
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملضمت مً ؾالب الؿالب:

 : بلعىج عمغالاؾم والللب 

 ب:  الشاعف عِس ى ؾفُانالاؾم واللل

 أعػاء لجىت اإلاىاكشت  :

 عً الجامعت الغجبت الاؾم والللب الطفت

 مؿخغاهم حامعت مداغغ أ أؾخاط بىػٍض ؾفُان عئِؿا

 غاهم مؿخ حامعت مداغغ ب أؾخاط بىمضًً غىثي بلعُاش ي ملغعا

 مؿخغاهم حامعت مداغغ أ أؾخاط مياوي مدمض أمين مىاكشا

 

2020/2021الؿىت الجامعُت 

 حامعت عبض الخمُض بً باصٌـ مؿخغاهم

ت الاكخطاصًت علىمولُت ال  وعلىم الدؿُير   الخجاٍع

 كؿم مداؾبت اإلاالُت

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 مظهغة جسغج ملضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة ماؾتر أواصًمي 

 جضكُم ومغاكبت حؿُير الخسطظ:          الشعبت:علىم اإلاالُت واإلاداؾبت  

  

 كخطاصًتالخدلُل اإلاالي و أَمُت جدلُل اإلاؤشغاث اإلاالُت في اإلاؤؾؿت الا
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  إهداء

٣ىا لهظا و لم ه٨ً لىهل بلُت لىال ًٞل هللا  ٖلُىا   الخمض هلل الظي ٞو

 ؤما بٗض ؤَضي زمغة ؾىين ظهضي بلى

ُٗىني صوما  ٖلى اإلاط ي  بلى ألامام مً ٧ان وال ػا٫ عياَا ٚمام ٣ًُني هجير, ألاًام َو

 بلى ؤمي مً ؤُٖخني وخغمذ هٟؿها 

ا ا وحؿخخي ٖباعاحي  خين ؤق٨َغ  بلى مً جخجل ٧لماحي خين ؤط٦َغ

ا م٩اٞإة ٖلى ُٖائها     بلى الظي لى ؤَضًخه الضهُا بإؾَغ

ؼ ؤَا٫ هللا في ٖمٍغ  بلى ؤبي الٍٗؼ

 بلى ؤٞغاص ؤؾغحي , ؾىضي في الضهُا وال ؤخص ي لهم ًٞل

 ٞغاص الٗاثلتبلى ٧ل ؤ

٣اء الضعاؾت                                                          بلى ؤؾاجظحي ال٨غام و٧ل ٞع

                      بلى ٧ل مً في طا٦غحي ولم حؿٗه عو٢تي,بلى ٧ل مً جمنى لي الىجاح ولى بلؿاهه , بلى ٧ل مً 

 مظ٦غحيؾِخهٟذ                                                              

 بلى ٧ل َاالء ؤَضي زمغة ظهضي.                                         
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شكر وتقدير  كلمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 "إن الاعتراف بالجمُل ألَل الفػل واحب وأهُض"

بطضص إهجاػ َضا العمل اإلاخىاغع ,وشىغ هللا ؾبداهه وحعالى الظي وفلىا 

 إلجمام َظا العمل ,و أهاعها بالعلم.

هخلضم بأؾمى عباعاث الشىغ والخلضًغ والاخترام إلى ألاؾخاط الفاغل  

وعلى هطائده وجىحيهاجه التي لم  اإلاشغف للبٌى ؤلاشغاف على َظٍ اإلاظهغة

. ً  ًبسل علُىا بها عاحُىا مً اإلاىلى  عؼ وحل أن ًىفلها في الضاٍع

ل إلى   هما هخلضم بالشىغ الجٍؼ

حمُع ألاؾاجظة الظًً أشغفىا على حعلُمىا مً بضاًت مشىاعها  الضعاس ي إلى 

 غاًت َظٍ اإلاغخلت.

 وإلى ول مً ؾاعضها ولى بابدؿامت ضاصكت

 الء  حؼاَم هللا زيرا .إلى ؾل َؤ 

 

 

 



 

ت  
 

 الفهغؽ                           

 الهٟدت   الٗىىان 

 ؤ نٟدت ؤلاَضاء

 ب نٟدت الدك٨غاث 

 ر الٟهغؽ

 ح الجضاو٫  والغؾىم والخغاثِ ٢اثمت ألاق٩ا٫ و 

 01 اإلا٣ضمت الٗامت

ت للمؤؾؿت الاكخطاصًت والخدلُل اإلاالي                  الفطل ألاٌو :  05 مضازل هظٍغ

 05 م٣ضمت الٟهل

 06 .دلؤسسة االقتصادية والوظائف ادلتعلقة هبا اإلابدض ألاو٫ : 

 06 ..مفهوم ادلؤسسة االقتصادية  اإلاُلب ألاو٫ :      

 06 ادلطلب الثاين: خصائص وأىداف ادلؤسسة االقتصادية    

 09 ادلطلب الثالث: وظائف ادلؤسسة االقتصادية    

 11 ادلطلب الرابع: تصنيف ادلؤسسات االقتصادية    

 13 ادلبحث الثاين: ماىية التحليل ادلايل

 13 دلطلب اأّلول: نشأة التحليل ادلايل وتعريفوا    

 15 لب الثاين: أمهية التحليل ادلايل وبعده االسرتاتيجيادلط    

 21 ادلطلب الثالث: أىداف التحليل ادلايل    

 24 ادلطلب الرابع: أنواع التحليل ادلايل واألطراف ادلستفيدة منو     

 SCF 30 ادلبحث الثالث: مصادر ادلعلومات والتحليل ادلايل يف ظل

 30 لوماتول: مصادر ادلعادلطلب األّ     

 31 ادلطلب الثاين: مقومات التحليل ادلايل وحمدداتو    

 SCF 34 ادلطلب الثالث: التحليل ادلايل يف ظل    

 38 ة الفصل  خالص    

 39 .الفصل الثاني: القوائم المالية والمؤشرات المالية

 39 مقدمة الفصل

 40 إلاالي اإلابدض ألاو٫ : ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل ا

 40 اإلاُلب ألاو٫ : ٢اثمت اإلايزاهُت       

 44 ضزلاإلاُلب الشاوي : ٢اثمت ال     

ىت        49 اإلاُلب الشالض : ٢اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ



 

ث  
 

 54 اإلاُلب الغاب٘ : ٢اثمت الخٛير في خ٣ى١ اإلال٨ُت و٦ك٠ اإلالخ٤       

 58 اإلابدض الشاوي : ماقغاث  الخىاػن اإلاالي

 58 إلاُلب ألاو٫ : جدلُل عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ا       

 61 اإلاُلب  الشاوي: جدلُل اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل       

ىت         64 اإلاُلب الشالض : جدلُل الخٍؼ

 65 اإلابدض الشالض : الخدلُل باليؿب اإلاالُت       

 65 اإلاُلب ألاو٫ : جدلُل ماقغاث  الؿُىلت واإلاه٩ُلت 

 69 الشاوي : جدلُل وؿب الغبدُت  اإلاُلب      

 71 اإلاُلب الشالض : جدلُل وؿب اليكاٍ       

       ٘  74 اإلاُلب الغاب٘ :جدلُل وؿب الؿى١ ووؿب الٞغ

 79 زالنت الٟهل 

 80 (2015-2011الفطل الثالث :جلُم أصاء اإلاالُت إلالبىت الخػىت في فترة )

 80 م٣ضمت الٟهل

سُت  81 ًٖ  وكإة ماؾؿت ملبىت خًىت  مبدض ؤو٫ : إلادت جاٍع

سُت ًٖ  ملبىت خًىت        81 اإلاُلب ألاو٫ : إلادت جاٍع

 84 اإلاُلب الشاوي : جىُٓم ماؾؿت ملبىت خٓىت     

 86 اإلابدض الشاوي : جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت 

 86 :  : جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت بىاؾُت ماقغاث الخىاػن اإلاالُت  اإلاُلب الاو٫      

 90 اإلاُلب الشاوي : جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت باؾخسضام اليؿب اإلاالي      

 99 زالنت الٟهل 

 100 زالنت ٖامت 

 102 اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

 106 اإلالخو

 

 

 

 

 

 



 

ج  
 

                                                                    ٌ  كائمت ألاشياٌ والجضاو

  أوال كائمت الجضاٌو .

 الهٟدت  الٗىىان الجضو٫  الغ٢م 

 19 منوذج حتليل البيئة لألداء الداخلي (1-1)

 52 .قائمة ادليزانية (2-1)

 47 قائمة الدخل حسب الوظيفة (2-2)

 48 قائمة الدخل حسب الطبيعة (2-3)

 52 قائمة تدفقات اخلزينة الطريقة ادلباشرة (2-4)

 53 .غري مباشرةقائمة تدفقات اخلزينة الطريقة ال (2-5)

 55 قائمة التغري يف حقوق ادللكية (2-6)

 61 .موارد واحتياجات االستغالل (2-7)

 63 . خارج االستغالل موارد واحتياجات (2-8)

ٟين زال٫ ٞترة ) (3-1) ضص اإلاْى ما٫  ٖو  82 (2011-2005جُىع ع٢م ألٖا

ٟين زال٫ ٞترة ) (3-2) ضص اإلاْى ما٫  ٖو  83 (2015-2012جُىع ع٢م ألٖا

ا (3-3)  85 ؤَم اإلاىاص اإلاؿخٗملت ومهاصَع

 87 (2015-2011اإلايزاهُت اإلاالُت لؿىىاث مً ) (3-4)

 87 خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم (3-5)

 88 خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخام  (3-6)

 88 خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي  (3-7)

 89 خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ألاظىبي (3-8)

 89 خؿاب اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل (3-9)

ىت الهاُٞت (3-10)  90 الخٍؼ

 90 وؿبت الؿُىلت اإلاخضاولت  (3-11)

 91 وؿبت الؿُىلت اإلاسخهغة  (3-12)

 91 وؿبت الى٣ضًت  (3-13)

ل الضاثم (3-14)  92 وؿبت الخمٍى

ل الخام  (3-15)  92 وؿبت الخمٍى

 93  وؿبت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت (3-16)

ل الخاعجي (3-17)  93 وؿبت الخمٍى

 94 مٗض٫ صوعان ألانى٫ الشابخت (3-18)



 

ح  
 

 94 مٗض٫ صوعان اإلاسؼون (3-19)

(3-20) ً  94 ٞترة الخسٍؼ

 95 مٗض٫ الضوعان الؼباثً (3-21)

 95 مٗض٫ مخىؾِ جدهُل صًىن الؼباثً (3-22)

 96 اإلاضة اإلاخىؾُت لخدهُل صًىن الؼباثً (3-23)

 96 إلاضة اإلاخىؾُت لدؿضًض صًىن الؼباثً ا (3-24)

 96 َامل الغبذ  ؤلاظمالي  (3-25)

 97 َامل الغبذ  الهافي  (3-26)

 97 مٗض٫ ٞاثضة الاؾدشماع  (3-27)

 98 مٗض٫ ٖاثض ألامىا٫ الخانت  (3-28)

 

 كائمت ألاشياٌ  :ثاهُا

 الهٟدت الٗىىان  الغ٢م 

 23 زُىاث مىهجُت الخدلُل اإلاالي  (1-1)

 60  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  (2-1)

 84 اله٩ُل  الخىُٓمي إلااؾؿت ملبىت خٓىت مؿُلت  (3-1)



 

 

 

 

 

 ٗامتال٣ضمت اإلا
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ُٟت  اث٠ التي منها : الْى ني ,وهي ج٣ىم بٗضة ْو حٗخبر اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الخلُت ألاؾاؾُت في الا٢خهاص الَى

ُٟت ت , الْى ُٟت ؤلاصاٍع ُٟت ؤلاهخاظُت الْى ت ْو اإلاالُت . ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاؿُغة والىنى٫ بلى ما  الخجاٍع

ُٟت اإلاالُت , ْهغ ما ٌٗٝغ بالخدلُل اإلاالي ومٗه ألاصواث  التي  حؿعى بلُت , و٦ظا  وي٘ بَاع جىُٓمي للْى

حؿخسضم ٧ىؾُلت لخ٣ُُم ؤصاء اإلاالي للماؾؿت , ٞم٘ حؿإع الخُىعاث الا٢خهاصًت  الخانلت وػٍاص خضة 

ت في الىاٞؿت , التي ؤن بذ مٗها الؿعي لخد٤ُ٣ ألاعباح َضا ٚير ٧افي , بل ًجب ؤن جغا٣ٞه يمان الاؾخمغاٍع

الؿى١ , ومً َىا جبرػ ؤَمُت اؾخسضام الخدلُل اإلاالي ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت الا٢خهاصًت يهضٝ الى٢ٝى  ٖلى 

 .زخالالث اال٣غاعاث  الصخُدت في خالت وظىص خ٣ُ٣ت الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت , واجساط 

 أَمُت البدث :

 جخطر ؤَمُت البدض مً زل :

 :زال٫ مً البدض ؤَمُت جخطر-

 الدؿُير مُضان في ٦بيرا اَخمام جالقي وماػالذ ل٣ُذ التي اإلاىايُ٘ ؤ٦ثر مً ٌٗخبر خُض خىله الضعاؾاث  ٦ثرة -

 .اإلاالُت وؤلاصاعة

ت الا٢خهاصًت  للماؾؿت  باليؿبت  مهم إلاىيٕى ًخٗغى  -  ا٢خهاصًت همِ في للضزى٫  إَبجخ التي الجؼاثٍغ

ت عوح ًخُلب والظي ظضًض, ت اإلااؾؿت جم٨ً ظضًضة, حؿُيًر ٘ مً الجؼاثٍغ  بٟٗل ؾخىاظهها, التي الخدضًاث ٞع

ا والظي حٗهضٍ الظي الخىاٞس ي الجى  اليكاَاث مسخل٠ وج٠ُُ٨ الخضًشت, حؿُير َغ١  اٖخماص لًغوعة ًضَٖى

ت  .ميالٗال اإلاؿخىي  ٖلى ظاع َى ما م٘ الدؿُيًر

 مهم ٖمال ٧ىهه ٦بيرة ؤَمُت ٨ًدس ي اهه خُض الخضًشت, اإلااؾؿاث مىايُ٘ ؤَم مً اإلاالي الخدلُل مىيٕى ٌٗخبر -

 الىاجر ألاصاء لخد٤ُ٣ وؾُلت ٌٗخبر خُض ؤَضاٞها, جد٤ُ٣ هدى وجىظيهها للماؾؿت اإلاالي اإلاغ٦ؼ جدضًض في

 مً به ؤحى ,إلاا اإلاالي الخدلُل ٖملُاث وحؿهُل جبؿُِ في ؾاَم الظي اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام ْل في ,وزانت

 وزهىم ؤنى٫  للمسخل٠ ال٣ُمت جدضًض ٦ُُٟت ؤو اإلاالُت ال٣ىاثم ٖغى ب٨ُُٟت ألامغ حٗل٤ ؾىءا ٢ىاهين

ت وؾُلت اإلاالي الخدلُل اإلااؾؿت,وبالخالي  .اإلااؾؿت ٢غاعاث جغقُض في بالٜ صوع  مً به ٣ًىم ؤن ًم٨ً إلاا خٍُى

 :أَضاف البدث  

 مً زال٫ َظا البدض بلى جد٤ُ٣  ألاَضاٝ الخالُت :وؿعى 

 الخٗٝغ ٖلى م٣ىماث ألاصاء اإلاالي الجُضة في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت -

 ٖغى ؤَم ألاصواث اإلاؿخٗملت في الخدلُل اإلاالي وجُب٣ُها في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت -

 ؿت الا٢خهاصًت الخٗٝغ ٖلى ؤَم ألاصواث اإلاؿخٗملت في الخدلُل اإلاالي وجُب٣ُها في اإلااؾ-

 الخٗٝغ  ٖلى الىي٘ اإلاالي للماؾؿت مدل الضعاؾت -
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الخٗٝغ ٖلى مضي هجاٖت اؾخسضام ؤصوعاث الخدلُل اإلاالي في ج٣ُُم ؤصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت -

 ومؿاٖضتها في اجساط ال٣غاعاث .

 أَمُت الضعاؾت :

 :ج٨مً ؤَمُت البدض في الى٣اٍ الخالُت

 اإلاالي في ال٣ضعة ٖلى حصخُو اإلاالُت الخ٣ُ٣ت للماؾؿت . ببغاػ ؤَمُت الخدلُل-

 مداولت ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الخًىت للخلُب بالىٓغ لؤلَمُت البالٛت إلاىخجاتها الاؾتراجُجُت لؿ٩ان الىالًت -

 إشيالُت البدث 

 الضعاؾت ىلهخ جضوع  ؾاا٫ ق٩ل في نُاٚتها ًم٨ً والتي البدض لهظا ؤلاق٩الُت مٗالم جخطر ج٣ضم ما زال٫ مً

ى  :٧الخالي َو

 ؟ ما َى صوع الخدلُل اإلاالي في حشخُظ الىغعُت اإلاالُت للمؤؾؿت الاكخطاصًت

ُت الدؿائالث بُغح ٢مىا البدض بق٩الُت ٖلى وؤلاظابت الضعاؾت حؿهُل ٢هض  :الخالُت الٟٖغ

 اإلاالي؟ الخدلُل مٟهىم ما .1

 اإلاالُت؟ باإلااقغاث ه٣هض طا ما .2

  ؟الا٢خهاصًت للماؾؿت باليؿبت اإلاالُت اإلااقغاث جدلُل ؤَمُت ما .3

 :البدث فغغُاث

ت جدضًض ًم٨ً البدض َظا بق٩الُت ٖلى لئلظابت  :وهي الٟغيُاث مً مجمٖى

ً َٝغ مً الغقُضة ال٣غاعاث واجساط وجُىعَا, اإلااؾؿت لب٣اء ألاؾاؾُت الغ٦يزة َى اإلاالي الخدلُل .1  ال اإلاؿيًر

 .اإلاالي خدلُلال مُُٗاث ٍَغ٤ ًٖ بال ٩ًىن 

 ًٖ مهضا٢ُت طاث مٗلىماث ج٣ضم ٦ثر ؤو ٖىهٍغً بين ٖال٢ت هي اإلاالُت واليؿب اإلاالي الخىاػن  ماقغاث .2

 .الا٢خهاصًت للماؾؿت اإلاالي الىي٘

ت في اإلاالُت اإلااقغاث جدلُل و اإلاالي الخدلُل ٌؿاٖض .3  خًىت خلُب  للماؾؿت اإلاالُت الىيُٗت وحصخُو مٗٞغ

 :البدث خضوص

هم البدض بةق٩الُت ؤلاخاَت اظل مً  :ًلي ٦ما صعاؾدىا مجا٫ خضصها اإلاسخلٟت ظىاهبها ٞو

 : اإلاىغىعُت الخضوص -

 جإزيٍر و٦ُُٟت اإلاالي الخدلُل مٟهىم جدضًض خاولذ التي ألا٩ٞاع ؤَم ٖلى الضعاؾت َظٍ زال٫ مً هخٗٝغ ؤن هداو٫ 

 اإلاالي الىي٘ جدلُل ٖلى اإلاالُت اإلااقغاث ؿاَمتم مضي ٖلى الخٗٝغ مداولت بلى باإلياٞت اإلاالي اإلاغ٦ؼ ٖلى

 بياٞت للماؾؿت

 .الخُب٣ُي الجاهب ٖلى الىٓغي  الجاهب في ظاء ما بٌٗ وؿ٣ِ ؤن هداو٫  طل٪ بلى

 :اإلاىغىع ازخُاع أؾباب 
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ت َىا٥  :منها هظ٦غ اإلاىيٕى َظا ازخُاع في ؾاَمذ التي الٗىامل مً مجمٖى

يسجم بالضعاؾت ظضًغ اإلاىيٕى -  .اإلااؾؿت مالُت جسهو  م٘ ٍو

٘  في اإلاالي الخدلُل بإَمُت اإلااؾؿاث جدؿِـ -  .للماؾؿاث اإلاالي اإلاغ٦ؼ وجدؿين ألاصاء مؿخىي  ٞع

 ال ألهه اهدباَها ولٟذ الخدؿين اظل مً والىا٢ُٗت اإلاُٟضة وألابدار الضعاؾاث مً  ٢ضع بإ٦بر اإلااؾؿاث بٞاصة -

 .اإلاالي بالخدلُل اَخمامها بضون  ؤَضاٞها جد٤ُ٣ ًم٨ً
 :الضعاؾت ووؾائل البدث مىهج

 :الخالُت اإلاىاهج اؾخسضام الضعاؾت ٖلُىا ٞغيذ

خماص جم البدض ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل ومً ؤلاق٩الُت, في الىاعص الدؿائ٫  ٖلى لئلظابت  الىنٟي اإلاىهج ٖلى الٖا

ذي الخدلُلي  البُاهاث ظم٘ ٖلى ثمال٣ا والشاوي, ألاو٫  الٟهلين في الىنٟي اإلاىهج ٖلى اٖخمضها خُض والخاٍع

خماص جم بِىما الضعاؾت, مدل باإلاىيٕى اإلاغجبُت واإلاٗلىماث ذي الخدلُلي اإلاىهج ٖلى الشالض الٟهل في الٖا  والخاٍع

ُٟت اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ جدلُل جم خُض خًىت خلُب  اإلااؾؿت خالت صعاؾت ُٞه جم الظي  للماؾؿت اإلاالُت بالْى

 .اإلاالُت ويُٗتها وحصخُو

ت ٖلى طل٪ في واٖخمضها  :في جخمشل الىؾاثل مً مجمٖى

خماص جم: الىظغي  الجاهب  :ٖلى الٖا

 .ال٨خب -

 . الغؾمُت الجغاثض -

 .اإلاظ٦غاث  -

 .باإلاىيٕى نلت لها  التي الىزاث٤ مسخل٠  -

خماص جم:الخؿبُلي الجاهب  : ٖلى الٖا

ىُت باإلااؾؿت ت الخان الىزاث٤  -  .الضعاؾت مدل خًىت خلُب الَى

 

 :دثالب َُيل

 ُٞه جىاولىا والشاوي ألاو٫  الٟهل ٞهى٫  وزالر ٖامت م٣ضمت بلى صعاؾدىا بخ٣ؿُم ٢مىا ؤلاق٩الُت ًٖ لئلظابت

ت الجىاهب مسخل٠  ٩ٞان الشالض الٟهل ؤما الا٢خهاصًت للماؾؿت اإلاالُت واإلااقغاث اإلاالي للخدلُل الىٍٓغ

 .الٗملي الىا٢٘ ٖلى الىٓغي  الجاهب لخُب٤ُ

ت اإلاضازل ٫ ألاو  الٟهل ٞخىاو٫   مباخض زالر بلى ُٞه جُغ٢ىا اإلاالي, والخدلُل الا٢خهاصًت للماؾؿت الىٍٓغ

اث٠ الا٢خهاصًت اإلااؾؿت لضعاؾت ٧ان و٫ ألا  ,اإلابدض  إلااَُت ٩ٞان الشاوي اإلابدض ؤما بها, اإلاخٗل٣ت اإلاالُت والْى

 الضولُت اإلاداؾبت مٗاًير ْل في اإلاالي والخدلُل اإلاٗلىماث مهاصع يم الشالض اإلابدض ,وؤزيرا اإلاالي الخدلُل

 بلى ُٞه ,جُغ٢ىا اإلاالُت واإلااقغاث اإلاالُت ال٣ىاثم لضعاؾت ٞسههىاٍ الشاوي الٟهل ؤما .اإلاداؾبي اإلاالي واإلاسُِ

 اإلاؿخسضمت اإلاالُت ال٣ىاثم مٟهىم

ُما الشاوي, ٦مبدض اإلاالي الخىاػن  ماقغاث بلى باإلياٞت ؤو٫, ٦مبدض اإلاالي الخدلُل في  الشالض اإلابدض وًس ٞو

 .اإلاالُت اليؿب بىاؾُت الخدلُل ُٞه جىاولىا

 زههىاٍ ألاو٫  ٞاإلابدض ,ماؾؿت خًىت خلُب باإلاؿُلت  خالت صعاؾت في جىاولىا الشالض الٟهل وؤزيرا
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ت ٖلى ماؾؿت ملبىت خٓىت في  الشاوي اإلابدض ؤما باإلااؾؿت, للخٍٗغ٠ بؾ٣اٍ ؤَم ما ظاء في الضعاؾت الىٍٓغ

 .( 2015-2011الٟترة )



 

 
 

  

 

 

 

 الٟهل ألاو٫ 

ت للمؤؾؿت الاكخطاصًت  مضازل هظٍغ

 والخدلُل اإلاالي
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  جمهُض

  ٍتٍ  ألاَضاٝ  ج٣ى ومً  بين  َظ ٖضًضة هاصًت لخد٤ُ٣  ؤَضاٝحؿعى اإلااؾؿت الا٢خ           

الهضٝ هي  اً َظمبك٩ل زام مً الىؾاثل التي جخًويُٗتها اإلاالُت بك٩ل  ٖام  وويٗها الى٣ضي 

ت ف ت الخدلُل اإلاالي,لُوؾ ي  جإصًت وكاَها ٞخد٤ُ٣ اإلااؾؿت لهضا الهضٝ ًامً  لها اؾخمغاٍع

ت ً لها ؾالمظ بؾتراجُجُتها ٦ما ًًمي ًم٨ً للماؾؿت جىُٟوبالخال خؿً وظهالاؾخٛاللي ٖلى ؤ

ت ا٢غاع  اء بالتز تها الاؾدشماٍع لي حصخُها ,وبالخالي ٌٗخبر الخدلُل  اإلاا ماتها اإلاالُتاباإلياٞت بلى الٞى

ظا إلاً  لهمو ٖضة صوعاث ,ال٫ صوعة  بهخاظُت ؤزللخالت اإلاالُت في  اإلااؾؿت  ٖال٢ت باإلااؾؿت   َو

ما٫ ,بىى٥, مؿدشمغون, ي بهضٝ ؤْهاع ٧ل  الخٛيراث التي جُغؤ ٖلى الخالت اإلاالُت وبالخال٦غظا٫ ألٖا

 اجساط ؤلاظغاءاث الصخُدت والالػمت .ٖلى الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبٗت 

ت لخبؿُِ اإلاضازل لي مىظ بضاًت ال٣غن  اإلااض ي ؤخض ؤُض ؤيخى الخدلُل اإلااخ َم مجالث اإلاٗٞغ

لى ج٣ؿُم َضا الٟهل بلى زالزت مباخض ؾؿت الا٢خهاصًت والخدلُل اإلاالي اعجإًىا باإلاسخلٟت ل٩ّل مً اإلاا 

 : عثِؿُت

 ٌ  زططىاٍ لضعاؾت اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت : اإلابدث ألاّو

 اولىا فُه ماَُت الخدلُل اإلاالي جى :اإلابدث الثاوي 

 SCFمطاصع اإلاعلىماث والخدلُل اإلاالي في ظل  : ما اإلابدث الثالثأ
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 ٌ  .االىظائف اإلاخعلم به اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت و : اإلابدث ألاو

ال٢اث في اليكاٍ الا٢خهاصي ٦ما ؤنها حٗبر ًٖ الٗبمشابت الىىاة ألاؾاؾُت ٢خهاصًت حٗخبر اإلااؾؿت الا

ت مً ظهت والٗىانغ اإلااصًت خماُٖت ألن الٗملُت ؤلا الاظ ت مً الٗىانغ البكٍغ هخاظُت جخًمً مجمٖى

ت مً ظهت ؤزغي زاهُت,٦ما ٌكمل حٗاملها م٘ اإلادُِ ول٣ض اجسظث   ىانغ مٗىٍى مً ظهت ٖو

الا٢خهاصًت ٖضة ؤق٩ا٫ مسخلٟت وباألزو في ال٣غن  الىاخض والٗكغون خُض قهضث  اإلااؾؿاث

 خهاصًت جُىعاث  ٦بيرة  .اإلااؾؿاث الا٢

 ٌ  : مفهىم اإلاؤؾؿاث الاكخطاصًت: اإلاؿلب ألاو

 : َىا٥ ٖضة حٍٗغ٠ هظ٦غ منها ماًلي

1- ٌ ت واإلااصًت التي حؿخسضم  حٗٝغ اإلااؾؿت: الخعٍغف ألاّو ت ٖىانغ ؤلاهخاط البكٍغ ٖلى ؤنها مجمٖى

٨ظا وحؿير  وجىٓم بهضٝ بهخاط جًمنها مغا٢بت الدؿُير ب٨ُُٟت ٞٗالت  ؾل٘ ؤو زضماث مىظت للبُ٘ َو

 (1)ت ُبىاؾُت وؾاثل مسخلٟت ٦دؿُير اإلاىاػهاث وج٣ىُت اإلاداؾبت الخدلُل

ف الثاوي-2 ٣ت : الخعٍغ ت حؿخسضم بٍُغ هي مىٓمت ج٣ىم بمؼط مسخل٠ الىؾاثل اإلااصًت واإلاالُت والبكٍغ

 (2)مشلى بهضٝ جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى عبذ مم٨ً.

ف الثالث-3 ا ما, حٗٝغ  اإلااؾؿت ٦مىٓمت ا٢ : الخعٍغ جازظٞيها خهاصًت واظخماُٖت مؿخ٣لت هٖى

المُت ت واإلاالُت وؤلٖا بُٛت زل٤ ٢ُمت مًاٖٟت خؿب ألاَضاٝ ,ال٣غاعاث خى٫ جغ٦ُب الىؾاثل البكٍغ

(3)في هُا١ ػماوي وم٩اوي.
 

ف الغابع-4 جباص٫ وجىػَ٘ الؿل٘ والخضماث وجدخىي ٖلى , اإلااؾؿت مىٓمت جسخو في بهخاط: الخعٍغ

ت, مالُت,بم٩اهُاث ماصًت  (4)بدض حٗمل مً اظل جد٤ُ٣ الضٝ الظي وكإث مً ؤظله.,  بكٍغ

 ت.زطائظ وأَضاف اإلاؤؾؿت الاكخطاصً: اإلاؿلب الثاوي

ت مً الخهاثو التي جخميزلجىاو  بها الا٢خهاصًت و٦ضا ألاَضاٝ التي حؿعى   ىا في َظا اإلاُلب مجمٖى

 .لخد٣ُ٣ها

 

                                                           
اث ظامٗت ,مخىىعي الجؼاثغ,الٗغبي صخمىف , مدايغاث في ا٢خهاص ا(1)  3,م2001إلااؾؿت,مُبٖى
اث الجامُٗت,الُبٗت الغابٗت,الجؼاثغ,م(2)  5ٖمغ الصخغي,ا٢خهاص اإلااؾؿت,صًىان اإلاُبٖى
اث ,الجؼاثغ,(3)  19,م2009ٖبض الغػا١ خبِب,ا٢خهاص و حؿُير ماؾؿت ,صًىان اإلاُبٖى
اث ظ(4)  2,م1999-1998امٗت اإلاخىىعي ,الجؼاثغ,نالر مغػا١ ,مدايغة في م٣ُاؽ اإلاداؾبت الٗامت,مُبٖى
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 (1): زطائظ اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت : أوال

ت مً  الخهاثو هظ٦غ منها ماًليز يجخم  : اإلااؾؿت الا٢خهاصًت بمجمٖى

ت مؿخ٣لت مً خُض امخال٦جخميز اإلااؾ_ ؤو مً خُض ,ها لخ٣ى١ ونالخُاث ؿت بصخهُت مٗىٍى

 .واظباتها ومؿاولُاتها

 وخضة ا٢خهاصًت ؤؾاؾُت في  اإلاجخم٘  الا٢خهاصي._

٧ّل ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بؿير اإلااؾؿت ًخم  حٗخبر اإلااؾؿت الا٢خهاصًت  بمشابت مغ٦ؼ ا٢خهاصي ؤي ؤّن _

 اجساطَا مً َٝغ ال٣اثمين ٖلى بصاعتها.

هي  وخضة ا٢خهاصًت جخمخ٘ باؾخ٣اللُت جخدهل  ٖلى  مسخل٠ مىاعصَا لخ٣ىم بٗملُت ؤلاهخاط _

 للخهى٫ ٖلى الضزل ًىػٕ ظؼء مىه ٖلى الٗما٫ في ق٩ل ؤظىع.

ُٟي بمٗنى جدضًض في  اصة ما٤ُ٣ ؤَضاٝ  مُٗىت ٖمً ؤظل جد هي َُئت مىٓمت_ جٓهغ في اله٩ُل الْى

اث٠ واإلااؾؿاث ت باالؾخ٣اللُت في اجساطَا إلاسخل٠ ٦ما جخمخ٘ اإلااؾؿت الا٢خهاصً,مسخل٠ الْى

 ال٣غاعاث  اإلاخٗل٣ت بها.

ُٟت التي وظضث مً ؤظلها._  ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاط وؤصاء الْى

٩ىن طل٪ بما ًٖ يمان اإلاىاعص ل٩ي حؿخمغ ٖ_ ٤ الا ملُتها ٍو ٤ ؤلاعاصاث ٍَغ ٖخماصاث وبما ًٖ ٍَغ

٤ ال٣غوى ؤو الجم٘ بين َضٍ الٗىانغ ؤو ٧لها ؤو خؿب الٓغوٝ.  ال٩لُت ؤو ًٖ ٍَغ

 : أَضاف اإلاؤؾؿت الاكخطاصًت : ثاهُا

ٌؿعى ميكئى اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الٗمىمُت منها والخانت بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ جسخل٠ وجخٗضص 

بُٗت ومُضان وكاَهاخؿب ازخالٝ ؤصخاب اإلااؾؿا لُه ًم٨ً جسلُو ؤَضاٝ اإلااؾؿاث ,ث َو ٖو

 (2): في الى٣اٍ الخالُت

 : الىٕى ٦ما ًلي  ًم٨ً ظم٘ ٖضص مً ألاَضاٝ التي جضزل يمً  َضا: صًتألاَضاف الاكخطا_1

                                                           
,نٟدت(1)  25-27ٖمغ الصخغي,مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 17, م1998,الجؼاثغ  02ُين,صاع اإلادمضًت,َبٗتت الجامٗٗب٢ُخهاص اإلااؾؿت للاصاصي ٖضون,هانغ (2)
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ؤن جد٤٣ اإلاؿخىي  بّن اؾخمغاع اإلااؾؿت في الىظىص ال ًم٨ً ؤن جخم بال اؾخُاٖذ: الغبذجدلُم  _أ

٘  مً ؤصوى عؤؽ مالها وبالخالي جىؾُ٘ وكاَها لهمىص ؤمام اإلااؾؿاث الغبذ ًًمً لها بم٩اهُت ٞع

 ألازغي.

٠ ؤو بُ٘  : جدلُم مخؿلباث اإلاجخمع_ب د٤ُ٣ اإلااؾؿت لىخاثجها ٖبر ٖملُت جهٍغ
ّ
إلااصي بهخاظها اؤن ج

ىض ال٣ُام بٗملُت البُ٘ ىظىصة ٖلى ٞهي حُٛي َلباث اإلاجخم٘ اإلا ؤو اإلاٗىىي وحُُٛت ج٩الُٟه, ٖو

ني والضولي.  مؿخىي الَى

 : بين ألاَضاٝ الٗامت للماؾؿت ألاَضاٝ الاظخماُٖت التي جخمشل ٞيها ًلي مً: ألاَضاف الاحخماعُت_2

٘ : غمان مؿخىي معِص ي للعماٌ_أ الظي حكهضٍ اإلاجخمٗاث في اإلاُضان الخ٨ىىلىجي بن الخُىع الؿَغ

باتهم اإلاًجٗل الٗما٫ ؤ٦ثر خاظ  .تزاًضة باؾخمغاعت بلى جلبُت ٚع

ضًً ألاواثل مً ٌُٗخبر الٗما٫ في اإلااؾؿت مً بين اإلاؿخٟ: غمان مؿخىي ملبٌى مً ألاحىع _ب

ٗخ ض ًخ٣ايىن ؤظىع م٣ابل ٖمليهم بها,خُ, وكاَه ,,٣ابل مًمىها ٢اهىوي,ا اإلابر َضَو ا قٕغ ٞغ  ٖو

غ صازل اإلااؾؿت ٖال٢اث مهىُت واظ: إلى جىظُم وجماؾً العماٌ الضعىة_ج خماُٖت بين جخٞى

اتهم الٗلمُت  لى ,بال ؤّن صٖىتهم بواهخماءاتهم الاظخماُٖت والؿُاؾُت ,ؤشخام ٢ض جسخل٠ مؿخٍى

 ت الىخُضة لًمان الخغ٦ت اإلاؿخمغة للماؾؿت وجد٤ُ٣ ؤَضاٞها.ُلوالخٟاَم َى وؾ الخماؾ٪

ير جإمُىاث ومغا٤ٞ للٗما٫_ص ير بٌٗ الخإمُىاث مشل الخإم: جٞى ين الهخي حٗمل اإلااؾؿاث ٖلى جٞى

 والخإمين يض خىاصر الٗما٫ و٦ظل٪ الخ٣اٖض ٦ما ؤنها جسهو مؿا٦ً باإلياٞت بلى اإلاغا٤ٞ الٗامت.

 : جخمشل ُٞما ًلي: الثلافُت والترفيهُت ألاَضاف_3

حٗمل اإلااؾؿاث زانت ٖلى اٖخُاص ٖمالها ٖلى الاؾخٟاصة مً  : جىفير وؾائل الترفيهُت وثلافُت_أ

يهُت والش٣اٞ ا لهم  وألوالصَم مً مؿغح م٨خباث وعخالث هٓغا إلاا لهظا وؾاثل التٞر َغ ُت الّتي جٞى

خاثج وطل٪ خدؿين مؿخىاَم إلاا ًدؿه مً هالٗما٫  ال٨ٟغي والغيا بالجاهب مً جإزير ٖلى مؿخىي 

 1في مٗامالث م٘ ؤوالصٍ.

 

   

 

                                                           
=7ناطر دادي، يظذر سابك ركره،

1
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ب العماٌ اإلابخضئ_ب ٘  الظي حكهضٍ وؾاثل ؤلا : ين وعؾيلت اللضامىجضٍع هخاط وػٍاصة م٘ جُىع الؿَغ

با ٦ُٟال بةُٖائهم بم٩اهُت اؾخٗما٫ َضٍ  ب ٖمالها الجضص جضٍع ح٣ُٗضَا ٞةن اإلااؾؿت مجبرة ٖلى جضٍع

٦ما ؤن ٖمالها ال٣ضامى ًجضون نٗىباث في ,الىؾاثل بك٩ل ٌؿمذ باؾخٛاللها اؾخٛالال ٣ٖالهُا

بهم ٖليها  ٪ َضٍ الىؾاثل مما ًًُغ باإلااؾؿت بلى بٖاصة جضٍع هخاط ؤلا الخضًشت في  الُغ١  ؤو ٖلى,جدٍغ

ى ما  غصوصًت اإلااؾؿت.م ًضعى بالغؾ٩لت و٧ّل َظا ًاصي بلى جدؿين والخىػَ٘ َو

بلى ما ؾب٤ جاصي اإلااؾؿت الا٢خهاصًت صوعا َاما في اإلاُضان  ياٞتباإل : ألاَضاف الخىىىلىحُت4

 لىجي.ى الخ٨ى

ُئاث البدض َضا مً زال٫ الخيؿ٤ُ بين الٗضًض مً الجهاث مش: البدث والخىمُت_ ل ماؾؿاث َو

 والجامٗاث واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت و٦ظا َُئاث الخسُُِ ألازغي.,الٗلمي 

 : كخطاصًتوظائف اإلاؤؾؿت الا : اإلاؿلب الثالث

اث٠ اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت الا٢خهاص  (1): ًم٨ً جهي٠ُ الْى

ض ؤؾالُب ؤلاهخاط خُض ج٣ىم بخدضً,جخًمً ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بةهخاط اإلاىخجاث: هخاحُتالىظُفت ؤلا _1

 بهضٝ نى٘ مىخىظاث وجىظيهها بلى الؿى١ ولبُٗها.

ت-2 لكغاء والبُ٘ وزضماث ما بٗض جخٗل٤ َظٍ ألازيرة باألوكُت الخانت بٗملُت ا: الىظُفت الخجاٍع

خمشل صوع َظٍ ألازيرة في الٗمل ٖلى جهٍغ٠ مىخجاث اإلا, ٘البُ ؾالُب ؤاؾؿت بىاؾُت اؾخٗما٫ ٍو

٣ُت مد٨مت.  حؿٍى

٣ُت  ٣ت بكاون الى٢ذ اإلاىاؾب لخهٍغ٠ اإلاىخىطاإلاخٗل : لُتٍىظُفت الدؿى ال-3 والؿُاؾاث الدؿٍى

ُٟت جخم٨ً اإلااؾؿت مً  ج٨ش٠ُ مىخجاتها وبًٟل,اإلاىاؾبت باث ا َظٍ الْى لؼباثً واؾخ٨كاٝ خؿب ٚع

 قباٖها.خاظاتهم مً ؤظل ب

مشل ومىاَب الٗامل ؤي اؾخسضام ألا مُت ٢ضعاث  ومهاعاث وحٗني َضٍ  ألازيرة بدى: حخماعُتالىظُفت الا -4

اث مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت اإلاؿُغة . ت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى  للمىاعص البكٍغ

ت_5  جخًمً َضٍ ألازيرة ٖملُت الخسُُِ وال٣ُاصة والخىُٓم والغ٢ابت.: الىظُفت ؤلاصاٍع

ُٟت اإلاداؾبُت_6 ت مً ىُوهي اإلا: الْى ت ٖلى مجمٖى جترظم وكاٍ اإلااؾؿت بلى  الٗملُاث  اإلاداؾبُت التيٍى

اا٦ما ج٣ىم بمالخٓ,ضت البللمٗع٢ام م٣ىمت بؤ .ث الخض٣ٞاث التي جيكإ هدُجت وكاٍ اإلااؾؿت و٢ُاؽ آزاَع

                                                           
 19-14,م ب٤ ط٦ٍغ,مغظ٘ ؾي صاصهانغ (1)
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ت اإلاهام وألاوكُت التي ج٣ىم بها ٖضص مً  اإلاهالر وألا٢ؿام بهضٝ : الوظيفة المالية_7 هي مجمٖى

تًال بصاعة الخض٣ٞاث اإلاالُت والبدض ًٖ مىاعص اإلاالُت وجخًمً ألاوكُت (1)والاؾخسضام ألامشل , غوٍع

ل و  اث٠ ,..الخ ألامىا٫  ير ُحؿاإلاخٗل٣ت باخخُاظاث اإلااؾؿت مً ؤمىا٫ ووؾاثل وجمٍى وحٗخبر مً  الْى

ُٟت ختى ونل ٖلى ما ألاؾاؾُت ل٣ُام واؾخمغاع  اليكاٍ الا٢خهاصي خُض جُىع   مٟهىم َظٍ الْى

٣ا الزخالٝ ,ْاث٠ولٗل مً ؤَم جل٪  الى َى ٖلُه  الُىم , ُٟت اإلاالُت التي حٗضصث اإلاٟاَُم ٞو الْى

ُٟت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وظهاث الىٓغ غ ومهمت َظٍ الْى  (2)خى٫ ظَى

ُٟت اإلاالُت ٧ل  ٖملُت جإزظ: هٓغ الجماٖت الى٣ضًت ٞمً وظهت-  مٓهغا ه٣ضًا. ًيؿب للْى

ُٟت اإلاالُت ٣ً: ينُؤما مً وظهت هٓغ الجماٖت الاؾتراجُج- ث ٖلى ٖاج٣ها تهُئت وبٖضاص ال٣غاعا٘ ٞلْى

 ول٨ٟاءة اؾخسضام الىؾاثل اإلاخاخت.,ألَضاٝ اإلايكىصة  اإلاامىت لٟٗالُت  جد٣ُ٣ا

ُٟت: وؤما مً ظهت الىٓغ الدكُٛلُت- اإلاالُت في  مىاظهت وججاوػ اإلاهاٖب وال٣ٗباث  ُٞىدهغ صوع الْى

والخٟاّ ٖلى , ألاصوى مً  الغبدُت يمان الخض,ن اإلاالي مً زال٫ جدؿين ماقغاث الخىاػ ,اإلاالُت 

 اإلا٣ٗى٫ مً الؿُىلت والؿير اإلاالي . اإلاؿخىي 

ُٟت ٗاٍع٠ ًبضو ؤن الخٍٗغ٠ ألاو خٍ المً زال٫ َظ ضا مٟهىم ي٤ُ للْى ٫ ا٢خهغ ٖلى نٟت اإلاالي َو

ضا,اإلاالُت  عة ٞهي باإلياٞت بلى ٢ُامها بالٗملُاث طاث الُاب٘ اإلاالي جاصي صوعَا في جسُُِ ٚو

ضا ما ٨ٌٗـ ألاَمُت اإلاتز , ؾخصىاثُتىصاث ومىاظهت اإلاكا٧ل الا اإلاىظ اًضة للىُْٟت اإلاالُت في َو

 اإلااؾؿت 

 

 

 

 

                                                           
 33,م2006,الدؿُير اإلاالي إلصاعة اإلاالُت وصعوؽ وجُب٣ُاث,صاع واثل لليكغ والخىػَ٘ , ألاعصن ل,ًىؾ٠ ٢َغً ؾاس يبلُاؽ ب(1)
ممصاء اإلاالي إلاىًألا , الؿُٗض ٞغخاث(2) ش لليكغ,اإلامل٨ت الٗغبُت الؿ٫ٗ,صاع اإلاااث ألٖا  30,م2000صًت,ى ٍغ
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 (1)صوع الىظُفت اإلاالُت -

ُٟت اإلاالُت ما ٌكمل  : ًلي الضوع ألاؾاس ي للْى

٤ مضزضمت الؿُا- اث٠ ألازغي ب٩ل ؤلام٩اهُاث اإلاالُت التي  ؾت الٗامت للماؾؿت ,وطل٪ ًٖ  ٍَغ الْى

 جدخاظها لبلٙى ؤَضاٞها الخانت , ومً زم الىنى٫ ألَضاٝ اإلااؾؿت .

