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 الشىــــس
ُِه لىا في بكضاص كملىا َظا ، وؤجىحه في َظا اإلاِا٘ بخِضًم ؤؾمى كباعاث   هدمض هللا ووكٍٕغ كلى جًى

ذ كلى جىحُهي بالغؤي الؿضًض والىصُدت الُِمت  الكٕغ والخِضًـــــغ  لألؾخاطة " بً خلُمت زحرة" التي ؤقًغ

 ألصُلت بلى حني زماع َظا البدث الُِم.

ت وكلىم الدؿُحر ، وبلى ٔل مً  ٓما ؤوحه جدُت  جِضًغ زاصت لٖل اؾاجظة الللىم  الاُخصاصًت والخجاٍع

ب ؤو بلُض  في بهجاػ َظا اللمل وبلى ٔل ألاصضُاء.  ُضم ًض اإلاؿاكضة مً ٍُغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



3 
 

 إهـــــداء
ُا٘ هللا حلالى"وهللا وؤزغحٕم مً بؼىن ؤمهاجٕم ال حللمىن قِئا وحلل لٕم الؿمم وؤلابصاع 

 ألاًئضة لللٕم حكٕغون"صضَ هللا اللـُم.و

الخمض هلل والكٕغهلل الظي ؤكاهني في بهجاػ َظا اللمل اإلاخىاطم والصالة والؿالم كلى زاجم ألاهبُاء 

 واإلاغؾلحن.ؤَضي كملي بلى ٔل مً عؾم الابدؿامت كلى وحهي .

ؤمي وؤبي" وبلى الوالُت الخىىهت بلى مً ؾىضاوي في خُاحي وؤهاعوا صعبي وهغؾىا في هٌس ي بظوع الخحر الُٕم "

م.  "ُحضحي" ؤػا٘ هللا في كمٓغ

ا"بزىحي". ذ ملهم خلى الخُاة ومَغ  وبلى مً جِاؾمذ ملهم عخم ؤمي وحكآع

ؼة وؤبىائها.  وبلى ػوجي الظي ؾاهضوي في مىاصلت َظا اإلاكىاع وبلى ٔل كاثلخه وبلى زالتي اللٍؼ

 وبلى ٔل اللاثلت ٓبحرا وصوحرا

 اء وألاؾاجظة  زصىصا جسصص اُخصاص هِضي وبىٖيوبلى ٔل ألاصضُ

 وبلى ألاؾخاطة التي ؾاكضجني في بهجاػ َظٍ اإلاظٓغة "بً خلُمت زحرة"
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 امللدمت:

ذ اإلااؾؿاث الاُخصاصًت ت ًغطذ كلحها الاَخمام  لِض كًغ ٍغ الىػىُت مازغا بصالخاث وحوحراث َُٖلُت وحَى

ت قاملت، حلخمض كلى بمٖاهُاتها الضازلُت في مىاحهت الخدضًاث الجضًضة  الجضعي بىطم بؾتراجُجُت جىمٍى

م واللمُّ في قتى اإلاجاالث الاُخصاصًت  اإلاىاًؿت لها مً ػغي اإلادُؽ الخاعجي، الظي ًخمحز بالخؼىع الؿَغ

       والاحخماكُت الؿُاؾُت والخٕىىلىحُت التي جٌَى ُضعاث اإلااؾؿت .                                          

ا بغػث خاحت بصاعتها بلى  وختى جثبذ وحىصَا كلى الؿاخت الىػىُت والضولُت وجظمً بِائها واؾخمغاَع

ا ًٖاهذ بظلٗ  ؤصواث حؿُحر حضًضة وخضًثت حؿاكضَا كلى الخدٕم بكٖل ؤًظل في ؤوكؼتها بهضي اؾخمغاَع

ابت اإلاالُت، والتي حلخبر بمثابت وؿٌُت صاثمت وكملُت طاجُت  مؿخمغة ًيبغي الُِام في قتى مجاالث مُالص الُغ

ا هـاما لظبؽ ألاصاء، وطماها لخدُِّ ؤَضاي اإلااؾؿت .  اليكاغ ؤلاوؿاوي، مً خُث اكخباَع

غ هـام مخٖامل للمللىماث  ًى ٔاثؼ ألاؾاؾُت للماؾؿاث ٍو خُث ٌلخبر ألاصاء مً اإلاِىماث والغ

قغاث مدضصة لخدضًض الاهدغاًاث كً ألاَضاي الضُُِت إلاِاعهت ألاصاء الٌللي ألوكؼت اإلااؾؿاث مً زال٘ ما 

 اإلادضصة ؾابِا.

ابت اإلاالُت هـغا ألَمُتها وصوعَا في جدُِّ ؤَضاي اإلااؾؿت إلاالها  ولهظٍ اججهذ اإلااؾؿاث هدى الُغ

مً زصاثص ومِىماث، ًهي حلمل كلى ٓكٍ ألازؼاء وهِاغ الظلٍ اإلاىحىصة كلى مؿخىي اإلااؾؿت 

ّ مغاحلت البُاهاث اإلاالُت واإلاداؾبُت وبكؼاء صىعة خُُِِت كلى واُتراح خل٘ى اإلاىاؾبت لها و  طلٗ كً ػٍغ

ا اإلاالي، خُث ؤجها جغجٕؼ كلى بحغاءاث ومخؼلباث ملُىت حؿاكضَا في جُِم ؤصائها ومً َىا ًخطح صوع  َؼ مٓغ

ابت اإلاالُت في جدؿحن ألاصاء .  الُغ

 ـــــ إشيالُت الدزاطت :

ابت اإلاالُت مً ألاهـم ت الخضًثت التي اكخمضتها اإلااؾؿاث في ًدص ؤهـمتها الضازلُت ومسخلٍ حلخبر الُغ

البُاهاث والخؿبان التي حؿمذ لها بخُُِم ؤصائها ومِاعهت هخاثجها مم اإلاسؼؼاث وألاَضاي اإلاؿؼغة واجساط 

ؤلاحغاءاث الخصخُدُت إلالالجت الىطلُاث هحر اإلاالثمت ومً زاللها حؿخؼُم اإلااؾؿاث جىحُه مىاعصَا 

 اجها هدى الاؾخسضام ألامثل لخدُِّ ألاَضاي .وطم

 ومً زال٘ ما ؾبّ ًمًٕ ػغح ؤلاقٖالُت الخالُت :

 اإلاالُت في جدؿحن ألاصاء البىٖي؟هُف حظاهم السكابت 

 وهخٌغق َظٍ ؤلاقٖالُت بلى ؤؾئلت ًغكُت :

ابت اإلاالُت وألاصاء البىٖي ؟ -  ماطا ولض بالُغ

ابت اإلاال  -  ُت وألاصاء البىٖي ؟ًُما جٕمً اللالُت بحن الُغ

 :  ــــ فسضُاث الدزاطت

 لإلحابت كلى َظٍ ؤلاقٖالُت ُمىا بؼغح الٌغطُاث الخالُت :  -
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 امللدمت:

م ألاصاء البىٖي . .1 ابت اإلاالُت وجٍِى ت بحن ًاكلُت الُغ  جىحض كالُت اعجباغ ملىٍى

ابت اإلاالُت وؿٌُت لخدؿحن ألاصاء البىٖي . .2  حلخبر الُغ

 ــــ مىهج الدزاطت 

مضها في ملالجت َظا البدث كلى اإلاىهج الىصٌي بدُث ُمىا بلغض اإلاٌاَُم واإلاللىماث الخاصت اكخ

 بمجا٘ البدث مم الاكخماص كلى اإلاىهج الخدلُلي في جٌؿحر جلٗ اإلاللىماث .

 ــــ هُيل الدزاطت :

ؿم جؼبُِي .  لضعاؾخه َظا اإلاىطىق ُمىا بخِؿُم البدث بلى ُؿمحن ُؿم هـغي ُو

ابت اإلاالُت وجُُِم ألاصاء خُث ُمىا في اإلابدث ألا٘و بلغض ي: اللظم الىظس  ًخمدىع مظمىهت خ٘ى مٌهىم الُغ

ابت اإلاالُت وؤهىاكها وؤَضاًها وصىعَا وؤَمُتها والوغض مجها ؤما في اإلابدث الثاوي ُمجها بلغض  إلاٌهىم الُغ

ابت الضازل  ُت في جدؿِىه .مبؿؽ لخُِم ألاصاء مً زال٘ ؤَمُخه وؤؾؿه وؤَضاًه وكالُت الُغ

ٔالت الٌالخت اللظم الخعبُلي:  ابت اإلاالُت وصوعَا في جدؿحن ؤصاء البىٗ في و زصص لضعاؾت مُضاهُت كً الُغ

ٌُت بؿُضي لخظغ .  والخمىُت الٍغ

 ــــ أهداف الدزاطت :

 تهضي الضعاؾت التي بلىن مجمىكت مً ألاَضاي ؤَمها :

ابت اإلاالُت وجُُِم ألا   -  صاء في البىٗ .مداولت الخلغي كلى الُغ

م ألاصاء البىٖي . - ابت اإلاالُت في جٍِى  الخلغي كلى ؤَمُت الُغ

ٌُت. - ابت اإلاالُت في البىْى ، صعاؾت خالت بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍغ  صعاؾت وجُُِم ًلالُت هـام الُغ

 ــــ أهمُت الدزاطت :

لظي جللبه لخدُِّ ألامً ٌلخبر مىطىق البدث طو ؤَمُت بالوت في البىْى ، مً زال٘ الضوع الهام ا

لاث وألاهـمت والؿُاؾاث  ُت وهؼاَت ومصضاُُت اإلاللىماث اإلاالُت وبلى حاهب اخترام الدكَغ والؿالمت اإلاصًغ

 وؤلاحغاءاث الضازلُت مً ؤحل جدُِّ ألاَضاي اإلاؿؼغة مً ُبل اإلااؾؿت .

 اكخمضها في صعاؾدىا َظٍ كلى ألاصواث الخالُت :ــــ أدواث الدزاطت :  

 الٌاث اإلاخسصصت في مجا٘ البدث االٕخب اإلا

 ـــ عؾاثل حاملُت اؤػغوخاث ومظٓغاث لكهاصة اإلااؾتر 

 ــــــــ مجالث ومغاؾم

ت البىٗ .  ــــ مِابالث مم مضًٍغ

 ــــــ صعىبت الدزاطت :

ٔالت . -  صلىبت حمم اإلاللىماث في الى

 ُلت اإلاغاحم . -
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ٌ  لالفص  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 

 ملدمت الفصل ألاٌو :

ابت جؼىعا ٓبحرا هدُجت لخؼىع حجم اإلاكغوكاث الاُخصاصًت وػٍاصة الاَخمام   لِض جؼىع مٌهىم الُغ

ابت اإلاالُت وصوع ومهام اإلاغاُب اإلاال ي  لخدُِّ ألاَضاي اإلاؿؼغة مً ُبل بصاعة اإلااؾؿت ؤو اإلاكغوق بىـام الُغ

ابت بمثابت وؿٌُت  باإلطاًت بلى جدُِّ الٌٕاءة والٌلالُت في اؾخسضام مىاعص وؤصى٘ اإلااؾؿت وحلخبر الُغ

صاثمت ومؿخمغة و كملُت ًيبغي الُِام بها في حمُم مغاخل بهجاػ اللمل وألاَضاي اإلاىطىكت لٖىجها ؤصاة جازغ 

ابت اإلاالُت كل ِت ؤًظل وختى ًمًٕ ًهم ػبُلت هـام الُغ ى ؾلْى اللاملحن وخثهم كلى ؤصاءاللمل بؼٍغ

ابت اإلاالُت والتي حلخبر ٓمُِاؽ للخٕم كلى  الؿلُم البض مً جىطُذ ؤَم اإلاٌاَُم التي جصب في مجا٘ الُغ

ابت اإلاالُت بلى حاهب ببغاػ اإلاِىماث ألاؾاؾُ لالُت هـام الُغ ٌاءة ًو ابت.مضي ٓو  ت لدكوُل هـام الُغ

 ومً زال٘ طلٗ ؾيخؼَغ في َظا الٌصل بلى مبدثحن:

: اإلابدث ابت اإلاالُت. ألا٘و  ماَُت الُغ

ابت اإلاالُت. الثاوي: اإلابدث  جُُِم ألاصاء وكالُخه بالُغ
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء لُتاملا لسكابتا                                                             :ألاو

 

:  ماهُت السكابت املالُت. املبدث ألاٌو

ى مصؼلح ٓثر اؾخسضامه وجضاوله بحن  ت،َو ابت اإلاالُت هي بخضي الىؿاثٍ الهامت في اللملُت ؤلاصاٍع الُغ

ًِهاء ؤلاصاعة اللامت والِاهىن اللام واإلاالُت اللامت لظا هغاٍ ٌؿخسضم لضي البلع ٓخلبحرا كً مهام الُِاؽ 

 ُعي والخدلُل اإلاىطىعي والخُُِم اإلاىؼِي ألؾالُب اللمل.الىا

: املعلب  مفهىم وأهىاع السكابت املالُت. ألاٌو

: الفسع  مفهىم السكابت املالُت. ألاٌو

ابت اإلاالُت بإجها مجمىكت ألاكما٘ اإلاخللِت بمخابلت جىٌُظ الخؼت وحسجُل  ٌلغي بلع الللماء الُغ

ام التي جخدِّ وجدلُلها للخل غي كلى مضلىالتها زم اجساط ما ًلؼم مً بحغاءاث لخىمُت ؤي اججاٍ ٌؿاكض ألاُع

 1كلى جدُِّ ألاَضاي ؤو ملالجت ؤي ُصىع.

ِها لؿلؼت الُِاصة الكلبُت  ها آزغ بإجها:حمُم الىؾاثل وألاؾالُب التي ًمًٕ كً ػٍغ ٓما كًغ

 ٘ ىي ؤوال بإو كلى هخاثج الخىٌُظ والخإٓض مً ؾالمخه  والخٖىمُت ومخابلت جىٌُظ اإلاىاػهت في حمُم مغاخلها والُى

ٌاًخه وجىاًِه مم الِىاهحن واللىاثذ ًظال كً جدُِِه للؿُاؾاث والخؼؽ اإلاِغعة مم اللمل كلى الىص٘ى  ٓو

م الٌٕاًت وؤصاء ؤًظل  ىي كلى جٖلٌت ألاصاء باليؿبت لٖل زضمت جدُِِا لًغ باألؾالُب اإلاؿخدضزت بلى الُى

 2الخضماث.

ما حلغي ٓظلٗ كل ى ؤجها:جؼبُّ اإلاللىماث اإلاداؾبُت بوغض الخىـُم وازخُاع ومِاعهت كغض ٓو

 ً مُت واإلاداؾبُت اإلاؿخِاة مً حمُم السجالث طاث اللالُت إلاؿاكضة اإلاضًٍغ اإلاللىماث ؤلاخصاثُت الُغ

ابت اإلاالُت  ابت واجساط الِغاعاث الُىمُت الالػمت للخىٌُظ وبحغاء اللمل.وجخظمً الُغ ٓظلٗ اإلاؿاولحن في الُغ

م وجدُِّ الخيؿُّ بحن الؿُاؾاث الاُخصاصًت ب ُث حكمل الخجاعة الخاعحُت دالىىاحي اإلاخلضصة لخٍِى

ابت كلحها.     3واؾدثماع ألامىا٘ اللامت والُغ

 

 

 

 

                                                           
ت ،،  وجدلُلالسكابت املالُت دزاطت وهلد كبض الٌخاح الصخً ،1  .1،ص 1979ماؾؿت قباب الجاملت ،اؾٕىضٍع
ت ، اللضص ألا٘و ،ًىهُى ، السكابت املالُت العلُا هدى أطلىب مخعىز ًُصل ًسغي مغاص ،2  87ص1978مجلت الللىم ؤلاصاٍع

ت ، السكابت املالُت على ألامىاٌ العامتاللؿٕغي، ص.كلي ؤهىع  ت ، الاؾٕىضٍع 152، ص 2008، مٕخبت بؿخان اإلالًغ 3
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 املالُت                                                         أهىاع السكابت اوي:الث الفسع

 السكابت املالُت مً خُث امليان. اوال:

ابُت هحر جابلت لإلصاعة السكابت الخازحُت: -1 ابت التي جماعؽ مً زال٘ الخىـُم،ومً ُبل ؤحهؼة ُع هي الُغ

مًٕ ؤن جلخّ َظٍ ألاحهؼة ابت ٍو ابت  مىطىق الُغ بغثِـ الجمهىعٍت ؤو مجلـ الىػعاء وطلٗ بهضي الُِام بالُغ

ٔاًت ؤلاًغاصاث الىاحب جدصُلها ،وكضم  ابت اللامت للضولت ،مً خُث طمان جدصُل وحباًت  كلى جىٌُظ الُغ

ججاوػ ؤلاكخماصاث والىٌِاث الىاعصة باإلاحزاهُت ومً زم ُاهىهُت الصغي وجدُِّ الىاخُت اإلاىطىكُت التي تهضي 

 حها اإلاحزاهُت وهي جىٌُظ الخؼؽ اإلاِغعة زال٘ الؿىت اإلاالُت.بل

ابت الضازلُت: -2 ابت التي جماعؾها بخضي الُغ م مً الخىـُم ؤلاصاعي ، ؤو جلٗ الُغ ابت جماعؽ في مُى هىق مً الُغ

ي ججغي بصاعاث وػاعة اإلاالُت كلى باقي ألاحهؼة الخىٌُظًت ،ؤو ما ًِىم بها مىؿٌىن جابلىن لإلصاعة هٌؿها الت

ابت الىصاثُت. ابت الدؿلؿلُت وؤؾلىب الُغ ابت كلحها وجماعؽ مً زال٘ ؤؾلىبحن ؤؾلىب الُغ  1ؤكما٘ ُع

 ثاهُا :خظب الخىكُذ الصمني.

