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 أ

 : مقدمة 

               لقد أدث الخدىالث إلاقخصادًت والظياطيت وإلاحخماعيت إلى ظهىز الحاحت إلى معلىماث 

ماليت ذاث مصداقيت و حىدة عاليت ملظاًسة الخطىزاث الحاصلت ، خاصت في ظل العىملت إلاقخصادًت 

ومخطلباث إعداداث كشىفاث ماليت وفق معاًير املداطبت الدوليت لإلعخماد عليها في إجخاذ القسازاث 

املاليت الصاببت داخل املؤطظت ، ومع جصاًد خاحت املظاهمين واملظدثمسيً إلى معلىماث ماليت أكيدة 

ومطالبتهم بدصت في ألازباح وإلاطالع على وضعيت املؤطظت طىال الظىت بشكل مظخمس للىقىف على 

خقيقت مظاهمتهم الحاليت وألحل الخقليل مً خدة ألاخطاز املظخقبليت ، كان البد مً وحىد إطاز 

شفاف مىاطب لتزويد هؤالء ألاطساف بدقيقت املسكص املالي للمؤطظت نهاًت كل دوزة ماليت ، أال وهي 

. املساحعت املداطبيت الداخليت 

              وختى ًدظنى لىظام السقابت الداخليت ضمان جصويد املظخعملين الخازحيين بالكشىفاث 

املاليت الجيدة كان ال بد مً وحىد مصلحت مظخقلت للمساحعت الداخليت على مظخىي املؤطظت جكىن 

مهمتها الخقليل مً خدة ألاخطاء وضمان الخطبيق الفعلي والعملي للقىاهين وإلاحساءاث املدددة 

. طلفا 

ويمكً حعسيف املساحعت املداطبيت الداخليت على أنها الفدص املىظم واملظخمس للخأكد مً مدي 

صحت جطبيق القىاعد واملبادا املداطبيت بهدف ضمان إهخاج جقازيس ماليت دقيقت وذاث مصداقيت 

. ًمكً أن حعخمد عليها إدازة املؤطظت في اجخاذ القسازاث املاليت 

                ومً خالل هرا الخعسيف ًخضح الدوز ألاطاس ي والهام الري جلعبه املساحعت املداطبيت 

الداخليت واملخمثل في جقىيم الىظام املداطبي واملالي وضمان صحخه وطالمخه بهدف جقدًم بياهاث 



 مقدمة

 

 
 

 ب

ماليت مداطبيت ذاث قيمت وهىعيت جكىن قاعدة للقسازاث املاليت الحاليت واملظخقبليت لخصحيذ 

. ومعالجت أخطاء وإهدسافاث ومً ثم حعدًل قسازاث طابقت 

                 إلى حاهب ظهىز الشسكاث الكبري وذاث الفسوع املخعددة مما ًجعل إلاهخمام باملساحعت 

املداطبيت الداخليت ًصداد ويخعصش لخكىن هره الكشىفاث املاليت مسآة إلادازة أمام املظاهمين 

 ً . واملظخمثًر

  طرح إلاشكالية  :

جداول املؤطظت اليىم بما ًخىفس لديها مً إمكاهياث الىصىل إلى حعظيم زبديتها في ظل وحىد 

مىافظت شدًدة في ظل بيئت معقدة ومخغيرة جخطلب برل حهد أكثر للخدكم في مخخلف املىازد 

وإطخغالل أفضل ملخخلف الىظم بما في ذلك هظم السقابت واملداطبت ومً ثم كان البد لها مً 

 .إلاهخمام بالجىاهب املاليت واملداطبيت والسقابيت وهظم القساز 

فئجخاذ القساز املالي هى عمليت املفاضلت وإلاخخياز بين الىطابل البدًلت في مجال إلاطدثماز ، الخمىيل ، 

شيادة زأض املال ، قسازاث الدظعير وإلاهخاج وإلاهدماج وإلافالض التي جمكً املؤطظت مً جدقيق 

. أهدافها بأقص ى دزحت مً الكفاءة والعاليت 

وجمثل املساحعت املداطبيت الداخليت ألاداة املؤثسة في عمليت إجخاذ القسازاث املاليت بئعخبازها عمليت 

تهدف إلى فدص دوزي للىثابق املداطبيت للمؤطظت مً أحل الخقليل مً ألاخطاء وضمان 

مصداقيت القىابم املداطبيت و املاليت ، وذلك خدمت لضمان الدقت والدعم لعمليت إجخاذ القساز  في 

:  املؤطظت وعلى هرا ألاطاض ًمكىىا طسح إلاشكاليت الخاليت 

ما هى  دوز املساحعت املداطبيت الداخليت في جدظين عمليت إجخاذ القساز املالي ؟  



 مقدمة

 

 
 

 ت

: ألاسئلة الفرعية 

هل ًمكً أن حظاهم املساحعت املداطبيت الداخليت في جفعيل عمليت إجخاذ القساز املالي؟  -1

 هل جصداد زشادة القسازاث املاليت املخخرة بفعل املساحعت املداطبيت الداخليت ؟ -2

هل القسازاث املاليت الىاجحت جيخج بالضسوزة عً جىفس هظام للمساحعت املداطبيت الداخليت  -3

 الجيد ؟ 

 : فرضيات الدراسة 

.  لإلحابت عً ألاطئلت الفسعيت إعخمدها الفسضياث الخاليت 

حعخبر املساحعت املداطبيت الداخليت زكيزة أطاطيت إلجخاذ القسازاث املاليت السشيدة لكىنها  -1

 .جىفس معلىماث مداطبيت ذاث قيمت 

 .إن فعاليت املساحعت املداطبيت الداخليت حعخبر أطاض زشادة إجخاذ القسازاث املاليت  -2

 .جميز معلىماث املساحعت املداطبيت الداخليت حعخبر أطاض إجخاذ القسازاث املاليت  -3

 : أهداف الدراسة 

: وظعى مً خالل هره الدزاطت إلى جدقيق ألاهداف الخاليت 

وضع إطاز هظسي إلجخاذ القساز املالي وبيان مىقعه وأهميخه في املؤطظت وإبساش ما حظخفيد  -

. مىه هره العمليت في املساحعت املداطبيت الداخليت 

 .جبيان وحشخيص املساحعت املداطبيت الداخليت في املؤطظت مً خيث واقع هره املساحعت  -

 



 مقدمة

 

 
 

 ث

:  أهمية الدراسة 

:  جسحع أهميت الدزاطت إلى 

مداولت جدقيق إضافت علميت مً خالل الخعمق في إلاطاز الىظسي للمساحعت : ألاهميت العلميت / 1

. املداطبيت الداخليت واملساحعت الداخليت بصفت عامت و فعاليت إجخاذ القساز املالي 

مداولت حظليط الضىء على واقع املساحعت املداطبيت الداخليت ودزحت : ألاهميت امليداهيت / 2

. إلاطخفادة منها 

:  منهج الدراسة 

ًخم إلاعخماد على املىهج الىصفي فيما ًخص ألاحصاء املخعلقت بالجاهب العلمي لعمليت إجخاذ القساز 

املالي وعلى املىهج الخدليلي للمساحعت املداطبيت الداخليت ، ويخم السبط بين املىهجين لخأطيع 

. الدزاطت امليداهيت 

:  خطة الدراسة 

. الفصل ألاول ويدىاول إجخاذ القساز املالي 

. الفصل الثاوي ويدىاول املساحعت املداطبيت الداخليت وعالقتها بئجخاذ القساز املالي 

الفصل الثالث ويدىاول الدزاطت الخطبيقيت دزاطت خالت شسكت  
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:  جمهيد 

ا الخىاٞـ والٗىإلات ؤلا٢خهاصًت التي جدخم ٖلى  حِٗل اإلااؾؿت الُىم في ْل بِئت ب٢خهاصًت ًمحَز

. اإلااؾؿت مؿاًغة َظا الغ٦ب اإلاتزاًض و بال ٣ٞضث م٩اهتها في ؾى١ اإلاىاٞؿت 

اصة  ألحل طل٪ جخسظ اإلااؾؿت الٗضًض مً ال٣غاعاث الٟٗالت زضمت للمؿاَمحن واإلاال٥ بهضٝ ٍػ

لي وؤزغ بؾدثماعي  . زغوتهم ، ٞخخسظ مً ال٣غاعاث ما َى ٢غاع جمٍى

ل ٣٦غاع بحن اؾتراججُحن في اإلااؾؿت  ول٣ض ؤنبدذ الضعاؾاث التي جخٗل٤ ب٣غاعي ؤلاؾدثماع والخمٍى

اث ال٣غاعاث اإلاالُت في اإلااؾؿت التي جىلحهم ؤلاصاعة اإلاالُت ٖىاًت زانت إلاا لهم ألازغ  مً بحن ؤولٍى

البالٜ والٟٗا٫ ٖلى م٩اهت اإلااؾؿت ، وجؼصاص الغقاصة ؤلا٢خهاصًت لهظٍ ال٣غاعاث اإلاالُت ٧لما بجبٗذ 

اإلااؾؿت ممثلت  في بصعاتها اإلاالُت ألاؾلىب الٗلمي وال٣ٗالوي اإلابنى ٖلى صعاؾت ألاَضاٝ بض٢ت ونىال 

 ً ت لهظًً ال٣غاٍع بلى نُاٚت ال٣غاع اإلاالي وويٗه مىي٘ الخىُٟظ و ألحل ؤلاإلاام والضعاؾت الىٍٓغ

:  اإلاالُحن جم ج٣ؿُم َظا الٟهل بلى زالزت مباخث ٦ما ًلي 

. ما هيت القساز املالي : املبحث ألاول 

. أهىاع القسازاث املاليت : املبحث الثاوي 

.  مساحل إجخاذ القساز املالي : املبحث الثالث 
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. ما هيت القساز املالي : املبحث ألاول 

ت َى مداولت بجساط ٢غاعاث الحل خل اإلاكا٧ل الُىمُت التي  بن الهضٝ ألاؾاس ي للمماعؾت ؤلاصاٍع

ها ؤلاصاعة وطل٪ بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت وبإ٢هغ و٢ذ مم٨ً  . حٗٞغ

لُه ًجب ٖلى اإلاضًغ ؤو ال٣اثم بٗملُت ؤلاصاعة ؤن ًضع٥ الىؾاثل الٗلمُت والٗملُت إلجساط َظٍ  ٖو

. ال٣غاعاث ومخابٗت جىُٟظَا 

ت مً خُث مٟهىمها في مُضان ؤلاصاعة الٗامت إلصاعة اإلاالُت  ذ ال٣غاعاث في مُاصًً مخىٖى ول٣ض جىٖى

ولضي ٣ٞهاء ال٣اهىن ، ومً ؤحل ؤلاإلاام بمٟهىم ال٣غاع ؾٝى هخُغ١ بلى َظا اإلاٟهىم في اإلاُاصًً 

. الثالزت الؿاب٣ت 

. مفهىم القساز املالي : املؿلب ألاول 

. حعسيف القساز وفق مىظىز إلادازة العامت : الفسع ألاول 

م٨ً ط٦غ بٌٗ  ً ٍو ذ مٟاَُم ال٣غاع في مُضان ؤلاصاعة الٗامت مً َٝغ الٗضًض مً اإلا٨ٍٟغ ل٣ض جىٖى

. َظٍ اإلاٟاَُم 

بزخُاع ؤخؿً البضاثل اإلاخاخت بٗض صعاؾت الىخاثج اإلاخى٢ٗت مً ٧ل بضًل " ال٣غاع ؤلاصاعي َى  -

 .1" في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاُلىبت 

 

                                                           
ما٫ ، وػاعة الخٗلُم الٗالي ، بٛضاص -  1   .101 ، م 1980زلُل مدمض خؿً الكمإ ، مباصيء بصاعة ألٖا
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بزخُاع ؤوؿب ولِـ ؤمثل البضاثل اإلاخاخت ؤما ال٣غاع إلهجاػ " ٦ما ٌٗٝغ ال٣غاع ؤلاصاعي بإهه  -

 1" الهضٝ ؤو ألاَضاٝ اإلاىحىصة ؤو خل اإلاك٩لت التي جيخٓغ الخل اإلاىاؾب 

ؤلازخُاع اإلاضع٥ بحن ٖضص مً البضاثل اإلادخملت لخد٤ُ٣ " ٦ما ٖٝغ ؤًًا ال٣غاع ؤلاصعاي بإهه  -

  .2" َضٝ ؤو ؤَضاٝ مدضصة مصخىبت بخدضًض بحغاءاث الخىُٟظ 

ؤلازخُاع الخظع و "  َى  TANNENBAUM , WESHLER AND MASSARIKبِىما ال٣غاع ؤلاصاعي ٖىض 

ت البضاثل الؿلى٦ُت   3... " الض٤ُ٢ ألخض البضاثل مً بحن بزىحن ؤو ؤ٦ثر مً مجمٖى

غ ٖمل اإلاضًغ في ؤي H.SIMONفي خحن بٖخبر َغبحرث ؾاًمىن   ؤن ٖملُت بجساط ال٣غاع هي حَى

ماؾؿت خُث ؤقاع بلى ؤن و٢ذ ٖمل اإلاضًغ  بماؾؿت ٣ًًُه في زالزت ؤوكُت حٗخبر ؤؾاؽ بجساط 

 4: ال٣غاع هي 

 .البدث ًٖ اإلاكا٧ل التي ًخم بهضصَا بجساط ال٣غاعاث  -

 .جدضًض البضاثل اإلاخاخت ٦دل للمك٩لت  -

 .بزخُاع ؤخض ؤًٞل َظٍ البضاثل  -

. وبجساط ال٣غاع ٌٗخبر بزخُاع ؤخض البضاثل اإلاخاخت ؤمامه مً ؤحل خل اإلاك٩لت التي جىاحهه 

ٟا لٗملُت بجساط ال٣غاع ٖىض خض ًثهم ًٖ  بض الؿالم ؤبى ٢ه٠ حٍٗغ ٦ما ؤوعص ٖبض الٟٛاع الخىٟي ٖو

ٖملُت بزخُاع بضًل واخض مً بضًلحن مدخملحن ؤو ؤ٦ثر لخد٤ُ٣ َضٝ ؤو " ٖملُت بجساط ال٣غاع 

                                                           
ت ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،الُبٗت ألاولى - 1  م 1983مدمض ٖبض الٟخاح ًاغي ، مباصيء ؤلاصاعة الٗامت ، مُاب٘ الٟغػص١ الخجاٍع

84-85   
ت ، مهغ ، الُبٗت الثاهُت -  2   .288 ، م 1992ٖبض الٛني بِؿىوي ٖبض هللا ، ؤنى٫ ٖلم ؤلاصاعة الٗامت ، الضاع الجامُٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
  .83 ، م 2003هىاٝ ٦ىٗان ، بجساط ال٣غاعاث ، صاع الث٣اٞت ، الُبٗت ألاولى ، ؤلانضاع الؿاصؽ ، ألاعصن ، -  3
ىُت ، الُبٗت ألاولى ، لُبُا ، -  4 ما٫ ، صاع ال٨خب الَى   .48 ، م 2003اإلاهضي الُاَغ  ٚىُت ، مباصيء بصاعة ألٖا
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ت مً ألاَضاٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت في يىء مُُٗاث ٧ل مً البِئت الضازلُت والخاعحُت  مجمٖى

 . 1" واإلاىاعص اإلاخاخت 

ت لىحىص ال٣غاع وهي  ٠ الؿاب٣ت ًدبحن ؤن َىا٥ ٖىانغ يغوٍع :  مً زال٫ الخٗاٍع

 .وحىص مك٩لت  -

 .يغوعة ؤلازخباع ألخض البضاثل وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت  -

 . اإلاخابٗت والخىُٟظ لل٣غاع  -

. بطن حٗخبر َظٍ الٗىانغ بمثابت ٖىانغ ؤؾاؾُت ل٣ُام ال٣غاع ختى ًهل بلى جد٤ُ٣ َظٍ ؤلاصاعة 

:  حعسيف القساز وفق مىظىز القاهىن إلادازي : الفسع الثاوي 

:  مٟهىم ال٣غاع في ال٣اهىن ؤلاصاعي : ؤوال 

ت  ًخ٤ٟ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤلاصاعي ؤن ؤلاصاعة حؿخسضم زالزت وؾاثل للمماعؾت وكاَها ، وؾُلت بكٍغ

جخمثل في ألاشخام الٗاملحن ، وؾُلت ماصًت جخمثل في ألامىا٫ واإلاٗضاث التي حؿخسضمها ، ووؾُلت 

ظٍ الىؾُلت ألازحرة ًخم مماعؾتها بىؾُلخحن َما  اث التي ج٣ىم بها ؤلاصاعة َو ٢اهىهُت جخمثل في الخهٞغ

ت مً َظٍ الىحهت وؾُلت  ت ومً َظا حٗخبر ال٣غاعاث ؤلاصاٍع ت ، وال٣غاعاث ؤلاصاٍع ال٣ٗىص ؤلاصاٍع

اثٟها ومباقغة اليكاَاث اإلاملى٦ت لها   2.حؿخسضمها ؤلاصاعة لخم٨ُجها مً ال٣ُام بْى

٠ لل٣غاع ؤلاصاعي  ألحل طل٪ ٧ان َىا٥ بحتهاص مً َٝغ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤلاصاعي في مداولت وي٘ حٍٗغ

:  مجها 

                                                           
ت -  1 ما٫ ، اإلا٨خب الٗغبي الخضًث لليكغ ، ؤلاؾ٨ىضٍع بض الؿالم ؤبى ٢د٠ ، جىُٓم بصاعة ألٖا   .132 ، م 1993ٖبض الٟٛاع خىٟي ٖو
  .75هىاٝ ٦ىٗان ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2



إجخاذ القساز املالي                                                                                                  :  الفطل ألاول   

 

 5 

ٖمل ٢اهىوي جهاجي ناصع باإلعاصة اإلاىٟغصة واإلالؼمت لجهت ؤلاصاعة الٗامت " ال٣غاع ؤلاصاعي  -

