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 :جمهيذ 

ظهىس الحاحت ئلى خذماث املحاسب التي جخمثل في   و اللاهىهيت املخخلفت أدي ئلىالاكخصادًتئن جطىس الػىامل 

جلذًم البياهاث املاليت حسب كىاغذ الدسجيل املحاسبي و الخلسيم في الىظام املحاسبي املالي الجذًذ ، بحيث 

ًيخج غً جطبيم هزه اللىاغذ جىفير مػلىماث حػىس الىاكؼ الاكخصادي و ألاحذار و الخػامالث التي جلىم بها 

املإسست خالٌ الذوسة ، بما ًفيذ مسخػملي هزه املػلىماث في غمليت اجخار اللشاساث ، فجاءث املحاسبت 

هخلىيت حػالج املػلىماث و البياهاث الىاججت غً حشهت ألامىاٌ الاكخصادًين في اكخصاد ما هما جلىم املحاسبت 

غلى هظام حسجيل و جشجيب و جيسيم املػلىماث و هزا ًلىم بدسجيل بدسلسل صمني للػملياث التي جلىم بها 

حػذ املحاسبت وسيلت ملخابػت الخذفلاث املخخلفت املإسست بهذف جلخيص وشاطها و ئظهاس وطػيتها املاليت ، و 

خالٌ كيامها ,الخذفلاث غباسة غً التزاماث أو ئًشاداث  سىاء واهذ هزه,واملخىكػت للمإسست خالٌ السىت 

 .بيشاطها بغع الىظش غً طبيػتها وأهذافها

حيث حػذ الفاجىسة مً أهم حسخخذم املحاسبت لدسجيل الػملياث و الفىاجير و الىزائم الشسميت ألاخشي 

ت إلزباث الخػامالث مً خالٌ غملياث البيؼ والششاء والتي جخم وهى ما ,بين املىسد والضبىن  الىزائم الظشوٍس

 ألن هزه الىزائم غباسة غً مبرس كاهىوي ليل غمليت حتى ًيىن  ٌسمح بدسجيل هزه الػملياث محاسبيا

 .الدسجيل فػلي و دكيم 

 جلىم مصلحت املاليت واملحاسبت باغذاد الفىاجير ومشاكبتها خالٌ حشهتها في املإسست ئلى غاًت الليام بدىفيزها

 و ًىمً الذوس ألاساس ي للمحاسبت في الدسجيل املحاسبي للمػامالث التي جلىم بها املإسست خصىصا

 . غملياث البيؼ والششاء وبالخالي ًمىىىا مػشفت مذي أهميت الدسجيل املحاسبي لػمليت الفىجشة

 وهيفيت املػالجت املحاسبيت لػمليت...خصائصها وميىهاتها,ومً خالٌ هزا البحث سيخطشق ئلى ماهيت الفىجشة 

 .الفىجشة في املإسست

 : ئشياليت البحث

 : مً خالٌ ما سبم ًمىىىا صياغت الدساٌؤ الشئيس ي غلى الىحى الخالي

 هي أهم ئحشاءاث وآلياث الدسجيل املحاسبي لػمليت الفىجشة في املإسست ؟ ما -

 : ألاسئلت الفشغيت

 ما امللصىد بالفىجشة ومارا حػني غمليت الفىجشة في املحاسبت ؟ -

 هيف ًخػامل كسم املاليت واملحاسبت مؼ الدسجيل املحاسبي لػمليت الفىجشة ؟ -

 هي ئحشاءاث املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة في غملياث البيؼ والششاء في املإسست ؟ ما -

 : الفشطياث

 : حػذ ئحاباث مبذئيت للدساؤالث الفشغيت السابلت

خ طلب السلػت أو الخذمت ئلى غاًت حسليمها -  غمليت الفىجشة جخص غملياث الششاء والبيؼ بذءا مً جاٍس

 .للضبىن 

 ًخػامل كسم املاليت واملحاسبت مؼ الدسجيل املحاسبي لػمليت الفىجشة وفلا ملا ًىص غليه الىظام املحاسبي -

 .باغخماده غلى حساباث مخخلفت لدسجيل فىاجير البيؼ و الششاء,املالي الجذًذ 

 .جىحذ ئحشاءاث خاصت باملػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة في غمليتي الششاء والبيؼ -
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 : أهميت البحث

ت في ئبشاص دوس املحاسبت في املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة في املإسست  جخمثل أهميت البحث الجىهٍش

 باإلطافت ئلى الخػشف غلى أهم إلاحشاءاث,وهيفيت الدسجيل املحاسبي للفاجىسة خالٌ غمليتي الششاء والبيؼ ,

 وجىطيح أهميتها في الىظام املحاسبي و أنها حضء ال ًخجضأ مً املحاسبت اللاهىهيت و املحاسبيت لػمليت الفىجشة

ت  وهي غمليت مهمت و ًجب مً وحىدها في ول مإسست ألن الفىجشة أداة سئيسيت لشفافيت الػالكاث الخجاٍس

بحيث مً خاللها ًمىً الخحلم مً مطابلت املػامالث املبرمت حلا مؼ اللىاغذ التي جىظم الػالكاث 

 .الاكخصادًت 

ت  .و لهزا خصص هزا البحث لهزه الىسيلت ملا لها أهميت في مجاٌ املػامالث الخجاٍس

 : أهذاف التربص

 : أبشصها, لهزه الذساست غذة أهذاف 

 .الىكىف غلى هيفيت الدسجيل املحاسبي لػمليت الفىجشة في املإسست -

 . مػشفت أهم إلاحشاءاث اللاهىهيت و املحاسبيت لػمليت الفىجشة -

 . الخػشف غلى ما ئرا وان للمإسست مخطط محاسبي خاص بها في املػالجت املحاسبيت للفىجشة -

 مػشفت أهم الفشوكاث في الدسجيل املحاسبي ليل مً غمليتي الششاء والبيؼ -

 .الدسجيل املحاسبي الشغبت الشخصيت في الاطالع والخػمم في 

 : مىهج البحث

جم الاغخماد في دساست هزا املىطىع غلى املىهج الىصفي والخحليلي، فلذ جم ئجباع املىهج الىصفي في الفصلين 

 ٌ  ألاو

مفهىم الدسجيل والثاوي،حيث جم غشض ماهيت الىظام املحاسبي املالي وهزا الفصل الثاوي فخم الخطشق ئلى 

املحاسبي و ماهي أساسياث املحاسبت مً خصائصها و أهىاغها و أهميتها زم لىذخل مىطىغىا ألاساس ي أال وهى 

وان في والزي "دساست حالت" للبحث جطبيلي  املخظمً للجاهب اٌالث الفصل الث أخيرا وماهيت غمليت الفىجشة 

اسخػشض فيه ول ما حػلم بالفاجىسة واملػالجت املحاسبيت وإلاحشاءاث الذًىان التركيت و الدسيير الػلاسي 

رلً مً خالٌ مطابلت ما حاء في الجاهب الىظشي ملىطىع  ن و، اللاهىهيت واملحاسبيت و الىكىف غلى أهميتها

 . الذساست مؼ الجاهب الخطبيلي

 : أسباب و دوافؼ اخخياس املىطىع

 : اجىذسج وفم سببين هم," املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة "أهم أسباب اخخياس هزا املىطىع 

 : أسباب مىطىغيت( 1

 جبيان ما سبم رهشه في أهميت البحث وهى ئبشاص دوس املحاسبت في املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة في

 والىكىف غلى أهميت غمليت الفىجشة و أهميت الفاجىسة وىزيلت,املإسست خالٌ وشاطها مً غملياث ششاء وبيؼ 

 . ئزباث للمػامالث و هيفيت الدسجيل املحاسبي لها

 : أسباب راجيت( 2

ادة غلى ما جم  ساحػت أساسا للشغبت في الاحخيان باملجاٌ الخطبيلي للمحاسبت و اهدساب مػاسف حذًذة ٍص

 . اهدسابه مً خالٌ الذساست الجامػيت
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 ست وسااءاث املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة باملإسست محل الذسباإلطافت ئلى الفظٌى ملػشفت طشق و ئج

 . والاهخمام الشخص ي باملىطىع وىهه مىذسج طمً جخصص املاليت واملحاسبت, جىسيؼ املػاسف امليذاهيت 

 : جلسيماث البحث

ًً  هظشي ًًفصل,ست ئلى زالر فصٌى ساكمىا بخلسيم الذ, املطشوحتألاسئلت البحث و ئشياليتبغيت إلاحابت غلى 

ألاٌو جىاٌو ئطاس مفاهيمي للىظام املحاسبي املالي الجذًذ و الثاوي ما هى الدسجيل املحاسبي و ماهيت غمليت 

في املػالجت املحاسبيت لػمليت الفىجشة دساست حالت الذًىان   الثالث جظمً الجاهب الخطبيلي فصلالفىجشة و اٌ

 التركيت و الدسيير الػلاسي 

 و حػلبهم خاجمت غامت طمذ" غىاصش إلاشياليت"حسبلهم ملذمت غامت طمذ الػىاصش املىهجيت للذساست 

 باإلطافت ئلى هخائج اخخباس الفشطياث املطشوحت زم غشض الىخائج,جلخيص غام ملا حاء في هزه الذساست

 .املخىصل ئليها في نهاًت الذساست

 صػىباث البحث

 : مىحضة فيما ًلي,واحهخىا خالٌ هزه الذساست الػذًذ مً الصػىباث 

 . غذم جىفش املػلىماث الالصمت إلجمام الذساست -

تها مً حهت و اسخحالت اطالغىا غليها مً حهت أخشي ساصػىبت الحصٌى غلى الىزائم الالصمت هظ -  . لسٍش

اث املشاحؼ راث الصلت بمىطىع الذساست هظشا الخخالف حهت الذساست  -  ظشوفها وأهذافها و,اخخالف محخٍى

 . طبيػت املإسست محل الذساست

ٌ , وحىد مشاحؼ ودساساث حٌى مىطىع البحث ئال أنها كذًمت هىغا ما -  بحىم حغير الىظام املحاسبي املػمى

 .به في رلً الىكذ

بسبب حائحت اليىسوها  التي مسذ البالد و الػالم بأسشه و ول اللطاغاث الاكخصادًت و الػمىميت و الصحيت - 

 .فخم الخىكيف الػماٌ و غلم مػظم املإسساث مما شيل لىا هلص في  مصادس املػلىماث



 

  الفصل ألاول
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: جمهُض 

ب املماعؾت  ذ الجؼاثغ ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الضألا٫ في ٖملُت بنالح هٓمها املداؾبي بهضٝ ج٣ٍغ قٖغ

املداؾبُت في الجؼاثغ مً املماعؾت الضألالُت، ألا طل٪ مً زال٫ جبىيها لىٓام املداؾبي املالي املؿخمض مً ههوم 

، ٚير ؤها 
ً
 ٖما ٧ان ؾاثضا

ً
املٗاًير املداؾبُت الضألالُت،ظاء الىٓام املداؾبي ًدمل في َُاجه ٞلؿٟت مٛاًغة جماما

ألاا٢٘ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ال ًؼا٫ ٌكوبه ال٨شير مً الخدضًاث ألا الهٗوباث حكمل البِئت املداؾبُت 

. ألاالا٢خهاصًت ألااملاؾؿاجُت

ل٣ض زههىا َظا الٟهل لخ٣ضًم مدخوى الىٓام املداؾبي املالي ب٩ل ما ًدمله مً مٟاَُم ألا مباصت ألا ٢واٖض 

ألا .ملداؾبي املالي ٖلى املاؾؿاثاالدسجُل املداؾبي لىخُغ١ في  زير بلى مخُلباث ألاالهٗوباث جُب٤ُ الىٓام 

: حؿلُِ الًوء ٖلى الىٓام املداؾبي املالي جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى زالزت مباخض ٖلى الىدو الخالي 

اع املٟاَُمي للىٓام املداؾبي املالي الجضًض،زم ًلُه البدض الشاوي ًسو هخُغ١ ؾٝو   في البدض  ألا٫ إلَا

آزــاع جُب٤ُ الىٓام املبدض الشالض الظي ًخدضر ًٖ ألاا٢٘ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي في الجؼاثغ ألا في  زير 

 .  املداؾبي املالـي
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 . الجضًضإلاَاع املٟـاَـُـمـي للىٓام املداؾبي املالـي: املبدض  ألا٫ 

٠ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض : املُلب  ألا٫  . حٍٗغ

ظاء الىٓام املداؾبي املالي بٟلؿٟت ظضًضة مؿخمضة مً ههوم املٗاًير املداؾبُت الضألالُت جسخل٠ 

 , 2010ًٖ الىٓام املداؾبي ال٣ضًم الظي جم جُب٣ُه ؾىت 
ً
ُت باٖخباٍع حٛيرا ج٩ون الجؼاثغ ٢ض خ٣٣ذ ٢ٟؼة هٖو

 في الش٣اٞت املداؾبُت
ً
ألامً ؤَم ال٣واهين الخىُٓمُت املخٗل٣ت بةٖضاص الىٓام املداؾبي الجضًض هلخهها ،خ٣ُ٣ُا

: ٧األحي 

مبر 25 ٌ املوا٤ٞ ٫ 1428 طي ال٣ٗضة ٖام 15 املاعر في 11-٢07اهون ع٢م  -1  1  .2007 هٞو

ًخًمً الىٓام املداؾبي املالي ألاالظي ٌكخمل ٖلى ؾبٗت ٞهو٫ جدخوي ٖلى الٗضًض مً املٟاَُم ألا 

ُض املداؾبي، ؤألالها حٍٗغ٠ املداؾبت مً الوظه ألااملىٓوع  الخٗاٍع٠ الجضًضة جىاألالذ ألألا٫ مغة مويٕو الخَو

هٓام لخىُٓم املٗلومت، ٌؿمذ "ٖٝغ املداؾبُت املالُت ٖلى ؤجها  ،املالي ٞفي املاصة الشالشت مً َظا ال٣اهون 

ً مُُٗاث ٢اٖضًت ألا جهيُٟها ألا ج٣ُُمها ألا حسجُلها ألا ٖغى ٦كٝو مالُت ح٨ٗـ نوعة ناص٢ت ًٖ  بخسٍؼ

يخه في جهاًت الؿىت املالُت " . الويُٗت املالُت ألاممخل٩اث ال٨ُان، ألا هجاٖخه ألا ألايُٗت زٍؼ

ـلـها ألا ٢ض خضص َظا  ضاص املٗاًير املداؾبُت ألا جـإألٍا  للمداؾبت الظي ٌٗخبر صلُال إٖل
ً
 جهوعٍا

ً
جًمً ال٣اهون بَاعا

ني  باملسُِ املداؾبي الَو
ً
 م٣اعهت

ً
اع الخهوعي ظضًضا ٗخبر إلَا اع املباصت املداؾبُت ألَا  .إلَا

 املاؾؿاث امللؼمت بخُب٤ُ 2010 ظاهٟي ٦01ما هو ؤن مؿ٪ املداؾبت املالُت ابخضاًءا مً 
ً
 ألاجىاألا٫ ؤًًا

: الىٓام املداؾبي املالي ألا املخمشلت في 

 .الكغ٧اث الخايٗت ألخ٩ام ال٣اهون الخجاعي - 

. الخٗاألاهُاث- 

ت، بطا ٧اهوا ًماعؾون -  ت ألا ٚير الخجاٍع ون املىخجون للؿل٘ ؤألا الخضماث الخجاٍع  شخام الُبُُٗون ؤألا املٗىٍو

ين الخايٗين لظل٪  وكاَاث ا٢خهاصًت مبيُت ٖلى ٖملُاث مخ٨غعة ،ألا ٧ل  شخام الخابٗين ؤألا املٗىٍو

. بموظب هو ٢اهووي 

ضص  ٤ الخىُٓم ألا خضص الىٓام ال٨ُاهاث الهٛيرة التي ال جخٗضى ع٢م ؤٖمالها ألٖا ٦ما ًدضص َظا  زير ًٖ ٍَغ

 .مؿخسضميها الخض املٗين، مؿ٪ مداؾبت مالُت املبؿُت 

 

                                                           
1
ش 11-07ال٣اهون ع٢م    ضة الغؾمُت، الٗضص 25/11/2007 ، الهاصع بخاٍع مبر 25ناصعة في 74 ، املخًمً الىٓام املداؾبي املالي، الجٍغ   3 م2007 هٞو
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 2008ؾىت ماي  26 ٌ املوا٤ٞ ٫ 1429 ظماصى  ألالى ٖام 20 ماعر في 156-08املغؾوم الخىُٟظي ع٢م - 2

 1 . املخًمً الىٓام املداؾبي املالي11-07املخًمً جُب٤ُ ؤخ٩ام ٢اهون 

-22-9-8-7-5املاصة ) 11-07ٖالج َظا املغؾوم ٦ُُٟت جُب٤ُ املواص التي ؤخالها بلى الخىُٓم في ال٣اهون 

اع الخهوعي مً هاخُت ؤَضاٞه ٞهو ٌٗٝغ املٟاَُم ألا املباصت (25-30-36-40 ، ألاجىاألا٫ َظا املغؾوم إلَا

 لوي٘ مٗاًير ظضًضة، ٦ما ٌؿهل جٟؿير املٗلومت املالُت للمؿخٗملين، ألا٢ض ع٦ؼ 
ً
املداؾبُت ٦ما ٌك٩ل مغظٗا

غى  املغؾوم ٖلى زهاثو املٗومت الواعصة في ال٨كٝو املالُت ألا املباصت املداؾبُت ألا الُغ١ املداؾبُت ألٖا

. (الٗىانغ ألا امل٩وهاث)املغؾوم ؤًًا ال٨كٝو املالُت 

لُت ؾىت 26 ٌ املوا٤ٞ ٫ 1429 عظب ٖام 23ال٣غاع املاعر في - 3 ًدضص ٢واٖض الخ٣ُُم ألا املداؾبت  2008 ظٍو

ا  مضألاهت الخؿاباث  ألا مدخوى ال٨كوٝ املالُت ألا ٖغيها ألا ٦ظا  2.ألا ٢واٖض ؾُـَغ

ظاء َظا ال٣غاع بالخٟهُل الكامل ملويٕو املداؾبُت املالُت ألا الىٓام املداؾبي املالـي، ألا حهضٝ َظا 

 املدالت بلـى الوػٍغ 156-08ال٣غاع بلـى جدضًض ٦ُُٟاث جُب٤ُ ؤخ٩ام املواص الؿاب٣ت مً املغؾوم الخىُٟظي 

امل٩ل٠ باملالُت، ٦ما ًدوي َظا ال٣غاع ٖلـى زالر مالخ٤ امللخ٤  ألا٫ ًدضص ٢واٖض الخ٣ُُم ألا مداؾبت  نو٫ 

٣ت ٖغيها ألا ٦ظل٪ مضألاهت الخؿاباث ألا ٢واٖض  باء ألا الىواجج ألا مدخوى ال٨كٝو املالُت ألا ٍَغ ألا الخهوم ألا ٖ 

ا، ألا ًدضص امللخ٤ الشاوي لل٣غاع هٓام املداؾبت املالُت املبؿُت املُب٣ت ٖلى ال٨ُاهاث الهٛيرة، ؤما  ؾُـَغ

 ًخًمً حٗاٍع٠ املهُلخاث الخ٣ىُت املداؾبُت
ً
. امللخ٤ الشالض ُٞدوي معجما

لُت26 ماعر في ٢72غاع ع٢م  -4  ًدضص ؤؾ٠٣ ع٢م  ٖما٫ ألا ٖضص املؿخسضمين ألا اليكاٍ املُب٤ 2008  ظٍو

 3.ٖلى ال٨ُاهاث الهٛيرة بٛغى مؿ٪ مداؾبت  مالُت مبؿُت

ضة الغؾمُت ع٢م  ضص 2009 ماعؽ 19خؿب الجٍغ  ًم٨ً لل٨ُاهاث الهٛيرة التي ال ًخٗضى ع٢م ؤٖمالها ألٖا

:  ، مؿ٪ مداؾبت مالُت مبؿُت- ألا طل٪ زال٫ ؾيخين مخخالُخين - مؿخسضميها ألا وكاَها ؤخض  ؾ٠٣ آلاجُت، 

:  اليكاٍ الخجاعي - ؤ 

ما٫ -   . مالًين صًىاع10ع٢م ٖ 

 . ؤظغاء ٌٗملون يمً الو٢ذ ال٩امل09ٖضص املؿخسضمين - 

 : اليكاٍ إلاهخاجي ألا الخغفي - ب 

ما٫ -  .  مالًين صًىاع06ع٢م ٖ 

                                                           
اء ال٣اهوهُت م 2014الُبٗت  ألالى ج٣ُُم جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجؼاثغي ، ٖمغ لكهب،  1   .123 م122 م – 120 م صاع اليكغ م٨خبت الٞو

 
  .124 م 123ٖمغ لكهب هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  2
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.  ؤظغاء ٌٗملون يمً الو٢ذ ال٩امل09باليؿبت لٗضص املؿخسضمين - 

:  وكاٍ الخضماث ألا وكاَاث ؤزغى - ط 

ما٫ -  .  مالًين صًىاع03ع٢م ٖ 

.  ؤظغاء ٌٗملون يمً الو٢ذ ال٩امل09باليؿبت لٗضص املؿخسضمين - 

ش 02الخٗلُمت ع٢م - 5  .  خو٫ ؤألا٫ جُب٤ُ للىٓام املداؾبي املالي2009 ؤ٦خوبغ 29 الهاصعة  بخاٍع

جخًمً َظٍ الخٗلُمت، الُغ١ ألا إلاظغاءاث الواظب اجسظَا ألظل الاهخ٣ا٫ مً املسُِ املداؾبي 

ني بلى الىٓام املداؾبي املالي، ألا ٩ًون ٢ض جم الخإ٦ض مً ألاػاعة مالُت  ني للمداؾبت٫املج- الَو - ( CNC )ؽ الَو

ش  ش 2010 ظاهٟي 01ٖلى بضء جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ابخضاًء مً جاٍع  بٗض ؤن جإظل في الؿاب٤ ًٖ الخاٍع

ش 11-07 ٦ما هو ٖلى طل٪ ال٣اهون ع٢م 2009 ظاهٟي 01امل٣غع ألا َو  مبر 25 الهاصع بخاٍع  ألا 2007 هٞو

. املخًمً الىٓام املداؾبي املالي

 بما ؤصزله مً حٛيراث 
ً
 ٖم٣ُا

ً
ألا خؿب ما ألاعص في الخٗلُمت ٞةن َظا املغظ٘ املداؾبي الجضًض ؾُدضر جدوال

 ٖلى مؿخوى الخٗاٍع٠، املٟاَُم، ٢واٖض الخ٣ُُم ألا الدسجُل املداؾبي ألا ٦ظل٪ َبُٗت مدخوى 
ً
مهمت ظضا

. ال٣واثم املالُت التي ٣ً٘ ألااظب بٖضاصَا ٖلى ٖاج٤ املاؾؿاث امللؼمت بمؿ٪ مداؾبت املالُت

ل07 ٌ املوا٤ٞ ٫ 1430 ماعر في عبُ٘ الشاوي ٖام 110-09ي ع٢م جىُٟظاملغؾوم - 6 املدضص لكغألاٍ  2009  ؤٍٞغ

 1: ألا ٦ُُٟاث مؿ٪ املداؾبت بواؾُت ؤهٓمت إلاٖالم آلالـي 

  الخىُٓمُت التي ًجب مغاٖاتها ثإلاظغاءاماصة جًمىذ  (26)ل٣ض ظاء َظا املغؾوم في ؾخت ألا ٖكغألان 

ا في البرامج، ألا ٖىضما حؿاَم  َغ الم آلالـي ألا ٦ظل٪ الكغألاٍ الواظب جٞو ٖىض املٗالجت املداؾبُت بواؾُت إلٖا

الم  َظٍ  هٓمت في بزباث حسجُل مداؾبي بهٟت مباقغة ؤألا ٚير مباقغة، ألاجمؿ٪ املداؾبت بواؾُت إلٖا

 الضٖامت الشبوجُت ألا إلاظغاءاث ألاظوبُه، ؾواء مً خُض (ٖضم بصزا٫  هٓمت)آلالـي ٦ما في الخالت الٗاصًت 

ألا ٦ظل٪ بظغاءاث خٟٔ البُاهاث ألا  (...ٖضم الكُب ألا الخٗضًل ألا الخظٝ، ألا حٍٗغ٠ ال٨ُان )الك٨ـلُت  زغى 

 .املُُٗاث املداؾبُت

 

 

                                                           
1
ل 07 املاعر 110 – 09مغؾوم جىُٟظي ع٢م    ضة الغؾمُت الٗضص 2009 ؤٍٞغ الم آلالي، الجٍغ  املدضص لكغألاٍ ألا ٦ُُٟاث مؿ٪ املداؾبت بواؾُت إلٖا

  .5 م4 م 08/04/2009 ناصعة في 21
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املخٗل٤ بمهً   م2010 ظوان ؾىت 92 ٌ املوا٤ٞ ٫ 1431 عظب ٖام 16 املاعر في 01-10ال٣اهون ع٢م - 7

 1 : املداؾب ألا مداٞٔ الخؿاباث ألا املداؾب املٗخمض الخبير

 الخؿاباث ألا مداٞٔحهضٝ َظا ال٣اهون بلى ججضًض قغألاٍ ألا ٦ُُٟت صعاؾت مهً الخبير املداؾب ألا 

.  ؾب املٗخمضااملذ

ني  ال ًم٨ً ؤي زبير مداؾب ؤألا مداٞٔ خؿاباث ؤألا مداؾب مٗخمض، الدسجُل في الجضألا٫ امله٠ الَو

ىُت للمداؾبين  ىُت ملداٞٓي الخؿاباث ؤألا في ظضألا٫ املىٓمت الَو ت الَو للخبراء املداؾبين ؤألا في ظضألا٫ الٛٞغ

 مً الوػٍغ امل٩ل٠ باملالُت
ً
.  املٗخمضًً ما لم ٌٗخمض مؿب٣ا

 .زهاثو الىٓام املداؾبي املالي ألا َبُٗخه: املُلب الشاوي 

  
ً
 . زهاثو الىٓام املداؾبي املالي: ؤألاال

 2: ًخميز الىٓام املداؾبي املالي بٗضة زهاثو منها 

ألاظوص بَاع ٨ٞغي للمداؾبت الظي ًدضص  بهٟت ألااضخت الاجٟا٢ُاث ألا املباصت  ؾاؾُت املداؾبُت ألا ٌٗٝغ - 

باء ألا املىخجاث .  نو٫ ألا الخهوم ألا عئألاؽ  موا٫ الخانت ألا ٖ 

. مٗالجت الٗملُاث املداؾبُت مً زال٫ مباصت مداؾبت مخُاب٣ت ؤي بَاع مٟاَُمي ألالِـ ٢واٖض- 

. جُب٤ُ بظباعي  ل٩ل املٗاًير ألا ٦ـل الخٟؿيراث- 

قمل ٖلى ٧ل الٗملُاث مً خُض ٢واٖض الخ٣ُُم ألا٦ُُٟت الخؿاب، بما ٞيها جل٪ التي لم ًخٗغى املسُِ - 

ني ملٗالجتها مشل الٗملُاث بالٗملت  ظىبُت .  املداؾبي الَو

ت امليزاهُت ٖلى خؿاب الىدُجت ألا ؤَمُت امللخ٣اث -  . ؤألالٍو

سُت في ٖملُت ج٣ُُم  «just valeur»بصزا٫ مٟهوم ال٣ُمت الٗاصلت ؤألا الصخُدت -  ألا التي حٗوى الخ٩لٟت الخاٍع

 نو٫ ألا الخهوم ب٣ُمتها الٗاصلت ؤألا الصخُدت ألا هي ال٣مت التي ًم٨ً بها قغاء ؤألا بُ٘  نل ؤألا الخهم في 

ت ألاج٣ضًغ الجُض لظمت املاؾؿت ش ب٢ٟا٫ الخؿاباث، ألاطل٪ بُٛت مٗٞغ . جاٍع

٤ ؤهٓمت -  ت املخٗل٣ت بدىُٓم املداؾبت، زانت ما ًخٗل٤ بمؿ٪ الخؿاباث ًٖ ٍَغ الخ٨ٟل بال٣واٖض الٗهٍغ

الم   صألان جىُٓمآلاليإلٖا
ً
. ، املىدكغة خالُا

                                                           
  .126  ٖمغ لكهب ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  1
٣ُا،الٗضص الؿاصؽ، ظامٗت (IAS/ IFRS)مخُلباث جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املوخض   ٖاقوع ٦خوف،  2  في الجؼاثغ، بمجلت ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ

 .292 م 291قل٠ م 
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 -ً . مٗضة ملهلخت املؿدشمٍغ

ىت باليؿبت للماؾؿاث الهٛيرة ألا الخجاع الهٛاع ألا -  ألاي٘ هٓام مداؾبت مبؿُت ٢اثم ٖلى مداؾبت الخٍؼ

ُين . الخٞغ

ني ملجا٫ الخُب٤ُ-   .جوؾُ٘ بامل٣اعهت م٘ املسُِ املداؾبي الَو

  َبُٗت الىٓام املداؾبي املالي : زاهُا .

 1: ج٨مً َبُٗت الىٓام املداؾبي املالي الخٗضًالث التي ظاءث ُٞه ألا املخمشلت في الٗىانغ آلاجُت 

اع الخهوعي للىٓام الجضًض _   . بُٖاء حٗاٍع٠ ألا مٟاَُم ألا بىاء إلَا

جدضًض َغ١ الخ٣ُُم باليؿبت لٗىانغ  نو٫ ألا ٖىانغ الخهوم ألا ٦ظل٪ خؿاباث الدؿُير  ألا بًًاخاث _ 

. زانت  باملٟاَُم 

. جدضًض ٢واٖض ألا م٩ُاهيزماث  حؿُير الخؿاباث _ 

اث ألا ٦ُُٟت _  بٖضاص هماطط ال٣واثم املالُت الخخامُت ، ألا الجضاألا٫ امللخ٣ت ،  جدضًض الخؿاباث ألا هٓام املجمٖو

. حؿُير الخؿاباث 

. الـىٓام املدــاؾبي املــالــي الـجـضًض  جـُـبـُــــــــ٤ ألا جدضًاث  ؤَضاٝ،مبـــــاصت : املُلب الشالض 

 مــبـاصت جـُب٤ُ الـىٓـام املــدـاؾـبـي املــالـي الـجــضًـض : ؤألاال. 

ًخًمً الـىـٓـام املــداؾـبـي املالي بَـاعا جهوعٍـا ألا مٗاًير مداؾبُت ، ألامضألاهت خؿاباث حؿمذ بةٖضاص ٦كٝو 

 2: مالُت ٖلى ؤؾاؽ املباصت املداؾبُت املٗٝغ بها  ٖامت 

  حسجـــل الخ٣و١ الىاججت ًٖ اله٣ٟاث ؾواء الخانت بالؿل٘ ؤألا الخضماث خؿب :مداؾبت الخٗهض 

تراٝ بالخ٣و١ في الو٢ذ الظي جُغؤ ُٞه صألان اهخٓاع جض٣ٞها الى٣ضي ألا جٓهغ في ال٣واثم  ٢اٖضة الٖا

.  يمً اليكاٍ املغجبُت به ةاملالي

  ت الاؾخٛال٫ جيكا املاؾؿت مً اظل مؼاألالت وكاَها باؾخمغاع ألا ملضة ؤَو٫ ألا ًيبػي ٖليها :  اؾخمغاٍع

الخُل٘ بلى مؿخ٣بل زا٫ مً الخو٠٢ ؤألا الخهُٟت ، لظا ًخم بٖضاص البُاهاث املداؾبُت ألا ال٣واثم 

 .املالُت باٞتراى ؤن وكاٍ املاؾؿت مؿخمغ في املؿخ٣بل 

                                                           
مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة ماؾتر، ٧لُت الٗلوم الا٢خهاصًت حسجُل ألا ج٣ُُم الخشبُخاث ألا٤ٞ الىٓام املداؾبي املالي، خ٨ُمت ؤألا٢ؿمي ألا ؾميرة ؾٗضي ، 1

غة    .5 م 2015ظامٗت البٍو
2  Projet de Système Comptable Financier, Conseil de la comptabilité , Ministère des Finance , Février 2005, P 4 P 5. 
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  ًجب ؤن ج٩ون مٗلوماث املالُت ألا البُاهاث املداؾبُت مبيُت ٖلى ألازاث٤ زبوجُت ماعزت جًمً :  الضاللت

ت بضالثل خو٫ الٗملُت   .مهضا٢ُتها ألا طاث مٗلوماث مخبٖو

  غ مؿخوى : ٢ابلُت الٟهم ٣ًهض بظل٪ ٢ابلُت ٞهم البُاهاث مً خُض املؿخسضمين بدُض ًٟترى جٞو

ت لضحهم   .م٣بو٫ مً املٗٞغ

 ًجب ؤن جمىذ ال٣واثم املالُت نوعة ناص٢ت للخالت املالُت للماؾؿت ألا ؤن جمشل  : املهضا٢ُت

املٗلوماث بهض١ الٗملُاث املالُت ألا  صاءاث   زغى التي مً املٟغألاى ؤجها جمشلها ؤألا حٗبر ٖنها بك٩ل 

تراٝ املٗمو٫ بها   . م٣ٗو٫ اٖخماصا ٖلى م٣اًِـ ألا ؤؾـ الٖا

  سُت  حسجل مداؾبُا ٖىانغ  نو٫ ألا الخهوم ألا ٦ظا الخ٩ال٠ُ ألا إلاًغاصاث ألا جٓهغ :الخ٩لٟت الخاٍع

سُت ؤي اٖخماصا ٖلى ج٩لٟت الخهو٫ ٖليها   .يمً مسخل٠ ال٣واثم املالُت ب٣ُمتها الخاٍع

  ٌٗخبر َظا املبضؤ ظضًض في الجؼاثغ ، بدُض ًيبػي : ؤؾب٣ُت الوا٢٘ الا٢خهاصي ٖلى املٓهغ ال٣اهووي

الخٗامل م٘  خضار الا٢خهاصًت خؿب الوا٢٘ املالي ألا لِـ خؿب الٓاَغ ال٣اهووي ، مشال مً زال٫ 

 .َظا املبضؤ ًم٨ً حسجُل ٢غى إلاًجاع يمً ٖىانغ امليزاهُت 

 

  ؤَضاٝ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض : زاهُا .

ني بلى الىٓام املداؾبي  َىا٥ الٗضًض مً  َضاٝ املغظوة مً زال٫ الاهخ٣ا٫ مً املسُِ املداؾبي الَو

 1:املالي الجضًض  ألا ًم٨ً جلخُهها في الى٣اٍ الخالُت 

. جغ٢ُت الىٓام املداؾبي الجؼاثغي لُوا٦ب ألا ًخوا٤ٞ م٘  هٓمت املداؾبُت الضألالُت _

ىُت ألا املاؾؿاث  ظىبُت _  . ٌؿهل مسخل٠ املٗامالث املالُت املداؾبُت بين املاؾؿاث الا٢خهاصًت الَو

 .ظٗل ال٣واثم املداؾبُت املالُت ألازاثــ٤ صألالُت جدىاؾب م٘ مسخل٠ ال٨ُاهاث  ظىبُت _

. بُٖاء نوعة ناص٢ت ًٖ الويُٗت املالُت ألا  صاء ألا حٛيراث الويُٗت املالُت ًٖ املاؾؿت _ 

ني ألا الضألالي _ ين الَو . ٢ابلُت م٣اعهت املاؾؿت لىٟؿها ٖبر الؼمً ألا بين املاؾؿاث ٖلى املؿخٍو

ني _ . بًجاص خلو٫ مداؾبُت للٗملُاث التي لم ٌٗالجها املسُِ املداؾبي الَو

ُتها ألا قٟاُٞتها _ ً خو٫ مهضا٢ُتها ألا قٖغ ً ألا املؿاَمين آلازٍغ . ٌؿمذ بمغا٢بت الخؿاباث ب٩ل يمان املؿيًر

. ٌؿاٖض في ٞهم ؤخؿً الجساط ال٣غاعاث ألا حؿُير  املساَغ ل٩ل ٞاٖلين في الؿو١ _ 

                                                           
ظامٗت بومغصاؽ، مٗلوماث مؿخسغظت مً " جدضًاث ألا ؤَضاٝ" الىٓام املداؾبي املالي الجضًض في الجؼاثغ ؾُٟان بدغي ، . اًذ مدمض مغاص ألا ؤ.  ؤ  1

 املو٢٘ 

Talabadz1.blogspot.com ش  .19:20 ،19/02/2020 ، جم جهٟذ بخاٍع
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ً ألا حؿمذ لهم بمخابٗت ؤموالهم _  . بُٖاء مٗلوماث صخُدت ألا ٧اُٞت ، ألا مـوزـو١ بها ألا قٟاٞت  حصج٘ املؿدشمٍغ

ذ الجباثُت _  ٣ت مـوزــو١ بها ألا قاملت مجمٕو حٗامالث املاؾؿت بما ٌؿمذ بةٖضاص الخهاٍع ٌؿمذ بدسجُل بٍُغ

ُت ألا مهضا٢ُت  . بمويٖو

غ الضازلي بًٟل ٖوملت إلاظغاءاث املداؾبُت _  اؾخٟاصة الكغ٧اث املخٗضصة الجيؿُاث  بترابِ ؤخؿً م٘ الخ٣ٍغ

. الٗضًض مً الضألا٫ 

الىٓام املداؾبي الجضًض ًخوا٤ٞ م٘ الوؾاثل املٗلوماجُت املوظوصة التي حؿمذ بإ٢ل الخ٩ال٠ُ مً حسجُل _ 

. البُاهاث املداؾبُت ألا بٖضاص ال٣واثم املالُت ألا ٖغى ألازاث٤ الدؿُير خؿب اليكاٍ 

  جدضًاث املسُِ املداؾبي املالي الجضًض : زالشا. 