ل واإلاىاػهاث,  وطل٪ مً زال٫ وي٘ مسُُاث جى٢ُ٘ وصعاؾت ألازغ اإلاالي لل٣غاعاث  اإلاخسظة- الخمٍى

ىت.  وزُ٪ للخٍؼ

 صوصًت والخٟاّ ٖلى ٨ٞغة الدؿضًض.اإلاغ  يمان الخجاوـ في اإلااؾؿت والٗمل جدذ ٢ُض-

ُٟت اإلاالُت ج٣ىم بمنبمٗىُٓم الغ٢ابت ج- ها ى ؤن الْى دو ألاَضاٝ ألاولُت ومضي بلٚى , غاظٗت ٞو

 وطل٪ مً زال٫ )الدصخُو,٢ُاؽ,الاهدغاٝ,وي٘ ظضو٫ ٢ُاصة(

م ؤَمُتها ج٣لُضًت ,ل٨ً وم٘  الخُىع الظي خضر وال ًدضر في مدُِ  جب٣ى َظٍ ألاصواع ٚع

ُٟت ؤصواع ظاإلا  :ضًضة  منها اؾؿت,ؤو٧لذ لهظٍ الْى

 .ير اإلاساَغؿح -

م الخُاعاث ؤلاؾتراجُجُت   ال٣غاع اإلاكاع٦ت ب٣ضع واؾ٘ في ؾيروعة - ؤلاؾتراجُجُت,وطل٪ مً زال٫ ج٣ٍى

 ألا٦ثر ح٣ُٗضا.

الخ٠ُ٨ م٘  الٗمل يمً اإلاجمٗاث والخإ٢لم م٘  اإلاُُٗاث الجضًضة لٗىإلات اإلااؾؿاث وما جخُلبه -

 الغ٢ابت ُاث  لخ٣ُُم مً ج٣ى

 ؤؾؿاث الاكخطاصًت .اإلاؿلب الغابع:جطيُف اإلا

٤ لٗضص مً   (2)ًلي : ٗاًير منها مااإلاجهي٠ُ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٞو

٤معُاع الدجم:-1 ؾؿت نٛيرة ومخىؾُت لى ما َضا اإلاُٗاع جهي٠ُ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ب ٞو

 ٖما٫ .صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وع٢م ألا ٖخباع ٖضص الٗما٫ وؤزغي ٦بيرة,و ؤزضا بٗين الا 

                                                           
ماظؿخير  ٘ ؾُضا٫,مظ٦غة جسغط لىُل قهاصةم٢خهاصًت,صعاؾت خالت مجُٗت اإلاالُت للماؾؿت الايؾتراجُجُت الكغ٧اث ٖلى الى بؾلمان بلٗىع,ازغ (1)

 75م2004-2003ٖما٫,ظامٗتالجؼاثغصاعة ألا بي ٖلىم الدؿُير,ٕٞغ 
اث الضعاؾُت,الجؼاثغ وآزغون,الا٢خهاص اخمض لٗبُضاث(2) ني للمُبٖى  59-55,م2009واإلاىاظمىذ وال٣اهىن,صًىان الَى
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ما٫   بنمالخظت: ب ًسخل٠ الزخالٝ البلضان بؿبجدضًض مُٗاع الٗما٫  و٦ظا جدضًض ع٢م ألٖا

 الازخالٝ في اإلاؿخىي الخ٣ني اإلاخب٘.

٤ َضا اإلاُٗاع ًخم الخمُيز بين ٖضة ؤهىإ هظ٦غ منها:خؿب معُاع اليشاؽ:-2  ٞو

 وهي اإلااؾؿت جم  جيكُُها في اليكاٍ الؼعاعي والخُىاوي .مؤؾؿت فالخُت:-أ

ل اإلاىاص ألاولُت بلى مىخجاث خوهي ماؾؿاث ج٣ىم بضىاعُت:مؤؾؿت -ب  نىاُٖت دٍى

ت:-ث  وهي ماؾؿاث ًخلخو وكاَها في ج٣ضًم زضماث ؾى٢ُت بم٣ابل ه٣ضي. مؤؾؿاث ججاٍع

٤ لهضا اإلاُٗاع ًخمخؿب اإلاعُاع اللاهىوي:-3 جهي٠ُ اإلااؾؿاث ٖلى ؤؾاؽ َبُٗت اإلال٨ُت وجبٗا  ٞو

 الخالُت: لظل٪ ًم٨ً ؤن هميز بين ألاهىإ

ت هي اإلااؾؿت حٗىص مل٨ُتها لٟغص واخض في زالت اإلااؾؿت الٟغ ؾؿت زاضت:مؤ -أ صًت ؤو مجمٖى

 قغ٧اث  ؤشخام في خالت

 وهي ماؾؿاث حٗىص مل٨ُتها للضولت .:ؿت العامتمؤؾ-ب

 .وهي ماؾؿاث ٌكتر٥ في مل٨ُتها الخىام والضولت مٗىا مؤؾؿاث اإلاسالؿت:-ث

ٟىن ؤمىالهم ٞيها ٖاصة ماجهى٠  لٗضص مً ألاشخاما الك٩ل,جبٗا خؿب َظ ٦ما جهى٠ الظًً ًْى

 (1)بلى:

 مشل ماؾؿت الٟغصًت بكغ٦ت جًامً وقغ٥ الخىنُت باألؾهم.شغهت أشخاص:-

دؿب ٖض الٗما٫  لُت مدضوصة,وقغ٦ت الخىنُت باألؾهم ٞطاث مؿاو  مشل الكغ٧اثشغهت ألامىاٌ:-

 :٢خهاصًت بلى جهى٠ اإلااؾؿاث الا

( وحٗىص مل٨ُتها ٚالبا لصخو واخض ؤو ٖاثلت 10-01ًتراوح ٖضص ٖمالها ما بين)رة:اإلاؤؾؿاث الطغي-أ

ت وؤلاهخاط الخغفي .  واخضة,وجخمشل في اإلااؾؿاث الؼعاُٖت والخجاٍع

تراوح ٖضص مالها مابين )اإلاؤؾؿاث اإلاخىؾؿت:-ب ٗالت في ؤٚلب ألاخُان (وهي وك500ُ-10ٍو ت ٞو

 وحؿاٖضَا الؿلُاث في الاهدكاع والتر٢ُت.بضإ في وكاَها ؤلا و باالبخ٩اع وجخميز

                                                           
 15-14,م1996,,صاع اإلادمضًت,الجؼاثغ٢خهاص اإلااؾؿت ابؾماُٖل ٖغباجي,(1)
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ني وحؿخسضم ٖضصا ٦بيرا مً وهي اإلااؾؿاث الطخمت اإلاؤؾؿاث الىبيرة:-ج ما٫ الٗؤي اإلاجخم٘ الَى

٩ىن ٦بيرا   .ى ٖضص ٦بير مً  ألاشخامحٗىص مل٨ُتها في ؤٚلب ألاخُان بلص اإلاالُت و ظضا و٦ظل٪ اإلاىاع ٍو

 ماَُت الخدلُل اإلاالي  : اإلابدث الثاوي

ُبه باٖخباٍع ؤخض الىؾاثل اماجه و٦ظا ؤؾالؾخسضا زيرة وجُىعثصث ؤَمُت الخدلُل اإلاالي  في آلاوهت ألا صااػ 

 الغ٢ابُت والخسُُُُت التي جلجإ لها اإلااؾؿاث.

ب الشاوي جىاولىا ؤما اإلاُل, عبٗت مُالب ألاو٫ لضعاؾت وكإة الخدلُل اإلاالي ومٟهىمهجىاولىا في َضا اإلابدض ؤ

ي  الخدلُل اإلاالي وبٗضٍ الاؾتراجُجي وفي اإلاُلب الشالض صعؾىا ُٞه ؤَضاٝ الخدلُل اإلاالُٞه ؤَمُت 

غاٝ اإلاؿتهضٞت ُٞه ؾُٗا ومىهجُخه وؤزيرا في اإلاُل ب الغاب٘  جُغ٢ىا بلى ؤهىإ  الخدلُل  اإلاالي  وألَا

 للىنى٫  بلى ؤلاإلاام بماَُت الخدلُل اإلاالي .

ٌ اإلا فهة الخدلُل اإلااوشأ : ؿلب ألاو  .لي وحعٍغ

ي للخسُُِ اإلاالي  الؿلُم ة ٢هى ٌٗخبر  الخدلُل  اإلاالي مىيٕى َام مً  اإلاىايُ٘ ؤلاصاعة  اإلاالُت ويغوع 

ومً زال٫ َضا اإلاُلب ؾىداو٫ الىنى٫ ٚل مٟهىم ,ُٞٗخبر  حصخُو لخالت اإلااؾؿت في  ٞترة مُٗىت

 اإلاالي . الخدلُل ة وجُىع الخدلُل  اإلاالي  و٦ُُٟت وكإ

 1الخدلُل اإلاالي . شأةو : أوال

ُت مٗخمضة ٖلى خُض اؾخٗمله ا,م19نهاًت ال٣غن  ت ٧اهذ في بن ؤو٫ بضاً لبىى٥  واإلااؾؿاث اإلاهٞغ

اء بضًىنها وفي  بضاًت ,اليؿب اإلاالُت التي مً زاللها ًخم الخٗٝغ  ٖلى مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

ىاث مً ال٣غن    زم  جهي٠ُ,ت للم٣اعهت بين اإلااؾؿاث م جُىع هُا١ اؾخٗما٫ اليؿب اإلاال20ُالٗكٍغ

اإلااؾؿاث خؿب ال٣ُاٖاث وألاوكُت التي  ج٣ىم  بيها و٦ظا مى٢ٗها  الجٛغافي لدؿهُل اإلا٣اعهت بين 

 اإلااؾؿاث  

ؤزغ مٗخبرا  في  جُىع  ج٣ىُاث مغا٢بت الدؿُير  وزانت الخدلُل اإلاالي  1933-٩ٞ1929اهذ ؤػمت الا٢خهاصًت 

٨ُت لجىت ؤمً  الهٝغ ؤؾؿذ في  ا1933ٟٞي ؾىت  وبضؤث َظٍ ألازيرة حؿاَم  ,لىالًاث  اإلاخدضة  ألامٍغ

٣ٞض ٖٝغ ٧ل ٢ُإ, ل٣ت باليؿبت٦ظل٪ ؤلاخهاثُاث اإلاخٗفي  وكغ الخ٣ضًغاث  الؼمىُت لآلالث باإلااؾؿاث 

ُىن واإلا٣غيىن ا,في ٞغوؿا  الخدلُل اإلاالي جُىعا  بٗض الخغب الٗاإلاُت زانت هم ماماتَخخُض ؤْهغ اإلاهٞغ

ل الالػمت بخدضًض زُغ اؾخٗما٫ ؤمىالهم  ؼم لخُىع اإلااؾؿاث وبالخالي وؾاثل الخمٍى وبهٟت ؤ٦ثر ص٢ت ٖو

ُتها بك٩ل ؾاَم في زل٤ هٓغة ول٣ض, ظضًضة للخدلُل اإلاالي الظي  جؼاًض حجم اإلاٗلىماث وجدؿيذ هٖى

 الخالت اإلاالُت ي صعاؾتبلى جدلُل الضًىام٩ُي ؤ جدى٫ مً  الخدلُل ؾا٦ً ؤًمً  ٞترة ال  جخٗضي الؿىت

                                                           
1

 :7،ص<800ناطر دادي عذوٌ ،يرالبت انتسٍٍر وانتحهٍم انًانً ،دار انًحًذٌت ، انجسء انثانً ، انجسائر ، 
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لت ؤ٢لها  ؾخيخاط عهت بين هخاثج الؿىىاث ال ؾىىاث مما ٌؿمذ باإلا٣ا3للماؾؿت زال٫  ٞترة ػمىُت ٍَى

 .مالُا اإلااؾؿت  ؾير جُىع 

 ثاهُا.حعٍغف الخدلُل اإلاالي 

 ماًلي . َىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ للخدلُل  اإلاالي مً  بُنها

 ٌ  (1): الخعٍغف ألاو

بال٣ىاثم اإلاالُت  واإلاٗلىماث الخانت له  ٢ىاٖض ومٗاًير ؤؾـ يهخم بخجمُ٘ البُاهاث الخدلُل اإلاالي َى ٖلم

 الغبِ  والٗال٢ت لى الضعاؾت جٟهُلُت ص٣ُ٢ت وبًجاصالخهي٠ُ الالػم لها زم بزًاٖها ب للميكإة وبظغاء

لتي خهىم اإلاخضاولت اوبين ال الٗال٢ت بين ألانى٫ اإلاخضاولت التي جمشل الؿُىلت في اإلايكإة ٞمشال,ٞيها بُنها 

لت والالتزاماث الٗال٢ت بين ؤمىا٫ اإلال٨ُت و لى اإلايكإةحك٩ل التزاماث ٢هيرة  ألاظل ٖ ألاظل  ٍَى

والبدض ًٖ  بين ؤلاعاصاث واإلاهغوٞاث زم جٟؿير الىخاثج التي جم الخىنُل بليها الٗال٢ت باإلياٞت بلى

 نُاث الالػمت في الى٢ذ اإلاىاؾب ؤؾبابها وطل٪ ال٦دكاٝ ه٣اٍ الغ٢ابت ووي٘ الخلى٫ والخى 

ف الثاوي  (2): الخعٍغ

ل ال٨م الهاثل مً البُاهاث وألاع٢ام ا( ٣ًهض بالخدلُل اإلاالي سُت اإلاضوهت في  ٖملُت جدٍى إلاالُت الخاٍع

ٖملُت ًخم ,٦ما ٣ًهض به ,جساط ال٣غاعاثٗملُت ال ٦ثر ٞاثضةؤ ٢ل مً اإلاٗلىماث و  ىاثم اإلاالُت بلى ٦ماال٣

ُت خى٫ وكاٍ ميكإة اؾخ٨كا مً  زاللها ت مً اإلااقغاث ال٨مُت والىٖى ٝ واقخ٣ا١ مجمٖى

ما٫ وحؿاَم في جدضًض ؤَمُت وزىام ألاوكُت الدكُٛلُت واإلاالُت للميكإة وطل٪ مً  زال٫ , وألٖا

 جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاٗضة مً ٢بل اإلايكإة.

ٗبر  بٌٗ اإلاداؾبين ًٖ الخدلُل اإلاالي ٧ىهه وؾُلت جًمً ؤلا  ُاء نىعة ًٖ ظغاءَو اث الالػمت إٖل

ت ؤوكُت اإلايكإة و٦ظل٪ ٦ٟاءة جل٪ ألاوكُت في ٧ل م٣ُ٘ منها زم َبُٗت ومؿخىي ألامىا٫ التي ٞاٖلُ

خهلذ ٖليها جل٪ اإلايكإة و٦ُُٟت اؾخٛاللها وجىػَٗها والٗال٢ت الخؿابُت اإلاخباصلت م٘ اإلايكأث  ألازغي 

لىو٦ظل٪ ٖال  مىاػهت الضولت  التي جدب٘  لها ؤو م٘ ٢تها اإلاالُت م٘ اإلايكأث ألٖا

خًمً َضا  الخدضًض ب مً   ن  حؿخُٟضهاث التي مم٨ً بن  الخدلُل  اإلاالي  بك٩ل ٖامت و٦ظل٪ الجٍو

غ  التي ٌٗضَا اإلادلل  اإلاالي ال  جىد لدكمل الضواثغ ألازغي  هغ ٞىاثضَا لئلصاعة ٣ِٞ بل  جخٗضي الخ٣اٍع

                                                           
 151,م2001وآزغون,ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي,صاع البر٦ت لليكغ والخىػَ٘,الُبٗت ألاولى,  عقا الٗهاع(1)
 37,م2000ألاصاء والخيبا بالٟكل,ماؾؿت اليكغ والخىػَ٘, ل اإلاالي ج٣ُُمالؼبُضي,الخدلُ خمؼة مدمىص(2)
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ما٫ .و التي  جخٗام اثج اإلايكإة طاتها ن َضٍ  الىخاثج ؾٝى ال حكمل ٣ِٞ هخه٠ُٓ ؤًًا بل م٘ ميكإة ألٖا

 جخإزغ بها وجازغ  ٞيها.,لى البِئت اإلادُُت بها ٧ىنها ظؼء منها بل  جخٗضاَا  ب

ه٠ ظخمان  خًمً اؾخسضام  -Gitman–ٍو ُٟت ؤلاصاعة اإلاالُت ؤو اإلاضًغ اإلاالي ٍو الخدلُل اإلاالي ٧ىهه ْو

ل البُاهاث اإلاالُت و  اإلاداؾبُت بلى ق٩ل ًم٨ً اؾخسضامه مغقضا لخ٣ُُم اإلاغ٦ؼ اإلاالي وجدٍى

اصة الُا٢ت ,للميكإة ل اإلاؿخ٣بلي وج٣ُُم الخاظت بلى ٍػ  وجسُُِ الخمٍى

ف الثالث  :الخعٍغ

الخدلُل اإلاالي َى حصخُو ص٤ُ٢ لى٣اٍ ال٣ىة وؤلاخاَت بجىاهب ال٦,٠ًٗما جٟغى بِئت اإلااؾؿت 

الخاعظُت ٞالخدلُل اإلاالي  ن التهضًضاث,والتي ججؿض بِئت اإلااؾؿتوؤًًا جدضًض الٟغم وبُاالضازلُت 

 (1)التي ًم٨ً مً زاللها جدضًض وج٣ُُم البضاثل ؤلاؾتراجُجُت اإلاسخلٟت ٌٗض ؤَم الىؾاثل

ُٟت  ٠ الخدلُل اإلاالي بلى ؤنهم ًخ٣ٟىن ظمُٗا في ٧ىهه بخضي اإلاهام ألاؾاؾُت للْى م مً  حٗضص حٗاٍع بالٚغ

خمشل م ُٟت اإلاالُت بهضٝ ؤزض ال٣غاع اإلاالُت ٍو ث والخىنُاث التي تهخم اىيٗه في بُان وحصخُو الْى

 ؤؾاؾا باإلاُضان اإلاالي.

 وبعه الاؾتراجُجي مُت الخدلُل اإلاالي أَ :اإلاؿلب الثاوي

 .هداو٫ مً زال٫ َظا اإلاُلب الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت الخدلُل اإلاالي  و٦ظا البٗض الاؾتراجُجي لهظا ألازير 

 .الخدلُل اإلاالي والعىامل التي ػاصث مً أَمُخه أوال:أَمُت

 ج٨دس ي هخاثج ٖملُت الخدلُل اإلاالي ؤَمُت ٦بيرة ومخمشلت في:

 (2).ؤَمُت الخدلُل اإلاالي في الى٣اٍ الخالُت:-1

 ؤزغي. جدضًض مضي ٦ٟاءة الكغ٦ت في ظم٘ ألامىا٫ مً ظهت,وحكُٛلها مً  ظهت-

 و٢ضعتها ٖلى الىمى.الخهى٫ ٖلى ماقغاث جبين ٞٗالُت الكغ٦ت -

 ٟاءة اليكاٍ الظي ج٣ىم بُه اإلااؾؿت .الخد٤٣ مً مضي ٦-

 ُت الخسُُِ للماؾؿت.اإلاؿاٖضة في ٖمل-

                                                           
<>7،ص:800انسبٍذي حًسة يحًىد،اإلدارة انًتمذيت،يؤسست انىراق نهنشر وانتىزٌع،األردٌ،ص

(1)
 

(2)
نهًؤسست،يهتمى انذونى األول  يذانً بهغٍث،عبذ انمادر دشاش ،يذاخهت بعنىاٌ انعكاساث تطبٍك اننظاو انًحاسبً انًانً عهى انتشخٍض انًانً

 .:ص 8077دٌسًبر  :79/7ننظهى انًحاسبً انًانً فً  يىاجهت انًعاٌٍر انذونٍت انًحاسبٍت،ٌىيً



ت للمؤؾؿت الاكخطاصًت والخدلُل اإلاالي                                            الفطل ألٌو :                         مضازل هظٍغ

 

16 
 

 ٌٗخبر ٦ماقغ ٖلى مضي نالخُت الؿُاؾت اإلاالُت صازل اإلااؾؿت.-

 حصخُو الخالت اإلاالُت للماؾؿت -

 العىامل التي ػاصث مً أَمُت الخدلُل اإلاالي :-2

اصة ؤَمُت الخدلُل اإلاالي بلى ماًلي : ؾباب التي ؤصثًم٨ً ؤن هلخو ألا   (1)بلى ٍػ

 الثىعة الطىاعُت :-أ

ل اإلالُت ؽ ما٫ ضخم إلوكاء اإلاوعوبا الخاظت بلى عؤؤْهغث الشىعة الهىاُٖت في ؤ هاو٘ وججهيزيها وجمٍى

ًت نٛيرة ٢خهاصي مً ماؾؿت ٞغصعباح وبظل٪ جُىع حجم  اإلاكغوٕ الاهخاظُت ؾُٗا وعاء جد٤ُ٣ ألا ؤلا 

ا ٖلى هُا١ واؾ٘, ايُغ َاالء بلى قغ٦ت مؿاَمت  ٦بيرة ججم٘ مضزغاث آالٝ اإلاؿاَمين الؾدشماَع

ٌ اإلاؿاَمين  هٓغا  لى٣و صاعة اإلااؾؿت بلى مجلـ بصاعة مؿخ٣ل وؤنبدذ ؾلُت ب زبرتهم لخٍٟى

ؤصاء مهمتها وبالخالي ال٣ىاثم اإلاالُت وؾُلتهم ألاؾاؾُت في مخابٗت ؤخىا٫ اإلااؾؿت ومضي هجاح ؤلاصاعة في 

ا ت بلى جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت وجْٟهغث الخاظ ؿير الىخاثج ,لخدضًض مجالث ٢ىة اإلااؾؿت ؤي ٢ىة مغ٦َؼ

 اإلاالي ؤو ه٣اٍ يٟٗها وبالخالي جدضًض هدُجت ؤٖمالها.

لت عغع البُاهاث باللىائم اإلاالُت :-ب  الخضزل الخىىمي في ؾٍغ

ىن بش٣ت اإلاؿاَمين,ؤ اثا ٧ان هجاح واؾخمغاع  وظىص  ماؾؿإلا طل٪ بلى جضزل  صياإلاؿاَمت مَغ

ٗاث الخانت بًغوعة مغ الخ٩ىماث مً زال٫ ب ا٢بت اظٗت َظٍ اإلااؾؿاث بىاؾُت مغ نضاع  الدكَغ

ٗاث ؤًًا بخدضًض ٦ُُٟت ٖغى  زاعظُت ل٩ي جًمً خماًت ٧ل اإلاؿاَمين , ٦ما ههذ َظٍ الدكَغ

لىب ٞيها لًمان بُٖاء نىعة للمؿاَمين ًٖ اإلاغ٦غ اإلاالي البُاهاث بال٣ىاثم اإلاالُت ومضي الخٟهُل اإلاُ

 للماؾؿت وهخاثج ؤٖمالها ,مما ؾاٖض طل٪ في الخاظت بلى جدلُل جل٪ ال٣ىاثم اإلاالُت.

 :ؾىاق اإلاالُتألا -ج

غاٝ الظًً ًد٣٣ىن ألاعباح هدُجت  ً في ألاوعا١ اإلاالُت ,ٞهم ؤ٦ثر ألَا تهخم ألاؾىا١ اإلاالُت باإلاؿدشمٍغ

م غاٝ الظًً ًخٗغيىن للمساَغة ولظل٪ ًدخاط  اؾدشماَع في ألاوعا١  اإلاالُت ,٦ما ؤنهم ؤ٦ثر ألَا

ما٫ التي جخضاو٫ ؤؾهمها  اإلاؿدشمغون الخالُىن  واإلاخى٢ٗىن بلى مٗلىماث ص٣ُ٢ت ًٖ وا٢٘ ماؾؿاث ألٖا

ً هجض ؤن ألاؾىا١ اإلاالُت ٢ض افي ألاؾىا١ اإلاالُت ,وإلعياء َاالء اإلاؿدش اباث َخمذ بخدلُل خؿمٍغ

لى يىء  هخاثج الخدلُل ًخدغ٥  ما٫ مالُا لخدضًض مضي ٢ىة َضٍ اإلااؾؿاث ؤو يٟٗها ٖو اإلااؾؿاث ألٖا

 الُلب والٗغى لؤلوعا١ اإلاالُت في الؿى١.

                                                           
 23-22ي مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ,مؼبُضخمؼة مدمىص ال(1)
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 اللغوع:-ص

ت بلى يغوعة  ل ٢هغ ألاظل ولٟتراث  ال جخجاوػ الؿىت ٢ض صٞ٘ باإلاهاٝع  الخجاٍع بن اهدكاع ؤؾلىب الخمٍى

ثخمان ولظل٪ ٢ض ْهغث  اؾؿاث الُالبت لهظا الىٕى  مً الا ؼ اإلاالي والى٣ضي للمج٣ؿُم ؾالمت اإلاغ٦

لى يىء هخ ٌ اثجها جمىذ اإلاهاٝع الدؿهُالث الاثالخاظت بلى ال٣ىاثم اإلاالُت ,ٖو خماهُت اإلاسخلٟت ؤو جٞغ

ظا ٣ٞض ؤوكإث ال٨شير مً  اإلاهاٝع  وخضاث زانت مهمتها بظغاء الخدل ُل مىدها لىٕى مً اإلااؾؿاث َو

 اإلاالي  للماؾؿاث ٦مؿاٖضة اإلاهاٝع . 

 (1)ثاهُا: البعض الاؾتراجُجي للخدلُل  اإلاالي  

 ً خ٣اص بين ٦خا٫ اإلاداؾبت وؤلاصاعة اإلاالُت ٖلى ؤن الخدلُل اإلاالي ٌؿخسضم مً ٢بل اإلاضًٍغ ٌؿىص الٖا

ٗخمضون في طل٪ ً  واإلا٣غيين ٦سُىة ؤولى في اجساطَم ٢غاعاتهم اإلاالُت,َو ٖلى الخدلُل  واإلاؿدشمٍغ

غاٝ الشالزت البٗض الشالسي ل (خُض جمشل ٖضمweston &brigham,1987,p226ال٣ىاثم اإلاالُت ) ئلصاعة ألَا

اتها وما ًجب ب  .  ن ج٣ىم بهوجهٞغ

ت في ٞاإلاؿدشمغون ٌؿتهضٞىن مً اؾخسضام هخاثج الخدلُل اإلاالي ,والتي بما ببُ٘  اجساط ٢غاعاتهم الاؾدشماٍع

ت مً ؤما ًدخٟٓىن ُٞه بمد ؼ اإلادٟٓت   الاخخٟاّوعا١ مالُت ؤو اٞٓهم الاؾدشماٍع بيها ؤو قغاء ؤزغي لخٍٗؼ

ا  ت التي ٩ًىهَى  الاؾدشماٍع

ما٫,في  الخدلُل اإلاالي ٖلى اجساط ٢غاع ؤلا٢غاىفي خين ًغ٦ؼ اإلا٣غيىن مً زال٫ ج٣ُُم  لىخاثج  إلايكإة ألٖا

ٖليها مً  التزاماث مالُت, يكإة في حؿضًض ما ج ح٨ٗـ ٢ضعة اإلان ًدهلىا  ٖلُه  مً  هخاثيىء ما ًم٨ً ؤ

ىه بك٩ل زام . بُٗت الٗىانغ الضازلت في ج٩ٍى  بك٩ل زام واإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكإة  اإلاٗىُت َو

ً باإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ ؤبِىما ًجهؼ الخدلُل اإلاالي  له  صاء اإلايكإة وم٣اعهت َضا ألاصاء الؿاب٤ اإلاضًٍغ

اء م٘  ؤصاء اإلاىاٞؿين في هت َظا ألاصع ؿيرة ٖمل اإلايكاة ,بياٞت  بلى م٣االخٛيراث الؼمىُت في ملخدضًض 

 والظي ًمشل مُضان ؤٖمالها.الؿى١ 

م الٟاثضة ال٨بيرة مً  اؾخسضام الخدلُل اإلاالي وهخاثجه, بال ال٨شير  مً ه٣اٍ ال٠ًٗ  وما ًم٨ً ٢ىله ٚع

هدُجت, وؤؾاؽ ه٣اٍ ال٠ًٗ َضٍ جيب٘  ًجب مالخٓتها ٖىض جٟؿُير هخاثج الخدلُل اإلاالي,وماطا حٗىُه ٧ل

 مً  زالر مهاصع عثِؿُت هي

 ؿخٗملت في الخدلُل اإلاالي واإلاخمشلت في البُاهاث الىاعصة في  ال٣ىاثم اإلاالُتَبُٗت البُاهاث اإلا-1

 خُان.شخو مً زاعط اإلايكإة في مٗٓم ألا ٧ىن اإلادلل -2 

                                                           
24,م مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ خمؼة مدمىص الؼبُضي, (1) 
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 َبُٗت  اإلااقغاث اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي .-3

بال٣هىع في الٛالب وفي بُٖاء نىعة ذ ن البُاهاث اإلايكىعة  حؿمى ًخإ٦ض ال٣اعت,ٞةهىا ها٦ض  ؤوخت

ث واضخت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي والى٣ضي وؤصاء اإلايكإة ,بؿبب مىن َضٍ البُاهاث ح٨ٗـ ما ًدضر مً ٖملُا

ش وؤؾٗاع مسخلٟت ,بال ؤ إلاالي خُض حُٗي هخاثج ن طل٪ ال ٣ًلل مً ؤَمُت البُاهاث وهخاثج الخدلُل افي جىاٍع

 مهمت جٟي بالٛغى الظي نمم مً ؤظله.

ضا ٌٗني اهه  ؾُٗخمض ؤؾاؾا ٖلى  شخو مً زاعطمً ه٣اٍ ال٠ًٗ ؤًًا ٧ىن اإلادلل اإلاالي  اإلايكإة َو

٦ثر مً َضا الخض الظي حؿمذ به  جل٪  البُاهاث اإلاداؾبُت اإلايكىعة وال  ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗم٤ ؤالبُاهاث 

ه مً ظهت زاهُت , م٘ الخإ٦ُض حجاب ؤلاصاعة ًٖ ج٣ضًمها لال  هى٫ ٖليها مً ظهت ,و في الخلٗضم  ٢ضعجه 

ن َىا٥  مٗلىماث ٢ُمت و٦شيرة وفي ٚاًت ألاَمُت لخ٣ُُم ألاصاء الكامل للميكإة ًدخاظها اإلادلل مً ؤ

ا ؤلاصاعة في ٢ىاثمها تي حٗاوي ن َىا٥ بٌٗ الٓغوٝ واإلاك٨الث  الخانت الاإلاالُت,٦ما ؤ اإلاالي,ال جيكَغ

ن اإلآهغ ٦ما ؤن ٌؿلمىن بإؾباب َضٍ ألامىع,في مغا٦ؼ باعػة في جل٪ اإلايكإة ؤ منها وال ٌؿخُُ٘ بال مً َم

ما ج٣ضمه  ؤؾالُب الخدلُل ًىحي بإنها ٧املت وص٣ُ٢ت ونهاثُت مما  جي لىخاثج الخدلُل  اإلاالي في يىءالخاع 

ا اإلاالي بؿبب بٌٗ الٗىامل التي ًضٖىا ال٨شير بلى اإلابالٛت في ؤَمُتها في الضاللت ٖل ى ؤصاء  اإلايكإة ومغ٦َؼ

 جدض مً ؤَمُت َظٍ اإلااقغاث.

ال ؤهىا وعٚم َضٍ اإلاأزظ التي جدضص مً ٢بل ال٨شير مً  اإلاهخمين بخ٣ُُم ألاصاء وصعاؾخه و٢ىاٖخىا بظل٪ ب

دضًض وج٣ُُم البضاثل م٨ً مً  جَم اإلاخٛيراث  التي جٌٗض مً ؤن الخدلُل اإلاالي هىداػ ٧لُا بلى الخإ٦ُض ؤ

ما٫,الؾخٛال٫ الٟغم اإلاخاخت وججىب التهضًضاث التي جىاظهها وبالخالي الخإزير ؤلا  ؾتراجُجُت إلايكإة ألٖا

ا بال في يىء  اإلاباقغ َؼ اث الًم٨ً حٍٗؼ في زُاعاَا الاؾتراجُجي وؾُاؾتها اإلاٗخمضة, ومشل َضٍ الخهٞغ

إة,ؤي عبِ مخٛيراث البِئت الخاعظُت)الٟغم ج٣ُُم ظىاهب ال٣ىة وجدضًض مىا٤َ ال٠ًٗ في اإلايك

 والتهضًضاث(م٘ ٖىانغ البِئت الضازلُت)ال٣ىة وال٠ًٗ(.

ٌٗخمض في بىاءٍ وبك٩له  ألاؾاس ي ٖلى الخدلُل اإلاالي  ؾتراجُجي للميكإة,بهمان اإلادخىي الا ير َىا بلى ؤووك

ت الخٟاٖلُت والخ٩املُت ُٞما بين َاع الٗال٢بد٣ُبت الخدلُل الاؾتراجُجي يمً بوعبِ هخاثج َضا الخدلُل 

والٟغم  weaaknessوه٣اٍ ال٠ًٗ Strengthخُض جدخىي َضٍ الخ٣ُبت ٖلى ظىاهب ال٣ىة ا, مخٛيراته

opportunities  وبالتهضًضاثthreats   ت ٖىض اإلاهخمين باإلصاعة ؤلا و ( والظي Swotؾتراجُجُت ب )اإلاٗٞغ

هىع َضٍ ٌؿمى بالىمىطط للبِئت وألا  عي ؤو ماؾتراجُجي بىمىطط الخدلُل الغباًجؿض ال٨ٟغ  ؤلا  صاء ٍو

 1(آلاحي :1-1الٗال٢ت اإلاؼصوظت بين البِئت وألاصاء الك٩ل ع٢م )

 

                                                           
 25,ممهضع ؾب٤ ط٦ٍغ,خمؼة مدمىص الؼبُض1
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 (1)صاء الضازلي :همىطط الخدلُل لضمج البِئت وألا ( 1-1الجضٌو عكم)

 ثاهُا:جلُُم ألاصاء الضازلي للميشأة

 

 

 

 

 

أوال: جلُُم 

البِئت 

الخاعحُت التي 

حعمل فيها 

 اإلايشأة

ي٘ َىا ؤَم  الى٣اٍ  

 ال٣ىة

ي٘ َىا ؤَم ه٣اٍ 

 ال٠ًٗ 

ي٘ َىا ؤَم 

الٟغم 

.................. 

 اإلاُلىب:

 ٖضم اؾخٛال٫ الٟغم.-1

ٖٓم ه٣اٍ ال٣ىة.ٞما -2

 اإلاىاؾب؟ َٝى الخهغ 

 اإلاُلىب:

ٖٓم اؾخٛال٫ -1

 الٟغم.

٢لل اؾخسضام ه٣اٍ -2

 .٠ٗ.الً

َى الخهٝغ  ٞما

 اإلاىاؾب؟

م ي٘ َىا ؤَ

 التهضًضاث 

............................... 

.......................... 

 

 اإلاُلىب:

 ٢لل التهضًضاث.-1

ٖٓم اؾخسضام ه٣اٍ -2

 ال٣ىة.

َى الخهٝغ   ٞما

 اإلاىاؾب؟

 اإلاُلىب :

 ٢لل التهضًضاث.-1

 ٢لل ه٣اٍ ال٠ًٗ.-2

َى الخهٝغ   ٞما

 اإلاىاؾب؟

 134,م1999اإلاهضع :ماَغ,

الخٟاٖالث التي جدضر ٞيها بين إلاخٛيراث اإلاسخلٟت  مخٛيراث  البِئت الضازلُت )ال٣ىة  ٣ًضم َضا الك٩ل

ضٍ الخٟاٖالث هي: وال٠ًٗ(,ومخٛيراث البِئت الخاعظُت)الٟغم والتهضًضاث(  َو

ا ٧الفغص :-1
ّ
ت ألنها ؤمام ه٣اٍ ال٣ىة:بط اهذ  اإلااؾؿت ج٣٘ يمً َضا اإلاغب٘ ٞهي ماؾؿت  مدْٓى

لُه ٞةن صوع ؤلاصاعة اإلاالُت َىا يه٣اٍ ٢ىة ٦بؾاهدت, ولضيها  ٞغم في اججاٍ حُٗٓم الٟغم َى رة ٖو

 الؿاهدت وحُٗٓم اؾخسضام ه٣اٍ ال٣ىة التي جخمخ٘ بيها اإلااؾؿت صازلُا.

                                                           

25,ممهضع ؾب٤ ط٦ٍغخمؼة مدمىص الؼبُضي, (1)
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اإلااؾؿت يمً َضا اإلاغب٘ ُٞجب ؤن ٩ًىن ؤصائها مغ٦ؼا ٖلى الخ٣لُل  ه٣اٍ ال٠ًٗ:بصا و٢ٗذالفغص:-2

٫ الٟغم الؿاهدت في البِئت الخاعظُت للماؾؿت واإلاك٩لت التي جٓهغ ه٣اٍ ال٠ًٗ الضازلت م٘ اؾخٛال

 َىا ؤن ه٣اٍ ال٠ًٗ جمى٘ اإلااؾؿت مً ا٢خىام الٟغم الؿاهدت.

٧ان مى٢٘ يمً َضا اإلاغب٘ ٞان جىظه بصاعتها اإلاالُت ًغج٨ؼ خى٫ ٦ُُٟت  ه٣اٍ ال٣ىة: لىالتهضًضاث:-3

 الخاعظُت بها.ل٪ إلاىاظهت التهضًضاث اؾخٛال٫ ه٣اٍ ال٣ىة الضازلُت بلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً ط

٧ان مى٢٘ اإلااؾؿت يمً َضا اإلاغب٘ ٞةن ؤلاصاعة اإلاالُت في وي٘ ال  ءه٣اٍ ال٠ًٗ :ؤصاالتهضًضاث:-4

لُه ٞةن ؤلاصاعة ًجب  ؤن جدؿض ٖلُه,خُض جىظهها ٖاصة هدى ج٣لُل ال٠ًٗ و٦ظل٪ التهضًضاث ٖو

 مً ؤظل الب٣اء. جداعب

َى مٗغوٝ بدىاو٫ ٞدو واؾخ٨كاٝ بُئخين جد٨مان ٖمل اإلااؾؿاث ٦ما  SWOTالشاوي |ؤن جدلُل 

َما البِئت الضازلُت والخاعظُت ,ٞهى مً ظاهب ًداو٫ ٞدو اإلاىٓىمت الضازلُت للماؾؿت لخدضًض 

 (1)ه٣اٍ التي جخميز بيها هٓم اإلااؾؿت وه٣اٍ التي حٗاوي منها جل٪  الىٓم 

ٖل ٞيها بين اإلاخٛيراث ألاعبٗت ؤٖالٍ َى الخدلُل بن ؤخض ؤَم الىؾاثل لخل٤ الاهضماط ويمان الخٟا

اإلاالي,بطا مً زالله حؿخُُ٘ ؤلاصاعة اإلاالُت ؤن جسل٤ هٕى مً الخٟاٖل بين واخض مً  اإلاخٛيراث ألاصاء 

 ا الغبِت الخاعظُت)الٟغم والتهضًضاث(ولهظال٠ًٗ(,م٘ واخض مً مخٛيراث البِئ و الضازلي )ال٣ىة

 (2)الي ًمض ؤلاصاعة اإلاالُت بىؾُلت مهمت لخ٣ُُم اإلاى٠٢ الاؾتراجُجي.ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخدلُل اإلا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ؾتراجُجُت اإلااؾؿت الهىاُٖت,صعاؾت خالت ماؾؿت اإلاُاخً للجىىب ال٨بيرة بؿ٨غة,مظ٦غة م٣ضمت  بزير اله٩ُل اإلاالي ٖلى إزبيزة, جؤهٟا٫ خضة (1)

 .73,م2012-2001يمً مخُلباث هُل قهاصة ماظؿخير في الٗلىم الا٢خهاصًت,جسهو ا٢خهاص نىاعي,ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة ,
,م(2)  .35-34خمؼة مدمىص الؼبضي,مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 :اإلاؿلب الثالث:أَضاف الخدلُل اإلاالي ومىهجُخه

٣ت ؤو مىهجُت ج٩ىن مضزال ٖاما للخدلُل اإلاالي  ؾُٗا لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخدلُل اإلاالي ٌؿخىظب بجبإ ٍَغ

٤ وي٘ بٌٗ اإلاباصت لخ٩ىن ؤؾاؽ إلاضزل  ل اإلاالي.ُالخدل وطل٪ ًٖ ٍَغ

  أوال:أَضاف الخدلُل اإلاالي :

 (1)الُت :ُل اإلاالي بلى جد٤ُ٣ الٛاًاث  الخيهضٝ الخدلبك٩ل ٖام 

ت وي٘ اإلااؾؿت في ٢ُاٖها.-  مٗٞغ

 حٗٝغ خ٣ُ٣ت الىي٘ اإلاالي للماؾؿت.-

 حٗٝغ الاججاَاث التي ًخسظَا ؤصاء اإلااؾؿت.-

 ج٣ُُم الؿُاؾاث اإلاالُت والدكُٛلُت اإلاخبٗت.-

 ج٣ُُم ظضوي الاؾدشماع في اإلااؾؿت.-

 جدضًض ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى زضمت صًنها و٢ضعتها ٖلى الا٢تراى .-

م .الؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث اإلاخاخت الجساط -  ال٣غاعاث الخانت بالغ٢ابت والخ٣ٍى

 الخ٨م ٖلى مضي ٦ٟاءة ؤلاصاعة.-

لى مىاَ- ً ال٣ىة في وي٘ اإلااؾؿت ٖو ً ي٠ٗ لىي٘ ٖالط الالػم اإلاؿاٖضة في الخٗٝغ ٖلى مَى

إل ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاى اث اإلاخاخت ًٖ كغة ,باإلياٞت بلى الاؾخٗاهت باإلاٗلىمدلها,وطل٪ مً زال٫ الَا

 ؾٗاع ألاؾهم.ؤ

 

 

 

 

                                                           
 129م2007ؤًمً الكىُي,ؤخمض ق٣غة,م٣ضمت في ؤلاصاعة والخدلُل,صاع البضًت هاقغون مىػٖىن,ٖمان,(1)
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 ت الخدلُل اإلاالي :ُثاهُا:مىهج

م  ٣ت الخدلُل اإلاالي جتر٥ جٟهُال لغؤي اإلادلل هٟؿه ل٩ُىن في اؾخُاٖخه الخٗبالٚغ امل م٘  مً ؤن ٍَغ

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه َىا٥الث التي ًمامسخل٠ الخ  زالر زُىاث عثِؿُت للخدلُل اإلاالي  ٨ً ؤن جىاظهه,ٖو

بٌٗ اإلاباصت الٗامت لخ٩ىن ؤؾاؽ  وي٘,بال ؤّن طل٪ ال ًمى٘ مً  (1)والاؾخيخاط هي٠ُ واإلا٣اعهتهي الخ

 2:ًلي  ٖام إلاىهجُت الخدلُل اإلاالي ومً  َظٍ ألاؾـ الٗامت ما مضزل

م٨ىه مً  ٢هغ ظهضٍ ألهه ًجىب اإلادلل الٗمل ٚير ؤجدضًض الهضٝ الظي ٌؿعى بليها اإلادلل:-1 الػم ٍو

 الظي ًسضم َضا الٓٝغ  مباقغة .

