحزاهُت اإلاالُت ًجب جدٍى

 48.الؿالٟت الظ٦غ

ل  ضىل 1.2.1    :جدٍى

ل ٖىانغ ألانى٫، ٌؿدىض اإلادللىن اإلاالُىن ئلى ٧ل مً اإلاباصب الخالُت          ؾُىلت ألانى٫، :لخٗضًل و جدٍى

ت ًخم ج٣ؿُم ألانى٫ ئلى . مبضأ ال٣ُمت الخالُت، مبضأ الخُُت و الخظع و مبضأ الؿىىي  و خؿب مبضأ الؿىٍى

ألاو٫ اإلاخمثل في أٖلى اإلاحزاهُت الظي ًًم الٗىانغ التي حؿخٗملها اإلاإؾؿت أو جب٣ي جدذ . ٢ؿمحن أؾاؾُحن

ض ًٖ الؿىت، و ًضعى هظا ال٣ؿم باألنى٫ الثابخت ها إلاضة جٍؼ  .جهٞغ

      أما ال٣ؿم الثاوي و هى أؾٟل اإلاحزاهُت و ًًم الٗىانغ التي حؿخٗمل لٟترة ج٣ل ًٖ الؿىت أي حؿخٗمل 

 .لضوعة واخضة، و ٌؿمى ال٣ؿم الثاوي باألنى٫ اإلاخضاولت

جى٣ؿم هي ألازغي ئلى الاؾدثماعاث و ٢ُم أزغي، و في ٦ال الجؼأًً جغجب  الٗىانغ خؿب :  ضىل الثابخت       - 

ت و ال٣ُم اإلااصًت طاث أَى٫ مضة زم  صعحت الؿُىلت اإلاتزاًضة خُث هجض في أٖلى بىض الاؾدثماعاث ال٣ُم اإلاٗىٍى

أما ال٣ُم الثابخت ألازغي ٞخًم بهٟت ٖامت الٗىانغ . جليها الٗىانغ ألازغي ألا٢ل مضة ٧اآلالث و اإلاٗضاث

 :الخالُت

... ؾىاء ٧ان بًاٖت أو مىاصأولُت – و ٌؿمى أًًا بمسؼون ألامان، و هى حؼء مً اإلاسؼون :مسصون العمل      -

م  الظي ًًمً للمإؾؿت الاؾخمغاع في مؼاولت وكاَها الخجاعي و ؤلاهخاجي بك٩ل ٖاصي–  صون جى٠٢ ٚع

 .الخٛحراث التي جُغأ ٖلى اإلاسؼون في الؿى١ ٧اوٗضامه أو هضعجه أو اعجٟإ أؾٗاعه

 .    ٞهظا اإلاسؼون ًب٣ى باؾخمغاع في اإلاإؾؿت لظل٪ ًًم ئلى ال٣ُم الثابخت

 قغ٦ت  هي أوعا١ مالُت طاث صزل زابذ ج٣ىم اإلاإؾؿت بكغائها للمؿاهمت في عأؽ ما٫: طىداث املظاهمت

اإلاإؾؿت اإلاؿاهم في عأؽ  و جب٣ى لضي. أزغي لخد٤ُ٣ بٌٗ اإلاؼاًا ٧الخأزحر ٖلى هظه ألازحرة و مغا٢بت وكاَها
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لت  لت لظل٪  ٞهي ئطن اؾدثماعاث مالُت– في الخالت الٗاصًت – مالها لٟترة ٍَى حؿخٗملها اإلاإؾؿت إلاضة ٍَى

 .ٞخٓهغ في ألانى٫ اإلاخضاولت أما في خالت اؾترحاٖها. ًًم ئلى ألانى٫ الثابخت ألازغي 

 ض ًٖ  هي مبالٜ جضٞٗها اإلاإؾؿت ئلى مهالح مُٗىت ٦ًماهاث و جب٣ى لضحها لٟترة: الىفاالث املدفىعت جٍؼ

 .الؿىت، لهظا ًجب يمها ئلى ألانى٫ الثابخت ألازغي 

 ت مضة  حٗخبر مً ال٣ُم اإلاد٣٣ت ئال في خالت زهمها ٞخًم ئلى ال٣ُم الجاهؼة، أو جخٗضي:  وزاق الخجاٍز

 .زهمها الؿىت ٞخًم ئلى ال٣ُم الثابخت

 ت، ٞاجهال٩ى: املطاٍزف إلاعدادًت خ٣ُ٣ُت، لظا   ال جمثل ٢ُمت مالُتجها أٖباء و لِؿذ أنى٫ ماصًت أو مٗىٍى

 .ٞهي ال جٓهغ يمً ال٣ُم الخ٣ُ٣ُت للمحزاهُت

ض ًٖ الؿىت ٧اخخجاػ أو ججمُض مبلٜ لضي البى٪        باقي الخ٣ى١ ًًم ئلى ألانى٫ الثابخت ئطا ب٣ُذ لٟترة جٍؼ

 .لٟترة ؾيخحن، ٞالبى٪ في هظه الخالت ًًم طل٪ اإلابلٜ ئلى ألانى٫ الثابخت ألازغي 

 هي حمُ٘ ٖىانغ ألانى٫ التي حؿخٗملها لضوعة واخضة، و جًم زالزت بىىص مغجبت خؿب:  ضىل املخداولت- 

اإلاسؼوهان، ٢ُم مد٣٣ت أو ٢ابلت للخد٤ُ٣ و حكمل مجمٕى خ٣ى١ اإلاإؾؿت م٘ الٛحر : صعحت ؾُىلتها ٦ما ًلي

٠ُ و ؾىضاث مؿاهمت التي ج٣ل مضتها ًٖ الؿىت مً و أزحرا ٢ُم حاهؼة التي جًم البى٪ . ػباةً و ؾىضاث جْى

 .الهىضو١ و بٌٗ الٗىانغ مً الخ٣ى١ التي أنبدذ جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت و

ل الخطىم .2.2.1 ت : جدٍى ل ٖىانغ الخهىم ًجب اخترام مبضأ الاؾخد٣ا٢ُت و مبضأ الؿىٍى  و ج٣ؿم. لخدٍى

 .الخهىم ئلى ٢ؿمحن أؾاؾُحن ألاو٫ هى ألامىا٫ الضاةمت و الثاوي ًخمثل في ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل

و ج٣ؿم ئلى أمىا٫ زانت . هي ٧ل اإلاىاعص التي جب٣ى جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت أل٦ثر مً ؾىت:  مىال الدائمت    -

لت ألاحل وجغجب الٗىانغ خؿب مضة الاؾخد٣ا١ لظل٪ هجض في الجؼء ألاو٫ الٗىانغ التي جمثل  وصًىن  ٍَى

ت  اإلال٨ُت الخانت للمإؾؿت مً عأؽ ما٫ زام، و اخخُاَاث و هخاةج ٢ُض الخسهُو و اإلاإوهاث ٚحر اإلاضٖٞى

غ١ ئٖاصة الخ٣ضًغ  .ٞو

ل و صًىن الاؾدثماع لت مً خؿاباث الكغ٧اء للمضي الٍُى  ...أما الجؼء الثاوي ًُٞم الضًىن الٍُى

ت الضًىن التي حؿخُٟض منها اإلاإؾؿت إلاضة ال جخجاوػ الؿىت، و جخمثل في  :الدًىن اللطيرة  جل   - هي مجمٖى

الىاحبت الضٞ٘، الدؿب٣ُاث، حؼء مً الىدُجت التي جىػٕ ٖلى الٗما٫ أو الكغ٧اء طاث اإلاضة  اإلاىعصًً، الًغاةب

باء . و الخؿاةغ اإلابرعة و التي جضٞ٘ في ٞترة ٢هحرة باإلياٞت ئلى ٖىانغ أزغي  ال٣هحرة، مإوهت ألٖا
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 : زأض املال العامل.2

 :مفهىم زأض املال العامل و أهمُخه.1.2

ل، و اهُال٢ا       ًغجبِ مٟهىم عأؽ اإلاا٫ الٗامل بكضة بمٟهىمي ؾُىلت ألانى٫ و اؾخد٣ا٢ُت وؾاةل الخمٍى

ه   مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٌٗبر ًٖ حؼء مً ألامىا٫ اإلاخمحز بضعحت :" ٦ما ًليP. Consoهظا الاعجباٍ ٌٗٞغ

ل ٖىانغ ألانى٫ التي جمخاػ بضعحت ؾُىلت مغجٟٗت اؾخد٣ا٢ُت  49".يُٟٗت و الظي ٌؿخسضم لخمٍى

ش اؾخد٣ا٢ها ًخجاوػ       مً الخٍٗغ٠ ًخطح بأن عأؽ اإلاا٫ الٗامل هى حؼء مً ألامىا٫ الضاةمت أي التي جاٍع

 .الؿىت و الظي ًمى٫ بٌٗ ٖىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت التي ًم٨ً أن جهبذ ؾاةلت في ٞترة ج٣ل ًٖ الؿىت

ه البٌٗ بخٍٗغ٠، ال ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ه في الجىهغ، ٦ما ًلي        عأؽ اإلاا٫ الٗامل اإلاالي هى ٞاةٌ : " و ٌٗٞغ

 50".الضاةمت التي جمى٫ حؼء مً ألانى٫ اإلاخضاولت ألا٢ل مً ؾىت ألامىا٫

 مً الخٍٗغ٠ هجض أن عأؽ اإلاا٫ الٗامل ًُل٤ ٖلُه حؿمُت عأؽ اإلاا٫ الٗامل اإلاالي، و ًُل٤ ٖلُه البٌٗ         

 و ًغح٘ ؾبب هظه. الؿُىلت– آلازغ عأؽ اإلاا٫ الٗامل الضاةم أو الهافي و البٌٗ آلازغ عأؽ اإلاا٫ الٗامل 

ُٟي، و ٣ًهض بٟاةٌ ُٟي اإلابجي ٖلى أؾاؽ الخدلُل الْى  ؤلاياٞاث للخٟغ٢ت بِىه و بحن عأؽ اإلاا٫ الٗامل الْى

ل ٧ل ألانى٫ الثابخت، و لهظا ٞاإلاإؾؿت جد٤٣ عأؽ ما٫  ألامىا٫ الضاةمت أي ألامىا٫ الضاةمت اإلاخب٣ُت بٗض جمٍى

 .٧اهذ ألامىا٫ الضاةمت جٟى١ ألانى٫ الثابخت ٖامل ئطا

غه للمإؾؿت           ٞهى هامل أمان ًم٨ً اإلاإؾؿت مً مىاحهت. أما أهمُخه ٞخخجلى مً زال٫ ألامان الظي ًٞى

 :مً ؾىت و جخمثل هظه اإلاساَغ في51اإلاساَغ التي ًم٨ً أن جدضثها بٌٗ ٖىانغ اإلاحزاهُت ألا٢ل 

  حجم  ًخمثل في ئم٩اهُت اهسٟاى أو جباَإ صوعان بٌٗ ٖىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت ٧اهسٟاى: الخؿس  ول

ئلتزاماث أو َلبهم  اإلابُٗاث الظي ًترجب ٖلُه َى٫ مضة جهٍغ٠ اإلاسؼوهاث، جأزغ حؿضًض الٗمالء ما ٖليهم مً

 ...جمضًض مضة الدؿضًض 

بٌٗ  ًخمثل في الخؿاةغ التي ًم٨ً أن جلخ٤ ببٌٗ ٖىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت ٦ٗضم حؿضًض: الخؿس الثاوي

 .الٗمالء ما ٖليهم ٚالبا بؿبب ؤلاٞالؽ أو ؤلاٖؿاع

 ت في صوعان بٌٗ ٖىانغ الخهىم ٢هحرة ألاحل،: الخؿس الثالح ٧اؾخعجا٫  مغجبِ بام٩اهُت خضور ؾٖغ

 .اإلاىعصًً في َلب حؿضًض صًىجهم

 52:ؾسق خظاب زأض املال العامل. 2.2

                                                           
407 م 2000ٖمان ,صاع اإلاؿحرة " الخدلُل اإلاالي لل٣ىاةم اإلاالُت وؤلاٞهاح اإلاداؾبي "ًىؾ٠ ؾٗاصة,زالض وهُب الغاوي - 49  

50 -Alain.capiez, « Elément de gestion – financiére de gestion » Editios foucher,1995                   .p.40 
51 -Georges.Depallens, jean-pierre jobarde,  « gestion financiére de l  entreprise »Edition-sirey ,ed , paris,1990 .p.271 
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 .أؾلىب أٖلى اإلاحزاهُت و أؾلىب أؾٟل اإلاحزاهُت :     ًم٨ً خؿاب عأؽ اإلاا٫ الٗامل بأؾلىبحن هما

 .في هظه الخالت ٞاهه ٌؿاوي ئلى الٟغ١ بحن ألامىا٫ الضاةمت و ألانى٫ الثابخت: أطلىب أعلى امليزاهُت . 1.2.2.

لت+  مىال الخاضت ).=  ضىل الثابخت–  مىال الدائمت = زأض املال العامل   ضىل –(الدًىن الؿٍى

 .الثابخت

 .هظا ألاؾلىب ًغج٨ؼ ٖلى جدضًض أنل عأؽ اإلاا٫ الٗامل و اإلاخٛحراث اإلادضصة له

 :و ًم٨ً جىيُذ الخؿاب مً أٖلى اإلاحزاهُت ٦ما ًلي

 زأض املال العامل مً أعلى امليزاهُت(05):الشيل زكم 

 ألانى٫ الثابخت

 

 ألامىا٫ الضاةمت

 

 عأؽ اإلاا٫ الٗامل

 

Josette Peyrard «Analyse financiére »lipriarie vuibert ,8em ed,paris, 1999 P. 128 :اإلاهضع 

 في هظه الخالت ٌؿاوي عأؽ اإلاا٫ الٗامل ئلى الٟغ١ بحن ألانى٫ اإلاخضاولت و : أطلىب أطفل امليزاهُت. 2.2.2.

 .الضًىن ٢هحرة ألاحل

– )كُم جاهصة+ كُم مدللت + املسصوهاث (= الدًىن اللطيرة  جل-  ضىل املخداولت= زأض املال العامل 

 الدًىن كطيرة  جل

ل حؼء مً صوعة الاؾخٛال٫، و ًم٨ً جىيُذ هظا  ًبحن هظا الخؿاب هضٝ عأؽ اإلاا٫ الٗامل و هى جمٍى

 :٦ما ًلي الخؿاب

زأض املال العامل مً أطفل امليزاهُت (06)الشيل زكم  

 

 ألانى٫ اإلاخضاولت

 

  الضًىن ال٣هحرة ألاحل

 

عأؽ اإلاا٫ الٗام 
Ibid, P. 129 : اإلاهضع

 

                                                                                                                                                                                     
146 م 2008صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ٖمان " مضزل هٓغي وجُب٣ُي:جدلُل ال٣ىاةم اإلاالُت" مإؾض عاض ي زىٟغ -  52  
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   العىامل املؤثسة في مظخىي زأض املال العامل . 3.2.

ض في عأؽ اإلاا٫ الٗامل و الٗىانغ التي جى٣و مىه     .الجضو٫ الخالي ًىضح الٗىانغ التي جٍؼ

مل العىاضس املؤثسة في زأض املال العا(01)الجدول زكم 

 

ض في عأؽ اإلاا٫ الٗامل الٗملُاث اإلاى٣هت مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل  الٗملُاث التي جٍؼ

اصة ألانى٫ الثابخت1  :ٍػ

ت-   ٢ُم مٗىٍى

 ٢ُم زابخت- 

 ٢ُم أزغي - 

 :اهسٟاى ألامىا٫ الضاةمت2 .

 :ه٣و ألامىا٫ الخانت

 جىػَ٘ الاخخُاَاث 

 جىػَ٘ أعباح ألاؾهم 

 ا٢خُاٖاث لٟاةضة اإلاؿخٛل 

 زؿاةغ الاؾخٛال٫ 

حؿضًض ألامىا٫ اإلا٣تريت - 

 

اصة ألامىا٫ الضاةمت1 .  ٍػ

ـاصة ألامـىا٫ الخانت- ـاصة عأؽ اإلاا٫ و: ٍػ  ٍػ

 ...الاخخُاَاث، ئٖاهاث الاؾدثماع 

لت و اإلاخىؾُت ألاحل- اصة ال٣غوى الٍُى  ٍػ

 اهسٟاى ألانى٫ الثابخت2 .

ت، الثابخت و-   الخىـاػ٫ ًٖ الاؾدثمـاعاث اإلاٗىٍى

 ألازغي 

 

Ibiden :عاإلاهض  

اصة ٖىهغ مً ألانى٫ الثابخت أو اهسٟايه مً ألامىا٫ الضاةمت ًإصي ئلى اهسٟاى       مً الجضو٫ ًخطح أن ٍػ

اصة ٖىهغ مً ألامىا٫ الضاةمت أو اهسٟايه مً ألانى٫ الثابخت ُٞإصي ئلى . مؿخىي عأؽ اإلاا٫ الٗامل أما ٍػ

اصجه  .ٍػ

 الاخخُاجاث مً زأض املال العامل .3 

 مفهىمه1.3.

 بضوعة الاؾخٛال٫، لظا ًهٗب ئصعا٥ مٟهىمه ئال
ٌ
 قضًضا

ٌ
       ًغجبِ الاخخُاج مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل اعجباَا

جخمثل صوعة الاؾخٛال٫ في الٟترة الؼمىُت التي جىدهغ بحن لخٓت ٖملُه قغاء اإلاىاص . باؾخٗغاى هظه ألازحرة

ت و أزىاء هظه الٟترة  . 53لؿحر اليكاٍ و لخٓت جدهُل اإلاإؾؿت ه٣ضا مالها مً خ٣ى١ ٖلى ٖمالئها الًغوٍع

ت مً ألاوكُت هي ج٣ىم اإلاإؾؿت ً، ؤلاهخاج، البُ٘: بمجمٖى الٟترة الؼمىُت اإلاىدهغة بحن لخٓت الكغاء . الخسٍؼ

                                                           
53 -.A. burlaud,J.Y. Eglem , p.mykita « dictionnaire de gestion ».Editios foucher ,paris , 1995                p.138 
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ل أو اخخُاج الاؾخٛال٫ الظي ٢ض ًُى٫ و ٢ض ٣ًهغ و هظا  و لخٓت الخدهُل الى٣ضي جمثل اخخُاج الخمٍى

 .اإلاإؾؿت خؿب َبُٗت وكاٍ

ل الىاحم ًٖ ألانى٫ اإلاخضاولت(  BFR)   ًخمثل اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل      في الجؼء مً اخخُاج الخمٍى

  و ًًم هظا)مىاعص الضوعة( ٚحر مُٛى بالضًىن ٢هحرة ألاحل )مد٣٣ت إلاسؼون وال٣ُم (باؾخثىاء ال٣ُم الجاهؼة 

ً هما  و اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل زاعج( BFRE)اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫  : الاخخُاج ٖىهٍغ

الٗاصي،  الىٕى ألاو٫ مغجبِ باليكاٍ الاؾخٛاللي للمإؾؿت أي ًغجبِ مباقغة باليكاٍ.( BFRHE)54الاؾخٛال٫ 

 .أما الىٕى الثاوي ٞهى اؾخثىاتي ٚحر مخ٨غع ال ًغجبِ باليكاٍ الٗاصي للمإؾؿت

ايُت ًم٨ً الخٗبحر ًٖ الاخخُاج مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٦ما ًلي  :و بٗال٢ت ٍع

 اخخُاج زأض املال العامل(BFRE+)اخخُاج زأض املال العامل لالطخغالل(BFR)=اخخُاج زأض املال العامل

 (.BFRHE)زازج الاطخغالل 

 ، و ًخم هظا بالخٗبحر)ألاًام(     ٦ما ًم٨ً جدضًض الاخخُاج بىخضاث ه٣ضًت ًم٨ً جدضًضه أًًا بىخضاث الؼمً 

 :ًٖ ألاوكُت بالؼمً و طل٪ ٦ما ًلي

ً و ؤلاهخاج و التي جىدهغ بحن لخٓت الكغاء و لخٓت البُ٘ : ض  .هي مضة الخسٍؼ

 .هي مضة حؿضًض الٗمالء : ص

 .هي مضة حؿضًض صًىن اإلاىعصًً : ع

 55ٕ– م + ؽ BFR = )(ئ ع م ٕ : ئطن 

 ؾسق خظابه. 2.3.