ابت الؿابِت :-1 ت واإلاالُت ُبل خضور الىاُلت وجخسظ ؤقٖاال الُغ ابت كلى ألاكما٘ ؤلاصاٍع جمثل هىكا مً الُغ

لىاثذ ؤو ُىاكض جىـُمُت مخللِت ببىىص ؤلاهٌاَ جدضص ؤلاحغاءاث الىاحب  مخلضصة وهي كاصة ما جٖىن كلى قٖل

والؿلؼاث اإلامىىخت للمؿاولحن كً الخىٌُظ وخضوص ُضعتهم كلى الخصغي في الكاون الخاصت بةصاعة اجساطَا 

 الىخضة اإلاىٌظة.

ابت اإلاؿخمغة :-2 ابت جالػم كملُت الخىٌُظ جخم مً ُبل ؤحهؼة صازلُت مىحى الُغ  صة في الجهت الخىٌُظًت.وهي ُع

ابت الجهاثُت االالخِت  :-3 ٌل الخؿاباث واؾخسغاج الخؿاب الخخامي، ؤو الُغ جبضؤ بلض اهتهاء الؿىت اإلاالُت ُو

ِا للبرامج  كباعة كً مجمىكت مً ؤلاحغاءاث التي جخم للخدِّ والخإٓض مً ؤن الخىٌُظ الٌللي لألكما٘ زم ًو

طمً الِىاكض وألاهـمت الِصض مجها الُِام بمغاحلت مالُت لىخاثج والخؼؽ وألاَضاي اإلاىطىكت مؿبِا و 

ت في ًترة ػمىُت ؾابِت بهضي بؿهاع ؤلاهدغاًاث وألازؼاء اإلاصاخبت للخىٌُظ واُتراح الخل٘ى  اللملُاث الجاٍع

اإلاىاؾبت لها وطمان كضم جٕغاع خضوثها ،وجخصٍ بالكمىلُت ألجها جٌدص الخؿاباث الخخامُت ،وهي ؤٓثر صُت 

ٔاًت مغاخل الىٌِت ومً كُىبها ؤجها ال جٕدكٍ ألازؼاء بال بلض خضوثها.   ابت الؿابِت ألجها حكمل   2مً الُغ
م . ُذ الؼمني. 01الكٖل ُع ابت اإلاالُت خؿب الخُى .:الُغ  

 

 ق

 

FEED FOWORD CONTROL                       CONÇURENT CONTROL                    FEED BACK CONTROL 

ابت جهاثُت ابت مؿخمغة   ُع ابت ؾابِت  ُع   ُع
س املؤطظت الاكخصادًت ، مرهسة ماطتر ، حامعت عبد الحمُد ابً بادٌع،  املصدز: بلعباض أطماء ، السكابت املالُت ودوزها في جعٍى

 .16، ص2016/2017مظخغاهم، 

                                                           
ت والخعبُمكىي مدمض الٌٕغاوي ، ت ، ، السكابت املالُت الىظٍس . 100ص1989ماؾؿت قباب الجاملت ؤلاؾٕىضٍع 1

 
2

 .103ص ، هفع املسحع الظابمكىي مدمض الٌٕغاوي ،د.

INPUTS    CONTROL 
ـــالث  مــــــــــضزـــــــــ

TRANSFORMATION  

PROCESS CONTROL 

 كمــــــــــلُـــــــــــــاث

OUTPUTS  CONTROL 
 مســـــــــغحــــــــــــــاث
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 على اطاض املعُاز الشىلي: ثالثا:

 السكابت املظدىدًت:

ابت كلى اإلاؿدىضاث والسجالث والضًاجغ اإلاالُت  ض  للخإٓضهي الُغ ِا للخللُماث ُو مً ان اإلاىاعص خصلذ ًو

اة وصخُدت ومؼابِ الاكخماصاجٌِذ في خضوص  ت إلاا َى واعص اإلاسصصت لها وان مؿدىضاتها مؿخًى

ابت  ض جٖىن ُبل الصغي او بلض الصغي  باألؾالُببالسجالث،وجخم َظٍ الُغ اإلاداؾبُت اإلاخلاعي كلحها ،ُو

ابت الكٖلُت. ابت الخِلُضًت او الُغ ؼلّ كلحها البلع الخؿابُت او الُغ  ٍو

 السكابت الاكخصادًت:

َ طُّ ُبُل الخغب اللاإلاُت الثاهُت زم ٌلض َظا الىىق خضًثا وؿبُا خُث بضا الخٌٕحر في جؼبُِه كلى هؼا

 جىؾلذ الض٘و في اؾخسضامه ًُما بلض َظٍ ٌ الخغب زاصت مم اػصًاص جضزل الضولت في اليكاغ الاُخصاصي .

غة الاُخصاص في جٖلٌت  غة والٌٕاءة والٌلالُت وولني بالًى ابت الاُخصاصًت كضة كىاصغ اَمها الًى وجخظمً الُغ

 الخص٘ى كلى اإلاىاعص.

 

 ابت الشاملت:السك

ٔاهذ حؿعى الى الخىمُت ًُجب ان جداًف كلى اإلاجخمم   ًالبِئت والبِئت،ان الخىحهاث الاُخصاصًت الجضًضة اطا 

والخىمُت امغان مخالػمان ومخٖامالن ،لظلٗ ًخلحن ان جِترن صعاؾت الجضوي الاُخصاصًت للمكغوكاث بضعاؾت 

باليؿبت للمجخمم بوغض اإلاداًـت  واللاثضدؿاب الخٖلٌت واخ البُئُتوجُُِم الازاع  البُئُتوجدلُل الجضوي 

مً  وؤلاُال٘وكضم اؾخجزاي اإلاىاعص الؼبُلُت ،وحلـُم الازاع الاًجابُت  البِئتكلى صخت الاوؿان وخماًت 

الازاع الؿلبُت الى اصوى خض ممًٕ او ججىبها ،ًِض ازبدذ الضعاؾاث ان احغاءاث مىم الخلىر مً البضاًت آثر 

 1احغاءاث مٖاًدخه بلض خضوزه. ٌٓاءة مً

 

 

 

 

 

                                                           
، صالسكابت املالُت على ألامىاٌ العامتكلي ؤهىع اللؿٕغي،  .216، مغحم ؾابّ طٍٓغ 1
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 الفسع الثالث :صىز السكابت املالُت.

 السكابت الظابلت. اوال:

ابت بؿلؼت اإلاىاًِت الؿابِ ابت الؿابِت جمخم حهت الُغ ت كلى اكما٘ حهت الاصاعة واَم مثا٘ لها جٌترض الُغ

ؿخلؼم َظا الامغ خص٘ى خىاع  ابت اإلاالُت ُبل الصغي، َو ابت والجهت التي  صاثمالُغ بحن الجهخحن، حهت الُغ

ابت اإلااولت  ىكها لظا ًؼلّ كلحها الُغ ابت ججىب الازؼاء ُبل ُو جِىم بالصغي ،واإلاحزة الاؾاؾُت لهظٍ الُغ

ابت َىا جدمل ملنى ُىص ملُىت جاصي لخؿً جىػَم اإلاىاعص  ،والُغ الىصاًت مً حاهب الضولت لٌغض خضوص ُو

 الاُخصاصًت وجغقُض الاهٌاَ اللام وجدُِّ اَضاي الؿُاؾت اللامت للضولت.

 السكابت اثىاء الخىفُر. ثاهُا:

ت الاحهؼة  ابت بملًغ مت ماًجغي مً ؾال  للخإٓضبالىخضاث اإلاسخلٌت  وؤلاصاعاثًخم مماعؾت َظا الىىق مً الُغ

ابت  ِا للخؼؽ والؿُاؾاث اإلاىطىكت ،وجخمحز َظٍ الُغ كلُه اللمل صازلها ومً ان الخىٌُظ ٌؿحر ًو

ت والكم٘ى خُث جبضا مم جىٌُظ الاكما٘ وجيخهي باالهتهاء مجها ،ومً زم هجض ان مً اَم ممحزاث  باالؾخمغاٍع

ابت الِضعة كلى آدكاي  ىكه واجساط ماًلؼم او الِصىع  الخؼإَظٍ الصىعة مً صىع الُغ او الاَما٘ ًىع ُو

 للالحه ُبل جٌاُمه لُخؼابّ الخىٌُظ مم الخؼؽ والؿُاؾاث اإلاىطىكت. وؤلاحغاءاث

 ثالثا:السكابت الالخلت.

ا، خه في اصضاع  جىصب كلى اكما٘ جم اهجاَػ ابت ًدخٌف حهاػ الاصاعة باؾخِالله وبدٍغ وفي ؿل َظٍ الُغ

ابت، والتي الِغاعاث الالػمت إلاباقغة وكاػه ، ت كلى مىاًِت الجهت التي جخىلى الُغ ًى ًخٖىن ُغاعاجه هحر مُى

ابت الضازلُت.  بةجباقوكاػها وجظمً جدُِّ الاهغاض التي اوكاث مً احلها وطلٗ  صاثغةجدضص   1اؾالُب الُغ

 املعلب الثاوي :أهداف وخصائص السكابت املالُت.

 الفسع ألاٌو :أهداف السكابت املالُت.

ابت اإلاالُت تهضي بلى جدُِّ حملت مً ألاَضاي وهي :مما جِضم ً  1خطح ؤن الُغ

ِا للِىاهحن واللىاثذ -1 الخدِّ مً ؤن حمُم ؤلاًغاصاث اللامت في الضولت ُض خصلذ وؤصزلذ في طمتها ًو

ت.  وألاهـمت الؿاٍع

ابت جغجٕؼ كلى جدلُل الىخاثج ال-2 م ألاصاء التي ًِصض بها قٕال مً ؤقٖا٘ الُغ ابت جٍِى تي جم الخىصل بلحها ُع

ىي كلى مضي جدُِّ ؤَضاي ؤلاصاعة باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت ؤًظل  مً الجهىص اإلابظولت بهضي الُى

 اؾخسضام.

                                                           
 .43ص ، هسهمسحع طبم ذكىي مدمض الٌٕغاوي ،1
 29ص، صعاؾت مِاعهت ،كمان ،صاع ومٕخبت خامض لليكغ والخىػبم،العامت للدولت والسكابت على جىفُرها  املىاشهتكبض الباؾؽ كلي حاؾم الؼبُضي ،1
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

لُت كىض اكخماصَا الخإٓض مً كضم زغوج الؿلؼت الخىٌُظ-3 ًت كً الخضوص التي وطلتها الؿلؼت الدكَغ

 للمىاػهت اللامت للضولت.

اث التي حلترض كمل ؤلاصاعة واللمل كلى ملالجت َظٍ اإلاكٕالث -4 ىي كلى اإلاكٕالث واللِباث واإلالُى الُى

اث.  وبػالت جلٗ اإلالُى

ابت الضازلُت ووؾاثلها وؤؾالُبها وجىحُه الىخضا-5 ت ًدص ؤهـمت الُغ  والاُخصاصًتث ؤلاصاٍع

ت الِاصعة كلى مىآبت الخؼىعاث الاُخصاصًت التي-6 جمخلٗ اإلاغوهت الٖاًُت في  بًجاص الهُأل الخىـُمُت وؤلاصاٍع

جسؼُؽ وجىػَم ألاكما٘ اإلاخاخت بإحهؼة الضولت وطمان ؤصاء ؤًظل للؿلؼت الخىٌُظًت في جىٌُظ الؿُاؾت 

                                          اللامت للضولت                      

ابت -7 ّ ماجٌصح كىه ؤحهؼة الُغ حر مللىماث صُُِت ألحهؼة الخسؼُؽ الاُخصاصي اإلاالي في الضولت كً ػٍغ جًى

ا كً الىخضاث التي جِىم بةحغاء كلحها. حَر  اإلاالُت الللُا في جًى

 الفسع الثاوي :خصائص السكابت املالُت.

ا :َظٍ بلع الخصاثص الت ابت الٌلالت كً هحَر  1ي جمحز كملُت الُغ

ت جـلل -1 جِضًم مللىماث صخُدت :ًجب ؤن جٖىن اإلاللىماث اإلاِضمت صخُدت ًاإلاللىماث الخاػئت واإلاكَى

لت. ظا ما ًاصي بلى هخاثج ؾِئت هحر مخُى  كملُت اجساط الِغاعاث ،َو

ُذ اإلاللىماث اإلاِضمت :ًاإلاللىماث اإلاخإزغة جٌِض ملىاَ-2 لُت وبظلٗ خؿً جُى اثضتها بصٌت حؼثُت ؤٔو ا ًو

 ألامغ الظي ُضمذ له. اهِظاءجصبذ ال ُُمت لها بلض 

ت لخٖلٌتها ،ختى جدِّ الاُخصاص في -3 ابت مؿاٍو الاُخصاص في الخٖالٍُ :ؤي ًجب ؤن جٖىن كملُت الُغ

ابت بكٖل ًىاؾب كمل وحجم اإلااؾؿت. ض ًدضر َظا كىضما جىطم الُغ  الخٖالٍُ ُو

ظا اإلاللىماث اإلاِضمت ؾهىلت الٌه-4 ابت وػبُلت الىخاثج اإلاىخـغة مجها ٓو م:ملىاٍ جٌهم اإلاؿحر للملُت الُغ

 لها،ختى ًٖىن كلم بما ًجغي في اإلااؾؿت وبالخالي الًِىم باجساط ُغاعاث زاػئت.

حز :َضًه حلب اهدباٍ اإلاؿحر بؿغكت بلى -5 ل ؾحر  الاهدغاًاثالتٓر  التي حكٖل هِاغ ازخىاَ اإلااؾؿت وحلُغ

ظا ختى ًدؿنى له ازخُاع اإلالاًحر ؤلاؾتراجُجُت إلاىاحهت طلٗ.  اللمل واوؿُاب ؤلاهخاج َو

ابت جِىم بخِضًم مللىماث واضخت ومدضصة جصلح ؤؾاؾا الجساط -6 حؿهُل اجساغ الِغاعاث :بملنى ؤن الُغ

ذ في ألامىع الِغاعاث صون الخاحت للخٌؿحر والخدلُل ،وجٖىن هدُجت حؿهُل مهمت اإلاؿحر وكضم جظُِله ا لُى

 ألاُل ؤَمُت.

                                                           
 .201صاع الٕخب الللمُت لليكغ والخىػَم ،الِاَغة ،ص ،الخدلُل املالي وإدازة ألامىاٌؤبى ًخىح كلي ًظالت،1
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 املعلب الثالث :أهمُت ومساخل السكابت املالُت والحلٌى ملعالجت املشىالث التي جىاحهها. 

 الفسع ألاٌو :أهمُت السكابت املالُت.

ابت اإلاالُت مً زال٘ ماجبرػ  1ًلي : ؤَمُت الُغ

ابت  - خإزغان بالُغ ت اعجباػا وزُِا ،ألن ٔل مً الخسؼُؽ والخىـُم والخىحُت ًازغان ٍو اعجباػها باللملُت ؤلاصاٍع

 ،ؤي َىاْ جٌاكل مكتْر بحن َظٍ ألاهـمت بما ًدِّ ألاَضاي التي حؿعى لها اإلاىـمت.

ابت جمثل اإلادصلت ال - جهاثُت ألوكؼت ومهام اإلاىـمت ًمً زاللها ًمًٕ ُُاؽ مضي ٌٓاءة بن كملُت الُغ

 الخؼؽ اإلاىطىكت وؤؾالُب جىٌُظَا.