ني بوظه ٖام ، ٌِٗل ألاا٢ٗا عبما ٩ًون  ت بوظه زام ألا الا٢خهاص الَو ىُت الجؼاثٍغ بن املاؾؿاث الَو

ألااظه جُب٤ُ َظا الىٓام هجض ثألا مً الخدضًاث التي ؽ" الىٓام املداؾبي املالي"ٖاث٣ا ؤمام َظا املولوص الجضًض 

  1: ٖلى الٗموم 

 مً أل٦ثربن الىٓام ال٣ضًم جإنل ألا ججضع في املاؾؿاث الا٢خهاصًت ألا لضى املداؾبين ألا الخبراء ألا  ٧اصمُين _ 

. زالر ٣ٖوص مً الؼمً ، ألا بالخالي مً الهٗب الخسلي ٖىه 

جضعب املداؾبون ألا الخبراء ٖلى الىٓام املداؾبي الخالي لؿىواث ٖضًضة ألا ؤج٣ىٍو ، ألا َىا٥ مً ٖمل به ملضة _ 

ٞمً الهٗب ظضا الخدو٫ بلى هٓام ظضًض ألا زانت ؤهه مً املٟترى ؤن ًخم  (1976مىظ  )ؤ٦ثر مً ظُل ٧امل 

خم بلٛاء ؤخ٩ام ال٣اهون 2010جُب٤ُ هٓام املداؾبت املالُت ببخضاءا مً الٟاجذ مً ظاهٟي   ، ٦ما ؤن 35-75، ألٍا

 َضاٝ املداؾبُت للىٓام الخالي عاسخت في صَىُاث ألا ٖاصاث املداؾبين مما ًدخاط بلى ألا٢ذ ٦بير مً اظل 

ا  .    حُٛيَر

ون ًٖ َظا الىٓام الجضًض الص يء الًغألاعي _  الٗضًض مً الخبراء ألا املداؾبين ألا الُالب ألا  ٧اصمُين ال ٌٗٞغ

. للخ٠ُ٨ مٗه 

بُت لخض آلان مما ًسل٤ الٗضًض مً املكا٧ل في جُب٤ُ َظا الىٓام_  . لم ًخم اٖخماص َظا الىٓام في مغا٦ؼ الخضٍع

ت ألا الٗموص ال٣ٟغي للدؿُير   _  ت يُٟٗت ظضا ألا ٚير مخىٖو بن ؤهٓمت الدؿُير في املاؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

ظا ما ًاصي بلى َغح  ؾئلت الخالُت  ٠ُ٦ حؿخُُ٘ َظٍ : في َظٍ املاؾؿاث َو هٓام املداؾبت الٗامت ، ألَا

املاؾؿاث حُٛير َظٍ الخالت بين ٖكُت ألا ضخاَا ؟ ألا َل ٩ًون هٓام مداؾبي ألااخض ل٩ل الكغ٧اث ؤألا ٩ًون 

َىا٥ جمُيز بين املاؾؿاث الهٛيرة ألا ال٨بيرة ، الخؿاباث الٟغصًت ألا الجماُٖت ؟  

                                                           
 . ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ talabadz1.blogspot.com مٗلوماث مؿخسغظت مً املو٢٘  1
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الىٓام املداؾبي الجضًض َو هٓام حهضٝ ٦ما ؾب٤ إلاقاعة بلُه بلى جد٤ُ٣ املهضا٢ُت ألا الكٟاُٞت في مسخل٠ _

ال٨كٝو ألا ال٣واثم املالُت ألا َو جُب٤ُ مً جُب٣ُاث الخ٨م الغاقض ؤألا ما ًهُلح ٖلُه بدو٦مت الكغ٧اث ، ألا 

ت بؿبب ٖضة اٖخباعاث ألا ؾلو٧اث مترا٦مت  . َظا نٗب جُب٣ُه في البِئت الا٢خهاصًت ألا املاؾؿاجُت الجؼاثٍغ

ت ه٣ٟاث الخدو٫ ألا الاهخ٣ا٫ بلى الىٓام املداؾبي الجضًض _  . ٖضم جدمل املاؾؿاث الجؼاثٍغ

بت في مغا٢بت املاؾؿت ألا جٟاصي التهغب _  ُٚاب الغابِ بين املداؾبت ألا الجباًت ، ٞهظا الاجها٫  ًبرع بالٚغ

ل ، ٦ما ؤن ال٣واهين الخ٨مُلُت الضاٖمت لخُب٤ُ َظا الىٓام مشل  الجباجي ألا ؤَمُت الجباًت ٦مهضع الخمٍو

. ال٣واهين الجباثُت ٚاثبت 

ُٚاب الغئٍت إلاؾتراجُجُت ألا الخسُُِ الؿلُم للضزو٫ في جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض الظي ؾٝو _ 

. ًىجم ٖىه مكا٧ل ٦بيرة في الدؿُير 

ألاا٢٘ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي في الجؼاثغ  : املبدض الشاوي 

صألااٞ٘ ألا ؤؾباب جبني الىٓام املداؾبي املالي  : املُلب  ألا٫ 

٦ما جم إلاقاعة بلُه ُٞما ؾب٤ ،ٞةن الجؼاثغ مىظ ؤن جبيذ الىهوم ال٣اهوهُت املخٗل٣ت  بالىٓام 

ني )املداؾبي الخالي  الظي جم اٖخماصٍ  في الا٢خهاص املوظه لم ج٣م بإي حٗضًل ًمـ  (املسُِ املداؾبي الَو

ها الا٢خهاص ألا ال لؿض الشٛغاث ألا الى٣اثو مشل  بمدخواٍ بُٛت جماقُه ألا الخُوعاث  ألا الخدوالث التي ٖٞغ

بلخ ألا لهظا ٧ان مً الًغألاعي ...الدسجُل املداؾبي املخٗل٤  بال٣غى إلاًجاعي ، الٗملُاث بالٗملت  ظىبُت 

ني  . جضاع٥ الوي٘ ألا طل٪ مً زال٫ جبني هٓاما ظضًضا ًخماش ى م٘ الخُلٗاث املؿخ٣بلُت لال٢خهاص الَو

ألا ًم٨ً جلخُو ؤَم الضألااٞ٘ ألا  ؾباب التي صٞٗذ بالجؼاثغ للخوظه بلى الىٓام املداؾبي املالي الجضًض في 

: الى٣اٍ الخالُت 

  صألااٞ٘ جبني الىٓام املداؾبي املالي في الجؼاثغ : ؤألاال .

 1:مً ؤظل بَاع مداؾبي جهوعي ٌؿخجُب ملخُلباث الؿو١ - 1

 ًومـــي ، ألا جغظمت  خضار ٫بن املداؾبت هي ج٣ىُت تهخم بجم٘ الخؿاباث ألا طل٪ بدسجُلها  بك٪

بها زم ججمُٗها في ق٩ل ظضاألا٫ قاملت  الا٢خهاصًت في ق٩ل ٖضصي بهٟت صألاعٍت ، بٗض جدلُل الخؿاباث ألا جبٍو

. لُخم اؾخٛاللها مً َٝغ املاؾؿت ألا املخٗاملين مٗها مً ظهت ألا مهالح الًغاثب مً ظهــت ؤزغى 

                                                           
ت بوصاألاص، الجؼاثغ ، م (IAS/IFRS)مداؾبت املاؾؿت َب٣ا ملٗاًير املداؾبت الضألالُت ،  قُٗب قىوٝ، 1  18الجؼء الشاوي م٨خبت الكغ٦ت الجؼاثٍغ

  19م

  .(بخهٝغ)
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ً ألا امل٣غيين ٖلى ألاظه  ير ٢واثم مالُت موظهت لهالح املؿدشمٍغ ل٨ً مخُلباث الؿو١ جخُلب يغألاعة جٞو

الخهوم ، بدُض حهخم املؿدشمغألان بكغاء  ؾهم ألا امل٣غيون بة٢غاى  موا٫ ، ألا بالخالي ألاظوص بم٩اهُت 

لضزولهم في قغا٦ت م٘ املاؾؿت ، لظل٪ ًيبػي ؤن ج٩ون لضحهم مٗلوماث مداؾبُت ألا مالُت ص٣ُ٢ت ألا نوعة 

ألااضخت ألا ناص٢ت ًٖ الويُٗت املالُت للماؾؿت ، َظٍ املٗلوماث ًم٨ً ج٣ضًمها في ق٩ل ٢واثم مالُت 

. حؿخجُب بك٩ل ؤألا بأزغ للمٗاًير املداؾبُت الضألالُت 

خباع ظملت مً الٗىانغ ٖىض بٖضاصٍ ؤألا جدضًشه ، ٦ما َو الكإن  اع الخهوعي ًيبػي ؤن ًإزظ بٗين الٖا بن إلَا

غ املالُت  باليؿبت للمسُِ املداؾبي الجؼاثغي ، ألا ؤن ًخماش ى  م٘ مخُلباث الؿو١ ، ألاطل٪ ؤن ج٩ون الخ٣اٍع

املٗضة جخميز بجملت مً الخهاثو ألا ؤن ٌؿمذ الىٓام املداؾبي  ب٣ٗالهُت املٗلوماث املداؾبُت ألا جوخُض 

٘ مؿخوى ال٣ابلُت للم٣اعهت بين َظٍ ال٣واثم   ال٣واثم املالُت بك٩ل ٌُٗي ز٣ت للمخٗاملين م٘ املاؾؿت ألا ًٞغ

ؿمذ بةث . اص ال٣غاعاث املىاؾبت ألا في الو٢ذ املالثم  رألَا

. مً ؤظل بَاع مداؾبي ٌؿخجُب للمٗاًير املداؾبُت  الضألالُت  -  2

ني ألاي٘  ٖلى خؿب مٗاًير الا٢خهاص املسُِ  ، ألا لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  (املوظه)املسُِ املداؾبي الَو

ىُت ، ؤما بٗض يالا٢خهاص ال٨لي ٖلى مؿخوى الدكُٛل ألا إلاهخاط ألا بالخالي ألاي٘ لخلبُت اخخُاظاث املداؾب ة الَو

غ الخجاعة الخاعظُت ألا ٞخذ  تها الجؼاثغ ألا طل٪ بخدولها بلى ا٢خهاص الؿو١ ألا جدٍغ الخدوالث الٗم٣ُت  التي ٖٞغ

غ  ؾٗاع ألا بوكاء بوعنت الجؼاثغ   1.عؤؽ ما٫ املاؾؿت الٗمومُت ؤمام الخوام ألا جدٍغ

ت ألا ج٨ُُٟها م٘ البِئت املداؾبُت الضألالُت ،  ؤمام ٧ل َظٍ الخدوالث جدخم ٖلى الجؼاثغ بنالح مىٓومتها الخجاٍع

ؾِؿمذ للمداؾبت في الجؼاثغ بإن حٗمل ٖلى ع٦يزة  مغظُٗت  ألا مباصت ؤ٦ثر مالثمت م٘ الا٢خهاص املٗانغ ، ألا 

ٞالٟخذ الا٢خهاصي ٌؿخلؼم ،بٖضاص مٗلوماث ص٣ُ٢ت ح٨ٗـ نوعة ناص٢ت ًٖ الويُٗت املالُت للماؾؿاث 

٤ للمٗاًير املداؾبُت الضألالُت ، ألاطل٪ حؿهُال لى٣ل  اؾخٗما٫ مٗلوماث ناص٢ت ألا مـوزــو٢ــت  ألا موخضة ألا مٗضة ألٞا

 2.املٗلوماث الا٢خهاصًت ألا لٗملُاث الخجمُ٘ املداؾبي للكغ٧اث املخٗضصة الخؿاباث 

٦ما ًإحي جبني املٗاًير املداؾبُت الضألالُت في الجؼاثغ مً زال٫ الىٓام املداؾبي املالي ٧اؾخجابت ملخُلباث 

 .الكغا٦ت م٘ إلاجداص  ألاعبي ألا مكغألإ الاهًمام بلى املىٓمت الٗاملُت للخجاعة

  ؤؾباب جبىــي الىٓام املداؾبي املالي : زاهُا. 

 3 : َىا٥ ه٣اٍ بياُٞت لم ؾب٤ هلخهها ٧الخالي 

. مدضألاصًت املسُِ املداؾبي- 

                                                           
الم نالحي،  1   .24 م 2010، مظ٦غة ماظِؿتر، ظامٗت ظؼاثغ، ؤٖما٫ إلانالح املداؾبي في الجؼاثغ آٞا١ جبني ألا جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي  بٖو
 .(بخهٝغ) 11 م 2010 ألاعا١ الؼع٢اء، الجؼاثغ، ظاهٟي مداؾبت املاؾؿت ألا الجباًت ألا٤ٞ الىٓام املداؾبي الجضًض،  ظما٫ لٗكِص ي،  2
 . (بخهٝغ) 4 م 3 خ٨ُمت ؤألا٢اؾمي ألا ؾميرة ؾٗضي ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  3
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مداألاالث ج٠ُُ٨ ج٣ىُت املداؾبت ألا ظٗلها ؤ٦ثر مالثمت لترظمت  خضار الا٢خهاصًت ٖلى مؿخوى املاؾؿت في - 

. ق٩ل ٖضصي ألا بهٟت صألاعٍت

خباع ٖضة مُُٗاث -  :  الخاظت بلى  مٗلوماث مداؾبُت جإزظ بٗين الٖا

 ت سُت، الخ٩لٟت الجاٍع . َغ١ الخ٣ُُم املداؾبي، الخ٩لٟت الخاٍع

 ير املٗلوماث ٚير املالُت مشل مُُٗاث الخانت باإلهخاط ألا الٗال٢اث املاؾؿت ألا جذ ًض هخاثج صجٞو

. املاؾؿت ألا جوػَ٘  عباح

ُت حؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاعاث الغقُضة ٖلى مؿخوى -  الخاظت بلى مٗلوماث مداؾبُت ألا مالُت طاث هٖو

لى مؿخوى املخٗاملين مٗها . املاؾؿت الا٢خهاصًت ألٖا

ً مً زال٫ جوخُض ال٣واثم املالُت-   امل٣غيين ألااملؿدشمٍغ
ً
 .بُٖاء الش٣ت للمخٗاملين م٘ ال٣واثم املالُت زانت

. بم٩اهُت جُب٤ُ ال٨ُاهاث نٛيرة لىٓام مٗلوماث مبني ٖلى املداؾبت املبؿُت- 

خماص ٖلى مباصت ألا٢واٖض ألااضخت التي حؿاٖض الخوظه املداؾبي للمٗامالث ج٣ُُمها ألابٖضاص ال٣واثم -  الٖا

. حؿهُل مغاظٗت الخؿاباث   مغ الظي ٌؿمذ بالخ٣لُل مً ؤزُاع الخالٖب إلاصاعي لل٣واٖض، ألا،املالُت

ً إلاظغاءاث-  ً  ظاهب مً زال٫ جضألٍا ًتهم مً ٢ااملٗامالث املالُت ألااملداؾبُت لو  ألا مداألاالث ظلب املؿدشمٍغ

مكا٧ل ازخالٝ الىٓم املداؾبُت مً خُض إلاظغاءاث  ؤألا مً خُض بٖضاص ال٣واثم املالُت، ألن الخىٕو املداؾبي 

:  بين الضألا٫ ًىجغ ٖىه مكا٧ل ٖضًضة، ًم٨ً ؤن هظ٦غ منها ما ًلي 

  ٖىض بٖضاص ال٣واثم املالُت املوخضة الالحي حٗضَا املاؾؿت  م التي لها ٖضة ٞغألإ ألاماؾؿاث جابٗت

 ٞيها، ةلها في صألا٫ ؤظىبُت، خُض ؤها ٧ل ٕٞغ ًُب٤ ال٣واٖض املداؾبُت التي جٟغيها الضألالت املوظوص

ل ال٣واثم املالُت لٟغألاٖها بلى ٢واثم ألاج٣اعي  لى املاؾؿت  م جدٍو  خؿب املٗاًير ألااملباصت ةمٗضع ألٖا

. املداؾبُت املٗخمضة في بلض  نلي للماؾؿت  م

  ُٚاب مجا٫ للم٣اعهت ملٗلومت املالُت بين مسخل٠ املاؾؿاث في الٗالم مما ًاصي بلى ٖضم الخجاوـ في

ُت املٗلوماث  .املسغظاث املوظهت بلى املؿخٗملين ألا بخالي بلى ي٠ٗ الجوصة ألاهٖو

  ني حؿخٗمل مبضؤ بهٟت مبالٜ ٞيها  (الخُُت ألاالخظع)٧اهذ  املاؾؿاث ٖبر املسُِ املداؾبي الَو

ُت)ٖوى ملبضؤ   .(الهوعة الٞو
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 .مغاخل بهجاػ الىٓام املداؾبي :املُلب الشاوي 

ني ألاالتي 2001بضاًت مً الشالسي الشاوي لؿىت  1  بضؤث ٖملُت إلانالخاث خو٫ املسُِ املداؾبي الَو

ني  مولذ مً ٢بل البى٪ الضألالي، َظٍ الٗملُت ؤألا٧لذ بلى الٗضًض مً الخبراء الٟغوؿُين الخابٗين للمجلـ الَو

ىُت ملداٞٓي (CSOEC)، مجلـ املىٓمت الٟغوؿُت لخبراء املداؾبين (CNC)للمداؾبت  ، ألاالهُئت الَو

ني للمداؾبت لجىت ٢ُاصة جُل٘  (CNCC)الخؿاباث  ني ق٩ل املجلـ الَو ألالخدضًض املسُِ املداؾبي الَو

٤ الخبراء  .ملهمت الخيؿ٤ُ ألامخابٗت ؤٖما٫ ٍٞغ

  :جم جوػَ٘ ؤٖما٫ َظٍ اللجىت ٖلى ؤعبٗت مغاخل 

ني:املغخلت  ألالى -  .  حصخُو  خالت جُب٤ُ املسُِ املداؾبي الَو

.  بٖضاص مكغألإ هٓام مداؾبي ظضًض:املغخلت الشاهُت - 

ً للمسُِ املداؾبي الجضًض ألااملٗاًير املداؾبُت الضألالُت : املغخلت الشالشت-  . الخ٩ٍو

ني ملداؾبت : املغخلت الغابٗت-  . املؿاٖضة ٖلى جدؿين ألاجىُٓم ٖمل املجلـ الَو

ً اقخمل ٖلى  غ، ألامكغألإ بغهامج ج٩ٍو  :لبلٙو املغخلت الشالشت، جمسٌ ًٖ ؤقٛا٫ اللجىت ج٣ٍغ

. جىُٓم ًوم صعاس ي خو٫ مويٕو الخوخُض املداؾبي- 

ت تهضٝ لكغح مدخوى بغهامج الىٓام املداؾبي الجضًض، ألا٧اهذ موظهت  (4)جىُٓم ؤعبٗت -  ججمٗاث ظهٍو

 للمهىُين ألا املماعؾين
ً
. ؤؾاؾا

ني ٣ٞض  غ املخٗل٤ باملغخلت  ألالى، املخمشل في حصخُو خالت جُب٤ُ املسُِ املداؾبي الَو ؤما باليؿبت للخ٣ٍغ

:  اخخوى ٖلى 

ني-  . ه٣اثو املسُِ املداؾبي الَو

 باملٗاًير ألا املماعؾت املداؾبُت الضألالُين- 
ً
. ؤألاظه الازخالٝ م٣اعهت

ت مً الخونُاث-  . مجمٖو

: زالر زُاعاث لإلنالح، جمشلذ في 

ني بك٩له الخالي، ألاخهغ ٖملُت إلانالح في بٗض الخ٘:الخُاع  ألا٫ -  ًالث ص إلاب٣اء ٖلى مسُِ املداؾبي الَو

ها املدُِ الا٢خهاصي ألاال٣اهووي في الجؼاثغ . الخ٣ىُت، ملؿاًغة الخٛيراث التي ٖٞغ

                                                           
  .117 بلى 113 ٖمغ لكهب ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م مً  1
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٩ُله، ألاالٗمل ٖلى يمان جوا٣ٞه م٘ الخلو٫ :الخُاع الشاوي -  ني لبىِخه ألَا  إلاب٣اء ٖلى املسُِ املداؾبي الَو

 .الخ٣ىُت التي ؤصزلتها املٗاًير املداؾبُت الضألالُت

ني، بك٩ل خضًض اؾدىاصا :الخُاع الشالض -   ًخمشل في بهجاػ وسخت ظضًضة مً املسُِ املداؾبي الَو

. للخُب٣ُاث، املٟاَُم، ال٣واٖض ألاالخلو٫ التي ؤعؾلتها َُئت املٗاًير املداؾبُت الضألالُت

 الجمُٗاث الٗامت بالخُاع الشالض، ألاجبيذ بؾتراجُجُت جوخُض ثألابٗض صعاؾخه مً ٢بل الهُئاث املجلـ، ٢بل

ني بىٓام مداؾبي ظضًض مخوا٤ٞ م٘ املٗاًغ املداؾبُت الضألالُت  .مداؾبي ج٣ض ي بةزال٫ املسُِ املداؾبي الَو

ني للمداؾبت للخُاع الشالض باظخماٖه املى٣ٗض ب  ٗني بٖاصة حك٨ُل , 2001 ؾبخمبر 05جبني املجلـ الَو ألَا

هٓام املداؾبي ظضًض املىبش٤ املٗاًير املداؾبُت الضألالُت ألاطل٪ بةَاع جدضًض  صألااث املغا٣ٞت لٗملُاث إلانالح 

ٟها الجؼاثغ، ألابٗض ٞدو مكغألإ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض، جم املوا٣ٞت ٖلُه مً  الا٢خهاصي التي حٍٗغ

لُت 12َٝغ املجلـ الخ٩ومت في   .2006 ظٍو

 للىٓام املداؾبي الجضًض ؤٖاص بىاء ٖلى 
ً
غ املخٗل٤ باملغخلت الشاهُت، ٞل٣ض جًمً مكغألاٖا ؤما باليؿبت للخ٣ٍغ

: ازخُاع املجلـ الؿاب٤ ألاجًمً َظا املكغألإ 

اع الخهوعي-  . الخٍٗغ٠ باإَل

. اء ألاإلاًغاصاثبالخٍٗغ٠ ب٣واٖض ج٣ُُم  نو٫، الخهوم، ٕ - 

. مضألاهاث الخؿاباث- 

. ٢واٖض ٖمل الخؿاباث- 

ت هماطط ال٣واثم املالُت الجضًضة ألالواخ٣ها، ألا-  . مهُلخاث جٟؿيًر

ني للمداؾبت الجؼاثغي، الظًً جباًيذ  ألا بٛغى ج٣ُُم، جم حك٨ُل ٞوط ٖمل ًًم زبراء مً املجلـ الَو

اع املداؾبي امل٣ترح الظي ٌٗخبر وسخت   ُٞما حٗل٤ باإَل
ً
٣ين، زانت اث مً الى٣اٍ بلى ٍٞغ آعاءَم خو٫ مجمٖو

اع الٟغوس ي اث  ًٖ إلَا اث نٟغ+ الظي ًًم حؿ٘ مجمٖو : خُض . املجمٖو

٤  ألا٫ ؤهه في ْل ُٚاب مُٗاع صألالي ًدضص مضألاهت الخؿاباث، ٞةهه مً املًٟل الاخخٟاّ باملضألاهت  -  اٖخبر الٍٟغ

ت، لخجىب ؤي جإزير ؾلبي  ًاٝ بليها ٣ِٞ بٗض الخٗضًالث الًغألاٍع ني، ألٍا التي ًخًمنها املسُِ املداؾبي الَو

 .ٖلى املماعؾت املداؾبُت الخالُت ألاالخٗلُم املداؾبي

٤ الشاوي، ٞل٣ض َلب املضألاهاث امل٣ترخت مً ٢بل الخبراء الٟغوؿُين، ألاالتي ح٨ٗـ جإ٦ُض بك٩ل ظُض -  ؤما الٍٟغ

٣ُت ألا  في الٗضًض مً الضألا٫  ألاعألابُت ألاإلاٍٞغ
ً
 الخُاع الشالض، ألاج٣ترب مً املضألاهت الٟغوؿُت التي جل٣ى جبيُا ألاؾٗا

. املٛاعبُت
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ني املداؾبت للخبراء الٟغوؿُين ، لُخم الخ٨ٟل بها بىاءا ٖلى جونُاث  ل مالخٓاث ؤًٖاء املجلـ الَو جم جدٍو

ش   ، ألا التي ؤ٦ضث موا٣ٞتها ٖلى بظمالي هخاثج الخ٣ُُم خو٫ 2002 ماي 27الجمُٗت الٗامت املى٣ٗضة بخاٍع

اع املداؾبي الجضًض الظي ج٣غع جبيُه ، ٖلى ؤن ًخم  مكغألإ الىٓام املداؾبي الجضًض باؾخصىاء ما حٗل٤ باإَل

خه   .بزغاء ألا ج٣ٍو

و٢ا بةظاباث ًٖ  ت الخبراء الٟغوؿُين بمكغألإ زاوي لىٓام مداؾبي مٞغ ألا ٖلى َظا  ؾاؽ ج٣ضمذ مجمٖو

.  ؾئلت التي حك٩لذ بمىاؾبت املكغألإ  ألا٫ 

٧ل٠ بهظٍ املىاؾبت ٞوط الٗمل الظي ٢ام بخ٣ُُم املكغألإ  ألا٫ ، بةٖضاص م٣اعهت بين املكغألاٖين للخإ٦ض مً 

ني للمداؾبت ، ألا مً زم بٖضاص خونلت ًخم  مضى ؤزض الخبراء الٟغوؿُين ٞٗلُا بمالخٓاث املجلـ الَو

خباع ، لُدؿنى لهم ج٣ضًم اليسخت النهاثُت ملكغألإ الىٓام  جبلُٛها للخبراء الٟغوؿُين مً ؤظل ؤزضَا بٗين الٖا

. املداؾبي الجضًض للماؾؿاث

ني بلى الىٔ م املداؾبي املالي ، ٞةهه األا مً ؤظل ججؿُض ألا جد٤ُ٣ ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً املسُِ املداؾبي الَو

ني بلى الىٓام املداؾبي  ًجب ٖلى املاؾؿاث ؤن جدب٘ الخُواث إلاظغاثُت لالهخ٣ا٫ مً املسُِ املداؾبي الَو

: املالي الخالُت 

 26ألا طل٪ جبٗا للمغؾوم الهاصع في  ، (SCF)بٖضاص مسُِ مداؾبي خؿب الىٓام املداؾبي املالي الجضًض – ؤ 

لُت   املشبذ ل٣واٖض جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض ، خُض ٣ًخض ي ٖلى املاؾؿت ؤن جمخل٪ 2008ظٍو

مسُِ مداؾبي ظضًض ًخماش ى م٘ ٩َُلها ، ألا وكاَها ألا اخخُاظاتها  ملٗلوماث الدؿُير ، ٞالىٓام املداؾبي 

غ بَاع مداؾبي ٖلى ع٢مين ؤألا زالزت ؤع٢ام في بَاع   ج٣ىُين ٖكغي  . املالي الجضًض ًٞو

ل 07 املاعر في 09/10ٖمال باملغؾوم الخىُٟظي ع٢م :  حصخُو بغهامج ملٗالجت املٗلوماث املداؾبُت -ب  ؤٍٞغ

الم آلالي ، ج٣وم املاؾؿت بدصخُو بغهامج ملٗالجت 2009  املشبذ ل٣واٖض مؿ٪ املداؾبت بوؾاثل إلٖا

ؤألا إلاب٣اء  (SCF)املٗلوماث املالُت ألا املداؾبُت ، مً ؤظل الخإ٢لم م٘ زهاثو الىٓام املداؾبي املالي الجضًض 

ضاصاث الخانت  ٍغ ؤ٦ثر ٖلى البرهامج الؿاب٤ م٘ بصزا٫ الخٗضًالث الالػمت ٖلى إلٖا  بالىٓام الجضًض بُٛت جٍُو

. مالثمت ألاجىاؾ٣ا 

ت ع٢م : بٖضاص املسُِ الخؿاباث - ث  املكاع بليها ؾاب٣ا ، بجضألا٫ ٦ملخ٤ ًخًمً 02ؤألا٢ٟذ الخٗلُمت الوػاٍع

ظا بهضٝ حؿهُل  ني ألا الخؿاباث التي ج٣ابلها في الىٓام املداؾبي املالي ، ألَا خؿاباث املسُِ املداؾبي الَو

ل  عنضة مً خؿاب بلى خؿاب ٣ًابله ، ألا بالخالي بطا ٧اهذ املاؾؿت جمخل٪ مسُُا مداؾبُا  ٖملُت جدٍو

٤ الىٓام املداؾبي املالي  ألامً زم بصعاظه في  هموطظُا ؾ٩ُون مً الؿهل ٖليها بٖضاص مسُِ خؿاباث ألٞا

الم آلالــي الخام باملاؾؿت  . بغهامج إلٖا

ألا مً ؤظل ؾالمت املُاب٣ت ج٣وم بوي٘ خؿاباث  اهخ٣الُت للخؿاباث التي ال ججض ما ٣ًابلها في الىٓام الجضًض 

بهٟت اؾخصىاثُت بلى خين ألايٗها في ؤ٢ؿام خؿاباتها املُٗىت ألا جغنُضَا بواؾُت الخؿاباث املالثمت ؤزىاء 
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خم الخونل بلى حؿاألاي مجمٕو ؤعنضة املواػهت  ٤ املسُِ  (Balance Générale)مغخلت بٖضاص املٗالجت ، ألٍا ألٞا

نياملداؾبي ا٫  . (SCF)ألا الىٓام املداؾبي املالي الجضًض  (PCN) ألَا

اع ًخم بٖاصة جهي٠ُ ٖىانغ امليزاهُت ٢بل ب٢ٟا٫ خؿاباث الؿىت املالُت لـ   خؿب الىٓام  2009 ألا في َظا إلَا

٤ الكغألاٍ التي خضصتها ٢واٖض ج٣ضًم ال٣واثم املالُت ٦ما ًلي  (SCF)املداؾبي املالي الجضًض  : ألٞا

ت )ؤنو٫ زابخت •   . (ؤنو٫ ٚير ظاٍع

.  موا٫ الخانت• 

ت  )زهوم زابخت •   . (زهوم ٚير ظاٍع

ت )زهوم مخٛيرة •   .  (زهوم ظاٍع

٤ ٢واٖض ألا ؤخ٩ام الىٓام املداؾبي املالي2009بٖاصة مٗالجت املٗلوماث صألاعة - ر :  م ألٞا

 م ًجب بٖاصة 2009 للُغ١ املداؾبت ، ٞةن خؿاباث  ٦خٛيرباٖخباع الاهخ٣ا٫ بلى الىٓام املداؾبي املالي حٛير

مٗالجتها بإزغ عظعي ألا طل٪ لًمان ال٣ابلُت امل٣اعهت ، ألا بالٟٗل ٞةن الخُب٤ُ  ألا٫ للخىُٓم الجضًض ًٟغى 

٧ان املغظ٘  َغ١ ؤزغى مٛاًغة للخ٣ُُم ألا الدسجُل ألا الٗغى ، ٞالخؿاباث الؿاب٣ت ؾخٗاص مٗالجتها ٦ما لو

الجضًض مُب٣ا صاثما ، ٦ما ؤن بٖاصة املٗالجت َظٍ ؾِىجم ٖنها ازخالٞاث ًخم جدمُلها في  موا٫ الخانت  

٤ ؤخ٩ام املسُِ  خباع  نو٫ ألا الخهوم التي لم ج٨ً  مسجلت ألٞا جٟغى بٖاصة املٗالجت  خض بٗين الٖا

ني  ٠ُ ، بغامج  )املداؾبي الَو ل ،  صألااث املالُت ، الًغاثب املاظلت ، ٣ٖاعاث الخْو ٣ٖوص بًجاع الخمٍو

غ ، ماألاهاث للخٗا٢ض ألا الخضماث املمازلت الم آلالي املىجؼة صازل املاؾؿت ، مهاٍع٠ الخٍُو  . (...إلٖا

٦ظل٪ اؾدبٗاص ظمُ٘  نو٫ ألا الخهوم التي ال حؿخجُب ألخ٩ام ألا حٗاٍع٠ ألا قغألاٍ الىٓام املداؾبي املالي 

ضاصًت ، ماألاهاث إلانالخاث ال٨برى ،  نو٫ الشابخت طاث ال٣ُم الًُٟٗت ، املهاٍع٠  )مشل  املهاٍع٠ إلٖا

  .(...الواظبت الخوػَ٘ ٖلى ٖضة ؾىواث 

بٖاصة املٗالجت ألا بٖاصة جغجِب " L’approche par composants des Immobilisation"٦ما ؤن  نو٫ املغ٦بت  

، م٘  زظ في الخؿبان ال٣ُمت املخب٣ُت مى٣ونا منها ج٩ال٠ُ الخغألاط ، ألا ٦ظل٪ الخا٫ باليؿبت لخ٩ال٠ُ تهُئت 

. امل٩ان ، ٞفي بضألاعَا جخُلب بٖاصة مٗالجت بٖاصة جغجِب 

ألا مىه ٞةن بٖاصة املٗالجت َظٍ ؾِىجم ٖنها ج٣ُُماث ظضًضة ٧اإلَخال٧اث ، ألا بٌٗ  نو٫ ٧األصألااث املالُت ؤألا 

 نو٫ البُولوظُت ألا ال٣ُام بازخباعاث ه٣و ٢ُمت الاؾدشماعاث ٖىضما ج٩ون ال٣ُمت املؿترصة باالؾدشماع ؤ٢ل 

  (VNC)مً ال٣ُمت املداؾبُت الهاُٞت 
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: ٖاصة املٗالجت ببزباث آلازاع الىاججت ًٖ -  ط

بن بٖاصة املٗالجت ؾِىجم ٖنها ٞغألا٢اث ًخم جدمُلها يمً  موا٫ الخانت للميزاهُت املٗاص مٗالجتها لؿىت 

ني ألا بين 2009  م ، ألا طل٪ مً ؤظل يمان الدؿاألاي بين ؤعنضة ميزان إلا٢ٟا٫ خؿب املسُِ املداؾبي الَو

.  عنضة ميزان الاٞخخاح خؿب الىٓام املداؾبي املالــي  

ت ع٢م  )  م ، 2009بن حٛيراث بإزغ عظعي لبٌٗ ٖىانغ ال٣واثم املالُت لؿىت  ( 02خؿب الخٗلُمت الوػاٍع

. م 2010هاقئت ٣ِٞ يمً بَاع ٖغى املٗلوماث الٓاَغة بال٣واثم املالُت لؿىت 

.  م2010بٖضاص امليزاهُت إلاٞخخاخُت لؿىت - ص

بمجغص ما ٩ًون بغهامج مٗالجت املٗلوماث املالُت ألا املداؾبُت ظاَؼ ألا مخالثم م٘ مخُلباث الىٓام املداؾبي 

٤  (Balance Générale)املالي الجضًض ، ألا بٗض بٖاصة جهي٠ُ الخؿاباث ٌؿمذ لىا ميزان املغاظٗت  املٗض ألٞا

 ٢بل الكغألإ في 2010 ظاهٟي 01الىٓام املداؾبي املالي الجضًض بٟخذ ؤألا٫ ميزاهُت خؿب الىٓام الجضًض في 

.  ألا ما ٢بلها 2009بٖاصة مٗالجت  عنضة التي جسو الؿىت 

ني ٞةن اٞخخاح 2009بما ؤن ب٢ٟا٫ خؿاباث الؿىت  ٤ ملباصت ألا ٢واٖض املسُِ املداؾبي الَو  م ٢ض جم ألٞا

٤ لىٟـ  خ٩ام ألا ال٣واٖض ، ألا طل٪ اختراما للمبضؤ املداؾبي الظي ٣ًض ي بإن 2010خؿاباث   م ؾ٩ُون ألٞا

 . (بالُب٘ ٢بل جوػَ٘  عباح )امليزاهُت الاٞخخاخُت للؿىت الخالُت هي هٟؿها امليزاهُت الخخامُت للؿىت الؿاب٣ت 

ني بلى الخؿاباث الىٓام  ألا بٗض ٞخذ الخؿاباث ، ٞةن الدسجُالث مً خؿاباث املسُِ املداؾبي الَو

خباع خؿاباث  نو٫ ألا الخهوم ٚير املسجلت ألا  )املداؾبي املالي ألا مٗالجت  مسخل٠ الخاالث   زظ بٗين الٖا

بامل٣ابل اؾدبٗاص بٌٗ الخؿاباث  نو٫ ألا الخهوم املسجلت ألا التي ال جخوا٤ٞ م٘ الخٗاٍع٠ ألا ٢واٖض الىٓام 

.  ، جاصي بلــى الخهو٫ ٖلى خؿاباث الىٓام املداؾبي املالي ٣ِٞ  (املداؾبي املالــي 

٣ت بضًلت "   جغخُل مً ظضًض 11/خــ " ألا ازغ َظٍ الٗملُاث ؾِسجل يمً  ٦خٗضًل للىخاثج ٚير موػٖت  ألا ٦ٍُغ

" ًم٨ً ا٢تراح ال٣ُام بدسجُل َظٍ الخٗضًالث يمً خؿاب ٞغعي زام مً خؿاب جغخُل مً ظضًض ٌؿمى 

 ."حٗضًالث هاججت ًٖ الخُٛير الُغ١ املداؾبُت 

 .مجا٫ ، مخُلباث ألا نٗوباث جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض : املُلب الشالض     

  مجا٫ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض : ؤألاال .