٣خحن ٣ت عأؽ اإلاا٫ الٗامل :     ًم٨ً خؿاب عأؽ اإلاا٫ الٗامل مً زال٫ ٍَغ ٣ت صعاؾت اإلاحزاهُت و ٍَغ ٍَغ

٣ت الخبراء اإلاداؾبحن بٟغوؿا اإلاُٗاعي   .أو ٦ما ٌؿميها البٌٗ ٍَغ

لت دزاطت امليزاهُت. 1.2.3.   ؾٍس

ىت و الضًىن ٢هحرة ٣ت ًخمثل اخخُاج عاؽ ما٫ الٗامل في الٟغ١ بحن ألانى٫ اإلاخضاولت ٖضا الخٍؼ       هظه الٍُغ

ُتألا  56.حل ٖضا الؿلٟاث اإلاهٞغ

                                                           
54 -Gilles Bressy, christian .kon Kuyt    « Economie d entreprise » Editoin Sirey, paris 1990                   .p.132 

67م66 م2008"الخدلُل اإلاالي"ٞهمي مدمض الكُش -  55  

25مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م , هىانغ مدمض ٞخخي,هانغ صاصي ٖضون -  56  
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خباع، و هظا لٗضم ؤلام٩ان اٖخباعها اخخُاحا للضوعة، و٦ظل٪  ىت لم جإزظ بٗحن الٖا      هالخٔ أن الخٍؼ

ُت و هظا لُبُٗتها، ألجها  في الٛالب ج٩ىن في ق٩ل صًىن ؾاةلت لٟترة ٢هحرة حضا جمىذ  الؿلٟاث اإلاهٞغ

ت للمإؾؿت في آزغ  .الضوعة للدؿٍى

لدًىن )– (كُم مدللت+كُم الاطخغالل)= مىازد الدوزة– اخخُاجاث الدوزة= اخخُاج زأض املال العامل 

 (الظلفاث املطسفُت– كطيرة آلاجل

ل لم حِٛ ٧لُت بمىاعص الضوعة، و بالخالي ٞاإلاإؾؿت  ئطا ٧ان الٟغ١ مىحبا ٞهظا ًض٫ ٖلى أن اخخُاحاث الخمٍى

ل اخخُاحاتها أما في خالت الٟغ١ الؿالب ٞهظا ٌٗجي أن حمُ٘ اخخُاحاث . بداحت ئلى عأؽ ما٫ ٖامل لخمٍى

ل ل بل ًجب ٖلى اإلاإؾؿت أن  الخمٍى مُٛاة بمىاعص الضوعة، و بالخالي ٞاإلاإؾؿت لِؿذ بداحت ئلى مىاعص الخمٍى

٘ مغصوصًتها ج٨ٟغ في  .اؾخٛال٫ الٟاةٌ في الاؾدثماع لٞغ

لت زأض مال العامل املعُازي  . 2.2.3   ؾٍس

ت      ٣ت اإلاُٗاٍع ٣ت مً َٝغ زبراء اإلاداؾبت بٟغوؿا، و حؿمى أًًا بالٍُغ  و ج٣ضم هظه.  ويٗذ هظه الٍُغ

٣ت هى وحىص ٞىاع١  ٣ت صعاؾت اإلاحزاهُت، و ألاؾاؽ الظي جبجى ٖلُه هظه الٍُغ ٣ت هخاةج أص١ مً هخاةج ٍَغ الٍُغ

ىت 57ػمىُت  بحن الخض٣ٞاث الضازلت و الخض٣ٞاث الخاعحت مً الى٣ضًت  و لِـ ٧ل جض٤ٞ له ٖال٢ت م٘ الخٍؼ

خباع ىت اإلاٗىُت هي جل٪ التي في ٖال٢ت م٘ ٖىانغ اخخُاج عأؽ ما٫ الٗامل،  ًإزظ بٗحن الٖا ل٨ً جض٣ٞاث الخٍؼ

بهٟت ٖامت في البًاٖت، اإلاىاص ألاولُت، اإلاىخجاث الخامت، اإلاىخجاث هه٠ مهىٗت،  و جخمثل هظه الٗىانغ

 .و أوعا١ الضٞ٘ الٗمالء و أوعا١ ال٣بٌ، اإلاىعصون 

٣ت ًجب خؿاب وؿبخحن ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ اخخُاج عأؽ ما٫ الٗامل و هما  58:    و خؿب هظه الٍُغ

 .وؿبت مضة صوعان أو مضة حؿضًض، مٗبر ٖنهما باألًام- 

ما٫ زاعج الغؾم-   .مٗامل جغحُذ الظي ٌٗبر ٖىه بيؿبت ٧ل ٖىهغ ئلى ع٢م ألٖا

 :خظاب مدد الدوزان و مدد الدظدًد

 .ًىمx 360( البًاٖت اإلاؿتهل٨ت/مخىؾِ البًاٖت=)مضة صوعان البًاٖت :(1)ٝ 

 .ًىمx 360( مىاص أولُت مؿتهل٨ت زال٫ الضوعة/مخىؾِ اإلاىاص ألاولُت= ) مضة صوعان اإلاىاص ألاولُت :(2)ٝ

ت:(3)ٝ ئهخاج  ٢ُمت34//و خـ33/ خـ:مخىؾِ مسؼون الخؿابحن=) مضة صوعاث اإلاىخجاث هه٠ مهىٗت و الجاٍع

 .ًىمx 360 (الضوعة

                                                           
89صاع واةل لليكغ م"ألاصاء اإلاالي وازغه ٖلى ٖىاةض اؾهم الكغ٧اث اإلاؿاهمت" الاؾخاط مدمض مدمىص الخُُب -  57  

58 -josette. Peyrad,o.p. Cit   p.p.139-140 



      الفصل الثاني                                                           مؤشرات التقييم المالي

 

52 

ما٫ زاعج الغؾم/مخىؾِ مسؼون اإلاىخجاث الخامت=)مضة صوعان اإلاىخجاث الخامت :(4)ٝ  .ًىمx 360( ع٢م ألٖا

ما٫ بالغؾم( /أوعا١ ال٣بٌ+ الٗمالء =])مضة حؿضًض الٗمالء:(5)ٝ  .ًىمx 360[ ع٢م ألٖا

اث بالغؾم(/أوعا١ الضٞ٘+ اإلاىعصًً =])مضة حؿضًض اإلاىعصًً:(6)ٝ  .ًىمx 360[اإلاكتًر

 :خظاب معامالث الترجُذ

ما٫ زاعج الغؾم/ج٩لٟت قغاء البًاٖت= مٗامل جغحُذ البًاٖت :1م  .ع٢م ألٖا

ما٫ زاعج الغؾم/ج٩لٟت قغاء اإلاىاص اإلاؿتهل٨ت= مٗامل جغحُذ اإلاىاص ألاولُت  :2م  .ع٢م ألٖا

ت:3م ت=مٗامل جغحُذ اإلاىخجاث هه٠ مهىٗت والجاٍع ما٫ /ج٩لٟت اإلاىخجاث هه٠ مهىٗت و الجاٍع ع٢م ألٖا

 .الغؾم زاعج

ما٫ زاعج الغؾم/ج٩لٟت ئهخاج اإلاىخجاث اإلاباٖت= مٗامل جغحُذ اإلاىخجاث الخامت :4م  .ع٢م ألٖا

ما٫ بالغؾم= مٗامل جغحُذ الٗمالء :5 م ما٫ زاعج الغؾم/ع٢م ألٖا  .ع٢م ألٖا

اث بالغؾم= ٖامل جغحُذ اإلاىعصًً :6م ما٫ زاعج الغؾم/اإلاكتًر  .ع٢م ألٖا

 :    اهُال٢ا مً الٗىانغ الؿاب٣ت ٞان اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل بالؼمً ًدؿب بالٗال٢ت الخالُت

 ًىم6[ (فx6م5-)(فx 5م 4+)(فx 4م 3+)(فx3م2+)(فx2م 1+)(فx1م)]=إ ز م ع بالصمً

 59:أما بال٣ُمت ٞاهه ًدؿب بالٗال٢ت اإلاىالُت

 (ًىم360/  زكم  عمال زازج السطم x)إ ز م ع بالصمً = إ ز م ع باللُمت 

خباع حمُ٘ ٖىانغ اخخُاحاث الضوعة و  ت، ًالخٔ أجها لم جأزظ بٗحن الٖا ٣ت اإلاُٗاٍع       مً اؾخٗغاى الٍُغ

لظا ٟٞي خالت وحىص هظه الٗىانغ ٞان اخخُاج عأؽ ما٫ الٗامل بال٣ُمت ًدؿب بالٗال٢ت  مىاعص الضوعة،

 :الخالُت

–اخخُاجاث الدوزة  زسي  + (ًىم360/  زكم  عمال زازج السطىم x )إ ز م ع بالصمً = إ ز م ع باللُمت 

 .مىازد الدوزة  زسي 

٣ت حُٗي هخاةج ص٣ُ٢ت اٖخماصا ٖلى ٢ُم مخىؾُت، أما ما ٌٗاب ٖليها هى  ٣ت ٞهي ٍَغ     ٦خ٣ُُم لهظه الٍُغ

٣ت جٟترى اهخٓام اليكاٍ ٖضم  60.ئم٩ان جُب٣ُها في اإلاإؾؿاث طاث اليكاٍ اإلاىؾمي، ٞالٍُغ

                                                           
59 -Dominique Pestroroire. « La gestion financiere.en 12 questio ns de coures » Ed . organisation,paris 1989.p.56 in  ألاصاء " ٖاص٫ ٖص ي

مظ٦غة جسغج م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿتر في ٖلىم الدؿُحر جسهو حؿُحر اإلاإؾؿاث " ٢ُاؽ وج٣ُُم:اإلاالي للمإؾؿت الا٢خهاصًت 

 2002-2000.الهىاُٖت 
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ىت .4 .  الخٍص

ىت ٖلى أجها الٟغ١ ( O.E.C.C.A)        ل٣ض ٖٝغ مجلـ زبراء اإلاداؾبت و اإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً  بٟغوؿا الخٍؼ

أي أن ٧ل ٖىهغ مً ألانى٫  . 61ألانى٫ طاث الؿُىلت الٟىعٍت و الضًىن طاث الاؾخد٣ا٢ُت الخالُت بحن

ش اؾخد٣ا٢ه ٞهى ًمثل  ؾِخدى٫ ئلى ىت، و أي ٖىهغ مً الضًىن بلٜ جاٍع ؾُىلت ٞهى ٖىهغ ئًجابي في الخٍؼ

 .ٖىهغ ؾلبي لها

       خؿب الخٍٗغ٠ ٞان ألانى٫ طاث الؿُىلت الٟىعٍت في اإلاحزاهُت اإلاالُت جخمثل في ال٣ُم الجاهؼة أما الضًىن 

ُت ىت جدؿب بالٗال٢ت الخالُت. طاث الاؾخد٣ا٢ُت الخالُت ٞخخمثل في الؿلٟاث اإلاهٞغ  :ئطن ٞالخٍؼ

ىت   .الظلفاث املطسفُت– اللُم الجاهصة= الخٍص

 :     و ًم٨ً ئًجاص ٖال٢ت أزغي لخؿاب الىدُجت ئطا جم ال٣ُام بالخؿاباث الخالُت

.....  كُم جاهصة +كُم مدللت+ كُم الاطخغالل+ اللُم الثابخت=  ضىل : لدًىا

كُم مدللت+كُم الاطخغالل+اللُم الثابخت(-  ضىل = اللُم الجاهصة( 

 ..... الظلفاث املطسفُت +الدًىن اللطيرة  جل+ مىال الدائمت= الخطىم

  (الدًىن اللطيرة  جل+ مىال الدائمت)–الخطىم= الظلفاث املطسفُت 

.....  الخطىم = ضىل 

ىت هجض ٌ ٢ُمتي ال٣ُم الجاهؼة و الؿلٟاث بما ٩ًاٞئهما في الخٍؼ  :     بخٍٗى

ىت  +  مىال الدائمت )– الخطىم ]–  [(كُم مدللت+ كُم الاطخغالل + اللُم الثابخت)– ضىل ]= الخٍص

[=  (الدًىهاللطيرة  جل

 اخخُاج زأض مال العامل– زأض مال عامل دائم +0 -

 :و مىه  -

ت ألامىا٫ الؿاةلت التي جدذ جهٝغ اإلاإؾؿت، لظل٪ ٞهي ٖلى صعحت ٦بحرة باليؿبت ىت هي مجمٖى         ٞالخٍؼ

 :و ًم٨ً أن جأزظ زالر خاالث هي. للمإؾؿت للخٗبحر ًٖ جىاػجها اإلاالي و ؾُىلتها

ىت ؾالبه و هظا ًض٫ ٖلى أن اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل ًٟى١ عأؽ اإلاا٫ الٗامل و هظا صلُل ٖلى ٖضم       زٍؼ

٘ مً ٢ُمت  الخىاػن اإلاالي للمإؾؿت، و ًٟغى ٖليها هظا الازخال٫ الا٢تراى و الظي ٢ض ٩ًىن م٩لٟا حضا أو الٞغ

                                                                                                                                                                                     
91-86مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ,ألاؾخاط مدمض مدمىص الخُُب -  60  

61 -Alain capzez ; O.P.Cit  p.44 



      الفصل الثاني                                                           مؤشرات التقييم المالي

 

54 

اصة ألامىا٫ الضاةمت  و في بٌٗ ألاخُان. عأؽ اإلاا٫ الٗامل و طل٪ بالخىاػ٫ ًٖ بٌٗ ٖىانغ ال٣ُم الثابخت أو ٍػ

 .ًإصي هظا الازخال٫ ئلى ؤلاٞالؽ

ىت مىحبت حٗجي أن عأؽ اإلاا٫ الٗامل ًٟى١ اخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل و هظا صلُل ٖلى الخىاػن اإلاالي        زٍؼ

ت جإزغ ؾلبا ٖلى  غ اإلاإؾؿت ٖلى ؾُىلت مَٟغ للمإؾؿت، و ل٨ً ٧لما ٧ان الٟغ١ ٦بحرا ص٫ طل٪ ٖلى جٞى

. اإلاإؾؿت ئن لم حؿخٛل في اؾدثماعاث حضًضة مغصوصًت

حن، و هظا ًض٫ ٖلى جىاػن  ىت مٗضومت و حٗجي أن عأؽ ما٫ ٖامل و اخخُاج عأؽ ما٫ ٖامل مدؿاٍو مالي       زٍؼ

غ ٖلى أمىا٫ ؾاةلت ؾخجمض ل و في هٟـ الى٢ذ ال جخٞى  مثالي ألن اإلاإؾؿت حؿخُُ٘ مىاحهت اخخُاحاث الخمٍى

 .ئن وحضث

الدزاطت الدًىامُىُت للخىاشن املالي  :  املؿلب الثاوي 

ل خظب.1  ( .Plan comptable général) P.C.G   جدول الخمٍى

       ٖٝغ هظا الجضو٫ بٗضة حؿمُاث، ٟٞي ٞغوؿا هجض مغ٦ؼ اإلاحزاهُاث لبى٪ ٞغوؿا ًُل٤ ٖلُه حؿمُت حضو٫ 

ل و البٌٗ آلازغ( P.C.G). اإلاىاعص و الاؾخسضاماث و اإلاسُِ اإلاداؾبي الٗام  ًُل٤ ٖلُه حؿمُت حضو٫ الخمٍى

 .ٌؿمُه بجضو٫ الخض٣ٞاث

ل1.1    مفهىم جدول الخمٍى

ل  ٞمغ٦ؼ اإلاحزاهُاث لبى٪ ٞغوؿا الظي ًًٟل.       هىا٥ الٗضًض مً الجهاث التي خاولذ حٍٗغ٠ حضو٫ الخمٍى

ه ٦ما ًلي  حضو٫ اإلاىاعص و الاؾخسضاماث ًىضح: "اؾخسضام ٖباعة حضو٫ اإلاىاعص و الاؾخسضاماث ٖٞغ

ل  ل الىاقئت زال٫ جل٪ الضوعة، و وؾاةل الخمٍى الاؾخسضاماث الجضًضة للضوعة، بمٗجى اخخُاحاث الخمٍى

ىت اإلاإؾؿت اإلاؿخسضمت  62".لظل٪، و ًىضح أًًا الخأزحر النهاتي إلاسخل٠ الٗملُاث اإلاد٣٣ت ٖلى زٍؼ

ل ًه٠"طهب ئلى أن( O.E.C.C.A. )(أما مجلـ زبراء اإلاداؾبت و اإلاداؾبحن اإلاٗخمضًً     ال٨ُُٟت  حضو٫ الخمٍى

 63".التي مً زاللها جخم٨ً مىاعص اإلاإؾؿت مً مىاحهت اخخُاحاتها أزىاء صوعة الاؾخٛال٫

ل ًٟؿغ ٦ُُٟت خضور الخٛحراث ٖلى الظمت اإلاالُت للمإؾؿت       مً الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًخطح أن حضو٫ الخمٍى

. زال٫ ٞترة مً الؼمً، ٞهى ًىضح بض٢ت ٦ُُٟت ئهخ٣ا٫ اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت للمإؾؿت ئلى اإلاحزاهُت الخخامُت

ل خظب .   2.1  P.C.Gهُيل جدول الخمٍى

ل خؿب اإلاسُِ الٗام للمداؾبت مً حؼأًً أؾاؾحن  :          ًخ٩ىن حضو٫ الخمٍى

                                                           
62 -Georges Deppallens ;Jean-pierre Jobard O.P.Cit .p 353 
63 -Ibidem 
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لت اإلاضي ٞهى ئطن مغجبِ بالجؼء الٗلىي  - حضو٫ ًبحن اإلاىاعص الضاةمت لضي اإلاإؾؿت والاؾخسضاماث الٍُى

 .للمحزاهُت

لت ٌُٗي الخٛحر في عأؽ اإلاا٫ الٗامل والظي ٢ض ٩ًىن             والٟغ١ بحن اإلاىاعص الضاةمت والاؾخسضاماث الٍُى

 .للضوعة أو اؾخسضاما لها مىعصا

 .حضو٫ ًٟؿغ ٦ُُٟت اؾخٗما٫ عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٞهى مغجبِ بالجؼء الؿٟلي للمحزاهُت -

ل هما ل في ق٩ل: وهىا٥ أؾلىبحن لخ٣ضًم حضو٫ الخمٍى ل في ق٩ل خؿاب وحضو٫ الخمٍى ٢اةمت،  حضو٫ الخمٍى

 64.هظا ألازحر ٌٗغى ٖىانغ اإلاىاعص والاؾخسضاماث بك٩ل أًٞل مً هٓحره

 جدول املىازد والاطخسداماث في شيل كائمت1.2.1.