ىُت ، بما لها مً ؾلُت بم٣خط ى ال٣ىاهحن وألاهٓمت ، وفي الك٩ل الظي ًخُلبه ال٣اهىن  الَى

ب٣هض بوكاء ؤو حٗضًل ؤو بلٛاء خ٤ ؤو بلتزام ٢اهىوي مٗحن ، مما ٧ان طل٪ مم٨ىا ؤو حاثؼا 

 1" . ٢اهىها وببخٛاء اإلاهلخت الٗامت 

٠ الؿاب٤ ؤن ال٣اهىن ؤلاصاعي ًخمحز ًٖ باقي ال٣غاعاث ألازغي ب٩ىهه ناصع ًٖ  ًخطر مً الخٍٗغ

ُٟت التي حؿخسضمها  بصاعة ٖامت مسىلت لها ؾلُت ٢اهىهُت في بنضاٍع و٧ىهه ٦ظل٪ الىؾُلت ؤو الْى

. ؤلاصاعة في ببغام ال٣ٗىص 

 مً َظا الخٍٗغ٠ ٦ظل٪ هجض ؤن ال٣غاع ؤلاصاعي ًخمحز ببٌٗ :زهاثو ال٣غاع ؤلاصاعي : زاهُا 

 2: الخهاثو التي ال جخمحز بها باقي ال٣غاعاث ألازغي وهي 

ٌٗني ؤن ال٣غاع ؤلاصاعي ٣ًىم ٖلى حٗبحر ؤلاصاعة ًٖ بعاصتها ب٣هض : ال٣غاع ؤلاصاعي ٖمل ٢اهىوي  -1

ظا ألازغ ال٣اهىوي ٩ُٞىن خالت ٢اهىهُت حضًضة ؤو حٗضًل مغ٦ؼ ٢اهىوي  جغجِب ؤزغ ٢اهىوي َو

 .٢ضًم ؤو بلٛاءٍ 

ه َى ٖمل ٢اهىوي : ال٣غاع ؤلاصاعي ٖمل ٢اهىوي مً حاهب واخض  -2 ال٣غاع ؤلاصاعي ؤًً ٧ان هٖى

ظا الٗىهغ َى ؤؾاؽ الخٟغ٢ت بحن ال٣غاع ؤلاصاعي وال٣ٗض  ًهضع بةصاعة ؤلاصاعة اإلاىٟغصة ، َو

ؤلاصاعي ، وطل٪ ؤن الٗمل ال٣اهىوي في ال٣ٗض ال ًٓهغ ؤزٍغ بال بطا جال٢ذ بعاصة ؤلاصاعة وبعاصة 

الٟغص ؤو الجهت اإلاخٗا٢ضة مٗها ، في خحن ؤن الٗمل ال٣اهىوي في ال٣غاع ؤلاصاعي ًٓهغ ؤزٍغ صون 

 .جضزل مً حاهب ألاٞغاص وبةعاصة ؤلاصاعة وخضَا ، عض ي ألاٞغاص ؤو لم ًغيىا 

                                                           
  237،ألاعصن،م2007 ، ؤلانضاع الخامـ صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ،1هىاٝ ٦ىٗان ، ال٣اهىن ؤلاصاعي ، ال٨خاب الثاوي ، الُبٗت -  1
  .242 – 238هىاٝ ٦ىٗان ، هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م -  2
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ا ما لم ٨ًً ناصعا ًٖ : نضوع ال٣غاع ؤلاصاعي مً ؾلُت ٖامت  -3 بن ال٣غاع ال ٌٗخبر ٢غاع ا بصاٍع

ت ، وبٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت  ت ؤو ال مغ٦ٍؼ ت ٖامت ؾىاء ٧اهذ َظٍ الؿلُت مغ٦ٍؼ ؾلُت بصاٍع

لُه ال ٌٗخبر  الٗمل ؤو الخهٝغ الهاصع مً ؾلُت ٖامت ؤزغي ٚحر  اليكاٍ الظي جخىالٍ ، ٖو

ُٗت وال٣ًاثُت  ت ٧الؿلُت الدكَغ  .بصاٍع

 : نضوع ال٣غاع ؤلاصاعي بةعاصة ؤلاصاعة اإلالؼمت بما لها مً ؾلُت بم٣خط ى ال٣ىاهحن وألاهٓمت  -4

ٌٗني نضوع ال٣غاع ؤلاصاعي ببخضاء حٗبحر ؤلاصاعة ًٖ بعاصتها اإلاىٟغصة واإلالؼمت ؾىاء ؤجسظ َظا 

الخٗبحر ؤو ؤلاٞهاح ًٖ ؤلاعاصة مى٢ٟا بًجابُا ، ٩ُٞىن ال٣غاع في َظٍ الخالت ٢غاع صخُدا  ؤو 

بجسظ الخٗبحر مى٢ٟا ؾلبُا ٩ُٞىن ال٣غاع في َظٍ الخالت ٢غاعا ؾلبُا ؤو يمىُا وؤًا ٧اهذ 

ٞةن ال٣غاعاث الصخُدت ؤو الًمىُت – بًجابُا ؤو ؾلبُا – نُٛت الخٗبحر ًٖ بعاصة ؤلاصاعة 

. ًم٨ً الًُٗ بٗضم مكغوُٖتها 

حٗخبر جهاًت ال٣غاع مً الخهاثو اإلامحزة لل٣غاع  ؤلاصاعي  : ؤن ٩ًىن ال٣غاع ؤلاصاعي جهاثُا  -5

ُا الكغوٍ الؿاب٣ت ، ًخٗحن ؤن ٩ًىن  ٞالٗمل ؤو الخهٝغ الظي ًهضع مً ؤلاصاعة مؿخٞى

 .مخسظا نٟت جىُٟظًت صون خاحت بلى جهض٤ً ؾلُت ؤٖلى 

وختى ٩ًىن ال٣غاع ؤلاصاعي طو نُٛت مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت ٞةهه ًخُلب وحىص ؤع٧ان لهظا 

ظٍ ألاع٧ان جمثل صٖامت لىحىصٍ و٢ىجه ؤلالؼامُت  . ال٣غاع ؤلاصاعي َو

ت في هٓغ ٣ٞهاء ال٣اهىن :ؤع٧ان ال٣غاع ؤلاصاعي : زالثا  ٍغ  حٗخبر بمثابت الٗىانغ ألاؾاؾُت ؤو الجَى

ظٍ ألاع٧ان هي  :  ؤلاصاعي لىحىص ال٣غاع ؤلاصاعي َو

ٌٗني ؤلازخهام ٦غ٦ً مً ؤع٧ان ال٣غاع ؤلاصاعي ، ال٣ضعة  (مً ًخسظ ال٣غاع  ): ؤلازخهام  -1

.... ال٣اهىهُت ٖلى مباقغة ٖمل بصاعي مٗحن حٗله اإلاكٕغ مً ؾلُت مُٗىت ؤو ٞغص ؤزغ 
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ٞاإلاكٕغ ... والجهت اإلاسخهت بةنضاع ال٣غاع هي الجهت التي حٗل لها اإلاكٕغ نالخُت بنضاٍع 

بُٗت  ُُٟت َو اث الْى ت مغاُٖا في طل٪ اإلاؿخٍى ًىػٕ ؤلازخهاناث في ألاحهؼة ؤلاصاٍع

ُُٟت التي جمل٪ ؾلُت الخ٣ضًغ ج٩ىن مدضوصة وؿبُا   .ؤلازخهاناث ، بال ؤن الٟئت الْى

ٌٗني ق٩ل ال٣غاع ؤلاصاعي الهىعة التي ًىي٘ ٞحها  (٠ُ٦ ًخسظ ال٣غاع ؤلاصاعي  ): الك٩ل  -2

ال٣غاع ؾىاء بجسظث َظٍ الهىعة ال٨خابت ؤو بجسظث نىعة ؤزغي ٚحر ال٨خابت ٦إن ًهضع 

ٌ ؤو ال٣بى٫  ٤ ؤلاقاعة ؤو ؤلاًماءة ؤو الؿ٩ىث الظي ٌٗني الٞغ  .ال٣غاع قٟاَت ؤو بٍُغ

حٗني ؤلاحغاءاث  (ما هي الخُىاث التي ًجب ؤن ًمغ بها ال٣غاع ٢بل بنضاٍع  ): ؤلاحغاءاث  -3

مجمٕى الخُىاث ؤو الٗملُاث التي ًجب ٖلى ؤلاصاعة مغاٖاتها مىظ بضع الخ٨ٟحر في بنضاع 

 1.ال٣غاع لخحن ويٗه في الهىعة التي ًهضع ٞحها 

ؾبب ال٣غاع مً وحهت هٓغ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤلاصاعي َى الخالت  (إلااطا ًخسظ ال٣غاع  ): الؿبب  -4

ال٣اهىهُت ؤو الىا٢ُٗت التي جىحض لضي مخسظ ال٣غاع ٞخدغ٦ه ؤو جلؼمه بةجساطٍ ، وجخمثل 

ألاؾباب ال٣اهىهُت لل٣غاعاث في الىا٢ٗت ال٣اهىهُت التي جلؼم مخسظ ال٣غاع ؤو ججحز له بجساط 

 .٢غاعاث مدضصة 

٠ َى وحىص مسالٟت و٢ٗذ مىه ،  ٞمثال ؾبب ال٣غاع الهاصع ب٣ٗىبت جإصًبُت ٖلى مْى

٠ لعجٍؼ ًٖ الٗمل َى عجٍؼ الهخي  . وؾبب ال٣غاع الهاصع بةجهاء زضمت مْى

ٌٗخبر  ؾبب ال٣غاع الجاهب اإلااصي في ال٣غاع ؤلاصاعي بِىما ًمثل الٛغى ؤو الٛاًت الجاهب 

. الصخص ي في ال٣غاع 

ٌٗني مدل ال٣غاع ألازغ ال٣اهىوي الظي ًترجب ٖلى ال٣غاع ، ٞال٣غاع  (مً ًخإزغ بال٣غاع  ): اإلادل  -5

٠ مثال  ٠ مدله َى ٢ُ٘ الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة واإلاْى  .الظي ًهضع بٟهل مْى

                                                           
  .268- 251هىاٝ ٦ىٗان ، ال٣اهىن ؤلاصاعي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  1
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ضٍ الجهت التي  ٦ما ؤن ل٩ل ٢غاع بصاعي مدل َى ألازغ ال٣اهىوي الظي ًترجب ٖلُه والظي جٍغ

لُه ال ٩ًىن ال٣غاع ؤلاصاعي ؾلُما في مدله بال بطا ٧ان مدل َظا  ؤنضعجه مً بنضاٍع ، ٖو

. ال٣غاع مكغوٖا وحاثؼا مً الىاخُت ال٣اهىهُت ومم٨ىا مً الىاخُت الٗلمُت 

ال ٩ًىن مدل ال٣غاع مكغوٖا وحاثؼا متى ٧ان ألازغ ال٣اهىوي الظي : مً الىاخُت ال٣اهىهُت  -

 .ًترجب ٖلى بجساطٍ مسالٟا ل٣اٖضة ٢اهىهُت 

ال ٩ًىن مدل ال٣غاع حاثؼا بطا ٧ان َظا اإلادل ٚحر مم٨ً جد٣ُ٣ه ؤو : مً الىاخُت الٗلمُت  -

 .بهجاٍػ مً الىاخُت الٗلمُت ختى ال ٌؿخدُل جىُٟظ ال٣غاع 

وهي الهضٝ الظي ٌؿعى مخسظ ال٣غاع بلى جد٣ُ٣ه مً بجساط  (إلااطا ًخسظ ال٣غاع  ): الٛاًت  -6

 .٢غاٍع 

بن الهضٝ مً جدضًض الٛغى ؤو الٛاًت مً بجساط ال٣غاع َى خماًت ألاٞغاص والجماٖاث مً 

بخخماالث بؾاءة عحا٫ ؤلاصاعة إلؾخٗما٫ ؾلُاتهم ؤو حٗؿٟهم في بؾخسضامها ، ؤو مداولتهم 

ُل٤ ٣ٞهاء ال٣اهىن ؤلاصاعي ٖلى ال٣غاعاث  إلؾخٛاللها لخد٤ُ٣ بٌٗ اإلاىاٞ٘ الصخهُت ، ٍو

ى ُٖب صازلي ًخهل بيُت  غ َظا الغ٦ً بإجها مكىبت بُٗب ؤلاهدغاٝ َو التي جٟخ٣غ بلى جٞى

ذ ؤو مً زال٫ ؾلى٥  تراٝ الهٍغ ٤ ؤلٖا البا ما ًخم بزباجه ًٖ ٍَغ غيه ٚو مخسظ ال٣غاع ٚو

 1.مخسظ ال٣غاع  وؾىاب٣ه 

 : حعسيف القساز وفق مىظىز إلادازة املاليت : الفسع الثالث 

 .مٟهىم ال٣غاع اإلاالي : ؤوال 

                                                           
  .82-79هىاٝ ٦ىٗان ، ال٣اهىن ؤلاصاعي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  1
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ا مثل باقي ؤلاصاعاث ألازغي جدىٕى ٞحها ال٣غاعاث الُىمُت بمسخل٠ ؤهىاٖها ، ومً  ؤلاصاعة اإلاالُت ٦ٛحَر

َىا ٧ان البض لإلصاعة اإلاالُت ممثلت في اإلاضًغ اإلاالي ؤن جخسظ مثل َظٍ ال٣غاعاث زضمت لهالر اإلاال٥ 

اصة ٢ُمت اإلايكأث و َاإلاا ؤن صعاؾدىا َظٍ جخمدىع خى٫ ال٣غاع اإلاالي وم٩اهخه يمً ؤلاصاعة اإلاالُت  ولٍؼ

ُٟت اإلاضًغ اإلاالي وؤَضاٝ ؤلاصاعة اإلاالُت مً وعاء  ٞؿٝى هخُغ١ بلى مٟهىم َظا ال٣غاع مً حهت ، ْو

. ال٣غاع اإلاالي 

 : مً اإلاٟاَُم ؤلانُالخُت لل٣غاع اإلاالي في مُضان ؤلاصاعة اإلاالُت ما ًلي  -

بحن البضاثل اإلاخاخت مً  (الىاعي  )ؤلازخُاع اإلاضع٥ "  ال٣غاع بإهه nigroل٣ض ٖٝغ هُجغو  -

 1" مى٠٢ مٗحن 

غة لخد٤ُ٣ َضٝ ، خل مك٩ل بهتهاػ " ٦ما ٖٝغ ؤًًا  - بزخُاع بضًل مً ٖضة بضاثل مخٞى

 2" ٞغنت 

اث٠ اإلاضًغ اإلاالي : زاهُا  اث٠ : ْو بالغحٕى لل٣ىاثم اإلاالُت ألاؾاؾُت لكغوٕ ًم٨ً بؾخسالم زالر ْو

 3: للمضًغ اإلاالي هي 

ل البُاهاث اإلاالُت بلى ق٩ل ؤو : صعاؾت وجدلُل البُاهاث اإلاالُت  -1 ُٟت بخدٍى جسخو َظٍ الْى

ت حىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ باإلاغ٦ؼ اإلاالي للمكغوٕ  همِ مٗحن بدُث ًم٨ً بؾخسضامها إلاٗٞغ

اصة الُا٢ت ؤلاهخاحُت  ل في اإلاؿخ٣بل وج٣ضًغ مضي الخاحت لٍؼ وجسُُِ ٖملُاث الخمٍى

                                                           
ت والخُب٤ُ ، الُبٗت -  1 ت بحن الىٍٓغ   .73 ، ألاعصن ، م 1998 ، صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ، 5هىاٝ ٦ىٗان ، بجساط ال٣اعاث ؤلاصاٍع
2  -jeanfroncois dhenin , brigittefiournie , 50 th eme d’initiation à l’economie d’entreprise , edition beral , paris 

1998,p175 . 
 . 21 ، م 2007 ٖبض الٟٛاع خىٟي ، ؤلاصاعة اإلاالُت مضزل بجساط ال٣غاعاث ، ماؾؿت قباب الجامٗت ،  -3
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ُٟت  ل ؤلايافي اإلاُلىب لظل٪ ٞةن ألاصاء الجُض لهظٍ الْى للكغ٦ت وبالخالي ج٣ضًغ حجم الخمٍى

اث٠ ألازغي الخانت بخدضًض ٩َُل ألانى٫ واإلاغ٦ؼ اإلاالي اإلاكتر٥   .يغوعي ألصاء الْى

ًدضص اإلاضًغ اإلاالي همِ ٩َُل ألانى٫ وؤهىاٖها ٦ما جٓهغ : جدضًض ٩َُل ؤنى٫ الكغ٦ت  -2

ٗني طل٪ حجم ألامىا٫ اإلاؿدثمغة ٦إنى٫ زابخت و٦إنى٫ مخضاولت ،  ب٣اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي ، َو

وبٗض جدضًض ٩َُل ألانى٫ ًدضص ب٣ضع ؤلام٩ان الدجم ألامثل لإلؾدثماع في ٧ل هٕى مً ؤهىإ 

 وؤن ًدض وؤًًا ما هي ألانى٫ الثابخت التي ًيبػي بؾخسضامها ، ومتى 1.ألانى٫ اإلاخضاولت 

ا  َغ  .جهبذ ألانى٫ الثابخت مخ٣اصمت ٞىُا ومتى ًخم بؾدبضالها ؤو جٍُى

ُٟت بالجاهب ألاٌؿغ مً ٢اثمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي : جدضًض اله٩ُل اإلاالي للكغ٦ت  -3 جخهل َظٍ الْى

ُم مً ال٣غاعاث زانت باله٩ُل اإلاالي ، ًخهل الىٕى ألاو٫ مً ال٣غاعاث  خُث ًىحض هٖى

ٗخبر طل٪ مً ؤَم ال٣غاعاث إلاا لها  ل ألاحل ، َو ل ال٣هحر والٍُى ج اإلاالثم للخمٍى بخدضًض اإلاٍؼ

