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 :ملذمت 

لت ؤهمُت بالٛت في مسخل٠ اإلاىٓىماث الا٢خهاصًت، وجؼصاص  ل٣ض اخخل الىٓام البى٩ي مىظ ٞتراث ٍَى

ىُت وألاحىبُت مً حهت وم٘  ؤهمُت مً ًىم بلى آزغ م٘ الخُىعاث الهامت التي جُغؤ ٖلى الا٢خهاصًاث الَى

الث الٗم٣ُت التي ٌكهضها اإلادُِ اإلاالي مً حهت ؤزغي، ألهه حٗض بإحغجه اإلاسخلٟت ٖهب الا٢خهاص  الخدٍى

 والاؾدثماع ٞـي ٧ل اإلاجاالث (الىصاج٘)ال٣ىمي ألي مً صو٫ الٗالم مـً زال٫ ما ًباقغ مـً ججم٘ اإلاضزغاث 

وال٣ُام بإٖما٫ الىؾاَت اإلاالُت والاثخمان بإق٩اله اإلاسخلٟت، بلى ٚحر طل٪ مً اإلاٗامالث اإلاالُت التي ال ٚنى ٖنها 

. ال٢خهاص ؤي بلض في مسخل٠ صو٫ الٗالم

ًاٝ بلى طل٪ الضوع الخُىي الظي جلٗبه البىى٥ في عؾم وجىُٟظ مسخل٠ الؿُاؾاث اإلاالُت  ٍو

ت ومىاهج مسخلٟت وبؾتراجُجُاث هاجخت  والا٢خهاصًت ،خُث حؿخسضم البىى٥ َغ٢ا ٖضًضة وؤؾالُب مخىٖى

التي تهضٝ بلى بًجاص ؤًٞل الاؾخٗماالث للمىاعص اإلاخاخت لها في يل ال٣ىاهحن والخىُٓماث الؿاثضة واإلاٗمى٫ 

. بها

ً في ٖلىم اإلاهاٝع للبدث ًٖ ؾبل إلاىاحهت  ول٣ض ؤل٣ى ٧ل هظا بٓالله ٖلى حمٕى الباخثحن واإلا٨ٍٟغ

البىى٥ لخل٪ الخدضًاث التي ٌكهضها الٗالم اإلاالي بك٩ل ًًمً اؾخمغاعها ٖلى خلبت اإلاىاٞؿت، لظل٪ ؤصلى 

٤ ؤًٞل اإلا٣ىماث التي ًم٨ً ؤن ًغ٦ؼ ٖليها الىٓام اإلاداؾبي  اإلاداؾبىن بمضلىلهم في هظا اإلاجا٫ ًٖ ٍَغ

غ اإلاداؾبُت صازل وزاعج البى٪ وفي هٟـ الى٢ذ  بالبىى٥ بك٩ل ًم٨ىه مً جلبُت اخخُاحاث مؿخسضمي الخ٣اٍع

ض مً م٣ضعة البى٪ ٖلى : ًٍؼ

ل ؤو في ألاحل ال٣هحر - اث ؤلاهٟا١ والخدهُل ؾىاء ٖلى ألاحل الٍُى . جسُُِ وع٢ابت مؿخٍى

 .بصاعة ؤنى٫ والتزاماث البى٪ بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاءة -

حر ماقغاث هاجخت ل٣ُاؽ صعحت ٞٗالُت هٓم الغ٢ابت الضازلُت -  .جٞى

ما٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ -  .ؤلاٞهاح ؤو الكٟاُٞت ًٖ هخاثج ألٖا

وهٓغا ل٩ل ما ؾب٤ ط٦غه ٧ان مً الًغوعي جبؿُِ وجىيُذ ؤهم الٗملُاث البى٨ُت التي ًم٨ً ؤن 

: ًهاصٝ ؤي مخٗامل م٘ البى٪ َغح بق٩الُت الخالُت

 

 ٠ُ٦ جخم صعاؾت ؤٖما٫ البى٪ مداؾبُا ؟ :  ؤلاشياليت 

ُت الخالُت و                       : مً ؤحل الٟهم الجُض لخُثُاث اإلاىيٕى هىعص الدؿائالث الٟٖغ

 

:  الدعاؤالث الفشعيت

ما مضي ؤهمُت البىى٥ في جىمُت الا٢خهاص ؟  / 1

ما هى الضوع الظي جلٗبه ؤلاصاعة في حؿُحر الٗملُاث البى٨ُت ؟  / 2

ما هي ألاؾالُب التي جدبٗها بصاعة البىى٥ في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة ؟  / 3

ُت ؟  ما اإلا٣هىص بالىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ و / 4 ما ؤهمُت اإلاداؾبُت اإلاهٞغ

٠ُ٦ جخم مٗالجتها مداؾبُا ؟  ما هي مسخل٠ الٗملُاث البى٨ُت و / 5
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: الٟغيُــــــــاث

:  هي هىا٥ ٖضة ٞغيُاث هداو٫ ا٢خىاءها للىنى٫ بلى بحابت صخُدت وص٣ُ٢ت ٖلى هظه الدؿائالث و

. البىى٥ هي مدغ٥ الخىمُت الا٢خهاصًت-1

. الؿُاؾاث البى٨ُت مً ؤهم ألاؾالُب التي جدبٗها البىى٥ في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها حٗض ؤلاؾتراجُجُاث و-2

. الىٓام اإلاداؾبي هى الغ٦حزة التي حٗخمض ٖلُه البىى٥ في حؿُحر ٖملُاتها-3

٤ ؤؾـ و-4 مباصت مخٗاٝع ٖليها، وجخم مً  ًخم ؤلازباث ؤو اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للٗملُاث البى٨ُت ًٖ ٍَغ

. زال٫ ألا٢ؿام الٟىُت للبىى٥

 

: أظباب اخخياس اإلاىضىع

: مً ؤهم ألاؾباب التي ؤصث بي بلى ازخُاع هظا اإلاىيٕى هي

. الاهخمام ال٨بحر التي جدٓى به البىى٥ في آلاوهت ألازحرة -

الٗملُاث التي ج٣ىم بها البىى٥ هي ٧لها ٖملُاث مالُت مدًت لظا ٞهي جدخاج بلى هٕى زام مً اإلاداؾبت  -

 . اإلاالُت

 

 : أهميت اإلاىضـىع

ت مىاعص البىى٥ وؤوحه اؾدثماعها ومسخل٠ الٗملُاث التي  ج٨مً ؤهمُت صعاؾت هظا اإلاىيٕى في مٗٞغ

ج٣ىم بها والخضماث والدؿهُالث الاثخماهُت التي ج٣ضمها للٗمالء واإلاجخم٘ لليكاٍ الا٢خهاصي وهجض ؤن البىى٥ 

ما٫ ًجب ٖليها ؤن ج٣ىم بدسجُلها في صٞاجغ وسجالث زانت بها . ٖىض ٢ُامها بهظه ألٖا

 

: أهذاف الذساظـت 

: تهضٝ صعاؾت مىيٕى مداؾبت ؤٖما٫ البىى٥ في

ت َبُٗت الجهاػ اإلاهغفي - 1 .  مٗٞغ

. ببغاػ ؤهمُت الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ ومضي ٦ٟاءجه في جدضًض اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ - 2

ت الىيُٗت اإلاالُت للبى٪ - 3 ت إلاٗٞغ غ اإلاداؾبُت الؿىٍى . بٖضاص ٧اٞت الخ٣اٍع

غ في ج٣ُُم ؤصاء البىى٥ للخإ٦ض مً ٞٗالُت الىٓام اإلاداؾبي في بُٖاء نىعة ص٣ُ٢ت  - 4 اؾخسضام هظه الخ٣اٍع

ما٫ في ؤ٢ؿام البى٪ اإلاسخلٟت . ًٖ ؾحر ألٖا

 

 :اإلاىهجيـــــــــت 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي طل٪ ل٩ىهه ألاوؿب مً ؤحل صعاؾخه  في بَاع هظا البدث جم الٖا

ؤلاق٩الُت في مثل هظه اإلاىايُ٘،خُث ٢مىا بىن٠ البىى٥ والهُا٧ل الخىُٓمُت الخانت بها ،وجدلُل حمُ٘ 

. الٗملُاث التي ج٣ىم بها

. ؤما باليؿبت في الجاهب الخُب٣ُي اٖخمضها ٖلى اإلا٣ابلت في حم٘ البُاهاث جم جدلُلها ونُاٚتها
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: الخبىيب

هل جُب٣ُي و٧ل ًً هٓغي ٞهلحن ٞهى٫ زالزتمً زال٫ اإلاىهجُت اإلاخبٗت ٢مذ بخ٣ؿُم صعاؾتي بلى   ٞو

: ٞهل ًدخىي ٖلى زالر مباخث خُث ًخًمً

 ٌ . إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي  : الفصص ألاو

. مداؾبت البىى٥ : ويالفصص الثا

ُٟت صعاؾت خالت: الفصص الثالث   ."مؿخٛاهم"و٧الت ؾُضي لخًغ  "BADR" بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ
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 ٌ . إلادت عً البىىن و الىنام البىيي الجضائشر : الفصص ألاو

: جمهيذ

ٌٗخبر الىٓام البى٩ي مً ؤهم ألاهٓمت الا٢خهاصًت، و٢ض ٖٝغ ٖضة جُىعاث وجإزحراث ٚحرث مؿاع 

صٞٗخه بلى الٗمل ٖلى مىا٦بتها ألن البىى٥ حٗخبر مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي ٣ًىم ٖليها ؤي وكاٍ  ؤٖماله و

غ وجىؾُ٘ اإلااؾؿاث وطل٪ مً زال٫  ل الا٢خهاص واإلاؿاهمت في جٍُى ا٢خهاصي ألجها جلٗب صوعا هاما في جمٍى

. ج٣ضًم الخضماث لها في مىدها لل٣غوى و الاثخمان
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 .مفهــــىم البىـــىن:    ألاٌو اإلابدث

حٗخبر البىى٥ اإلااؾؿاث التي جغج٨ؼ ٖملُاتها ألاؾاؾُت في ججمُ٘ الى٣ىص الٟاثًت ًٖ خاحت الجمهىع 

ً  .بٛغى ب٢غايها لآلزٍغ

خُث ًُل٤ ٖليها في بٌٗ ألاخُان انُالح  (اإلاهغفي)خُث جمثل البىى٥ ال٣ؿم ألا٦بر مً الىٓام  البى٩ي 

. الىٓام اإلاهغفي

ٌ اإلاعلب   .حعشيف البىىن وأهميتها  : ألاو

 حعشيف البىىن  -1

هىا٥ حٗاع ٠ً ٖضًضة ًٖ البىى٥ وال ًىحض حٍٗغ٠ مدضص ٖنها ألن ٧ل مال٠ له هٓغجه الخانت ًٖ 

ما٫ التي ج٣ىم بها . البىى٥ وألٖا

ٗاث وال٣ىاهحن اإلاىٓمت للخُاة  ٞمنهم مً ٌٗخ٣ض ؤن الخٍٗغ٠ بالبى٪ وعص ٚالبا مً زال٫ الدكَغ

. الا٢خهاصًت واإلاالُت في ٧اٞت ؤهداء الٗالم

٩ي للبى٪ بإهه ٨ُت ٌٗٝغ ال٣اهىن ألامٍغ اإلايكإة التي خهلذ ٖلى "ٞمثال هجض في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت ؤو مً خ٩ىمت الىالًاث التي جباقغ ٞيها وكاَها ذ لل٣ُام بإٖما٫ البىى٥ مً الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ . (1)"جهٍغ

٘ الٟغوس ي ٖٝغ البى٪ ٖلى ؤهه جل٪ اإلااؾؿت التي ج٣ىم ٖلى ؾبُل الاختراٝ بخل٣ي ألامىا٫ "والدكَغ

مً الجمهىع ٖلى ق٩ل وصاج٘ ؤو ما في خ٨مها، زم بٖاصة اؾخسضام هظه ألامىا٫ لخؿابها الخام في 

. (2)"الخهم والاثخمان ؤو في الٗملُاث اإلاالُت.ٖملُاث

ٌكمل " حٍٗغ٠ البى٪ بإهه1957 لؿىت 163وفي مهغ جًمً ال٣اهىن اإلاهغفي للبىى٥ والاثخمان ع٢م 

. (3)"٧ل ميكإة ج٣ىم بهٟت مٗخاصة ب٣بى٫ وصاج٘ جضٞ٘ ٖىض الُلب ؤو بٗض ؤحل ال ًخجاوػ ؾىت

ومنهم مً ٌٗخبر ؤن بُٖاء حٍٗغ٠ قامل للبى٪ لِـ ؾهال وطل٪ القترا٥ بٌٗ اإلايكأث اإلاالُت في 

ؤصاء بٌٗ الخضماث التي جاصحها البىى٥ ولى اٖخبر ٢بى٫ الىصاج٘ الخضمت التي بها جمحز البى٪ ًٖ ٚحره مً 

اإلايكأث اإلاالُت، ٞةن بىى٥ الاؾدثماع في الضو٫ الغؤؾمالُت ال جضزل يمً حٍٗغ٠ البى٪ وطل٪ ألهه هظه 

: البىى٥ ال ج٣بل الىصاج٘ وبهظه اإلاحزة

ميكإة جىهب ٖملُاتها الغثِؿُت ٖلى ججم٘ الى٣ىص الٟاثًت ًٖ خاحت الجمهىع ؤو "ٌٗٝغ البى٪ ٖلى ؤهه   *

٤ ؤؾـ مُٗىت ؤو اؾدثماعها في ؤوعا١ مالُت مدضصة ً ٞو ما٫ بٟغى ب٢غايها لآلزٍغ (. 4)"ميكأث ألٖا

ت الضًىن بحن ألاٞغاص وماؾؿاث " ٦ما ٌٗٝغ البى٪ ٦ظل٪ ٖلى ؤهه    * جل٪ اإلايكإة التي ج٣بل صًىجها في حؿٍى

 ".اإلاجخم٘

خُث ٣ًهض بضًىن البى٪ هىا جل٪ الىصاج٘ التي ًىصٖها ألاٞغاص لضًه، وبالخالي ًم٨ً ؤن حُٗي حٍٗغ٠ 

ت بإجها  جل٪ اإلايكأث اإلاالُت التي ج٣ىم بهٟـت مٗخاصة ب٣بى٫ الىصاج٘ "م٣غبا ًٖ البى٪ وزانت البىى٥ الخجاٍع

                                                 
ُت ، ٍ (1) . 15 ، م 1998، ٖمان ،صاع واثل لليكغ ،1زالض ؤمحن ٖبض هللا ،الٗملُاث اإلاهٞغ

. 17،م 1996ٖبض هللا وٗمذ حٟٗغ،مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت، صاع الخىحن،ٖمان،  (2)

 .15زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م  (3)

اص ؾلُم عمًان، بصاعة البىى٥  (4)  .13 ، م 1996، الجامٗت ألاعصهُت، ألاعصن، صاع الهٟاء لليكغ ، (مضزل ٦مي)مدّٟى ؤخمض حىصة، ٍػ
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ل الضازلي والخاعجي، ٦ما جباقغ ٖملُاث جىمُت  جـضٞ٘ ٖىض الُلب ؤو ألحا٫ مدـضصة، وجؼاو٫ ٖملُاث الخمٍى

". الاصزاع والاؾدثماع اإلاالي في الضزل والخاعج

ها ٞةن لها  ومما ؾب٤ ًٖ ٧ل الخٗاٝع الؿاب٣ت ٞةهىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بإن ٧ل البىى٥ مهما ٧ان هٖى

ٚغى عثِس ي هى ؤن حٗمل ٧ىؾُِ بحن الىصاج٘ التي حؿعى للبدث ًٖ الاؾدثماعاث وبحن الاؾدثماعاث التي 

. حؿعى للخهى٫ ٖلى ألامىا٫ الالػمت لها

أهميت البىىن   -2

ت مخٗضصة حؿاهم  مً زال٫ الضوع الظي جلٗبه البىى٥ في تهُئت ألامىا٫ وضخها في مجاالث اؾدثماٍع

لها مً زال٫ ٖملُاث ؤلا٢غاى  غ مسخل٠ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت التي جخىلى جمٍى بك٩ل ؤو بأزغ في جىمُت وجٍُى

بلى ماؾؿاث تهضٝ ؤوال و٢بل ٧ل ش يء بلى ج٣ضًم زضماث ممحزة لخًمً الب٣اء والىمى والاؾخمغاع وجد٤ُ٣ 

ؼ اإلاغا٦ؼ الخىاٞؿُت لها، ووؾُلتها بلى جإصًت هظه الخضمت في مداولت بٚغاء اإلاخٗاملحن بكتى الىؾاثل  ألاعباح وحٍٗؼ

. باٖخباع ؤن حظب ػبىن حضًض بهما ٌٗخبر عبدا في خض طاجه

 .جعىس البىىن ووشأتها :  الثاوياإلاعلب

. (1)وكإث البىى٥ ٦مهلخت لٓغوٝ ومخُلباث ا٢خًتها الخُىعاث الا٢خهاصًت ٖلى مغ الؿىحن

٤ في النهىى بالًٟ اإلاهغفي وفي وكغ لىاثده في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ،  ٗىص الًٟل لئلٍٚغ َو

ُت  ٤ وه٨ظا اهدكغ الٗمل في البىى٥ باألنى٫ اإلاهٞغ ٍغ خُث جخلمظ الغومان في هظا الًٟ ٖلى ًض ؤلٚا

٣ُت ٍغ . (2)ؤلٚا

ت اػصهاع الخجاعة والهىاٖت في ؤوعبا وبالظاث في بًُالُا  وفي ؤوازغ ال٣غون الىؾُى ؤخُا الهُاٞع

ت ب٣هض خٟٓها مً الًُإ م٣ابل  ما٫ ًىصٖىن ؤمىالهم لضي هاالء الهُاٞع ،خُث ٧ان الخجاع وعحا٫ ألٖا

ُٟت ٦الؾ٨ُُت  ٣ت وكإث ؤو٫ ْو ت لخٟٔ خ٣ى١ ؤصخاب الىصاج٘، وبهظه الٍُغ بًهاالث ًدغعها الهُاٞع

٤ ٢بى٫ بًهاالث ؤو قهاصاث بًضإ اؾمُت ُٞما  للبىى٥ وهي بًضإ ألامىا٫، و٧ان ًخم هظا ؤلاًضإ ًٖ ٍَغ

ت بلى ب٢غاى هظه الىصاج٘ م٣ابل ٞاثضة مً خؿاب اإلاىصٕ بلى خؿاب  بُنهم ٧ىؾُلت للخباص٫ خُث جيبه الهُاٞع

ُٟت  ل ًخم بدًىع الضاثً واإلاضًً وه٨ظا وكإث الْى ت و٧ان ٢ُض الخدٍى مىصٕ آزغ ؾضاصا للمٗامالث الخجاٍع

ُٟت ؤلا٢غاى  . (3)ال٨الؾ٨ُُت الثاهُت للبىى٥ وهي ْو

وفي ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ؾمذ بٌٗ الخجاع مً ٖمالئهم بالسخب ٖلى اإلا٨كٝى وهظا ٌٗني سخب 

مبالٜ جخجاوػ ؤعنضتهم الضاثمت و٢ض حؿبب هظا في بٞالؽ بٌٗ اإلااؾؿاث التي ٧اهذ جدب٘ هظا الىٓام، وهظا 

ما صٞ٘ بلى اإلاُالبت بةوكاء بىى٥ خ٩ىمُت زال٫ ال٣غن الثاوي ٖكغ ٣ًىم بدٟٔ الىصاج٘، خُث جم بوكاء ؤو٫ 

الخى زال٫ ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ 1401 جاله بى٪ بغقلىهت ٖام 1157بى٪ خ٩ىمي في البىض٢ُت ٖام   زم بى٪ ٍع

 و٧ان ٚغى هظا 1609 زم جىالى ْهىع بىى٥ ؤزغي بٗض طل٪ ٞٓهغ بى٪ ؤمؿترصام ٖام 1587بالبىض٢ُت ٖام 

                                                 
اص ؾلُم عمًان، مدّٟى ؤخمض حىصث، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م  (1)  11ٍػ

اى الخلي، ه٣ىص البىى٥، ألاعصن، صاع الهٟاء لليكغ،  (2)  .82 ، م 2000عقاص الٗهاع، ٍع

اص ؾلُم عمًان، مدّٟى ؤخمض حىصث، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م  (3)  11ٍػ



 .إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي                                                            الفصص ألاٌو                           

7 

 

لها ٖىض الُلب مً خؿاب مىصٕ بلى خؿاب مىصٕ آزغ والخٗامل وبحغاء  البى٪ هى خٟٔ الىصاج٘ وجدٍى

ت زم ْهغ بى٪ اه٩لترا ٖام  . (1)1694اإلا٣انت بحن ال٨مبُاالث الخجاٍع

جُا خُث جم بوكاء بى٪ ٞغوؿا ٖام 18وفي ال٣غن   خُث ٧اهذ 1800م ازظ ٖضص البىى٥ ًؼصاص جضٍع

ٚالبُتها ًمخل٨ها ألاٞغان و٧اهذ ال٣ىاهحن ج٣خط ي بظل٪ خماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن وختى ًم٨ً الغحٕى بلى ألامىا٫ 

.         الخانت ألصخاب هظه البىى٥ في خالت بٞالؾها

ً بىى٥ 19زم قهض ال٣غن  م حٗضًل في ٢ىاهحن بوكاء البىى٥ بدُث ؾمدذ جل٪ الخٗضًالث بخ٩ٍى

غح٘ طل٪ بلى اهدكاع ؤزاع الثىعة الهىاُٖت في صو٫ ؤوعبا وهظا ما ؤصي بلى همى  مخسظة ق٩ل قغ٧اث اإلاؿاهمت ٍو

ل  الكغ٧اث ال٨بري واحؿإ وكاَها الخجاعي واإلاالي وبغػث الخاحت بلى بىى٥ ٦بحرة الدجم حؿخُُ٘ ال٣ُام بخمٍى

هظه الكغ٧اث، وه٨ظا م٘ مغوع ال٣غون والؿىحن جم جإؾِـ ٖضص ٦بحر مً هظه البىى٥ التي احؿٗذ ؤٖمالها 

ت اإلاٗامالث ُت لدؿٍى . (2)ختى ٢امذ لها ٞغوٕ في ٧ل م٩ان و٧ان لهظا جإزحر ٦بحر في اؾخسضام الكب٩اث اإلاهٞغ

 .أهىاع البىىن : الثالث اإلاعلب 

٣ت الاؾدثماع بها ؤي  ٍغ ًخى٠٢ هٕى البى٪ وجسههـه ٖلـى الٗال٢ت بحن الىصاج٘ التي جىصٕ لضًـه َو

٣ت الاهخٟإ باإلاىاعص اإلاالُت  الٗال٢ت بحن الاثخمان الظي ًمىده البى٪ والاثخمان الظي ًدهل ٖلُه وجخٟاوث ٍَغ

لت ألاحل  ت ٢هحرة ألاحل ومى٘ ٢غوى مخىؾُت ؤو ٍَى ُت الخجاٍع للبىى٥ بحن اؾخسضامها في الٗملُاث اإلاهٞغ

ت ؤو الاقترا٥ في بوكائها ومً هظا اإلاٗنى الىاؾ٘ هغي  واؾدثماعها في بوكاء اإلاكغوٖاث الهىاُٖت والخجاٍع

 (3):ؤهىاٖا مخٗضصة مً ؤهىإ الاؾدثماعاث ولهظا ٞةهىا هجض ؤهىإ مسخلٟت مً البىى٥ وهي ٦ما ًلي

  البىىن الخجاسيت  -1

ت البىى٥ التي ج٣ىم ب٣بى٫ الىصاج٘ التي جضٞ٘ ٖىض الُـلب ؤو ألحا٫ مدضصة  ٣ًهض بالبىى٥ الخجاٍع

ل الضازلي والخاعجي وصٖم الا٢خهاص ال٣ىمي وجباقغ ٖملُاث الاصزاع والاؾدثماع اإلاالي في  وجؼاو٫ ٖملُاث الخمٍى

٣ا  ت ومالُت ٞو ُت وججاٍع الضازل والخاعج بما في طل٪ بوكاء اإلاكغوٖاث وما حؿخلؼمه مً ٖملُاث مهٞغ

ُٟها ٖلى ق٩ل  اث٠ البىى٥ في بًضإ ؤو ٢بى٫ ألامىا٫ وجْى لؤلويإ التي ٣ًغعها البى٪ اإلاغ٦ؼي ومىه ج٨مل ْو

: ٢غوى ٦ما ًىضخه الك٩ل الخالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .44 - 43،م 1996،بحروث،صاع النهًت الٗغبُت، 1بؾماُٖل مدمض هاقم، مظ٦غاث في الى٣ىص والبىى٥، ٍ (1)

٤ُ ٌؿحن (2) ت وؤلاؾالمُت، ٖمان، صاع الباػوعي الٗلمُت، - ٞااص جٞى ُت في البىى٥ الخجاٍع  .2، م1996ؤخمض ٖبض هللا صعوَل، اإلاداؾبت اإلاهٞغ

ت،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،  (3) ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .58، م2002ٖبض الٟٛاع خىٟي، بصاعة اإلاهاٝع
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أوحه اليشاط ألاظاس ي للبىً الخجاسر  (I-1)الشيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، مغح٘ ؾاب٤، م: اإلاهضع  .58ٖبض الٟٛاع خىٟي، بصاعة اإلاهاٝع

 

: بىىن ألاعماٌ -2

ما٫ والاؾدثماع بإجها البىى٥ التي ج٣ىم بٗملُاث جخهل بخجمُ٘ اإلاضزغاث لخضمت   حٗٝغ بىى٥ ألٖا

جىػ لها ؤن جيص ئ في هظا  ٣ا لخُِ الخىمُت الا٢خهاصًت وؾُاؾت صٖم الا٢خهاص ال٣ىمي، ٍو الاؾدثماع ٞو

ل ٖملُاث  اإلاجا٫ قغ٧اث ؤزغي جؼاو٫ ؤوحه اليكاٍ الا٢خهاصي اإلاسخلٟت ٦ما ًم٨ً لها ؤن ج٣ىم بخمٍى

سُغ ٖلى هظه البىى٥ ما ًلي : الخجاعة الخاعحُت، ٍو

.  الخٗامل في اإلاى٣ى٫ ؤو ال٣ٗاع بالكغاء ؤو البُ٘ ؤو اإلا٣اًًت - 

. ٞبى٫ ألاؾهم التي ًخ٩ىن منها عؤؽ ما٫ البى٪ - 

 .امخال٥ ؤؾهم قغ٧اث اإلاؿاهمت - 

: بىىن ؤلاصذاس -3

ت هي التي جخىلى ؤلاقغاٝ والغ٢ابت ٖلى البىى٥ اإلاغزهت ٦ما ؤجها حؿاهم في عؾم  البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت ٖامت  ُل٤ ٖليها ؤخُاها بى٪ البىى٥ ؤو بى٪ ؤلانضاع وهى ٌٗخبر شخهُت اٖخباٍع الؿُاؾاث اإلاالُت للضو٫ ٍو

 .(1)مؿخ٣لت 

: البىىن الضساعيت -4

ُت والدؿهُالث الاثخماهُت لل٣ُإ الؼعاعي ؾىاء لؤلٞغاص ؤو    هي التي ج٣ىم بخ٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ

 .(2)اإلااؾؿاث الؼعاُٖت خُث حٗٝغ ببىى٥ الاثخمان الؼعاعي

 

                                                 
 . 60 ٖبض الٟٛاع خىٟي، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م 1))

 . 24- 23 ،م 2000، ٖمان، صاع اإلاؿغة لليكغ والخىػَ٘ ، 1ٞاث٤ ق٣حر، مداؾبت البىى٥، ٍ  (2)

 خلق الودائع  أوجه النشاط األساسي للبنك التجاري

 (محفظة األوراق المالية)االستثمارات
 قبول الودائع

 منح القروض

اعتمادات خصم - 

اعتمادات مستندية - 

 اعتمادات المقاولين- 

سندات القروض الحكومية - 

أذونات الخزينة - 

أسهم - 

 سندات شركات المؤمنة-

ودائع تحت الطلب - 

ودائع ألجل -

 ودائع صندوق التوفير- 
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 : البىىن العلاسيت -5

ُت و حؿهُالتها الاثخماهُت بلى ألاٞغاص ؤو اإلااؾؿاث ؤو الجمُٗاث وطل٪    هي التي ج٣ضم زضماتها اإلاهٞغ

٘ الٗمغاهُت و٢ض جمخض لدكمل الٗمغاهُت الؿُاخُت وحٗٝغ ؤًًا بالبىى٥ الاثخمان  لٛاًت ؤلاؾ٩ان واإلاكاَع

. ال٣ٗاعي 

 :البىىن الصىاعيت  -6

وهي جسخو بالخٗامل م٘ ال٣ُإ الهىاعي وج٣ضًم ال٣غوى والخضماث الاثخماهُت اإلاباقغة والٛحر 

لت ألامض ؤو ٢هحرة ألامض للٟٗالُاث الهىاُٖت ٦ما ًم٨ً ؤن حؿاهم في جإؾِـ الكغ٧اث  اإلاباقغة ٍَى

. (1)الهىاُٖت

: خُث ؤًًا ًم٨ً ج٣ؿُم البىى٥ مً خُث ق٩ل اإلال٨ُت

:  البىىن الخاصت - ؤ

.  هي البىى٥ التي حٗىص مل٨ُتها بلى شخو واخض ؤو ٖاثلت خُث ٩ًىن البى٪ هىا مكغوٕ ٞغصي

: البىىن اإلاعاهمت - ب

. هي البىى٥ التي ٣ًؿم عؤؾمالها بلى ؤؾهم جُغح لال٦خخاب وبالخالي حكتر٥ في مل٨ُتها حمُ٘ ألاٞغاص

: البىىن الخعاوهيت - ث

. (2)هظا الىٕى مً البىى٥ ٣ًىم بخإؾِؿه الجمُٗاث الخٗاوهُت وحٗىص مل٨ُخه بلى هظه الجمُٗاث

: ًم٨ً ج٣ؿُم البىى٥ مً خُث الجيؿُت بلى و

 :  البىىن الىظىيت - ؤ

٣٘ مغ٦ؼها الغثِس ي ٞيها . هي البىى٥ التي جخمخ٘ بجيؿُت الضولت التي جماعؽ ؤٖمالها ٞيها ٍو

: البىىن ألاحىبيت - ب

٣٘ مغ٦ؼها الغثِس ي في  هي التي جخمخ٘ بجيؿُت ؤحىبُت ٚحر حيؿُت البلض الظي جماعؽ ُٞه ؤٖمالها ٍو

. البلض ألاحىبي 

 :البىىن ؤلاكليميت - ث

ت مً الضولت اإلاجاوعة ؤي مل٨ُتها حٗىص إلاىاَىحن مً  اًا مجمٖى هي البىى٥ التي حٗىص مل٨ُتها بلى ٖع

. حيؿُاث صو٫ ؤلا٢لُم الىاخض

ها بلى  : (3)ًم٨ً ج٣ؿُم البىى٥ مً خُث جٟٖغ

: البىىن اإلافشدة - أ

هي البىى٥ التي جماعؽ ؤٖمالها مً زال٫ مغ٦ؼها الغثِس ي وال ًىحض لها ٞغوٕ خُث ًمثل الٟٕغ 

 .الىخُض لها

 

 

                                                 
 .24ٞاث٤ ق٣حر،ٖبض الغخمً ؾالم،ٖا٠َ ألازغؽ، مغح٘ ؾاب٤،م(1)

 .24هٟـ اإلاغح٘،م (2)

 .21زالض ؤمحن ٖبض هللا ،مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه م (3)
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 :البىىن اإلاخفشعت مدليا - ب

هي البىى٥ التي جخٟٕغ مدلُا ؤي لها ٕٞغ في هٟـ الضولت التي جدمل حيؿُتها والتي جماعؽ ؤٖمالها مً 

ت مً الٟغوٕ . زال٫ مجمٖى

 :البىىن التي جخفشع ئكليميا - ث

ت الضو٫ في ؤلا٢لُم الىاخض  ت مً الٟغوٕ اإلاىدكغة في مجمٖى هي التي جماعؽ ؤٖمالها مً ٢بل مجمٖى

. التي ج٣٘ ُٞه الضولت التي جدمل حيؿُتها هظه البىى٥

: البىىن اإلاخفشعت عاإلايا - ر

هي جل٪ البىى٥ ال٨بحرة التي جىدكغ ٞغوٖها في مسخل٠ ؤهداء الٗالم ؤو صو٫ الٗالم، خُث جخمحز هظه 

ت بامخال٦ها للٟغى ال٨بحر التي جخمخ٘ بها مً زال٫ مغوهتها في مىاحهت الخٛحراث الا٢خهاصًت في  البىى٥ اإلاخٟٖغ

. مسخل٠ الضو٫ 

: (1)مً خُث ٖال٢تها بالضو٫ بلى 

: بىىن كعاع العام - أ

. وحٗىص مل٨ُت هظه البىى٥ ٧لُت بلى الضولت

 :بىىن اللعاع الخاص  - ب

حن ؾىاء ٧اهذ  خباٍع وحٗىص مل٨ُـت هضه البىى٥ ٧لُت بلـى ال٣ُإ الخام بإشخانه الُبُُٗىن والٖا

.  ٖلى ق٩ل مكغوٖاث ٞغصًت ؤو قغ٧اث ألاشخام ؤو قغ٧اث ألامىا٫

:  بىىن مخخلعت - ث

كتر٥ في مل٨ُت هظه البىى٥ ٧ل مً ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الخام .  َو

 .وظائف البىىن و أهذافها :  الشابعاإلاعلب 

وظائف البىىن  -1

اث٠ ه٣ضًت مخٗضصة خُث ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى : ج٣ىم البىى٥ بْى

اث٠ ٦الؾ٨ُُت   - ؤ ْو

اث٠ خضًثت  - ب ْو

 :(2)جى٣ؿم بلى : الىظائف الىالظيىيت- أ

لت ألاحل  -  .٢بى٫ الىصاج٘ ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها ٢هحرة ألاحل آو ٍَى

ت مـ٘ -  ٤ ب٢غاى ألامىا٫ للٛحر واؾدثماعاث مخىٖى ج٣ضًم ال٣غوى والؿلُٟاث ؤي حكُٛل مىاعص البى٪ ًٖ ٍَغ

٤ُ بحن ؤنى٫ البى٪ وعٚبتها وؤمنها . مغاٖاة مبـضؤ الخٞى

 :الىظيفت ألاولى

ت ٖلى الاججاع بالى٣ىص ٣ٞض ٧ان  ُٟت ألاولى في اإلاغاخل ألاولى ل٣ُام البىى٥ الخجاٍع خُث جغج٨ؼ الْى

ت ًد٣٣ىن بًغاصهم مً زال٫ مباصلت الٗمالث ؾىاء ٧اهذ ٖمالث ؤحىبُت ؤو مدلُت زم جُىعث هظه  الهُاٞع

                                                 
 

اى الخلي،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (2   .185-184عقاص الٗهاع،ٍع
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ُٟت هدُجت ْهىع ٞاثٌ مً الى٣ىص لضي الخجاع ٞبضؤث ْاهغة ؤلاًضإ للى٣ىص لضي حهت مىز٣ت ومإمىهت  الْى

ٞيها م٘ الؿماح لهم بسخبها في الى٢ذ الظي ٌكاءون و٧ان طل٪ ًخم م٣ابل قهاصاث ًمىدها البى٪ للمىصٖحن 

هدُجت جُىع الث٣ت  (قهاصاث ؤلاًضإ)جثبذ بًضاٖهم لضًه بمبالٜ مُٗىت مً الى٣ىص و٢ض جُىعث هظه الكهاصاث 

.  بالجهت التي ؤنضعتها

٤ الخىاػ٫، زم جُىعث م٘ الؼمً وؤنبدذ  و٢ض ٧اهذ في البضاًت قهاصاث اؾمُت ٧اهذ جخضاو٫ ًٖ ٍَغ

ُٟت ألاولى  ٤ الدؿلُم، والخانت ؤن الْى قهاصاث لخاملها ؤي ؤنبدذ جيخ٣ل مً ًض بلى ؤزغي ًٖ ٍَغ

. ا٢خهغث ٖلى ٢بى٫ وصاج٘ ألاٞغاص م٣ابل ٖمىلت ل٣ُامه بالخغاؾت واإلاداٞٓت ٖلى هظه الثروة اإلاىصٖت

: الىظيفت الثاهيت

ت بؾ٩ان اؾدثماع ال٣ؿم ألا٦بر  ُٟت بٓهىع ٖملُاث ؤلا٢غاى، ٣ٞض الخٔ الهُاٞع جخجؿض هظه الْى

غة  في زؼاثنهم في ال٣ُام بٗملُاث الؿل٠ وإل٢غاى صون ؤن ًخٗغى مغ٦ؼهم اإلالي  ت اإلاخٞى مً الىصاج٘ الجاٍع

ٗهض  (اإلاىصٖحن)للخِ، وطل٪ ألن ؤصخاب الكهاصاث  ت الؾترصاص وصاجٗهم صٞٗت واخضة، َو ال ًإجىن بلى الهُاٞع

. آزغون بإمىالهم بلى البىى٥ لُخىلىا خٟٓها لضحهم عهً الُلب في زؼاثنهم 

ت ٣ًضمىن حؼؤ مً الىصاج٘ بلى ألاٞغاص مً ؤحل اؾدثماعها م٣ابل  وهجض في هظه اإلاغخلت بضؤ الهُاٞع

. ٞاثضة وؿبت مً ٢ُمت ال٣غوى

ت، ٞالبى٪  اث٠ البىى٥ الخجاٍع و٢ض اٖخبرث هظه اإلاغخلت مً الخُىع زُىة هامت وصاٞٗت في ْو

م٨ً  اثضة مُٗىت، ٍو الخضًث ٣ًغى مً وصاج٘ الٛحر بلى مً هم بداحت بلى ألامىا٫ م٣ابل يماهاث ٧اُٞت ٞو

اء بمُالب اإلاىصٖحن  .للبى٪ الاؾخمغاع في طل٪ َاإلاا ؤن الىي٘ اإلاالي ٌؿمذ له بالٞى

: الىظائف الحذيثت - ب

ت منها ما ًىُىي ٖلى اثخمان ومنها ما ال ًىُىي  اث٠ الخضًثت ج٣ىم ٖلى ج٣ضًم زضماث مخىٖى بن الْى

: (1)ٖلى اثخمان وؤبغػ هظه الخضماث هي 

ما٫ إلامخل٩اث الٗمالء وج٣ضًم الاؾدثماعاث الا٢خهاصًت واإلاالُت-  .  بصاعة ألٖا

 . اصزاع اإلاىاؾباث- 

 . زضماث البُا٢ت الاثخماهُت لخىُىي ٖلى الاثخماهاث- 

 .زضماث ال٨مبُىجغ- 

ل الاثخمان الصخص ي-   . جمٍى

اث هُابت ًٖ الٛحر-   .ؾضاص اإلاضٖٞى

خُث ٣ًىم اإلاكتر٧ىن .  جدهُل ٞىاجحر ال٨هغباء والهاج٠ مً زال٫ خؿاباث جٟخدها اإلااؾؿاث اإلاٗىُت- 

 .بةًضإ ٢ُمت ٞىاجحرهم ٞيها

ت-   .جدهُل ألاوعا١ الخجاٍع

ل الٗملت للخاعج-   .جدٍى

ً و-  ل ه٣ٟاث الؿٟغ والؿُاخت، ق٩ُاث اإلاؿاٍٞغ خماصاث الؿُاخُت مثل الدج والٗمغة جدٍى  .الٖا

ت للمخٗاملحن مٗه-   .ج٣ضًم زضماث اؾدكاٍع
                                                 

اص ؾلُم عمًان ،مدّٟى ؤخمض حىصة ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م (1 )  .14 –12ٍػ
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ما٫ الؿاب٣ت منها  ما٫ جخم ألٖا ت مً ألٖا : (1)وهىا٥ مجمٖى

ضًت الىاعصة-  . صٞ٘ الخىالاث البر٢ُت و البًر

. صٞ٘ ق٩ُاث مسخىبت ٖلى اإلاهٝغ ؤو مسخىباث مسخىبت ٖلُه- 

خماصاث الخانت-  . صٞ٘ مبالٜ مً ؤنل الٖا

 -ً . قغاء ق٩ُاث ؤحىبُت و ق٩ُاث للمؿاٍٞغ

ت التي جإزظ بمبضؤ الخسُُِ  اث٠ ؤزغي للبىى٥ الخجاٍع اث٠ الؿاب٣ت ْو   خُث ًًاٝ بلى الْى

 : (2)اإلاغ٦ؼي لال٢خهاص و هي

ُٟت الخىػَ٘ -  ْو

ُٟت ؤلاقغاٝ والغ٢ابت -  ْو

:  distributionوظيفت الخىصيع/ا

وجخم في اإلاجخمٗاث التي جإزظ بمبضؤ الخسُُِ اإلاغ٦ؼي خُث جخم بخىػَ٘ ٧اٞت ألامىا٫ الالػمت لئلهخاج 