لجضًض ٧ل شخو َبُعي ألا اخؿب الوػاعة املالُت ًسً٘ للترجِباث التي ظاء بها الىٓام املداؾبي املالي 

مشلين في ٧ل املاؾؿاث بمسخل٠ ؤحجامها بما في طل٪ املاؾؿاث ال٨بيرة ثمٗىوي ًسً٘ لل٣اهون الخجاعي ألا الم

ىُت  ت ؾواء ٧اهذ ألَا  ؤظىبُت ، ألا املاؾؿاث البترألالُت ؤألا هاقُت في املباصالث املدغألا٢اث ألا ؤألاألا املاؾؿاث املٗىٍو
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املاؾؿاث الٗمومُت ألا قبه الٗمومُت ؤألا الا٢خهاص املسخلِ ، ألا ٦ظل٪ الخٗاألاهُاث ألا املاؾؿاث املىخجت للؿل٘ 

 1: ألا الخضماث الؿو٢ُت ؤألا    ال ، ؤما مؿخٗملو املٗلومت  املالُت خؿب الىٓام املداؾبي الجضًض َم 

-  ً  املؿيًر

 .ؤًٖاء إلاصاعة ألا الهُا٧ل الضازلُت للماؾؿت  -

  (...مؿاَمين ، بىو٥ ) ؤصخاب عئألاؽ  موا٫  -

بُت   -  .إلاصاعة الًٍغ

 .موعصألان، ػباثً ألا ٖما٫   -

 .               الخإمين ألا الجمهوع  -

 ت   : زـــاهـــُـــــا  2مخُلباث جُبُــــــ٤ الىٓــــام املداؾبي املـــالـــي ٖلى املاؾؿاث الجؼاثٍغ

  مً                  
ً
بن الٗمل ٖلى جُب٤ُ مٗاًير املداؾبُت الضألالُت املجؿضة في الىٓام املداؾبي املالي ببخضاءا

 ًخُلب ظهوصا ٦بيرة لٗملُت جدًير جُب٣ُه ، بط جخمشل ٖملُت املغألاع بلـى الىٓام املداؾبي 2010ؾىت 

اع املداؾبي الجؼاثغي ، ألا جدضًا  ٤ ما ٣ًخًُه َظا  زير بمشابت زوعة ز٣اُٞت في إلَا املالــي ألا إلاٞهاح  ألٞا

خُض ًخُلب الٗمل جدًير املدُِ الظي . باليؿبت للماؾؿاث للخ٠ُ٨ ألا الخإ٢لم م٘ الوا٢٘ الجضًض 

ُٗت  غ الدكَغ ين ألا املماعؾين للمهىت ًدبٗه في طل٪ ج٠ُُ٨ َ  جيكِ ُٞه املاؾؿاث ، ألا ٦ظا جدًير املدتٞر

ألا زانت الجباثُت منها ، لخخماش ى م٘ الىٓام الجضًض طل٪ ؤن َظا الخدو٫ ًجب ؤن ًًمً للماؾؿاث 

ت جإزير َظا الىٓام ٖلى  اء بالتزاماتها ألا ٦ظل٪ جم٨ين مؿخسضمي ال٣واثم املالُت مً ٞهم ألا مٗٞغ الٞو

. الويُٗت املالُت  للماؾؿت 

م٨ً جدضًض ؤَم َظٍ الخدضًاث في ه٣ُخين  :  ألٍا

  بٖاصة جىُٓم املاؾؿاث مً زال٫ بٖاصة اله٩ُلت ألا جدضًض  هٓمت مٗلوماتها بما ٌؿمذ بخد٤ُ٣

ؤَضاٝ الىٓام املداؾبي  املالي ألا الونو٫ بلى ج٣ضًم ألا جهمُم مسغظاتها  ؾاؾُت املخمشلت في 

ت ألا املبرمجت يمً  ا في بَاع مٗالجاث الدسجُل ألا الخ٣ُُم الًغألاٍع ال٣واثم املالُت الؿاب٤ ط٦َغ

 قغألاٍ إلاٞهاح ألا الخ٣ضًم املُلوبت 

  ير ٤ جٞو تهُئت مدُِ املاؾؿت إلؾخٗاب املخُلباث الجضًضة للىٓام املداؾبي املالي ًٖ ٍَغ

:  الكغألاٍ ألا امل٣وماث التي حؿمذ بــــ 

خماص ٖلى مداؾبت -  ير الهُئاث ألا ال٣ىواث التي جم٨ً مً جإمين املٗلوماث ألا البُاهاث التي ٣ًًيها الٖا جٞو

ت ما حؿتهضٞه املاؾؿت مً ؾُاؾاث   الخال٢ت  ألا جخإؾـ ٖلى ال٣ضعة ٖلى الخ٨م ألا الخ٣ُُم ألا ٖلى مٗٞغ

غ البُاهاث الخ٨ُىولوظُت ألا ال٣اهوهُت ألا  مؿخ٣بلُت بعاصًت ج٣وم ٖلى مخابٗت خغ٦ت  ؾوا١ ألا ألا٢اج٘ جٍُو

. املالُت ألا جغظمتها في املٗالجت املداؾبُت ألا َغ١ ٖغى البُاهاث املالُت 
                                                           

ت، ٖضص  1 ضة الغؾمُت للجمهوعٍت الجؼاثٍغ مبر 25 ، 74 الجٍغ  .3 م م2007 هٞو
 .27 خ٨ُمت ؤألا٢اؾمي ألا ؾميرة ؾٗضي ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  2
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ألا ٢ض ٩ًون اٖخماص ٖلى َظٍ الضًىام٨ُُت نٗبا في البضاًت ألا ٚير مم٨ً الخد٤ُ٣ بال في بٌٗ املاؾؿاث 

ال٨بيرة  التي َوعث زبرة في الخسُُِ ألا ألاي٘ إلاؾتراجُجُاث ألا مخابٗت الخٛيراث البِئت ، ألا ل٨ىه ؾُٗم 

غ الا٢خهاص  . املاؾؿاث  زغى م٘ جغا٦م الخبرة ألا جٍُو

اث ، ؾواء ٧اهوا -  ً املخوانل ألا املؿخمغ في َظا املجا٫ بٛغى بٖاصة جإَُل املهىُين ٖلى ٧ل املؿخٍو الخ٩ٍو

الث ألامداؾبين ؤألا مغاظٗين ، ألا الخإؾِـ لش٣اٞت مداؾبُت ظضًضة   م٣وماث املهىُت حٗخمض ٖلى  ألا ملَا

 الخ٨م ألا جدلُل ألاظوص  عنضة بلى ال٣ضعة ٖلى الخ٣ضًغ ألا ال٨ٟاءاث جخجاألاػ مجغص ال٣ضعة ٖلى الدسجُل ألا

 .ج٠ُُ٨ا٫

ً ألا-  ً مسخل٠ مؿخٗملي البُاهاث املالُت مً مؿيًر ً ألا ج٩ٍو م بٛغى  مؿدشمٍغ  ال٣ضعة ٖلى بُٖائهمٚيَر

. اؾخٛاللها ٞهمها ألا ٢غاءتها ألا

ت  املالُت ألا املًامين البُضاٚوظُت ل٨شير مً الوخضاث الخٗلُمُت املداؾبُت ألا بٖاصة الىٓغ في البرامج ألا-  الخجاٍع

ً املنهي ألا ج٨ُُٟها م٘ املُُٗاث الجضًضة هٓام مداؾبي  ثها ألايالجامٗاث بٛغى جدض ٖلى مؿخوى مغا٦ؼ الخ٩ٍو

. مالي

ت لخُٟٗل بوعنت ألايغ  ألاةماجُٟٗل بوعنت الجؼاثغ خُض ٌك٩ل جُب٤ُ الىٓام املداؾبي الجؼاثغي ٞغنت ٌ-  ٍع

االجؼاثغ   بُٖاء  َمُت يغألاعة جُب٤ُ املٗاًير املداؾبُت الضألالُت في الجؼاثغ، ب٤ٞ ؤَم ما ًجب ؤن ًغاباٖخباَع

 م٘ جًمين  لها ألا
ً
ا جؼامىا َغ حصجُ٘  ص ألااا٢خوي  الكغا٦ت بخُٟٗل صألاعَا ٝفي اجٟا١ل٪ طالٗمل ٖلى جٍُو

. املاؾؿاث ٖلى الدسجُل ٞيها

 . نٗوباث جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي:زــالــشــا

 1 :ًلي   ماؤبغػَاظه جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖضة نٗوباث لٗل اًو

ت لخُب٤ُ َظا الىٓام، ٞالي٠ٗ اؾخٗضاص-   ألاة ػالذ ؤهٓمت املٗلوماث ٚير ٞٗا٫  ال٨شير مً املاؾؿاث الجؼاثٍغ

ت ٚير   مً مٗاًير املداؾبُت الضألالُت، ألا َُإة ألاماملواعص البكٍغ
ً
لت لخُب٤ُ َظا الىٓام املؿخمض ؤؾاؾا في  ٚير مَا

تــاٖخ٣اصها ٌٗوص َظا بلى ُٚاب الٕو . ي املداؾبي في ال٨شير مً املاؾؿاث الجؼاثٍغ

غ املداؾبي الضألالي ٧ان هدُجت لٗوملت  ؾوا١ املالُت التي -  ُٚاب ؾو١ مالي في الجؼاثغ ًخميز بال٨ٟاءة، ٞخٍُو

٣ت ال٤  لٍُغ
ً
٣ا  ألايجخميز بال٨ٟاءة مما ًجٗل ج٣ُُم  ؾهم ألاالؿىضاث ألامكخ٣اتها ألٞا

ً
َو ماال  مت الٗاصلت مم٨ىا

 الىٓام املداؾبي الجضًض بةظغاء بنالح اٖخماصخالت بوعنت الجؼاثغ  مغ الظي ًا٦ض يغألاعة عبِ ٞــي ًخد٤٣ 

م٤ُ ٖلى الىٓام املالي للجؼاثغ . ظاص ألٖا

                                                           
 .  بخهٝغ297 ٖاقوع ٦خوف ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  1
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ني ًخميز بلال٢خهاصُٚاب هٓام مٗلوماث -  ٤  ا٫نضا٢ُت ألاالم الَو  الٗاصلت ًدخاط ةل٣ُماقمولُت، ٞالخ٣ُُم ألٞا

غ مٗلوماث ٧اُٞت ًٖ  ؾٗاع الخالُت لألنو٫ الشابخت ألااملخضاألالت، في الو٢ذ الظي حسجل ُٞه جًاعبا في  بلى جٞو

 ًٖ ٢لتهااث الجؼاثغي مً ٢بل اليهئالا٢خهاصاملٗلوماث امليكوعة خو٫ 
ً
.  الغؾمُت، ًٞال

ً، ٞماػلذ امل٣غعاث املداؾبُت لم جخٛير بُئ-  غ مًامين الخٗلُم املداؾبي في الجامٗاث ألامغا٦ؼ الخ٩ٍو  في جٍُو

ـ ٌٛلب ٖليها حٗلُم املداؾبَغ١ ألا  ٣ت ال٣واٖض ألا التي ج٣وي الاؾخظ٧اع ٖلى خؿاب إلابضإ ،  ة ٖلىالخضَع ٍَغ

ـي املداؾبي ألا قُٕو الىٓغة ال٣ًُت بلــى املداؾبت ٖلى ؤجها ج٣ىُت ألا لِؿذ  ألا َظا عاظ٘ ؤؾاؾا بلـى ُٚاب الٖو

 .ٖلما ٢اثما بظاجه

  .ع جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املاليــارآ: املبدض الشالض 

 ٙ في بَاع املٗاًغ املداؾبُت الضألالُت ٌك٩ل ث(SCF )وي الىٓام املداؾبي املالي الجضًضببن ث
ً
ا  ظظٍع

ً
ًغا

ني  م٘ املسُِ املداؾبي الَو
ً
الخؿاباث، ة ، ؾواء في الجاهب الخهوعي ؤألا ٖلى مؿخوى مضألان (PCN )م٣اعهت

. ًتبات٢واٖض الخ٣ُُم ألاؾير الخؿاباث، ألا٦ظا ال٣واٖض الج

.  جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖلى ال٣واثم املالُتؤزــغ : املُلب  ألا٫ 

م بٗملُت امل٣اعهت بين اختى وٗٝغ ؤزغ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖلى ال٣واثم املالُت ٌؿخلؼم ال٣ي      

، خُض (SCF) ألااملٗضة خؿب الىٓام املداؾبي املالي (PCN)ال٣واثم املالُت املٗضة خؿب املسُِ املداؾبي 

 . املالُت ألا٦ظل٪ املدخوى ثم ق٩ل ال٣وام ُٞما ًشالازخالٞاثؾىظ٦غ ألاهخُغ١ بلى ؤَم 

 1 .ؤزغ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي ٖلى الٗىانغ امليزاهُت:  ؤألاال 

ني ألا املسُِ املداؾبي (SCF)ٖىض م٣اعهت امليزاهُت في ٧ل مً الىٓام املداؾبي املالي -   :هجض  (PCN) الَو

٤ الىٓام املداؾبي املالـــي  : (1)الجضألا٫ ع٢م   . (PCN) ألا املسُِ املداؾبي الوَني (SCF)ٖىانغ امليزاهُت ألٞا

 لؿىت (PCN)املسُِ املداؾبي الوَني  (SCF)الىٓام املداؾبي املالي 

1975 

اث5جخ٩ون امليزاهُت ٖلى  :  مجمٖو

:   في  نو٫ هجض 

ت - 1 .  نو٫ ٚير الجاٍع

ت - 2 .  نو٫ الجاٍع

: في الخهوم هجض 

.  موا٫ الخانت - 3

: جخ٩ون امليزاهُت ٖلى 

.  موا٫ الخانت- 1

. الاؾدشماعاث - 2

. املسؼألاهاث- 3

الخ٣و١  - 4

. الضًون - 5
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ت- 4 . الخهوم ٚير الجاٍع

ت- 5 . الخهوم الجاٍع

حٗخمض امليزاهُت خؿب املٗاًير الضألالُت ٖلى 

ُٟي ألا املُٗاع  ً للخهي٠ُ َما املُٗاع الْو مُٗاٍع

الؿُولي باليؿبت لــــألنو٫ ألا الاؾخد٣ا١ باليؿبت 

. للخهوم

حٗخمض امليزاهُت ٖلى مُٗاع صعظت الؿُولت 

املتزاًضة في جغجِب   نو٫ ألا مُٗاع صعظت 

الاؾخد٣ا١ املتزاًضة في جغجِب  الخهوم 

، ل٨ً َظا املُٗاع ٚير مدترم جماما ، 

ٞهىا٥ ٖىانغ ٚير ؾاثلت لها َبُٗت 

ت ٦ؿىضاث املؿاَمت . اؾدشماٍع

 

 220 ، م الخوظه الجضًض هدو مٗاًير إلاباٙل املالي الضألالُتنالح خواؽ ، : املهضع

  05جخ٩ون امليزاهُت خؿب املٗاًير املداؾبُت الضألالُت ٖلى زمـ : امليزاهُت خؿب الىٓام املداؾبي املالي 

اث  : مجمٖو

ت : في  نو٫ -  ت ،  نو٫ الجاٍع .  نو٫ ٚير الجاٍع

ت: في الخهوم -  ت ، الخهوم الجاٍع .  موا٫ الخانت ، الخهوم ٚير الجاٍع

ُٟي ألا مُٗاع  ً مؼصألاظين الخهي٠ُ املُٗاع الْو حٗخمض امليزاهُت خؿب مٗاًير املداؾبُت الضألالُت ٖلى مُٗاٍع

ُٟي الظي ًغجب ٖىانغ امليزاهُت خؿب ٧وجها جـىـخـهــي بلى ؤخض الضألاعاث املالُت آلاجُت  : الؿُولت ، ٞاملُٗاع الْو

ت  ٚير  نو٫ ←صألاعة الاؾدشماع -  .  الجاٍع

ت ، ←صألاعة الاؾخٛال٫ -  . ةالجاعي الخهوم   نو٫ الجاٍع

ل -  ت ←صألاعة الخمٍو .   موا٫ الخانت ، الخهوم ٚير الجاٍع

ألا املسُِ املداؾبي  (SCF)ألا اهُال٢ا مً طل٪ ًم٨ً ط٦غ ؤَم الازخالٞاث املوظوصة بين الىٓام املداؾبي املالي 

ني    :٦ما آلاحي (PCN)الَو

و ظضألا٫ ال ٌؿمذ بٗملُت -  ت ٞةهه ًجب ج٣ضًم امليزاهُت في ق٩ل ظضألا٫ جسُُُي ، ألَا خؿب ال٣واٖض الجؼاثٍغ

ٞةهه ال ٌكير بلى هموطط الٗغى ٚير ؤهه ( 01)امل٣اعهت م٘ الضألاعة الؿاب٣ت ، ألا خؿب املُٗاع املداؾبي الضألالي 

. ًلؼم بخ٣ضًم ٖلى  ٢ل ٞترة للم٣اعهت 

ني -  ًخم جهي٠ُ  نو٫ خؿب صعظت الؿُولت ألا في الخهوم خؿب صعظت  (PCN)في املسُِ املداؾبي الَو

ت هي  الاؾخد٣ا١ ، ؤما في الىٓام الجضًض ُٞخم الخهي٠ُ خؿب الجاعي ألا ٚير الجاعي ، ٞاألنو٫ ٚير الجاٍع

ت هي التي ًخم 12الٗىانغ التي ؾِخم جد٣ُ٣ها ؤألا اؾتهال٦ها ؤألا بُٗها في ؤظل ًخجاألاػ   قهغ بِىما  نو٫ الجاٍع

ت هي الخهوم  12جد٣ُ٣ها ؤألا اؾتهال٦ها ؤألا بُٗها في  ش إلا٢ٟا٫ ، ألا ٦ظل٪ الخهوم الٛير ظاٍع قهغا الخالُت لخاٍع
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ا في ؤظل ًخجاألاػ  ا زال٫  12التي ًخم بَٟاَئ ت ٞفي التي ًخم بَٟاَئ قهغ الخالُت  12قهغ ؤما الخهوم الجاٍع

ش ب٢ٟا٫ . لخاٍع

ني -  جٓهغ في امليزاهُت ؤعنضة الخؿاباث التي جدهل ٖليها بخجمُ٘ الخؿاباث  (PCN)خؿب املسُِ الَو

ضاص  ُت بلى ؤن جهل بلى الخؿاباث الغثِؿُت بِىما في الىٓام الجضًض ؾخجض املاؾؿت هٟؿها مًُغة إٖل الٟٖغ

ت ألا هٟـ الص يء باليؿبت  ت ألا  نو٫ الجاٍع ال٣واثم املالُت بخوػَ٘ بٌٗ الخؿاباث بين  نو٫ ٚير الجاٍع

.  للخهوم 

ني -  الخالي ًخميز بالجموص باليؿبت للٗىانغ ألا البىوص التي ًجب ؤن جٓهغ ُٞه ،  (PCN)املسُِ املداؾبي الَو

ن ج٠ُُ٨ الٗىانغ الٓاَغة خؿب ٥ًخميز بالضًىام٨ُُت بدُض ًم (SCF)بِىما الىٓام املداؾبي املالي الجضًض 

. املاؾؿت املُٗىت ألا خؿب خاظاتها بلى املٗلوماث 

في الىٓام املداؾبي املالي ًخم بياٞت بٌٗ الٗىانغ املهمت في ال٣واثم املالُت مشال الاؾدشماعاث املدهل ٖليها - 

ضاصًت يب٣غى ب . ظاعي ألا خظٝ بٌٗ الٗىانغ ٚير املهمت مشل املهاٍع٠ إلٖا

  ؤزغ جُب٤ُ الىٓام : زاهُا(SCF) 1 . ٖلى الجضألا٫ خؿاب الىخاثج 

: هجض  (PCN) ألا (SCF) ٖىضما ًخم امل٣اعهت بين الجضألا٫ خؿاباث الىخاثج في ٧ل مً الىٓام 

٤ الىٓام املداؾبي املالي  : (02)الجضألا٫ ع٢م   . (PCN) ألا املسُِ املداؾبي الوَني (SCF)خؿاب الىدُجت ألٞا

لؿىت (PCN)املسُِ املداؾبي الوَني  (SCF)الىٓام املداؾبي املالي 

1975 

باء ألا إلاعاصاث خؿب َبُٗخــها  جهى٠ ٖ 

ألا  (ظضألا٫ خؿاب الىدُجت خؿب الُبُٗت )

ُٟخــها  ظضألا٫ خؿاب  )جهى٠ خؿب ألْا

ُٟت  ، ألا الىخاثج ال جمغ  (الىدُجت خؿب الْو

ني ، بل جوي٘  ٖلى نى٠ مداؾبي ألَا

مباقغة يمً خؿاباث  موا٫ الخانت ، 

ألا َظا املىٓوع املؼصألاط للىخاثج ًمىذ 

. للماؾؿت هدُجت ٖامت ألا هدُجت جدلُلُت 

باء ألا إلاًغاصاث في ظضألا٫  جهى٠ ٖ 

خؿاباث الىخاثج ، خؿب َبُٗخــها ٣ِٞ م٘ 

حسجُل الىخاثج في الهى٠ الشامً   

  221خواؽ ، مغط ؾاب٤ ، م نالح : املهضع
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 :  (SCF)ظضألا٫ خؿاباث الىخاثج خؿب الىٓام املداؾبي املالي - 

باء ألا إلاًغاصاث  خؿب َبُٗخــها  ُٟت  )جهى٠ ٖ  ألا الىخاثج ال جمغ ٖلى نى٠  (خؿاب الىخاثج خؿب الْو

ني ، بل جوي٘ مباقغة يمً خؿاباث  موا٫ الخانت ، ألا َظا  املداؾبي زام ٦ما في املسُِ املداؾبي الَو

. املىٓوع املؼصألاط للىخاثج ًمىذ للماؾؿت هدُجت ٖامت ألا هدُجت جدلُلُت 

بٌٗ الى٣ٟاث ألا إلاًغاصاث ألا  عباح ألا الخؿاثغ ال جمغ ٖلى نى٠ الى٣ٟاث ألا نى٠ إلاًغاصاث ، بل حسجل - 

اصاث ؤألا ه٣هان ألا هدُجت الضألاعة في خــ   12/مباقغة في  موا٫ الخانت ٦ٍؼ

ٖىانغ الىخاثج  ؾاؾُت هي ٖىانغ الاؾخٛال٫ ، جًاٝ الٗىانغ الاؾخصىاثُت ٖلى ؾبُل البُان في ٢اثمت - 

 .الىخاثج 

بت ٖلى  عباح ألا ٖلى ؤؾاؽ هدُجت الضألاعة ألا جصدح بٗىانغ الًغاثب املاظلت ألا اهُال٢ا مً -  جدؿب الًٍغ

ني ٦ما ًلي  : طل٪ ًم٨ً ط٦غ ؤَم الازخالٞاث املوظوصة بين الىٓام املداؾبي املالي  ألا املسُِ املداؾبي الَو

٤ مىٓوعًٍ  (SCF)حٗض ٢اثمت ظضألا٫ خؿاب الىدُجت خؿب   املىٓوع الخ٣لُضي خؿب الُبُٗت ٦ما َو : ألٞا

ُٟت ٞمٗىاٍ الخمُيز بين مسخل٠  (PCN)ٖلُه  اث املٗالجت ، ؤما املىٓوع خؿب الْو م٘ ازخالٝ مؿخٍو

ا ألا  ا ألا لِـ بظباٍع ت ألا ٌٗخبر َظا املىٓوع ازخُاٍع الخ٩ال٠ُ مً ج٩ال٠ُ الكغاء ألا ج٩ال٠ُ البُ٘ ألا الخ٩ال٠ُ إلاصاٍع

 . (PCN)ًخُلب ألاي٘ هٓام املداؾبت الخدلُلُت في املاؾؿت الظي ٧ان قبه مٗضألام في الىٓام ال٣ضًم 

خؿب الىٓام املداؾبي املالي ٞةن ق٩ل ظضألا٫ خؿاباث  الىدُجت ٣ًضم مُُٗاث ًٖ الضألاعة الؿاب٣ت ًٟغ١ - 

ظضألا٫ خؿاب الىدُجت بين هدُجت الٗمالُاث ألا الىدُجت املالُت ألا ٩ًون مغظ٘ لبٌٗ  عنضة الوؾُُُت   

املٗغألاٞت ٖلى مؿخوى الٗالمي ، باإلياٞت ؤن الىدُجت التي جٓهغ في ظضألا٫ خؿاب الىدُجت  حٗخبر ماقغ ألصاء 

م مً ؤجها جدخوي ٖلى ٖملُاث لها زهاثو اظخماُٖت ألا ج٩ال٠ُ اؾخصىاثُت  .  الدؿُير في املاؾؿت بالٚغ

  ؤزغ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖلى ظضألا٫ حٛيراث  موا٫ الخانت : زالشا.  

ٌٗخبر ظضألا٫ حٛيراث عئألاؽ  موا٫ الخانت ٢اثمت ظضًضة في الىٓام املداؾبي املالي الظي ًىو ٖلى             

ألا طل٪ خؿب املُٗاع . ج٣ضًم  موا٫ الخانت في ظضألا٫ مً امللخ٣اث ألا ًخم بٖضاصٍ لٟترة ػمىُت ألااخضة 

خُض ٌٗخبر الىٓام املداؾبي املالي ؤن عئألاؽ  موا٫ الخانت هي ٞغ١ بين ؤنو٫ ألا ( 01)املداؾبي الضألالي ع٢م 

ني الظي ٌٗخبر عئألاؽ  موا٫ الخانت ظؼء مً  نو٫  زهوم املاؾؿت ٖلى ٨ٖـ املسُِ املداؾبي الَو

املٗض٫ ٞةن الجضألا٫ زهو لخٛيراث  موا٫ الخانت الىاججت ( 01)خؿب هو املُٗاع املداؾبي الضألالي ع٢م 

باء املسجلت ٌٗني الىدُجت الكاملت ألا َظا الجضألا٫ ٚير  ًٖ الٗملُاث م٘ املؿاَمين ألا ؤن بْهاع إلاًغاصاث ألا ٖ 

 .مؿمٕو به
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. ؤزغ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖلى ٢واٖض الخ٣ُُم املداؾبي : املُلب الشاوي 

٤ الىٓام املداؾبي املالي    1: مً  (SCF)جخ٩ون ٢واٖض الخ٣ُُم ألٞا

  ٢واٖض ٖامت للخ٣ُُم: ؤألاال . 

٣ت الخ٣ُُم الٗامت املؿخٗملت في الىٓام املداؾبي املالي الظي ج٣ُم به                  سُت ٍَغ حٗخبر الخ٩لٟت الخاٍع

غ قغألاٍ مُٗىت ًم٨ً ؤن وؿخٗمل الُغ١ آلاجُت   :الٗىانغ املداؾبُت ، ل٨ً في خالت جٞو

ألا حٗبر ًٖ الاؾخدضار مجمٕو الخض٣ٞاث املؿخ٣بلُت املخو٢ٗت في بَاع  : (ال٣ُمت الخالُت )ال٣ُمت الىُٟٗت - 

 .اليكاٍ الٗاصي للماؾؿت 

اء بااللتزام   : (٣ُ٢ُتال٣ُمت الح ) ؾو٢ُتال٣ُمت ا٫-  هي املبلٜ الظي ًخم ٖلى ؤؾاؾه مباصلت الاؾدشماع ؤألا الٞو

ين لهما املٗلوماث ألا الغيا الخام في ْغألاٝ املىاٞؿت الخامت . بين َٞغ

. ال٣ُمت التي ًم٨ً الخهو٫ ٖليها مً بُ٘ اؾدشماع مٗين في خالت بُٗه في ْغألاٝ ٖاصًت : ال٣ُمت الاهجاػ - 

سُت - 1 سُت للؿل٘ ألا املمخل٩اث امل٣ُضة في ؤنو٫ امليزاهُت ٖىض بصعاظها في : الخ٩لٟت الخاٍع جخ٩ون الخ٩لٟت الخاٍع

ـالث ، ألا ٚير طل٪ مً  ت ألا الخىــٍؼ الخؿاباث ، ٣ٖب زهم املغؾوم ال٣ابلت لالؾترظإ ، ألا الخسًُٟاث الخجاٍع

:  الٗىانغ املمازلت خؿب آلاحي 

. باليؿبت بلى الؿل٘ امل٨دؿبت بم٣ابل ، جددؿب مً ٧لٟت الكغاء -  

. باليؿبت بلى الؿل٘ املؿخلمت ٦مؿاَمت ُٖيُت ، جددؿب مً ٢ُمت إلاؾهام- 

ـــش صزولها -  . باليؿبت للؿل٘ امل٨دؿبت مجاها ، جددؿب مً ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت في جــاٍع

.  نو٫ ألا املىخجاث ألا الخضماث امل٣ضمت مً َٝغ املاؾؿت ج٣ُم بخ٩لٟت إلاهخاط - 

الاؾخسضاماث املخدهل ٖليها بك٩ل مجاوي ، ج٣ُم بال٣ُمت الٗاصلت ٖىض يمنها الؾخسضاماث املاؾؿت ؤي - 

. في طمخــها 

٦ما ٖلى املاؾؿت ؤن جٓهغ ماقغ بين الخضوي في ٢ُمت  نل ألا ٖلُه ًخم ج٣ضًغ اليؿبت املم٨ً جدهُلها ، ألا 

:  ٖلُه ًخم خؿاب جضوي ٢ُمت  نل َظٍ ٦ما ًلي 

. ال٣ُمت الخالُت املم٨ً جدهُلها – ال٣ُمت املداؾبُت الهاُٞت = جضوي ٢ُمت  نل املم٨ً جدهُلها 

                                                           
 . بخهٝغ 206 بلى 189 ٖمغ لكهب ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م مً   1
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ألا ٖليها ؤن جهغح بى٣و في ال٣ُمت ؤألا جسٌُٟ مً ٢ُمت  نل  ٖىض الدسجُل ، ؤي  نو٫ املاصًت حسجُل 

. بخ٩لٟخــها مُغألاح منها ٢ُمت إلاَتهال٥ املترا٦م ألا ٢ُمت الخضوي في  نل 

بين ؾٗغ البُ٘ ألا ٢ُمت املىٟٗت ، خُض ؤن ؾٗغ  هي ال٣ُمت ال٣هوى  :  (املم٨ً جدهُلها )ال٣ُمت الخالُت - 2

البُ٘ َو املبلٜ املم٨ً جدهُله ٖىض  بُ٘ ؤنل مٗين في بَــــاع ؾــو١ مىاٞؿت ، ؤما ٢ُمت املىٟٗــت ٞهــي ال٣ُمت 

 ٖىض اؾخٗما٫ َظا  نل بلى جهاًت مضة اؾخٗماله املؿخدضزت للخض٣ٞاث املؿخ٣بلُت املىخٓغ خهولهـــا 

ؤن ال٣ُمت الٗاصلت - هدُجت مٟاصَا- جونلذ الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى املؿخوى صألالي بلى : ال٣ُمت الٗاصلت - 3

حٗخبر ؤًٞل ألاؾُلت ل٣ُاؽ  صألااث املالُت ، ألا ؤن الخٛيراث في ال٣ُمت الٗاصلت حٗخبر ؤًٞل ألاؾُلت ل٣ُاؽ 

 صألااث املالُت ، ألا ؤن الخٛيراث في ال٣ُمت الٗاصلت جمشل عبدا ؤألا زؿاعة ، ألا ال٣ُمت الٗاصلت ؤزغ ٖلى الا٢خهاص 

ني خُض ح٨ٗـ ال٣ُمت الٗاصلت  .الَو

. صة ، طل٪ ألن ال٣ُمت الٗاصلت بال ٖىض جد٣ُ٣ها تج٣ضًغاث  ؾوا١ لألألايإ الا٢خهاصًت الؿا

٤ َغ١ املباصلت ،  ت زهم ألٞا بن ٢ُمت الٗاصلت ًجب ؤن جخدضص في يوء ٖملُت ٞٗلُت جخم ملباصلت ؤنل ؤألا حؿٍو

بين ؤَغاٝ لضحها ما ٨ًٟي مً املٗلوماث ألا ال٣بو٫ ، ٧ل طل٪ ًجب ؤن ٩ًون في قغألاٍ املىاٞؿت الخامت 

ت مً امل٣وماث ألا ًم٨ىىا ؤن ، ه مً مٟهوم ألااؾ٘ ، ج٣وم ٖلى مجمٖو ا في نال٣ُمت الٗاصلت بما جدخٍو خهَغ

:  بخضى ال٣ُمخين 

٢ُمت ًم٨ً مباصلت  نل بها ، ألا جمشل ٢ُمت التي جم٨ً املاؾؿت مً الخهو٫ ٖلى  نل ، في خين جخٗضص - ؤ

:  َغ١ الخهو٫ ٖلى  نو٫ ألا ًم٨ً الخٗٝغ ٖليها بازخهاع ٞبما ًلي 

الخهو٫ ٖلى  نل ه٣ضا ألا ج٩ون ال٣ُمت الٗاصلت ما ًضٞ٘ م٣ابل الخهو٫ ٖلى  نل مً ه٣ضًت ألا قبه - 

. الى٣ضًت

الخهو٫ ٖلى ؤنل م٣ابل ؤنو٫ ؤزغى ؾواء ٧اهذ ممازلت ؤألا ٚير ممازلت، ألا ج٩ون ال٣ُمت الٗاصلت ألنل - 

ت لل٣ُمت الٗاصلت ألنل املخىاػ٫ ٖىه . الظي جم ا٢خىاءٍ مؿاألٍا

بَٟاء الالخــؼام م٣ابل بنضاع ؤؾهم ؤألا ؤي خ٣و١ مل٨ُت ؤزغى ، ألا ج٩ون ال٣ُمت الٗاصلت لاللتزام هي ال٣ُمت - 

. الؿو٢ُت لألؾهم  ؤألا خ٣و١ ٞاملل٨ُت  زغى املهضعة 

 .٢ُمت ؾضاص الالخــؼام ، ألا جمشل ال٣ُمت التي جخدملها املاؾؿت م٣ابل بَٛاء الالتزام- ب
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  ٢واٖض زانت للخ٣ُُم : زاهُا 

 :جخًمً ال٣واٖض الخانت للخ٣ُُم املداؾبي ما ًلي              

ت - 1 .  نو٫ الشابخت املاصًت ألا املٗىٍو

 نو٫ الشابخت املاصًت للماؾؿت هي ؤنو٫ ماصًت موظهت لالؾخٗما٫ في بهخاط الؿل٘ ، ؤألا جوعٍض الخضماث ، ؤألا 

ت زال٫ ؤ٦ثر مً صألاعة مداؾبُت  غاى بصاٍع ا للٛير ؤألا اؾخٗمالها أٚل . جإظيَر

٤ الىٓام املداؾبي املالي  : (03)الجضألا٫ ع٢م    (PCN) ألا املسُِ الوَني (SCF) نو٫ الشابخت املاصًت ألٞا