 2.مً ؤزغ ٖلى الغبدُت والؿُىلت الٗامت 

٣ا للًغوعة ، و٢ض ًخُلب البٌٗ مجها جدلُال مؿخًُٟا وصعاؾت مخٗم٣ت للبضاثل اإلاخاخت ،  ٣ا٫ ٞو ٍو

ل  . وج٩لٟت ٧ل بضًل وآلازاع اإلاترجبت ٖلى ٧ل مجها مً ألاحل الٍُى

اث٠ ألاؾاؾُت للمضًغ اإلاالي طاث ٖال٢ت باإلاغ٦ؼ اإلاالي للكغ٦ت ٞب٣ُام اإلاضًغ اإلاالي  - بن الْى

م٨ىه طل٪ مً يبِ  ضعؽ الىي٘ اإلاالي للكغ٦ت ٍو بخدلُل وج٣ُُم اإلاحزاهُت ٞهى ًدلل ٍو

وجىُٓم الٗملُاث اإلاالُت للكغ٦ت بالبدث ًٖ اإلاىا٤َ ؤو اإلاغا٦ؼ التي حٗخبر باعة للمكا٧ل 

مها وبجساط ما ًلؼم مً بحغاءاث إلاىاحهتها   .وال٠ًٗ وج٣ٍى

                                                           
1  -solomone : the the orof fincialmangement : newyourk colombia , university , press , 1963 , p8. 
2 -gitmanl.j , principales of mangerial finance , new yourk har pered row publishers , 1976 , p9. 
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وفي جدضًض جدضًضٍ له٩ُل ألانى٫ ٞهى ًدضص الجاهب ألاًمً مً اإلاحزاهُت وبة٢غاٍع اله٩ُل  -

لي ٞهى ٌك٩ل الجاهب ألاٌؿغ مً اإلاحزاهُت   .اإلاالي والخمٍى

: أهداف إلادازة املاليت : ثالثا 

. حؿعى ؤلاصاعة اإلاالُت مً وعاء بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت 

ظا : حُٗٓم الثىعة  -1 ؤو بمٗنى ؤزغ حُٗٓم ال٣ُمت الخالُت لإلؾدثماع  ؤو لخهٝغ مٗحن َو

الهضٝ ال ًىحه بَخمامه بلى ألاعباح في خض طاتها بل ًىحه ؤًًا هاخُت جى٢ُذ َظٍ ألاعباح 

ىهغ الخُغ     1.ٖو

٨ُت بلى حٛلُب َضٝ حُٗٓم زغوة اإلاال٥  ً في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ومً ألامىع التي صٞٗذ اإلاضًٍغ

ٖلى ألاَضاٝ ألازغي ، والخٝى مً بهسٟاى ٢ُمت ؤؾهم الكغ٦ت في الؿى١ ، والظي ٢ض ًضٞ٘ 

ً ؤو خضور ما ًُل٤ ٖلُه مٗغ٦ت  باث اإلاضًٍغ قغ٧اث ؤزغي بلى بمخال٥ ويم الكغ٦ت يض ٚع

 ٤ ً ٖلى حُٛحر  ٍٞغ ٌ خُث ًخم الؿُُغة ٖلى الكغ٦ت وطل٪ بةٚغاء حملت ألاؾهم ٖلى الخمٍى الخٍٟى

٤ حضًض   2.ؤلاصاعة اإلاالي بٍٟغ

٦ما ٌٗخبر حُٗٓم الثروة ٦هضٝ بؾتراججُت مثلى باإلا٣اعهت بةؾتراججُت حُٗٓم الغبذ ٦هضٝ لٗضة 

 3:ؤؾباب 

لت ألاحل ، حٗمل ٖلى حُٗٓم ال٣ُمت الخالُت إلؾدثماعاث اإلاال٥ بة٢غاع  -1 هي بؾتراججُت ٍَى

ض مً ال٣ُمت الؿى٢ُت لألوعا١ اإلاالُت  ت التي جٍؼ  .اإلا٣ترخاث ؤلاؾدثماٍع

                                                           
  . 33 ، م 2008مدمض ؾُٗض ٖبض الهاصي ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘ ، الُبٗت ألاولى ، ألاعصن ، -  1
  .38،م 2007مدمض نالر الخىاوي،حال٫ الٗبض ببغاَُم ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، مضزل ال٣ُمت وبجساط ال٣غاعاث،الضاع الجامُٗت،مهغ ،-  2
  .25- 24ٖبض الٟٛاع خىٟي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  3
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ؤن اإلاال٥ ٌُٗىن ؤَمُت زانت للخىػَٗاث الى٣ضًت اإلاىٓمت التي ًدهلىن ٖلحها بهٝغ  -2

 .الىٓغ ًٖ حجمها 

اصة ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم : حُٗٓم الغبذ  -3 بدُث ًخٗغى اإلاال٥ إلهسٟاى ال٣ُمت : ؤي ٍػ

دضر ال٨ٗـ  الؿى٢ُت لألؾهم بطا ما ٧اهذ ال٣غاعاث التي بجسظَا اإلاضًغ اإلاالي زاَئت ، ٍو

بطا ٧اهذ َظٍ ال٣غاعاث ؾضًضة ، خُث جغجٟ٘ ال٣ُمت الؿى٢ُت لألؾهم مما ًاصي بلى جد٤ُ٣ 

  1.م٩اؾب عؤؾمالُت 

وبٗباعة ؤزغي جد٤ُ٣ الخىاػن بحن ؤلاؾدثماع ال٩امل للمىاعص : جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الؿُىلت والغبدُت 

اإلاالُت للمكٕغ لخُٗٓم الغبذ وبحن يغوعة ؤلاخخٟاّ بجاهب جل٪ اإلاىاعص في ق٩ل ه٣ضي إلاىاحهت 

اإلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها اإلاكٕغ بطا لم جخىاٞغ لضًه الؿُىلت ال٩اُٞت و٢ض ًاصي جد٤ُ٣ َظا 

ا مما ًم٨ً ؤن ًىحه ؤلاهخاج بلُه ؤوال  الخىاػن بلى ؤلاؾخمغاع في بهخاج ؾلٗت مٗض٫ عبدها ؤ٢ل مً ٚحَر

.  ًترجب ٖلى بهخاحها في الٟترة ال٣هحرة 

:  أهميت القسازاث إلادازيت مً الىاحيت العلميت والعمليت وخطائطها : املؿلب الثاوي 

. بن ٖملُت نىاٖت ال٣غاع وبجساطٍ ج٨ؿب اإلااؾؿت مً وعاءَا ؤَمُت ٖلمُت وؤزغي ٖملُت 

 2: ؤَمُت ال٣غاعاث مً الىاخُت الٗملُت : الٟٕغ ألاو٫ 

ت وؾُلت ٖلمُت ٞىُت زضمُت هاحٗت لخُب٤ُ الؿُاؾاث وؤلاؾتراججُاث  - حٗخبر ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

لمُت  ُت ٖو  .للمىٓمت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها بهىعة مىيٖى

                                                           
  .27 ، م 1991ٖبض الٟٛاع خىٟي ، ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاٗانغة ، مضزل بجساط ال٣اعاث ، الضاع الجامُٗت ، مهغ -  1
  . 33مدمض ؾُٗض ٖبض الهاصي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
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٤ ٖملُت بجساط ال٣غاع صوما َاما في ججمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت  - ت ًٖ ٍَغ جلٗب ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

٤ بؾخٗما٫ وؾاثل ٖلمُت وج٨ىىلىحُت مخٗضصة ومسخلٟت للخهى٫  ت ًٖ ٍَغ ُٟت ؤلاصاٍع للْى

 .ٖلى اإلاٗلىماث الالػمت للخىُٓم ؤلاصاعي 

ؤَمُت ال٣غاع مً الىاخُت الٗلمُت  : الٟٕغ الثاوي 

حن وج٨ك٠ ًٖ ال٣ىي  - ت ًٖ ؾلى٥ ومى٠٢ ال٣اصة والغئؾاء ؤلاصاٍع ج٨ك٠ ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

و الٗىامل الضازلُت والخاعحُت الًاُٚت ٖلى مخسظي ال٣غاع ، ألامغ الظي ٌؿهل مهمت 

الغ٢ابت ٖلى َظٍ ال٣غاعاث والخد٨م ٞحها والخٗامل م٘ َظٍ اإلاىا٠٢ والًٍٛى مؿخ٣بال 

 .بهىعة خؿىت 

حن في ال٣ُام  - ت وؾُلت إلزخُاع و٢ُاؽ مضي ٢ضعة ال٣اصة والغئؾاء ؤلاصاٍع حٗخبر ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ملي  ا باؾلىب ٖلمي ٖو ت اإلاُلىب جد٣ُ٣ها وبهجاَػ اث٠ واإلاهام ؤلاصاٍع  . بالْى

ت  - ت مُضاها واؾٗا للغ٢ابت ؤلاصاٍع  .حٗخبر ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

. زهاثو وؤَضاٝ ال٣غاعاث اإلاالُت : الٟٕغ الثالث 

:  ًم٨ً جلخُو زهاثو ال٣غاعاث اإلاالُت في الخهاثو الخالُت :زهاثو ال٣غاعاث اإلاالُت : ؤوال 

ال٣غاعاث اإلاالُت جخٛلٛل  في حمُ٘ ؤوحه وكاٍ اإلااؾؿت وبالخالي حك٩ل هٕى مً الدكاب٪ م٘  -

اث٠ اإلااؾؿت  اث٠ ومىه وحىص ٖال٢ت جغابِ في ٧ل ٢غاع مالي بحن حمُ٘ ْو  .٧ل الْى

ان ومساَغة إلصاعة اإلااؾؿت  - ت ل٩ىجها جمثل َع  .ال٣غاعاث اإلاالُت مهحًر

حر ؾُىلت ه٣ضًت ٧اُٞت إلاىاحهت ؤلالتزاماث الضوعٍت  -  .جٞى
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ت ب٣اء  - ٠ وؤٖباء مما ًم٨ً يمان بؾخمغاٍع يمان الدكُٛل الٟٗا٫ و جدمل إلاهاٍع

 .اإلااؾؿت 

ش بؾخد٣ا٢ها مً صون جباَإ  - . مداولت ؾض الضًىن في جىاٍع

جطييق القسازاث  : املؿلب الثالث 

حٗضصث ال٣غاعاث التي ًم٨ً بجساطَا صازل اإلااؾؿت بما ل٨بر  حجم اإلااؾؿت ؤو إلزخالٝ الؼمً ، 

اث  . وختى مً ماؾؿت بلى ؤزغي ، ُٞم٨ً جهي٠ُ ال٣غاعاث بلى ٖضة مجمٖى

ت  : الٟٕغ ألاو٫  اث ؤلاصاٍع خؿب مهضع ال٣غاع وخؿب اإلاؿخٍى

ىا٥ زالزت مهاصع لل٣غاعاث : خؿب مهضع ال٣غاع : ؤوال   1: َو

ت ؤٖلى مىه  -1 اث بصاٍع  .٢غاعاث ج٩ىن هدُجت بجها٫ اإلاضًغ بمؿخٍى

ت ؤ٢ل مىه  -2 اث بصاٍع  .٢غاعاث ج٩ىن هدُجت بجها٫ اإلاضًغ بمؿخٍى

 .٢غاعاث ج٩ىن باإلاباصؤة  -3

ٞال٣غاعاث التي جخسظ هدُجت إلجها٫ بؿلُت ؤٖلى ٚالبا ما جخٗل٤ بخٟؿحر الخٗلُماث وألاوامغ  -

وجُب٣ُها وجىػَٗها ، ٞةطا ٧اهذ َظٍ ال٣غاعاث ٦ثحرة حضا ، جُلب ألامغ بُٖاء ؾلُت ؤ٦بر 

اث  ت ألا٢ل في بجساط ال٣غاعاث بضال مً الغحٕى بةؾخمغاع بلى اإلاؿخٍى اث ؤلاصاٍع للمؿخٍى

ت الٗلُا   .ؤلاصاٍع

                                                           
ؼ الىجاع ، ؤلاصاعة الظ٦ُت ، اإلا٨خب الٗغبي الخضًث ، مهغ ، - 1   .77 ، م 2008ٖبض الٍٗؼ
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وجيكإ ال٣غاعاث التي جخسظ هدُجت إلجها٫ باإلاغئوؾحن بلى ٖضم ٞهم اإلاغئوؾحن لل٣غاعاث  -

الؿاب٣ت ، ٦ما ٢ض ًغح٘ الؿبب بلى ؤن اإلاك٩لت خضًثت الٗهض ؤو بلى وحىص بلخباؽ بحن ٖضة 

 .٢غاعاث 

ؤما ال٣غاعاث التي ًخسظَا ؤلاصاعي ػمً هٟؿه ٞهم ؤَم ال٣غاعاث ، هٓغا ل٩ىجها ج٩ىن م٣ُاؾا  -

ت خُث ًخُلب ألامغ جدضًض ؤَضاٝ ؤو بٖاصة جدضًضَا وجدضًض ؾُاؾت ؤو  ل٨ٟاءجه ؤلاصاٍع

٨ظا   .جصخُدها َو

ت : زاهُا  اث ؤلاصاٍع ٣ا للمؿخىي الخىُٓمي الظي ًخسظ : ٢غاعاث خؿب اإلاؿخٍى ٦ما جخمحز ال٣غاعاث ٞو

  1: ُٞه ال٣غاع و هي 

 .ال٣غاعاث الدكُٛلُت  -

ت  -  ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 .ال٣غاعاث ؤلاؾتراججُت  -

اث الخىُٓمُت الضهُا ، واإلاخٗل٣ت : ال٣غاعاث الدكُٛلُت  - ؤ وهي ال٣غاعاث التي جً٘ في اإلاؿخٍى

بالٗملُاث الدكُٛلُت للماؾؿت وهي ؤ٢غب إلجبإ حٗلُماث وبعقاصاث مجها ؤلازخُاع  بحن 

البضاثل و ٖاصة ج٩ىن مخٗل٣ت بالخإ٦ض مً اإلاهام وألاوكُت التي ٢ض جم جىُٟظَا ب٨ٟاءة 

ازظ َظا الىٕى مً ال٣غاعاث في ْل ْغوٝ جإ٦ض جام وهخاثجها مٗغوٞت مؿب٣ا  وبٟاٖلُت ، ٍو

 .مثل حُٗل في زِ ؤلاهخاج وما ًدخاحه مً جهلُده مً بحغاءاث همُُت مُٗىت 

ت  - ب ٞهي ٢غاعاث جازظ ٖلى مؿخىي بصاعي ؤٖلى مما جازظ ُٞه ال٣غاعاث : ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

الدكٛلُت ، ٞٗىض َظا اإلاؿخىي ٣ًىم اإلاضًغون بةجساط ٢غاعاث لخل مك٨الث الخىُٓم 

                                                           
1  -oslon , d et courtny, j, decision support models and expertsystem, mac milan , ny , 1990 , p2 . 
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غى ٦ظل٪ ٢غاعاث مخٗل٣ت بالخإ٦ض مً ؤلاؾخسضام الٟٗا٫ إلاىاعص  والغ٢ابت ٖلى ألاصاء ٞو

اإلااؾؿت في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ، وال جىحض في َظا الىٕى مً ال٣غاعاث بحغاءاث مٗغوٞت 

مؿب٣ا ًجب بجباٖها ول٨ً مخسظ ال٣غاع ٣ًىم بخجمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت لدصخُو وخل 

اإلاك٩لت وؤن ٌؿخسضم خ٨مه الصخص ي وعنُضٍ مً الخبرة في بزخُاع البضاثل وفي َظٍ 

 .الخالت ًخم بجساط ال٣غاعاث في ْغوٝ جدؿم بٗضم جإ٦ض وؿبي مً ؤي مساَغة 

هي ٢غاعاث جإزظ ٖلى مؿخىي ٢مت اله٩ُل الخىُٓمي ، بىاؾُت : ال٣غاعاث ؤلاؾتراججُت  - ث

ؤلاصاعة الٗلُا في اإلااؾؿت وهي ٢غاعاث حُٛى مضي ػمني ؤَى٫ م٣اعهت بال٣غاعاث الؿاب٣ت 

وجخٗل٤ ال٣غاعاث ؤلاؾتراججُت بالىي٘ الخىاٞس ي للماؾؿت في الؿى١ ، وفي بٚخىام الٟغم 

ظا الىٕى مً ال٣غاعاث ًدخاج بلى مٗلىماث زانت بالبِئت ؤ٦ثر مً  وججىب مساَغ البِئت َو

ٚحٍر ٦ما تهخم ال٣غاعاث ؤلاؾتراججُت بخدضًض ؤَضاٝ اإلااؾؿت و اإلاىاعص الالػمت لخد٣ُ٣ها 

 .بلخ ... والؿُاؾاث التي جد٨م ٖملُاث الخىػَ٘ وؤلاؾخسضام لهظٍ اإلاىاعص 

ت  :01الشكل زقم  اث ؤلاصاٍع .  جهي٠ُ ال٣غاعاث خؿب اإلاؿخٍى

 

              ٢غاعاث بؾتراججُت                         ؤلاصاعة الٗلُا  

ُُٟت                                                                                           ؤلاصاعة الىؾُى   ٢غاعاث ْو

      ٢غاعاث حكُٛلُت                                                                                          

ؤلاصاعة الضهُا  
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Source : lasary , économie d’entreprise imprimerie es – Salam , Alger , 2001 , p 74 .  