ابت. - ابت اعجباػا وزُِا بىؿٌُت الخسؼُؽ ،ألن الخسؼُؽ َى مؼلب ؤؾاس ي للُِام بىؿٌُت الُغ  جغجبؽ الُغ

ابت ًخؼلب وحىص َُٖل  - ً.واإلاخمثل في ؤوحه اإلاؿاول جىـُميؤن ؤي بغهامج للُغ  ُت اإلاسخلٌت للمضًٍغ

خه ؤي في ًىمه ًصبذ زؼإ ٓبحرا في الُىم الظي ًلُه وبهظا ًةن  - بن الخؼإ الصوحر الظي ال ًٕدكٍ في ُو

تها ومداولت خلها والخولب كلحها. ابت الٌلالت جمًٕ اإلاضًغ مىالخدٕم والٕكٍ كً ألازؼاء في ُو  الُغ

ُت ،ولهظا ؤصبذ مً الصلب بن ؤلاصاعة اإلالاصغة جخمحز بالخلُِض الكضًض في  - حمُم هىاخحها الٌىُت والؿلٓى

ً مً مخابلت ألاوكؼت واإلاهام للمؿاولحن كلحها. ابت حؿمذ للمضًٍغ  الؿُؼغة كلى الخلُِض ،وبالخالي ًةن الُغ

ظا ألامغ ًدخم كلى اإلاىـماث طغوعة الخجاوب مم  - بن البِئت اإلالاصغة للمىـماث قضًضة الخلُِض ، َو

م مم الخوحراث الخوحراث البُئ ُت، وجمثل ؤخض الِىىاث الغثِؿُت لخىصُل اإلاىـمت بلى خالت الخجاوب الؿَغ

 البُئُت.

 الفسع الثاوي : مساخل عملُت السكابت املالُت.

ابت اإلاالُت جمغ بإعبلت مغاخل ؤؾاؾُت هي :  1بن الُِام بلملُت الُغ

 أوال: مسخلت إلاعداد.

ابت ًجب جدظحر ً ابت وحلض َظٍ اإلاغخلت مً ُبل الُِام بلملُت الُغ ّ اللمل الظي ؾىي ًِىم بلملُت الُغ ٍغ

اإلاغاخل الهامت ،ألن ازخُاعؤًغاص اللمل ؾىي ًىلٕـ بصىعة حُضة كلى باقي اإلاغاخل لظلٗ كلى اإلاغاُب اإلاالي 

 ؤن ًخمخم بلضصمً الخصاثص :

حر مللىماث صُُِت كً ؤوحه وكاغ اإلايكإة اإلاالُ -1  ت .ُضعة اإلاغاُب اإلاالي كلى جًى

                                                           
ض ا1 ًلصخً مدمض الٌٍغ ت ؾىت  ، مبادئ إلادازة، وآزٍغ  .339،338،ص2001الضاع الجاملُت ، ؤلاؾٕىضٍع
ت ،ؾىت ، السكابت املالُت على ألامىاٌ العامتكلي ؤهىع اللؿٕغي ،1 ت، ؤلاؾٕىضٍع  .138،ص1979مٕخبت بؿخان اإلالًغ



20 
 

: الفصل  البىيي وألاداء املالُت السكابت                                                             ألاٌو

ابت. -2  ؤلاإلاام بإوحه وكاغ اإلايكإة الخاطلت للُغ

 ُضعة اإلاغاُب اإلاالي كلى ؤلاجصا٘ مم حمُم بصاعاث اإلايكإة. -3

4- . ً  آدؿاب زِت  الازٍغ

لها بلى مللىماث طاث ًاثضة.الِضعة كلى جدلُل البُاهاث  -5 غة وجدٍى  اإلاخًى

بخلض كً الخدحز. -6  ؤن ًدؿم باإلاىطىكُت واإلاغوهت ٍو

 ثاهُا : مسخلت حمع البُاهاث.

ٔاهذ مدٌىؿت في السجالث  ا ؾىاء  ابت بجمم البُاهاث اإلاالُت مً مصضَع ّ كمل الُغ في َظٍ اإلاغخلت ًِىم ًٍغ

 خسغاج َظٍ البُاهاث وحضولتها للُِام باللملُت التي ؾخلحها.اإلاداؾبُت ؤو اإلادٌىؿت كلى ؤحهؼة الخىاؾِب واؾ

 ثالثا :مسخلت الفدص.

ىا ٌؿخلحن اإلاغاُب  في َظٍ اإلاغخلت ًِىم اإلاغاُب اإلاالي بمِاعهت البُاهاث التي خصل كلحها مم ماَى مسؼؽ َو

ابت اإلاالُت وهي:  اإلاالي بإصواث الُغ

ابت وهي كباعة كً زؼت قاملت لجمُم  اإلاىاػهت الخسؼُؼُت :وحلخبر مً ؤَم ألاصواث -1 اإلاؿخسضمت في الُغ

ُاؽ ألاصاء.  كملُاث اإلايكإة زال٘ مضة ملُىت ،ًهي جدخىي كلى ملاًحر مً ؤحل مِاعهت  ؤلاهجاػ الٌللي ُو

ابت اإلاالُت ألن َظٍ اللملُت جظمً مِاعهت الخؼؽ اإلاىطىكت  -2 الخدلُل اإلاالي: ٌلخبر الخؼت ألاؾاؾُت في الُغ

 جىٌُظَا واإلاِاعهت بحن الٌتراث الؼمىُت اإلاسخلٌت وبحن اإلايكأث اإلاخمازلت.ومؿخىي 

س املالُت  زابعا : الخلاٍز

غ اإلاالي للمضًغ لُصبذ كلى  الاهتهاءبلض ابت إلكضاص الخٍِغ ّ كمل الُغ مً اللملُاث الؿابِت ًإحي صوع عثِـ ًٍغ

 مجها. هتهاءالا كلم بٖل اللملُاث اإلاالُت ؤزىاء جىٌُظ الخؼت اإلاالُت وكىض 

غ ًجب ؤن جٖىن مسخصغة وطلٗ مً زال٘ بما كغطها كلى قٖل عؾىم بُاهُت ؤوبإقٖا٘ ؤزغي  ظٍ الخِاٍع َو

 جـهغ مضي الخوحراث اإلاالُت التي جدضر في اإلايكإة وحلغض ؤؾباب اإلاكأل اإلاالُت.  

 .الفسع الثالث :الحلٌى ملعالجت املشىالث واملعىكاث التي جىاحه السكابت املالُت 

ابت اإلاالُت في الِؼاق الخٖىمي والخولب كلى الصلىباث التي جىاحه ًجب ؤلاجباق  لخٌلُل صوع ؤحهؼة الُغ

 1بالخىصُاث الخالُت :

                                                           
ٌاجُت ،1  .52،ص1991خلب ،ؤػغوخت صٓخىعاٍ حاملت  ،السكابت املالُت ودوزها في اللعاع العاممدمض ٍٔى
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

ا- ابُت اإلاالُت بغوح خغة ومؿخِلت مً ؤي جدحز ؾُاس ي مم مغاكاة كضم ًجب ؤن ًخىاًغ للجهاػ ألاكلى للُغ بت ،ُع

 الصضام مم ؤلاصاعة .

ت إلػالت الخلاعض - ٔاهذ مالُت بدخت ؤو بصاٍع ابُت ؾىاء  لاث التي جدٕم كمل ألاحهؼة الُغ طغوعة مغاحلت الدكَغ

لاث وبػالت الخضازل بحن كمل َظٍ ألاحهؼة بما ًظمً خ  ؿً ؾحر اللمل .بحن هصىص َظٍ الدكَغ

اث - ابُت كلى الخإٓض مً جدُِّ ؤلاصعاث ألَضاًها وآدكاي اإلالُى لاث ألاحهؼة الُغ ًجب ؤن ال جِخصغ حكَغ

لاث بى ؾاثل اللالج وؾبل ؤلاصالح لظلٗ البض مً بكؼاء  واإلاسالٌاث ،ولًٕ ًجب ؤن حلنى َظٍ الدكَغ

ب  ابت اإلاالُت وجمُٕجها مً جصٍى ٔاًُت ألحهؼة الُغ  اإلاسالٌاث وألاوطاق الخاػئت .صالخُاث 

ابت اإلاالُت والبضء الجضي بخؼبُّ مبضؤ  - ابُت التي جلؼم ؤلاصاعاث الخظىق للُغ لاث الُغ وطم الِىاهحن والدكَغ

ا اث هـغا إلهدكاع الجغاثم الاُخصاصًت وجإزحَر ٔاًت اإلاؿخٍى  الثىاب واللِاب كلى 

ابت اإلاالُت بمىؿٌحن مسخصحن وطوي -  .1 ض ؤحهؼة الُغ ابت كلى ؤن  ًو ٌٓاءاث كلمُت وكملُت في مجاالث الُغ

م بازخباعاث  ل الللمي لللاملحن في َظٍ ألاحهؼة كلى صعحت البٖالىعٍا ٓدض ؤصوى بطاًت بلى مغوَع الًِل اإلاَا

بُت بصٌت مؿخمغة  حضًت وكلى صعحت مً الصلىبت للِض صوعاث جضٍع

ابت اإلاال- ُت مً زال٘ مِاعهت ماَى مسؼؽ للمل اإلاغاُبحن اإلاالحن جٌلُل هـام الخىاًؼ كلى ألاصاء في ؤحهؼة الُغ

 اإلاالُت ألازغي. والامخُاػاثمم ألاصاء اإلاىٌظ مً ُبلهم بطاًت بلى جدؿحن الغواجب 

ابت اإلاالُت التي حلنى بما ًجب ؤن ًخمخم به  لاث ؤحهؼة الُغ اجٌلُل هصىص حكَغ مً خصاهاث جٌٕل  مىؿٌَى

ت الخامت في مماعؾت ؤكمال  هم.لهم الخٍغ

ٔاهذ .- ابت اإلاالُت مً ُبل الؿلؼاث الللُا وبإي صٌت   كضم الخضزل في ؤكما٘ ؤي مً ؤحهؼة الُغ

ابت - ابت الخاعحُت ًٖلما ػاصث ًلالُت الُغ ابت الضازلُت و الُغ طغوعة وحىص آلُت للخيؿُّ والخلاون بحن الُغ

ا . خباعاثالازالضازُت ٔلما ؾهل كلى اإلاغاُب اإلاالي الخاعجي جدضًض وؿبت وهؼاَ   اإلاؼلىب بحغاَئ

ابت باإلايكإة حمُم -  التي حلِض صازل َظٍ اإلايكإة. الاحخماكاثخظىع مؿاو٘ الُغ
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 الُت  وعالكخه بالسكابت امل ألاداء:  جلُُم املبدث الثاوي

ؤؾخإزغ مىطىق ألاصاء جُُِم ألاصاء باَخمام واؾم مً لضي الٕخاب و الباخثحن في مجالث الضعاؾت         

ُت ٓظلٗ العجباػه بجىاهب مهمت مً خُاة  ت و اإلاداؾبُت و اإلاالُت و اإلاصًغ الللمُت الاُخصاصًت مجها ؤلاصاٍع

هىاكها وكلى الغهم مً جؼابّ الىـغة اللامت اإلاىـماث و اإلااؾؿاث والىخضاث الاُخصاصًت كلى ازخالي ؤ

 للملُت جُُِم ألاصاء و عص مٌاَُم كضة و مسخلٌت للملُت ألاصاء .

: مفهىم ألاداء و مىىهاجه  املعلىب ألاٌو

: مفهىم ألاداء  الفسع ألاٌو

م ٌلٕـ ٓال ًِصض بمٌهىم ألاصاء اإلاسغحاث ؤو ألاَضاي التي ٌؿعى الىـام بلى جدُِِها ، و لظا ًهى مٌهى       

مً ألاَضاي و الىؾاثل الالػمت لخدُِِها ؤي ؤهه مٌهىم ًغبؽ بحن ؤوحه اليكاغ و بحن ألاَضاي التي حؿعى 

 َظٍ ألاوكؼت بلى جدُِِها صازل اإلاىـمت 

خؿب الباخثىن عوزً ولؿغ ؾخما كغي ألاصاء كلى ؤهه : "ٌلبر كً بمٖاهُت اإلاىـمت في جدُِّ ما جصبىا       

ٌاث التي كغطذ  بلُه مً ؤَضاي ـهغ لىا مما جِضم و كلى الغهم مً الخباًً اإلالخىؾ في الخلٍغ بلُضة ألامض" ٍو

ت و بمٖاهُتها مً ؤحل جدُِّ ألاَضاي  بن ؤهلب الباخثحن اجٌِىا كلى ؤن ألاصاء َى " هدُجت جهاثُت لِضعة الكٓغ

ظٍ وحهت هـغ ال ًسخلٍ كلحها ازىان ، و لًٕ الازخالي الىاضح ًمًٕ ف  1ي جدضًض الىدُجت و اإلاٌهىم ، َو

 حلٍغٍ خؿب باهٌىلي : ٌلغي ألاصاء مً زال٘ زالزت كىاصغ : اإلاىاعص و ألاَضاي و الىخاثج في الكٖل الخالي :

م   : مثلث ألاصاء 02قٖل ُع

 

                           الفعالُــــــــت                                                                               

  الىــــــــــــــــــــفــاءة

 

 

ت ، مظٓغة ماحؿتر ، حاملت ؤبي بٕغ  اإلاصضع : ػلخت كبض الِاصع ، مداولت ُُاؽ ٌٓاءة الجاملت الجؼاثٍغ

 07، ص  2012 - 2011بلِاًض ، جلمؿان ، ؾىت 

 

                                                           
ُّ مدمض ،1  . 64، ص   5، ص  2004 - 2003الِاَغة ، مصغ صاع الٌٕغ اللغبي ،  ،جلُُم ألاداء مداخل حدًدة لعالم حدًدكبض اإلادؿً جًى

 النتائــــج

 المــــــوارد األهـــداف
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

ُّ بُجهما ، و  ؤي بلض الٌٕاءة الٌاكلُت بلض اإلاىاػهت ًهظٍ اللىاصغ لِـ لها بمل٘ؼ مً بلظها ، بال بطا جم الخًى

ىق في مساػغ و بهؼالُاث ال ًخم الخدٕم ًحها ؤو  بن ؤزظ ٔل مجها بمل٘ؼ كً بلظهما مً قإهه ؤن ٌؿمذ بالُى

 لظا ٌلغي ألاصاء بصٌت كامت في الدؿُحر كلى ؤهه الجمم بحن الٌاكلُت و الٌٕاءة .جدبلها 

 الفسع الثاوي : مىىهاث ألاداء :

 1ًىحض كضة مٖىهاث لألصاء و مً بحن ؤَم اإلاٖىهاث هظٓغ :

٘ ًترة ٌلبر كً مِضاع الؼاُت اللِلُت و الىٌؿُت و الجؿمُت التي ًبظلها الٌغص في اللمل زالٓمُت اللمل : -1  

ػمىُت مدضصة حلبر كً اإلاِاًِـ التي جِِـ ؾغكت ألاصاء ؤو الٕمُت زال٘ ًترة ػمىُت مدضصة كً البلض الٕمي 

 للؼاُت اإلابظولت

حلني مؿخىي الضُت و الجىصة و مضا مؼابِتها ، الجهض اإلابظ٘و للمىاصٌاث ًٌي بلع هىكُت اللمل :   2- 

ُت ، ما حهم هىكُت و حىصة الجهض اإلابظ٘و و الٕثحر مً اإلاِاًِـ التي ألاكما٘ ُض تهم ٓثحرا بؿغكت ألاصاء ؤو الٕم

 جِِـ صعحت مؼابِت ؤلاهخاج للمىاصٌاث و التي جِِـ صعحت ؤلابضاق و الابخٖاع في ألاصاء .

ٔاث و الىؾاثل و همؽ بهجاػ اللمل :  3 - ِت التي جاصي بها الٌغص كمله و ُُاؽ بلع الخغ ًِصض به الؼٍغ

بها في ؤصاثه للمله ، ًللى ؤؾاؽ همؽ ؤلاًجاع ًمًٕ ُُاؽ الترجِب الظي ًماعؾه الٌغص في ؤصاء  الؼَغ التي ُام

ٔان اللمل الجؿماوي بالضعحت ألاولى . ٔاث ؤو ألاوكؼت ، بطا  ج َظٍ الخغ ٔاث ؤو ؤوكؼت ملُىت و مٍؼ  خغ

 املعلب الثاوي : مُادًً ألاداء والعىامل املؤثسة علُه:

 داءالفسع ألاٌو : مُادًً ألا 

ت لخدُِِه و لِض خضص هماًجحن مجاالث  لألصاء مجاالث ملُىت ٌلٕـ ٔل مجها َضًا ملُىا ، حؿعى الكٓغ

 1ألاصاء في كضة مُاصًً : 

 مُضان ألاصاء اإلاالي : -ؤ 

ًغجبؽ َظا اإلاُضان بالجاهب اإلاالي و ٌكحر بلى اإلاٌهىم الظُّ لألصاء في مىـماث ألاكما٘ ألهه حهخم باإلاسغحاث 

 ِِت مً ألاَضاي اإلاالُت.اإلاخد

 مُضان ألاصاء اإلاالي و الدكوُلي: -ب 

ًجمم َظا اإلاٌهىم بحن مٌهىمي ألاصاء اإلاالي واللملُاحي و ٌلبر كً اإلاٌهىم الىاؾم لألصاء مً زال٘ اَخمامه 

كوُلُت بإصاء اللملُاث اإلاالُت و الدكوُلُت ، بطا ٌؿخسضم في ُُاؾه باإلطاًت بلى اإلااقغاث اإلاالُت ماقغاث ح

ا مً اإلاِاًِـ التي جغجبؽ  ّ و هحَر ُت و هىكُت اإلاىخج ًظال كً ًلالُت الدؿٍى  ٔالخصت الؿُى

                                                           
ت ، مصغ  الظلىن الخىظُميمدمض ؾلُض ؤهىع ؾلؼان ،1  . 219، ص  2003، الضاع الجاملُت الجضًت ، ؤلاؾٕىضٍع
 . 66ص ،   2011صاع صٌاء لليكغ و الخىػَم ، كمان ، ػبلت ؤولى ، املؤطظت و ألاداء املالي إلاطتراجُجُللمصازف خىىمت،كالء ًغخاث ػالب1
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

اإلااقغاث اإلاالُت ؤلاًصاح كىه بصىعة  بمؿخىي ؤصاء اللملُاث اإلاصغي و ًبرػ َظا لألصاء التي ال ٌؿخؼُم

 صُُِت .