 (PCN)املسُِ املداؾبي الوَني  (SCF)الىٓام املداؾبي املالي 

 ٖىضما ًخم بٖاصة ج٣ُُم ؤنل زابذ ماصي 

، ٞةن ٧ل ٞئاث  نو٫ الشابخت املاصًت 

التي ج٩ون يمً َظا  نل ًجب بٖاصة 

ج٣ُُمها  

اث ل٣ُمت  ًم٨ً للماؾؿاث بظغاء حؿٍو

 نو٫ الشابخت في بَــــاع بٖاصة الخ٣ُُم 

ال٣اهووي لــألنو٫ الشابخت املاصًت 

حٗخمض مضة ألا َــغ١ إلاَخال٥ ٖلى الٗوامل 

الا٢خهاصًت ٣ِٞ  

جخإزغ مضة ألا َـــغ١ إلاَـخــال٥ ٚالـبــا 

ـخـبـاعاث الـجـبــاثـُـت    بااٖل

ًجب بٖاصة الىٓــــغ صألاعٍا ٞــي مضة ألا َــغ١ 

إلاَخال٥  

بن بٖاصة الـىــٓـــغ صألاعٍا في مضة ألا َــغ١ 

إلاَــخــال٥ ٚـُـغ مـٟـغألايت 

 Samir MEROUANI , Op; Cit, P 129 : املهضع 

ت ٞهــي ؤنو٫ بضألان ألاظوص ماصي  ، موظهـت لىٟـ الاؾخٗما٫ ، ألا٦ــــال (ٚير ملمــوؾت  )ؤما  نو٫ الشابخت املٗىٍو

ت ٨ًــون جدذ مــغا٢بـت ألا اؾخٗما٫ املاؾؿت   .مً  نـــو٫ الـشــابخت املاصًت ألا املٗىٍو

ــ٤ الىٓام املداؾبي املالي  : (04)الجضألا٫ ع٢م  ت ألٞا  (PCN) ألا املسُِ الوَني (SCF) نو٫ الشابخت املٗىٍو

 (PCN)املسُِ الوَني  (SCF)الىٓام املداؾبي املالي 

باء   ت  حؿـــــجل قهغة املدل يمً ٖ  جضزل قهغة املدل يــمً ال٣ــُم املٗىٍو

غ مداؾبُا يمً  حؿــــجل ه٣ٟاث الخٍُو

 نو٫ الشابخت  

ــغ  حٗخبر ٧ل ه٣ٟاث البدــــض ألا الخٍُو

٦ــخـ٨ــالـُــ٠  

حؿـــــجل املهــــاٍع٠ الخـمـهـُــضًــت مداؾــــبـُـا حؿـــجل املهـــاٍع٠  الخمهُضًــت ٦خ٩الُــ٠ 
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 ٞــي الاؾــــخشماعاث، ألا ٢ابلت لــإلَخـــال٥ خؿــب

  PCN    

 20ًم٨ــــــً ملـــــضة الاَــــخــال٥ ؤن جغجٟ٘ ختى 

ؾىت ، ألا َظٍ الـ٣ـاٖــــضة مُب٣ـــت ٖلى 

ت   ٧اٞــت  نو٫ الشابخت املٗىٍو

 ؾــىواث ٦دض 5جدـــــضص مــــــضة  إلاَــخــال٥ بـــ 

ؤ٢ص ى ، ألا َظٍ الـ٣اٖــضة مُب٣ت ٖلـــى 

املهــاٍع٠ الخمهـُضًــت ٣ِٞ   

٣ت  ًجب بٖاصة الىٓـــغ ٞــي مــضة ألا ٍَغ

إلاَــخـال٥ ٖلى  ٢ل مغة ألااخضة في 

الؿىت  

ــت ؤي قـــيء  لم جخو٢٘ الىهـــوم الجؼاثــٍغ

٣ت  ُٞمـــا ًسو بٖــاصة الىٓــغ ٞــي مضة ألا ٍَغ

إلاَخــال٥   

  .Samir MEROUANI , Op; Cit, P 12 :  املهضع 

جدك٩ل ه٣ٟاث الخىمُت ؤألا ه٣ٟاث الىاججت ًٖ مغخلت الخىمُت ملكغألإ : ه٣ٟاث الخىمُت ألا ه٣ٟاث البدض - 2

ت في الخاالث آلاجُت  : صازلي ؤنو٫ زابخت مٗىٍو

. بطا ٧اهذ َظٍ الى٣ٟاث لها ٖال٢ت بالٗملُاث املؿخ٣بلُت التي لها خّٓو ظضًت لخد٤ُ٣ مغصألاصًت قاملت - 

ا إلهجاػ الٗملُاث املغجبُت بى٣ٟاث الخىمُت -  بطا ٦ــاهذ للوخضة الىُت ألا جمخل٪ ال٣ضعة الخ٣ىُت املالُت ألا ٚيَر

. الؾخٗمالها ؤألا بُٗها 

. بطا ٧اهذ َظٍ الى٣ٟاث ًم٨ً ج٣ُُمها بهوعة موزو١ ُٞـهــا- 

٦ما حك٩ل ه٣ٟاث البدض ؤألا ه٣ٟاث الىاججت ًٖ مغخلت البدض ملكغألإ صازلي ؤٖباء ًخم حؿــجُلـها ٖىضما 

. ج٩ون مؿخد٣ت ، ألا ال ًم٨ً بصعاظها يـمً  نو٫ الشابخت 

َبــ٣ا ملبضؤ الخُُت ألا الخــظع ، ج٣ُم املسؼألاهاث بإ٢ــل ج٨ــلٟت ، ألا ٢ُمت إلاهجاػ الهاُٞت َــي ؾـــٗغ : املســؼألاهــاث - 3

 ٤ . البــُـ٘ امل٣ضع بٗض َـغح ج٨ــلٟت إلاجمــام ألا الدؿــٍو

حؿـــجل زؿـــاعة ٢ـُــمت املسؼألاهاث ٦ٗبء في خؿاب الىدُجت ٖىضما ج٨ــون ج٨ــلٟت املسؼألان ؤ٦ثر مً ال٣ــُمت 

٣ت ما صزل ؤألا زغط ؤألا  الهـــاُٞت إلهجاػ َظا املسؼألان ، ألا ٖىض زغألاظها مً املسؼن ، ج٣ُم املسؼألاهاث بما بٍُغ

FIFO  ٣ت ج٩لٟت الوؾُُُت املغجخت للكغاء ؤألا إلاهخاط  .ألا بما بٍُغ
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٤ الىٓام املداؾبي املالي  : (05)الجضألا٫ ع٢م    (PCN) ألا املسُِ املداؾبي الوَني (SCF)املسؼألاهاث ألٞا

 (PCN)املسُِ املداؾبي الوَني  (SCF)الىٓام املداؾبي املالي 

ال ًم٨ً ج٣ُُم املسؼألاهاث بال خؿب 

٣ت  ٣ت الخ٩لٟت الوؾُُُت FIFOٍَغ  ؤألا ٍَغ

املغجخت   

 ، FIFO:  َغ١ لخ٣ُُم املسؼألاهاث 3جوظض 

LIFO   ألا الخ٩لٟت الوؾُُُت املغجخت

 Samir MEROUANI , Op; Cit, P 131 : املهضع 

ــلـُـت - 4 ملضة ،  ٣ٖض إلاًجاع َو ٖباعة ًٖ اجٟا١ ًخـىــاػ٫ بمــوظبه املــاظغ ألا املؿــخــإظغ : ٣ٖوص إلاًجاع الخمٍو

. مدـــضصة ًٖ خـــ٤ اؾخٗما٫ ؤنـــل مالــي م٣ابــل صٞٗت ألااخضة ؤألا صٞٗاث ٖضًضة 

 ًخم ج٣ُُم ال٣غألاى ألا الخهوم املالُت  زغى ؤنال خؿب ج٨ــلٟخــها ألا التي جمشل : ٢غألاى ألا الخهوم املالُت- 5

. ال٣ُمت الٗاصلت للم٣ابل الهافي املؿخلم بٗض زهـم للخ٩ال٠ُ الخابٗت املؿخد٣ت ٖىض جىُٟظَا 

٣ت إلاَخال٥ الخـــُــــي ، املخىا٢و ؤألا خؿب الاؾخٗما٫  -  : اثإلاَخال٥- 6 ٤ ٍَغ ًجب ؤن حٗض إلاَخال٧اث ألٞا

 . (مســُِ إلاَخال٥ )الخ٣ني ألنل املٗني 

٨ًــون الخوػَ٘ الخىــُٓمــي للمبلٜ املهخل٪ ألنل مٗين خؿب مضة الاؾخٗما٫ امل٣ضعة  - 

خباع ال٣ُمت املخب٣ُت املم٨ىت لـــألنل -  .  زظ بٗين الٖا

٣ت إلاَخال٥ صألاعٍا ، ألا ٞــي خالت حٛير الخ٣ضًغاث ألا الخيبااث -  ًجب بٖاصة الىــٓـغ ٞــي مضة الاهخٟإ ألا ٍَغ

ت جسهُو ٢ُمت إلاَخال٥ للضألاعة ؤألا الضألاعاث الــالخ٣ت  . الؿاب٣ت ، ًجب ؤن ًخم حؿٍو

ت -  .  ؾىت20ًٟخــغى ؤن ال جخٗضى مضة الاهخٟإ لـــألنو٫ الشـابخت املٗىٍو

باء هي زهم مالــي ٩ًون اؾخد٣ا٢ه ؤألا مبلٛه ٚير ما٦ض ، ألا حؿـــجل : ماألاهاث  ٖباء ألا الخؿاثغ - 7  ماألاهت ٖ 

: املــاألاهاث مداؾــبُـا ٖىضما 

. (هاجج ًٖ خضر مايــي )ج٩ون للوخضة التزام خــالــي ٢ــاهـوهـي ؤألا يمىــي - 

ت لدؿضًض َظا الالخــؼام-   .٩ًون مً املدخمل زغألاط مــواعص حٗخبــغ يغألاٍع
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. ؤزــغ جُبُــ٤ الىٓام املداؾــبــي املالــي ٖلى ٢واٖض الجباثُت :  املُلب الشالض 

بن الىٓام املداؾبي املالــي ًٟغى اؾخٛاللُت ال٣ــاهون املداؾبــي بالـيؿــبت لل٣اهون الجباجي ، ألا الظي 

ًيخج ٖىه خخما الٟهل بين املدـاؾبت ألا الجباًــت ٨ٖـ الىٓام املداؾبي الؿاب٤ الظي ٧ان مُٟضا بةصماط 

 1.ال٣واٖض الجباثُت 

 مً قإهه ؤن ًاصي بلى حُٛير بٌٗ  (SCF) بلى الىٓام املداؾبي املالي  (PCN)الاهخ٣ا٫ مً املســُِ املداؾبــي 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث ألا ًخُلب طل٪  ال٣واٖض املداؾبُت ، التي جمـ بك٩ل مباقغ ٖىانغ جدضًض الًٍغ

٤ُ ؤألا الاهخ٣ا٫ م٘  يغألاعة ج٠ُُ٨ ال٣واٖض الجباثُت م٘ الوا٢٘ املداؾبي الجضًض ، ألا يغألاعة بٖضاص ظضألا٫ الخٞو

. الىدُجت املداؾبُت بلى الىدُجت الجباثُت 

غ في ٢واثمها املالُت ألا  (SCF)ٞدؿب الىٓام املداؾبي املالي   ٞةهه ًجب ٖلى املاؾؿاث الا٢خهاصًت ؤن جٞو

بي الٓاَغ في  بالًبِ في املالخ٤ مٗلوماث جسو امل٣اعبت بين ٦ــل مً الىدُجت املداؾبُت ، الٗبء الًٍغ

بي الٟٗلي ، ألا َظا ٌؿخلؼم مً  بي الىاجج ًٖ جُب٤ُ املٗض٫ الًٍغ ظضألا٫ خؿاب الىدُجت ، ألا الٗبء الًٍغ

املاؾؿاث بٖضاص ظضألا٫ الاهخ٣ا٫ مً الىدُجت املداؾبُت بلـى الىدُجت الجباثُت ، ؤي الىدُجت الخـي حك٨ـل 

بت ٖلى ؤعباح الكغ٦ـاث   . (IBS)ال٣اٖضة لخؿاب الًٍغ

ألا الٗىانغ الخـي ٨ًــون الازخــالٝ في ج٣ُُمها في جدضًض الىدُجت بين ٢واٖض الىٓام املداؾبـي املالـي الجضًض ألا 

ــت جغجــ٨ــؼ ٖموما في الى٣اٍ الخالُت   2: ال٣واٖض الجباثُت الجؼاثــٍغ

ال٣واٖض ألا الخ٣ىُــاث الجضًضة لــإلَخال٥  ، ألا الخؿاثغ في ال٣ُمت ، َظٍ  زيرة حٗخبـغ ٖىهغا ظضًضا ٖلى - 

. الىٓام الجباجي الجؼاثغي 

لــي -  . الدسجـــُل املداؾبـي لٗملُاث إلاًجاع الخمٍو

ت ألا  ظىبُت -  ل الضًون ألا الخ٣و١ بالٗملت  ظىبُت للماؾؿاث الجؼاثٍغ . ج٣ىُاث جدٍو

ــش الخُاػة -  . ج٣ُُم بٌٗ  نو٫ ألا الخهوم ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الٗاصلت في جاٍع

ش ؤزضَا -  املٗالجت املداؾبُت للًغاثب ، ألا زانت الًغاثب املاظلت م٘ بم٩اهُت ألاظوص ٞاع١ ػمىــي بين جاٍع

ـــش ؤزض هٟـ الٗبء في جدضًض الىدُجت الجباثُت  خباع مداؾبُا ألا جاٍع . بٗين الٖا

ا مباقغة ٖلى مؿخوى  مــوا٫  ظل ألا هواجج غيث-  ع الُغ١ املداؾبُت ألا جصخُذ  زُاء ، ألا الخـي ًٓــهغ ؤزــَغ

. الخىاػ٫ ًٖ الاؾدشماعاث ؤألا ٖملُاث اؾخصىاثُت ؤزغى 

                                                           
  .299 ٖاقوع ٦خوف ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م  1
الىٓام املداؾبي املالي : ، امللخ٣ى الضألالي  ألا٫ خو٫ مخُلباث ج٠ُُ٨ ال٣واٖض الجباثُت م٘ الىٓام املداؾبي املالي ٖلي ٖؼألاػ ، مدمـض مخىاألاي ،  2
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باء ألا الىواجج التي جضزل يمً الىدُجت املداؾبُت ل٨ً مً الىاخُت الخباثُت ًم٨ً ؤن ال جازظ بٗين -   ٖ

بت ، ألا هواجج الٟغألإ  باء التي حٗخبر ًٖ ال٨مالُاث ، ألا ٚير املبرعة مً ألاظهت هٓغ إلاصاعة الًٍغ خباع ، مشل ٖ  الٖا

مً جوػَٗاث ؤعباح  ؾهم امل٣بويت ، ألا ؤٖباء ألا هواجــج مغجبُت بالٗملُاث التي جخم مً الٟغألإ ؤألا ماؾؿاث 

.  مكخـغ٦ت 

  1. ٖلى مؿخوى الًغاثب ٖلى ؤعباح الكغ٧اث :  ؤألاال 

بت ٖلى ؤعبــاح الكغ٧اث             ا املســُِ  (IBS)٧اهذ ؾاب٣ا حؿضص الًٍغ بت مؿخد٣ت ، خُض اٖخبَر ٦ًٍغ

ني  ٪ له خ٤ ، ألا َظا ما ًبرع حسجُلها في  (PCN)املداؾبي الَو بمشابت جوػَــ٘ ٖلى  عباح ؤي اٖخبر الضألالت ٦كٍغ

٣ت ٖضة اهخ٣اصاث  باء، ألا ل٨ً ألاظهذ لهظا املٟهوم ؤألا الٍُغ خؿاباث الىخاثج ألا ٖضم حسجُلها في خؿاباث ٖ 

: ؤَمها ما ًلي 

بت خؿب َبُٗتها ألا -  ٨ـا لظل٪ ًجب حسجُل الًٍغ بجها ال حٗخبر جوػَٗا لــألعباح طل٪ ألن الضألالت ال حٗض قٍغ

. بصعاظها ٦ٗبء 

ؤجها جىا٢ٌ مبضؤ اؾخ٣اللُت الضألاعاث ألا طل٪ في خالت ْهوع ٞغألا٢اث بين الىدُجت املداؾبُت ألا الىدُجت - 

ما ًىا٢ٌ املبضؤ الجباثُت ال حسجل يمً الضألاعة التي خ٣٣ذ ٞيها ألا بهما حؿضص ٞـي الضألاعاث الالخ٣ت ألا َظا 

باء ألا الاعاصاث في الضألاعة التي جسهها ؤألا ال٨ٗـ  . بٛٗخباع ؤهه ًخم حسجُل ٖ 

ا بٌٗ الى٣اثو لظل٪ ظاء الىٓام املداؾبي  بت املؿخد٣ت حٗخبَر ألا َظا ما ًبين ؤن الخ٣ُض املداؾبي للًٍغ

بت املؿخد٣ت ألا ؤيُٟذ لها ٧ل مً  املالي الجضًض باملٗالجت املداؾبُت للًغاثب املاظلت خُض ب٣ُذ الًٍغ

. يغاثب  نو٫ ألا الخهوم املاظلت

ه مً امخُاػاث ألا التي جخمشل ٞــي  ٣ت ملا جدخٍو :  ٞل٣ض ظاءث َظٍ الٍُغ

٣ت الًغاثب املاظلت هي جُب٤ُ مبضؤ مداؾبت الالتزام التي اٖخماصَا الىٓام املداؾبي املالي ٖلى ٨ٖـ -  ٍَغ

بت املؿخد٣ت ٣ت الًٍغ . ٍَغ

بائها ألا بعاصتها -  . ٦ظل٪ جدترم مبضؤ جدمل ٧ل صألاعة أٖل

بت -  ًاصي الدسجُل املداؾبي للًغاثب املاظلت بإن ج٩ون الىدُجت الهاُٞت للضألاعة مسًٟت م٣اعهت بالًٍغ

بت املاظلت ، ألا َظا ٌؿمذ للماؾؿت  املؿخد٣ت ألا َظا ما ًاصي بلــى جسٌُٟ  عباح املوػٖت بم٣ضاع الًٍغ

بت املاظلت ل ما٢ذ ًضألام بلى ٚاًت الضٞ٘ النهاجي للًٍغ  . بالخهو٫ ٖلى مهضع جمٍو

 

                                                           
  .210 ختى 208 ٖمغ لكهب ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤ م مً  1
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 1 .ٖلى مؿخوى إلاَخال٥ الخانت ب٣غى إلاًجاع : زـــاهـُــا   

ني              ألا الىٓام املداؾبي املالــي  (PCN)ألا ًخجلى ؤَم ٞغ١ في إلاَخال٧اث بين املسُِ املداؾبي الَو

(SCF)  بالًبِ في ال٣غى إلاًجاعي ألا طل٪ جُب٣ُا ملبضؤ ؤؾب٣ُت الوا٢٘ الا٢خهاصي ألا املالي ٖلى الك٩ل 

ىــي  18املُٗاع املداؾبي الضألالي ع٢م  )ال٣اهووي  ٧ان ٌٛلب  (PCN) ، طل٪ ؤهه ؾاب٣ا ٞـــي املسُِ املداؾبي الَو

الك٩ل ال٣اهووي ؤي ؤهه ٌسجل ٧اؾدشماع ألا ٌٗخبر ؤنل ؤي ؤهه مملو٥ للماؾؿت ، ألا ٖلُه جدؿب له ؤ٢ؿاٍ 

ا ؤٖباء ٢ابلت للخهم ، مما ًاصي بلــى اهسٟاى م٣ضاع  الاَخال٥ ألا ًخم زهمها مً الىدُجت الجباثُت باٖخباَع

بت  ؤما خالُا ألا خؿب الىٓام املداؾبي املالي ألا جُب٤ُ ملبضؤ ؤؾب٣ُت الوا٢٘ الا٢خهاصي ألا املالــي ٞإنبذ  الًٍغ

ال٣غى إلاًجاعي ٌؿـــجل ٖىض املؿخإظغ ألا جدؿب له ؤ٢ؿاٍ الاَخال٥ ألا ج٩ون ٦إٖباء للخهم مً الىدُجت 

. الجباثُت 

  2.ٖلى مؿخوى زؿاثغ ال٣ُم   نو٫ الشابخت :  زــالشـــــا 

ماألاهت جضوي ٢ُم  (49/خـــ)لم ٨ًً موظوصا َظا الخؿاب في  نو٫ الشابخت ألا ل٨ىه ظاء لُدل مدل                  

الخ٣و١ ، بإزظ ظؼء مً َظا الىٕو مً املاألاهاث ألا الظي ًسو ظؼء ماألاهت  ؾهم ألا الؿىضاث لخهبذ في 

بت ألا جخم مٗاملتها  (29/خـــ ) زؿاثغ ال٣ُم ألنو٫ الشابخت ، ألا ج٩ون ٦إٖباء ٢ابلت للخهم ، جسٌٟ مبلٜ الًٍغ

غ ألا ٖضمه  . مشل مٗاملت املاألاهاث مً خُض الخهم ، إلالٛاء ، الخبًر

  ٖلى مؿخوى الىدُجت إلاظمالُت ألا الىدُجت الٗاصًت لالؾخٛال٫ : عابـــٗـــا. 3 

بت ٖلى مجمل الىدُجت إلاظمالُت ؤي بما ٞيها هدُجت                   خُض ٧ان ؾاب٣ا ًخم خؿاب م٣ضاع الًٍغ

ني ، ؤما في الىٓام املداؾبي املالــي ٣ٞض  الاؾخٛال٫ ألا هدُجت زاعط الاؾخٛال٫ خؿب املسُِ املداؾبي الَو

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث   ؤي حؿدبٗض الىدُجت  )جدؿب ٖلى ؤؾاؽ الىدُجت الٗاصًت  (IBS)ؤنبدذ الًٍغ

بت جًاٝ الىدُجت الاؾخصىاثُت بلــى هدُجت ناُٞت في خؿاب  (الاؾخصىاثُت  ( 12/خــ) ، زم بٗض َغح مبلٜ الًٍغ

. في الىٓام الؿاب٤( 88/خـــ ) بضال مً خؿاب (SCF)خؿب الىٓام املداؾبي املالــي 

  4.ٖلى مؿخوى الخُٛير ٞــي املسؼألان: زامــؿــا 

ىــي         ٢ُمت الٟغ١ بين ال٣ُمت الخدهُلُت ألا ٢ُمت  (PCN)خُض ٧ان ؾاب٣ا في املسُِ املداؾبي الَو

بدُض ًخًمً  (603/خـــ )ٞإنبذ ًضعط الخٛير في املسؼألان  (SCF)الكغاء ،ؤما خالُا في الىٓام املداؾبي املالي  

َظا الخؿاب مبالٜ الى٣و التي ًخإزغ بهــا املسؼألان ، ألا ًخمشل ؤخُاها َظا الى٣و في زؿاعة الوػن بؿبب 

ً مشال ؤألا ٖملُت زغألاط الؿل٘ الىه٠ املهىٗت الؾخ٨ما٫ جهيُٗها ؤألا الؿل٘ الخامت الهى٘ ٖىض  الخسٍؼ

بت  . زغألاظها للبُ٘ ، ألا ًسهم َظا الخُٛير في املسؼألان باٖخباٍع ٖبء بسٌٟ م٣ضاع الًٍغ

                                                           
 .  بخهٝغ 212 – 210مً  ٖمغ لكهب ، هٟـ املغظ٘ الؿاب٤  م (  4 -  3  -  2-  1)

 
 
 



 NSCF الجضًض املالي هٓام                                                                                                                                 : ألا٫  الٟهل

 

35 
 

: زالنت الٟهل 

بٗض صعاؾت الىٓام املداؾبي املالي اجطح ؤهه ألالُض الخٛيراث الىاججت ًٖ إلانالخاث التي قاَضتها                    

الجؼاثغ ٞـي املجا٫ الا٢خهاصي ألا املالـي ألا الظي حهضٝ بلــى  جدضًض الُغ١ الؿلُمت ل٣ُاؽ الٗملُاث ألا 

خماص ٖليها مً َٝغ الجهاث املٗىُت  املماعؾاث املداؾبُت ألا اؾخسالم املٗلوماث املــالثمت الخــي ًم٨ً الٖا

جيكُُا للمٗاًير املداؾبُت الضألالُت املخٗاٝع ٖليها ألا املٗمو٫ بهـا ، ٞمدخوى الىٓام املداؾبي املالـي زمين خُض 

ٌؿمذ بخ٣ضًم مٗلوماث مداؾبُت ألا مالُت جخمُـؼ بالهض١ ألا املوزو٢ُت ألا ال٣ابلُت للم٣اعهت ، بال ؤن الونو٫ بلــى 

ت  . َظٍ املؼاًا حٗتريها بٌٗ املكا٦ــل ألا الهٗوباث جٟغيها البِئت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

الىٓام املداؾبي املالي ًهٗب جُب٤ُ مًامُىه ٧لها في الوا٢٘ الجؼاثغي بؿبب ي٠ٗ الا٢خهاص ألا جسل٠ 

سُت  ت ، ٦ما ٌٗخبر اللجوء بلــى اؾخسضام ال٣ُمت الٗاصلت بضال مً الخ٩لٟت الخاٍع املماعؾاث الا٢خهاصًت ألا الخجاٍع

في الخ٣ُُم جهاًت ٧ا٫ ؾىت مالُت ؤمغ نٗب الخُب٤ُ بؿبب ٖضم جد٨م املاؾؿاث في َظا الٗىهغ مً ظهت ألا 

غ ؤؾوا١ ألا مهاصع الخهو٫ ٖلى َظٍ ال٣ُمت مً ظهت ؤزغى  . ٖضم جٞو

ت ال ج٨مً في حُٛير املغظُٗت املداؾبُت ٣ِٞ ، ألا بهما ج٨مً في الخُب٤ُ الٟٗا٫ لهظا الىٓام ألا  لظل٪ ٞةن  ألالٍو

جد٤ُ٣ ؤَضاٞه باملواػاة م٘ إلانالح ٞـي املجاالث  زغى مً حؿُير ألا جىُٓم لال٢خهاص ألا حٗضًل ال٣واهين ألا 

جيكُِ  ؾوا١ ألا تهُئت ٧ل الٓغألاٝ الالػمت ألا بٗضٍ ًإجــي حُٛير الىٓام املداؾبي ٦ىدُجت خخمُت ٞــي بىاء 

.      ا٢خهاصي ٖهغي جلٗب املٗلومت املالُت صألاعا ؤؾاؾُا ٦ما َو الخا٫ ٞــي الا٢خهاصًاث املخ٣ضمت



 

 الفصل الثاني
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 مفهىم الدسجُل اإلاداؾبي و ماَُت نملُت الفىجغة: الفطل الثاوي  

: جمهُض

ًدخاج أي هكام مداؾبي ئلـى آلُت لجمو البُاهاث نً الهملُاث التي جلىم بها الىخضة، حهض اإلاداؾبت 

اإلاالُت وشاؾا زضمُا و بالخالي فهي جلىم بىقاةف َامت و هافهت في اإلاجخمو مً زالٌ جلضًم زضماث للمهخمحن 

باألوشؿت الاكخطاصًت ؾىاء نلى مؿخىي الىخضة  الاكخطاصًت أو نلى مؿخىي اإلاجخمو هيل ، و تهضف زضماث 

اإلاداؾبت في جىفحر مهلىماث مالُت تهضف ئلى مؿانضة في اجساط اللغاعاث اإلاالةمت و جكهغ الخاجت اإلاتزاًضة ئلى 

 .اإلاهلىماث في آلاوهت ألازحرة هكغا للكغوف الاكخطاصًت و الاجخمانُت و الخلضم الهلمي و الخلني 

ت ئلى هكام مىزىق في حسجُل اإلاداؾبي ٌؿدىض  ت واهذ أو غحر ججاٍع  مباصب ومهاًحر ئلىجدخاج ول ميشأة ججاٍع

لها   شيل ئلىاإلاداؾبُت الهاإلاُت اإلاهخمضة في الضولت التي جماعؽ فيها اإلايشأة أوشؿتها  و طلً بدسجُلها و جدٍى

طاث صاللت  و مهنى و كابل لالؾخسضام ، و ًخم طلً مً زالٌ مجمىنت مً كىانض و اإلاباصب و اإلافاَُم 

 .اإلاداؾبُت 

الدسجُل اإلاداؾبي لِـ َضفا في خض طاجه بل وؾُلت للىضٌى ئلى هدُجت والتي حؿانض نلى اجساط اللغاع و 

 .امهغفت الهُىب التي وكهذ فيها اإلاإؾؿت ختى ًخم ججىبها مؿخلبلي
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 ٌ  .ما َُت اإلاداؾبت اإلاالُت : اإلابدح ألاو

 . مفهىم اإلاداؾبت اإلاالُت :اإلاؿلب ألاٌو 

 الخاجت ئلى اإلاداؾبت :أوال  

قهغث اإلاداؾبت هطىعة مً ضىع جىكُم اإلاخيامل لؤلخضار اإلاداؾبُت ، وطلً مً زالٌ الدسجُل و          

الخىطُف و الخفؿحر للمهامالث و ألاخضار اإلاالُت للميشأة ، وبىاءا نلى َظا فلض حهضصث حهاٍعف اإلاداؾبت 

خي   1.اهؿالكا مً جؿىعَا الخاٍع

  ف اإلاداؾبت: زاهُا  2  حهٍغ

حهخبر اإلاداؾبت واخضة مً الخلىُاث الىمُت إلاهالجت البُاهاث الىاججت نً خغهت ألامىاٌ بحن ألانىان                 

ن الخهبحر نً َظٍ الخغهت  اإلاهلضة و اإلاخىىنت ًخم بىخضاث ئالاكخطاصًحن ، و مهما وان الهىن الاكخطاصي ف

م الخدبو و الدسجُل اإلادؿلؿل لها و طلً ختى ًمىً  : هلضًت نً ؾٍغ

ش مدضص -  .مهغفت الىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت اإلاهىُت في جاٍع

. ئًجاص هدُجت نىض اهتهاء صوعة اليشاؽ -

ت ، و مً َظٍ الخهاٍعف هلضم  و للمداؾبت نضة حهاٍعف مسخلفت و طلً بازخالف اإلافاَُم و الخطىعاث الفىٍغ

: ما ًلي 

ف  ب و جدلُل الهملُاث  :01حهٍغ هي مجمىنت مً اإلاباصب الهلمُت اإلاخهاعف نليها و التي جدىم حسجُل و جبٍى

طاث اللُم اإلاالُت اإلاخهللت باإلاشغوم في مجمىنت مً الضفاجغ و الدسجُالث ًلطض جدضًض هدُجت أنماٌ مشغوم 

 .مً عبذ أو زؿاعة في زالٌ مضة مهُىت و هظلً مغهؼ اإلاالي لهظا اإلاشغوم في جهاًت َظٍ اإلاضة 

ف  اإلاداؾبت نباعة نً هكام مخيامل مً ؤلاجغاءاث و الىزاةم  و اإلاؿدىضاث اإلاىجهت لخؿاب و كُاؽ  :02حهٍغ

 .الظمت اإلاالُت للمإؾؿت 

ف  ىُت للمداؾبت :03حهٍغ نلى أجها نملُت جدضًض و كُاؽ و هلل اإلاهلىماث و (A.A.A)حهغف جمهُت ألامٍغ

البُاهاث الاكخطاصًت لالؾخفاصة منها في اجساط اللغاعاث مً كبل اإلاؿخفُضًً مً َظٍ البُاهاث ، وكض انخمض 

 . وقُفت اإلاداؾبت في كُاؽ و جىضُل اإلاهلىمت اإلاداؾبُت نلى جىغُذ َظا الخهٍغف 

ف  يي اإلاداؾبحن اللاهىهُحن : 04حهٍغ ب لؤلخضار :(AICPA)و ًلضم اإلاههض ألامٍغ نلى أجها فً حسجُل و جبٍى

لت مهبرة و بطىعة أعكام طاث كُم مالُت ، مما ٌؿمذ بخفؿحر هخاةج جلً الدسجُالث ، و كض انخمض َظا  بؿٍغ

 . و ؤلاجغاءاث التي ٌؿخلؼمها الخهٍغف نلى جدضًض و جىغُذ ؾبُهت الهمل اإلاداؾبي

 نلى أهه هكام 03 ، في اإلااصة 25/11/2007الطاصع في 07/11اإلاالي في اللاهىن هما نغفها الىكام اإلاداؾبي 

ً مهؿُاث كانضًت نضصًت ، ومً جم جطيُفها و جلُُمها و حسجُلها في  لخىكُم اإلاهلىمت اإلاالُت ، ٌؿمذ بخسٍؼ

                                                           
1
غان ،    . 7 ص 2016بً ػوىعة الهىهُت ، البؿُـ في اإلاداؾبت الهامت وفم الىكام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ، الؿبانت صاع اللضؽ الهغبي َو

 . 15 ص 2016 ص  نبض الىَاب عمُضي ، اإلاداؾبت اإلاالُت وفم الىكام اإلاداؾبي اإلاالي ، الؿبهت الثاهُت  2
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ووغهُت (مً ممخلياث و هظا التزاماث )الىشىفاث اإلاالُت حهىـ الطىعة الطاصكت لىغهُت اإلاإؾؿت اإلاالُت 

ىتها في جهاًت الؿىت اإلاالُت   .زٍؼ

ب و جلخُظ ألاخضار بنمىما ، ًمىً وغو حهٍغف شامل للمداؾبت  وىجها نلم و فً ًسخظ بدسجُل و جبٍى

اث و ما ًالخل في َظا الخهٍغف أهه  اإلاالُت بطىعة لها صاللتها و أَمُتها في جغشُض اللغاعاث نلى مسخلف اإلاؿخٍى

خي اإلاداؾبت" نلم"أغاف مطؿلح  . وطلً اؾدىاصا ئلى الخؿىع الخاٍع

  1وقاةف اإلاداؾبت : زالثا 

ألجل جدلُم جلً ألاَضاف مً جغاء جؿبُم و الالتزام باإلاباصب و ألاؾـ و اإلاهاًحر البض مً مماعؾت            

 :الىقاةف الغةِؿُت للمداؾبت و التي ًمىً جلخُطها أؾاؾا بالىقُفخحن ألاؾاؾِخحن و َما 

ا مىعَـ مىهخحز ٌو ٌهخبر جدلُل نىاضغ وقُفت اللُاؽ اإلاداؾبي التي لخظ: وقُفت اللُاؽ اإلاداؾبي-1

MAURICE MOONTIZ  في جدضًضٍ  لىقُفت اإلاداؾبت اإلاالُت في مجاٌ اللُاؽ بما ًلي  :

 .كُاؽ اإلاىاعص اإلاخاخت لضي الىخضة الاكخطاصًت - 

 .كُاؽ الالتزاماث الىخضة لطالح الغحر بما فيها اإلاالىُحن - 

 .كُاؽ خلىق الىخضة الاكخطاصًت لضي الغحر - 

 .كُاؽ الخغحراث التي جؿغأ نلى اإلاىاعص و الخلىق و الالتزاماث - 

جسطُظ جيالُف الخطٌى نلى اإلاىاعص و الخلىق نلى فتراث ػمىُت ؾبلا إلاضي اؾخفاصة الىخضة الاكخطاصًت - 

لت ألاجل بىىنيها اإلااصي اإلالمىؽ و اإلاهىىي غحر اإلالمىؽ   .مً ألاضٌى و زاضت ؾٍى

 اإلاالي و هخاةج ألانماٌ نلى أؾاؽ وىن الىلىص جمثل وخضة اللُاؽ عهؼالمالخغحر الىلضي ليافت نىاضغ - 

اإلاداؾبي 

ىُت :وقُفت الاجطاٌ اإلاداؾبي-  2 ت اإلاداؾبت اإلاىبثلت نً جمهُت اإلاداؾبت ألامٍغ  كض أضضعث لجىت هكٍغ

(AAA) اإلاداؾبي اضؿلح نليها  نضة كىانض ئعشاصًت ًمىً الاؾترشاص بها همهاًحر الجطا1966ٌ الطاصعة نام 

 : باعشاص الاجطاٌ و اإلاخمثلت بما ًلي

. الطالخُت و الخىافم مو الاؾخسضاماث اإلاخىكهت - 

. ؤلافطاح نً الهالكاث الهامت ؾبلا إلابضأ ألاَمُت اليؿبُت - 

. الاخخىاء نلى اإلاهلىماث البُئُت - 

. جىخُض اإلاماعؾت للىخضة اإلاداؾبُت مو الىخضاث ألازغي - 

 .ججاوـ و اهخكام اإلاماعؾت نلى مغ الؼمً - 

 

 

 

                                                           
ت و نلىم الدؿُحر، ص  1 ت ، ولُت الهلىم الاكخطاصًت و الهلىم الخجاٍع . 8،  ص6  أجىف  فاجذ ،مظهغة لىُل شهاصة ماؾتر أواصًمي في الهلىم الخجاٍع
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  .أهىام و مباصب اإلاداؾبت: اإلاؿلب الثاوي 

 أهىام اإلاداؾبت : أوال. 