. القسازاث املبرمجت وغير املبرمجت وحظب ؾبيعت القساز : الفسع الثاوي 

ال٣غاعاث اإلابرمجت والٛحر مبرمجت  : ؤوال 

حن ؤؾاؾحن مً ؤهىإ ال٣غاع هي  "h.simon " محز  َغبحرث ؾُمىن   1: بحن هٖى

 .٢غاعاث مبرمجت  -

 .٢غاعاث ٚحر مبرمجت  -

حٗخبر ٢غاعاث مبرمجت ألن مٗاًحر الخ٨م ٞحها ٖاصة ما ج٩ىن واضخت ، : ال٣غاعاث اإلابرمجت  - ؤ

ىحض جإ٦ض  غ اإلاٗلىماث ال٩اُٞت بكإجها ومً الؿهل جدضًض البضاثل ٞحها ، ٍو البا ما جخٞى ٚو

وؿبي بكإن البضاثل اإلاسخاعة ، وهي ٢غاعاث مخ٨غعة عوجُيُت ومدضصة حُضا ، لها بحغاءاث 

 .مٗغوٞت ومدضصة مؿب٣ا للخٗامل مٗها 

ٖاصة ما جٓهغ الخاحت إلجساطَا ٖىضما جىاحه اإلااؾؿت اإلاك٩لت ألو٫ : ال٣غاعاث ٚحر مبرمجت  - ب

مغة وال جىحض زبراث مؿب٣ت ب٨ُُٟت خلها ، ٟٞي َظا الىٕى ٖاصة ما ًهٗب ججمُ٘ 

مٗلىماث ٧اُٞت ٖجها ، وال جىحض مٗاًحر واضخت لخ٣ُم البضاثل وؤلازخُاع بُجها ولظل٪ ٞةن 

اث البضًلت ،  الٓغوٝ التي حؿىص َظٍ الخالت هي ْغوٝ الخإ٦ض بكإن بضاثل هخاثج الخهٞغ

٣ا لٓغوٝ ومخُلباث وزهاثو  وهدُجت لهظٍ الخهاثو ٞةن ٧ل ٢غاع ًخم نىٗه ٞو

م٨ً إلاخسظ ال٣غاع في َظٍ  اإلاك٩لت وال جىحض ؤهماٍ مىخضة لخل َظا الىٕى مً اإلاك٨الث ٍو

خه للمك٩لت وهي ٢غاعاث ٚحر مخ٨غعة و٧ل  الخالت بؾخسضام خ٨مه الصخص ي وج٣ُمه وعٍئ

                                                           
 مدمض ٖلي قهُب ، بصاعة الٗملُاث وؤلاهخاج في اإلااؾؿاث الهىاُٖت والخضمُت ، مُبٗت حامٗت ال٣اَغة ، الُبٗت الغابٗت ، -  1

 . 52 ، م 1989ال٣اَغة ، 
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حن مً  البا ما ج٩ىن ٖلى صعحت مً ألاَمُت والخمحز بحن َظًً الىٖى مجها به َبُٗخه اإلامحزة ٚو

 : ال٣غاعاث مىضر في الجضو٫ الخالي 

 جهي٠ُ ال٣غاعاث مبرمجت و ٚحر مبرمجت   :01الجدول زقم 

قسازاث غير  مبرمجت  قسازاث مبرمجت  أطاطياث الخفسقت  

حر مخ٨غعة  عوجُيُت و مخ٨غعة  َبُٗتها   ٚحر مىخٓمت ٚو

ًم٨ً بؾخسضام الخ٨م الصخص ي  واضخت  مٗاًحر الخ٨م ٞحها  

جدؿم بىٕى مً الهٗىبت  ؾهلت  جدضًض البضاثل  

ٖضم جإ٦ض وؿبي  جإ٦ض ْغوٝ بجساط ال٣غاع 

ٚحر مدضصة مؿب٣ا  مدضصة  ؤلاحغاءاث  

غة اإلاٗلىماث  حر ٧اُٞت  مخٞى ٢لُلت حضا ٚو

الُغ١ ال٨مُت وبغامج الخاؾىب ؤصواث الخل  

الجاَؼة  

الخبرة ، بغامج الخاؾىب اإلاخُىعة  

 . 102 خؿحن بلعجىػ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م :املطدز 

. خؿب َبُٗت ال٣غاعاث : زاهُا 

ت طاث نُٛت ٖامت في الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه  ٞةجساط ال٣غاعاث ٢ض ٩ًىن مخٗل٣ا بإٖما٫ بصاٍع

. والغ٢ابت 
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ل : ٦ما ٢ض ٩ًىن مخٗل٣ا باخضي اليكاَاث الٟىُت اإلاخسههت باإلاكغوٕ  ٤ ، الخمٍى ؤلاهخاج ، الدؿٍى

 1.بلخ ...

خؿب ٖامل الخإ٦ض ومىيٕى بجساطَا  : الٟٕغ الثالث 

. خؿب ٖامل الخإ٦ض : ؤوال 

غ ٖامل الخإ٦ض ؤو وحىص هٕى مً ؤلاخخمالُت في  َىا٥ ؤهىإ ؤزغي مً ال٣غاعاث التي حٗخمض ٖلى جٞى

 2: جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي ٌؿعى بلحها مخسظ ال٣غاع و ًم٨ً جدضًضَا باألهىإ الخالُت 

ظٍ ؤبؿِ ؤهىإ ال٣غاعاث التي جىاحه مخسظ : بجساط ال٣غاع في خالت ٖضم الخإ٦ض الخام  - ؤ َو

غة بك٩ل ما٦ض والؿبب  ال٣غاع خُث ٌؿخُُ٘ ٞحها جدضًض هخاثج ٦ال بضًل مً البضاثل اإلاخٞى

ظٍ البضاثل هي  غ البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت خؿب َبُٗت اإلاك٩لت ، َو ٌٗىص بلى جٞى

وحؿمى خالت  )ؤؾالُب بُض مخسظ ال٣غاع لخ٣ُُم البضاثل اإلاسخلٟت وبزخُاع البضًل ألاًٞل 

  ( .%100َبُُٗت 

حٗٝغ َظٍ الخالت ؤًًا بٗملُت بجساط ال٣غاع  : (اإلاساَغة  )بجساط ال٣غاع في خالت ٖضم الخإ٦ض  - ب

ت جامت  جدذ ْغوٝ الخُغ خُث ًخه٠ ال٣غاع في َظٍ الخالت بإن مخسظ ال٣غاع ٖلى مٗٞغ

بةخخمالُت خضور ؤي خالت مً الخاالث والتي جازغ ٖلى بضاثل ال٣غاع اإلاسخلٟت وبمىحب َظا 

ؾٝى ًبدث مخسظ ال٣غاع ٖلى ؤٖلى ٢ُمت مخى٢ٗت ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها في ْل بخخمالُت 

ىا٥ مٗاًحر ًجب ؤن ٌؿخسضم مخسظ ال٣غاع مجها مُٗاع  خضور ٧ل خالت مً الخاالث ، َو

ال٣ُمت اإلاالُت اإلاخى٢ٗت ، ؤو مُٗاع ال٣ُمت اإلاخى٢ٗت للمٗلىماث ال٩املت ، و٦ظل٪ مُٗاع 
                                                           

ؼ الىجاع ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م  - 1  . 76 ٖبض الٍٗؼ
 ، م 2007 ، 1ؾهُلت ٖبض هللا ؾُٗض ، الجضًض في ألاؾالُب ال٨مُت وبدىر الٗملُاث ، صاع خامض لليكغ والخىػَ٘ ، ألاعصن ، ٍ-  2

   .20 -19م 
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ت  زؿاعة الٟغم الًاجٗت ، لظا ٌٗخبر ال٣غاع في خالت اإلاساَغة جُب٣ُا مباقغا لىٍٓغ

 .ؤلاخخماالث 

في َظٍ الخالت ٩ًىن مخسظ ال٣غاع ٚحر مخإ٦ض مً : بجساط ال٣غاع في خالت ٖضم الخإ٦ض الخام  - ث

بخخماالث ألاخضار اإلاخٗضصة وطل٪ لٗضم وحىص ججاعب في اإلااض ي ًم٨ً مخسظ ال٣غاع مً 

غ َظٍ ؤلاخخماالث ٞمثال ؤن اإلايكاث ؤلاهخاحُت ؤو الخضمُت التي حٗمل في ْل الىٓم  ج٣ٍغ

ؿىصَا ؤلايُغاب مً خُث ٖال٢ت  ؤلا٢خهاصًت جدؿم ٞحها ألاؾىا١ ٧ىجها ٚحر مخىاػهت َو

الٗغى والُلب ، بياٞت بلى ٧ىجها مٟخىخت ؤمام الهغاٖاث واإلاىاٞؿاث ، وطل٪ مً ؤحل 

الهُمىت ٖلى ؤ٦بر خهىت ؾى٢ُت ؤو ؤلاهٟغاص بٗملُت بهخاج  ؾلٗت مُٗىت ، ولهظا ٞةن اإلايكاث 

ظا ٌٗىص بلى البُاهاث  الضازلت في مثل ألاؾىا١ جدؿم ٢غاعاتها بدالت ٖضم الخإ٦ض َو

واإلاٗلىماث اإلاخاخت خى٫ هخاثج ال٣غاع ٚحر ال٩اُٞت ، وزانت ُٞما ًخٗل٤ بةخخماالث جد٤٣ ٧ل 

 1: خالت مً خالت مً خاالث الُبُٗت ، وفي طل٪ ٌؿخسضم مخسظ ال٣غاع اإلاٗاًحر الخالُت 

 (   MAXI – MAX  )ألا٢ص ى – مُٗاع ؤ٢ص ى / ؤ

 (  MAXI – MAX  )ؤصوى – مُٗاع ؤ٢ص ى / ب

 (  MINI – MAX  ) (ؤصوى ؤ٢ص ى  )–مُٗاع لألؾ٠ / ج

ت / ص  (  EQUILY – MAX  )مُٗاع ؤلاخخماالث اإلادؿاٍو

  ( CRITE ROIN OF REALISM  )مُٗاع الىا٢ُٗت / ٌ

 

                                                           
  .277خؿحن بلعجىػ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -   1
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. مً حيث مىغىع إجخاذها : ثاهيا 

اع هجض ؤن ال٣غاعاث بما جخٗل٤ بخسهُو ؤو بٖاصة جسهُو مىاعص ب٢خهاصًت ٖلى ٞغم  َظا ؤلَا

غة ، ؤو جخٗل٤ بال٨ُُٟت وال٨ٟاءة والٟٗالُت التي ًخم بها بؾخٛال٫ اإلاىاعص  بؾخسضام بضًلت في مخٞى

. ؤلا٢خهاصًت في الٟغم الىاثم جسهُهها بها 

ال ًىٟي طل٪ ؤن ٩ًىن ٢غاع الخسهُو ؤو بٖاصة الخسهُو َى ٢غاع بؾخٛال٫ في هٟـ الى٢ذ ، و٧ل 

ت ٖلى وا٢ٗت ؤلاؾخٛال٫  . ما في ألامغ ؤن وا٢ٗت الخسهُو ٖاصة ما ج٩ىن ؾاب٣ت يغوٍع

جخُلب ٢غاعاث الخسهُو ؤو بٖاصة الخسهُو بُاهاث ومٗلىماث ًٖ مسؼون اإلاىاعص اإلاخاخت في 

ت  الخايغ والجضوي اإلاخى٢ٗت مؿخ٣بال مً ٧ل ٞغنت مً َظٍ الٟغم باليؿبت للهضٝ ؤو مجمٖى

ىب جد٣ُ٣ها  . ألاَضاٝ اإلاؼم٘ ؤو اإلاٚغ

٦ما جخُلب ٢غاعاث ؤلاؾخٛال٫ مٗلىماث مالثمت وعقُضة ًٖ ٧ل بضاثل ؤلاؾخٛال٫ اإلاخاخت ومٗاًحر و 

– ؤهماٍ اإلاٟايلت والخٟهُل واإلاؼج بُجهما بما ًم٨ً مً جسُُِ جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغخلُت اإلااصًت 

بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخسهُو الجهاثُت ، ٦ما جخُلب مٗلىماث وؤؾالُب وهماطج ؾلُمت – جغا٦مُا 

 1.ومىاجُت لىي٘ الؿُاؾاث و ٞٗالُت ألاصاء في جد٤ُ٣ اإلاؿتهضٝ مً ٚاًاث 

م٨ً ببغاػ الخمحز بحن َظٍ ال٣غاعاث في الك٩ل الخالي  :  ٍو

 الخمُحز بحن ال٣غاعاث مً خُث مىيٕى بجساطَا  02: الك٩ل ع٢م 

 

                                                           
ت -  1 ، اإلا٨خب الجامعي " ؤؾاؾُاث الخسُُِ واجساط ال٣غاعاث والغ٢ابت وج٣ُُم ألاصاء " ُُٖت ٖبض الخي مغعي ، في اإلاداؾبت ؤلاصاٍع

 . 33  -  32 ، م م 2008الخضًث ، مهغ ، 
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: حظب البعد الصمني إلهخاج أثازها وحظب هىع املشازلت : الفسع السابع 

اع جهى٠ ال٣غاعاث بلى ٢غاعاث ٢هحرة ألاحل ، مخىؾُت ألاحل :خؿب البٗض الؼمني : ؤوال   في َظا ؤلَا

لت ألاحل  ٍى . َو

ٞال٣غاع  ٢هحر ألاحل ًاحي زماٍع زال٫ ٞترة ػمىُت وححزة لخد٤ُ٣ صوعة ٖملُاث مخ٩املت  -

لى َظا ألاؾاؽ حٗخبر  ٢غاعاث ؤلاؾخٛال٫ في ٚالبُتها ٢هحرة  ألاع٧ان والجىاهب والٓغوٝ ، ٖو

ل   .ألاحل وبن ٧ان لل٨ثحر مجها ؤبٗاصا جمخض للمضي اإلاخىؾِ والٍُى

ا زال٫ ٞترة ػمىُت  - لت ألاحل ٞهي جل٪ التي ًخى٢٘ ؤن جاحي مٗٓم ؤزاَع ؤما ال٣غاعاث ٍَى

لت ج٨ٟي لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الجهاثُت وهي ٖلى َظا ألاؾاؽ جىُىي مٗٓمها ٖلى ٢غاعاث  ٍَى

 .شخهُت ؤو جخٗل٤ بةٖاصة الخسهُو 

 مىغىع القساز

 معلىماث عً مخصون املىازد املخاحت 

ت  هماذج جحليليت وجفظيًر

 أدواث الخيبؤ واملفاغلت  

 هىع املعلىماث

 

 قساز الخخطيظ وإعادة الخخطيظ

 هىع املعلىماث

 قساز إلاطخغالل

 معلىماث عً البدائل املخاحت 

 معاًير وأهماؽ املفاغلت 

أطاليب وهماذج الىغع طياطاث وقياض 

 الكفاءة والفعاليت 
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ض ًٖ ٞترة ٖملُاث مخ٩املت وبما ال ًهل  - ا إلاا ًٍؼ ؤما ال٣غاعاث مخىؾُت ألاحل ٞهي جمخض ؤزاَع

 .بلى ه٣ُت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الجهاثُت 

ا ، ٞال٣غاعاث ٢هحرة  جسخل٠ خاحت ال٣غاعاث بلى بُاهاث بةزخالٝ البٗض الؼمني إلهخاج ؤزاَع

ب في  ألاحل جدخاج لل٨ثحر مً البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ الخايغ وال٣لُل ًٖ اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

مالثمت لل٣ُاؽ والخيبا بِىما – ل٣هغ ٞترة بًخاء ألازاع – يىء زبرة اإلااض ي التي ٢ض جٓل 

لت ألاحل جدخاج ل٨ثحر مً البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ اإلاؿخ٣بل وال٣لُل مً  ال٣غاعاث ٍَى

ا في 1.الخايغ ، ٦ما ج٣ل ؤَمُت زبرة اإلااض ي   و الخمحز بحن َظٍ ال٣غاعاث ًم٨ً ببغاَػ

:  الجضو٫ الخالي 

.  جطييف القسازاث حظب البعد الصمني 02: الجدول زقم 

فترة إهخاج ألاثس  مىغىع القساز  هىع القساز  

ٞترة ٢هحرة ، صوعة بؾخٛال٫  ٢غاع ؤلاؾخٛال٫  ٢هحر ألاحل  

ض مً صوعة بؾخٛال٫ ما ٢غاع بؾخٛال٫ وجسهُو حؼجي  مخىؾِ ألاحل   مخىؾُت ؤٍػ

 ؾىىاث  3-2بحن 

ل ألاحل   ض مً ٢غاع جسهُو ؤو بٖاصة الخسهُو  ٍَى لت ٖاصة ؤٍػ  ؾىىاث  5ٞترة ٍَى

.  مً بٖضاص الُالب :املطدز 

  2.خؿب هٕى اإلاكاع٦ت : زاهُا 

٣ا لىٕى اإلاكاع٦حن في نى٘ ال٣غاع  . ًمحز بحن ال٣غاعاث ٞو

                                                           
  .37 -  34ُُٖت ٖبض الخي مغعي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  1
2  -turgeon bernard , la pratique du management , macgrow.hill canada , 2 ed , 1989 . 
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. وهي ٢غاعاث ٣ًىم بةجساطَا مؿحر واخض : ٞهىا٥ ال٣غاعاث الٟغصًت / ؤ

. وهي جل٪ التي ٌكاع٥ ٞحها الٗضًض مً مخسظي ال٣غاع : ٢غاعاث جىُٓمُت / ب

. خؿب زُىعة ال٣غاع : الٟٕغ الخامـ 

ٟحن والٗما٫  غ مهحر مئاث اإلاْى و٢ض ...٢ض ٩ًىن ال٣غاع زُحرا ألهه ًخٗل٤ بهٝغ ؤمىا٫ َاثلت ؤو بخ٣ٍغ

 ٩ً.1ىن ال٣غاع يئُال عوجُيُا 

ت  اث ال٣غاٍع ج مً اإلاجمٖى بن جضازل ؤؾـ ج٣ؿُم ؤهىإ ال٣غاع م٘ بًٗها البٌٗ ًاصي بلى مٍؼ

ا وفي ٧ل ألاخىا٫ ٩ًىن  حَر ُت والخهاثو واإلاىيٕى وألازاع والٓغوٝ ٚو اإلاخٗضصة مً خُث الىٖى