 . ؤو بٖاصة ؤلاهخاج

: وظيفت الشكابت و ؤلاششاف/ب

خُث جخىلى البىى٥ في اإلاجخمٗاث طاث الخسُُِ الا٢خهاصي اإلاغ٦ؼي ٖملُت جىحُه ألامىا٫ اإلاخضاولت 

.  ؤي اؾخسضاماتها اإلاىاؾبت م٘ مخابٗت هظه ألامىا٫ والغ٢ابت ٖليها للخإ٦ض مً ؤجها حؿخسضم ٞٗال

اث٠ البىى٥ ُما ًلي ازخهاع لجمُ٘ ْو .  ٞو

 " وظائف البىىن"  :(I-2)الشيص 

اث٠ البىى٥ الخ٣لُضًت                                                                  (ال٨الؾ٨ُُت)ْو

     

 

ا٢تراى الىصاج٘                                                   ٢بى٫ الىصاج٘        

اث٠ البىى٥ الخضًثت و : الخضماث التي ج٣ضمها  ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اص ؾلُم عمًان، مدّٟى ؤخمض حىصة  (1 )  .18، م–ٍػ

 .19مغح٘ هٟؿه،م(2 )
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اث٠ البىى٥ في الا٢خهاص اإلاسُِ اإلاغ٦ؼي   ْو

 

 

ُٟت الخىػَ٘                                             ُٟت ؤلاقغاٝ والغ٢ابـت                                                              ْو   ْو

 "بخهٝغ الباخث "20 م ، مغح٘ ؾاب٤،ٖبض الغخمً ؾالم،ٖا٠َ ألازغؽ، ٞاث٤ ق٣حر :اإلاصذس 

أهذاف البىىن  -2

ُٟت الثاهُت التي ٣ًىم بها  بن حكُٛل ألامىا٫ التي ًدهل ٖليها البى٪ مً مهاصعها اإلاسخلٟت حٗخبر الْى

اث٠ البىـى٥، بُٛت جد٤ُ٣ ؤهضاٞه الخانت والتي جخمثل في بب٣اء وهمى  البى٪ ٦ما عؤًىا مً زال٫ ما ؾب٤ في ْو

وػٍاصة زغوة مال٨ُه، وؤًًا جد٤ُ٣ ؤهضاٞه الٗامت والتي جخمثل في النهىى باإلاجخم٘ الظي ٌٗمل ُٞه وطل٪ ًٖ 

٘ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، ولظل٪ ًخدخم  ٤ جإصًت زضمت هاٞٗت لهظا اإلاجخم٘ واإلاؿاهمت في مكاَع ٍَغ

خباع بٌٗ ألاؾـ التي جم٨ىه مً الؿحر الخؿً لهظه  ٖلى البى٪ ٖىض حكُٛله لهظه ألامىا٫ ؤن ًإزظ بٗحن الٖا

: ألامىا٫ واإلاداٞٓت ٖليها وجخمثل هظه ألاؾـ في

. الغبدُت- 

. الؿُىلت- 

. ألامان- 

ل زُِ الخىمُت  خُث ججض بٌٗ البلضان زانت البلضان الىامُت ؤن البىى٥ حكاع٥ في جمٍى

ُما ًلي هخُغ١ بلى هظه ألاهضاٝ بالخٟهُل : (1)الا٢خهاصًت، ٞو

:  الشبديت - ؤ

٤ ؤعباح مالثمت، ؤي ؤن ألاعباح التي  اصة ٢ُمـت زغوة مال٨ُه ًٖ ٍَغ ٌؿعى البى٪ لخد٤ُ٣ هضٞه ٍػ

ما٫  ٘ ألازغي ج٣ل ٖـً جل٪ ألاعباح الخـي ًد٣٣ها البى٪ لظل٪ وٗخبـغ البىى٥ ؤ٦ثـغ ميكأث ألٖا جد٣٣ها اإلاكاَع

خم جىػَ٘ هظه ألاعباح  ٗها لىٟـ صعحت اإلاساَغة، ٍو م مً ؤن البىى٥ جخٗغى مكاَع ٘ اإلاالـي، بالٚغ حٗغيا للٞغ

ت وؤعباح ٚحر مٗضة  ت ومسههاث مخىٖى ٖلى اإلاىصٖحن بٗض الاخخٟاّ بجؼء منها ٖلى ق٩ل اخخُاَاث بحباٍع

. (2)للخىػَ٘

٠ ألامىا٫ التي خهل ٖليها وؤن ًسٌٟ مً ه٣ٟاجه  ول٩ي ًد٤٣ البى٪ هظه ألاعباح ًجب ٖلُه ؤن ًْى

. وؤن ًد٤٣ ا٦بر بًغاصاث مم٨ىت، ألن هظه ألاعباح هي الٟغ١ بحن الى٣ٟاث ال٩لُت وإلًغاصاث ؤلاحمالُت

وجخمثل ؤلاًغاصاث ؤلاحمالُت للبى٪ بك٩ل عثِس ي مً هخاثج ٖملُاث ؤلا٢غاى والاؾدثماع باإلياٞت بلى 

ت  ألاعباح الغؤؾمالُت التي جيخج مً اعجٟإ ال٣ُمت الؿى٢ُت لبٌٗ ؤنىله، وؤما الى٣ٟاث وجخمثل في ه٣ٟاث بصاٍع

وحكُٛلُت والٟىاثض التي جضٞٗها ٖلى وصاج٘ ألاٞغاص لضًه وؤًًا هدُجت الخؿاثغ الغؤؾمالُت التي ٢ض جيخج ًٖ 

. اهسٟاى ال٣ُمت الؿى٢ُت ألنىله التي ٢ض ٌعجؼ البى٪ مً اؾترحاٖها

 : )جىفير العيىلت) العيىلت  - ب

                                                 
ُت ، الجامٗت ألاعصهُت، ٍ(1 ) ما٫  اإلاهٞغ اص ؾلُم عمًان،بصاعة ألٖا   .118 ،م 1997،ٖمان،صاع الهٟاء لليكغ،6ٍػ

  .121هٟـ اإلاغح٘، م (2 )
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لُت بلى ه٣ىص، وهي جمثل الجاهب ألا٦بر مً مىاعص  حٗخبر الؿُىلت ؤي ما٫ ًخى٠٢ ٖلى ؾهىلت جدٍى

اء، ولظل٪ حٗخبر  البى٪ اإلاالُت مً وصاج٘ حؿخد٤ ٖىض الُلب، ولظل٪ ًيبغي ؤن ٩ًىن البى٪ مؿخٗضا للٞى

ت ؤن حٗمل ٖلى الاخخٟاّ بإمىالها بضعحت مً  الى٣ىص ألا٦ثر ألامىا٫ ؾُىلت، خُث ؤن البىى٥ زانت الخجاٍع

الؿُىلت ل٩ي جخم٨ً مً م٣ابلت اإلاسخىباث الٗاصًت زانت اإلاٟاحئت منها، وهظا ما ٌٗبر ٖىه بمبضؤ الؿُىلت 

ت وهظا اإلابضؤ ٣ًىم ٖلى :  الٗامت في البىى٥ الخجاٍع

. صعحت زباث الىصاج٘  و٢ضعة البى٪ ٖلى الاخخٟاّ بها ٖىض اإلاؿخىي الظي ًىاؾب ؾُاؾخه الاثخماهُت

ؾُىلت ٧ل ٖملُت مً ٖملُاث ؤلا٢غاى الظي ٣ٌٗضها وهى ما ٌٗبر ٖىه بؿُىلت الٗملُت الاثخماهُت 

ان مً الؿُىلت وهما  :وهجض هىا٥ هٖى

.                 ؾُىلت البى٪ الٟغص - 1

 .ؾُىلت الجهاػ البى٩ي ٩٦ل - 2

خُث ٣ًهض ؾُىلت البى٪ الٟغص هي ؤهه بطا اخخاج بلى عنُض ه٣ضي بيافي إلا٣ابلت َلباث مىصُٖه ٞةهه 

. ٌؿخُُ٘ ؤن ًلجإ بلى البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو البىى٥ ألازغي 

ٓهغ هظا الازخالٝ في ؤو٢اث ألاػماث  ؤما ؾُىلت الجهاػ البى٩ي جسخل٠ ًٖ ؾُىلت البى٪ الٟغص ٍو

: الا٢خهاصًت والى٣ضًت خُث ؤهىا هجض ؤن ٧ل البىى٥ جدخاج بلى ه٣ىص خايغة، وهىا ًٓهغ ؤمغان هما

في خالت اخخُاج هظه البىى٥ بلى ه٣ىص ج٣ىم حمُٗها بٗغى ؤنىلها ب٨مُاث ٦بحرة في و٢ذ واخض وفي 

٣ت ًدضر اه٨ماف  هظه الخالت ٞةن ال٣ُمت الؿى٢ُت لهظه ألانى٫ ؾٝى جىسٌٟ اهسٟايا ٦بحرا، وبهظه الٍُغ

 . (1)في ألاؾٗاع وج٩ىن الىدُجت زؿاعة للبىى٥ والجهاػ البى٩ي ٩٦ل

 :(الضمان): ألامان– 3

ًخمحز عؤؽ ما٫ البى٪ الخجاعي بالهٛغ، وهظا ٌٗني نٛغ خاٞت ألامان باليؿبت للمىصٖحن الظًً ٌٗخمض 

ض ًٖ ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫،  ب زؿاثغ جٍؼ البى٪ ٖلى ؤمىالهم ٦مهضع لالؾدثماع، ٞالبى٪ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٖى

. ٞةطا اػصاصث الخؿاثغ ًٖ طل٪ ٣ٞض جلتهم حؼء مً ؤمىا٫ اإلاىصٖحن والىدُجت هي بٖالن بٞالؽ البى٪

: (2)وجلٗب هظه ألاهضاٝ صوعا في حك٨ُل ؾُاؾاث البى٪ في

. مجا٫ حظب الىصاج٘- 

. ج٣ضًم ال٣غوى- 

. الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت- 

ت هظ٦غ منها : ٦ما ؤن هىا٥ ؤهضاٝ ؤزغي للبىى٥ الخجاٍع

. حٗخبر اإلاىاعص ؤخض اإلا٣اًِـ اإلاهمت لخدضًض حجم البى٪: همى اإلاىاعص -

ٌؿعى البى٪ الخجاعي حاهضا بلى ؤن ج٩ىن له خهت في الؿى١ اإلاهغفي ٦بحرة : الخهو في الؿى١ اإلاهغفي- 

 .مما ٌُٗي له ال٣ىة وال٣ضعة ٖلى الخىاٞـ

ت يغوعة الخىؾ٘ الجٛغافي لخٗبئت اإلاضزغاث: الاهدكاع الجٛغافي-   .خُث جغي بٌٗ البىى٥ الخجاٍع

                                                 
ذ،اليكاٍ اإلاهغفي الجؼاثغي،مظ٦غة جسغج لِؿاوـ، اإلاضًت،اإلاغ٦ؼ الجامعي،   ((1   .27، م2003ؤما٫ ًغقي،ؾٗاص ٚغبي،ؤمُىت ؾَُى

  .28مغح٘ هٟؿه، م (2)
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هم وهىا٥ : ه٩ُلت الٗمالء-  تهخم ال٨ثحر مً البىى٥ والتي ج٣هض بها ال٣ُاصاث الٗلُا للبىى٥ به٩ُل الٗمالء وجٖى

مً جًٟل الخٗامل م٘ الٗمالء ال٨باع ٣ِٞ ومنهم مً جًٟل الخٗامل م٘ الهٛاع ٣ِٞ وهىا٥ مً ججض ه٩ُله 

ا  . مخىاٍػ

ٗالُت الجهاػ اإلاهغفي-   .٦ٟاءة ٞو

الغبدُت وألامان والىمى هي ٚحر ٧اُٞت م٘ وحىص جىُٓم بصاعي س يء وج٣لُضي، لظل٪ ًجب ٖلى البىى٥ 

بُت للخيؿ٤ بحن  ٤ البٗثاث الخضٍع غ للمؿخ٣بل ًٖ ٍَغ ً طو ٦ٟاءة ٖالُت وطل٪ بالخٍُى الخٗامل م٘ اإلاؿحًر

. اإلاجا٫ الدكُٛلي الضازلي والخاعجي

 .بىييالجهاص اٌ: اإلابدث الثاوي

 ٌٗخبر ال٣ُإ اإلاهغفي في اي بلض مً البلضان الغ٦حزة ألاؾاؾُت والضٖامت ألاولى لدصجُ٘ ال٣ُاٖاث 

ٗخبر هظا ال٣ُإ مً ؤعدى اليكاَاث في ا٢خهاص البلض  .ألازغي وهمىها، َو

ٌ اإلاعلب   :حعشيف الجهاص البىيي وأهميخه: ألاو

 (1 ):حعشيف الجهاص اإلاصشفي -1

ُت وال٣ىاهحن وألاهٓمت التي حٗمل في ْلها   ًخ٩ىن الجهاػ اإلاهغفي لبلض ما مً مجمٕى اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

وحؿحر ٖلى هضحها جل٪ اإلااؾؿاث ، والتي حٗمل في ؾى١ الى٣ىص ومً زم جخمحز بخٗاملها في ٖملُاث ؤلاثخمان 

ل ألاحل . ٢هحر ألاحل وطل٪ ب٨ٗـ ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ الظي ٣ًخهغ حٗامله ٖلىاإلثخمان ٍَى

 (البى٪ اإلاغ٦ؼي ) وبىحه آزغ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الجهاػ اإلاهغفي ًخ٩ىن مً بى٪ اٞهضاع الغؾمي للضولت 

ت والبىى٥ اإلاخسههت ت والبىى٥ الخجاٍع . والبىى٥ الخجاٍع

ُت التي ج٩ىن الجهاػ اإلاهغفي هي ٣ِٞ التي لضحها ال٣ضعة ٖلى   و الجضًغ بالظ٦غ ؤن الىخضاث اإلاهٞغ

ت  (ال٣اهىهُت)زل٤ الىصاج٘ والى٣ىص، خُث ؤن البى٪ اإلاغ٦ؼي هى الظي ًهضع الى٣ىص  ٦ما ج٣ىم البىى٥ الخجاٍع

ُت)واإلاخسههت ًسل٤ الى٣ىص الضازلُت  وبظل٪ ٩ًىن اإلا٩ان الخىُٓمي للبى٪ اإلاغ٦ؼي  (ؤلاثخماهُت- الى٣ىص اإلاهٞغ

ُت ألازغي ؤٖلى ع . ؽ الىخضاث اإلاهٞغ

جغح٘ ؤهمُت البى٪ اإلاغ٦ؼي في ٧ىهه هىالجهت اإلاؿاولت ًٖ جدضًض ٦مُت الى٣ىص اإلاخضاولت و٦ظل٪  و                  

. (2)مً الضوع الظي ًم٨ً ؤن ٣ًىم به مً حل جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت 

خُث ؤن مٟهىم الجهاػ اإلاهغفي قهض جُىعاث ٖضًضة ٖبر ألاػمىت، وطل٪ للخٛحراث ال٨ثحرة التي قهضها 

الٗالم، و٢ض ازخل٠ الباخثىن في وي٘ حٍٗغ٠ مىخض خى٫ مٟهىم الجهاػ اإلاهغفي، ٞبًٗهم ٌٗتٝر ٖلى ؤهه 

ت مً البىى٥ الٗاملت في بلض ما ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها، وحٗضص وكاَها) . (3)(مجمٖى

اإلااؾؿاث وال٣ىاهحن اإلاىٓمت التي حٗمل في )وهىا٥ بٌٗ الباخثحن مً ٌٗٝغ الجهاػ اإلاهغفي ٖلى ؤهه 

. (ْلها هظه اإلااؾؿاث في طل٪ البلض، خُث ٌٗخبر الجهاػ اإلاهغفي هى الجؼء اإلاهم حضا مً الجهاػ اإلاالي

: ومٟهىم الىٓام اإلاهغفي ًخًمً مٗىُحن

                                                 
 .11: زالض ؤمحن ٖبض هللا ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م( 1)

ض مهُٟى،ؾمحر مدمض الؿُض خؿً، الى٣ىص والخىاػن الا٢خهاصي، ماؾؿت قباب الجامُٗت، (2)  .29، م 2000ؤحمض ٍٞغ

 .18ٖبض ؤلاله وٗمت حٟٗغ ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م ( 3)



 .إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي                                                            الفصص ألاٌو                           

16 

 

ت والبىى٥ اإلاخسههت-  . اإلاٗنى ألاو٫ وهى ؤن الجهاػ اإلاهغفي ًخًمً البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع

اإلاٗنى الثاوي وهى الظي ٌٗخبر قاجٗا ؤن الىٓام اإلاهغفي ًخًمً اإلاٗنى ألاو٫ مًاٞا بليها، اإلااؾؿاث اإلاالُت - 

ُت ألازغي  . (1)واإلاهٞغ

ومً زال٫ هظه اإلاٟاهُم هجض ؤن الجهاػ اإلاهغفي ًًمً الاؾخٛال٫ ألامثل والؿلُم لؤلمىا٫ وزضمت ؤلا٢خهاص 

ني . الَى

أهميت الجهاص اإلاصشفي  -2

ني ب٩اٞت ٢ُاٖاجه ؤلاهخاحُت منها واإلاالُتن   ًلٗب الجهاػ اإلاهغفي صوعا ٦بحرا في زضمت ؤلا٢خهاص الَى

ٞهى بما ًمل٨ه مً وؾاثل وبم٩اهُاث جدُذ له وججمُ٘ ألامىا٫ وألانى٫ الى٣ضًت مً مهاصعها اإلاسخلٟت لُُٗض 

اعة  ني لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٖضًضة مً اهمها ٍػ اؾخسضامها واؾدثماعها في قتى مجاالث ؤلا٢خهاص الَى

 (2).الىمىؤلا٢خهاصي وحصجُ٘ ٖملُت ؤلاصزاع والاؾدثماع لضي اإلاىاَىحن

 .خصائص الىنام اإلاصشفي: الثاوياإلاعلب 

: ًخمحز الىٓام اإلاهغفي في الضو٫ الىامُت بالخهاثو الخالُت

ُت في هٟىؽ ألاٞغاص وهظا ٌٗني ٖضم حٗامل ألاٞغاص م٘ / - 1 ي٠ٗ الىعي اإلاهغفي ؤو ٖضم همى الٗاصاث اإلاهٞغ

ُت  ت)البى٪ الظي ًيخج ٖىه اهسٟاى وؿبت الى٣ىص اإلاهٞغ بلى ال٨خلت الى٣ضًت وهظا ٌٗني  (الىصاج٘ الجاٍع

اث الى٣ضًت والىدخُت هي الخض مً م٣ضعة الىٓام البى٩ي في زل٤ الىصاج٘ والخىؾ٘ في  اهسٟاى وؿبت اإلاضٖٞى

. ؤلاثخمان

ت مً ألاؾىا١ / - 2 ٖضم وحىص ؾى١ ه٣ضًت ٌٗخمض بها في مٗٓم الضو٫ اإلاسخلٟت، والؿى١ الى٣ضًت هي مجمٖى

ضم  اإلاىٓمت التي جخٗامل في ؤصواث اثخمان ٢هحرة ألاحل والؿبب في طل٪ ًغح٘ بلى ٖضم وحىص م٣تريحن ٖو

ً ً واإلاؿدثمٍغ . وحىص ماؾؿاث مخسههت حُٗي هظه الٟجىة بحن اإلاضزٍغ

ؤلاػصواحُت في ال٣ُإ اإلاهغفي، وحٗني اإلااؾؿاث اإلاخ٣ضمت والطخمت جخمغ٦ؼ في اإلاىا٤َ الغثِؿُت ووحىص / - 3

ضم  مىا٤َ ج٩ىن ٞيها هظه اإلااؾؿاث قبه مٗضومت ؤو وحىص ماؾؿاث مخ٣ضمت ومخُىعة في ٢ُإ مٗحن ٖو

. وحىصها في ٢ُاٖاث ؤزغي ؤو يٟٗها في ال٣ُاٖاث ألازغي 

الؿُىلت ال٨بحرة التي ًخمخ٘ بها الجهاػ اإلاهغفي وطل٪ لىحىص عجؼ في اإلاىاػهت الٗامت إلاٗٓم البلضان الىامُت / - 4

ألن ه٣ٟاث الخ٩ىمت في هظه الضو٫ ج٩ىن ؤ٦بر مً بًغاصاتها لظل٪ جلجإ بلى الاٞتراى مً الى٪ اإلاغ٦ؼي خحن جخم 

٘ ؾُىلت الجهاػ اإلاهغفي . مىاحهت هظه الُلباث اإلاتزاًضة مً ٢بل الخ٩ىمت مما ًٞغ

. وحىص ٞغوٕ ٦ثحرة إلاهاٝع ؤحىبُت في ؤٚلب الضو٫ الىامُت/ - 5

اع ويمً ؤلا٢خهاص الىاخض، بمٗنى آزغ ؤهه ال ًىحض ٖملُت / - 6 الخض٣ٞاث اإلاالُت هي جض٣ٞاث مدلُت ؤلَا

ً ألاحاهب في  حظب لؤلمىا٫ مً الخاعج وهظا واضح في ؤؾىا٢ىا الٗغبُت خُث ال ًىحض ٖضص ٧افي مً اإلاؿدثمٍغ

م٨ً ؤن جلٗب  ً وهٕى ألاصواث ٍو ؤؾىا٢ىا وهي مدضوصًت ألصواث الاؾدثماع اإلاالي مً خُث ٖضص اإلاؿدثمٍغ

ت في الضو٫ الىامُت ؤصواعا ٦ثحرة  .اإلاهاٍع٠ اإلاغ٦ٍؼ

                                                 
اص ؾلُم عمًان، (1)  .18مدّٟى ؤخمض حىصة، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م ٍػ

 .18ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه م( 2)



 .إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي                                                            الفصص ألاٌو                           

17 

 

 .البىىن اإلاشهضيت: الثالثاإلاعلب 

وشأة البىىن اإلاشهضيت   -1

لت ججاوػث الثالزت ٢غون بال ؤجها لم ج٨ً بهظا اإلاؿخىي والك٩ل  ت مً ٞترة ٍَى وكإث اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ

ت  ه آلان، ل٨ً بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ؤنبذ مً مٓاهغ اؾخ٣ال٫ الضو٫ وحىص مهاٝع مغ٦ٍؼ الظي حٗٞغ

. (1) الا٢خهاصيللضاللت ٖلى الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي و

  أهذاف البىىن اإلاشهضيت -2

ت في ألاهضاٝ الخالُت : (2)ال بض ؤن جلخ٣ي حمُ٘ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

. جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الظاحي- 

. الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مؿخىي ٖا٫ مً الاؾخسضام- 

الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤًٞل مٗضالث الىمى ؤلا٢خهاصي، ل٨ً مً اإلاالخٔ ؤن هظه ألاهضاٝ جخإزغ بٗضة ٖىامل - 

: هظ٦غ منها

. الخالت اإلاغخلُت للىمى ؤلا٢خهاصي للٗام- 

. اإلاىاعص اإلاخاخت وحجمها- 

. مضي جُىع واحؿإ الؿى١ الى٣ضي وؾى١ عؤؽ اإلاا٫- 

. جغ٦ُبت اله٩ُل ؤلاثخماوي الؿاثض في الضولت- 

. الٗال٢اث اإلاالُت الضولُت بك٩ل ٖام- 

 :دوس البىىن اإلاشهضيت في الذٌو اإلاخلذمت -3

ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت جخمثل   بن ؤهم ألاصواع التي ج٣ىم بها اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ

: ُٞما ًلي

حر الؿُىلت الالػمت ل٩اٞت ال٣اَاٖاث بمٗنى اإلا٣ابلت بحن مخُلباث هظه ال٣اَاٖاث اإلاسخلٟت مً الاثخمان- 1 . جٞى

 : ج٣لباث خاصة ُٞما ًليؤيججىب الا٢خهاص ال٣ىمي مً - 2

 .حجم الاؾخسضام- ؤ

 .الضزل الخ٣ُ٣ي- ب

٣هض مً هظا مداولت جثبُذ اليكاٍ ؤلا٢خهاصي ٖىض  ٠ُ والخض مً الخطخمؤٖلىٍو  . مؿخىي مً الخْى

. الغ٢ابت ٖلى الاثخمان بما ًسضم ؤهضاٝ البى٪ اإلاغ٦ؼي -3

 

 :دوس البىىن اإلاشهضيت في الذٌو الىاميت 

ت في الضو٫ الىامُت جخمثل ُٞما ًلي  :بن ؤهم ألاصواع التي ج٣ىم بها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

الشكابت على هميت الائخمان  : أوال 

خى٠٢ هظا  ت ٍو حهضٝ هظا الضوع بلى الخإزحر ٖلى الدجم ال٨لي لالثخمان اإلامىىح بىاؾُت البىى٥ الخجاٍع

: الدجم ٖلى ٖضة ٖىامل منها

                                                 
(1)ٍ ،  .120 ،م 1993،ٖمان، صاع اليكغ للُباٖت ، 1ٚؿان ٖؿاٝ،ابغاهُم ٖلي ٖبض هللا، ٞاث٤ ههاع بصاعة اإلاهاٝع

 .122هٟـ اإلاغح٘، م (2)
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غ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي والظي ًم٨ً البى٪ اإلاغ٦ؼي والظي ًم٨ً اؾخٗماله في  -1 حجم الاخخُاَي الى٣ضي اإلاخٞى

. الخىؾ٘ في ؤلا٢غاى وهظا الاخخُاَي ٢ض ٩ًىن ه٣ىص ٖاصًت ؤو ؤعنضة صاثىت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي 

وؿبت الاخخُاَي الى٣ضي للىصاج٘ التي حٗحرها للمهٝغ اإلاغ٦ؼي، وهجض ؤن اإلاهٝغ بطا اؾخُإ ؤن ًبؿِ  -2

ً ٞةهه ًم٨ً مً الخد٨م في الدجم ال٨لي لليكاٍ الاثخماوي  .                                                                                                                                 ع٢ابخه ٖلى هظًً الٗىهٍغ

: (1)وهىا ٌؿخٗمل البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤصواث مُٗىت لخد٤ُ٣ طل٪ وهي

. ؾٗغ بٖاصة الخهم -

 . ٖملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت -

 .حٗضًل وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي والؿُىلت -

 الشكابت الىىعيت على الائخمان : زاهيا 

ًٟل  ب البى٪ اإلاغ٦ؼي ٍو وهي جازغ ٖلى اججاهاث البى٪ في الاؾدثماع بدُث جىحه للىىاحي التي ًٚغ

ُت في الضو٫ الىامُت ألن الغ٢ابت ال٨مُت ال جإحي آزاعها في هظه الضو٫ بك٩ل حُض . الغ٢ابت الىٖى

ت هي ُت التي ٌؿخٗملها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى البىى٥ الخجاٍع : ومً ؤهم ؤؾباب الغ٢ابت الىٖى

لى ل٣ُمت الؿل٠ اإلامىىخت بمسخل٠ الًماهاث - 1 . الخد٨م في الخض ألٖا

. جدضًض خضوص للٟاثضة التي جدهل ٖليها البىى٥ ٖلى ؤهىإ الاؾدثماعاث - 2

. اقتراٍ الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ال٣غوى التي جخجاوػ خض مٗحن - 3

دت جىو ٖلى ٖضم الؿماح للبىى٥ بمؼاولت بٌٗ اليكاَاث - 4 ٗاث نٍغ . بنضاع حكَغ

٘ بالهضٝ الظي حهضٝ  غ الىعي ال٩افي لضي ؤصخاب اإلاكاَع ُت ال جاصي آزاعها بال بطا جٞى وهجض ؤن الغ٢ابت الىٖى

. اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي بلُه

الشكابت اإلاباششة  : زالثا 

وهىا جخم٨ً الغ٢ابت اإلاباقغة باإلنضاع البى٪ اإلاغ٦ؼي حٗلُماث مباقغة بلى البىى٥ بدُث ًدضص 

 .بمىحبها ؤحجام الاثخمان اإلاؿمىح بها زال٫ الٟترة اإلا٣بلت ؤو ًدضص وؿبت ؤمىا٫ البى٪ الخانت وبحمالي ؤنىله

 ؤلاكىاع ألادبي: سابعا 

ت ٞةطا ٧اهذ  وهظا ألاؾلىب جخى٠٢ ٞٗالُخه ٖلى َبُٗت الٗال٢ت بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع

 . الٗال٢ت َبُُٗت وحُضة بُنهما ٞةن لهظا ألاؾلىب ٞٗالُت ٦بحرة وال٨ٗـ صخُذ

دوس البىً اإلاشهضر في عمليت الخىميت الاكخصاديت : خامعا

خُث هجض ؤن ؤهم صوع ٣ًىم به البى٪ اإلاغ٦ؼي في الضو٫ الىامُت هى ٢ُامه بٗملُاث الخىمُت 

. الا٢خهاصًت في ٧اٞت ال٣ُاٖاث

: وهظا الضوع ًم٨ً ج٣ؿُمه بلى ما ًلي

 :الذوس الخىمىر اإلاباشش للبىً اإلاشهضر  - 

٘ الٗمل ؤلاهماجي  ما٫ التي ًىٟظها مباقغة لٞغ ت ٦بحرة مً ألٖا خُث ًخجؿض هظا الضوع في مجمٖى

ما٫ هجض : الا٢خهاصي ومً ؤهم هظه ألٖا

                                                 
 .122ٚؿان ٖؿاٝ،ببغاهُم ٖلي ٖبض هللا ،ٞاث٤ ههاع، مغح٘ ؾاب٤،م(1)
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.  ج٣ضًم ال٣غوى والؿل٠ للجهاػ اإلاهغفي- 

 .زل٤ اإلااؾؿاث اإلاالُت والى٣ضًت- 

ؼ ال٣ضعاث اإلاالُت الخ٩ىمُت-   .حٍٗؼ

 :الذوس الخىمىر الغير مباشش- 

خجؿض هظا الضوع  ل الٗملت، ٍو ًخمثل هظا الضوع باإلاداٞٓت ٖلى الاؾخ٣غاع الى٣ضي ويمان ٢ابلُت جدٍى

ت بحن اإلاىاَىحن ؼ الث٣ت الضازلُت والخاعحُت وجضُٖم الغوح الاصزاٍع . في حٍٗؼ

 .عالكت البىً اإلاشهضر مع البىىن الخجاسيت: الشابعاإلاعلب 

بٗض بهٟغاص البى٪ اإلاغ٦ؼي بةنضاع الى٣ض ال٣اهىوي واؾخسضامه ٧اخخُاَي م٣ابل الىصاج٘ التي جسل٣ها البىى٥ 

لُه ؤزظث هظه البىى٥ جىصٕ حؼء مً ؤعنضتها  ت، ٖو ت ػاصث ؤهمُت هظا ألازحر في هٓام البىى٥ الخجاٍع الخجاٍع

الى٣ضًت لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي وهي حؿمى باالخخُاَي ال٣اهىوي والظي ٌؿخسضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي ٦إصاة لخهُٟت 

ٞغو١ الخؿاباث التي جيكإ ًٖ مٗامالتها بحن بًٗها البٌٗ، وهظه ؤلاًضاٖاث حؿخسضم في حؿهُل ٖملُاث 

ت اإلا٣انت اإلاىحىصة في البى٪  ت، وهظه الٗملُت جخم في ٚٞغ اإلا٣انت التي ًجغحها البى٪ اإلاغ٦ؼي للبىى٥ الخجاٍع

اإلاغ٦ؼي مً ؤحل جباص٫ ال٣ُم للخدهُل ؤو للدؿضًض، خُث ًخم ججمُ٘ ألاعنضة الثاهُت بهضٝ خؿاب 

حن لٛغى ؤلاًجاص الٟغصي للدؿضًض خؿب الىيُٗت اإلاضهُت وللخدهُل  الىيُٗت ؤلاحمالُت هدى حمُ٘ اإلاىسَغ

خؿب الىيُٗت الضاثىت ل٩ل بى٪، وهظه الٗملُت هي هٕى مً ؤهىإ الٗال٢ت التي جخم بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي 

ت مً زال٫ ال٣ُىص التي ًٟغيها ؤو  ت، وؤًًا ج٨مً الٗال٢ت بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع والبىى٥ الخجاٍع

حؿهُالث التي ٣ًضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي لخل٪ البىى٥، ول٨ً مً زال٫ ٧ل هظه الدؿهُالث وال٣ُىص حٗض طاث 

حن ٢ض ًجض يالخه لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي ؤوص ئ مً زاللها  حن، بدُث ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ٦ال الُٞغ ؤهمُت للُٞغ

. ٦ال البى٨حن

ت،                      اث٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي طاث الاعجباٍ اإلاباقغ بالبىى٥ الخجاٍع وجخمثل هظه الٗال٢ت مً زال٫ ْو

ت مً ألاهضاٝ التي ٌؿعى بليها البى٪ وهظه ألاهضاٝ  اث٠ جم٨ً البى٪ اإلاغ٦ؼي مً جد٤ُ٣ مجمٖى وهظه الْى

: جخمثل في

ًاٝ بلى هظا الهضٝ هضٝ آزغ . جد٤ُ٣ الاؾدثماع الا٢خهاصي والظي ٌٗخبر الهضٝ الغثِس ي للبى٪ اإلاغ٦ـؼي  ٍو

. هى الخىمُت الا٢خهاصًت وهظا الهضٝ باليؿبت لضو٫ الٗالم الثالث

خحن هما  اث٠ البى٪ اإلاغ٦ؼي بلى مجمٖى  :(1)وجخ٣ؿم ْو

اث٠ طاث الؿمت الٗامت التي جغجبِ باال٢خهاص ال٣ىمي ٩٦ل  - . الْى

ت، خُث  - ت والتي ج٣هض بها الٗال٢ت بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع اث٠ التي جغجبِ بالبىى٥ الخجاٍع الْى

اث٠ في  : وجخمثل هظه الْى

ت ؾٗغ الهٝغ–  1 . اَإل البى٪ اإلاغ٦ؼي بمؿاولُت مىاٍػ

. ال٣ُام بٗملُاث الؿى١ اإلاٟخىخت – 2

                                                 
ت (1) .  23،م 2000،مهغ ،اإلا٨خب الٗغبي الخضًث، 3،ٍ(مضزل اجساط ال٣غاعاث)مىحر ببغاهُم الهىضي،بصاعة البىى٥ الخجاٍع
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 :  وي٘ قغوٍ الاثخمان إلاجاالث مدضصة منها  – 3

 ثخمان ال٣ٗاعي الا -

.  الاثخمان الاؾتهال٧ي -

ُٟت حٗخبر بمثابت ؤصاة ٌؿخسضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي للخد٨م في اإلاىاعص اإلاالُت للبىى٥ . وهظه الْى

ت للخ٩ىمت – 4 . ًماعؽ البى٪ اإلاغ٦ؼي صوع الى٦ُل اإلاالي للخ٩ىمت خُث ًمؿ٪ الخؿاباث الجاٍع

٤ البى٪ - 5 حؿهل حباًت الًغاثب خُث جم٨ً الؿماح للممىلحن بؿضاص ما ٖليهم مً مؿخد٣اث ًٖ ٍَغ

. اإلاغ٦ؼي 

٩ىن هظا في صو٫ الٗالم الثالث ً عئوؽ ألامىا٫ ٍو . ٦ما لها صوع ؤؾاس ي في الخىمُت الا٢خهاصًت وج٩ٍى

ت في اث٠ التي جغبِ الٗال٢ت بحن البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ الخجاٍع : وجخمثل الْى

. (البى٨ىىث)بنضاع ؤوعا١ الى٣ض  -

 . بصاعة الاخخُاَي ال٣اهىوي -

ت -  .ج٣ضًم الاثخمان للبىى٥ الخجاٍع

 .حؿُحر ٖملُت ؤلا٢غاى بحن البىى٥ -

 .جدهُل الك٩ُاث -

ت -  .الخىحُه وؤلاقغاٝ ٖلى البىى٥ الخجاٍع

 : الىنام البىيي الجضائشر  : الثالثاإلابدث 

حر  ت في الضولت اإلاخ٣ضمت ٚحر مخُىع ٚو بن الىٓام البى٩ي الجؼاثغي م٣اومت م٘ ألاهٓمت البى٨ُت الؿاٍع

.  مخ٣ضم ، لظا ًيبغي ؤن ج٣ىم بضعاؾخه بىٕى مً الٗم٤ والخإوي وجُب٤ُ ألاؾالُب البى٨ُت اإلاخٗاٝع ٖليها

ٌ اإلاعلب  :   مىىهاث الىنام البىيي الجضائشر   : ألاو

ان مً البىى٥ الٗمىمُت . ًخ٩ىن الىٓام البى٩ي الجؼاثغي مً هٖى

": البىىن العمىميت الخجاسيت " البىىن ألاوليت  -1

اع ال٣اهىوي للبىـى٥ الٗمىمُـت ؤن لها زانُت البىى٥ الىصاج٘، هظه البىى٥ جإؾؿذ مً  مً زال٫ ؤلَا

 خُث ؤن اليكاٍ ألاؾاس ي 1986/ ؤوث  /19زال٫ ٢اٖضة الخسهو اليكاَاث، وما هو ٖلُه ٢اهىن البىى٥ 

: ًخمثل في

. ٢بى٫ الىصاج٘ ب٩ل ؤهىاٖه ومضتها -

ُتها وؤق٩الها -  .ججمُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بال٣غوى وهٖى

  زم ٢اهىن الى٣ض وال٣غى خُث ٧اهذ هىا٥ زمؿت بىى٥ في 1988/حاهٟي /12 وصٖمذ هظه البىى٥ ب٣اهىن 

 :                              1الجؼاثغ وهي

 : B N Aالبىً الىظني الجضائشر  - أ

                                                 
 .24مىحر ببغاهُم الهىضي،مغح٘ ؾاب٤،م (1)



 .إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي                                                            الفصص ألاٌو                           

21 

 

 خُث ٌٗخبر ؤو٫ بى٪ 1966 حىان 13 الهاصع في 178 /66 بمىحب ٢اهىن ع٢م  B N A جإؾِـ بى٪

ش 20ججاعي جإؾـ في الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت بغؤؽ ما٫ ٢ضعه   ملُىن صًىاع خُث ٌٗخبر بوكاء هظا البى٪ مهم في جاٍع

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ألهه جم جىخُض مجهىصاث البى٪ الٟالحي والبى٪ الخجاعي إلاىاحهت البىى٥ ألاحىبُت 

. (1)اإلاخىاحضة في الجؼاثغ

:   CPA اللشر الشعبي الجضائشر  - ب

 واإلاٗض٫ اإلاخمم CPA اإلاخًمً بوكاء29/12/1966 اإلااعر في366 /66ؤوص ئ بمىحب اإلاغؾىم ع٢م 

 15 واإلاخٗل٤ ب٣اهىن ألاؾاس ي للبى٪ خُث ؤوص ئ بغؤؽ ما٫ ٢ضعه 11/05/1967 اإلااعر في 67/784باألمغ ع٢م 

ٗخبر  اث٠ CPAملُىن صًىاع َو ُت باإلياٞت بلى ٢ُامه بالْى  هى بى٪ الىصاج٘ خُث ًماعؽ حمُ٘ الٗملُاث اإلاهٞغ

: الخالُت

. ج٣ضًم ال٣غوى للٟىاص١ واإلاجا٫ الؼعاعي واإلاهىُحن واإلاهً الخغة -

 .ألابغاعاث الخ٩ىمُت ًلٗب صوع الىؾُِ في الٗملُاث اإلاالُت و -

اث الضولُت والبلضًت و - ل اإلاكتًر ىُت جمٍى ٩اث الَى  .الىالثُت والكٍغ

  ٖام BDL و٧الت بٗض جإؾِـ بى٪ 78 زم جسلهذ بلى 1985 و٧الت بضاًت مً ٖام 114ول٣ض بلٜ ٖضص و٧االجه 

ل1985 . (2) في ؤٍٞغ

 :  BEAالبىً الخاسجي الجضائشر  - ث

ت بوكاء  غ الٗال٢ت الا٢خهاصًت م٘ الضو٫ ألاحىبُت ٢غعث الؿلُاث الجؼاثٍغ مً ؤحل حؿهُل وجٍُى

 بغؤؽ ما٫ 01/11/1967 اإلااعر في 67/204البى٪ الخاعجي الجؼاثغي، خُث ؤوص ئ هظا البى٪ بمىحب ٢غاع 

ت ٢20ضعه   . (3) ملُىن صًىاع خُث ؤٖخبر هظا الخإؾِـ الخُىة ألازحر مً ٖملُاث جإمُم البىى٥ الخجاٍع

   :BADRبىً الفالخت والخىميت الشيفيت  - ر

هغ هظا 13/03/1982 اإلااعر في 28/206ؤوص ئ بمىحب اإلاغؾىم ع٢م   بغؤؽ ما٫ ٢ضعه ملُاع صًىاع ْو