مً  اإلاىاؾب اؾخٗما٫ ٢ىاثم اإلاالُت لٟتراث ٖضًضة بط جدضًض الٟترة التي ٌكملها جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت:-2

ض مً   مىي٘ في الخدلُل وحٗٝغ الاججاٍ الظي ًخسظٍ ؤصاء اإلااؾؿت  الض٢ت في٦ىا وؿعى لخىدي اإلاٍؼ

 صاء.٩ىن مٗبرة ًٖ الاجداص الٗام لؤل الخدلُل,ألن ل٣ىاثم اإلاالُت الخانت بؿىت واخضة ال ج

اء حٗخمض ٖلى -3 بت الٗمُل بالٞى جدضًض اإلاٗلىماث التي ًدخاظها اإلادلل للىنى٫ بلى ٚاًخه:ألّن ٚع

اء لٗىهغ زاعط خضوص اإلايزاهُاث,ؤصبُاجه,واإلاٗلىماث ًٖ َضا ا ؤما اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت ب٣ضعجه ٖلى الٞى

 ُٞم٨ً  الخهى٫ ٖليها مً زال٫ اخدؿاب ؾُىلخه.

ي٘ اإلاك٩لت مىي٘ البدض :ألّن اإلاك٩لت مى لخدلُل ألاوؿب ل٣ضعة للخٗامل م٘ ازخُاع ؤؾلىب وؤصاة ا-4

 ًٖ َظٍ اليؿبت.صواث الخدلُلُت اإلاٗبرة البدض هي الؿُىلت لظا حؿخٗمل ألا 

َظٍ اؾخٗما٫ اإلاٗلىماث واإلا٣اًِـ التي ججمٗذ لضي اإلادلل الجساط ال٣غاع ؤو ؤلاظغاءاث اإلاُلىبت:وحٗخبر -5

الخُىة ألانٗب وألا٦ثر ؤَمُت,وجدخاط بلى اؾخٗما٫ م٣ضاع ٦بير مً الٗمل الظَني والخ٨مت واإلاهاعاث  

 والجهض لخ٣ُُم ما جب٣ى زل٠ ألاع٢ام مً خ٣اث٤.

 ُاع اإلاُٗاع اإلاىاؾب ل٣ُاؽ الىخاثج ٖلُه وال ماو٘ مً  اؾخٗما٫ ؤ٦ثر مً مُٗاع.ازخ-6

 جدضًض الاهدغاٝ ًٖ اإلاُٗاع اإلا٣اؽ ٖلُه:للى٢ٝى ٖلى ؤَمُت الاهدغاٝ باألع٢ام اإلاُل٣ت واليؿبُت.-7

 جدلي ؤؾباب الاهدغاٝ وجدضًضَا.-8

 وي٘ الخىنُت اإلاىاؾبت بكإن هخاثج  الخدلُل .-9

   اث مىجُت الخدلُل ًم٨ىىا جلخُهها في الك٩ل الخالي :بٗض ط٦غ زُى 

                                                           
٤ُ,ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت,صاع النهًت الٗغبُت,لبىان,صون ؾىت وكغ,م(1)  112ظمُل اخمض جٞى

 240,241, م2009, ألاعصن,-02إلاالُت والخدلُل اإلاالي , م٨خب اإلاجخم٘ الٗغبي ,َبٗت مٟلر مدمض ٣ٖل ,م٣ضمت في ؤلاصاعة ا 2
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 (: زؿىاث مىهجُت الخدلُل اإلاالي .2-1الشيل عكم )

 الخلُُم-3الخؿاب والخفؿؿير                                         -2التهُئت              -1       

 

 

 

 

 

 (1)اإلاطضع:مً إعضاص الؿلبت بعض ؤلاؾالع على عضة مغاحع

ظمُ٘ الخ٣اث٤ ًٖ الخالت التي ٣ًىم بخدلُلها,لظا هجض مٗٓم اإلادللين  ومً الىاصع ؤن ًدخاط اإلادلل

ٌٗملىن في ْل ْغوٝ ٚير ما٦ضة بؿؿب ٖضم ٦ٟاًت اإلاٗلىماث,وفي مشل الٓغوٝ ال٩ًىن صوع الخدلُل 

 اإلاالي بال الخ٣لُل مً خالت ٚضم جإ٦ُض ولِـ بلٛاء ٧لُا.

ىض ٦خابت اإلادلل لخ٣غ  ٣ت ٖغيه ٖو ٍٍغ ٖلُه ؤن ًغاعي ؤ٩ٞاٍع وحؿلؿل مى٣ُه,٦ما ان ٖلُه  مغاٖاة ٍَغ

غ بك٩ل واي٘ بخم٨ً ال٣اعت مً مخابٗت الىُل٤ الظي اجبٗه اإلادلل في  ٖلى ال٣اعت,بدض ٩ًىن الخ٣ٍغ

 .الىنى٫ بلى اؾخيخاظاجه ولُخم٨ً مً ببضاء عؤًه بطا ازخل٠ اإلادلل

 (2)ٍٍغ في البىهض الخالُت :ج٣غ  ا ومً اإلاىاؾب ؤن ًخًمً اإلادلل َظ

 مٗلىماث ًٖ زلُٟت اإلاكغوٕ,الخدلُل,الهىاٖت التي ًيخمي بليها اإلادُِ ؤلا٢خهاصي الظي ٨ًمل ُٞه.-

ير اإلاالُت اإلاؿخٗملت في الخدلُل.-  اإلاٗلىماث اإلاالُت ٚو

ث الاٞتراياث الخانت بالٓغوٝ الا٢خهاصًت والٓغوٝ ألازغي التي ويٗذ اؾدىاصا بلُه الخ٣ضًغا-

 الخانت بالخدلُل.

ُت التي ًغاَا اإلادلل في ٖىانغ الخدلُل ألاؾاؾُت.-  جدضًض ؤلاًجابُاث والؿلبُاث ال٨مُت والىٖى

                                                           
ت الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘,ألاعصن, خمض ال٩اًضي,ؤلاصاعة اإلاالُت الضولُت والٗاإلاُت جدلُل اإلاالي والا٢خهاصي,صاع ال٨ىىػ ؤ مدمض(1)  .162,م2009اإلاٗٞغ
ض, الخدلُل اإلاالي(1) ش لل مدمض اإلابرو٥ ؤبى ٍػ الخىػَ٘, الُبٗت الشاهُت,اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت,صون ؾىت  كغيقغ٧اث وؤؾىا١ مالُت ,صاع اإلاٍغ

 32-29وكغ,م
 136٘ ؾاب٤,مظ,ؤخمض ق٣غة مغ ؤًمً الكىُي(2)

جدضًض الٛاًت -

 والهضٝ مً الخدلُل.

ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاغجبُت  -

بك٩ل مباقغ بالهضٝ مً 
 الخدلُل

جدضًض ؤؾالُب وؤصواجه -

اإلاىاؾبت للىنى٫ بلى 

ؤًٞل الىخاثج وبإؾٕغ 

 و٢ذ مم٨ً.

خماص ٖلى جٟ- ؿير البُاهاث بااٖل

 ألاصواث اإلاؿخٗملت.

م٣اعهت هخاثج الخدلُل -

 اإلاالي باإلاٗاًير اإلاٗخمضة.

غاث  التي جدلُل  اإلااق-

ت  جم الخىنل بليها إلاٗٞغ

 اججاَها مؿخ٣بال.

 ٦خابت الاؾخيخاظاث-

 والخىضُاث
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 الاؾخيخاط الظي ًسغط به اإلادلل بىدُجت الٗمل الخدلُل الظي ٣ًىم به.-

 الخدلُل اإلاالي  وألاؾغاف اإلاؿخفُضٍ مىه اإلاؿلب الغابع: أهىاع 

مل الخدلُل اإلاالي الٗمىصي والخدلُل ألا٣ٞي ل ؤهىإ الخدلُل اإلاالي والظي ٌك٧ؾىدىاو٫ في َضا الُلب 

 والخدلُل باإلااقغاث اإلاالُت ,و٦ظل٪ ؾيخُغ١ للُغاٝ اإلاؿخُٟضٍ مىه 

 أوال : أهىاع  الخدلُل اإلاالي :

 ٖلى الٗمىم َىا٥  زالزت )الغؤس ي, الشابذ,الؿا٦ً(

 الخدلُل ألافي )اإلاخٛير, اإلاخدغ٥(

 باإلااقغا اإلاالُت. والخدلُل

 (1):الخدلُل اإلاالي العمىصي )الغأس ي الثبذ,الؿىً(-أ

ما٫ مً زال٫ بًجاص الٗال٢ت بِى٣ٟغاث ؤو بىىص  ٣هض بهضا الىٕى  مً الخدلُل ج٣ُُم ؤصاء ميكإة ألٖا ٍو

  ؤي اًجاصألاَمُت اليؿبُت ل٩ل م٩ّىن ؤو بىض في٣ِٞ مً اإلايزاهُت الٗمىصًت ؤو ٢اثمت الضزل, ظاهب واخض

اصة ما جخم  اإلا٣اعهت بين ؤع٢ام  ت عثِؿُت  مً م٩ىهاث اإلايزاهُت الٗمىمُت ؤو ٢اثمت الضزل , ٖو مجمٖى

 خضزذ في هٟـ الٟترة اإلاالُت اؾدبٗاصا ألزغ الخٛيراث  اإلاٟاظئت.

اصة ما ًخه٠ َضا الىٕى مً  الخدلُل بالؿ٩ىن  لُه ٞاهه ٌؿاٖض في ج٣ُُم ؤصاء اإلايكإة في  staticٖو ٖو

 لٟترة وا٦دكاٝ هىاحي ال٠ًٗ وظىاهب ال٣ىة ول٨ىه ًٓل بداظت بلى ًضٖم بخدلُالث ؤزغي.جل٪  ا

ُما ًخٗل٤ باإلايزاهُت الٗمىمُت ,ٞان الخدلُل اإلاالي الغؤس ي لها ٌؿمى ب)اإلايزاهُت الٗمىمُت  ٞو

ت(  ؤو اإلايزاهُت طاث الدجم ؤلا٢خهاصي , بؿبب ج٣لُو حجمها مً  percentagr Balance sgeetاإلائٍى

 ؤع٢ام  بلى ؤظؼاء اإلائت الىاخضة.

ؤما باليؿبت للخدلُل اإلاالي الغؤؾلي ل٣اثمت الضزل ,ٞاهه ٌؿمى ب٨ؿ٠ الضزل اليؿبي ؤو ٦ك٠ الضزل 

 طي الدجم الا٢خهاصي بؿبب ج٣لُو حجم ٢اثمت الضزل مً ؤع٢ام مُلٟت بلى اظغاء اإلائت الىاخضة .

ؿاٖض الخدلُل اإلاالي الغؤس ي بلى ج٣ضًم ظملت مؼ   منها:اًا للمدلل اإلاالي وإلصاعة اإلايكإة َو

 جغ٦يٍز ٖلى اإلاضة اإلاالُت مىي٘ البدض .-

                                                           
,م(1)  57-56خمؼة مدمىص الؼبضي,مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 صعاؾت الخبض٫ في ألاَمُت اليؿبُت لُل ٣ٞغة بلى مجمٕى اإلايؿىب بلُه.-

في خالت الخدلُل الغؤس ي لٗضة ؾىىاث , ًم٨ً مالخٓت جبض٫ ألاَمُت اليؿبُت جل٪ ٖبر الؼمً وصعاؾت -

 خبض٫, م٘ بُان ُٞما بطا ٧اهذ الخٛيراث  ٦بيرة ونٛيري .اإلاؿبباث آزاع َضا ال

٦ما ًم٨ً م٣اعهت هخاثج الخدلُل اإلاالي الغؤس ي إلايكإة ما , م٘ ميكأث م٣اعهت في ؤلازخهام ؤو إلاٗض٫ -

 ؤصاء ال٣ُإ الظي حٗمل ُٞه اإلايكإة.

لى َضا اإلا٣هىص  ًم٨ً  ال٣ى٫ ؤن الخدلُل اإلاالي الغؤس ي َى مىهج ؤو ؤؾلىب في ؿاٖض  ٖو الخدلُل اإلاالي,َو

 اإلادلل اإلاالي في ج٣ُُم ألاصاء ؤلاصاعي.

خباع جُىاعث َا وؤصائها م٘  مغوع  ضا الخدلُل ٌُُٗىا ٨ٞغة ًٖ ؤصاء اإلااؾؿت ول٨ىه ال ًازض في الٖا َو

 الؼمً م٣اعهت باإلاىاٞؿين وجإزير َبُٗت اليكاٍ ٖلى بٌٗ اليؿب اإلاالُت .

 غن(الخدلُل ألافلي)اإلاخغير , اإلاخد-ب

ؾلى٥ ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ ال٣اثمت اإلاالُت,وفي ػمً مخٛير بمٗنى مخابٗت  م َضا الخدلُل بضعاؾتيهخ

خغ٦ت َضا الٗىهغػٍاصة ؤو ه٣ها ٖبر ٞتراث الؼمىُت,وزالٞا للخدلُل الغؤس ي الظي ًخه٠ بالؿ٩ىن َضا 

 (1)الخدلُل ًخه٠ بالخغ٦ت ألهه ًىضر الخٗيراث التي خضزخٟي ٞترة ػمىُت مدضصة .

ذي ألهه ٌٗني الخدلُل جُىع  ٣ت بالخدلُل الخاٍع ؤو جضَىع ؤصاء اإلااؾؿت م٘ ٦ما ًم٨ً ؤن وؿمي َضٍ الٍُغ

الؼمً,ٞمشال بطا ٧اهذ ألاعباح جؼصاص م٘  الؼمً ٞهظا ماقغ ظُض وال٨ٗـ صخُذ ,٣ٞض جد٤٣ اإلااؾؿت 

ى١ اإلاؿاَين ٖالُت ول٨نها ا٢ل ؤو ج٩ىن وؿبت الٗاثض ٖلى الخ٣  ؤعباخا ول٨نها ج٣ل ٦شيرا  ًٖ الٗام اإلااض ي

مً الٗام اإلااض ي ؤو ال٨ٗـ ,ٞخدلُل ألاع٢ام واليؿب اإلااض ي لىٟـ اإلااؾؿت لٗضة ؾىىاث مخالُت 

ت بطا ماهذ َضٍ اإلااؾؿت في جدؿً وهمى ٚم في جضَىع واهدضاع.  2)ًم٨ىىا مً مٗٞغ

 الخدلُل اإلاالي بىاؾؿت اإلاؤشغاث  اإلاالُت :-ج

ت بين ع٢مين وهاجج َضَاإلا٣اعهت ال٢ُمت له اطا ٢ىعهذ بيؿبت ؤزغي ممازلت.وؤًًا هي ٖال٢ اإلاالُت اإلااقغاث

م٨ً ج٣ُم اإلاى٠٢  ٖلى يىء ٖملُت اإلا٣اعهت  ٟها بإنها الٗال٢ت ال٣اثمت (3)باليؿبت اإلاغظُٗت ٍو م٨ً حٍٗغ ,ٍو

                                                           
 30,م2004ججاَاث الخضًشت,صاع الىعا١ ,ألاعصن,,الاولُض هاجي الخُالي(1)
 49قىىٝ قُٗب, مغظ٘ ؾاب٤, م (2)
 150ؤًمً الكىُي,مغظ٘  ؾاب٤,(3)
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ىهغ ازغ او ٖضة ٖىانغ ؤزغي , وج٩ىن َظٍ الٗال٢ت بك٩ل وؿبت ما  وٍت او بين ٖىهغ او ٖضة ٖىانغ  ٖو

 (1)بك٩ل بؿُِ او ٦ؿغ ٖكغي 

م٨ً الخٗبير ًٖ اليؿب اإلاالُت في اق٩ا٫ ونُ ضا ٍو ا ُٞما ًلي : َٜو م٨ً ان هىظَؼ  مسخلٟت ٍو

 اليؿب الخللُضًت:-

والتي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها بؿاَت مً زال٫ ٢ؿمت ع٢م ٖلى ع٢م ؤزغ ٦ما َى الخا٫ ٖىض  ٢ؿمت 

 الانى٫ اإلاخضاولت ٖلى الخهىم اإلاخضاولت.

 اإلاعضالث:-

ٗخبر  َضا باإلاغاث  او ما ٌٗٝغ بمٗضالث  الضوعان وهي وؿبت بين ٖضصًً خ٣ُ٣ين زال٫ ٞترة مً الؼمً َو

 ٦ما َى الخا٫ في مٗضالث  ظىعان اإلاسؼون وصوعان الظمم اإلاضًىت.

 اليؿب اإلاؤوٍت :-

واإلابُٗاث ونافي الخٗبير ٞيها ًٖ ٖال٢ت بين بىضًً ماوٍين ٧الٗال٢ت بين مجمل الغبذ وهي وؿبت ًخم 

 الغبذ واإلابُٗاث..

 جطيُف اليؿبت اإلاالُت:-

جهى٠ اليؿب اإلاالُت ٖلى اؾـ مسخلٟت ومخٗضصة ٣ٞض  جهى٠ خؿب مهاصع اإلاٗلىماث التي ج٩ىهذ 

 منها اليؿب ؤو خؿب الهضٝ مً الخدلُل ؤو خؿب الاوكُت الا٢خهاصًت للماؾؿت.

ى :(2)اليؿب اإلاالُت اإلاهىٟت خؿب مهاصع اإلاٗلىماث  ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاؿخسغط منها اليؿب اإلاالُت َو

 الخهي٠ُ الظي بمىظبه بخم جهي٠ُ اليؿب الى زالزت ا٢ؿام هي:

 

 وؿب ٢اثمت الضزل-

 وؿب ٢اثمت اإلايزاهُت-

ىتوكب -  ٢اثمت جض٣ٞاث الخٍؼ

                                                           
 50,م2010دمض نالر الخىاوي,خال٫ ببغاَُم الٗبض,ؤلاصاعة اإلاالُت,الضاع الجامُٗت,مهغ,م(1)
ض,مغظ٘ ؾاب٤,مؤبى مدمض مبرو٥ (2)  128ٍػ
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 جطيُف اليؿب اإلاالُت خؿب الهضف مً الخدلُل :

 ضاٞهم ٦ما ًلي:َىا خؿب الخهاث اإلاؿخُٟضة مً الخدلُل واَ جهى٠

٩ُل الخ٩لٟت ٦ما انها - اث اإلاخٗل٣ت بإصاء  الاوكُت ,َو وؿب الغبدُت :وهي مضي جد٤ُ٣ اإلااؾؿت للمؿخٍى

 :(1)حٗبر ًٖ هخاثج الؿُاؾاث وال٣غاعاث التي ازظتها اإلااؾؿت ُٞما ًخٗل٤ بالؿُىلت,

ظل , مشال وؿب جضاو٫ وؿب الؿُىلت :وهي ج٣ِـ ؾُىلت اإلااؾؿت و٢ضعتها ٖلى ؾضاص الضًىن ٢هيرة الا -

ٗت,  ووؿب الؿُىلت الؿَغ

اإلاخٗاملين في الاؾىا١ اإلاالُت بهضٝ الخٗٝغ ٖلى وؿب الؿى١:وهي اليؿب التي ٌؿعى الى اؾخسغاظها -

 (2)زُاعاث الاؾدشماع  اإلاخاخت وهي وؿبت ٖاثض الؿهم الٗاصي وعَ٘ الؿهم.

 (3)اليؿب اإلاالُت اإلاطىفت خؿب اليشاؽ الاكخطاصي للمؤؾؿت:-

ا في اوؾاٍ اإلاؿخٟضًً واإلادلُين اإلاالُين خُض ًخم بمىظه  ى الخهي٠ُ الا٦ثر اؾخسضاما وقُٖى َو

 ج٣ؿُم اليؿب اإلاالُت بلى زمؿت ؤ٢ؿام هي :

 جدلُل الؿُىلت في الاظل ال٣هير:-

لت الاظل.  جدلُل ٢ضعة ٖلى ؾضاص الضًىن ٍَى

 جدلُل الغبدُت.-

 جدلُل وؿب  الؿى١.-

 .جدلُل وؿب اليكاٍ-

 

 

 

 

                                                           
 451,م2010صاعة اإلاالُت,الضاع الجامُٗت,مهغ,بغاَُم الُٗض,ؤلا بر الخىاوي,ظال٫ مدمض نال(1)
ل وؤلا ؤٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الغخُم,(2)  .60صاعة اإلاالُت,الضاع الجامُٗت مهغ, ,م ؾاؾُاث الخمٍى

3
 يؤٌذ راضً خنفر،غساٌ فالح انًطارنت  
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 :ألاؾغاف اإلاؿخفُضة مً الخدلُل اإلاالي :ثاهُا

 ٞبل ؤن هخُغ١ بلى الجهاث اإلاؿخُٟضة ًجب ؤن هخُغ١ بلى هُا١ الخدلُل اإلاالي:

 (1)ًى٣ؿم ه٩ا١ الخدلُل اإلاالي بلى جدلُل ماليى صازلي وجدلُل مالي  زاعجي .هؿاق الخدلُل اإلاالي :-

خميز َضا ووٗني به ؤهه :هؿاق الخدلُل اإلاالي الضازلي-أ ٣ًام مً ٢بل الصخو مً صازل اإلااؾؿت , ٍو

الىٕى مً الخدلُل بإهه جدلُل قامل ل٩ل الجىاهب اإلاالُت للماؾؿت ةج٣ل ُٞه ؤزُاء زانت وؤن ال٣اثم 

ت ججٗل جدلُله  ؤ٦ثر هجاٖت وص٢ت وجٟهُال. غ ٖلى اإلاٗلىماث مخىٖى  به ًخٞى

ى الخدلُل الظي :هؿاق الخدلُل اإلاالي الخاعجي  -ب مُٗىت   ؾؿت ؤو َُئتخو  زاعط  اإلاا ٣ًىم  به  ش َو

حؿٗىةلى بُٖاء هٓغة خى٫ الصخت اإلاالُت للماؾؿت , بةْهاع الاًجابُاث والؿلُبُاث زم بُٖاء الخلى٫ 

خميز الخدلُل بإهه الًخم بال بجاهب مٗين مً الجىاهب الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت .  اإلاىاؾبت ٍو

لُه ًم٨ً بصعاط ٞاثضة بٌٗ الجها  ث مً هخاثج الخدُل اإلاالي ٦إالحي :ٖو

حؿاٖضَا هخاثج الخدلُل اإلاالي في جدضًض الؿُاؾت اإلاالُت وختى الؿُاؾت  إصاعة اإلاؤؾؿت :-1

 الٗامت,و٦ظل٪ جم٨نها مً ال٣ُام ًإٖما٫ الغ٢ابت والخسُُِ وجُِم ألاصاء.

٣ت زال٫ الضوعة والجؼء الظي :تهمهم هخاثج الخدلُل اإلاالي في الخٗٝغ ٖلى ألاعباظاإلاد٣ عماٌ اإلاؤؾؿت-2

اصة في ألاظىع باالياٞت بلى  ؾُٗىص ٖليهم مً ألاعباح في ق٩ل م٩اٞأث او زضماث اظخماُٖت ؤو في ق٩ل ٍػ

اإلااؾؿت التي ًيخمىن بليها في يمان مىانب ٖملهم مؿخ٣بال بطا ٧اهذ بىاصع الخ٨م ٖلى مضي بم٩اهُت 

 البُالت .

مً ؤخض اإلاؿخٟضًً مً  اإلاٗلىماث خى٫ اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت :ٌٗخبر الضاثىىن والبىى٥ الضائىىن -3

ل.  ومضي  ٢ضعة َضٍ  ألازيرة ٖلى ؾضاص التزماتها ٖلى اإلاضي ال٣هير  والٍُى

ٌؿخُٟض اإلاؿاَمىن في ج٣ضًغ  صعظت م٩اٞئت مؿاَمتهم وزُغ الخؿاعة التي ًم٨ً اإلاؿاَمىن: -4

زل٤ ألاعباط  خالُا  ٖاصة ٖلى ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلىالخٗغى لها , وبالخالي ههب اَخمام ٖىض الخدلُل 

ا مً ؾىت  ألزغي .ومؿخ٣بال  و٦  ظا صعظت همَى

غ صعظت اإلاضًىهُت  اإلاىعصون:-5 جخطر اؾخٟاصتهم مً خُض الخإ٦ض مً  ؾالمت مغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت وجٍُى

اؾؿت ؤو الخ٣لُل مً  بليها ٌؿخُُ٘ اإلاغوص ؤن ٣ًغع الاؾخمغاع في الخٗامل م٘  اإلاوخؿب الىخاثج اإلاخىنل 

 طل٪ ؤو بلٛاءٍ جماما.

                                                           
ُب مال٨ُ(1) اث الجامُٗت,الجؼاثغ , , بىقىٟغ مُلىص,الدؿُير اإلاالي خؿب البرهامج الغؾميتٚػ  17-16,م2010الجضًض,صًىان اإلاُبٖى
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للخإ٦ض مً ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى اخترام ال٣ٗىص اإلابرمت مٗها,ٞةطا تهمهم  هخاثج الخدلُل اإلاالي  الؼبائً:-6

٧اهذ اإلااؾؿت في ويُٗت مالُت ٚير مؿترة جدؿبب في نٗىباث لؼباثنها مً  هجغاء ٖضم  حؿلُمها 

 لُلبُاتهم  في مىاُٖضَا 

ًتهم  اإلاؿدشمغون في الضعظت الاولى بؿالمت اؾدشماعاتهم  ومضي مىاؾبت ٖىاثجها الخالُت دثمغون :اإلاؿ-7

ت  واإلاؿخ٣بلُت  للمساَغ التي ٢ض جخٗغى لها ,٣ًىمىن بٗملُت الخدلُل اإلاالي ٢بل اجساط ٢غاعاتهم الاؾدشماٍع

 (1)للخىنُل بلى مٗلىماث ًٖ ماًلي :

ل و٢ضعتها ٖلى الاؾخمغاع في جد٤ُ٣ الٗىاثض اإلاىاؾبت ٖلى ؤصاء اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي ال٣هير -ؤ والٍُى

 الاؾدشماعاث.

 الاججاٍ الظي ؤجسظجه عبدُت اإلااؾؿت  ٖلى مضي ٞترة م٣ٗىلت مً الؼمً .-ب

 ؾُاؾت جىػَ٘  ألاعباح ومضي زباتها-ث

 اله٩ُل اإلاالي للماؾؿت ةه٣اٍ ال٠ًٗ ُٞه-ر

زغي اإلاكابهت باليكاٍ و٦ظل٪ ؤصاء الهىاٖت التي جيخمي هدُجت م٣اعهت ؤصاء اإلااؾؿت باإلااؾؿاث الا -ط

 لها.

ت الخلل ؤو الخمُيز لضي اإلاكغوٕ ل٩ي ًهىٗىا الخُِ اإلا٣ابلت واإلاىاٞؿت اإلاىافؿين:-8 ضٞهم  مٗٞغ َو

 (2)لخد٤ُ٣ اٚغايهم

ؿاباث اإلاالي و٦ظا ؤظهؼة الغ٢ابت في ازخباع صعظت نض١ الختهخم ؤظهؼة الضولت بيخاثج الخدلُل الضولت:-9

م٨ً ؤن جخضزل الؿلُاث الٗمىمُت ٦مؿاَم ؤو ٧ىص ي ٖلى الؿُاؾت اإلاالُت وا٢خهاصًت مُٗىت ,و٦ظا  ٍو

ت بي مما ًاؾٗضَا في جدضًض زُُها الخىمٍى اء الًٍغ ت الٖى  .إلاٗٞغ

الاظخماُٖت والصخُت لىظىص اإلااؾؿت في الخُِ الظي خم٘ ٩٦ل باآلزاع الا٢خهاصًت يهخم اإلاجاإلاجخمع:-10

 .(3)ه وكاَها و٦ظا مؿاولُاث الاظخماُٖت اججاٍ اإلاجخم٘ والخضماث اإلا٣ضمت له.جؼاو٫ ُٞ

                                                           

www.tahasoft.books/266 mohssin karam .dok(1) 
ض ٦ما٫ آ٫ قبِب(2)  67,م2009,ٖمان,2صاعة اإلاالُت اإلاٗانغة,صاع اإلاؿيرة, الُبٗت,م٣ضمت في ؤلا صٍع
ُب مل٨ُت,بىقى٣غ مُلىص,مغظ٘ ؾاب٤,م(3)  17ٖػ
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 scfاإلابدث الثالث :مطاصع اإلاعلىماث والخدلُل اإلاالي في ظل 

ت ,وبغػث َظٍ ألاَمُت بٗض ؤػمت ؤي خى الخدلُل اإلاالي مً بضاًت ال٣غن اإلاالي اخض ؤَم مجالث  اإلاٗٞغ

ُاث خُض قهضث جل٪ الٟترة انهاع ٦شير اإلااؾؿاث,مما ؤصي بلى ْغوعة ال٨ؿاص الٗاإلاُت في بضاًت الشالزُي

غ اإلاالُت للماؾؿاث بك٩ل ٖلمي ختى ًدؿنى للجهاث اإلاهخمت باليكاَاث  اث الخ٣اٍع صعاؾت مدخٍى

ى ما ًم٨ً  الا٢خهاصًت لهظٍ اإلااؾؿت الخٗٝغ ٖلى ؤصائها الٟٗلي,والخيبا ,بمؿخ٣بلها الا٢خهاصي , َو

 لُل ال٣ىاثم اإلاالُت.جد٣ُ٣ه مً  زلل جد

 :اإلاؿلب ألاّوٌ: مطاصع اإلاعلىماث

ُت اإلاٗلىماث  ًم٨ً جهي٠ُ َضٍ  اإلاٗلىماث خؿب ظهت ؤلانضاع ؤو خؿب هٖى

 :أوال :خؿب حهت ؤلاضضاع 

ين مً  اإلاهاصع صازلُت وؤزغي زاعظُت  (1).هجض في َضا الخهي٠ُ هٖى

ت التي ًدهل ٖليها الُت وؤلاخهاثُت وؤلا إلاٗلىماث اإلا:وحكمل ٧اٞت البُاهاث وااإلاطاصع الضازلُت-أ صاٍع

ٗخبر ؤَم مهضع يمً اإلاهاصع ل مً اإلاكاإلادل ت َو غوٕ  هٟؿه ؾىاء  ٧اهذ البُاهاث م٨خىبت ؤو قٍٟى

 الضازلُت ,ال٣ىاثم اإلاالُت وبُاهاث السجالث اإلاداؾبُت.

ؤؾىا١ اإلاا٫ وم٩اجب وجخمشل  بجم٘  اإلاهاصع التي ج٩ىن زاعط  اإلااؾؿت ولٗل ؤبغػَا مطاصع زاعحُت:-ب

ُئاث البىعناث والصخ٠ اإلاخسههت واإلاجالث  وصواثغ الضو٫ اإلاسخلٟت التي لها ٖال٢ت  الؿماؾغة  َو

٧ىػاعة الخسُُِ  ووػاعة ؤلا٢خهاص ووػاعة اإلاالُت وؤظهؼة ؤلاخهاء, باإلياٞت بلى طل٪ ًيبغي الخٗٝغ ٖلى 

اث الغبدُت وألاصاء في ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت ٦ظل٪ ا ل٣ُإ الظي حٗم ُٞه اإلااؾؿت اإلاغاص بظغاء مؿخٍى

ٗاث التي جخٗل٤ بالًغاثب ةالغؾىم الجمغ٦ُت وؾىاَا,٦ظل٪ ًيبغي  جدلُل لها باإلياٞت بلى بٌٗ الخًَغ

ا يَر ت الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت مً ٦ؿاص وجٓسم وعواط ٚو  (2)مٗٞغ

 ثاهُا:خؿب هىعُت اإلاعلىمت:

م٨ً جهي٠ُ مهاصع اإلاٗلىماث ٦ما ًلي   (3):ٍو

 ًدخىي ٧ل مً :إلاعلىماث اإلاالُت:ا-1

                                                           
 48ولُض هاجي الخُالي,مغظ٘ ؾاب٤,م(1)

www.ao academy.org/docs/ali-khalaf-study.dok(2) 
 57-56,م03,2010عصن,الُبٗتت,صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ,ألا ة اإلاالُع اصؤلا ٞاًؼ ؾلم خضاص,(3)
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غ الؿىىي والخؿاباث الخخامُت :-أ غ الؿىىي والخؿباث الخخامُت مهضع الخلٍغ خُض ٌٗخبر الخ٣ٍغ

الغثِس ي للمٗلىماث اإلاداؾبُت ًٖ اإلااؾؿاث اإلاالُت,ٞهي ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي و٢اثمت الخض٣ٞاث 

ظَاإلاٗلىماث  ٚالُا ماًخم صٖمها   بمالخٓاث حُٗي مٗلىماث مٟهلت بك٩ل ؤ٦بر.الى٣ضًت,٢اثم الضزل َو

ت:-ب ت ٖلى بٌٗ  اللىائم اإلاداؾبُت هطف ؾىٍى في الٛالب جدخىي َظٍ ال٣ىاثم هه٠ الؿىٍى

اإلاٗلىماث ًٖ اإلابُٗاث وألاعباح والًغاثب وجىػَٗاث ألاعباح وههِب الؿهم الٗاصي الىاخض مً ألاعباح 

لى  اإلاد٣٣ت ,وحٗخبر  َظٍ ال٣ىاثم ٚاًت في ألاَمُت ألنّها حؿمذ للمدللين اإلاالُين مً حٗضًل جى٢ٗاتهم ٖو

ب مً  الؿٗغ ًٖ وكغ  ؤؾاؽ مىخٓم ,٦ما حؿاٖض َظٍ ال٣ىاثم ٖلى ؤن ٩ًىن ؾٗغ ؾهم اإلااؾؿت ٢ٍغ

غ الؿىىي  ٧امل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في نهاًت الٟترة,مما ٠ًًٗ عصث  ٞٗل الؿى١ ٖىض وكغ الخ٣ٍغ

 والخؿاباث  الخخامُت .

غ -ج غ مفطلت عؾمُت جلاٍع ٤ ج٣اٍع ٩ا ًخم وكغ مٗلىماث ًٖ  اإلااؾؿاث ًٖ ٍَغ :في بٌٗ الضو٫ مً  امٍغ

تها ًٖ الاؾؿت . غ ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث التي ًدخاط اإلاؿدشمغ مٗٞغ  مٟهلت خُذ جدخىي َظٍ الخ٣اٍع

ا وجىػَٗها مً  ٢بل اإلااؾؿاث للمؿاَمين الخالُين واإلاخى٢ٗين خُض جدخىي  اإلايشىعاث:-ص خم وكَغ  ٍو

٣ها . ض حؿٍى  َظٍ اإلايكىعاث  ٖلى مٗلىماث مُٗىت زانت ,ٖىضما جىىي اإلااؾؿت َغح ؤؾهم ظضًضة وجٍغ

اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الا٢خهاصي الٗالم والتي جهضع ٖلى ق٩ل مً  بخهاءاث مً  اإلاعلىماث اإلاالُت :-ٌ

ت اإلاخسههت في اليؿغ اإلاٗلىماث  اإلاالُت .  ٢بل الخ٩ىمت ؤو اإلااؾؿاث الخجاٍع

٤ الهُئاث الغؾمُت في الاؾىا١ اإلاالُت وحٗخبر َظٍ لىماث عً مؤؾؿاث معُىت:مع-و جهضع ًٖ  ٍَغ

 اإلاٗلىماث ٢ُمت ظضا زانى للمدلُين اإلاالُين.

 والتي ًم٨ً اؾخسضامها للم٣اعهت ًٖ ؤصاء اإلااؾؿت:معلىماث عً مؤشغاث ألاؾىاق اإلاالُت -ػ

 (1)معلىماث غير همُت :-ح

غ وجدخىي ٖلى مٗلىماث مشل ج غ مض٤٢ الخؿاباث,وعؾالت عثِـ مجلـ ؤلاصاعة اإلايكىعة في الخ٣ٍغ ٣ٍغ

ٟين ؤو الٗاملين,ومالخٓاث ؤلاصاعة ٖلى مىيٕى مٗين,ومالخٓاث  الؿىىي واإلاجالث الخانت باإلاْى

بين اإلااؾؿاث واإلاخٗاملين مٗهم,وؤزيرا اإلادلُين اإلاالُين وجىنُاتهم وسجل الاجٟا٢ُاث الؿاب٣ت 

م٘  ؤلاصاعةوزانت الخ٣اء ؤلاصاعة م٘  اإلادلُين اإلاالُين خُض بُيذ الضعاؾاث في َظا  الاجهاالث الصخهُت

 اإلاجا٫ جإزير الل٣اءاث ٖلى الخظبظب في ؤؾٗاع ألاؾهم.

 

                                                           
 58اإلاغظ٘  الؿاب٤ ,م(1)
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 (1)معلىماث غير مالُت وهمُت:-ؽ

 وحكمل  َظٍ اإلاٗلىماث بخهاثُاث ًٖ ؤلاهخاط والُلب,والٗمالت والتي ٢ض حؿاٖض اإلادلل اإلاالي في ٖملُه

 ٦ظل٪ َظٍ اإلاٗلىماث ؤلاخًاثُاث الا٢خهاصًت والتي جهضع ًٖ  الخ٩ىمت.

 اإلاؿلب الثاوي :ملىماث الخدلُل اإلاالي ومدضصاجه:

مً زال٫ َظٍ اإلاُلب ؾىداو٫ الىنى٫ بلى ؤلاإلاام ب٣ضع ٧اٝ مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للخدلُل اإلاالي ٦ما 

ظا ما ًخُلب مىا ؾيخُغ١ بلى قغح وجىيُذ ؤَم َظٍ اإلاكا٧ل واإلادضصاث ال  ؾخسضام الخدلُل اإلاالي,َو

 .الخٗامل مٗها ب٨شير مً  الض٢ت والخظع

 أوال:ملىماث الخدلُل اإلاالي:

ت مً م٣ىماث بهضٝ مً زاللها  ت ؤلاوؿاهُت ٌؿدىض بلى مجمٖى الخدلُل اإلاالي  ٦إي ٕٞغ مً ٞغوٕ  اإلاٗٞغ

ت والٗملُت ولٗل ؤبغػ َظٍ اإلا٣ىماث هي :  (2)جد٤ُ٣ ؤٚغايه الىٍٓغ

 الخدضًض الىاضر ألَضاٝ الخدلُل.-

خماص ٖليها .- ير بُاهاث مالُت ًم٨ً ؤلٖا  جدضًض ٞترةاإلاالُت التي ٌكملها الخدلُل وجٞى

 .جدضًض اإلااقغاث اإلاىاؾبت للىنى٫ بلى ؤًٞل الىخاثج في ؤ٢ل و٢ذ -

ٗنى ؤن ًاصي الخدلُل لى اؾخسضامها بهىعة ؾلُمت بمخىاثج  الخدلُل اإلاالي ختي ٌكاع بالخٟؿير الؿلُم  ل-

ل  ؤو بُٖاء جٟؿيراث مىاؾبت. بلى هدُجت  ٚير ٢ابلت  للخإٍو

ير مضزالث ص٣ُ٢ت للٗملُت الخدلُلت ؤي ؤن هخاثج - ير ٚاًاث الخدلُل بض٢ت ومهضا٢ُت البج مً جٞى لخٞى

ة ألاولُت الٗملُت الخدلُلت وم٣ضعا ص٢تها ًخى٠٢ ٖلى ص٢ت البُاهاث التي اٖخمض ٖليها اإلادلل ,ألنها الىاص

 للمٗلُت الخدلُلُت .

٣ت ح٨ٗـ ٖال٢اث مى٣ُُت مُٗىت ٦يؿبت الضزل إللى الاؾدشماع التي - ال٣ُام بتر٦ُب اليؿبت بٍُغ

 ؾاَمذ في جد٣ُ٣ها ؤو وؿبت الضزل بلى خ٣ى١ اإلال٨ُت.

ت والضعاًت ال٩اُٞت بٓغوٝ اإلااؾؿت الضازلُت والخاعظُت ٢بل ٢بامه  - بخدلُل ًدُم٘ اإلادلل اإلاالي باإلاٗٞغ

خميز بالخاثو  ملُا مىاؾبا,ٍو ال جإَُال ٖلمُا ٖو بُامان اإلاكغوٕ باألياٞت بلى طل٪  البض ون ٩ًىن مَا

                                                           
 .59الؿاب٤ ماإلاغظ٘ (1)
 .23جي الخُالي,الاججاَاث الخضًشت في الخدلُل اإلاالي ,ميكىعاث ألا٧اصًمُت اإلا٣ترخت في الضهماع٥,ٖمان,صون ؾىت وكغ,ماولُض ه(2)
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سضامه ألاؾالُب والىؾاثل الٗملُت للخدلُل اإلاالي وجِٟؿغ الىخاثج التي اإلا٣ضة الضًىام٨ُُت و٢اصعا ٖلى اؾخ

 جىنل للخيبا باإلاؿخ٣بل .

 ثاهُا :مدضصاث الخدلُل اإلاالي :

ت مسخلٟت مً اإلاٗلىماث  اإلاُٟضة والتي جخٗل٤ بٗملُاث  م مً  ؤن الخدلُل اإلاالي ًؼوصها بمجمٖى بالٚغ

ت مً  اإلادضصاث ؤَمها: غوٞها اإلاالُت بال ؤهه ًىاظه مجمٖى  (1)اإلااؾؿت ْو

 جغ٦يز اَخمام اإلادلل بجاهب واخض مً  الىي٘ اإلاالي للماؾؿت.-1

 ٖم٤ الخدلُل اإلاُلىب.صعظت  اَخمام اإلادلل باإلااؾؿت ومضي -2

ُت اإلاٗلىماث اإلاخاخت طاث ألازغ اإلاباقغ ٖلى هدُجت الخدلُل اإلاالي .-3  ٦مُت هٖى

ج٘ اجُت في اٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت مشل ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باالؾتهال٥ وج٣ُُم البًاالظصزى٫ بٌٗ ألاخ٩ام -4

 واخخُاَي الضًىن اإلاك٩ى٥ ٞيها.