للبُاهاث و اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت صوعا ال ًى٨غ  ما صامذ ال٣غاعاث جخٗل٤ بمىايُ٘ ب٢خهاصًت ؤو 

مىخجت ألزاع ب٢خهاصًت ، ٞالبُاهاث واإلاٗلىماث اإلاداؾبُت هي ٞٗال مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في بجساط 

  2.ال٣غاعاث طاث الُبُٗت ؤو آلازاع ؤلا٢خهاصًت 

. أهىاع القسازاث املاليت : املبحث الثاوي 

٘ مً ٢ىتها الخىاٞؿُت في اإلاؿخىي وحُٗٓم ٢ُمت اإلااؾؿت ،  اعة عبدُت ؤؾهم الكغ٦ت والٞغ بهضٝ ٍػ

ٞةن اإلااؾؿت ممثلت في ؤلاصاعة اإلاالُت حٗمل ٖلى بجساط الٗضًض مً ال٣غاعاث طاث ألاَمُت ٣٦غاع 

ل وؤلاؾدثماع ، و٢غاع جىػَ٘ ألاعباح ، ولإلإلاام بٗملُت بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت في بدثىا َظا ؾٝى  الخمٍى

ل وؤلاؾدثماع  ما ٢غاع الخمٍى . هدىاو٫ بخضي ؤَم َظٍ ال٣غاعاث َو

                                                           
ؼ الىجاع ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م - 1  . 77 ٖبض الٍٗؼ
  .37-34ُُٖت ٖبض الخي مغعي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م - 2
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ل في اإلاُلب ألاو٫ ،  وؾٝى ًخم ج٣ؿُم َظا اإلابدث بلى زالزت مُالب خُث ًخم جىاو٫ ٢غاع الخمٍى

. و٢غاع  ؤلاؾدثماع في اإلاُلب الثاوي ، زم ؤؾالُب بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت في اإلاُلب الثالث 

. قساز الخمىيل : املؿلب ألاول 

لُت ٧اُٞت إلاىاحهت  م٘ جُىع اإلااؾؿت وػٍاصة وكاَها جؼصاص الخاحت بلى البدث ًٖ مهاصع جمٍى

ؤلاخخُاحاث اإلاالُت اإلاتزاًضة ؾىاء مً مؿخد٣اث مالُت ، ه٣ٟاث الدؿُحر ، ه٣ٟاث الخجهحز ٦ما 

ل الُىم ٌك٩ل ؤَمُت  حر ألامىا٫ الالػمت لخل٪ ؤلاخخُاحاث ، ٞل٣ض ؤنبذ الخمٍى ًخُلب يغوعة جٞى

٪ وجغقُض باقي ال٣غاعاث ألازغي  . بالٛت في اإلااؾؿت ب٩ىهه ٌٗض بمثابت ال٣غاع الٟٗا٫ في جدٍغ

ل : الٟٕغ ألاو٫  . مٟهىم الخمٍى

ل ٌٗني :الخعسيف ألاول  غ مكغوٕ زام ؤو ٖام "  الخمٍى حر  اإلابالٜ الى٣ضًت الالػمت إلوكاء ؤو جٍُى جٞى

 "1 

اث٠ اإلايكأث التي حكمل جىُٓم مجغي ألامىا٫ ٞحها  " :الخعسيف الثاوي  ل ًمثل بخضي ْو الخمٍى

 2" .وجسُُُه والغ٢ابت ٖلُه والخدٟحز اإلاالي ألٞغاص اإلايكأث 

ل :الخعسيف الثالث  حر اإلاىاعص الخ٣ُ٣ُت "  الخمٍى ٣ًهض به بجاخت اإلاىاعص الى٣ضًت التي ًخم بمىحبها جٞى

 3" .التي جىحه لخ٩ىن عئوؽ ألامىا٫ الجضًضة 

                                                           
ل اإلايكأث ؤلا٢خهاصًت ، صاع الٗلىم ، الجؼاثغ ، -  1   .24 ، م 2008ؤخمض بىعاؽ ، جمٍى
صزُل الكمإ ، ه٣ال ًٖ َاقم عخُم الؿمى عاجي في مغحٗه ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، مىهج جدلُلي قامل ، لُبُا ، الجامٗت اإلاٟخىخت ، - 2

  .24 ، م 1997 ، 2ٍ
  .254مخي الضًً ٖمغو ، الخسل٠ والخىمُت ، صاع الجهًت الٗغبُت ، بحروث ، صون ؾىت وكغ ، م -  3
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ل ما َى بال خهغ ألامىا٫ مً  ل ؤن الخمٍى ٠ الؿاب٣ت التي جىاولذ مٟهىم الخمٍى ًخطر مً الخٗاٍع

ل و بالغحٕى بلى  ت ، ومىه ٞةن ٢غاع الخمٍى ُٟت اإلاالُت ألحل بجساط ال٣غاعاث ؤلاؾدثماٍع َٝغ الْى

ل ؾىاء  اإلاحزاهُت للماؾؿت هجضٍ حهخم بالجاهب ألاٌؿغ ؤي حاهب الخهىم ومىه ٩ٞل ٢غاعاث الخمٍى

لت ألاحل ؤو ال٣هحرة ألاحل هي ٢غاعاث جضوع مجغاَا في الجاهب ألاٌؿغ للمحزاهُت  . الٍُى

ت  ل ٌٗني الخُُٛت اإلاالُت الالػمت للمكغوٕ إلجساط بكإجها ٢غاعاث بؾدثماٍع  1.ومىه ًخطر ؤن الخمٍى

الث جبٗا لىٕى  ٠ الؿاب٣ت ؤن اإلااؾؿت في خاحت بلى ٖضة ؤق٩ا٫ مً الخدٍى ٦ما ًخطر مً الخٗاٍع

بخخُجاتها اإلاالُت ، ؾىاء ٧اهذ َظٍ ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في مغخلت الخإؾِـ ؤو الىمى ؤو الخىؾ٘ ؤو 

الىطج ؤو زال٫ مغخلت ؤلاهدضاع ، وزال٫ ٧ل مغخلت مً َظٍ اإلاغاخل هجض اإلااؾؿت بداحت بلى هٕى 

ل  . مٗحن مً ؤق٩ا٫ الخمٍى

غ ٨ٞغة : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في َىع الخإؾِـ / ؤ جدخاج اإلااؾؿت في َظٍ اإلاغخلت بضاًت مً جٞى

ؤلاؾدثماع لضي اإلااؾؿت ختى مغخلت الىمى خُجها ج٩ىن اإلااؾؿت بداحت ٚلى عؤؽ ما٫ جساَغ به في 

ت ، يمً َظا الهضص همحز بحن زالزت ؤهىإ مً ؤلاخخُاحاث اإلاالُت     2.ؾبُل بوكاء ال٨ٟغة ؤلاؾدثماٍع

ل ٌؿب٤ بهُال٢ه وحهضٝ بلى : عؤؽ اإلاا٫ ألاولي  -1 زال٫ الٟترة الخإؾِؿُت ًدخاج اإلاكغوٕ لخمٍى

ما٫ ، خُث حؿمى مغخلت بوكاء اإلايكأث ؤو بضاًت وكاَها  بزباث حضواٍ في مُضان ألٖا

اصة ما ج٩ىن َىا٥ نٗىبت في الخهى٫ ٖلى ؤمىا٫ مً مهاصع زاعحُت ،  بمغخلت الهٟغ ٖو

ل  ولظل٪ ٞٛالبا ما ًخسٝى اإلاؿدثمغون ؤو اإلامىلىن و٦ظل٪ البىى٥ مً َظا الىٕى مً الخمٍى

                                                           
ل بغؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ 2008ٖبض هللا بلُٗضي ، -  1 ل بىٓام اإلاكاع٦ت ، عؾالت ماحِؿخاع في :  ، الخمٍى صعاؾت م٣اعهت م٘ الخمٍى

  .6ؤلا٢خهاص ؤلاؾالمي ميكىعة ، حامٗت باجىت ، م 
  .19ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
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ىن مضي ٦ٟاءة ناخب اإلاكغوٕ  ألهه ٌٗخبر  ألا٦ثر مساَغة ل٩ىن اإلاكغوٕ في بضاًخه وال ٌٗٞغ

غ مً ؤحل ب٢ىإ  إلا٣اومت الُىاعت لظل٪ ٣ًىم ناخب اإلاكغوٕ بةٖاصة زُت الخٍُى

ل ؤلاهُال١ ؤو ٖىض بٗث مىخىج حضًض  ً لخمٍى  .اإلاؿدثمٍغ

ل ؤلاهُال١ الٟٗلي  -2 ل اإلاخٗل٤ بالؿىىاث ألاولى مً خُاة اإلايكأث والتي ج٩ىن : جمٍى ى الخمٍى َو

غ مىخىج مٗحن ، ول٨ً ج٩ىن بداحت بلى ؤمىا٫ ؤلاهُال١  ٞحها اإلايكأث ٢ض ؤجهذ جهمُم وجٍُى

غ ألامىا٫ الخانت التي ؾخم٨ً  في جهيُٗه وبُٗه ، وبالخالي جخُلب َظٍ اإلاغخلت ٦ظل٪ جٞى

٠ خُاػة اإلاٗضاث  ضاصًت ، مهاٍع ٠ ؤلٖا مً مىاحهت حؼء مً اإلاهاٍع٠ ألاولُت مثل اإلاهاٍع

ت لبضء اليكاٍ وما ٨ًٟي إلؾخمغاٍع بلى ؤن جخم٨ً  ٠ الدكُٛل ، ؤي ألامىا٫ الًغوٍع مهاٍع

ت اإلاخ٨غعة  ٠ اإلاىخجاث مً حُُٛت اإلاهاٍع٠ ؤلاصاٍع  .الٗىاثض اإلاخإجُت مً جهٍغ

ضاصًت ؤو الخمهُضًت الؿاب٣ت ؤو الالخ٣ت لبضاًت اليكاٍ  ٠ ؤلٖا ٠ باإلاهاٍع حؿمى َظٍ اإلاهاٍع

ني بةَٟائها زال٫ مضة   ؾىىاث ٦دض ؤ٢ص ى مً 5والتي ٌؿمذ اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى

ني  ضاصًت ٦ما حاءَا بها اإلاسُِ الَى ٠ ؤلٖا ظٍ اإلاهاٍع ؤلاهُال١ الٟٗلي لليكاٍ َو

. اإلاداؾبي 

ني اإلاداؾبي  ضاصًت خؿب اإلاسُِ الَى ٠ ؤلٖا ٠ التي جخٗهض بها : " مٟهىم اإلاهاٍع هي جل٪ اإلاهاٍع

غ  ٠ اإلاخٗل٣ت بخٍُى اإلااؾؿت ٖىض بوكائها ، ٖىض قغائها لىؾاثل بهخاحها الضاثمت و٦ظل٪ جل٪ اإلاهاٍع

 1" .وكاَها 

ني اإلاداؾبي بلى الخؿاباث الخالُت  : َظا و٢ض نىٟها الضلُل الَى

٠ مخٗل٣ت ب٣ٗض الكغ٦ت 200/ح .  مهاٍع

                                                           
اث الجامُٗت ، 2ٍَىام حمٗت ، ج٣ىُاث اإلاداؾبت اإلا٣ٗمت ، ج-  1  . 20 ، م 2008 ، 4 ، صًىان اإلاُبٖى
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٠ ال٣غوى 201/ ح .  مهاٍع

.  مهاٍع٠ ؤلاؾدثماعاث 202/ح

ً اإلانهي 203/ح ٠ الخ٩ٍى .  مهاٍع

.   مهاٍع٠ ؾحر الٗمل الؿاب٤ لإلهُال١ 204/ح

٠ الضعاؾاث والابدار 205/ح .  مهاٍع

٠ بؾخثىاثُت 208/ح .  مهاٍع

زال٫ َظٍ اإلاغخلت ج٩ىن اإلااؾؿت ٢ض جم٨ىذ مً ٞغى : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في َىع الىمى  -3

اصة  اصة حجم ؤلاهخاج ، َظا ما ًى٨ٗـ ٖلى ٍػ اصة مبُٗاتها جبٗا لٍؼ هٟؿها في الى٢ذ وبالخالي ٍو

حر  ألاعباح وبالخالي ٢لت اإلاساَغ ، ٚحر ؤن َظا الىمى ًخُلب ٖلى اإلااؾؿت البدث ًٖ جٞى

اصة ٢ضعتها ؤلاهخاحُت ؤو الخىؾ٘ في اإلاكغوٕ   .بؾدثماعاث حضًضة  بهضٝ ٍػ

جدخاج اإلايكإة في َظٍ اإلاغخلت بلى ما ٌؿمى بغؤؾما٫ الىمى الظي ؾٝى ًضٖم ألامىا٫ الخانت 

ؼ  ا وجىؾٗها ؤو إلحخُاػ مغخلت حضًضة ، ٦خضُٖم وحٍٗؼ ل همَى التي جمل٨ها َظٍ اإلايكإة لخمٍى

٘ مً مؿخىي بهخاحها ، بٗث مىخجاث حضًضة ؤو اللجىء بلى ؤؾىا١  ت ، الٞغ ؾُاؾتها الخجاٍع

. حضًضة 

ألحل ؤن ج٨دؿب اإلااؾؿت م٩اهت في ؾى١ : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في مغخلت الىمى الثاهُت للميكإة / ب

اإلاىاٞؿت ؤو ٖلى ألا٢ل اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ها مً الؿى١ ، هجض اإلااؾؿت في َظٍ اإلاغخلت في بخخُاج 
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ل  ال٣هحر ألاحل مً ؤحل جلبُت بخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الىاحمت ًٖ همى وجُىع  مؿخمغ للخمٍى

لت ألاحل 1اإلابُٗاث الث الٍُى .  ، باإلياٞت بلى بٌٗ الخمٍى

٘ اؾالُب الدؿُحر : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في مغخلت الخىؾ٘ / ج في َظٍ اإلاغخلت جبضؤ اإلااؾؿت في جىَى

دها ؤلاهخاجي َظٍ  ٘ مٍؼ اصة الُا٢ت ؤلاهخاحُت وجىَى اصة ع٢م ؤٖمالها ومىه البدث ًٖ ٦ُُٟت ٍػ بٟٗل ٍػ

الث ال٨بحرة وؿبُا  . ألازحرة حؿخلؼم هٕى مً الخمٍى

بٗض مغخلت الخىؾ٘ الىاحمت ج٩ىن اإلااؾؿت ٢ض يمىذ : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في مغخلت الىطج / ص

خهت ؾى٢ُت و ج٩ىن ٢ض بلٛذ ؤٖلى مؿخىي مغصوصًت مم٨ىت وبظل٪ جهل بلى مغخلت جدؿم 

بالىًىج مً خُث ؤلاؾخ٣غاع وهمى اإلابُٗاث وألاعباح و٦ظل٪ بؾخ٣غاع وهمى الخض٣ٞاث الى٣ضًت ، وفي 

َظٍ اإلاغخلت جداو٫ اإلايكإة ؤلا٢خهاصًت و زانت الهٛحرة واإلاخىؾُت مجها الخٟاّ ٖلى خهتها في 

ل ٢هحر ألاحل وطل٪ مً ؤحل  ظا ما ًجٗلها في بخخُاج مؿخمغ و ل٨ً بيؿبت ؤ٢ل للخمٍى اإلابُٗاث ، َو

ل  جلبُت بخخُاحاث الضوعة ؤلاؾخٛاللُت وما جخُلبه مً ؾُاؾاث بُُٗت ألاحل ، و٢لُل مً الخمٍى

غ اإلاىخجاث الخالُت  ل مىخجاث بضًلت ؤو جٍُى ل ألاحل لخمٍى . الٍُى

لُت ؤلاياُٞت بهخٟايا ٦بحرا ألن اإلايكأث ملؼمت ٣ِٞ باإلب٣اء  وبظل٪ ؾٝى حٗٝغ بخخُاحاتها الخدٍى

اصة ٞحها  ٘ والٍؼ . ٖلى مؿخىي عؤؽ اإلاا٫ وعؤؽ اإلاا٫ الٗامل ولِؿذ ملؼمت بالٞغ

مً حهت ؤزغي ٌؿمذ مؿخىي ؤلاهخاج الظي بلٛخه اإلايكأث مً بمخهام ؤي حُُٛت حمُ٘ الخ٩ال٠ُ 

ل طاجُت  حر مهاصع جمٍى   2.الثابخت و بالخالي بم٩اهُت جٞى

ل  . حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ؤ٢ل مساَغة وال جىاحه اإلااؾؿت َىا٥ ٖىاث٤ مالُت مً حاهب الخمٍى

                                                           
  .21ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  11

  .23 – 22ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  2
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زال٫ َظٍ اإلاغخلت ج٩ىن مبُٗاث اإلااؾؿت في مغخلت : ؤلاخخُاحاث اإلاالُت في مغخلت ؤلاهدضاع / ٌ

َبٍى هٓغا ل٣لت الُلب ومىه ه٣و اإلاحزة الخىاٞؿُت لها في الؿى١ ، وبظل٪ ج٩ىن ؤمام جدضي حضًض 

لُت   لُه جؼصاص خاحاتها الخمٍى ى مداولت البدث ًٖ نىاٖت مىخىج حضًض ٌٗىى اإلاىخىج ال٣ضًم ٖو َو

ا في صٖم َظٍ اإلاكغوٖاث ومؿاهضتها  حَر لُت مثل البىى٥ ٚو لظل٪ جبرػ َىا صوع اإلااؾؿاث الخمٍى

اث٠  ل اإلاىاؾب ٣ِٞ بل ببرامج مخ٩املت ٦ٗملُاث بٖاصة الخإَُل الخانت بجمُ٘ ْو لِـ بالخمٍى

 1.اإلايكأث 

ىا٫ خُاتها بضءا مً مغخلت  ًخطر لىا مً زال٫ َظٍ ألاهىإ لإلخخُاحاث اإلاالُت ؤن اإلااؾؿت َو