 مُضان الٌاكلُت الخىـُمُت: -ج 

َى اإلاٌهىم ألاوؾم و ألاقمل  إلاُضاًً ألاصاء و ًضزل طمجها ٔل مً ألاصاء اإلاالي و الدكوُل ، لظا             

 ًالٌاكلُت ملُاع ًِِـ مضي جدُِّ اإلاصغي ألَضاًه اوسجاما مم البِئت  

تي ٌلمل ًحها مً خُث اؾخوال٘ اإلاىاعص اإلاخاخت و ُضعة اإلاصغي كلى البِاء و الخٍُٕ و الىمى و ال الخاعجي

بوع الىـغ كً جدُِّ ألاَضاي التي ٌؿعى بلحها ، ًاإلاصغي الظي ًدؿم بالٌلالُت َى الظي ٌؿخؼُم جدُِّ 

ٍ ماقغا ؤؾاؾُا في ؤَضاًه و ُض قاق اؾخلما٘ َظا اإلاٌهىم بحن كضص مً الباخثحن واإلاسخصحن وجم اكخماص

 جُُِم ؤصاء اإلاصغي و ُُاؽ الٌاكلُت .

 الفسع الثاوي : العىامل املؤثسة في ألاداء : 

مًجب ؤن ًإزظ اإلاؿاولىن في  جُُِم ألاصاء إلاىـمت ما حكوُل كىامل ُض جازغ في ألاصاء ، ومً بحن  ضكى اكخباَع

 1جلٗ اللىامل ما ًلي : 

اللمل ُض ًازغ في ألاصاء ًاإلاىـمت التي حلالج حجما ٓبحرا مً اللمل ُض  اإلالخىؾ في حجم الازخالي - 1       

 خاج بلُه ؤزغي لضحها حجم ؤُل مً هٌـ اللمل .دجدخاج بلى مىاعص لٖل وخضة كمل ؤُل مما ج

وحىص ؤو كضم وحىص ألاكما٘ اإلاخإزغة ُض ًازغ في ملض٘ ؤلاهخاج : بن الِضع الظئُل مً ألاكما٘ الوحر  - 2

لخبر بصٌت كامت ؤمغا كاصًا بل و مخؼلبا لخإمحن جضًّ اللمل اإلاؿخمغ لللاملحن في اإلاىـمت ، و ُض اإلاىجؼة ٌ

ذ   في ملض٘ ؤلاهخاج . اهسٌاطالضي اللاملحن  الاهخـاع ٌؿبب الىِص في اللمل اإلاخاح ُو

ٍ كمل ؤلاهخاج كل - 3 ى كىامل كضة مجها الخدؿِىاث الخىـُمُت و ؤلاحغاثُت طاث ؤزغ مباقغ كلى ألاصاء : ال ًخُى

مالءمت الترجِباث الخىـُمُت و ؤلاحغاثُت ، ًالخلضًل الخىـُمي مثال الظي ٌوحر مً جضًّ و جخابم اللمل كاصة ما 

ت جغجب   واضخا في ملض٘ ؤلاهخاج . اعجٌاكاًترجب كلُه حوحرا في ملض٘ ؤلاهجاػ و مُٕىت اللملُت الُضٍو

اًً بدؿب الخىػً الجوغافي للىخضاث مً حغاء الـغوي اإلادلُت : ألاصاء في اللملُاث اإلاخمازلت ُض ًدب  -  4

ُض جدباًً ملضالث ؤلاهخاج بؿبب الـغوي اإلادلُت ختى لى ؤصي هٌـ اليكاغ في مىاػً مسخلٌت بىٌـ صعحت 

 الٌٕاءة .

ض جدخىي كل لإلهخاجهىكُت وخضة اللمل الخام ُض جِض ي الى ملضالث مسخلٌت 5_ ى ،ملضالث الاصاء بؼبُلتها،ُو

ض جـهغ كملُت ما مثال ملضال حُض  لٕجها مً الىاخُت الىىكُت ُض  لإلهخاجمخوحراث كً هىكُت اللمل اإلاىجؼ ،ُو

 جخمثل في اصاء عصيء.

                                                           
ت ، ،  دألاداء مدخل حدًد لعالم حدً مجلُُجىًُّ مدمض كبض اإلادؿً ،1  . 7-6،  ص ص   2003 - 2004صاع الٌٕغ اللغبي مٕخبت الجهظت اإلاصٍغ
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 جلُُم الاداء. طعوأ وفىائداهداف  املعلب الثالث:

:اهداف جلُُم الاداء.  الفسعاالٌو

م  ان الهضي الاؾاس ي مً وعاء كملُت جُُِم الاصاء َى جدُِّ الترابؽ بحن اإلايكاة واللامل مً زال٘ ًع

اجه وجدؿحن اللالُاث في  ضعتها كلى  بِئتمدخٍى م ٌٓاءة اإلاىـمت ُو ذ الى ًع اللمل ،ٓما حهضي في هٌـ الُى

 1حهت هـغ اللامل ٌؿاكض جُُِم الاصاء كلى جدُِّ الاَضاي الخالُت:جدُِّ اَضاًها ومً و 

غ ممخاػة. أحصجُم الاًغاص كلى جدؿِى1_  للخص٘ى كلى جِاٍع

ّ هصخه 2_  وبعقاصٌٍؿخؼُم الٌغص الاإلاام بىىاحي الظلٍ في كمله والتي جدخاج الى كالج، وطلٗ كً ػٍغ

 لخدؿحن اصاًه.

 اإلاىؿٍ واللمل كلى كالحه.جدضًض هِاغ الظلٍ والِصىع في اصاء 3_

غ الظي ًدضر مؿخِبال. كضاص_ب  الٌغص اإلاِابلت لخؼٍى

 ه.ثباللضالت واإلاؿاواة بِىه وبحن ػمال  خؿاؽ_ؤلا 

 ه مىطم الخُُِم.ثصاآقلىع اللامل بمؿاولُخه وان 6_

 ومً وحهت هـغ اإلاىـمت ٌؿاكض جُُِم الاصاء كلى:

 ا.خضًث اإلالىُحن_حلخبر وؾُلت للخٕم كلى الاشخاص 

خؼلب الامغ ًصلهم.   _حؿخسضم لخدضًض الاشخاص الظًً الًصلخىن لللمل ٍو

ب.  _حؿاكض كلى جدضًض الخاحت الى الخضٍع

ب.  _حلخبر مُِاؾا للخٕم كلى ؾُاؾت الازخباع وؾُاؾت الخضٍع

 _وطم اإلاكغي اإلاىاؾب في اإلاٖان اإلاىاؾب.

 بمغجبت ممخاػة او طلٌُت._جىمُت مِضعة الغئؾاء كلى الخدلُل بمغاكاة ان جِضًغ اللامل 

ً والغئؾاء مً زال٘ مخابلت  لإلصاعة_اجاخت ًغصت  الللُا باإلاىـمت لخٖىن آثر ُضعة كلى جُُِم حهىص اإلاضًٍغ

ضعتهم في جُُِم مغئوؾحهم.  مضي حضًتهم ُو

 

                                                           
ت ، ،  دُين ألاداء مدخل حدًد لعالم حدًجلجىًُّ مدمض كبض اإلادؿً ،1  .59،  ص   2003 - 2004صاع الٌٕغ اللغبي مٕخبت الجهظت اإلاصٍغ
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ٌ  الفصل  البىيي داءوألا  املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

م   :َضي جُُِم الاصاء.03قٖل ُع

اإلاخىاػن، اإلاجمىكت اللغبُت جُُِم اصاء اإلاغؾؿاث في ؿل ملاًحر الاصاء اإلاصضع:مدمىص كبض الٌخاح عطىان، 

ب واليكغ ،ػبلت الاولى   12،ص2012للخضٍع

ابت . َضي جُُِم الاصاء َى الخوظًت اللٕؿُت للمىـىماث الٌغكُت اي اصاعاث اإلاىـمت والىـا م ٖٓل للُغ

اثُت  .      الُى

 جلُُم الاداء. فىائدالفسع الثاوي: 

ت مٌُضة في اؿهاع ًاكلُت اللملُاث  ابت الاصاٍع الاطىاء  وبلِاءحلخبر ملضالث الاصاء مً وحهت هـغ الُغ

 1كلى مىاػً اإلاكٕالث التي هي بداحت الى احغاء جصخُخي ومً طلٗ:

                                                           
ت ،، جلُُم الاداء مدخل حدًد لعالم حدًداإلادؿً،جىًُّ كبض 1  .5ص، 2003_2004صاع الٌٕغ اللغبي مٕخبت الجهظت اإلاصٍغ
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 .لألًغاص_الاؾخسضام الوحرةالؿلُم 

 _الخىػَم الوحر الؿلُم لللمل.

 . اإلاالثمت_الاحغاءاث الوحر 

 _الدكوُل الوحر الٖافي للملضاث.

 جُُِم الاصاء في الىِاغ الخالُت :  ًىاثضٓما ًلخص البلع 

ٔاثؼ الاصاء اَم _ٌلخبر جُُِم   التي جبنى كلحها كملُت اإلاغاُبت والظبؽ. الغ

ت مىاػً الِىة والظلٍ في اإلايكاة.  _ًٌُض جُُِم الاصاء بصىعة مباقغة في حصخُص اإلاكٕالث وخلها وملًغ

غ  او كىض  والاؾدثماعاث_ٓما ًٌُض في جؼوٍض الاصاعة باإلاللىماث الالػمت الجساط الِغاعاث الهامت ؾىاء للخؼٍى

ت.اح ٍغ  غاء حوحراث حَى

عؾم الؿُاؾاث اللامت ؾىاء كلى مؿخىي اإلايكاة او كلى مؿخىي الصىاكت او كلى  صكاثم_ٌلخبر مً اَم 

 مؿخىي الضولت.

 _ٓما ٌلخبر مً اَم مصاصع البُاهاث الالػمت للخسؼُؽ.

 

 .داءطع جلُُم ألا أ الفسع الثالث:

 1ً زاللها ًصبذ ًلاال ،َظٍ الِىاكض هي:صاء مَىاْ مجمىكت مً الِىاكض ٌؿدىض كلحها جُُِم ألا 

ؾخسضام مٌاَُم وملاًحر مىطىكُت مىخضة لُِاؽ وجُُِم اللاملحن في اللمل الىاخض او اإلاجمىكت ا -

 اإلاخجاوؿت بما ًٌٕل وخضة مىطىكُت الُِاؽ والخُُِم. الىؿٌُُت

دا لصخص، ألزؼاء ؤمٌهىم ان الخُُِم لِـ جصُضا  جإصُل - حلغي كلى همؽ  َى  وبهماو اتهاما اوججٍغ

اإلاؿتهضي او اإلاٌترض لخدضًض ما ُض ًخىاحض مً ُصىع ومؿاكضة  خاباألصاءالٌللي مِاعه ؤصاثهومؿخىي 

ه.  الٌغص كلى جٓغ

حر هـام ًلا٘  - اتهم ًدُذ الىِل الىاضح والؿلُم ؾبحن الغئؾاء واإلاغئو  لإلًصا٘جًى حن كلى ازخالي مؿخٍى

غاث اإلاغئوؾحن وملاًحر الخُُِم للمغئوؾحن و  وؤَضايإلاٌهىم   .لغئؾائهمٓظا هِل اعاء وجبًر

 

                                                           
ا اًضاح وبُان،مدمض ًخخي1  ..308ص، 2003ػَم مصغ ،صاع اليكغ والخى ، مصعلحا اداٍز
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: الفصل  البىيي وألاداء املالُت السكابت                                                             ألاٌو

ا الاصلُت اإلالخمضة التي ُض جازغ كلى خُاصًت ومىطىكُت  - اؾخٌاء اإلاللىماث كً اصاء الاًغاص مً مصاصَع

 الخُُِم.

ٓت في كملُت الخُُِم مً زال٘ اقتراْ اإلاغئوؾحن في كملُت جُُِمه اما مً زال٘ صكىجه إلالء همىطج اإلاكاع  -

ًحر الاصاء بمىطىكُت االلاملحن وجؼبُّ مل لألًغاصالخُُِم وجىطُذ اهجاػاجه او مً زال٘ مِابلت الغئؾاء 

ظا بىاءا كلى ازالُُاث اإلاهىت . لالُت َو  ًو

ا في جُُِم ألا ؾومً هاخُت ازغي جىحض بلع ألا  َغ ت ًجب جًى  2صاء هي:ـ الظغوٍع

غاُب ألا جخؼلب كملُت ُُاؽ وجُُِم ألا  -  صاء بكٖل مؿخمغ.صاء وحىص شخص ًالخف ٍو

ابلت الخؼبُّ والخدُِّ. ؤجخؼلب كملُت ُُاؽ وجُُِم الاصاء وحىص ملاًحر وملضالث  -  صاء واضخت ُو

ُت والٌصل بم زاصُتصاء ُغاعاث ٓثحرة جُُِم ألا  هخاثججبني كلى طىء  -  واإلاٖاًأثؿخِبل اإلاىؿٍ مثل: التُر

غ كىصغ اإلاىطىكُت .  لظا ًجب جًى

اتهم ؤلا إًجب - ٔاًت اللاملحن كلى مسخلٍ مؿخٍى ت اإلاهىُت لُِاؽ وجُُِم ألا ن ًسظم  صاء لِكلغ حمُلهم صاٍع

 بجزاَت وكضالت هـام اإلااؾؿت في كملُت الخُُِم.

 داء خلُُم ألا عالكت هظام السكابت املالُت ب السابع: املعلب

:ألا  الفسع  العالكت بُنهما. ٌو

ابت هي كملُت  ها اخض الباخثُحن "الُغ ابت ًِض كًغ ان كملُت جُُِم الاصاء هي حؼء مً كملُت الُغ

جىحُه الاوكؼت صازل الخىـُم لٖي جصل الى َضي مدضص، وان جُُِم الاصاء َى اؾخِغاء صالالث وماقغاث 

ابُت لٖي ًخم اجساط  ُغاعاث حضًضة لخصخُذ مؿاعاث الاوكؼت في خالت اهدغاًها او جآُض اإلاللىماث الُغ

ابُت الكاملت بما ًحها جُُِم  ٔاهذ جخجه ًلال الى الاهجاػاث اإلاغهىبت ،اي ان اللملُت الُغ مؿاعاتها الٌللُت اطا 

م الاوكؼت في الاججاَاث اإلادِِت  مً  ومىلها لألَضايالاصاء جسخص اؾاؾا بىؿٌُخحن :الاولى مداولت ًع

ظا َى جُُِم   1ألاصاء.الاهدغاي ،والثاهُت جصخُذ مؿاعاث الاوكؼت ،َو

ٔان ٔل ش يء ًدضر ػبِا للخؼت اإلاىطىكت والخللُماث  hloyafوخؿب  ابت كلى الخدِّ كما اطا  الُغ

 وألازؼاءوان هغطها َى الاقاعة الى هِاغ الظلٍ اإلاىطىكت والخللُماث الصاصعة  اإلادضصة، واإلاباصتالصاصعة 

 ض ملالجتها ومىم جٕغاع خضوثها وهي جؼبّ كلى ٔل ش يء.بِص

 

                                                           
ت ،ولُت الخجازةصالح كبض الباقي، 2 ت، الضاع الجاملُت  ،ادازة املىازد البشٍس  .285ص، 1999حاملت الاؾٕىضٍع

ب واليكغ ،مصغ،، زضىان، جلُُم اداء املؤطظت في ظل معاًير الاداء املخىاشن مدمىص كبض الٌخاح 1  .10ص، 2012_2013اإلاجمىكت الوغبُت للخضٍع
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 ٍ ابت مً خُث الوغض ؤًمًٕ مالخـت الخضازل الٕبحر بحن جُُِم  hloyafومً زال٘ حلٍغ صاء والُغ

ان الهضي مً اإلاغاُبت َى طمان ان الِغاعاث التي اجسظتها الاصاعة الللُا  uuavlvlldوoylalluمجها، واكخبر 

ٌاءة مً احل جدؿحن اصاء اإلااؾؿت.  2ًخم جدبلها بٌلالُت ٓو

م  ابت اإلاالُت بخُُِم ألا  04الكٖل ُع  صاء :كالُت الُغ

 

 

 

 

اء اإلاالي للماؾؿت، مظٓغة جسغج لىُل قهاصة اإلاصضع: مجىذ كخُِت، صوع الخضُُّ الضازلي في جُُِم ألاص

 . 85، ص 2006-، 2005اإلااحؿتر ، كلىم الدؿُحر، حاملت مدمض زُظغ ، بؿٕغة، 

ابت  ابت اإلاالُت بخُُِم الاصاء في اإلااؾؿت ًىحىص هـام ُع ومً زال٘ َظا الكٖل ًخطح لىا كالُت الُغ

ـام اإلاداؾبي ًهي هٌؿها مضزالث الخدلُل ًلا٘ وحُض ًاهه ًظمً مسغحاث ؾلُمت وصُُِت للخؿاباث وللى

ابي ًلا٘ ًظمً وحىص ماقغاث مالُت صخُدت.  اإلاالي، ووحىص هـام ُع

 الفسع الثاوي: جدظين الاداء مً خالٌ هظام السكابت املالُت.