ت اؾخٗما٫ ألاؾال-5 ُب وال٣ىاٖض اإلاداؾبُت بط ؤّن حُٛير ألاؾالُب ؾُىصي بلى حُٛير في مضي اؾخمغاٍع

 الىخاثج.

 ازخهاع الباًىاث اإلاالُت في ال٣ىاثم اإلاالُت مما ًدض مً ٢ضعة اإلادلل الخاعجي ٖلى الاؾخيخاط الض٤ُ٢.-6

٫ ج٣ُُم ُٚاب اإلاالخٓاث خى٫ ألاؾالُب اإلاداؾبُت اإلاخٗل٣ت في بٖضاص البُاهاث اإلاالُت بك٩ل زام خى -7

 الهىاٖاث والاؾتهال٧اث والاهخ٣ا٫ مً  مبضؤ مداؾبي مخٗاٝع ٖلُه بلى آزغ.

جدمُل اإلايزاهُاث بك٩ل ًهٗب ٖلى اإلادلل الخٗٝغ  ٖلى ٦ُُٟت اؾخٗماله مشل جى٢ُذ اإلااؾؿت -8

ل الاظل ٢بل نهاًت الؿىت واؾخٗماله لٛغيه اإلادضص  بٗض طل٪ ؤن ٩ًىن ٢ض ْهغ  للخهى٫ ٖلى ٢غى ٍَى

 في مىظىصاث اإلاخضاولت ٖىض بٖضاص الخؿاباث الخخامُت.ؤزٍغ 

ها.-9  مى٢٘ اإلااؾؿت وهٖى

 .ٖضم بْهاع ال٣ىاثم اإلاالُت ليكاَاث ؤلاصاعة وزُِ  الخىؾُ٘ والٗال٢اث م٘ اإلاىعصًً واإلا٣غيين -10

                                                           
 65,م2012الٗلمُت والخُب٣ُُت والخىُٓمُت,الُبٗت الشاهُت,صاع واثل لليكغ والخىػَ٘,ألاعصن, خمُض الٗلي,ؤلاصاعة اإلاالُت الايض اؾٗ(1)
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 ٦ما ًم٨ً ؤلاقاعة َىا بلى مدضصاث اؾخسضام الخدلُل باليؿبت اإلاالُت ومنها:

اإلااؾؿاث  ال٨بيرة والٗمال٢ت  التي جمل٪ ؤ٢ؿام ومهاو٘ في مسخل٠ الهىاٖاث   ؤن َىا٥ الٗضًض مً-1

,وفي مشل َظٍ الخالت ٞمً الهٗب م٣اعهت ؤصاء اإلااؾؿت في مخىؾِ ال٣ُإ ٧ىنها جيخمي بلى ٖضة 

 ٢ُاٖاث في آن واخض .

٣ا لليؿب اإلاالُت ٞٗلى ؾبُل اإلا-2 شا٫ صوعان اإلاسؼون الخٛيراث اإلاىؾمُت جازغ ؤخُاها ٖلى ص٢ت ألاصاء ٞو

ظًت اإلاٗلبت ؾخ٩ىن مسخلٟت ٧لُاٖىض خؿابها في بضاًت اإلاىؾم ٖنها  للماؾؿت حٗمل في خ٣ل نىاٖت ألٚا

ظٍ اإلاك٩لت ًم٨ً خلها مً زال٫ خؿاب اإلاخىؾِ الكهغي ٖىض صوعان اإلاسؼون.  في نهاًخه,َو

ب ؤن جد٤٣ وؿبت ؤصاء  مالي ؤًٞل مً اإلاخىؾِ الٗام-3 ,ول٨ً جد٤ُ٣ اإلااؾؿت  مٗٓم اإلااؾؿاث جٚغ

ليؿب جمازل اإلاخىؾِ الٗام ال ٌٗني بالٓغوعة ؤن اإلااؾؿت في  وي٘ اإلاشالي ,بل ًجب ؤن حؿعى إلا٣اعهت 

ضام  الا٦خٟاء بخد٤ُ٣ اإلاخىؾِ الٗام .  ؤصائها م٘ اصاء ؤًٞل اإلااؾؿاث في ال٣ُإ ٖو

ت ومداؾبُت بدُض جدؿً مً ؤصاء اإلااؾؿت في ؤخض   و٢ض ج٣ىم بٌٗ اإلااؾؿاث بمماعؾاث بصاٍع

الجىاهب وبك٩ل ما٢ذ زم ب٘ وكغ  ال٣ىاثم جتراظ٘ ًٖ جل٪ اإلاماعؾاث,وطل٪ بهضٝ ؤن جٓهغ  ٢ىاثمها 

اإلاالُت جدؿىا في بخضي ظىاهب الاصاء.وعبما ًخدخاط جٟؿير اليؿب جض٣ُ٢ا ومغاظٗت,ٞلِـ َىال٪ خضوص 

 (1)ٞانلت بين ألاصاء الجُض والاصاء الٛير ظُض.

 : CSF:الخدلُل اإلاالي في ظل الىظام الخاؾبي اإلاالي اإلاؿلب الثالث 

 مً زال٫ َضا اإلا٨لي وؿدىاو٫ ؤَم الدؿهُالث  التي ٢ضمها الىٓام اإلادلؿبي اإلاالي للمدل اإلاالي .

 25اإلاىا٤ٞ ٫ -1428طي ال٣ٗضة ٖام  15اإلااعر في -11-07ظاء ٢اهىن ع٢م : SCFالخدلُل اإلاالي في ظل 

مبر  ت ؾىت  مخًمً الىٓام 2007هٞى زم ؤظل  2009اإلاداؾبي واإلاالي وج٣غع جُب٣ُه في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ال٣اهىن َى:"يهضٝ ال٣اهىن بلى جدضًض الىٓام اإلاداس ي اإلاالي الظي ًضعى ,الكيئ اإلاميز هي َضا 2010ؤلى 

 (2)في نلب الىو "اإلاداؾبت اإلاالُت" و٦ظا قغوَه و٦ُُٟاث جُب٣ُه".

ىا ًم٨ً ؤلاقاعة بلى حؿمُه ب اإلاداؾبت اإلاالُت,ٞهي حؿمُت صاللت مهمت خُض ان اإلاٗاًير اإلاداؾبُت َو

 الجضًضة مغجبُُت بالجاهب اإلاالي للماؾؿت ؤ٦ثر مً الجاهب اإلاداؾبي.
                                                           

(1)
 ;>اسعذ حًٍذ انعهً،يرجع سابك ص

مبر 25اإلاىا٤ٞ ٫-1428طي ال٣ٗضة ٖام  15اإلااعر في  11-٢07اهىن ع٢م (2) ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼ 2007هٞى ت,الهضاعة ب,الجٍغ طي ال٣ٗضة 15اثٍغ

مبر  25اإلاىا٤ٞ ٫-1428ٖام   ولى .,اإلااصة ألا 74الٗضص 2007هٞى
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ً مُُٗاث ٢اٖضًت وجهيُٟها,ووسجُلها - اإلاداؾبُت اإلاالُت هٓام لخىُٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت ٌؿمذ بخسٍؼ

اث ح٩ٗي نىعة واضخت وناص٢ت  غى ٦كٞى ًٖ الىي٘ اإلاالي وممخل٩اث اإلااؾؿت وهجاٖخه وويُٗخت ٖو

يخه في نهاًت الؿىت اإلاالُت.  (1)زٍؼ

ال٣اثمت اإلايزاهُت في ق٩لها الخضًض الظي ًخ٤ٟ م٘ مخُلباث ٦ما جخًمً ٢غاعاث  مخٗل٣ت بىماطط 

ٗخبر جدضًض ألانى٫ والخهىم بلى ٖىانغ   م ير الٟٛهاح الىاعصة باإلاٗاًير اإلاداؾبُت الضولُت, َو خضاولت ٚو

مخضاولت مً الٗىانغ الٗامت للمٗلىماث التي حؿاٖض مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت ٖىض جدلُلهم للمغ٦ؼ اإلاالي 

 للماؾؿت.

ني  ( حٗخبر SCFبّن اليسخت الجضًضة للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ) في ٢ُُٗت جامت م٘ اإلاسُِ الَى

 وفي جىاؾ٤ ٦بير م٘  اإلاٗاًير الضولُت. (PCNاإلاداؾبي)

ً َىا ؾيبين ؤَمُت الخٛيراث  اإلادضزت واإلاهمت عى الخدلُل اإلاالي ؾىاء مً مؿخىي اإلاٟاَُم واإلاباصت ؤو وم

 (2).ٖلى مؿخىي ج٣ىُاث اإلاداؾبُت طتها هظ٦غ منها

:  على مؿخىي الطىف ألاٌو

ني اؾخسضم مهُلر ألامىا٫ الخانت,بِىما الىٓام الجضًض مهُلر عؤؽ اإلاا٫,  اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

اإلاىخىماث  13ضا ما ًاصؽ بلى جًمين َظا الهى٠ في اإلاضوهت الجضًضة ٖىانغ ظضًضة ,الخؿابَو

باء اإلااظلت زاعط صوعة ؤلاؾخٛال٫ والضًىن أل٦ثر مً ؾىت,الخؿاب  الا٢تراياث اإلاغجبُت  16وألٖا

ني.52باإلاؿاَماث التي ٧اهذ  جٓهغ في الهى٠ الخامـ,خاب   مً اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ان ًجغيها ؾاب٣ا٫ بٌٛ اإلادلل اإلاالي مؿخ٣بال مً بظغاء ٖملُاث اإلاٗالجت ألاولبت التي ٧َظٍ ؾُٟٗي 

 .ُت اإلاالُتبٖضاص اإلاؼاه

م٨ً حسجُل ٖضة مٗالجاث ظضًضة في ْل الىٓلم اإلاداؾبي على اإلاؿخىي الطىف الثاوي ٍو

 ( والتي ًم٨ً هلخُهها في الى٣اٍ الخالُت:SCFالجضًض)

 ٦ثر مً ؾىت يمً خؿاباث الخشبُخاث.حسجُل الخ٣ى١ اإلاالُت أل-

 ( جدضص باليؿببت لل٣ُمت الٗاصًت وال٣ُمت الٟابلت للخد٤ُ٣.VNCال٣ُمت اإلاداؾبُت الهاُٞت)-

٠ بٖضاصًت في َضا الهى٠ ٧ىنها حسجل مباقغة ٦مهاٍع٠ الضوعة.-  ال وظىص إلاهاٍع

                                                           
 .03,اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلااصة 2007ٞمبر ى ه 25ل اإلاىا٣ٞ-1428طي ال٣ٗضة ٖام  15اإلااعر في 11-٢07اهىن ع٢م  (1)
٢خهاصًت ,ظامٗت هُل قهاصة مجاؾخير في الٗلىم الا يمً مخُلباث م اإلاداؾبي اإلاالي ,مظ٦غة م٣ضمتاؤ٦لي, الخدلُل اإلاالي في ْل الىٓجىصعث  (2)

 121-120م  2009-2008مالُت وه٣ىص,الجؼاثغ 
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٠ البدض والخُىع بال بطا ؤزُدذ ؤنها مخٗل٣ت بيكاٍ- الضعوة ال٣اصمت وبم٩اهُت  الًم٨ً جىػَ٘ مهاٍع

 جد٣ُ٣ها إلاىاٞ٘ ا٢خهاصًت مؿخ٣بلُت.

خطر مً زال٫ َظا الخ٣ؿؿُم للخشبُخاث  ضا ما٧ان ًبدض ٖىه اإلادلل اإلاالي الظي ٍو ٩ًىن ؤ٦ثر وا٢ٗبا َو

ظا ماج٨ٟل به الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي  ٧ان ًجغي ٖضة مٗالجاث للىنى٫ بلى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ت لؤلنى٫,َو

 نهاثُت.الجضًض بهٟت 

 (1)على اإلاؿخىي الثالث :

ت بن  الخ٩لٟت الٗاصًتمً الهى٠ ًخم ج٣ُُم ٖىانغ  بت مً الخ٩لٟت ؤو بالخ٩لٟت اإلاُٗاٍع ٧اهذ ٢ٍغ

٣ت ال٣ُمت  ٣ضان ال٣ُمت ًدؿب بٍُغ ٣ت الخدمُل ال٣ٗالوي,ٞو الٗاصًت,والخ٩ال٠ُ الشابخت جىػٕ خؿب ٍَغ

 الٗاصًت.

ت الىا٢ُٗت التي ٦شيرا ما ٧اهذ جسٟي ًٖ اإلادلل اإلاالي والتي وهالخٔ ٦ظل٪ في َضا الهى٠ بياٞت الهبٛ

ا ٢ضع ؤلام٩ان.  ٧ان ًداو٫ ؤن ًس٠ٟ مً ؤزَغ

 :على اإلاؿخىي الغابع والخامـ

َظٍ الهىٟان ٌؿخ٣بالن الٗىانغ ألا٢ل مً ؾىت ولم ٌٗتصا ًهىٟان خؿب ٩َُلت اإلاسُِ اإلاداؾبي 

ني ٞالضًىن ال٣هيرة والخ٣ى١ ال٣هير جٓهغ ٧ل ىت الَى ها في الهى٠ الغاب٘ اما الخؿاباث اإلاالُت ةالخٍؼ

 اإلاىظبت والُالبت جٓهغ في الهى٠ الخامـ.

والخٔ َىا ؤن الخؿاباث لم حٗض ؾىي ٖىانغ ال٣هيرة مما ال ٌؿخضعي بٖاصة جغجِب بٌٗ ٖىانغ ٦ما 

 ٧ان الخا٫ ٖلُه في الؿاب٤ .

 الؿابع:و  على اإلاؿخىي الطىف الؿاصؽ

حؿخ٣بل الًغاثب اإلااظلت الىاججت مً  الخباًً بين اإلاداؾبت والىدُجت الجباثُت خؿاباث َظا الهىٟان 

ني. ظا ٨ٖـ ما ٧ان ٖلُه الخا٫ في اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى  َو

٦ما ؤن الىٓلم اإلاداؾبي اإلاالي ًىو ٖلى يغوعة ج٣ضًم خؿاباث الىخاثج الُبُُٗت م٘ بم٩اهُت ج٣ضًمه 

ُٟت. ا خؿب الْى  ازخُاٍع
                                                           

 123اإلاغظ٘ الؿاب٤,م(1)
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وطل٪  ي َظًً الخؿابين َى بصماط ٖىانغ زاعط ؤلاؾخٛال٫ يمً الىدُجت الٗملُاجُتوالجضًض ٦ظل٪ ف

باء الٗملُاجُت ألازغي ,و  65باؾخٗما٫ الخؿاباث  ضا ما٢ض للمىخىظاث الٗملُاجُت ألازغي 75الٖا َو

ًخُلب مً اإلادلل اإلاالي الظي ؾِؿخٗين بمٗلىماث بياُٞت مً اإلاالخ٤ والجضاو٫ ألازغي ٖىض ٢ُامه 

ُُم ؤصاء اإلااؾؿت مً زال٫ اليكاٍ الغثِس ي لها ٦ما ؤٞغص الٗملُاث  الٛير الٗاصًت اإلاغجبُت بٓغوٝ بخ٣

باء( ,وخؿاباث  67اؾخصىاثُت بدؿاباث  الٗىانغ الٛير الٗاصًت )اإلاىخىظاث(  77الٗىانغ ٚير ٖاصًت)ألٖا

بت ٖل اء الًٍغ ظٍ الٗىانغ ال جضزل في الىدُجت الٗملُاجُت ومؿخصىاة مً ٖو  ى ؤعباح الكغ٧اث.َو

وؤَمُخه  باليؿبت للخدلُل اإلاالي وطل٪ ُٞما ًخٗل٤ بالهىعة  ٦ما ًم٨ً ؤلاقاعة بلى هٓام اإلاداؾبي واإلاالي 

غ  ُٟت اإلاالُت للماؾؿت,وختى ًخٞى الٗاصًت ,خُض ًجب ؤن ٌُٗي ال٣ىاثم اإلاالُت نىعة ناص٢ت خى٫ الْى

اؾبُت وج٩ىن ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت ٢اصع ٖلى ٌ الهىعة البض مً  اخترام ال٣ىاٖض واإلاباصت اإلاد1ٌ

ج٣ضًم اإلاٗلىماث طاث الهلت ًٖ الىي٘ اإلاالي  وألاصاء والخٛيراث  في الىي٘ اإلاالي لها,وطا ٧اهذ َىا٥ 

ٍغ وطل٪ في اإلالخ٢٤اٖضة ؤو مب  (1).ضؤ ًجب خظٞه وجبًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
٤ الى٣ٓى ٖغ مدمض ؾامي,الخدلُل اإلاالي لللؼ  (1) بصاعة م اإلاداؾبي  اإلاالي ,مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم الدؿُير جسهو ااثم اإلاالُت ٞو

 40ظامٗت مخىىي ٢ؿىُُىت م. 2012-2011مالُت 
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 زالضت الفطل 

ت مً ٖىانغ ؤلاهخاط  ن اإلااؾؿتمً زال٫ َظا الٟهل ًم٨ً اؾخسالنه بإ الا٢خهاصًتهي مجمٖى

ت وال٩اصًت واإلاالُت اإلاخجاوؿت ُٞما بُنها حؿعى بلى جد٤ُ٣ َضٝ مٗين اوكإث مً ؤظله وهي هىاة  البكٍغ

اليكاٍ الا٢خهاصي والضاٞ٘ الغثِس ي بعجلت الخىمُت بإي بلض, وهٓغا لٓغوٝ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في 

ُُت باإلااؾؿت يراث  وجُىعاث  ٦بيرة و٧ل َظٍ الٓغوٝ اإلادُاليكاٍ الا٢خهاصي َغؤث ٖليها ٖضة حٛ

اث٠ الخضًشت وألاؾاؾُت   اث٠ ظضًضة,مً بُنها الُٟٓت اإلاالُت التي حٗخبر مً ؤَم الْى ؤصث بلى ْهىع  ْو

للماؾؿاث الا٢خهاصًت  حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الخدلُل اإلاالي الظي ٌٗض مً الضٖاثم ألاؾاؾُت للمدلُلين 

ت الىُْٗت اإلاالُت للماؾؿت واجساط الخضابير الالػمت ٖىض و٢ٕى ؤي ؤهدغاٝ,خُض اإلاالُين مً ؤظل  مٗٞغ

ير اإلاٗلىماث الجساط ال٣غاعاث ؾىاء اإلاالُت ؾؼاء في مجا٫ ازخُاع  ٌٗخبر الخدلُل اإلاالي ٢اٖضة َامت لخٞى

ت  ل وطل٪ مً  ؤظل يمان اؾخمغاٍع في ْل  اإلااؾؿت وب٣ائهاالاؾدشماعاعث ؤوالبدض ًٖ مهاصع الخ٩ٍى

.اإلاىاٞـ



 

 
 

 

 

 الٟهل الشاوي :

اإلاالُت  واإلاؤشغاث  اإلاالُت  اللىائم
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  جمهُض:

ت وبظغاء الخهي٠ُ الالػم خجمُ٘  البُاهاث واإلاٗلىماث  الخانت بال٣ىاثم اإلاالُت واإلااؾؿيهخم اإلادلل اإلاالي ب

ت بين ألانى٫ اإلاخضاولت التي ًجاص الغبِ ٞيها بُنها,ٞمشال الٗال٢ًاٖها بلى صعاؾت جٟهُلُت ص٣ُ٢ت وبزلها,زم ب

ٗال٢ت هى٫ اإلاخضاولت التي حك٩ل التزاماث ٢هيرة ألاظل ٖلى اإلااؾؿت والجمشل الؿُىلت في اإلااؾؿت وبين الخ

لت ألا  ظل التي جم الخىنُل بليها والبدض ًٖ ؤؾبابها وطل٪ ال٦دكاٝ ه٣اٍ بين ؤمىا٫ اإلال٨ُت والالتزاماث ٍَى

 ث اإلاالُتال٠ًٗ وال٣ىة في الخُِ والؿُاؾا

ؾاس ي للمٗلىماث اإلاالُت التي حؿخسضم في خؿاب مسخل٠ ماقغاث ىاثم اإلاالُت مً ٧ىنها اإلاهضع ألا وجيب٘ ال٣

بالىيُٗت اإلاؿخ٣بلُت لها وعؾم الخيبا ظل جدلُل ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الخىاػن اإلاالي و٦ظا اليؿب اإلاالُت مً ا

 ىيُذ ؤ٦ثر ٢مىا بخ٣ؿُم َضا الٟهل بلىَضاٝ اإلاالُت والا٢خهاصًت للماؾؿت,وؾُٗا لخألا 

:  اإلاؿخسضمت  في  الخدلُل  اإلاالي   اللىائم اإلاالُت مبدث أٌو

 مبدث ثاوي: مؤشغاث الخىاػن 

 وأزيرا اإلابدث الثالث فيان بعىىان جدلُل اليؿب اإلاالُت
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 اإلابدث ألاٌو :اللىائم اإلاالُت اإلاؿخسضمت في الخدلُل اإلاالي

اإلاالُت في مجملها مسغظاث هٓام اإلاٗلىماث اإلاداؾبي ,وجى٣ؿم َظا اإلاسغظاث بلى ال٣ىاثم  حك٩ل

٢ؿمين:ال٣ؿم ألاو٫:َى ال٣ىاثم مالُت ؤؾاؾُت وهظ٦غ منها ٢اثمت اإلايزاهُت,٢اثمت  الضزل,و٢اثمت الخض٤ٞ 

ا ,ؤما في الى٣ضي,و٢اثمت الخُٛير في خ٣ى١ اإلال٨ُت,وهي ال٣ىاثم ًخٗين ٖلى اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بٖضاصَ

ال٣ؿم الشاوي ٞهي ٢ىاثم م٨ملت وحٗض بك٩ل ازخُاعي  مشل اإلاالخ٤,ومً زال٫ َضا اإلابدض ؾيخٗٝغ ٖلى ٧ل 

 َظٍ ال٣ىاثم اإلاالي

:كائمت اإلايزاهُت:  اإلاؿلب ألاٌو

بها مً زال٫ َظا اإلاُلب ُل٤ ٖليها ٦ظل٪ ب٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي وؾيخٗٝغ ٖلى   مٟهىمها و٦ُُٟت جبٍى  .ٍو

 هىم اإلايزاهُتأوال :مف

غاُٞت لىيُٗت الظمت التز هي ٢اثمت جخًمً ؤو٫ اإلااؾؿت وا ماتها وخ٣ى١ مل٨ُتها خُض حٗض الهىعة ٞخٚى

ش ما ,وجبين ويُٗت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت .  (1)اإلاالُت للماؾؿت في جاٍع

ش مٗين لل خٗٝغ ٖلى ٦ما حٗٝغ اإلايزاهُت بإنها ٦ك٠ اإلاىظىصاث والالتزاماث وخ٤ ناخب اإلاكغوٕ  بخاٍع

 (2)الىي٘ اإلاالي للماؾؿت 

ب  اإلايزاهُت  زاهُا:جبٍى

 للميزاهُت ظاهبين َما ٧الخالي:

 الجاهب ألاًمً : ًدخىي ٖلى ظمُ٘ البىىص ألانى٫ 

دخىي ٖلى ظمُ٘ بىىص الخهىم وخ٣ى١ اإلال٨ُت.  الجاهب ألاٌؿغ: ٍو

 (3)وجًمً الٗىانغ الخالُت :ألاضٌى :-1

ت : وجًم ما ً-ؤ  لي :ؤنى٫ ٚير ظاٍع

 ال٣ُم الشابخت ٚير اإلااصًت.

 ال٣ُم الشابخت اإلااصًت 

 ال٣ُم اإلاالُت .

                                                           
 22,م2001خىاؽ نالح ,اإلاداؾبت اإلاالُت خؿب الىٓام اإلاالي اإلاداؾبي,صون صاع اليكغ ,الجؼاثغ  (1)
 256,ممهضع ؾب٤ ط٦ٍغ مٟلر مدمض ٣ٖل,  (2)
ت,الجؼاق (3)  78,م2008ثغ ُٗب قىىٝ,مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا للمداؾبت الضولُت,م٨خب الكغ٦ت الجؼاثٍغ
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ت :وجًم الٗىانغ الخالُت:-ب  ؤونل الجاٍع

الى٣ضًاث : وجخ٩ىن مً  ق٩ُاث ٢ابلت لئلًضإ في البى٪  و٦ظل٪ الٗمىالث ,خُض ج٩ىن مخاخت للخؿب -

 الجاعي.

ريها اإلااؾؿت مً ؾى١ ؤوعا١ اإلاالُت مً ؤظل  الاؾدشماعاث ٢هير ألاظل:وجخمشل في ؤؾهم وؾىضاث حكت-

 اؾدشماع اإلاا٢ذ

جب جى٢٘ الخؿاعة الىاججت ًٖ - كمل َظا البىض مٗامالث  اإلااؾؿت م٘ ٖمالئها ,ٍو اإلاضًىىن وؤوعا١ الضٞ٘: َو

 ٖضم الخدهُل وطل٪ في نىعة مسههت للضًىن اإلاك٩ى٥ ٞيها 

خ٩ىن مً  اإلاسؼون مً  البًاٖت ا-  إلاخاخت للبُ٘ اإلاسؼون الؿلعي: ٍو

 (1)الٗمالء:ًُل٘ ٖليها ؤًًا الظمم ,وجىضر خ٣ى١ اإلااؾؿت لضي الٛير .-

ل مبىبت ٖلى الىدى الخالي : الخطىم:-2  (2)جخمشل في مهاصع الخمٍى

 ؤ.عئوؽ ألامىا٫.

لت ألاظل(-ب لت ألاظل:وج٩ىن مؿخد٣ت الؿضاص لٟترة ومىُت ؤ٦ثر مً ؾىت مشل )ال٣غوى ٍَى  التزاماث ٍَى

ماث  ٢هيرة ألاظل: وج٩ىن  مؿخد٣ت لٟترة ػمىُت ؤ٢ل مً  ؾىت مشل )اإلاغوصًً اوا١, الضٞ٘ اإلاهغوٞاث التزا-ط

 اإلاؿخد٣ت(

لُه  ٩ًىن ق٩ل اإلايزاهُت مٟهلت ٧الخالي :  ٖو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 119,م2009مدمض ٖباؽ البضوي, اإلاداؾبت وجدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت ,م٨خب الجامعي الخضًض,مهغ   (1)
 78قٗب,مهضع ؾاب٤,م ٝقىى   (2)
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 (: كائمت اإلايزاهُت:1-2الجضٌو عكم )

 ٌ  أ:حاهب ألاضى

بظمالي  مالخٓت ألانى٫ 

N 

N  بَخال٥

 عنُض

Nنافي N-1نافي 

 ٌ ت : أضى  غير حاٍع

 اإلاىخىط الاًجابي ؤو الؿلبي -ٞاع١ بين الا٢خىاء-

ت.-  جشبُخاث ُٖيُت.-جشبُخاث مٗىٍى

 ؤعاض ي,مباوي.-

 جشبُخاث ُٖيُت ؤزغي.-

ا.-  جشبُخاث ممىىح امخُاَػ

ا.-  جشبُخاث ًجغي اهجاَػ

 جشبُخاث مالُت.-

ت مىي٘ مٗاصلت.-  ؾىضاث مىيٖى

 مؿاَماث ؤزغي وخؿاباث صاثىت ملخ٤ بيها.-

 ؾىضاث مشبخت.

ت .-  ٢غوى وؤنى٫ مالُت ؤزغي ٚير ظاٍع

 . يغاثب ماظلت ٖلى ألانى٫ -

     

ت        مجمىع ألاضل الغير حاٍع

ت:  أضٌى حاٍع

 مسؼوهاث ومىخجاث ٢ُض الخىُٟظ.-

 خؿاباث الضاثىت واؾخسضاماث ممازلت.-

 الؼباثً.-

 اإلاضًىىن آلازغون.-

 الًغاثب وما قابهها.-

 ي واؾخسضاماث ممازلت .خؿاباث صاثىت ؤزغ -

 اإلاىظىصاث وما قابهها.-

ت - ٟت وألانى٫ اإلاالُت الجاٍع ألامىا٫ اإلاْى

 ألازغي.

ىت-  الخٍؼ

     

ت.-       مجمىع ألاضٌى الجاٍع

      مجمىع ألاضٌى العام.-
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 حاهب الخطىم:-ب

 ال لخ٣ضًم ال٨كٝى اإلاالُت ؿخٗمل ب( ال ح1) 

ضة الغؾمُت عكم 2008حىان ؾىت 26ٌ اإلاىافم ٌ  1429عحب علم  23اإلاطضع:كغاع مؤعر في   19, الجٍغ

ش   .29-28,ص 02, اإلااصة 2009ماعؽ  25ٌ , اإلاىافم ٌ 1430عبُع ألاٌو  28الطاصعة بخاٍع

 N N-1 مالخظت الخطىم

 عوؽ ألامىا٫ زانت.

-.  عؤؽ ما٫ جم بنضاٍع

 خٗان به .عؤؽ اإلاا٫ ٚير مؿ-

 اخخُاَاث مضمجت.-ٖالواث واخخُاَاث-

 ٞىاع١ ؤٖاصة الخ٣ُُم.-

 ٞاع١ الٗض٫.-

 هدُجت  ناُٞت .-

 عئوؽ ؤمىا٫ زانت /جغخُل مً ظضًض.-

   

 

    (.1خهت الكغ٦ت اإلاضمجت)

    (.1خهت طوي ألا٢لُت )

    .1اإلاجمىع 

ت.--  لخهىم ٚير الجاٍع

 ٢غوى وصًىن ماظلت.-

 نىص لها(.يغاثب)ماظلت ومغ -

ت.-  صًىن ؤزغي ٚير ظاٍع

ت..-  ماوهاث ٚير ظاٍع

 .ماوهاث ومىخجاث زابخت مؿب٣ا-

   

ت )     (2مجمىع الخطىم غير حاٍع

ت .-  الخهىم الجاٍع

 مىعصون وخؿاباث  اإلالخ٣ت .-

 يغاثب.-

 صًىن ؤزغي.-

ىت ؾالبت-  .زٍؼ

   

ت )     (3مجمىعت الخطىم الجاٍع

    مجمىع الخطىم.
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 اإلاؿلب الثاوي: كائمت الضزل:

ضة  ثمت الضزل و٦ظا ٖغى م٩ىهاتها وطل٪حٍٗغ٠ ٢اؾىدىاو٫ مً زال٫ َضا اإلاُلب  خؿب ما ؤ٢غجه  به  الجٍغ

 .َمُت َظٍ ال٣اثمت والخٗٝغ  ٖلى ؤ الغؾمُت 

 أوال  حعٍغف كائمت الضزل:

ٟها ٖلى ؤنها ٢اثمت مً  ال٣ىاثم اإلاالُت التي ٌٗخمض ٖليها في ٖملُت الخدلُل اإلاالي في اإلااؾؿت ٞهي  ًم٨ً حٍٗغ

خسغاط ماقغاث  الغبدُت وماقغاث وكاٍ اإلااؾؿت ,وهي ؤ٦ثر ال٣ىاثم ؤَمُت ًخم  ٞيها اإلاهضع الغثِس ي الؾ

غ  ًٖ  هخاثج ؤٖما٫ اإلااؾؿت .  (1)الخ٣ٍغ

٦ما حٗٝغ ٖلى ؤنها ٢اثمت جىضر هدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت ًٖ ٞترة ػمىُت مايُت ٢ض ج٩ىن ؾىت ؤو ؤ٢ل ٞخهىع 

 ٣خه مً زؿاثغ وؤعباح.ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث ًٖ  جل٪ الٟترة وجبين ما خ٣

وفي َضا الؿُا١ ٌٗض خؿاباث الىخاثج بُان  ملخو لؤلٖباء واإلاىخجاث اإلاىجؼة مً  ال٨ُان زال٫ الؿىت 

برػ  الىدُجت الهاُٞت اإلاالُت الغبذ  ش السخب, ٍو ش جدهُل ؤو  جاٍع اإلاايُت وال  ًإزظ في الخؿاباث  جاٍع

 (2)والخؿاثغ.

 (3)ثاهُا مىىهاث كائمت الضزل :

شل  ٢اثمت الضزل ٖىانغ ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث  ؤي ؤنها حٗبر ًٖ  هدُجت ؤٖما٫ اإلااؾؿت )عبذ ؤو زؿاعة ( جم

م٨ً جىيُذ اإلا٩ىهاث  ٦ما ًلي :  ٍو

اصة في ؤنى٫ اإلااؾؿت هدُجت ل٣ُام ماؾؿت ببُ٘ ؤو جإصًت  الخضماث  للٗمالء خُض  ًغاصاث:ؤلا -1 وهي الٍؼ

م  ا :ج٣ؿم ؤلاًغاصاث بلى بلى ٢ؿمين َو

ت  غاصاث العاصًت:إً-ا وهي ؤلاًغاصاث التي جدهل ٖليها اإلااؾؿت مً  وكاَها  الغثِس ي مشل ماؾؿت ججاٍع

 بًغاصاتها الغثِؿُت مً البُٗاث .

وهي ؤلاًغاصاث  التي جدهل ٖليها اإلااؾؿت  هدُجت ج٣ضًم زضمت لِؿذ مً يمً  ؤلاًغاصاث الغير العاصًت :-ب

ٌ مالي ٖ  ً  خضر مٗين.وكاٍ اإلااؾؿت مشل حٍٗى

اث في ؤنى٫ اإلااؾؿت ومً ؤممشلت جل٪ اإلاياؾب :2 اصة في خ٣ى١ اإلال٨ُت هدُجت الخهٞغ وهي ٖباعة ًٖ الٍؼ

 اإلا٩اؾب مالي:

 م٩اؾب بُ٘ ألانى٫ الشابخت:وهي هدُجت ًٖ بُ٘ ؤنى٫ الشابخت.-ؤ

                                                           
ض عاض ي زىٟغ,ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت,جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت مضزل هٓغي وجُب٣ُي ,صاع اإلاؿغة,الُبٗت الشالشت, ٖمان,   (1)  95, م2011مٍا
٘  ؾاب٤ م 2008ًىلُى ؾىت  26ٌ اإلاىا٤ٞ  ٫  1429عظب ٖام  ٢23غاع ماعر في   (2)  24, مَغ
 47اخمض مدمض الٗضاس ي , مغظ٘  ؾاب٤ ,م   (3)
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ل الٗملت ألاظىب-ب ُت بلى الٗملت اإلادلُت بإ٦ثر م٩اؾب بُ٘ الاؾدشماعاث في ألاوعا١ اإلاالُت: وهي الىاججت ًٖ جدٍى

ش الخهى٫ ٖليها.  (1)مً ٢ُمتها في جاٍع

اإلاهغوٞاث:وهي الى٣ٟاث التي جم حؿضًضَا بهضٝ جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث,وهي ج٩ال٠ُ مغجبُت باليكاٍ الغثِس ي -3

 للماؾؿت وهي جخًمً ما ًلي :

 ج٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت.-ؤ

 اإلاهغوٞاث  الدكُٛلُت .-ب

٣ُ-ط  ت.اإلاهغوٞاث الدؿٍى

 مهغوٞاث ؤلاًغاصاث.-ص

 الخؿاثغ :وجخمشل الاهسٟاى في اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت.-4

 عابعا:أَمُت كائمت الضزل:

ت الضزل  ت الضزل الهافي اإلاخد٤٣ مً اإلااؾؿت زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت ألن مٗٞغ مً ؤَضاٝ اإلاداؾبت مٗٞغ

 يغوعي مً اإلاجاالث الخالُت:

ت اؾدشماعات-1  همجم٨ين اإلاال٨ين  مً مٗٞغ

 حؿهُل مهمت الضاثىين في الغ٢ابت ٖلى ؤؾاؽ ؤويإ  اإلااؾؿت.-2

  (2)جم٨ين اإلادللين مً ج٣ُُم بضاثل الاؾدشماع في مسخل٠ اإلااؾؿاث.-3

اإلاسخلٟت للضزل)الاًغاصاث,اإلاهغوٞاث ٢اثمت الضزل ج٣ضم اإلاٗلىماث  ًٖ اإلا٩ىهاث ومً هاخُت ؤزغي ٞإن 

 اإلاسخلٟت. ,اإلا٩اؾب والخؿاثغ(وجبرػ َظٍ اإلا٩ىهاث

 زامؿا :أشياٌ كائمت الضزل:

ىا: ضاص ٢اثمت الضزل مخٗاٝع ٖليها ٖىض الخاؾبين َو  َىا٥ ق٨الن  إٖل

 (3)٢اثمت الضزل طاث اإلاغخلت الىاخضة :-1

ب ٖىانغ الضزل في َظٍ اإلاغخلت بلى :  خم جبٍى  ٍو

                                                           
 59مدمض ٖباؽ بضوي,مغظ٘ ؾاب٤ ,م  (1)
ُل قهاصة ماظؿخير في ٖلىم الدؿُير هىي الخاط,او٩ٗاؾاث  جُب٤ُ الخىخُض اإلاداؾبي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت الا٢خهاصًت,مظ٦غة م٣ضمت لى (2)

 87,م2008-2007,جسهو مالُت ومداؾبت,ظامٗت خؿِبت بً ٖلى ,قل٠,
غى ال٣ىاثم  اإلاالُت في يىء مٗاًير اإلاداؾبُت,الضاع الجامُٗت ,مهغ, (3)  124,م2008ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي , بٖضاص ٖو
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ا ؾىاء  مً اليكاٍ الغثِس ي للماؾؿت ؤو مً  اإلاهاؤلاًغاصاث: - ت ألازغي.مهما ٧ان ٦هضَع  صع الشاهٍى

ها ؾىاء مهغوٞاث  الخانت بخ٩لٟت البًاٖت اإلاباٖت ,ؤو مهغوٞاث ألازغي,ولغػ  اإلاطغوفاث:- مهما ٧ان هٖى

 ما ًخميز بُه َى البؿاَت, خُض ًخم  بٖضاصٍ ٖلى ظؼثين ٣ِٞ َما ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث .

 ٢اثمت الضزل  طاث اإلاغخلت اإلاخٗضصة:-2

ٖلى بُٖاء نىعة جٟهُلُت ًٖ  بىىص ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث لخىيُذ الٗال٢ت بين ؤؾاؽ َظا الىمىطط ٢اثم 

ً الؿاب٣ين,وجإزير ٖلى الىدُجت النهاثُت ونافي الغبذ  ؤو الخؿاعة  ولخد٤ُ٣ طل٪  البض  البُاهاث اإلا٩ىهت للٗىهٍغ

 مً :

ؤوكُت ؤزغي ٖغيُت ؤو   جٟغ٢ت بين بًغاصاث الىاجج ًٖ اليكاٍ الغثِس ي للماؾؿت وؤلاًغاصاث الىاجج ًٖ-ؤ

ت.  زاهٍى

الخٟغ٢ت بين اإلاهغوٞاث  الخانت باليكاٍ الغثِس ي إلااؾؿت وبين اإلاهغوٞاث ألازغي الىاججت ًٖ ْغوٝ -ب

 1الؿُاؾُت مالُت مُٗىت للماؾؿت.

 ؾاصؾا:عغع كائمت الضزل:

 (.SCFؾِخم ٖغى مدخىي ٢اثمت الضزل خؿب هٓام الخاؾبي اإلاالي الجضًض )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 مغظ٘  ؾاب٤ الؿُض ؤخمض لُٟي , ؤمين    
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 ( : كائمت الضزل )خؿب ؾبُعت (2-2ٌو )الجض

 N N+1 اإلاالخظت البُان 

ما٫.  ع٢م ألٖا

 حُٛير مسؼون اإلاىخجاث اإلاهىٗت اإلاىخجاث ٢ُض الخهيُ٘

 ؤلاهخاط اإلاشبذ

 بٖاهاث الاؾخٛال٫

   

    أهخاج الؿىت اإلاالُت.-1

اث اإلاؿتهل٨ت  اإلاكتًر

 الخضماث الخاعظُت و الاؾتهال٧اث ألازغي.

   

    ن الؿىت اإلاالُت.اؾتهال-2

    (2-1اللُمت اإلاػافت لالؾخغالٌ)-3

 ؤٖباء اإلاؿخسضمين

اث الؿاب٣ت  الًغاثب والغؾىم واإلاضٖٞى

   

    فائؼ ؤلاحمالي عً الاؾخغالٌ.-4

 اإلاىخجاث الٗملُاجُت ألازغي.

باء الٗملُاجُت ألازغي.  ألٖا

 مسههاث ؤلاَخال٧اث و اإلااوهاث .

   

    ُتالىدُجت العملُاج-5

 اإلاىخىظاث اإلاالُت .

باء اإلاالُت  ألٖا

   

    الىدُجت اإلاالُت-6

    (6+5الىدُجت العاصًت كبل الػغائب)-7

 الًغاثب الىاظب صٞٗها ًٖ  الىخاثج الٗاصًت 

 مجمٕى ؤٖباء ألاوكُت الٗاصًت .

   

    الىدُجت الطافُت لألوشؿت العاصًت-8

 ب بُانها(الٗىانغ الٛير ٖاصًت )مىخجاث(,)ًخُل

باء( )ًخُلب بُانها(  الٗىانغ الٛير الٗاصًت )ألٖا

   

    الىدُجت الغير العاصًت -9

    هدُجت الطافُت للؿىت اإلاالُت .-10

 30,مغحع ؾابم ص 2008ٌ اإلاىافم ٌ  1429عحب علم  23اإلاطضع:كغاع مؤعر في                    
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 ىظُفت(( : كائمت الضزل )خؿب ال3-2الجضٌو عكم )   

 N N-14 اإلاالخٓت  البُان ع٢م  الخؿاب 

ما٫   ع٢م  ألٖا

 ٧لٟت اإلابُٗاث 

 َامش الغبذ ؤلاحمالي :

 مىخجاث ؤزغي 

ت   الخ٩ال٠ُ الخجاٍع

ت  باء ؤلاصاٍع  ألٖا

 ؤٖباء ؤزغي ٖملُاجُت  

 الىدُجت العملُاجُت

باء خؿب الُبُٗت   ج٣ضًم جٟانُل ألٖا

 ٧اث ()مهاٍع٠ اإلاؿخسضمين اإلاسههاث الاَخال

 مىخجاث مالُت

باء اإلاالُت    ألٖا

 الىدُجت العاصي كبل الػغائب 

 الًغاثب الىاظبت ٖلى الىخاثج الٗاصًت 

 الًغاثب اإلااظلت ٖلى الٗاصًت )الخٛيراث(

 الىدُجت الطافُت لألوشؿت العاصًت 

باء ٚير الٗاصًت   ألٖا

 مىخجاث ٚير ٖاصًت 

 الىدُجت الطافُت للؿىت اإلاالُت 

ت مىي٘ اإلاٗاصلت في الىدُجت خهت الكغ٧اث  اإلاىيٖى

 (1الهاُٞت )

ت اإلاضمج )  (1الىدُجت الهاُٞت للمجمٖى

 (1منها صخت طوي ألا٢لُت)

 (1خهت اإلاجم٘ )

   

 اإلاالُت اإلاضمجت.  ال حؿخٗمل بال لخ٣ضًم ال٨كٝى (1)

 31,مغحع ؾابم ص 2008ٌ اإلاىافم ٌ  1429عحب علم  23الطضع: كغاع مؤعر في 
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 كائمت الخضفلاث الىلضًت : اإلاؿلب الثالث :

ٟها و٦ظا  م٩ىهؾىدىاو٫ مً زال٫  َظا ا ياٞت بلى الٛغى التي حٗض مً ؤظلت َظٍ تها باإل اإلاُلب ٧ل مً  حٍٗغ

 ال٣اثمت .