 لؤلهمُت التي ؤُٖتها الضولت بهظا BNAالبى٪ بٗض العجؼ الظي ؤْهغه بى٪ 
ُ
ل ال٣ُإ الٟالحي، وهٓغا  في جمٍى

ل هُا٧ل ووكاَاث ؤلاهخاج الؼعاعي و٧ل ألاوكُت اإلاخممت للؼعاٖت BADRال٣ُإ ٣ٞض ؤو٧لذ لبى٪   مهمت جمٍى

لت ألاحل في اإلاُضان الٟالحي ٍى . (4)وهى بى٪ ججاعي ٣ًىم بخجمُ٘ الىصاج٘ وج٣ضًم ال٣غوى اإلاخىؾُت َو

 :    BDLبىً الخىميت اإلادليت  - ج

 CPAوهى مىبث٤ ٖلى بى٪  (٢90/10اهىن ) 1990ٌٗخبر مً ؤخض البىى٥ في الجؼاثغ ٢بل بنالخُاث 

 بغؤؽ ما٫ ٢ضعه هه٠ ملُاع وهى 30/04/1985 اإلااعر في 85/85خُث جإؾـ هظا البى٪ بمىحب مغؾىم 

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي . ًخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

وهى بى٪ الىصاج٘ اإلاملى٦ت للضولت وهى ًخىلى ٧ل الٗملُاث الخانت ببى٪ الىصاج٘ ؤي حمُ٘ الٗملُاث 

ل ٖملُت الخهضًغ و ُت وهى ٣ًىم بالضعحت ألاولى باإلاؿاهمت في جىمُت الجماٖاث اإلادلُت وجمٍى   ص ؤلاؾترااإلاهٞغ

                                                 
اث الجامُٗت، 2َاهغ لُغف،ج٣ىُاث البىى٥، الجؼاثغ ،ٍ (1   .189 ،م2003،صًىان اإلاُبٖى

اث الجامُٗت، 2  .156، م1982 قا٦غ ال٣ؼوٍني،مدايغاث في ب٢خهاص الى٣ىص، الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبٖى

 .190 َاهغ لُغف،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م3

 .26 قا٦غ ال٣ؼوٍني،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م4



 .إلادت ًٖ البىى٥ والجهاػ البى٩ي الجؼاثغي                                                            الفصص ألاٌو                           

22 

 

بياٞت بلى زضماجه لل٣ُإ الخام وهى ًمى٫ ٧ل مً اإلااؾؿاث واإلا٣اوالث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الا٢خهاصي 

. (1)واإلااؾؿاث الخانت الٛحر الٟالخُت

:  البىىن العمىميت راث العابع الخاص -2

:  وهي جمثل ٧ل مً 

.  Banque d’Algérie  البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي ؤو بى٪ الجؼاثغ- 

 .BADبى٪ الجؼاثغ للخىمُت  -

حر والاخخُاٍ  - ني للخٞى   . CNEPالهىضو١ الَى

:  البىً اإلاشهضر الجضائشر  - ؤ

ت واؾخ٣ال٫ مالي  ىُت لها شخهُت مٗىٍى ٌٗٝغ البى٪ مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٖلى اهه ماؾؿت ٖامت َو

ُت وهضٞه الغثِس ي لِـ جد٤ُ٣ الغبذ وبهما مىحه لخضمت  خُث ٌكٛل م٩اها عثِؿُا يمً الكب٨ت اإلاهٞغ

ني . الا٢خهاص الَى

ش 62/144خُث جإؾـ البىـ٪ الجؼاثـغي بمىحب ٢اهـىن   ملُىن 40 بغؤؾما٫ ٢ضعه 13/12/1962بخاٍع

. (2)ٞغه٪ ٞغوس ي مملى٥ ٧لُا للضولت 

: البىً الجضائشر للخىميت  - ب

اع ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الجؼاثغ اهخهجذ مبضؤ الخًُِ٘ ٧ىؾُلت للخغوج مً الخٗبئت  في هظا ؤلَا

 ماي 07 الهاصع في 105-63 بمىحب ٢اهىن ع٢م cadالا٢خهاصًت وه٨ظا جم بوكاء الهىضو١ الجؼاثغي للخىمُت 

له بلى اؾم البى٪ الجؼاثغي للخىمُت1963  و٧ان مهام هظا البى٪ هى مى٘ 1972 ٖام BAD و٢ض جم جدٍى

لت ألاحل، ووي٘ بغامج الاؾدثماع الٗمىمي ؤو الاؾخحراص وهى ٌٗخبر البى٪  ال٣غوى ال٣هحرة واإلاخىؾُت والٍُى

ل الخجاعة الخاعحُت  .( 3 )الاؾدثماعي الىخُض في الجؼاثغ، ٦ما ٣ًىم بضوع حؿُحر محزاهُت الخجهحز باإلياٞت بلى جمٍى

 

 :   CNEPالصىذوق الىظني للخىفير والاخخياط  - ث

لم ٨ًً باؾخُاٖت الهىضو١ الجؼاثغي للخىمُت الاهخمام بجمُ٘ مجلالث الاؾدثماع وبالخالي جم جإؾِـ 

CNEP  خُث جخمثل مهمت هظا ألازحر في اإلاضزغاث مً 1964 ؤوث 10 اإلااعر في 64/227 بمىحب اإلاغؾىم ع٢م 

ل البىاء  ل زالر ؤهىإ مً الٗملُاث وهي لخمٍى ؤحل جىػَٗها ؤما في مجا٫ ال٣غى ٞةن الهىضو١ مضٖى لخمٍى

ىُت . الجماعي اإلادلُت . الٗملُاث الخانت طاث اإلاىٟٗت الَى

ني للؿ٨ً وطل٪ CNEP وب٣غاع مً الىػاعة اإلاالُت جم ج٨َغـ مهام الهىضو١ 1971وابخضاء مً ٖام   ٦بى٪ َو

٤ جىػَ٘ اإلاؿا٦ً و٦ظل٪ مىاحهت اإلاكا٧ل اإلاُغوخت مً َٝغ اإلااؾؿاث الٗمىمُت . ًٖ ٍَغ

 :  البىىن اإلاخخلعت والخاصت -3

 مً ٢اهىن الى٣ض وال٣غى 
ً
خماص لٗضة بىى٥ بغؤؾما٫ ؤحىبي ؤو مسخلِ وطل٪ ببخضاءا ل٣ض جم مىذ الٖا

:  وهي ٦ما ًلي

                                                 
 192َاهغ لُغف، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م (1)

.  اإلاخًمً بوكاء البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي 2/12/1962 اإلااعر في 114 /٢62اهىن ع٢م  ( 2)

. 187َاهغ لُغف، مغح٘ ؾاب٤،م  ( 3)
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:   بىً البرهت  - أ

ش  وبى٪  (الؿٗىصًت  ) بمؿاهمت بى٪ البر٦ت الضولي الظي م٣غه في حضة 06/12/1990جإؾـ بخاٍع

ُٟت بغؤؾما٫ ٢ضعه   خُث جم جىػَ٘ خهو عؤؾما٫ %49  ؤما عؤؾما٫ البر٦ت ٣ًضع %51الٟالخت والخىمُت الٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت  لبُت للجاهب الجؼاثغي وهى بى٪ ججاعي وكاَه اإلاهغفي ًسً٘ ل٣ىاٖض الكَغ بك٩ل ٌُٗي ألٚا

:  UNION  BANCالبىً الاجدادر - ب

ما٫ الخام جإؾـ في  ني 07/05/1995هى بى٪ ألٖا  بالخٗاون م٘ حمُٗاث طاث عؤؾما٫ زام َو

ل الٗملُاث الضولُت  ت منها، حم٘ الاصزاع لخمٍى وؤحىبي وجغج٨ؼ ؤٖما٫ هظا البى٪ في ؤصاء ٖضة وكاَاث مخىٖى

 الاؾدثماعاث اإلاالُت 
ً
 بخ٣ضًم الىهاثذ وؤلاعقاص ، وؤًًا

ً
واإلاؿاهمت في عئوؽ ألامىا٫ الجضًضة ٦ما ٣ًىم ؤًًا

. للؼباثً وطل٪ مً ؤحل جىؾُ٘ قب٨ت الخٗامالث

 " :  LE BAMIC OFFSHORE" بىً اإلاخخلغ باميً   - ث

ت ٖمىمُت  (4)  وبحن %50 مابحن البى٪ الخاعجي اللُبي ب 19/06/1988جإؾـ في   ؤعبٗت بىى٥ ججاٍع

ني الجؼاثغي –   وهم %٦50ظل٪ بغؤؾما٫ ٢ضعه  ال٣غى الكٗبي - البى٪ الخاعجي الجؼاثغي – البى٪ الَى

ُٟت – الجؼاثغي  . بى٪ الخىمُت الٟالخُت والخىمُت الٍغ

ت  اع ال٣اهىوي للبامُ٪ لها وكاٍ ؤؾاس ي ًخمثل في بهجاػ ٧ل الٗملُاث البى٨ُت واإلاالُت والخجاٍع ومً زال٫ ؤلَا

ُه الاؾدثماع وجىمُت الخجاعة في بلضان اإلاٛغب الٗغبي  . لخضمت وجٞغ

:  جعىس الىنام اإلاصشفي الجضائشر  : الثاوياإلاعلب 

خه الجؼاثغ مً ؤخضار ؤزغث  قهض الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي بٗض الاؾخ٣ال٫ ٖضة مغاخل هدُجت إلاا ٖٞغ

 العجباٍ الىٓام البى٩ي الجؼاثغي بالىٓام 
ً
ٖلى مسخل٠ اإلاجاالث منها الا٢خهاصًت والؿُاؾُت آهظا٥ وطل٪ هٓغا

ًذ الجؼاثغ هظا الىٓام واؾخُاٖذ ؤن تهُمً ٖلى الاؾدثماع الٗمىمي ٞىحهت ألاهٓاع  اإلاالي الٟغوس ي بٗض ما ٞع

ُما ًلي  اإلاغاخل التي جُىع بها الىٓام البى٩ي مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ٚاًت ٢اهىن الى٣ض  غه ٞو بلى بنالخه وجٍُى

 .   90/10وال٣غى 

: مشخلت الاظخلالٌ  -1

بٗض الاؾخ٣ال٫ مباقغة ٧ان مً ألاهضاٝ ألاؾاؾُت للجؼاثغ في اإلاُضان اإلاالي هى جإمُم الىٓام البى٩ي 

ني حؿُُغ ٖلُه الضولت، خُث بضؤ اهخمام  الظي وعزخه مً الاؾخٗماع وجإؾِـ بٗض طل٪ هٓام بى٩ي َو

ت بةوكاء ماؾؿت ؤلانضاع والظي ٧ان ًخمخ٘ ب٩امل الاؾخ٣اللُت، وا٢خهغث مهامه في بب٣اء  الؿلُاث الجؼاثٍغ

 بخإمُم حمُ٘ البىى٥ ألاحىبُت 
ً
ني، ٦ما ٢امذ ؤًًا الاثخمان والهٝغ في مجا٫ الى٣ل لخىمُت الا٢خهاص الَى

ىُت ٖام 1966وطل٪ ؾىت  ني 1964 وبوكاء الٗملت الَى ل الَى غ هٓام الخمٍى  وهى ال٣غاع ألا٦ثر صاللت ٖلى جٍُى

 مً ؾىت " صج"و٧اهذ هظه الٗملت هي الضًىاع  الجؼاثغي 
ً
 خُث 1970ببخضاءا

ً
ا  حظٍع

ً
 ٣ًغع حٛحر ال٣ُإ اإلاالي حٛحرا

ت والتي ؤٞطخذ بهضوع ٢اهىن 1971حاء ؤلانالح اإلاالي ٖام  ل ومغ٦ٍؼ  ل٨ُغؽ مى٤ُ جسُُِ ٖملُاث الخمٍى

 الظي بىو ٖلى بٖاصة جىُٓم ال٨ُُٟاث اإلاخٗل٣ت بخىػَ٘ ال٣غوى ول٣ض جمحز هظا ؤلانالح 1971اإلاالُت ٖام 

 . (1)بثالر زهاثو 

                                                 
 .26م .2003عاخى زىصة، ج٣ىُاث البىى٥ وال٣غى الٟالحي، مظ٦غة لِؿاوـ، اإلاضًت ،اإلاغ٦ؼ الجامعي ، جسهو مالُت ،صٞٗت (1)
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ت - . اإلاغ٦ٍؼ

ىت  -  .حٛلب صوع الخٍؼ

ت مً زال٫ اإلاماعؾت  -  .بػالت جسهو البىى٥ الخجاٍع

 ،
ً
ا ل م٘ الىٓام الا٢خهاصي اإلاسُِ مغ٦ٍؼ   ول٣ض حاء هظا ؤلانالح اإلاالي مً ؤحلي اوسجام هٓام الخمٍى

بلى الىناًت مً َٝغ وػاعة اإلاالُت " اإلاالي"خُث هجض مً هخاثج هظا ؤلانالح هى الاهخ٣ا٫ مً الىٓام اإلاهغفي

. مما ؤصي بلى اه٨ماف صوع البى٪ اإلاغ٦ؼي 

  :1986 ئصالخاث عام  -2

ني ولم ٌؿمذ له با٦دؿاب 1971مً اإلاالخٔ ؤن ما حاء به ٢اهىن   ٖغ٢ل جُىع الىٓام البى٩ي الَى

الخبرة والًٟ البى٩ي مما ؤصي بلى بصزا٫ بنالخاث ٖم٣ُت لخد٤ُ٣ الٟٗالُت ومً بحن هظه ؤلانالخاث هي 

 واإلاخٗل٤ بىٓام البىى٥ 1986 ؤوث 19 اإلااعر في 82/12، والتي حاءث بمىحب ال٣اهىن 1986بنالخاث ٖام 

ُٟت البى٨ُت و٧ان مهام هظا ال٣اهىن بعؾاء اإلاباصت الٗامت  وال٣غوى، خُث جم بصزا٫ حضعي ٖلى الْى

 : (1)وال٣ىاٖض ال٨الؾ٨ُُت لليكاٍ البى٩ي ومً ؤهم ألا٩ٞاع التي هٓمنها هي 

. اؾخٗاصة البى٪ اإلاغ٦ؼي صوعه ٦بى٪ البىى٥  -

ل مً زال٫ جىػَ٘ ال٣غوى والاصزاع - ل صوعها صازل هٓام الخمٍى  .اؾخٗاصث ماؾؿاث الخمٍى

 .مىذ ال٣غوى مهما ٧ان ق٩لها ومضتها  -

ت ؤزغي  -  .بوكاء هُئاث ع٢ابُت ٖلى الىٓام البى٩ي وهُئاث اؾدكاٍع

 : 1988 كاهىن  -3

ذ في جُب٤ُ بغهامج بنالحي  في هظه الٟترة وزال٫ مداولت الجؼاثغ الخىحه هدى ا٢خهاص الؿى١ قٖغ

 88/10مـ حمُ٘ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت والتي مؿذ بالضعحت ألاولى اإلااؾؿاث الٗمىمُت خُث مىذ ٢اهىن 

هىع ٢اهىن   ؤلؼم ْهىع ٢اهىن ه٣ضي 1988 /01 /12 الهاصع في 88/10اؾخ٣اللُت ٢غاع اإلااؾؿاث الٗمىمُت ْو

و٧ان مًمىن ٢اهىن  (86/12)ٌؿمذ باوسجام البىى٥ ٦ماؾؿاث م٘ هظا ال٣اهىن اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن 

.  هى بطن بةُٖاء الاؾخ٣اللُت للبىى٥ في بَاع الخىُٓم الجضًض لال٢خهاص واإلااؾؿاث1988

: (2)ومً ؤهم الٗىانغ التي حاء بها هظا ال٣اهىن هي 

ت جسً٘ إلابضؤ اؾخ٣اللُت اإلاالُت والخىاػن اإلاداؾبي ؤي ًإزظ ؤزىاء  - ت ججاٍع اٖخباع البى٪ شخهُت مٗىٍى

. اإلاغصوصًت وكاَه بمبضؤ الغبدُت و

ل -  . ٌؿمذ إلااؾؿاث ال٣غى ؤن جلجإ بلى الجمهىع مً ؤحل الا٢تراى ٖلى اإلاضي الٍُى

 .صٖم البى٪ اإلاغ٦ؼي في حؿُحر الؿُاؾت الى٣ضًت  -

٠ُ ألامىا٫ ٦دهى٫ ٖلى ؤؾهم ؤو ؾىضاث،و - ٖلى  جم٨حن اإلااؾؿاث اإلاالُت الٛحر البى٨ُت ؤن ج٣ىم بخْى

م مً هظه ؤلانالخاث ْهغ حلُا ؤن ال٣اهىن البى٩ي في هظه الٟترة ال ًخماش ى م٘ اإلاخُلباث الا٢خهاصًت  الٚغ

                                                 
  .194َاهغ لُغف ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ،م(1)

  .195هٟـ اإلاغح٘ ،م (2)
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ىُت لظل٪ حاء ٢اهىن الى٣ض وال٣غوى الظي ٢ام بٟهل بحن صاثغة محزاهُت الضولت وصاثغة ال٣غى وؤًًا  الَى

. الٟهل بحن الضاثغة الى٣ضًت وصاثغة محزاهُت الضولت

 : 1965 / 1962يىضح الىنام اإلاصشفي خالٌ (: I-3)الشيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " الضعاؾاث والخسُُِ ًتوػاعة اإلاالُت ، مضًغ" 

 

( : 70 – 65)الهياوص اإلااليت الجضائشيت ، خالٌ الفترة (:I-4) الشيص 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  1985"  الضعاؾاث والخسُُِ ًتوػاعة اإلاالُت ، مضًغ" 
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الخارجي 

 الجسائري

B E A   

  القرض 

الشؼبي 

  الجسائري

C P A  

  وزارة 

الواليت و 

 التخطيط

B N A  

الصٌذوق 

الجسائري 

  للتٌويت

B A D  

الصٌذوق 

الوطٌي للتوفير 

واإلحتيــاط 

C N E P    

 البٌل الورمسي الجسائري
 

الصٌذوق الجسائري للتٌويت 

C A D               
 

     وزارة الواليت والتخطيط  

  T A Pالخسيٌت الؼاهت 
 

الصٌذوق الوطٌي للتوفير 

  C N E Pواالحتياط 
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( : 89 / 70)الهياوص اإلااليت الجضائشيت ، اإلاخىاحذة خالٌ (:I-5)الشيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اث الجامُٗت "مدايغاث في ب٢خهاص الى٣ىص"قا٦غ ال٣ؼوٍني : اإلاهضع  . "36م  "، 1982، الجؼاثغ،صًىان اإلاُبٖى

 

 : 10 / 90كاهىن الىلذ واللشر  -4

 اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى الهاصع في 90/10ؤهم ما محز جُىع الىٓام البى٩ي في الجؼاثغ هى بنضاع ٢اهىن 

ل  / 14  والظي ٌٗخبر ٦مغآة ٖا٦ؿت ألهمُت اإلا٩اهت التي ًجب ؤن ٩ًىن ٖليها الىٓام البى٩ي والظي 1990/ ؤٍٞغ

غمي هظا ال٣اهىن بلى ألاهضاٝ الخالُت 1988هى ٦ةمضاص إلنالخاث  (: 1) ٍو

. وي٘ خض جهاجي ل٩ل جضزل بصاعي  -

خباع لضوع البى٪ اإلاغ٦ؼي في حؿُحر الى٣ض والهٝغ -  .بٖاصة الٖا

 .بنالح ٢ُمت الضًىاع الجؼاثغي  -

 .جُهحر الخالت اإلاضهُت إلااؾؿاث ال٣ُإ الٗام -

 .بلٛاء جسهو البىى٥ وجىيُذ اإلاهام الخانت بالبىى٥ -

 .جىػَ٘ اإلاىاعص اإلاالُت للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن وطل٪ ًٖ َغ١ بوكاء ؾى١ مالي -

                                                 
  .7 ،م 2005إلاضاوي عبُٗت، الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي و٢غوى ؤلاؾخٛال٫،مظ٦غة لِؿاوـ، حامٗت البلُضة،  مٗهض ٖلىم ؤلا٢خهاص ، صٞٗت (1)

         وزارة الواليت 

     هذير الخسيٌت واالئتواى

الخسيٌت الؼاهت            هجلس االئتواى 

 T A P واالئتواى

البٌل الورمسي 

 B C Aالجسائري 

القطاع  قطاع اإلدخار

 إستثواري
 قطاع التأهيي

بٌـل 

 هتخصص

بٌوك 

الودائغ أو 

 اإلئتواًاث

SAA  

CAAR 

C N E P B A D 

B A D R B N A 

R 

B E A 

R 
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 بإهم ألا٩ٞاع التي حاءث بها ال٣ىاهحن الؿاب٣ت وخمل ؤ٩ٞاع حضًضة  جخماش ى 90/10ول٣ض ؤزظ ٢اهىن 

م٘ الىي٘ الا٢خهاصي اإلابني ٖلى ؤؾاؽ ٨ٞغة الاهخ٣ا٫ هدى الا٢خهاص الخغ وطل٪ إلاداولت النهىى باال٢خهاص 

ني، ول٣ض ؤصزل هظا ال٣اهىن حٗضًالث مهمت في ه٩ُل الىٓام البى٩ي الجؼاثغي ؾىاء حٗل٤ ألامغ به٩ُل  الَى

. البى٪ اإلاغ٦ؼي والؿلُت الخىُٟظًت ؤو ه٩ُل البىى٥

 اإلااعر 01/01 اإلاخٗل٤ ب٣اهىن الى٣ض وال٣غى لٗضة حٗضًالث بمىحب ألامغ 90/10خُث حٗغى ٢اهىن 

 خُث ٢ام اإلاكٕغ مً زال٫ هظا ألامغ بخٗضًل ٠َُٟ في ال٣اهىن والظي ٌٗخبره 2001 ُٟٞغي 27في 

ت في الجؼاثغ و التي جمهض لالهخ٣ا٫ بلى ا٢خهاص   ت لئلنالخاث الا٢خهاصًت واإلاالُت الجاٍع الا٢خهاصًىن  حجغ الؼاٍو

ىُت  لُه لم ًب٤ ال٣غى مدخ٨غا لضي الضولت، الص يء الظي ًاصي بلى ٢بى٫ بوكاء بىى٥ زانت َو الؿى١ ٖو

. وؤحىبُت

 2001 الىنام البىيي واإلاالي للجضائش عام (:I-6)الشيص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اث الجامُٗت " الى٣ىصا٢خهاصمدايغاث في "قا٦غ ال٣ؼوٍني : اإلاهضع  ."38م  "، 1982،الجؼاثغ،صًىان اإلاُبٖى

وصاسة اإلااليــــــــت 

 الخضيىت العمىميت

T P 
 

 البىً اإلاشهضر الجضائشر 

B C A  ( B A ) 

       البٌـــــــوك   الوؤسساث الواليت       

بٌوك 

 هختلطت

بٌوك  هؤسساث التأهيي هؤسساث هاليت

 ػووهيت

بٌوك 

 خاصت

جإمُىاث ٖمىمُت  

- CAAR 

- CAAT 

- SAA 

- CCR 

 جإمُىاث زانت       

- Trust Alger 

 – نىاص٤ً الخ٣اٖض- 

CNAC 

- CASNOS 

- CLCCM 

   ماؾؿاث ٖمىمُت

BAD 

   ماؾؿاث زانت

- UNON BANK 

- Finalep 

- Salen 

- mouna Bank 

- A.L.C.U 

- SOFINACE  

- A.I.B 

 

 

بى٪ الخلُٟت الجؼاثغي 

CITE BANK  

  BCIAالجؼاثغي 

 -ABC 

- Soc Général 

 BGM الجؼاثغي 

BNP 

BNA 

BEA 

CPA 

BDL 

BADR 

بى٪ البر٦ت - 

البى٪ اللُبي - 

      الجؼاثغي 

PAMIC 

البى٪ - 

    الاجداصي
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: خالصــــت  

مً زال٫ ما جىاولىاه في هظا الٟهل هجض ؤن البىى٥ جلٗب صوعا هاما في اإلاجا٫ الا٢خهاصي وفي بخُاء 

ني، خُث لها صوع عثِس ي ًخمثل ٞـي ال٣ُام بمهمـت الىؾاَـت بُـً اإلاىصٖحن  ً)الا٢خهاص الَى وبحن  (اإلاضزٍغ

م مً وحىص وؾُاء آزغون بال ؤن البى٪ ٌٗض ألاًٞل منهم حمُٗا، وطل٪ ألجها جخٗامل م٘  اإلا٣تريحن، وبالٚغ

ىُت وألاحىبُـت . ألاٞغاص واإلااؾؿاث ال٨بري والكغ٧اث الَى
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. مداظبت البىىن: الفصص الثاوي

    :جمهيذ

ت والض٢ت في الخىُٟظ، ومً هىا ٞمداؾبت  ُت بالخٟٕغ والخٗضص ويغوعة الؿٖغ  جخمحز الٗملُاث اإلاهٞغ

ت ًجب ؤن ج٩ىن ٖلى صعحت مً اإلاغوهت والىيىح ٦ُٟلت بةزباث ال٣ُىص  ها زانت الخجاٍع اإلاهاٝع مهما ٧ان هٖى

بها بدُث ٌؿخمغ اؾخسغاج ألاويإ والبُاهاث  ُت وجهي٠ُ الخؿاباث وجبٍى اإلاخٗل٣ت بهظه الٗملُاث اإلاهٞغ

ت ٧اُٞت غ واإلاٗلىماث الالػمت في ٧ل و٢ذ وبؿٖغ   .والخ٣اٍع

لظل٪ اعجإًىا ؤن هخُغ١ في هظا الٟهل بلى الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ و٦ُُٟت الدسجُل اإلاداؾبي ٞيها،  

. وما مضي ؤهمُت وم٩اهت اإلاداؾبت في البىى٥ 
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ٌ اإلابدث  : الىنام اإلاداظبي للبىىن: ألاو

ت ٖلى ٦ُُٟت جد٤ُ٣ الغ٢ابت الضازلُت الالػمت لخماًت    جتر٦ؼ صعاؾت الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ الخجاٍع

ؤمىا٫ اإلاىصٖحن، و٦ُُٟت جض٤٢ اإلاٗلىماث في الىٓام اإلاداؾبي بحن ؤ٢ؿام البى٪ اإلاسخلٟت ختى الىنى٫ بلى 

ت،وختى جدبحن الخل٣اث اإلاسخلٟت لىٓم  ت ؤو ؾىٍى ال٣ىاثم اإلاالُت النهاثُت ؾىاء ٧اهذ ٢ىاثم مالُت ًىمُت ؤو قهٍغ

ت لخماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن ؾٝى هدىاو٫ ُٞما ًلي بلى ٧ل  الًبِ الضازلي التي جًٗها مٗٓم البىى٥ الخجاٍع

مً الخهاثو وألاؾـ التي ٣ًىم ٖليها الىٓام اإلاداؾبي في البىى٥ ألهه ٌٗخبر الٗمىص ال٣ٟغي لىٓام الغ٢ابت 

 .(البىى٥)الضازلُت في هظه اإلايكإة 

ٌ اإلاعلب  : مفهىم الىنام اإلاداظبي: ألاو

ًىحض حٍٗغ٠ وخُض م٣بى٫ للىٓام اإلاداؾبي وطل٪ بؿبب ازخالٝ ألاشخام اإلاٗىُىن بخٍٗغ٠  ال 

:  الىٓام اإلاداؾبي

ت مً ؤلاحغاءاث وؤلاعقاصاث والخُِ وال٣ىاٖض الغ٢ابُت    ٞمنهم مً ًغي ؤن الىٓام اإلاداؾبي مجمٖى

ت   .التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها اإلاٗالجاث اإلاؿدىضة والضٞتًر

اث٠ وطل٪ مً زال٫ جم٨حن ؤلاصاعة مً    وبًٗهم آلازغ ٌٗضه ؤصاة لخد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ والْى

ت ًٖ هدُجت .الخسُُِ والخىُٓم وؤلاقغاٝ والغ٢ابت والخ٣ُُم غ البُاهاث الًغوٍع مً ججمُ٘ وحكُٛل وج٣ٍغ

ما٫ التي جمذ بخىحيهها وبةقغاٞها  . (1)ألٖا

اع الظي ٌكخمل ٖلى ال٣ىاٖض واإلاباصت وألاؾـ التي         وبالخالي ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن الىٓام اإلاداؾبي هى ؤلَا

حؿاٖض البىى٥ ٖلى بٖضاص اإلاؿدىضاث وبزباتها في الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في حسجُل 

ت  ٤ مجمٖى غ البُاهاث اإلاالُت اإلاُلىبت بىاؾُت ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى ألاوكُت ًٖ ٍَغ وجلخُو وج٣ٍغ

ٗخبر  مً الىؾاثل وألاصواث اإلاؿخسضمت في هظا الىٓام وج٣ضًمها بلى الجهاث الخاعحُت اإلاهخمت بإٖما٫ البىى٥ َو

. حكُٛل البُاهاث مً ؤهم ألاوكُت التي ًىُىي ٖليها الىٓام اإلاداؾبي لهظا ًم٨ً اٖخباعه ٦مكٛل للبُاهاث

خم جهمُم وحٗضًل الىٓام اإلاداؾبي بةخضي الُغ١ الخالُت  : ( 2)      ٍو

.  بىاؾُت مال٪ اإلايكإة التي ٢ض حؿخسضم بٌٗ الىٓم البؿُُت -1

ؿعى مال٪ اإلايكإة صاثما بلى وي٘  -2 حن الظًً ًسخهىن في هظا الٗمل، َو بىاؾُت مؿخسضمي الىٓم اإلادتٞر

هٓامه اإلاداؾبي بإ٢ل ج٩لٟت، وهجض ؤن الىٓام اإلاداؾبي الظي ًُب٤ في الىخضاث التي تهضٝ بلى اإلاهلخت 

الا٢خهاصًت ؤي التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الغبذ جد٨مه ؤؾـ ومباصت و٢ىاٖض جسخل٠ ًٖ جل٪ الىخضاث التي 

.  تهضٝ بلى جد٤ُ٣ مهلخت احخماُٖت ؤي ٚحر هاصٞت بلى جد٤ُ٣ الغبذ

 .خصائص الىنام اإلاداظبي و أهذافه:  الثاوي اإلاعلب

 : خصائص الىنام اإلاداظبي -1

                                                 
. 10 ، م 1986صاع النهًت الٗغبُت،  ، لبىان،"جهمُم الىٓام اإلاداؾبي " ؤخمض هىع، ؤخمض بؿُىوي شخاجت ، مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت (1)

.  20هٟـ اإلاغح٘ ، م (2)
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  هٓغا للضوع ال٨بحر الظي ًلٗبه البى٪ اإلاغ٦ؼي في ؤلاقغاٝ و الغ٢ابت ٖلى البىى٥ ٞةن هىا٥ بٌٗ 

ت بخ٣ضًمها للبى٪ اإلاغ٦ؼي و مً ؤهمها غ وال٣ىاثم التي جلتزم البىى٥ الخجاٍع : (1)الخ٣اٍع

. ٦ك٠ ؾُىلت البى٪ الخجاعي - 1

. اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ في جهاًت ٧ل قهغ- 2

غ و التي جخًمً- 3 ت مً ال٣ىاثم و الخ٣اٍع : مجمٖى

غ ًٖ الىصاج٘ اإلاسخلٟت و ٖضص خؿاباث ؤلاًضإ-    ؤ . ج٣ٍغ

ت-    ب . حجم اإلاسخىباث و ؤلاًضاٖاث بالخؿاباث الجاٍع

اث ألاوعا١ اإلاالُت و ٢ُمتها و وؿبت ألاوعا١ اإلاالُت-    ج غ ًٖ مبُٗاث ومكتًر . ج٣ٍغ

غ ًٖ الٗمالث ألاحىبُت اإلاىحىصة لضي البى٪-    ص . ج٣ٍغ

ت و الض٢ت في بٖضاص  اء بالتزاماجه التي ط٦غث ؾاب٣ا ٞةن ٖامل الؿٖغ وختى ًخم٨ً البى٪ الخجاعي مً الٞى

غها ٞيها ٌٗخبران مً ألاع٧ان الهامت التي ًغج٨ؼ ٖليها الىٓام اإلاداؾبي في البى٪  البُاهاث و اإلاٗلىماث الىاحب جٞى

. الخجاعي 

خُلب جد٤ُ٣ هظه ألاع٧ان ؤن ًدؿم الىٓام اإلاداؾبي : للبىى٥ بالخهاثو الخالي          ٍو

ت لهُاٚت - 1 ال٣ضعة ٖلى مىاٞاة بصاعة البى٪ الضازلُت و ٦ظا ؾلُاث الغ٢ابت ٖلى البىى٥ باإلاٗلىماث الًغوٍع

الؿُاؾاث اإلاسخلٟت ٖلى ؤن ج٣ضم هظه اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب ٦ما ًجب ؤن جخًمً الخٟهُالث 

: اإلاُلىبت و بهٟت زانت

ت و ؾهىلت-   أ لها بلى ه٣ضًت بؿٖغ ٣ا إلاُٗاع ال٣ضعة ٖلى جدٍى .  جدلُل ؤنى٫ البى٪ ٞو

.  جدلُل خؿاباث الىصاج٘ خؿب مهضع الىصٌٗت-   ب

ً الاخخُاَاث-   ج .  جدلُل خؿاباث الاخخُاَاث اإلاسخلٟت لخدضًض ال٣غى مً ج٩ٍى

٣ا إلاهضع ٧ل منها،-   د ٣ا لؤل٢ؿام اإلاسخلٟت بالبى٪  جدلُل ؤلاًغاصاث ٞو                 ٦ما ًجب جدلُل اإلاهغوٞاث ٞو

٣ا لُبُٗتها . و ج٣ؿُمها ٞو

٤ حكُٛل الىٓام، وبهٟت ٖامت ٞةهه ًجب ؤن - 2 جىاٞغ هٓام مد٨م للًبِ الضازلي و ًخى٠٢ طل٪ ًٖ ٍَغ

. ج٩ىن الخؿاباث الٗامت بضٞتر ألاؾخاط بالٗضص اإلاُلىب و ال٩افي لخد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مً الغ٢ابت

.  ال٣ضعة ٖلى مىاٞاة ؤلاصاعة بخدلُل الخ٩ال٠ُ و جىػَٗها ٖلى ألا٢ؿام-3

حر اإلاٗلىماث التي جخُلبها ؾلُاث ؤلاقغاٝ والغ٢ابت اإلاسخلٟت صون الخاحت بلى بظ٫ مجهىص -4  ال٣ضعة ٖلى جٞى

حر جل٪ اإلاٗلىماث . ؤًًا في الخٞى

بُت-5 ضاص ؤلا٢غاعاث الًٍغ حر اإلاٗلىماث الالػمت إٖل .  (2) ال٣ضعة ٖلى جٞى

  وهظه الخهاثو جخمثل في اإلاٗلىماث والبُاهاث التي جخٗل٤ بالىٓام اإلاداؾبي وجماقُا مٗها ٞةن 

ت مً ألا٢ؿام بدُث ٣ًىم ٧ل  ت ٣ًىم ًٖ مبضؤ ج٣ؿُم البى٪ بلى مجمٖى الىٓام اإلاداؾبي في البىى٥ الخجاٍع

ت مً سجالث والضٞاجغ البُاهُت التي جسهه . ٢ؿم منها بةزباث ٖملُاث في مجمٖى

 :  وهىا٥ زهاثو جخٗل٤ بالخؿاباث الخانت بالىٓام اإلاداؾبي وهي

                                                 
ت ،مُبٗت ؤلاهخهاع ،(1) .  102 ،م2000ؤمحرة ببغاحهُم ٖثمان، مدمض ٖباؽ البضوعي،الىٓم اإلاداؾبُت الخانت ،ؤلاؾ٨ىضٍع

  30.ٞاث٤ ق٣حر،ٖا٠َ ألازغم، ٖبض الغخمً ؾالم،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (2)
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ت ٖىض حسجُل  -1 غ١ ال٣ُض واإلاٗالجت و٦ظل٪ باألماهت والؿٖغ الض٢ت والىيىح في اإلاهُلخاث والدؿمُاث َو

بحن  ت مً حهت ٍو لى البى٪ ؤن ًىاػي بحن الؿٖغ الٗملُاث اإلاسخلٟت واؾخسغاج ؤعنضة الٗمالء ؤو٫ بإو٫ ٖو

ت ؤو الض٢ت بحن ج٩ال٠ُ بلٙى هظه الؿٖغ  الض٢ت مً حهت ؤزغي ٍو

٣ت اإلاداؾبُت اإلاالثمت لؼخم  -2 جخمحز ٖملُاث البىى٥ بدكابهها و٦ثرتها وج٨غاعها لظل٪ ًجب ازخُاع الٍُغ

 .(1)الٗملُاث اإلاالُت اإلاسخلٟت واإلاخ٨غعة

ُٟت اإلاداؾبت ًٖ باقي ٖملُاث البى٪ وبالظاث ٖملُاث  -3 يغوعة ج٣ؿُم الٗمل وبك٩ل زام ٞهل ْو

 .الهىضو١ 

٠ وؤزغ ؤو ٢ؿم وؤزغ بدُث ؤن ٧ل ٖملُت  -4 جهمُم الضوعة اإلاداؾبُت ق٩ل ًخداش ى الخ٨غاع بحن مْى

٠ ؤو ؤ٦ثر مً ٢ؿم  .ج٣خط ي َبُٗتها جضزل ؤ٦ثر مً مْى

مىالث ألهه ؤنال ٢اثم ٖلى  -5 ًمخاػ البى٪ ًٖ ٚحره مً اإلااؾؿاث بإن مٗٓم بًغاصاجه ٖلى ق٩ل ٞىاثض ٖو

 .ج٣ضًم زضماث للٗمالء م٣ابل ؤحغة مُٗىت حؿمى ٖمىلت

ًخم في البى٪ حسجُل وبزباث ٢ُم مىحىصة بالبى٪ ول٨نها ٚحر مملى٦ت له، مما ًخُلب الاؾخٗاهت بالخؿاباث  -6

 .الخ......الىٓامُت وال٣ُىص مثل ٖملُاث وؤوعا١ ال٣بٌ وألاوعا١ اإلاالُت اإلاىصٖت بهٟت ؤماهت ؤو جإمحن ؾل٠

ت واإلاغوهت وبالخالي ًجب ؤن ٩ًىن الىٓام اإلاداؾبي للبى٪ مغها و٢اصعا ٖلى بٖضاص  -7 ًمخاػ ٖمل البى٪ بالؿٖغ

ت التي حؿخسضمها في الى٢ذ اإلاىاؾب للمؿاٖضة في اهجاػ  اث وج٣ضًمها للجهاث الاًضاٍع البُاهاث وال٨كٞى

 . ال٣غاعاث الؿلُمت

8-  ٠ بن ٩ًىن البُاهاث ؤو مؿدىضاث ال٣ُض للٗملُاث التي ج٣خط ي َبُٗتها ؤن ًخم جضاولها بحن ؤ٦ثر مً مْى

 .وؤ٦ثر مً ٢ؿم

 :(2)       وهىا٥ زهاثو ؤزغي جخمحز بدسجُل ال٣ُىص اإلاداؾبت وهي ٦ما ًلي 

. ٌؿخسغج عنُض الخؿاب بٗض ٧ل ٖملُت مباقغة -

 .جخمغ٦ؼ الخؿاباث ٧لها ؤو حمُٗها في ٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت -

 .ل٩ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ صٞاجغ وسجالث ومؿدىضاجه الخانت به  -

غ اإلاالُت  - اث والخ٣اٍع  .ججهحز ٖضص ٦بحر مً ال٨كٞى

ج٨خب ال٣ُىص الخانت ب٩ل ٢ؿم وجغؾل بلى ٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت إلزباتها بالُىمُت الٗامت ومً زم  -

 .جغخل بلى صٞتر ألاؾخاط الٗام

  أهذاف الىنام اإلاداظبي في البىىن -2

ُت بلى ؤي جُب٣ُه    اجطح مما ؾب٤ ؤن الىٓام اإلاداؾبي لِـ هضٞا بدض طاجه حؿعى ؤلاصاعة اإلاهٞغ

: (3)ٞدؿب، بل هى وؾُلت لخد٤ُ٣ بٌٗ ألاهضاٝ وهي 

يبِ الٗملُاث اإلاىٟظة إلاسخل٠ حىاهب ٞٗالُاث البى٪ بك٩ل ٌؿمذ لئلصاعة بمخابٗتها بك٩ل مؿخمغ واجساط - 

غاى الغ٢ابت وج٣ُم ألاصاء . ال٣غاعاث وؤلاحغاءاث الالػمت في الى٢ذ اإلاىاؾب أٚل

                                                 
.  30ٞاث٤ ق٣حر،ٖا٠َ ألازغم، ٖبض الغخمً ؾالم،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (1)