 1:للمداؾبت  نضة أهىام هظهغ منها             

تهخم َظٍ اإلاداؾبت بضعاؾت مجمىنت َُئاث الضولت ، خُح جؼوص َظٍ الهُئاث  : اإلاداؾبت الىؾىُت-1

بمهلىماث مالُت وافُت حؿانضَا في الغكابت نلى ضغف أمىاٌ الضولت ، و حهمل نلى زضمت أغغاع الخسؿُـ 

 .بدسجُل نملُاث جدطُل و ضغف اإلاىاعص الخيىمُت 

و هي اإلاداؾبت اإلاىجهت لخضمت أغغاع اإلاإؾؿاث طاث ؾابو ؤلاصاعي و التي جيىن جابهت : اإلاداؾبت الهمىمُت -2

ئلخ ، و هي مداؾبت جلىم نلى حؿُحر ؤلاًغاصاث اإلاخىفغة في ...البلضًت ، الضاةغة ، و الىالًت : لهُئاث الضولت مثل 

ت  . شيل هفلاث مىػنت نلى مسخلف الهُئاث ؤلاصاٍع

:  زالر أهىام ئلـىو جىلؿم : مداؾبت اإلاإؾؿاث - 3

 و هي اإلاداؾبت اإلاىجهت لخضمت الغغع الظي كامذ مً أجله اإلاإؾؿت نلى امخضاص ؾىت :اإلاداؾبت الهامت - أ

مالُت واخضة ، و حهني طلً ؤلاجغاءاث و الىزاةم و اإلاؿدىضاث اإلاىجهت إلاؿاًغة وشاؽ اإلاإؾؿت نلى امخضاص 

مه و ئزباث أزٍغ نلى ميىهاث الظمت اإلاالُت للمإؾؿت اؾدىاص نلى هكام مداؾبي  الضوعة اإلاالُت ، كطض جلٍى

. مىخض

و جغجىؼ خٌى صعاؾت الخيالُف و هظا الىدُجت ؤلاجمالُت اإلاؿخسغجت و اإلاؿخسلطت مً : اإلاداؾبت الخدلُلُت - ب

مداؾبت الهامت ، مو جدضًض كُمت اإلامخلياث و الخضماث بغُت جدضًض زمً البُو و مغاكبت أعباح اإلاإؾؿت ، 

 :وكض حؿانض اإلاداؾبت الخدلُلُت في بهؼ الهىاضغ الخالُت 

غ بهؼ مغاهؼ محزاهُت اإلاإؾؿت -  . جؿٍى

. شغح الىخاةج و جدلُلها - 

ت-  . ملاعهت الخيالُف الفهلُت مو الخيالُف اإلاهُاٍع

. الؿماح للمإؾؿت باجساط اللغاعاث

ت  - ج ا مً زالٌ الخيبإ بما ؾىف ًدضر في الفتراث :اإلاداؾبت الخلضًٍغ  حهخمض َظٍ اإلاداؾبت نلى جلضًَغ

. اإلاؿخلبلُت ، خُح جلاعن الخلضًغاث بما جم اهجاٍػ فهال حهضف اؾخسغاج الفغوق 

                                                           
ت و نلىم الدؿُحر جامهت نبض الخمُض بً باصٌـ  1 م بغامج ؤلانالم آلالي ، ولُت الهلىم الاكخطاصًت و الخجاٍع  جىفُم بلهُض ،الدسجُل اإلاداؾبي نً ؾٍغ

 . 13 ص 12مؿخغاهم  ص 
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  مباصب اإلاداؾبت : زاهُا: 

حهض اإلاباصب اإلاداؾبُت بمثابت  حهلُماث أو كىانض ئعشاصًت لخىجُه الهمل اإلاداؾبي في خاالث مهُىت           

أو أجها مجمىنت كىانض نٍغػت جم جبىيها هدُجت الخؿبُم اإلانهي للفىغ اإلاداؾبي ، وطلً لللُام بهملُت اللُاؽ 

 1: اإلاداؾبي و حسجُل الهملُاث اإلاداؾبُت و ئنضاص كىاةم اإلاالُت و جخمثل َظٍ اإلاباصب واآلحي 

سُت - 1 ٌهخبر مً أَم اإلاباصب التي ٌهخمض نليها الخلُُم اإلاداؾبي لهىاضغ ألاضٌى و : مبضأ الخيلفت الخاٍع

الخطىم و هظلً ألانباء و ؤلاًغاصاث ، التي ًخم الخهبحر ننها في اللىاةم اإلاالُت بخيلفتها ألاضلُت ، و بغؼ الىكغ 

. نً جللباث التي جخهغع لها اإلاىاعص الاكخطاصًت هدُجت الخغحراث الؿاعةت نلى اللضعة الشغاةُت للىلىص

 .ألاضٌى الثابخت هي أهثر جأزغ بهظا اإلابضأ و ٌهىص جفػُل اؾخهماٌ َظا اإلابضأ لخلُُم َظٍ ألاضٌى -

سُت هي الخيلفت الخلُلُت نىض الشغاء أو ؤلاهخاج -   .الخيلفت الخاٍع

. الخيلفت َظٍ هاججت نً جباصٌ اكخطاصي خلُلي الافتراض ي - 

:  مبضأ ؤلافطاح الخام - 2

ت بشيل جام و  ا اإلاالُت الؿىٍى َغ ت في جلاٍع ًىظ َظا اإلابضأ نلى وجىب وشغ وافت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت الػغوٍع

ت  ٍغ وامل و شامل ، و أن جيىن اللىاةم اإلاالُت واضخت و مفهىمت للغائها مو نضم جىاػ خظف أي مهلىمت جَى

. جيىن مفُضة ألؾغاف اإلاهخمت 

و ًلطض به جأهض بأي وؾُلت ماصًت مً خضور الهملُت ، و حهخبر الىزاةم اإلاداؾبُت صلُال : مبضأ اإلاىغىنُت - 3

ان مىخىب ًإهض خضور الهملُت ، و لهظا ال حسجل الهملُاث في الضفاجغ ئال   ماصًا نلى طلً ، أي أجها جمثل بَغ

هما ٌهؼػ الجغص الفهلي الظي جلىم به اإلاإؾؿت في جهاًت ول  (..فىاجحر ، وضىالث حؿلُم )بىجىص َظٍ الضناةم 

 .فترة َظا اإلابضأ و َظا الجغص ًجب أن جلىم اإلاإؾؿت به مغة واخضة نلى ألاكل ول ؾىت

:  مبضأ ملابلت الىفلاث باإلعاصاث- 4

ًيبغي ملابلت جيلفت اإلابُهاث و الىفلاث الهاةضة للضوعة اإلاالُت باإلابُهاث و ؤلاًغاصاث الهاةضة لها وفم نالكت 

ؾببُت مو جدضًض هلؿت ػمىُت فاضلت للمداؾبت مً خُح البضاًت و النهاًت نىض مهالجت ول مً اإلاسؼون 

الؿلعي و اإلاطغوفاث و الىفلاث و الالتزاماث ، و بالخالي فالىفلاث التي ال جسظ الضوعة اإلاالُت الخالُت ًجب 

ا هفلاث ملضمت  ا في كاةمت اإلاغهؼ اإلاالي بانخباَع  أونضم ئصزالها في كاةمت الضزل لهظا الهام بل ًجب ئقهاَع

                                                           
1
  .(بخطغف)  43 ئلى 40نمغ لشهب هفـ اإلاغجو الؿابم ص مً   
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مؿخدلت أي ًجب مغاناة أؾاؽ الاؾخدلاق أما باليؿبت للىفلاث التي ال ًمىً جسطُطها لئلًغاص بشيل 

  :  مباشغ فاهه وفلا   لؿبُهتها 

ف - أ ا هفلاث ئًغاصًت مإجلت جىػم نلى الؿىىاث اإلاؿخفُضة همطاٍع . ًخم انخباَع

ا هفلاث عأؾمالُت جػاف ئلى جيلفت ألاضل الثابذ اإلاهني- ب . ًخم انخباَع

. ًخم جدمُلها نلى كاةمت الضزل في مغخلت الخلت- ج

ًغجبـ َظا اإلابضأ بشيل هبحر بمبضأ ؤلافطاح الؿابم ؤلاشاعة ئلُه، و بىاء نلى َظا : مبضأ أَمُت وؿبُت - 5

اإلابضأ فان الهىاضغ كلُلت اللُمت ال ًيبغي أن حؿخغغق هثحرا مً الجهض ، و ئهما مهالجتها بأهثر مالةمت و 

. اكخطاص

و مً أمثلت لخؿبُم َظا اإلابضأ ما جػهه بهؼ اإلاإؾؿاث هدض أصوى النخباع بأن الىفلت بمثابت هفلت عأؾمالُت 

ألافالم ، بمثابت الخطٌى نلى أضٌى ًيبغي اؾتهالهها نلى : ، خُح ٌهخبر شغاء بهؼ ألاصواث اإلاىخبُت مثل 

ؾىىاث اؾخسضامها ، و لىً مً الىاخُت الهملُت هجض أن جيالُف جسطُظ َظٍ الىفلاث كض حهضي جيلفت 

جيىن له ما ًبرعَا مً  ، و بالخالي فان نملُت الخسطُظ نلى ؾىىاث الخُاة ؤلاهخاجُت لً  ةألاضٌى اإلاشترا

الىاخُت الهملُت و عغم اؾخفاصة أهثر مً فترة مداؾبُت مً جلً ألاصواث فاجها حهالج  ولىاػم جؿبُلا إلابضأ 

 . ألاَمُت اليؿبُت في اإلاداؾبت 

ال ًجب أن ًيىن ملاضت بحن الخؿاباث لؤلمىاٌ و الخطىم في اإلاحزاهُت أو بحن خؿاباث : مبضأ نضم اإلالاضت -6

الخيالُف و ؤلاًغاصاث في جضٌو خؿاباث الىخاةج ، و طلً ليي جكهغ الخؿاباث في اللىاةم اإلاالُت للضاللت نلى 

. ؾبُهتها 

:   ًخؿلب ؤلازباث اإلاداؾبي لئلًغاصاث جىافغ الشغؾحن الخالُحن :مبضأ كُاؽ و جدلم ؤلاًغاصاث  -7

 أي أن جمُو الهملُاث الالػمت الهدؿاب الضزل كض جمذ بالفهل أو نلى وشً الاهتهاء هاهخاج :الاهدؿاب *

. الؿلهت اإلابانت أو جلضًم الخضمت 

ل ألاضٌى غحر هلضًت ئلى هلضًت أو ئلى ما َى في خىم الىلضًت أما  :الخدلم أو كابلُت للخدلم* الخدلم َى جدٍى

شؿت و بأؾهاع جىافؿُت ال جخأزغ هثحرا افُلطض بها أن ًخىافغ إلهخاج  الىخضة ؾىق خاغغة نكابلُت الخدلم 

. بىمُت ؤلاهخاج اإلاؿغوح للخباصٌ 

 حهخمض اإلاداؾبت اإلاالُت نلى مبضأ اللُض اإلاؼصوج إلاا له  مً فىاةض هبحرة في اهدشاف :مبضأ اللُض اإلاؼصوج -8

ألازؿاء ، و ٌشترؽ لللُض اإلاؼصوج في ول نملُت حسجُل حؿاوي مجمىم مبالغ اإلاسجلت في ألاؾغاف الظاجُت 

ة للخؿاباث الثاهُت ، أي ول نملُت مداؾبت جلىم ًً اإلاضألاؾغافللخؿاباث ألاولى و مجمىم اإلابالغ اإلاسجلت في 
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بدسجُلها اإلاإؾؿت جإزغ في زىاتي مً الخؿاباث نلى ألاكل أخضاَما في ؾغف ٌؿمى اإلاضًً و اخضَما في ؾغف 

. أزغ ٌؿمى الضاةً و ٌشترؽ جىاػن الخؿاباث و طلً ليل نملُت 

ت و جاء لخلبُت لغغبت اإلاالىحن  مهغفت هدُجت ألانماٌ َظا:مبضأ الضوعٍت -9  اإلابضأ اشخم مً فغع الاؾخمغاٍع

 جلىم بها الؿىت صون اهخكاع ختى الخطفُت الفهلُت للميشأة مً اإلاهغوف أن الىدُجت النهاةُت لؤلنماٌ التي 

ت هدل وؾـ و جاء مبضأ  اإلايشأة ال ًمىً مهغفتها ئال نىض الفهلُت لىً طلً ًدىاكؼ و فغع الاؾخمغاٍع

ا جطفُت إلاشغوم جهاًت ول فترة و ئوشاءٍ مجضصا بضاًت ول فترة ٌهني ألامغ أن  ا و صفتًر الضوعٍت الظي ٌهني هكٍغ

خض طاجه مؿخلال نً اإلاشغوم الظي وان في الفترة الؿابلت و نً اإلاشغوم بليل فترة مداؾبُت مشغونا كاةما 

. الظي ؾُيىن في فترة الخلت 

 .أَمُت و أَضاف اإلاداؾبت :اإلاؿلب الثالح 

  1أَمُت اإلاداؾبت :أوال 

ا نلى اليشاؽ الخجاعي هما وان     حؿىي أَمُت نلى وافت ألاوشؿت الاكخطاصًت اإلاسخلفت صون اكخطاَع

ؾاةضا في اإلاغخلت ألاولى مً جؿىع اإلاداؾبت بل جىؾو لِشمل اليشاؽ الطىاعي و الؼعاعي و الهلاعي و اإلاالي و 

.  فغصًت أو شغواث أشخاص أو شغواث أمىاٌ إلايشأةنمىما ؾىاء وان ألامغ و الخضمي الؿُاحي 

:  للمداؾبت أَمُت هبحرة باليؿبت ليشاؽ اإلاإؾؿت ، جخمثل في : أَمُت نلى مؿخىي اإلاإؾؿت -1

جلهب الضفاجغ اإلاداؾبُت صوع الظاهغة في اإلاإؾؿت فهي حسجل و جطىف ول ألاخضار الاكخطاصًت التي جإزغ -

. نلى الظمت اإلاالُت للمإؾؿت 

مً مسخلف اإلاطالح ئلى كؿم ؤلاصاعة  (بهض جلخُطها و جطيُفها )ٌهمل كؿم اإلاداؾبت نلى هلل اإلاهلىماث 

 مماعؾت جلً الىخضاث الاكخطاصًت ئن" مإؾؿتللالجملت الهطبُت "الهامت ، خُح ًؿلم نلى َظا ألازحر 

ليافت أنمالها و جىفُظ مهامها ًخؿلب جؿبُم أهكمت اإلاهلىماث اإلاداؾبُت التي حؿاَم في كُاؽ ألاصاء و جىفحر 

: مهلىماث مداؾبُت و ئخطاةُت نً ألاوشؿت عةِؿُت أصهاٍ 

ل الضازلي هُفُت جأمحن مطاصع ألامىاٌ * خلىق ) مً مطضعحها اإلاسخلفحن ؾىاء واهذ مً اإلاطاصع الخمٍى

ل الخاعجي أو مطاصع ا (اإلالىُت  . (الالتزاماث)لخمٍى

مىاكشت آلالُت اإلامىىت الزخُاع الىغو ألامثل الؾخسضام جلً ألامىاٌ و اؾخغاللها أفػل اؾخغالٌ  *

                                                           
 . (بخطغف) 14 ص 13بً ػوىعة الهىهُت هفـ اإلاغجو الؿابم ص .  ص 11
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البضء بمماعؾت ألاوشؿت وفم اإلاجالث التي جضع نلى الشغهت لِـ بمجغص جدلُم ألاعباح بل اإلاهم في ألامغ * 

: الهمل نلى 

اصة مهضالث الغبدُت /ا  .حهكُم و ٍػ

ت جدلُم ألاعباح /ب  .اؾخمغاٍع

ت :نلى مؿخىي اكخطاص الىؾني  ً اإلاسؿؿحن نلى مؿخىي الىؾني بالبُاهاث الػغوٍع جمثل أَم الىؾاةل لخمٍى

.  لهملُت الخسؿُـ و مخابهت نملُت جىفُظَا

:  نمىما ًمىً جلخُظ أَمُت اإلاداؾبت مً زالٌ اإلاسؿـ الخالي 

 

  1.ألاَضاف ألاؾاؾُت اإلاداؾبت :زاهُا 

الضولت ،ئصاعة الػغاةب ، اإلاإؾؿاث اإلاالُت )جؿىعث اإلاداؾبت بخؿىع الخاجُاث اإلاإؾؿت و مدُؿها            

: ونلُه ًمىً جمُحز هىنحن مً ألاَضاف  (.....

                                                           
 .(بخطغف) 14بً ػوىعة الهىهُت ص .  ص 1

 

وؾُلت حؿُحر 

   

 وؾُلت مغاكبت

.  أصاة الجساص اللغاع- 

حؿانض نلى مهغفت الهُيل -

. اإلاالي و الاكخطاصي 

أصاة حصخُظ و جدلُل - 

. إلاهغفت فهالُت اليشاؽ 

 .وغو الخلضًغاث اإلاؿخلبلُت- 

: مً أجل 

. مؿاَمحن -

. الهماٌ -

. الػغاةب -

. الضاةىىن -

. الؼباةً-

. الضولت -

 .اإلاإؾؿاث ألازغي -

 مداؾبت الهامت
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  خؿاب الىدُجت و جدضًض اإلاغهؼ اإلاالي : ألاَضاف الخللُضًت. 

  و هلخطها في : ألاَضاف الخضًثت: 

ت لخؿاب و مغاكبت مسخلف الخيالُف و جدضًض ؾهغ - جؼوٍض مسخلف اإلاطالح في اإلاإؾؿت بالبُاهاث الػغوٍع

 .البُو و الهمل نلى جدلُل مسخلف الهملُاث اإلاالُت 

ت مً اجل وضح و مخابهت جىفُض اإلاسؿؿاث الخىمُت - جؼوٍض اإلاسؿؿحن نلى مؿخىي الىؾني بالبُاهاث الػغوٍع

الىؾىُت  

. نً الىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت  (....الشغواء ،الضاةىىن،البىىن)حهٍغف الغحر -

ت و مىذ اللغوع اإلاالُت - . اجساط اللغاعاث الاؾدثماٍع

جلُُم اإلاىاعص الاكخطاصًت اإلاخاخت للىخضة الاكخطاصًت ، و جلُُم  مطاصع َظٍ اإلاىاص ؾىاء واهذ في شيل -

. ماث اػالذخلىق ملىُت أم 

لت - صعاؾت و جلُُم صعجت ؾٌُى الىخضة الاكخطاصًت ، و كضعتها نلى الىفاء بالتزاماتها ؾىاء واهذ كطحرة أو ؾٍى

 .ألاجل 

. آلُاث حسجُل اإلاداؾبي  :زاوياإلابدح اٌ

. مفهىم نملُت الدسجُل اإلاداؾبي:اإلاؿلب ألاٌو 

  الخؿاب : أوال 

فه -1  َى جضٌو حسجل فُه الهملُاث التي جيىن نلى شيل جضفم ، و ًخيىن مً جاهبحن للؿغف ألاًمً و :حهٍغ

 1.ًمثل الجاهب اإلاضًً والجاهب ألاٌؿغ و ًمثل الجاهب الضاةً 

 2 :أشياٌ الخؿاب-2

:  ًأزظ الخؿاب اخض أشياٌ الخالُت 

 :  ؾمي هظلً ألن أنمضة اإلابالغ اإلاضًىت  الضاةىت مخالضلت هما ًلي :شيل ألانمضة اإلاخلاعبت أو اإلاخالضلت -

 

                                                           
 .(بخطغف) 42 ص 41 بً ػوىعة الهىهُت ، هفـ اإلاغجو الؿابم ص 2 - 1
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 ألانمضة اإلاخالضلت  01الشيل 

ش ضفدت  الخاٍع

 الُىمُت

 صاةً مضًً  البُـــــان

05/06 

08/06  

30/06 

 ...فاجىعة بُو بػانت عكم  

...فاجىعة شغاء بػانت عكم   

 البىً 

5450 

6550 

 

 

12000 

 12000 12000 اإلاجمىم  

 

نملُا َى غحر مؿخسضم و ؾمي هظلً ألن أنمضة اإلابالغ اإلاضًىت و الضاةىت مخبانضة و : شيل ألانمضة اإلاخبانضة -

 : ًيىن والخالي 

ألانمضة اإلاخبانضة   : 02 شيل

ش ش  مضًً  البُان  الخاٍع  صاةً البُان الخاٍع

بُو بػانتبفاجىعة  04/07

 ***عكم 

35000 

 

08/07 

شغاء بػانت بفاجىعة عكم  05/07

 ***

 

 حؿضًض أجغة 

30000 

 

5000 

 35000 مجمىم  35000 مجمىم 

 

  :03شيل خؿب  بالالجُيُت Tًيىن نلى شيل خغف :شيل للخؿاب البؿُـ -

 

 

/ خــ
 د م
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 1:أهىام الخؿاباث اإلاؿخسضمت في مؿً الضفاجغ اإلاداؾبُت /-3

 .و جمثل جمُو ممخلياث اإلاشغوم و مىجضاجه  : (اإلاىجىصاث)خؿاباث ألاضٌى -

 .التزاماث اإلاشغوم و مخؿلباجه ججاٍ الغحر  : (الالتزاماث)خؿاباث الخطىم  -

 .و جمثل عأؽ ماٌ اإلاشغوم و ألاعباح اإلادخجؼة : خؿاباث اإلالىُت-

 .َى اإلابلغ اإلاضفىم للغحر للاء جلضًم زضمت له : خؿاباث اإلاطاٍعف -

 . َى مبلغ اإلاىدؿب مً غحر للاء جلضًم زضمت لها : خؿاباث الاًغاصاث - 

 2 :كانضة فخذ الخؿاباث و حسجُل الهملُاث فيها/-4

ف /أ  جفخذ خؿاباث ألاضٌى في الؿغف اإلاضًً و جتزاًض فُه بِىما جدىاكظ :خؿاباث ألاضىٌ و خؿاباث اإلاطاٍع

. ألانباء  و هظلً ألامغ باليؿبت لخؿاباث صاةً ٌافي الؿغف 

جفخذ خؿاباث الخطىم في الؿغف الضاةً و جتزاًض فُه و بِىما : خؿاباث الخطىم و خؿاباث الىىاجج/ ب

. جدىاكظ في الؿغف اإلاضًً ، و هظلً ألامغ باليؿبت للخؿاباث الىىاجج

 .سجل الهملُاث الخالُت في خؿاب الطىضوق زم اؾخسغج عضُضٍ: ـــــــــــــــاٌ مح

ل -1  .مً البىً الى الطىضوق 10.000جدٍى

 . (أي بىاؾؿت الطىضوق )هلضا 200حؿضًض مطاٍعف الهاجف - 2

 . هلضا 5000شغاء بػانت -3

 . هلضا 2000شغاء مهضاث -4

 . هلضا 2000بُو بػانت -5

  . هلضا1000حؿضًض أجىع -6

  . أن الهملُت جمذ بىاؾؿت الطىضوق  حهني ولمت هلضا: الخـــــــــــــــــل 

 

                                                           
 . 18:30 ، 15/03/2020  جم جؿلو نلُه www.aam-web.com ابغاَُم مغوان مجلت اإلاداؾب الهغبي نبر اإلاىكو   1
ج ، صاع اليشغ جُؿلي ن ص – شاعم نِؿاث اًضًغ 1ؾبهت ألاولى ، اإلاداؾبت الهامت وفم الىكام اإلاداؾبي اإلاالي ، نبض عخمان نؿُت ،  2 ٍغ  بغج بىنٍغ

19 . 

http://www.aam-web.com/
http://www.aam-web.com/
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الطىضوق        صاةً / 53مضًً                   خـ 

1-10000             2-200 

5-2000                3-5000 

                              4-2000 

             6-1000 

 3800                                               عضُض مضًً 

 12000               مجمىم 12000مجمىم 

 

 ئلى عضُض الخؿاب َى الفغق بحن ؾغفه اإلاضًً و ؾغفه الضاةً ، و حسجل الغضُض في الجاهب و ًيؿب ئن

و )و سجل الغضُض في الؿغف ألاضغغ  (8200-12000) أي 3800الجاهب ألاهبر في اإلاثاٌ أنالٍ الغضُض ٌؿاوي 

 .ها يو ٌؿمى عضُضا مض (َى الجاهب الضاةً 

 1 :حسجُل الهملُاث في الخؿاباث -5

ت حسجل في خؿابحن ئ الظي ًمثل مطضعا  (أو الخؿاباث)أو أهثر فالخؿاب  (نلى ألاكل)ن ول نملُت ججاٍع

الظي  ًمثل اؾخسضاما فاهه ًيىن مضهُا  (أو الخؿاباث)للخضفم الىلضي أو الهُني ًيىن صاةً أما الخؿاب 

 .بلُمت الخضفم 

:  مالخكاث 

 ئلى الخىاػن ؾغفُه ، خُح هدؿب مجمىم ول ؾغف و هػُف الغضُض ئقهاعالخؿاب َى  (غلم) ئكفاٌ ئن- 1

 .الؿغف ألاضغغ لُدؿاوي الؿغفحن و للضاللت نلى غلم الخؿاب هػو زؿحن جدذ اإلاجمىم 

اصة ئلىًإصي  (مانضا الخؿاباث ألامىاٌ الخاضت ) حسجُل في الؿغف اإلاضًً مً خؿاباث اإلاحزاهُت أن-2  ٍػ

اصة ألاضٌى أو اهسفاع الضًىن   ئلىو هالَما ًإصي )اإلاغهؼ اإلاالي الطافي للمإؾؿت ، ألن َظا الدسجُل ٌهني ٍػ

اصة اإلاغهؼ اإلاالي الطافي اصة ألاضٌى او ئهسفاع الضًىن " ، ( للمإؾؿتٍػ و هالَما )ألن َظا الدسجُل ٌهني ٍػ

اصة اإلاغهؼ اإلاالي الطافي   ئلى هظلً فان الدسجُل في الؿغف الضاةً مً َظٍ الخؿاباث ًإصي ،(ًإصي ئلى ٍػ

 .لطافي للمإؾؿت ازفؼ اإلاغهؼ اإلاالي 

                                                           
   .21نبض الغخمان نؿُت ، هفـ اإلاغجو الؿابم ص .  أ1
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 1: جطيُف الخؿاباث -6

:  خؿب الىكام اإلاداؾبي اإلاالي ، َىان هىنان مً الخؿاباث هي 

حهغف أًػا بدؿاباث الظمت اإلاالُت ، وجكهغ في جاهب ألاضٌى و الخطىم جػم خؿاباث : خؿاب اإلاحزاهُت -

اإلاهضاث ، اإلاباوي ، البىً ،الؼباةً ، البػاتو ، ): اإلاحزاهُت ول الخؿاباث التي حهبر نً ممخلياث اإلاإؾؿت مثل 

، نمىما هي جػم  (.....اٌ الشغهت ، اإلاىعص ،الاخخُاؾاثوأم):  مثــــــــل التزاماتهاو هظا  (....اإلاىخجاث ، ألاعاض ي 

.  5 الطىف ئلى 1الخؿاباث مً الطىف 

خؿاباث أو ألانباء جكهغ َظٍ ألازحرة في خؿاب الىدُجت و ال جكهغ في اإلاحزاهُت و هي جػم : خؿاباث الدؿُحر - 

مبُهاث البػانت و مبُهاث ) أو الىىاجج مثل ؤلاًغاصاثو خؿاباث  (....ألاجىع و اإلاىاعص اإلاؿتهلىت )مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 . 7/وضىف الىىاجج خـ/6نمىما هي جمثل ضىف ألانباء ، خـ (.....اإلاىخجاث الخامت و اإلاىخجاث اإلاالُت

  الدسجُل اإلاداؾبي :زاهُــــــــــا 

ف  ا و اؾخسغاج هخاةجها وفم إلاباصب : 1حهٍغ ً الهملُاث اإلاالُت ألي مشغوم أو ميشأة في صفاجَغ َى نملُت جضٍو

اإلاداؾبت و وفلا إلابضأ اللُض اإلاؼصوج باؾخسضام اليشاؽ الىخابي الُضوي باإلاؿدىضاث و اإلالفاث و الضفاجغ َى ما 

ا"ٌهغف بـــ  لىً ئطا اؾخسضمذ مً الىؾاةل الالىتروهُت في مؿً صفاجغ فان  هكام " هكام مؿً الضفاجغ ًضٍو

و ًيىن حسجُل مداؾبي مدترما لدؿلؿل الؼمني في " هكام مؿً الضفاجغ الالىتروهُا"بىضف  في َظٍ الخالت بــ 

 .حسجُل للهملُاث و بمغافلت وزاةم ؤلازباث التي ٌؿدىض ئليها 

ف   ننها مىبثلت مً وشاؽ اإلاداؾبت بشيل ي مجمىنت أوشؿت فغنُت ال غًئلىٌشحر حسجُل اإلاداؾبي 2: 2حهٍغ

ً و ئجاخت كانضة سجالث اإلاهلىماث اإلاالُت للىُان و ئلىنام ، جغمي في مجملها   نملُت ججمُو و جىكُم و جسٍؼ

:  َى أمغ غغوعي لغغغحن أؾاؾحن 

. جِؿحر و جمىحن الهملُاث الُىمُت للىُان -1

ت الضازلُت مؿً الضفاجغ-2 غ ؤلاصاٍع بت و الخلاٍع غ اإلاالُت و الػٍغ و الظي ٌؿمى )ئنضاص و جدػحر اللىاةم و الخلاٍع

َى بمثابت بيُت جدخُت للانضة اإلاهلىماث اإلاالُت للىُان و ًيبغي لهظٍ البيُت و اللانضة  (مؿً السجالثبأًػا 

أي في وكتها الصخُذ ، ججضع ؤلاشاعة  َىا ئلى أن ول هكام ئجغاءاث ئصاعي –هُت آأن جيىن واملت و صكُلت و 

ب مفهىم أهثر ًضزل َظا  إلاؿً صفاجغ ًدخاج ئلى غىابـ جىصة غمىُت حؿمى بالػىابـ الضازلُت و لخلٍغ

 وطلً مً زالٌ حسجُل فىاجحر اإلابُهاث أو صفتر (بىىنيها آلاجلت أو الىلضًت )الخهٍغف مثال مؿً صفتر اإلابُهاث 

                                                           
 . 43بً ػوىعة الهىهُت هفـ اإلاغجو الؿابم ص . ص 1
 . 14:58  09/03/2020 جم جؿلو نلُه ًىم dafater.sa.blog.difference .com الفغق بحن مؿً صفاجغ  و اإلاداؾبت مهلىماث مؿخسغجت مً اإلاىكو  2
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ا ، أو صفتر  اث مً زالٌ فىاجحَر اث و الظي ًلىم فُه ماؾً الضفاجغ بخلُُض اإلاشتًر  اإلاضفىناث و الظي اإلاشتًر

 . حسجل فُه ؾىضاث الطغف اإلاالي مً اإلاطاصع اإلاسخلفت 

  أهىام اللُىص اإلاداؾبُت : زالثا 

ض لصخت الهملُت اإلاالُت حسجُل اللُض في صفتر الُىمُت الهام و  حشخمل الضوعة اإلاداؾبُت ئنضاص اإلاؿدىض اإلاٍإ

 : ئنضاص محزان مغاجهت ًىجض هىنان مً اللُىص اإلاداؾبُت و هي 

 .جخيىن مً خؿابحن ألاٌو مضًً و الثاوي صاةً  : اللُىص البؿُؿت *

ل مبلغ : مثـــــاٌ   . البىً ئلى مً الطىضوق 5500جدٍى

ش الخؿاب  اإلابالغ جاٍع

 ..N/N/N..صاةً مضًً  

 .الطىضوق /خـمن 

 .البىً/ خـئلى 

ل مبلغ مً الطىضوق الى البىً   جدٍى

 ...وضل عكم 

صاةً مضًً  

53  

512 

5500  

5500 

 

 . جمثل اللُىص التي جػم أهثر مً خؿاب في أخض الؿغفحن أو في وليهما:اللُىص اإلاغهبت * 

سجل الهملُاث الخالُت في الُىمُت  : مثـــــــــاٌ 

.  صج هلضا و الباقي نلى الخؿاب 15000 صج ، جم حؿضًض 25000شغاء بػانت بلُمت -

.  صج ، جم حؿضًض الىطف هلضا و الباقي نلى الخؿاب43200بُو مىخجاث جامت بلُمت -
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 .خاؾبت المصفاجغ اٌالدسجُل في : اإلاؿلب الثاوي 

ألؼم  اللاهىن الخجاعي الخاجغ ؾىاء وان شخظ مهىىي أو ؾبُعي  بمؿً الضفاجغ اإلاداؾبت و طلً         

 مً اللاهىن الخجاعي ، و اإلاخمثلت في صفتر الُىمُت ، صفتر جغص   و ئنضاص اإلاحزاهُت 18 ئلى9جؿبُلا للمىاص مً 

 20اإلاداؾبي اإلاالي ، فلض هظ في اإلااصة   اإلاخػمً الىكام11-07الخخامُت و خؿاب الىدُجت ، هما أهض اللاهىن 

نلى غغوعة مؿً الىُاهاث الخاغهت لهظا اللاهىن للضفاجغ اإلاداؾبُت اإلاخمثلت في صفتر الُىمُت ، الضفتر الىبحر 

 . و صفتر الجغص ، مو ألازظ بهحن الانخباع ألاخيام الخاضت بالىُاهاث الطغحرة  (صفتر ألاؾخاط)

 

 

شالخؿاب  اإلابالغ  وشغح الهملُت  جاٍع

 ..N/N/N..صاةً مضًً  

اث بػانت/خـمن    .مشتًر

 .لطىضوق ا/ خـئلى 

 .مىعص اإلاسؼون /ئلـى خــ      

 ...شغاء بػانت فاجىعة عكم 

صاةً مضًً  

380 

 

 

 

 

512  

411 

 

53 

401 

 

 

 

 

700 

25000 

 

 

 

 

21600 

21600 

 

15000 

10000 

 

 

 

 

43200 

N 

 البىً/ خــ

الؼباةً  /خــ

مبُهاث بػانت /خــ

 ...بُو بػانت فاجىعة عكم 
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  1. أهىام صفاجغ اإلاداؾبُت: أوال 

 ٌهخبر صفتر كاهىوي ، حؿخهمله اإلاإؾؿت لدسجُل نملُاتها في ضُغت كُىص مداؾبُت ، خُح ًخم :صفتر الُىمُت - 

اصة ئلى شغح الهملُت و جىغُذ  ئقهاع الخاؾباث اإلاضهُت و الخؿاباث الضاةىت مو مبالغ سها ، ٍػ الهملُاث و جاٍع

 .َا ثأعكام الخؿاباث و الىزاةم التي جثب

 بالىكغ ئلى مىاص اللاهىن الخجاعي و مىاص هكام اإلاداؾبي اإلاالي ، خُح ًخم جغكُم ئلؼاميٌهخبر صفتر الُىمُت صفتر  

و زخمها مً كبل عةِـ اإلادىمت ، و نلُه  فال ًجب شؿب الىخابت اإلاداؾبُت الخاؾئت وال جغن  ضفداجه

 .الطفدت في بُاع 

:  ًمىً ئبغاػ شيل الُىمُت مً زالٌ اإلاثاٌ الخالي : شيل الُىمُت /-أ

 . صج بشًُ بىيي 2000 بلُمت ؤلاًجاعمطاٍعف  (ؽ) ؾضصث اإلاإؾؿت N/06/04في 

 .حسجُل الهملُت في صفتر الُىمُت :  اإلاؿلىب 

ش الخؿاب  اإلابالغ جاٍع

 ..N/N/N..صاةً مضًً  

 مطاٍعف ؤلاًجاعاث /خـمن 

 .البىً/ خـئلى 

  ...ؾضًض مطاٍعف الهاجف وضل عكم ث

صاةً مضًً  

613  

512 

2000  

2000 

ًخم حسجُل اإلاداؾبي في شيل كُض مداؾبي ًخيىن مً  

 .عكم الخؿاب في الجاهب ألاًمً للجضٌو ، و ًخم جبُان عكم للخؿاب اإلاضًً و الضاةً -

ش الهملُت -   .و ٌسجل في وؾـ اللُض : جاٍع

ًيىن في الجاهب ألاًمً و الخؿاب الضاةً و ًيىن في الجاهب ألاٌؿغ  : الخؿاب اإلاضًً - 

 مضًىا ، أما الاؾخسضامو ًيىن في الجاهب ألاٌؿغ مً الجضٌو ، ًيىن الخؿاب الظي ًمثل : مبلغ الهملُت - 