   ًخم ئٖضاص هظا الجضو٫ اهُال٢ا مً محزاهِخحن مالُخحن مخخابٗخحن وحضو٫ خؿاباث الىخاةج وبٌٗ الجضاو٫   

 .جيكغ يمً اإلالخ٤ ٦جضو٫ الاهخال٧اث وحضو٫ الاؾدثماعاث التي

ضاص الجضو٫ هي ئٖضاص محزان الخٛحراث أو اإلاحزاهُت الخٟايلُت التي حٗبر ًٖ الخٛحر الظي ًُغأ        أو٫ زُىة إٖل

ٖلى ٖىانغ اإلاحزاهُت بحن ؾيخحن مخخالُخحن، أما الخُىة اإلاىالُت هي جهي٠ُ الخٛحر الُاعب في ٖىانغ ال٣ؿم 

اصة في ٖىانغ . للمحزاهُت ئلى مىعص أو ئلى اؾخسضام الٗلىي  وللخمُحز بحن ما هى مىعص وما هى اؾخسضام، ٞان ٧ل ٍػ

اصة في ٖىانغ الخهىم أو ٧ل اهسٟاى في . و٧ل اهسٟاى في ٖىانغ الخهىم ًمثل اؾخسضاما ألانى٫  أما ٧ل ٍػ

 65. ألانى٫ ٞهي جمثل مىعصا للمإؾؿت ٖىانغ

     وبٗض جدضًض مجمٕى اإلاىاعص الضاةمت ومجمٕى الاؾخسضاماث الضاةمت ًخم جدضًض الخٛحر في عأؽ اإلاا٫ الٗامل 

٣ا  .دائمت اطخسداماث- مىازد دائمت= ع .م.الخغير في ز: للٗال٢ت ٞو

 66:وحكمل اإلاىاعص الضاةمت ٧ل مً الٗىانغ

ت مً الٗىانغ :مىازد دازلُت          - ل الظاحي، هظا ألازحر ًًم مجمٖى  :جخمثل في ٢ضعة الخمٍى

 ضاصًت  ٢ُمت ؤلاهخال٧اث الخانت بال٣ُم الثابخت باؾخثىاء جل٪ التي جخٗل٤ باإلاهاٍع٠ ؤلٖا

 هدُجت الاؾخٛال٫ للضوعة. 

 اإلاإوهاث طاث الُاب٘ الاخخُاَي أو اإلاإوهاث الهاُٞت. 

ال٣ُمت البا٢ُت لالؾدثماعاث اإلاخىاػ٫ ٖنها. 

                                                           
64 -Ibid p187 
65 -Josette peyrard O.P.Cit p.154 

52م .51مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ’ هىانغ مدمض ٞخخي ,هانغ صاصي ٖضون - 66  
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  (جُغح)ئًغاصاث الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث. 

 (جُغح)ئٖاهاث مدهلت لالؾدثماع. 

ل الظاحي بالٗال٢ت  :وجدؿب ٢ضعة الخمٍى

عً  إًساداث الخىاشل – اللُمت الباكُت لالطدثمازاث املخىاشل عنها+ الاهخالواث واملؤوهاث + الىدُجت = ذ.ث.ق

 .إعاهاث مدطلت  لالطدثماز– الاطدثمازاث 

 :مىازد زازجُت وجخىىن مً-

 ت  .الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

 اعجٟإ في عأؽ ما٫ اإلاإؾؿت. 

 لت واإلاخىؾُت ألاحل اصة اإلاخدهل ٖليها في الضًىن الٍُى  .)اإلاالُت(الٍؼ

 :      أما الاطخسداماث الدائمت فخخىىن مً

 ت ٧اإلاهاٍع٠ الخمهُضًت وقهغة اإلادل اصة الاؾدثماعاث اإلاٗىٍى  .ٍػ

 اصة الاؾدثماعاث اإلااصًت  .ٍػ

 خُاػة خ٣ى١ اؾدثماع حضًضة. 

 الخسٌُٟ مً ألامىا٫ الضاةمت. 

 جىػَ٘ الىخاةج. 

 لت واإلاخىؾُت ألاحل  )اإلاالُت(حؿضًض الضًىن الٍُى

.         وحضو٫ اإلاىاعص والاؾخسضاماث في ق٩ل ٢اةمت ًأزظ الك٩ل اإلا٣ضم في الهٟدت اإلاىالُت
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املىازد والاطخسداماث في شيل كائمت (02)الجدول زكم 

ل في ق٩ل ٢اةمت الجؼء ألاو٫            ن حضو٫ الخمٍى

اإلاىاعص الضاةمت 

ل الظاحي لضوعة الاؾخٛال٫   ٢ضعة الخمٍى

: الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث

ت - اإلاٗىٍى

اإلااصًت -

الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث اإلاالُت أو الخسٌُٟ منها  

اصة في عأؽ ما٫ أو اإلاؿكاهماث  - ٍػ

اصة في ألامىا٫ الخانت ألازغي - ٍػ

اصة في الضًىن اإلاالُت  لت واإلاخىؾُت)الٍؼ  (الٍُى

 

  1مجمٕى اإلاىاعص 

: الاؾخسضاماث الثابخت

جىػَٗاث الىخاةج زال٫ صوعة الاؾخٛال٫  

: خُاػة ٖىانغ الانى٫ الثابخت

ت  - أنى٫ زابخت مٗىٍى

أنى٫ زابخت ماصًت -

أنى٫ زابخت مالُت -

ج٩ال٠ُ مىػٖت ٖلى ٖضة ؾىىاث  

جسٌُٟ في ألامىا٫ الخانت 

لت واإلاخىؾُت)حؿضًض الضًىن اإلاالُت   (الٍُى

 

  2مجمٕى الاؾخسضاماث 

( 2-1)حُٛحر في عأؽ اإلاا٫

اؾخسضام نافي :2أنٛغ مً 1,مىعص الهافي :2أ٦بر مً 1

 

 A.Burlaud, J.Y.Eglem, P.Mykita.op.cit., p.348  :اإلاهضع 

 جدول ًىضح اطخسدام زأض املال العامل.2.2.1

        مدخىي هظا الجضو٫ هى جدلُل وجٟؿحر الٗىامل التي أصث ئلى حٛحراث عأؽ اإلاا٫ الٗامل، هظه الٗىامل 

ىت، : جهيُٟها في زالر ٖىامل أؾاؾُت ًم٨ً حٛحراث الاؾخٛال٫ وحٛحراث زاعج الاؾخٛال٫ والخٛحر الهافي للخٍؼ

لُه  ر. ع.م.ز. إ∆+ إ.ع.م.ز. إ∆=ع.م. ز∆:ُٞم٨ً جٟؿحر الخٛحر في عأؽ ما٫ الٗامل بالٗال٢ت الخالُت ٖو

 .ص.ر∆+إ.
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       أي أن الخٛحر في عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٌؿاوي ئلى اإلاجمٕى الجبري للخٛحراث في الاخخُاج مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل

ىت الهاُٞت  .لالؾخٛال٫ وعأؽ ما٫ ٖامل زاعج الاؾخٛال٫ والخٍؼ

اصة جدهل في ٖىانغ ألانى٫ اإلاخضاولت و٧ل ه٣هان ٗخبر اخخُاحا للضوعة مً عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٧ل ٍػ        َو

اصة جُغأ ٖلى الضًىن ال٣هحرة  ٗخبر مىعصا ناُٞا لغأؽ اإلاا٫ الٗامل ٧ل ٍػ ًدهل في الضًىن ٢هحرة ألاحل َو

وللخمُحز بحن ما هى مىعص للضوعة وما هى اخخُاج لها جىي٘ ئقاعة . ه٣هان ًُغأ ٖلى ألانى٫ اإلاخضاولت و٧ل

 67.أمام الاخخُاج (-)اإلاىعص وئقاعة  أمام(+)

م٨ً ج٣ضًم ه٩ُل حضو٫ اؾخسضام حٛحر عأؽ اإلاا٫ الٗامل ٦ما هى مىضح في الهٟدت اإلاىالُت  .         ٍو

ُٟي، أي ًمحز بحن ما هى جاب٘ لالؾخٛال٫ وما  وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه هى أن هظا الجضو٫ ًغج٨ؼ ٖلى الخدلُل الْى

. هى زاعج ًٖ الاؾخٛال٫، وهى ئطن ًدخاج ئلى هٓام مداؾبي مُىع ألن ألاهٓمت الخ٣لُضًت ال جخم٨ً مً طل٪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ض عاض ي زىٟغ - 146م2008. ٖمان .صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘"مضزل هٓغي وجُب٣ُي :جدلُل ال٣ىاةم "مٍإ 67  
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جدول اطخسدام حغير زأض مال العامل (03):جدول زكم 

ل في شيل كائمت الجصء الثاوي               ن جدول الخمٍى

: حٛحراث الاؾخٛال٫

حٛحراث أنى٫ الاؾخٛال٫ -

اإلاسؼوهاث -

خؿاباث الؼباةً -

حؿب٣ُاث وخ٣ى١ اؾخٛال٫ أزغي -

: حٛحر صًىن الاؾخٛال٫

حؿب٣ُاث مدهل ٖليها وصًىن اؾخٛال٫ أزغي -

صًىن اإلاىعصًً -

 

اخخُاج الدوزة مً زأض املال العامل لالطخغالل أو فائؼ زأض مال العامل -1

زازج الاطخغالل  

 

: حٛحراث زاعج الاؾخٛال٫

 حٛحراث الٗىانغ اإلاضًىت ألازغي  -

حٛحراث الٗىانغ الضاةىت ألازغي  -

 

اخخُاج الدوزة مً زأض املال العامل زازج الاطخغالل أو فائؼ زأض املال - 2

عامل زازج الاطخغالل 

 

ىت : حٛحراث الخٍؼ

 حٛحر ال٣ُم الجاهؼة -

ُت  - حٛحر الؿلُٟاث اإلاهٞغ

 

ىت - 3  حغير ضافي الخٍص

 اؾخسضام نافي أو مىعص نافي  (3+2+1)حٛحر اؾخسضام عأؽ ما٫ الٗامل

 . IBID ,OP ;CIT , 349:املطدز

 (:T.P.F.F)جدول الخدفلاث املالُت لعدة طىىاث .2

ؿخدؿً أن ٩ًىن G. de Murardمً ٢بل  ،1977     ٖغى هظا الجضو٫ ألو٫ مغة ؾىت   مهاخبا لجضو٫  َو

ل زال٫ الؿىت وحضو٫ الخض٣ٞاث اإلاالُت ٌؿمذ ل، ألن هظا ألازحر ًه٠ جُىع ه٩ُل الخمٍى بخدضًض  الخمٍى

ت مً الؿىىاث اإلاخخالُت والتي جٟى١ أو حؿاوي . أؾباب هظا الخُىع   ومً ألاًٞل ئٖضاص هظا الجضو٫ مجمٖى

 .ألاعب٘

 هُيل جدول الخدفلاث املالُت لعدة طىىاث.1.2 

        ٣ًؿم حضو٫ الخض٣ٞاث اإلاالُت ئلى أعبٗت أ٢ؿام ٦بري 
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 .جض٣ٞاث الىدُجت وهي التي جدضص همى اإلاإؾؿت- 

ل الضازلي للىمى، هظا ألازحر ًخم جد٣ُ٣ه بىاؾُت الاؾدثماعاث-   .جض٣ٞاث الاؾخٛال٫ التي حؿاهم في الخمٍى

 .جض٣ٞاث الاؾخضاهت أو الا٢تراى التي حؿمذ بالىنى٫ ئلى الغنُض اإلاالي- 

 .الخض٣ٞاث البا٢ُت والتي جدضص حٛحر الؿُىلت أو اإلاخاح- 

( 04)مىضح في الجضو٫ ع٢م ( G. de Murard )والك٩ل ألانلي لجضو٫ الخض٣ٞاث اإلاالُت الظي ٢ضمه 
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جدول الخدفلاث املالُت لعدة طىىاث :(04)الجدول زكم 

مخىؾُت /ن  1-ن 2-ن 3-ن  

ال٣ُمت 

اإلاًاٞت 

الىمى وهدُجت 

الاؾخٛال٫ 

اإلابُٗاث 

 (زاعج الغؾم)اهخاج الضوعة 

اؾتهال٥ وؾُِ 

ال٣ُمت اإلاًاٞت 

الىمى 

الخطخم 

الىمى الخ٣ُ٣ي اإلاخىؾِ 

مهاٍع٠ اإلاؿخسضمحن 

     

هدُجت الاؾخٛال٫ ؤلاحمالُت  -1 

الهامل ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

     

ل الىى  الخٛحر في اخخُاج عأؽ اإلاا٫ - 2جمٍى

ىت الاؾخٛال٫ -3-1-2 ٞاةٌ زٍؼ

الاؾدثماعث في ال٣ُم الثابخت -4

عنُض الاؾخٛال٫ أو الغنُض الضازلي -5-3-4

     

لت واإلاخىؾُت   الخٛحر الهافي للضًىن الٍُى

وال٣هحرة ألاحل 

مهاٍع٠ مالُت 

يغاةب ٖلى ألاعباح 

مؿاهمت اإلاؿخسضمحن 

جىػَ٘ ألاعباح 

يغاةب وعؾىم 

     

الغنُض اإلاالي أو الخاعجي - 6 

هىاجج +هىاجج مالُت+الغنُض الجاعي - 7-5+6

هىاجج أزغي وهىاجج +انضاع عأؽ اإلاا٫+الخىاػ٫ 

اؾخثىاةُت 
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  جدفلاث الىدُجت.1. 2. 2

ت هجض ال٣ُمت اإلاًاٞت التي جدؿب بالٟغ١ بحن ئهخاج الضوعة والاؾتهال٥ الىؾُِ وحٗض           في هظه اإلاجمٖى

 .ٖىهغ مهم في خؿاب الىدُجت ؤلاحمالُت لالؾخٛال٫ وخؿاب همىها

ف املظخسدمين– اللُمت املػافت = الىدُجت إلاجمالُت لالطخغالل  .مطاٍز

ل اإلاإؾؿت و٦مإقغ ٖلى ألاصاء الا٢خهاصي للمإؾؿت  .وحٗخبر هظه الىدُجت ٦مهضع عةِس ي لخمٍى

 جدفلاث الاطخغالل. 2. 2 2 .

 .        هجض في هظا الهى٠ مً الخض٣ٞاث جض٣ٞحن ٖلى صعحت أهمُت ٦بحرة في صعاؾت الخىاػن اإلاالي والؿُىلت

ىت الاطخغالل ًدؿب بالٟغ١ بحن الىدُجت ؤلاحمالُت لالؾخٛال٫ والخٛحر في اخخُاج ( E.T.E :)         فائؼ زٍص

 .عأؽ ما٫ الٗامل

ىت الاطخغالل حغير اخخُاج زأض مال ( R.B.E-)الىدُجت إلاجمالُت لالطخغالل( E.T.E)=فائؼ زٍص

 (B.F.R.∆).عامل

ل الاؾدثماعاث التي جم خُاػتها ٖلى الخؿاب، ٞهى م٣ُاؽ للِؿغ        ٌؿمذ هظا الٟاةٌ للمإؾؿت جمٍى

ئلى  ٞاطا ٧ان هظا الغنُض ؾالب ٞان اإلاإؾؿت ؾخمغ بمىا٠٢ نٗبت اججاه صاةىيها ًم٨ً أن جإصي بها اإلاالي،

 .اإلاالي زُغ العجؼ

ل الضازلي للىمى ،:       زضُد الاطخغالل ؿمى أًًا باإلاخاح بٗض الخمٍى دؿب هظا الغنُض( D.A.F.I.C)َو  ٍو

 :بالٗال٢ت 

ىت الاطخغالل (D.A.F.I.C)=زضُد الاطخغالل    اطدثمازاث اللُم الثابخت(E.T.E-)فائؼ زٍص

 ٞأن هظا الغنُض ًجب أن ٩ًىن مىحب، أي أن ألاعباح اإلاد٣٣ت في صوعةG de Murardوخؿب  

 68.الاؾخٛال٫ ًجب أن جمى٫ مبلٜ الاؾدثماعاث اإلاد٣٣ت أزىاء صوعة الاؾخٛال٫

 جدفلاث الاكتراع. 3. 2. 2

دؿب هظا الغنُض ٦ما ًلي  :      يمً هظه الخض٣ٞاث هجض الخض٤ٞ أو الغنُض اإلاالي ٍو

ف املالُت - الخغير الطافي في الدًىن = السضُد املالي مظاهماث املظخسدمين     - غسائب على  زباح– املطاٍز

 .جىشَع  زباح–

                                                           
67-66م2008"الخدلُل اإلاالي"ٞهمي مدمض الكُش- 68  



      الفصل الثاني                                                           مؤشرات التقييم المالي

 

63 

ُت لت واإلاخىؾُت وال٣هحرة ألاحل باإلياٞت ئلى الؿلٟاث اإلاهٞغ  .      الضًىن في هظه الخالت جًم الضًىن الٍُى

       هالخٔ أن هظا الغنُض ٚحر مخجاوـ ألهه ًًم ٖىانغ مسخلٟت، وئطا ٧ان هظا الغنُض ؾالب ٞاهه ًض٫ 

أن اإلاإؾؿت حؿضص الضًىن التي هي ٖلى ٖاج٣ها، و٦بر هظا الغنُض ًم٨ً أن ًإصي بها ئلى ازخال٫ في  ٖلى

 69.اإلاالي الخىاػن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هٟـ اإلاغح٘ - 69  
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 :الظُىلت والِظس املالي: املبدح الثاوي 

ُٟت اإلاالُت ئلى ٗخبرا هضٞا مالُا حؿعى الْى          جلٗب الؿُىلت والِؿغ اإلاالي صوعا مهما في ٦ى٠ اإلاإؾؿت، َو

 :وهظا الحخىاب حمُ٘ اإلاساَغ التي ًم٨ً أن جترب ٖليها، وؾِخم الخُغ١ في هظا اإلابدث ئلى اإلاُالب. جد٣ُ٣ه

 .الؿُىلت والؿحر اإلاالي:اإلاُلب ألاو٫ - 

 الضعاؾت الؿا٦ىت للؿُىلت والِؿغ اإلاالي:اإلاُلب الثاوي - 

 الضعاؾت الخغ٦ُت للؿُىلت والِؿغ اإلاالي:اإلاُلب الثالث -  

 الظُىلت والِظس املال:املؿلب  ول 

 مفهىم الظُىلت والِظس املالـــي. 1

       حٗجي الؿُىلت باليؿبت للمإؾؿت ٢ضعتها ٖلى مىاحهت التزاماتها ال٣هحرة، ؾىاًء ٧اهذ مىخٓغة أو ٚحر

مىخٓغة، ٖىض اؾخد٣ا٢ها مً زال٫ الخض٣ٞاث الى٣ضًت الىاججت ًٖ مبُٗاتها وجدهُل طممها بالضعحت ألاولى، 

ٞاإلاإؾؿت الٟٗالت هي التي جخم٨ً مً . الخهى٫ ٖلى الى٣ض مً اإلاهاصع ألازغي بالضعحت الثاهُت ومً زال٫

ألامىا٫ أو الؿُىلت مً اإلاهضع ألاو٫ ألهه أ٦ثر أماها مً اإلاهضع الثاوي والظي ًم٨ً أن ًسل٤  الخهى٫ ٖلى

 :بٗض والؿُىلت باإلاٗجى ؤلاًجابي هي مكا٧ل أزغي ُٞما

 .جىاٞغ ألامىا٫ بال٣ضع ال٩افي ٖىض الخاحت ئليها- 

حر ألامىا٫ ب٩لٟت م٣ٗىلت إلاىاحهت الالتزاماث ٖىض اؾخد٣ا٢ها-   .ال٣ضعة ٖلى جٞى

ل بٌٗ اإلاىحىصاث ئلى ه٣ض حاهؼ زال٫ ٞترة ٢هحرة صون زؿاعة مهمت-   70.ال٣ضعة ٖلى جدٍى

   وجلٗب الؿُىلت صوعا مهما في مىاحهت وئبٗاص زُغ الٗؿغ اإلاالي ٖنها، ٞهظا ًٟغى ٖليها الخد٨م في    

ٗٝغ هظا ألازحر بٗضم ٢ضعة ؿاع اإلاالي َو    الؿُىلت، وفي خالت عجؼها ًٖ جد٤ُ٣ طل٪ ًإصي بها طل٪ ئلى ؤلٖا

م٨ً ج٣ؿُم الٗؿغ اإلاالي ئلى ٢ؿمحن لت في مىاُٖضها، ٍو : اإلاإؾؿت ٖلى مىاحهت التزاماتها اإلاؿخد٣ت والٍُى