.  23 ،م2000ٖبض الخلُم ٦غاحت،مداؾبت البىى٥، ألاعصن،صاع الهٟاء لليكغ،(2)

  .47ٖبض ؤلاله وٗمت حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م(3)
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غ وؤلاخهاثُاث والبُاهاث اإلاداؾبُت، لِـ إلاً ًُلبها مً بصاعة البى٪ ٞدؿب، وبهما لخ٣ضًمها -  بهخاج الخ٣اٍع

ً و اإلاخٗاملحن م٘ البى٪ بك٩ل ٖام . إلاً ًُلبها مً الجهاث الخاعحُت،٧البى٪ اإلاغ٦ؼي،ووػاعة اإلاالُت،واإلاؿدثمٍغ

 .جد٤ُ٣ الض٢ت وؤلاهجاػ الصخُذ في جىُٟظ الٗملُاث اإلاداؾبُت - 

ما٫ وختى ًم٨ً ٖمل محزان اإلاغاحٗت - 4 ما٫ اإلاداؾبُت هٓغا الحؿإ حجم هظه ألٖا ت في ألٖا جد٤ُ٣ الؿٖغ

 ..الُىمي واإلاُاب٣اث الُىمُت

 . جد٤ُ٣ مبضؤ الا٢خهاص في الى٣ٟت وطل٪ بجٗل الىٓام مغها بدُث ًم٨ً جُب٣ُُه بؿهىلت -

 . . جد٤ُ٣ مبضؤ الغ٢ابت الضازلُت -

ك٩ل مسخهغ ؤهم الخهاثو اإلامحزة للىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ .  وفي الك٩ل الثاوي ًبحن َو

خصائص الىنام اإلاداظبي للبىىن   (:I I-1)الشيص 

  

 

 

 

 

 . للبٌوكالمحاسبي خصائص الٌظام

القدرة على 
تقديم وتوفير 

البيانات 
 الضرورية لإلدارة

اإليرادات عبارة 
عن فوائد 

وعمالت مقابل 
خدمات 

إثبات قيم 
 في موجودة

البنك غير 
 له مملوك

التشابو والكثيرة 
 والتكرار

الدقة واألمانة 
 والسرعة

 .ٞاث٤ ق٣حر وآزغون ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه: اإلاهضع
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.  عىاصش الىنام اإلاداظبي للبىىن و أسواهه:الثالث اإلاعلب

عىاصش الىنام اإلاداظبي   -1

 جسخل٠ الٗملُاث وؤوحه اليكاٍ التي ج٣ىم بها اإلاكغوٖاث،لظا جسخل٠ الىٓم اإلاداؾبت التي جدب٘ في 

٧ل منها،لهظا ٌٗخمض الىٓام اإلاداؾبي في ؤي ميكإة مالُت بما في طل٪ البىى٥ ٖلى ٖضة م٣ىماث ؤو ٖىانغ 

في حمُ٘ الىٓم اإلاداؾبُت،التي جم٨ً له ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ  ؤؾاؾُت  خُث ًم٨ً اٖخباعها مكتر٦ت 

. اإلاُلىبت مىه

: (1)وجخمثل هظه الٗىانغ ٞبما ًلي

  : اإلاجمىعت اإلاعدىذيت - ؤ

ُت    وهي مً ؤهم ٖىانغ الىٓام اإلاداؾبي وبىاؾُتها ًخم ججمُ٘ البُاهاث ًٖ الٗملُاث اإلاهٞغ

الخانت بإ٢ؿام البى٪ اإلاسخلٟت، واإلاؿدىضاث هي مهضع ال٣ُض ألاولى في الىٓام اإلاداؾبي،وهي مؿدىضاث 

ت اإلاؿدىضًـت في البىى٥ ٦ما في  ت ،واإلاجمٖى ؤنىلُت ٦ةقٗاعاث الخهم وؤلاياٞت والك٩ُاث وألاوعا١ الخجاٍع

حن مً اإلاؿدىضاث  . (2)ٚحرها مً اإلايكأث، جخ٩ىن مً هٖى

a. وهي التي ًخم بًضاٖها مً ٢بل البى٪ لخالءم َبُٗت ٖمله وهٓامه اإلاداؾبي اإلاخب٘ مثل :  معدىذاث داخليـــت

بًهاالث ؤلاًضإ وال٣بٌ ومؿدىضاث الخهم وؤلاياٞت واؾخالم ألاماهاث،بزُاعاث اإلاىا٣ٞت ٖلى ٞخذ 

خماص  الخ ...٦كٝى خؿاب الٗمالء- ٦كٝى الخغ٦ت الُىمُت–الٖا

b.  حرهـم مثل ٞؿاثـم ؤلاًـضإ وؤناالث السخب :معدىذاث خاسحيــت  وهـي التي ًخم بٖضاصها بىاؾُـت الٗمالء ٚو

خماص ؤإلاؿدىضي،َلب ٞخذ الاثخمان، جغازُو  حرها وؤًًا َلب ٞخـذ الٖا الى٣ضًـت وخىاٞٔ بًضإ ال٨مبُاالث ٚو

 الخ...الاؾخحراص

    وال ق٪ بن َبُٗت ٖمل البىى٥ و يغوعة مغاٖاة ٢ىاٖض الًبِ الضازلي واإلاداؾبي في جثبُذ 

ت مً الضٞاث،بِىما حؿخسضم  حن مً اإلاؿدىضاث الخاعحُت في مجمٖى الٗملُاث،ٞةهه ًخم اؾخسضام ٦ال الىٖى

ت ؤزغي مً الضٞاجغ  .اإلاؿدىضاث الخاعحُت في ال٣ُض في مجمٖى

 : اإلاجمىعت الذفتريت - ب

٣ت اإلاداؾبُت اإلاخبٗت في  ت التي جدخٟٔ بها البىى٥ جبٗا إلزالٝ الٍُغ ت الضٞتًر   جسخل٠ اإلاجمٖى

ت  خم الدسجُل في هظه الضٞاجغ مً وا٢٘ اإلاؿدىضاث وو٣ٞا لىٍٓغ حسجُل وججمُ٘ الٗملُاث مً ٢بل ٧ل بى٪،ٍو

٣ت مداؾبُت  ٣ت اإلاداؾبُت اإلاخبٗت، وهىا٥ ؤ٦ثر مً ٍَغ ال٣ُض اإلاؼصوج، وماهُت هظه الضٞاجغ جدضصها الٍُغ

ا هي : ٞبمجا٫ اليكاٍ اإلاهغفي ومً ؤهم هظه الُغ١ قُٖى

٣ت ٣ًىم البى٪ بمؿ٪ الضٞاجغ الخالُت:  العشيلت الفشوعيت * : بمىحب هظه الٍُغ

. صٞتر ألاؾخاط اإلاؿاٖض.                          - صٞاجغ الُىمُاث اإلاؿاٖضة- 

ت                              -  .صٞتر ألاؾخاط الٗام- صٞتر الُىمُت اإلاغ٦ٍؼ  

 

                                                 
 .                                                                                  63م49ٖبض ؤلاله وٗمت حٟٗغ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غ، م (1)

ت، مهغ،صاع الجامٗت،(2) ل في البىى٥ الخجاٍع .  47، م 2003اخمض نالح ُُٖت، مداؾبت الاؾدثماع والخمٍى
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٣ت الٟغوؿُت : و ُٞما ًلي ق٩ل جىيُخي للضوعة اإلاداؾبُت الخانت بالٍُغ

 الوجووػت الوستٌذيت ألقسام البٌل

 ؤؾخاط مؿاٖض

 

  مؿاٖضؤؾخاط

 مؿاٖض

 ؤؾخاط مؿاٖض ؤؾخاط مؿاٖض

 ًىمُت مؿاٖضة ًىمُت مؿاٖضة ًىمُت مؿاٖضة ًىمُت مؿاٖضة

ت  الُىمُت اإلاغ٦ٍؼ

 محزان اإلاغاحٗت

 ألاؾخاط الٗام

 الخؿاباث الخخامُت اإلاحزاهُت الٗمىمُت

 قوائن و تقارير التحليل الوالي

 هطابقت األرصذة

  .52:،م1996ٖبض آلالت وٗمذ حٟٗغ،مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت ،ٖمان،صاع الخىحن، :اإلاصذس

.  الذوسة اإلاداظبيت الخاصت بالعشيلت الفشوعيت(:I I-2)الشيص 
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٣ت ٣ًىم البى٪ باؾخسضام الضٞاجغ الخالُت:  العشيلت ؤلاهجليزيت * : بمىحب هظه الٍُغ

. صٞاجغ الُىمُاث اإلاؿاٖضة- 

 (الخؿاباث الصخهُت )صٞتر ألاؾخاط اإلاؿاٖض- 

. صٞتر ألاؾخاط الٗام- 

٣ت، خُث ًخم حسجُل حمُ٘ الٗملُاث  ت في هظه الٍُغ الخٔ ٖضم  اؾخسضام صٞتر الُىمُت اإلاغ٦ٍؼ  ٍو

ُت مً وا٢٘ مؿدىضاتها في صٞاجغ الُىمُاث اإلاؿاٖضة التي ًخم مؿ٨ها في ؤ٢ؿام البى٪ اإلاسخلٟت، وفي  اإلاهٞغ

هظه الضٞاجغ ًخم جغخُل ال٣ُىص بلى خؿاباتها اإلاسخهت في صٞاجغ ألاؾخاط اإلاؿاٖضة وفي جهاًت ٧ل ٢ترة مُٗىت 

جازظ مجامُ٘ الُىمُاث اإلاؿاٖضة وجغخل مباقغة بلى خؿاباتها اإلاسخهت في صٞاجغ ألاؾخاط الٗام، صون 

ت، وفي جهاًت ٧ل ًىم ًخم ٖمل محزان اإلاغاحٗت مً وا٢٘ خؿاباث ألاؾخاط الٗام . بؾخسضام صٞتر الُىمُت اإلاغ٦ٍؼ

: دليص الحعاباث- 3

ت   هى ٖباعة ًٖ ٢اثمت، جخًمً ؤع٢ام الخؿاباث اإلاؿخسضمت في الىخضة الا٢خهاصًت ؤو مجمٖى

٣ها ًخم مخابٗت  ٣ـت ٢ابلت الاؾخسضام بؿهىلت،و التي ًٖ ٍَغ الىخضاث اإلاخجاوؿت  اليكاٍ ،مهىٟـت بٍُغ

ت، هى ؤصاة  الخؿاباث والخٛحراث  التي جُغؤ ٖليها ٖىض الخاحت بليها، وصلُل الخؿاباث في البىى٥ الخجاٍع

اث مخجاوؿت، حؿاٖض ٖلى  ب مٗخمض للخؿاباث في مجمٖى ُت اإلاسخلٟت، في بَاع جبٍى لخهي٠ُ الٗملُاث اإلاهٞغ

. مغا٢بت خؿاباث صٞتر ألاؾخاط الٗام

: (ؤلاحشاءاث الشكابيت )أدواث  الشكابت -4

 جخمثل الغ٢ابت في الىٓام اإلاداؾبي في ألاؾلىب الظي ًخم بىاؾُخه ٢ُاؽ ألاصاء الٟٗلي وم٣اعهخه 

بالخُِ،٦ما جخمثل في جهمُم ص٤ُ٢ للضوعة اإلاؿدىضة، وؤلاحغاءاث الغ٢ابُت حكمل وؾاثل ع٢ابُت مداؾبُت 

ما٫ اإلاداؾبُت،وؾالمت ألانى٫ اإلاسخلٟت،والخإ٦ض  ت ويبِ صازلي حٗمل حمُٗا لًمان ص٢ت وصخت ألٖا وبصاٍع

ً اإلاغاحٗت الضوعٍت ،والخإمحن ٖلى  ت ومنها الخض٤ٞ الضازلي والخٟخِل،ومىاٍػ مً جىُٟظ الخٗلُماث ؤلاصاٍع

. (1)الخ...اإلامخل٩اث وع٢ابت ألاصاء

:  (اللىائم اإلااليت والىشىف ؤلاخصائيت)الخلاسيش اإلاداظبيت  - 5

غاى مُٗىت  غ وصعاؾاث و٦كٝى بخهاثُت أٚل  وحكمل ٢اثمتي الضزل واإلاغ٦ؼ اإلاالي باإلياٞت بلى ج٣اٍع

وبهٟت  صوعٍت حٗض ؤو ٚحر صوعٍت، وجسخل٠ هظه مً خُث ؤهىاٖها، و٦ُُٟت جىُٓمها ومىاٖض جىُٓمها،والجهت 

. التي ؾخ٣ضم بليها واإلاٗلىماث التي ًجب ؤن جدخىحها 

غاى الغ٢ابت وج٣ُُم ألاصاء في البى٪ الخجاعي هي  غ اإلاداؾبُت أٚل حن مً الخ٣اٍع م٨ً الخمُحز بحن هٖى  ٍو

حن : هٖى

غاى الاؾخسضام الضازلي في البى٪ ومً : جلاسيش داخليت/ أ غ التي ٌٗضها ٢ؿم اإلاداؾبت أٚل ٣هض بها الخ٣اٍع ٍو

: ؤمثلتها

. اإلاىاػهاث الخسُُُُت-

 .الخؿاباث الخخامُت و٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي والتي جخًمً بُاها واُٞا ًٖ مهغوٞاث البى٪  و بعاصاجه 

                                                 
 .50اخمض نالح ُُٖت،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م(1)
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غ الضوعٍت والتي ح٨ٗـ ؤؾلىب ؤصاء - ت ؤو الٟهلُت وهى ما ٌٗٝغ ٚنها بالخ٣اٍع ُت ؤو الكهٍغ غ ألاؾبٖى الخ٣اٍع

ُت للٗمالء  .ألا٢ؿام الٟىُت في البى٪ لخ٣ضًم زضاماث مهٞغ

غاٝ الخاعحُت ٖلى ازخالٝ : جلاسيش خاسحيت/ ب غ التي ٌٗضها البى٪ الخجاعي إلا٣ابلت اخخُاحاث ألَا وهي الخ٣اٍع

إل ٖليها، ٞهىا٥ بُاهاث م٣ضمت بلى البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو وػاعة  ٞئاتها، بلى البُاهاث واإلاٗلىماث التي حهمها ؤلَا

.   اإلاالُت

حرها الم ٚو ً ووؾاثل ؤلٖا إل ٖلُه ٧الٗمالء واإلاؿدثمٍغ ب بصاعة البى٪ ؤلَا . ومنها ما جٚغ

:  آلاالث واإلاعذاث- 6

 وحؿخسضم آلاالث في ألاهٓمت اإلاداؾبُت إلصزا٫ البُاهاث في الىٓام ألو٫ مغة،وإلاٗالجت هظه البُاهاث، 

ال٣ىاثم اإلاالُت   ٣ٞض حؿخسضم آلاالث في ٖملُاث بزباث وججمُ٘ وجهي٠ُ وجلخُو البُاهاث، ومً زم بٖضاص

غ الخانت،و٢ض ؾاٖض اؾخسضام الخاؾب آلالي في مٗالجت ٦مُاث ٦بحرة مً البُاهاث بدُث حؿخسلو  والخ٣اٍع

ا ت ٦بحرة باإلا٣اعهت م٘ ما ًم٨ً جد٣ُ٣ه ًضٍو . (1)هخاثجها بؿٖغ

   :الخعليماث ؤلاحشائيت- 7

غ١   وجدضص الٗملُاث ال٨خابُت واإلاداؾبُت الالػمت لدسجُل اإلاٗلىماث في اإلاؿدىضاث والضٞاث، َو

احغاء جل٪ اإلاٗلىماث،ومىاُٖضها باإلياٞت الى ٖملُاث مغاحٗت ال٣ُض والخد٤ُ٣ مً اجبإ الخٗلُماث 

ت . اإلاىيٖى

  :الىنشيت اإلاداظبيت- 8

ت  ت ال٣ُض اإلاؼصوج التي جىو ٖلى ؤن ٧ل ٖملُت ججاٍع   ٣ًىم الىٓام اإلاداؾبي اإلاهغفي ٖلى اؾاؽ هٍٓغ

حن ججٗل اخضهما مضًىا وآزغ صاثىا بىٟـ ال٣ُمت    .طاث ازغ مالي جازغ ٖلى َٞغ

: العشيلت اإلاداظبيت- 9

ت  ول٣ض جُغ٢ىا    ٣ًىم الىٓام اإلاداؾبي اإلاهغفي  ٣ت الاهجلحًز ٣ت الٟغوؿُت والٍُغ ٖلى اؾخسضام الٍُغ

٣خحن ٖلى الٗىهغ الؿاب٤   (.2)هاجحن الٍُغ

:  اإلاىظفىن -10

ب هاالء زُىاث الىٓام و  ٧ي  بحغاءاجه   وهم الظًً جى٧ل اليهم مهام جىُٟظ الىٓام ُٞجب ان ٌؿخٖى

 .(3)ًخم٨ىىا مً ال٣ُام باإلاهام اإلاداؾبُت ٖلى ؤ٦مل وحه

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .46:زاالض ؤمحن ٖبض هلل، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م(1)

.  46: هٟـ اإلاغح٘،م(2)

 .                                                                                  69ٖبض ؤلاله وٗمت حٟٗغ،مغح٘ ؾب٤ ط٦غ، م (1)
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ُما ًلي : ق٩ل ًبحن ٖىانغ الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥: ٞو

.  عىاصش الىنام اإلاداظبي للبىىن(:I I-3)الشيص 

 

عىاصش الىنام اإلاداظبي للبىىن 

 

 

  

 

 

 
 

 .31، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م آزغون ٞاث٤ ق٣حر و :اإلاصذس

 

 أسوان الىنام اإلاداظبي للبىىن -2

 :مً الخٍٗغ٠ الؿاب٤ للىٓام اإلاداؾبي ًدبحن ان هىا٥ ؤع٧ان للىٓام اإلاداؾبي والتي جخمثل في ألاحي         

اث /أ ت اإلاباصت وألاؾـ والىٍٓغ  مجمٖى

ت /ب  التي ًىٟظ بها الٗمل آلالُت ؤلاحغاءاث مجمٖى

ت / ث  الٗاملحن في الٗمل اإلاداؾبي ألاٞغاصمجمٖى

ت الضٞاجغ واإلاؿدىضاث و الىماطج التي حؿخٗمل في الٗمل اإلاداؾبي/ر .  مجمٖى

:  مبادئ الىنام اإلاداظبي للبىىن:الشابعاإلاعلب 

: (1)   ًم٨ً جلخُو مما ؾب٤ اإلاباصت الٗامـت التي جد٨م الىٓام اإلاداؾبـي للبىى٥ بهٟـت ٖامت بلى

ًجب ؤن ٩ًىن الىٓام اإلاداؾبي ٢اصعا ٖلى مغاٖاة بصاعة البىى٥ الضازلُت و٦ظا ؾلُاث الغ٢ابت ٖلى  (1

ت ونُاٚت الؿُاؾاث اإلاسخلٟت ٖلى ؤن ج٣ضم هظه البُاهاث في الى٢ذ اإلاىاؾب ٦ما  البىى٥ بالبُاهاث الًغوٍع

: ًجب ؤن جخًمً الخٟانُل الخالُت

لها للى٣ضًت - ؤ ٣ا إلاُٗاع ال٣ضعة ٖلى جدٍى .  ًجب جدلُل ؤنى٫ البىى٥ ٞو

 . ًجب جدلُل خؿاباث الىصاج٘ خؿب مهضع الىصٌٗت - ب

٣ا إلاهضع ٧ل منها- ج . ًجب جدلُل ؤلاًغاصاث ٞو

٣ا  (اإلاهغوٞاث  )٦ما ًجب جدلُل الى٣ٟاث - ص ٣ا لؤل٢ؿام اإلاسخلٟت للبى٪ وؤًًا ًجب ج٣ؿُمها ٞو ٞو

. (مغجباث وؤحىع وبًجاعاث  )لُبُٗتها 

الن هظه اإلاٗلىماث حؿاٖض ٖلى بٖضاص ٢اثمت باإلعاصاث واإلاهغوٞاث اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٞؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ والتي 

 .حؿاٖض ؤًًا ٖلى ج٣ُُم الضازلي لهظه ألا٢ؿام 

                                                 
.  208اخمض هىع ، بؿُىوي شخاث، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ( 1)

النظرية 

 المحاسبية

القوائم 

المالية        

و الكشوفات  

 اإلحصائية

الطريقة    

 المحاسبية

المجموعة 

 المستندية

المجموعة 

 الدفترية

اآلالت 

والمعدات 

 المحاسبية

اإلجراءات 

 الرقابية    

التعليمات 

اإلجرائية    

 و القواعد

الموظفون 

في المحاسبة 
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 .ًجب ؤن ًىُىي الىٓام اإلاداؾبي ٖلى هٓام مد٨م للًبِ الضازلي (2

ت مسخلٟت (3 غاى بصاٍع . ًجب ؤن ٩ًىن الىٓام اإلاداؾبي ٢اصعا ٖلى مىاٞاة ؤلاصاعة بخدلُل الخ٩ال٠ُ أٚل

ًجب ؤن ٩ًىن الىٓام اإلاداؾبي ٢اصعا ٖلى مض البُاهاث التي جدخاحها ؾلُاث ؤلاقغاٝ و الغ٢ابت اإلاسخلٟت  (4

 صون الخاحت بلى بظ٫ مجهىص ٦بحر للخهى٫ ٖلى جل٪ البُاهاث 

بت  ضاص ٢غاعاث الًٍغ وفي ألازحر ًيبغي ؤن ٩ًىن في ؤلام٩ان وبمجهىص ٢لُل الخهى٫ ٖلى البُاهاث الالػمت إٖل

 .اإلاسخلٟت

: (1)وهظه اإلاباصت هي (اإلاالُت)   وؤًًا ٣ًىم الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ ٖلى مباصت اإلاداؾبت الٗامت 

 : مبذأ ملابلت ؤلاساداث  باإلاصشوفاث (1

  ٣ًخط ى هظا اإلابضؤ م٣ابلت بعاصاث ٧ل ٞترة مالُت باإلاهغوٞاث الخانت بهظه الٟترة ونىال 

غجبِ مبضؤ اإلا٣ابلت بمبضؤ الاؾخمغاع ومبضؤ ج٣ؿُم خُاة اإلاكغوٕ  لىدُجت وكاٍ اإلاكغوٕ مً عبذ ؤو زؿاعة، ٍو

 . (الؿىت اإلاالُت  )بلى ٖضة مً الٟتراث الؼمىُت 

 ٦ما ًغجبِ مبضؤ اإلا٣ابلت بإؾاؽ الاؾخد٣ا١ للمداؾبت ًٖ ؤلاًغاصاث واإلاهغوٞاث والظي  

٣ًخط ي حسجُل ؤلاعاصاث الخانت بالؿخت اإلاالُت ؾىاء جم جدهُلها ؤو ؾٝى جدهل و٦ظل٪ حسجُل 

.  اإلاهغوٞاث الخانت باليؿبت للؿىت اإلاالُت ؾىاء صٞٗها ؤو ؾٝى جضٞ٘ 

  : مبذأ جدلم ؤلايشاداث /  2

 ؤزاع ٦ثحر مً الدؿائالث خى٫ مبضؤ جد٤ُ٣ ؤلاًغاص مً خُث الكغوٍ الىاحبت لخد٤ُ٣ ؤلاًغاص و متى 

ًخم بزباث ؤلاًغاص مً بُ٘ اإلاىخجاث ؤو الخضماث في الضٞاجغ اإلاداؾبُت و٦ظا الُغ١ وؤلاحغاءاث اإلاداؾبُت 

.  اإلاسخلٟت لخُب٤ُ هظا اإلابضؤ 

  : مبذأ الخيلفت الخاسيخيت / 3

 ٣ًىم هظا اإلابضؤ ٖلى ؤؾاؽ حسجُل ألانى٫،بالضٞاجغ اإلاداؾبُت ب٩ل الخ٩ال٠ُ الالػمت للخهى٫ ٖلى 

.  ألانل مىظ الكغاء ختى نالخُت الاؾخٗما٫ 

   :مبذأ الافصاح  / 4

ً والٗمالء والضاثىحن   ٣ًخط ي هظا اإلابضؤ يغوعة بْهاع ٧ل اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي تهخم باإلاؿدثمٍغ

غ اإلاالُت  .  ٖىض وكغ الخ٣اٍع

ترجب ٖلى جُب٤ُ هظا اإلابضؤ يغوعة ؤلاٞهاح ًٖ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في بٖضاص   ٍو

غ اإلاالُت و٦ظا بُان الخؿاثغ اإلادخملت وألاخضار الا٢خهاصًت التي ٢ض جإزغ ٖلى هدُجت وكاٍ ؤي مكغوٕ  الخ٣اٍع

.  مً بُنهم البىى٥

:  مبذأ الحيعت و الحزس/5

ًغجبِ مبضؤ الخُُت والخظع بمبضؤ جد٤٣ ؤلاًغاص ومبضؤ م٣ابلت ؤلاًغاصاث باإلاهغوٞاث خُث ج٣خط ي  

الخُُت والخظع ٖضم ألازظ في الخؿبان ؤي ؤعباح بال بطا جد٣٣ذ ٞٗال،بِىما جازظ في الخؿبان الخؿاثغ 

اإلاخى٢ٗت، وهظا ٌٗني ٖضم اإلاٗاالث في بزباث ؤلاًغاصاث بالضٞاجغ اإلاداؾبُت ؤو بزباث ؤي ؤعباح مخى٢ٗت في 

                                                 
.  29م ،1999م٨خبت الاقٗإ الٟىُت ، حؼءالاو٫ ، مهغ ، مدمىص ابغاهُم ٖبض الؿالم، مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت، ا٫(1)
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لى ال٨ٗـ  مً طل٪ بزباث ؤي زؿاثغ  اإلاؿخ٣بل بلى ؤن جخم الخإ٦ض مً جدهُل ؤلاًغاص ؤو جد٤ُ٣ الغبذ ٖو

. مخى٢ٗت في اإلاؿخ٣بل َاإلاا ؤن هظه الخؿاثغ ما٦ضة ؤو مدخملت وجم ج٣ضًغ ال٣ُمت اإلاالُت لها

ضم   وزالنت ال٣ى٫ بن الهضٝ مً الخُُت والخظع في النهاًت هى اإلاداٞٓت ٖلى عاؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ ٖو

. (1)جىػَ٘ حؼء مىه في نىعة ؤعباح

. مياهت اإلاداظبت في البىىن: الثاوياإلابدث 

 بن اإلاداؾبت في مجا٫ اليكاٍ اإلاهغفي ما هي بال جُب٤ُ لىٟـ اإلاباصت وألاؾـ وال٣ىاٖض اإلاخٗاٝع 

ٖليها في اإلاداؾبت اإلاالُت والص يء الظي ًسخل٠ في هظا ألامغ هى ؤن اإلاداؾبت في البىى٥ جخُلب مً اإلاداؾب 

ُت ل٩ي ٣ًىم بةزباتها في السجالث والضٞاجغ اإلاداؾبُت  م٣ُا لُبُٗت الٗملُاث اإلاالُت اإلاهٞغ ٞهما زانا ٖو

. (البىى٥)بك٩ل ًيسجم م٘ الهضٝ مً اإلاداؾبت في هظا اليكاٍ 

بُٗت وؤهمُت اإلاداؾبت في اليكاٍ اإلاهغفي   لهظا ؾٝى هدىاو٫ مً زال٫ هظا اإلابدث بلى زهاثو َو

 .وما هي الضٞاجغ والسجالث التي ًمؿ٨ها اإلاداؾب في البىى٥ وما هي مغاخل الدسجُل اإلاداؾبي

ٌ اإلاعلب  . ظبيعت اإلاداظبت في البىىن: ألاو

ت ٖلى وحه الخهىم  ٌٗني   بن صعاؾت َبُٗت اإلاداؾبت في اليكاٍ اإلاهغفي وفي البىى٥ الخجاٍع

ت الخهاثو الٗامت لُبُٗت الٗمل في هظا الجهاػ والؿماث الخانت التي جمحزه ًٖ ٚحره مً ال٣ُاٖاث  مٗٞغ

ُت التي ج٣ضم للٗمالء مً حهت  ألازغي، خُث جم٨ً هظه الضعاؾت في صعاؾت زهاثو الخضماث اإلاهٞغ

. وصعاؾت ازغ الؿماث الخانت للجهاػ اإلاهغفي واإلاازغ ٖلى َبُٗت اإلاداؾبت اإلاُب٣ت مً حهت ؤزغي 

 : خصائص الخذماث اإلاصشفيت -1

ت ًٖ ٚحرها مً ال٣ُاٖاث في ج٣ضًم  ت مً الخهاثو التي جىٟغص بها البىى٥ الخجاٍع  هىا٥ مجمٖى

ُت مما ٌُٗي زهاثو وممحزاث جخمحز بها  الخضماث وطل٪ هدُجت ازخالٝ َبُٗت ٖملُاتها وؤوكُتها اإلاهٞغ

. اإلاداؾبت في البىى٥

ُت هيؤهم ومً    (2): هظه الخهاثو التي جمخاػ بها الخضماث اإلاهٞغ

ت في ج٣ضًم زضمت ولِـ ؾلٗت ماصًت ملمىؾت،خُث جد٤٣ البىى٥ صزلها -  ًخمثل اإلاىخج النهاجي للبىى٥ الخجاٍع

 لٟتراث ػمىُت مدضصة هٓحر ٞاثضة مٗلىمت ًخم جدهُلها صوعٍا بمغوع ٞتراث مُٗىت،والتي ؤلا٢غاىمً ٖملُاث 

ما٫،مً هاخُت ؤزغي بًغاصوهى بمثابت " الضزل مً الٟىاثض"ًخم الخٗبحر ٖنها في نىعة   اإلابُٗاث في ميكاة ألٖا

الخ٩لٟت " لٟتراث ػمىُت مدضصة وهى ما ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلُه ؤمىالهم بًضإجضٞ٘ البىى٥ ٞىاثض للمىصٖحن هٓحر 

والٟغ١ بُنهما ًُل٤ ٖلُه " ج٩لٟت اإلابُٗاث"التي ج٣ابل " مهغوٝ الٟىاثض"وحٗبر ٖنها في نىعة " الؼمىُت للى٣ىص

ما٫ . نافي الضزل مً الٟىاثض وهى ما ًىاػي مجمل الغبذ في باقي اإلايكأث ألٖا

                                                 
 .30مدمىص ابغاهُم ٖبض الؿالم،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م(1)

  .43اخمض نالح ُُٖت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (2 )
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ُت ال ًم٨ً ج٣ضًمها اإلايكاث ألازغي مثل زضماث ٢بى٫ - ت ج٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ جدخ٨غ البىى٥ الخجاٍع

ل ألامىا٫ لبىى٥ ؤزغي، واؾخالم ألامىا٫  مً بىى٥ ؤزغي والسخب مً الىصاج٘،  الىصاج٘ ومىذ الاثخمان وجدٍى

حرها مً الخضماث  .ٚو

حر هظه الخضمت ج٩ىن - ً وبحن عاٚبي الا٢تراى وبخٞى حٗض البىى٥ بمثابت وؾُاء مالُىن بحن حمٕى اإلاضزٍغ

 .البىى٥ ٢ض خ٣٣ذ الىمى الا٢خهاصي للمجخم٘ مً زال٫ ججمُ٘ اإلاضزغاث ومىذ الاثخمان

ضة، وبُبُٗت الخا٫ جيخج - جىحض جض٣ٞاث ه٣ضًت مؿخمغة مً والى البىى٥، وحٗض جل٪ بمثابت َبُٗت ٍٞغ

 .الخض٣ٞاث مً حغاء الخٗامالث الُىمُت بالى٣ىص ؾىاء في نىعة بًضاٖاث ؤو مسخىباث

ُت هي :  (1) وهىا٥ زهاثو ؤزغي جمخاػ بها ألاوكُت اإلاهٞغ

ُت جبإ زم جيخج وحؿتهل٪ في هٟـ الى٢ذ ؤي اوٗضام ٞاع١ الؼمً بحن ؤلاهخاج  - بن الخضماث اإلاهٞغ

. والاؾتهال٥

ُت حٗخبر مً الخ٩ال٠ُ الثابخت  ٧األحىع وهظه الخ٩ال٠ُ ًجب ؤن -  بن مٗٓم ج٩ال٠ُ بهخاج الخضماث اإلاهٞغ

 .ًخدملها البى٪ بهٟت صاثمت مهما ًخٛحر حجم الُلب ٖلى زضماجه

ت مً  ت هظه الخهاثو ٞان للمداؾبت في اليكاٍ اإلاهغفي ؤًًا جمحز بمجمٖى  وبىاءا ٖلى مجمٖى

م مً ؤجها حٗخمض ٖلى جُب٤ُ هٟـ اإلاباصت وال٣ىاٖض الخانت  الخهاثو جمحزها ًٖ باقي ألاوكُت بالٚغ

. باإلاداؾبت اإلاالُت

 خصائص مداظبت البىىن  -2

:  جخمحز مداؾبت البىى٥ بٗضة زهاثو ؤهمها

  بن مجا٫ الٗمل اإلاهغفي ًىدهغ بالضعحت ألاولى في الخٗامل باألمىا٫ التي ًخل٣اها البى٪ مً الٗمالء ٖلى

اث التي حك٩ل التزاما مالُا ٖلى البى٪ وبالخالي  حرها مً الخهٞغ ت ووصاج٘ بأحا٫ مسخلٟت ٚو ق٩ل خؿاباث حاٍع

ُٟت مؿاٖضة بل جىهٝغ بلى نمُم الٗمل اإلاهغفي وجغجبِ  ُٟت اإلاداؾبت في البىى٥ ال حٗخبر ْو ٞةن ْو

السجالث خٟاْا ٖلى  بىحىصه مً زال٫ حسجُلها لل٣ُىص ؤو الٗملُاث الخانت بالخٗامل باألمىا٫ في الضٞاجغ و

. ٖلى البى٪ مً حهت ؤزغي  خ٣ى١ البى٪ مً حهت وخ٣ى١ الٛحر

  ت والض٢ت في ألاصاء وهى ما ٌٗني يغوعة حسجُل بُٗت الٗمل في اليكاٍ اإلاهغفي حؿخلؼم الؿٖغ بن ْغوٝ َو

ُت في ٦كٝى زانت بها بل خهىلها مً وا٢٘ اإلاؿدىضاث اإلا٣غعة لها وجغخُلها بلى الضٞاجغ  الٗملُاث اإلاهٞغ

والُىمُاث ًىما بُىم لٛغى الى٢ٝى ٖلى ؤعنضة الخؿاباث اإلاضًىت والضاثىت الخانت بالٗمالء، وجىُٓم 

ال٨كٝى الالػمت مً زالنت وكاٍ ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ بك٩ل ص٤ُ٢ بٛغى ج٣ُُم ألاصاء والغ٢ابت ٖلى 

 .اؾخٛال٫ اإلاىاعص ؤوال بإو٫ 

  ت ه إلاجمٖى هٓغا العجباٍ الىٓام اإلاهغفي بك٩ل ؤو بأزغ بالؿُاؾت اإلاالُت الٗامت للضولت وبالخالي زًٖى

ٗاث ال٣اهىهُت لخىُٓم وكاَه بما ًسضم الخىمُت الا٢خهاصًت ، ٞةن طل٪ ٌُٗي للمداؾبت  مً الدكَغ

حر البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت ًٖ ٧اٞت ؤوحه اليكاٍ اإلاهغفي إلاً ًُلبها مً  مهمت اؾخثىاثُت وهى جٞى

ت مً زاعج الجهاػ اإلاهغفي  .ؤحهؼة الخسُُِ والغ٢ابت اإلاغ٦ٍؼ
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  اث اإلاؿدىضًت ت مترابُت مً ألاحؼاء ٢ىامها الغثِس ي اإلاجمٖى بن مداؾبت البىى٥ جغج٨ؼ ٖلى مجمٖى

ها الىٓام اإلاداؾبي و الظي ٌٗخبر ؤخض مهاصع  ت و٢ىاٖض الغ٢ابت الضازلُت والتي حك٩ل في مجمٖى والضٞتًر

حر الغ٢ابت  حر البُاهاث التي جدخاحها ًٖ مجمل وكاٍ البى٪ لخٞى اإلاٗلىماث اإلاهمت لئلصاعة البى٨ُت لخٞى

 .ال٩اُٞت ٖلى مىاعص البى٪ واؾخسضاماتها بإٖلى ٦ٟاءة مم٨ىت

:   وهىا٥ زهاثو جمحز مداؾبت البىى٥ ًٖ ٚحرها مً زال٫ الخؿاباث وهي

  ـت وبمؿ٪ ٧ل ٢ؿم ج٣ـىم خؿاباث البىـى٥ بهٟـت ؤؾاؾُـت ٖلـى جدلُل و٢ُـض اإلابالٜ الىاعصة واإلابالٜ اإلاىهٞغ

. في البى٪ سجالجه البُاهُت وصٞاجغه اإلاؿاٖضة 

  اؾخسضام اإلاؿدىض لترخُل الٗملُاث مباقغة بمجغص خضوثها بلى الخؿاباث الخانت بها بضٞاجغ ألاؾخاط

 .اإلاؿاٖضة زم بزباث بحمالي الٗملُاث في الخؿاباث الٗامت بضٞتر ألاؾخاط الٗام بٗض طل٪ 

  ،ت اؾخسغاج ؤعنضة بٌٗ الخؿاباث ٖلى ؤزغ ٧ل ٖملُت مً الٗملُاث ٦ما هى الخا٫ في الخؿاباث الجاٍع

ً مغاحٗت ًىمُا مل مىاٍػ  .واؾخسغاج ؤعنضة حمُ٘ الخؿاباث ٖو

  اث والبُاهاث الضوعٍت مً وا٢٘ السجالث إلاىاحهت مخُلباث البى٪ اإلاغ٦ؼي  .جىُٓم ٖضص ٦بحر مً ال٨كٞى

: أهذاف مداظبت البىىن: الثاوياإلاعلب 

  ال جمثل اإلاداؾبت ٞـي الىٓام اإلاهغفي ٦ما ٞـي ٚحره مـً ألاوكُـت الا٢خهاصًت هضٞا ٞـي خـض طاجـه ب٣ضع 

ُــــغ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاداؾبُت لؤلَغاٝ  ـت مـً ألاهضاٝ مدهلتها النهاثُـت جٞى ما هـي ؤصاة لخد٣ُـ٤ مجمٖى

ت في الخسُُِ و الغ٢ابــت وج٣ُُم ألاصاء، وبظل٪ ٞةن صوع اإلاداؾبت في  اثٟها ؤلاصاٍع التي جدخاحها لل٣ُام بْى

: (1)الىٓام البى٩ي و التي هي حؼء ؤؾاس ي مىه جخمثل ُٞما ًلي مً ألاهضاٝ

ت مً ؤلاحغاءاث اإلاترابُت الخانت .1 ُت ؤوال بإو٫ مً زال٫ مجمٖى بزباث ال٣ُىص الخانت بالٗملُاث اإلاهٞغ

ت و الض٢ت في بٖضاص البُاهاث الالػمت إلاخابٗت ؾحر اليكاٍ و  حرا للؿٖغ ب٩ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ الٟىُت جٞى

. الغ٢ابت ٖلُه للخٟاّ ٖلى ؤنى٫ البى٪ و حسجُل التزاماجه ب٩ل ص٢ت بػاء الٗمالء

حر ألاؾالُب الغ٢ابُت التي جم٨نها مً ا٦دكاٝ ألازُاء ؤو٫ بإو٫ و مغاحٗت الىخاثج . 2 مؿاٖضة ؤلاصاعة في جٞى

اإلاد٣٣ت إلا٣اعهتها لها هى مسُِ لها لٛغى ج٣ُُم ألاصاء وجدؿحن مؼاولت اليكاٍ اإلاهغفي لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

٤ هٓام ٦ٟا  غ الىا٢٘ الٟٗلي إلهجاػاث ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ وب٩ل جٟهُالجه ًٖ ٍَغ اإلاغحىة وطل٪ بخٍُى

غ الغ٢ابُت حٗخبر مً ؤهم م٣ىماث الىٓام اإلاداؾبي في البى٪ الخجاعي ؤو في ؤي بى٪ . للخ٣اٍع

غها اإلاداؾبت ًٖ ٧اٞت ؤوحه اليكاٍ في الىٓام البى٩ي ججٗل . 3 بن البُاهاث و اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي جٞى

ض مً  ُٟت ؤلاقغاٝ والغ٢ابت و الخىحُه مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤمغا مم٨ىا ،ألامغ الظي ًٍؼ مهمت مماعؾت ْو

غ وبُاهاث جخه٠ بالض٢ت و الىا٢ُٗت خماصها ٖلى ج٣اٍع  .٦ٟاءة جسُُِ الؿُاؾُت الى٣ضًت للضولت اٖل

ً الُىمُت  جىضح ما هى .4 ٘ مً زال٫ بٖضاص ال٨كٝى واإلاىاٍػ الى٢ٝى ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي بك٩ل ًىمي وؾَغ