ابت الضازلُت َى طمان هىكُت حُضة للمللىماث التي ًيبغي  الغثِؿُتان مً الاَضاي  لىـام الُغ

٘ الاكخماص كلحها في البُاهاث اإلاداؾبُت لخماًت الىِضًت  اإلااصًت للميكاة ،والتي جلجا َظٍ الازحرة الى  وألاصى

حر هـام مللىماحي مداؾبي حُض ومالًم إلاؿخسضمي الاصاعة والتي حؿخولها في جُُِم الاصاء واج ساط الِغاعاث جًى

 .اإلاىاؾبت

زلل ًؼٌىا كلى هـام اإلاللىماث اإلاداؾبُت ًاهه ٌكٖل مصضعا اؾاؾُا للضة مكأل مً  ًإي

اإلاكأل الدكوُلُت ،التي جىاحهها الٕثحر مً اإلااؾؿاث الاُخصاصًت ،والتي جٖىن كاصة ؾببا في ازخٌاء البلع 

يخج َظا الخلل في الىـام كً جىصُل اإلاللىماث اإلا ذ اإلاىاؾب مجها ،ٍو الُت الهامت ،او كضم جىصُلها في الُى

الجساط الِغاع، وهـغا الكخماص ٓثحر مً الِغاعاث كلى اإلاللىماث اإلاداؾبُت واإلاالُت في جؼوٍض الاصاعة بهظٍ 

ذ اإلاىاؾب ،ًاصي الى كضم ٌٓاءة اكما٘ اإلااؾؿت ،وبالخالي الى وكاة اإلاكأل الدكوُلُت.  اإلاللىماث في الُى

كخباع اإلاللىماث اخض كىامل الاهخاج صازل اإلااؾؿت اط جضزل البُاهاث في قٖلها الخام لظا ًمًٕ ا

 ٓمىخج حضًض  الجهاجيمثلها مثل اإلاىاص الاولُت ،بلضَا جسظم َظٍ البُاهاث الى كملُت اإلالالجت لخسغج في قٖلها 

                                                           
ت في جدظين اداء املؤطظت الاكخصادًت ،،ىهاًتٔىزغ ب2 لدؿُحر ،حاملت ُاصضي مغباح مظٓغة لىُل قهاصة اإلااؾتر، ٔلُت كلىم ادوز املىاشهت الخلدًٍس

 .33ص2011_2012،وعُلت

ابي ًلا٘ مسغحاث مداؾبت  هـام ُع

 ؾلُمت وصُُِت

غ وماقغاث مالُت  جِاٍع

 ؾلُمت وصُُِت
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ٌ  الفصل  البىيي وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

مللىماث صالخت الاؾخلما٘ ،ًخلخبر اإلاللىماث اإلاداؾبُت الاصاة الاؾاؾُت للملُت اجساط الِغاع 

ٍ هجاح َظٍ الازحرة بضعحت ٓبحرة كلى مضي صخت ومصضاُُت اإلاللىماث وصُتها في جمثُل الىاُم الظي  خُى ٍو

 ٌلخبر مً مدضصاث الِغاع الؿلُم.

ؼ اإلاالي ولٖي جخصٍ َ ظٍ اإلاللىمت اإلاداؾبُت بالصخت واإلاصضاُُت والضُت وختى جٖىن ملبرة كً اإلآغ

مًٕ الاكخماص كلحها في اجساط الِغاعاث ،ًاجها ًجب ان جٖىن مصاصَ كلحها مً ػغي مضُّ  للماؾؿت ٍو

اهه ٌلض خؿاباث،والظي بلض ُُامه بٌدص وجضُُّ وعُابت الاكما٘ باإلااؾؿت وبلض اجمام بغهامج الخضُُّ ً

غا كً مضي صخت وصُت مسغحاث اإلاداؾبت واإلاخمثلت اؾاؾا في اإلاحزاهُت وحض٘و خؿاباث الىخاًج وكً  جٍِغ

ت.   1اإلاالخـاث والخىصُاث التي ًغاَا طغوٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مدمض مظٓغة جسغج لىُل قهاصة اإلااحِؿتر ،كلىم الدؿُحر ،حاملت ،دوز الخدكُم الداخلي في جلُُم الاداء املالي مجىذ كخُِت ،1

 83ص، 200_52006زُظغ،بؿٕغة،
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ٌ  الفصل  بىييال وألاداء املالُت لسكابتا                                                             :ألاو

 خاجمت الفصل:

ابت اإلاالُت في اي مىـمت ٌلخبر مً الامىع الهامت في هجاح اإلاىـمت في  لالت للُغ ان وحىص اهـمت ٌٓاة ًو

ابت اإلاالُت مً اؾاؽ مهم مً بحن الاؾـ التي جِىم كلحها جلٗ  ؤَضاًهاجدُِّ  هـغا إلاا حكٖله اهـمت الُغ

 اإلاىـمت.

ابت ٔىؿٌُت مد جب ان ال ًىـغ الى الُغ ًجب ان هىـغ الحها ٓيكاغ مدكلب للواًت  وبهماضوصة ٍو

مً ان ماًجب كمله ُض جم جىٌُظٍ ًلال وجبُان  للخإٓضاإلاداؾبت  ووؿاثٍالاصاعة  وؿاثٍمخٖامل وجىضمج ًُه 

 مىاػً الِصىع ومىاػً الخؼىاث اإلاصدخت اإلاىاؾبت.

ابت اإلاالُت له   ألصخاباث اًجابُت ؾىاء واولٖاؾ ًىاثضان لجىء اإلااؾؿاث الى اللمل بىـام الُغ

ٍغ  اصاة ًلالت في جدؿحن الاصاء في اإلااؾؿت  ألههاإلااؾؿت او الاػغاي اإلاخلاملت ملها ومداولت جدؿِىه وجؼٍى

اصة اإلاغصوصًت وحلـُم الاعباح وجِلُل اإلاساػغ. ابت اإلاؿخمغة والتي حلمل كلى ٍػ  الاُخصاصًت مً زال٘ الُغ
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

 :الثاوي الفصل ملدمت

ش التزاماتها مىاحهت كلى ُضعتها بمضي ماؾؿت ألي اإلاالُت الىطلُت جِاؽ     حهت مً اؾخدِاُها بخاٍع

غ في كضَاحؿا مالُت كىاثض زلّ في بمٖاهُتها وبمضي  البِاء لها ًظمً ما ؤزغي  حهت مً وجىؾُله وكاػها جؼٍى

 . اإلااؾؿت وكاغ كً كلحها اإلاخدصل اإلاللىماث باؾخسضام وطلٗ والاؾخمغاع

٘  مُضاهُت صعاؾت بةحغاء ؾخِىم الٌصل َظا في وكلُه ابت خى ٔالت ألاصاء بخدؿحن وكالُتها اإلاالُت الُغ  بىٗ     لى

ٌُت والخىمُت الٌالخت ٔالت  اصاء ُُاؽ زال٘ مً  لخظغ بؿُضي الٍغ ابت واُم وصعاؾت الى  اَم كلى اكخماصا ًحها الُغ

ابت لخىٌُظ واإلاؿخلؼماث الاؾالُب ض اإلاالُت الُغ  :مبدثحن الى الٌصل َظا ُؿمىا ُو

٘  اإلابدث ٌُت والخىمُت الٌالخت لبىٗ جِضًم: الاو   .الٍغ

ابت وواُم الاصاء جُُِم:الثاوي اإلابدث ٔالت في  اإلاالُت الُغ   .الى
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

 

ٌ  املبدث فُت والخىمُت الفالخت بىً جلدًم : ألاو  .الٍس

ت للٌالخت ؤلاؾتراجُجُت ألاَمُت كلى الىػني اإلاُثاَ ؤٓض   الصالب في اإلاىحىصة الٖامىت للؼاُاث هـغا و الجؼاثٍغ

التها و الٌالخت اإلاىاعص ًسص ًُما  جبنى للظغوعة هـغا و جىمُتها في ٌؿاَم مما طلٗ هحر و جغبت و مىار مً مَا

اث ؤخض جؼىعَا و ٓبري  ؤَمُت جٕدؿب الٌالخت ًةن الوظاثُت للمىخجاث الىػىُت الخاحُاث  جغجٕؼ التي ألاولٍى

 .اإلالخاصة ألازغي  ُتالبىٕ الخضماث بلى بطاًت و َظا حلبحر ؤي مً صاللت ؤٓثر

 ٌ فُت :املعلب ألاو  ملدت خٌى بىً الفالخت  والخىمُت الٍس

 ٌ فُتوشأة :الفسع الاو   .بىً الفالخت والخىمُت الٍس

م الغثاس ي اإلاغؾىم بمىحب ؤوكإ كمىمي بىٗ َى        13ـــــــل اإلاىاًّ 1402 ألاولى حماصي 17 في اإلااعر106/82 ُع

ل 30 في اإلااعر 85 ــ 84 بمغؾىم كض٘ الظي ،و1982 1ماعؽ ى1985 ؤًٍغ ت كً كباعة ،َو  شخصُت ) مؿاَمت قٓغ

ت ا الٖاثً صج، 330000000000 ُضٍع عؤؾما٘ طاث ( ملىٍى  بالجؼاثغ كمحروف اللُِض قاعق 17 ب الغثِس ي مَِغ

ٔالت 140 ب BADR البىٗ الوحر،بضؤ مم جاحغا ٌلض و اإلاالي باالؾخِال٘ ًخمخم خُث اللاصمت ٘  و  ػغي كجها له مخىاػ

BNA ذ في لُظم ٔالت 292 الغاًَ الُى ت 41 و و ت مضًٍغ اث 7 و حهٍى اصة في الٕثاًت ظٍَ و كامت مضًٍغ  جؼىع  و ٍػ

ّ مؿخمغ  ؤَمُت و  الكبُٕت لألَمُت هـغا و  الىػني اإلاؿخىي  كلى ألاقمل البىٗ حلل قإجها مً اؾتراجُجُت ًو

  البىىْ مجلت ُامىؽ ػغي مBADRً البىٗ صىٍ َضًها و حكُٕلها

BANKERS AL Manach ؼ 2001 الؼبلت ٘  اإلآغ ت البىىْ جغجِب في ألاو  اللالمي الترجِب في 668 اإلاغجبت و الجؼاثٍغ

 . مصىٍ بىٗ 4100 بحن

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
م    ضة الغؾمُت ، اللضص  1982، اإلااعر ماعؽ  106/82مغؾىم ُع ٌُت ، الجٍغ  .1982ماعؽ  16، 11، اإلاخللّ باوكاء بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍغ
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

 الفسع الثاوي :الهُيل الخىظُمي للىوالت.

 

 

 

 . للىوالت داخلُت وثائم : املصدز

       مً  BADR ٘ مؿخواهم لٌغق الخىـُمي الهُٖل ًخٖىن  ــــ 

  البىٗ صازل  اإلاخسظ و الىخُض مؿائ٘ ًهى : اإلاضًغ

ت ً جِىم خُث اإلاضًغ مم مباقغة كالُت وهي : ؾٕغجاٍع  ػواع اؾخِبا٘ الهاجٌُت، اإلاٖاإلااث كلى الغص اإلاىاكُض بخضٍو

 . اإلاضًغ

 . اللما٘ هحر ؤو اللما٘ ؾىاء الخاعج و الضازل حمُم مغاُبت ًخم الخلُت َضٍ في و : اإلاغاُبت ُتزل

اث و اإلاضًغ بحن الىؾُؽ ٌلخبر َى و : اإلاضًغ مؿاكض  . اإلاصالح و اإلاضًٍغ

 الخجاعةمضًغة  مضًغة مداؾبت

 زلُت اإلاغاُبت
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

اث  : املدًٍس

ت ــ   و الخجاعي  اللمل ًحها ًخم،اإلاداؾبت إلاصلخت اللامت الىؾاثل اإلاؿخسضمحن،حؿُحر التي هي و : خجاعةال مضًٍغ

ت ــ  الِغوض و الخجاعي  اليكاغ مصلخخحن مً ٔل جظمً  اإلاصالح مً ٔل ًحها ًجمم : اإلاداؾبت بصاعة مضًٍغ

 . آلالي ؤلاكالم مصلخت

 : إلاصالحا

 . للؼبىن  الِغوض و ألاؾهم بُم و قغاء مالُت اإلاصلخت َضٍ مؿخىي  كلى ًخم : الخجاعي  اليكاغ مصلخت  ــ ؤ 

  الضواحً جغبُت :  مثال ما مكغوق في الاؾدثماع ُغوض الؼبىن  بمىذ جِىم:الٌالحي اليكاغ مصلخت ــ ب

  اللمل مغطُت،خىاصر ألاحىع،هُاباث،كؼل مً ؾىاء اإلاىؿٌحن بِظاًا تهخم : اإلاؿخسضمحن مصلخت ــ ث

 . الخاؾىب آالث بالبىٗ،مثل اإلاىحىصة اللامت الىؾاثل اإلاصلخت َضٍ حؿُحر : اللامت الىؾاثل ُحرحؿ مصلخت ــ ر

 . الؿىت جهاًت ؤكما٘ محزاهُاث و اإلاالُت و اإلاداؾبُت اللملُاث كلى حكغي : اإلاداؾبت مصلخت ــ ج

 . الخاؾىب اؾؼتبى  له اإلاداؾبي الدؿُحر و اإلاللىماث هـام بىطم جِىم : آلالي ؤلاكالم مصلخت ــ ح

 لهضٍ و البىٗ مً ُغض ًإزظ الظي الؼبىن  كلى الالػمت الِىاهحن و ؤلاحغاءاث بجساص ًخم : الِىاهحن مصلخت ــ ر

ىن  اإلابلى حؿضًض كضم خالت في الؼبىن  كلى الغص مؿاكضة اإلاصلخت  . لضًه اإلاَغ

ٔالت ُبت بجها : لالؾدثماع مدلُت و     الؼبىن  مم مباقغة كالُت هي التي الاؾدثماع جٓغ

ت ً جِىم خُث مضًغ كً مباقغة كالُت وهي : ؾٕغجاٍع  ػواع اؾخِبا٘ ـ الهاجٌُت اإلاٖاإلااث كلى الغص اإلاىاكُض للخضٍو

  اإلاضًغ

 . اللما٘ هحر او اللما٘ ؾىاء والخاعج الضازل حمُم مغاُبت ًخم الخلُت َظٍ وفي : اإلاغاُبت زلُت ـ

ى : اإلاضًغ مؿاكض ـ اث إلاضًغا بحن الىؾُؽ ٌلخبر َو  . واإلاضًٍغ

اث   : املدًٍس

ت ـ  . والِغوؾ الخجاعي  اليكاغ مصلخخحن مً ٔل وجظمً الخجاعي  اللمل ًحها ًخم التي وهي : الخجاعة مضًٍغ

ت  ، اإلاداؾبت إلاصلخت اللامت الىؾاثل وحؿحر اإلاؿخسضمحن اإلاصالح مً ٔل ًحها ًجمم : اإلاداؾبت اصاعة مضًٍغ

 . الالي الاكالم مصلخت
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  :املصالح

 . للؼبىن  والِغوض الاؾهم وبُم قغاء مالُت اإلاصلخت َظٍ مؿخىي  كلى ًخم : الخجاعي  اليكاغ مصلت -