ؿغ مالي ٞجي ٖؿغ  71.مالي مإ٢ذ ٖو

٨ًك٠ الٗؿغ اإلاالي الٗاعى أو اإلاإ٢ذ ًٖ أػمت مالُت و٢خُت أو مغخلُت خُث حعجؼ :   العظس املالي املؤكذ

بُٗت أؾباب العجؼ هي أؾباب مإ٢خت أو ٖاعيت  اإلاإؾؿت ًٖ ؾضاص حؼء مً التزاماتها زال٫ ٞترة مُٗىت َو

ؿاع ًم٨ً للمإؾؿت أن ججض له خلى٫ ٦خمضًض ٞترة ؾضاص الضًىن م٘ جدمل أٖباء  ومثل هظا الىــٕى مً ؤلٖا

 .م٣ابل الخمضًض، أو اللجىء ئلى الا٢تراى ٞاةضة ئياُٞت

                                                           
23 م22م , 2000ٖمان . الُبٗت الثاهُت , صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘" م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي"مٟلح مدمض ٣ٖل- 70  

194م  ,193م,مغح٘ ؾب٤ ط٦غه, الؿُٗض ٞغخاث حمٗت-  71  
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       ٦ظل٪ هظا الىٕى مً ؤلاٖؿاع ال ًم٨ً أن ًإصي باإلاإؾؿت ئلى ؤلاٞالؽ، ألن ؾبب الخأزغ ًٖ الدؿضًض

حر صاةم  .بؿبب َاعب ٚو

اء بالتزاماتها ٧املت أو أ٦ثرها:    العظس املالي الفني ٖىض  .  جىاحه اإلاإؾؿت ٖؿغا مالُا ٞىُا خُىما حعجؼ ًٖ الٞى

ت إلاىاحهت زُغ ؤلاٞالؽ ْهىع   72 .هظا الىٕى مً ؤلاٖؿاع ًجب أن جخدغ٥ اإلاإؾؿت بؿٖغ

 الدزاطت الظاهىت للظُىلت والِظس املالي:املؿلب الثاوي

 مؤشساث الظُىلت.1 

اء بالتزاماتها ت مً اإلاإقغاث ئلى ج٣ُُم ٢ضعة اإلاإؾؿت في اإلاضي ال٣هحر ٖلى الٞى خم.       تهضٝ هظه اإلاجمٖى  ٍو

 .طل٪ مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن مجمٕى مىحىصاتها ال٣هحرة ألاحل، ومجمٕى التزاماتها ال٣هحرة ألاحل

 :وظبت الظُىلت العامت .1.1 

        وحؿمى أًًا بيؿبت الخضاو٫، وحٗخبر مً أ٢ضم اليؿب وأ٦ثرها اهدكاعا واؾخسضاما وحؿخسضم ٦مإقغ أولي

ت ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى مىاحهت التزاماتها ال٣هحرة ألاحل مً أنىلها اإلاخضاولت، وحٗخبر هظه اليؿبت  وأؾاس ي إلاٗٞغ

ض ًتزامً  أًٞل لها ئلى ه٣ض في مٖى ت مضي حُُٛت اإلاُالب اإلاخضاولت بمىحىصاث ًخى٢٘ أن ًخم جدٍى مإقغ إلاٗٞغ

ض الخطىم /  ضىل املخداولت= وظبت الظُىلت العامت : ؾضاص اإلاُالب اإلاخضاولت وجدؿب بالٗال٢ت  و مٖى

 املخداولت

     جخمثل ألانى٫ اإلاخضاولت في اإلاسؼوهاث وال٣ُم اإلاد٣٣ت وال٣ُم الجاهؼة، أما الخهىم اإلاخضاولت ٞخخمثل في 

. ال٣هحرة ألاحل الضًىن 

       ئن اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ لهظه اليؿبت ًىحي بدضور مك٨الث في الخض٤ٞ الى٣ضي ٖلى اإلاضي ال٣هحر ٢ض ًإصي

 ئلى عجؼ اإلاإؾؿت ٖلى حؿضًض ما ٖليها، أما اإلاٗض٫ اإلاغجٟ٘ ُٞب٣ي ويٗا أ٦ثر أماها باليؿبت للم٣غيحن ٢هحري 

للخ٨م ٖلى هظه اليؿبت ٌؿخدؿً م٣اعهتها بيؿبت ال٣ُإ،٦ما ًم٨ً اٖخباع اإلاٗض٫  ٦يؿبت للم٣اعهت، 73.ألاحل 

والخض ألاصوى لها هى الىاخض . ٦ما أزبدخه اإلاماعؾاث وهظا

ىت اليظبُت.2.1 ا جٟترى أن اإلاسؼون مً ألانى٫ اإلاخضاولت هه  ما ًإزظ ٖلى وؿبت الؿُىلت الٗامت أوظبت الخٍص

له ئلى ه٣ضًت في و٢ذ ٢هحر، وهظا الاٞتراى ٢ض ال ٩ًىن مد٣٣ا صاةما ٞاإلاسؼوهاث جدخاج في  الظي ٌؿهل جدٍى

بٌٗ الخاالث لٟترة ػمىُت ختى ًم٨ً بُٗها، وهىا٥ اخخما٫ بُٗها بسؿاعة، بل ٢ض ال جخم٨ً اإلاإؾؿت مً 

ال١ لظا مً اإلاىاؾب اؾدبٗاص اإلاسؼون مً بؿِ وؿبت الؿُىلت الٗامت للىنى٫ ئلى وؿبت  بُٗها ٖلى ؤلَا

                                                           
14م,2000ٖمان . صاع الهٟاء"ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي"ًاؾغ ؾ٨غان ,ٖبض الخلُم ٦غاحت - 72  

368 م367هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ م- 73  
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اء بالتزاما  ال٣هحرة ألاحل مً تهاحضًضة هي وؿبت الؿُىلت اليؿبُت التي حٗخبر مإقغا ل٣ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الٞى

ل ئلى ه٣ضًت  ٘ الخدٍى  74.ألانى٫ ؾَغ

اللُم + اللُم املدللت)  =الخطىم املخداولت/ (املسصوهاث-  ضىل املخداولت)= وظبت الظُىلت اليظبُـت 

الخطىم املخداولت /(الجاهصة

        هظه اليؿبت حٗخبر أ٦ثر جدٟٓا ل٣ُاؽ الؿُىلت، مً وؿبت الؿُىلت الٗامت، ال٢خهاعها ٖلى ألانى٫ أ٦ثر 

غي اإلادللىن أن اإلاٗض٫ اإلا٣بى٫ لهظه اليؿبت هى الىاخض والخض ألاصوى هى  0.75. ؾُىلت، ٍو

ىت الفىزٍت.3.1 تهخم هظه اليؿبت باألنى٫ أ٦ثر ؾُىلت، وجىضح هظه اليؿبت م٣ضاع الى٣ض اإلاخاح  وظبت الخٍص

خباع  لضي اإلاإؾؿت في و٢ذ مٗحن إلاىاحهت الالتزاماث ال٣هحرة ألاحل، ٞخ٣ِـ الؿُىلت صون أن جأزظ بٗحن الٖا

 .ال٣ُم اإلاد٣٣ت واإلاسؼوهاث

ىت الفىزٍت   الدًىن اللطيرة  جل/ اللُم الجاهصة= وظبت الخٍص

مجال .4.1

 :  مان

       ٖلى زالٝ اليؿب الؿاب٣ت التي ج٣ىم بم٣اعهت ألانى٫ الؿاةلت بالخهىم اإلاخضاولت، هظه اليؿبت والتي 

ت وؿبت الخُُٛت الى٣ضًت لالخخُاحاث الى٣ضًت الُىمُت , حؿمى أًًا بمجا٫ الضٞإ حؿاٖض اإلاإؾؿت في مٗٞغ

أي جدضًض الٟترة الؼمىُت التي حؿخُُ٘ ٞيها اإلاإؾؿت الاؾخمغاع باالقخٛا٫ اٖخماصا ٖلى الؿُىلت اإلاخاخت لضحها، 

 :وجدؿب هظه اليؿبت بالٗال٢ت

 .مطاٍزف الاطخغالل الُىمُت/(كُم جاهصة+كُم مدللت)= مجال  مان 

خباعاث       جخمثل مهاٍع٠ الاؾخٛال٫ في حمُ٘ اإلاهاٍع٠ التي جضٞ٘ ه٣ضا، أي أن اإلاهاٍع٠ ال جأزظ بٗحن الٖا

 .خهو ؤلاهخال٧اث واإلاإوهاث

 :وجدؿب مهاٍع٠ الاؾخٛال٫ الُىمُت بالٗال٢ت الخالُت

 .ًىم365 / مطاٍزف الاطخغالل= مطاٍزف الاطخغالل الُىمُت 

خماص ٖلى ال٣ُم الجاهؼة للخهى٫ ٖلى ٢ُاؽ حض مخدٟٔ     75.  ًًٟل البٌٗ ٖىض اخدؿاب هظه اليؿبت الٖا

: مؤشساث الِظس املالي.2

ل       ت مً اإلاإقغاث التي ج٣ُم ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى مىاحهت التزاماتها في اإلاضي الٍُى  76.تهضٝ هظه اإلاجمٖى

                                                           
ت ,2اإلا٨خب الٗغبي الخضًث ٍ" مضزل جدلُلي مٗانغ: ؤلاصاعة اإلاالُت" مىحر نالح هىضي -  46 م 45 م 1991’ؤلاؾ٨ىضٍع 74  

370مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م , مٟلح مدمض ٣ٖل-  75  

371م , مغح٘ ؾب٤ ط٦غه, مٟلح مدمض ٣ٖل-  76  
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 وظبت حغؿُت الفىائد.1.2

       ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى صٞ٘ ٞىاةض ٢غويها مً ألاعباح التي جد٣٣ها في 

مطسوف / الىدُجت كبل الفىائد والػسائب= حغؿُت الفىائد وؿبت :صوعةالاؾخٛال٫ وجدؿب بالٗال٢ت

 الفائدة

       ئطا ٧اهذ اليؿبت أ٦بر مً الىاخض ص٫ طل٪ ٖلى ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى حؿضًض ٞىاةض ٢غويها، أما ئطا ٧اهذ

أ٢ل مً الىاخض ص٫ طل٪ ٖلى عجؼ اإلاإؾؿت ًٖ حؿضًض ٞىاةض ٢غويها ٞهظه اليؿبت مإقغا إلاضي ألامان 

غ ألصخاب ال٣غوى في الخهى٫ ٖلى ٞىاةض ٢غويهم  77 .اإلاٞى

اء بٟىاةض ال٣غوى ئال        م مً أهمُت اليؿبت الؿاب٣ت و٦ٟاًتها في الخٗبحر ًٖ ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى الٞى بالٚغ

ح٨ٗـ الِؿغ اإلاالـي ال٩امل للمإؾؿت، ألن الٟاةضة لِؿذ هي الالتزام الىخُض أمام اإلاإؾؿت بل هىا٥  أجها ال

خماص ٖلى مإقغ آزغ قامل. الىاحب صٞٗه ٢ؿِ الضًً  .مً أحل هظا ًجب الٖا

لت  جل.2. 2   وظبت الخغؿُت لخدمت الدًىن الؿٍى

     ج٣ِـ هظه اليؿبت مضي ٢ضعة الخض٣ٞاث الى٣ضًت الٗاصًت للمإؾؿت ٖلى مىاحهت أ٢ؿاٍ ال٣غوى 

لت ض اؾخد٣ا٢ها، وجدؿب هظه اليؿبت بالٗال٢ت الٍُى  :ألاحل التي خان مٖى

ل  جل اللظـ الىاجب حظدًده مً /(الاهخالواث واملؤوهاث+ضافي السبذ)= وظبت زدمت الدًً الؿٍى

ل  جل الدًً  .الؿٍى

ل٩ي جخم٨ً اإلاإؾؿت مً حؿضًض .      ال٣ؿِ الىاحب حؿضًضه هى ٢ؿِ الؿىت التي جلي ؾىت الخض٤ٞ الى٣ضي

 أ٢ؿاٍ صًىجها ًجب أن ج٩ىن اليؿبت أ٦بر مً الىاخض، و٧لما ػاصث ًٖ طل٪ صلذ ٖلى ٢ضعة اإلاإؾؿت أ٦ثر ٖلى

لت  .مىاحهت التزاماتها الٍُى

 وظبت الخغؿُت الشاملت. 2. 3 

لت ألاحل وبٌٗ الٗىانغ، لظل٪ ٞهي بداحت ئلى مإقغ      في الىا٢٘ جلتزم اإلاإؾؿت بضٞ٘ أ٢ؿاٍ الضًىن الٍُى

اء بالتزاماتها ال٩لُت، هظا اإلاإقغ الظي ًغج٨ؼ ٖلُه هى وؿبت الخُُٛت  قامل للخ٨م ٖلى ٢ضعتها ٖلى الٞى

دؿب بالٗال٢ت  :الكاملت، ٍو

 الالتزاماث الثابخت/ الدزل الىلدي املخاح ملىاجهت الالتزاماث الثابخت= وظبت الخغؿُت الشاملت 

بت+ ضافي السبذ]= ل الاًجازي + الاهخالواث+ الفىائد+ الػٍس  أكظاؽ+ الفائدة]/[أكظاؽ الخمٍى

ل  بت1-)/(أزباح الاطم املمخاشة)+الاًجازي الخمٍى  [(أكظاؽ الدًً(+)وظبت الػٍس

                                                           
73مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م , مدمض مُغ-  77  
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 78.      م٣ام هظه اليؿبت ٌكمل حمُ٘ الالتزاماث اإلاخى٢ٗت ٖلى الكغ٦ت زاعج هُا١ ج٩ال٠ُ الاؾخٛال٫ الؿاب٤

 الدزاطت الخسهُت للظُىلت والِظس املالي: املؿلب الثالح

غه مً مٗلىماث جخٗل٤ ىت أصاة ٞٗالت في صعاؾت الؿُىلت والِؿغ اإلاالي إلاا ًٞى        ٌٗخبر حضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

حرها، وحٗغى هظه اإلاٗلىماث في ق٩ل  ل ٚو بمسخل٠ اليكاَاث التي جماعؾها مً ئهخاج وبُ٘، وقغاء، وجمٍى

 .ه٣ضًت وقبه ه٣ضًت الضازلت والخاعحت جض٣ٞاث

ىت. 1   جسهُبت جدول جدفلاث الخٍص

ىت التي جيخج مً ألاوكُت اإلاغجبُت باالؾخٛال٫ ت حٛحراث الخٍؼ ىت مجمٖى  ,      ًٟؿغ حضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

ؿغها اإلاالي،وجىضح  ل، هظه الخٛحراث جمثل مإقغاث هامت لضعاؾت ؾُىلت اإلاإؾؿت َو وباالؾدثماع، وبالخمٍى

٣ؿم هظا الجضو٫ الخض٣ٞاث الى٣ضًت ئلى زالزت أ٢ؿام ٦ظل٪  :أصائها اإلاالي ٩٦ل، ٍو

 الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً أوكُت الاؾخٛال٫- 

ت-   الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً ألاوكُت الاؾدثماٍع

لُت-   الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً ألاوكُت الخمٍى

 الخدفلاث الىلدًت مً أوشؿت الاطخغالل .1.1 

بحن ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى حؿضًض ال٣غوى، وجىػَ٘         ًيخج هظا الخض٤ٞ مً اليكاٍ اإلاٗخاص للمإؾؿت، ٍو

خمثل هظا الخض٤ٞ في الٟغ١ بحن اإلا٣بىياث اإلاخأجُت مً هىاجج الاؾخٛال٫أل  عباح، وال٣ُام باؾدثماعاث حضًضة، ٍو

اث أٖباء الاؾخٛال٫   .ومضٖٞى

:  وجخمثل في :ملبىغاث الاطخغالل

 حمُ٘ ؤلاًغاصاث الىاججت مً بُ٘ الؿل٘ والخضماث- 

 ٞىاةض وأعباح ال٣غوى وألاوعا١ اإلاالُت التي جخدهل ٖليها اإلاإؾؿت- 

 .ب٣ُت ؤلاًغاصاث ألازغي - 

ت اإلاهاٍع٠ الى٣ضًت واإلاخٗل٣ت باالؾخٛال٫، وهي ٦ما ًلي: مدفىعاث الاطخغالل  :جخمثل في مجمٖى

 حمُ٘ اإلابالٜ اإلاؿضصة لكغاء البًاٖت واإلاىاص واللىاػم- 

ت ل٣اء الخضماث التي جل٣تها اإلاإؾؿت-  ا إلابالٜ اإلاضٖٞى

                                                           
21م.20م.2010’صاع واةل لليكغ والخىػَ٘ ألاعصن"ألاؾـ الٗلمُت والخُب٣ُُت,ؤلاصاعة اإلاالُت" أؾٗض خمُض الٗلي-  78  
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 .حؿضًض مهاٍع٠ اإلاؿخسضمحن- 

 .حؿضًض الًغاةب والغؾىم- 

 .حؿضًض الٟىاةض- 

ل-   79.ب٣ُت اإلاهاٍع٠ الى٣ضًت ٚحر اإلاغجبُت بيكاٍ الاؾدثماع والخمٍى

ت.2.1  الخدفلاث الىلدًت مً  وشؿت الاطدثماٍز

خُلب جدضًضها جدلُل ٖىانغ اإلاحزاهُت في        وهي الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخٗل٣ت ببُ٘ وقغاء ألانى٫ الثابخت ٍو

م٨ً صعاؾت .80ألانى٫ والتي لم ًخم جدلُلها ٖىض جدضًض الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً ألاوكُت الدكُٛلُت  حاهب ٍو

 :٦ما ًلي هظه الٗىانغ

 وجخمثل في اإلاخدهالث الى٣ضًت مً بُ٘ ال٣ُم الثابخت: ملبىغاث الاطدثماز

 :جخمثل في: مدفىعاث الاطدثماز

 .الى٣ض اإلاضٕٞى لكغاء اإلاٗضاث وألاصواث- 

لت ألاحل-   .الى٣ض اإلاضٕٞى لكغاء أؾهم وؾىضاث ٍَى

لت ألاحل-   .الى٣ض اإلاضٕٞى م٣ابل اؾدثماعاث أزغي ٍَى

لُت.3.1  الخدفلاث الىلدًت مً  وشؿت الخمٍى

لُت في مجمٕى الٗملُاث التي جم٨ً اإلاإؾؿت مً الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص مً        جخمثل ألاوكُت الخمٍى

 81.وصٞ٘ لهم ألاعباح، ٦ظل٪ الخهى٫ ٖلى ال٣غوى وحؿضًضها اإلاؿاهمحن

ل  : جخمثل في:ملبىغاث الخمٍى

لت ألاحل-   .الى٣ض اإلاخدهل مً ئنضاع ؾىضاث ٍَى

اصة عأؽ اإلاا٫-   .الى٣ض اإلاخدهل مً ئنضاع أؾهم حضًضة أو ٍػ

. الى٣ض اإلاخدهل مً ال٣غوى- 

 

                                                           
79 - Georges Depallens ,jean-pierre jobard, O.p.Cit   p.473 

328م, مغح٘ ؾب٤ ط٦غه,مٟلح مدمض ٣ٖل -  80  
81 -Georges Depallens ,Jean- pierree Jobard, o.p.cit,p436 .p437 
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ل  :وجخمثل في:مدفىعاث الخمٍى

 .الى٣ض اإلاضٕٞى ٖلى جىػَ٘ ألاعباح- 

 .الى٣ض اإلاضٕٞى لدؿضًض الؿىضاث- 

 .الى٣ض اإلاضٕٞى لدؿضًض ال٣غوى- 

لُت ٌُٗي لىا الخض٤ٞ الى٣ضي  ت والخمٍى      ومجمٕى الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً ألاوكُت الاؾخٛاللُت والاؾدثماٍع