للبى٪ وما ٖلُه مً خ٣ى١ والتزاماث و٦ظل٪ بٖضاص ال٨كٝى الخانت بمغا٦ؼ الٗمالء ًىمُا في ألا٢ؿام التي 

ُت لهم . جخىلى زضمت الٗمالء وج٣ضًم الدؿهُالث اإلاهٞغ
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اثٟه ب٨ٟاءة   وال ق٪ في ؤن جد٤ُ٣ ألاهضاٝ البض ؤن جغجبِ بىحىص هٓام مداؾبي ؾلُم ًاصي ْو

خه٠ بضعحت ٖالُت مً الض٢ت والىا٢ُٗت  ا للبى٪ الظي ًلتزم بخُب٣ُه ، ٍو ججٗل مً وحىصه ؤمغا الػما ويغوٍع

ً في اجساط ؤو جغقُض ال٣غاعاث  غى البُاهاث اإلاداؾبُت لخ٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة اإلاضًٍغ حر ٖو في جٞى

الخانت بخ٣ُُم ألاصاء وجدؿحن مؼاولت اليكاٍ بلى ؤًٞل صعحت مم٨ىت مً ألاصاء ، ول٣ض جُغ٢ىا ل٩ل هظا مً 

 .زال٫ اإلابدث الؿاب٤

 . الذفاجش اإلاداظبيت اإلاعخعملت في البىىن: الثالثاإلاعلب

 ٢بل ؤن هدىاو٫ ؤهم الضٞاجغ اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في الدسجُل اإلاداؾبي في البىى٥ ًجب ؤن ه٠٣ 

. ؤمام الضلُل اإلاداؾبي للبىى٥

الذليص اإلاداظبي للبىىن الخجاسيت   -1

هى بَاع جهى٠ بضازله ٧اٞت خؿاباث " الضلُل اإلاداؾبي ؤو ما ٌٗٝغ باإلاسُِ اإلاداؾبي للبىى٥ ، 

ت التي ًيخمي بليها ؤي  اث ومغجبت بك٩ل ًم٨ً ال٣اعت مً الخٗٝغ بؿهىلت ٖلى اإلاجمٖى اإلايكاة بلى مجمٖى

ت َبُٗت وهٕى ؤعنضة الخؿاباث ؾىاء ٧اهذ مضًىت ؤو صاثىت، ٞىجض باليؿبت  خؿاب بجاهب بم٩اهُت مٗٞغ

ت  ٨ُت مً الغواص ألاواثل في مجا٫ وي٘ صلُل مداؾبي للبىى٥ الخجاٍع ت حٗض اإلااؾؿت ألامٍغ للبىى٥ الخجاٍع

٨ُت  (1)".بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٣ا للمسُِ اإلاداؾبي البى٩ي الظي حاء   لظا ًجب ٖلى البىى٥ ؤن حسجل ٖملُاتها في اإلاداؾبت ٞو

. 17/11/1992 اإلااعر في 08-92 مً اإلاغؾىم ع٢م 02خؿب اإلااصة 

٣ؿم اإلاسُِ اإلاداؾبي البى٩ي   الخؿاباث بلى خؿاباث اإلاحزاهُت، خؿاباث زاعج اإلاحزاهُت PCB ٍو

ُت  وخؿاباث الىخاثج وج٣ؿم هظه الخؿاباث بلى ؤنىاٝ و٧ل نى٠ ٣ًؿم بلى خؿاباث عثِؿُت وخؿاباث ٖٞغ

. له

 .الذفاجش ألاظاظيت اإلاعخخذمت في البىىن  -1

 بن حسجُل الٗملُاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها البىى٥ جخُلب مً اإلاداؾب مؿ٪ صٞاجغ مداؾبُت حسجل 

ٞيها هظه الٗملُاث الخانت بها،والهضٝ مً هظه الضٞاجغ اإلاداؾبُت هى بزباث ألاخضار ؤو الٗملُاث ؤو٫ بإو٫ 

خماص ٖلى الظا٦غة  .بضال مً الٖا

 (2):وهجض مً اهم هظه الضٞاجغ اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في الدسجُل اإلاداؾبي في البىى٥ ما ًلي

. (صٞتر ال٣ُض الاولي)صٞتر الُىمُت الٗامت  -

 .صٞتر الاؾخاط الٗام -

 .محزان اإلاغاحٗت -

: دفتر اليىميت/ 2-1

ت   هى صٞتر ٌسجل ُٞه ٧ل الخغ٧اث اإلاالُت ؤو ٧ل الٗملُاث التي ٣ًىم بها البى٪ ًىما بُىم َب٣ا لىٍٓغ

ش خضوثها، والتي ج٣خط ي ؤن ل٩ل  ٩ىن الدسجُل ٞيها بهىعة مىٓمت وخؿب جاٍع ال٣ُض اإلاؼصوج في اإلاداؾبت ٍو
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خم الدسجُل بها اهُال٢ا مً وزاث٤ ومؿدىضاث ازباجُت و٢ض  ان اخضهما صاثً وألازغي مضًً ٍو ٖملُت مالُت َٞغ

هو ال٣اهىن الخجاعي ٖلى مؿ٪ هظه الضٞاجغ زانت الُىمُت بلؼامُا صون قُب ؤو مدى، ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن 

ت ؤو آلُت في ْل هٓام مدضوص  ٣ت بضٍو ٣ت الدسجُل ٞيها بما بٍُغ ماقغ مً َٝغ ؾلُت ٢ًاثُت وج٩ىن ٍَغ

. وبك٩ل مٗحن

ُما ًلي حضو٫ ًبحن ق٩ل الُىمُت . ٞو

 الشيص العام لليىميت :(II-1)الجذٌو 

ش و٢ٕى الٗملُت الضاثً .ح.عاإلاضًً .ح.ع صاثً .ممضًً .مالبُان جاٍع

 - 

 

 -

اؾم خؿاب مضًً / مً خـ

 

اؾم خؿاب صاثً / بلى خـ

 

 (هٕى الٗملُت)اؾم ال٣ُض

 

xxx  

 

xxx 

 

 xxx xxxاإلاجمٕى   
 10.م ، مغح٘ ؾاب٤،مدمض ٖبض الؿالم:اإلاهضع

 

ى٣لها   الهٟدت بلىوفي جهاًت ٧ل نٟدت مً الُىمُت ٌسخب اإلاداؾب اإلاجامُ٘ الضاثىت واإلاضًىت ٍو

ا للمجمٕى الضاثً . اإلاىالُت بدُث ًجب ؤن ٩ًىن اإلاجمٕى اإلاضًً مؿاٍو

٣ت الدسجُل في الُىمُاث اإلاؿاٖضة والتي جسو ٧ل ٢ؿم   بدُث هجض في البىى٥ بجها حٗخمض ٖلى ٍَغ

. مً ؤ٢ؿام البى٪ زم جى٣ل بلى ٢ؿم الخؿاباث الٗامت التي ًخم حسجُلها في الُىمُت الٗامت

 :  دفتر ألاظخار/ 2-2

ت مً الخاؾباث اإلا٣ترخت مً َٝغ البى٪ التي جم حسجُلها في   صٞتر ألاؾخاط هى سجل ًخًمً مجمٖى

خم ه٣ل الخؿاباث مً صٞتر الُىمُت  الُىمُت وهظا ٌٗني ؤن صٞتر ألاؾخاط ًإحي في مغخلت زاهُت لضٞتر الُىمُت ٍو

. بلى صٞتر ألاؾخاط

 :(1)خُث ًالخٔ ٖلى صٞتر ألاؾخاط الٗام ما ًلي

٩ىن ق٩ل الخؿاب في الخُاة الٗملُت  مً خُث الك٩ل ًخم ٞخذ خؿاب في نٟدت مؿخ٣لت ل٩ل خؿاب ٍو

: ٦ما ًلي

 . دفتر ألاظخار  شيص الحعاب:(II-2)الجذٌو 

الُىمُت . م.عالبُان الغنُض صاثً مضًً 
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 81 مدمض ببغاهُم ٖبض الؿالم، اإلاغح٘ الؿاب٤، م:اإلاصذس

كمل ٧ل خؿاب ٖلى ٖضص مً الخاهاث ؤهمها اإلاضًً وزاهت للمبلٜ الضاثً وزاهت للغنُض الهجاػ                       َو

الٟغ١ بحن اإلاضًً والضاثً وزاهت للكغح وزاهت  لغ٢م نٟدت الُىمُت التي جم منها ه٣ل الخؿاب، وبٗض الاهتهاء 

مً ٖملُت ه٣ل ال٣ُىص مً صٞتر الُىمُت بلى صٞتر ألاؾخاط جمذ ٖملُت ؤزغي بضٞتر ألاؾخاط وهى اؾخسغاج 

. الغنُض مً الجاهب اإلاضًً والجاهب الضاثً ل٩ل خؿاب

 وخؿب البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخؿاباث ج٣ٟل مً احل خؿاب ألاعنضة وهظا ٌؿمذ بةٖضاص 

محزان اإلاغاحٗت مً احل اإلاغا٢بت وؤًًا الدسجُل اإلاداؾبي في البىى٥ ٌٗخمض ٖلى صٞتر ألاؾخاط الٗام وصٞاجغ 

. ألاؾخاط اإلاؿاٖضة

 : ميزان اإلاشاحعت/ 2-3

الخٔ في محزان اإلاغاحٗت   ًخم ه٣ل ؤعنضة الخؿاباث اإلاٟخىخت بضٞتر ألاؾخاط بلى محزان اإلاغاحٗت ألاولى ٍو

: ألاولى ما ًلي

إلابلٜ الغنُض الضاثً والثاهُت  ألاولى  مً خُث الك٩ل ٌكمل محزان اإلاغاحٗت ألاولى ٖضصا مً الخاهاث

. (1)إلابلٜ الغنُض اإلاضًً والثالثت الؾم الخؿاب والغابٗت لغ٢م الخؿاب و٦ظا زاهت لغ٢م نٟدت ألاؾخاط

 

 شيص ميزان اإلاشاحعت :(II-3)الجذٌو 

ع٢م 

الخؿاب 

ع٢م الاعنضة اإلابالٜ اؾم الخؿاب 

نٟدت الاؾخاط  صاثً مضًً صاثً مضًً 

       

  xxx xxx xxx xxxاإلاجمىع 
 .83 مدمض ببغاهُم ٖبض الؿالم، اإلاغح٘ الؿاب٤، م:اإلاصذس

  

ا مٗىاه ؤن صخت الدسجُل بضٞتر الُىمُت وصخت ه٣ل               ىض مالخٓت ؤن حاهبي محزان اإلاغاحٗت مدؿاٍو ٖو

ال٣ُىص مً صٞتر الُىمُت بلى صٞتر ألاؾخاط وؤًًا صخت الغنُض، ول٨ً هىا٥ بٌٗ ألازُاء التي ٢ض جدضر 

ىض الترخُل ال ًم٨ً ؤن ٨ًدكٟها محزان اإلاغاحٗت . ٖىض الدسجُل ٖو

 وزالنت ال٣ى٫ بن محزان اإلاغاحٗت لِـ خؿاب وال ًٓهغ بالضٞاجغ اإلاداؾبُت ول٨ً هى ٦ك٠ ؤو بُان 

بإعنضة الخؿاباث بضٞتر ألاؾخاط والهضٝ مً بٖضاص محزان اإلاغاحٗت هى الخإ٦ض مً صخت الدسجُل بالُىمُت 

. وصخت الترخُل مً صٞتر الُىمُت بلى صٞتر ألاؾخاط

                                                 
  .41ٖبض ؤلاله وٗمت حٟٗغ ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م (1)
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 وفي الى٢ذ الخايغ ؤنبدذ البىى٥ ٖىى ؤن جمؿ٪ خؿاباتها في الضٞاجغ واإلاؿدىضاث ؤنبدذ 

جمؿ٪ خؿاباتها بىاؾُت الخاؾىب، ج٣ىم ؤ٢ؿام البى٪ اإلاسخلٟت بدىُٓم ال٣ُىص زم جغخل بلى الخاؾىب 

الظي ٣ًىم بمجغص بصزا٫ مؿدىضاث ال٣ُىص بالترخُل بلى الُىمُت اإلاؿاٖضة وخؿاباث ألاؾخاط اإلاؿاٖض ٦ما 

. ٣ًىم ؤًًا بةزباث هظه ال٣ُىص في الُىمُت الٗامت زم جغخل الخؿاباث بلى صٞتر ألاؾخاط الٗام

. مشاخص الدسجيص اإلاداظبي في البىىن: الشابعاإلاعلب 

ىما بُىم في السجالث اإلاسخلٟت   ٣ًىم الدسجُل اإلاداؾبي في البىى٥ ٖلى ٢ُض الٗملُاث ؤوال بإو٫ ٍو

خم طل٪ ٖلى مغاخل مسخلٟت وهي ٖلى الىدى الخالي  (1):واؾخسغاج محزان اإلاغاحٗت الُىمي، ٍو

 : كيذ الحشهت اليىميت -1

ُت في البى٪   خم ٢ُض الٗملُاث اإلاهٞغ ًجغي الٗمل في البىى٥ ٖلى حسجُل ٖملُاتها ًىما بُىم ٍو

خم  بىاؾُت بقٗاعاث زهم وبياٞت بىٟـ ال٣ُمت خُث جخىلى ألا٢ؿام اإلاسخلٟت بٖضاصها ٧ل ُٞما ًسهه،ٍو

،خُث .ٞيها ب٨ك٠ الخغ٦ت الُىمُت الظي بضوعه ًدخىي ٖلى زالر ًىمُاث مؿاٖضة وطل٪ خؿب َبُٗت ال٣ُض

ىت وجخًمً حمُ٘ الٗملُاث لئلًضإ والسخب الى٣ضًت، وجسهو  جسهو ًىمُت مؿاٖضة لخغ٦ت الخٍؼ

ًىمُت مؿاٖضة لخغ٦ت اإلا٣انت وجخًمً ٢ُىص الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بخدهُل الك٩ُاث اإلاسخىبت ٖلى هٟـ 

الث ٦ما  (الى٧االث)ؤو البىى٥ اإلادلُت ؤو الٟغوٕ  (الٟٕغ)الى٧الت  ت والخدٍى ألازغي، وجدهُل ألاوعا١ الخجاٍع

جسهو ًىمُت مؿاٖضة ٖامت ل٣ُض باقي ٖملُاث الٟٕغ ألازغي، باإلياٞت بلى ؤن جل٪ الُىمُاث اإلاؿاٖضة حٗخبر 

سجال جٟهُلُا قامال لجمُ٘ ٖملُاث الٟٕغ الُىمُت، ألجها بظل٪ جسضم ٚغيا آزغ وهى الخد٤٣ مً يبِ 

. َغفي ال٣ُض لجمُ٘ الٗملُاث ، خُث حٗخبر زُىة ؤؾاؾُت لًبِ خؿاباث الٟٕغ

 : هشىف اإلاشاحعت اليىميت -2

ت ألا٢ؿام اإلاٗىُت و٢ُضها في ٦ك٠   بٗض بجمام ٢ُض ؤلاقٗاعاث بالسجالث اإلاؿاٖضة اإلامؿى٦ت بمٗٞغ

٣ا للخؿاباث التي ًٓهغها سجل  اث مُٗىت ٞو الخغ٦ت الُىمي ، جٟغػ هظه ؤلاقٗاعاث ال٣ُض وج٣ؿم بلى مجمٖى

ها م٘  ألاؾخاط الٗام اإلاؿاٖض وجٟٙغ ٞـي ٖضص مً ٦كٝى اإلاغاحٗت الُىمُت، خُث ًجب ؤن ًخُاب٤ مجمٖى

مجمٕى ٦كٝى الخغ٦ت الُىمُت، خُث تهضٝ ٦كٝى اإلاغاحٗت الُىمُت والتي ٌٗضها ٢ؿم الخؿاباث الٗامت 

ضة للٗملُاث التي  في جهاًت ٧ل ًىم بلى الـخإ٦ض مً ؾالمت وص٢ت الخىحُه اإلاداؾبي للمؿدىضاث اإلاسخلٟت اإلاٍا

 (2).جمذ زال٫ الُىم

  : سجص ملخص هشف الحشهت اليىمي -3

 ؾب٤ ال٣ى٫ بإن ٧ل ٢ؿم ٣ًىم بةٖضاص الخغ٦ت الُىمُت للٗملُاث التي جمذ في ال٣ؿم زال٫ الُىم، 

٣ىم ٢ؿم الخؿاباث الٗامت بةٖضاص ملخو لهظه ال٨كٝى مً وا٢٘ اإلاجامُ٘ التي جٓهغ بهظه ال٨كٝى ،  ٍو

ُاب٤ اإلاجمٕى ال٨لي ل٩ل حاهب مً هظا السجل م٘ بحمالي اإلاجامُ٘ التي جٓهغها ٦كٝى للخغ٦ت الُىمُت  ٍو

للخإ٦ض مً يبِ َغفي ال٣ُض لجمُ٘ الٗملُاث الُىمُت التي ًباقغها البى٪، خُث ٌؿخسضم هظا اإلالخو 

٦ىٕى مً الًبِ الضازلي و٦إؾاؽ لل٣ُض في صٞتر الُىمُت الٗامت ب٣ؿم الخؿاباث الٗامت و٦ظل٪ الترخُل 

                                                 
  .210اخمض هىع، اخمض بؿُىوي شخاجه، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م(1)

.  105مدمض ٖباؽ بضوي ، الامحرة ٖثمان ابغاهُم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م(2)
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ذ في ٧ل مً السجلحن ؾالٟي الظ٦غ  بلى الخؿاباث اإلاسخلٟت بضٞتر ألاؾخاط الٗام ٦ما جغاح٘ ال٣ُىص التي ؤحٍغ

٤ الىضاء  .بٍُغ

 

 : ميزان اإلاشاحعت اليىمي -4

ت خؿاباث   ًخم ال٣ُض في سجل ألاؾخاط الٗام اإلاؿاٖض والظي ٌكمل الخؿاباث الخٟهُلُت إلاجمٖى

ألاؾخاط الٗام مً وا٢٘ بقٗاعاث الخهم وؤلاياٞت ؤو مً وا٢٘ مجامُ٘ ٦ك٠ اإلاغاحٗت الُىمي باليؿبت 

لبٌٗ الخؿاباث زم جغخل ألاعنضة اإلاؿخسغحت مىه بلى ٦ك٠ ؤعنضة ألاؾخاط الٗام وألاؾخاط اإلاؿاٖض الظي 

ٌٗض بمثابت محزان مغاحٗت ألعنضة ٧ل منهما لٛغى بحغاء اإلا٣ابلت بحن ؤعنضة الخاؾباث الجؼثُت التي ًٓهغها 

م٨ً بٖضاص ٖضص  هظا السجل واعنضه الخؿاباث اإلا٣ابلت لها والتي ًٓهغها ألاؾخاط الٗام بهىعة مجمٗت،ٍو

ً اإلاغاحٗت الجؼثُت مً وا٢٘ صٞاجغ ألاؾخاط اإلاؿاٖضة وطل٪ الؾخ٨ما٫ ٖملُت الًبِ الضازلي . مً مىاٍػ

 : اإلاشهض اإلاالي -5

 جىلى ٢ؿم الخؿاباث الٗامت ؤًًا بٖضاص ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ وطل٪ في جهاًت ٧ل ًىم وحكمل 

٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي حمُ٘ ألاعنضة زال٫ الُىم الخالي، ٦ظل٪ الغنض في جهاًت هظا الُىم وحؿخسضم هظه ال٣اثمت 

. ٦إؾاؽ الجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بدؿُحر اليكاٍ في الُىم الخالي

 :هنام الضبغ الذاخلي -6

 جمؿ٪ بٌٗ البىى٥ سجالث للخؿاباث اإلاؿاٖضة مً وسخخحن بخضاهما لؤل٢ؿام اإلاٗىُت ٦ما جمؿ٪ 

اليسخت الثاهُت للخؿاباث الصخهُت ب٣ؿم مغا٦ؼ الٗمالء، ؤما اليسخت ألازغي  للخؿاباث ٚحر الصخهُت 

ت  ت ٢ؿم الخؿاباث الٗامت،خُث ًخم يبِ اليسخت ألاولى مً ٦كٝى الخؿاباث الجاٍع ٞخمؿ٪ بمٗٞغ

. اإلادخٟٔ بها في ٢ؿم الٗمالء نباح ٧ل ًىم

ت للٗمالء ومُاب٣تها م٘   ٦ما ًجغي في مىخه٠ ٧ل قهغ وجهاًخه، ججمُ٘ ؤعنضة الخؿاباث الجاٍع

عنُض ألاؾخاط الٗام، خُث ًخم اإلاُاب٣ت بحن ؤعنضة ٦ك٠ ألاؾخاط الٗام وألاؾخاط الٗام اإلاؿاٖض م٘ ألاعنضة 

بالسجالث اإلاؿاٖضة التي ًمؿ٨ها ٧ل ٢ؿم، باإلياٞت بلى ٧ل هظا ٢ُام اإلاؿئىلحن بمغاحٗت ال٣ُىص التي ؤزبدذ 

م٨ً الخد٤٣ مً صخت ؤعنضة الخؿاباث للٗمالء  في الُىمُت الٗامت م٘ جل٪ اإلاثبخت في ألاؾخاط الٗام، هظا ٍو

ت للٗمالء و مخابٗت ونى٫ اإلاهاص٢اث الخانت بهظه ألاعنضة خُث  ٤ بعؾا٫ ٦كٝى الخؿاباث الجاٍع ًٖ ٍَغ

جيب٘ بٌٗ البىى٥ ؤؾلىب اإلاغاحٗت الضازلُت اإلاٟاحئت بٛغى الخد٤٣ مً ؾالمت اإلاىحىصاث اإلاالُت و 

مُاب٣تها ٖلى ألاعنضة الٓاهغة بسجل ألاؾخاط الٗام،٦ما جيب٘ هٓام الخٟخِل ٖلى ٞغوٕ البى٪ بٛغى الخإ٦ُض 

.   مً جُب٣ُها هًم الٗمل اإلاٗمى٫ بها

ُما ًلي ق٩ل ًىضح الدؿلؿل اإلاى٣ُي إلزباث الٗملُاث اإلاالُت بالضٞتر اإلاداؾبُت والظي ًجب الالتزام به  ٞو

 . ونىال للضوعة اإلاداؾبُت
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 "مشاخص الدسجيص اإلاداظبي"ث بالذفاجش اإلاداظبيت يا  ئزباث العمص:(II-4 )شيصاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 73، م1999 مهغ ، م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت، ،1 مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت،ج،مدمض ببغاهُم ٖبض الؿالم: اإلاصذس

 

ُت ؤو مداؾبت البىى٥ لِؿذ مً خُث اإلابضؤ بال جُب٣ُا إلاباصت  ووؿخسلو مما ؾب٤ ؤن اإلاداؾبت اإلاهٞغ

هما ٖم٣ُا لُبُٗت  غ٢ها مً حهت ٞو ىاثض اإلاداؾبت َو ت بإنى٫ ٞو اإلاداؾبت الٗامت وهي لظل٪ جخُلب مٗٞغ

ُت مً حهت ؤزغي  . الٗملُاث اإلاهٞغ

اإلاعالجت اإلاداظبيت في البىىن : الثالث اإلابدث

ما٫ اإلاداؾبُت ٖلى ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿم البى٪، بدُث ٩ًىن ل٩ل ٢ؿم مؿدىضاجه وسجالجه   جخىػٕ ألٖا

ٟى ال٣ؿم بىٟؿه بدىُٟظ الٗملُاث اإلاداؾبُت اإلاخٗل٣ت  وبُا٢اجه و ٣ىم مْى اجه الخانت به، ٍو ٦كٞى

. بيكاَاث طل٪ ال٣ؿم

ٌ اإلاعلب  : ؤلازباث اإلاداظبي لعملياث البىً: ألاو

ت مً   عؤًىا مً زال٫ الخهاثو ؤن الىٓام اإلاداؾبي للبىى٥ ٣ًىم ٖلى مبضؤ ج٣ؿُم البى٪ بلى مجمٖى

. ألا٢ؿام، بدُث ٣ًىم ٧ل ٢ؿم منها بةزباث ٖملُاجه في السجالث والضٞاجغ اإلاداؾبُت التي جسهه

 .1وبالخالي ؾٝى هخُغ١ بلى ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ و٦ُُٟت الدسجُل اإلاداؾبي ُٞه

 

                                                 

 107مدمض ٖباؽ بضوي ، الامحرة ٖثمان ابغاهُم ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م(1)

 تحديد العمليات المالية وتحليلها

 التسجيل بدفاتر اليومية

 الترحيل بدفتر األستاذ

 إعداد ميزان المراجعة

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

ال تظهر ىذه المرحلة في الدفاتر 
المحاسبية وتتم خارج الدفاتر في شكل 

مسودة أو تتم شفويا 

طبقا لطريقة القيد المزدوج 

تم الترصيد 

بعد استخراج رصيد كل حساب 
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I -الصىذوق : "كعم الخضيىت": 

ىت بمؿ٨ها هي مً ؤهم اإلاؿدىضاث و اث التي ٣ًىم ٢ؿم الخٍؼ    ( 1):ال٨كٞى

. الك٩ُاث اإلا٣ضمت للمهٝغ مً ٢بل الٗمالء -

 .بقٗاعاث ال٣ُض اإلاضًىت والضاثىت -

 .٢ؿاثم ال٣بٌ والضٞ٘ -

ل -  .َلباث الخدٍى

 .مؿدىضاث الهٝغ وبًهاالث صٞ٘ الى٣ضًت -

 .٦ك٠ خغ٦ت الى٣ض الهاصع والىاعص -

ىت الغثِؿُت -  .٦ك٠ خغ٦ت الخٍؼ

ىت ُٞا ًلي  2:وج٩ىن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لى٣ضًت في الخٍؼ

: ئيذاع سأط اإلااٌ في الخضيىت الشئيعيت- 1

10 

 

 

 

56 

ىت الغثِؿُت / مً خـ الخٍؼ

بلى 

عؤؽ اإلاا٫ / خـ

 ٢ُض ؤلاًضإ عاؽ اإلاا٫

 ×× 

 

 ××

ُت للبى٪ وهي جخمثل ُٞما ًلي اث في الخؼاثً الٟٖغ  (3):وج٩ىن هىا٥ م٣بىياث ومضٖٞى

ت :باليعبت للملبىضاث- ؤ  ج٣بٌ الخؼاثً مبالٜ مً الٗمالء إلًضاٖها في خؿاباتهم وج٩ىن خؿاباث حاٍع

٣ا لل٣ُض الثاوي حر وخؿاباث الىصاج٘ ألحل، وج٩ىن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لها ٞو . وخؿاباث الخٞى

10 

 

 

 

2201 

22013 

224 

ىت / مً خـ  (الى٣ضًت)الخٍؼ

بلى 

ت للٗمالء / خـ الخؿاباث الجاٍع

حر /خـ الخٞى

الىصاج٘ ألحل /خـ

 (ال٣بٌ)٢ُض ؤلاًضإ 

 ×× 

 

 ××

 ××

 ××

 

٤ : باليعبت للمذفىعاث- ب ضون سخبها مً خؿاباتهم وج٩ىن ٞو ىت بلى الٗمالء اإلابالٜ الظًً ًٍغ جضٞ٘ الخٍؼ

: ال٣ُض الخالي

                                                 
. 75ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م ( 1)

. 54زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (2)

. 72ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م(3)
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50 

 

2201 

22013 

224 

 

 

 

 

10 

ت للٗمالء / خـ الخؿاباث الجاٍع

حر /خـ الخٞى

الىصاج٘ ألحل /خـ

ىت)الى٣ضًت /خـ  (الخٍؼ

 (السخب)٢ُض الضٞ٘ 

 ××

 ××

 ××

 

 

 

 ××

 

: دفع مبالغ ئلى الصىاديم الفشعيت- 2

10 

 

 

 

10 

الهىضو١ الٟغعي / مً خـ

بلى 

ىت / خـ الخٍؼ

ُت)٢ُض الضٞ٘   (الهىاص٤ً الٟٖغ

 ×× 

 

 ××

 

 

: عىذ اظخالم مبالغ الصىذوق - 3

10 

 

 

 

10 

ىت الغثِؿُت / مً خـ الخٍؼ

بلى 

ُت / خـ الهىاص٤ً الٟٖغ

٢ُض ؤلاؾخالم 

 ×× 

 

 ××

 

 

: ئيذاع مبالغ لذي البىً اإلاشهضر - 4

110 

 

 

 

10 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / مً خـ

بلى 

ىت الغثِؿُت / خـ الخٍؼ

٢ُض ؤلاًضإ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 ×× 

 

 ××

 

 

سحب مبالغ مً البىً اإلاشهضر - 5

10 

 

 

 

110 

ىت الغثِؿُت / مً خـ الخٍؼ

بلى 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

٢ُض السخب مً البى٪ اإلاغ٦ؼي 

 ×× 

 

 ××

 

 

: (1)دفع مبالغ مً الخضيىت ئلى الفشوع- 6

                                                 
 .72ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م(1)
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377 

 

 

 

10 

الٟغوٕ / مً خـ

بلى 

ىت / خـ الخٍؼ

٢ُض مبالٜ بلى الٟغوٕ 

 ×× 

 

 

 

 

: اظخالم مبالغ مً الفشوع ئلى الخضيىت- 7

10 

 

 

 

377 

ىت / مً خـ الخٍؼ

بلى 

الٟغوٕ / خـ

٢ُض اؾخالم مبالٜ مً الٟغوٕ 

 ×× 

 

 ××

 

II -كعم الحعاباث الجاسيت :

حن مً الخؿاباث- 1 ت بلى هٖى  :(1)خُث جى٣ؿم الخؿاباث الجاٍع

ت الضاثىت- ؤ وهي الخؿاباث التي ٩ًىن عنُض الٗمالء ٞيها صاثىت ٖلى الضوام وهي الخؿاباث : الخؿاباث الجاٍع

با . جمثل التزاما ٖلى البى٪ اججاه الٗمُل بهىعة صاثىت ج٣ٍغ

ت اإلاضًىت- ب وهي الخؿاباث التي ٩ًىن عنُض الٗمالء ٞيها مضًىا وهى ؤخض ؤوحه اؾدثماعاث : الخؿاباث الجاٍع

. البى٪ ألمىاله وهي جمثل حؿهُالث اثخماهُت ٣ًضمها البى٪ لٗمالثه

ت بمؿ٨ها هي  ومً ؤهم اإلاؿدىضاث و-2 اث التي ٣ًىم ٢ؿم الخؿاباث الجاٍع : (2)ال٨كٞى

. ٦ك٠ الٗملُاث الُىمُت- 

. ٦ك٠ زالنت لخغ٦ت الُىمُت- 

ت-  . بُا٢اث الخؿاباث الجاٍع

. مؿدىضاث ال٣ُىص الضاثىت واإلاضًىت- 

. ؤلاقٗاعاث اإلاضًىت والضاثىت- 

ل وؤوامغ الهٝغ الضازلُت-  لُاث الخدٍى . الك٩ُاث َو

. مؿدىضاث ٢بٌ الهىضو١ وؤ٢ؿام ؤلاًضإ- 

: (ودائع عىذ العلب)اإلاعالجت اإلاداظبيت لعملياث كعم الحعاباث الجاسيت - 3

حن مً ؤلاًضإ وهما:عملياث ؤلايذاع- 3-1 :  وهي حكمل هٖى

. ؤلاًضإ الى٣ضي- 

. بًضإ بك٩ُاث- 

: ؤلايذاع الىلذر- 3-1-1

خم ؤلاًضإ الى٣ضي خؿب ال٣ُض اإلاداؾبي الخالي : ٍو

                                                 
. 88 ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م 1

. 75 زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م 2
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52 

 

10 

 

 

 

2201 

ىت)الهىضو١  /مً خـ  (الخٍؼ

بلى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

٢ُض ؤلاًضإ الى٣ضي 

 ×× 

 

 ××

 

 

: ئيذاع بشيياث- 3-1-2

: وجىحهىا زالر خاالث مً ؤلاًضإ وهي

ت في هٟـ الٟٕغ - . بًضإ ق٩ُاث مسخىبت ٖلى ٖمالء لهم خؿاباث حاٍع

 .بًضإ ق٩ُاث مسخىبت ٖلى ٖمالء لهم خؿاباث في ٕٞغ آزغ مً هٟـ البى٪ -

ت في بىى٥ ؤزغي  -  .(1)بًضإ ق٩ُاث مسخىبت ٖلى ٖمالء لهم خؿاباث حاٍع

: الحالت ألاولى- أ

: باليؿبت للٗمالء مً هٟـ الٟٕغ ٩ًىن ؤلاًضإ خؿب ال٣ُض اإلاداؾبي الخالي

2201 

 

 

 

10 

اإلاسخىب )خؿاب حاعي للٗمالء /مً خـ

 (ٖلُه

بلى 

 (اإلاؿخُٟض)خؿاب حاعي / خـ

٢ُض ؤلاًضإ بك٩ُاث 

 ×× 

 

 ××

 

: الحالت الثاهيت- ب

: باليؿبت للٗمالء في ٞغوٕ ؤزغي مً هٟـ البى٪ ٩ًىن ؤلاًضإ خؿب ال٣ُض اإلاداؾبي الخالي

377 

 

 

 

10 

الٟغوٕ  / مً خـ

 (اإلاسخىب ٖلُه)

بلى 

 (اإلاؿخُٟض)خؿاب حاعي للٗمالء / خـ

٢ُض ؤلاًضإ 

 ×× 

 

 ××

 

ت للٗمالء  . ؤي بعؾا٫ الك٩ُاث بلى الٟغوٕ للخدهُل وبياٞت ال٣ُمت ٖلى الخؿاباث الجاٍع

ٌ الٟغوٕ ؾضاص ٢ُمت هظه الك٩ُاث ألي ؾبب مً ألاؾباب ٩ًىن ال٣ُض الخالي : وفي خالت ٞع

2201 

 

 

 

377 

ت للٗمالء / مً خـ الخؿاباث الجاٍع

بلى 

الٟغوٕ / خـ

ٌ للك٩ُاث  ٢ُض الٞغ

 ×× 

 

 ××

 

ت في بىى٥ ؤزغي وهىا هٓهغ خالخحن:الحالت الثالثت :  باليؿبت للٗمالء لهم خؿاباث حاٍع

                                                 
 78زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م (1)
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53 

 

٣ًىم البى٪ بةياٞت ٢ُمت الك٩ُاث اإلاىصٖت مً البىى٥ ألازغي بلى خؿاب حاعي للٗمالء صون اهخٓاع - 1

ت اإلا٣انت وطل٪ بال٣ُض الخالي : هدُجت ٚٞغ
12 

 

 

 

2201 

البى٪ اإلاغاؾل / مً خـ

بلى 

ت للٗمالء / خـ الخؿاباث الجاٍع

 ××

 

 

 

 ××

 

: أو عً ظشيم الليذ الخالي

3202 

 

 

 

2201 

ق٩ُاث بغؾم الخدهُل / مً خـ

بلى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

٢ُض بًضإ الك٩ُاث 

 ×× 

 

 ××

 

ت اإلا٣انت ججغي ال٣ُىص الخالُت- 2  (1):في خالت اهخٓاع هدُجت ٚٞغ

: عىذ اظخالم الشيياث مً العمالء للخدصيص يىىن الليذ الخالي- 1

3202 

 

 

 

10 

ق٩ُاث بغؾم الخدهُل / مً خـ

بلى 

مىصعي ق٩ُاث بغؾم الخدهُل / خـ

٢ُض ؤلاؾخالم 

 ×× 

 

 ××

 

 :كيذ ؤلاسظاٌ ئلى غشفت اإلالاصت للخدصيص يىىن على الىدى الخالي- 2

325 

 

 

 

3202 

ت اإلا٣انت / مً خـ ٚٞغ

بلى 

ق٩ُاث بغؾم الخدهُل / خـ

٢ُض ؤلاعؾا٫ 

 ×× 

 

 ××

 

 (الخدصيص الفعلي)كيذ الشيياث اإلالبىلت للخدصيص مً غشفت اإلالاصت  -3

321 

 

 

 

3202 

7029 

مىصعي ق٩ُاث بغؾم الخدهُل / مً خـ

بلى 

خؿاب حاعي للٗمالء / خـ

ٖمىلت جدهُل الك٩ُاث /خـ

٢ُض الخدهُل الٟٗلي 

 ×× 

 

 ××

 

: عملياث السحب- 3-2

حن مً ٖملُاث السخب وهما : وهي حكمل هٖى

. ٖملُاث السخب الى٣ضي -

 .ٖملُاث السخب بك٩ُاث -

                                                 
. 84 زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)
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54 

 

ت  ت لظل٪ الُىم بضٞتر ًىمُت الخؿاباث الجاٍع ت ٢ُض بحمالي اإلابالٜ اإلاخهٞغ خُث ًخىلى ٢ؿم الخؿاباث الجاٍع

٣ا لل٣ُض الخالي خُث ٩ًىن هىا السخب ه٣ضي . ٞو

2201 

 

 

 

10 

ت للٗمالء / مً خـ الخؿاباث الجاٍع

بلى 

 (اإلاؿخُٟض)خؿاب حاعي للٗمالء / خـ

٢ُض ؤلاًضإ 

 ×× 

 

 ××

 

٣ا لل٣ُض الخالي :     (1)و٢ض ٩ًىن السخب ق٩ُاث ٞو

2201 

 

 

 

325 

ت للٗمالء / مً خـ الخؿاباث الجاٍع

بلى 

ت اإلا٣انت  / خـ ٚٞغ

٢ُض سخب ق٩ُاث 

 ×× 

 

 ××

 

: عملياث الخدىيص /3-3

الث للخؿاب الجاعي وهي ٧الخالي   خُث هجض هىا٥ ؤهىإ مسخلٟت مً الخدٍى

ل مً خؿاب حاعي آزغ مً هٟـ الٟغ١ /-1 : (اإلا٣انت الضازلُت)الخدٍى

2201 

 

 

 

2201 

 

 

7029 

ت للٗمالء / مً خـ الخؿاباث الجاٍع

بلى 

خؿاب حاعي / خـ

 (اإلاؿخُٟض)

بلى 

الٗمىلت / خـ

ل   ٢ُض الخدٍى

 ×× 

 

 ××

 

 

 ×× 

ت في ٞغوٕ ؤزغي مً هٟـ البى٪/-2 ل بلى خؿاباث حاٍع : الخدٍى

2201 

 

 

 

377 

 

7029 

 (اإلادؿىب ٖلُه)الخؿاباث الجاعي / مً خـ

بلى 

 (خؿاب ؤلاعجباٍ)خؿاب الٟٕغ/ خـ

٢ُض ؤلاًضإ 

بلى 

الٗمىلت / خـ

 ×× 

 

 ××

 

  

 ×× 

٣ىم الؼابىن  ل ٍو ل ٩ًىن هىا٥ ٖمىلت للبى٪ ، ألامغ بالخدٍى ل  (الٗمُل) وفي ٧ل جدٍى اإلاخىاػ٫ ؤو ألامغ بالخدٍى

.بضٞٗها 

                                                 
 .88زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)
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: كعم اإلالاصت- 3

 ٣ًىم الٗمالء بةًضإ ًىمُا الٗضًض مً الك٩ُاث اإلاسخىبت ٖلى بىى٥ ؤزغي في اإلاهاٝع التي ًخٗاملىن 

ت لضحها والظي ٣ًىم بهظه الٗملُت هى ٢ؿم . مٗها لخ٣ىم بضوعها بخدهُلها لهم وحسجُلها في خؿاباتهم الجاٍع

 (1).اإلا٣انت وهي م٨خب لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ًلخ٣ي ُٞه مىضوبى البىى٥ وطل٪ لخباص٫ الك٩ُاث

اث٠ وؤلاحغاءاث وهي ٖلى الىدى الخالي ت مً الْى ٣ىم ٢ؿم اإلا٣انت بمجمٖى  (2):ٍو

غػ هظه الك٩ُاث وجغجُبها -1 . اؾخالم ق٩ُاث مسخىبت ٖلى البىى٥ ألازغي ٞو

ت اإلا٣انت"حٗبئت همىطج  -2 خًمً هظا الىمىطج ؤؾماء حمُ٘ " ج٣ضًم الك٩ُاث بلى ٚٞغ اإلاٗض لهظه الٛاًت ٍو

ت اإلا٣انت، وبجاهب ٧ل اؾم البى٪ ٖضص ومبالٜ الك٩ُاث اإلاسخىبت ٖلُه، باإلياٞت بلى زاهت  البىى٥ في ٚٞغ

 .جخًمً مبلٜ الك٩ُاث اإلاؿخلمت مىه

ت اإلا٣انت وجىُٓم اإلاؿدىضاث وؤلاقٗاعاث مً  -3 اؾخالم وسخت زاهُت مً حضو٫ ج٣ضًم الك٩ُاث بلى ٖٞغ

 .وا٢٘ هظا الجضو٫ جمهُضا الؾخ٨ما٫ بحغاء ال٣ُىص اإلاداؾبُت الالػمت

ت اإلا٣انت في ال٣ُىص الخالُت ت اإلا٣انت :وج٩ىن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لٛٞغ لضي ٚٞغ