أي ما ٌسجل في اإلاضًً همبلغ ٌسجل في الضاةً  )الخؿاب الظي ًمثل اإلاطضع فُيىن صاةىا بىفـ اللُمت 

 . (همبلغ 

                                                           
 . 47بً ػوىعة الهىهُت هفـ اإلاغجو الؿابم ص .  ص 1
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 .ًخم جىغُذ الؿىضاث التي جثبذ خضور الهملُت : شغح الهملُت و بُاهاتها - 

ؾىاء اإلاضًىت أو الضاةىت و ًخم   الُىمُت في الدسجُل ، ًخم خؿاب  اإلاجامُو  صفترنىض ئهماٌ ضفدت مً

ت في هال الؿغفحن   .جغخُلها ئلى  الطفدت اإلاىالُت ، و لئلشاعة ًجب أن جيىن َظٍ اإلاجامُو مدؿاٍو

ت أو جضفم  ما هجض أجها جخم بحن ؾغفحن أي أن الهملُت : مفهىم كُض اإلاؼصوج / ب نىض اللُام بأي نملُت ججاٍع

ض أي ًأزظجإزغ في ؾغفحن ئخضاَما ئًجابي و آلازغ ؾلبي ، و هي اللانضة الهامت لللُض اإلاؼصوج ، فاألٌو   أو ًٍؼ

و الثاوي ٌهؿى أو " مً" و ًغمؼ له بالغمؼ اؾدىلظأو ٌؿخفُض و ًيىن مضًخا بما أزض أو ػاص أو  جغجفو كُمخه

 1. " ئلى"ًىلظ أو ًلضم زضمت و ًيىن صاةىا بما أنؿى أو بما أفاص و ًغمؼ له بالغمؼ 

  صفتر ألاؾخاط : زاهُا : 

 ًمثل صفتر ألاؾخاط مجمىم الخؿاباث ، ؾىاء واهذ في شيل صفتر ناصي أو في شيل بؿاكاث ملىهت جبها لطىف 

ا نالخؿاب ، أما في الىكذ الغاًَ فالدسجُل ًيىن آلي مً زالٌ جمثُل جضٌو ألانمضة اإلاخالضلت هما وضح

ؾابلا  

  2محزان اإلاغاجهت : زالثـــــــا 

ف - 1  :حهٍغ

الُىمُت و صفتر  )ي الىاجج نً الدسجُل في الضفاجغ اإلاداؾبُت بٌهخبر محزان مغاجهت أصاة للُاؽ الخىاػن الخؿا

 محزان اإلاغاجهت شيل جضٌو ًػم مجمىنت مً الخؿاباث التي قهغث في صفتر ألاؾخاط و جإهض ًأزظ،  (ألاؾخاط 

 اإلاغاجهت ألاٌو ًػم الخؿاباث و ألاعضضة ، أما الثاوي محزان مبضأ اللُض اإلاؼصوج ، و َىان شيلحن مً اخترام

 محزان اإلاغاجهت الظي ٌهمل نلى ئقهاع َىانفُػم ألاعضضة فلـ و ٌؿمى محزان اإلاغاجهت لؤلعضضة ، و 

ً الافخخاحيالغضُض    و خغهت ول خؿاب و الغضُض الخخامي و ٌهخبر أخؿً اإلاىاٍػ

 

 

 

 

                                                           
 21/03/2020 جم جطفذ ًىم www.ta3lime.com مىخضًاث الخهلُم جً ،مىخضي الخهلُم الجامعي ، نلىم الدؿُحر و الخجاعة ، مداؾبت نبر اإلاىكو  1

 . 20:19نلى 

 . 53 ئلـى 51بً ػوىعة الهىهُت هفـ اإلاغجو الؿابم ص مً .  ص 2
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 محزان اإلاغاجهت: 04شيل - 

عكم 

 الخؿاب

 

 ئؾم الخؿاب 

 ألاعضضة اإلابالغ 

 صاةً مضًً صاةً مضًً

  

 

    

     اإلاجمــــىم 

 

ٌهخبر محزان اإلاغاجهت وزُلت مداؾبُت خؿاباث جلخظ خؿاباث صفتر ألاؾخاط و نلُه فهى ٌؿمذ  : 1مالخــــــــــكت 

 :  ألازؿاء اإلاداؾبُت أزىاء الدسجُل هكغا لللانضة ألاؾاؾُت اإلاخمثلت في باهدشاف

 . ألاعضضة الضاةىت ∑= ألاعضضة اإلاضًىت ∑الضاةىت ، و  اإلابالغ∑ =اإلابالغ مضًىت ∑

َىان هىنحن مً محزان اإلاغاجهت ، فىجض محزان اإلاغاجهت كبل الجغص و محزان اإلاغاجهت بهض الجغص   : 2مالخـــــــــــكت 

  ٌهخبر آزغ محزان ًخم مً زالله حسجُل جمُو خؿاباث صفتر ألاؾخاط و مً زم : محزان مغاجهت كبل الجغص

 ألاعضضة ، أي أهه ًلخظ ول الهملُاث اإلاسجلت زالٌ الضوعة اإلاداؾبُت ، ًلطض بالجغص حسجُل اؾخسغاج

 و اإلابرعة الالػمت لظلً في صفتر الُىمُت مو ئجغاء نملُت الترخُل ئلى باإلاإؾؿتول الهملُاث اإلاداؾبُت الخاضت 

صفتر ألاؾخاط و مغاكبت صخت و صكت الدسجُل  

ًخػمً أعضضة خؿاباث اإلاحزاهُت و خؿاباث الدؿُحر و مً زالله ًمىً ئنضاص  : محزان مغاجهت بهض الجغص

جضٌو خؿاباث الىخاةج و اإلاحزاهُت الخخامُت  

 1: َضف محزان اإلاغاجهت ئلى ي :الغاًت مً اؾخسضام محزان مغاجهت - 2

ل اإلابالغ مً الُىمُت ئلى صفتر ألاؾخاط و هظا خؿاب   و ألاعضضة أجها جمذ اإلاجامُوالخأهض مً أن نملُت جدٍى

لت صخُدت   .بؿٍغ

 .حؿهُل نملُت ئنضاص هشىف اإلاالُت في جهاًت الؿىت - 

هما ٌؿانض اإلاإؾؿت نلى . ٌهخبر محزان اإلاغاجهت أصاة إلاغاكبت و الخأهض مً صخت اإلاهلىماث و الخؿاباث  -

ؾىاء في الُىمُت أو نىض الترخُل ئلى صفتر ألاؾخاط و ًدخىي نلى أؾماء جمُو الخؿاباث . ألازؿاء  اهدشاف

 .الىاعصة في صفتر ألاؾخاط 

                                                           
1
 . 17:27 ، 13/03/2020  جم جؿلو نلى اإلاىكو ًىم www.compta-213.comما هي صفاجغ مداؾبت خؿب هكام اإلاداؾبي اإلاالي الجؼاةغي ،   
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 .الخأهض مً صخت كُىص صفتر الُىمُت - 

 . الخأهض مً صخت جغضُض و ججمُو الخؿاباث -

 .الخمضًض لهملُت ئنضاص اإلاحزاهُت الخخامُت و خؿاب الىخاةج -

 :و ًمىً الخمحز بحن هىنحن مً محزان اإلاغاجهت 

 .محزان اإلاغاجهت كبل الجغص - 

 .محزان اإلاغاجهت بهض الجغص - 

اث اإلاغافلت  و ًمىً الفغق بُنهما في وىن محزان مغاجهت بهض الجغص ًدخىي نلى نملُاث جهاًت الؿىت و الؿىٍى

لها  

ئطا جىفغث شغوؽ اإلاؿاواة بحن مجمىم ألاعضضة إلاحزان اإلاغاجهت ال ٌهني بالػغوعة نضم وجىص أزؿاء  

 : ًلي اإلاغاجهت ال بض مً الخأهض مما نىض ئنضاص محزان: مالخـــــــــــــــــــــــــــكت 

  مجمىم اإلابالغ الضاةىت: مجمىم اإلابالغ اإلاضًىت : اإلاجامُو.  

  مجمىم ألاعضضة صاةىت = مجمىم أعضضة مضًىت : ألاعضضة. 

  1.مغاخل الدسجُل في الضفاجغ : زاهــــــــــــــــــــــــــــــُا 

ا ٌهمل مً زالٌ ئهجاػ نضص مً اإلاغاخل أو الخؿىاث ، و التي ئليها بضوعة   ئن هكام مؿً الضفاجغ ًضٍو

:  حشغُل البُاهاث اإلاداؾبُت ، و َظٍ الضوعة جىلؿم ئلى مغاخل الخالُت 

 جيشأ اإلااصة الخام لدشغُل البُاهاث نلى أشياٌ مسخلفت و غالبا ما أشاع ئليها باإلاؿدىضاث :ئوشاء البُاهاث - 1

ألاؾاؾُت و َظٍ البُاهاث ًمىً أن جدملها اإلاؿدىضاث في شيل هخابت بالُض أو مؿبىم ، و نلى ؾبُل اإلاثاٌ فان 

 ، و جخػمً ألامثلت ألازغي ألاجىع بُاهاث الىكذ نً الهمل ًمىً أن جيىن مىخىبت بالُض بىاؾؿت واجب 

اإلاؿدىضاث فىاجحر شغاء و فىاجحر البُو و أوامغ البُو و ؾلباث اإلاىاص ، و جغجو أَمُت اإلاؿدىضاث وىناء البُاهاث 

التي أجها جىفغ صلُال نلى خضور الهملُاث ، هما أجها جمثل أؾاؾا للهملُاث الخالُت في حشغُل البُاهاث  

ا ًخم الدسجُل باللُض الُضوي في صفتر الُىمُت و ٌشمل :حسجُل البُاهاث - 2  في هكام مؿً الضفاجغ ًضٍو

ب و الترخُل و ؤلانضاص و الخدلم ، و حهني مغخلت  حسجُل البُاهاث نضة زؿىاث جخلخظ في الازخُاع و الخبٍى

                                                           
ا ، مىخضي اإلاداؾب الهغبي نبر اإلاىكو  1  . 20:20 ، 15/03/2020 جم جطفذ ًىم  https://accdiscussion.com ئمؿان الضفاجغ ًضٍو
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الازخُاع ازخباع البُاهاث الهامت التي حسجل و اؾخهباص البُاهاث التي لِـ َىان خاجت لدسجُلها ، أما مغخلت 

ب فاجها جغهؼ نلى جدضًض ضفت نام حؿخسضم هأؾاؽ لػم البُاهاث في مجمىناث مشابهت و بالخالي  الخبٍى

اث و ًمىً أن جثبذ البُاهاث نلى أؾاؽ مؿخىي ؤلاهخاج أو ألاكؿام أو اإلاىاؾم الجغغافُت ، و  بها الى مؿخٍى جبٍى

ل البُاهاث مً شيل حسجُلي ئلى شيل حسجُلي آزغ و الترخُل ًمىً أن ٌغحر في شيل  الترخُل َى وؾُلت لخدٍى

. البُاهاث اإلاسجلت و لىىه ال ٌغحر في ؾبُهتها و مثاٌ طلً َى الترخُل مً صفتر الُىمُت ئلى صفتر ألاؾخاط 

لها َى البُاهاث إلاهالجت ألاؾاس ي الهضف ئن :ثالبُاها مهالجت-3  ئلى فُه، حسجُلها جم الظي الشيل مً جدٍى

خم مىفهت، أو فاةضة أهثر شيل ل َظا ٍو م نً الخدٍى  الهملُاث وئجغاء والخدلُل واإلالاعهت البُاهاث جغجِب ؾٍغ

  جىفغ ئجمالُاث ئلى ًإصي الظي والخلخُظ، واإلاىؿلُت الخؿابُت
َا
اث ملاعهت كُم أو فغصًت للُم مإشغا  إلاؿخٍى

 .البُاهاث مً مسخلفت

غ كىاةم جخػمً وهي باإلاسغجاث البُاهاث حشغُل نملُت نً الىاججت اإلاهلىماث حهغف :ًغالخلاع ئنضاص -4  وجلاٍع

ظٍ واإلاسؼون، اإلابُهاث وجدلُل واإلاحزاهُت والخؿاةغ ألاعباح خؿاب مثل غ اللىاةم َو  وؾاةل جمثل والخلاٍع

 .للمؿخسضم اإلاهلىماث زاللها مً حهغع التي اإلاسغجاث

 

 الىخاةج حؿلُم أزغ وبمهنى الدشغُل، صوعة زالٌ أزغي  ئلى هلؿت مً هللها في ًخمثل : ثالبُاها جىضُل -5

خم للمؿخسضم، النهاةُت   الضفاجغ مؿً هكام في طلً ٍو
َا
ا  .اإلاىخىبت اللىاةم أو الىشىف زالٌ مً ًضٍو

6- ً  ئمياهُت أجل مً جسؼن  أن ًجب اإلاهلىماث فان للبُاهاث الدشغُل صوعة اهخماٌ ونىض : البُاهاث جسٍؼ

جب ئليها الخاجت نىض اؾترجانها لت الخسٍؼً هكام ًطمم أن ٍو ٌ  ئمياهُت جِؿغ بؿٍغ  التي البُاهاث نلى الخطى

 .البُاهاث َظٍ لخماًت أمً هكام َىان ًيىن  وأن وكذ أي في ئليها ًدخاج

 .أَضاف و أَمُت حسجُل اإلاداؾبي : اإلاؿلب الثالح 

  1أَضاف : أوال 

   حسجُل جمُو الهملُاث اإلاالُت التي جدضر في اإلاشغوم نىض خضوثها

   ب و جطيُف الهملُاث اإلاالُت جبٍى

   اؾخسغاج هخاةج أنماٌ اإلاشغوم و بُان مغهٍؼ اإلاالي

   مؿانضة ؤلاصاعة في اجساط اللغاعاث الؿلُمت

                                                           
1
 . هسك دفاتز الوحاسبَت ، هجلت الوحاسب العزبٌ ، نفس الوزجع السابق  
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 زاعجه أو اإلاشغوم صازل مً فئاث أغغاع جسضم مهلىماث جىفحر. 

  1أَمُت الدسجُل اإلاداؾبي : زاهُا 

:  جمىً أَمُت مؿً صفاجغ مداؾبُت في 

ًمىً انخباع الضفاجغ اإلاداؾبُت هظاهغة اإلاإؾؿت ، فهي حسجل و جطىف ول ألاخضار الاكخطاصًت التي جإزغ - 

ؤؾؿت  للمنلى الظمت اإلاالُت 

 ؤلاصاعة ئلىمً مسخلف مطالح اإلاإؾؿت  (بهض جطيُفها و جلخُطها )ًخىلى كؿم اإلاداؾبت هلل اإلاهلىماث - 

الهامت ، مما جهل البهؼ هطف كؿم اإلاداؾبت بالجملت الهطبُت للمإؾؿت  

ئن  صفاجغ مداؾبُت حهخبر أصاة ئزباث أمام اإلاداهم و ئصاعة الػغاةب في خالت وكىم هؼام بحن َظٍ ألازحرة و -

اإلاإؾؿت  

ت لخؿاب و مغاكبت مسخلف الخيالُف و جدضًض أؾهاع - جؼوٍض مسخلف اإلاطالح في اإلاإؾؿت بالبُاهاث الػغوٍع

:  البُو و اللُام بمسخلف الخدلُالث اإلاالُت 

ت مً أجل وغو و مخابهت -  مسؿؿاث الخىمُت جىفُظجؼوٍض اإلاسؿؿحن نلى مؿخىي الىؾني بالبُاهاث الػغوٍع

الىؾىُت  

 اإلاالي  أصاءَانً الىغهُت اإلاالُت للمإؾؿت و  (..... الشغواء ، الضاةىىن ، البىىن )حهٍغف الغحر - 

ً اإلاسؿـ-  ت لهملُت يحهخبر اإلاداؾبت اإلاالُت مً أَم مطاصع جمٍى ن نلى مؿخىي الىؾني بالبُاهاث الػغوٍع

الخسؿُـ و مخابهت نملُت جىفُظَا 

 نً فترة مهُىت و جدضًض هدُجت اإلاإؾؿت مً عبذ أو زؿاعة  ألانماٌكُاؽ هخاةج - 

 .الفىجغة في اإلاإؾؿت : اإلابدح الثالح 

ت جخم بحن جماناث كلُلت مخهاعفت فُما بُنها  ئطا عجهىا ئلى الىعاء هجض أن مهكم الخهامالث الخجاٍع

ت أضبذ مً الػغوعي وغو وزُلت جثبذ نلض الشغاء أو البُو  صون أي بُان و لىً مو جؿىع الخُاة الخجاٍع

 .خُح جلىم مطلخت مالُت بانضاص الفاجىعة و مغاكبتها و اللُام بهملُت جىفُظَا 

 

                                                           
.  بخطغف 7 ص6نبض الغخمان نؿُت ، هفـ اإلاغجو ؾابم ص .  أ 1
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 .حهٍغف و زطاةظ الفىجغة : اإلاؿلب ألاٌو 

  ف الفاجىعة: أوال   حهٍغ

ت ئطا جاء في اإلاماعؾاثالفاجىعة هي زاوي نىطغ اؾخهمله اإلاشغم الجؼاةغي لخجؿُض شفافُت            الخجاٍع

 أن ًجب في ول نملُت بُو ؾلو أو جأصًت زضماث بحن ألانىان الاكخطاصًحن 02-04مً اللاهىن 10اإلااصة 

مصخىبا بفاجىعة ،و ًلؼم الباتو بدؿلُمها و ًلؼم اإلاشتري بؿلبها مىه ، و حؿلم نىض البُو أو نىض جأصًت الخضمت 

ًجب أن ًيىن البُو للمؿتهلً مدل وضل ضىضوق أو ؾىض ًبرػ َظٍ اإلاهاملت ، و ًجب أن حؿلم الفاجىعة ئطا 

 1.ؾلبها الؼبىن 

:  هآلحي 02-04حهاٍعف مً كاهىن و ًمىً اؾخسالص 

هما أجها جػمً خم اهخلاٌ اإلالىُت .  هي وزُلت كاهىهُت ئلؼامُت جدضص ؾبُهت الخهامل الخجاعي لفىجغة  جا

لت اإلاإؾؿت في الخهامل   للمشتري الظي ٌهضَا له الباتو ٌهض نلض الطفلت و حهض في نضة وسخ خؿب ؾٍغ

فها بأجها  وزُلت مىخىبت ، خؿابُت جدغع وكذ اوهلاص البُو أو نىض جلضًم الخضمت إلزباث : " هما ًمىً حهٍغ

 2. "  وجىص َظا الهلض مخػمً شغوؽ اوهلاصٍ و شغوؽ جىفُظٍ

  3 . زطاةظ الفاجىعة: زاهُا 

:  ئلى كؿمحن أؾاؾحن َما  (كاهىها)جىلؿم الفاجىعة *

و َى الجؼء اإلاؿبىم نلى الفاجىعة و الظي ًبحن اإلاهلىماث الثابخت و اإلاخمثلت في اؾم و نىىان : ة حكؿم الضبا- 

ض و البىيي  الخ ، ٌهني ول مهلىماث الخاضت باإلاإؾؿت أو اإلاىعص  .....الباتو ، هىم الخجاعة ، عكم الخؿاب البًر

أما في جهت اإلالابلت فخخػمً مهلىماث الؼبىن اإلاؿخفُض مً الؿلهت أو الخضمت اإلاخفم نليها فاإلاهلىماث جخمثل 

. الخ .....في اؾم ػبىن ، نىىاهه ، عكم وضل ؾلب 

ًسخلف جؿم فاجىعة خؿب هىنُت الخجاعة ئط ًخػمً ول ما ًسظ الؿلو ، الىفلاث اإلاغجبؿت : كؿم جؿم -

ش بضاًت و اهتهاء الطالخُت ، اإلايان  بت ، الدؿبُلاث ،اإلابلغ الطافي للفاجىعة ، جاٍع بالخأمحن ، الىلل ، الػٍغ

 .الخ...اإلاخجه ، اإلابلغ ؤلاجمالي باألخغف 

                                                           
ضة الغؾمُت الهضص 2004 ًىهُى ؾىت 23 مإعر في 02-04 كاهىن عكم  1  . 4 ص 41 ، الجٍغ

2  La Facture : « Note détaillée des Marchandises vendues des services exécutée» LA ROUSSE Encyclopédique , Tome 2 ,éd LA ROUSSE , 

1997,P 588. 
مههض -  وعكلت–مظهغة لىُل شهاصة اللِؿاوـ اإلانهي ،جامهت كاضضي مغباح الدسجُل اإلاداؾبي لهملُت الفىجغة في اإلاإؾؿت ،  مدمض كؼوؽ ،  3

 . 6، 5 ص ، ص 24/05/2017جُىىىلىجُا ، 
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ت و هي ثو* :  هلؿم الفاجىعة في اإلاإؾؿت ئلى زالزت أكؿام زاهٍى

: (l’entête)الجؼء ألانلى 

و عكمها الدؿلؿلي  " فاجىعة ئهلاص"حؿمُت الىزُلت - 

بُاهاث الباتو  - 

بُاهاث اإلاشتري  - 

غ الفاجىعة  -  ش جدٍغ جاٍع

 :  (le corps)الجؼء الهُىلي 

 . عمؼ ًمىذ للؿلهت أو الخضمت  Référenceاإلاغجو - 

 . حؿمُت و مىاضفاث الؿلهت أو الخضمت Désignationsالخهُحن - 

 . نضص الىخضاث خؿب ؾبُهت اللُاؽ Quantitéالىمُاث -

 . ؾهغ الىخضة زاعج الغؾم Prix Unitaireأؾهاع الىخضاث - 

 . اإلابلغ ؤلاجمالي زاعج الغؾم ليل ؾلهت أو زضمت  Le Montantsاإلابلغ - 

( :  Le pied)الجؼء ألاؾفل 

اصاث -   .ًكهغ مسخلف اإلابالغ اإلاؿخدلت و الخسفُػاث اإلاسخلفت و الٍؼ

 .اإلابلغ الخام زاعج الغؾم ًمثل مجمىم اإلابالغ ؤلاجمالُت ليل الؿلو أو الخضماث -

( . RRR)ناص مسخلف الخسفُػاث باإلابلغ الطافي زاعج الغؾم ، بهض اؾذ- 

ت  :  الخسفُػاث الخجاٍع

جمىذ للؼبىن في خالت وجىص نُىب في الؿلهت أو جأزغ الخىعٍض أو نضم مؿابلاث  (Rabais )الخسفُػاث 

 .اإلاىاضفاث 

الث   .جمىذ لخطىضُت و أَمُت الؼبىن أو حجم الؿلبُت  (Remises)الخجًز

 .زالٌ فترة مهُىت  جمىذ الؼبىن هدُجت وضٌى عكم أنماله ئلى خض مهحن  (Ristournes)اإلادؿىماث 
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  اث الفاجىعة: زالثا  .  مدخٍى

  فان الفاجىعة اللاهىهُت ًجب أن 1995 أهخىبغ 07 اإلاإعر في 305-95خؿب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 1: هخػمً ما ًلي 

  غ و الغكم الدؿلؿلي  : 4اإلااصة ش الخدٍغ  ًجب أن جدخىي الفاجىعة اإلادغعة كاهىها نلى جاٍع

  ًجب أن جيىن الفاجىعة ملغوءة و بضون وسخ أو شؿب جبها للغكم الدؿلؿلي في صفتر  : 5اإلااصة

 .الفىاجحر و ال ًمىً أن ٌشغم في صفتر الفىاجحر الجضًضة ئال بهض أن ٌؿدىفض الضفتر ألاٌو ولُا 

  غ أو بأي وؾُلت مً الىؾاةل  : 6اإلااصة م اليسخ أو الخطٍى حهخبر الفاجىعة اإلادطل نليها نً ؾٍغ

ت ، غحر كاهىهُت الاؾخيؿار  . و الىخاب الُضٍو

 ػم أو ملضم الخضماث وًجب أن جمىً الفاجىعة مً مهغفت اإلاىخج و الم : 7اإلااصة. 

  اإلاظوىعة أنالٍ ، ًجب جدخىي الفاجىعة نلى بُاهاث آلاجُت التي 7ألخيام اإلااصة  جؿبُلا : 8اإلااصة 

ت اإلاىخج و اإلاىػم أو ملضم الخضماث   : حهغف بهٍى

 .الللب و الاؾم أو الاؾم ججاعي - 

  .الشيل اللاهىوي للشغهت أو اإلاإؾؿت ، أو ؾبُهت اليشاؽ اإلاباشغ- 

 .عأؽ اإلااٌ ألاضلي للشغواث طاث مؿإولُت اإلادضوصة و شغواث اإلاؿاَمت -

الهىىان هما َى مدضص في الىكام اللاهىوي اإلاغجبـ بؿبُهت اليشاؽ أو بشيل اللاهىوي الظي -

 .جباشغ فُه وشاؾها 

و أو جىكُم اإلاخهلم بؿبُهت ول وشاؽ - سه وفلا للدشَغ  .عكم الدسجُل أو اللُض و جاٍع

  ًجب أن جمىً الفاجىعة أًػا مً مهغفت ؾبُهت الؿلهت اإلابيُت أو الخضمت اإلالضمت : 10اإلااصة 

م طهغ ما ًأحي   نً ؾٍغ

و أو الخىكُم اإلاهمٌى - حؿمُت الؿلهت أو الؿلو و الخضمت ، و للخضماث اإلاىطىص نليها في الدشَغ

ما  ت و ألاؾماء اؾخهمالها    بهما و أؾماَؤ الخجاٍع

همُت الؿلهت أو الؿلو و مضة الخضمت أو الخضماث اإلالضعة جبها لىخضة اللُاؽ الخاضت بها  - 
                                                           

1
 جوادى 13 صادرة فٌ 58العدد يحدد كيفيات تحرير فاتورة الجريدة رسمية  2005 اكتوبز 07 الوؤرخ فٌ 305-95 هزسوم تنفَذً رقن  

 . 32 ، 31 ه ص ، ص 1416األولي عام 
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ًجب ئال بظهغ الغؾم نلى كُمت اإلاػافت و - ًجب ئال بظهغ الغؾم نلى كُمت اإلاػافت و الغؾم - 

بتن ي ئال في الفىاجحر التي ٌؿلمها الخاغهىن اللىانؤلاغافيالغؾم الىىعي    .الػٍغ

  أنالٍ نلى جمُو الخسفُػاث و 10ٌشخمل ؾهغ الىخضة صون عؾم اإلاظوىعة في اإلااصة  : 11اإلااصة 

الاكخؿاناث أو الاهلاضاث اإلاؿلم بها مبضةُا و اإلابلغ اإلادؿىب نىض البُو أو جلضًم الخضماث مهما 

ش صفهها   .ًىً جاٍع

  أنالٍ ئط 10ًجب أن جظهغ و جدضص جيالُف الىلل ضغاخت في الفاجىعة وفلا ألخيام اإلااصة  : 12اإلااصة 

 لم جىً مفىجغة نلى خضة أو لم جىً حشيل نىطغا مً نىاضغ ؾهغ الىخضة 

  أنالٍ ، 11 اإلاىطىص نلُه في اإلااصة ؤلاجماليًجب أن ًظهغ مبلغ الخلىق أو الغؾىم  : 14اإلااصة 

 خؿب ؾبُهخه جبها للؿهغ صون عؾم 

  مو ول الغؾىم في أؾفل الفاجىعة باألعكام و الخغوفؤلاجماليًىخب اإلابلغ  : 15اإلااصة  

  ًجب أن حسجل نلى الهامش الفاجىعة اإلابالغ اإلالبىغت نلى ؾبُل ؤلاًضام أو الغؾم  : 16اإلااصة

اللابل لالؾترجام و هظلً الخيالُف اإلاضفىنت لخؿاب الغحر اإلاؿماة اإلاطاٍعف نىضما جيىن غحر 

 مفىجغة في فاجىعة زاضت 

  ًجب أن حسجل أًػا نلى َامش الفاجىعة ؾبُهت هُفُاث الضفو و هظلً جمُو اإلاغاجو  : 17اإلااصة

سها  ا و عكمها و جاٍع  .التي حؿمذ بخدضًضَا ، ال ؾُما جدضًض مطضَع

  ا و جدضص اؾخحراصَاًخدخم أن جظهغ شغوؽ حؿلُم الؿلو نىضما جدغع فاجىعة  : 18اإلااصة  أو جطضًَغ

 .أخيام َظٍ اإلااصة ولما صنذ الخاجت ئلى طلً بلغاع وػاعي مشترن بحن الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت 

  جدل بىغىح و باللىن ألاخمغ في " كاهىها ملغاة"ًجب أن هخػمً الفاجىعة اإلالغاة كاهىها  : 19اإلااصة

 مً َظا اإلاغؾىم 2 ول مً الهىن الاكخطاصي في مفهىم اإلااصة ؤلالؼامنغع الفاجىعة و ًسػو لهظا 

 .و ػبىهه نىضما جيىن له ضفت هلؿمها 

  .التزامهاأهىام الفىاجحر و مجاٌ جؿبُم : اإلاؿلب الثاوي 

   1.  أهىام الفىاجحر :أوال 

:  الفاجىعة الهاصًت /-أ

                                                           
 . 7 ، 6 مدمض كؼوؽ ، هفـ اإلاغجو الؿابم ص ، ص  1
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نىضما جيىن نملُت البُو جهاًت خُح ًيىن ول مً الباتو و اإلاشتري  جدغع َظٍ الفاجىعة  : الفاجىعة البؿُؿت- 1

مً هفـ اإلاىؿلت و جغؾل مو حؿلُم البػانت و ًمىً أن ًخم الضفو مباشغة أو بمهلت  

 َظٍ الفاجىعة جطضع نىضما ًيىن اإلاىعص و الؼبىن ًلُمان في مىؿلحن مسخلفحن و هي جدمل :فاجىعة ؤلاعؾاٌ - 2

لت و شغوؽ ؤلاعؾاٌ هما ث  فيها ثبربهؼ ؤلاشاعاث ؤلاغافُت ملاعهت مو الفاجىعة البؿُؿت ، فهي حشحر ئلى ؾٍغ

غ ، الخأمحن و الىلل  لت الدؿضًض و هظلً هفلاث الصخً و الخفَغ  .هىنُت الؿلهت ، ؾٍغ

حهض َظٍ الفاجىعة نىض ئعجام اإلاىاص ألاولُت أو اإلاىخجاث أو الؿلو للباتو نىض عفؼ  : (Avoir)فاجىعة ؤلاعجام - 3

اإلاشتري ليل أو بهؼ منها فهي وضف الؿلو الظي ًبحن للؼبىن اللُمت التي َى مضًً بها  

:  و جىلؿم ئلى زمؿت أكؿام  : الفاجىعة اإلاػبؿت- 4

ًخم فيها حهُحن اإلاإؾؿت و ول اإلاهلىماث الخاضت بها و جيىن نلى عأؽ الفاجىعة وهي حشيل  : 01اإلاىؿلت 

. ة حالضبا

 و نىىان الؼبىن ، فاطا واهذ الفاجىعة غحر مغفلت بالؿلو جىخب نلى الِؿاع الاؾم و اؾمجدمل  : 02اإلاىؿلت 

 .الهىىان الظي ًجب ًبلغه الؿغص 

ش )ًخم ؤلاشاعة ئلى مطضع اإلاهلىماث ألاؾخاط الخاضت بالؿلبُت :  3اإلاىؿلت  و  (الغكم ، اإلاضًىت ، اإلاإؾؿت ، الخاٍع

اصة نلى َظا جدمل اإلاهلىماث الخاضت بالخسفُػاث   الشغوؽ اإلاخهللت باإلعؾاٌ ، ٍػ

 اؾخهمالهو حشيل جؿم الفاجىعة ، خُح آزغ الهمىص ًسطظ للؼبىن الظي فهى الظي ٌؿخؿُو   :4اإلاىؿلت 

  (الىىنُت ، الىمُت ، الؿهغ  )للخىلُـ و هي جدمل ول اإلاهلىماث الخاضت بالؿلو 

جسطظ الؼبىن فهى ٌؿخؿُو أن ًػو الؿابو و ؤلاشاعاث التي ًغي أجها مهمت    :5اإلاىؿلت 

حهض الؼبىن مؿبلا كبل نملُت البُو و الشغاء و جدخىي نلى مهلىماث زاضت : (Proforma (الفاجىعة الشيلُت- 

ت و طلً إلنالمه باإلابلغ الىاجب نلُه صفهه في خالت الاجفاق  بىمُت البػاتو و أؾهاع الىخضة و مطاٍعف زاهٍى

نلى نملُت البُو  

 بخسفُؼ الاؾخفاصة الباتو بدم اإلاشتري مً انتراف زبذ هي وزُلت مداؾبُت كاهىهُت ث:فاجىعة ؤلاهلاص /- ب

 .نلى فاجىعة ناصًت ؾابلت 

:   في ئخضي الخاالث الخالُت ؤلاهلاصو ًخم ئنضاص فاجىعة 

  اث اإلاىعص ألي ؾبب وان  عص الؼبىن اإلاشتًر

  ت بهض الفاجىعة الغاصًت  الؿماح للؼبىن بخسفُػاث ججاٍع
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  الؿماح للؼبىن بخسفُؼ هلضي بهض الفاجىعة الهاصًت 

  1: مجاٌ جؿبُم الالتزام بالفىجغة : زاهُا 

ت ، و لم ًبم ًىكغ ئليها همجغص وزُلت  الفاجىعة أضبدذ ألاصاة الغةِؿُت لشفافُت الهالكاث الخجاٍع

 " الشفافُت الهلضًت"فهي حهخبر وؾُلت  " ملؼمت لجاهب واخض "

ً مً زالٌ اإلااصة   اإلادضص اللىانض اإلاؿبلت 02-04 مً اللاهىن عكم 10و نلُه فااللتزام باوشاء الفاجىعة ًبَر

ت اإلاهضلت مً زالٌ اللاهىن عكم  أن ًيىن بُو ؾلو   و التي جىظ في فلغتها  ًجب06-10نلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

 مً كاهىن مظوىع أنالٍ 2أو جلضًم زضماث بحن ألانىان الاكخطاصًحن اإلاماعؾحن لليشاؾاث اإلاظوىعة في اإلااصة 

 .مصخىبا بفاجىعة أو بىزُلت جلىم ملامها 

:  الالتزام بالفىجغة في الهالكاث بحن الاكخطاصًحن - 1

الخضماث  اإلاىخجحن الخجاع ، الخغفُحن ، أو ملضمى : الاكخطاصًحنالشغم ًفغع الالتزام بالفاجىعة نلى ألانىان 

ً و كض   مطؿلح للباتو و اإلاشتري في الهالكت بحن اؾخهملنىضما ًبُهىن الؿلو أو ًلضمىا زضماث ألنىان آزٍغ

 .ألانىان الاكخطاصًحن 

ٌؿخسلظ مً فمدخىي الخهٍغف اللاهىوي أهه الهدؿاب وضف الهىن الاكخطاصي أو اإلادترف ًيبغي جىافغ 

:  الشغوؽ اللاهىهُت الالػمت في الصخظ و اإلاخمثلت في 

أن ًيىن الصخظ مىخج أو جاجغ خغفي أو ملضم زضماث  - 

أن هماعؽ وشاؾه في ؤلاؾاع اإلانهي الهاصي  - 

أن ًلطض جدلُم الغاًت التي جأؾـ مً أجلها  - 

:  الهالكت بحن ألانىان الاكخطاصًحن و اإلاؿتهلً -2

ئن جدضًض مفهىم اإلاؿتهلً ًىدس ي أَمُت هبحرة و طلً لهضة انخباعاث ، فهى همهُاع لخدضًض الصخظ 

 .اإلالطىص بالخماًت هما أن جدضًض مفهىم اإلاؿتهلً ٌؿانض نلى فهم كىانض و كىاهحن خماًت اإلاؿتهلً 

                                                           
ت ، مظهغة لىُل شهاصة اإلااجِؿتر  في اللاهىن الخاص ، ولُت الخلىق و الهلىم الؿُاؾُت  1 غة نالوي ، الفاجىعة وؾُلت شفافُت للمماعاؾاث الخجاٍع  َػ

. (بخطغف) ، 34، 14 ، 13 ص  ، ص، ص 12/06/2013
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 خضًح الكهىع في اإلاجاٌ اللاهىوي ، فهى ًدؿب ألاضل مطؿلح  (Consommateur)ٌهض مطؿلح اإلاؿتهلً 

ت ، فحرجو مطؿلح اإلاؿتهلً ئلى الهباعة الالجُيُت اكخطاصي التي حهني " Consumer" ، أما مً الىاخُت اللغٍى

" Achever"أههى أو هفظ 

 زالفا للمفهىم الاكخطاصي للمؿتهلً ئشيالُاثبالغغم مً أَمُت ئًجاص حهٍغف كاهىوي للمؿتهلً ،ئال أهه أزاع 