الخإؾِـ بلى مغخلت ؤلاهدضاع في عخلت بدث ًٖ َظٍ ؤلاخخُاحاث لًمان الب٣اء مً حهت وألحل 

ل مسخل٠ ؤلاخخُاحاث مً ؤلاؾخٛال٫ وؤلاؾدثماع  اصة م٩اهتها الؿى٢ُت مً حهت ؤزغي وجمٍى . ٍػ

ل وؤن ؤي  لُه ج٩ىن اإلااؾؿت ؤما بزخباع اإلاٟايلت بحن َظٍ اإلاهاصع اإلاسخلٟت مً مهاصع الخمٍى ٖو

لي ًجب ؤن ًإزظ في الخؿبان ٖامالن ؤؾاؾُان  . ٢غاع جمٍى

ل  لي للماؾؿت : ج٩لٟت الخمٍى . وهي وؿبت ٧ل ٖىهغ مً م٩ىهاث اله٩ُل الخمٍى

ل : اإلاساَغة  . وهي صعحت الضٞ٘ اإلاالي التي حؿمذ بخسٌُٟ ج٩لٟت الخمٍى

ل  . الٟٕغ الثاوي مهاصع الخمٍى

٘ مً ٢ُمت اإلايكإة نٗىباث مالُت في البدث  جىاحه اإلااؾؿت في ؾبُل حُٗٓم ٢ُمت الؿهم والٞغ

ا الضازلُت ؤو اللجىء بلى ؤلا٢تراى مً الٛحر ،  خماص ٖلى مهاصَع ًٖ ألامىا٫ الالػمت لظل٪ ؾىاء باإٖل

                                                           
  .23هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -  1
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ل  ل بدك٨ُلت اإلاهاصع التي خهلذ مجها اإلايكإة ٖلى ؤمىا٫ بهضٝ جدٍى ومىه حٗٝغ مهاصع  الخمٍى

 1.بؾدثماعاتها ؤو ٖملُاتها ؤلاؾخٛاللُت 

ل هي حاهب ؤلالتزاماث مً محزاهُت اإلااؾؿت ؤي ما ٌٗٝغ  ًخطر لىا مً الخٍٗغ٠ ؤن مهاصع الخمٍى

لت ألاحل واإلاخىؾُت وال٣هحرة ألاحل  . باله٩ُل اإلاالي في ال٣غوى الٍُى

خباعاث التي ًجب ؤن جازظ  ٚحر ؤن ٖملُت اإلاٟايلت بحن َظٍ اإلاهاصع  حؿخلؼم بٌٗ اإلادضصاث ؤو ؤلٖا

خباع في ٖملُت اإلاٟايلت  . بٗحن ؤلٖا

ل  -1  مدضصاث ؤلازخُاع بحن مهاصع الخمٍى

جمثل ٢ُىص وبٖخباعاث ًجب ٖلى اإلااؾؿت مغاٖاتها ٖىض ؤلاخترام ٖلى ؤلازخُاع بحن مهاصع 

خباعاث  ل اإلادخملت في يىء ؤلٖا ل اإلاخاخت ومىه ٞاإلااؾؿت ج٣ُم مسخل٠ مهاصع الخمٍى الخمٍى

 2:الخالُت 

٠ُ ألامىا٫ زاللها  -1  .حجم ألامىا٫ التي جدخاحها اإلايكإة والٟترة الؼمىُت التي ؾٝى ًخم جْى

٠ُ َظٍ ألامىا٫  -2  .جىا٤ٞ مهاصع ألامىا٫ ألوحه بؾخسضاماث جْى

ل م٣اعهت م٘ مٗض٫ الخ٩لٟت الؿاثض وم٘ ؤلاؾدثماع اإلاخى٢٘  -3  .ج٩لٟت الخمٍى

٘ اإلامىلت -4  ؤحل الدؿضًض وجؼامجها م٘ الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخى٢٘ جد٣ُ٣ها مً بؾخٛال٫ اإلاكاَع

ال٣ُىص اإلاٟغويت مً اإلامىلحن ٖلى اإلايكإة اإلاٟغويت ٢بل ٖضم ؤلا٢تراى ؤلايافي ، ٖضم  -5

. جىػَ٘ ألاعباح ، اإلاداٞٓت ٖلى مٗضالث مدضصة مً اليؿب اإلاالُت َىا٫ ٞترة ؤلا٢تراى 

ل  -  :مٗاًحر الخٟغ٢ت بحن مهاصع الخمٍى

                                                           
  .35ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1
ؼ الىجاع ، ؤلاصاعة الظ٦ُت ، اإلا٨خب الٗغبي الخضًث ، مهغ ، -  2   .77 ، م 2008ٖبض الٍٗؼ
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ل اإلاسخلٟت ُٞٗخمض في طل٪ ٖلى مُٗاع الؼمً ؤو خؿب  مُٗاع  جدىٕى مٗاًحر الخٟغ٢ت بحن مهاصع الخمٍى

. اإلال٨ُت 

ل ٖملُاث : خؿب مُٗاع الؼمً  - ؤ ٤ َظا اإلاُٗاع بلى مهاصع ٢هحرة ألاحل ألحل جمٍى جهى٠ ٞو

ل مخىؾُت ألاحل تهضٝ بهٟت ٖامت بلى ججضًض  ؤلاؾخٛال٫ ال٣هحرة ألاحل ومهاصع جدٍى

لت ألاحل بٛغى ؤلاهٟا١ ؤلاؾدثماعي   .بٌٗ ؤلاؾدثماعاث وبلى مهاصع ٍَى

ل صازلُت ؤو طاجُت هابٛت مً : خؿب مُٗاع اإلال٨ُت  - ب جهى٠ في َظا اإلاُٗاع بلى مهاصع جدٍى

ل زاعحُت ؤي مً زاعج اإلااؾؿت  اليكاٍ ألاؾاس ي ؤو  الثاهىي للماؾؿت وبلى مهاصع جمٍى

 .مثل ال٣غوى بمسخل٠ ؤهىاٖها 

ل صازلُت وؤزغي زاعحُت   . وألحل ؤلاإلاام بضعاؾت َظٍ اإلاهاصع ٞؿٝى ًخم ج٣ؿُمها بلى مهاصع جمٍى

ل الضازلُت : ؤوال  : مهاصع الخمٍى

لُه هجض  ل خبـ وجدضي ؤمام اإلااؾؿاث زانت في الٟتراث ألاولى لبضاًت اليكاٍ ٖو ٌك٩ل الخمٍى

خماص ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت الظاجُت  . اإلااؾؿاث في باصت ألامغ جلخجئ بلى ؤلٖا

ا  َغ ل الظاحي الغ٦حزة ألاولى التي حٗخمض ٖلحها اإلااؾؿت ألحل جٍُى اع  ٌٗخبر الخمٍى ويمً َظا ؤلَا

باء اإلاالُت ٖلى اإلااؾؿت ممثلت في ج٩ال٠ُ ال٣غوى  . ل٩ىهه ٌؿمذ بخس٠ُٟ ألٖا
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 : مفهىم الخمىيل الراحي  -1

ت للكغ٦ت ؤو مً مهاصع ٖغيُت صون  ل الضازلي ألامىا٫ اإلاخىلضة مً الٗملُاث الخجاٍع ٣ًهض بالخمٍى

 1.اللجىء بلى مهاصع زاعحُت 

ى  ما ٌؿمذ للماؾؿت مً حُُٛت ؤلاخخُاحاث اإلاالُت الالػمت لؿضاص الضًىن و جىُٟظ ؤلاؾدثماعاث  َو

 2. وػٍاصة عؤؽ ما٫ الٗامل 

الث  ل الظاحي ٌُٗي ٢ىة مالُت ػاثضة للماؾؿت ألهه ًمىدها ؤلاؾخ٣اللُت ؤ٦ثر مً الخمٍى لظل٪ الخمٍى

 3.ألازغي 

ل الضازلي  -2  : م٩ىهاث الخمٍى

ل الظاحي ًخ٩ىن مً  مً زال٫ ألاوكُت ؤلاؾخٛاللُت واإلاالُت وؤلاؾخثىاثُت للماؾؿت هجض ؤن الخمٍى

ً َامحن   4: ٖىهٍغ

ل الظاحي لخىؾُ٘ اليكاٍ -ب ًيخج ًٖ الىدُجت الهاُٞت ٚحر اإلاىػٖت بٗض ب٢خُإ ألاعباح : الخمٍى

اإلاىػٖت ، خُث حؿخٗمل للخىؾ٘ في وكاٍ اإلااؾؿت بٟخذ زٍُى بهخاج حضًضة ؤو بؾدثماعاث 

. حضًضة 

ل الظاحي  ل الظاحي ًٖ الخمٍى . َظا وجسخل٠ ٢ضعة الخمٍى

                                                           
 . 413ٖبض الٟٛاع خىٟي ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، مضزل بجساط ال٣غاعاث ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م - 1
 . 27ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
3 -j.p. couvreur , la décision d’investir dans l’entreprise , ed , esf , 1982 , p 31 . 

  .91 ، م 1 ، 2008ٍهانغ صاصي ٖضون وؤزغون ، صعاؾت الخاالث في اإلاداؾبت ومالُت اإلااؾؿت ، صاع اإلادمضًت ، الجؼاثغ ، -  4
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ل الظاحي  ل الظاحي الٟغ١ بحن مجمٕى ؤلاًغاصاث اإلام٨ً : مٟهىم ٢ضعة الخمٍى جمثل ٢ضعة الخمٍى

ىت ولِـ خ٣ُ٣ُا   جدهُلها ومجمٕى الخ٩ال٠ُ اإلادخمل حؿضًضَا ٞهي حٗبر ًٖ جض٤ٞ مدخمل للخٍؼ

ظا الٟغ١ هاجج ًٖ مضة الٟاع١ بحن حسجُل الٗملُت  اث واإلابُٗاث  )َو  1 .(اإلاكتًر

ل الظاحي  . خهو اإلاسههاث واإلااوهاث + خهت ؤلاَخال٥ + هدُجت الضوعة الهاُٞت : ٢ضعة الخمٍى

ل الظاحي  ل الظاحي : الخمٍى . ألاعباح اإلاىػٖت – ٢ضعة الخمٍى

ىت مدخملت وجهبذ خ٣ُ٣ُت ٖىضما  ىت خ٣ُ٣ُت مخاخت ، ول٨ً زٍؼ ل الظاحي لِؿذ زٍؼ ٣ٞضعة الخمٍى

٠ ال٣ابلت للدؿضًض ، وبما ؤجها  ًخم جدهُل ٧ل ؤلاًغاصاث ال٣ابلت للخدهُل وحؿضًض ٧ل اإلاهاٍع

لِؿذ خ٣ُ٣ُت ٞهي جخٗل٤ ببٌٗ ٖىانغ  ألانى٫ والخهىم ، هدُجت ٞتراث مسخلٟت ومخباٖضة 

مضة صوعان اإلاسؼون ، مضة جدهُل صًىن الؼباثً ، مضة : لخدىلها بلى ؾُىلت ومً بحن َظٍ الٗىانغ 

 2.حؿضًض صًىن اإلاىعصًً 

٣خحن مسخلٟخحن بهُال٢ا مً حضو٫ خؿاباث الىخاثج   ل الظاحي بٍُغ وجدؿب ٢ضعة الخمٍى

٣ت ألاولى  . بهُال٢ا مً الىدُجت : الٍُغ

هدُجت الؿىت اإلاالُت  

ؤلاَخال٧اث واإلااوهاث  + 

. بؾترحإ ؤلاَخال٧اث واإلااوهاث -

                                                           
  .91هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -  1

  .92 – 91هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م -   2
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. ال٣ُمت اإلاداؾبُت لٗىانغ ألانى٫ اإلاالُت اإلاخىاػ٫ ٖجها + 

. هىاجج الخىاػ٫ ًٖ ٖىانغ ألانى٫ الثابخت -

. بٖاهاث ؤلاؾدثماعاث اإلادىلت بلى خؿاب الىدُجت -

ل الظاحي  =  ٢ضعة الخمٍى

٣ت الثاهُت  ٣ت الجم٘  : الٍُغ ٍَغ

الٟاثٌ ؤلاحمالي لإلؾخٛال٫  

ل ج٩ال٠ُ ؤلاؾخٛال٫  + جدٍى

٠ ؤزغي +  . بعاصاث ؤزغي ومهاٍع

 خهت الىدُجت ًٖ الٗملُاث اإلاىجؼة حماُٖا + 

ؤلاًغاصاث اإلاالُت  + 

٠ اإلاالُت  - اإلاهاٍع

ؤلاًغاصاث ؤلاؾخثىاثُت  + 

اإلاهاٍع٠ ؤلاؾخثىاثُت  -

الًغاثب ٖلى ألاعباح  - 

ل الظاحي  =  ٢ضعة الخمٍى
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ل هٟؿها بىٟؿها وؿخسضم في طل٪ الٗال٢ت الخالُت   ت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جمٍى وألحل مٗٞغ

ل الظاحي  ل الظاحي = وؿبت الخمٍى ت مضي / الخمٍى ؤلاؾدثماعاث ، بدُث حؿمذ َظٍ اليؿبت مً مٗٞغ

٤ م٣اعهت َظٍ  ت وؿبت الىمى ًٖ ٍَغ ل بؾدثماعاتها بىٟؿها و٦ظل٪ مٗٞغ بؾخُاٖت اإلااؾؿت مً جمٍى

. اليؿبت لؿىىاث مخخالُت 

ل الظاحي ًخ٩ىن مً الٗىانغ الخالُت   ل الظاحي هجض ؤن الخمٍى مً ٖال٢ت ٢ضعة الخمٍى

 ؤلاَخال٧اث  -

 اإلااوهاث واإلاسههاث  -

 ألاعباح اإلادخجؼة  -

 : ؤلاَخال٥  - ؤ

ٌٗبر ًٖ بحغاء مداؾبي لخسهُو ٧لٟت ًٖ ه٣و ٢ُم ألانى٫ اإلااصًت ، :  مٟهىم ؤلاَخال٥ 

 1.وهي ح٨ٗـ جىا٢و ال٣ضعة ؤلاهخاحُت الىاججت ًٖ ؤلاؾخٗما٫ مضي الخُاة 

جي الظي ًدضر  - ٌ الى٣و الخضٍع ت اإلاسههت لخٍٗى ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه جل٪ اإلابالٜ الؿىٍى

ت ٖلى ٖىانغ ؤلاؾدثماعاث التي جخضَىع ٢ُمتها م٘ مغوع الؼمً هدُجت  بهىعة ٞٗلُت ؤو مٗىٍى

 2.ؤلاؾخٗما٫ ؤو الخل٠ ؤو الخ٣اصم الخ٨ىىلىجي 

ٌٗٝغ ؤلاَخال٥ ٖلى ؤهه طل٪ الجؼء مً ج٩لٟت ألانل الثابذ الظي ًسهم مً ؤلاًغاصاث  -

 3.م٣ابل زضماث ألانل الثابذ اإلاؿخسضم في وكاٍ اإلااؾؿت 

                                                           
 . 18 هانغ صاصي ٖضون وؤزغون ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م  - 1
  .28ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
  .53َىام حمٗت ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  3
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ني اإلادؿبي  - ٖباعة ًٖ جسهُو مداؾبي لخضوي : " حٍٗغ٠ ؤلاَخال٥ خؿب اإلاسُِ الَى

 " .٢ُمت ألانى٫ الثابخت اإلااصًت مً ؤحل بؾترحإ ؤو ججضًض ألامىا٫ اإلاؿدثمغة 

٠ الؿاب٣ت ؤن ؤلاَخال٥ َى بزباث مداؾبي للى٣و في ٢ُمت ؤلاؾدثماعاث حؼثُا  ًخطر لىا مً الخٗاٍع

لى مضاع الٗمغ ؤلاهخاجي ؤو خُاة ؤلاؾدثماع  . ٖو

ا بٟٗل ؤلاؾخٗما٫ اإلا٨غع لإلؾدثماعاث ؤو هدُجت الخ٣ضم  َظا الى٣و ٢ض ٩ًىن ماصًا ومٗىٍى

. الخ٨ىىلىجي ، َظا و٢ض حٗضصث اإلاٟاَُم الخانت باإلَخال٥ مً مٟهىم مالي وب٢خهاصي ومداؾبي 

اإلاٟهىم ؤلا٢خهاصي ؤلاَخال٥ َى ٖباعة ًٖ جىػَ٘ لخ٩لٟت الكغاء لألنل الثابذ ؤو الٟغ١ بحن  -1

ج٩لٟت و بًغاصاث اإلابُٗاث م٣ؿىمت ٖلى ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج التي جسو صوعاث مً ؤحل ٢ُاؽ 

 1.ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ الثابذ ؤو خؿاب الىدُجت 

َى الٗملُت التي جم٨ً اإلااؾؿت بٟٗل ألا٢ؿاٍ اإلاخخالُت لإلَخال٥ مً بٖاصة : اإلاٟهىم اإلاالي  -2

ا ؤلاهخاجي ٖلى ألا٢ل   .ججضًض بؾدثماعاتها ٖىض جهاًت ٖمَغ

حهضٝ ؤلاَخال٥ بلى ٢ُاؽ ٢ُمت ألانل الثابذ في ؤي مغخلت مً مغاخل : اإلاٟهىم اإلاداؾبي  -3

 : خُاجه وطل٪ مً ؤحل 

٢ُاؽ الغبذ الظي هخج ًٖ بؾخسضام ألانل الثابذ زال٫ ٞترة ػمىُت وؤن َظا الغبذ ٣ًُم  -

 .٦جؼء مً ج٩لٟت طل٪ ألانل 

ٌ ألانل الثابذ اإلاهخل٪ وبهما َى يمان لهُاهت  - غ  ؤمىا٫ لخٍٗى ؤلاَخال٥ في خض طاجه ال ًٞى