 

12 

 

 

 

12 

مــً 

البىى٥ الضاثىت / خـ

بلــــى 

البىى٥ الضاثىت / خـ

٢ُض حؿضًض الضًىن والخ٣ى١ 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

110 

 

 

 

12 

مــً 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

بلــــى 

البىى٥ اإلاضًىت / خـ

جغنُض الضًىن 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

12 

 

 

 

110 

مــً 

البىى٥ الضاثىت / خـ

بلــــى 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

٢ُض حؿضًض الخ٣ى١ 

 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

  

                                                 
 .113زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)

 .116ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (2)
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: لذي البىً اإلاشهضر - 2

 

12 

 

 

 

325 

مــً 

البىى٥ الضاثىت / خـ

بلــــى 

ت اإلا٣انت / خـ ٚٞغ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

325 

 

 

 

12 

مــً 

ت اإلاا٢هت / خـ ٚٞغ

بلــــى 

البىى٥ الضاثىت / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

VI -كعم الىدائع والخىفير :

حر هي اث٠ ٢ؿم الىصاج٘ والخٞى  (1 ):مً ؤهم ْو

حر-وصاج٘ ألحل)ٞخذ خؿاباث بمسخل٠ ؤهىاٖها  - . (وصاج٘ بةقٗاع- وصاج٘ جٞى

 .٢بى٫ الىصاج٘ في هظه الخؿاباث ه٣ض ؤو ق٩ُاث -

ت لهظه الخؿاباث -  .اخدؿاب الىصاج٘ اإلاضٖٞى

 .جىُٟظ ٖملُاث الضٞ٘ والدؿضًض -

ما٫ اإلاداؾبُت اإلاترجبت ٖلى هظه الىصاج٘ اإلاسخلٟت -  .ال٣ُام باأٖل

حر ُما ًلي اإلاٗالجت اإلاداؾبُت للىصاج٘ ألحل والخٞى . ٞو

: ودائع ألحص- 1

. (2)عىذ ئيذاع الىديعت ألحص يىىن الليذ الخالي مع اخدعاب فىائذ عليها- 

 

10 

 

 

 

224 

مــً 

ىت / خـ الخٍؼ

بلــــى 

الىصاج٘ ألحل / خـ

٢ُض ؤلاًضإ الى٣ضي 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

6023 

 

 

 

224 

مــً 

الٟىاثض / خـ

بلــــى 

الىصاج٘ ألحل / خـ

٢ُض اخدؿاب الٟىاثض 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

                                                 
  .114زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه،  (1)

 .136خالذ أمين عبذ هللا، مشحع ظابم رهشه، ص (2)
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: عىذ الخدىيص مً الحعاباث الجاسيت للعمالء ئلى الىدائع ألحص جىىن خعب الليذ الخالي- 2

 

2201 

 

 

 

224 

مــً 

ت / خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

الىصاج٘ ألحل / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: عىذ ؤلايذاع بمىحب شيياث مسحىبت- 3

 

3202 

 

 

 

12 

مــً 

الك٩ُاث بغؾم الخدهُل / خـ

بلــــى 

الىصاج٘ ألحل / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: عىذ اظخدلاق الىدائع ألحص- 4

٣ا لل٣ُض اإلاداؾبي الخالي- ؤ : السخب ه٣ضا ًخم ٞو

 

224 

 

 

 

10 

مــً 

الىصاج٘ ألحل / خـ

بلــــى 

ىت / خـ الخٍؼ

٢ُض بدؿب الىصٌٗت 

 

 ××

 

 

 

 ××

ت للٗمالء- ب ل بلى الخؿاباث الجاٍع : الخدٍى

 

224 

 

 

 

2201 

مــً 

الىصاج٘ ألحل / خـ

بلــــى 

ت / خـ الخؿاباث الجاٍع

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: ودائع الخىفير- 2

لُه ٞةن ال٣ُىص  حر ال جسخل٠ ٦ثحرا ًٖ خؿاباث الىصاج٘ ألحل ٖو ؤن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لخؿاباث الخٞى

حر هي : (1)اإلاداؾبُت لخؿاباث الخٞى

                                                 
 .136ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)
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: عىذ اظخالم الىديعت هلذا- 1

 

10 

 

 

 

22013 

مــً 

ىت / خـ الخٍؼ

بلــــى 

حر / خـ خؿاباث الخٞى

٢ُض ؤلاًضإ الى٣ضي 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

6023 

 

 

 

22013 

مــً 

الٟىاثض / خـ

بلــــى 

حر / خـ خؿاباث الخٞى

٢ُض الٟىاثض 

 

 ××

 

 

 

 ××

: عىذ الخدىيص مً الحعاب الجاسر - 2

 

2201 

 

 

 

22013 

مــً 

ت / خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

حر / خـ وصاج٘ الخٞى

 

 ××

 

 

 

 ××

:  عىذ اظخالم الىديعت الخىفير بشيياث يىىن الليذ الخالي- 3

 

3202 

 

 

 

22013 

مــً 

ق٩ُاث بغؾم / خـ

الخدهُل 

بلــــى 

حر / خـ الىصاج٘ الخٞى

 

 ××

 

 

 

 ××

: عىذ سحب أر مبلغ مً خعاب الخىفير هجشر الليذ الخالي- 4

 

22013 

 

 

 

10 

مــً 

حر / خـ وصاج٘ الخٞى

بلــــى 

ىت / خـ الخٍؼ

٢ُض سخب الىصٌٗت 

 

 ××

 

 

 

 ××

: عىذ الخدىيص ئلى الحعاب الجاسر للعميص-5

22013  

 

2201 

حر / خـ الىصاج٘ الخٞى

بلــــى 

ح ج ػ / خـ

ل  ٢ُض الخدٍى

 ×× 

 

 ××
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: عىذ دفع الفىائذ على الىدائع هلذا يىىن الليذ الخالي-6

 

6023 

 

 

 

224 

مــً 

ٞىاثض الىصاج٘ ألحل / خـ

بلــــى 

الىصاج٘ ألحل / خـ

٢ُض سخب الٟىاثض 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

6023 

 

 

 

22013 

مــً 

ٞىاثض الىصاج٘ ألحل / خـ

بلــــى 

حر / خـ وصاج٘ الخٞى

٢ُض سخب الٟىاثض 

 

 ××

 

 

 

 ××

V - ألاوساق الخجاسيت"كعم الىمبياالث :"

ت ومً مسخل٠ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت   ل٣ض جُغ٢ىا في الٟهى٫ الؿاب٣ت بلى ٧ل مً مٟهىم الىع٢ت الخجاٍع

بها مً جدهُل وزهم وؤًًا اؾخٗمالها ٦ًمان للؿل٠، لظا ؾٝى هدىاو٫ خالُا ٦ُُٟت اإلاٗالجت اإلاداؾبُت 

ت  . 'ال٨مبُالت'للىع٢ت الخجاٍع

: اإلاعدىذاث والسجالث اإلاعخخذمت في اللعم- 1

ت هي  1:مً ؤهم اإلاؿدىضاث التي ًمؿ٨ها ٢ؿم ألاوعا١ الخجاٍع

ت اإلا٣ضمت للخدهُل واإلا٣ضمت للخهم واإلا٣ضمت للخإمحن - . ٦كٝى ألاوعا١ الخجاٍع

 .٦ك٠ بعؾالها للخدهُل بىاؾُت الٟغوٕ ؤو اإلاغاؾلحن -

 .(زالنت)٦ك٠ الخغ٦ت الُىمُت بال٣ؿم  -

- ٌ  .ؤلاقٗاعاث اإلاسخلٟت مً اؾخالم، زهم، جدهُل، ٞع

 .صٞاجغ الُىمُت، ال٨مبُاالث الىاعصة، ال٨مبُاالث الهاصعة -

ت -  .صٞتر ؤؾخاط ٖمالء ألاوعا١ الخجاٍع

 .سجالث الاؾخد٣ا١، الخدهُل، اإلاسخىب ٖليهم -

جدصيص ألاوساق الخجاسيت  - 5-1

ت مدغعة لهالخهم مً البى٪ الظي ًخٗاملىن مٗه،   ٦ثحرا ما ًُلب الٗمالء الظًً ًمل٩ىن ؤوعا١ ججاٍع

ت لضًه، خُث ًخىلى  جدهُل هظه الىع٢ت هُابت ٖنهم ٖىض اؾخد٣ا٢ها وبياٞت مبالٛها بلى خؿاباتهم الجاٍع

. AGIOالبى٪ بمسخل٠ زُىاث الخدهُل م٣ابل خهىله ٖلى ٖمىلت حؿمى 

 2اإلاعالجت اإلاداظبيت لعمليت الخدصيص- 5-1-1

: اظخالم الىمبياالث للخدصيص- 1

                                                 
 .157خالذ أمين عبذ هللا، مشحع ظابم رهشه، ص (1)

 .160هفغ اإلاشحع، ص (2)
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60 

 

 

3203 

 

 

 

321 

مــً 

ت بغؾم الخدهُل / خـ ألاوعا١ الخجاٍع

بلــــى 

مىصعي ال٨مبُاالث / خـ

ت  ٢ُض اؾخالم ألاوعا١ الخجاٍع

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: اكخعاع البىً لعمىالث الخدصيص يخدملها الضبىن - 2

 

2201 

 

 

 

7029 

مــً 

ح ج للٗمُل / خـ

بلــــى 

ٖمىالث / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: (أو ئلى اإلاشاظلين)ئسظاٌ الىمبياالث ئلى الفشوع للخدصيص - 3

 

377 

ؤو 

12 

 

 

 

 

 

3203 

مــً 

الٟغوٕ / خـ

ؤو 

اإلاغاؾلحن / خـ

بلــــى 

٦مبُاالث / خـ

ت بلى ٞغوٕ  ٢ُض بعؾا٫ ألاوعا١ الخجاٍع

الخدهُل 

 

 ××

 

 

 

 

 

 ××

 

عىذ الخدصيص الفعلي يجشي الليذ الخالي إلزباث هزا الخدصيص وئضافت اإلابلغ ئلى الحعاب الجاسر - 4

. للعميص

 

  377 ؤو 10

 12ؤو

 

 

 

 

 

2201 

مــً 

ىت/ خـ ؤو  الٟغوٕ/خـ ؤو الخٍؼ

اإلاغاؾلحن /خـ

بلــــى 

ت / خـ الخؿاباث الجاٍع

. ٢ُض الخدهُل الٟٗلي

 

 ××

 

 

 

 

 ××
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: يخم ئلغاء الليذ الىنامي ألاٌو بما جم جدصيله مً أوساق الليذ الخالي- 5

 

321 

 

 

 

3203 

مــً 

٢ؿم الخدهُل / خـ

بلــــى 

ت ٢ُض الخدهُل / خـ ألاوعا١ الخجاٍع

ت  ٢ُض الدؿٍى

 

 ××

 

 

 

 ××

خصم الىساق الخجاسيت - 5-2

ت زضمت ؤزغي ٣ًضمها البى٪ لٗمالثه وهىا ٣ًىم البى٪ بةُٖاء الٗمُل   ٌٗخبر زهم ألاوعا١ الخجاٍع

ش (Face valeur)وهي بالُب٘ ؤ٢ل مً ال٣ُمت الاؾمُت  (Présent valeur)ال٣ُمت الخالُت  ش ٌؿب٤ جاٍع  وفي جاٍع

ُل٤ ٖلى الٟغ١ بحن ال٣ُمخحن باؾم مهاٍع٠ الخهم ؤو ألاحُى  ً (AGIO)الاؾخد٣ا١ ٍو  وجخ٩ىن مً ٖىهٍغ

 1:هما

 وجمثل الٟاثضة الضاثىت التي ٌؿخد٣ها البى٪ هدُجت حُُٗل ؤمىالهم ٞترة مُٗىت وجدؿب :فائذة الخصم- 1

: باإلاٗاصلت الخالُت

360

األيام ػذد
اإلسويت القيوتالفائذة هؼذل  

ت مً ال٣ُمت :عمىلت الخصم- 2 ش ؤلاؾخد٣ا١ وهدؿب وؿبت مئٍى  وجمثل م٣ابل الخهم والخدهُل في جاٍع

. الاؾمُت للىع٢ت

: اإلاعالجت اإلاداظبيت لعمليت الخصم- 5-2-1

:  ج٣ضًم ال٨مبُاالث بلى البى٪ للخهم ٣ًىم البى٪ بدسجُل ال٣ُىص الخالُت-1

 

200 

 

 

 

2201 

7020 

7029 

مــً 

زهم ال٨مبُاالث / خـ

بلــــى 

ت للٗمالء/ خـ . الخؿاباث الجاٍع

. ٞىاثض الخهم/خـ

ٖمىالث الخهم /خـ

ت للخهم  ج٣ضًم ألاوعا١ الخجاٍع

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××

 ××

ٌ ًجب ؤن جخًمً زالر قغوٍ وهي ت ٢ابلت للخٍٗى : ول٩ي ج٩ىن ألاوعا١ الخجاٍع

. (البى٪)، الًامً (اإلاكتري )الؿاخب، واإلاسخىب ٖلُه )جخًمً زالر بمًاءاث م٣بىلت  -

 . ًىم ٢بل مُٗاص ؤلاؾخد٣ا90١ًجب ؤن ال جخٗضي  -

 .ًجب ؤن جمثل خ٤ خ٣ُ٣ي ولِؿذ وهمُت -

ٗض ٖملُت الخهم جب٣ى الىع٢ت بدىػة البى٪  ت البى٪) َو وال ًم٨ً ؤن جسغج بلى في الخاالث  (مدْٟى

. الخالُت

                                                 
ض ٖبض الغخمان الضوعي،بصاعة البىى٥ ( 1)  .53،م 2000،ٖمان، صاع واثل لليكغ، "مضزل بؾتراجُجي مٗانغ"ٞالح خؿني ،مٍا
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اصة زهمها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي  - . إٖل

حن  -  (بى٪ اإلاضًً)جدهُلها لضي بى٪ الخَى

ت مً َٝغ الؼبىن اإلاخىاػ٫  -  (الؿاخب)َلب اؾترحإ الىع٢ت الخجاٍع

ش الاؾخد٣ا١ بىاؾُت البى٪ هٟؿه و هىا ٢ض ٣ًبٌ البى٪ ال٣ُمت ه٣ضا ؤو -2 ت في جاٍع  حؿضًض ألاوعا١ الخجاٍع

: زهما مً الخؿاب الجاعي للٗمُل بطا ٧ان ٖمُال للبى٪

و ٩ًىن ال٣ُض الخالي 

 

10 

ؤو 

220 

 

 

 

 

 

200 

مــً 

ىت / خـ الخٍؼ

او 

. ج ج ػ/ خـ

بلـــى 

٦مبُاالث مسهىمت / خـ

مً الاعؾا٫ 

 

 ××

 

 ××

 

 

 

 

 

 

 ××

 

  :ئعادة خصم الىسكت الخجاسيت لذي البىً اإلاشهضر -5-2-2

 (1)ًم٨ً للبى٪ الخجاعي بٖاصة زهمها لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي 

بعؾالها للخهم لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي -ؤ

 

15 

 

 

 

 

 

200 

مــً 

٦مبُاالث مٗاص الخهم / خـ

بلـــى 

 

٦مبُاالث مسهىمت / خـ

مً ؤلاعؾا٫ 

 

 ××

 

 

 

 

 

 

 

 ××

ت-ب : زهم الىع٢ت الخجاٍع

 

110 

 

6015 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

و 

ٖمىلت بٖاصة الخهم / خـ

بلــى 

٦مبُاالث مٗاص زهمها /خـ

 (٢ُم الًمان)

٢ُض الخهم 

 

 ××

 

 ××

 

 

 

 

 

 

 

 ××

  

                                                 
ض ٖبض الغخمان الضوعي،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،م( 1)  .55ٞالح خؿني ،مٍا
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 : الخدصيص لذي بىً الخىظين-5-2-3

ت اإلا٣انت و لهظا ٖىض ونى٫ مٗاص اؾخد٣ا١ ألاوعا١  ٤ ٚٞغ  ًخم ٚالبا اإلاباصالث بحن البىى٥ ًٖ ٍَغ

حن لدؿضًض مبلٜ هظه ألاوعا١،  ت بلى اإلاسهىمت ٣ًىم البى٪ اإلاال٪ لهظه الىع٢ت بُلب مً بى٪ الخَى الخجاٍع

 ٢بل مُٗاص الاؾخد٣ا١ و زغوحها حسجل ٖلى الضٞاجغ اإلاداؾبُت ٖلى 200/خُث ؤن الخدهُل ال ًازغ ٖلى خـ

الك٩ل الخالي 

: كيذ خشوج الىسكت الخجاسيت للخدصيص- 1

 

362 

 

 

 

 

 

 

362 

مــً 

ت ؤعؾلذ                 / خـ مدٟٓت ؤوعا١ ججاٍع

للخدهُل 

بلـــى 

 

ت / خـ م٣ابل مدٟٓت اوعا١ ججاٍع

مسهىمت 

 

 ××

 

 

 

 

 

 

 

 

 ××

 

: عىذ ميعاد الاظخدلاق و عىذما يخم الخدصيص الفعلي-2

 

325 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

200 

 

 

325 

مــً 

ـت اإلا٣انـت / خـ ٚٞغ

بلـــى 

 

ؤوعا١ ٢ُض الخدهُل / خـ

 

مــً 

 البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

بلــى 

ت اإلا٣انت /خـ ٚٞغ

٢ُض الخدهُل الٟٗلي 

 

 ××

 

 

 

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: كيذ الدعىيت لألوساق الخجاسيت التي جم جدصيلها فعال- 3

 

362 

 

 

 

362 

 

مــً 

ت / خـ مدٟٓت ألاوعا١ الخجاٍع

بلــــى 

مضازُل مدٟٓت ألاوعا١ / خـ

٢ُض الترنُض 

 

 ××

 

 

 

 ××

. (باإلابلٜ اإلادهل ٞٗال)
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ىت لضي  ت اإلاَى البىً  4 –  وفي خالت ما بطا ٧ان اإلاسخىب ٖلُه مىحىص في هٟـ البى٪ ؤي الىع٢ت الخجاٍع

 :الخاصم يلىم هزا ألاخير عىذ جاسيخ ؤلاظخدلاق يسجص الليذ الخالي

 

2201 

 

 

 

200 

 

مــً 

ح ج ػ / خـ

بلــــى 

ألاوعا١ ٢ُض الخدهُل / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: خالت عذم الخدصيص الىسكت الخجاسيت وجمذ عً ظشيم غشفت اإلالاصت سجص البىً الليذ الخالي- 5

 

26 

 

 

 

325 

 

مــً 

٢ُم ٚحر مدملت / خـ

بلــــى 

٢ُم ٚحر مدهلت / خـ

ت اإلا٣انت  ٚٞغ

 ٌ ٢ُض الٞغ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

:  خاالث الؾترحإ خ٣ه وهي3وفي هظه الخالت ٩ًىن البى٪ ؤمام 

: (صاخبها)ئسحاع الىسكت للضبىن اإلاخىاٌص - 1

 

2201 

 

 

 

362 

 

مــً 

ح ج ػ / خـ

بلــــى 

٢ُم ٚحر مدملت / خـ

٢ُض بعحإ الىع٢ت 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

م٘ الٗلم ؤن مهاٍع٠ الخإقحر جدمل ٖلى الؼبىن : بٖاصة ج٣ضًم الىع٢ت ٚحر اإلادملت للخدهُل مغة زاهُت- 2

. اإلاخىاػ٫ 

 

2201 

 

 

 

7028 

 

مــً 

ح ج ػ / خـ

بلــــى 

 ٞىاثض ٖلى خ٣ى١ مك٩ى٥ ٞيها/ خـ

٢ُض مهاٍع٠ الخإزحر 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

325 

 

 

 

26 

مــً 

ت اإلا٣انت)٢ُم ٚحر مدهلت / خـ  (ٚٞغ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

 

 ××

 

 

 

 ××
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  ٌ  ٢ُض جغنُض الٞغ

 

362 

 

 

 

362 

 

مــً 

ت / خـ مدٟٓت ألاوعا١ الخجاٍع

بلــــى 

 م٣ابل مدٟٓت ألاوعا١/ خـ

٢ُض ؤلازغاج 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

325 

 

 

 

200 

 

مــً 

ت اإلا٣انت / خـ ٚٞغ

بلــــى 

 ألاوعا١ مسهىمت/خـ

٢ُض الخدهُل الٟٗلي 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

110 

 

 

 

325 

 

مــً 

البى٪ اإلاغ٦ؼي / خـ

بلــــى 

ت اإلاا٢هت/ خـ  ٚٞغ

 (بطا ٧اهذ مدهلت)٢ُض الخدهُل 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

362 

 

 

 

7028 

 

مــً 

م٣ابل مدٟٓت ألاوعا١ / خـ

بلــــى 

 مدٟٓت ألاوعا١/ خـ

٢ُض الترنُض 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

   :جلذيم اخخجاج لذي اإلادىمت3-

 

26 

 

 

 

325 

 

مــً 

٢ُم ٚحر مدملت / خـ

بلــــى 

ت اإلا٣انت/ خـ  ٚٞغ

 ٌ ٢ُض الٞغ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

325 

 

 

 

26 

 

مــً 

ت اإلا٣انت / خـ ٚٞغ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

 ٌ ٢ُض جغنُض الٞغ

 

 ××

 

 

 

 ××
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2201 

 

 

 

200 

 

مــً 

ح ج ػ / خـ

بلــــى 

 ؤوعا١ مسههت/ خـ

٢ُض بعحإ الىع٢ت للؼبىن 

 

××

 ×

 

 

 

 ××

 

 

26 

 

 

 

26 

 

مــً 

٢ُم ٚحر مدملت / خـ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

ج٣ضًم اخخجاج لضي اإلاد٨مت 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

12 

 

 

 

26 

 

مــً 

مغاؾلىا البىى٥ / خـ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

٢ُض جدهُلها 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

26 

 

 

 

26 

 

مــً 

٢ُم ٚحر مدملت / خـ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

ٌ والترنُض  ج٣ضًم الٞغ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

28  

 

 

26 

 

مــً 

خ٣ى١ مك٩ى٥ ٞيها /خـ

بلــــى 

 ٢ُم ٚحر مدملت/ خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

ت ٩ًىن ال٣ُض الخالي ٢بل مُٗاص اؾخد٣ا٢ها . بطا َلب الؼبىن اإلاخىاػ٫ اؾترحإ الىع٢ت الخجاٍع

 

200 

 

 

 

7020 

2201 

 

مــً 

الىع٢ت اإلاسهىمت / خـ

بلــــى 

ٞىاثض / خـ

ح ج ػ /خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××
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2201 

7020 

 

 

 

 

200 

 

مــً 

ٞىاثض / خـ

ح ج ػ /خـ

بلــــى 

الىع٢ت اإلاسهىمت / خـ

٢ُض ؤلاؾترحإ 

 

 ××

 ××

 

 

 

 ××

 

IV -كعم ألاوساق اإلااليت :

 (1):مً اهم السجالث وألاوعا١ اإلاؿخسضمت في ال٣ؿم

. الىماطج مً َلب قغاء، َلب بُ٘، بًضإ، بًها٫ بًضإ، َلباث ا٦خخاب -

 .ًىمُت ألاوعا١ اإلاالُت- َلباث بُ٘- َلباث قغاء- الضٞاجغ -

ت هُابت ًٖ الكغ٧اث- سجالث ا٦خخاب والخسهُو -  .الٟىاثض وألاعباح اإلاضٖٞى

اث -  .٦ك٠ ًىمُت ألاوعا١ اإلاالُت- ٦ك٠ زالنت الخ٨ت الُىمُت- ال٨كٞى

 .بقٗاعاث ومؿدىضاث ال٣ُض اإلاضًً والضاثً -

: اإلاعالجت اإلاداظبيت لعمليت ششاء ألاوساق اإلااليت- 6-1

 :الششاء إلادفنت البىً- 1

 

300 

 

 

 

 

 

200 

 

مــً 

مدٟٓت ألاوعا١ اإلاالُت / خـ

 (ٖملُاث ٖلى ؾىضاث)

بلــــى 

الىؾُاء / خـ

٢ُض الكغاء 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: عىذ الدعذيذ- ب

 

36 

 

 

 

 

10 

ؤو 

2201 

 

مــً 

الىؾُاء / خـ

بلــــى 

ىت / خـ الخٍؼ

 

ح ج ػبىن /خـ

٢ُض الدؿضًض للىؾُاء 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 ××

 

 

                                                 
 .281زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤، م (1)
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: الششاء لحعاب فشوع البىً- 2

 

377 

 

 

 

 

 

36 

 

 

الٟغوٕ / مــً خـ

بلــــى 

الىؾُاء /                  خـ

٢ُض الكغاء 

  

 

 ××

 

 

  

 

 

 

 ××

 

 

36 

 

 

 

 

10 

 

2201 

مــً 

الىؾُاء / خـ

بلــــى 

ىت / خـ الخٍؼ

ؤو 

ح ج للؼبىن /خـ

٢ُض الدؿضًض للىؾُاء 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 ××

 

 

: (1)الششاء لحعاب العمالء- 3

 

2201 

 

 

 

 

36 

7029 

مــً 

ت للٗمالء /خـ الخؿاباث الجاٍع

بلــــى 

زمً )الىؾُاء / خـ

 (الٗمىلت+الكغاء

ٖمىلت البى٪ /خـ

٢ُض الكغاء 

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

7029 

 

مــً 

الىؾُاء /خـ

بلــــى 

ىت / خـ الخٍؼ

ؤو 

ت للٗمالء /خـ الخؿاباث الجاٍع

٢ُض حؿضًض للىؾُاء 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 ××

 

: اإلاعالجت اإلاداظبيت لعمليت بيع ألاوساق اإلااليت- 6-2

 

                                                 
 . 282زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤، م(1)
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: البيع لحعاب البىً هفعه- 1

 

36 

 

 

 

 

300 

 

مــً 

الىؾُاء /خـ

بلــــى 

مدٟٓت ألاوعا١ اإلاالُت / خـ

٢ُض البُ٘ 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: كبض كيمت ألاوساق اإلاباعت- 2

 

10 

2201 

 

 

 

 

300 

 

مــً 

ىت /خـ الخٍؼ

ت للٗمالء /خـ الخؿاباث الجاٍع

بلــــى 

الىؾُاء / خـ

٢ُض ال٣بٌ 

 

 ××

 ××

 

 

 

 ××

 

: البيع لحعاب العمالء- 2

 

10 

 

 

 

 

2201 

7029 

مــً 

الهىضو١ /خـ

بلــــى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

ٖمىالث /خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××

: البيع لحعاب الفشوع- 3

 

10 

 

 

 

 

377 

مــً 

الهىضو١ /خـ

بلــــى 

الٟغوٕ / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

VII - كعم ؤلاكشار وخعاباث الضمان

 1:ؤهم السجالث اإلاؿخسضمت في ال٣ؿم هي- 1

. سجل الؿل٠ وال٣غوى اإلامىىخت- 

. سجل اؾخد٣ا١ الؿل٠- 

. سجل الٟىاثض وألا٢ؿاٍ الؿاثضة- 

. سجل الًماهاث بإهىاٖها- 

. سجل ال٣غوى اإلاؿخد٣ت والٛحر اإلاؿضوصة- 

                                                 
 .248ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)
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. سجل الضًىن اإلاٗضومت واإلاك٩ى٥ ٞيها- 

اث زانت الًماهاث-  . ال٨كٝى الضوعٍت الخانت بال٣غوى اإلاؿخٗملت و٦كٞى

 ٩ً:1ىن الدسجُل اإلاداؾبي ٦ما ًلي:اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لٗملُاث ؤلا٢غاى- 2

:   عىذ مىذ اللشر

 

20 

 

 

 

 

2201 

10 

مــً 

اٖخماصاث ممىىخت /خـ

بلــــى 

ت للؼبىن / خـ خؿاباث حاٍع

الهىضو١ /خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××

: حعذيذ اللشر- 2

 

10 

 

2201 

 

 

 

 

 

 

20 

7020 

مــً 

الهىضو١ /خـ

ؤو 

ت للٗمالء /خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

اٖخماصاث ممىىخت / خـ

الٟىاثض /خـ

 

 ××

 

 ××

 

 

 

 

 

 ××

 ××

٩ىن الدسجُل اإلاداؾبي ٦ما ًلي ت مضًىت ٍو  2:ًمىذ البى٪ الٗمُل حؿهُالث ٖلى ق٩ل خؿاباث حاٍع

: عىذ مىذ الدعهيص- 1

 

2201 

 

 

 

 

10 

مــً 

ت مضًىت /خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

الهىضو١ / خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 

: عىذ جدصيص اإلابلغ ئسحاعه- 2

 

10 

 

 

 

 

2201 

7020 

مــً 

الهىضو١ /خـ

بلــــى 

ت مضًىت / خـ خؿاباث حاٍع

الٟىاثض /خـ

 

 ××

 

 

 

 ××

 ××

 

                                                 
 .308ٞاث٤ ق٣حر، ٖا٠َ ألازغؽ، ٖبض الغخمان ؾالم، م (1)

 .197زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (2)
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: اإلاعالجت اإلاداظبيت لعمليت ئصذاس خعاب الضمان- 3

: ٢ُام الٗمُل بضٞ٘ ٢ُمت الخإمحن

 

10 

2201 

 

 

 

 

 

222 

707 

مــً 

الهىضو١ /خـ

ت صاثىت /خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

وصاج٘ الًمان / خـ

بًغاصاث زاعج اإلاحزاهُت /خـ

 

 ××

 ××

 

 

 

 

 ××

 ××

: ئصذاس خعاب الضمان (2

 

90 

 

 

 

 

902 

مــً 

م٣ابل حٗهضاث لهالح الؼبىن /خـ

بلــــى 

حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 ××

اإلاعالجت اإلاداظبيت عىذ اهتهاء مذة ظشيان خعاب الضمان  (3

 (1):خُث همحز ٖضة خاالث. ؤ

خُث ٣ًىم اإلاؿخُٟض في هظه الخالت بغص زُاب : ٢ُام الٗمُل بدىُٟظ التزاماث اججاه اإلاؿخُٟض. 1 

: الًمان بلى البى٪

 

902 

 

 

 

 

90 

مــً 

حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

بلــــى 

م٣ابل حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

اؾترحإ ٢ُمت الخإمحن للٗمُل الظي ٧ان ٢ض حجؼها له البى٪ . 2

 

222 

 

 

 

 

2201 

مــً 

وصاج٘ الًمان /خـ

بلــــى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

 

 

 ××

 

 

 

 ××

: ٖضم ٢ُام الٗمُل بدىُٟظ التزاماجه ججغي ال٣ُىص الخالُت . ب

                                                 
  .62ػعصاوي ؾهُلت ، مىػاوي ٞخُدت ، مغح٘ ؾاب٤ ، م (1)
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اؾترصاص البى٪ لخُاب الًمان . 1 

 

902 

 

 

 

 

90 

مــً 

حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

بلــــى 

م٣ابل حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 ××

 

 

ا للمبلٜ اإلاُلىب : اؾخسضام الًماهاث لؿضاص خ٣ى١ اإلاؿخُٟض. 2 بطا ٧ان الغنُض الخإمُني مؿاٍو

 

222 

 

 

 

 

2201 

مــً 

وصاج٘ الًمان /خـ

بلــــى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

 

 

 ××

 

 

 

 ××

ت للٗمالء -  :بطا ٧اهذ الًماهاث ٚحر ٧اُٞت للؿضاص ًدمل الٟغ١ ٖلى الخؿاباث الجاٍع

 

222 

2201 

 

 

 

 

2201 

 

مــً 

وصاج٘ الًمان /خـ

ت للٗمالء / خـ  (الٟغ١ )خؿاباث حاٍع

بلــــى 

ت للٗمالء / خـ خؿاباث حاٍع

 

 

 ××

 ××

 

 

 

 ××

VIII) كعم العملياث الخاسحيت: 

:  خُث جخم هظه الٗملُاث في ٢ؿمحن

. ٢ؿم الٗملُاث ٖلى الٗملت الهٗبت -

خماصاث اإلاؿدىضًت -  .٢ؿم الٖا

: ٢ؿم الٗملُاث ٖلى الٗملت الهٗبت (1

٤ الهٝغ الُضوي  خُث جاصي ٖملُت الهٝغ الُضوي " change manuel"  جخم هظه الٗملُت ًٖ ٍَغ

بلى جدمل مساَغ الهٝغ مً َٝغ البى٪ وطل٪ بؿبب حٛحر ٢ُمت الٗملت التي ج٩ىن بدىػجه،مما ٌؿخىحب 

٤ الجغص الضاثم للمىحىصاث جدذ ق٩ل مداؾبت مخٗضصة الى٣ىص . ٖلى البى٪ اؾخٗما٫ ٍَغ

اث٠ ٢ؿم الٗملُاث ٖلى الٗملت الهٗبت ما ًلي ( 1:)مً ْو

. بنضاع الخىالاث الخاعحُت و٢بىلها -

                                                 
  170ٖبض الخلُم ٦غاحت ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ( 1)
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 .بُ٘ وقغاء الٗمالث ألاحىبُت -

 .نٝغ الك٩ُاث البى٨ُت اإلاسخىبت ٖلى البى٪ مً اإلاغاؾلحن -

 .ال٣ُام بالدسجُالث الالػمت الخانت بكغاء وبُ٘ الٗملت ألاحىبُت -

اث الخالي  (  1)خُث ٣ًىم هظا ال٣ؿم بمؿ٪ الضٞاجغ وال٨كٞى

ُت، والك٩ُاث الؿُاخُت - . الخىالاث الخاعحُت الهاصعة والىاعصة، الك٩ُاث اإلاهٞغ

اث الخانت بإطوهاث الٗملت -  .ال٨كٞى

: وج٩ىن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لٗملُاث هظا ال٣ؿم ٧اآلحي

: ششاء العملت ألاحىبيت مً ظشف البىً- 1

: خُث ًخم الدسجُل اإلاداؾبي لٗملُت قغاء الٗمالث ألاحىبُت ٖلى مغخلخحن

مداظبت بالعملت الصعبت : اإلاشخلت ألاولى

 

10094 

 

 

 

 

3699 

 

مــً 

ؤوعا١ وه٣ىص بالٗملت الهٗبت /خـ

بلــــى 

م٣ابل ال٣ُمت ويُٗت الهٝغ / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

اإلاداظبت بالعملت الىظىيت : اإلاشخلت الثاهيت

 

3699 

 

 

 

 

10094 

 

مــً 

م٣ابل ال٣ُمت ويُٗت الهٝغ / خـ

بلــــى 

ؤوعا١ وه٣ىص بالضًىاع / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: بيع بالعملت ألاحىبيت- 2

: ًخم الدسجُل اإلاداؾبي لٗملُت بُ٘ الٗملت ٖلى مغخلخحن وهما

اإلاداظبت بالعملت الصعبت : اإلاشخلت ألاولى

 

3699 

 

 

 

10094 

 

مــً 

م٣ابل ال٣ُمت ويُٗت الهٝغ / خـ

بلــــى 

ؤوعا١ وه٣ىص بالٗملت الهٗبت / خـ

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 

 

                                                 
  .156زالض ؤمحن ٖبض هللا مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م (1)
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اإلاداظبت بالعملت الىظىيت : اإلاشخلت الثاهيت

 

10090 

 

 

 

 

3699 

 

مــً 

ىُت /خـ ؤوعا١ وه٣ىص بالٗملت الَى

بلــــى 

م٣ابل ال٣ُمت ويُٗت الهٝغ / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

كعم ؤلاعخماداث اإلاعدىذيت - 2

 1: لئلٖخماص اإلاؿدىضي ٖلى مغاخل هياإلاداؾبُتج٩ىن اإلاٗالجت 

" ؤلاظخيراد ؤلاعخماد و: "فخذ ؤلاعخماد- أ

 

9029 

 

 

 

 

902 

 

مــً 

م٣ابل حٗهضاث لهالح الؼبىن /خـ

بلــــى 

حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: اكخعاع الضمان والعمىالث- ب

 

2201 

 

 

 

 

222 

707 

مــً 

ت للٗمالء /خـ الخؿاباث الجاٍع

بلــــى 

وصاج٘ الًمان / خـ

خماصالٗمىلت ٖلى /خـ  ؤلٖا

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 ××

:  اإلاعدىذرالاعخمادجىفيز - ج

ىضما ًخد٤٣ ؤهه لِـ هىا٥ ؤي  ٣ًىم البى٪ اإلاؿخىعص بٟدو الىزاث٤ اإلاؿخلمت مً اإلاهضع بهٟت ص٣ُ٢ت ٖو

سجل البى٪ اإلادلي ال٣ُىص الخالُت ل ألامىا٫ بلى البى٪ اإلاهضع َو : زُإ ٣ًىم بخدٍى

: الدسجيص بالعملت اإلادليت- 1

 

222 

 

 

 

 

2201 

 

مــً 

وصاج٘ الًمان /خـ

بلــــى 

ت / خـ الخؿاباث الجاٍع

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

                                                 
  .216زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤، م (1)
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2201 

 

 

 

 

3699 

 

مــً 

ت /خـ الخؿاباث الجاٍع

بلــــى 

م٣ابل ويُٗت الهٝغ / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: الدسجيص بعملت الصشف- 2

 

3699 

 

 

 

 

121 

 

مــً 

م٣ابل ويُٗت الهٝغ /خـ

بلــــى 

البىى٥ اإلاغاؾلت / خـ

 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 

902 

 

 

 

 

9029 

 

مــً 

حٗهضاث لهالح الؼبىن /خـ

بلــــى 

م٣ابل حٗهضاث لهالح الؼبىن / خـ

بلٛاء ٢ُض  الخٗهض 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: وج٩ىن اإلاٗالجت اإلاداؾبُت لئلٖخماص اإلاؿدىضي للخهضًغ ٦ما ًلي

: الاعخمادفخذ - 1

 

9109 

 

 

 

 

910 

مــً 

م٣ابل يماهاث ؤزغي بإمغ اإلااؾؿت /خـ

بلــــى 

يماهاث ؤزغي بامغ اإلااؾؿت / خـ

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 

2201 

 

 

 

 

707 

مــً 

ت للٗمُل اإلاهضع /خـ خؿاباث حاٍع

بلــــى 

هىاجج زاعج اإلاحزاهُت / خـ

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: الخىفيز- 2

": الذيىاس"الدسجيص بالعملت اإلادليت - 1

 

3699 

 

 

 

 

2201 

7029 

مــً 

م٣ابل ويُٗت الهٝغ /خـ

بلــــى 

ت / خـ خؿاباث حاٍع

ٖمىلت الهٝغ /خـ

 

 ××

 

 

 

 

 ××

 ×××
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: الدسجيص بالعملت الصعبت- 2

 

12 

 

 

 

 

3699 

مــً 

البى٪ اإلاغاؾل /خـ

بلــــى 

م٣ابل ويُٗت الهٝغ / خـ

 

 ××

 

 

 

 

 ××

: ئلغاء الخعهذ-3

 

910 

 

 

 

 

9109 

مــً 

يماهاث ؤزغي جدذ ؤمغ اإلااؾؿت /خـ

بلــــى 

م٣ابل يماهاث ؤزغي جدذ ؤمغ / خـ

اإلااؾؿت 

 

 ××

 

 

 

 

 ××

X - كعم الحعاباث العامت

اث  ت بخجمُ٘ ال٨كٞى  ٣ًىم هظا ال٣ؿم الظي ًُل٤ ٖلُه ؤخُاها ٢ؿم الخؿاباث الٗامت ؤو اإلاغ٦ٍؼ

الهاصعة ًٖ ألا٢ؿام الٟىُت اإلاسخلٟت للبى٪ بسالنت ٖملها الُىمي وجض٤ُ٢ البُاهاث الىاعصة ٞيها، ومً زم 

٤ هٓام مداؾبي مٗحن ٛها في سجالث زانت ٞو . جَٟغ

 :Les fonctions :وظائف اللعم- 10-1

اث٠ ٢ؿم الخؿاباث الىاعصة الٗامت هي  1: مً ؤهم ْو

اث مً مسخل٠ ألا٢ؿام اؾخالم مؿدىضاث ال٣ُىص و - . ال٨كٞى

٤ خؿاباث صٞاجغ ألاؾخاط الٗام - اث ٞو ب الخؿاباث الىاعصة في ال٨كٞى  .جبٍى

اث اإلاغاحٗت الُىمُت -  .بٖضاص ٦كٞى

 .الترخُل بلى صٞتر ألاؾخاط -

 .بٖضاص محزان اإلاغاحٗت الُىمي واإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ -

 .بٖضاص الخؿاباث الخخامُت واإلاحزاهُت الٗامت لبى٪ -

 .خٟٔ اإلاؿدىضاث والىزاث٤ الخانت بال٣ؿم -

ما٫ اإلاداؾبُت اإلاخٗل٣ت باأل٢ؿام البى٪ -  .جىُٟظ ألٖا

:  اإلاشهض اإلاالي اليىمي

 2: ًخم بٖضاص هظا ال٨ك٠ مً ألاعنضة التي جدخىحها صٞتر ألاؾخاط الٗام

 