 .اإلاإؾؿت َىا٫ الضوعة اإلاالُت الظي خ٣٣خه

ىت.2  لت إعداد جدول جدفلاث الخٍص  ؾٍس

غ محزاهِخحن مخخالُخحن لبضاًت اإلاضة وجهاًتها، باإلياٞت ئلى حضو٫  ىت جٞى        ًخُلب ئٖضاص حضو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

غ اإلاالُت  غة في السجالث والخ٣اٍع خؿاباث الىخاةج لخل٪ الٟترة، و٦ظل٪ بٌٗ اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت اإلاخٞى

خم ئٖضاص هظا الجضو٫ خؿب الخُىاث الخالُت للمإؾؿت،  82:ٍو

جدضًض نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت ل٩ل وكاٍ ٖلى خضة ؛ جض٣ٞاث مً ألاوكُت الاؾخٛاللُت، وجض٣ٞاث مً  -

لُت ت، وجض٣ٞاث مً ألاوكُت الخمٍى  .ألاوكُت الاؾدثماٍع

 .جدضًض نافي الخض٤ٞ الى٣ضي للٟترة وطل٪ بخجمُ٘ نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت لألوكُت الثالزت -

خم طل٪ باياٞت الى٣ض في أو٫ الٟترة ئلى نافي الخض٤ٞ الى٣ضي للٟترة  - جدضًض نافي الى٣ض في جهاًت الٟترة، ٍو

 .اإلاضعوؾت

 جددًد الخدفم الىلدي مً أوشؿت الاطخغالل.1.2

٣ت ٚحر مباقغة ٣ت اإلاباقغة والٍُغ ٣خحن لخدضًض هظا الخض٤ٞ، الٍُغ  .     هىا٥ ٍَغ

لت املباشسة.1.1.2  الؿٍس

٣ت ٞان الخض٤ٞ الى٣ضي مً أوكُت الاؾخٛال٫ هى مجمٕى الى٣ض اإلا٣بىى مً الٗمالء       خؿب هظه الٍُغ

والى٣ض اإلاضٕٞى للمىعصًً والى٣ض اإلا٣بىى مً مهاصع أزغي والى٣ض اإلاضٕٞى ٖلى اإلاهاٍع٠، خُث ه٣ض 

 .واإلاهاٍع٠ ألازغي ٌؿب٤ باقاعة ؾالبت اإلاىعصًً

 ٌؿاوي ئلى: الىلد امللبىع مً العمالء

 .................................................................................... ******نافي اإلابُٗاث 

 .......................................................... ******الى٣و في اإلاضهُحن وأوعا١ ال٣بٌ: ًًاٝ

                                                           
333-329مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ,مٟلح مدمض ٣ٖل  -82  
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اصة في اإلاضهحن وأوعا١ ال٣بٌ: ًُغح   ........................................................... ******الٍؼ

 ................................................................. ******الى٣ض اإلا٣بىى مً الٗمــــالء

دؿب ٦ما ًلي: الى٣ض اإلا٣بىى مً مهاصع أزغي   ٍو

 ................................................................................. ******ؤلاًغاصاث ألازغي 

 ............................................... ******الى٣و في ؤلاًغاصاث اإلاؿخد٣ت ٚحر اإلا٣بىيت: ًًاٝ

اصة في ؤلاًغاصاث اإلاؿخد٣ت ٚحر اإلا٣بىيت: ًُغح  .................................................. ******الٍؼ

 .......................................................... ******مجمٕى الى٣ض اإلا٣بىى مً اإلاهاصع ألازغي 

 :ًخم جدضًضه ٦ما ًلي : الىلد املدفىع للمىزدًً

 ........................................................... ******ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت

اصة في مسؼون البًاٖت: ًًاٝ  ............................................... ******الٍؼ

 . ******…...........................................الى٣و في مسؼون البًاٖت: ًُغح

اث  ................................................................ ******٢ُمت اإلاكتًر

 ................................................ ******الى٣ٌ في الظمم الضاةىت: ًًاٝ 

اصة في الظمم الضاةىت: ًُغح  .................................................. ******الٍؼ

 .......................... ******…...........................الى٣ض اإلاضٕٞى للمىعصًً

دضص ٦ما ًلي: الىلد املدفىع على املطاٍزف  ٍو

 .................. ******(باؾثىاء الاهخال٧اث واإلاإوهاث)مجمٕى مهاٍع٠ الضوعة اإلاالُت

ت م٣ضما: ًًاٝ اصة في اإلاهاٍع٠ اإلاضٖٞى  .................................... ******الٍؼ

ت  ..................................... ******الى٣و في اإلاهاٍع٠ اإلاؿخد٣ت ٚحر اإلاضٖٞى

ت م٣ضما: ًُغح  ..................................... ******الى٣ٌ في اإلاهاٍع٠ اإلاضٖٞى

ت اصة في اإلاهاٍع٠ اإلاؿخد٣ت ٚحر اإلاضٖٞى  ...................................... ******الٍؼ

 .................................................. ******الى٣ض اإلاضٕٞى ٖلى اإلاهاٍع٠
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لت غير املباشسة.2.1.2  :الؿٍس

       ًجب جدضًضا أوال الخض٤ٞ الى٣ضي الهافي زم ًًاٝ ئلُه حٛحراث ٖىانغ ألانى٫ والخهىم اإلاخضاولت ٖضا

ىت  .الخٍؼ

 ..................................................................... ******نافي الغبذ

 ........................... ******(ؤلاهخال٧اث و اإلاإوهاث)اإلاهاٍع٠ ٚحر الى٣ضًت : ًًاٝ

 .............................................................. ******الى٣ض مً الٗملُاث

 ....................................................... ******الى٣و في اإلاضًىحن : ًًاٝ

 .............................................................. ******الى٣و في البًاٖت 

اث م٣ضما   ..................................................... ******الى٣و في اإلاضٖٞى

اصة في الضاةىحن  ............................................................... ******الٍؼ

اصة في اإلاهاٍع٠ اإلاؿخد٣ت   .................................................... ******الٍؼ

اصة في اإلاضًىحن : ًُغح  ....................................................... ******الٍؼ

اصة في البًاٖت   ............................................................. ******الٍؼ

اث م٣ضما اصة في اإلاضٖٞى  ...................................................... ******الٍؼ

 .............................................................. ******الى٣و في الضاةىحن 

 .................................................... ******الى٣و في اإلاهاٍع٠ اإلاؿخد٣ت 

ت: ًًاٝ بت ألاعباح اإلاضٖٞى  .................................................. ******يٍغ

 ............................................... ******نافي الخض٤ٞ مً أوكُت الاؾخٛال٫ 

       بهُٛت مسخهغة ٞان الى٣ض مً أوكُت الاؾخٛال٫ هى الخض٤ٞ الى٣ضي الهافي مًاٞا له الخٛحر في اخخُاج 

 .الٗامل عاؽ اإلاا٫

ت .  2.2    جددًد الخدفم مً  وشؿت الاطدثماٍز

م٨ً ئُٖاء اإلاثا٫ الخالي لخدضًض  الى٣ض    جدضًض هظا الخض٤ٞ ٌٗخمض ٖلى َبُٗت ٖىانغ الاؾدثماعاث، ٍو

 .اإلاضٕٞى أو اإلاخدهل ٖلُه
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 ٌؿاوي ئلى : الىلد املدفىع لشساء معداث جدًدة

 .......................................... ******ال٩لٟت ؤلاحمالُت للمٗضاث في جهاًت الٟترة

 ................................. ******ال٩لٟت ؤلاحمالُت للمٗضاث في بضاًت الٟترة : ًُغح

 ٌؿاوي ئلى: الىلد املخدطل مً بُع املعداث

ت للمٗضاث اإلاباٖت   ................................................ ******ال٣ُمت الضٞتًر

 ................................................... ******أعباح بُ٘ مٗضاث : ًًاٝ

 ................................................. ******زؿاعة بُ٘ مٗضاث : أو ًُغح

لُت.3.2  جددًد الخدفم الىلدي مً  وشؿت الخمٍى

اصة عأؽ اإلاا٫، الى٣ض اإلاضٕٞى ٖلى ألاعباح اإلاىػٖت، الى٣ض مً:     ٖىانغ هظا الخض٤ٞ هي  الى٣ض اإلاخدهل مً ٍػ

 .ال٣غوى

ادة زاض املال  ٌؿاوي ئلى: الىلد املخدطل مً ٍش

اصة في عأؽ اإلاا٫  ........................................................... ******الٍؼ

ؿاوي ئلىالىلد املدفىع على  زباح  : َو

 .................... ******(الٓاهغة في اإلاحزاهُت)ألاعباح اإلا٣ترح جىػَٗها في بضاًت الٟترة 

 .............. ******(الٓاهغة في اإلاحزاهُت)ألاعباح اإلا٣ترح جىػَٗها في جهاًت الٟترة: ًُغح 

 ............. ******(الٓاهغة في حضو٫ الىخاةج )ألاعباح اإلا٣ترح جىػَٗها للٟترة: ًًاٝ

 ٌؿاوي ئلى: الىلد مً اللسوع

 ................................................... ******عنُض ال٣غوى في جهاًت الٟترة

 .......................................... ******عنُض ال٣غوى في بضاًت الٟترة : ًُغح

اصة الى٣ض اإلاخدهل، وئط        ئطا ٧ان اإلابلٜ مىحبا ج٩ىن اإلاإؾؿت ٢ض جدهلذ ٖلى ٢غوى أزغي وبالخالي ٍػ

 .ؾالبا ُٞٗجي أن اإلاإؾؿت ٢امذ مً بدؿضًض صًىن، أي هىا٥ ه٣ض مضٕٞى ٧ان

      بجم٘ الخض٣ٞاث الثالزت هخدهل ٖلى الخض٤ٞ الى٣ضي للضوعة، والك٩ل اإلاىالي ًىضح حضو٫ جض٣ٞاث 

ىت  الخٍؼ
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 هتجدول جدفلاث الخصي (05):جدول زكم

ن  1-نالبُان        

أوشؿت الاطخغالل 

ل الظاحي  ٢ضعة الخمٍى

حُٛحر اإلاسؼون 

حُٛحر الٗمالء والخ٣ى١ ألازغي 

حُٛحر اإلاىعصًً والضًىن ألازغي 

الى٣ض مً أوكُت الاؾخٛال٫ 

  

ت   وشؿت الاطدثماٍز

ا٢خىاء اؾدثماعاث ماصًت 

الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت 

الخىاػ٫ ًٖ الاؾدثماعاث اإلااصًت 

ت  الى٣ض مً ألاوكُت الاؾدثماٍع

  

لُت   وشؿت الخمٍى

اصة الهاُٞت في عأؽ اإلاا٫  الٍؼ

جىػَ٘ ألاعباح 

٢غوى مالُت حضًضة 

لت  حؿضًض الضًىن الٍُى

لُت  الى٣ض مً ألاوكُت الخمٍى

  

ىت  حغير الخٍص

ىت بضاًت اإلاضة  زٍؼ

ىت جهاًت اإلاضة  زٍؼ

  

 JOSETTE PEYRARD ;OP ;CIT P172:املطدز

٣ت ٚحر اإلاباقغة، والخٛحر في          مً الجضو٫، هالخٔ أن الى٣ض مً أوكُت الاؾخٛال٫ ٢ض جم خؿابه بالٍُغ

ىت ىت جهاًت  الخٍؼ ل واؾخٛال٫ واؾدثماع، أو هى الٟغ١ بحن زٍؼ هى مجمٕى الى٣ض مً مسخل٠ ألاوكُت مً جمٍى

ىت  .بضاًت اإلاضة اإلاضة وزٍؼ

ًدؿم  ٦ما ًجب التر٦حز ٖلى الخض٤ٞ الى٣ضي مً أوكُت الاؾخٛال٫ باٖخباعه ألاهم بحن مهاصع الى٣ض، ألهه       

ت وطل٪ ٖلى ٨ٖـ اإلاهاصع ألازغي طاث الُبُٗت الاؾخثىاةُت  ومً اإلاؿخدؿً جدضًض وؿبت. باالؾخمغاٍع

 83.مؿاهمخه في حملت مهاصع الى٣ض

                                                           
11-9م1997,ٖمان .صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘" ؤلاصاعة اإلاالُت في ال٣ُإ الخام"مدمض ٖبُضاث ’مدمض َىِب- 83 
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 :مسدودًت وإوشاء اللُمت: املبدح الثالح

 حٗخبر اإلاغصوصًت مُٗاع مهم لخ٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت، وحٗبر ًٖ ٢ضعة وؾاةل اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣        

٣ُٞاؾها , هخاةج حُضة، ٞاإلاغصوصًت هي الٗال٢ت بحن الىخاةج التي جد٣٣ها اإلاإؾؿت والىؾاةل اإلاؿخسضمت في طل٪

ت ٦ٟاءة وعقض اإلاإؾؿت في اؾخسضام مىاعصها ٌؿمذ ً مٗٞغ  .للمؿحًر

مسدودًت املؤطظت :املؿلب  ول 

ً هدُجت املؤطظت.1  :جىٍى

ت مً أعنضة الدؿُحر والتي جمثل جي مجمٖى ٣ا للمسُِ اإلاداؾبي الَى          ٣ًضم حضو٫ خؿاباث الىخاةج ٞو

الهامل ؤلاحمالي، ال٣ُمت :  جخمثل هظه ألاعنضة في . مإقغاث هامت في ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت ال٨لي أو اإلاالي

واهُال٢ا مً حضو٫ خؿاباث الىخاةج . هدُجت الاؾخٛال٫، هدُجت زاعج الاؾخٛال٫، الىدُجت الهاُٞت اإلاًاٞت،

ت أزغي مً ألاعنضة الىؾُُُت طاث ألاهمُت البالٛت في صعاؾت أصاء اإلاإؾؿت ًم٨ً خؿاب وجخمثل , مجمٖى

ت ٢بل الًغاةب، ئهخاج الضوعة هظه ألاعنضة في . الٟاةٌ ؤلاحمالي لالؾخٛال٫، الىدُجت اإلاالُت، الىدُجت الجاٍع

 .اهُال٢ا مً الهامل ؤلاحمالي ئلى ٚاًت الىنى٫ ئلى الىدُجت الهاُٞت وجدضًض هظه ألاعنضة ًخم

 الهامش إلاجمالي.1.1

في حمُ٘ الؿل٘ .       ًمثل الهامل ؤلاحمالي الٟغ١ بحن البًاٖت اإلاباٖت وج٩لٟت جل٪ البًاٖت وجخمثل البًاٖت

أما ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت ٞخخمثل في زمً قغاء . جبُٗها اإلاإؾؿت ٖلى خالتها، أي صون حُٛحر َغأ ٖليها التي

 .اإلاباٖت مًاٞا ئليها حمُ٘ مهاٍع٠ الكغاء البًاٖت

 (60/)خـ)جيلفت البػاعت املباعت ( 70/ - خـ)البػاعت املباعت= الهامش إلاجمالي 

 مسدوداث املبُعاث- البػاعت املباعت إلاجمالُت = البػاعت املباعت 

اث البػاعت + مسصون أول مدة = جيلفت البػاعت املباعت  ف الشساء + مشتًر  .مسصون آزس مدة- مطاٍز

ت واإلاسخلُت، وهى اإلاهضع ألاؾاس ي ألعباح اإلاإؾؿت        ًدؿب هظا الغنُض ٖمىما في اإلاإؾؿاث الخجاٍع

ت خؿاب وؿبت الهامل ؤلاحمالي وصعاؾت جُىعاتها أو م٣اعهتها  ت، لظل٪ ًجب ٖلى اإلاإؾؿت الخجاٍع الخجاٍع

ت ألاصاء الخجاعي  بيؿب مإؾؿاث أزغي لها هٟـ وكاٍ اإلاإؾؿت، ٞالهامل ؤلاحمالي ٌٗض مإقغا هاما إلاٗٞغ

ت للمإؾؿت  84.الخجاٍع

 إهخاج الدوزة.2.1

ما٫ وكاٍ اإلاإؾؿت ؤلاحمالي، بل ٢ض ٌُٗي نىعة مكىهت ٖىه في الخاالث الخالُت  :     ٢ض ال ًٟؿغ ع٢م ألٖا

                                                           
84 -JOSETTE PEYRARD ,OP.CIT .P 47 
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ً ئهخاج مسؼون-  ل بحن الاهخاج والبُ٘، وهظا ًإصي ئلى ج٩ٍى  .وحىص ٞاع١ ػمجي ٍَى

 .وحىص ئهخاج اإلاإؾؿت لظاتها بيؿبت ٦بحرة وؿبُا- 

دؿب        في هظه الخاالث ٌُٗي الاهخاج نىعة خ٣ُ٣ت وواُٞت ًٖ وكاٍ اإلاإؾؿت زال٫ صوعة الاؾخٛال٫، ٍو

 :٦ما ًلي الاهخاج

 زدماث( 73/ +خـ)إهخاج املؤطظت لراتها( 72/ +خـ)إهخاج مسصون( 71/ + خـ)إهخاج مباع = إهخاج الدوزة 

 (74/.خـ)ملدمت 

وألزظ 85 ًجب ئياٞتها ئلى ئهخاج الضوعة75      وفي خالت وحىص ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج اإلادىلت اإلاخمثلت في الخؿاب  ،

ت جُىعاجه أو م٣اعهخه باهخاج مإؾؿت  نىعة حُضة ًٖ أصاء اإلاإؾؿت ًجب صعاؾخه ٖلى ٞترة مً الؼمً إلاٗٞغ

. أزغي جماعؽ وكاٍ ممازل لها

 اللُمت املػافت.3.1

       حٗخبر ال٣ُمت اإلاًاٞت مٟهىما ا٢خهاصًا أ٦ثر مىه مداؾبُا، وحٗجي ال٣ُمت اإلايكأة مً زال٫ مماعؾت وكاٍ

 و٦ما أجها وحضث اهخماما ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي، ٦ظل٪ وحضث. ؤلاهخاج ال٢خهاص مٗحن وزال٫ ٞترة مً الؼمً

ت أصائها وجُىعها  .اهخماما ٖلى اإلاؿخىي الجؼتي، ٞىجض اإلاإؾؿت حٗخمض ٖليها في مٗٞغ

اصة ال٣ُمت"       وخؿب اإلاسُِ الٗام للمداؾبت ٞان  ال٣ُمت اإلاًاٞت ؤلاحمالُت هي حٗبحر ًٖ ئوكاء ٢ُمت أو ٍػ

وج٣اؽ بالٟغ١ . التي أياٞتها اإلاإؾؿت للؿل٘ والخضماث التي جدهلذ ٖليها مً أَغاٝ زاعحُت زال٫ الضوعة

غاٝ الخاعحُت لظل٪ ؤلاهخاج بحن ٞال٣ُمت اإلاًاٞت هي ؤلاهخاج 86" ئهخاج الضوعة واؾتهال٥ ؾل٘ وزضماث ألَا

 :وجدؿب ال٣ُمت اإلاًاٞت بالٗال٢ت . الظي ؾاهمذ به اإلاإؾؿت الهافي

+ إهخاج املؤطظت لراتها+ إهخاج مسصون+ إهخاج مباع)= الاطتهالن الىطُـ- إهخاج الدوزة= اللُمت املػافت 

( زدماث+ مىاد و لىاشم مظتهلىت - )(زدماث ملدمت

 :فائؼ الاطخغالل إلاجمالي. 4.1 

        ًم٨ً حٍٗغ٠ ٞاةٌ الاؾخٛال٫ ؤلاحمالي بالىدُجت الا٢خهاصًت للمإؾؿت، واإلاخىلضة مً ٖملُاث 

دؿب . التي جؼاولها اإلاإؾؿت، مؿخ٣لت ًٖ الؿُاؾاث اإلاالُت، الاهخال٧اث واإلاإوهاث، والخىػَ٘ الاؾخٛال٫ ٍو

 :بالٗال٢ت 

ف املظخسدمين- غسائب وزطىم- إعاهاث الاطخغالل+ اللُمت املػافت= فائؼ الاطخغالل إلاجمالي   .مطاٍز