 . الضواحً جغبُت : مثال ما مكغوق في الاؾدثماع ُغوض الؼبىن  بمىذ جِىم : الِغوض مصلخت -

  اللمل خىاصر ، مغطُت كؼل ، هُاباث ، الاحىع  مً ؾىاء اإلاىؿٌحن بِظاًا تهخم : ؿخسضمحناإلا مصلخت -

 الخاؾىب آالث : مثل ، بالبىٗ اإلاىحىصة اللامت الىؾاثل اإلاصلخت َظٍ حؿحر : اللامت الىؾاثل حؿُحر مصلخت -

 . لؿىتا جهاًت اكما٘ ومحزاهُاث واإلاالُت اإلاداؾبت اللملُاث كلى حكغي : اإلاداؾبت مصلخت -

 . الخاؾىب بىاؾؼت له اإلاداؾبي والدؿُحر اإلاللىماث هـام بىطم جِىم : الالي الاكالم مصلخت -

 لهظٍ و البىٗ مً ُغض ًإزظ الظي الؼبىن  كلى الالػمت الِىاهحن و الاحغاءاث اجساط ًخم : الِىاهحن مصلخت -

ىن  اإلابلى حؿضًض كضم خالت في الؼبىن  كلى الغص مؿاكضة اإلاصلخت  .. هلضً اإلاَغ

ٔالت اإلاهام جِؿُم  : لخظغ بؿُضي BADR بى

 اإلاصالح مسخلٍ بحن اللمل جِؿُم ، الٌغق وكاػاث جيؿُّ ، اإلاغاُبت ، الخيكُؽ ، الخىحُه مهمخه : املدًس

ؿهغ  . اإلااؾؿت ػغي مً اإلاِغعة للؿُاؾت الجُض الخىٌُظ كلى َو

ت ٘  اثٍوؿ جىـُم كلى ألازحرة َظٍ جِىم : ( اإلاضًغ ؤماهت ) الؿٕغجاٍع  اإلاؿئى

حها : الخلفُت مىخب  مصلخت ملٌاث صعاؾت ) والِغوض الاثخمان وؿٌُت ، بالخىحُه ًِىم كلحها اإلاكغي ًو

الث وؿٌُت  ( الِغاض ظاث الخدٍى  ) والخدصُل والضكىاث الِاهىن  وؿٌُت ، الخاعحُت الخجاعة وؿٌُت ، والخلٍى

ابت وؿٌُت( اإلامىىخت الاكخماص مخابلت ٔالت محزاهُت ومخابلت هجاػا ) واإلاداؾبت الُغ  هـام جؼبُّ كلى الؿهغ ، الى

ت ؤلاعقاصاث جِضًم ، الؼباثً خؿاباث كلى الؿهغ ، البىُٕت اإلاددؿبت  ألازؼاء جصخُذ ، للمؿخسضمحن الظغوٍع

ت ػغي مً اإلاؿؼغة ألاَضاي جدُِّ اإلاداؾبي،مغاُبت اإلاجا٘ في اإلالخىؿت ٔالت مضًٍغ ت و الى   . اللامت اإلاضًٍغ

ٔالت مصالح بحن جغبؽ التي اللالُتً ومىه  جىـُم ُغاع لىحىص اإلاصالح جضازل ًإزظ وال جٖاملُت كالُت هي الى

 . مصلخت كلى ُاثم ٔل مهام ًدضص اإلااؾؿت
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فُت ُتالخىم و الفالخت بىً ووظائف مهام:الثاوي املعلب  .(BADR) الٍس

ٌ  الفسع  فُت والخىمُت الفالخت بىً مهام:الاو  3 .الٍس

    ّ ٘  الِىاكض و الِىاهحن ًو  : الخالُت اإلاهام بُِام مٖلٍ بضع  بىٗ ًان اإلاصغفي مجا٘ في بها اإلالمى

  .الىصاجم اؾخِبا٘  لها ػالب شخص لٖل خؿاباث ًخذ -

  .الاصزاعاث بجمم ًِىم-

  .الٌالحي الِؼاق زاصت الِؼاكاث جىمُت في اإلاؿاَمت-

  .لؼباثىه الخضًضًت الخؼاثً بٕغاء ًِىم-

- ٘   .والؼعاكت الصىاكت ُؼاق في الاُخصاصًحن  لألكىان والاؾدثماع  الاؾخوال٘ اخخُاحاث ًمى

َ  بالِغوض،الصغي الخاصت اللملُاث حمُم ملالجت-   .والصىضو

ُت زضماث اهخاج-  .  الِاثمت خضماثال و اإلاىخجاث جؼىع  مم حضًضة مصًغ

غ ــ  . ملامالجه و قبٕخه جؼٍى

 . اإلاصغفي اللمل مجا٘ في اللامت الخؼىعاث مً اؾخٌاصة ــ

فُت والخىمُت الفالخت بىً ووالت وظائف:الثاوي الفسع  الٍس

ٔالت جِىم  4:اَمها مً وؿاثٍ كضة كلى الى

 .الؼعاعي بالِؼاق اإلاخللِت الِغوض مىذ-

 .ؾىىاث5 لضيجخ ال الاحل ُصحرة ُغوض مىذ-

  .الٌالحي الِؼاق لخضكُم  مىؾمُت ُغوض مىذ-

  .الخطخم ؿاَغة مغة ٔل وججىِبه الىػني الاُخصاص في الخىاػن  جدُِّ كلى البىٗ ٌلمل-

ل- ت  اليكاػاث  بلع جمٍى   .الباعػة الاَمُت طاث  الخجاٍع

 .وصُاهتها للؼباثً الىصاجم خٌف-

  .الاقٖا٘  مخلضصة ُغوض مىذ زال٘ مً البؼالت مداعبت بها ىمًِ كملُت اي في والؼبىن  اإلاىاػً مؿاكضة-

                                                           
3
 وزاثّ مِضمت مً مصلخت الِغوض.  

4
ت البىٗ.وزاثّ مِضمت مً     مضًٍغ
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  .الاًضاق كملُت مً هحٍر او الاصزا٘ صًاجغ كبر الؼباثً  لىصاجم ُبىله زال٘ مً اإلادلُت الخىمُت كملُت في ٌؿاَم-

فُت والخىمُت الفالخت بىً وأهداف خصائص:الثالث املعلب   .الٍس

فُت : خصائص بىً الفالخت والخىمُت الٍس  الفسع ألاٌو

ل مهمخه:مخسصص بىٗ غ بِصض وطلٗ الٍغٍ في اإلاسخلٌت وألاوكؼت  الٌالحي الِؼاق  جمٍى  كبر الازحر َظا جؼٍى

  .اإلاسخلٌت اوكؼخه

ًجٖ الى تهضي الاحا٘ مخىؾؼت ُغوض إلاىده وطلٗ: الخىمُت بىٗ ى.الثابذ اإلاا٘ عاؽ جدضًض او ٍى  امخُاػ ٌلؼي َو

ٌُت للمهً  ًٌلله مما اخّ وطماهاث اُل ًاثضة ؾلغ  ػٍغّ كً اؾهل بكغوغ  ُغوض ،بمىدها والٌالخُت الٍغ

  .هحٍر مم

ت الىصاجم ،ًِبل وصاجم بىٗ  باهه ًخمحز: ًالحي بىٗ ِغض ماصي او ملىىي  شخص اي مً الخجاٍع  ألحا٘ الامىا٘ ،ٍو

ُخه الٌالحي الِؼاق حصجُم كلى ٌلمل ،ٓما تمسخلٌ ل حهت مً ،اما وجُغ ل في زصىصا مٖلٍ ًهى الخمٍى  جمٍى

 bna1 . الجؼاثغي  الىػني البىٗ ػغي مً مدخٕغ1982ُبل اإلاجا٘ َظا ٔان ان بلض الٌالحي الِؼاق
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  خضسل الٍس

فُت والخىمُت الفالخت بىً اهداف: الثاوي الفسع   .الٍس

 1 : ماًلي البىٗ اصاعة ػغي مً اإلاؿؼغة الاَضاي اَم مً           

  .الىصاجم حمم -

 (5.5)ًىاثض مِابل ُغوض جِضًم -

  .الخضماث حىصة جدؿحن- -

غ- -   .الغبدُت مً ُضع اُص ى جدُِّ ُصض اإلاصغفي اللمل جؼٍى

  .لمالءال مم  اللالُاث جدؿحن -

 . الِغوض إلاىذ وحلبهم الؼباثً كلى الخٌاؾ -

  .الغبذ جدُِّ -

  .الىػني الاُخصاص جىمُت في اإلاؿاَمت -

ىت صًىامُُٕت زلّ -   .الصلبت باللملت او بالضًىاع ٔاهذ ؾىاء للخٍؼ

م-   .ُُمت بإخؿً اإلاىاعص مً الًغ

غ الٌالحي الاهخاج حهاػ جىـُم اكاصة   .الالي والاكالم الخٕىىلىحُا اؾخلما٘ وجصمُم بخؼٍى
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

  .الىوالت في املالُت السكابت وواكع الاداء جلُُم: الثاوي املبدث

ابت كملُت حلخبر ٌُت والخىمُت الٌالخت بىٗ في الُغ  لخدؿحن اثٍالىؿ اَم مً اإلاصلخت عثِـ به اصلى ما خؿب الٍغ

  .اللملُت لهظٍ ٓبحرة اَمُت ًىلي البىٗ ًان الاؾاؽ َظا وكلى البىٗ مؿخىي  كلى الاصاء

 .:الىوالت في الاداء الاٌو جلُُم املعلب

ٔالت في الاصاء جُُِم ًخم ٌُت والخىمُت الٌالخت بىٗ و ٍ جدضص وهي وماقغاث ملاًحر كضة اؾاؽ كلى الٍغ  اإلاالي اإلاُى

  .والظلٍ الِىة هِاغ ًضجدض مً وجمٕىه للبىٗ

  .الخلُُم معاًير: اوال

 :املاٌ زاض هفاًت1-

خإزغ           ّ البىٗ جُُِم ٍو ٘  حجم مثل اإلادضصاث مً بلضص اإلالُاع َظا ًو  مدٌـت ،وجللب الخؼغة الاصى

ا صوعا الِغوض ٍغ ؼ كلى الالتزاماث حاهب ًازغ ٓما" الجؼثُت َظٍ في حَى  الاعباح جمح زال٘ مً للبىٗ اإلاالي  اإلآغ

ا ًخم التي ُمت اخخجاَػ   .اإلاا٘ اؾىاَ في البىٗ اؾهم ُو

ُت اإلاماعؾاث مم ومخىاًّ وؾلُم امً بكٖل كملها اهجاػ كلى الاصاعة ُضعة مضي وحلني: الاصاعة ٌٓاءة2-  اإلاصًغ

ت الٌىُت الجضاعة زال٘ ،مً الؿلُمت ّ والاصاٍع ضعة بالبىٗ الاصاعة لٌٍغ ّ َظا ،ُو  الجُض الخسؼُؽ كلى الٌٍغ

ابت وهـم الضازلُت اللمل وؾُاؾاث هـم وصُت وؾالمت اإلاؿخجضة والـغوي اإلاخوحراث مم والخلامل   .الُغ

 :للبىً الاًسادًت اللىة3-

 وؿبت  هدى جىلض الِغوض مدٌـت ان كلى الاخصاثُاث ٓكٌذ ،خُث الخُُِم في َاما صوعا جللب

ى البىٗ َظا في الاًغاصاث م70ً%الى%60 خم البىٗ وجُُِم اصاء في بالوت اَمُت اإلادٌـت ٍَظ ًٕؿب ما َو   ٍو

ّ اإلالُاع َظا جدلُل  عاؽ  جضكُم في مؿاَمخه ومضي البىٗ لها ًخلغض ُض التي الخؿاثغ حوؼُت كلى ُضعجه ًو

  .البىٗ

 .الخلُُم مؤشساث:ثاهُا

ض التي الاصاة مثابتب حلخبر والتي الاثخمان اَمها كضًضة مصاصع مً جاحي التي الاعباح بها ًِصض:الغبدُت1-  زِت مً جٍؼ

 :الاجُت اللالُت خؿب ،وجِاؽ اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام في ،واللمالء البىٗ اصخاب

٘ )*100/ الاؾدثماع اعباح+ مِبىطت ًىاثض(  .  الاًغاصًت ألاصى

ل كملتي  مً ًىاثض مً البىٗ ماًدِِه كلى اليؿبت َظٍ وحلخبر ض .والاؾدثماع الخمٍى  في غبدُتال وؿبت بلوذ ُو

م اخض ٌُت والخىمُت الٌالخت بىٗ في اإلاكاَع  : الٍغ

 x 100        =08.5  35000+  50000ا       الغبدُت
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

 الِاهىوي الاخخُاػي وؿبت في ماقغاتها وجخمثل ًىعي بكٖل التزاماجه مىاحهت كلى البىٗ ُضعة حلني:الظُىلت-2

ؼي  البىٗ لضي باالخخٌاؾ البىٗ  التزام بها وولني  جتراوح ما وهالبا ًىاثض صون  الىصاجم مً ملُىت بيؿبت اإلآغ

ِصض الِاهىهُت الؿُىلت ووؿبت%25الى%2بحن   .البىٗ في بها الاخخٌاؾ الىاحب الؿُىلت حجم بها ٍو

٘  بحن اللالُت جدضًض ٘زال مً اللملُت َظٍ وجخجلى:الامىاٌ جىظُف3-  زال٘ مً او البلع وبلظها البىٗ اصى

لها ٘ / اًغاصاث: الخالُت اللالُت خؿب وجِاؽ زاعحُت حهاث مً جمٍى  .  الاصى

 0.26=      530 000= 1 الامىا٘ جىؿٍُ
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

فُت  .ووالت في املالُت السكابت جىفُر ومظخلصماث اطالُب: الثاوي باملعل  بىً الفالخت و الخىمُت الٍس

ٌ  الفسع   .املالُت السكابت لُُم هظامج اطالُب:الاو

خم   ًلجإ اإلاغاحلىن ؾىاء صازل ؤو زاعج البىٗ بلى مجمىكت مً الؼَغ للخلغي كلى الىـام اإلاؼبّ ٍو

حز كلى اللىاصغ الخالُت:  1 التٓر

 أوال الاطخبُان: 

جخؼلب َظٍ الىؾُلت جصمُم مجمىكت مً الاؾخٌؿاعاث جدىا٘و حمُم هىاحي اليكاغ صازل البىٗ  

ىي كلى مضي ٌٓاًت هـام  وجىػق كلى اللاملحن لخلِي الغصوص كلحها بىلم ؤو ال زم جدلُل جلٗ الاحاباث للُى

ِت جخمثل ف ابت الضازلُت اإلاؼبِت صازل البىٗ، َظٍ الؼٍغ ي بكضاص ُاثمت همىطحُت جخظمً مجمىكت مً الُغ

ابت الضازلُت  ألاؾئلت اللامت والخاصت والىاًُت التي جسص ألاؾـ الؿلُمت ، ٓما ًجب ؤن جٖىن كلُه الُغ

ت  اث ؤلاصاٍع غاعي في اكضاص َظٍ الِاثمت ٌُُٓت صُاهت ألاؾئلت مً حهت وقمىلُتها لٖاًت ألاًغاص واإلاؿخٍى ٍو

 الخُُِم مً حهت ؤزغي.اللظًً لهم كالُت بمىطىق 

ظٍ الُِم   ابت ٖٓل َو مُت لٖل بحابت لخٖىن في مجمىكها الُِم الُِاؾُت للُغ خم جدضًض ُُم ُع ٍو

ابت  الُِاؾُت هي اإلاِام الظي جيؿب بلُه الُِم الٌللُت اإلاوؼاة هدُجت الاؾخبُان للخٕم كلى صعحت ًلالُت الُغ

ما ًلي:  الضازلُت في اإلاكغوق جدذ الخضُُّ ٓو

ابت =      بحابت الاؾخماعة بىِاغ الِىة ا الاحابت بىلم    صع  -1  حت ًلالُت هـام الُغ

 الُِم الُِاؾُـــــــــــت                                

ت : لبُان وؿبت الاحاباث إلاخوحر مً مجمىق الاحاباث. -2  اليؿب اإلائٍى

 الىؾؽ الخؿابي: حلغض مخىؾؽ الاحاباث كلى مخوحر ملحن. -3

الاخصاجي الزخُاع الخٕم الصخص ي في حلُحن ألاوػان اإلاسخلٌت ألؾئلت   Zؤؾلىب ااؾخسضام  -4

 الاؾخبُان.