:   للظًً نغفىا اإلاؿتهلً نلى أهه الاكخطاصًحن، الظي خض ي باجمام 

الصخظ الظي ٌؿخهمل الؿلو و الخضماث لُبلى بداجاجه و عغباجه ، و لِـ بهضف جطيُو الؿلو ألازغي " 

"  اشتراَاالتي 

ها ، و لهل الؿبب في طلً ٌهىص ئلى ضهىبت الخفغكت بحن  ى ما ال هجضٍ في اإلاجاٌ اللاهىوي ؾىاء فلها أو حشَغ َو

. اء كتناإلاؿتهلً و اإلانهي و هظا اإلالطىص مً الا

صوع و أَمُت الفىجغة  : اإلاؿلب الثالح 

  1. صوع الفاجىعة : أوال 

:  للفاجىعة نضة أصواع مً أَمها 

ت ا-1   :لفاجىعة وؾُلت للشفافُت اإلاهامالث الخجاٍع

ًنهم مً مهغفت نجىمً َظٍ الشفافُت التي جبضحها الفاجىعة في خماًت خلىق ألانىان الاكخطاصًحن و طلً بخم

 هلىم بانالم اإلاؿتهلً نً وافت الخدطُالث و الغؾىم و هظا اإلابالغ التي أزغي خلىكهم مً جهت ، و مً جهت 

م كغع   الظي ًيىن فُه الضفو ملؿـ أو مإجال الاؾتهالنصفهها أو التي ؾُضفهها ئطا وان البُو جم نً ؾٍغ

 .أو مجؼءا 

ت- 2  :  الفاجىعة وؾُلت إلزباث اإلاهامالث الخجاٍع

:   الخجاعي الجؼاةغي فاجها جىظ نلى أهه جلىحن مً ا30ٌبالغجىم ئلى اإلااصة 

ًثبذ نلى نلض ججاعي  

 ؾىض عؾمي- 1

 ؾىض نغفي-2 

                                                           
غة نالوي ، هفـ اإلاغجو الؿابم ص مً 1  . 11 ئلى 9 َػ
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 ؾىض عؾمي- 3

..... بفاجىعة ملبىلت- 4

ض ف:  مً اللاهىن اإلاضوي جىظ نلى أهه 1 فلغة 333اإلااصة  ت ئطا وان الخطغف اللاهىوي جٍؼ ي غحر اإلاىاص الخجاٍع

لم ًىجض هظ   صج أو وان غحر مدضص فال ًجىػ ؤلازباث بالشهىص في وجىصٍ أو ئهلاغاةه ما100.000كُمخه نً 

 صج فاهه ًثبذ بالىخابت  100.000، و بهظا ئطا ججاوػ الخطغف اللاهىوي "ًلض ي بغحر طلً

 ؾىض أوًمىً أن ًىجؼ الهلض نلى شيل ؾلبُت أو فاجىعة  : " 2 فلغة 09 فلض هظ في اإلااصة 02-04أما اللاهىن 

الخطىضُاث غمان أو جضٌو أو وضل الدؿلُم أو ؾىضا و أي وزُلت آزغي مهما وان شيلها أو ؾىضَا جخػمً 

 ًمىً أن ًثبذ الهلض بالفاجىعة  02-04، خؿب اللاهىن " أو اإلاغاجو اإلاؿابلت لشغوؽ البُو اإلالغعة ؾلفا 

 :الفاجىعة وؾُلت للمداؾبت - 3

جلهب الفاجىعة صوعا أؾاؾُا في مؿانضة الخجاع في اللُام بالهملُاث اإلاداؾبُت ألوشؿت التي أبغمذ ، خُح 

 الخلىحن الخجاعي 09فغع اإلاشغم نلى ول جاجغ حسجُل اإلاهامالث في الضفتر الُىمي و َى ما هطذ نلُه اإلااصة 

زاةم التي ًمىً مهها مغاجهت جلً الهملُاث الخؿابُت و مً َظٍ الىزاةم و بيل اٌالاخخفافو التي حشترؽ 

اث خٌى اإلاطاٍعف التي جم جلضًمها للخطٌى نلى ابالفاجىعة ، هما أجها حؿانض اإلاؿتهلً نلى كُامه بدـ

ت التي جم أو ؾِخم ضغفها   .الؿلو أو الخضماث مً أجل اإلاحزاهُت ألاؾبىنُت أو الشهٍغ

هظلً حهخبر الفاجىعة ههىطغ خُىي باليؿبت لئلصاعة الجباةُت و هظا باليؿبت لئلصاعة اإلايلفت بهملُت اإلاداؾبت 

ا اإلاالي   لضي اإلاإؾؿاث إلاهغفت مغهَؼ

:  الفاجىعة وؾُلت صًً - 4

مً الىاخُت الهملُت هثحرا ما حؿخهمل وىعكت صًً ، و مً بحن الخلىُاث اإلاؿخهملت للخطٌى نلى صًً مً 

و هي فاجىعة ًلخطغ صوعَا نلى ؾلب الخطٌى نلى " Facture Proforma" الفاجىعة اإلاؿماة اؾخهماٌالبىً 

 .صًً و لِـ لها آًت كُمت كاهىهُت 

التي هكمها اإلاشغم الفغوس ي في اللاهىن " bordereau Dally"أًػا جلىُاث أزغي غحر مؿخهملت في الجؼاةغ هي 

ىه هظلً نملُاث الفىجغة انخبٍر 1-81عكم  و التي جخم نً " L’affacturage" وؾُلت للخىاٌػ نً الضًً أو َع

م الفاجىعة بدُح ًلضمها اإلاؿخفُض   . كُمت الضًً التي جخػمنها كبل خلٌى ألاجل الؾترجامؾٍغ

بما أن الفاجىعة الىزُلت التي جمىً ألانىان اإلايلفحن بالغكابت مً مغاكبت الهملُاث : الفاجىعة وؾُلت عكابُت - 

و الجباتي  ىت مً جهت أزغي و َى ما هظ نلُه الدشَغ ت لخىكُم الؿىق مً جهت و لػمان خم الخٍؼ الخجاٍع

ًخهحن نلى ول مضًً بالغؾم : "مً اللاهىن الغؾم نلى عكم ألانماٌ في الفلغة ألاولى (اإلالغاة) 24بمىجب اإلااصة 
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" نلى اللُمت اإلاػافت ، ٌؿلم أمىالا أو ًلضم زضماث ئلى مضًً آزغ ، أن ٌؿلم له فاجىعة أو وزُلت جدل مدلها 

 .و أصعج نلىباث جباةُت و جىدُت 

  1.أَمُت الفىجغة: زاهُا 

ت خُح حؿمذ بماًلي باليؿبت  : حهخبر الفاجىعة مً أَم الىزاةم في اإلاهامالث الخجاٍع

جثبذ الفاجىعة بأن نملُت البُو كض جمذ و جبحن الؿهغ أو اإلابلغ اإلاؿخدم هما أجها ججبر اإلاشتري نلى  : الباتو- 1

الضفو  

جمىىه مً الخدلم خحن اؾخالم البػانت مً الىىنُت و الىمُت اإلاخفم نليها هما حؿمذ بالخأهض مً  : اإلاشتري -2

و حهخبر هحجت لخىفُظ التزاماث الباتو   (ألاؾهاع )صخت الخؿاباث 

الفاجىعة نباعة نً ؾىض ملىُت خُح أجها حؿمذ بدىلل ملىُت البػاتو مً الباتو هدى   : في مجاٌ الفىجغة-  3

اإلاشتري  

 الفاجىعة وزُلت أؾاؾُت جثبذ بها الىخاباث اإلاداؾبُت اإلاخهللت بهملُت البُو للمىاص و :في اإلاجاٌ اإلاداؾبي - 4

لهملُت الشغاء باليؿبت للؼبىن  

                                                           
1
 . 20:52 ، 31/03/2020 تن إطالع علي الووقع ٍوم research-ready.blogspot.com الفوتزة فٌ الوؤسست بحوث جاهزة فٌ الووقع  
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 :زالضت الفطل 

ً اإلاباصب اإلاداؾبُت اإلالبىلت نمىما    التي GAAPللض نغفذ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت زالٌ اللغن الهشٍغ

غ اإلاالُت و صلُل حسجُل ألاخضار الاكخطاصًت ، قهغث اإلاداؾبت يواهذ تهضف ئلى جىع ح هُفُت ئنضاص الخلاٍع

هطىعة مً الطىع الخىكُم اإلاخيامل لؤلخضار اإلاداؾبت ، و طلً مً زالٌ الدسجُل و الخىطُف و الخفؿحر 

للمهامالث و ألاخضار اإلاالُت اإلايشأة ، لظا ألؼم اللاهىن الخجاعي بالدسجُل اإلاداؾبي ، لً جيىن َىان 

مداؾبت صون جؿبُم هكام الدسجُل اإلاداؾبي ، خُح ؾىاء وان شخظ ؾبُهُا أو شغهت بمؿً الضفاجغ 

اإلاداؾبُت  

فِسجل اإلاداؾب ول ما ًغص ئلُه مً مؿدىضاث هأصلت و كغاةً و ئزباث للهملُاث التي كامذ بها اإلاإؾؿت مً 

صفتر الُىمُت ئلى محزان اإلاغاجهت كبل الجغص ، لظا هما ألؼم اللاهىن بمؿً الضفاجغ ألؼم أًػا نملُت الفىجغة أي 

ال ًيىن َىان حسجُل مداؾبي ئال و وان له وزُلت جثبذ الهملُت أو وشاؽ الظي كامذ به اإلايشأة و طلً 

ت  بانخباعلخماًت ألاؾغاف   الفىجغة أصاة شفافُت اإلاماعؾاث الخجاٍع

فالفىجغة أَمُت هبحرة في الؿحر الخؿً للمإؾؿت التي ٌؿهل مً زاللها اإلاغاكبت و الخضكُم صازل اإلاإؾؿت 

 مً اإلاؿخفُضًًًخدبو وشاؾاث اإلاإؾؿت و مهغفت أضىلها و زطىمها ، هما حؿاَم في اجساط اللغاعاث مً كبل 

َظٍ البُاهاث آلان ٌؿهىا اللٌى أن الفاجىعة هي جؼء ال ًخجؼأ مً الهملُت الخؿاؾت في اإلاإؾؿت ألجها حهخبر 

مً بحن أَم الىزاةم اإلاداؾبُت اللاهىهُت التي جثبذ اهخلاٌ اإلالىُت مً اإلاىعص ئلى الؼبىن ، و ٌهخبر حسجُلها في 

ًىمُاث اإلاإؾؿت شِئا واجب الخطٌى و َظا الخفاف نلى ممخلياتها و أمىالها و للخفاف أًػا نلى الهضف 

 .الظي كامذ مً أجله و َى عبذ 

 



 

 الفصل الثالث
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: جمهيض

بػض صعاؾت الجاهب الىظغر في الفهٌى الؿابلت والػغى اإلاسخهغ للىظام اإلاداؾبي اإلاالي وحػغفىا غلى زطىاث 

الدسجيل اإلاداؾبي مغوعا بالػىهغ اإلاهم وهى غمليت الفىجغة خيث جمثل هضه ألازيرة حؼء مهم في الخػامالث الخجاعيت 

والتي حؿخسضم في حؿيير أغماٌ مسخلف اإلاإؾؿاث الاكخهاصيت، وبما أن الضعاؾت هظغيت ال جدلم الهضف اإلاغحى مجها 

 (OPGI) صيىان التركيت والدؿيير الػلاع مالم جىً مغفلت بضعاؾت جطبيليت مأزىطة مً الىاكؼ، لضلً ثم ازخياع

خيث حػخبر مً أهم اإلاإؾؿاث الاكخهاصيت الىاقطت في الجؼائغ وفي هضا الفهل ؾيخم الليام بضعاؾت مفهلت غلى 

هضه ألازيرة إللى حاب غغى الهييل الخىظيمي لها، وهيف جخػامل هضه اإلاإؾؿت مؼ مسخلف الىثائم في غمليت الفىجغة 

 .وهيف يخم حسجيلها
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ٌ اإلابدث   .OPGIجلضيم غام  لضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر  :ألاو

يػض صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر بىاليت مؿخغاهم مً بين اإلاإؾؿاث الىبري التي لها صوع اؾتراجيجي في جىفير 

و جسهيو اإلاباوي و الػلاعاث بهفت غامت لخضمت اإلاىاطىين و اإلاإؾؿاث ئط يهضف ئلى جطىيغ و ئوػاف الاكخهاص 

 .باغخباعه الؿبيل في الاػصهاع

 

 ٌ  1.وكأة صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر  :اإلاطلب ألاو

أوكأث الجؼائغ بػض الاؾخلالٌ أحهؼة و مإؾؿاث ئصاعيت خملذ غلى غاجلها مهمت الخىفل بالػلاعاث و خؿً 

حؿييرها خيث هجض مهلحت الؿىً للىاليت جخىلى مهمت حؿيير الػلاعاث الجاهؼة اإلاىعوثت غً اإلاػمغ و التي اغخبرث 

 و طلً غً طغيم هغائها للمىاطىين وحغطيت ؤلايجاع الكهغر و هظلً الهياهت و الترميم في 66/102قاغغة بمىحب ألامغ 

 68/259 بمىحب اإلاغؾىم 1968 اإلاإؾـ ؾىت ophlmخين وان الضيىان الػمىمي للؿىىاث طاث ؤلايجاع اإلاػخضٌ 

 يخىلى حؿيير الػلاعاث الغير الجاهؼة اإلاىعوثت غً اإلاػمغ و التي واهذ في طىع الاهجاػ وهظلً 1968 ماعؽ 5اإلاإعر في 

 جم خل الضواويً الػمىميت للؿىىاث طاث 1976وفي ؾىت  ,1958الخىفل بالػلاعاث اإلابييت في مكغوع كؿىطيىت 

 يخىلى الضيىان ئجمام اإلاهام و هظلً 76/143و بملخط ى اإلاغؾىم ,76/144 بمىحب اإلاغؾىم ophlmؤلايجاع اإلاػخضٌ 

اهجاػ اإلاكاعيؼ الؿىىيت و الخىفل بدؿييرها باإليافت ئلى حؿلمه الػلاعاث اإلاخبليت غً مهلحت الؿىً بالىاليت و 

 أنبذ يكغف غلى 2003اوث7 في03/269 اإلاخػلم بالخىاٌػ غً أمالن الضولت اإلاػضٌ باإلاغؾىم 81/01بهضوع اللاهىن 

 يدىاكو بخللو غضص ألامالن slowغمليت بيؼ الؿىىاث و اإلادالث الخجاعيت و هىظا بضا صوع مهلحت الؿىً للىاليت 

ألامغ الظر صفؼ بالضولت ئصماج ,خيث أنبدذ مهمتها جلخهغ فلط غلى جأحير هظه ألامالن,les biens vacantsالكاغغة 

. 1984مهلحت الؿىً للىاليت يمً صيىان التركيت والدؿيير الػلاعر غام 

. حػغيف صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر :اإلاطلب الثاوي

فيما يسو الطبيػت اللاهىهيت لضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر فىجض الضيىان كض غغف غلى اهه مإؾؿت 

 epicو لىً حغيرث طبيػخه اللاهىهيت و أنبذ مإؾؿت غمىميت طاث طابؼ ججاعر ونىاعي ,غمىميت طاث نبغت ئصاعيت

يخمخؼ بصخهيت مػىىيت و الاؾخلالٌ اإلاالي ويػض جاحغ مؼ هيئاث مسخلفت ؾىاء أشخام طبيػيت أو مػىىيت و طلً مً 

و الؿىىاث الاحخماغيت الدؿاهميت اإلاضغمت مً طغف ,زالٌ قغائها لألعاض ي اإلاسههت الهجاػ الؿىىاث الاحخماغيت

f.n.p.o.s.واإلادالث الخجاعيت مً الجماغاث اإلادليت الضائغة أو مً مضيغيت أمالن الضولت و هظلً , و الؿىىاث التركىيت

 .الىواالث الػلاعيت
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 مً وثائم اإلاإؾؿت 
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 1.مهام وغائضاث صيىان التركيت والدؿيير الػلاعر  مجاٌ وكاط و :اإلاطلب الثالث

ئن طبيػت و أهميت الحاحاث التي يجب أن جخىفغ لضي ول مىاطً ليلىم بالضوع ألاؾاس ي اإلايلف به في غمليت 

فبظلً فلضيىان التركيت و الدؿيير ,الجهىى بالبالص جفغى غلى الضولت الاهخمام باوكغاالث اإلاىاطىين و أؾاؽ الؿىً 

 .الػلاعر مهام ؾاميت ووكاطاث مخػضصة

مجاٌ وكاط الضيىان  : أوال 

( 1): يكمل وكاط صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر اإلاجالث الخاليت 

جغكيت البىاءاث  - 1

. ؤلاهابت غً أر مخػامل في ؤلاقغاف غلى اإلاكاعيؼ اإلاؿىضة - 2

. جغكيت الػلاعيت - 3

. غاصة الاغخباع ئلحها و نياهتها ئغمليت جأصيت الخضماث كهض يمان ألامالن الػلاعيت و - 4

: غمليت الدؿيير الػلاعر لألمالن اإلاؿىضة و التي حكمل - 5

. جأحير اإلاؿاهً و اإلادالث طاث الاؾخػماٌ اإلانهي و الحغفي أو الخىاٌػ غجها - 

. جدهيل مبالغ ؤلايجاع و هظلً ملابل الخىاٌػ غً ألامالن الػلاعيت التي حؿيرها - 

. اإلادافظت غلى الػماعاث و مالخلاتها كهض ؤلابلاء غلحها باالؾخمغاع في خالت نالحت للؿىً - 

ئغضاص حغص الػماعاث  اإلايىهت للحظيرة الػلاعيت التي حؿيرها و يبط و مغاكبت ويػيت الىظام اللاهىوي لكاغلي - 

. الكلم و اإلادالث اليائىت بهظه الػماعاث 

يمان حؿيير حميؼ ألامالن التي ألحلذ بها أو ؾىف جلحم بها خؿب قغوط زانت في ئطاع و خضوصيت كىاغض حؿير - 

 .   اإلامخلياث الػلاعيت 

 

.مهام صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر :ثاهـــــيـــا   

لضيىان التركيت والدؿيير الػلاعر مهام جمـ الجاهب الاحخماعي للمىاطىين و هلمـ طلً :مهام طاث طابؼ احخماعي_1

زانت في ميضان الؿىىاث الاحخماغيت التي جخمثل في ئغاهاث هبيرة مً الضولت جلضم للمىاطىين بهفت غير مباقغة و 

يؿتهان  فمؿاهضة الضولت للمىاطً طور الضزل الًػيف مؿاهضة ال,طلً بخمىيل الضولت لبرامج الؿىىاث الاحخماغيت

. بها في ؾبيل ئؾيانهم و ال ؾيما الفئاث الاحخماغيت التي حػيل ظغوف حض غؿيرة

 مهام صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر ال يخىكف غً اإلاهام الاحخماغيت و حػامالتها ال:مهام طاث طابؼ اكخهاصر_2

يىدهغ فلط مؼ الفئاث اإلادغومت بل حػامل الضيىان ييىن مؼ مسخلف الفئاث ؾىاء طاث الضزل الًػيف أو اإلاغجفؼ 

هىغا ما أو اإلاخىؾط وبظلً فالضيىان يهضف ئلى مماعؾت غملياث ججاعيت و ال ؾيما في مجاٌ بيؼ الؿىىاث التركىيت 

واإلادالث الخجاعيت التي يػض ثمجها باهظا هىغا ما باإلالاعهت مؼ ثمً جأحير الؿىىاث الاحخماغيت و جغحؼ غائضاث بيؼ هظه 
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الػلاعاث ئلى جدليم الغبذ غلى مؿخىي الضيىان هظا فيما يسو الػلاعاث التي يكغف الضيىان غلى اهجاػها و التي 

. حػىص ملىيتها له

: و مً مهام التي أوولذ ئلى صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر هظهغ 

جلبيت خاحاث الؿىً للىاليت ، جدمل اإلاؿإوليت الياملت في هىغيت البىاءاث و اإلاغاكبت باإليافت ئلى ئزخياع ألاعى - 

. اإلاىاؾبت لظلً 

. مغاكبت أقغاٌ ما بػض البىاء و تهيئت الظغوف الالػمت للؿىً الاحخماعي -

حؿىض ئلحها أغماٌ الترميم ؤلانالح الالػم للؿىىاث البيئيت مً طغف الىوالت طاتها هما جغاعي الىهالث اإلايلفت اإلادضصة - 

. مً طغف وػيغ الخسطيط و الخجهيز و وػيغ الؿىً و تهيئت الػمغاهيت ليل هىع مً الؿىىاث غىض ئحغاء الػلىص 

:  أيًا صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر ميلف بمخابػت بغهامجها اإلاسطط مً خيث 

. ئجمام البىاءاث خؿب اإلاسطط ؾىاء واهذ ؾىىاث أو مدالث ججاعيت جدذ الؿىىاث -

. جيلف بجمؼ ؤلايجاع و ألاغباء - 

. اإلادافظت غلى البىاياث و اإلاديط الخاعجي و نياهتها - 

. اإلاخابػت اللًائيت ليل حػضر غلى البىايت مً طغف أصحاب الؿىىاث الهاعبين مً صفؼ الىغاء - 

 .غائضاث صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر :ثالثا 

فيما يسو الػلاعاث التي كام ببىائها اإلاضمغ الفغوس ي فلضيىان فائضة هبيرة في الخػامل بها ئط أن الضيىان وان 

مؿير فلط لهظه اإلامخلياث صون أن ييىن ماليا لها وصون أن يؿخفيض مً غائضاتها بل حػىص ئلى زؼيىت الضولت و لىً 

جدىلذ ملىيت الػلاعاث التي واهذ ملً الضولت ئلى صيىان التركيت والدؿيير 1 93/290بهضوع اإلاغؾىم الخىفيظر 

. الػلاعر 

خيذ جىو غلى , أنبدذ غائضاث البيؼ حػىص ئلى صيىان التركيت والدؿيير الػلاعر 93/290وبػض نضوع اإلاغؾىم

: يلي ما

.  باليؿبت للمدل طو طابؼ ؾىني% 20يؿخفيض صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر فائضة كضعها -

أما اإلادل طو الطابؼ الخجاعر واإلانهي فاهه يؿاهم في جىميت الاكخهاص الن هظه الفىائض جضفؼ الضيىان ئلى اهجاػ -

 .اإلاكاعيؼ و البرامج الؿىىيت حؿاهم في ئوػاف الاكخهاص الىطً

. الهييل الخىظيمي و الىظام اإلاالي لضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر : اإلاطلب الغابؼ

وػلم أن ليل مإؾؿت هييلها الخىظيمي الخام بها و ؾىف هلىم بخلضيم الهييل الخىظيمي لضيىان التركيت و 

 .الدؿيير الػلاعر 

 

 

 

 



 الػلاعر  الدؿيير و التركيت صيىان خالت صعاؾت ) اكخهاصيت مإؾؿت في للفىجغة اإلاداؾبيت مػالجت : الثالث الفهل

 (بمؿخغاهم

 

73 

 

 1 جلضيم الهييل الخىظيمي لضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر : طلب الغابؼالم

 

. الهييل الخىظيمي لضيىان التركيت والدؿيير الػلاعر : 5الكيل عكم
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خليت األهي و الوسائل 

 العاهت

 دائرة  الووارد

البشريت و الوسائل 

 العاهت

مصهحت انوسائم  مصهحت انمانيت

 انعامت

 مصهحت انتحصيم
مصهحت انذراساث و 

 انبرمجت

 الودير العام

 هصلحت اإلعالم اآللي

هصلحت الشؤوى القاًوًيت 

  الوٌازعاثو

 هدير عام هساعد
 خليت التدقيق الداخلي

 اخهي

 مصهحت انصفقاث

دائرة التحكن في 

 اًجاز الوشاريع

مصهحت انصيانت و 

 انمحافظت عهى انحظيرة

مصهحت انتنازل عن أمالك 

 انذونت

 مصهحت استغالل انحظيرة

 مصهحت إعادة انتأهيم

 

 انمصهحت انتجاريت

مصهحت انترقيت انعقاريت 

 و انعقار وإعادة انتأهيم

دائرة تسيير و صياًت 

 الحظيرة

دائرة تٌويت الترقيت 

العقاريت و العقار و إعادة 

 التأهيل

 مصهحت انمحاسبت

دائرة الواليت و 

 الوحاسبت

مصهحت انموارد 

انبشريت و انوسائم 

 انعامت

فرع شبكت انطرقاث 

 انمختهفت مؤقتا

مصهحت متابعت 

 انعمهياث

 مصهحت االستثماراث
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يغأؽ صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر مضيغ غام يػخلي الهغم الؿلمي و يخػين بمىحب مغؾىم جىفيظر بىاءا غلى اكتراح 

. مً الىػيغ اإلايلف بالؿىً وال يمىً حػىيًه ئال بالكيل هفؿه

. هما اهه يػخبر اإلاؿإوٌ ألاٌو للمإؾؿت ئصاعيا و ماليا

مجلـ ئصاعة الضيىان -1

:  يدكيل مجلـ ئصاعة الضيىان مً ألاغًاء الخاليت2005 حىان 20 اإلاإعر في 688طبلا لللغاع 

 مضيغ الخسطيط و التهيئت الػمغاهيت .

 أمين الخؼيىت .

 هما ممثالن غً وػاعة اإلااليت .

 ممثل ؤلاصاعة اإلاغهؼيت .

  ممثل ؤلاصاعة اإلادليت .

 هما يمثالن وػيغ الؿىً و الػمغان .

 ممثلين غً غماٌ الضيىان. 

باإليافت ئلى وحىص هيئت زاعحيت غلى مؿخىي الضيىان جخمثل في مدافظ الحؿاباث الظر يخم حػييىه مً طغف 

.  ؾىىاث3أغًاء مجلـ ؤلاصاعة إلاضة 

صوائغ الضيىان -2

 صوائغ حكغف غلحها اإلاضيغيت الػامت و يخىلى اإلاضيغ الػام حػيين عؤؾاء الضوائغ و هجض صيىان 5يدكيل الضيىان مً   

: التركيت و الدؿيير الػلاعر لىاليت مؿخغاهم هغيره مً الضواويً يدكيل مً

. صائغة الخدىم في اهجاػ إلاكاعيؼ-1

. صائغة حؿيير اإلامخلياث-2

صائغة اإلاىاعص البكغيت والىؾائل الػامت -3

. صائغة اإلااليت واإلاداؾبت-4

 .صائغة جىميت التركيت الػلاعيت و الػلاع-5

: و يىحض ئلى حاهب هإالء الضوائغ زاليا جخجلى في

 زليت ألامً الضازلي للمإؾؿت .

 زليت الكإون اللاهىهيت و اإلاىاػغاث .

 الغكابت الضازليت .

 ٌزليت الخىظيم و أهماط ؤلاغالم و الاجها . 

 

 



 الػلاعر  الدؿيير و التركيت صيىان خالت صعاؾت ) اكخهاصيت مإؾؿت في للفىجغة اإلاداؾبيت مػالجت : الثالث الفهل

 (بمؿخغاهم

 

75 

 

 1.واإلااليتهييل الخىظيمي لضائغة اإلاداؾبت : ثاهيا 

.  واإلااليتهييل الخىظيمي لضائغة اإلاداؾبت(  6)الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

 
وثائم ملضمت مً الضيىان : اإلاهضع 

 

تهخم هظه اإلاضيغيت بًمان حميؼ  الػملياث اإلااليت اإلاداؾبيت الخانت بالضيىان و جدضيض اإلايزاهيت الالػمت 

لخىفيظ اإلاهام التي جًطلؼ بها الىوالت لغنض و جىفيظ و يمان الؿيطغة غلحها ، هما تهخم بًمان و نياهت و جدضيض 

:  مىخب اإلاداؾبت و جدضيض حميؼ الليىص اإلاداؾبت ، جمثل هظه اإلاضيغيت في 

:  جخمدىع مهامها في : مهلحت اإلاداؾبت  * 

. ئكغاع اإلايزاهيت و ألاقغاف غلى جىفيظها - 

. مؿً الضفاجغ وفلا لللىاغض  اإلاػمٌى بها لضي الضيىان و اؾخىمالها - 

ئغضاص الىثائم اإلاخػللت باألوكطت اإلااليت و اإلاداؾبت للضيىان و كىائم الجغص خؿاب كيمت الاؾتهالن الخانت بهم  - 

:  تهخم بـــ : مصحلت اإلااليت * 

. اإلاغاكبت اإلاىخظمت إلاىاكؼ الخؼيىت و الحغواث اإلااليت - 

. مخابػت و جىفيظ اإلاػامالث الًغيبت بيكاط الضيىان - 

:  مهلحت الاؾدثماعاث * 

.  الؿىىر الاؾدثماعويؼ و مغاكبت بغهامج - 

 :  ؤلايجاع مهلحت جدهيل * 

 و خهيلت للبيؼ  ؤلايجاعاثجدهيل - 

 .  الخىظيميت لًمان الاؾخيراص غائضاث ؤلايجاع و البيؼ ؤلايجاعاثجىفيظ حميؼ - 
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 دائرة انمحاسبت وانمانيت

مهلحت الخدهيل  مهلحت اإلاداؾبت مهلحت اإلااليت  الاؾدثماعاثمهلحت 
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 1الىظام اإلاالي لضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر  : ثــــالثــــا 

ال يمىً ألر مإؾؿت زانت أو غامت مدليت أو وطىيت مىخجت أو غير مىخجت أن جلىم بأيت اهجاػاث صون أن جيخهج 

ؾياؾت ماليت زانت بها ومً هظا اإلاىطلم فان صيىان التركيت والدؿيير الػلاعر هغيره مً اإلاإؾؿاث الاكخهاصيت له 

. حؿييره اإلاالي الخام به

 و 66/102اإلاخًمً جدىيل ملىيت ألامالن الػلاعيت التي واهذ قاغغة بملخط ى الامغ1993 هىفمبر 28اإلاإعر في 

. التي واهذ جابػت للضولت ئلى صواويً التركيت و الدؿيير الػلاعر 

 فان غمليت اإلاداؾبت لضواويً التركيت و الدؿيير الػلاعر جيىن طاث الطابؼ 91/147فطبلا للمغؾىم الخىفيظر 

.  صيؿمبر مً ول ؾىت31الخجاعر و يخم فخذ الؿىت الجضيضة في أوائل يىايغ و حغلم في 

باليؿبت للمضازيل فانها جدكيل , فان ميزاهيت الضيىان جدكيل مً اإلاضازيل والىفلاث93/108وخؿب اإلاغؾىم 

: مً

 ئيغاصاث الىغاء .

يخػامل صيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر لىاليت مؿخغاهم مؼ غضة مإؾؿاث ماليت أولها الهىضوق الىطني 

 30 وبيؿبت 100 الظر يػخبر اإلامٌى الغئيس ي للمكاعيؼ الؿىىيت التي يكغف الضيىان غلى اهجاػها بيؿبت  CNLللؿىً 

. فيما يسو الؿىىاث الاحخماغيت الدؿاهميت

باالظافت ئلى كغى  ,BDLوهظلً بىً الخىميت اإلادليت ,TPهما جخػامل مؼ مإؾؿاث ماليت أزغي والخؼيىت الػامت

 و خضيثا جم الخػامل مؼ الهىضوق الىطني إلاػاصلت CCP و ػياصة غلى طلً هىان الحؿاب البريضرCPAالكػبي الجؼائغر 

.  همإؾؿت حضيضة جلضم ئغاهاث للمىاطىين.f.n.p.o.sالخضماث الاحخماغيت 

 

.ئحغاءاث الفىجغة في الضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر : اإلابدث الثاوي   

 2.خغهت الفىجغة في اإلاإؾؿت : اإلاطلب ألاٌو 

 ؤلاصاعيت  ئحغاءاث الفىجغة : أوال

  أزغي و هظا خؿب هىغها و طبيػت وكاطها لىجهائلىؤلاصاعيت مً مإؾؿت  جسخلف ئحغاءاث الفىجغة 

 اؾخالمغاصة ما جخماثل في الليام بسطىاث مكترهت في ئحغاءاتها ؤلاصاعيت لػمليت الفىجغة، فىجض في البضايت 

 الفاجىعة هأٌو ئحغاء و الظر ييىن مخبىغا بمغاكبتها مً خيث اإلادخىي واإلاػطياث و جصحيدها مً ألازطاء،

 يلحها الدسجيل اإلاداؾبي للفاجىعة بػض الخأهض مً صحت مدخىياتها، وألن اإلاإؾؿت مطالبت بالخهغيذ بأغمالها

 الخجاعيت لضي مهلحت الًغائب، فال بض مً جلضيمها ليل اإلاػلىماث الالػمت مً أحل حؿىيت ويػيتها اججاه

 اإلاهلحت و صفؼ ما جغجب غلحها مً يغائب و عؾىم، ثم جلىم اإلاإؾؿت بخلضيم ول الىثائم الدسجيالث

                                                           
  مً زالٌ وثائم اإلاإؾؿت1
2

 مً زالٌ وثائم اإلاإؾؿت 
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 اإلاداؾبيت الالػمت في قيل ملف وامل إلاهلحت الخؼيىت مً أحل حؿضيض مبلغ الفاجىعة هظه ألازيرة التي جخىلى

 :يلي غمليت نغف الكيً وصفؼ مؿخدلاث اإلاىعص،جخلخو هظه ؤلاحغاءاث ،فيما

 الاجفاق الفاجىعة و مغاكبت الفاجىعة مً خيث اإلاػطياث واإلادخىي واإلابالغ ئن واهذ مطابلت إلاىانفاث اؾخالم -

 .ثم الليام بالدسجيل اإلاداؾبي لهظه الفاجىعة

 .جىفير اإلاػلىماث اليافيت إلاهلحت الًغائب و حؿىيت الىيػيت اججاهها -

 جلضيم الىثائم و الدسجيالث اإلاداؾبيت الالػمت في قيل ملف وامل إلاهلحت الخؼيىت مً أحل الليام بػمليت -

 . ؾضاص مبلغ الفاجىعة، و كيام مهلحت الخؼيىت بهغف الكيً للمىعص و صفؼ مؿخدلاجه

أما باليؿبت لخدغيغ فىاجير فان صيىان التركيت و حؿيير غلاعر مإؾؿت اكخهاصيت فهي ال جلىم بخدغيغ الفىاجير الن 

و هي وثيلت   (أمغ بالضفؼ) فهي جدغع وثيلت  زانت بالؼاميت الضفؼ ؤلايجاع للؼبائً و حؿمى بـــ ؤلايجاعوكاطها يغجىؼ غلى 

حسجل فحها اؾم اإلاؿخفيض مً ؤلايجاع و اإلابلغ اإلاضفىع بالضيىاع و طغيلت الضفؼ ئطا واهذ غً طغيم البىً أو البريض و في 

 (1)ألازير جىكؼ مً طغف اإلاؿخفيض و عئيـ صائغة اإلااليت و اإلاداؾبت أهظغ اإلالحم عكم 

 .1الىثائم اإلاهاخبت لحغهت الفىجغة في اإلاإؾؿت : ثاهيا 

غىضما هلٌى غمليت الفىجغة ال جسو الفاجىعة فلط فهي جسو ول وثيلت جثبذ خغهت ألامىاٌ أو ؾلػت و التي 

ؾىض الطلبيت ، ونل الاؾخالم ،ونل حؿليم ، بطاكت اإلاسؼون ،  )بها حسجل مداؾبا هبيان و جخمثل هظه الىاثائم في 

  (الخ ..قيً بىيي 

 : أهم الىثائم اإلاؿخػملت زالٌ غمليت الفىجغةو مً 

اإلاىاص ألاوليت و اللىاػم  هي وثيلت جهىف مً زاللها ول اخخياحاث اإلاإؾؿت ،مbon de commandeً : ونل الطلبيت -

 مً خيث جدضيض الىميت و الىىغيت والجىصة وبأؾػاع مػلىلت لخبػث للمىعص مً طغف

  (2)اإلالحم عكم مهلحت الخمىيً ،

 وغىىان اإلاىعص ،البًاغت أو الؿلػت اؾمهي غباعة غً وعكت يبػثها اإلاىعص ئلى اإلاإؾؿت ،جدخىر غلى Facture: الفاجىعة -

( 3)اإلالحم عكم أهظغ وغضص الىخضاث وؾػغ الىخضة 

التي جدمل عكم الفاجىعة و ونل الطلب و عكم ونل الاؾخالم  ، ش يء مغاص  هي غباعة غً وثيلت: (Monda)آمغ بالهغف 

قغائه ،ثمً الكغاء ،جاعيش و عكم الكيً ئطا ؾضصث بكيً بىيي  ففي هظر الىثيلت يىحض زخم و ئمًاء ول مً عئيـ 

مهلحت الىؾائل الػامت ، عئيـ صائغة اإلاىاعص البكغيت ، مضيغ غام بالىيابت ، و عئيـ صائغة اإلااليت و اإلاداؾبت  الظر 