فها :   أوال : حعٍغ

ت الى٣ضًت للماؾؿت و٦ُُٟت ٢اثمت  ٖضاصبحٛير َظا اإلاغ٦ؼ ٖبر مضة  جىضر ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاغ٦ٍؼ

الى٣ضًت,ولظل٪ حٗخبر َظٍ ال٣اثمت م٨ملت ل٣اثمت اإلاغ٦ؼ ول٣اثمت الضزل , ٖلمىا  ؤن الخٛيراث  في  الخض٣ٞاث

 .(1)غ٦ؼ الى٣ضي للماؾؿت ٢ض ٩ًىن هدُجت للٗضًض مً  اله٣ٟاث  اإلاسخلٟت التي ح٣ٗضَا اإلااؾؿت  اإلا

 جُت٣ا للم٩ىهاث آلا٣ض ٞوىصَا ٖلى مهاصع واؾخسضاماث الاٖضبت الخض٣ٞاث الى٣ضًت حٗخمض في ؤن  ٢اثم

 ًت مً ألاوشؿت الدشغُلُت :ضالخضفلاث الىل -1

ير ٢ُمت اإلاسؼون وهي الخض٣ٞاث  الى٣ضًت بيؿبت ليكاٍ اإلااؾؿت ألاؾاس ي وبالخالي ٞةنها حكمل نافي الغبذ وحٛ

ا .ىوالخؿاباث اإلاضً يَر  ت والضاثىت ٚو

ت :-2  الخضفلاث الىلضًت لألوشؿت الاؾدثماٍع

وى للٛير وجدهُلها ,ا٢خىاء الاؾدشماعاث  والخسلو منها ؾاء الاؾدشماعاث ؤو ألانى٫ وجخًمً ج٣ضًم ال٣غ 

 (2)الشابخت والخسلو  منها 

لُت :-3  الخضفلاث  الىلضًت مً  ألاوشؿت اإلاالُت والخمٍى

هي ؤوكُت التي ًيخج ٖنها في حجم وم٩ىهاث خ٣ى١ اإلال٨ُت وال٣غوى الخانت باإلااؾؿت ,والتي حكمل ظمُ٘ 

ل ؤو ؾهم ألامىا ٤ بُ٘ اؾدشماعاث  ٢هيرة اإلاضي ؤو صًً ٍَى مشلت الخض٣ٞاث الىاججت ؤومً (3)٫ الىاججت ًٖ  ٍَغ

لُت ما  (4)ًلي : ًٖ  ألاوكُت الخمٍى

ا مً ؤصواث خ٣ى١ اإلال٨ُت .-ؤ  الى٣ضًت الىاججت ًٖ بنضاع ؤؾهم ؤو ٚيَر

اث الى٣ضًت للمال٥ في ؾبُل قغاء ؤو اؾترصاص ؤؾهم ؾب٤ لل-ب ا .اإلاضٖٞى  ماؾؿت بنضاَع

اث الى٣ضًت لؿضاص اإلابالٜ اإلا٣تريت  .-ر  اإلاضٖٞى

لت وال٣هيرة ألاظل  ٢تراىوال٣غوى ؤو ؤي ؤصاة مً ؤصواث الا الى٣ضًت الىاقئت ًٖ الؿىضاث-ط  اإلاالُت الٍُى

                                                           
 

 70-69لٗلي,مغظ٘ ؾاب٤ ؾٗض خمُض اؤ (1)
 138ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي ,مغظ٘  ؾاب٤ , م (2)

ش لليكغ والخىػَ٘ , اللمل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت, (3)  ت والخُب٤ُ الٗلمي ,صاع اإلاٍغ  188,م2009ؤوظين بغبجهام,ؤلاصاعة اإلاالُت ,الىٍٓغ
 75هىي الخاط,مغظ٘ ؾاب٤ ,م  (4)
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 ثاهُا : ؾغق عغع كائمت الخضفلاث الىلضًت 

٣خين :ؾخٗمبات اإلاخٗل٣ت باألوكُت الدكُٛلُت حٗغى الخض٣ٞاث اإلاالُ  (1)ا٫ بخضي الٍُغ

لت اإلاباشغة:-1 ت ُظمالؤلاظمالُت اإلاؿخلمت والى٣ضًت الا  ض ًخم ٖغى ٧ل ٞئت مً الٟئاث الى٣ضًتُخ الؿٍغ

٣ت بةم٩اهُت  ى ألاؾلىب ألاًٞل لضي مجلـ مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت ,خُض جخميز َظٍ الٍُغ ت, َو اإلاضٖٞى

٤ أل  ٣ا ألؾاؽ الى٣ضي.ؾالا ؾاؽ م٣اعهت نافي صزل اإلااؾؿت اإلاٗض ٞو  خد٣ا١ ونافي جض٣ٞاث الى٣ضًت ٞو

لت الغير اإلاباشغة : -2 ٤ َظٍ الؾٍغ ٣ت جصخُذ الىدُجت الهاُٞت للًخم ٞو ت اإلاالُت م٘ ألازظ بٗين ؿىٍُغ

 ًلي : ٖخباع ماالا 

 ىت., حٛيراث اإلاىعصًً صون الخإزير في الخٍؼ ,حٛيراث الؼباثً و اإلاسؼوهاث َخال٧اثآزاع اإلاٗامالث مً الا -ؤ

اث اإلاخٗل٣ت بالًغاثب اإلااظلت. -ب  الخٟاوجاث ؤو الدؿٍى

ل مشل ٢ُمت الخىاػ٫ الؼاثض ؤو الىا٢و و -ر ج٣ضًم الخض٣ٞاث اإلاالُت الىاججت ًٖ ؤوكُت الاؾدشماع والخمٍى

ا ٖلى خضي .   ٚيَر

لخين:اثالثا :مؼ   (2)ًا الؿٍغ

٣خين مؼاًا ج٣ضمها إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث اإلاالُت , بال ؤّن لجىت مٗاًير اإلاداؾبت الضولُت جًٟل ل٩ل مً  الٍُغ

٣ت اإلاباقغة   اؾخسضام الٍُغ

لت اإلاباشغة:–1  مؼاًا الؿٍغ

 ًم٨ً جدضًضَا ُٞما ًلي :

اث الى٣ضًت اإلاغجبُت بإوكُت - الدكُٛل , بمٗنى ًم٨ً جبين ٦ال مً اإلا٣بىياث )اإلادهالث( الى٣ضًت واإلاضٖٞى

ير اإلاٗلىماث ًٖ اإلاخدهالث الى٣ضًت حؿا٢ا مً الٛغى مً  ٢اثمت الخضاؤنها ؤ٦ثر  ٣ٞاث الى٣ضًت, ؤي جٞى

اث الى٣ضًت.  واإلاضٖٞى

ير مٗلىماث ًٖ اإلاهاصع الغ - اث الى٣ضًت اإلاغجبُت بإوكُت ثجٞى ِؿُت للم٣بىياث )اإلاخدهالث( واإلاضٖٞى

ير ه٣ضًت ٧اُٞت مً ؤوكُت الدكُٛل لؿضاص صً ىنها الدكُٛل, ٖىض ج٣ُُم م٣ضعة اإلااؾؿت الا٢خهاصًت , ٦خٞى

 صخاب اإلال٨ُت .ؤعباح ٖلى لؤل ٖملُاتها,وبظغاء جىػَٗاث  وبٖضاص الاؾدشماع في

لت الغير مباشغة:امؼ  -2  ًا الؿٍغ

ا ُٞما ما  ًلي: ًم٨ً جدهَغ

                                                           
 2006,بزغاء لليكغ والخىػَ٘ ألاعصن,الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للخىػٍض,مهغ , IAS/IFRS,2007ٍغ اإلاالُت الضولُت زالض ظما٫ الجٗاعاث ,مٗاًير لخ٣اع   (1)
 82-81هىي الخاط,مغظ٘ ؾاب٤ ,م  (2)
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 جغ٦يز ٖلى الٟغ١ بين نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت  مً ؤوكُت الدكُٛل.-

ير خ- الضزل( واإلايزاهُت  ث الىخاثج)٢اثمتًت و٧ّل مً ظضو٫ خؿاباضل٣ت عبِ بين ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣جٞى

 اإلاالي (. غ٦ؼ )٢اثمت اإلا

لت اإلاباشغة والغير اإلاباشغة:  عابعا : عغع كائمت الخضفلاث اإلاالُت: الخضفلاث اإلاالُت الىلضًت للؿٍغ

٣ت اإلاباقغة والٛير مباقغة وطل٪  هدى٫ مً زال٫ الجضولين اؾخٗغاى ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت خؿب الٍُغ

ضة الغؾمُت.خؿب الك٩ل   الىمىطجي الظي ههذ ٖلُه في الجٍغ
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لت اإلاباشغة4-2كم )الجضٌو ع   (: حضٌو جضفلاث الىلضًت الؿٍغ

 .25,هغحع  ؾابم الظهغ , ص2008ًىلُى ؾىت  26, اإلاىافم ٌ 1429عحب عام  23اإلاطضع:كغاع مؤعر في    

           

 البُان اإلاالخٓت

ىت  اإلاخإجُت مً ألاوكُت الٗملُاجُت   جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

 الخدهُالث ؤي اإلا٣بىياث مً ٖىض الؼباثً-

ت للمىعصًً واإلاؿخسضمين-  اإلابالٜ  اإلاضٖٞى

ت- ٠ اإلاالُت ألازغي اإلاضٖٞى  ال٣ىاٖض واإلاهاٍع

تالًغ -  اثب ًٖ الىخاثج اإلاضٖٞى

ىت ٢بل الٗىانغ ٚير الٗاصًت-  جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت اإلاغجبُت -  نغ ٚير الٗاصًت )ًجب جىيُدها(ىاالٗبجض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت اإلاخإجُت مً ألاوكُت الٗملُاجُت )   (1نافي الخض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت اإلاخإجُت مً ؤوكُت الاؾدشماع.   جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

تؿخاإلا-  د٣اث ًٖ ا٢خىاء جشبُخاث ُٖيُت ؤو مٗىٍى

 اإلاسخىباث ًٖ ا٢خىاء جشبُخاث مالُت-

 الث ًٖ ٖملُاث الخىاػ٫ ًٖ جشبُخاث مالُتخدهُال-

 -ُٟاث اإلاالُتْاثض التي جم  جدهُلها ًٖ  الخى ى الٟ

 -الخهو وألا٢ؿاٍ اإلا٣بىيت مً  الىخاثج اإلاؿخلمت.

 )ب( ؾخمشاعؤلا  مً  ؤوكُت نافي جض٣ٞاث ؤمىا٫ اإلاخإجُت 

ل.  ىت اإلاخإجُت مً ؤوكُت الخمٍى  -جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ا مً الخىػَٗاث التي جم ال- يَر  ُام  بيها٣الخهو ٚو

 الث  اإلاخإجُت مً ال٣غوىُالخده

 و الضًىن  ألازغي اإلامازلتؤحؿضًضاث ال٣غوى -

ل )ط(   نافي  جض٣ٞاث ألامىا٫ اإلاخإجُت مً ؤوكُت الخمٍى

 ىالث وقبه الؿُىالثُؾٗغ الهٝغ ٖلى الؿ  زيراث حٛيراثإج 

ىت في الٟترة ؤ   ط.-ب-حٛير ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت ومٗضالتها ٖىض اٞخخاح الؿىت اإلاالُت.-   ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت ومٗضالتها ًٖ ب٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت .  -ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت زال٫ الٟترة .  -حٛير ؤمىا٫ الخٍؼ

 اإلا٣اعبت م٘  الىدُجت اإلاداؾبُت 
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لت الغير اإلاباشغة 5-2الجضٌو عكم )  (: حضٌو جضفلاث الىلضًت للؿٍغ

 مالخٓت البُان

ىت اإلاخإجُ- ت مً ألاوكُت الٗملُاجُت .جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ  

هدُجت الؿىت اإلاالُت نافي -  

 جصخُداث مً ؤظل:-

 ؤلاَخال٧اث وألاعنضة-

 حٛير اإلاسؼوهاث.-

 حُٛير الؼباثً والخؿاباث الضاثىت ألازغي -

 حُٛير اإلاىعصًً والضًىن ألازغي -

اصة ٢ُمت الخىاػلُت الهاُٞت مً الًغاثب.-  ه٣و ؤو ٍػ

 

ىت الىاظمت ًٖ-   اليكاٍ )ؤ( جض٣ٞاث الخٍؼ

ىت اإلاخإجُت مً ٖملُاث الاؾدشماع.-  جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ت للمؿاَمين-  مسخىباث اإلاضٖٞى

اصة عؤؽ اإلاا٫ الى٣ضي-  ٍػ

 بنضاع ٢غوى-

 حؿضًض ال٣غوى-

 

ل )ط(- ىت اإلاغجبُت بٗملُاث الخمٍى   جض٣ٞاث ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت لٟترة )ؤ+ب+ط(-   حٛير ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت ٖىض ؤلا -  ٞخخاح.ؤمىا٫ الخٍؼ

ىت ٖىض ؤلا٢ٟا٫-  ؤمىا٫ الخٍؼ

 (1جإزيراث  حٛيراث ؾٗغ الٗمالث ألاظىبُت )-

 

ىت-   حٛير ؤمىا٫ الخٍؼ

 ٌؿخعمل أال في جلضًم الىشىفاث اإلاالُت اإلاضمجت .(1)

 26ص , مغحع ؾابم2008ًىلُى ؾىت  26,اإلاىافم ٌ 1429عحب عام  23اإلاطضع: كغاع مؤعر في
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 (1)الخضفم الىلضي:لضيها غغغان أؾاؾُين َما: زامؿا: الغغع مً  كائمت

ت للماؾؿت التي جماعؾها زال٫ الٟترة اإلاداؾبُت - لُت والاؾدشماٍع  .جلخُو ألاوكُت الخمٍى

غ مٗلىماث م٨ملت إلٞهاح ًٖ الخٛيراث الخاصزت في اإلاغ٦ؼ زال٫ الٟترة اإلاداؾبُت.-  ٦ما جٞى

 (2)ُل اإلاالي :ًت في الخدلصؾا: اؾخسضام كائمت الخضفلاث الىلضؾا

حٗخبر ٢اثمت الخض٤ٞ َمؼة ونل بين ٢اثمتي الضزل واإلايزاهُت الٗامت لظل٪ ٞةنها ًم٨ً ؤن ج٨دك٠ ه٣اٍ ال٣ىة 

وال٠ًٗ في وكِ باإلااؾؿت ,٦ما ؤن اإلاٗلىماث التي جخًمنها ٢اثمت الخض٤ٞ الى٣ضي ًم٨ً اؾخسضامها في 

ت مً اليؿب اإلاالُت.  اقخ٣ا١ مجمٖى

 :مت الخغير في الخلىق اإلالىُت وملخم الىشىفاث اإلاؿلب الغابع :كائ

اث .  ؾيخُغ١ مً  زال٫ َظا اإلاُلب بلى ٖغى ٧ل مً ٢اثمت الخٛير في الخ٣ى١ اإلال٨ُت وملخ٤ ال٨كٞى

 أوال: كائمت الخغير في خلىق اإلالىُت :

 (3)ًم٨ً حٍٗغ٠ ٢اثمت الخٛير في خ٣ى١ اإلال٨ُت هي :

جٟهُالث  طل٪ مً  عؤؽ اإلاا٫ , بمٗنى ؤهه ٧لما اػصاصث لترا٦مُت جىضر ٢ُمت اإلاؿاَمين ا ياُٞتهي ٢اثمت ب

ه ٌٗني ؤّن خ٣ى٢هم جؼاصص بمٗنى ؤّن لترا٦مُت لؤلعباح اإلادخجؼة ٧لما ا
ّ
٧ان  طل٪ ؤًٞل للمؿاَمين أله

 عاتهم جؼصاص.ااؾدشم

جب ٖلى اإلااؾ  :حٗغى ٢اثمت في خ٣ى١ اإلال٨ُت وجىضر في نلبها ماًلي  ؿت ؤنٍو

 اُٞت الىدُجت اله-ؤ

 خغ٦ت عؤؽ اإلاا٫-ب

 م٩اٞأث عؤؽ اإلاا٫-ث

 هىاجج وؤٖباء سجلذ مباقغة في عؤؽ اإلاا٫. -ر

ؤي جًم الغبذ  والخؿاعة ًٖ  الٟترة و٧ل مً بىىص ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث وألاعباح والخؿاثغ والتي جم بزباتها 

 (4)مباقغة يمً خ٣ى١ اإلال٨ُت :

                                                           
 483,مغظ٘ الؿاب٤,م4مدمض مُغ,َبٗت  (1)
ل والخدلُل اإلاالي , ماؾؿت قباب ال  (2)  166,196, م2008جامُٗت ,مهغ, مدمض ؤبغاَُم الغخُم, ا٢خهاص الاؾدشماع والخمٍى
 33زهاوهت مدمض ٢اؾم ,مغظ٘ ؾاب٤,م   (3)
 81قىٝى قُٗب, مغظ٘  ؾاب٤, م (4)
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 :عغع كائمت الخغير في خلىق اإلالىُت-1

 ٗلىماث الضهُا اإلاُلىبت ج٣ضًمها في َضا الجضو٫ ج٩ىن مخًمً في الجضو٫ الخالي:ؤن اإلا

 ( :حضٌو حغير خلىق اإلالىُت .6-2الجضٌو عكم )  

عؤؽ ما٫  مالخٓت البُان 

 الكغ٦ت

ٖالوة 

 ؤلانضاع

ٞاع١ 

 الخ٣ُُم 

ٞاع١ بٖاظت 

 الخ٣ُُم 

الاخخُاَاث 

 والىدُجت

        N-2صٌؿمبر  3الغنُض في 

٣ت اإلاداؾبُت.حٛير -  الٍُغ

 جصخُذ الخُاء الهامت-

 بٖاصة ج٣ُُم الخشبُخاث-

ألاعباح والخؿاع ٚير مضعظت  -

 في  خؿاب الىخاثج 

ت-  الخهو اإلاضٖٞى

اصة عؤؽ اإلاا٫ -  ٍػ

نافي الىدُجت الؿىت -

 اإلاالُت

      

 صٌؿمبر  31الغنُض في 

N-1 

      

٣ت اإلاداؾبُت  حُٛير  الٍُغ

 جصخُذ ألازُاء الهامت 

بٖاصة ج٣ُُم الخشبُخاث 

ألاعباح والخؿاثغ ٚير 

 اإلاضعظت في خؿاب الىخاثج.

ت   الخهو اإلاضٖٞى

اصة عؤؽ اإلاا٫  ٍػ

 نافي هدُجت الؿىت اإلاالُت

      

       Nصٌؿمبر  31الغنُض في 

 37ع  ؾابم ص,مغح2008ًىلُى  26,اإلاىافم 1429ٌ عحب عام 23اإلاطضع: كغاع اإلاؤعر في 
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 الخغيراث في خلىق اإلالىُت :مؼاًا كائمت -2

 (1)جد٤٣ ٢اثمت الخٛيراث  في اإلال٨ُت اإلاؼاًا الخالُت :

 الخٗٝغ ٖلى م٣ضاع خ٣ى١ اإلال٨ُت وبىىصَا وؤي جٟهُالث ؤزغي ٖنها .-

 الخٗٝغ ٖلى الخٛيراث  التي جدضر لخ٣ى١ اإلال٨ُت زال٫ الٟترة .-

تراٝ - ٨ُت ,مشل م٩اؾب والخؿاثغ بيها مباقغة في خ٣ى١ اإلالالخٗٝغ ٖلى بىىص اإلا٩اؾب والخؿاثغ التي ًخم  الٖا

 ت ببُ٘ الاؾدشماعاث .واإلاخٗل٣

 :اإلاالُت   ثاهُا :ملخم الىشىف

ٌكخمل ملخ٤ ال٨كىٝ  اإلاالُت ٖلى اإلاٗلىماث جسو الى٣اٍ آلاًت  متى ٧اهذ َخه اإلاٗلىماث ج٨دس ي َابٗا 

 (2)الُت:َاما ؤو ٧اهذ مُٟضة  لٟهم الٗملُاث الىاعصة في ال٨كٝى اإلا

 ال٣ىاٖض والُغ١ اإلاداؾبُت اإلاٗخمضة إلاؿ٪ اإلاداؾبت وؤٖضاص ال٨كىٝ اإلاالُت.-

ت لخؿً ٞهم اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج.- الم الًغوٍع  م٨مالث ؤلٖا

اإلاٗلىماث التي جسو اإلااؾؿاث اإلاكاع٦ت واإلااؾؿاث اإلاكتر٦ت والٟغوٕ  ,ؤو اإلااؾؿت ألام ٦ظل٪ اإلاٗامالث  -

 خًاء م٘ اإلااؾؿاث ؤو  مؿيريها .التي جخم ٖىض الا٢

ُت .- ت للخهى٫ ٖلى نىعة ٞو  اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ الٗام ؤو التي حٗني بٌٗ الٗملُاث  الخانت الًغوٍع

ا في اإلالخ٤ وهي :- ىا٥ ٢اثمت باإلاٗلىماث التي ًجب ط٦َغ  َو

 ج٩ىن اإلاالخٓاث اإلالخ٣ت بال٨كٝى اإلاالُت مىيٕى ج٣ضًم مىٓم.-

ش ب٢ٟا٫ الؿىت اإلاالُت ولم  جازغ  في وي٘ ألانل ؤو الخهم باليؿبت بلى الٟترة بطا َغؤث خىاصر ٣ٖ- بذ جاٍع

الؿاب٣ت لئل٢ٟا٫ ,ٞبل يغوعة إلظغاء ؤي جصخُذ ٚير ؤن َظٍ الخىاصر ج٩ىن مىيٕى بٖالم بما في اإلالخ٤ بطا 

كٝى اإلاالُت وخُيئظ ٧اهذ  طاث  ؤَمُت بدُض ًم٨ً ؤن ًازغ بٟٚالها في ال٣غاعاث التي ًخسظَا مؿخٗملى ال٨

الم ًبين ما ًلي:  ٞإن ؤلٖا

 َبُٗت الخضر .-

 ج٣ضًم الخإزير اإلاالي وألاؾباب التي ججٗل الخإزير اإلاالي ال ًم٨ً ج٣ضًٍغ .-

                                                           
 126زالض ظما٫ الجٗاعاث ,مغظ٘ ؾاب٤, م  (1)
 28-27م ,مغظ٘ ؾاب٤ الظ٦غ م 2008ًىلُى  26ٌ, اإلاىا٤ٞ ٫  1429عظب ٖام  ٢23غاع ماعر في   (2)
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ت ٦مؿخٗملي - غ اإلاٗلىماث  الخهىنُت الًغوٍع ج٣ضًغ اإلااؾؿاث التي حؿخٗين باالصزاع الٗمىمي الظي ًٞى

 ال٨كٝى اإلاالُت مً ؤظل:

 جاٖت اإلاايُت ٞهم الى-

ها  اإلاالُت اإلاضمجت - اع ج٣ضم ٖلى الخهىم اؾدىاصا بلى ٦كٞى ج٣ُُم ؤزُاع مغصوصًت اإلااؾؿت وفي  َظا ؤلَا

 مٗلىماث جسو :

 مسخل٠ ؤهماٍ اإلاىخجاث والخضماث  الخابٗت ليكاٍ ما.-

 مسخل٠ اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت التي حٗمل ٞيها.-

لُت وؾُُت ؤن جدترم في بٖضاص َظٍ ال٨كٝى اإلاالُت هٟـ حُٗين ٖلى اإلااؾؿاث اإلالؼمت بيكغ ٦كٝى ما-

٣ت الخ٣ضًم في ق٩ل مسخهغ ًٖ الا٢خًاء وهٟـ اإلاًمىن وهٟـ الُغ١ اإلاداؾبُت اإلا٣غعة لل٨كٝى  ٍَغ

 اإلاالُت آلزغ الؿىت اإلاالُت . 
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 اإلابدث الثاوي :مؤشغاث الخىاػن اإلاالي :

غ١ ٢ُاؾهامً زال٫ َظا اإلابدض ؾيخٗٝغ ٖلى ماقغا وهي جخمشل في عؤؽ  ث الخىاػن اإلاالي وجٟؿير مضلىلها َو

ىت وؾيخُغ١ ألَمُتها بالؽ اإلاا٫ الٗاعؤ  اثاإلاا٫ الٗامل اخخُاظ  يؿبت للماؾؿت الا٢خهاصًت.مل والخٍؼ

 اإلاؿلب ألاٌو :جدلُل عأؽ اإلااٌ العامل.

 أوال :مفهىم عأؽ اإلااٌ العامل :

الظي ٌؿمذ  للماؾؿت بمخابٗت وكاَها بهىعة َبُُٗت صون نٗىباث  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل َى َامل الؿُىلت

ىت,ٞخد٤ُ٣ عؤؽ ما٫ ٖامل مىظب صازل اث مالُت ٖلى اإلاؿخىي الخٍؼ اإلااؾؿت ًا٦ض امخال٦ها  ؤو يَٛى

  (1)لهامل ؤمان ٌؿاٖضَا ٖلى مىاظهت الهٗىباث ويمان اؾخمغاع جىاػن ٩َُلها اإلاالي .

 (:FRعامل)ثاهُا خؿابه :خؿاب عأؽ اإلااٌ ال

 (2)ًخم خؿاب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل اهُال٢ا مً اإلايزاهُت اإلاالُت ٦ما ًلي :

 مً أعلى اإلايزاهُت:-1

م٨ً خؿابه  بالٗال٢ت الخالُت:  ٌٗخبر عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ًٖ الٗال٢ت بين ألامىا٫ الضاثمت وألانى٫ الشابخت ٍو

 ألانى٫ الشابخت–مىا٫ الضاثمت عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  =ألا                                     

ىا٥  زالزت خاال   ث ًم٨ً ؤن ًإزظَا عؤؽ اإلاا٫ الٗامل وهي :َو

 عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مىظب: -ؤ

اثٌ َظٍ ألازيرة ٌؿخ ل وهي الخالت اإلاًٟلت ووٗني بها ؤن ألانى٫ ممىلت باألمىا٫ الضاثمت ٞو ٗمل في جمٍى

 ألانى٫ اإلاخضاولت .

 عؤؽ اإلاا٫ الٗام الؿالب :-ب

ضا ٌٗني   ؤن ألامىا٫ الضاثمت ٚير ٧اُٞت لخُُٛت ظمُ٘ الاخخُاَاث اإلاالُت الشابخت خُض ًلبي ظؼء مً َظٍَو

ل .  الاخخُاظاث ٣ِٞ مما ٌؿخضعي البدض ًٖ مىاعص مالُت ؤزغي لخُُٛت العجؼ في الخمٍى

 

 

                                                           
ىُت لهىاٖت ٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وجغقُض ٢اعاتها ,صعاجفي دلُل اإلاالي ؾٗاصة الُمين , اؾخسضام الخ  (1) ظهؼة ؤؾت خالت اإلااؾؿت الَى

ت , ظامٗت الخاط الخًغ, باجىت ,ُواإلاغا٢بت ؾ٠ُُ,مظ٦غة م٣ضمت لىال٣ُاؽ   59م 2009-2008ل قهاصة ماظؿخير في الٗلىم الخجاٍع
ش ي , الدؿُير   (2)  68اإلاالي وؤلاصاعة اإلاالُت صعوؽ وجُب٣ُاث صاع واثل ليكغ وجىػَ٘ , الاعصن, م  بلُاؽ بً ؾاس ي , ًىؾ٠ ٢َغ
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 عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مٗضوم:-ط

مشل الىي٘ ألامل لدؿُير وهي خالت هاصعة الخضور بط جمشل الخىا٤ٞ الخام في ٩َُل  اإلاىاعص والاؾخسضاماث ٍو

ل الاخخُاَاث اإلاالُت للماؾؿت .  ٖملُت جمٍى

 (1)مً أؾفل اإلايزاهُت :-2

م٨ً خؿابه  بالٗال٣ت  ٌٗبر عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ًٖ الٗال٢ت بين ألانى٫ اإلاخضاولت و الضًىن ٢هيرة ألاظل ٍو

 الخالُت 

 ىن ٢هيرة ألاظل .صً–عؤؽ اإلاا٫ الٗام = ألانى٫ اإلاخضاولت 

إزظ )  ( مً ؤصوى اإلايزاهُت ٖلى زالزت خاالث  ج٩ىن ٦ما ًلي :FRٍو

 عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مىظب : -ؤ

دب٣ اإلاخضاولت ؤي ؤن اإلااؾؿت حؿخُُ٘ مىاظهت ال٣غوى ال٣هيرة ألاظل باؾخسضام ؤنىلها  ى ظؼء ٞاثٌ ٍو

ى   نمالي ًمشل َامل ألاما  ؽ اإلاا٫ الٗامل .عؤَو

 لٗامل ؾالب :عؤؽ اإلاا٫ ا-ب

ث  التي حؿضص في اج٩ىن ألانى٫ اإلاخضاولت ال٣ابلت للخدهُل في ألاظل ال٣هير ٚير ٧اُٞت لخُُٛت الاؾخد٣ا٢

 ظل ال٣هير .ألا 

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مٗضوم: وهي الخالت التي جخم٨ً اإلااؾؿت مً حُُٛت ال٣غوى ٢هيرة ألاظل باؾخسضام _ ط

 جؼ وهي الخالت مشلى وهاصعة الخضور .ؤنى٫ اإلاخضاولت صون جد٤ُ٣ ؤي ٞاثٌ ؤو ع

م٨ً جىيُذ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مً زال٫ الك٩ل الخالي   ٍو

 

 

 

 

 

 

                                                           
 72, م2010ت,صاع َىمت للُباٖت اليكغ ,الجؼاثغ ,لإلاالي للماؾؿت ,صعوؽ ومؿاثل مدلى مِش ي قُست ,الدؿُير از  (1)
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 (: عأؽ اإلااٌ العامل 1-2الشيل عكم )                                                           

 

 

 

 عأؽ اإلااٌ العامل 

 

 

                                  

 اإلاطضع :

 Alain Marion, Analyse financière concepts et méthodes. DUNOD, 3 

édition, France, 2004, P119 

 :ُا: أهىاع  عأؽ اإلااٌ العاملهثا

ى٣ؿم بلى ؤ  (1)عبٗت ؤهىإ :ٍو

ٗغ  عأؽ اإلااٌ العامل ؤلاحمالي :-1  مٕى اإلاىظىصاث اإلاخضاولت .ٝ ٖلى ؤهه  مجَو

ى َامل الًمان اإلاخمشل في طل٪  الجؼء مً  ألامىا٫ الضاثمت اإلاؿخسضمت في  عأؽ اإلااٌ العامل الطافي :-2 َو

ل ظؼء مً  اإلاىظىصاث اإلا ًاٝجمٍى صون ط٦غ ٧لمت الهافي  ٖلُه ؤخُاها عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ٣ِٞ خضاولت ٍو

 ًازظ به. الىٕى ألاّو٫ ال اٖخباعا ؤن

ى طل٪ الجؼء مً ألامىا٫ الخانت اإلا عأؽ اإلااٌ الخاص :-3 ل اإلاىظىصاث اإلاخضَو ولت بٗض اؿخٗملت في جمٍى

ل اإلاىظىصاث الشابخت ؤي:  جمٍى

 عؤؽ ما٫ ٖامل زام . -عؤؽ اإلاا٫ الٗالم  ألاظىبي =عؤؽ اإلاا٫ ٖامل 

 عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ألاظىبي = ألامىا٫ الضاثمت ألاظىبُت .

 

 

                                                           
غان  لليكغ والخىػَ٘ , ألاعصن,  , صاع  باٙل  اإلااليب٣ا للمٗاًير الضولُت ؤلا َقُٗب , الخدلُل اإلاالي الخضًض,  قىٝى   (1)  125, م2012َػ

 

 ألامىا٫ الضاثمت

 

 ألانى٫ الشابخت

 

ت  الانى٫ الجاٍع
 

 الخهىم اإلاخضاولت
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 (1)عا: العىامل اإلاؤثغة على أؾاؽ اإلااٌ العامل :عاب

سخل٠ بازخالٝ صوعة الاؾخٛال٫ , ٩ٞلما  ٞىجض ؤن  حجم عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ًخٛير _ صوعة الاؾخغالٌ : 1 ٍو

لت ل٨ما جُلبذ وظىص حجم  ٦بير في ألامىا٫ الضاثمت لخُُٛتها ال٨ٗـ صخُذ, ٞمشال  ٧اهذ َظٍ الضوعة ٍَى

ت صو  لت.اإلااؾؿاث الخجاٍع  عة اؾخٛاللها ٢هيرة ؤما اإلااؾؿاث الهىاُٖت  ٞضوعتها  ٍَى

: بٌٗ اإلااؾؿاث جخميز بيكاٍ مىؾمي ُٞخإزغ  وكاَها بالخٛيراث  اإلاىؾمُت , ٧ان   الخغيراث اإلاىؾمُت-2

ير اإلاسؼوهاث  الالػمت )مسؼون   ًغجٟ٘ ؾٗغ اإلاىاص ألاولُت في ٞترة مُٗىت لهظا ًجب ؤن جىاظه َظٍ الخالت بخٞى

 لٗمل (.ا

 : ٩ٞلما ٧ان  حجم وكاَها ٦بير  جدخاط بلى عؤؽ ما٫ ٦بير وال٨ٗـ صخُذ . حجم وشاؽ اإلاؤؾؿت-3

٠ اإلاىخجاث وبالخلي ًجب جدضًض ؾبُعت وشاؽ اإلاؤؾؿت :  -4 ُت وحجم جهٍغ ٞغؤؽ ما٫ الٗامل مغجبِ  بىٖى

 َبُٗت ؤلاهخاط في اإلااؾؿت . 

 : العامل خخُاحاث  عأؽ اإلااٌجدلُل ا  اإلاؿلب الثاوي :

 ؾيخُغ١ مً زال٫ َظا اإلاُلب بلى حٗغي ٝ اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل و٦ظا ؤهىاٖه.

 أوال: حعٍغف اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ العامل :

ت اإلاغجبُت اعجباٍ  الاخخُاظاث  في عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ٌٗٝغ  ٖلى ؤهه ٢ؿِ ؤو الجؼء مً  الاخخُاظاث الًغوٍع

 مباقغ بضوعة الاؾخٛال ٫ .

 :أهىاع اخخُاحاث  عأؽ اإلااٌ العامل: ثاهُا-

ين مً اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل:  هميز بين هٖى

 اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫ :-1

ل اإلاخىلضة ًٖ  صوعة الاؾخٛال٫ وؾبب خضوزه ٞاع١ ػمني بين اخخُاظاث الاؾخٛال٫  جخمشل اخخُاظاث الخمٍى

 ومىاعص الاؾخٛال٫ خُض ؤن :

ت صوعة الاؾخٛال٫.اخخُاظاث الاؾخ ل بٟٗل ؾٖغ  ٛال٫ : جخمشل في اخخُاظاث الخمٍى

 مىاعص الاؾخٛال٫ :جخمشل مىاعص الاؾخٛال٫ بٟٗل الضًىن اإلا٣ضمت مً اإلاىعصًً.

 

 

                                                           
اث اإلاضعؾُت ,الضػاثغ ,  (1) ني للمُبٖى الم , الدؿُير اإلاداؾبي واإلاالي , الضًىان الَى  175-174, م2013الٟىػي مدمض بً لٗىع بٖى
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 ( : مىاعص  واخخُاحاث الاؾخغالٌ 7-2الجضٌو عكم )    

 مىاعص  الاؾخغالٌ   اخخُاحاث الاؾخغالٌ 

 اإلاسغوهاث )ال٣ُمت الخالُت (

اث اإلا٣ضمت ٖلى الُلبُاث الدؿ ب٣ُاث واإلاضٖٞى

 للؼباثً )ال٣ُمت ؤلاظمالُت (

ت مؿب٣ت مغجبُت باالؾخٛال٫.  مهاٍع٠ مضٖٞى

اث والضًىن ٖلى الُلبُاث   الدؿب٣ُاث و الضٖٞى

 صًىن الاؾخٛال٫ 

 صًىن اإلاىعصًً 

 صًىن ظباثُت 

ت مؿب٣ا مغجبُت -صًىن ؤزغي  مىخىظاث مضٖٞى

 باالؾخٛال٫ 
َٗت ٚىُت, مدضصاث ازخباع اله٩ُل اإلاالي اإلاىاؾب للماؾؿت ,صعاؾت خالت  ماؾؿت ألاقٛا٫ والتر٦ُب ٞٙغ  ؾتلٛاو, مظ٦غة م٣ضمت اإلاهضع :بىػع 

 155,م 2012-2011م الدؿُير , جسهو مالُت ماؾؿت ,ظامٗت ,ُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في ٖلى يمً مخ

دؿب اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫ بالٗال٢ت  (1) الخالُت : ٍو

مجمٕى الضًىن ال٣هيرة ألاظل )ٚير –اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫ =٢ُم الاؾخٛال٫ +٢ُم ظاَؼة. 

ُت (  الؿلٟاث اإلاهٞغ

–)مجمٕى الضًىن ٢هيرة ألاظل  –٢ُم ظاَؼة( –اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫= )ألانى٫ اإلاخضاولت 

ُت (   الؿلُٟاث اإلاهٞغ

 مىاعص الاؾخٛال٫ الضوعة –عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫ =اخخُاظاث الاؾخٛال٫ الضوعة اخخُاظاث 

 اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل زاعط  الاؾخٛال٫ :-2

ل اإلاخىلضة ًٖ صوعة الاؾخٛال٫ ًٖ صوعة زاعط الاؾخٛال٫ , بؿبب خضور ٞاع١ ػمني  جخمشل اخخُاظاث الخمٍى

ٓهغ  الجضو٫ الخالي بين اخخُاظاث زاعط الاؾخٛال٫ )صاثىىن  آزغون( وواعص زاعط الاؾخٛال٫ صًىن مخىىٖت,ٍو

 اإلاىاعص  والاخخُاظاث زاعط  الاؾخٛال٫ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 175اإلاغظ٘  الؿاب٤ ,م   (1)
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 ٌ  مىاعص  واخخُاحاث زاعج الاؾخغالٌ ( 8-2): عكم  الجضو

 اإلاىاعص  زاعط الاؾخٛال٫  الاخخُاظاث زاعط الاؾخٛال٫ 

ت )٢ُمت بظمالُت(  طمم مضهُت مخىٖى

ت   ؤ٢ؿاٍ مضٖٞى

ت للكغ٧اء .  خؿاباث ظاٍع

 صاثىىن ٖلى بُ٘ الخشبُخاث 

ت مؿب٣ا زاعط الاؾخٛال٫ .  مهاٍع٠ مضٖٞى

ت   صًىن مخىٖى

 صًىن ٖلى الاؾدشماعاث 

 صًىن ظباثُت 

 صًىن ؤزغي زاعط الاؾخٛال٫ 

ت مؿب٣ا زاعط الاؾخٛال٫   مىخجاث مضٖٞى

ٗت ٚىُت , مغظ٘  ؾاب٤ , م   155اإلاهضع : بىػَع

 

دؿب اخخُاظاث   عؤؽ اإلاا٫ الٗامل زاعط الاؾخٛال٫ بالٗال٢ت الخالُت : ٍو

مىاعص زاعط اؾخٛال٫ –اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل زاعط الاؾخٛال٫ =اخخُاظاث  زاعط اؾخٛال٫ الضوعة 

 الضوعة.

 ٦ما ًم٨ً ؤن  ًدؿب بالٗال٢ت الخالُت:

ت  ت .صًىن مخى–اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل زاعط الاؾخٛال٫ =طمم مضًىت مخىٖى  ٖى

 ومىه اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالُت :

اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ ؤلاظمالُت =اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل لالؾخٛال٫ +اخخُاظاث عٍؤ اإلاا٫ الٗامل زاعط 

 الاؾخٛال٫ 

 (1)ؽ اإلااٌ العامل ::العىامل اإلاؤثغة على اخخُاحاث عأثاهُا

ما٫ , ؤي خؿب َبُٗت  ؾؿتًم٨ً  ؤن ًسخل٠ مً  ما ؾبُعت اليشاؽ : -أ م حؿاوي ع٢م ألٖا ألزغي ٚع

 اليكاٍ الظي ج٣ىم به اإلااؾؿت .

٩ىن مبلٜ  الخغػوهاث  مغجٟ٘ -ب لت و٢ُمت مًاٞت ٩ًىن الاخخُاط مغجٟ٘ ٍو اإلااؾؿاث التي لها  صوعة بهخاط ٍَى

 هدُجت َى٫ صوعة ؤلاهخاط .

 اٞت يُٟٗت ٩ًىن الاخخُاط ي٠ُٗ  الاؾدشماع :ٞاإلااؾؿاث التي لها صوعة  بهخاط ٢هيرة و٢ُمت مً-ر

 عابعا  :الخفؿير اإلاالي الخخُاحاث عأؽ اإلااٌ العامل : ًأزظ الخاالث  الخالُت : 

ظا ٌٗني ؤن اخخُاظاث الضوعة حؿاوي مىاعص الضوعة .BFR +0اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ ٌؿاوي الهٟغ: -ؤ  : َو

                                                           
الم ,مغظ٘  ؾاب٤ م   (1)  178-177الٟىػي مدمض بً لٗىع بٖى



 اإلاالُت                            واإلااقغاث  اإلاالُت  ال٣ىاثم                                                                            الثاويالفطل 

 

64 
 

 ث الضوعة ا٢ل  مً  مىاعص الضعوة .: مٗىاٍ ؤن  اخخُاظا BFR  >0اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل :-ب

 : َظٍ ٌٗني ؤن  اخخُاظاث الضوعة ؤ٦بر مً مىاعص الضعوة BFR<0ط:اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؾالبت 

ىت   (1)اإلاؿلب الثالث : جدلُل الخٍؼ

ىت و٦ظا َغ١ خؿابها   ؾىدىاو٫ مً زال٫ َظا اإلاُلب ٧ل مً حٍٗغ٠ الخٍؼ

ىت  ف الخٍؼ  أوال: حعٍغ

ٓهغ الخًاعب بىيىح بين الؿُىلت والغبدُت ٌٗخبر حؿُير  ىت الهاُٞت اإلادىع ألاؾاس ي لدؿُير الؿُىلت , ٍو الخٍؼ

اء  دبض٫ مٗها مك٩ل ٞو ت , ٍو ض مً  ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى حؿضًض اإلاؿخد٣اث بؿٖغ ىت جٍؼ اصة ٢ُمت الخٍؼ , ٍٞؼ

 اإلااؾؿت بالتزاماتها هدى صاثىيها.