 الُِمت الُِاؾُت اإلاسخاعة للؿاا٘  –ازخُاع الُِمت الُِاؾُت =  اإلاخىؾؽ  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 ي / كضص ااؾخماعاث الاهدغاي اإلالُاع 

 2بلض اؾخسضام ألاصواث ؤكالٍ جم الخىصل بلى:  -

 كضص ؾىىاث الخبرة: -1

 

 

                                                           
1
ت البىٗ.وزاثّ مِضمت مً     مضًٍغ

2
ٔالت.    وزاثّ صازلُت للى

x 100 
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

ؾىت والثاهُت كضص ؾىىاث  15  ؾىىاث الخبرة التي جم جِؿُمها بلى ًئخحن التي هِل كً 1ًىضح الجض٘و ا

ض كً الخبرة ج ض كً  %70ؾىت، جيص ئ ؤن  15ٍؼ ؾىت في اإلاجا٘ اإلاداؾبي  15مً ؤًغاص اللُىت لضحهم زبرة جٍؼ

غ الخبرة اللملُت واإلاهىُت في ؤًغاص كُىت البدث. ظا ًض٘ كلى جًى ابي َو  والُغ

 ( طىىاث الخبرة1حدٌو زكم )

أفساد عُىت لديهم خبرة  العُىت

 طىت 15أكل مً 

خظب طىىاث الخبرة 

د عً   طىت 15جٍص

 املجمىع

 % عدد % عدد % عدد

مداطب 

 مساكب مالي

4 33.3 8 66.7 12 % 30 

8 28.6 20 71.4 28 % 70 

 12 %30 28 %70 40 % 100 

 املؤهل العلمي: -2

م ا ل الللمي2ًىضح الكٖل ُع ّ للمَا    جىػَم ؤًغاص كُىت البدث ًو

خطح ِا للخدمُل الضعاس ي ٍو ال كلمُا  زم جىػَم اللُىت بلى زالزت ًئاث ًو ؤن حمُم ؤًغاص اللُىت ًمخلٖىن مَا

ٔاصًمُت  كٖل خاملي الكهاصة ألا ابت َو وصبلىم  % 90والكهاصة الجاملُت  % 2.5كالُا في مجا٘ اإلاداؾبت والُغ

م ملخدِىن بالضعاؾت الجاملُت اإلاؿاثُت. % 7.5اإلالهض الٌني   َو

 ( املؤهل العلمي02حدٌو زكم )

تاليظبت ا العدد املؤهل العلمي  ملئٍى

 مداطبت كاهىهُت

 بيالىزٍىض  

 دبلىم املعهد الفني

1 

36 

3 

2.5 % 

% 90 

% 7.5 

 40 % 100 

 

ابت الضازلُت باؾخسضام  -3 ابت:  لُِاؽ صعحت ًلالُت هـام الُغ ُُاؽ صعحت ًلالُت ومثاهت هـام الُغ

 اؾخماعة الاؾخبُان اجطح آلاحي:

ابت بجاهبها ؤلاصاعي واإلاداؾبي ؤما   ؾاا٘ لٖل مدىع ألا٘و اللام 24اخخىي الاؾخماعة ا - ؤ الاحغاءاث الُغ

اث اإلاالُت في خؿاباث  ابت الضازلُت للؿُؼغة كلى الخصًغ اإلادىع الثاوي ًُسخص بُِاؽ ٌٓاءة ًلالُت الُغ

 الجاملت وهي : اإلاصغوًاث ، الغواجب، اإلاِبىطاث ، اإلاِاوالث ، اإلاسؼون  .
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فُت طُدي والخىمُت فالختال بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

ل ألاؾلىب الىصٌي  وجم مغاكاة الاحابت كلى ألاؾئلت ابىلم  ؤو اال  لدؿهُل كملُت الخِؿُم الٕمي وجدٍى

 لألؾئلت بلى ألاؾلىب الٕمي.

 زم ُُاؽ صعحت الٌاكلُت لٖل اؾخماعة التي اؾترصث باإلالاصلت الخالُت: 

ابت = بحابت الاؾدباهت ا   مجمىق هِاغ الِىة اإلاجلب كلحها بىلم ًلالُت الُغ

 مجمىق الُِم الُِاؾُت

ت 40بلض جؼبُّ اإلالاصلت ؤكالٍ كلى الاؾخماعاث اإلاؿترصة والبالى كضصَا ا -   واخدؿاب اليؿبت اإلائٍى

ؤما اإلادىع الثاوي ًِض  % 48.43للىؾؽ الخؿابي جبحن ؤن صعحت الٌاكلُت للمدىع ألا٘و اللام َى 

ظا ٌلني ؤن  % 36.37َى بلوذ صعحت الٌاكلُت  ابي لبىٗ بضع َو ظا ما ٌكحر بلى طلٍ الىـام الُغ َو

ابُت في البىٗ.  َىاْ مساػغ ُع

ت واليظبُت وألاوطاط الحظابُت والاهدساف املعُازي وهخائج الاخخباز 03حدٌو زكم ) -  ( الخىشَعاث الخىساٍز

 الخىساز ث
وظبت 

 الخىساز

اللُم 

 اللُاطُت
 املخىطغ

الاهدساف 

 ي املعُاز 
2 

اللُمت 

 الجدولُت
 الىخائج

1 34 85 2 1.5 0.877 3.60579 1.96 1.6457898 

2 32 80 2 1.65 0.77 2.874798 1.96 0.914757 

 3 ،7635755 1.96 5.72358 0.221 0.8 1 95 38 أ3

 1632372،1 1.96 3.123237 0.405 0.8 1 90 36 ب3

 7635795،3 1.96 5.72358 0.221 0.8 1 92.5 37 ج3

4 13 32.5 2 0.75 1.316 6.007366 1.96 0433664،4 

5 27 60 2 0.684 0.962 8.651887 1.96 6918865،6 

6 9 22.5 3 0.625 1.245 12.06492 1.96 104915،10 

7 20 50 3 0.474 1.109 14.4056 1.96 445615،12 

8 14 35 3 0.4 1.037 15.85713 1.96 89713،13 

9 23 57.5 2 0.821 0.997 7.479088 1.96 519086،5 

10 17 42.5 2 0.364 0.783 13.21452 1.96 254524،11 

11 38 95 2 0.175 1.012 7.811951 1.96 8419507،5 

12 31 77.5 2 0.364 0.981 10.54737 1.96 587373،8 

13 33 82.5 2 0.947 1.01 6.593819 1.96 
6338186 ،

4 

14 22 55 2 0.75 0.877 9.014475 1.96 0544745،7 

15 12 30 2 1.77 1.368 5.686552 1.96 7265519،3 

16 26 65 2 0.5 0.877 10.81737 1.96 857369،8 

17 7 17.5 3 0.846 1.519 8.964861 1.96 0084609،7 

18 12 30 2 0.5 0.941 10.08165 1.96 12165،8 
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 لخضس ٍفُت طُديالس  والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل

 ثاهُا : امللخص الخرهسي :

ظا صون  ابت، َو ًخظمً َظا اإلالخص كلى بُان  جٌصُلي باإلحغاءاث والىؾاثل التي ًخمحز بها الىـام الؿلم للُغ

جدضًض ؤؾئلت واؾخٌؿاعاث ملُىت ٓما في ؤلاؾخبُان وبظلٗ ٌلض اإلالخص الخظٓحري صلُال ومغقضا لخُُِم 

ابت   الُغ

س   الىصفي :ثالثا: الخلٍس

ابت والضوعة اإلاؿدىضًت  ًِىم كلى وصٍ ؤلاحغاءاث في البىٗ لٖل كملُت مً اللملُاث، مم وصٍ هـام الُغ

ِت جىٌُظ اللمل .  والخلٍغٍ باإلاىؿٍ الظي ًِىم باللمل وػٍغ

 زابعا: دزاطت خسائغ الخدفم .

ؼت ابت الضازلُت ألي كملُت مً كملُاث البىٗ في قٖل زٍغ غ هـام الُغ جضًّ جبحن ؤلاصاعة  ًمًٕ جصٍى

وألاُؿام اإلاسخصت بإصاء اللملُت واإلاؿدىضة التي حلض في ٔل زؼىة والضًاجغ بلى جثبذ بها وؤلاحغاءاث التي جدبم 

 إلالالجتها .

 خامظا: فدص الىظام املداطبي .

حلخه َىا ًدصل اإلاغاحم كلى ُاثمت بالسجالث اإلاداؾبُت وؤؾماء اإلاؿاولحن كً بوكاء الىـام اإلاداؾبي ومغا

. 

ابت َىاْ ؤؾالُب لخىٌُظَا :   1وباإلطاًت بلى: ؤؾالُب جُُِم الُغ

 أوال: السكابت الشاملت :

ابت كامت وجٌصُلُت كلى حمم اإلالامالث اإلاالُت التي ًماعؾها  ابت بحغاء الُغ ّ لهظا ا ؤؾلىب جخىلى حهاث الُغ ًو

 َظا البىٗ 

ّ لهظا ألاؾلىب ًخم ازثاهُا:  ابت الاهخِاثُت: ًو خُاع مً بحن اإلالامالث اإلالامالث اإلاالُت اإلاغاص مغاُبتها الُغ

مًٕ اؾخسضامها بؼَغ مخلضصة : دص جلٗ اللُىت ٓىمىطج ُُاس ي ٍو  ًو

ِت ككىاثُت وبزظاكها 1 ــــ اللُىت اللكىاثُت: خُث ًخم ازخُاع كُىت ؤو كُىاث ملُىت مً اإلالامالث اإلاالُت بؼٍغ

ابت صون الخاحت بلى بزظاق حمُم اإلا ت :للُغ  لامالث اإلاالُت في الىخضة ؤلاصاٍع

ابت كلى ػبِاث ا إخصائُت:  العُىتـــــ 2 ًخم ًحها جُُِم اإلالامالث اإلاالُت التي جِىم الجهت الخاطلت للُغ

 مدكابهت ومخجاوؿت مً هاخُت الدجم والىىق زم ازخُاع كُىت مً ٔل ػبِت كلى خضة .

 

                                                           
1
ت البىٗ    وزاثّ مِضمت مً مضًٍغ
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فُت طُدي والخىمُت تالفالخ بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

ًخم ازخُاع كُىت ملُىت و ًمخض َظا ؤلازخُاع بلى مسخلٍ مٌغصاث مىطىق اإلالاملت اإلاالُت العُىت العىلىدًت: ــــــ 3

 بدُث جمثل اللُىت مجمىكت مً اإلالامالث اإلاالُت إلاىطىكاث مترابؼت ؤو طاث صلت بمىطىق اللُىت اإلاسخاعة .

ابت الضازلُت التي ًماعؾها مداؾب ؤلاصاعة، سة: ثالثا: السكابت املظخم ابت اإلاؿخمغة في الُغ ًخطح ؤؾلىب الُغ

 خُث ًخم الٌدص واإلاغاُبت بكٖل ٔل صاثم مؿخمغ للمؿدىضاث والُِىص الخؿابُت .

ابت الضوعٍت: وجخم كلى ًتراث صوعٍت زال٘ الؿىت مثال في خالت حغص اإلاساػن واللهض في ًتراث جدضصَا  زابعا: الُغ

ت كلى الخؿاباث الجهاثُت لٖل كام . ابت الؿىٍى  ؤلاصاعة ؤو في خالت بحغاء الُغ
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

فُت ووالت في املالُت السكابت جىفُر مظخلصماث: الثاوي الفسع   .بىً الفالخت والخىمُت الٍس

   .املالُت للسكابت الاطاطُت لىماثامل:اوال

ابي الىـام ووطىح ؾهىلت1- ابت هـام ًٖىن  ان ًجب الُغ  الىـام ًبؿاػت كلُه للِاثمحن وواضخا ؾهال الُغ

ابي   .لىجاخه الالػمت الكغوغ مً حلخبر ووطىخه الُغ

ابي الىـام ومالثمت مغوهت2- ابت هـام ًٖىن  ان ًجب الُغ ابت ليكاغ مالثما الُغ  ان مً البض طلٗ كً ًظال الُغ

  .البىاء وؤلاعقاص الخىحُه زال٘ مً وطلٗ هجاخه ًلالُت لظمان باإلاغوهت ًخصٍ

ابي اللمل جٖالٍُ في الاُخصاص3- ابت جٖالٍُ في الاُخصاص ًخمثل :الُغ  اإلاىؿٌحن مً اإلاؼلىب باللضص باالٓخٌاء الُغ

ابت ألكما٘ الٌللُت الخاحت ًخلضي ال والظي   .الاحهؼة َظٍ وازخصاصاث الُغ

  .املالُت السكابت مهمت ًخىلى ملً الاطاطُت امللىماث:ثاهُا

غ ان البض: والحماًت الاطخلاللُت1- ابت بإكما٘ للِاثمحن ًخًى  الظوىغ كً ًبلضَم الظي الاؾخِال٘ الُغ

ا كملهم اصاء لظمان لهم الٖاًُت الخماًت لخدُِّ الالػمت الظماهاث كً ،ًظال الخاعحُت واإلاازغاث  .  بيالُغ

ابت بإكما٘ الِاثمىن  ًخمخم ان ًجب: والىفاءة لخبرةا2-  اكمالهم ألصاء الالػمحن والٌٕاءة بالخبرة  اإلاالُت الُغ

ابُت  . صخُدت بصىعة الُغ

ابت بمهمت ًِىم إلاً البض: الحٍسصت املهىُت العىاًت3-  الِاػم الخغص كلى جىمي التي اإلاهىُت اللىاًت ًبظ٘ ان الُغ

اث حمُم في ابت مؿخٍى ٘  الُغ  ،ًاإلاغاُب اإلاالُت اللملُاث جىٌُظ في والخلل والاهدغاًاث الاؾغاي مٖامً الى للىصى

 1 .والبراَحن الاصلت مً ممًٕ ُضع آبر كلى لُدصل ٔاًت امٖاهُاجه ٌسخغ ان البض اإلاالي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 وزاثّ مِضمت مً مصلخت الِغوض.  



50 
 

فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

فُت  ووالت في جلُُمها ومشاول املالُت السكابت هظام عىائم: الثالث باملعل   .بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ٌ  الفسع    .املالُت السكابت هظام عىائم: الاو

ابي الىـام جصمُم في اإلاخصضًت اللىاثّ بحن مً: الفهم دمع .1  الٌهم كضم َى الخجاوػ  صلب ٌلخبر والظي الُغ

 باكضاص ًِىم ان والٌلا٘ الؿهل مً اهه اإلاهام بحن الٌصل مبضؤ كٕـ كلى مثال ًُـً  اإلااؾؿت لغثِـ

ِىم اؾخالمها ًامً وان ازخُاٍع مً إلاىعصًً ًدخاحها التي الؿلم ػلباث  .اإلاىاًِت الٌىاجحر في بمغاحلتها ٍو

 ان اإلاؿاولحن َاالء كاصة ًـً ،خُث للماؾؿت الدكوُلي الهغم ُمت في صاثما جبِى: الخيلفت مً الخىف .2

  .اإلاىؿٌحن كضص مظاكٌت كىه ًىجغ اإلااؾؿاث بحن الٌصل

 كىضما واإلاؿاولحن اإلاؿخسضمحن بلع قلىع  حغح مً الخىي ان: املىظفين بعض شعىز  حسح مً الخىف .3

ابُت احغاءاث كلحهم جٌغض ابت لىـام كاثِا ًمثل ان ،ًمًٕ ًجاثُت او كاصًت ُع   .الضازلُت الُغ

ت وحىد .4 ت كلى حلخمض اثاإلااؾؿ بلع: املهىُت الظٍس  َىاْ الاحىع  اكضاص في ،مثال كملها في اإلاهىُت الؿٍغ

َ  او الكُٗ ػٍغّ كً الضًم وبكضاص بةكضاصَا ًِىم واخض شخص  ؾلغ ًٖىن  اإلااؾؿاث بلع ،وفي الصىضو

ا ًحها البُم   .الؼباثً ًىاجحر كلى الاػالق في الخّ لهم الاشخاص مً ُلت الخالت َظٍ ،ًٌي ؾٍغ

ابت هـام ًدـى ان البض اللىاثّ َاجه وػ لخجا ٓمداولت اطا ٘  الُغ ظا اإلاؿاولحن ػغي مً الخام بالِبى ٘  َو  الِبى

ت بلض ًٖىن  ا والجُضة الكاملت اإلالًغ  1.للىاصَغ
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 وزاثّ مِضمت مً مصلخت  الؼباثً  
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

  .الىوالت في املالُت السكابت هظام مشاول: الثاوي الفسع

ابت هـام جُُِم هدُجت مسخلٌت هخاثج الى ًخىصلىن  ؾىي الخؿاباث مغاُبي ان:الاولى اإلاكٖلت  ،وللل الضازلُت الُغ

  :مجها اؾباب كضة الى ًغحم طلٗ

  .لألزغ باليؿبت ٓظلٗ ٌلخبر ال ُض الخض مالثما ٌلخبر ،ًما مجهم لٖل الصخصُت اإلالاًحر ازخالي -