 (7)اإلالحم عكم أهظغ . يضٌ غلى مىافلتهم غلى غمليت الكغاء 

 لحمالم أهظغ ، يدغعها مؿير اإلاسؼون ئلى اإلاسؼن وهى ونل يبين ونٌى الؿلػت bon de reception:ونل الاؾخالم  -

 (4 )عكم

 (5)اإلالحم اإلاإؾؿت أهظغ يدغع مً طغف اإلاىعص ، يثبذ ئيهاٌ الؿلػت ئلى  bon de livraision :ونل الدؿليم  -

                                                           
1

  وثائم اإلاإؾؿتباالغخماص غلىمن إعذاد انطانبت  



 الػلاعر  الدؿيير و التركيت صيىان خالت صعاؾت ) اكخهاصيت مإؾؿت في للفىجغة اإلاداؾبيت مػالجت : الثالث الفهل

 (بمؿخغاهم

 

78 

 

زغوحه مً اإلاسؼن، خيث  هي وثيلت جبين جطىاعث اإلاسؼون مً لحظت ونىله ئلى غايتFich de stock : بطاكت اإلاسؼون  -

 .حسجل فحها ول اإلاؿخلؼماث اإلاخػللت بالضزٌى و الخغوج و الثمً

بها أمين اإلاسؼن في  هي وثيلت حػبر غً زغوج الؿلػت مً اإلاساػن و يدخفظbon de sortie magasin :  ونل الخغوج -

 (6)اإلالحم  أهظغ .)ألاعقيف 

 .و ول هظه الىثائم حؿخسضم في الدسجيل اإلاداؾبي و جيىن بدسجيل عكم الىنل أو فاجىعة في كيض ليل غمليت 

1.اإلاغاخل التي جمغ بها الفىجغة في اإلاإؾؿت :  اإلاطلب الــثــاوي 

 ؾىىضح مسخلف مغاخل الفاجىعة التي جمغ بها في اإلاإؾؿت مً ئغضاصها ئلى حسجيلها ،وهظا جبيين الػالكت بين

 :مسخلف اإلاهالح ومؿاهمتها في جغجيب خغهت الفىجغة في اإلاإؾؿت، خيث جخمثل اإلاغاخل فيما يلي

 صج 100000في هظه اإلاغخلت جطلب اإلاإؾؿت فاجىعة قيليت كبل قغاء جثبيخاث أو ؾلػت التي جفىق اإلابلغ : 1اإلاغخلت 

فهي كبل قغاء يلىم مىظف مً الىؾائل الػامت بجلب فىاجير قيليت مً غىض غضة مىعصيً للمإؾؿت و جضعؽ ول 

فاجىعة مً خيث هىع اإلاىخىج و الؿػغ و يخم ازخياع بيجهم غلى أكلهم ؾػغ و أحىص ؾلػت ، ثم يػض ونل الطلب بىاءا 

 .غلى فاجىعة قيليت 

البًاغت، مىانفاتها،  )خيث يخًمً هظا الىنل غلى جلىم اإلاهلحت بخدغيغ ونل الطلبيت في هظه اإلاغخلت  :2اإلاغخلت -

 وفلا الخخياحاث اإلاإؾؿت جمط ى مً طغف عئيـ اإلاهلحت و جىحه للمضيغ الضيىان التركيت ،  (والىميت التي يغيضها

 والدؿيير الػلاعر الظر يمط ي غلى مىافلخه و يىحه ئلى مهلحت الىؾائل الػامت التي ميلفت بالكغاء

اؾخالم الفاجىعة  يخم ملاعهتها مؼ ونل الطلب مً طغف مهلحت الىؾائل الػامت ثم جىحه الى بػض   :3ة اإلاغخل-

لدؿضيضها ،كبل حؿضيضها يجب مىافلت غلى غمليت الكغاء غً طغيم وثيلت آمغ بالهغف  (الخؼيىت )مهلحت اإلااليت 

(Monda)  . 07اإلالحم عكم أهظغ  

 .و يىحه للؿم الىؾائل الػامت   غىض اؾخالم الؿلػت يلىم أمين اإلاسؼن جدغيغ ونل الاؾخالم   :4 اإلاغخلت-

 هي آزغ زطىة في آزغ مغخلت مً مغاخل غمليت الفىجغة ، يلىم اإلاداؾب بدسجيل غمليت :  5ة اإلاغخل-

 fiche)   يخم حسجيل فاجىعة  مداؾبيا و جطبؼ وثيلت الدسجيل اإلاداؾبي  ،إلااليتالفىجغة بػض اؾخالمها مً اإلاهلحت ا

d„imputation comptable)  ًالتي جخًمً كيض الدسجيل الػمليت في اليىميت و ييىن لضيها عكم و جمط ى و جسخم م

 بػضها جدفظ في ألاعقيف مهاخبت الفاجىعة و ونل الطلب  (8)اإلالحم عكم طغف عئيـ مهلحت اإلاداؾبت مثاٌ أهظغ 

. و ونل الاؾخالم و آمغ بالهغف و الكيً بىيي أو بغيضر 

  ؤلاغالم آلالي في الدسجيل اإلاداؾبي لػمليت الفىجغةاؾخػماٌ: اإلاطلب الثالث

  بغامج ؤلاغالم آلالي الخانت باإلاداؾبت مًاؾخػماٌحػخمض اإلاإؾؿت في اإلاػالجت اإلاداؾبيت للفىجغة ، غلى 

 أحل حؿهيل غمليت الدسجيل اإلاداؾبي وعبذ الىكذ مً حهت ،وجىظيم اإلاػلىماث بطغيلت يؿهل فهمها

 . وخفظها مً حهت أزغي 
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 PC COMPTA“ ”حػغيف بغهامج ؤلاغالم آلالي اإلاداؾبي: أوال

 غباعة غً بغهامج ئغالم آلي زام باإلاداؾبت ، يؿاغض في الدسجيل اإلاداؾبي إلاسخلف اإلاػامالث مً بيؼ

 وقغاء وجدليلها ، يخًمً ملفاث مسخلفت يمىً الىنٌى ئلحها ببؿاطت مً كبل اإلاؿخسضم ويػض مً أفًل

 البرامج اإلاداؾبيت ألاهثر اؾخػماال مً طغف اإلاإؾؿاث والكغواث ، خيث يخماش ى هظا البرهامج مؼ الىظام

 .اإلاالي اإلاداؾبي الجضيض

  ”PC COMPTA“  حؿخسضم في حسجيالتها اإلاداؾبيت هظا البرهامجBATICIM" " واإلاإؾؿت مدل الضعاؾت

   :“ PC COMPTA" مغاخل الدسجيل اإلاداؾبي في بغهامج: ثاهيا

 غلى غضة مغاخل ، يمىً خهغها فيPC COMPTAجمغ غمليت الدسجيل اإلاداؾبي وفم بغهامج 

 :مغخلخين

 .مغخلت مغاكبت اإلاػلىماث: اإلاغخلت ألاولى

 بػض ئغضاص الفاجىعة وحؿليمها إلاهلحت اإلاداؾبت ، يخم الخأهض مً مدخىياتها ومغاكبتها مً خيث الىميت ،-

 اإلاىعص )الؿػغ ، اإلابلغ ؤلاحمالي والخأهض مً مضي صحتها ومضي الالتزام بكغوط لػلض مً كبل الطغفين 

 (.والؼبىن 

 . عكم الفاجىعة ، جاعيسها ، عكم الحؿاب البىيي والخاعيش: مغاكبت اإلاػلىماث الىاعصة في الفاجىعة مً -

 . مضي جطابم مدخىي الفاجىعة مؼ ونل الطلب وونل الاؾخالم مغاكبت-

 بػض الخأهض مً صحت الفاجىعة ، يلىم اإلاداؾب بدسجيل اإلاداؾبي للفاجىعة ، بػض جدضيض اإلابلغ ؤلاحمالي-

 . الىاحب الضفؼ وملاعهت اإلابلغ ؤلاحمالي الظر جم خؿابه مؼ اإلابلغ الىاعص في ونل الطلب

 .”PC COMPTA“  مغخلت الدسجيل اإلاداؾبي للفاجىعة وفم بغهامج: اإلاغخلت الثاهيت

 والخأهض مً صحبتها ، جأحي اإلاغخلت الدسجيل اإلاداؾبي" مغاكبت اإلاػلىماث " بػض الاهتهاء مً اإلاغخلت ألاولى 

 : للفاجىعة وفم بغهامج ؤلاغالم آلالي

 :وجخلخو مغخلت الدسجيل اإلاداؾبي في الخطىاث الخاليت

 . ولمت اإلاغوعوازخياع ”PC COMPTA”فخذ هافظة بغهامج ؤلاغالم آلالي-

  .(ملف) " DOSSIER " ازخياع-

 . جدضيض الؿىت التي وعصث في الفاجىعة مً أحل الليام بػمليت الدسجيل في هفـ جلً الؿىت-

 . اإلاؿخسضم وولمت اإلاغوع ثم الاهخلاٌ ئلى مغخلت حسجيل الفاجىعةأؾمجدضيض -

 PC COMPTA ”" الدسجيل اإلاداؾبي لفاجىعة الكغاء والبيؼ وفم بغهامج: ثالثا

 غىض ئجمام مغخلتي اإلاغاكبت وفخذ البرهامج مً أحل الليام بػمليت الدسجيل اإلاداؾبي، جأحي مغخلت الدسجيل

 :اإلاداؾبي للفاجىعة ، خيث هميز هىغين مً الدسجيل اإلاداؾبي غىض الكغاء وغىض البيؼ ، والخالي
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  ”PC COMPTA ”الدسجيل اإلاداؾبي لفاجىعة الكغاء وفم بغهامج-

 والظر يدخىر غلى ازخياعاث ، هسخاع ”JOURNAL “  بػض الًغط غلى ػع الدسجيل ، هًغط غلى ػع - 

 ACHATأر الكغاء. 

 هلىم بػمليت الدسجيل اإلاداؾبي لػمليت الكغاء ، بضءا مً الخاعيش ثم أعكام الحؿاباث غلى غايت ئنهاء غمليت-

 . الدسجيل

  PC COMPTA “  “ الدسجيل اإلاداؾبي لفاجىعة البيؼ وفلا لبرهامج-

 في غمليت البيؼ هلىم بىفـ الخطىاث الؿابلت التي جمغ بها غمليت الدسجيل اإلاداؾبي للكغاء لىً مؼ ازخياع

VENT بضال مً (اإلابيػاث  )أر   ، ACHATثم هلىم باصزاٌ الخاعيش وأعكام الحؿاباث ئلى غايت 

 .ئنهاء غمليت الدسجيل

 .الدسجيل اإلاداؾبي لػمليت الكغاء و الىغاء : اإلابدث الثالث 

 1.الدسجيل اإلاداؾبي لػمليت الكغاء : اإلاطلب ألاٌو 

        ليل مإؾؿت هظام زام بها في حسجيل غملياث الحؿابيت و جغجيب اإلاػلىماث فللضيىان التركيت و الدؿيير 

الػلاعر طغيلت خفظ البياهاث و الىثائم فهي بػض مغاكبت الفاجىعة مؼ ونل الطلب و ونل الدؿليم جلىم مإؾؿت 

بدسجيل الػمليت مداؾبيا و بػضها جدفظ في ألاعقيف وييىن مغجب ول قهغ و الؿىت غلى خضة و ول بياهاتها جدفظ 

 .بىفـ الطغيلت لدؿهيل الغحىع ئلحها في خالت وحىص زطأ و مغاص الخأهض مً صحتها  

  حسجيل باليؿبت للخثبيخاث : أوال 

حسجل خؿاباث الخثبيخاث بالجاهب اإلاضيً في جاعيش صزٌى ألانل جدذ عكابت اإلاإؾؿت بخيلفت الكغاء أو بليمت ؤلاؾهام 

. ملابل الجاهب الضائً خؿب الحالت ألخض الحؿاباث اإلااليت 

 صج الدؿضيض 1679500أ بليمت .ط. ئكخيذ اإلاإؾؿت ؾياعة مً قغهت عوهى الجؼائغ ف29/04/2018بخاعيش : 1مثاٌ 

 .( 9) اإلالحم  أهظغFVVNF0492349بكيً بىيي الفاجىعة عكم 
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 :ييىن الدسجيل في اليىميت والخالي 

 

 

 

 

1.679.500 

 

 

 

 

1679.500 

 

1.679.500 

 

 

 

 

 

1.679.500 

 

 

 قغاء ؾياعة

 

مىعصو الخخبيخاث 

 fvvnf0492349فاجىعة 

 

 

 

 

404212 

 

 

 

 

512102 

 

218220 

 

 

 

 

 

404212 

 

مىعصو الخثبيخاث 

 BDLالبىً 

 ****قيً عكم 

 

 

 ، الغؾم غلى الليمت  TTC صج 199087اكخيذ مإؾؿت مىلض ههغباء مً غىض مىعص مػغاف مضاوي بمبلغ  : 2مثاٌ 

 . 23/06/2019 بخاعيش 19/065الدؿضيض بكيً بىيي الفاجىعة عكم  % TVA  19اإلاًافت 

: ييىن حسجيل غلى هدى الخالي 

 

 

 

199087 

 

 

 

 

 

199087 

 

167.300 

31.787 

 

 

 

 

 

199087 

 

 

قغاء مىلض ههغبائي 

عؾم غلى اللؿيمت اإلاًافت 

مىعصو الخثبيخاث 

 N°065/19فاجىعة 

 

 

 

 

404212 

 

 

 

 

 

512102 

 

215210 

445240 

 

 

 

 

 

404212 

 

مىعصو الخثبيخاث 

 BDLالبىً 

 2865108قيً بىيي عكم 

05/05/2018 

 

07/05/2018 

 

04/11/2019 

 

04/11/2019 
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  (مكترياث مسؼهت)باليؿبت إلاؿخلؼماث الفترة : ثاهـــيـــا. 

ئلخ يػني ول اإلاىاص اللابلتة ...جلىم اإلاإؾؿت بكغاء ول ما يلؼمها مً أوعاق ، أكالم ، و مىاص البىاء مً أحل أو جؼيين

. للخسؼيً فخلىم اإلاإؾؿت بىفـ الػملياث 

 باؾخالم 12/03/2018 الظر يبين فاجىعة الكغاء إلاػضاث خيث كامذ اإلاإؾؿت في جاعيش (03)اإلالحم عكم خؿب : مثـــاٌ 

 . 29فاجىعة الكغاء عكم 

1/ Flexible , 2/ Collier , 3/Scotch Aluminium , 4/ Robinet de puisage …exct . 

 صج كامذ اإلاإؾؿت بدؿضيض مبلغ الفاجىعة غً طغيم قيً بىيي الدسجيل الخام بهظه الػمليت 138870بمبلغ 

: والخالي

 

 

 

138870 

 

 

 

 

138870 

 

138870 

 

 

 

 

138870 

 

 

 

جمىيىاث أزغي مسؼهت 

مىعصو الخثبيخاث 

 29فاجىعة عكم 

 

 

 

401312 

 

 

 

 

512102 

 

382227 

 

 

 

 

401312 

 

مىعصو الخثبيخاث 

 BDLالبىً 

 531قان بىيي عكم 

غىض صزٌى الؿلػت ئلى اإلاسؼن حسجل خؿابيا  

 

  

 

 

 

 

 

138870 

 

 

138870 

 

 

 

 

لىاػم كابلت ؤلاؾتهالن 

جمىيىاث أزغي مسؼهت 

 *****ونل صزٌى عكم

 

 

 

382227 

 

 

322207 

 

 

26/09/2018 

 

26/09/2018 

 

26/09/2018 

 



 الػلاعر  الدؿيير و التركيت صيىان خالت صعاؾت ) اكخهاصيت مإؾؿت في للفىجغة اإلاداؾبيت مػالجت : الثالث الفهل

 (بمؿخغاهم

 

83 

 

 غىض زغوج الؿلػت مً اإلاسؼن ييىن الدسجيل واألحي 

 

 

 

10.000 

 

 

10.000 

 

 

 

 

لىاػم كابلت ؤلاؾتهالن 

جمىيىاث أزغي  

 *****ونل زغوج عكم

 

 

 

602102 

 

 

322207 

 

 

 

 باليؿبت للخضماث الخاعحيت ألازغي : ثــالــثـــا 

التي جخمثل في الهياهت و الخهليداث و الخأميىاث ،ئجاواث الهاجف ، زضماث البىً و ما يماثلها مً ؤلاقتراواث فيلهم 

 : فييىن حسجيل والخالي 62 و 61يىضعحىن في خؿاباث 

  كامذ مإؾؿت بضفؼ كيمت الخأميىاث هلضا 18/07/2019في جاعيش : مــثــاٌ 

 

 

320000 

 

 

 

 

 

320000 

 

 

320000 

 

 

 

 

320000 

 

 

 

أكؿاط جأميىاث 

مىعصو مسؼوهاث 

 ***حسجيل الفاجىعة عكم 

 

 

 

***401 

 

 

 

 

***512 

 

***616 

 

 

 

 

***401 

 

زؼوهاث مىعصو الم

البىً  

  ***حؿضيض بكيً عكم

 

 : و ييىن الليض واآلحي 607غىضها يسجل بدؿاب  (...مثل ههغباء ، غاػ ، ماء  )أما باليؿبت للمىاص غير كابلت للخسؼيً 

 TTC صج 50000 بليمت 24/08/2019 و طلً في 000636كامذ اإلاإؾؿت بدؿضيض فاجىعة الىهغباء و الغاػ عكم : مثاٌ 

15/10/2018 

 

18/07/2018 

 

18/07/2018 
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50.000 

 

 

 

 

50.000 

 

 

40.500 

9.500 

 

 

 

 

50.000 

 

 

 

مكترياث غير مسؼهت 

  TVAكابلت لإلؾترحاع

مىعصو مسؼوهاث 

 00636الفاجىعة عكم 

 

 

 

401311 

 

 

512202 

 

***607 

445640 

 

 

401311 
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البىً  

 31176حؿضيض بكيً عكم 

 

 

.الدسجيل اإلاداؾبي لػملياث البيؼ في الضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر : اإلاطلب الثاوي  1 

                بما أن صيىان التركيت و حؿيير غلاعر مإؾؿت زضماجيت فمبيػاتها غباعة غً جلضيم زضماث مخػضصة هىغاء 

ؾىىاث و اإلادالث و ئهجاػ الؿىىاث الاحخماغيت ، و الؿىىاث الاحخماغيت الدؿاهميت ، و الؿىىاث التركىيت و اإلادالث 

 .الخجاعيت مً الجماغاث اإلادليت للضائغة أو مً مضيغيت أمالن الضولت و هظلً الىهالث الػلاعيت

 .فالغيراصاث الضيىان جخمثل في الىغاء فلط فخخمثل مىخىحاتها في هغاء مدالث و ؾىىاث و غغاماث الخأزير صفؼ ؤلاحاع

للضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر وخضاث الخدهيل ؤلايجاع جخىػع في الضوائغ و البلضياث لىاليت مؿخغاهم و طلً 

لدؿهيل غلى اإلاىاطىين حؿضيض  ؤلايجاع و يىفغ غلحهم الىكذ و مهاعيف الخىلل و مً الىخضاث اإلاىحىصة في مؿخغاهم     

 حىيليت ، خغيت ، ؾيضر لخًغ ، ؾيضر غلي ، غكػاقت ، زير الضيً ، جاصلـ ، غين 5ججضيذ ، مؼغغان، خكم،  )

 (إللخ...الىىيص ي ، مماف ، بىكيراط، ؾيراث 

. ففي الدسجيل اإلاداؾبي ول وخضة ججمؼ ول ونٌى حؿضيض ؤلايجاع و ئحغاصها في وثيلت التي جمثل الحهيلت اليىميت 

فيلها فيلها جغفؼ للضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر لدسجيلها مداؾبيا و بػضها جدفظ في ألاعقيف ول وخضة غلى 

. خضة

                                                           
1

  وثائم اإلاإؾؿتباالغخماص غلىمن إعذاد انطانبت  

24/08/2019 

 

124/08/2019 
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 : و الدسجيل اإلاداؾبي لػمليت ؤلايجاع ييىن هما يلي 

 صج ، عؾم غلى 3282693,10كامذ وخضة جيجضيذ بخدهيل ؤلايجاع غلى الؼبائً و وان مبلغ ئيجاع الؿىىاث  : 1مــثــاٌ 

 صج و كامذ مإؾؿت بسضمت جىظيف الػماعاث مً طغف غماٌ 15000 ، و كضعث جياليف أزغي % 9الليمت اإلاًافت 

 اإلالحم  أهظغ31/01/2019 صج و كامذ بدسجيل اإلاداؾبي في اليىم 15000الىظافت الخانين بالضيىان و كضع اإلابلغ بــ 

 ( .11)عكم 

 

 

 

 

3282693,10 

72611,37 

295442,38 

13796,16 

15000,00 

 

3.646.543,01 

15000,00 

 

 

 

 

 

 

ػبائً ججضيذ 

زضماث حاع ئهجاػها 

 

ئيجاعاث الؿىىاث 

 ئيجاعاث ججاعيت

TVA  9اإلادهلت% 

TVA  19اإلادهلت% 

زضماث وأقغاٌ اإلالضمت 

 

 

 

 

 

706101 

706103 

445130 

445140 

704400 

 

411101 

417101 

 

 

 

 

 

 

 ليؿخػمل الضيىان في الىظام الدسجيل اإلاداؾبي في جمييز بين الؼبائً أو اإلاىعصون و البىىن الظر يخػامل : مالخظت

 خيث له زاهت زانت جظهغ في اليىميت بجاهب البيان  Tiersمػهم باغطاء ول واخض مجهم جغكيم زام به و يؿمى 

(LIBELLE)  ئلخ ...و الخاعيش. 

:  و جمثلذ في 31/01/2019كامذ اإلاإؾؿت بخدهيل ؤلايجاعاث غً طغيم الهىضوق بىؾط اإلاضيىت في جاعيش : 2مــثـــاٌ 

 صج ، كضعث الخياليف 98508,75 صج و الؼبائً اإلاؿخأحغيً اإلاخػاكضيً 2048761,16الؼبائً اإلاؿخأحغيً الػاصيين ، 

 صج ، و خم الطىابؼ 20050,70 صج ، و غغاماث الخأزير كضعث ب ــ 62500الهياهت و الخىظيف الخانت باإلاؿخأحغيً 

. صج 20 صج و فىاعق الهىضوق الخدهيل 28375

 

 

31/01/2019 
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 :حسجل مداؾبيا هما يلي 

 

 

 

2.048.761,16 

98.508,75 

62.500,00 

28.375,00 

20.050,70 

20,00 

 

 

 

2.258.215,61 

 

 

نىضوق وؾط اإلاضيىت 

ػبائً مؿخأحغيً غاصيين 

ػبائً مؿخأحغيً مخلاغضيً 

 (نياهت وجىظيف)زضماث ملضمت 

خم الطىابؼ 

غؼاماث الخأحير  

فىاعق الهىضوق الخدهيل 

 

 

 

 

411103 

411111 

417103 

447702 

757800 

758900 

 

 

 

531203 

 

 

 

 

 

 

 

  12اإلالحم عكم أهظغ 

الؼبائً اإلاؿخأحغيً اإلاخػاكضيً اإلالهىص بها أن الؼبىن يخػاكض مؼ اإلاإؾؿت التي جيىن وؾيط بيىه و بين : مالخظت 

 .الضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر في حؿضيض ؤلايجاع ، فهى يؿضص للمإؾؿت ، و اإلاإؾؿت حؿضص بضوعها للضيىان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2019 
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 .زاجمت الفهل 

وزانت في مهلحت إلاداؾبت ، حػغفىا الضيىان التركيت و الدؿيير الػلاعر بػضما كمىا بالضعاؾت اإلايضاهيت في                  

اإلاىهجيت لخىظيم الػملياث اإلاداؾبيت ، خيث حػغفىا غلى هيفيت حسجيل الػملياث اإلاداؾبيت للفىجغة  غلى الطغيلت

 ,اإلاؿاغضة لظلً والخلىياث

 وأزيرا هخىنل بأن للمداؾبت صوع هبير في اإلاإؾؿت خيث ال حؿخطيؼ هظه ألازيرة أن حؿخغني غجها ألنها هي

 أؾاؽ جىظيم اليكاطاث التي جلىم بها اإلاإؾؿت

 



 

 خاتمة عامة
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ؤلاجساءاث اإلاسخعملت  جمنىا مً معسفتOPGI مً خالى الفترة التي قضيىاها في التربص على مسخىي 

في معسفت الىضعيت  واإلاسخخدمت في الدسجيل اإلاداسبي التي بدوزها جقدم معلىماث شبه دقيقت والتي حساعد

،أداءها مً خالى  لي الىخدة ، خيث أن هره اإلاعلىماث جترجم وشاط اإلاؤسستواإلااليت بصىزة واضحت إلاسؤ

خاصت، خيث أن ما  جمع ألاخداث اإلاخىقعت ليشاط اإلاؤسست بصفت عامت والىثائق اإلاداسبيت اإلاخخلفت بصفت

إلى جصحيذ ألاخطاء  ًىظم هره اإلاعلىماث اإلاداسبيت هى هظام السقابت الداخليت الري حعخبر أهم هظام يهدف

الدًىان الىطني جسبص ب واإلاخالفاث التي جددث في اإلاؤسست، ومً أجل جدقيق أهداف الدزاست ، قمىا بئجساء

ق الخعسف علىو الدسيير العقازي  دوزة   مً خالى دزاست ليفيت الدسجيل اإلاداسبي لعمليت الفىجسة عً طٍس

 .الىثائق وؤلاجساءاث الالشمت في عمليت الفىجسة

 : هخائج الدزاست الخطبيقيت

 : ًلي مً خالى الدزاست اإلايداهيت، وسخخلص ما

 حعد عمليت الفىجسة مً أهم العملياث في اإلاؤسست هظسا لدوزها ومدي جأثيرها على باقي الىظائف -

 حسيير اإلامخلهاث و الخدصيل خصىصا وظيفتي  

 جدبع اإلاؤسست هفس إجساءاث عمليت الفىجسة مً خالى البرامج والىظم اإلاعلىماجيت ،التي حعخمدها اإلاداسبت -

 العامت طبقا للىظام اإلاداسبي اإلاالي الجدًد؛

 حعخمد اإلاؤسست في عمليت الدسجيل اإلاداسبي لعمليت الفىجسة اسخخدام زمىش مخصصت للعمالء و البىىك -

 ما ٌسهل على اإلاداسب القيام بعمليت الدسجيل اإلاداسبي؛...واإلاىزدًً

 جىظيم العمل في اإلاؤسست وذلو مً خالى جقسيم العمل بديث مل عامل له عمل خاص له ؛ -

 العمل واإلاساهمت في جىميت زوح العمل الجماعي والخعاووي في اإلانخب بصفت خاصت واإلاؤسست بصفت -

 عامت ؛

 العمل على جىخيد أهظمت ؤلاعالم آلالي وذلو مً أجل الدقت وسهىلت العمل، وخفظ اإلاعلىماث وضمان -

 . بين مخخلف أقسام ووخداث اإلاؤسستالاجصاى

  على أفضل ؤلاجساءاث والخقىياث وذلو مً أجل الحصىى على معلىماث ألثر دقت ؛الاعخماد

 . ست الجامعيت والعمل اإلايداوي فنالهما مطابق إلاضمىن اإلاداسبتزا لبير بين الداخخالفعدم وجىد  -

 :  الفسضياث الدزاستاخخباز

  فسضياث الدزاست وهياخخبازمً خالى الىخائج اإلادصلت عليها مً الدزاست أثىاء فترة التربص جمنىا مً 

 :مالخالي

 .عمليت الفىجسة جخص عملياث الشساء والبيع  -

 ًخعامل قسم اإلااليت واإلاداسبت في اإلاؤسست طبقا إلاا ًىص عليه الىظام اإلاالي اإلاداسبي الجدًد في -

 معالجت فىاجير الشساء والبيع ؛

 اإلاعالجت اإلاداسبيت لعمليت الفىجسة جمس على جملت مً ؤلاجساءاث مصاخبت لحسلتها في اإلاؤسست؛-

 جخم عمليت الفىجسة في اإلاؤسست مً خالى جدبع خسلت الفىاجير أثىاء عملياث الشساء والبيع ومخابعت الىثائق -
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ً ، دائسة اإلاداسبت واإلااليت ً وجخٍص  . اإلاصاخبت لها في مصالح جمٍى

 :  وجىصياثاقتراخاث

ً الفىاجير؛ -  ضسوزة مساًسة بسامج ؤلاعالم آلالي اإلاسخددثت في جقييم اإلاخصوهاث و جدٍو

 العمل على جىميت لفاءاث اإلاؤسست التي حعخمد عليها في عمليت الفىجسة وحسجيلها مداسبيا، وجقسيم العمل -

، و خلق مىاصب جدًدة لخىفير  على اإلاىظفين في قسم اإلاداسبت الضغطوشٍادة اإلاىظفين مً أجل جخفيف 

 .فسص حشغيل اإلاخخسجيين الجدد 

 الدسجيل اإلاداسبي آلاوي وذلو لخجىب أخطاء الدسلسل الصمني ؛ -

جي الجامعاث ومىدهم فسص لدمجهم في ميدان الشغل وضسوزةافخذ اإلاجاى  - ىاث لخٍس  لتربصاث والخهٍى

ً الجيد للطالبزافقت الجاهب الخطبيقي للجاهب الىظسي خالى مدة الدزام  .ست الجامعيت لضمان الخهٍى



 

 املراجع
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: الكخب 

م دار اليػز مكخبت الوفاء 2014عمز لػهب ، جلييم جطبيم الىظام اإلاداضبي اإلاالي الجشائزي ، الطبعت ألاولى -

. اللاهوهيت

 ، الجشء الثاوي مكخبت الػزكت IAS/IFRS) )غعيب غىوف ، مداضبت اإلاؤضطت طبلا إلاعاًير اإلاداضبت الذوليت - 

. الجشائزيت بوداود ، الجشائز 

جمال لعػيش ي مداضبت اإلاؤضطت و الجباًت وفم الىظام اإلاداضبي الجذًذ ، ألاوراق الشركاء ، الجشائز - 

2010 . 

بً سكورة العوهيت ، البطيط في اإلاداضبت العامت وفم الىظام اإلاداضبي اإلاالي الجذًذ ، طباعت دار اللذص .د

 . 2016العزبي وهزان 

عبذ الوهاب رميذي ، اإلاداضبت اإلااليت وفم الىظام اإلاداضبي اإلاالي ، طبعت ألاولى ، دار اليػز خيطلي ، بزج . د-

 . 2009بوعزيزيج 

:  الزضائل الجامعيت 

خكيمت أوكاضمي و ضميرة ضعذى ، حسجيل و جلييم الخثبيخاث وفم الىظام اإلاداضبي اإلاالي ، مذكزة لىيل - 

 . 2015غهادة ماضتر ، كليت العلوم الاكخصادًت ، جامعت بويزة 

 . 2010بوعالم صالحي ، أعمال ؤلاصالح اإلاداضبي اإلاالي ، مذكزة ماجيطتر ، جامعت الجشائز -

ضفيان بً بللاضم ، الىظام اإلاداضبي الذولي و جزغيذ إجخاد اللزار في ضياق العوإلات و جطويز ألاضواق اإلااليت ، -

 . 2010أطزوخت  الذكخورة ، كليت العلوم الاكخصادًت جامعت الجشائز 

 . 2014فاجذ أجىف مذكزة غهادة ماضتر أكادًمي في العلوم الخجاريت و علوم الدطيير ، جامعت أم بواقي، - 

. 2017مدمذ كشوط ، الدسجيل اإلاداضبي لعمليت الفوجزة في اإلاؤضطت مذكزة  غهادة ليطاوظ جامعت وركلت -

سهزة عالوي ، الفاجورة وضيلت غفافيت للممزضاث الخجاريت ، ماجيطتر في اللاهون الخاص ، كليت الحلوق و -

 . 2013العلوم الطياضيت ، وهزان 

: اإلاجالث و اإلالاالث 

 في الجشائز مجلت اكخصادًاث غمال  (IAS/IFRS)كخوع عاغور مخطلباث جطبيم الىظام اإلاداضبي اإلاوخذ - 

. افزيليا العذد الطادص ، جامعت غلف 
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. ابزاهيم مزوان مجلت اإلاداضب العزبي ،مطك دفاجز اإلاداضبيت -

: اإلالخلياث الذوليت و الوطىيت 

علي عشوس ، مدمذ مخىاوي ، مخطلباث جكييف اللواعذ الجبائيت مع الىظام اإلاداضبي اإلاالي ، ملخلى الذولي - 

 18-17ألاول خول الىظام اإلاالي الجذًذ في ظل معاًير مداضبيت دوليت ، اإلازكش الجامعي بالوادي ، الجشائز ًومي 

 . 2010جاهفي 

- Projet de système Comptable financier conseil de comptabilité , Ministère des finance ;Février 

2005 

: اللواهين و اإلازاضيم 

 اإلاخضمً الىظام اإلاداضبي اإلاالي، الجزيذة الزضميت العذد 25/11/2007 الصادر بخاريخ 11-07اللاهون ركم - 

74 . 

 . 41 ، الجزيذة الزضميت العذد 2004 ًوهيو 23 مؤرر 02-04كاهون ركم -

 اإلادذد لػزوط و كيفياث مطك اإلاداضبت بواضطت 2009 أفزيل 07 اإلاؤرر 110-09مزضوم جىفيذي ركم - 

 . 21اعالم آلالي ، الجزيذة الزضميت العذد 

كيفياث جدزيز الفاجورة ، الجزيذة الزضميت العذد  " 2005 أكخوبز 07 اإلاؤرر في 305-95مزضوم جىفيذي ركم -

58 .

:  مواكع ألاهترهذ 

- Talabadz1.blogspot.com  

   www.aam-web.com - مجلت اإلاداضب العزبي 

 www.ta3lime.com - مىخذى الخعليم الجامعي علوم الدطيير و الخجارة 

  dafter.sa.blog.différence.com - الفزق بين مطك دفاجز و اإلاداضبت 

  https://accdiscussion.com ماهي دفاجز مداضبيت  خطب هظام اإلاداضبي اإلاالي الجشائزي 

 - www.compta-213.com  

 

http://www.aam-web.com/
http://www.ta3lime.com/
https://accdiscussion.com/
https://accdiscussion.com/
https://accdiscussion.com/
http://www.compta-213.com/


 

 املالحق

 

























 امللخص

تهدف هذه الدراست إلى الخعٍزف بعمليت الفوجزة وكيفيت حسجيلها في ًوميت املؤسست حسب الىظام املحاسبي 

 املالي الجدًد،

لخكون محل اجزاء دراستي هذه، حيث اعخمدث على املىهج  دًوان التركيت و الدسيير العلاري وكد اخترث 

لخحليل هظام الفوجزة في املؤسست باالعخماد على أوراق محاسبيت وملابالث مع إطاراث في  الوصفي الخحليلي

 .إدارة املحاسبت العامت

كبيرة  لها أهميتدًوان التركيت و الدسيير العلاري الوفي ألاخير جوصلذ مً خالل دراستي الى ان الفاجورة في 

 PC  بزهامجمً خمست إطاراث ًلومون بدسجيل الفواجير فيما ٌسمى ب حيث جخكون مصلحت املحاسبت العامت

Compta كون معهم رئيس املصلحت، هذا العدد مً العمال في املصلحت هو ما ًترجم حساسيتها باملؤسست،  ٍو

  .PC Compta بزهامج  املؤسست مواكبت لىفسها وحسير في اججاه جيد خصوصا المخالكهاأنفمً هىا وسخيخج 

 

 محاسبي املالي فوجزة، حسجيل املحاسبي، هظام :الكلماث املفخاحيت

Cette étude vise à identifier le processus de facturation et les modalités d'inscription dans 

le journal de l’entreprise selon le nouveau système de comptabilité financière, j’ai choisi l’Office de 

la Promotion et de la gestion de l’immobilier être le lieu de tenir mon étude, tel qu'adopté par 

l'approche descriptive et analytique pour analyser le système de facturation de l'organisation 

sur la base des documents comptables et des entretiens avec des cadres dans la gestion 

Comptabilité générale 

En fin de compte, à travers mes études ont conclu que la facture est d'une grande importance 

dans l’Office de la Promotion et de la gestion de l’immobilier où le service de la comptabilité 

générale contient cinq cadre enregistrent les factures dans ce qu’on appelle le programme PC 

Compta et avec eux le chef service , ce nombre de travailleurs traduit sa sensibilité dans 

l’organisation , nous concluons que l’institution est suivre elle-même et elle dans la bonne direction 

, surtout elle possède des moyens technologique modernes spécieux un programme mondial tel 

qu’un programme PC Compta . 

Mots-clés : facturation, enregistrement comptable, Système Comptable Financier 

 