 2.عؤؽ اإلاا٫ 

                                                           
  .53َىام حمٗت ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1
  .54هٟـ اإلاغح٘ ، م -  2
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 1.َظا ول٣ض بزخل٠ ٣ٞهاء ؤلاصاعة اإلاالُت خى٫ مسهو ؤلاَخال٥ ٦مهضع للى٣ضًت 

خُث ًغي البٌٗ ؤن ؤلاَخال٥ مهضع للى٣ضًت ، بِىما ًغي البٌٗ ألازغ  ؤن اإلابُٗاث هي  -

اإلاهضع الىخُض للى٣ضًت ، خُث ًمثل ؤلاَخال٥ جض٣ٞا مالُا لخسٌُٟ الغبذ وػٍاصة الٟاثٌ 

 .اإلادخجؼ 

في خحن ًغي آزغون بٖخباع ؤن ألامىا٫ اإلاخىلضة مً اإلابُٗاث جٟى١ اإلاهغوٞاث التي حؿخسضم  -

لى طل٪ ٞاإلَخال٥ ًد٤٣ محزة يغبُبُت وله جإزحر ٖلى الٟاثٌ الى٣ضي بٗض  ؤمىالا خايغة ٖو

بت ٞهى بمثابت ٢ُض مداؾبي لخىػَ٘ ج٩لٟت قغاء ألانى٫ الثابخت والتي ٧اهذ جض٣ٞا  الًٍغ

زاعحا في طل٪ الى٢ذ ٖلى الٟتراث التي حؿخُٟض مجها وال ٌٗخبر بالخالي مىعصا للى٣ضًت 

 .وبؾخسضاما لها في هٟـ الى٢ذ 

لُه ٞةن اإلابُٗاث هي اإلاهضع ألاؾاس ي للى٣ضًت بالكغ٦ت وال ٌٗخبر  ؤلاَخال٥ مهضعا  - ٖو

ت لإلَخال٥ في اإلاُضان  م بزخالٝ وحهاث الىٍٓغ للى٣ضًت بال بطا ٧اهذ الكغ٦ت عابدت ٚع

ؤلاصاعة اإلاالُت ال ًى٣و مً صوع ؤلاَخال٥ ؾىاء مً الجاهب ؤلا٢خهاصي ؤو اإلاالي ؤو ال٣اهىوي 

 .وؤَمُت بالٛت في اإلااؾؿت زانت التي جخمحز بمغ٦ؼ مالي مؿخ٣غ 

 2.لإلَخال٥ ؤصواع زالزت : صوع ؤلاَخال٥  - ؤ

جي لإلؾدثماع ٩ٞل : الضوع ؤلا٢خهاصي لإلَخال٥  -1 ؤلاَخال٥ الُبُعي َى  ؤلاؾتهال٥ الخضٍع

خباع  جضَىع ؤلاؾدثماع هدُجت ؤلاؾخسضام ، لظل٪ البض  صوعة بؾخٛال٫ ال بض ؤن جإزظ بٗحن ؤلٖا

مً جىػَ٘ ج٩لٟت ؤلاؾدثماع ٖبر الؼمً ، ؤي ٖضم جدمُل صوعة مالُت واخضة ٖبر ؤلاؾدثماع بل 

 .ًجب جىػَ٘ ج٩لٟخه ٖبر الٗمغ ؤلا٢خهاصي لإلؾدثماع 

                                                           
  .332 ، م 2009ٖبض الٟٛاع خىٟي ، ج٣ُم ألاصاء اإلاالي وصعاؾاث الجضوي ، الضاع الجامُٗت ، مهغ ، -  1

  .54َىام حمٗت ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
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ًخم جسهُو ؤلاَخال٥ مً ؤحل بؾترحإ اإلابلٜ الظي ؤه٤ٟ مً ؤحل قغاء َظا : الضوع اإلاالي  -2

 .ؤلاؾدثماع وطل٪ زال٫ مضة بؾخسضامه 

ُٞمثل صوع ؤلاَخال٥ مً الىاخُت ال٣اهىهُت في بٖاصة الخىاػن بلى اإلاحزاهُت : الضوع ال٣اهىوي  -3

 .خُث جهبذ محزاهُت ؾلُمت وحٗبر ًٖ مغ٦ؼ مالي ؾلُم للماؾؿت 

 1: ج٨مً ؤَمُت ؤلاَخال٥ في : ؤَمُت ؤلاَخال٥  - ب

٤ بؾخحراص ٧ل ما ًى٣ٟه اإلاكغوٕ مً ؤمىا٫ : اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ اإلاا٫  -1 ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ ٍو

جُا مً ؤلاًغاصاث اإلاد٣٣ت والؾُما ؤن الٗمغ ؤلاهخاجي لألنل الثابذ  لكغاء ألانى٫ جضٍع

ال   .٩ًىن ٍَى

بن ؤلاَخال٧اث مً ؤَم ٖىانغ الخ٩لٟت وججاَلها ًاصي بلى ٖضم : جدضًض ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج  -2

 .صخت وص٢ت الخ٩ال٠ُ وطل٪ بةخخما٫ خؿابها بإ٢ل ما ج٩ىن ٖلُه خ٣ُ٣ُت 

لُه ٞةؾدبٗاص : ٢ُاؽ الغبذ  -3 ٠ ٖو ٖلى بٖخباع ؤن الغبذ َى الٟغ١ بحن ؤلاًغاصاث واإلاهاٍع

٠ ًاصي بلى بزخالالث في اإلاغ٦ؼ اإلاالي للميكإة ٦ما ؤهه ال ٌٗخبر  ؤلامخال٥ مً َظٍ اإلاهاٍع

ٌ بَخال٥ ألانل وبالخالي ٞهى ج٩لٟت مالُت  زؿاعة إلاٟهىمها الض٤ُ٢ ألهه ًاصي بلى حٍٗى

 .حهضٝ بلى بؾدبضا٫ ألانى٫ الثابخت 

:  اإلااوهاث واإلاسههاث -ب

 2.ٖباعة ًٖ ج٩لٟت مً الخ٩ال٠ُ جدمل بلى الضوعة اإلاداؾبُت : اإلاٟهىم الٗام للماوهت 

                                                           
 . 30-29ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م - 1
 . 246َىام حمٗت ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
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وحٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى ؤجها م٩ىن مالي مً ؤمىا٫ اإلايكإة ًدخجؼ لٛغى مىاحهت زؿاثغ مدخملت ؤو ؤٖباء 

 1.مم٨ىت الخضور في اإلاؿخ٣بل 

ني الخؿابي بإجها ٖباعة ًٖ ؤٖباء جخًمً ٖىهغ ٖضم   بِىما حٗٝغ اإلااوهت خؿب اإلاسُِ الَى

. ال٣ُحن باليؿبت إلابلٛها ، وفي بٌٗ ألاخُان باليؿبت لىحىصَا 

ًخطر لىا مً اإلاٟاَُم الؿاب٣ت للماوهت بإجها ٖباعة ًٖ مسهو مالي إلاىاحهت زؿاعة مدخملت 

بمٟهىم ؤزغ ؤن اإلااوهت ما هي بال زؿاعة جدمُلُت لىدُجت الضوعة ، خُث حؿمذ بخسٌُٟ الٗبء  

بت ٖلى ألاعباح  بي ٖلى اإلااؾؿت ل٩ىجها جُغح يمً اإلاهاٍع٠ ؤلاؾخثىاثُت ٢بل ٞغى الًٍغ الًٍغ

بي للماؾؿت  غ يٍغ ى ما جمثل ٞو . َو

 2: جهى٠ اإلااوهاث بلى : ؤهىإ اإلااوهاث 

بي لهظا ال ًخى٢٘ مً وعائها زؿاثغ ، خُث ؤلؼم : اإلااوهت ال٣اهىهُت  -1 هي ماوهت طاث َاب٘ يٍغ

بُت مؿخ٣بلُت ، ؤي ؤهه ال جخدمل ٖجها اإلايكإة  جها وهي ال جاصي بلى ٞغم يٍغ اإلاكٕغ ج٩ٍى

جها مثل  خباع خضوص ومضي ج٩ٍى جب ٖلى اإلايكإة ألازظ بٗحن ؤلٖا جها ، ٍو يغاثب زال٫ مضة ج٩ٍى

 طل٪ مسههاث 

بياٞت بلى ماوهت الضًىن اإلاك٩ى٥ .  جضوي ٢ُمت اإلاسؼون ، مسههاث جضوي ٢ُمت ألاوعا١ اإلاالُت 

 .ٞحها والتي حؿترح٘ في خالت ػوا٫ ٖضم جدهُلها 

ماوهت م٩ىهت لخُُٛت ؤزُاع ؤو ؤٖباء مدخملت ٖىض جهاًت الضوعة : ماوهت ألازُاع والخ٩ال٠ُ - 2

. ؤلاؾخٛاللُت صون ؤن ج٩ىن َىا٥ بم٩اهُت جسهُهها ٦ُٛاء لٗامل زام باألمىا٫ 
                                                           

  .30ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1
  .30هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م -  2
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. ومً َظٍ اإلااوهاث ماوهت الجزاٖاث ال٣اهىهُت ، ماوهت الخ٩ال٠ُ الىاحب جىػَٗها ٖلى ٖضة ؾىىاث 

:  حؿمذ اإلااوهت اإلا٩ىهت للماؾؿت ب: ؤَمُت اإلااوهت 

باء والخؿاثغ اإلادخملت في الضوعة ؤو الضوعاث اإلاىالُت خؿب هٕى اإلااوهت   - مىاحهت ألٖا

بي  -  .جس٠ُٟ الٗبء الًٍغ

ٌ الى٣و اإلاسجل في ٖىانغ ألانى٫  -  حٗخبر بمثابت مىعص مالي ٌؿمذ بةم٩اهُت حٍٗى

ت في : ألاعباح اإلادخجؼة - ج ت وؤلاؾدثماٍع جخمثل في ألاعباح التي خ٣٣تها اإلااؾؿت مً الٗملُاث الخجاٍع

الضوعاث الؿاب٣ت والتي لم ًخسظ ٢غاع بكإجها بٗض ، وجدخٟٔ اإلااؾؿت بهظٍ ألاعباح في نىعة هخاثج 

ً اإلاسههحن ؤو بخخُاَاث بمسخل٠ ؤهىاٖها مثل ؤلاخخُاَاث ال٣اهىهُت ، ؤلاخخُاَاث الخىُٓمُت  َع

ت   .، ؤلاخخُاَاث الخٗا٢ضًت وؤلازخُاٍع

ل زُىعة وب٣ضع طل٪ ٞهى ًمىذ هٕى مً ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت  ل الظاحي ؤ٢ل مهاصع الخمٍى ٌٗخبر الخمٍى

ل الظاحي . للماؾؿت بججاٍ الٛحر  ُىب للخمٍى . ٚحر ؤن َظا ال ًمى٘ مً وحىص مؼاًا ٖو

:  مصاًا وعيىب الخمىيل الراحي - 3

ل  - ؤ ل الظاحي في الخمٍى : مؼاًا بؾخسضام الخمٍى

لُت ٖضة مؼاًا  ل الظاحي في الٗملُت الخمٍى  1.إلؾخسضام الخمٍى

جىبها الى٢ٕى في ؤػماث الؿُىلت الُاعثت ؤو  - ض مً عؤؽ ما٫ الكغ٦ت ٍو ل الظاحي ًٍؼ الخمٍى

باء الثابخت  اصة ألٖا . الىاججت ًٖ ٍػ
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ل  - ب ل الظاحي في ٖملُت الخمٍى : ُٖىب بؾخسضام الخمٍى

ل الظاحي مً بٌٗ الُٗىب وألازُاع مجها  ٤ الخمٍى ل ًٖ ٍَغ  .ال جسلى ٖملُت الخمٍى

ضم زًٕى بؾخسضامها ألي هٕى مً الغ٢ابت ٣ٞض ًاصي طل٪ بلى  - جبضًض ألاعباح اإلاجمٗت ٖو

ت  ضم ؤلاؾخٟاصة مىه ؤو بؾدثماٍع في مكغوٖاث ٚحر يغوٍع ججمُض حؼء َام مً عؤؽ ما٫ ٖو

. وبٟٚا٫ الٗاثض 

خماص ٖلُه بلى الخىؾ٘ البُيء ، مما ًاصي بلى ٖضم ؤلاؾخٟاصة مً الٟغم  - ٢ض ًاصي ؤلٖا

حر ؤلاخخُاحاث اإلاالُت  ل الضازلي ًٖ جٞى دت بؿبب ٢هىع الخمٍى ت اإلاخاخت اإلاٍغ  .ؤلاؾدثماٍع

٢ض ال تهخم ؤلاصاعة بضعاؾت مجاالث بؾخسضام ألامىا٫ اإلاضزغة بىاؾُت الكغ٦ت ٦خل٪  -

 1.اإلاخدهل ٖلحها مً الٛحر مما ًاصي بلى بيٗاٝ الٗاثض 

ل الظاحي لخغماجهم مً  - ً الخمٍى حكائم الُض الٗاملت في اإلااؾؿت مً ٖملُت ؤلاٞغاٍ في ج٩ٍى

اصة الُا٢ت ؤلاهخاحُت وجسٌُٟ ال٣ضعة الكغاثُت  حؼء مً ألاعباح وبالخالي حٗض ٖاث٣ا ؤمام ٍػ

 لهم 

٤ حُٗٓم ؤ٢ؿاٍ ؤلامخال٥ في الؿىىاث ألاولى  - ل الظاحي ًٖ ٍَغ بن جضُٖم ؾُاؾت الخمٍى

اصة ج٩لٟت الؿل٘ اإلاىخجت والتي مً قإجها ؤن جاصي بلى بعجٟإ ألاؾٗاع والظي ٩ًىن  ًاصي بلى ٍػ

 2.ٖلى خؿاب اإلاؿتهل٪ و٦ظا بهسٟاى جىاٞؿُت اإلايكإة في الؿى١ 
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ل زانت ؤلاؾخ٣اللُت  ل الظاحي ٦مهضع مً مهاصع الخمٍى بن َظٍ اإلاؼاًا التي ًد٣٣ها الخمٍى

ت  ل الظاحي حؿمذ لإلصاعة اإلاالُت مً بجساط ال٣غاعاث ؤلاؾدثماٍع اإلاالُت وبعجٟإ ٢ضعة الخمٍى

لُت بمىإي ًٖ ؤي نٗىبت   .والخمٍى

ل الظاحي ججٗل مً اإلااؾؿت وي٘ حهاػ ع٢ابت مالي  - ٚحر ؤن الُٗىب التي جدُِ بٗملُت الخمٍى

ىه ومداولت  ل الظاحي مً خُث ٖضم ؤلاٞغاٍ في ج٩ٍى ٌؿمذ بٗملُت مغا٢بت وحهت الخمٍى

ت إلؾخٛالله   .البدث ًٖ ٞغم بؾدثماٍع

 .مطادز الخمىيل الخازحيت : ثاهيا 

ل ٢هحرة ألاحل  ٤ مُٗاع الؼمً خُث ج٩ىن ؤمام مهاصع جمٍى ل َىا ٞو ًخم جهي٠ُ مهاصع الخمٍى

لت ألاحل ، ؤي اله٩ُل اإلاالي للماؾؿت واإلاخمثل في حاهب  ل مخىؾُت وؤزغي ٍَى ومهاصع جمٍى

 .الخهىم إلاحزاهُت اإلااؾؿت 

ج مً اإلاهاصع  َى جدضًض اإلامحزاث التي ًمخاػ بها ٧ل مهضع ختى  ت َظا اإلاٍؼ ٞالٛاًت مً وعاء مٗٞغ

٘ ٢ُمت الؿلم  ًدؿنى للماؾؿت ؤلازخُاع  بحن َظٍ اإلاهاصع اإلاهضع طو ؤ٢ل ج٩لٟت والظي ٌؿمذ بٞغ

ل الظي ٌٗخبر مً ال٣غاعاث الغثِؿُت لإلصاعة اإلاالُت   .و٢ُمت اإلايكإة و َى ما ٌٗٝغ ب٣غاع الخمٍى

ىض بجساط َظا ال٣غاع ًجب مغاٖاة بٌٗ الٗىامل التي جخد٨م في نىاٖت َظا ال٣غاع ختى  ٚحر ؤهه ٖو

خباعاث هي  ظٍ ؤلٖا  1: ٩ًىن ؾلُم َو
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ال٢تها بالٟاثضة اإلاىخٓغة ٞل٩ل بضًل ٢ضعا مً اإلاساَغة ومىالٟاثضة ٞاإلاهم  -1 صعحت اإلاساَغة ٖو

خى٠٢ ؾالمت ال٣غاع ٖلى َظا  َىا َى ج٣ضًغ صعحت اإلاساَغة باليؿبت بلى صعحت الٟاثضة ٍو

م  . الخ٣ٍى

لُه حٗخبر ج٩لٟت ٧ل مهضع ًٖ ؤؾاس ي في ٖملُت اإلاٟايلت ٦ما لها مً وػن في اله٩ُل اإلاالي  ٖو

 للماؾؿت 

ض ؤو ٣ًل بم٣ضاع البضًل  -2 صعحت ؤلا٢خهاص في الجهض وألامىا٫ ٞل٩ل بضًل ٢ضعا مً الجهض ًٍؼ

ت  . طاجه والٗبرة بالىنى٫ بلى ألاَضاٝ م٘ ؤلاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلااصًت والبكٍغ

ل ؤ٢ل ج٩لٟت ويغوعة جىحُه ٧ل مهضع بلى الجهت  واإلا٣هىص َظا َى يغوعة ؤن ٩ًىن مهضع الخمٍى

لت ألاحل بِىما جمى٫ ال٣غوى  لت ألاحل ؤلاؾدثماعاث الٍُى اإلاُٗىت له خُث جمى٫ ال٣غوى الٍُى

 .ال٣هحرة ألاحل بخخُاحاث ؤلاؾخٛال٫ 

بياٞت بلى طل٪ ؤن َظا الخىُٟظ . بم٩اهُت جىُٟظ الخل بطا ال ٞاثضة مً ٢غاع ال ًم٨ً جىُٟظٍ  -3