َ  اؾخسضام -   .ُُمللخِ مسخلٌت ػغ

اث وطم - ابت هـام مجها ًخٖىن  التي لللىاصغ مسخلٌت اولٍى   .اإلاالُت الُغ

َ  الخُُِم كملُت ان: الثاهُت اإلاكٖلت خا حؿخوغ   ُو
 
ً، بمام هٌؿه اإلاغاُب ًجض ،ولظلٗ الؼمً مً ٓبحرا  ملُاٍع

 الخُُِم كملُت لًاح ًجلله وألازغ الخُُِم كملُت ًاحل ًجلله وألازغ الخُُِم كملُت في ًىضًم ًجلله اخضَما

  .ازغي  هاخُت مً اإلاغاُب كلى كبئا حلخبر الخُُِم كملُت ان ،والقٗ ٔلها اإلاغاحلت كملُت مً الاهتهاء بلض بال

ابت اهـمت ًلالُت كلى الخٕم صلىبت وهي: الثالثت اإلاكٖلت  اللالُاث هدُجت ،وطلٗ واخضة ٔىخضة الضازلُت الُغ

 جِلل ال اإلاكأل َظٍ ان ،هحر الٌدص كملُاث في الخلمّ كىض زاصتو  الخؿاباث مسخلٍ بحن اإلالِضة الضازلُت

جب الخُُِم كملُت وؤَمُت طغوعة  1 .الاصاء في الٌٕاءة ًدِّ بما جُِضَا كلى اللمل ٍو
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ت البىٗ.    وزاثّ مِضمت مً مضًٍغ
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فُت طُدي والخىمُت الفالخت بىً  خالت دزاطت         :الثاوي الفصل  لخضس الٍس

 :الفصل خاجمت

ٌُت والخىمُت الٌالخت بىٗ في صعاؾدىا زال٘ مً ابت ان لىا اجطح لخظغ بؿُضي الٍغ  اًجابي جإزحر لها اإلاالُت الُغ

ٔالت َظٍ وان ألاصاء كلى غ جدؿحن الى حؿعى الى  بإَمُت والخلٍغٍ لألصاء بخدلُل ُُامىا بلض وطلٗ اصائها وجؼٍى

ابت ؤحهؼة ابت في اإلاالُت الُغ ُاؽ الاصاء ُع ابي حهاػ وحىص طغوعة مضي ُو ظا  اإلااؾؿت في ًلا٘ ُع  ًٌٕل ٔله َو

مًٕ   .اإلاؿؼغة الاَضاي جدُِّ مً البىٗ ٍو
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 الخاجمت:

 

ابت هي بخضي اللملُاث والىؿاثٍ اإلاهمت في اإلااؾؿت خُث   لِض جبحن مً زال٘ الضعاؾاث ؤن الُغ

لا اؾتراجُجُا  بالى ألاَمُت وهي كلى كٕ ـ مما ًخصىع البلع مً ؤجها جدبم الخىٌُظ خُث هىلي جدخل مُى

 اَخمام للٕكٍ كلى ألازؼاء والاهدغاًاث ًِؽ .

بل ؤجها كملُت مؿخمغة، ال ًمٕجها ؤن جدِّ هخاثج خؿىت في جُُِم ألاصاء بال بطا اكخمضث كلى هـام 

خماش ى مم ٔل اإلاهً : ابي ٌلخمض كلى بػاع ُاهىوي واضح وصُُّ بخٍُٕ ٍو  ُع

ت جدىػ كلى ؤٓبر حجم مً اإلالامالث اإلاالُت والتي جمىدها وجمٕجها مً وباكخبا ع ؤن البىْى الخجاٍع

ٖىجها ؤجها ال حلخمض كلى عؤؾمالها الخاص ًِؽ ًةجها ملغطت  ت في وكاػها، ٍو اإلاىاصلت والِضعة كلى الاؾخمغاٍع

الُت في حؿُحر اإلاهماث ألاؾاؾُت ألزؼاع ٓبحرة ولٖي جخجىبها ًجب كلحها ؤن جدىػ كلى بصاعة مالُت طاث ٌٓاءة ك

واجساط ؤخؿً الِغاعاث اإلاىاؾبت لخىحُه وكاغ البىٗ مما ًسضمه ؤخؿً زضمت، وما ٌؿاكضٍ كلى بهجاػ 

ت الىِاثص ومىاحهت  ابت اإلاالُت ُصض حصخُص خالتها وملًغ الضوع اإلايص ئ ألحله لظلٗ هِىم بىؿٌُت الُغ

ضعاتها .ألازؼاع وبالخالي جدؿحن ؤصائها وعًم ٌٓاءتها   ُو

ت في الخىـُم ولًٕ ال بض ؤن جماعؽ بؼَغ  ابت اإلاالُت طغوٍع ٕظا وهدُجت كامت ًمًٕ الِ٘ى ؤن الُغ َو

م اهخاحها وعًم ًاكلُتها . ت اإلااؾؿت وبالخالي ًع  كلمُت ملِىلت ومضعوؾت بكٖل ؤًظل ختى جخم اؾخمغاٍع

ابت اإلاالُت في  مثا٘ كلى طلٗ ُمىا بضعاؾت مُضاهُت لىاُم الُغ ٔالت ؾُضي ٓو ٌُت لى بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍغ

 لخظغ .

  ـــــ اخخباز صحت الفسضُاث :1

ظا ما جم جإُٓضٍ مً زال٘  ابت اإلاالُت وؿٌُت لخدؿحن ألاصاء البىٖي َو ـــ جمدىع الٌغطُت ألاولى خ٘ى ؤن الُغ

لالت َظا ٌؿاكض كلى جدُِّ ابت مالُت ٌٓاءة ًو مؿخىي ؤصاء حُض  اللغض، خُث ؤن مً زال٘ جؼبُّ هـام ُع

 وجدؿِىه في اإلااؾؿت .

ظا ما  م ألاصاء البىٖي َو ابت اإلاالُت وجٍِى ت بحن ًاكلُت الُغ جخمدىع الٌغطُت الخالُت خ٘ى كالُت اعجباغ ملىٍى

ابت اإلاالُت اجطح لىا ؤن جُُِم ألاصاء َى حؼء  جم جإُٓضٍ ــ خُث مً زال٘ صعاؾت كالُت بحن الخُُِم ألاصاء والُغ

م ألاوكؼت في الاججاَاث اإلادِِت لألَضاي ومىلها مً الاهدغاي،   مً كملُت ال ابت ٓالَما حهضًان بلى ًع ُغ

 وجصخُذ مؿاعاث ألاوكؼت .

 ــــ هخائج البدث :2 

ابت اإلاالُت حلخبر ؤؾلىب مثالي للخٌاؾ  كلى اإلاا٘ اللام .  -  بن الُغ

ٌاءة ألا  - ابت اإلاالُت تهضي بلى الخدِّ مً ٌٓاءة ألاصاء ٓو خٖام الِاهىهُت وألاهـمت والخللُماث وما في بن الُغ

 خٕمها، والخإٓض مً ؤن الخىٌُظ ًخم بإُص ى صعحت مً الٌٕاءة .
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 الخاجمت:

 

ىي كلى اإلاكٕالث واللِباث التي حلترض كمل ؤلاصاعة واللمل كلى ملالجت َظٍ  - ابت الُى مً وؿاثٍ الُغ

اث .  اإلاكٕالث وبػالت جلٗ اإلالُى

ٔالت ؾُضي لخظغ ًالخف ؤن مً زال٘ صعاؾت مُضاهُت كل - ٌُت لى ى مؿخىي بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍغ

ابت مالُت وجُِم ؤصاء حُض مً ُبل بصاعة البىٗ ًيخج لها بمٖاهُت جدضًض الاهدغاًاث وجدضًض  اكخماص ُع

ٌُُت ملالجتها وعؾم الؿُاؾاث اإلاىاؾبت لخدؿحن مؿخىي ألاصاء البىٗ .  ؤؾباب ٓو

ابت ٌ - لالُت الُغ لني جدضًض مؿخىي ملحن ًغهب البىٗ في جدُِِه وبن َظا اإلاؿخىي ًظمً بن ٌٓاءة ًو

 بهجاػ اإلاهام والٌلالُاث والىؿاثٍ بصىعة ٌٓاة وعقُضة .

ابت ليكاغ ؤي مىـمت لظا ًجب كلى اإلاؿاولحن اجساطَا بلحن  - حلخبر كملُت جُِم ألاصاء ؤصاة مً ؤصواث الُغ

 الاكخباع .

ٌُت ؤجطح لىا ؤن كلى اإلاؿاولحن وطم اإلالاًحر وماقغاث مً زال٘ صعاؾدىا في بىٗ الٌالخت و   - الخىمُت الٍغ

ابت اإلاالُت وطلٗ لخجىب اللىاثّ واإلاكأل التي ججغ كً  لخُِم ألاصاء وألاؾالُب ومِىماث لخىٌُظ الُغ

ٔالت ومً ؤحل الىص٘ى بلى الهضي  لا٘ في الى ظا ٔله مً ؤحل طمان حكحر خؿً ًو ابت اإلاالُت َو كملُت الُغ

ى ج ت .َو  دُِّ الغبدُت والاؾخمغاٍع
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 :كائمت املساحع

 الىخب واملؤلفاث العلمُت :

 ـــ ؤبى ًخىح كلي ًظالت، الخدلُل اإلاالي وبصاعة ألامىا٘، صاع الٕخب الللمُت لليكغ والخىػَم الِاَغة .

ت، ٔلُت ا ت الضاع الجاملُت ؾىت ــــ صالح كبض الباقي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  1999لخجاعة، حاملت ؤلاؾٕىضٍع

ت . ابت اإلاالُت صعاؾت وحلض وجدلُل، ماؾؿت قباب الجاملت ؤلاؾٕىضٍع  ــــ كبض الٌخاح الصخً، الُغ

ابت كلى جىٌُظَا صعاؾت مِاعهت، كمان  ـــ كبض الباؾؽ كلي الجاؾم الغص الؼبُضي، اإلاىاػهت اللامت للضولت والُغ

 ض لليكغ والخىػَم صاع ومٕخبت خام

ــــ كالء ًغخاث ػالب خٖىمت اإلااؾؿت وألاصاء اإلاالي ؤلاؾتراجُجي للمصاعي، صاع صٌاء لليكغ والخىػَم كمان، 

 . 2011ػبلت ألاولى 

ت  ت ؤلاؾٕىضٍع ابت اإلاالُت كلى ألامىا٘ اللامت، مٕخبت بؿخان اإلالًغ  .2008ـــ كلي ؤهىع اللؿٕغي، الُغ

ت  ــــ كىي مدمض الٌٕغاوي، ت والخؼبُّ، ماؾؿت قباب الجاملت ؤلاؾٕىضٍع ابت اإلاالُت، الىـٍغ  .1989الُغ

ُّ مدمض، هُِم ألاصاء، مضازل حضًضة للالم حضًض صاع الٌٕغ اللغبي الِاَغة مصغ   ـــ 2003ــــ كبض اإلادؿً جًى

2004 . 

ت  .2003مصغ  ــــ مدمض ؾلُض ؤهىع ؾلؼان، ؾلْى الخىـُمي، الضاع الجاملُت الجضًضة ؤلاؾٕىضٍع

ت ؾىت  ً مباصت ؤلاصاعة، الضاع الجاملُت، ؤلاؾٕىضٍع ض الصخً وآزٍغ  .2001ــــ مدمض ًٍغ

ا، بًظاح وبُان، صاع اليكغ والخىػَم مصغ ؾىت   .2003ـــــ مدمض ًخخي، مصؼلخا بصاٍع

ب  ــــ مدمىص هُث الٌخاح، عطىان، جُُِم ؤصاء اإلااؾؿاث في ؿل ملاًحر ألاصاء اإلاخىاػن اإلاجمىكت اللغبُت للخضٍع

 .2012واليكغ ، ػبلت ألاولى 

 السطائل الجامعُت :

غ  اإلااؾؿت الاُخصاصًت مظٓغة ما ؾتر ، حاملت كبض  ابت اإلاالُت وصوعَا في الخؼٍى ـــ بللباس ي ؤؾماء، الُغ

 .2017ـــ  2016الخمُض ابً باصٌـ مؿخواهم  

ت، مظٓغة ما حِؿتر  حاملت ؤبي بٕغ بلِاًض ــــــ ػلخت كبض الِاصع، مداولت ُُاؽ ٌٓاءة الجاملت الجؼ  اثٍغ

 .2012ــــ 2011جلمؿان ـ

ت في جدؿً ؤصاء اإلااؾؿت الاُخصاصًت مظٓغة لىُل قهاصة اإلاا ؾتر ، ٔلُت  ـــ ٔىزغ بى هاًت، صوع اإلاىاػهت الخِضًٍغ

 .2012ــ  2011كلىم الدؿُحر، حاملت ... مغباح وعُلت، ـ
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 :كائمت املساحع

وع جضًُّ الضازلي في جُُِم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت، مظٓغة جسغج لىُل قهاصة اإلااحِؿتر  ـ مجىذ كخُِت، ص

 .2006ــ 2005كلىم الدؿُحر، حاملت مدمض زُظغ بؿٕغة  

ابت اإلاالُت وصوعَا في الِؼاق اللام، ؤػغوخت صٓخىعاٍ حاملت خلب ،  ٌاهُت، الُغ  .1991ـــ مدمض ٍٔى

 ـــ ألاوزاق البدثُت :

ت، اللضص ألا٘و ، ـــ ًُصل ً ابت اإلاالُت الللُا هدى ؤؾلىب مخؼىع، مجلت الللىم ؤلاصاٍع  .1978سغي مغاص، الُغ

س :  املساطُم والخلاٍز

م  ضة الغؾمُت  1982اإلااعر في ماعؽ 106/82ــــ مغؾىم ُع ٌُت الجٍغ اإلاخللّ بةوكاء بىٗ الٌالخت والخىمُت الٍغ

 .1982ماعؽ 16، 11اللضص 

 ً الىوالت )البىً( .ـــــ وثائم ملدمت م

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 :الخمامل

 

 01امللحم زكم 
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 :الخمامل

 02امللحم زكم 
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 :الخمامل

 

 03امللحم زكم 
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 :الخمامل

 04امللحم زكم
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 :الخمامل

 05امللحم زكم 
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 :الخمامل

 06امللحم زكم 
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 :لخصامل

  امللخص

ت الهامت التي ال ًمًٕ الاؾخوىاء كجها وحلخبر مً الضكاثم ألاؾاؾُت في  ابت مً اللملُاث ؤلاصاٍع بن الُغ

ُاؽ  اإلااؾؿت الاُخصاصًت، ًهي كملُت صًىامُٕت مؿخمغة ووكاغ بصاعي مىـم حهخم باإلقغاي واإلاخابلت ُو

ابُت بمثابت الجهاػ اللصبي ل لماؾؿت ألجها جدغؽ وحؿهغ كلى ؾالمت زلُت مً ألاصاء والٌٕاءاث ًاللملُت الُغ

 زالًا الخىـُم الظي حكغي كلى مخابلخه صازل اإلااؾؿت .

ابت اإلاالُت وكالُتها بخُُِم ألاصاء ومضي ًلالُتها في  ت ؤؾالُب الُغ ًمً زال٘ صعاؾدىا، ؾىدا٘و ملًغ

 البىْى .

ابت اإلاالُت كملُت جخصٍ  ض جىصلىا في َظٍ الضعاؾت بلى ؤن الُغ ُت ًهي جدا٘و جُُِم ألاصاء ُو بالخٓغ

لالت. ابي ًلا٘ ًظمً وحىص ماقغاث للخُُِم صخُدت وصُُِت ًو  بصىعة صوعٍت،  و ؤَمُت وحىص هـام ُع

ابت اإلاالُت ، جُُِم ألاصاء .اليلماث املفخاخُت :   الُغ

 

Conclusion :  

 Le contrôle des processus administratifs importants qui ne peuvent pas être supprimée et est 

l'un des piliers fondamentaux de l'entreprise économique, il est le dynamisme d'un processus 

continu et régulateur de l'activité administrative est intéressé par la supervision, le suivi et la 

mesure des performances et des compétences Le contrôle du processus que le système nerveux de 

l'institution parce qu'ils sont Gardiennage et assure l'intégrité d'une cellule de l'organisation qui 

supervise les cellules Suivi au sein de l'institution.  

 Grâce à notre étude, nous allons essayer d'apprendre les méthodes de contrôle financier et sa 

relation avec l'évaluation de la performance et l'efficacité dans les banques. 

Dans cette étude, nous avons conclu que le contrôle financier est un processus dynamique qui vise 

à évaluer périodiquement la performance et l'importance d'un système de réglementation efficace 

qui garantit des indicateurs d'évaluation corrects, précis et efficaces. 

Mots-clés: Contrôle financier, évaluation des performances.  

  

 