 

 

                                                 
. 347 زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤، م (1)

. 247 ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾاب٤، م (2)
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 حذٌو اإلاشهض اإلاالي:(II-5)الجذٌو 

الخؿاب ؤعنضة صاثىت الخؿاب ؤعنضة مضًىت 

ت ×××× البى٪ اإلاغ٦ؼي ××××  الخؿاباث الجاٍع

وصاج٘ ألحل ×××× ال٨مبُاالث اإلادهلت ×××× 

حر ×××× ال٨مبُاالث اإلاسهىمت ××××  وصاج٘ الخٞى

الٟغوٕ ×××× الخىالاث الضازُت ×××× 

البىى٥ اإلادلُت ×××× الخىالاث الخاعحُت ×××× 

ُت ××××  ق٩ُاث بغؾم الخدهُل ×××× الك٩ُاث اإلاهٞغ

ىت ×××× ألاعباح والخؿاثغ ××××  الخٍؼ

٦مبُاالث مغؾلت للخدهُل ××××  
  .350م،مغح٘ ؾب٤ ط٦غه،ؤمحن ٖبض هللاص زا٫: اإلاهضع 

: أعماٌ نهايت العىت في البىىن: الثاوياإلاعلب 

ت بهٟتها وخضة ب٢خهاصًت ج٣ضم الخضماث ٞةن الخؿاب الظي ًًم حمُ٘ بىىص   بن البىى٥ الخجاٍع

بًغاصاجه ومهغوٞاجه ٌؿمى خؿاب ألاعباح والخؿاثغ وهجض ؤن الخؿاباث الخخامُت في البىى٥ جخمحز بإهمُت 

ٗاث ٖلى البىى٥ يغوعة بٖضاص هظه الخؿاباث  ٦بحرة صون ؾاثغ ال٣ُاٖاث ألازغي لظل٪ ؤوحبذ الدكَغ

ت وؾٝى هدىاو٫ هىا ال٣ىاثم اإلاالُت الخخامُت و٦ُُٟت بٖضاصها . بؿٖغ

 الدعىياث الجشديت   -1

 ٌؿب٤ بٖضاص الخؿاباث الخخامُت واإلاحزاهُت مغخلت هامت حضا جلي محزان اإلاغاحٗت وهي ال٣ُم بٗملُت 

ما٫ بض٢ت  اث الجغصًت هي الخىنل بلى جدضًض هدُجت ألٖا اث الجغصًت، بن الٟاثضة وألاهمُت مً الدؿٍى الدؿٍى

. وبك٩ل ًمثل خ٣ُ٣ت ما اؾٟغث ٖىه الٗملُاث ؤلا٢خهاصًت للبى٪

.  لظل٪ البض مً خهغ حمُ٘ اإلاهغوٞاث وم٣ابلتها بجمُ٘ ؤلاًغاصاث التي جسو الٟترة

وج٣ىص الٗملُت بلى جإقحراث مسخلٟت ٖلى بىىص اإلاحزاهُت بط ؤهىا ٖلى هظا ألاؾاؽ ج٣ىم بٗملُت الجغص والظي 

( 1:)٣ًؿم بلى

 Physicalحغص ماصي  -

 Accountingحغص مداؾبي  -

اث الالػمت بىاء ٖلى اإلاُاب٣ت بحن الغنُض *  والجغص اإلااصي هى خهغ مىحىصاث البى٪ وج٣ُُمها واحغاء الدؿٍى

. الٟٗلي والضٞتري 

 .2والجغص اإلاداؾبي ًدىاو٫ حمُ٘ الجؿاباث بالبى٪ وجُب٤ُ ٢ىاٖض الجغص الخانت ب٩ل خؿاب* 

                                                 
. 370زالض امحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤، م ( 1)

  .370زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ، م ( 2)
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  Final Accounts  الحعاباث الخخاميت-2

.  جخمثل الخؿاباث الخخامُت في في خؿاب ألاعباح والخؿاثغ و٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي

 : Profit and lass A/C :خعاب ألاسباح والخعائش. 1.2

ًم جهاًت هظا الخؿاب في بٖضاص ًخم   الٗام للخىنل بلى نافي هدُجت ٖمل البى٪ مً عبذ ؤو زؿاعة ٍو

. ٖىانغ اإلاهغوٞاث التي جدملها و٦ظل٪ ٖىانغ ؤلاًغاصاث التي خ٣٣ها البى٪ هدُجت ٢ُامه بيكاَه الخجاعي 

كمل ما ًلي: عىاصش ؤلايشاداث في البىً الخجاسر  .1  1:َو

ُت لٗمالءه : الفىائذ الذائىت . أ . وهي التي ًدهل ٖليها البى٪ هدُجت ٢ُامه بخ٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ

ىاثض الؿىضاث:ئيشاداث الاظدثماساث  . ب كمل الجاهب ألا٦بر منها ؤعباح ألاؾهم ٞو  . َو

ُت التي ٣ًضمها البى٪ لٗمالثه وجمثل الجاهب ألا٦بر مً : العمىالث. ج وجخمثل في ٖىاثض الخضماث اإلاهٞغ

ت منها  :بًغاصاث البى٪ الؿىٍى

ت - . ٖمىلت جدهُل ألاوعا١ الخجاٍع

 .ٖمىلت قغاء وبُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت -

 .ٖمىلت ٞخذ اٖخماصاث مؿدىضًت -

 .ٖمىالث ؤزغي  -

خم جدهُلها خا٫ ج٣ضًم الخضمت ه٣ضا ؤو زهما مً الخؿاب الجاعي للٗمُل وفي جهاًت الؿىت   ٍو

:  اإلاالُت ًخم ا٢ٟالها في خؿاب ألاعباح والخؿاثغ بال٣ُض الخالي

×××            الٗمىلت/مً خـ

             بلى 

  ×××     ألاعباح والخؿاثغ     / خـ

 مثل بًغاصاث بُ٘ الى٣ض ألاحىبي واًجاعاث جإححر الخؼاثً للٗمالء وؤحىع ألاماهاث :ئيشاداث أخشي مخىىعت. د

. اإلاىصٖت لضي البى٪

خم ا٢ٟا٫ هظه ؤلاًغاصاث بال٣ُض الخالي : ٍو

 ×××   (حمُ٘ ؤلاًغاصاث اإلاسخلٟت)مً خؿاب بًغاصاث ؤزغي 

             بلى 

       ×××                                                                 . ألاعباح والخؿاثغ/ خـ 

 2:وهي حكخمل ٖلى ما ًلي: عىاصش اإلاصشوفاث (2

اصة ما ٣ًىم البى٪ باخدؿاب :الفىائذ اإلاذيىت . أ  هي الٟىاثض التي ًخدملها البى٪ م٣ابل ٢بىله الىصاج٘ ٖو

حر  ا مثل ٞىاثض ٖلى وصاج٘ ألحل وخؿاباث الخٞى . الٟىاثض قهٍغ

 وحكمل عواجب الٗاملحن بالبى٪ و٧اٞت ألاحىع ألازغي واإلا٩اٞئاث واإلاسههاث :اإلاصشوفاث ؤلاداسيت . ب

 .و٦ظل٪ اإلاهغوٞاث الٗمىمُت التي ًضٞٗها البى٪ لؿحر اليكاٍ ٦مهاٍع٠ ال٨هغباء والهاج٠ والٟا٦ـ

خم حسجُلها في ال٣ُض الخالي : ٍو

                                                 
  278.1 ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م

  28.2 ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م
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×××          . الغواجب/  مً خـ

×××          م ال٨هغباء/ مً خـ

ىت/           بلى خـ ×××        الخٍؼ

باء بدؿاب ؤعباح وزؿاثغ البى٪ بال٣ُض الخالي : وفي جهاًت الٗام ًجغي ب٢ٟا٫ ٧ل هظه ألٖا

×××  ألاعباح والخؿاثغ/ مً خـ

              بلى 

ت/              خـ  ×××  .اإلاهغوٞاث ؤلاصاٍع

: اهخالن ألاصٌى الثابخت/ج

:    ٖىض قغاء الاؾدثماعاث ٌسجل البى٪ ال٣ُض الخالي

×××    مً خـ ألانى٫ الثابخت

               بلى  

ىت/            خـ ×××                     الخٍؼ

خُث ًخم خؿاب بهخال٥ ألانى٫ الثابخت في الٗاصة باؾخسضام خؿاب اإلاسهو الظي ًدمل ٖلى بًغاصاث 

٤ ال٣ُىص الخالُت : البى٪ في آزغ الٟترة اإلاالُت وطل٪ ٞو

 :خعاب كعغ ؤلاهخالن العىىر - 1

×××  مسههاث اهخال٧اث ألانى٫ الثابخت/مً خـ

               بلى 

 ×××                            .اهخال٧اث ألانى٫ الثابخت/            خـ

1)  ٌ ٣ا لل٣ُض الخالي: كيذ الخىاص : ٖاصة ج٣ىم البىى٥ بالخىاػ٫ ًٖ ؤنىلها اإلاهخل٨ت ٞو

ىت/ مً خـ ×××           الخٍؼ

                بلى  

××× . بًغاصاث اؾخثىاثُت/            خـ

: مً طمت البى٪ ٩ًىن ٖلى الك٩ل الخالي (ألانل)وال٣ُض ازغاج الاؾدثماع 

×××   بهخال٧اث ألانى٫ الثابخت/ مً خـ

                 و 

×××            مهاٍع٠ اؾخثىاثُت/ مً خـ

                       بلى  

×××                           ألانى٫ الثابخت/            خـ

وججغي هٟـ اإلاٗالجت اإلاداؾبُت باليؿبت لجمُ٘ اإلاسههاث ألازغي ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها ٦مسهو جهاًت 

وج٩ىن اإلاٗالجت .الخ...الخضمت ؤو مسهو الضًىن اإلاك٩ى٥ ٞيها ؤو مسهو هبٍى ؤؾٗاع الاؾدثماعاث 

: اإلاداؾبُت ٧اآلحي

: وهي جسو ٧ل مً ماوهت ألازُاع والخؿاثغ وماوهت الخ٣ى١ اإلاك٩ى٥ ٞيها:مإوهت اخخياسيت/أ
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672 

 

 

 

 

51 

19 

29 

39 

49 

مــً 

مسههاث اإلااوهاث /خـ

بلــــى 

ماوهت ألازُاع / خـ

ماوهت الخ٣ى١ / خـ

اإلاك٩ى٥ ٞيها 

 

 ××

 

 

 

 

 

 ××

٤ ال٣ُض الخالي: مإوهت احباسيت/ب : وهي ٖلى البى٪ ؤن ٣ًىم بدك٨ُل هظه اإلااوهت ٞو

××× مسههاث اإلااوهاث/ مً خـ

                 بلى 

 ×××            . ماوهت ٢اهىهُت/                خـ

في جهاًت الضوعة ٣ًىم اإلاداؾب بةٖاصة الىٓغ في حك٨ُل اإلااوهت التي ٢ام : ئلغاء اإلاإوهت أو جخفيضها/ج

. بدك٨ُلها ٞةما ؤن ًلغي اإلااوهت ؤو ٣ًىم بخسًُٟها خؿب الخالت

٤ ال٣ُض الخالي :  وج٩ىن ٞو

ت ٢اهىهُت/ مً خـ ×××           ماوهت احباٍع

×××                          ماوهت ألازُاع/ مً خـ

××× ماوهت الخ٣ى١ اإلاك٩ى٥ ٞيها/ مً خـ

               بلى                    

×××   بؾترحإ اإلااوهاث وبؾترصاص ٖلى مؿخد٣اث اإلاهخل٨ت/               مً خـ

خم بٖضاص خؿاب ألاعباح والخؿاثغ في البىى٥ ٖلى زالر هماطج وهي ٦ما ًلي  (1):ٍو

. هى ٖباعة ًٖ خؿلب جٟهُلي ًسضم ؤٚغاى البى٪: الىمىطج ألاو٫  -

 .هى همىطج مجضص ومغؾىم ؾلٟا مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي : الىمىطج الثاوي -

 .وهى مدضص مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي بهظٝ اليكغ في الصخ٠ اإلادلُت: الىمىطج الثالث -

: والك٩ل اإلاىالي ًبحن ؤخض مً الىماطج خؿاب ألاعباح والخؿاثغ

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .284ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م ( 1)
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غاياث اليشش : الىمىرج ألاٌو :(II-5)الجذٌو 

 (1)ن/31/12خؿاب ألاعباح والخؿاثغ ًٖ الؿىت اإلاىتهُت في 

ؤلاًغاصاث اإلاهغوٞاث 

الؿىت الؿىت الخالُت 

الؿاب٣ت 

الؿىت البُان 

الخالُت 

الؿىت 

الؿاب٣ت 

البُان 

الٟىاثض اإلاضًىت -   

الٗمىالث اإلاضًىت - 

ت-   . اإلاهاٍع٠ ؤلاصاٍع

اؾتهال٧اث - 

ومهاٍع٠ ؤزغي 

نافي ألاعباح ٢بل - 

الًغاثب 

 

. الٟىاثض الظاجُت-   

الٗمىالث الظاجُت - 

ٞغ١ الٗملت - 

ألاحىبُت 

بًغاصاث ؤزغي - 

نافي الخؿاثغ - 

اإلاجمٕى   اإلاجمٕى   

 
 .370 م، مغح٘ ؾاب٤، زالض ؤمحن ٖبض:اإلاصذس

 :جىصيع ألاسباح والخعائش/ 2.2

 ًخم بٖضاص هظا الخؿاب في جهاًت الٗام للٗغى ٖلى الهُئت الٗامت للمؿاهمحن إل٢غاعه ؤما ٖىانغ 

هظا الخؿاب ٞخخماش ى م٘ ؤخ٩ام ٢اهىن الكغ٧اث بؿبب ٧ىن البى٪ قغ٦ت مؿاهمت ٖامت ، خُث ًدخىي 

٩ىن صاثىت والجاهب اإلاضًً جدخىي ٖلى  هظا الخؿاب ٖلى نافي ألاعباح للؿىت اإلاالُت وؤعباح ؾىىاث ؾاب٣ت ٍو

 (:2)الخؿاباث الخالُت

.  مً ألاعباح الهاُٞت% 10اخخُاَي بحباعي ؤو ٢اهىوي بيؿبت  -

ض ًٖ  -  . مً ألاعباح الهاُٞت%20اخخُاَي ازخُاعي وؿبخه ال جٍؼ

بت الضزل بيؿبت  - بت% 35مسهو يٍغ  . مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

 . مً ألاعباح اإلاٗضة للخىػَ٘%1مسهو عؾىم الجامٗاث  -

ب اإلانهي  -  . مً ألاعباح اإلاٗضة للخىػَ٘%1مسهو البدث والخضٍع

ض ًٖ  -  . مً ألاعباح اإلاٗضة للخىػَ٘%10مسهو اإلا٩اٞإة بيؿبت ال جٍؼ

 .ؤعباح مٗضة للخىػَ٘ ٖلى اإلاؿاهمحن -

 .ؤعباح مدىلت للؿىت ال٣اصمت -

بحن ا٫ -  :همىطحا لهظا الخؿابحضو٫ الخالي ٍو

 

                                                 
 .285ٖبض ؤلاله وٗمذ حٟٗغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م (1)

  .371زالض ؤمحن ٖبض هللا ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه ، م (2)
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ن /31/12خعاب جىصيع ألاسباح والخعائش عً العىت اإلاىتهيت في :(II-6)الجذٌو 

ؾىت 

ؾاب٣ت 

ؾىت 

خالُت 

البُان ؾىت خالُت ؾىت ؾاب٣ت البُان 

اخخُاَي ٢اهىوي   

اخخُاَي ازخُاعي 

مسهو الًغاثب 

اخخُاَاث ؤزغي 

م٩اٞأث 

عؾىم بياُٞت للجامُٗاث 

ؤعباح م٣ترخت جىػَٗها 

ؤعباح مدىلت للٗام ال٣اصم 

نافي ألاعباح ٢بل   

الًغاثب 

ؤعباح مضوعة 

مً الٗام  (مغخلت)

. الؿاب٤

 
 .372 زالض ؤمحن ٖبض هللا ، مغح٘ ؾاب٤ ، م:اإلاصذس

 : Balance sheet ة العاماإلايزاهيت. 2.3

ن /31/12 في امتاإلايزاهيت الع:(II-7)الجذٌو 

اإلاُلىباث اإلاىحىصاث 

البُان الؿىت الخالُت البُان الؿىت الخالُت 

ه٣ض في البىى٥ والهىضو١  

مدٟٓت ألاوعا١ اإلاالُت 

اؾدثماعاث وألاوعا١ اإلاالُت 

 (ؤؾهم ن ؾىضاث)

ت مسهىمت  ؤوعا١ ججاٍع

ت مسهىمت  خؿاباث حاٍع

ت مضًىت  خؿاباث حاٍع

ؾل٠ و٢غوى 

ؤنى٫ زابخت 

ؤنى٫ ؤزغي 

الخؿاباث الىٓامُت 

التزاماث الٗمالء م٣ابل اٖخماصاث 

مؿدىضًت 

التزاماث م٣ابل ٦ٟاالث 

التزاماث ؤزغي 

ت ووصاج٘ جدذ الُلب   خؿاباث حاٍع

حر  وصاج٘ الخٞى

وصاج٘ ألحل 

وصاج٘ البىى٥ وؤعنضتهاالضاثىت 

جإمُىاث ه٣ضًت 

مسههاث مسخلٟت 

مُلىباث ؤزغي 

عؤؽ ما٫ مضٕٞى 

اخخُاَاث مسخلٟت وؤعباح 

الخؿاباث الىٓامُت 

حٗهضاث البى٪ م٣ابل اٖخماصاث 

مؿدىضًت 

حٗهضاث م٣ابل ٦ٟاالث 

حٗهضاث ؤزغي 

اإلاجمٕى  اإلاجمٕى  
. 374 زالض ؤمحن ٖبض هللا ، مغح٘ ؾاب٤ ، م:اإلاصذس 
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م٨ً ؤن هالخٔ ما ًلي باليؿبت للٗىانغ الىاعصة في اإلاحزاهُت    ٍو

م٨ً ؤن همحز في :  باليؿبت لجاهب الخهىم :أوال ًبحن حاهب الخهىم مهاصع ألامىا٫ اإلاخاخت للبى٪ الخجاعي ٍو

: (1)هظه اإلاهاصع ما ًلي

: اإلاصادس الذاخليت لألمىاٌ/ 1.1

اصة    وجخمثل هظه اإلاهاصع في خ٣ى١ اإلال٨ُت مخمثلت في عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى الاخخُاَاث اإلاسخلٟت ٖو

ٟت في البى٪ . جمثل هظه اإلاهاصع وؿبت يئُلت مً مجمٕى ألامىا٫ اإلاْى

: اإلاصادس الخاسحيت لألمىاٌ/ 1.2

اثٟه اإلاسخلٟت    غ هظه ألامىا٫ الجاهب ألا٦بر مً ألامىا٫ الالػمت لدكُٛل البى٪ وال٣ُام بْى وجٞى

: وجخمثل هظه اإلاهاصع في

ألامىا٫ اإلاىصٖت مً ٢بل الجمهىع - 

. ال٣غوى التي ًدهل ٖليها البى٪ مً البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ ألازغي - 

لت ألاحل-  . انضاع ؾىضاث ٍَى

ٌٗبر هظا الجاهب ًٖ الاؾخسضاماث اإلاسخلٟت لؤلمىا٫ اإلاؿدثمغة في البى٪ : باليؿبت لجاهب ألانى٫ : زاهُا

: الخجاعي وهي حكٛل بدؿب ؤهمُتها وهي ٦ما ًلي

ىت ولضي البى٪ اإلاغ٦ؼي والبىى٥ ألازغي  - الى٣ضًت بالخٍؼ

ت اإلاضًىت - ت وألاوعا١ اإلاالُت والخؿاباث الجاٍع  .ألاوعا١ الخجاٍع

 .ألانى٫ الثابخت للبى٪ -

لها للى٣ضًت وطل٪ هٓغا لؤلهمُت اليؿبُت لٗامل الؿُىلت في  خم جغجُبها خؿب ؾهىلت جدٍى  ٍو

ت و٦ما ؾب٤ وؤن ط٦غها ؤن ال٣غوى جمثل الجاهب ألا٦بر ؤو الىحه ألاؾاس ي الؾخسضام ؤمىا٫  البىى٥ الخجاٍع

. البى٪ الخجاعي 

 وجمثل الٟىاثض ؤًًا التي جدهل ٖليها البى٪ في حاهب الخهىم وطل٪ لخدهُل اٖخماصاث 

خماصاث ؤو زُاباث الًمان . مٟخىخت وفي حاهب ألانى٫ التزاماث الٗمالء جٓهغ الٖا

 .الشكابت الذاخليت في البىىن: الثالثاإلاعلب 

ختى ًخم الخإ٦ض مً ؾالمت الخؿاباث وصخت البُاهاث ًجب ؤن ٩ًىن هىا٥ ع٢ابت البىى٥ مً ؤحل خماًت 

بىى٥ ال بض مً وحىص هٓام بصاعي ٠٦ء ٫ؤمىا٫ اإلاىصٖحن واإلاؿاهمحن ومً ؤحل جد٤ُ٣ الغ٢ابت الضازلُت في ا

. وهٓام مداؾبي ؾلُم ٌؿدىض ٧ل منهما بلى مباصت جد٨م الغ٢ابت الضازلُت

  Internal control  الشكابت الذاخليت -1

مىحىصاجه والخإ٦ض    ووٗني بالغ٢ابت الضازلُت الخُت الخىُٓمُت التي ًدبٗها البى٪ لخماًت ؤنىله و

٘ ال٨ٟاًت ؤلاهخاحُت للٗاملحن وحصجُٗهم ٖلى  مً الصخت الخؿابُت إلاا هى مثبذ بالضٞاجغ والسجالث ولٞغ

ت اإلاغؾىمت ؤي الغ٢ابت الضازلُت حكمل ٖملُاث الًبِ الضازلي الهاصٝ بلى  الالتزاماث بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع

٘ ٦ٟاءة  ت التي تهضٝ بلى ٞع خماًت ؤنى٫ البى٪ مً الؿغ٢ت والخالٖب والازخالؽ ، ٦ما حكمل الغ٢ابت ؤلاصاٍع

                                                 
  .98ألامحرة ببغاهُم ٖثمان ، مدمىص الؿُض الؿلُمان ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه  م (1)
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الٗاملحن وحصجُٗهم ٖلى الخمؿ٪ بما ًهضع بليهم مً حٗلُماث باإلياٞت بلى الغ٢ابت اإلاداؾبُت الهاصٞت بلى 

 ( 1).الخإ٦ض مً الصخت اإلاداؾبُت

  الخذكيم الذاخلي  -2

ُٟت مؿخ٣لت جيكإ صازل البى٪ لٟدو وج٣ُُم ٧اٞت وكاَاجه    ٌٗٝغ الخض٤ُ٢ الضازلي بإهه ْو

ت ، وللخإ٦ض مً الاؾخٗما٫ ألامثل للمىاعص وال٣ضعاث الٗامت بما ًخىا٤ٞ م٘ الؿُاؾاث  ؾىاء اإلاالُت ؤو ؤلاصاٍع

. الٗامت للبى٪

غ لالؾخٗما٫ الضازلي في البى٪ لخم٨حن ؤلاصاعة مً ال٣ُام  ٣ىم الخض٤ُ٢ الضازلي بةٖضاص ج٣اٍع  ٍو

بمؿاولُاتها اإلاسخلٟت وبدُث حؿدىض في بنضاع ٢غاعاتها بلى مٗلىماث صخُدت جخ٤ٟ م٘ الؿُاؾاث والخُِ 

. وؤلاحغاءاث وال٣ىاهحن واللىاثذ الظي ٌٗمل البى٪ مً زالله

 (2): ول٩ي ًد٤٣ الخض٤ُ٢ الضازلي ما جم ط٦غه ٞةهه ٣ًىم بما ًلي

. مغاحٗت ما جم جىُٟظه للخإ٦ض مً مُاب٣ت الؿُاؾاث والخُِ وؤلاحغاءاث وال٣ىاهحن .1

 .مغاحٗت مضي ٦ٟاًت اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ البى٪ .2

 .مغاحٗت هخاثج البرامج والخُِ والٗملُاث اإلاىٟظة .3

 .مغاحٗت الىٓام اإلاداؾبي وؤهٓمت الًبِ الضازلي للخإ٦ض مً جىُٟظ ٧اٞت الًىابِ اإلاداؾبُت .4

ت واإلاالُت بك٩ل مٟهل ؾىاء ٧ان مخٗل٣ا بالٗملُاث ، الخؿاباث ، ألاعنضة ،  .5 ٞدو اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 .ومُاب٣تها إلاا هى مثبذ في الضٞاجغ

الخإ٦ض مً صخت وص٢ت اإلاٗلىماث اإلاثبخت في صٞاجغ البى٪ وسجالجه وجدلُلها للخإ٦ض مً مالثمتها لؤلٚغاى  .6

 .التي حؿخسضم ٞيها

                                                 
  .436 زالض ؤمحن ٖبض هللا، مغح٘ ؾاب٤ ، م(1)

  .437 ، مهٟـ اإلاغح٘ (2)
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 :خالصت

 بن الٗملُاث اإلاداؾبُت التي جخم زال٫ ألا٢ؿام ًيبغي ؤن ج٩ىن ٖلى صعحت ٖالُت مً الض٢ت وطل٪ 

ألهمُت ٧ل ٢ؿم مً هظه ألا٢ؿام ٞىجض ؤن ٢ؿم الهىضو١ ٌٗخبر ال٣ؿم ألاؾاس ي في البى٪ ألهه بمثابت 

ال٣لب باليؿبت لضوعة ٖملُاث البى٪ في حمُ٘ ؤ٢ؿامه ، و٢ؿم الىصاج٘ م٘ ألا٢ؿام ألا٦ثر حٗامال م٘ الٗمالء، 

وهجض ؤن ٧ل هظه ألا٢ؿام ًجب ٖليها ؤن جىهب في ٢ؿم واخض هى ٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت الظي ٌٗخبر همؼة 

جب ٖلى البى٪ ؤن ٣ًىم بةٖضاص ٢ىاثمه اإلاالُت وخؿاباجه الخخامُت في جهاًت  ونل ل٩ل ألا٢ؿام في البى٪، ٍو

اثٟه ب٨ٟاءة . ٧ل صوعة مً ؤحل جدضًض هدُجت ؤٖماله ولخد٤ُ٣ ٧ل هظا البض مً وحىص هٓام مداؾبي ًاصي ْو
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 "معخغاهم"ووالت ظيذر لخضش " BADR"بىً الفالخت و الخىميت الشيفيت دساظت خالت :الفصص الثالث 

 :جمهيذ

ني  ٘ الا٢خهاصًت مً ؤحل الخىمُت في الا٢خهاص الَى ل اإلاكاَع     ًلٗب الجهاػ البى٩ي صوعا ٦بحرا في جمٍى

وهٓغا لؤلهمُت البالٛت للجهاػ اهخمذ الجؼاثغ مىظ الاؾخ٣ال٫ بدىمُت وبنالح هٓامها البى٩ي مً ؤحل مىا٦بت 

.                                             ألهه ٌٗخبر الىؾُِ بحن الا٢خهاصًحن. ألاهٓمت البى٨ُت اإلاخىاحضة في الٗالم

ُٟت" ومً بحن ؤهم م٩ىهاث هظا الىٓام هجض   "                                                      BADR بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

   وجضُٖما مىا للجاهب الىٓغي اعجإًىا ؤن هسهو ٞهال ًخٗل٤ بالضعاؾت الخُب٣ُُت مً ؤحل بُٖاء 

. همىطج ًٖ مداؾبت البىى٥ والخُب٤ُ الٟٗلي لها في اإلاُضان الٗملي  

ُٟت بهٟت ٖامت          BADR                    و ؾإخاو٫ في هظا الٟهل ؤن ؤ٢ىم بخ٣ضًم بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ما٫ التي ٣ًىم بها ٢ؿم اإلاداؾبت       " بضاثغة ؾُضي لخًغ والًت مؿخٛاهم"و و٧الخه  ت ألٖا بهٟت زانت إلاٗٞغ

إل ٖلى الضٞاجغ والسجالث اإلاؿخسضمت بها  .و ؤلَا
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 ٌ  BADR.جلذيم البىً  :اإلابدث ألاو

ُٟت   مً ؤهم البىى٥ الٟاٖلت في جدؿحن الىٓام البى٩ي  BADR                         ٌٗخبر بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

. الجؼاثغي 

 ٌ  . BADR  وشأة و حعشيف البىً:اإلاعلب ألاو

ُٟت            ش 82-206 بمغؾىم ٢غاع ع٢م B.A.D.Rؤوص ئ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ  13 الهاصع بخاٍع

٘ الٗمىمُت و الخانت ل٣ُإ الٟالخت 1982ماعؽ  ل حمُ٘ اإلاكاَع ُٟت عؾمُت هي جمٍى  و الظي وؿب بلُه ْو

غ ٖالم الٍغ٠ . الؼعاٖت الهىاُٖت، الغّي و الهُض البدغي و بلى ٧ل ما ٌؿاهم في جٍُى

              

          .ؾىت، ٦ما ًم٨ً خله ٢بل هظه اإلاّضة ٖىض الًغوعة99:  جم جدضًض مضة مؼاولت وكاَه بـ                      

 مً ؤ٦خىبغ 
ً
 ابخضاءا

ً
ُٟت ٖملُا .  صج2.200.000.000 بغؤؽ ما٫ ٣ًضع ب 1982ؤنبذ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

الن ًٖ الخل اإلاؿب٤ ¾       و في خالت زؿاعة زالزت ؤعبإ  عؤؽ مالها ؤلاحخماعي، مجلـ ؤلاصاعة مُالب باإٖل

ت. للبى٪
ّ
ُٟت ماؾؿت ٖمىمُت مؿخ٣ل  (قغ٦ت طاث ؤؾهم  ) و بهظه الهُٛت ؤنبذ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 .صج000 000 000 33 : عؤؽ ما٫ البى٪ خالُا بــ و ٣ًضع

   

 و الظي ًمىذ بؾخ٣اللُت ؤ٦بر للجاهب 14/04/1990 و بٗض نضوع ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى في                        

البى٩ي، ؤلغي هٓام الخسهو للبىى٥ و ؤنبذ بى٪ الٟالخت و الخىمُت ٦ٛحره مً البىى٥ ًباقغ مهامه اإلاخمثلت 

يها بالٟاثضة م٘ وي٘ ٢ىاٖض جدمي البى٪ و ججٗل مٗامالجه م٘  في مىذ ال٣غوى و حصجُ٘ ٖملُت ؤلاصزاع بىٖى

، ٧ل طل٪ ًضزل جدذ ؾُاؾت البى٪ في الخٗامل م٘ الٗمالء و مضي جد٤ُ٣ (الًماهاث)الؼباثً ؤ٢ل مساَغة 

. ؤلاؾتراجُجُت الٗامت له

ني  في ؾى١ ًخمحز باإلاىاٞؿت  الخاصة بدىالي                               ٕٞغ ٖبر 39 و٧الت و 300:و ًخىػٕ ٖبر التراب الَى

ني و ؤ٦ثر مً   .   بَاع و ٖىن 7000التراب الَى

 

 ال٦دؿابه أل٦بر قب٨ت مً الى٧االث                         
ً
ُٟت و هٓغا   ٦ما ال ًٟىث الظ٦غ ؤن بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

و ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿخسضمحن و ٦ظل٪ قب٨ت مٗلىماجُت ٞٗالت في زضماتها ٢ض جم جغجِبه مً َٝغ مجلت ٢امىؽ 

ني، ٦ما اخخل اإلاغجبت 01  ٖلى ؤهه البى٪ ع٢م 2001 َبٗت Bankers Almanachالبى٪    668 ٖلى الهُٗض الَى

 مً بحن 
ً
 .   بى٪ مً مسخل٠ الجيؿُاث4100ٖاإلاُا

 

  ؤما عؤؽ ما٫ هظا البى٪، ٞهى م٣ؿم بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام مىػٖت ٧الخالي  :

 % 35=عؤؽ اإلاا٫ زام بؼعاٖت ٚظاثُت -

 % 35=عؤؽ ما٫ ٞىاثض الخجهحزاث -

 % 20=عؤؽ ما٫ الهىاٖت اإلاسخلٟت -

% 10=عؤؽ ما٫ الخضماث -
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 : BADRأهذاف ووظائف بىً الفالخت والخىميت الشيفيت : اإلاعلب الثاوي

 :BADR ألاهذاف ؤلاظتراجيجيت لبىً الفالخت و الخىميت الشيفيت  -1

ُٟت في  :      جخمثل ؤهضاٝ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ُت الخضماث و الهىعة اإلامحزة-          . جدؿحن هٖى

ُت الخضماث و الٗال٢اث م٘ الؼباثً-          .  جدؿحن هٖى

ٟحن-          .  حُٛحر ؾلى٥ هُئت اإلاْى

ٟحن-          ً و جدٟحز هُئت اإلاْى .  ج٩ٍى

الم آلالي-          غ و حٗمُم اؾخٗما٫ ؤلٖا .  جٍُى

.  ة البى٪ٖهغهت و ججضًض زغو -         

 

٤ ٞخذ و٧االث حضًضة، و جخد٤٣ هظه ألاهضاٝ بًٟل  : ٦ما ؤهه ٌؿعى بلى الا٢تراب مً ػباثىه و طل٪ ًٖ ٍَغ

 

.  بعجٟإ في اإلاىاعص و بإًٞل الخ٩ال٠ُ-         

.  ٖمل صًىام٩ُي في مجا٫ الخُُٛت-         

ىت بالضهاهحر و ٦ظل٪ بالٗمالث الهٗبت-          .  حؿُحر ص٤ُ٢ للخٍؼ

و ٦ظل٪ بًٟل ط٧اء مؿحرتها و اوسجام ٧ل ٖمالها بياٞت بلى بعاصة و اؾخ٣غاع الٗىهغ البكغي و ٦ظل٪ بلى -         

. الاختراٝ

 :BADR مهام و وظائف بىً الفالخت و الخىميت الشيفيت  -2

ُٟت بخُب٤ُ الخُِ و البرامج   لل٣ىاهحن و ؤلاحغاءاث، ًخ٨ٟل بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ
ً
                  َب٣ا

: اإلاغج٣بت مً زال٫ ٢ُامه بـ

ٗها و جدؿحن ج٩الُٟها-          غ اإلاىاعص و الٗمل ٖلى ٞع .  جٍُى

.  ؤلاؾخٗما٫ الظ٧ي لئلم٩اهُاث التي جمىدها الؿى١ اإلاالُت-         

.  مؿاًغة الخُىع الخانل في ٖالم اليكاٍ البى٩ي و ج٣ىُاجه-         

ً وهظا في ؾُاؾخه مىذ ال٣غوى طاث مغص وصًت-          . ٖغى مىخىحاث و زضماث حضًضة ٖلى اإلاضزٍغ

 ٤ غ َا٢اث مٗالجت اإلاساَغة ًٖ ٍَغ :  و ٌؿعى البى٪ بلى جٍُى

.  جهُٟت مكا٧ل اإلاالُت-         

.  جُب٤ُ مٗضالث ٞاثضة بهٟت ميسجمت م٘ ج٩لٟت ؤلاًغاصاث-         

         - 
ً
.  ؤزض الًماهاث اإلاالثمت و جُب٣ُها مُضاهُا

.  جدؿحن بؾخ٣با٫ الؼباثً و بخترامهم و الغص ٖلى َلباتهم بجضًت ٢هض جمخحن الٗال٢ت-         

.  مىاحهت مساَغ الهٝغ ٖلى ال٣غوى الخاعحُت  بهٟت ٣ٖالهُت-         

.  الٗمل ٖلى خهى٫ ٖلى ؤلامخُاػاث الجباثُت-         

: وي٘ ؾُاؾت ؤلاجها٫ ٞٗالت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاؿُغة و طل٪ بـ-         

المي     *· ت)بؾخٗما٫ الضٖم ؤلٖا ضة، ججمٗاث، ؤلاقهاع، مٗضاث ؾمُٗت بهٍغ . (حٍغ
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ٟحن و بُٖاء ألاولُت لخاملي الكهاصاث    *· ً هُئت اإلاْى غ مؿخىي ج٩ٍى .  جٍُى

ل  ُٟت ٦ظل٪ بخمٍى : ٣ًىم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 (. EAI-EAC)اإلاؿدثمغاث الٟالخُت الهٛحرة و اإلاخىؾُت و ال٨بحرة الدجم - 

اث الخٗاوهُت-   . اإلاجمٖى

 -٤  . مؼإع الخضماث و الدؿٍى

 . ماؾؿاث ٞالخُت نىاُٖت مً ٧ل هٕى- 

. ٢ُإ الهُض البدغي - 

: BADRالهييص الخىنيمي للبىً :اإلاعلب الثالث

ُٟت                           ٖلى  قب٨ت واؾٗت مً الى٧االث "BADR"ًغج٨ؼ اله٩ُل الخىُٓمي لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ني، و هظا مً ؤحل زضمت ػباثنها ؤًىما ٧اهىا، خُث ًبلٜ ٖضصها خىالي    300التي جخىػٕ ٖلى ٧اٞت التراب الَى

و جدك٩ل الهُئت الٗلُا للبى٪ مً عثِـ مضًغ . ل٩ل و٧الت ٞغوٕ التي جخىلى مهمت الخىُٓم وحؿُحر الى٧الت و٧الت، و

.  ٖام و ٌؿاٖضه هاثبان

ُٟت  ُما ًلي اله٩ُل الخىُٓمي الٗام لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ : ٞو

 BADR الهييص الخىنيمي العام لبىً الفالخت والخىميت الشيفيت :(III-1)الشيص 
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. معخغاهم- بعيذر لخضش BADR جلذيم ووالت :اإلابدث الثاوي

ُٟت        ني، ؾىضعؽ BADR                     ًًم بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  ٖضة و٧االث مىػٖت ٖلى ال٣ُغ الَى

        .منها و٧الت ؾُضي لخًغ ،والًت مؿخٛاهم

 ٌ  .معخغاهم –  بعيذر لخضش BADRووالت حعشيف : اإلاعلب ألاو

  بى٪ في ؾُضي لخًغ جدذ بؾم بى٪ 1979هٓغا الخخُاحاث الؼباثً في هظه اإلاى٣ُت ؤ٢امذ الضولت في ؤوازغ 

ني الجؼاثغي " ُٟت " زم جدى٫ بلى "BNAالبى٪ الَى ٣ا للمغؾىم ع٢م "BADRبى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ :  ٞو

. َبُٗت الٟالخُت للمى٣ُت ا٫ اإلاخًمً بوكاء بى٪ ٞالحي و هظا الخدى٫ عاح٘ بلى 1982 ؾىت 106-82

ٟا منهم مضًغة الى٧الت و عثِـ مهلخت الؼباثً (16)جًم الى٧الت  . مْى

 :BADRالهييص الخىنيمي للىوالت : اإلاعلب الثاوي 

                      

 .معخغاهم- بعيذر لخضشBADRالهييص الخىنيمي للىوالت :III-2))الشيص 

 

حناإلا٩ل٠ بالؼباثً   اإلاٗىٍى

 

 مداؾبت الضٞ٘

 ؤلاؾخ٣با٫ و الخىحُه

 ًٞاء اإلاٗامالث ًٞاء الؼباثً

 ال٣ابٌ الغثِس ي

 ال٣ابٌ

ٗت نالُبُٗيياإلا٩ل٠ بالؼباثً   الخضمت الؿَغ

 ئداسة الىوالت

 اإلا٨خب ألامامي للٗملُاث

 ألاماهت الٗامت

 اإلا٨خب الخلٟي للٗملُاث

 ٖملُاث ال٣غوى وؾاثل الضٞ٘ والخإمحن البى٩ي

 اإلاهلخت ال٣اهىهُت

ت و اإلاداؾبُت  اإلاهام ؤلاصاٍع

 ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت
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. معخغاهم–  بعيذر لخضش  BADRاإلاداظبت في الىوالت : اإلابدث الثالث

ما٫ التي تهخم بها الى٧الت وطل٪ إلاا لها ؤهمُت ٦بحرة في حمُ٘ البُاهاث                      حٗخبر اإلاداؾبت مً ؤهم ألٖا

. واإلاٗلىماث مً حمُ٘ ألا٢ؿام ألازغي اإلاىحىصة في الى٧الت 

ُٟت اإلاداؾبت مً ؤنٗب وؤ٣ٖض اإلاهام ألجها جدؿم بالجضًت والؿغ اإلانهي ؤ٦ثر مً                         لظا حٗخبر ْو