ىت :  (2) ثاهُا ؾغق خؿاب الخٍؼ

ىت = ع   اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  –ؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخٍؼ

ُت  ىت = ال٣ُم الجاَؼة = الؿلٟاث الهٞغ  الخٍؼ

ىت :  ثالثا الخفؿير اإلاالي للخٍؼ

 ٤ ا ٞو  هي : خاالث 3ًم٨ً  جٟؿيَر

ىت مىحبت :    TN>0الخٍؼ

ي ٞاثٌ مُٗل مٗىاَا ؤن عؤؽ اإلاا٫ ؤ٦بر مً اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل وجُغح  اإلااؾؿت مك٩لت الغبدُت ؤ

٤ حؿهُل الدؿضًض .  وبالخالي ٖليها مٗالجت َظا ألامغ بخُٗٓم  ٢ُم الاؾخٛال٫ ًٖ ٍَغ

ىت الؿالبت     :TN>0الخٍؼ

ظا ٌعي ؤن  اإلااؾؿت لم  حُٛي عؤ  بٗني ؤن   ؽ اإلاا٫ الٗامل ا٢ل مً  اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل َو

ظا ًُغح مكا٧ل مشل ج ٩ال٠ُ بياُٞت ولهظا ًجب ٖليها ؤن  جدهل خ٣ى٢ها اخخُاظاتها ٧لُا وهي خالت عجؼ َو

 . وؤمىالها مً الؼباثً ؤو جُلب ٢غيا مً  البى٪

ىت حؿاوي الطفغ :  وفي َظٍ الخالت هالخٔ ؤن  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ٌؿاوي اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ TN=0الخٍؼ

ظا ٌٗني ؤن  اإلااؾؿت مداٞٓت ٖلى ويُٗتها اإلاالُت وهي الخالت اإلاشل ير صاثمت , مً الهٗب الٗامل ,َو ي ٚو

 ظضا الىنى٫ بليها 

                                                           
اث الجامُٗت , الجؼاثغ ,   (1)  35, م 2004مباع٥ لؿلى٥ , الدؿُير اإلاالي , صًىان اإلاُبٖى

للماؾؿت الا٢خهاصًت ٢ُاؽ وج٣ُُم ,صعاؾت خالت ماؾؿت نىاٖاث ال٩ىابل بؿ٨غة , مظ٦غة  جسغط م٣ضمت لىُل قهاصة  يٖاص٫ خش ي, ألاصاء اإلاال  (2) 

 42-41م  2002-2001ىاُٖت, ظامٗت مدمض زًُغ , بؿ٨غة, لهالىم الدؿُير جسهو حؿُير ماؾؿاث ماظؿخير في ٖ
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 اإلابدث الثالث  : الخدلُل باليؿب اإلاالُت 

ت مً اإلااقغاث  التي ٌٗخمض ٖليها اإلادلل للىنى٫ بلى جدلُل الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت , وطل٪  ًًم مجمٖى

ت ؤما٦ً ومؿبباث َظٍ  ؾُٗا ال٦دكاٝ ألازُاء ومٗالجت الازخالالث والخ٣لُل مً اإلاساَغ ؤو مىٗها , ومٗٞغ

 اإلاكا٧ل 

 اإلاؿلب ألاٌو : جدلُل وؿب الؿُىلت والهُىُلت:

 أوال: مؤشغاث الؿُىلت 

ٟها ٦ما ًلي :٣ًهض بالؿُىلت في اإلااؾؿت ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ؾضاص  الالتزاماث اإلاُلىبت في ألاظل  ًم٨ً حٍٗغ

 (1)ؤي زؿاعة . ٣هير في مُٗاص اؾخد٣ا٢ها صون جدملال

 (2)٪  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مٟهىم الؿُىلت في اإلااؾؿت جغجبِ بٗاملين ؤؾاؾُين َما :وبىاءا ٖلى طل

اء في جاًش -ؤ اء بااللتزاماث اإلاُلىبت منها ٖلى  قٍغ ؤن  ًخم  الٞى اؾخد٣ا١ َظٍ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

 الالتزاماث 

اء اإلااؾؿت بالتزاماث صون ؤن  جدهل ٖلى ؤي زؿاعة , وطل٪ ألهه  مً -ب اإلام٨ً ؤن  جًُغ  ؤن ًخم ٞو

ظا ٌٗغى اإلااؾؿت لخدمل زؿاعة هدُجت ه٣و  ٤ جضبير  ه٣ضًت مً  بُ٘ ؤنىلها َو اإلااؾؿت بلى ؾضاص ًٖ ٍَغ

 ظؼء مً ؤنىلها  ٢ض ج٩ىن في خاظت بليها

 ؾؿت كُاؽ الؿُىلت في اإلاؤ -1 

ب٪ بىاء ٖلى :َىا٥ ظملت مً  اإلااقغاث  التي ًم٨ً إلصاعة اإلااؾؿت اؾخسضاماَا في ٢ُاؽ الؿُىلت , وط

 اإلاٗلىماث جدهل ٖليها مً ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي 

ظا اإلااقغاث  ج٨مل بًٗها  ٘ , مُٗاع الى٣ضًت َو .وؿبت الؿُىلت  جخمشل في مُٗاع الخضاو٫,مُٗاع الؿضاص الؿَغ

خماص ٖلى ماقغ واخض  ل٣ُاؽ صعظت الؿُىلت في اإلااؾؿت ,وؾىٗٝغ ٧ل منها  البٌٗ ٞال ًجب ٖلى لئلصاعة الٖا

 ًلي : ٦ما

 (3)معاًير الخضاٌو :-

خم خؿابها ب٣ؿمت ألانى٫ اإلاخضاولت ٖلى الخهىم اإلاخضاولت وجخًمً ألانى٫ اإلاخضاولت ٖا صة الى٣ضًت ٍو

الخهىم اإلاخضاولت ٞخًمً ٖاصة  وعا١ مالُت ٢ابلت للبُ٘ والظمم واإلاسؼوهاث , ؤماواؾدشماع ما٢خت , ؤو ؤ

 .ل ث اإلاىعصًً وؤوعا١ الضٞ٘ ٢هيرة ألاظاؿابخ

                                                           
 81ؤخمض خمُض الٗلي ,مغظ٘ ؾاب٤ ,م   (1)
غاى الخسُُِ والغ٢ابت ,مكزبراء ال  (2)  51-50غ٦ت الٗغبُت ,ألاؾالُب الخضًشت للخدلُل اإلاالي وبٖضاص اإلاىاػهاث أٚل
 430الضاع الجامُٗت , مهغ , ممدمض نالر  الخىاوي,ظال٫ ببغاَُم الٗبض, ؤلاصاعة اإلاالُت   (3)
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 ضٌى اإلاخضاولت /الخطىم اإلاخضاولتألا     :  وجدؿب بالٗال٢ت الخالُت 

لهوحٗبر َظٍ ال ,ؤي جخ٤ٟ م٘ اؾخد٣ا١ َظٍ الالتزاماث بلى ه٣ضًت في مىاُٖض يؿبت ٖلى اإلاضي الظي ًم٨ً جدٍى

 .ٖضص  مغاث  حُُٛت ألانى٫ اإلاخضاولت للخهىم اإلاخضاولت 

عت :-  (1)معاًغ الؿُىلت الؿَغ

٣ا ما وهي ٖباع  ة ًٖ  ٢ُمت ألانى٫ الى٣ضًت وقبه الى٣ضًت ٖلى الخهىم اإلاخضاولت , وجدؿب َظٍ ألازيرة ٞو

 ًلي 

 به هلضًت /الخطىم اإلاخضاولتشضٌى الىلضًت والألا                                             

لجىء بلى بُ٘ ؤنل مً ماتها ٢هيرة ألاظل , وطل٪ صون الالتز لى ٢ُاؽ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى حؿضًض اتهضٝ ب

 ؤنىلها التي ًهٗب بُٗها صون الخٗغى للخؿاعة .

   (2)معاًغ الىلضًت : -

 الىلضًت /الخطىم اإلاخضاولت      :   ب بالٗال٢ت الخالُتؿجد

اء باإلاضي ال٣هير بمخُلبتها اإلاخضاولت  ظا اإلاُٗاع ؤ٦ثر جدٟٓا خُض ًدهغ ٢ضعة اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ٖلى الٞى َو

ت . مً الى٣ضًت له مً اإلاىظىصاث بلى ه٣ض بؿٖغ  لضيها  ولِـ الى٣ض ,وما ًم٨ً جدٍى

 ىلت :ُة الؿملُاؽ حىص -أ

غ الؿُىلت لجمُ٘ اإلااؾؿاث ظاهب مً الامان في  ىت ,خُض جٞى خماص ٖلى صو٫ جض٣ٞاث الخٍؼ ًخم  خؿابها بااٖل

ت ,ؤَ ير ال٣ضعة ٖلى مىاظهت الالتزاماث الى٣ضًت الجاٍع  م َظٍ اليؿب :ؤوكُتها مً زال٫ جٞى

الى٣ضًت = وؿب الخُُٛت -

ح٨ٗـ َظٍ اليؿبت ما بطا ٧اهذ اإلااؾؿت جيخج ه٣ضًت بما ُٞه ال٨ٟاًت إلاىاظهت الالتزاماث ومضي الخاظت بلى 

٤ الا٢تراى ؤو بىاؾُت ؤصواث اإلا٨ملت . ل ًٖ ٍَغ  الخمٍى

ت := -  ماقغاث الخض٣ٞاث الى٣ضًت الًغوٍع

٨ٗـ َظا اإلااقغ مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جىلُض ه٣ضًت مً ألاوكُت الغثِؿُت بك٩ل ٨ًٟي إلاىاظهت  َو

ت  لُت الًغوٍع  اخخُاظاتها الخمٍى

ت:=-3  وؿبت الٟاثضة اإلاضٖٞى

                                                           
 115ؤًمً  الكىُي, مغظ٘ ؾاب٤ ,م  (1)
 116اإلاغظ٘  الؿاب٤ ,م   (2)
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غ َظٍ اليؿبت ٖلى ماقغاث ًٖ مضي اؾخٟاصة الى٣ضًت مً ألاوكُت الدكُٛلُت في ؾضاص الٟىاثض اإلاخٗل٣ت  وجٞى

 . بال٣غوى

 أَمُت الؿُىلت في اإلاؤؾؿت :-2

 (1)اإلااؾؿت في الى٣اٍ الخالُت : الى٣ضًت في ج٨مً الؿُىلت 

٤ بىاء ؾمٗت اثخماهُت ظضًضة  .ؤ. جضٖم ز٣ت م٣غيين اإلااؾؿت بها ًٖ ٍَغ

 .ب. الاؾخمغاع في ٢ُام اإلااؾؿت بٗملُاتها ) وكاَاتها الدكُٛلُت( بك٩ل مؿخمغ

ير الؿُىلتث. اؾخٟاصة اإلااؾؿت مً الخهم ال  .ى٣ضي ٖىض جٞى

ضم الايُغاع بلى صٞ٘ ٧لٟت ٖالُت ٖلى ألامىا٫ اإلا٣تريت  .ر. ججىب الا٢تراى ٖو

اء بااللتزاماث ٖىض الاؾخد٣ا١ وجٟاصي زُغ الى٢ٕى بالٗؿغ اإلاالي  ط.الٞى

 ح.مىاظهت الٓغوٝ الُاعثت.

ل  :ثاهُا: اإلاؤشغاث اإلاالُت اإلاؿخسضمت في جدلُل َُيل الخمٍى

بيؿب اإلال٨ُت ؤو اإلاضًىهُت ,وتهضٝ َظٍ اإلااقغاث ل٣ُاؽ مضي مكاع٦ت ؤصخاب اإلااؾؿت ٦ظل٪  وحٗٝغ

 ومضي

ل ؤوكُت اإلااؾؿت  (2)مكاع٦ت الضاثىين في جمٍى

ل1-  :ؾغق كُاؽ مؤشغاث َُيل الخمٍى

 :مً ؤَم َظٍ اإلااقغاث هظ٦غ ما ًلي

 (3)أ. وؿبت الخطىم اإلاخضاولت إلى خم اإلالىُت

خم خؿاب َظٍ اليؿبت ب٣ؿ  .مت الخهىم اإلاخضاولت ٖلى خ٤ اإلال٨ُتٍو

 :وحكمل خ٣ى١ اإلال٨ُت في اإلااؾؿت

 .عؤؽ اإلاا٫, ألاعباح ٚير مىػٖت, الاخخُاَاث

 .ٞاثٌ عؤؽ اإلاا٫

 ًلي: ليؿبت ٦ماوج٩ىن َظٍ ا

 لخطىم اإلاخضاولت / خم اإلالىُتا                                                             

ه ٧لما ٧اهذ خ٣ى١ اإلال٨ُت ٦بيرة والضًىن ٧لما اهسًٟذ َظ
ّ
 ٍ اليؿبت ٧لما ٧ان الىي٘ ألاًٞل للماؾؿت أله

 .نٛيرة ٧لما ػاص يمان الضاثىين وال٨ٗـ صخُذ

 (4):وؿبت إحمالي الضًىن إلى خم اإلالىُت .ب

                                                           
ل وؤلاصاعة اإلاالُت , الضاع الجامُٗت,مهغ,ؤٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الخلُم ,  (1)  57,م 2008ؾاؾُاث الخمٍى
 96مدمض ٖباؽ بضوي, مغظ٘ ؾاب٤, م  (2)
ؼ,ا٢خهاصًاث   (3) ل والخدلُل اإلاالي, صون صاع اليكغ , مهغ ؾمير مدمض ٖبض الٍٗؼ  240, م 2007الاؾدشماع والخمٍى
 241-240اإلاغظ٘  الؿاب٤, م  (4)
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لت ألاظل ضخمت ه ًم٨ً ؤن ج٩ىن الضًىن ٢هيرة ألاظل نٛيرة والضًىن ٍَى
ّ
 ٌٗاب ٖلى اليؿبت الؿاب٣ت ؤه

 أحمالي الضًىن / خم اإلالىُت               مٗالجتها بهظٍ اليؿبت ومىه جم

 .ؤًٞلٍ اليؿبت ٧لما ٧اهذ اإلااؾؿت في ومً البضًهي ؤهه ٧لما اهسًٟذ َظ

ٌ  -ج.  (1):وؿبت إحمالي الضًىن إلى إحمالي ألاضى

 :, وهي بالٗال٢ت الخالُتًخم خؿاب َظٍ اليؿبت ب٣ؿمت بظمالي الضًىن التي ٖلى اإلااؾؿت بلى بظمالي ألانى٫ 

                                               ٌ  إحمالي الضًىن / مجمىع ألاضى

كير َظا اإلاُٗاع بلى وؿبت مؿاَمت ٚير اإلاال٨ين في ٧ل وخضة ه٣ضًت مً اإلاىظىصاث وج٣ِـ َظٍ اليؿبت  َو

ؿعى الضاثىىن صاثما بلى ؤن ج٩ىن َظٍ ألامىا٫ التي ٢ضمها الضاثىىن بلى بظمالي اإلاؿدشمغ في اإلااؾؿ م٣ضاع ت, َو

اصة مٗض٫ ألامان, وفي َظا الؿُا١ ًم٨ً للمدلل ؤن ٌؿخٗين بيؿب ؤزغي للخ٨م  .اليؿبت مىسًٟت وطل٪ لٍؼ

 اإلااؾؿتٖلى ٢ضعة 

لت ألاظل منها:   (2)ٖلى ؾضاص صًىنها ٍَى

لت ألاحل إلى ألاضٌى الثابخت  :ص. وؿبت الضًىن ؾٍى

 :جدؿب بالٗال٢ت الخالُت

لت ألاحل / ألاضٌى الثابخت  الضًىن ؾٍى

ل امخال٥ ألانى٫ الشابخت, ٞالخهى٫ ٖلى  لت ألاظل في جمٍى جبين َظٍ اليؿبت م٣ضاع مؿاَمت الضًىن الٍُى

 ماقغ ٖا٫

ظا ماقغ ٚير ظُض خُض ًٟترى ؤن  ٌٗني ؤن اإلاؿاَمت ٖالُت الالتزاماث الشابخت في امخال٥ ألانى٫ الشابخت, َو

 ج٩ىن اإلاؿاَمت

ل الضازلُت ٦غؤؽ اإلاا٫...الخ, وخين ٩ًىن مىسٌٟ ٩ًىن ألا  ٖٓم في امخال٥ ألانى٫ الشابخت إلاهاصع الخمٍى

 يمان ظُض لخل٪ ال٣غوى .

 :ط.وؿبت خلىق اإلالىُت إلى الخلىق الثابخت

ٌ         :جدؿب بالٗال٢ت الخالُت  خلىق اإلالىُت / مجمىع ألاضى

 (3):وؿبت حغؿُت الفىائض .ع

ل خُض حٗٝغ َظٍ اليؿبت حؿاَم بك٩ل مهم ف ي صعاؾت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى حؿضًض صًىنها في ألاظل الٍُى

 مغاث جسُُت الٟىاثض. بٗضص

 ضافي الغبذ والػغائب / مطغوف الفائضة : ًخم خؿابها بالٗال٢ت الخالُت 

غ ألصخاب ال٣غوى للخهى٫ ٖلى ٞىاثض ٢غويهم, خُض  ؤَم ما جبِىه َظٍ اليؿبت, َامل ألامان اإلاخٞى

                                                           
 112مجُض ال٨غدي,مغظ٘ ؾاب٤, م  (1)
ض عيا زىٟغ,ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت, َبٗت   (2)  137-136,مغظ٘ ؾاب٤ , م02مٍا
 138-137اإلاغظ٘  الؿاب٤, م   (3)
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ت صون ؤًت بعبا٧اث لؤلوكُت  اقغ الٗالياإلا بين ٢ضعة اإلااؾؿت, الٗالُت ٖلى حؿضًض ٞىاثض ال٣غوى الؿىٍى

 اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت.

 أَمُت مؤشغاث الهُيل اإلاالي : -2

 :جمشل ؤَمُت ٦بيرة ل٩ل مً الضاثىين وؤصخاب اإلااؾؿت وطل٪ عاظ٘ إلاا ًلي

ض ًٖ حجم الضًىن, ٌٗخبر ٖامل ؤمان لهم ًم٨ً يهخم صاثني اإلااؾؿت ؤن ٩ًىن لها عؤؽ ما٫ مم1. لى٥ ٦بير ًٍؼ

 .ؤمىالهم مىه ٖىض حٗغى اإلااؾؿت لالنهُاع اؾترصاص

ل الخاعجي, ألّ  ن طل٪ ٢ض ًاصي .2 ل ظؼء مً ؤوكُتها بالخمٍى يهخم ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫ في اإلااؾؿت ؤن ًخم جمٍى

اصة  شماع الضًىن ؤٖلى الٟىاثض اإلاؿخد٣ت ٖليها.الٗاثض ٖلى عئوؽ ؤمىالهم بطا ٧ان الٗاثض ٖلى اؾد بلى ٍػ

  :اإلاؿلب الثاوي: جدلُل وؿبت الغبدُت

 (1):ًجب ؤن هٟغ١ ؤوال بين الغبذ والغبدُت

ٞالغبذ َى ٖباعة ًٖ الٟغ١ بين ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث, ؤما الغبدُت ٞهي ٖباعة ًٖ مُٗاع لخ٣ُُم ألاصاء في 

 إلاُلب.اإلااؾؿت, وؾيخُغ١ بليها بالخٟهُل في َظا ا

 :أوال: كُاؽ عبدُت اإلاؤؾؿت

بن ٢ُاؽ الغبدُت ًخم باؾخسضام البُاهاث الىاعصة في ٢اثمت الضزل وهي بخضي ال٣ىاثم اإلاالُت وحٗخبر م٨ملت 

خماص ٖلى مٗلىماث مً ٢اثمت (2)اإلاغ٦ؼ اإلاالي  ل٣اثمت ,٦ما ًىظض بٌٗ اإلااقغاث ألازغي التي ًخم خؿابها بااٖل

ىت. جض٣ٞاث  (3)الخٍؼ

 :ى٣ؿم َظٍ اإلااقغاث بلىوج 

 (4)اإلاؤشغاث اإلاؿخسضمت للُاؽ عبدُت اإلابُعاث في اإلاؤؾؿت 1-

 :أ. اليؿبت بين إحمالي ألاعباح وضافي اإلابُعاث

  وجدؿب بالٗال٢ت الخالُت:

 

ؿخسضم َظا اإلااقغ في اإلا٣اعهت بين ما خ٣٣خه اإلااؾؿت وما جد٣٣ه اإلااؾؿت اإلامازلت لها, ؤو م٣اعهت هٟـ  َو

 .اإلااؾؿت في ٖضة ؾىىاث مسخلٟت لىٟـ

 (5): ب. وؿبت بين ضافي ألاعباح وضافي اإلابُعاث

                                                           
 .71مغظ٘ ؾاب٤ ,م  زبراء الكغ٦ت الٗغبُت,  (1)
 143,م 2005ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي ,الخدلُل اإلاالي , الضاع الجامُٗت ,مهغ,   (2)
 167مدمض ببغاَُم ٖبض الغخُم , مغظ٘ ؾاب٤ , م   (3)
 .167مدمض ِٖؿاوي بضوي,مغظ٘ ؾاب٤, م   (4)

 385اإلاغظ٘ الؿاب٤ ,م  (5) 
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 :نافي ألاعباح :جدؿب بالٗال٢ت الخالُت

حؿخسضم ل٣ُاؽ مضي ٢ضعة اإلابُٗاث ٖلى جد٤ُ٣ نافي عبذ اإلااؾؿت وم٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت ؤو 

 .ليؿبت ٧لما ػاصث ٦ٟاءة اإلااؾؿتاإلامازلت و٦ما اعجٟٗذ َظٍ ا باإلااؾؿاث

 (1):اليؿبت بين اإلاطغوفاث ) أو أي بىض منها ( وضافي اإلابُعاث .ج

 اإلاطغوفاث / ضافي اإلابُعاث                 :جدؿب بالٗال٢ت الخالُت

خم م٣اعهت َظٍ  َظا اإلااقغ َى ٖباعة ًٖ الٟغ١ بين اليؿبخين الؿاب٣خين ؤي بظما٫ الغبذ ونافي الغبذ ٍو

 .بمهغوٞاث اإلااؾؿاث اإلامازلت ؤو م٣اعهت اهسٟايها واعجٟاٖها بين ؾىىاث مسخلٟت ؿبتالي

ومً صعاؾت اإلااقغاث الؿاب٣ت اإلاؿخسضمت في ٢ُاؽ عبدُت اإلابُٗاث في اإلااؾؿت ًالخٔ ؤهه ًجب ٖلى ؤي 

اصة اليؿبت ألاولى ووؿبت نافي الغبذ بلى اإلابُٗاث ماؾؿت ٖمل  .ٖلى ٍػ

جب ٖليها ؤًًا جسٌُٟ  اليؿبت الشالشت وهي وؿبت اإلاهغوٞاث ٖلى اإلابُٗاث طل٪ ألن بصاعة اإلااؾؿت ج٩ىن  ٍو

طاث ٦ٟاءة ٖالُت بطا اعجٟٗذ وؿب ألاعباح بلى اإلابُٗاث ًٖ اإلااؾؿاث اإلامازلت, وبطا اهسًٟذ وؿب 

 .اإلابُٗاث ٖلى اإلاىٓماث اإلامازلت اإلاهغوٞاث بلى

 (2):ؾؿت اإلاؤشغاث اإلاؿخسضمت للُاؽ عبدُت عأؽ ماٌ اإلاؤ -2

 ًخم ٢ُاؽ عبدُت عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت بدؿاب الٗاثض ٖلى عؤؽ اإلاا٫, الظي ٌٗبر ًٖ مضي ٦ٟاءة اؾخسضام عؤؽ

اإلاا٫ اإلاؿدشمغ في اإلااؾؿت , ومضي ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ٖاثض ٖلى عؤؽ اإلاا٫ , لظل٪ حٗخبر بصاعة 

 .اإلاا٫ ٦ٟاءة ٖالُت في خالت اعجٟإ الٗاثض ٖلى عؤؽ اإلااؾؿت طاث

لت  ٗخبر جد٤ُ٣ ٖاثض مغجٟ٘ ٖلى عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت طو ؤَمُت ٦بيرة للضاثىين زانت ؤصخاب الضًىن ٍَى َو

اء لؿضاص  ألاظل ألن جد٤ُ٣ ٖاثض اؾدشماع مغجٟ٘ ٌكير بلى ٢ىة اإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت وبلى ٢ضعتها ٖلى الٞى

 .الضًىن 

ىض صعاؾت الٗاثض ٖلى الاؾدشماع ًم٨ً خؿاب اإلااقغا  : ث الخالُتٖو

ت مٗض٫ الٗاثض ٖلى ما ًمل٩ىهه  : أ. العائــض على عأؽ اإلاـــاٌ اإلاملــىن ًُٟض ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫ اإلاملى٥ في مٗٞغ

م٨ً خؿابه ٦ما ًلي مً  : عؤؽ اإلاا٫ , ٍو

 ضافي ألاعباح / عأؽ اإلااٌ اإلاملىن          : الٗاثض ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاملى٥

م٨ً  : العامل ب. العائــض على عأؽ اإلاـــاٌ ت مضي ٢ضعة عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح ٍو ًُٟض في مٗٞغ

 خؿابه

 ضافي ألاعباح / عأؽ اإلااٌ العامل :                بالٗال٢ت الخالُت

ُٟض في بصاعة ٧ل ؤمىا٫ اإلاؿدشمغ ٞيها لخد٤ُ٣ ٖاثض مغجٟ٘ ,  : ج. العائــض على إحمالي عأؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ ٍو

خم  ضافي ألاعباح / عأؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ               (3)  : به ٦ما ًليخؿا ٍو

                                                           
 .72زبراء الكغ٦ت الٗغبُت,مغظ٘ ؾاب٤ م   (1)
 73اإلاغظ٘ الؿاب٤ , م  (2)
 146ؤمين الؿُض لُٟي, الخدلُل اإلاالي ,مغظ٘ ؾاب٤, م  (3)

 



 اإلاالُت                            واإلااقغاث  اإلاالُت  ال٣ىاثم                                                                            الثاويالفطل 

 

71 
 

ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن َظا اإلااقغ ٌٗخبر ؤَم اإلااقغاث اإلاؿخسضمت ل٣ُاؽ عبدُت اإلااؾؿت هٓغا ألن مٗض٫ 

 الٗاثض

ل٣ُاؽ  ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغة ؤ٦بر ٖلى ٦ٟاءة اإلااؾؿت , ولى ٧ان اإلاٟغوى ازخُاع وؿبت مالُت واخضة

 . ل٩اهذ وؿبت الٗاثض ٖلى الاؾدشماع عبدُت اإلاىٓمت

ىت3 .  (1): أما ملاًِـ حىصة الغبدُت باليؿبت لجضٌو جضفلاث الخٍؼ

ت مً اإلااقغاث هظ٦غ منها غ ٢اثمت الخض٣ٞاث الى٣ضًت مٗلىماث ًم٨ً بىاؾُتها خؿاب مجمٖى  : جٞى

 : وؿبت ٦ٟاًت الخض٣ٞاث الى٣ضًت الدكُٛلُت

 :الخالُتجدؿب بالٗال٢ت 

ُت ) كطيرة ولدشغُلُت / مخؿلباث الىلضًت ألا الخضفلاث الىلضًت الضازلت مً ألاوشؿت ال                   

 (ألاحل

ت  ٣هض بمخُلباث الى٣ضًت ألاولُت الخض٣ٞاث الى٣ضًت الخاعظُت مً ألاوكُت الدكُٛلُت والٟىاثض اإلاضٖٞى ٍو

 ظل(.اإلاؿخد٣ت )٢هيرة ألا  وؾضاص الضًىن 

 : ٣ضًت الدكُٛلُتماقغ الى

 :ًدؿب ٦ما ًلي

 (ُت ) كطيرة ألاحلولدشغُلُت / مخؿلباث الىلضًت ألا ضافي الخضفلاث الىلضًت مً ألاوشؿت ال                 

 . ولىضر َظٍ اليؿبت مضي ٢ضعة ؤعباح اإلااؾؿت ٖلى جىلُض جض٤ٞ ه٣ضي حكُٛلي

 وشؿت الدشغُلُت / ضافي اإلابُعاثحملت الخضفلاث الىلضًت الضازلت في ألا        : وؿبت الخض٤ٞ

 وح٨ٗـ َظٍ اليؿبت مضي ٦ٟاءة ؾُاؾاث الاثخمان في جدهُل الى٣ضًت

 (2) :َضف الغبدُت 

ها, ٍتؾخمغاع ااث ومً الًغوعي لخد٤ُ٣ ب٣ائها و ٌٗخبر َضٝ الغبدُت مً ألاَضاٝ ألاؾاؾُت لجمُ٘ اإلااؾؿ

ً , وماقغ َام للضاثىين , وؤصاة َضٝ جد٤ُ٣ الغبذ مً ألامىع ألاؾاؾُت التي ً ٦ما ٌٗخبر خُل٘ بليها اإلاؿدشمٍغ

ؤلاصاعة في اؾخسضامها إلاىاعصَا وحٗٝغ ؤلاصاعة اإلاالُت الغبذ ٖلى ؤهه صل٪ الغبذ الظي ال ٣ًل  َامت ل٣ُاؽ ٦ٟاءة

٘. في مؿخىاٍ ألاعباح التي ًخم  جد٣ُ٣ها في اإلاكاَع

ُلىبت بإ٢ل ما ًم٨ً مً الخ٩ال٠ُ واإلاساَغ , ولخد٤ُ٣ َضٝ الغبذ البض للمضًغ ؤن ًدهل ٖلى ألامىا٫ اإلا

٣ت مشلى واؾدشماع  . َظٍ ألامىا٫ بٍُغ

 اإلاؿلب الثالث: جدلُل وؿب اليشاؽ

ــي وؿب م٨ملــــت اإلاــاقغاث الغبدُــت والؿُىلت في ــم ٦ــٟــاءة ألاصاء في اإلاـــاؾؿت, َو  تهخــم مــاقغاث اليكاٍ بخ٣ُُـ

 :ؤَم َظٍ اإلااقغاثومً  (3) الخدلُـــل اإلاــالي

                                                           
 169مدمض ببغاَُم ٖبض الغخُم,مغظ٘ ؾاب٤ ,م   (1)
ل وؤلاصاعة اإلاالُت, الضاع الجامُٗت, مهغ,خم٠ ظابغ َه ٖبض الغخُم,ؤؾاؾُاث الٖاَ  (2)  60, م2008ٍى
 159-158,م2009صاع ال٣هيرة لليكغ والخىػَ٘ , ألاعصن, دلُل ٢ىاثم اإلاالُت , جؾمير عاض ي زىٟغ,   (3)
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 : معضٌ صوعان اإلاسؼون-1

م٨ً للمدلل مً زاللها الخ٨م ٖلى ؤلاصاعاث  جبين َظٍ اليؿبت ٞٗالُت اإلااؾؿت و٢ضعاتها ٖلى بُ٘ بًاجٗها , ٍو

م٨ً ٢ُاؽ َظٍ اليؿبت مً زال٫ الهُٛت الخالُت  اإلاؿاولت ٗالُت ؾُاؾاتها ٍو  :ًٖ ٖملُاث البُ٘ ٞو

 مٗض٫ صوعان اإلاسؼون =

خم خؿاب مخىؾِ اإلاسؼون =  ٍو

2-  ً  (1):فترة الخسٍؼ

م٨ً اؾخسغاط مٗض٫ صوعان اإلاسؼون , بدُض جهبذ  وحٗٝغ ٦ظل٪ بٗضص ؤًام ب٣اء اإلاسؼون لضي اإلااؾؿت , ٍو

م٨ً ٢ُاؾها مً زال٫ الىدُجت  ؤ٦ثر ويىخا خُض الخٗبير ًٖ ٞترة ب٣اء اإلاسؼون لضي اإلااؾؿت باألًام , ٍو

 :الهُٛت الخالُت

= ً  ٞترة الخسٍؼ

ٌٗبر ًٖ ٖضص ؤًام الؿىت , وبُبُٗت الخا٫ ج٩ىن الىدُجت ؤًٞل ٖىضما هدهل ٖلى ؤًام ٢لُلت , 360 خُض 

ى ت بُ٘ اإلاسؼون واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى  َو ى ما ٌٗني ؤًًا ؾٖغ ٌكير بلى ٞترة ا٢خىاء اإلااؾؿت للمسؼون مخضًىت َو

 . ظضًض ومماعؾت هٟـ الٗملُت مسؼون الغبذ ومىه قغاء

 (2) :معضٌ صوعان الظمم اإلاضًىت -3

اصة حجم مبُٗاتها وحُٗٓم ؤعباخها , لظا ٞةن صٞاجغ َظٍ  جبُ٘ اإلااؾؿاث بًاجٗها باألظل ختى جخم٨ً مً ٍػ

ى ما للماؾؿت ٖلى الٛير هدُجت لبُ٘ البًاج٘ باألظل , ولهظا  اإلااؾؿاث جٓهغ ما ٌٗٝغ بالظمم اإلاضًىت َو

 :الؾخسغاط مٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت هي ٧الخالي هُٛت الخالُتال

 مٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت:

مشل مخىؾِ الظمم اإلاضًىت :  ٍو

ى ما ٌُٗي  ٣هض َىا بالظمم اإلاضًىت اإلاضًىىن وؤوعا١ ال٣بٌ , ؤما البؿِ ٞخٓهغ ُٞه اإلابُٗاث آلاظلت , َو ٍو

ال٢ت ؤًٞل ٖىض اؾخس هخاثج غ مً اعجباٍ ٖو ضام َظٍ اإلابُٗاث الخدؿاب مٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت , إلاا ًخٞى

ألظل والظمم اإلاضًىت مً خُض ؤن الشاهُت هخاظا لؤلولى و٢ض ًًُغ اإلادلل اإلاالي بلى اؾخسضام  مباقغة بين البُ٘

غ َظٍ ألازيرة اإلابُٗاث ؤلاظمالُت بضال مً  .اإلابُٗاث آلاظلت في خا٫ ٖضم جٞى

                                                           
 199, م 2012خمان , صاع ال٨ٟغة, ألاعصن, ثؾىػان ؾمير طًب وآزغون ,بصاعة الا   (1)
 154-153ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي , الخدلُل اإلاالي , مغظ٘ ؾاب٤ , م  (2)
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   :خىؾـ فترة الخدطُل م

ؿخسضم مٗض٫ صوعان الظمم اإلاضًىت في م٣ام َظٍ اليؿبت وجإزظ  ًخم الخٗبير ًٖ ٞترة الخدهُل باألًام , َو

 :الخالُت الهُٛت

 مخىؾـ فترة الخدطُل =

اؾت بٟترة الخدهُل , ٧لما ٧ان طل٪ ماقغ ظُضا ؤٖلى ٦ٟاءة باليؿبت لؿُ ٧لما ٢ل ٖضص ألاًام اإلاخٗل٣ت

 الخدهُل اإلاخبٗت مً ٢ل بصاعة اإلااؾؿت .

 (1)وؿبت الضًىن اإلاعضومت إلى اإلابُعاث آلاحلت 5-

خم مً زال٫ َظٍ اليؿبت الغبِ بين اإلابُٗاث آلاظلت مً ظهت والضًىن اإلاٗضومت مً ظهت ؤزغي, خُض ؤن  ٍو

 : ٛت الخالُتالضًىن اإلاٗضومت ؤخض هخاثج ؾُاؾت البُ٘ آلاظل لظا ٞةن َظٍ اليؿبت جإزظ الهُ

 = تًىن اإلاٗضومت بلى اإلابُٗاث آلاظلوؿبت الض

 

بن الخهى٫ ٖلى ماقغ مخضوي لهظٍ اليؿبت ٌٗني هجاخا في ؾُاؾت مىذ الاثخمان اإلاخبٗت مً ٢بل اإلااؾؿت , 

اهسٟاى الضًىن اإلاٗضومت,و َى ماقغ ٖلى ص٢ت ازخباع الؼباثً مً ٢بل اإلااؾؿت و٦ٟاءة آلُاث  ٦ما ؾُٗني

 ىن منهمجدهُل الضً

 (2) :معضٌ صوعان الظمم الضائىت-6

ٌؿخسغط مٗض٫ صوعان الظمم الضاثىت مً ٢بل اإلااؾؿاث, زانت ٖىضما ج٣ىم بىي٘ ؾُاؾاتها الاثخماهُت, 

 خُض ًخم

اإلاىاػهت بين ما مىده اإلاىعصون للماؾؿت مً و٢ذ ؾضاص صًىنها وبين ما مىدخه اإلااؾؿت لؼباثنها لدؿضًض 

 .صًىنهم

 ظمم الضاثىت=مٗض٫ صوعان ال

الظمم الضاثىت جخ٩ىن مً الضاثىىن واإلاىعصون وؤوعا١ الضٞ٘ والخهى٫ ٖلى مٗض٫ ؤ٢ل ٌٗبر ًٖ خهى٫ 

 .٧ًًافي لؿضاص الضًىن للمىعص اإلااؾؿت ٖلى و٢ذ

7- ٌ  (3) :معضٌ صوعان إحمالي ألاضى

ؿبت ل٣ُاؽ ؤوكُت ألانى٫ ٦ما ٌٗٝغ بيؿبت نافي اإلابُٗاث , بلى بظمالي ألانى٫ , وحؿخسغط َظٍ الي

ى ما ًم٨ً الىنى٫ بلُه مً  والخٗٝغ ٖلى ٢ضعة بصاعة اإلااؾؿت في اؾخٛال٫ َظٍ ألانى٫ لخىلُض اإلابُٗاث , َو

 :زال٫ اليؿبت الخالُت

                                                           
 160-159ؤًمً الكُي , مغظ٘ ؾاب٤ , م   (1)
 189-188مغظ٘ ؾاب٤ م  مدمض ٖباؽ البضوي,  (2)
 162ؤًمً الكىُي مغظ٘  ؾاب٤, م  (3)
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 مٗض٫ صوعان بظمالي ألانى٫ =

 ُٗاث زهم اإلاب –مغصوصاث ومؿمىخاث اإلابُٗاث –خُض نافي اإلابُٗاث = بظمالي اإلابُٗاث 

 ؤما مخىؾِ بظمالي ألانى٫ =

ى ما  والخهى٫ ٖلى مٗض٫ صوعان ٖا٫ للمىظىصاث ٌٗخبر ماقغا ٖلى اؾخٛال٫ اإلااؾؿت ألنىلها بٟٗالُت َو

بك٩ل بًجابي ٖلى حجم اإلابُٗاث بين الخهى٫ ٖلى مٗض٫ صوعان مىسٌٟ ٌُٗي ماقغا ٖلى ٞكل  ًى٨ٗـ

 ٩ل ظُض في جىلُض اإلابُٗاث.اؾخٛال٫ ؤنىلها بك ؤصاعة اإلااؾؿت في

َظا ما ًم٨ً للمدلل اإلاالي ؤن ًدهغ الٗال٢ت بين نافي اإلابُٗاث وألانى٫ الشابخت ٣ِٞ مً زال٫ مٗض٫ 

 الشابخت التي جإزظ الهُٛت الخالُت صوعان ألانى٫ 

 مٗض٫ صوعان ألانى٫ الشابخت= 

٫, و٦ما َى الخا٫ في ماقغاث الاعجٟإ والاهسٟاى خُض ؤن ألانى٫ الشابخت حٗبر ًٖ بظمالي ٧ل٠ َظٍ ألانى 

مٗض٫ صوعان بظمالي ألانى٫ ٞةن ماقغ الاعجٟإ, في َظٍ اليؿبت ٌُٗي مضلىالث ٖلى ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت  في

ؤنىلها الشابخت ؤخؿً اؾخٛال٫ في جىلُض اإلابُٗاث, بِىما ماقغ الاهسٟاى ًبين ٖضم وظىص جىاػن  في اؾخٛال٫

 :اؾدشماعاث اإلااؾؿت في ؤنىلها الشابخت حجمبين اإلابُٗاث و 

 .اإلاؿلب الغابع: جدلُل وؿب الؿىق و وؿب جدلُل الغفع

٘ وجٟؿير هخاثجها  .ؾىٗغى مً زال٫ َظا اإلاُلب ماقغاث ٧ل مً وؿب الؿى١ و جدلُل الٞغ

 :أوال: وؿب الؿىق 

ت مً اليؿب هظ٦غ منها ما ًلي  : وحكمل مجمٖى

 ( : للت ) العائض على الؿهمهطِب الؿهم مً ألاعباح اإلاد1-

وحٗخبر َظٍ اليؿبت مً ماقغاث الغبدُت وهي ج٣ِـ ههِب الؿهم مً ألاعباح التي جد٣٣ها الكغ٦ت ,وجدؿب 

 (1)َظٍ اليؿبت ٦ما ًلي

 =  ههِب الؿهم مً ألاعباح اإلاد٣٣ت

ازظ ٖلى َظٍ اليؿبت ٖضم ص٢ وتهضٝ َظٍ اليؿبت ل٣ُاؽ عبذ الؿهم الىاخض  ضم ويىخها ,وطل٪ٍو  تها ٖو

بؿبب ؤن ألاعباح اإلاد٣٣ت لً جىػٕ ظمُٗها بهما ؾُذجؼ ظؼء منها .ٞةطا اٞتريىا ؤن اإلااؾؿت" ؽ " واإلااؾؿت 

وػٖذ ٧ل ألاعباح ولم جدخجؼ " هٟـ ٖضص ألاؾهم الٗاصًت وخ٣٣خا هٟـ ألاعباح ل٨ً اإلااؾؿت " ؽ " م " لهما

ؼء مً ؤعباخها وحجؼث الباقي وبالخالي ٞةن اليؿبت للماؾؿت " اإلااؾؿت " م " ٣ٞض وػٖذ ظ ؤي ظؼء منها ؤما

                                                           
 225- 224مٟلر مدمض ٣ٖل ,مغظ٘ ؾاب٤ , م  (1)
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م ؤن اإلااؾؿت " م" ؾدخم٨ً مً اؾدشماع الجؼء  ؽ " ؾخ٩ىن مغجٟٗت وللماؾؿت " م " ج٩ىن مىسًٟت ٚع

 )ؽ.(ؾِى٨ٗـ بًجابُا ٖلى ؤعباخها في اإلاؿخ٣بل ب٨ٗـ اإلااؾؿت  اإلادخجؼ مً َظٍ ألاعباح مما

 : اإلادلموؿبت ؾعغ الؿهم إلى الغبذ -2

ج٣ِـ َظٍ اليؿبت وجدضص اإلابلٜ الىاظب اؾدشماٍع مً ٢بل اإلاؿاَم للخهى٫ ٖلى الٗاثض اإلاد٤٣ للؿهم 

 :بالٗال٢ت الخالُت وجدؿب

 اللُمت الؿىكُت للؿهم / هطِب الؿهم مً ألاعباح اإلادللت                       

زانت ٖىضما ًىىون اجساط ٢غاعاث قغاء وبُ٘ الؿهم ًلجإ لهظٍ اليؿبت مدللي ألاؾىا١ اإلاالُت واإلاخٗاملين ٞيها 

ً باؾخ٣غاع وهمى اإلااؾؿت , وبالخالي اعجٟإ ألاؾٗاع  , خُض ح٨ٗـ اإلااقغاث الٗالُت لهظٍ اليؿبت ز٣ت اإلاؿدشمٍغ

ً باهسٟاى مٗضالث الىمى  الؿى٢ُت ألؾهمها , بِىما الخهى٫ ٖلى وؿب مخضهُت مما ٨ٌٗـ جى٢ٗاث اإلاؿدشمٍغ

 (1). ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم الخالي اهسٟاىفي اإلااؾؿت وب

 وؿبت الخىػَعاث-3

 (2)وتهضٝ َضٍ اليؿبت ل٣ُاؽ وؿبت ؤلاعباح التي ج٣غع جىػَٗها مً نافي ؤعباح الؿىت, وجدؿب بالٗال٢ت الخالُت

بت وبعض أعباح ألاؾهم اإلامخاػة                     جىػَعاث أعباح ألاؾهم / ضافي الغبذ بعض الػٍغ

ضٍ ا ل جىػٕ وؿبت ٦بيرة مً بعباخها ,ؤم جلجا بلى جىػَ٘ َو ليؿبت ح٨ٗـ ؾُاؾت اإلااؾؿت في جىػَ٘ ألاعباح, َو

 (3)واخخجاػ الباقي. وؿبت ٢لُلت

 (4) : عبذ الؿهم العائض الفعلي للؿهم-4

م٨ً خؿاب عبذ الؿهم  ًدؿب عبذ الؿهم لخ٣ضًغ ٖاثضاث اإلاؿاَمين باليؿبت بلى الؿٗغ الؿى١ للؿهم , ٍو

 الخالُت : لهُٛتبا

 عبذ الؿهم = 

وج٣ترن َظٍ اليؿبت بالٗاثض ٖلى الؿهم و حؿخسضم للخ٨م ٖلى ٞغم الاؾدشماع البضًلت خُض اإلااقغ الٗالي 