                                                           
85 - GEORGES DEPALLEMS , JEAN- PIERRE JOBARD, OP.CIT .P.317 
86 -IBiDEM 
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وفي خالت ٧ىن هظا الغنُض ؾالب، ٞاهه .       ٞهى اإلاىعص ألاؾاس ي الظي ججىُه اإلاإؾؿت مً وكاٍ الاؾخٛال٫

م٨ً اٖخباعه مإقغا لألصاء ؤلاهخاجي والخجاعي بجاهب ألاصاء اإلاالي. اؾم عجؼ الاؾخٛال٫ ؤلاحمالي ًُل٤ ٖلُه  87ٍو

 88:وكٛاالث اإلاإؾؿت اهظا اإلاٟهىم في ٢ضعجه ٖلى ئحالء الٗضًض مً  وج٨مً أهمُت

ت زُغ ٖضم الدؿضًض أو /مهاٍع٠ مالُت: ئن خؿاب اليؿبت  - ٞاةٌ الاؾخٛال٫، ٌٗض مإقغا ممخاػا إلاٗٞغ

. وئال ٞان اإلاإؾؿت ٖلى أبىاب الخُغ25%الٗؿغ، وخؿب اإلادللحن اإلاالُحن ًجب أن ال جخجاوػ هظه اليؿبت  

ل  - ىت الاؾخٛال٫ والتي جدخل م٩اهت مهمت في نضع حضاو٫ الخمٍى ٌؿمذ هظا الغنُض بدؿاب ٞاةٌ زٍؼ

 .للمإؾؿت 

٣ت الُغح-  ل الظاحي باؾخسضام ٍَغ  .ٌٗخبر هظا الغنُض ه٣ُت الاهُال١ في خؿاب ٢ضعة الخمٍى

ف املالُت.5. 1  هدُجت الاطخغالل زازج الىىاجج واملطاٍز

        هدُجت الاؾخٛال٫ أو الىدُجت الدكُٛلُت مؿخ٣لت ًٖ الؿُاؾت اإلاالُت للمإؾؿت، وجدؿب هظا الىدُجت 

 :بالٗال٢ت

ل جيالُف الاطخغالل+ فائؼ الاطخغالل إلاجمالي=هدُجت الاطخغالل + خطظ الاهخالواث واملؤوهاث- جدٍى

 .جيالُف أزسي - هىاجج أزسي 

 الىدُجت املالُت.6.1 

         جخمثل هظه الىدُجت في الٟغ١ بحن الىىاجج اإلاالُت واإلاهاٍع٠ اإلاالُت، ٞهي حٗبر ًٖ مغصوصًت الٗملُاث 

 …التي ج٣ىم بها اإلاإؾؿت مً ئًضإ ألامىا٫، ج٣ضًم ال٣غوى، الا٢تراى اإلاالُت

ف املالُت- الىىاجج املالُت = الىدُجت املالُت   .املطاٍز

ت كبل الػسائب.7.1  الىدُجت الجاٍز

باء وحمُ٘ الىىاجج اإلاخٗل٣ت باالؾخٛال٫ الٗاصي للمإؾؿت وجًم أًًا         جًم هظه الىدُجت حمُ٘ ألٖا

باء اإلاالُت الىىاجج  :ٞهي بمثابت مإقغ ليكاٍ اإلاإؾؿت الا٢خهاصي واإلاالي، وجدؿب هظه الىدُجت بالٗال٢ت. وألٖا

ت كبل الػسائب   .أعباء مالُت- هىاجج مالُت + هدُجت الاطخغالل = الىدُجت الجاٍز

 الىدُجت الاطخثىائُت.1. 8 

      هظه الىدُجت مؿخ٣لت ًٖ الىخاةج الؿاب٣ت وجخمثل في الٟغ١ بحن الىىاجج الاؾخثىاةُت واإلاهاٍع٠ 

 .الاؾخثىاةُت

                                                           
87 -Eric Stephany . « gestion financiére » ed .Economica,paris 1999.P 76 
88 -A ,Burlaud J.Y.Eglem, P Mykita ;OP.Cit P 186 P 187 
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ف اطخثىائُت- هىاجج اطخثىائُت = الىدُجت الاطخثىائُت   .مطاٍز

 الىدُجت الطافُت.1. 9

 89: وهي آزغ هدُجت مً بحن ألاعنضة الىؾُُت للدؿُحر، وجدؿب بالٗال٢ت الخالُت     

ت = الىدُجت الطافُت   .مظاهماث املظخسدمين- غسائب  زباح– الىدُجت الاطخثىائُت ± الىدُجت الجاٍز

 املسدودًت ومؤشساث كُاطها .2

  حٗٝغ اإلاغصوصًت بأجها ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح هدُجت الؾخسضام عأؽ مالها في وكاَها      

 .الاؾخٛاللي

 .الىطائل املظخعملت/الىخائج املدللت: ٞاطا أعصها خؿابها ٞالٗال٢ت اإلاٗبرة ٖنها هي

الىخاةج اإلاد٣٣ت جخمثل في مسخل٠ ألاعنضة الىؾُُت للدؿُحر، ٞخبٗا للىدُجت اإلاسخاعة جدضص الىؾاةل        

اإلاؿخٗملت، ٞهظه ألازحرة مد٩ىمت بىٕى الىدُجت، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ال ًم٨ً اٖخباع الخهىم ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ 

ٞازخُاع هٕى الىدُجت ًٟغى جدضًض الىؾُلت . ألامىا٫ الخانت لىخضها جد٤٣ الغبذ الهافي الغبذ الهافي، بل

  .وهظا مً أحل الىنى٫ ئلى ٢ُاؾاث صخُده وطاث مٗجى اإلاؿاهمت في جد٣ُ٣ها بض٢ت،

 وحٗخبر اإلاغصوصًت مُٗاعا أًٞل مً الغبذ أو الىخاةج للخ٨م ٖلى أصاء اإلاإؾؿت، ألن الغبذ ٖباعة ًٖ ع٢م     

حن، ألامغ الظي  مُل٤ ال ٌكحر ئلى حجم عأؽ اإلاا٫ أو الاؾدثماعاث التي خ٣٣خه، بِىما اإلاغصوصًت جغبِ بحن الُٞغ

 ٌؿهل ئحغاء اإلا٣اعهاث م٘ مٗضالث اإلاغصوصًت للؿىىاث الؿاب٣ت وصعاؾت جُىعها وئحغاء م٣اعهاث م٘ مإؾؿاث

بُت وجسخل٠ في ه٩ُلها اإلاالي  .جيخمي ئلى هٟـ ال٣ُإ ل٨ً جسخل٠ في أٖبائها الًٍغ

خماص ٖلى زالر أؾالُب هي ض صعاؾت مغصوصًت اإلاإؾؿت ًم٨ً الٖا ٍع
ُ
 :وئطا أ

 .مغصوصًت اليكاٍ- 

 .اإلاغ صوصًت الا٢خهاصًت- 

 .اإلاغصوصًت اإلاالُت- 

 مسدودًت اليشاؽ.1.2

ت، ألجها جضعؽ وحؿمذ بخ٣ُُم ألاصاء الخجاعي أو البُعي      ًُل٤ ٖليها في بٌٗ ألاخُان اؾم اإلاغصوصًت الخجاٍع

ت وجخمثل هظه اإلاغصوصًت في ٢ضعة اإلاإؾؿت. للمإؾؿت ٖلى  ٞهي مُٗاع مهم لخ٣ُُم ألاصاء في اإلاإؾؿاث الخجاٍع

                                                           
89 -Josette peyrard,op.cit,p.51.p52 
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 اؾخسالم ٞاةٌ مً الدكُٛل أو هامل ججاعي، ٞهي بظل٪ ج٣ضم مٗلىماث حؿاٖض ٖلى ئنضاع خ٨م طو

 ٢.90ُمت خى٫ ٞٗالُت و٦ٟاءة اليكاٍ الخجاعي والهىاعي الظي جماعؾه اإلاإؾؿت

ما٫ زاعج الغؾم، لظل٪ ٞان حمُ٘ الىخاةج التي جد٣٣ها         واإلاخٛحر اإلاٗبر ًٖ وكاٍ اإلاإؾؿت هى ع٢م ألٖا

ما٫ هى الؿبب في جىلُضها ما٫، أي أن ع٢م ألٖا خماص ٖلى ٖضة. اإلاإؾؿت ؾِخم م٣اعهتها م٘ ع٢م ألٖا م٨ً الٖا  ٍو

 .مإقغاث لضاعؾت مغصوصًت اليكاٍ

 مؤشس الهامش إلاجمالي.1.1.2 

غبِ هظا اإلاإقغ الهامل ؤلاحمالي باٖخباعه اإلاهضع ألاؾاس ي ت، ٍو لغبذ          ٌؿخسضم ب٨ثرة في اإلاإؾؿاث الخجاٍع

ما٫ ت وع٢م ألٖا  .هظا ألازحر هى اإلاهضع الىخُض للهامل ؤلاحمالي. اإلاإؾؿت الخجاٍع

 .زكم  عمال زازج السطم/ الهامش الخجازي = وظبت الهامش إلاجمالي 

     واليؿبت اإلاخدهل ٖليها حٗبر ًٖ ٢ضعة صًىاع اإلابُٗاث ٖلى جىلُض هامل عبذ زام، أو بخٗبحر آزغ هى

 .ومٗض٫ الهامل اإلاىسٌٟ ٌٗبر ًٖ اهسٟاى ؾٗغ البُ٘. م٣ضاع الغبذ الخام في ٧ل صًىاع مً صهاهحر اإلابُٗاث

 مؤشس الهامش إلاجمالي لالطخغالل.2.1.2

       ٌٗض م٣ُاؾا لألصاء الخجاعي وؤلاهخاجي للمإؾؿت، ٦ظل٪ ٌٗض م٣ُاؾا ل٣ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جىلُض مىاعص

ىت دؿب بالٗال٢ت. الخٍؼ  :ٍو

. زكم  عمال زازج السطم/ فائؼ الاطخغالل إلاجمالي = وظبت الهامش إلاجمالي لالطخغالل 

جب أن ج٩ىن هظه اليؿبت مغجٟٗت بال٣ضع ال٩افي إلقبإ الٗىامل الخالُت   91:      ٍو

 الاهخال٧اث ٦م٩اٞأة لغأؽ اإلاا٫ الا٢خهاصي، وهي أٖباء خ٣ُ٣ُت ل٨نها ٚحر ه٣ضًت- 

اصة في الى٣ضًت، و٢ض حؿخىحب-   اإلاإوهاث مً أحل خماًت وجأمحن ممخل٩اث اإلاإؾؿت وجإصي ئلى ٍػ

اث ُٞما بٗض  .مضٖٞى

 .اإلاهاٍع٠ اإلاالُت- 

 .زؿاةغ اؾخثىاةُت ًم٨ً أن جلخ٤ باإلاإؾؿت- 

 .يغاةب ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت ٦م٩اٞأة للضولت وأحهؼتها، وأعباح مىػٖت ٦م٩اٞأة للمؿاهمحن- 

                                                           
83مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ,الؿُٗض ٞغخاث حمٗت- 90  

85هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ م -  91  
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 .الجؼء اإلاخب٣ي بٗض ئقبإ الٗىامل الؿاب٣ت الظ٦غ ًمثل ٞاةٌ نافي ٦م٩اٞأة للمىٓمت ًم٨نها مً الىمى- 

 مؤشس الهامش الطافي.3.1.2

ما٫، ٞهي ج٣ِـ مٗض٫ الغبذ ؿمى أًًا بالغبدُت، وج٣ىم ٖلى أؾاؽ م٣اعهت الغبذ الهافي بغ٢م ألٖا        َو

 .اإلاخدهل ٖلُه مً ٖملُاث الاؾخٛال٫، والٗملُاث طاث الُاب٘ اإلاالي والٗملُاث الاؾخثىاةُت

 .زكم  عمال زازج السطم/ الىدُجت الطافُت = السبدُت 

       هظا اإلا٣ُاؽ صلُل ٖلى ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ أعباح ناُٞت و٢ضعتها ٖلى الخىاٞـ، ألن اعجٟإ هظه

ً هما الؿٗغ والخ٩ال٠ُ اللظًً ما حؿخُُ٘ . اليؿبت صلُل ٖلى اعجٟإ الغبذ هظا ألازحر ًخد٨م ُٞه ٖىهٍغ

 .مؼاخمت مىاٞؿيها اإلاإؾؿت

ت ومىه هجخيب جأزحر الٗملُاث ٌ الىدُجت الهاُٞت بالىدُجت الجاٍع      ٦ظل٪ ًم٨ً حٗضًل هظه اليؿبت بخٍٗى

ًها بالخض٤ٞ الى٣ضي بُٗضا ًٖ ؾُاؾت الاهخال٧اث  ًها بىدُجت الاؾخٛال92٫الاؾخثىاةُت، أو حٍٗى ٢ضعة .أو حٍٗى

ما٫ زاعج الغؾم/ الخض٤ٞ الى٣ضي= اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ هدُجت مىحبت   .ع٢م ألٖا

خماص ٖلى الخض٤ٞ الى٣ضي بض٫ الىدُجت الهاُٞت ٌؿمذ للمإؾؿت ٖؼ٫ حٛحراث ؾُاؾت ؤلاهخال٥       ٞااٖل

ها اإلاٗخمضة  .مً َٞغ

 املسدودًت الاكخطادًت.2. 2

 ٢ض ٌٗبر ًٖ.      هي الٗال٢ت بحن الىدُجت الا٢خهاصًت التي جد٣٣ها اإلاإؾؿت ومجمٕى ألامىا٫ التي اؾخٗملتها

الىدُجت الا٢خهاصًت بالٟاةٌ ؤلاحمالي لالؾخٛال٫ أو بىدُجت الاؾخٛال٫، أما ألامىا٫ اإلاؿخسضمت في جد٤ُ٣ 

ُٞٗبر ٖنها ٖاصة بأنى٫ اإلاإؾؿت، ئال أن البٌٗ ٌؿخسضم ألانى٫ الثابخت مًاٞا ئليها اخخُاج  هظه الىدُجت

٢ُاؽ اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت .للخٗبحر ًٖ ألامىا٫ اإلاؿخٗملت لخد٤ُ٣ الىدُجت الا٢خهاصًت عأؽ اإلاا٫ الٗامل

ت ٢ضعتها ل ٌؿمذ للمإؾؿت بمٗٞغ  .ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح بُٗضا ًٖ جأزحر الخمٍى

ٗالُت ئصاعة اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ ألاعباح لظل٪       وج٣ِـ مإقغاث اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت و٦ظا اإلاالُت ٦ٟاءة ٞو

ً واإلا٣غيحن  ً الجضص واإلاؿحًر هجض أن مإقغاث اإلاغصوصًت اإلاالُت والا٢خهاصًت هي مجا٫ اهخمام اإلاؿدثمٍغ

ً ً ٌؿخُٗىن الخد٤٣ مً هجاح اإلاإؾؿت،  ٞاإلاؿدثمٍغ ت اإلاإؾؿت التي ًم٨نها أن جثرحهم، و اإلاؿحًر ًم٨نهم مٗٞغ

 93.ٌكٗغون باألمان ٖىض ئ٢غاى أمىالهم للمإؾؿت التي جد٤٣ أعباخا ا٦ثر مً جل٪ التي ال جد٣٣ها واإلا٣غيىن 

 

 

                                                           
92 -Jostte peyrard.op.cit.p.178 

384م , مغح٘ ؾب٤ ط٦غه,مٟلح مدمض ٣ٖل -93  
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  املسدودًت الاكخطادًت إلاجمالُت1.2.2 

 .        هي الٗال٢ت بحن الٟاةٌ ؤلاحمالي لالؾخٛال٫ وأنى٫ اإلاإؾؿت

  ضىل / الفائؼ إلاجمالي لالطخغالل = املسدودًت الاكخطادًت إلاجمالُت 

حر أو  ت ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح الا٢خهاصًت و٢ضعة أنىلها ٖلى جٞى       ٌؿمذ هظا اإلاإقغ بمٗٞغ

ىت الاؾخٛال٫ ألهه ٦ما ؾب٤ وأن أقغها أن الٟاةٌ ؤلاحمالي لالؾخٛال٫ هى أنل خؿاب ٞاةٌ  جضُٖم زٍؼ

ىت  .الاؾخٛال٫ زٍؼ

 املسدودًت الاكخطادًت الطافُت2.2. 2

 :        اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت الهاُٞت هي الٗال٢ت بحن هدُجت الاؾخٛال٫ وأنى٫ اإلاإؾؿت، وجدؿب بالٗال٢ت

هدُجت الاؾخٛال٫ في هظه الخالت هي الىدُجت  ألانى٫ /هدُجت الاؾخٛال٫= اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت الهاُٞت 

ت مًاٞا ئليها اإلاهاٍع٠ اإلاالُت، أو الىدُجت الهاُٞت مًاٞا  .ئليها اإلاهاٍع٠ اإلاالُت الجاٍع

الخٔ ٖلى هظه الٗال٢ت        ٌٗجي هظا اإلاإقغ ٢ضعة الضًىاع الىاخض اإلاؿدثمغ في اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ الغبذ، ٍو

البؿاَت والازخهاع، ل٨ً في ألانل هي أ٦ثر مً طل٪، ألن الٗال٢ت الؿاب٣ت ال جبرػ الٗىامل الغةِؿُت التي 

 :واهُال٢ا مً الٗال٢ت الؿاب٣ت وؿخُُ٘ أن ه٨خب. في جدضًض مغصوصًت اإلاإؾؿت حكاع٥

 ) (املبُعاث/هدُجت اطخغالل )= (املبُعاث/ املبُعاثx) ( ضىل / هدُجت اطخغالل  )= املسدودًت الاكخطادًت 

xضىل / املبُعاث ) ( = الهامش السبحي(  )x معدل دوزان  ضىل) 

  .ومٗض٫ صوعان ألانى٫  (الغبدُت)هامل الغبذ :       ٞاإلاغصوصًت الا٢خهاصًت جغج٨ؼ ٖلى ٖاملحن أؾاؾحن هما 

 94.وحؿخُُ٘ اإلاإؾؿت أن جخدهل ٖلى مغصوصًت حُضة ئطا جم٨ىذ مً حُٗٓم هظًً الٗاملحن 

٣هض به ٖضص مغاث حُُٛت اإلابُٗاث ألنى٫ اإلاإؾؿت، أو ٖضص مغاث اؾخسضام  :      معدل دوزان  ضىل  ٍو

ٞهظه اليؿبت مإقغ حُض إلاضي ٦ٟاءة اإلاإؾؿت في اؾخٗما٫ أنىلها، . اإلاإؾؿت في جد٤ُ٣ اإلابُٗاث أنى٫ 

 .اليؿبت ص٫ طل٪ ٖلى ال٨ٟاءة وال٨ٗـ صخُذ ٩ٞلما اعجٟٗذ هظه

خمثل في م٣ضاع الغبذ اإلاخىلض مً ٧ل صًىاع مً صهاهحر اإلابُٗاث:    هامش السبذ الهامل اإلاىسٌٟ ٌٗجي .  ٍو

 95.البُ٘ أو اعجٟإ الخ٩ال٠ُ اهسٟاى ؾٗغ

 

 
                                                           

- ٤ُ 64م, بحروث ,صاع النهًت الٗغبُت " أؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"حمُل أخمض جٞى 94  

35م ,34م , مغح٘ ؾب٤ ط٦غه, مٟلح مدمض ٣ٖل - 95 
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 املسدودًت املالُت.3.2

       وحؿمى أًًا بٗاةض أو مغصوصًت ألامىا٫ الخانت، و هي الٗال٢ت بحن الىدُجت التي خ٣٣تها اإلاإؾؿت وألامىا٫

 .الخانت، ٞهي ج٣ِـ الٗاةض اإلاالي اإلاخد٤٣ مً اؾدثماع أمىا٫ أصخاب اإلاإؾؿت

 . مىال الخاضت/ الىدُجت= املسدودًت املالُت 

ت اإلا٩اٞأة الخ٣ُ٣ت ألصخاب         الىدُجت ٢ض ج٩ىن الىدُجت الهاُٞت بٗض صٞ٘ يغاةب ألاعباح وهظا إلاٗٞغ