اث٠ ألازغي في الى٧الت   .الْى

 ". BADR"حٍٗغ٠ ٢ؿم اإلاداؾبت  بى٧الت : اإلاُلب ألاو٫ 

 : حعشيف كعم اإلاداظبت

ما٫ التي ج٣ىم هى ٖباعة ًٖ م٨خب    بالى٧الت٢ؿم اإلاداؾبت                   ٣ًىم بجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ ألٖا

٣ًىم با٦دكاٝ ألازُاء بن وحضث وبٖاصة بعؾالها بلى ألا٢ؿام اإلاٗىُت باألزُاء  بها ألا٢ؿام ألازغي ، و

لخصخُدها ،خُث ج٣ىم ألا٢ؿام ٖىض ج٣ضًم ؤي ٖملُت لدسجُلها في ٢ؿم اإلاداؾبت بخ٣ضًم وزاث٤ زانت 

 . بخل٪ الٗملُت ، ٞةن لم ج٣ضم هظه الىزاث٤ ٞةن اإلاداؾب ال ٣ًىم بدسجُل هظه الٗملُت 

٣ت ٚحر مباقغة ، مو٢ـ  اإلاداؾبت ال ٖال٢ت له بالؼباثً واإلاخٗاملحن م٘ الى٧الت ؤو باألخغي ًخٗامل مٗهم بٍُغ

. لئلصاعة الٗامت الٗامت للبى٪ وألا٢ؿام اإلاسخلٟت ، وهى جاب٘ صاعةوهى ٖباعة ًٖ وؾُِ بحن ؤلا

:  مهام ووظائف اللعم

: جخمثل مهام ٢ؿم اإلاداؾبت في             

إل ٖلى حمُ٘ الٗملُاث الخانت بالبى٪ - ؤلَا

 .مغاحٗت ومغا٢بت حمُ٘ الىزاث٤ اإلاداؾبُت الخانت بالبى٪-

 .ا٦دكاٝ ألازُاء وجصخُدها في الٗملُاث-

ت -  ت وؾىٍى اث ًىمُت وقهٍغ  ."صوعٍت"بٖضاص ٦كٞى

. حم٘ مسخل٠ الىزاث٤ اإلاداؾبُت مً ألا٢ؿام ألازغي -

.  م٘ باقي البىى٥ بٖضاص الجضاو٫ اإلا٣اعبت-

ضاص اإلاحزاهُت  - ت الٗامت إٖل جدًحر ٧اٞت ؤٖما٫ جهاًت الؿىت وبعؾالها بلى اإلاضًٍغ

. ال٣ُام باإلاُاب٣اث الُىمُت م٘ مسخل٠ ؤ٢ؿام الى٧الت في جهاًت ٧ل ًىم- 

بت - ما٫ الخاي٘ للًٍغ . بٖضاص اإلاغ٦ؼ اإلاالي بالى٧الت وجدضًض ع٢م ألٖا

. حسجُل حمُ٘ الٗملُاث وجدضًض اإلابالٜ الخانت بةصاعة الًغاثب والًمان الاحخماعي-

اث زانت بغواجب وؤحىع الٗما٫ - . بٖضاص ٦كٞى

: الذفاجش اإلاعخخذمت في كعم اإلاداظبت: الثاوياإلاعلب 

ُٟت          ٣ًىم   ٦ٛحره مً البىى٥ بمؿ٪ الضٞاجغ اإلاداؾبُت التي جثبذ ٖملُاجه بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 : في الُىمُت، وجخمثل هظه الضٞاجغ 
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  "خشهت اليىميت  ":الجذٌو العام-1

٣ت  الم آلالي ٞةن الٗملُاث الُىمُت ال حسجل خؿب الٍُغ خماص الى٧الت ٖلى وؾاثل ؤلٖا          هٓغا اٖل

الخ٣لُضًت وبجمام حسجُلها آلُا بىاؾُت اؾخٗما٫ هٓام زام باإلاداؾبت، ؤي بٖضاص هظا ال٨ك٠ آلُا،بط 

ما٫ ؤو الٗملُاث التي ج٣ىم بها الى٧الت ًىمُا و  هالخٔ مً زال٫ ٦ك٠ الخغ٦ت الُىمُت ًخم حسجُل حمُ٘ ألٖا

 هى ًدخىي ٖلى الُىمُاث اإلاؿاٖضة لؤل٢ؿام ألازغي،بط هجض في ؤٖلى هظا ال٨ك٠ اؾم البى٪ وعمؼ الى٧الت و

ش الخام بالٗملُت ا٫ جدذ ٧ل هظه البُاهاث هجض  بط ٧اهذ بالضًىاع ؤو بالٗملت الهٗبت ، و هٕى الٗملُت  و،جاٍع

 ع٢م ٖملُاجه و ع٢م الخؿاب واإلابلٜ الضاثً وع٢م ٖملُاجه واإلابلٜ اإلاضًً و حضو٫ ًدخىي ٖلى اؾم الخؿاب و

ت ،خُث ًخم م٣اعهت هظا  في ألاؾٟل هجض اإلاجمٕى النهاجي الضاثً واإلاضًً ، و ًجب ؤن ج٩ىن اإلاجامُ٘ مدؿاٍو

. الجضو٫ م٘ حمُ٘ الىزاث٤ وؤلازباجاث 

 :صيلي فالجذٌو الذ- 2

          ًخم بٖضاص هظا ال٨ك٠ بٗض بٖضاص ٦ك٠ الخغ٦ت الُىمُت، وهى بمثابت ملخو ل٩ل ٖملُت خُث ًخم 

م٨ً اٖخباعه صٞتر ؤؾخاط  مً زالله مخابٗت ومغا٢بت ٧ل ٖملُت ٖلى خضا ؤي ًخم بٖضاص ملخو ل٩ل خؿاب ٍو

. مؿاٖض

ش الٗملُت  عمؼ الى٧الت و هجض في هظا ال٨ك٠ اؾم البى٪ و و ًجب ؤن  هٕى الٗملت و– اؾم الخؿاب -جاٍع

ا للمبلٜ اإلاىحىص في الُىمُت . ٩ًىن اإلاىحىص في جهاًت الجضو٫ مؿاٍو

   :دفتر ألاظخار العام-3

ا و           و اصة ما ٩ًىن قهٍغ  ًبحن صٞتر ألاؾخاط ٧ل خؿاب مً خؿاباث البى٪ اإلاؿخسضمت ٖلى خضا ٖو

ش الٗملُت و اإلاضهُت و الضاثىت للخؿاب وؤًًا الغنُض ال٣ضًم والغنُض الجضًض له وفي  الخغ٦ت ٌسجل ُٞه جاٍع

ؤٖلى الجضو٫ جدخىي ٖلى اؾم الخؿاب   

: ميزان اإلاشاحعت الشهشر -4

ا وهى ًخًمً ٧اٞت الخؿاباث اإلاىحىصة في البى٪ وهي جدخىي ٖلى           ًخم بٖضاص محزان اإلاغاحٗت قهٍغ

اإلابالٜ ،ألاعنضة الجضًضة مًاٞت بليها ؤعنضة ألاقهغ الؿاب٣ت، وهى ًخًمً اؾم الخؿاب وع٢م الخؿاب

ش الٟترة   .اإلاضًىت والضاثىت وألاعنضة اإلاضًىت والضاثىت، وفي ؤٖلى الجضو٫ ًخًمً جاٍع

: ميزان الشاحعت العىىر - 5

ت الٗامت وال صزل للى٧الت في بٖضاصه، خُث          وما ٌٗٝغ ؤًًا باإلاحزاهُت الٗامت، وهى ٌٗض مً ٢بل اإلاضًٍغ

ت الٗامت مً ؤحل بٖضاص  ٣ىم بةعؾالها بلى اإلاضًٍغ ٣ًىم اإلاداؾب بجم٘ حمُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالى٧الت ٍو

خم بٖضاصها في جهاًت الؿىت اإلاالُت   وهي جدخىي ٖلى ع٢م الخؿاب واؾم الخؿاب  -ؤي صوعٍت- اإلاحزاهُت ٍو

 .وألاعنضة الضاثىت واإلاضًىت وفي جهاًت الجضو٫ ًخم بٖضاص الغنُض النهاجي 

. ئعذاد اللىائم اإلااليت الخاصت بالىوالت في نهايت العىت:  الثالثاإلاعلب

ما٫ اإلاداؾبُت التي ٣ًىم بها اإلاداؾب في الى٧الت مً زال٫  ؾٝى هخُغ١ مً زال٫ هظا اإلاُلب بلى حمُ٘ ألٖا

. بٖضاصه للجضاو٫ اإلا٣اعبت وبٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت في جهاًت الضوعة اإلاالُت

  :ئعذاد الجذاٌو اإلالاسبت
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خم اؾخسغاج ٧اٞت ة            ٌٗخبر حضو٫ اإلا٣اعبت بمثابت اإلا٣ام  التي جخم في البى٪ اإلاغ٦ؼي بحن البىى٥ ٍو

. الخؿاباث الخانت ببُان البىى٥ 

: اللىائم اإلااليت الخاصت بالىوالت 

  .حذٌو خعاباث الىخائج-1

 مً ٧اٞت اإلاغاخل اإلاداؾبُت والتي جخمثل في الدسجُل الاهتهاء          ًخم بٖضاص حضو٫ خؿاباث الىخاثج بٗض 

بٗض الجغص ،  بٖضاص محزان اإلاغاحٗت ٢بل و الترخُل بلى صٞتر ألاؾخاط و اإلاداؾبي في الُىمُت الٗامت للى٧الت و

التي جخًمً  اإلاضًىت الخانت بدؿاباث الدؿُحر و خُث ًخم بٖضاصه مً زال٫ جغخُل حمُ٘ ألاعنضة الضاثىت و

بالخالي ًم٨ً مً زال٫ حضو٫ خؿاباث  ،و( 07الهى٠)وخؿاباث ؤلاًغاصاث  (06الهى٠)خؿاباث الى٣ٟاث

. الىدُجت ؤلاحمالُت  الىخاثج جدضًض ٧اٞت الىخاثج الجؼثُت و

 هدُجتها  اؾخسغاج و بؿُضي لخًغ  BADRُٞما ًلي ؾإخاو٫ بٖضاص حضو٫ خؿاباث الىخاثج لى٧الت           و

ت الٗامت لبى٪ 2012،وطل٪ بهُال٢ا مً محزان اإلاغاحٗت بٗض الجغص لؿىت  الٟالخت  الظي ؤٖض مً ٢بل اإلاضًٍغ

ُٟت  .والخىمُت الٍغ

ٌ ا حذٌو خعاباث الىخائج :III-1) )لجذو

٢م لخؿاب ع

70000 

70005 

70202 

70203 

70204 

70205 

70208 

70218 

70220 

70221 

70260 

70290 

70291 

70292 

70293 

70294 

70299 

70390 

70440 

بؾــم الخؿاب 

ٞىاثض ٖلى السخب اإلاغزو 

 -

ت  ٞىاثض ٖلى خؿاباث حاٍع

ت  ٞىاثض ٖلى خؿاباث ججاٍع

ٞىاثض ٖلى الخؿاباث الٗاصًت 

ت  ٞىاثض ٖلى زهم ألاوعا١ الخجاٍع

ٞىاثض ٖلى ال٣غوى 

 -

ٞىاثض ٖلى الًماهاث ال٣ُإ الٗام 

ٞىاثض ٖلى الًماهاث ال٣ُإ الخام 

ٞىاثض ٖلى الخإزحر 

ٖمىالث ٖلى الخؿاب 

ٖمىالث ٖلى الخجاعة الخاعحُت 

ٖمىالث ٖلى الهىضو١  

ٖمىالث ٖلى الهٝغ 

ٖمىالث ٖلى الدؿُحر 

ٖمىالث ؤزغي 

ٖمىالث ٖلى الؿىضاث 

م٩اٞأث 

  débitمــضًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  créditصاثــً

195751.34 

172342.50 

18581833.33 

108576.64 

261009.37 

103389.16 

587612.15 

9290732.45 

655571.91 

26035.89 

909200.00 

808715.62 

95550.00 

103400.00 

506250.00 

6000.00 

452478.97 

65000.00 

110301.24 
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70600 

70712 

70713 

70820 

60100 

60110 

60190 

60220 

60251 

60600 

60831 

60832 

80 

80 

76010 

62430 

62490 

62500 

62600 

62610 

62620 

62630 

62640 

62810 

62820 

62830 

62900 

62901 

62902 

62903 

62904 

62910 

62911 

ٖمىالث ٖلى ؤؾٗاع الهٝغ 

 

 

 

ٞىاثض ممىىخت للبى٪ اإلاغ٦ؼي  

ه٣ٟاث ممىىخت للبى٪ اإلاغ٦ؼي 

ٖمىالث ٖلى الٗملُاث 

حر الضٞتري  ٞىاثض ٖلى خؿاب الخٞى

ٞىاثض ٖلى ؾىضاث الهىضو١ الخام 

ه٣ٟاث ٖلى الٗملُاث اإلاالُت 

ه٣ٟاث الخدهُل 

مهاٍع٠ ه٣ضًت 

الىاجج البى٩ي الهافي 

الىاجج البى٩ي الهافي 

مضازُل الؿىضاث 

جإححر آلاالث واإلاٗضاث 

جإححراث ؤزغي 

مهاٍع٠ الى٣ل 

لىاػم ؤزغي 

جإححر وؾاثل الى٣ل 

مؿدىضاث 

بجاواث 

مهاٍع٠ اإلاٗاعى ؤلا٢خهاصًت 

خماص   مهاٍع٠ ؤلٖا

مهاٍع٠ الهاج٠  

مهاٍع٠ الٟا٦ـ والخلٛغاٝ 

ألاوعا١ اإلاؿخٗملت 

الم آلالي  لىاػم ؤلٖا

لىاػم اإلا٨خب 

 ً الى٢ىص والبجًز

ٟحن  ؤحىع اإلاْى

مهاٍع٠ مهمت الؿٟغ 

مهاٍع٠ ؤلا٢امت 

 

 

 

 

11645.94 

3893.02 

2400.00 

3722.08 

2993018.05 

57847.06 

37700.00 

17615.00 

 

 

 

3000 

740 

10540 

71552 

191547 

7770 

398447.59 

401750 

44550 

452049 

208988.28 

346140.30 

59127.80 

50544.66 

112831.20 

10000 

72584 

157405.50 

919352.15 

746468.07 

729107.03 

 7015.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

25362689.71      

25362689.71 

35660.00 
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 .بخهٝغ الباخث: اإلاهضع 

حٗخمض ٖلى بًغاصاتها بضعحت ٦بحرة ٖلى بًغاصاث  "BADR"          مً زال٫ خؿاباث الىخاثج هالخٔ ؤن و٧الت 

 يئُلت حضا ، ؤما باليؿبت لئلًغاصاث ؤلاؾخثىاثُت 76/ اإلاسخلٟت ح ؤلاصاعاث و70/ح (البى٩ي)الاؾخٛال٫ اإلاهغفي 

 ؤلاصاعاث ؤلاؾخثىاثُت مٗضومت ، خؿب 2002ٞهي مىحىصة م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت خُث هجض مً في ؾىت 

. ما جبحن لىا مً زال٫ الىزاث٤ اإلاىحىصة في ٢ؿم اإلاداؾبت الخانت ب٩ل ؾىت مالُت 

. ؤما الى٣ٟاث ٞهي مىػٖت ٖلى ٧ل الخؿاباث 

. باإلياٞت هالخٔ ؤن هدُجت اليكاٍ هي مىحبت ؤي عبذ باليؿبت للى٧الت 

62920 

62921 

62960 

62961 

62962 

63970 

63500 

63800 

64100 

64200 

64900 

66000 

66010 

66020 

66030 

83 

79600 

79800 

79900 

69600 

69700 

69800 

مهاٍع٠ الاؾخ٣با٫ و الاؾخًاٞت 

مهاٍع٠ ؤزغي لالؾخ٣با٫ 

نُاهت وبنالح ألازار  

نُاهت اإلاٗضاث 

نُاهت وؾاثل الى٣ل 

ؾاٖاث 

بقترا٧اث احخماُٖت 

 ً مهاٍع٠ ؤزغي للخ٩ٍى

الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي والخجاعي 

يغاثب وعؾىم ؤزغي 

 

الخإمحن ٖلى اإلاٗضاث 

الخإمحن ٖلى ألازار 

الخإمحن ٖلى الؿُاعاث 

الخإمحن الٗام البى٩ي 

هدُجت ؤلاؾخٛال٫  

بصاعاث ؾاب٣ت 

بصاعاث بؾخثىاثُت 

ًاث  حٍٗى

ج٩ال٠ُ ؾاب٣ت 

 

ج٩ال٠ُ اؾخثىاثُت 

382363.81 

57995 

687544.50 

274929.17 

34244.48 

220 

14800 

142000 

432084.92 

5805.00 

39976.59 

20516.59 

4620 

24023.94 

99364.36 

 

 

 

 

614529.85 

12505.09 

9896.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20578194.02     

8755.16 

46570.40 

194564.97 

 

  307040.72هدُجت اؾخثىاثُت  84

 2057819.02 هدُجت ؤلاؾخٛال٫   83

  307040.72هدُجت اؾخثىاثُت  84

 20191153.3 هدُجت اليكاٍ  88
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: ئعذاد اإلايزاهيت -2

زخل٠ ٞهي جدخىي ٖلى حاهب ألانى٫ وحاهب الخهىم ، والٟغ١ بحن  ث              بن محزاهُت الى٧الت ال

ألانى٫ والخهىم ًمثل هدُجت الضوعة ، وجترجب ألانى٫ في محزاهُت خؿب ؾهىلت جدخىحها بلى ه٣ضًت ، ؤما 

. الخهىم ٞترجب خؿب آحا٫ اؾخد٣ا٢ها 

خماص ٖلى محزان اإلاغاحٗت الخام بها بٗض الجغص لؿىت  ضاص محزاهُت الى٧الت ًجب ؤلٖا  . 2012وإٖل

ٌ ا  2012/ 31/12اإلايزاهيت الخخاميت لعىت :III-2) )لجذو

 ع٢م الخؿاب اؾم الخؿاب اإلابالٜ

81 691.96 

395 000 

487 933.71 

579 889.71 

17 066 734.94 

13 033 051.04 

63 564.35 

18 234 564.81 

59 409 701.58 

3 078 957.00 

2 409 805.22 

489.000.00 

5 654 237 

13 428 524.52 

6 587 498.43 

3 484 310.12 

112 860.08 

64 155 758.94 

275 333.33 

9 704 929.30 

266 010.01 

502 138.87 

4 715 404.34 

585 994.75 

230.00 

29 840.89 

نىضو١ الى٣ض 

نىضو١ الك٩ُاث  

بى٪ الجؼاثغ 

ضي   خؿاب حاعي بٍغ

ىت الىالًت  زٍؼ

ني الجؼاثغي  البى٪ الَى

ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي 

بى٪ الخىمُت اإلادلُت 

ُٟت  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

٢غوى ٢هحرة ألاحل 

لت ألاحل  ٢غوى ٍَى

خؿاب ال٣ُإ الخام 

٢غوى مخىؾُت ألاحل 

ال٣غى ؤلاؾتهال٧ي 

خ٣ى١ جدذ الُلب 

ت  خ٣ى١ ججاٍع

ؤمىا٫ بالضًىاع 

 

٢ُمت ٚحر مدخملت 

 

 

اث  خؿاباث زانت باإلاىاٖػ

ق٩ُاث مإزىطة للخهم  

 

حؿب٣ُاث 

TVA. ٘مؿترح

10010 

10012 

11010 

11910 

12020 

12101 

12102 

12103 

12104 

20020 

20030 

20312 

20313 

20315 

20335 

20490 

26001 

26003 

26006 

26009 

26021 

28010 

32020 

32030 

34001 

34023 



                                                                                                    "                                        معخغاهم"ووالت ظيذر لخضش  "BADR" بىً الفالخت و الخىميت الشيفيتدساظت خالت             لثالثالفصص ا

97 

 

207 816.24 

161 372.17 

157 775.14 

701 750.00 

7 418 100 

59 139.13 

10 850 

123 514.15 

27 118 219.80 

9 295 248.46 

926 538.46 

 

10 800 038.50 

6 050 406.04 

885.00 

357 676.00 

1 043 400.20 

20191153.3 

حر  يغاثب ٖلى ٖىاثض الخٞى

وزاث٤ ٖاصًت 

وزاث٤ اإلابالٜ والك٩ُاث 

هىاجج لل٣بٌ 

الخ٣اٖض واإلاىذ 

 

صعحاث آلُت 

ؤعاض ي 

ؤصواث التر٦ُب 

ججهحزاث اإلا٨خب 

مٗضاث ه٣ل 

 

مٗضاث وؤصواث 

مٗضاث وؤصواث 

مٗضاث 

ؤزار ٖاصي 

الم آلالي    ؤصواث ؤلٖا

 الىدُـــــــــــجت

34047 

35111 

35112 

36700 

37391 

39825 

41550 

42010 

42011 

42013 

42015 

 

42016 

42017 

42018 

42113 

42820 

880 

  اإلاجمٕى 298066279.6

. مجمٕى ألانى٫ – مجمٕى الخهىم = الىدُجت 

         20191153.3 =298066279.6-277875126.3 

            هالخٔ ؤن هدُجت الى٧الت هي هدُجت مىحبت ؤي بمٗنى عبذ باليؿبت للى٧الت،ول٨ً هظا ال ٌٗني ؤن ج٩ىن 

ُٟت هدُجت   هدُجت ؤًًا مىحبت ،٣ٞض ج٩ىن ؾالبت ألهه ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن " BADR"بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

. الى٧االث ألازغي ٢ض خ٣٣ذ ؤعباح مثل هظه الى٧الت 

 عؤؽ ما٫ البى٪ ال ًٓهغ في محزاهُت الى٧الت ألهه خؿاب زام بالبى٪ ؤي زام 56/ هجض ؤن ح            و

ت الٗامت  ب٩اٞت و٧االث البى٪،و . بالخالي ًٓهغ في محزاهُت البى٪ اإلاىحىصة في اإلاضًٍغ

: ٦ما ٣ًىم في جهاًت الؿىت اإلاالُت اإلاداؾب في الى٧الت بمهام ٚحر التي ط٦غث ؾاب٣ا وهي*

٤ مل٠ زام ب٩ل خؿاب، خُث هظا اإلال٠ جىصٕ ُٞه ٧اٞت -  بزباث ويُٗت ٧ل خؿاب بالىزاث٤ اإلاداؾبُت ٞو

بحن لىا الغنُض النهاجي لهظا الخؿاب في يفي جهاًت الجضو٫  اإلابالٜ الخانت بهظا الخؿاب زال٫ الؿىت اإلاالُت و

31/12/2012.  

. بزباث ٧اٞت الخؿاباث والىزاث٤ في مؿدىض زام -

بزباث خالت الهىضو١  -
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 :خالصت

ت بهٟت ٖامت و  بى٪ الٟالخت                        ًخطح لىا حلُا مً زال٫ هظا الٟهل الخُب٣ُي ؤن البىى٥ الجؼاثٍغ

ُٟت ت ٖامت و الخىمُت الٍغ تم بهٟت زانت ٣ًؿم بلى مضًٍغ اث حهٍى         وحىصة في اإلا٣غ الغثِس ي للبى٪ ومضًٍغ

ت الٗامت  و و٧االث،خُث ؤن الى٧الت هي التي ج٣ىم بالخٗامالث اإلاباقغة م٘ الؼباثً في خحن ًخمثل ؤٖما٫ اإلاضًٍغ

ت باإلاغا٢بت والخىُٓم  اث الجهٍى .                       واإلاضًٍغ

الم آلالي -مؿخٛاهم– بؿُضي لخًغ  BADRو٧الت           و  ٦ٛحرها مً الى٧االث ألازغي ٞهي حٗخمض ٖلى ؤلٖا

ت الٗامت مً ؤحل بٖضاص ال٣ىاثم  لدسجُل ٖملُاتها اإلاداؾبُت في الضٞاجغ والسجالث،و٦ظا بعؾالها بلى اإلاضًٍغ

اث  اإلاالُت في جهاًت الؿىت واإلاخمثلت في حضو٫ خؿاباث الىخاثج و اإلاحزاهُت الخخامُت ألن الى٧الت ال ج٣ىم بالدؿٍى

ت الٗامت  و.اإلااوهاث  لِؿذ اإلاؿاولت ًٖ صعاؾت ؤلاهخال٧اث و الجغصًت و .     بهما هظا مً مؿاولُت اإلاضًٍغ
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  :خاجمت

ني والخىمُت  و في ألازحر وؿخسلو ؤن الىٓام البى٩ي هى الغ٦حزة ألاؾاؾُت لليكاٍ الا٢خهاصي الَى

الا٢خهاصًت للمجخم٘ ٩٦ل لظا ًجب الاهخمام به بدُث ج٣ىم الهُئاث اإلا٩لٟت بظل٪ باإلنالخاث الى٣ضًت 

واإلاالُت الخانت به ألن مً محزاث ا٢خهاصًاث الضو٫ التي حٗاوي مً ازخالالث ه٩ُلُت في وحىص هٓام بى٩ي ال 

٣ت لؿُاؾت ؤلانالخاث، لظل٪ ٞةن بغهامج ؤلانالح اله٨ُلي ٨ًمً في جدؿحن هٓام  ًخماش ى م٘ الخُىعاث اإلاٞغ

ُت، و ؼ ‘ألاحهؼة اإلاهٞغ ت جخماش ى م٘ اإلا٣ُاؽ الٗاإلاُت، ومً ؤهم ؤلانالخاث هجض حٍٗؼ بصزا٫ بنالخاث ٖهٍغ

. اإلاىاٞؿت في الىٓام اإلاهغفي واؾخسضام ؤهٓمت حضًضة لؤلؾىا١ اإلاالُت

خُث ؤن الجؼاثغ واخضة مً بحن الضو٫ التي ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها بٌٗ هظه ؤلانالخاث، والتي هجض مً 

بُنها بنالح اإلاىٓىمت اإلاالُت مً زال٫ اهخ٣الها مً الا٢خهاص اإلاىحه بلى ا٢خهاص الؿى١ هظا ما حٗلها جضزل 

. بنالخاث خى٫ الىٓام اإلاالي والى٣ضي والظي مـ باألزو بنالح ال٣ُإ البى٩ي

م ٧ل هظه ؤلانالخاث التي ٢امذ بها الؿلُاث وجد٣ُ٣ها لٗضة ٖىانغ ٖلى اإلاؿخىي  بال ؤهىا هجض ٚع

اإلاالي الجؼاثغي اؾخ٣اللُت البىى٥،ال جؼا٫ حٗاوي مً بٌٗ الى٣اثو مثل ٢ًُت البى٪ الخلُٟت، زهىنا وؤن 

٣ها الاهًمام بلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  . OMCالجؼاثغ في ْل الكغا٦ت الخاعحُت وفي ٍَغ

وبظل٪ ٞةن جُب٤ُ اإلاداؾبت في مثل هظه اإلايكأث اإلاالُت لها ؤهمُت ٦بحرة في مجا٫ حم٘ البُاهاث 

ت الغاقضة والصخُدت، ل٩ىن اإلاداؾبت عاٞض وعثِس ي مً  واإلاٗلىماث الالػمت لخ٣ُُم الٗضًض مً ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ت في ؤي ميكإة زانت البىى٥ منها . عواٞض هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

لظا ٞمداؾبت البىى٥ جخُلب ٞهما ٖم٣ُا وزانا لُبُٗت الٗملُاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها البىى٥ طل٪ 

ت هدُجت ؤٖماله . إلزباتها في الضٞاجغ والسجالث اإلاداؾبُت مً ؤحل جدضًض اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪ ومٗٞغ

 :الاظخيخاحاث اإلاعخخلصت

ما٫ البى٪ اإلاداؾبُت ، و صعاؾت خالت و٧الت بى٪ الٟالخت و  ت والخُب٣ُُت أٖل مً زال٫ الضعاؾت الىٍٓغ

ُٟت   : اؾخسلهذ ما ًلي- مؿخٛاهم- بؿُضي لخًغBADR الخىمُت الٍغ

٣ىم هى -  البى٪ هى ماؾؿت مالُت ٖمىمُت ٣ًىم ب٣بى٫ الىصاج٘ مً الظًً لضحهم ٞاثٌ ًٖ خاحاتهم ٍو

ً لالؾخٟاصة منها . بة٢غايها بلى آلازٍغ

ٗه -  الجه ومكاَع ٣ًىم البى٪ ب٣بى٫ حمُ٘ ؤهىإ الىصاج٘ مً ٖمالءه خُث ٌٗخمض ٖلى هظه الىصاج٘ في جمٍى

ت . الاؾدثماٍع

جخىػٕ مىاعص البى٪ اإلاالُت خؿب اؾخسضاماتها خحن جىضعج جىاػلُا ٖلى صعحت ؾُىلُت وجهاٖضًا خؿب - 

. مٗضالث عبدُتها

ت -  جسخل٠ الىٓم البى٨ُت مً بلض آلزغ خؿب الىٓام الؿاثض واإلاُب٤ في البلض، وخؿب ال٣ىاهحن اإلاالُت الؿاٍع

. ُٞه

. ج٨مً ؤهمُت البى٪ اإلاغ٦ؼي في ؤلاقغاٝ والغ٢ابت ٖلى باقي البىى٥- 

. الىٓام اإلاداؾبي ٌٗض هى الغ٦حزة ألاؾاؾُت لدسجُل حمُ٘ الٗملُاث اإلاالُت التي ٣ًىم بها البى٪ مداؾبُا- 
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طل٪ بدؿب َبُٗت الٗملُاث التي ٣ًىم بها ٧ل  ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام البى٪ له صٞاجغ و مؿدىضاث زانت به و- 

. ٢ؿم

الىٓام بخجمُ٘  ٌٗض ٢ؿم اإلاداؾبت الٗامت هى ال٣ؿم الظي جىهب ُٞه حمُ٘ ؤٖما٫ ألا٢ؿام، خُث ٣ًىم - 

 لضًه  BADRالٗملُاث و بزغاحها ٖلت ق٩ل صٞتر ٌؿمى خغ٦ت الُىمُت باإلياٞت بلى ٧ل هظا هجض ؤن البى٪

الم آلالي بضعة ؤولى ٦ما لضًه ٖضة ه٣اٍ ٢ىة منها  : هٓام مٗلىماحي ٌٗخمض ٖلى ؤلٖا

. وحىص قب٨ت مٗلىماجُت مخ٩املت - 

. وحىص بصاعة ٦ٟا و ماهلت و طاث صعحت ٖالُت مً الاختراُٞت- 

ٟحن-  . وحىص اجها٫ ٖمىصي و ؤ٣ٞي ٞٗا٫ بحن اإلاْى
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: كائمت اإلاشاحع

: الىخب

 

 ض مهُٟى،ؾمحر مدمض الؿُض خؿً، الى٣ىص والخىاػن الا٢خهاصي، ماؾؿت قباب حؤ مض ٍٞغ

 .2000الجامُٗت، 

 ت، مهغ،صاع الجامٗت،ؤ ل في البىى٥ الخجاٍع .  2003خمض نالح ُُٖت، مداؾبت الاؾدثماع والخمٍى

  اع ص ، لبىان،"جهمُم الىٓام اإلاداؾبي " ؤخمض هىع، ؤخمض بؿُىوي شخاجت ، مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت

. 1986النهًت الٗغبُت، 

 ٍ ،1996،بحروث،صاع النهًت الٗغبُت، 1بؾماُٖل مدمض هاقم، مظ٦غاث في الى٣ىص والبىى٥. 

  ت ،مُبٗت ؤمحرة ببغاحهُم ٖثمان، مدمض ٖباؽ البضوعي،الىٓم اإلاداؾبُت الخانت ،ؤلاؾ٨ىضٍع

. 2000ؤلاهخهاع ،

 ٍ ، ُت  . 1998، ٖمان ،صاع واثل لليكغ ،1زالض ؤمحن ٖبض هللا ،الٗملُاث اإلاهٞغ

  ،اى الخلي، ه٣ىص البىى٥، ألاعصن، صاع الهٟاء لليكغ  .2000عقاص الٗهاع، ٍع

 ٍ ،ُت ،الجامٗت ألاعصهُت ما٫  اإلاهٞغ اص ؾلُم عمًان،بصاعة ألٖا    .1997،ٖمان،صاع الهٟاء لليكغ،6ٍػ

  ،اث الجامُٗت  .1982قا٦غ ال٣ؼوٍني،مدايغاث في ب٢خهاص الى٣ىص، الجؼاثغ ،صًىان اإلاُبٖى

 ٍ، اث الجامُٗت، 2َاهغ لُغف،ج٣ىُاث البىى٥، الجؼاثغ    .2003،صًىان اإلاُبٖى

 ،2000ٖبض الخلُم ٦غاحت،مداؾبت البىى٥، ألاعصن،صاع الهٟاء لليكغ  .

  ، ت،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2002ٖبض الٟٛاع خىٟي، بصاعة اإلاهاٝع

  ،1997ٖبض هللا وٗمذ حٟٗغ،مداؾبت اإلايكأث اإلاالُت، ٖمان، صاع الخىحن .

 ٍ ، ،ٖمان، صاع اليكغ للُباٖت ، 1ٚؿان ٖؿاٝ،ابغاهُم ٖلي ٖبض هللا، ٞاث٤ ههاع بصاعة اإلاهاٝع

1993. 

  ٍ ،2000، ٖمان، صاع اإلاؿغة لليكغ والخىػَ٘ ، 1ٞاث٤ ق٣حر، مداؾبت البىى٥ . 

  ض ٖبض الغخمان الضوعي،بصاعة البىى٥ ،ٖمان، صاع واثل "مضزل بؾتراجُجي مٗانغ"ٞالح خؿني ،مٍا

 .2000لليكغ، 

 ٤ُ ٌؿحن ت وؤلاؾالمُت، - ٞااص جٞى ُت في البىى٥ الخجاٍع ؤخمض ٖبض هللا صعوَل، اإلاداؾبت اإلاهٞغ

 .1996ٖمان، صاع الباػوعي الٗلمُت، 

  اص ؾلُم عمًان، بصاعة البىى٥ ، الجامٗت ألاعصهُت، ألاعصن، صاع (مضزل ٦مي)مدّٟى ؤخمض حىصة، ٍػ

 .1996الهٟاء لليكغ ، 
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 م٨خبت الاقٗإ الٟىُت ، حؼءالاو٫ ، مهغ ، مدمىص ابغاهُم ٖبض الؿالم، مباصت اإلاداؾبت اإلاالُت، ا٫

1999 .

  ت ،مهغ ،اإلا٨خب الٗغبي 3،ٍ(مضزل اجساط ال٣غاعاث)مىحر ببغاهُم الهىضي،بصاعة البىى٥ الخجاٍع

 .2000الخضًث، 

 

 :الشظائص الجامعيت

 

  عاخى زىصة، ج٣ىُاث البىى٥ وال٣غى الٟالحي، مظ٦غة لِؿاوـ، اإلاضًت ،اإلاغ٦ؼ الجامعي ، جسهو

 .2003مالُت ،صٞٗت 

  إلاضاوي عبُٗت، الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي و٢غوى ؤلاؾخٛال٫،مظ٦غة لِؿاوـ، حامٗت البلُضة،  مٗهض

 .2005ٖلىم ؤلا٢خهاص ، صٞٗت 

  ،ذ،اليكاٍ اإلاهغفي الجؼاثغي،مظ٦غة جسغج لِؿاوـ ؤما٫ ًغقي،ؾٗاص ٚغبي،ؤمُىت ؾَُى

  .2003اإلاضًت،اإلاغ٦ؼ الجامعي، 

 

: اللىاهين و اإلاشاظيم

  اإلاخًمً بوكاء البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي 2/12/1962 اإلااعر في 114 /٢62اهىن ع٢م . 

  ُٟت13/03/1982 اإلااعر في 28/206اإلاغؾىم ع٢م  . اإلاخًمً بوكاء بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

  جإؾِـ بى٪اإلاخًمً 1966   حىان13 الهاصع في 178 /٢66اهىن ع٢م  B N A   ني البى٪ الَى

 .الجؼاثغي 

  اإلاخًمً بوكاء29/12/1966 اإلااعر في366 /66اإلاغؾىم ع٢م CPA  ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي . 

 

 



 

: ملخص

في إحياء الاقخصاد الىطني، حيث لها دوز زئيس ي ًخمثل فـي القيام بمهمـت الىساطـت بيـن اإلاىدعين  جلعب البنىك دوزا هاما في اإلاجاى الاقخصادي و

ن) اإلاؤسساث  ذلو ألنها جخعامل مع ألافساد و وبين اإلاقترضين، وبالسغم من وجىد وسطاء آخسون إال أن البنو ٌعد ألافضل منهم جميعا، و (اإلادخٍس

 العملياث اإلاحاسبيت التي جخم خالى ألاقسام ، حيث حعخمد البنىك على اإلاحاسبت بشهل لبير، حيث أنألاجنبيـت الشسماث الىطنيت و النبري و

ًنبغي أن جهىن على دزجت عاليت من الدقت وذلو ألهميت مل قسم من هره ألاقسام فنجد أن قسم الصندوق ٌعخبر القسم ألاساس ي في البنو ألهه 

بمثابت القلب بالنسبت لدوزة عملياث البنو في جميع أقسامه ، وقسم الىدائع مع ألاقسام ألالثر حعامال مع العمالء، وهجد أن مل هره ألاقسام 

جب على البنو أن ًقىم بئعداد  ًجب عليها أن جنصب في قسم واحد هى قسم اإلاحاسبت العامت الري ٌعخبر همزة وصل لهل ألاقسام في البنو، ٍو

لخحقيق مل هرا البد من وجىد هظام محاسبي ًؤدي   و      قىائمه اإلااليت وحساباجه الخخاميت في نهاًت مل دوزة من أجل جحدًد هديجت أعماله

. وظائفه بنفاءة

ت بصفت عامت ولما الحظنا في            فيت الفصل الخطبيقي أن البنىك الجزائٍس ت عامت  بنو الفالحت و الخنميت الٍس  بصفت خاصت ًقسم إلى مدًٍس

تم اث جهٍى وماالث،حيث أن الىمالت هي التي جقىم بالخعامالث اإلاباشسة مع الزبائن في حين ًخمثل أعماى  و وجىدة في اإلاقس السئيس ي للبنو ومدًٍس

ت باإلاساقبت والخنظيم  اث الجهٍى ت العامت واإلادًٍس                        .اإلادًٍس

 لغيرها من الىماالث ألاخسي فهي حعخمد على ؤلاعالم آلالي لدسجيل عملياتها اإلاحاسبيت في الدفاجس -مسخغاهم– بسيدي لخضس  BADRومالت           و

ت العامت من أجل إعداد القىائم اإلااليت في نهاًت السنت و اإلايزاهيت الخخاميت  اإلاخمثلت في جدوى حساباث النخائج و والسجالث،ولرا إزسالها إلى اإلادًٍس

اث الجسدًت و ت العامت  و،اإلاؤوهاث  ليسذ اإلاسؤولت عن دزاست ؤلاهخالماث و ألن الىمالت ال جقىم بالدسٍى .      إهما هرا من مسؤوليت اإلادًٍس

Résume : 

               Les banques jouent un rôle important dans le domaine économique et dans la relance de l'économie nationale, qui a un rôle 

essentiel est de mener à bien la tâche de médiation entre les déposants (épargnants) et les emprunteurs, bien qu'il existe d'autres 

courtiers, mais la banque est le meilleur de tous, et parce qu'ils traitent avec des individus et grandes institutions et entreprises 

nationales et étrangères, où les banques dépendent fortement de la comptabilité, puisque les opérations comptables qui ont lieu à 

travers les sections devrait être un haut degré de précision l'importance de chacune de ces sections, nous constatons que la section 

Fonds est la partie principale de la banque, car il sert pour l'oncle du cycle cardiaque Lei Banque dans tous ses départements, et les 

dépôts de service avec le plus en contact avec les sections des clients, nous constatons que toutes ces sections doivent être centrées 

dans une section est le service de la comptabilité générale, qui est un point focal pour toutes les sections de la banque, et la banque 

doit préparer ses états financiers et les comptes définitifs à la fin de chaque session afin de déterminer le résultat de son travail et de 

réaliser tout cela doit être l'existence d'un système comptable exerce ses fonctions de manière efficace.                                  

           Comme il est indiqué dans le chapitre appliqué que les banques algériennes en général et la Banque de l'agriculture et du 

développement rural en particulier, est divisé en une direction générale au siège de la Banque et des directions régionales et des 

organismes, comme l'agence fait des transactions directes avec les clients tout le travail de la Direction générale Directions 

régionales la surveillance et de la réglementation            

            l'agence BADR Sidi LAKHDAR -MOSTAGANEM- Comme d'autres organismes, ils comptent sur les médias automatisés pour 

enregistrer les opérations comptables dans les livres et registres, ainsi que d'être envoyé à la Direction générale de la préparation des 

états financiers à la fin de l'année et des comptes de résultats et le tableau final du budget parce que l'agence ne ajustements 

inventaire et n'est pas responsable du amortissement d'étude et l'approvisionnement. Et mais cela est de la responsabilité de la 

Direction générale. 

 