ً ًخى٢ٗىن همىا بُُئا للخىػَٗاث ٖلى ؤؾهمهم لغبذ  .الؿهم ًجٗل اإلاؿدشمٍغ

ت للؿهم 2-  :وؿبت اللُمت الؿىكُت إلى اللُمت الضفتًر

 :ٍخم اخدؿاب َظا اإلااقغ ٖلى الىدى الخاليو 

ت =  وؿبت ال٣ُمت الؿى٢ُت بلى الضٞتًر

                                                           
ض عاض ي زىٟغ وآزغون , مغظ٘ ؾاب٤, م   (1)  152مٍا
 386مدمض ٖباؽ البضوي ,مغظ٘ ؾاب٤ , م  (2)
 225مٟلر مدمج ٣ٖل , مغظ٘ ؾاب٤ , م   (3)
ض عاض ي خىٟغ وآزغون , مغظ٘   (4)  154ؾاب٤ , م  مٍا
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ت للؿهم ٖلى الىدى الخالي :  ًخم خؿاب ال٣ُمت الضٞتًر

ت للؿهم =  ال٣ُمت الضٞتًر

٨ٗـ الىٓ ً واإلاؿاَمين , َو ً و٧لما اعجٟــ٘ َظا اإلااقغ ٌٗخبر مــاقغا بًجابُا للمؿدشمٍغ غة الجُضة للمؿدشمٍغ

 اججاٍ ؤصاء

 . اإلااؾؿت

 : هطِب الؿهم مً ألاعباح اإلاىػعت6-
خم خؿاب ههِب الؿهم مً ألاعباح اإلاىػٖت ٦ما ًلي  : =ٍو

 ال٣ُمت الاؾمُت للؿهم ×ؤو وؿبت الخىػَ٘ اإلاٗلً ٖنها 

ى ماقغ بًجابي اإلاــاقغ الٗــالي لهظٍ اليؿبت ًبين اإلا٣ضاع الى٣ضي الظي ؾِخدهل ٖلُـ ه ٧ل ؾهم ٖاصي َو

  . للمؿاَمين باليؿبت

 : ثاهُا : جدلُــل الغفـــع

٘ ؤن حؿخسضم اإلااؾؿت ه٣ُت ؤو ه٣اٍ اعج٩اػ مُٗىت لخٟسُم حجم ألاعباح لضيها , خُض  ٣ًهض بخدلُل الٞغ

خماص ٖلى الخ٩ال٠ُ الشابخت في اإلااؾؿت ختى  ج٣ىم ت بااٖل جد٤٣ ؤعباح بٌٗ اإلااؾؿاث الهىاُٖت ؤو الخجاٍع

ت ومً زم صٞ٘ الٟىاثض بلى اإلااؾؿاث  ؤ٦بر , وبًٗها ٣ًىم ٗها الاؾدشماٍع ل مكاَع ٖلى حؿهُالث بى٨ُت في جدٍى

ُت ختى جد٤٣ ٖاثض ؤ٦بر , ٦ما هجض  ت للماؾؿاث اإلاهٞغ ُت وبالخالي جغج٨ؼ ٖلى ٢ُمت الٟاثضة اإلاضٖٞى اإلاهٞغ

 البى٨ُت في جطخُم ألاعباح . والدؿهُالث بٌٗ اإلااؾؿاث ججم٘ بين الخ٩ال٠ُ الشابخت

لُه هجض الغواٞ٘ في خ٣ل الخدلُل اإلاالي جى٣ؿم ٧الخالي  (1) : ٖو

 .ًغج٨ؼ ٖاصة ٖلى الخ٩ال٠ُ الشابخت  : الغفع الدشغُلـي -

 .ضَى ه٣ُت اعج٩اٍػ ٖلى الٟىاث : الغفع اإلاالي -

ج مً الخ٩ال٠ُ الشابخت والٟىاثض :الغفع اإلاشترن -  .َىا حٗخبر مٍؼ

 (2)ت٣ًهض به ؤن حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى الخ٩ال٠ُ الشابخ :ع الدشغُلي الغف1-

٘ الدكُٛلي بٗىهغ الخ٩ال٠ُ الشابخت واؾخسضامها في ٖملُت اإلااؾؿت , بدُض لً  ؤو بٗباعة ؤزغي ًغجبِ الٞغ

٘ حكُٛلي بطا ٧ان وؿبت الخ٩ال٠ُ الشابخت بلى الخ٩ال٠ُ ؤلاظمالُت حؿاوي الهٟغ ٩ًىن    . للماؾؿت ٞع

 (3) . ٣هىص بالخ٩ال٠ُ الشابخت هي ظمُ٘ الخ٩ال٠ُ التي جغجبِ بالؼمًو اإلا

ا ؤلاهخاط , والتي ؾخ٣ىم  م حٛير مؿخٍى ٦ما حٗٝغ الخ٩ال٠ُ الشابخت ؤًًا " هي ج٩ال٠ُ التي جب٣ى زابخت ٚع

  .بضٞٗها ؾىاء ٢امذ باإلهخاط ؤو لم جيخج اإلااؾؿت

                                                           
(1)   , ٠  271,م 2001صاعة وجدلُل اإلاالي , صاع البر٦ت لليكغ وجىػَ٘ ,ألاعصن, بٖلُان قٍغ
 93مٟلر مدمض ٣ٖل ,مغظ٘ , ؾاب٤ , م   (2)
  271ٖلُان قٍغ٠, مغظ٘  ؾاب٤ , م  (3)
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٘ الدكُٛلي ب : :وؿب الغفع الدشغُلي ٣ؿمت الخٛير اليؿبي في ؤعباح الدكُٛل ٖلى الخٛير ًم٨ً خؿاب الٞغ

لُه اليؿبي ٘ الدكُٛلي ٖو  (1)للمبُٗاث, خُض هخدهل ٖلى ما ٌؿمى بضعظت الٞغ

٘ الدكُٛلي =  صعظت الٞغ

٘ الدكُٛلي ال  اصة في ألاعباح , ؤما في خالت اهسٟاى اإلابُٗاث صعظت الٞغ اصة اإلابُٗاث ؾخ٣ابلها ٍػ في خالت ٍػ

 .الخٛير في اإلابُٗاث ٢ت لها باججاٍٖال

 وؿبت الخغير في ألاعباح =وؿبت الخغير في اإلابُعاث  ×صعحت الغفع الدشغُلي 

 :وحلساب درجة الرفع التشغيلي

٘ الدكُٛلي                  =صعظت الٞغ

 (2):الغفــــع اإلاالي -2

لا٣ــغ لالغاٞٗت اإلاالُت هي اإلاهاخبت   .عاث الخمٍى

٘ عبدُت الؿهمو  لت ألاظل لٞغ ٘ اإلاالي في اٖخماص اإلااؾؿت بلى ال٣غوى ٍَى  (2) .جخمشل الغاٞٗت اإلاالُت ؤو الٞغ

٘ اإلاالي  د٤٣ الٞغ ـــ٘ اإلاــالي بإهه حكُٛل ألامىا٫ اإلا٣تريت في ٖملُاث اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ ٖاثض.ٍو ٦ما ٌٗــٝغ الٞغ

 :الخالُت اإلاميزاث

 .ين هدُجت الٟغ١ بين ٧لٟت الا٢تراى ومغصوص الاؾدشماعؤ.جدؿين الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاَم

 .ب.اإلاداٞٓت ٖلى الؿُُغة في اإلااؾؿت الن الضاثىين لِـ لهم خ٤ في ؤلاصاعة

ً في ألاعباح اإلاد٣٣ت ) ٖضا ما ًضٞ٘ ٖلى ق٩ل ٞىاثض للمٟتريين  (.ط.ٖضم مكاع٦ت آلازٍغ

٘ اإلا : وؿب الغفع اإلاالي مضي مؿاَمت اإلاال٥ في جلِـ الي وهي التي َىا٥ ٖضة ظىاهب ؤؾاؾُت ليؿب الٞغ

 (3):ادلايل مقارنة بالتمويل الذي مصدره القروض ادلختلفة ومن أىم النسب ادلستخدمة وىي اله٩ُل

 وؿبت الا٢تراى بلى مجمٕى ألانى٫ = 

مٗض٫ حُُٛت الٟىاثض= 


 

ؿخسضم : ٌٗخبر َظا اإلااقغ مً اإلااقغاث االغفع اإلاشترن-3 ً الؿاب٣ين . َو ى بمشابت مدهلت للماقٍغ ٘ َو لٞغ

٘ اإلاكتر٥  الخ٩ال٠ُ دؿب الٞغ الشابخت الدكُٛلُت واإلاالُت لخُٗٓم الخٛير في اإلابُٗاث لغبدُت الؿهم الٗاصي , ٍو

 : ٦ما ًلي

٘ اإلاكتر٥  ٣ت ؤزغي الغفع اإلاالي  ×الغفع الدشغُلي  =الٞغ  .ؤو بٍُغ

                                                           
 396مٟلر مدمض ٣ٖل , مغظ٘ ؾاب٤ ,   (1)
 189بغاَُم , مغظ٘  ؾاب٤ , م بمدمض ٖلى   (2)
 262مدمض مُغ ,مغظ٘  ؾاب٤ , م   (3)
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٘ اإلاكتر٥ =  الٞغ


 

ت للىاخض ٞةن طل٪ ٌٗني ؤن الخٛيراث التي جغا٤ٞ اإلابُٗاث جهاخبها حٛيراث بىٟـ  بطا ٧اهذ الىدُجت مؿاٍو

 وؿبت الخٛير في ٖاثض الؿهم الٗاصي اإلاؿخىي في
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 زالضت الفطل :

٣ا للىٓام اإلاداؾبي اإلاالي جىاولىا في َظا الٟهل ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاؿخسضمت في ٖملُت الخدلُل اإلاالي واإلاٗضة ٞو

ما٫ التي ٣ًىم بها اإلادلل اإلاالي  وهي في مجملها زمؿت ٢ىاثم, لها الجضًض مؿاَمت ٞٗالت في جدًير مسخل٠ ألٖا

 .مً مهضا٢ُت وقٟاُٞت واإلاالثمت وال٣ابلُت للم٣اعهت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت, إلاا جخميز به َظٍ ال٣ىاثم اإلاالُت

الُت ًم٨ً خؿاب ماقغاث الخىاػن اإلاالي اإلاخمشلت في عؤؽ ما٫ الٗامل واخخُاظاث ومً زال٫ َظٍ ال٣ىاثم اإلا

غ مٗلىماث َامت خى٫ ؾُىلت  عؤؽ ىت, ٞهي جبين الىيُٗت اإلاالُت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت, وجٞى ما٫ الٗامل والخٍؼ

ت ؾلُمت,٦ما ًجب ؤلاقاعة بلى ؤَمُت الخدلُل بال اإلااؾؿت ومىه يؿب اإلاالُت حؿمذ باجساط ٢غاعاث اؾدشماٍع

ً ٢اٖضة مً اإلاٗلىماث حؿاٖض مخسظي ال٣غاع في ٖملهم,  ٞهى ٞهم البُاهاث الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت لخ٩ٍى

٣ضم الٗضص ال٨بير مً اليؿب اإلاالُت  قامل لىيُٗت اإلااؾؿت ؾىءا حٗل٤ ألامغ بالغبدُت ؤو الضًىن ؤو  جدلُلٍو

ل ٞهي حؿمذ بخدلُل ٧ل مٗلىمت ٖلى خ .توجبين ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ التي جخميز بها اإلااؾؿ ضامهاصع الخمٍى



 

 

 

 

 الفطل الثالث 

صعاؾت خالت  جلُُم ألاصاء اإلاالي إلالبىت 

 (  2015-2011الخػىت في الفترة )



       (           2015-2011صعاؾت خالت  جلُُم ألاصاء اإلاالي إلالبىت الخػىت في الفترة )                الفطل الثالث :         
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  جمهُض

٢خهاصًت , ؤَمُخه في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الابٗض جُغ٢ىا في الجاهب الىٓغي إلاىيٕى الخدلُل اإلاالي و 

إلاُضاوي بظغاء صعاؾت ؾاب٣ت ٖلى ماؾؿت ملىُت الخًىت باإلاؿُلت زال٫ الٟترة ؾىداو٫ في الجاهب ا

 مً زال٫ اإلاداوع الخالُت : 2015-2011اإلامخضة  مابين 

 اإلابدض ألاو٫ : حٍٗغ٠ إلالبىت الخٓىت .-

 .اإلابدض الشاوي : جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت إلااؾؿت ملبىت الخٓىت -
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 ٍف بملبىت الخػىت اإلابدث ألاٌو : الخعغ 

ت اإلاخمشلت في ماؾؿت "خًىت خلُب " ت التي جمذ ٞيها الضعاؾت اإلاُضاهًُدىاو٫ َظا اإلابدض الخٍٗغ٠ باإلااؾؿ

غى ؤَم مىخجاتها بياٞت بلى ج٣ضً سُت خى٫ اإلااؾؿت ٖو لها الخىُٓمي , و٦ظا م ٩َُمً زال٫ ج٣ضًم هبظة جاٍع

 . ىؾاثل اإلاٗخمضة في ظم٘  البُاهاث١ إلاىهجُت الضعاؾت مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى الالخُغ 

سُت عً وشأة وجؿىع ملبىت الخػىت   . اإلاؿلب ألاٌو : إلادت جاٍع

ت طاث مؿاولُت مدضوصة ,خًىت  ا ٖلى بهخاط الخلُب ٢خال٧اهذ حؿمى ملبىت الخٟلت  هي ماؾؿت ججاٍع هاَع

ٗض ٣ِٞ ,  , ؤوكإث مً   Lait ) ( Hodnaنبدذ حؿمى خًىت خلُبؤها في بهخاط الخلُب ومكخ٣اجه جسههَو

ش ؤَٝغ  ا الاظخماعي في  60 000 000ؽ ما٫ اظخماعي ٢ضٍع ؤبغ  1998/12/15عب٘ قغ٧اء بخاٍع صط , م٣َغ

ش اهُال٢ها الٟٗلي ٧ان في  , و٧اهذ اإلااؾؿت في بضاًت  2006/50/15اإلاى٣ُت الهىاُٖت باإلاؿُلت , بال ان جاٍع

صط , خُض  58 451 619 88ُاؽ ( , باؾدشماع ٢ضٍع لبن عاثب , خلُب الب٣غ في ؤ٦: ج الخلُب جيخكاَها و

 ٖامل صاثم  38لتر الُىم باؾخسضام ص ٖاملت مك٩لت مً  40 ٧000اهذ الُا٢ت ؤلاهخاظُت جهل بلى 

 . ومىظ جإؾِؿها وهي في جىؾ٘ مؿخمغ ًم٨ً ججؿُض طل٪ ٖبر اإلاغاخل الخالُت :

 596 968 27باؾدشماع ٢ضٍع  2003/12/31بلى  2001/01/01: ٧ان زال٫ الٟترة اإلامخضة مً الخىؾع ألاٌو  

اصة الُا٢ت ؤلاهخاظُت بلى  29 ٖامل صاثم ,  53لتر الُىم واعجٟ٘ ٖضص الٗما٫ بلى  140 000صط , مما ؤصي بلى ٍػ

 ؾا٫ ٧الخالي بع ي َظٍ اإلاغخلت خ٣٣ذ اإلااؾؿت ع٢م وف

ٟين  2001صط في ؾىت  335 937 000-  .ٖامل  40وبلٜ ٖضص اإلاْى

ٟين  2002صط في ؾىت  496 255 000 -  ٖامل . 39وبلٜ ٖضص اإلاْى

ٟين  2003صط في ؾىت  519 355 000 - .ٖامل 53وبلٜ ٖضص اإلاْى

  الخىؾُع الثاوي :

, خُض بلٜ  02,  وهُب٤ الخىؾُ٘ ٖلى الىخضة  31/12/2004بلى   ٧01/01/2004ان زال٫ الٟترة اإلامخضة مً 

اصة الُا٢ت ؤلاهخاظُت مً  3 938 513 31 39حجم الاؾدشماع في َظٍ اإلاغخلت   ظا ؤصي بلى ٍػ  000 140صط , َو

ت مً 02لتر /الُىم في الىخضة 000 180لتر/الُىم , و   000 320لتر/الُىم بلى  , ٦ما جم٨ىذ مً بياٞت مجمٖى

 اإلاىخجاث الجضًضة وهي : 

 لتر .1ب وخلُب الب٣غة , في ٢اعوعاث  بؿٗت خلُب مبؿتر واللبن والغاث-

 لتر . 1لٟىا٦ه, في ٢اعوعاث  ؾٗت ابُعي وػباصي ممؼوط  بػباصي  َ-

 ٚغام . 110ػباصي مُٗغ وػباصي ممؼوط  بالٟىا٦ه , في ٖلبت -
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 ٖامل . 58صط م٘  وظىص 000 731 705خ٣٣ذ ع٢م ؤٖما٫ ٢ضٍع  2004وهي ؾىت 

 الخىؾُع  الثالث :

صي بلى ؤصط مما  565 644 ٢ٍ556ضع ؾدشماع ,ال  31/12/2011بلى  10/01/2005مً رة اإلامخضة ت٧ان زال٫ الٟ

اصة ؤلا   لتر /الُىم  م٣ؿمت بلى : 000 660هخاظُت بلى ٍػ

 لتر  1لتر/الُىم باليؿبت للمىخجاث في ؤ٦ُاؽ بؿٗت   000 240-

 لتر /الُىم باليؿبت للؼباصي في ٖلب  000 240 -

 لتر /الُىم باليؿبت للؼباصي في ٢اعوعاث . 000 180-

 اإلااؾؿت ع٢م ؤٖما٫ ٦خالي :وفي َظٍ اإلاغخلت خ٣٣ذ 

 (2011-2002(: تطور رقم األعمال وعدد الموظفين خالل فترة )1-3الجدول رقم )

 211 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الؿىىاث 

ع٢م 

ما٫  ألٖا

1221594000 2213552000 2939428000 3799650000 5018264160 5728445722 7019456946 

ٖضص 

ٟين   اإلاْى

142 195 246 414 720 890 1000 

 اإلاطضع: مً  إعضاص الؿالبت باالعخماص على وثائم اإلاؤؾؿت                                      

ما٫ بدىالي ؤعبٗت ؤمً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ جبين لىا ؤن اإلا ُت في ع٢م ألٖا يٗاٝ زال٫ اؾؿت خ٣٣ذ ٢ٟؼة هٖى

ظا ًض٫ ٖلى جُىع حجم اليكاٍ الظي ج٣ىم   اصة خهتها الؿى٢ُت ؾذ ؾىىاث َو به  اإلااؾؿت و٦ظل٪ ٍػ

ض مً   ى ما ٞغى ٖليها ْغوعة اؾخ٣ُاب اإلاٍؼ هدُجت جىٕى مىخىظاتها زهىنا خال٫ مغخلت الخىؾ٘  الشالض , َو

ٟين خُض جًا٠ٖ َظا ألازير ؤ٦ثر بلى ؾبٗت ؤيٗاٝ زال٫ هٟؿت اإلاغخلت , ومً زال٫ ٧ل َظا اإلا ْى

 خلت جم٨ىذ اإلااؾؿت مً  بصزا٫ مىخجاث ظضًضة ٧األحي :الاؾدشماعاث  التي جد٣٣ذ في َظٍ اإلاغ 

الن ٦غامُل , في ٖلب  -  ٚغام  ٢100كضة لخدلُت ٞو

 ٚغام . 110ػباصي مُٗغ في ٖلب  -

 ٚغام  100ػباصي ممؼوط مُٗغ وػباصي ممؼوط بالٟىا٦ه , ٖلب  -

 ٚغام . 100ػباصي مك٣ى١ وػباصي ؾ٨غ في ٖلب  -

        بذجم اؾدشماع ٢ضٍع  31/12/2014بلى  01/01/2012مخضة مً  الخىؾُ٘  الغاب٘ : ٧ان زال٫ الٟترة اإلا

 لتر /الُىم م٣ؿمت بلى : 000 920صط خُض بلٛذ الُا٢ت ؤلاهخاظُت       247 126 038 3

 لتر 1لتر /الُىم باليؿبت للمىخجاث في ؤ٦ُاؽ بؿٗت  000 280-
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 لتر /الُىم باليؿبت للؼباصي في ٖلب  000 330 -

 الُىم باليؿبت للؼباصي في ٢اعوعاث .بتر / 000 180-

 لتر /الُىم اليؿبت للخلُب اإلا٣ٗم والؼبضة . 000 130-

ظٍ الغخلت خ٣٣ذ اإلااؾؿت ع٢م ؤٖما٫ ٦خالي :  َو

 .(2015-2012( جؿىع عكم أعماٌ وعضص اإلاىظفين زالٌ الفترة )2-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 الؿىىاث 

ما٫    130 567 122 10  265 606 601 10  049 713 063 9 59 711 825 68 ع٢م  ألٖا

ٟين   950 997 1011 944 ٖضص اإلاْى

 اإلاطضع مً إعضاصا الؿالبت باالعخماص على وثائم اإلاؤؾؿت .                     

اصة مٗخبرة في ع٢م بٖمالها بدىالي يٟٗين زال٫ اعب٘  مً زال٫ الجضو٫ جبين لىا ؤن اإلااؾؿت خ٣٣ذ ٍػ

اصة خهُلتها الؿى٢ُت  ؾىىاث , ظا ًض٫ ٖلى جُىع حجم  اليكاٍ الظي ج٣ىم  به  اإلااؾؿت و٦ظب٪ ٍػ َو

ى مامىخىظاتها زهىنا زال٫ مغخلت الخىؾهدُجت لخىٕى   ٞغى ٖليها طعوعة اؾخ٣ُاب  ٘  الغابٗت َو

ض ٟين خُض جًاٖٟذ َظا ألا  اإلاٍؼ ظٍ ال٫ هٟـ الغخلت ومً  زال٫ َزير ؤ٦ثر مً  مً ال٠ًٗ زمً  اإلاْى

 حي :اؾؿت مً  بصزا٫ مىخجاث ظضًضة ٧األغخلت جم٨ىذ اإلاإلاث  التي جد٣٣ذ في َظٍ ااؾدشماع الا 

 ٚغام 80ٚغام و ٖلب  ٢100كضة للخدلُت في ٖلب -

 ٚغام  80ٚغام وفي ٖلب  100ٞالن ٦غامُل في ٖلب -

 خلُب م٣ٗم , خلُب الب٣غ اإلا٣ٗم -

 الؼبضة -

ت وكاَها ٧اهذ مخ٩ىهت مً  وخضة عثِؿُت واخضة في خين ؤنها ومً زال٫ ما ج٣ضم ٞإن  اإلااؾؿت في بضاً

 جدخىي خالُا ٖلى ؾذ وخضاث, جسخو ٧ل وخضة بةهخاط مىخىظاث مُٗىت, باإلياٞت بلى :

- ً  20ٖضص اإلاىعص مً زاعط الَى

- ً  180ٖضص اإلاىعصًً صازل الَى

 500ٖضص الؼباثً : -

 70ٖضص مىػعي الخلُب -

 ٖىابت ( –اثغ )الجؼ 02ٖضص مؿخىصٖاث البُ٘ -
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 اإلاؿلب الثاوي : جىظُم ملبىت الخػىت

ٌٗخبر اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت اإلاغآة الٗا٦ؿت التي ح٨ٗـ الفغع ألاٌو :الهُيل الخىظُمي للمؤؾؿت :

اث٠ واإلاهالر اإلاسخلٟت ٦ما ح٨ٗـ ؤؾلىب ال ٛضاعة وهُا١ ٦ُُٟت ؤصاء اإلااؾؿت ألوكُتها مً زال٫ الْى

برػ الك اث٠ التي جغ ٩ل اؤلاقغاٝ , ٍو ِ ٖال٢اث  وؤوكُت مخٗضصة ُٞما بُنها مً بلخىُٓمي ظمُ٘ الْى

ل٣غاع جها٫ واجساط اطل٪ لخد٤ُ٣ الٟٗالُت في مجا٫ الا ظهت وم٘  اإلادُِ الخاعجي مً ظهت ؤزغي ,

ت اليكاٍ و٢ض جم ب ْٝغ ؤلاصاعة زخال ًدىاؾب م٘   ٖضاص اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت مازغا  مًواؾخمغاٍع

 ًلي : ظٍ ألاَضاٝ ما التي حؿعى لخد٣ُ٣ها اإلااؾؿت , ومً  ؤَم  ََضاٝ ألا 

 جد٤ُ٣ عيا اإلاؿتهل٪ ووالجه  -

 بجىصة اإلاىخجاث باٖخباع مٟخاح  الىجاح في ْل اإلاىاٞؿت الاَخمام  -

اصة الىمى مً زال٫ الضزى٫ في مجاالث ؤزغي  -  ٍػ

ت وجدؿين نىعتها. -  جغزِـ ٖالمتها الخجاٍع

 ث  ٢ُمت ٚظاثُت وصخُت وبإؾٗاع جدىاؾب وال٣ضعة الكغاثُت للمؿتهل٪ الٗامل ٖلى َغح  مىخداث طا -

 ( الهُيل الخىظُمي إلاؤؾؿت خػىت خلُب باإلاؿُلت 1-3الشيل )

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  اإلاهضع:وزاث٤ اإلااؾؿت  

 ألامً اإلاؿير ألاماهت

 مؿدكاع ٢اهىوي مؿدكاع ج٣ني

ت  مضًٍغ

مغا٢بت 

 الجىصة

ت ا إلاضًٍغ

 الهىاُٖت 

ت  اإلاضًٍغ

 الخ٣ىُت 

مديرية

 التموين

ت  اإلاضًٍغ

ت  الخجاٍع

٢ؿم اإلاالُت 

 واإلايزاهُت 

ت  مضًٍغ

اإلاداؾبت 

 والجباًت

ث.م.ب 

وحؿُير 

 اإلاىاعص 

زاهت 

الجىصة 

ومغا٢بت 

 الدؿُير  

 اإلاسبر اإلا٨ُغوبُىلىجي

 اإلاىاص ألاولُت -

 اإلاىاص ال٨ُمُاثُت -

 مهلخت مٗالجت اإلااء

٢ؿم 

 هخاط ؤلا 

٢ؿم 

الضعاؾاث 

والُغاث٤ 

البدض و 

غ   الخٍُى

ٕٞغ الدؿير 

اإلاسؼون 

 واإلاساػن 

مهلخت 

مخابٗت 

ه   اإلاكاٍع

٢ؿم 

 الى٣ل 

 
القسم

الفالحي

 الحيواني

مهلخت 

قغاء 

 اإلادلي

مهلخت 

الكغاء 

 الضولي

ين  مكٞغ

٤  مهلخت الدؿٍى

 مهلخت الصخً 

 مستودعوهران

 مؿخىصٕ الجؼاثغ

 مستودععنابة

مهلخت 

اإلاىاعص 

ت  البكٍغ

 02ٞهل 

مهلخت 

بصاعة 

 03الىؾاثل 

ٞٙغ حؿُير 

 اإلاسؼون 

٢ؿم 

 الهُاهت

وعقاث ؤلاهخاط 

1/2/3/4/5 
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 امهاالفغع الثاوي : وشاؽ اإلاؤؾؿت ومه

 : أوال : وشاؽ اإلاؤؾؿت  

جيكِ ماؾؿت الخًىت في ٢ُإ  الهىاٖاث الٛظاثُت , خُض جيهم بك٩ل ٦بير مشلها مشل اإلااؾؿاث ألازغي 

م٨ً جلخُو وكاَها في الٗىانغ الخالُت  باث  اإلاؿتهل٨ين , ٍو  :في الخىمُت الا٢خهاصًت وجلبُت ٚع

 الشغاء  -1

ً لتزوٍضَا باإلاىاص ألاولُت مً اظل مباقغة ٖملُتها ؤلاهخاظُت , خُض ج٣ىم اإلااؾؿت ب٣ٗض ن٣ٟاث  م٘ اإلاىعصً

خم  ازخُاع اإلاىعص اإلاىاؾب ٖلى ؤؾاؽ الجىصة والؿٗغ , 80حؿخىعص خىالي  %مً اخخُاظاتها مً الخاعط ٍو

 والجضو٫ الخالي ًبين  ؤَم اإلاىاص اإلاؿخسضمت  وبلض اإلايكإ : 

ا (: أَم اإلاىاص اإلاؿخسضمت 3-3الجضٌو عكم  )  ومطضَع

 اإلاهضع اإلا٩ىهاث

٩ا مسخى١ خلُب  ؤوعوبا , ؤؾُا , ؤمٍغ

 الجؼاثغ , مٛىُت اليكاء

 ٞغوؿا اإلاشبذ

 الجؼاثغ الؿ٨غ

 َىلىضا مسخى١ ال٩ا٧او

ؿغا , ؤإلااهُا الخميرة  ؾَى

 ٞغوؿا , الجؼاثغ اإلاُٗغ

 الجؼاثغ الٟىا٦ه

Gelifiant ٞغوؿا 

 ِ  الجؼاثغ psقٍغ

ت  ؿاٞغو الٛالٝ والؼزٞغ

 الجؼاثغ ٖلب ال٨غجىن 

خماص ٖلى وزاث٤ اإلااؾؿت    اإلاهضع :مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 ؤلاهخاط :-2

ل اإلاىاص ألاولُت مً  مغخلت ؤلاهخاط هي زاوي مغخلت بٗض الكغاء وحٗخبر ؤَم خل٣ت في وكاٍ خُض ج٣ىم بخدٍى

َظٍ اإلاىخجاث بك٩ل ًىمي وفي ٧ل  خالتها الُبُُٗت بلى مىخجاث نهاثُت مخمشلت في الخلُب ومكخ٣اجه , وجيخج

 اإلاىاؾم بياٞت بلى َظا ٞاإلااؾؿت جيخج خؿب َلباث الؼباثً .

٤ خالخين َما:-3  البُ٘ باليؿبت لهظا اليكاٍ  حكٝغ ٖلُه مهلخت اإلابُٗاث يمً ال٣ؿم الخجاعي ,وطل٪ ٞو
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ب٣ى ٖىهغ الى- ٤ الُلب ,وج٩ىن  ال٨مُاث اإلاىخجت مًمىهت البُ٘ ٍو ٣ل الظي ًخم الاجٟا١ خالت ؤلاهخاط ٞو

 ٖلُه , بما بالىؾاثل الخانت للؼباثً ؤو بالىؾاثل الخانت باإلااؾؿت .

٣ُت . -  خالت ؤلاهخاط صون َلب, َىا ج٣ىم اإلااؾؿت بٗملُت البُ٘ بةم٩اهُاتها الخانت و٢ضعتها الدؿٍى

 مهام اإلاؤؾؿت  : ثاهُا

 مً مهام اإلااؾؿت  ما ًلي :  

 ٠ مىخجاتها .حُُٛت ٧امل ه٣اٍ البُ٘ بمسخل-

٣ُت جم٨نها مً طل٪ .- خماص ٖلى زُِ واؾتراجُجُاث حؿٍى  مىاظهت اإلاىاٞؿت بااٖل

ُت الجُضة والجىصة الٗالُت .- ُت , وهي حٗمل ظاَضة لدؿخُُ٘ ؤن جًمً لؼباثنها ومؿتهل٨يها الىٖى  يمان الىٖى

م  الخٛيراث  الضاثمت وجىمُت اليكاٍ الؿىقي.-  ب٣اء اإلااؾؿت في الؿى١ ٚع

 خجضًض بدض حٗخبر َظا الٗىهغ مً ؤبغػ الؿُاؾاث اإلاخبٗت لضي اإلااؾؿت .ال-

 جىؾُ٘ حك٨ُلتها الؿلُٗت مٗخمضة ٖلى ج٨ىىلىظُا جخمشل في اؾخٗمالها لىؾاثل مخُىعة .-

ً وجىػَ٘ ونُاهت.- غ ٢ُاٖها اإلاسخل٠ مً جسٍؼ  الدؿيي الٟٗا٫ ومداولت جٍُى

 ى٢ُت اإلاؿتهضٞت .الٗمل ٖلى جلبُت خاظاث وعٚباث ال٣ُاٖاث الؿ-

 اإلابدث الثاوي : جدلُل اللىائم اإلاالُت 

 ؾى٣ىم في َظا اإلابدض بخدلُل ال٣ىاثم  اإلاالُت بىاؾُت ماقغاث  الخىاػن  اإلاالي واليؿب اإلاالُت :

 اإلاؿلب ألاٌو : جدلُل بىاؾؿت مؤشغاث  الخىاػن اإلاالي 

لُت للماؾؿت , ولظل٪ ًخم بٖضاص اإلايزاهُت اإلاالُت حٗض مً ؤظل صعاؾت وجدلُل الىيُٗت اإلاا اإلايزاهُت اإلاالُت :

إل  ٖلى ال٨كٝى اإلاالُت .  اإلاسخهغة للماؾؿت , بٗض الَا

 

 

 

 



       (           2015-2011صعاؾت خالت  جلُُم ألاصاء اإلاالي إلالبىت الخػىت في الفترة )                الفطل الثالث :         

 

87 
 

 .2015-2011يزاهُت اإلاالُت للؿىىاث مً ( : اإلا4-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 ألانى٫ 

 8572877529 8530595574 8272293338 7111021757 5768120379 ألانى٫ الشابخت 

 5177271478 4740991068 4831731024 3916224860 2391414204 ألانى٫ اإلاخضاولت

 33504068260 2702214100 3044396842 2702294310 1742383387 ٢ُم الاؾخٛال٫ 

 168647703 2024427922 1684488266 1158927270 604844627 ٢ُم ٢ابلت للخدهُل

 218155515 143449046 102845916 32605469 44186190 ٢ُم ظاَؼة

 13750149007 13271586642 13104024362 11027246617 8159534583 مجمٕى ألانى٫ 

 8466074523 8131130201 7424783140 6996648155 5670770449 الخهىم

 6662145333 5756963009 5032579437 453007829 3359795454 ؤمىا٫ زانت

 1803932189 2374167193 239220337 2466569226 2310974989 الضًىن اإلاالُت

 5284071484 5140456411 5679241222 4030598462 2488764140 الخهىم اإلاخضاولت

 3750149007 13271586642 13104024362 11027246617 8159534583 مجمٕى الخهىم 

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاداؾبُت   اإلاهضع :مً بٖضاص الُالبخين بااٖل

 ؤشغاث الخىاػن اإلاالي الخدلُل باؾخسضام م-أ

 ووٗخمض ٖلى زالسى ماقغاث   خؿاب مؤشغاث  الخىاػن اإلاالي :-

 عؤؽ اإلاا٫ -

 اخخُاَاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

ىت  الخٍؼ

خ٩ىن مً   -1 عؤؽ اإلاا٫ الٗامل : مً ؤَم اإلااقغاث  اإلاؿخسضمت لخ٣ُُم الىي٘ اإلاالي صازل اإلااؾؿت , ٍو

  ألاضٌى الثابخت–عأؽ اإلااٌ العامل الضائم = ألامىاٌ الضائمت ُت :الٗىانغ الخال

 (: خؿاب عأؽ اإلااٌ العامل الضائم 5-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان /الؿىىاث 

 8466077523 8191190201 7424783140 6996648155 5670770443 ألامىا٫ الضاثمت 

 8572877529 8530595574 8272293338 7111021757 5768120379 ألانى٫ الشابخت

 106800006- 399465373- 847510198 114373602 97349936- عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم 

 اإلاطضع : مً  إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلاُضاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة .
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لخمـ ,وبالخالي ٞةن ٫ الؿىىاث امً زال٫  الجضو٫ هالخٔ ؤن  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم ٧ان  ؾالبا زال

لُت ,لخخىا٤ٞ وؿبُا اإلاالي ٚير ؤنها خ٣٣ذ جىػن بين ب هو الخىاػن اإلااؾؿت لم جس ا الخمٍى خخُاظاث ومهاصَع

ظا  ًبُين ؤن اإلااؾؿت ال  التز م٘  ؾُىلت اإلااؾؿت وطل٪ إلاىاظهت ا ض اؾخد٣ا٢ها ,َو ماتها التي ٢ض جدين مٖى

 جمل٪  َامل ؤمان .

 ألاضٌى الثابخت  –لعامل الخاص =ألامىاٌ الخاضت عأؽ اإلااٌ ا-

 (: خؿاب عأؽ اإلااٌ العامل الخاص 6-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان الؿىىاث 

 8466077523 8131130201 5032579437 4530078929 3359795454 ألامىا٫ الخانت 

 8572877529 8530595574 8272293338 7111021757 5768120379 ألانى٫ الشابخت

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  

 الخام 

-2408324925 -2580942828 -3239713901 -2773632565 -1910732196 

 عضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة اإلاطضع :مً إ 

ظا ماقغ ٚير بًجابمً  زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤ ض٫ ٖلى ن عؤؽ اإلاا٫ الخام ؾالب لؿىىاث الخمـ َو ي ٍو

اصة حجمىالها حُُٛت ؤنىلها الشابخت باؾخٗما٫ ؤ ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى م الخانت ,وطل٪  عاظ٘  بلى ٍػ

لت ألاظل ,و بؤصي  تها ماااؾدشماع  اصة الضًىن ٍَى ذ .بلى ٍػ  الخالي ٞةن الىي٘ اإلاالي للماؾؿت ٚير مٍغ

 عأؽ اإلااٌ العامل ؤلاحمالي -

 ألانى٫ اإلاخضاولت –جمٕى ألانى٫ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي = م

 ( :خؿاب عأؽ اإلااٌ العامل ؤلاحمالي :7-3الجضٌو عكم)

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث 

 13750149007 113271586640 13104024368 11027546617 8159534583 ألامىا٫ الخانت 

 5177271478 4740991068 4831731024 3916224860 239414204 ألانى٫ اإلاخضاولت 

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

 ؤلاظمالي 

5768120379 7111021757 8272293338 8530595574 8572877529 

 اإلاطضع : مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة 

ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلاا  ؾؿت جمخل٪ هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي مىظب َو

 . ؾُىلت مٗخبرة

 ألامىاٌ الخاضت –عأؽ اإلااٌ العامل ألاحىبي = مجمىع الخطىم -
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 (:خؿاب عأؽ اإلااٌ العامل ألاحىبي 8-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 الُُان /الؿىىاث

 3750149007 13271586642 13104024362 11027246617 8159534583 مجمٕى الخهىم 

 6662145333 5756963009 5032579437 453007829 3359795454 خانتألامىا٫ ال

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

 ألاظىبي 

4799739129 6479167688 8071444925 7514623633 7088003674 

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة   اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخين بااٖل

ظا  2015بلى ؾمت  2011مل ألاظىبي في جؼاًض مً ؾىتهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن  عؤؽ اإلاا٫ الٗا َو

لت ألاظل .  عاظ٘  بلى اعجٟإ  الضًىن ٍَى

 اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل :

ىت –الخهىم اإلاخضاولت -ال٣ُم الجاَؼة ( –اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل = )ألانى٫ اإلاخضاولت   الخٍؼ

  ( : خؿاب اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل9-3الجضو٫ ع٢م )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/ الؿىىاث 

 5177271478 4740991068 4831731024 3916224860 2391414204 ألانى٫ اإلاخضاولت 

 218155515 143449046 102845916 32605469 44186190 ال٣ُم الجاَؼة 

 5284071484 5140456411 5679241222 4030598462 2488764140 الخهىم اإلاخضاولت 

ىت   218155515 14349046 102545916 32605469 44186190 الخٍؼ

اخخُاظاث عؤؽ 

 اإلاا٫ الٗامل 

1315204279 1695561258 1942227153 2559305242 2929857374 

 عخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة اإلاطضع : مً إعضاص الؿالبخين باال 

خُاط في عؤؽ اإلاا٫ الٗامل زال٫ ؾىىاث الضعاؾت ما هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن اإلااؾؿت خ٣٣ذ اخ

ل وؾُاجؼم  ظا الاعجٟإ  عاظ٘ بلى ٧ل مً  اخخُاظاث الخمٍى لُت َو ٌٗني ان الاخخُاظاث  ؤ٦بر مً  مىاعصَا الخمٍى

٘ مً  ٢ُمت الخ٣ى١ لضي الٛير  ٘ مً  ٢ُمت اإلاسؼوهاث ؤو ٞع  ٖلى اإلااؾؿت ٞع

ىت الطافُت -  الخٍؼ

ىت الهاُٞت = ع   اخخُاظاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل   –ؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم الخٍؼ
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ىت الطافُت 10-3الجضٌو عكم )  ( : خؿاب الخٍؼ

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان /الؿىىاث

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

 الضاثم 

-97349936 114373602 847510198 -399465373 -106800006 

اخخُاظاث  عؤؽ 

 اإلاا٫ الٗامل 

1315204279 1695561258 1942227153 2559305242 2929857374 

ىت الهاُٞت   3036657380- 2958770615- 2789737351- 1809934860- 1412554215- الخٍؼ

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة   اإلاهضع : مً بٖضاص الُالبخين بااٖل

ىت ؾالبت زال٫ ؾىىاث ا  لضعاؾت مما ًض٫ ٖلى ان  مً  زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن اإلااؾؿت خ٣٣ذ زٍؼ

ل ؤزغي مً ؤظل حُُٛت العجؼ.  اإلااؾؿت لِؿذ في جىاػن  مالي , وبالخالي جدخاط بلى مهاصع جمٍى

 ؾخسضام اليؿب اإلاالُت جدلُل اللىائم اإلاالُت با : اإلاؿلب الثاوي 

 وؿبت الؿُىلت -

 ولت )العامت ( اأوال : وؿبت الؿُىلت اإلاخض

 ى٫ اإلاخضاولت /الخهىم اإلاخضاولت =ألان وؿبت الؿُىلت اإلاخضاولت

 ( :  وؿبت الؿُىلت اإلاخضاولت 11-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان / الؿىىاث 

 5177271478 4740991068 4831731024 3916224860 2391414204 ألانى٫ اإلاخضاولت 

 5284071484 5140456411 5679241222 4030598462 2488764140 الخهىم اإلاخضاولت 

وؿب الؿُىلت 

 اإلاخضاولت 

0.96 0.97 0.85 0.92 0.97 

 عخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة اإلاطضع:مً إعضاص الؿالبخين باال 

( في ٧ل الضوعاث  اإلاداؾبُت , مما ٌٗني ؤن ٖضم  1مً  زال٫ الجضو٫ هالخٔ  ؤن وؿبت الؿُىلت ؤٞل مً ) 

ى ما ًجٗل اإلااؾؿت في ويُٗت مالُت نٗب٦ٟاًت ألانى٫ اإلاخضاولت لخُُٛت ا ت , خُض لخهىم اإلاخضاولت , َو

 ظل .ماث ٢هيرة ألا ج٣غاى ال٣هير لدؿضًض الالتزاًجب ٖليها اللجىء بلى الا
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عت (:  ثاهُا : وؿب الؿُىلت اإلاسخطغة )الؿَغ

 زاماث اإلاخضاولت الدؿب٣ُاث  اإلا٣ضمت (/ الالت-اإلادؼون –نى٫ اإلاخضاولت =) ألا وؿبت الؿُىلت اإلاسخطغة 

 ( وؿبت الؿُىلت اإلاسخطغة  12-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان / الؿىىاث 

 5177271478 4740991068 4831731024 3916224860 2391414204 ألانى٫ اإلاخضاولت

 3350468260 2702214100 3044396812 2702294310 1742383387 اإلاسؼون 

 00 00 00 00 00 ضمت الدؿب٣ُاث  اإلا٣

 5284071484 5140546441 5679241222 4030598462 2488764140 الالتزاماث اإلاخضاولت 

وؿبت الؿُىلت 

 اإلاسخهغة 

0.26 0.30 0.31 0.39 0.34 

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة   مً بٖضاص الُالبخين  بااٖل

بت لخدهُل وال٣ُم الجاَؼة ال ج٨ٟي ُض ؤن  ال٣ُم ال٣ابلبت ظض مخضهُت ,خمً  الجضو٫ ؤٖالٍ  هالخٔ ؤن اليؿ

٘  مً  ال٣ُم  ؿلخُُٛت الخهىم اإلاخضاولت , بط ًجب ٖلى اإلااؾ ت جهٍغ٠ مسؼوهاتها في ؤ٢ل م٣ذ مم٨ً للٞغ

ىت الؿالبت ٢ُمتها ٦بيرة جتراو ال٣ابلت للخدهُل وال٣ُم الجاَؼة , ٦ما ؤن  ال  بين ما  حخٍؼ

وبالخالي ًجب ٖلى اإلااؾؿت الخسلو مً  َظٍ الخبُٗت مداولت جسٌُٟ   (3254812895و2488764140)

 حجمها بلى ؤ٢ل ما ًم٨ً .