ت مُغوخا منها يغاةب ألاعباح، بمٗجى أن جأزحر الٗىانغ الاؾخثىاةُت ٢ض  اإلاإؾؿت و٢ض ج٩ىن الىدُجت الجاٍع

 .ٖلى جدضًض الٗال٢ت الٟٗلُت بحن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت واإلاغصوصًت اإلاالُت أهمل، وهظا ٌؿاٖض

      والخ٨م ٖلى مضي ٦ٟاًت هظه اليؿبت ًخم باإلا٣اعهت م٘ مإؾؿاث هٟـ ال٣ُإ أو اإلا٣اعهت م٘ أؾٗاع 

واإلاؿخىي الٗالي لهظه اليؿبت صلُل ٖلى ٦ٟاءة اإلاإؾؿت ئال أهه في بٌٗ الخاالث ال ٌٗخبر ٦ظل٪، ألن  الٟاةضة

الىاججت ًٖ مؿخىي ٖا٫ مً الضًىن ومؿخىي مىسٌٟ مً ألامىا٫ الخانت ًهُدبها  اليؿبت الٗالُت

 96.مؿخىي ٖا٫ مً الخُىعة

ٗىص حن في ال٣ُمت ئال في خاالث زانت، َو ً ٚحر مدؿاٍو       ئن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت واإلاغصوصًت اإلاالُت مإقٍغ

٘ اإلاالي، هظا ألازحر ًخمثل في الٟغ١ بحن اإلاغصوصًت اإلاالُت واإلاغصوصًت  الؿبب في ٖضم الدؿاوي ئلى وحىص أزغ الٞغ

ت ألازغ ؤلاًجابي أو الؿلبي لضًىن اإلاإؾؿت ٖلى مغصوصًتها اإلاالُت. الا٢خهاصًت ٘ اإلاالي بمٗٞغ ؿمذ أزغ الٞغ .       َو

ت،  ئن خؿاب مإقغاث اإلاغصوصًت وم٣اعهتها ػمىُا، أو م٣اعهتها بمإؾؿاث جيكِ في هٟـ ال٣ُإ زُىة يغوٍع

جضعؽ  ل٨نها ٚحر ٧اُٞت ألن مإقغاث اإلاغصوصًت حٗخبر مً أهم اإلاإقغاث لضعاؾت ٦ٟاءة اإلاإؾؿت لظل٪ ًجب أن

 هظه اإلاإقغاث صعاؾت جدلُلُت، وهظا مً أحل الخٗٝغ ٖلى أهم الٗىانغ التي جإزغ ٞيها، وبظل٪ الؿعي ئلى

. الخد٨م ٞيها

 جدلُل املدزودًت:املؿلب الثاوي

اإلاإزغة ٞيها هجض ما ٌؿمى       مً أهم الىؾاةل التي جم٨ىذ مً جدلُل مغصوصًت اإلاإؾؿت وجدضًض الٗىانغ

 97بىٓام صي بىهذ

 .همىطج صًبىن لخدلُل اإلاغصوصًت- 

٣ت ؤلاخال٫ اإلادؿلؿل، والتي جم٨ً مً ٢ُاؽ جأزحر مسخل٠ الٗىانغ التي ٨ًك٠ ٖنها همىطج صًبىن في-   ٍَغ

. اإلاغصوصًت

 

                                                           
96 -Josette.Peyrard,op ,p.p.181-182 

137 م 1997.لُبُا ,2ٍ,الجامٗت اإلاٟخىخت " مىهج جدلُل قامل: ؤلاصاعة اإلاالُت"ٖضهان هاقم عخُم الؿماعاحي  - 97  



      الفصل الثاني                                                           مؤشرات التقييم المالي

 

83 

 همىذج دًبىن لخدلُل املسدودًت.1 

ٗض  DUPONT DE NEMOURS       ؾمى هظا الاؾم وؿبت ئلى الكغ٦ت التي َىعجه، وهي قغ٦ت  ٨ُت، َو ألامٍغ

و٢ض . ٖلُه هظا الىمىطج مً ألاصواث الٟٗالت التي ٌؿخٗملها اإلادللىن اإلاالُىن في جدلُل ألاصاء اإلاالي والغ٢ابت

 ا٦دؿب هظا الىمىطج قهغجه بؿبب مؿاٖضجه الٟٗالت في جدب٘ الٗىانغ أو الٗىامل اإلاإزغة في اإلاغصوصًت

 .واإلاىخمُت ئلى حضو٫ الىخاةج واإلاحزاهُت

        ًىضح هظا الىمىطج اإلادؿم بالبؿاَت والكمىلُت أن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت جخدضص مً زال٫ ٖىهٍغً

 هامحن، ألاو٫ ًخمثل في الغبدُت أو هامل الغبذ والثاوي ًخمثل في مٗض٫ صوعان ألانى٫ والتي حٗجي ٢ضعة ألانى٫ 

ىضح ٦ظل٪ الٗىانغ اإلاإزغة في ٧ل مً هامل الغبذ ومٗض٫ الضوعان. ٖلى جد٤ُ٣ اإلابُٗاث  98.ٍو

همىذج دًبىن لخدلُل املسدودًت (06)شيل زكم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39..مفلح علل مدمد،مسجع طبم ذهسه، ص: املطدز

لت إلاخالل املدظلظل.2   :ؾٍس

٣ت ؤلاخال٫ اإلادؿلؿل مً أهم َغ١ جدلُل اليكاٍ الا٢خهاصي، ٞهي بظل٪ أصاة ٞٗالت في ًض           حٗخبر ٍَغ

 لخدلُل مسخل٠ الٓىاهغ الا٢خهاصًت اإلاإؾؿت

                                                           
38م ’مغح٘ ؾب٤ ط٦غه , مٟلح مدمض ٣ٖل - 98  

 المردودٌة االقتصادٌة

 هامش الربح

 المبٌعات  األصول

 معدل الدوران

 األصول األصول

 مبٌعات النتٌجة الجارٌة

 التكالٌف       اإلٌرادات      

تكلفة البضاعة  مصارٌف   مصارٌف  

 المبٌعة
 بضاعة     قٌم جاهزة     قٌم جاهزة    
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لت  :مفهىم وأطاض الؿٍس

٣ت حؿمذ بخدضًض أو ٢ُاؽ جأزحر ٖىامل مؿخىي مٗحن في الٓاهغة اإلاإزغ ٞيها        .ؤلاخال٫ اإلادؿلؿل ٍَغ

٣ت هى جدضًض . ٞالٗىامل هي أؾباب الٓاهغة، والٓاهغة هي هدُجت جٟاٖل ألاؾباب لظل٪ ٞان أؾاؽ الٍُغ

الٗال٢اث الؿببُت، أي جدضًض الىدُجت وألاؾباب اإلاإزغة ٞيها، وبٗضها جدضًض أؾباب ألاؾباب، ٞأي  هٓام

وحؿخمغ ٖملُت جدضًض الٗال٢اث الؿببُت ئلى ٚاًت الىنى٫ ئلى أصوى . إلاا بٗضه وؾبب إلاا ٢بله ؾبب هى هدُجت

  .جدضًض أؾباب أزغي للٓاهغة مؿخىي أًً ال ًم٨ً

بٗض جدضًض الٗال٢اث الؿببُت جأحي مغخلت عؾم قب٨ت الٗال٢اث الؿببُت للٓاهغة أو ما ٌؿمى بالغؾم        

 .والغؾم اإلاىالي هى مثا٫ إلابُٗاث اإلاإؾؿت. اإلاى٣ُي،الظي هى ٖلى ق٩ل شجغة

السطم املىؿلي ملبُعاث املؤطظت  ( 07 :)(الشيل زكم

 

 

 

 

 

 

الدظُير جسطظ حظُير مرهسة جسسج غمً مخؿلباث هُل شهادة ماجظخير في علىم "مً إعداد الؿالب عادل عش ي : املطدز

 املؤطظاث الطىاعُت

         مً الغؾم الؿاب٤ ٞان الٓاهغة هي جُىع اإلابُٗاث، ٖىامل جُىع البمُٗاث أو أؾبابها هي حٛحر مبُٗاث

 .وجدضًض مؿاهمتها في جُىع اإلاُُٗاث ٌؿمى جدلُل اإلاؿخىي ألاو٫ للٓاهغةP3و  ،P2و P1اإلاىخىحاث  

 اإلاؿخىي ألاو٫ ًمثل ْاهغة ألؾباب أزغي هي ال٨مُاث اإلاباٖت وأؾٗاع البُ٘، وجدضًض مؿاهمتها في مبُٗاث ٧ل

 .مىخىج ًخمثل في جدلُل اإلاؿخىي الثاوي للٓاهغة

 .      بٗض جدضًض الغؾم اإلاى٣ُي ٞان ؤلاق٩ا٫ هى ٦ُُٟت جدضًض جأزحر ٧ل ٖامل في الٓاهغة

 إوشاء اللُمت: املؿلب الثالح

٣هض  ً، ٍو ٨ُت وحٗخبر ٦مُٗاع ألصاء اإلاؿحًر        ْهغ مٟهىم أو مُٗاع ئوكاء ال٣ُمت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٞالٗمل بهظا اإلاُٗاع ٌٗجي وي٘ أصخاب . باوكاء ال٣ُمت ٖمىما ئوكاء ال٣ُمت للؿاهمحن أو أصخاب اإلاإؾؿت

 المبٌعات اإلجمالٌة

P2  مبٌعات المنتوج P1  مبٌعات المنتوج P3 مبٌعات المنتوج 

 السعر      
كمٌة مباعة من 

p3 

كمٌة مباعة من  السعر    

p2 

كمٌة مباعة من  السعر     

p1 



      الفصل الثاني                                                           مؤشرات التقييم المالي

 

85 

. ألامىا٫ أو اإلاؿاهمحن في مغ٦ؼ ٖملُاث اجساط ال٣غاع أي أن حمُ٘ ال٣غاعاث جخسظ مً أحل حُٗٓم زغوة اإلاال٥

غاٝ التي لها ٖال٢ت م٘  ومً هىا ًُغ ح ئق٩ا٫ ؾبب ج٣ضًم أو جًُٟل اإلاؿاهمحن أو اإلاال٥ ٖلى ب٣ُت ألَا

مالء ومىعصًً غاٝ ألازغي جخمخ٘ … اإلاإؾؿت مً مؿخسضمحن ٖو وؤلاحابت ًٖ هظا الؿإا٫ جخمثل في أن ألَا

غاٝ ألازغي خخما ؾدؿخُٟض  ب٣ضعة اإلاٟاويت، ٦ظل٪ ئطا جم٨ىذ اإلاإؾؿت مً ئوكاء ال٣ُمت إلاؿاهميها ٞان ألَا

 99.مً طل٪

      واإلاإؾؿت اإلايكأة لل٣ُمت ألصخاب ألامىا٫ هي اإلاإؾؿت التي جد٤٣ مغصوصًت مً أمىالها اإلاؿدثمغة جٟى١ 

ل اإلاؿخٗملت، مً هىا ًخطح أن اإلاإؾؿت التي جد٤٣ عبدا باإلاٟهىم اإلاداؾبي  ج٩لٟت مسخل٠ مهاصع الخمٍى

لِؿذ بالًغوعة مإؾؿت جم٨ىذ مً ئوكاء ال٣ُمت م٘ أن الغبذ اإلاداؾبي ًأزظ في الخؿبان ج٩لٟت الا٢تراى 

ٞاإلاإؾؿت اإلايكأة لل٣ُمت هي اإلاإؾؿت التي حؿخُُ٘ جد٤ُ٣ الغبذ بٗض أن جأزظ بٗحن . في خؿاب الىدُجت

خباع ج٩لٟت ألامىا٫ الخانت بجاهب ج٩لٟت الا٢تراى  100.الٖا

 في الى٢ذ الخالي هىا٥ الٗضًض مً الىماطج اإلاؿخٗملت ل٣ُاؽ ئوكاء ال٣ُمت، ًم٨ً جهيُٟها في زالر

اث  :مجمٖى

 ال٣ُاؾاث اإلاداؾبُت إلوكاء ال٣ُمت. 

 ال٣ُاؾاث الؿى٢ُت إلوكاء ال٣ُمت. 

 ال٣ُاؾاث اإلاسخلُت وهي التي جمؼج بحن الىمىطححن الؿاب٣حن. 

 اللُاطاث املداطبُت إلوشاء اللُمت.1

ال٣ُمت :      هىا٥ الٗضًض مً اإلا٣اًِـ أو اإلاإقغاث اإلادضزت ل٣ُاؽ ئوكاء ال٣ُمت، مً بحن هظه اإلاإقغاث 

اةض الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الاؾدثماع ( E.V.A)الا٢خهاصًت اإلاًاٞت   (.CFROI)ٖو

 اللُمت الاكخطادًت املػافت.1.1 

ً، ٞهي همىطج لدؿُحر اإلاإؾؿت التي جيخهج هماطج حؿُحر        ًٞال ًٖ  أجها وؾُلت ل٣ُاؽ وج٣ُُم أصاء اإلاؿحًر

ال٣ُمت، ٞهي تهضٝ ئلى ٢ُاؽ الغبذ الا٢خهاصي الظي ًم٨ً أن جد٣٣ه اإلاإؾؿت مً مماعؾت أوكُت 

 .الاؾخٛال٫ وهظا ٖلى زالٝ الغبذ اإلاداؾبي

ه 1890       الغبذ الا٢خهاصي أو ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت لِؿذ باإلاٟهىم الجضًض، ألهه في ٖام   ٢ض ٖٞغ

غ: " وخضصه ٦ما ًليALFRED MARSHALالا٢خهاصي   للمؿاهمحن  الغبذ الا٢خهاصي هى الغبذ الظي ًب٣ى مخٞى

                                                           
99 Josette ¨Peyrard, op. cit, p.182 
100- Farid Latreche, «La création de valeur comme mesure de la performance financière », journée d’étude sur laproductivité et 

rationalisation des ressources humaines, université de Biskera 19/10/2002, P .52 . 
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ٞباإلياٞت ئلى زهم ٧ل اإلاهاٍع٠ اإلاداؾبُت جسهم أًًا  .101" بٗض زٌٟ م٩اٞأة عأؽ اإلاا٫ اإلاؿخسضم

 .ج٩لٟت أمىا٫ اإلاؿاهمحن

٣ت خؿابه ئال في  ل ئال أهه لم جدضص ٍَغ          م٘ أن مٟهىم ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت ٢ض خضص مىظ ػمً ٍَى

٩ي 1991ٖام   .بخدضًضهSTERN ET STEWARTأًً ٢ام اإلا٨خب ألامٍغ

       حٗٝغ ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت بأجها الٟغ١ بحن الٗاةض اإلاد٤٣ زال٫ الضوعة والٗاةض اإلاىخٓغ الظي ًأزظ 

بت، أما الٗاةض اإلاىخٓغ ُٞخمثل في . في الخؿبان الخُغ ٣ابل الٗاةض اإلاد٤٣ الىدُجت ٢بل الٟىاةض وبٗض الًٍغ ٍو

-اإلا٩اٞأة التي مً اإلاٟغوى أن ج٣ضم ألصخاب ألامىا٫ وجخمثل هظه اإلا٩اٞأة في هاجج الغأؾما٫ الا٢خهاصي

أو بخٗبـحر آزغ جخمثل اإلا٩اٞأة في ج٩لٟت الٟغنت . والخ٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت لألمىا٫- ألامىا٫ الخانت والضًىن 

البضًلت، ٞاألمىا٫ التي جغ٦ها أصخابها في اإلاإؾؿت ٧ان ًم٨ً اؾخسضامها في اؾدثماعاث زاعحُت و٧ان مً 

اإلام٨ً أن ًد٣٣ىا ٖاةضا مً وعائها، ٞأصخاب ألامىا٫ ضخىا بٟغنت اؾدثماع أمىالهم في اؾخسضاماث أزغي 

 :وجدؿب ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت بالٗال٢ت102ٖىضما ٢ضمىا أمىالهم للمإؾؿت 

بت  = (١ ئ م)ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت  م٩اٞأة ألامىا٫– الىدُجت ٢بل الٟىاةض وبٗض الًٍغ

بت1-)الىدُجت ٢بل الٟىاةض =    .عأؽ اإلاا٫ الا٢خهاصيx( ج٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت لغأؽ اإلاا٫- )(مٗض٫ الًٍغ

مً اإلاٗاصلت ًخطح أن حمُ٘ الٗىانغ ؾهلت الخؿاب ئال الخ٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت لغأؽ اإلاا٫ والتي ال جؼا٫ 

وفي خ٣ُ٣ت ألامغ هىا٥ ٖضة َغ١ أو هماطج ًم٨ً اؾخسضامها لخدضًض الخ٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت مً . ٚامًت

 :بحن هظه الُغ١ ألاؾلىب الخالي

 :خُث , [(ص+أر)/ص2] ٕ[+(ص+أر )/ أ ر1]ٕ= (٥)الخ٩لٟت اإلاخىؾُت اإلاغجخت 

 ألامىا٫ الخانت: أر 

 الضًىن اإلاالُت: ص 

 ج٩لٟت ألامىا٫ الخانت:1ٕ

 ج٩لٟت ال٣غوى اإلاالُت: 2ٕ 

 11ٕ21+1ٕ=ٕ : وجدؿب ج٩لٟت ألامىا٫ الخانت ٦ما ًلي

خمثل ٖمىما في ؾٗغ الٟاةضة الؿاةض في ا٢خهاص الضولت: 11ٕ   .هى مٗض٫ اإلا٩اٞأة صون زُغ، ٍو

 .هى ٖالوة الخُغ اإلاأزىط ٖلى ألامىا٫ الخانت : 21ٕ

                                                           
101 - Ibid P.56 
102 -Michel Gervais, contrôle de gestion. Ed Economica, 7 ed, Paris, 2000  p.p .252.254. 
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بت1-)2ٕ=ٕ :     أما ج٩لٟت ال٣غوى ٞخدؿب ٦ما ًلي  .(مٗض٫ الًٍغ

 هى مٗض٫ الٟاةضة لل٣غى الظي جم الخهى٫ ٖلُه، ٞخ٩لٟت الا٢تراى صوما أ٢ل مً مٗض٫ الٟاةضة، :       ٕ 

وجٟؿحر طل٪ هى أن ٞىاةض ال٣غوى هي مً اإلاهاٍع٠ التي ًدخىحها حضو٫ خؿاباث الىخاةج ٞاإلاإؾؿت جد٤٣ 

بت بُت جخمثل في م٣ضاع الٟاةضة مًغوبا في مٗض٫ الًٍغ ىعاث يٍغ  103.مً وعائها ٞو

غ ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت م٣ُاؾا ًٖ مضي ٢ضعة اإلاإؾؿت ومؿحرحها ٖلى ئوكاء ال٣ُمت ألصخاب         جٞى

عأؽ اإلاا٫، ٞاطا ٧اهذ ال٣ُمت مىحبت ص٫ طل٪ ٖلى ئوكاء ال٣ُمت للمؿاهمحن، وئطا ٧اهذ ؾالبت ص٫ طل٪ ٖلى 

 .ه٣و أو جضهىع في ال٣ُمت

ت مً اإلاؼاًا هظ٦غ منها  غ م٣ُاؽ ال٣ُمت اإلاًاٞت مجمٖى ٞى  :ٍو

حؿخسضم ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت ٦مإقغ لخ٣ُُم ألاصاء الؿىىي للمإؾؿت، ُٞم٨ً للمإؾؿت أن حٗخمض -

غاٝ اإلاؿاهمت في ئوكاء ال٣ُمت حؿخُٟض بيؿبت مُٗىت مً ال٣ُمت  ٖلُه لىي٘ نُٛت مُٗىت للم٩اٞأة، ٞاأَل