 ثاهُا : وؿبت الىلضًت )الؿُىلت الخالُت(

 وؿبت الى٣ضًت =)الى٣ضًت +الاؾدشمغاعث في ألاوعا١ اإلاالُت( /الالتزاماث اإلاخضاولت 

 ( : وؿبت الىلضًت 13-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان /الؿىىاث 

 218155515 14349046 102845916 32605469 44186190 الى٣ضًت 

الاؾدشماعث في 

 ألاوعا١ اإلاالُت 

00 00 00 00 00 

الالتزاماث 

 اإلاخضاولت 

2488764140 4030598462 5679241222 5140546441 5284071484 

وؿبت الؿُىلت 

 الخالُت 

0.01 0.008 0.01 0.02 0.04 

 عخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة إلاطضع : مً  إعضاص الؿالبخين باال ا
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مً زال٫ الىخاثج اإلاخدهل ٖليها هالخٔ ؤن  ال٣ُم الجاَؼة جخمشل في وؿبت يئُلت ظضا  م٣اعهت بالخهىم  

ا ًجلٗها في اإلاخضاولت , وبالخالي ٞةن اإلااؾؿت ٢ض جىاظه  نٗىباث  مالُت في خالت مُالبت صاثىيها بد٣ى٢هم مم

 ويُٗت مالُت نٗبت .

ل  -  وؿبت الخمٍى

ل = ألامىاٌ الضائمت /  ضٌى الثابختألا  وؿبت الخمٍى

ل الضائم 14-3الجضٌو عكم )  ( : وؿبت الخمٍى

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان / الؿىىاث 

 8466077523 8131130201 7424783140 6996648155 5670770443 ألامىا٫ الضاثمت

 8572877529 8530595574 8272293338 7111021757 5768120379 ى٫ الشابخت ألان

ل  وؿب الخمٍى

 الضاثمت 

0.98 0.98 0.89 095 0.98 

 على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة .اإلاطضع: مً  إعضاص الؿالبخين باالعخماص 

عاؾت ,خُض ٧اهذ  مً زال٫ الجضو٫ جخطر ؤن اإلااؾؿت خ٣٣ذ وؿبت يُٟٗت  في الؿىىاث الخمـ مً الض

ظا ٌٗني ؤن عؤؽ اإلاا٫ الضاثم  ال ٌُٛي ظمُ٘ ألانى٫ الشابخت مً ؤمىالها الضاثمت زال٫ 1اليؿبت ؤ٢ل مً  , َو

 الٟترة مما ًض٫ ٖلى ؤن  اإلااؾؿت مخىاػهت مالُا ,ألن ألانى٫ الشابخت ؤ٦ثر مً  الامىا٫ الضاثمت 

ل الخاص =     ابختألامىا٫ الخانت / ألانى٫ الشوؿبت الخمٍى

ل الخاص 15-3الجضٌو عكم )  ( : وؿبت الخمٍى

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان / الؿىىاث 

 6662145333 5756963009 5032579437 453007829 3359795454 ألامىا٫ الخانت 

 8572877529 8530595574 8272293338 7111021757 5768120379 ألانى٫ الشابخت 

ل  وؿبت الخمٍى

 الخام 

0.58 0.63 0.60 067 0.77 

 على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغةاإلاطضع: مً  إعضاص الؿالبخين باالعخماص 

ل الخام اإلاخدهل ٖليها مً اإلااؾؿت في الؿىىاث الخمـ حكير  مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن  وؿبت الخمٍى

ل ؤنىلها الشابخت بىاؾُت ؤمىالها الخانت ألن ضا  1اليؿبت ؤ٢ل مً  بلى ٖضم  ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الخمٍى , َو

٤ ؤمىالها الخانت  ل ألانى٫ الشابخت ًٖ  ٍَغ  ٩ًل ٖلى ؤن  اإلااؾؿت لم  حؿخُُ٘  جمٍى

 وؿبت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت =ألامىا٫ الخانت /مجمٕى الضًىن 
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 ( :وؿبت الاؾخلاللُت اإلاالُت 16-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/ الؿىىاث 

ل ال  6662145333 5756963009 5032579437 453007829 3359795454 خام الخمٍى

 505874584 5347286854 5284786970 4309103555 3767715394 مدمٕى الضًىن 

 0.75 0.92 1.05 0.95 1.12 وؿبت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت 

 عخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة ع :مً إعضاص الؿالبخين باال اإلاطض 

٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن  وؿبت الاؾخ٣اللُت اإلاالُت اإلاخدهل ٖليها زال٫ الؿىىاث الخمـ ٧اهذ  ؤ٦بر مً  مً زال

ٓهغ بإن اإلااؾؿت 0.5 ى ماقغ بًجابي ٨ٌٗـ اؾخ٣اللُت اإلااؾؿت,ٍو , ؤي ان اإلااؾؿت خ٣٣ذ هخاثج خؿىت َو

ا ما باالؾخ٣اللُت اإلاالُت .  جخمخ٘ هٖى

ل الخاعحُت   وؿبت الخمٍى

 = مجمٕى الضًىن /مجمٕى ألانى٫  ل الخاعجيوؿبت الخمٍى

ل الخاعجي 17-3الجضٌو عكم )   :(: وؿبت الخمٍى

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان / الؿىىاث 

 505874584 5347286854 5284786970 4309103555 3767715394 مجمٕى الضًىن 

 13750149007 13271586642 13104024362 11027246617 8159534583 مجمٕى ألانى٫ 

ل  وؿبت الخمٍى

 الخاعظُت 

0.42 0.39 0.40 0.40 0.36 

 عخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة اإلاطضع :مً إعضاص الؿالبخين باال                     

ل الخاعجي بلٛذ في الؿىىاث الخمؿت مً الضعاؾت وؿبت ؤ٢ل  مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ًخطر ؤن  وؿبت الخمٍى

ض , و  0.5مً  َظا ًض٫ ٖلى ؤن  اإلااؾؿت ال جىاظه ؤي نٗىباث في ؾضاصا الضًىن والٟىاثض خين ًهل مٖى

 اؾخد٣ا٢ها.
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 وؿب اليشاؽ -

 أوال: معضلت صوعان ألاضٌى الثابخت : 

 (: معضٌ صوعان  ألاضٌى الثابخت : 18-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/ الؿىىاث

 10122567130 10601177227 9063713050 8825711596 7109456947 نافي اإلابُٗاث 

 8572877523 8530595574 8272293338 7111021757 7111021757 ألانى٫ الشابخت 

مٗض٫ صوعان ألانى٫ 

 الشابخت

1.23 1.24 1.09 1.24 1.18 

 غة اإلاطضع : مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخط            

هالخٔ مً الجضو٫ ؤٖالٍ ان وؿبت صوعان ألانى٫ الشابخت جخجاوػ الىاخضة ,ما ٌٗني ؤن ٧ل صًىاع واخض مً 

ظا ٨ٌٗـ صعظت مؿاَمت ألانى٫ الشابخت في جىلض  1ألانى٫ الشابخت ًىلض ؤعباخا جخجاوػ  صط ل٩ل الضوعاث , َو

 حجم مً اإلابُٗاث ,ؤي ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت.

 اإلاسؼونثاهُا :معضٌ صوعان 

 ٩لٟت اإلاسؼون اإلابإ /مخىؾِ اإلاسؼون مٗض٫ صوعان اإلاسؼون =ج

 (:معضٌ صوعان اإلاسؼون 19-3الجضٌو عكم)

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث

 8514327588 7783412001 6980145739 6674428311 5628432761 ج٩لٟت اإلاسؼون اإلابإ

 3026341180 2873305471 2873345576 2222338849 1398129425 مخىؾِ اإلاسؼون 

 3 3 2.5 3 4 مٗض٫ صوعان اإلاسؼون 

 اإلاطضع : مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة                

= ً  /صوعان اإلاسؼون 360فترة الخسٍؼ

ً 20-3الجضٌو )  (:فترة الخسٍؼ

 2015 2014 2013 20012 2011 البُان / الؿىىاث

 360 360 360 360 360 ألاًام 

 3 3 2.5 3 4 مٗض٫ صوعان اإلاسؼون 

  ً  120 120 144 120 90 ٞترة الخسٍؼ

 اإلاطضع: : مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة                             
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خغ٦ت ظض يُٟٗت ,خُض ًجب ٖلى اإلااؾؿت ؾىىٍا وهي  4صوعاث بلى  2هالخٔ ؤن صوعان اإلاسؼون ًتراوح بين 

لت ظضا )بين  ً ٍَى ت مسؼوهاتها ,٦ما ؤن ٞترة الخسٍؼ اصة ؾٖغ ٤ ظضًضة لٍؼ ًىما بلى  90البدض ًٖ مىاٞظ حؿٍى

لها بلى وعقاث ؤلاهخاط , خُصُجب  150 لُت ٢بل جدٍى اصة عاظ٘ لب٣اء اإلاىاص ألاولُت لٟترة ٍَى ظا لٍؼ ًىم (, َو

ً اإلاىا ٖلى اإلااؾؿت بجبإ ؾُاؾت ضم جسٍؼ ً ٖو  حؿُير اإلاسؼون جم٨نها مً الاهخٓام في الخمٍى

لت .   لٟترة ٍَى

 ثالثا: معضٌ صوعان الؼبائً 

 معضٌ صوعان الؼبائً =مبُعاث الؿىت/ مخىؾـ الؼبائً 

 :( : معضٌ صوعان الؼبائً 21-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث

 10122567130 10601177227 9063713050 8825711596 7109456947 مبُٗاث الؿىت

 791065654 590841167 334964468 331009305 295967979 مخىؾِ الؼباثً

 12.79 17.94 27.05 26.66 24.02 مٗض٫ صًىن الؼباثً 

 اإلاطضع: : مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة                

 الؼبائً  / معضٌ صوعان360اإلاخىؾؿت لخدطُل صًىن الؼبائً = اإلاضة

 (: اإلاضة اإلاخىؾؿت لخدطُل صًىن الؼبائً 22-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث

 360 360 360 360 360 ألاًام 

 12.79 17.94 27.05 26.66 24.02 مٗض٫ صوعان الؼباثً 

اإلاضة اإلاخىؾُت 

 ىن الؼباثً لخدهُل صً

15 14 13 20 28 

 اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة اإلاطضع: مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على              

صعوة ( وهي وؿبت  27بلى  13مً الجضو٫ هالخٔ ؤن صوعان  الؼباثً ًخٟاوث م٘ صوعة ألزغي ٞهى ًتراوح مً  )

ا ما ٚير  ؤن صوعان  الؼباثً  جغاظ٘  في ال ؿيخين ألازيرجين هٓغا لدؿاَل اإلااؾؿت م٘  ػباثنها ومىدهم ظُضة هَى

ٞترة ؤَى٫ للدؿضًض , وجب٣ى وؿبت م٣بىلت ٖمىما وهي ما حُُٗها مضة جدهُل صًىن الؼباثً التي جتراوح بين 

 وهي مضة م٣بىلت  28و  14

 

 



       (           2015-2011صعاؾت خالت  جلُُم ألاصاء اإلاالي إلالبىت الخػىت في الفترة )                الفطل الثالث :         

 

96 
 

 عابعا :معضٌ صوعان اإلاىعصًً 

اث الؿىت / مخىؾِ صًىن اإلاممعضٌ صوعان اإلاىعصًً =   صًًىع كتًر

 ٌ صوعان اإلاىعصًً (: معض23-3الجضٌو عكم)

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث 

اث الؿىت  7703437520 8542458420 7466157765 6669610926 5068066253 مكتًر

 1097822868 1378206730 1535297446 982919539 761485997 مخىؾِ صًىن اإلاىعصًً 

 7 7 5 7 7 مٗض٫ صوعان اإلاىعصًً 

 اإلاطضع: مً إعضاص الؿالبخين باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة 

 / صوعان اإلاىعصًً 360مضة اإلاخىؾُت لدؿضًض صًىن اإلاىعصًً = 

 صًً إلاضة اإلاخىؾؿت لدؿضًض صًىن اإلاىع (: ا24-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/ الؿىىاث 

 360 360 360 360 360 ألاًام 

 7 7 75 7 7 مٗض٫ صوعان اإلاىعصًً 

 52 52 72 52 52 اإلاضة اإلاخىؾُت لدؿضًض صًىن اإلاىعصًً 

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة   اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخين بااٖل

ى مٗض٫ م٣بى٫ ح٨ٗؿه مضة  7بلى  5مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن صوعان  اإلاىعصًً ًتراوح بين  صوعاث , َو

ًىمُا , خُض ؤن اإلااؾؿت جمخل٪ َامكا مً الى٢ذ لدؿضًض صًىنها ,  72بلى  52ؿضًض صًىن اإلاىعصًً مً ح

 ٞهي جدترم ٢اٖضة الخدهُل ٢بل الدؿضًض مما ًجٗلها في مإمً مً الهٗىباث اإلاالُت 

 وؿبت الغبدُت  اإلاؿلب الغابع :

 َامش الغبذ ؤلاحمالي = الغبذ ؤلاحمالي / اإلابُعاث 

 (:َامش الغبذ ؤلاحمالي 25-3كم )الجضٌو ع  

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث 

 269109897 189051683 78719135 835182887 325127487 الغبذ ؤلاظمالي 

 10122567130 10601177227 9063713050 8825711596 7013456947 البُٗاث 

َامل الغبذ 

 ؤلاظمالي 

0.046 0.043 0.0086 0.017 0.029 

خماص ٖلى اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخهغة   اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبخين بااٖل
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% وهي وؿبت يئُلت ظضا 4.6% بلى 0.8مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن وؿبت َامل الغبذ ؤلاظمالي جتراوح ما بين 

ظا عاظل بلى اعجٟإ  ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت الخانت ُٞما ًخٗل٤ بإؾٗاع اإلاىاعص ألاولُت , بياٞت  بلى الشباث , َو

اليؿبي في ؤؾٗاع البُ٘ ُٞجب ٖلى اإلااؾؿت اهتهاط ؾُاؾت جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ؤو اجبإ  ما ٌٗٝغ بالخ٩ال٠ُ 

 اإلاؿتهضٞت 

 ثاهُا : َامش الغبذ الطافي 

 َامش الغبذ  الطافي =الغبذ الطافي /اإلابُعاث  

 (:َامش الغبذ الطافي 26-3الجضٌو  عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان /الؿىىاث 

 303944156 201022540 277965603 344517906 293705156 الغبذ الهافي 

 10122567130 10601177227 9063713050 8825711596 7013456947 البُٗاث 

َامل الغبذ 

 الهافي 

0.041 0.039 0.030 0.018 0.030 

 عخماص على حضٌو خؿاب الىخائج اإلاطضع :مً إعضاص الؿالبخين باال 

يى وؿبت جتراظ٘ 4.1% بلى 1.8مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن وؿبت َامل الغبذ  الهافي جتراوح  بين  % َو

 باؾخمغاع اعجٟإ ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت 

 ؾدثماع ثالثا : معضٌ العائض على الا 

 : معضٌ العائض على الاؾدثماع (27-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان/الؿىىاث 

 303944156 201022540 277965603 344517906 293705156 في الغبذ الها

 13750149007 13271586642 13104024362 11027246617 8159534583 مجمٕى ألانى٫ 

مٗض٫ الٗاثض 

 ٖلى الاؾدشماع 

0.035 0.031 0.021 0.015 0.022 

 اإلاطضع مً إعضاصا الؿالبخين  باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة 

ظا ٌٗني ؤن مؿاَمت 3.5%بلى 1.5ؾدشماع جتراوح بين ضو٫ هالخٔ ؤن وؿبت الٗاثض ٖلى الا مً زال٫ الج %َو

 ر الجض إلامخل٩اث اإلااؾؿت ت مخضهُت مما ًض٫ ٖلى ٖضم  الدؿُيبظمالي ألانى٫ في ألاعباح الهاُٞ
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 عابعا : معضٌ عائض ألامىاٌ الخاضت 

 لطافي /ألامىاٌ الخاضت معضٌ العائض على ألامىاٌ الخاضت =الغبذ ا

 ( :معضٌ عائض ألامىاٌ الخاضت28-3الجضٌو عكم )

 2015 2014 2013 2012 2011 البُان /الؿىىاث 

 303944156 201022540 277965603 344517906 293705156 الغبذ الهافي 

 6662145333 5756963009 5032579437 453007829 3359795454 ألامىا٫ الخانت 

ض ٖلى مٗض٫ الٗاث

 ألامىا٫ الخانت 

0.087 0.076 0.055 0.035 0.045 

 اإلاطضع: مً إعضاص الؿالبخين  باالعخماص على اإلايزاهُت اإلاالُت اإلاسخطغة و حضٌو خؿاب الىخائج 

ؤي ٧00.87ان  2011مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن الٗاثض ٖلى ألامىا٫ الخانت ًدىا٢و باؾخمغاع , ٟٞي ؾىت 

صًىاع مً  ألاعاح الهاُٞت , وهي ٢ُمت يئُلت ٖلى اإلااؾؿت ؤن ال  0.087الخانت ًىلض ٧ل صًىاع مً ألامىا٫ 

 حؿخٛل ؤمىالها الخانت بالك٩ل اإلاىاؾب لخىلُض ؤعباح ناُٞت .
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 الخالضت 

مً زال٫ الضعاؾت الخُب٣ُُت التي ٢مىا بها بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي إلااؾؿت ملبىت الخًىت باإلاؿُلت باؾخسضام 

خماص ٖلى الىزاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿت  2015-2011واث الخدلُل اإلاالي زال٫ الٟترة ما بين ؤص وطل٪ بااٖل

 بٗض بظغاء ٖملُت الخ٣ُُم ٧ان ؤصائها ي٠ُٗ , ومً ؤَم الىخاثج اإلاخىنل بليها 

ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلاا -     ن اإلااؾؿت بٔ ؾؿت جمخل٪ ؾُىلت مٗخبرة . هالخعؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي مىظب َو

ا ما باالؾخ٣اللُت اإلاالُت  جخمخ٘ هٖى

ظا ًبين ؤن اإلااؾؿت ال جمخل٪ َامل ؤمان -      .ؤن عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ٧ان ؾالبا زال٫ ٞترة الضعاؾت َو

ىت ؾالبت ٖلى مضاع زمـ ؾىىاث مما ًض٫ ٖلى ٖضم وظىص جىاػ  -     ن مالي وان مىاعص سجلذ اإلااؾؿت زٍؼ

ىت جٟى١ ا  .تهااؾخسضامالخٍؼ

ىا بض٫ ؤ ؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم کان ؤن ع ب -    لُا زال٫ الؿىىاث الخمـ , ؤي ٖضم جد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي َو

 ؤن ألامىا٫ الضاثمت لم جمى٫ ٧ل ألانى٫ الشابخت 

ت ه٣اٍ  مما ؾب٤ ط٦ٍغ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ه٣ُم ألاصاء اإلااجي باؾخسضام ؤصواث الخدلُل اإلاالي يغوعي اإلاٗٞغ

.جساط ٢غاعاجها اإلاؿاو٫ ٌؿخُُ٘ مً زاللها  ؾؿت التيل٠ًٗ للما ال٣ىة وا
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 زاجمت:

لي , خُض ًدىاو٫ َظا البدض مىيٕى ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلاىؾمُت الا٢خهاصًت باؾخسضام ؤصواث الخدلُل اإلاا

اؾخٛال٫ مىاعص اإلااؾؿت , خُض ٌؿعى ي ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت واإلاغؤة الٗا٦ؿت ألؾلىب لًمشل ج٣ُُم ألاصاء اإلاا

, م٘ مداولت ج٣ضًم لظل٪ اإلادلل اإلاالي بلى ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٣ىة وال٠ًٗ في اإلايكاة الا٢خهاصًت 

٘ ؤومؿاٖضة  لخسِ ال٣غاعاث الخهمُمُت اإلاىاؾبت . ول٣ض جُغ٢ا مً زال٫ َظا البدض بلى ؤخض  صخاب اإلاكاَع

ء اإلاالي في اإلااؾؿت , مخمشلت في الخدلُل اإلاالي الظي ٌٗض ألاصاة التي ؤَم ألاصواث اإلاؿخسضمت في ج٣ُُم ألاصا

خماص ٖلى مسغظاث ال٣ىاثم اإلاالُت  ٌؿخُُ٘ اإلاا٫ مً زاللها حصخیو مؿخىی اؾخسضام اإلاىاعص , وطل٪ بااٖل

ُت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في اإلايزاهُاث اإلاداؾبُت وظضاو٫ خؿاباث الىخاثج , مً ؤظل اؾخسغاط ماقغاث ووؿب مال

ت مضي ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت الا٢خهاصًت في بصاعة مىاعصَا , وجىظُه ؤصخاب ال٣غاع هدى  ًدُذ جدلُلها مً مٗٞغ

٘ مً مؿخىي ألاصاء وال٣ضعة ٖلى مؿاًغة اإلاخٛيراث اإلادُُت  .جبني زُِ وؾُاؾاث ؾلُمت مً قانها الٞغ

 :هخائج الضعاؾُت 

ت ٖلى ماؾؿت ملُ  بلى ؾىت  2011ئت الخًىت زال٫ الٟترة اإلامخضة مً ؾلت مً زال٫ بؾ٣اٍ الضعاؾت الىٍٓغ

ت مً الىخاثج اإلاخمشلت في  2015  جىنلىا بلى مجمٖى

ؤن الخدلُل اإلاالي ٖباعة ًٖ ٖملُت مٗالجت للبُاهاث اإلاالُت اإلاخاخت مً َٝغ ماؾؿت ما للخهى٫ ٖلى -

 .مٗلىماث حؿخٗمل في اجساط ال٣غاعاث وج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿاث

ىاثم اإلاالُت ٌؿاٖض ٖلى ج٣ُُم الىي٘ اإلاالي للماؾؿت مً ؤظل ا٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وػٍاصة جدلُل ال٣ -

ا وه٣اٍ ال٠ًٗ مً ؤظل جصخُدها . َؼ  حٍٗؼ

ل . ا-  ٖخماص اإلااؾؿت ٖلى الضًىن الخهى٫ ٖلى مهاصع جمٍى

ت إلااؾؿاث ؤزغي ) - َظا عاظ٘ بلى ؾخضاهت , الغبدُت , اليكاٍ ( , و الا جبخٗض اإلااؾؿُت ًٖ اليؿب اإلاُٗاٍع

 ُٚاب اإلاىاٞؿت خُض ؤن اإلااؾؿت جدخ٨غ ظؼءا ٦بيرا مً الؿى١ .

ظا ًض٫ ؤن  - عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم ٧ان مالُا زال٫ الؿىىاث الخمـ , ؤي ٖضم جد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي َو

 ألامىا٫ الضاثمت زم جمى٫ ٧ل ألانى٫ الشابخت 

ىت ؾالبت ٖلى مضاع زمـ ؾىىاثا سجلذ اإلا-  وان مىاعص  يمما ًض٫ ٖلى ٖضم وظىص جىاػن مال ؾؿت زٍؼ

ىت جٟى١   ؾخسضاماتها .االخٍؼ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلااؾؿت جمخل٪ ؾُىلت مٗخبرة ؤو ع -  .ؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاظمالي مىظب َو

ا ما باالؾخ٣اللُت اإلاالُت ا اإلا -  ؾؿت جخمخ٘ هٖى

 :ازخُاع الفغغُاث  هخائج

 ثج ازخباع الٟغيُاث في آلاحي :نل بليها جمشلذ هخاخى اإلافي يىء الىخاثج 



 عامت ال الخاجمت
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 .الٟغيُت ألاولى : ال حؿخٛل ملبىت الخًىت مىاعصَا اإلاخاخت باإلاؿخىي ألامل " -

باليؿبت لهظٍ الٟغيُت ٞةهىا ها٦ض صختها بالىٓغ بلى الىخاثج التي ؤٞصخذ ٖنها ٢ُم مازغاث الغبدُت وؿب  

ظا عاظ٘ بلى الاعجٟإ في ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت مما ًض٫ ٖلى ٖضم الدؿُير الجُض للماؾؿت وعؤؽ  يئُلت ظضا َو

ظا ًض٫ ٖلى ؤن ألامىا٫  اإلاا٫ الٗامل الضاثم ؾالب زال٫ الؿىىاث الخمـ , ؤي ٖضم جد٤ُ٣ الخىاػن اإلاالي َو

 الضاثمت لم جمى٫ ٧ل ألانى٫ الشابخت . 

الىيُٗت اإلاالُت في الٟغيُت الشاهُت : ٌٗخبر الخدلُل اإلاالي مً ؤَم ألاصواث هاظٗت الاؾخسضام في حصخُو  -

 اإلااؾؿت الا٢خهاصًت . 

عؤؽ اإلاا٫ الٗامل مىظب ٖمغ الؿىىاث الخمـ ,  ٞاخخُاطالشاهُت ٞةها ها٦ض صختها ٦ظل٪  باليؿبت للٟغيُت

ل اخخُاظاث الضوعة اإلاخضاولت , واإلااؾؿت  ظا ًٟؿغ ؤن اإلااؾؿت جدخاط بلى عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضاثم لخمٍى َو

ا ما باالؾخ٣  اللُت اإلاالُتجخمخ٘ هٖى

 :الاكتراخاث 

 :بٗض الى٢ىٝ ٖلى خ٣ُ٣ُت ألاصاء اإلاالي إلااؾؿت ملُئت الخًىت ٞةهىا ه٣ترح ما ًلي  

 .جدؿين ظىصة مىخجاث الخلُب ختى هخم٨ً مً مىاظهت مىاٞؿيها ومً ؤظل جىؾُ٘ خهتها الؿى٢ُت  -

الم بج٣ىم بدمالث  - ت ٖبر وؾاثل ؤلٖا  .قهاٍع

ت للخ٩ىبٖضاص بغامج ؾ- اصة مؿخىي ال٨ٟاءة .ٍى ً مىظهت لٗما٫ اإلااؾؿت مً ؤظل ٍػ  ٍى

ل اإلااؾؿت- ٘ مهاصع جمٍى . مً الٗمل ٖلى جىَى



 

 

 

 

 

 

 

 اإلاطاصع واإلاغاحع  كائمت
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 اإلاطاصع واإلاغاحع : كائمت

زمِش ي قُست ,الدؿُير اإلاالي للماؾؿت ,صعوؽ ومؿاثل مدلىلت,صاع َىمت للُباٖت اليكغ ,الجؼاثغ  (1

,2010 

  2009ىٟغ, جدلُل ٢ىاثم اإلاالُت , صاع ال٣هيرة لليكغ والخىػَ٘ , ألاعصن, ؾمير عاض ي ز (2

ل وؤلاصاعة اإلاالُت, الضاع الجامُٗت, مهغ, (3   2008ٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الغخُم,ؤؾاؾُاث الخمٍى

 2009مدمض ٖباؽ البضوي, اإلاداؾبت وجدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت ,م٨خب الجامعي الخضًض,مهغ (4

اث الضعاؾُت  ٢خهاص واخمض لٗبُضاث وآزغون,الا- (5 ني للمُبٖى اإلاىاظمىذ وال٣اهىن,صًىان الَى

 2009الجؼاثغ 

اؾٗض خمُض الٗلي,ؤلاصاعة اإلاالُت الاي الٗلمُت والخُب٣ُُت والخىُٓمُت,الُبٗت الشاهُت,صاع واثل لليكغ - (6

 ,2012والخىػَ٘,ألاعصن,

 1996بؾماُٖل ٖغباجي,ا٢خهاص اإلااؾؿت ,صاع اإلادمضًت,الجؼاثغ,- (7

ش لليكغ,اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت,الؿٗ- (8 ما٫,صاع اإلاٍغ  2000ُض ٞغخاث ,ألاصاء اإلاالي إلاىًماث ألٖا

اث ظامٗت ,مخىىعي الجؼاثغ- (9  الٗغبي صخمىف , مدايغاث في ا٢خهاص اإلااؾؿت,مُبٖى

اث اإلاضعؾُت الٟىػي مدمض بً لٗىع بىٖالم , الدؿُير اإلاداؾبي واإلاالي , الضًىا- (10 ني للمُبٖى ن الَى

 2013ثغ ,ؼاج,ال

ش ي , الدؿُير اإلاالي وؤلاصاعة اإلاالُت صعوؽ وجُ- (11 ب٣ُاث صاع واثل ليكغ بلُاؽ بً ؾاس ي , ًىؾ٠ ٢َغ

 68عصن, م وجىػَ٘ , ألا 

ل,الدؿُير اإلاالي إلصاعة اإلاالُت وصعوؽ وجُب٣ُاث,صاع واثل لليكغ - (12 بلُاؽ بً ؾاس ي,ًىؾ٠ ٢َغ

 2006والخىػَ٘ , ألاعصن 

غى ال٣ىاثم  اإلاالُت في يىء مٗاًير اإلاداؾبُت,الضاع الجامُٗت ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي , بٖض- (13 اص ٖو

 2008,مهغ,

 ,2005ؤمين الؿُض ؤخمض لُٟي ,الخدلُل اإلاالي , الضاع الجامُٗت ,مهغ, - (14

ش لليكغ والخىػَ٘ , اللمل٨ت الٗغبُت - (15 ت والخُب٤ُ الٗلمي ,صاع اإلاٍغ ؤوظين بغبجهام,ؤلاصاعة اإلاالُت ,الىٍٓغ

 2009الؿٗىصًت,

 2007ؤًمً الكىُي,ؤخمض ق٣غة,م٣ضمت في ؤلاصاعة والخدلُل,صاع البضًت هاقغون مىػٖىن,ٖمان,- (16
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٤ُ,ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت,صاع النهًت الٗغبُت,لبىان,صون ؾىت وكغ- (17  ظمُل اخمض جٞى

 2000خمؼة مدمىص الؼبُضي,الخدلُل اإلاالي ج٣ُُم ألاصاء والخيبا بالٟكل,ماؾؿت اليكغ والخىػَ٘,- (18

 2001نالح ,اإلاداؾبت اإلاالُت خؿب الىٓام اإلاالي اإلاداؾبي,صون صاع اليكغ ,الجؼاثغ  خىاؽ- (19

غ اإلاالُت الضولُت - (20 ,بزغاء لليكغ والخىػَ٘  IAS/IFRS,2007زالض ظما٫ الجٗاعاث ,مٗاًير لخ٣اٍع

 2006ألاعصن,الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للخىػٍض,مهغ ,

غاى الخسُُِ والغ٢ابت زبراء الكغ٦ت الٗغبُت ,ألاؾالُب الخضًشت ل- (21  لخدلُل اإلاالي وبٖضاص اإلاىاػهاث أٚل

ض ٦ما٫ آ٫ قبِب,م٣ضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاٗانغة,صاع اإلاؿيرة, الُبٗت- (22  2009,ٖمان,2صٍع

 2001عقا الٗهاع  وآزغون,ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي,صاع البر٦ت لليكغ والخىػَ٘,الُبٗت ألاولى,- (23

 -168,م2004اإلاخ٣ضمت,ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘,ألاعصن,مالؼبُضي خمؼة مدمىص,ؤلاصاعة  (24

اث - (25 ُب مال٨ُت, بىقىٟغ مُلىص,الدؿُير اإلاالي خؿب البرهامج الغؾمي الجضًض,صًىان اإلاُبٖى ٚػ

 2010الجامُٗت,الجؼاثغ ,

ل والخدلُل اإلاالي, صون صاع اليكغ , مهغ - (26 ؼ,ا٢خهاصًاث الاؾدشماع والخمٍى ؾمير مدمض ٖبض الٍٗؼ

2007 

 2012ؾىػان ؾمير طًب وآزغون ,بصاعة الاثخمان , صاع ال٨ٟغة, ألاعصن, - (27

ت,الجؼاثغ - (28 ,مداؾبت اإلااؾؿت َب٣ا للمداؾبت الضولُت,م٨خب الكغ٦ت الجؼاثٍغ  2008قُٗب قىٝى

غان  لليكغ - (29 قىٝى  قُٗب , الخدلُل اإلاالي الخضًض, َب٣ا للمٗاًير الضولُت ؤلاباٙل  اإلاالي , صاع  َػ

 2012ألاعصن, والخىػَ٘ , 

اث ظامٗت اإلاخىىعي ,الجؼاثغ,- (30 -1998نالر مغػا١ ,مدايغة في م٣ُاؽ اإلاداؾبت الٗامت,مُبٖى

1999 

ل وؤلاصاعة اإلاالُت , الضاع الجامُٗت,مهغ,- (31  ,2008ٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الخلُم ,ؤؾاؾُاث الخمٍى

ل وؤلاصاعة اإلاالُت,الضاع الجامٗ- (32  .60ُت مهغ, ,م ٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الغخُم,ؤؾاؾُاث الخمٍى

اث ,الجؼاثغ,- (33  ٖبض الغػا١ خبِب,ا٢خهاص و حؿُير ماؾؿت ,صًىان اإلاُبٖى

 2001ٖلُان قٍغ٠ , بصاعة وجدلُل اإلاالي , صاع البر٦ت لليكغ وجىػَ٘ ,ألاعصن, - (34

اث الجامُٗت,الُبٗت الغابٗت,الجؼاثغ,م- (35  5ٖمغ الصخغي,ا٢خهاص اإلااؾؿت,صًىان اإلاُبٖى
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 ,03,2010إلاالُت,صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ,ألاعصن,الُبٗتٞاًؼ ؾلم خضاص,ؤلاصاعة ا- (36

اث الجامُٗت , الجؼاثغ , - (37   2004مباع٥ لؿلى٥ , الدؿُير اإلاالي , صًىان اإلاُبٖى

ل والخدلُل اإلاالي , ماؾؿت قباب الجامُٗت - (38 مدمض ؤبغاَُم الغخُم, ا٢خهاص الاؾدشماع والخمٍى

 , 2008,مهغ, 

ت  مدمض ؤخمض ال٩اًضي,ؤلاصاعة- (39 اإلاالُت الضولُت والٗاإلاُت جدلُل اإلاالي والا٢خهاصي,صاع ال٨ىىػ اإلاٗٞغ

 .2009الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘,ألاعصن,

ش لليكغ الخىػَ٘, الُبٗت - (40 ض, الخدلُل اإلاالي قغ٧اث وؤؾىا١ مالُت ,صاع اإلاٍغ مدمض اإلابرو٥ ؤبى ٍػ

 الشاهُت,اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت,صون ؾىت وكغ

 خىاوي,ظال٫ ببغاَُم الٗبض, ؤلاصاعة اإلاالُت الضاع الجامُٗت , مهغ مدمض نالر  ال- (41

 ,2010مدمض نالر الخىاوي,ظال٫ ببغاَُم الُٗض,ؤلاصاعة اإلاالُت,الضاع الجامُٗت,مهغ,- (42

  2010مدمض نالر الخىاوي,خال٫ ببغاَُم الٗبض,ؤلاصاعة اإلاالُت,الضاع الجامُٗت,مهغ,- (43

, -02إلاالُت والخدلُل اإلاالي , م٨خب اإلاجخم٘ الٗغبي ,َبٗت مٟلر مدمض ٣ٖل ,م٣ضمت في ؤلاصاعة ا- (44

 , 2009ألاعصن,

ض عاض ي زىٟغ,ٚؿان ٞالح اإلاُاعهت,جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت مضزل هٓغي وجُب٣ُي ,صاع - (45 مٍا

 2011اإلاؿغة,الُبٗت الشالشت, ٖمان, 

 ,2008شاوي , الجؼاثغ , هانغ صاصي ٖضون ,مغا٢بت الدؿُير والخدلُل اإلاالي ,صاع اإلادمضًت , الجؼء ال- (46

 , 1998,الجؼاثغ  02هانغ صاصي ٖضون,ا٢خهاص اإلااؾؿت للُبٗت الجامُٗين,صاع اإلادمضًت,َبٗت- (47

ولُض هاجي الخُالي,الاججاَاث الخضًشت في الخدلُل اإلاالي ,ميكىعاث ألا٧اصًمُت اإلا٣ترخت في - (48

 .الضهماع٥,ٖمان,صون ؾىت وكغ

 

  الغؾائل الجامعُت الضهخىعة وماحؿخير

ؤهٟا٫ خضة زبيزة, جإزير اله٩ُل اإلاالي ٖلى بؾتراجُجُت اإلااؾؿت الهىاُٖت,صعاؾت خالت ماؾؿت - (1

اإلاُاخً للجىىب ال٨بيرة بؿ٨غة,مظ٦غة م٣ضمت  يمً مخُلباث هُل قهاصة ماظؿخير في الٗلىم 

 2012-2001بؿ٨غة ,  الا٢خهاصًت,جسهو ا٢خهاص نىاعي,ظامٗت مدمض زًُغ

إلاالي في ْل الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ,مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة جىصعث ؤ٦لي, الخدلُل ا- (2

 .2009-2008مجاؾخير في الٗلىم الا٢خهاصًت ,ظامٗت الجؼاثغ مالُت وه٣ىص,
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ؾٗاصة الُمين , اؾخسضام الخدلُل اإلاالي في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت وجغقُض ٢اعاتها ,صعاؾت - (3

ىُت لهىا ٖت ؤظهؼة ال٣ُاؽ واإلاغا٢بت ؾ٠ُُ,مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة خالت اإلااؾؿت الَى

ت , ظامٗت الخاط الخًغ, باجىت ,   2009-2008ماظؿخير في الٗلىم الخجاٍع

ؾلمان بلٗىع,ازغ بؾتراجُجُت الكغ٧اث ٖلى الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت الا٢خهاصًت,صعاؾت خالت - (4

ما٫ صاعةدؿُير,ٕٞغ بمجم٘ ؾُضا٫,مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماظؿخير ي ٖلىم ال  ,ظامٗت ألٖا

 2004- 2003الجؼاثغ

ٖاص٫ خش ي, ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت ٢ُاؽ وج٣ُُم ,صعاؾت خالت ماؾؿت نىاٖاث - (5

ال٩ىابل بؿ٨غة , مظ٦غة  جسغط م٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخير في ٖلىم الدؿُير جسهو حؿُير 

 2002-2001ماؾؿاث الهىاُٖت, ظامٗت مدمض زًُغ , بؿ٨غة, 

٤ الىٓام اإلاداؾبي  اإلاالي ,مظ٦غة م٣ضمت لىُل - (6 غ مدمض ؾامي,الخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت ٞو لٖؼ

 .ظامٗت مخىىي ٢ؿىُُىت  2012-2011قهاصة اإلااظؿخير في الٗلىم الدؿُير جسهو بصاعة مالُت 

اإلاالي ٖلى  مضاوي بلُٛض,ٖبض ال٣اصع صقاف ,مضازلت بٗىىان او٩ٗاؾاث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي- (7

الدصخُو اإلاالي للماؾؿت,ملخ٣ى الضولى ألاو٫ لىٓلم اإلاداؾبي اإلاالي في  مىاظهت اإلاٗاًير الضولُت 

 4م 2011صٌؿمبر  13/14اإلاداؾبُت,ًىمي

هىي الخاط,او٩ٗاؾاث  جُب٤ُ الخىخُض اإلاداؾبي ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للماؾؿت الا٢خهاصًت,مظ٦غة - (8

مٗت خؿِبت بً ٖلى ٖلىم الدؿُير ,جسهو مالُت ومداؾبت,ظام٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخير في 

 2008-2007,قل٠,

 كىاهين واإلاغاؾُم

مبر 25اإلاىا٤ٞ ٫-1428طي ال٣ٗضة ٖام  15اإلااعر في  11-٢07اهىن ع٢م - (1 ضة الغؾمُت 2007هٞى ,الجٍغ

ت,الهضاعة ب مبر  25اإلاىا٤ٞ ٫-1428طي ال٣ٗضة ٖام 15للجمهىعٍت الجؼاثٍغ اصة ,اإلا74الٗضص 2007هٞى

 ألاولى .

مبر  25اإلاىا٣ٞل -1428طي ال٣ٗضة ٖام  15اإلااعر في 11-٢07اهىن ع٢م - (2 ,اإلاغظ٘ الؿاب٤ 2007هٞى

 .03اإلااصة 

ضة الغؾمُت ع٢م 2008ظىان ؾىت 26ٌ اإلاىا٤ٞ ٫  1429عظب ٖلم  ٢23غاع ماعر في - (3  19, الجٍغ

ش   ,02اصة , اإلا2009ماعؽ  25ٌ , اإلاىا٤ٞ ٫ 1430عبُ٘ ألاو٫  28الهاصعة بخاٍع
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 اإلالخو:

الخدلُل اإلاالي و ؤَمُت جدلُل اإلااقغاث اإلاالُت في تهضٝ َضٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى ؤَمُت الخدلُل اإلاالي )

 (  وجم بؾ٣اٍ الضعاؾت ٖلى ماؾؿت ملبىت خٓىت باإلاؿُلت اإلااؾؿت الا٢خهاصًت

ووؿبت اإلاغصوصًت و ةجدلُل اإلايزاهُت و٢ض اٖخمض الُالبان ٖلى ألاؾلىب الخدلُل ٦خدلُل عؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

 اإلاالُت 

 نل بليها جمشلذ هخاثج ازخباع الٟغيُاث في آلاحي :خى اإلافي يىء الىخاثج 

 .الٟغيُت ألاولى : ال حؿخٛل ملبىت الخًىت مىاعصَا اإلاخاخت باإلاؿخىي ألامل " -

ام في حصخُو الىيُٗت اإلاالُت في الٟغيُت الشاهُت : ٌٗخبر الخدلُل اإلاالي مً ؤَم ألاصواث هاظٗت الاؾخسض -

 اإلااؾؿت الا٢خهاصًت . 

 وجم الخىنل بلى ؤَم  الخىنُاث  :مً زال٫ صعاؾدىا جىنلىا بلى ؤَم الخىنُاث: 

 بٖخماص اإلااؾؿت ٖلى الخدلُل اإلاالي مً ؤظل حؿُير مىاعصَا 

ت  غ مىخجاتها وال٣ُاص بالضٖاًت ؤلاقهاٍع  جٍُى

٘  الٗما٫ ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن  اإلاالي  ًٖ ٍَغ٠ جسٌُٟ عؤؽ اإلاا٫ ) زٌٟ اإلاىاعص الضاثمت وباإلا٣ابل ٞع

 ألانى٫ الشابخت (

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت 

 اإلااؾؿت الا٢خهاصًت , الخدلُل اإلاالي , اليؿب اإلاالُت ,اإلايزاهُت , عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ,اإلااقغاث اإلاالُت 

Résumé: 

Cette étude vise à identifier l'importance de l'analyse financière (l'analyse financière et 

l'importance d'analyser les indicateurs financiers dans l'institution économique.) 

Les deux étudiants se sont appuyés sur la méthode analytique, telle que l'analyse du fonds 

de roulement, le taux de rendement, et l'analyse du budget financier 

Au vu des résultats obtenus, les résultats des tests d'hypothèses sont les suivants  :  

Première hypothèse : le lactobacille du couvain n'exploite pas ses ressources disponibles au 

niveau de l'espoir. 
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La deuxième hypothèse : L'analyse financière est l'un des outils les plus importants et les 

plus efficaces utilisés pour diagnostiquer la situation financière de l'institution économique. 

Les recommandations les plus importantes ont été atteintes : Grâce à notre étude, nous 

avons atteint les recommandations les plus importantes  :  

Le recours de l'institution à l'analyse financière pour gérer ses ressources 

Développer leurs produits et diriger la publicité 

Travailleurs à maintenir l'équilibre financier en réduisant le capital (en réduisant les 

ressources permanentes et en augmentant en retour les immobilisations) 

les mots clés 

Institution économique, analyse financière, ratios financiers, budget, fonds de roulement, 

indicateurs financiers 

 

 

 

 