 .اإلايكأة، ٞهي بظل٪ أصاة مصجٗت ومدٟؼة إلوكاء ال٣ُمت أ٦ثر ٞأ٦ثر في اإلاؿخ٣بل

 حؿخُُ٘ اإلاإؾؿت التي جيص ئ ال٣ُمت أن جخدهل بؿهىلت ٖلى ألامىا٫ مً أؾى١ عأؽ اإلاا٫ وبخ٩لٟت- 

م٘ أن هظا ألاؾلىب م٣ُاؾا حُضا ئال أهه ال ًسلى مً الُٗىب ،ولٗل أهم ُٖب ُٞه هى نٗىبت جدضًض  م٣ٗىلت

ج٩لٟت ألامىا٫ الخانت ٞخدضًضها ًخُلب الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًهٗب الخهى٫ ٖليها أو خؿابها ،ٞهظه 

 .الهٗىبت جإصي ئلى اإلابالٛت في جدضًض ج٩لٟت ألامىا٫ الخانت أو الى٣و في جدضًضها

 عائد الخدفلاث الىلدًت مً الاطدثماز. 2.1 

 التي حك٩ل ئخضي اإلا٩اجب(B.C.G )(        ئن هظا الىمىطج هى هدُجت ا٢تراح حماٖت الاؾدكاعة ببىؾًُ

٨ُت اإلاخسههت في الاؾدكاعة في الدؿُحر خمثل ٖاةض الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الاؾدثماع في اإلاٗض٫ الظي . ألامٍغ ٍو

ٌؿاوي بحن ٢ُمت ألانى٫ و٢ُمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاىخٓغة ٖلى َى٫ خُاتها الا٢خهاصًت، وبأؾلىب آزغ 

ٖملُت خؿاب اإلاٗض٫ جخُلب ال٣ُمت ؤلاحمالُت . ًخمثل هظا الٗاةض في أؾلىب مٗض٫ إلاٗض٫ اإلاغصوصًت الضازلي

 104.لألنى٫ والخض٣ٞاث الى٣ضًت ؤلاحمالُت

 وجخم٨ً اإلاإؾؿت مً ئوكاء ال٣ُمت ئطا ٧ان ٖاةض الخض٣ٞاث الى٣ضًت مً الاؾدثماع ًٟى١ ج٩لٟت عأؽ      

جُب٤ُ هظا ألاؾلىب ٌٗخمض ٖلى صخت جى٢ٗاث . اإلاا٫، وج٩ىن اإلاإؾؿت مى٣هت لل٣ُمت ئطا خهل ال٨ٗـ

 .الخض٣ٞاث الى٣ضًت في اإلاؿخ٣بل، وهظا ش يء نٗب حضا، هٓغا لخٛحراث اإلادُِ اإلاؿخمغة

                                                           
ت , الضاع الجامٗیت. "أؾاؾیاث الاصاعة اإلاالیت" ,عؾمیت ط٧ي ٢غیا٢و, هھا٫ ٞغیض مهُٟى, مدمض نالح الخىاوي  395 م394 م2003الاؾ٨ىضٍع -103  

104 -Farid Latreche, op. cit, P.58 
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ت:اللُاطاث الظىكُت. 2   املسدودًت الاكخطادًت الظىٍى

ت   في اإلا٣اعهت بحن ال٣ُمت الؿى٢ُت لغأؽ اإلاا٫ في جهاًت(A.E.R)         جخمثل اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت الؿىٍى

 105الٟترة وال٣ُمت الؿى٢ُت لغأؽ اإلاا٫ في بضاًت الٟترة، م٘ ألازظ في الخؿبان جىػَ٘ ألاعباح وػٍاصة عأؽ اإلاا٫

ت   1[-1-.ق ض ز م ن/ (شزم- ث أ+ ق ض ز مً ) ]=املسدودًت الاكخطادًت الظىٍى

دؿب بىاجج ٖضص ألاؾهم وؾٗغ الؿهم الؿىقي: ١ ؽ ع م  .ال٣ُمت الؿى٢ُت لغأؽ اإلاا٫ ٍو

 .مبلٜ ألاعباح اإلاىػٖت زال٫ الضوعة: ث أ 

اصة عاؽ اإلاا٫ زال٫ الضوعة: ػعم  .ٍػ

 ئطا ٧اهذ هدُجت اإلا٣ُاؽ الؿاب٤ مىحبت ص٫ طل٪ ٖلى جم٨ً اإلاإؾؿت مً ئياٞت ٢ُمت حضًضة، أي

 .أن زغوة أصخاب اإلاإؾؿت ٢ض ػاصث، وئطا ٧اهذ الىدُجت ؾالبت ص٫ طل٪ ٖلى ال٨ٗـ

 اللُمت الظىكُت املػافت: اللُاطاث املسخلؿت .3

          ال٣ُاؾاث اإلاسخلُت هي ال٣ُاؾاث التي حؿخٗمل في هٟـ الى٢ذ مٗلىماث مداؾبُت ومٗلىماث

 (M.V.A)مهضعها ؾى١ ألامىا٫، ومً أمثلت هظا الىٕى مً ال٣ُاؾاث هجض ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت 

 جخمثل ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت في الٟغ١ بحن ال٣ُمت الؿى٢ُت للمإؾؿت وال٣ُمت ؤلاحمالُت لألمىا٫

 106.اإلاؿدثمغة 

 .ألامىا٫ اإلاؿدثمغة- ل٣ُمت الؿى٢ُت للمإؾؿت(اM.V.A)= ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت 

 .الضًىن بال٣ُمت اإلاداؾبُت+ ألامىا٫ الخانت بال٣ُمت اإلاداؾبُت = ألامىا٫ اإلاؿدثمغة: خُث 

 .ال٣ُمت الؿى٢ُت للضًىن + ال٣ُمت الؿى٢ُت لغأؽ اإلاا٫=ال٣ُمت الؿى٢ُت للمإؾؿت 

 .(ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم) x  (ٖضص ألاؾهم اإلاهضعة)= ال٣ُمت الؿى٢ُت لغأؽ اإلاا٫ 

جضهىع     ه٩ىن بهضص ئوكاء ال٣ُمت ئطا ٧اهذ هدُجت اإلا٣ُاؽ مىحبت، أما الىدُجت الؿالبت ٞخض٫ ٖلى ه٣و أو

 .ال٣ُمت

 

                                                           
105 -Ibid, p.p.58.59 
106 -Ibid, p.59 
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 :زالضت الفطل

    جىاو٫ هظا الٟهل أًٞل وأهم اإلاٗاًحر و اإلاإقغاث التي ٌؿدىض ئليها لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿاث 

وللخ٨م ٖلى الخىاػن اإلاالي للمإؾؿت ٌؿخسضم ،وأو٫ مُٗاع  جم الخُغ١ ئلُه هى الخىاػن اإلاالي , الا٢خهاصًت

ت مً اإلاإقغاث هي ل:مجمٖى ىت وحضاو٫ الخمٍى . عأؽ اإلاا٫ الٗامل واخخُاج عأؽ اإلاا٫ الٗامل والخٍؼ

 وأهم أصواث ٢ُاؾه هجض وؿب الؿُىلت ووؿب ُٞخمثل في ٫،   ًخمثل اإلاُٗاع الثاوي في الؿُىلت والِؿغ اإلاا

ت،اإلاغصوصًت وئوكاء ال٣ُمت خم صعاؾتهما مً زال٫ اإلاغصوصًت الخجاٍع اإلاغصوصًت اإلاالُت ، اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت،  ٍو

. ال٣ُمت الؿى٢ُت اإلاًاٞت، ال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت,
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ٖلى يىء ما وعص في هظه الضعاؾت ًم٨ً ال٣ى٫ بأن مٟهىم ألاصاء ًسخل٠ بازخالٝ الجهت أو ال٣ُب اإلادضص     

با تهاهٓغ ٢ُب الٗمالء ئلى أصاء اإلاإؾؿت في ٢ضع له في حر الؿل٘ والخضماث التي حكب٘ ٚع م بأؾٗاع جهٖلى جٞى

ت الٗمل وفي حى مال ٟحن ئلُه في ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى يمان اؾخمغاٍع ىٓغ ٢ُب اإلاهىُحن أو اإلاْى م، بم٣ٗىلت، ٍو

٘ خهُلت الًغاةب  ىٓغ ٢ُـب الضولت ئلُه في ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ هخاةج مالُت حُضة وهظا لٞغ ٍو

ً ئلى ألاصاء في ال٨ٟاءة والٟٗالُت، هخمثل اإلاإؾؿت ٖلى  ىٓغ ٢ُب اإلاؿحًر اصة الـضزل ال٣ىمي، ٍو واإلاؿاهمت في ٍػ

 ..والٟٗالُت هي ٢ضعة اإلاإؾؿت ٖلى بلٙى ألاهضاٝ اإلاؿُغة جد٤ُ٣ الىخاةج بأصوى الخ٩ال٠ُ،

خحن،        ت مً الٗىامل واإلاخٛحراث ًم٨ً جهيُٟها ئلى مجمٖى ًخأزغ ألاصاء في اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت مجمٖى

ىامل ٚحر زايٗت لخد٨م  ً، ٖو الٗىامـل الخايٗت لخد٨م اإلاإؾؿت وؿبُا وجخمثل في الخدٟحز واإلاهاعاث والخ٩ٍى

ىامل ؾُاؾُت و٢اهىهُت اإلاإؾؿـت ىامل ج٨ىىلىحُت، ٖو ىامل احخماُٖت ٖو  .جخمثل في ٖىامل ا٢خهاصًت، ٖو

جهاًت  جخمثل ٖملُت ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿت الا٢خهاصًت في ج٣ُُم أوكُتها في يىء ما جىنلذ ئلُه مً هخاةج في     

ٞترة مً الؼمً، وتهضٝ  هظه الٗملُت بالخد٤٣ مً بلٙى ألاهضاٝ اإلاسُُت واإلادضصة م٣ضما مً حهت، و٢ُاؽ 

ت واإلااصًت اإلاخاخت مً حهت أزغي، وئحغاء هظه الٗملُت ٌؿخىحب  ٦ٟاءة الىخضة في اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

 :مغاخل هي ئخ٣ا١ أعبـ٘

ت-  .حم٘ اإلاٗلىماث الًغوٍع

 .٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي-

ىب ٞيها- اث ألاصاء اإلاٚغ  .م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي بمؿخٍى

 .صعاؾت الاهدغاٝ وئنضاع الخ٨م-

 :ازخباز صخت الفسغُاث 

ُٟت اإلاالُت أن جىػٕ بك٩ل :الٟغيُت ألاولى          باٖخباع اإلاىاعص اإلاالُت أهم أخض ٖىانغ اإلاإؾؿت ٞٗلى الْى

ت مً الٟىاةض التي مً قأ         أن جدؿـً مـً حؿـُحرجهاوؤلاحغاء الجُض لهظه الٗملُت ٣ًضم للمإؾؿت مجمٖى

 .اإلاإؾؿت

ً ازخُاع واهخ٣اء اإلاٗاًحر واإلاإقغاث       ٦ما ال ًم٨ً أن ج٣ىم ٢اةمت للخ٣ُُم الجُض لألصاء ئطا لم ًدؿً اإلاؿحًر

خماص ٖلى ئخضي الُغ١ التي حؿاٖض ٖلى . التي ح٨ٗـ أصاء اإلاإؾؿت ومً احل جسُي هظه ألاق٩ا٫ ًم٨ً الٖا

جدضًض ألاهضاٝ واإلاهام :مً بحن حملت مً الُغ١ هظ٦غ التي مًمىجها ما ًلي ,واإلاإقغاث ع اَيٕالمجدضًـض 

  .ئًجاص اإلاإقغاث التي حؿم٘ بًبِ او مغا٢بت ٖىامل الىجاح , جدضًض ٖىامل الىجاح,ألاؾاؾُت

 

 

 :ازخباز صخت الفسغُاث 
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ُٟت اإلاالُت أن جىػٕ بك٩ل :الٟغيُت ألاولى         باٖخباع اإلاىاعص اإلاالُت أهم أخض ٖىانغ اإلاإؾؿت ٞٗلى الْى

 .صخُذ

ًمً الٟٗالُت وال٨ٟاءة في  الٟغيُت صخُدت ألن جىػَ٘ اإلاهام بك٩ل صخُذ ًًمً حم٘ مٗلىماث ص٣ُ٢ت ٍو

 .أصاء اإلاهام

 .حٗخبر مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي أؾاؾا لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي بك٩ل صخُذ :     الٟغيُت الثاهُت

 .الٟغيُت صخُدت ألن حمُ٘ اإلاإقغاث حُٗي هٟـ الىدُجت، ختى لى ٢ام بها ٖضة أشخام 

ت :    الٟغيُت الثالثت حٗض مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي مً أهم ألالُاث التي مً زاللها حؿخُُ٘ اإلاإؾؿت مٗٞغ

 .ويُٗتها اإلاالُت

الٟغيُت صخُدت ألن مإقغاث الخ٣ُُم اإلاالي حُٗي هخاةج حؿمذ بكغح الىيُٗت اإلاالُت للمإؾؿت،٦ما أجها 

 .حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث اإلاالُت

 :الىخائج املخىضل إليها

ُٟت اإلاالُت للمإؾؿت جدضًض مٗاًحر ومإقغاث ٦ما ًلي  :  وبالىٓغ ئلى ما ؾب٤ الخُغ١ ئلُه و ٖلى ال٣اةم بالْى

ضعؽ مً زال٫:مُٗاع الخىاػن اإلاالي - ىت (ٕ,م,ع,ئ),(ٕ ,م,ع)ٍو ل , الخٍؼ  .وحضاو٫ الخمٍى

ضعؽ مً زال٫ اإلا٣اعهت بحن ألانى٫ الؿاةلت والالتزاماث ٢هحرة ألاحل :مُٗاع الؿُىلت والِؿغ اإلاالي - واإلا٣اعهت ,ٍو

لت ألاحل  .أًًا بحن الخض٣ٞاث الى٣ضًت والالتزاماث ٍَى

ضعؽ مً زال٫ م٣اعهت الىخاةج بالىؾاةل اإلاؿخسضمت في جد٣ُ٣ه: اإلاغصوصًتمُٗاع  -  .ٍو

ضعؽ ٖمىما بما ٌؿمى بال٣ُمت الا٢خهاصًت اإلاًاٞت: مُٗاع ئوكاء ال٣ُمت -  .ٍو
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صاع واةل  "  داء املالي وأثسه على عىائد أطهم الشسواث املظاهمت"ألاؾخاط مدمض مدمىص الخُُب  .1

 .لليكغ

ألاعصن ,صاع واةل لليكغ والخىػَ٘ "  طع العلمُت والخؿبُلُت,إلادازة املالُت "أؾٗض خمُض الٗلي .2

2010. 

ص ي  .3 ىؾ٠ ٢َغ . 2006الُبٗت ألاولى ,صاع واةل لليكغ "(إلادازة املالُت)الدظُير املالي"ئلُاؽ بً ؾاس ي ٍو

ص ي .4 ىؾ٠ ٢َغ الُبٗت الثاهُت  , صاع واةل لليكغ"(إلادازة املالُت)الدظُير املالي"ئلُاؽ بً ؾاس ي ٍو

2011 .

ت وجؿبُلاث عملُت)إلادازة املالُت املخلدمت"حلُل ٧اْم مضلى٫ الٗاعض ي .5 صاع الهٟاء "(مفاهُم هظٍس

. 2014الُبٗت ألاولى -ٖمان-لليكغ والخىػَ٘

6.  ٤ُ  .بحروث, صاع النهًت الٗغبُت"أطاطُاث إلادازة املالُت"حمُل اخمض جٞى

صاع "(مدزل اطتراجُجي للمىاكشت والخمُيز)إدازة املشسوعاث الطغيرة"خؿحن ٞالح الخؿُجي .7

. 2006,مهغ’الكغو١ لليكغ والخىػَ٘

صاع  "إلادازة املالُت الخدًثت مىهج علمي جدلُلي في اجساذ اللسازاث"خمؼة الكمذي وئبغاهُم الخغػاوي  .8

. 1998الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ 

صاع الىعا١ لليكغ "الخدلُل املالي ألغساع جلُُم  داء والخيبؤ بالفشل"خمؼة مدمىص الؼبُضي .9

. 2011ال٣اهغة,والخىػَ٘ 

ت مدزل اطتراجُجي"زالض ٖبض الغخُم الهُثي  .10 ٖمان ,صاع خامض لليكغ والخىػَ٘"إدازة  املىازد البشٍس

. 191 م1999

صاع "الخدلُل املالي لللىائم املالُت وإلافطاح املداطبي" ًىؾ٠ ؾٗاصة , زالض وهُب الغاوي  .11

 2000.ٖمان,اإلاؿحرة

غ ؤلاصاعي "إلادازة وجددًاث الخغُير"ؾٗض ٌـ ٖامغ .12 مهغ ,مغ٦ؼ واًض ؾحره٨ـ لالؾدكاعاث وجٍُى

مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر أ٧اصًمي في ,ه٣ال ًٖ  خاج ِٖس ى ؾمُت,2001

ت جسهو مالُت ومداؾبت . الٗلىم الخجاٍع

ش لليكغ" داء املالي ملىظماث  عمال"الؿُٗض ٞغخاث حمٗت .13 اى ’صاع اإلاٍغ . 2000الٍغ

حمُٗت الا٢خهاصًحن "جلُُم  داء وشٍادة الىفاءة إلاهخاجُت"قٍغ٠ باقا أخمض ِٖؿىن خامض .14

مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر –ه٣ال ًٖ ٖاص٫ ٖص ي ,1983-بٛضاص-الٗغا٢ُحن

. 2002-2001جسهو حؿُحر مإؾؿاث الهىاُٖت 

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نٌل شهادة ماجستٌر فً علوم التسٌٌر تخصص تسٌٌر مؤسسات "عادل عشً  .15
 2001.2002.صناعٌة

 2000ٖمان .صاع الهٟاء " إلادازة والخدلُل املالي"ًاؾغ ؾ٨غان , ٖبض الخلُم ٦غاحت .16

ت"جلُُم  داء ودزاطاث الجدوي "ٖبض الٟٛاع زى٣ي .17 . 2009,صاع الجامُٗت لليكغ ؤلاؾ٨ىضٍع
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م ٢ىضوػ  .18  .2014ألاولى الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت "املشخلاث املالُت"ٖبض ال٨ٍغ

, لُبُا  , 2ٍ, الجامٗت اإلاٟخىخت" مىهج جدلُل شامل:إلادازة املالُت"ٖضهان هاقم عخُم الؿماعاحي .19

1997. 

 2008" الخدلُل املالي" ٞهمي مدمض الكُش .20

م  داء"مجُض ال٨غدي .21 الُبٗت ألاولى ,صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘"(باطخسدام اليظب املالُت)جلٍى

2007 .
, الدار الجامعٌة ."أساسيات االدارة المالية" ,رسمٌة ذكً قرٌاقص, ال فرٌد مصطفىنه,محمد صالح الحناوي .22

 2000.االسكندرٌة

صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ والخىػَ٘ " إلادازة املالُتفي اللؿاع الخاص"مدمض ٖبُضاث , مدمض َىِب .23

 1997.ٖمان.

صاع ,م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘"ملدمت في إلادازة املالُت والخدلُل املالي"مٟلح مدمض ٣ٖل .24

. 75أحىاصًً لليكغ والخىػَ٘ الُبٗت ألاولى م

ت . 2ٍ.اإلا٨خب الٗغبي الخضًث" مدزل جدلُلي معاضس:إلادازة املالُت " مىحر نالح الهىضي .25 ؤلاؾ٨ىضٍع

1991 

ض عاض ي زىٟغ .26 , ٖمان, صاع اإلاىحر لليكغ والخىػَ٘ " مدزل هظسي وجؿبُلي: جدلُل اللىائم املالُت" مٍإ

2008. 

بي  .27  2000.صاع ال٨ٟغ ٖمان" إلادازة والخدلُل املالي"هُثم مدمىص الٚؼ
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