لي  خباع قغوٍ اإلاهضع الخمٍى . ًجب ؤن ًإزظ بٗحن ؤلٖا

اع ؾٝى هخُغ١ بلى َظٍ اإلاهاصع الثالزت ٦ما ًلي   :يمً َظا ؤلَا

I.  ل ألاحل ل الٍُى ل ألاحل باليكاٍ ؤلاؾدثماعي  للماؾؿت : الخمٍى ل الٍُى ًغجبِ الخمٍى

اصة الخُاػة ٖلى بؾدثماعاث حضًضة  بتها في الخىؾ٘ ؤو الٍؼ َظٍ ؤلاؾدثماعاث .زانت ٖىض ٚع

لت ألاحل بلى . جخُلب بٖخماصاث مالُت ٦بحرة ولٟترة ػمىُت ؤَى٫  ل الٍُى ج٣ؿم مهاصع الخمٍى

٤ مهضع الخهى٫ ٖلحهم   : والك٩ل اإلاىالي ًبرػ َظٍ اإلاهاصع ٦ما ًلي .٢ؿمحن ٞو
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٤ خ٣ى١ اإلال٨ُت  - ؤ ل ًٖ ٍَغ : الخمٍى

٤ ألاؾهم الٗاصًت  ل ًٖ ٍَغ ٤ الك٩ل الؿاب٤ بلى الخمٍى ٤ خ٣ى١ اإلال٨ُت ٞو ل ًٖ ٍَغ ًى٣ؿم الخمٍى

٤ ألاعباح اإلادخجؼة  ل ًٖ ٍَغ ٤ ألاؾهم اإلامخاػة والخمٍى ل ًٖ ٍَغ  .، الخمٍى

ت ، و٢ُمت  -1 ألاؾهم الٗاصًت ًمثل الؿهم الٗاصي ن٪ مل٨ُت له ٢ُمت بؾمُت ، و٢ُمت صٞتًر

اصة ما ٩ًىن  ؾى٢ُت ،وجخمثل ال٣ُمت ؤلاؾمُت في ال٣ُمت اإلاضوهت ٖلى ٢ُمت الؿلم ، ٖو

ت ٞخخمثل في خ٣ى١ اإلال٨ُت التي .مىهىم ٖلحها في ٣ٖض الخإؾِـ  ؤما ال٣ُمت الضٞتًر

جخًمً ال٣ُمت ؤلاؾمُت لألؾهم الٗاصًت اإلاهضعة م٘ مالخٓت بؾدبٗاص ألاؾهم اإلامخاػة 

و٢ض ج٩ىن ؤ٦بر ؤو ؤ٢ل مً ال٣ُمت .،وؤزحرا جخمثل ال٣ُمت التي ًبإ بها الؿهم في الؿى١ 

ت   1.الضٞتًر

٤ اإلااصة  ها ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ٞو  2: ٦ما ًلي 42 م٨غع 715و٢ض ٖٞغ

ت  وجدضص .... ألاؾهم الٗاصًت هي ألاؾهم التي جمثل ب٦خخاباث ووٞاء لجؼء مً عؤؽ ما٫ قغ٦ت ججاٍع

٤ هو اإلااصة  ظا ٞو ٤ ال٣اهىن ألاؾاس ي َو  مً ال٣اهىن 51 م٨غ ٢715ُمت الؿهم الٗاصي ًٖ ٍَغ

٤ ال٣اهىن ألاؾاس ي : الخجاعي الجؼاثغي ٦ما ًلي  .... جدضص ال٣ُمت ؤلاؾمُت لألؾهم ًٖ ٍَغ

٤ هو اإلااصة : خ٣ى١ خاملي ألاؾهم الٗاصًت   ببٌٗ 42 م٨غ 715ًخمخ٘ خاملي ألاؾهم الٗاصًت ٞو

:  الخ٣ى١ وهي 

. الخ٤ في اإلاكاع٦ت في الجمُٗاث الٗامت  -

                                                           
  .6-5  ، م م 2008مىحر ببغاَُم َىضي ، ؤؾاؾُاث ؤلاؾدثماع وجدلُل ألاوعا١ اإلاالُت ، ميكإة اإلاٗاٝع ، مهغ ، -  1
  .42 م٨غع 715ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي ، اإلااصة - 2
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 .الخ٤ في ؤلاهخساب َُئاث الدؿُحر ؤو ٖؼلها  -

 .اإلاهاص٢ت ٖلى ٧ل ٣ٖىص الكغ٦ت ؤو حؼء مجها  -

ذ الظي بدىػتها  - اإلاهاص٢ت ٖلى ٢اهىجها ألاؾاس ي ؤو حٗضًله بالخىاؾب م٘ خ٤ الخهٍى

 .بمىحب ٢اهىجها ألاؾاس ي ؤو بمىحب ال٣اهىن 

بهىعة مخىامُت ًٖ ال٣ُمت الؿى٢ُت لألؾهم وختى بضون ال٣ُمت ؤلاؾمُت في خالت جضَىع الخالت 

. اإلاالُت للماؾؿت ؤٌٗىض جد٣ُ٣ها للخؿاثغ 

ت  . وهي ههِب ٢ُمت الؿهم الىاخض مً ٢ُمت الخهُٟت : ال٣ُمت الخهٍٟى

ا لجؼء مً عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت التي : حٍٗغ٠ الؿهم  َى ٖباعة ًٖ وع٢ت مالُت جثبذ بمخال٥ خاثَؼ

باء التي جيخج ًٖ بمخال٥ َظٍ الىع٢ت   1.ؤنضعجه م٘ ؤلاؾخٟاصة مً ٧ل الخ٣ى١ وجدمل ٧ل ألٖا

خمحز الؿهم بالٗضًض مً الخهاثو جخمثل في   2:ٍو

لى َظا  - الؿهم وع٢ت جثبذ مل٨ُت ناخبها لجؼء مً عؤؽ ما٫ في خضوص ٢ُمخه ؤلاؾمُت ٖو

٪ في اإلااؾؿت  . ألاؾاؽ ٞهى قٍغ

خدمل حؼء مً  (الؿهم)ٌؿمذ الؿهم لهاخبه باإلؾخٟاصة مً ٖاثض عبذ  - والخهت ٍو

 .الخؿاعة في خالت جد٤ُ٣ اإلااؾؿت لخؿاثغ 

ى مغجبِ بالىخاثج التي جد٣٣ها اإلااؾؿت وباأل٤ٞ  - الضزل الظي ًضٍع الؿهم َى صزل مخٛحر َو

 .ؤلا٢خهاصي لهظٍ اإلااؾؿت 

                                                           
اث الجامُٗت ، الجؼاثغ ، -  1   .82 ، الُبٗت الؿابٗت ، م 2010الُاَغ لُغف ، ج٣ىُاث البىى٥ ، صًىان اإلاُبٖى
   .83-82هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م -  2
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الؿهم وع٢ت مالُت ٚحر مدضصة ألاحل وؤحله الىٓغي َى خُاة اإلااؾؿت طاتها وبالخالي ٌٗخبر  -

ل صاثم   .باليؿبت للماؾؿت مهضع جمٍى

٤ اإلاكاع٦ت في ٖملُت  - ناخب الؿهم له خ٤ اإلاكاع٦ت في حؿُحر اإلااؾؿت ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ذ ٖلى ال٣غاعاث اإلاخسظة الخانت بإمىع مثل بهخساب ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ،حٗضًل  الخهٍى

 .الىٓام الضازلي للماؾؿت ؤو حٗضًل عؤؽ اإلاا٫ 

ت ؤو الؿى٢ُت ٖلى  - ا للمًاعبت في البىعنت ، وجدضص ٢ُمخه الجاٍع ٌك٩ل الؿهم مىيٖى

 .ؤؾاؽ الٗاثض اإلاد٤٣ وؾٗغ الٟاثضة 

٤ ؤلاٞتراى ومىه بعجٟإ  - ل ًٖ ٍَغ ل باألؾهم الٗاصًت جسٌُٟ ٢ُمت الخمٍى ٌؿمذ الخمٍى

. خ٣ى١ اإلال٨ُت وبالخالي حٗخبر ٖغبىن يمان للٛحر 

 .اإلااؾؿت ٚحر ملؼمت بخىػَ٘ ألاعباح ٖلى خملت ألاؾهم الٗاصًت بال بطا ٢غعث طل٪  -

لُت ٞةهه في اإلا٣ابل ٨ًخخٟها  بطا ٧اهذ َظٍ هي اإلاؼاًا التي جخمخ٘ بها ألاؾهم الٗاصًت في الىاخُت الخمٍى

لُت وجخمثل َظٍ الُٗىب في ما ًلي   :بٌٗ الُٗىب الخمٍى

بُت ٖلى ٖاج٤ اإلااؾؿت ل٩ىن ألاعباح اإلاىػٖت ٖلى حملت ألاؾهم الٗاصًت  - اصة الخ٩لٟت الًٍغ ٍػ

. هي ؤعباح زايٗت للًغاثب 

اصة  - بن بم٩اهُت البُ٘ والخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم الٗاصًت وبنضاع ألاؾهم الٗاصًت حضًضة حؿمذ بٍؼ

اإلاؿاَمحن في الكغ٦ت ومجهم ٞال٣غاعاث الهاصعة في الجمُٗت الٗمىمُت للمؿاَمحن ج٩ىن 

 .جخه٠ بىٕى ٖضم ألاهٟٗالُت 
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 :ؤهىإ ألاؾهم الٗاصًت 

ً ؤهىإ حضًضة مً ألاؾهم الٗاصًت   ْهغث زال٫ الثلث ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ

ت واخضة مً : ألاؾهم الٗاصًت لأل٢ؿام ؤلاهخاحُت  -1 ألانل ؤن ٩ًىن اإلايكإة الىاخضة مجمٖى

ألاؾهم الٗاصًت جغجبِ بها الخىػَٗاث باألعباح التي جد٣٣ها اإلايكإة ٩٦ل ول٨ً بٌٗ الكغ٧اث 

٨ُت  ؤنضعث في الثماهُاث ؤهىإ ؤزغي مً ألاؾهم – ممثلت في قغ٦ت حُجرا٫ مىجىػ – ألامٍغ

ؤلاهخاحُت ًغجبِ ٧ل هٕى مجها باألعباح التي ًد٣٣ها ٢ؿم مٗحن مً ألا٢ؿام اإلاىخجت بالكغ٦ت 

ا مً  م مً اإلاؼاًا التي ًد٣٣ها َظا الىٕى الجضًض مً ألاؾهم بلى ؤهه زل٤ هٖى لى الٚغ ٖو

 ً  1.جًاعب اإلاهالر بحن اإلاؿدثمٍغ

باإلياٞت بلى هو ال٣اهىن ٖلى ؤًٖاء اإلااؾؿت اإلاالُت التي جمىذ ٖغيا لهىضو١ الٗاملحن 

بت ٖلى  ل قغاء جل٪ ألاؾهم ًٖ صٞ٘ الًٍغ   مىالٟىاثض التي جدهل ٖلحها مً 50اإلاسهو لخمٍى

 2.َٝغ َظا الهىضو١ 

: الٗىامل اإلاؿاٖضة لىجاح زُت اإلاكاع٦ت 

 3:مً الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى هجاح زُت اإلاكاع٦ت 

بي الظي ٌؿخُٟض به اإلا٣غى ًجٗله في مى٠٢ ٌؿمذ له بخسٌُٟ مٗض٫  -1 بن الخهم الًٍغ

ى ما ٌٗني بالخبُٗت جسٌُٟ ج٩لٟت قغاء ألاؾهم  . الٟاثضة ٖلى ال٣غى ،َو

                                                           
ل اإلاكغوٖاث ، الضاع الجامُٗت ، مهغ ، -  1 ا ٢و ، ؤؾىا١ اإلاا٫ وجمٍى   .17 ، م 2005ٖبض الٟٛاع خىٟي ، عؾمُت ٢ٍغ
 . 51ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
٣ام وؤزغون ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  3  . 18عؾمُت ٢ٍغ
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ا ل٣ُام اإلايكإة اإلاُٗىت  -2 بت ٌٗض صاٞٗا ٢ٍى بن زهم ٢ُمت الخىػَٗاث ٢بل خؿاب الًٍغ

م٨ً ؤن  اصة خهُلت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت في قغاء ألاؾهم ٍو بخ٣ضًم مؿاَمتها ؤلاياُٞت لٍؼ

 .ج٣ضم بٌٗ ألانى٫ ٦ًمان للخهى٫ ٖلى ٢غى 

٨ُت 1984في ٖام : ألاؾهم الٗاصًت اإلاًمىهت  -3  ْهغث ألو٫ مغة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٌ بطا بهسًٟذ ال٣ُمت  ؤؾهم حُٗي لخاملها الخ٤ في مُالبت الكغ٦ت اإلاهضعة بالخٍٗى

ٌ مً زال٫ ؤؾهم ٖاصًت  خم الخٍٗى الؿى٢ُت للؿهم بلى خض مٗحن زال٫ ٞترة مدضوصة ، ٍو

ً الجضص  1. بياُٞت جىػٕ ٖلى اإلاؿدثمٍغ

ؤما بطا ججاوػ ؤلاهسٟاى الخض اإلاؿمىح به ؤو ختى في خالت ٖضم ججاوػٍ لظل٪ الخض ، ول٨ً بٗض 

 ٌ ؤي ًم٨ً . بهتهاء الٟترة اإلاىهىم ٖلحها ٞال ٩ًىن ٧امل الؿهم الخ٤ في اإلاُالبت بإي حٍٗى

للمؿدثمغ زال٫ ٞترة الًمان ، جد٤ُ٣ ؤعباح عؤؽ مالُت م٘ ٧ل بعجٟإ في ال٣ُمت الؿى٢ُت لهظا 

ؤما مساَغ الخٗغى لخؿاثغ الغؤؽ مالُت ، ٞةجها جدضر ٣ِٞ بطا .الىٕى مً ألاؾهم الٗاصًت 

ٌ ؤما في خالت ٖضم  بهسًٟذ ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم بلى ؤ٢ل مً اإلاؿخىي اإلادضص للمُالبت للخٍٗى

ججاوػ ال٣ُمت الخض اإلاًمىن مً ٢بل اإلايكإة ٞلً ًخٗغى اإلاؿدثمغ ألي زؿاعة ، بط ًم٨ً خُيئظ 

ت الم ٌ َاإلاا ؤن ٞترة الًمان ؾاٍع  2.ٖى٫ ٝاإلاُالبت بالخٍٗى

ت وؾى٢ُت قإهه في : ألاؾهم اإلامخاػة  -2 ًمثل الؿهم اإلامخاػ ؾىض مل٨ُت وله ٢ُمت بؾمُت وصٞتًر

ت جخمثل في ٢ُمت ألاؾهم اإلامخاػة ٦ما جٓهغ  طل٪ قإن الؿهم الٗاصي ٚحر ؤن ال٣ُمت الضٞتًر

ش  في صٞاجغ الكغ٦ت م٣ؿىمت ٖلى ٖضص ألاؾهم اإلاهضعة وألاؾهم اإلامخاػة لِـ لها جاٍع

بؾخد٣ا١ ول٨ً مً اإلام٨ً ؤن ًىو في ال٣ٗض ٖلى بؾخضٖاثه في جى٠ُ٢ الخ٤ وخامل 

                                                           
 . 121- 120مدمض ؾُٗض ٖبض الهاصي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  1
 . 52ؤخمض بىعاؽ ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2
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ت ٖلى خمل ألاؾهم الٗاصًت في ؤمىا٫ الخهُٟت و له الخ٤ في  الؿهم اإلامخاػ له ألاولٍى

ت جخدضص بيؿبت ماوٍت زابخت مً ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿهم ، ؤما بطا لم جد٤٣  جىػَٗاث ؾىٍى

اإلايكإة ؤعباح في ؾىت مُٗىت ؤو خ٣٣ذ ؤعباح ٞةهه ال ًد٤ للميكإة بحغاء جىػَٗاث خملت 

 1.ألاؾهم الٗاصًت في ؤي ؾىت ال خ٣ت ما لم ًدهل خملت ألاؾهم اإلامخاػة ٖلى الخىػَٗاث 

لُت في اإلااؾؿت ٚحر ؤن َظا  ل باألؾهم اإلامخاػة بخضي البضاثل الخمٍى حٗخبر ٖملُت الخمٍى

 .البضًل ال ًسلى مً بٌٗ اإلاؼاًا والُٗىب 

٤ ألاؾهم اإلامخاػة  - ؤ ل ًٖ ٍَغ  2:مؼاًا الخمٍى

 .اإلايكإة لِؿذ ملؼمت ٢اهىها بةحغاء جىػَٗاث ٧ل ؾىت جد٤٣ ٞحها ألاعباح  -1

 .الخىػَٗاث مدضصة بم٣ضاع مٗحن  -2

ذ وبالخالي الخضزل في ؤلاصاعة  -3  .ال ًد٤ ٖملت ألاؾهم اإلامخاػة الخهٍى

ى  -4 بنضاع ألاؾهم اإلامخاػة ٌؿهم في جسٌُٟ وؿبت ألامىا٫ اإلا٣تريت بلى ألامىا٫ اإلاملى٦ت َو

اصة الُا٢ت ؤلا٢ترايُت اإلاؿخ٣بلُت إلايكإة   .ؤمغ ًترجب ٖلُه ٍػ

 .بطا ٧اهذ ٧ل َظٍ اإلاؼاًا التي جمخاػ بها ألاؾهم اإلامخاػة ٞةجها ٦ظل٪ ال جسلى مً بٌٗ الُٗىب 

٤ ألاؾهم اإلامخاػة  - ب ل ًٖ ٍَغ  3:ُٖىب الخمٍى

 .ًجب ؤن جبإ ألاؾهم اإلامخاػة ٖلى ؤؾاؽ ٖاثض ؤٖلى مً ٖاثض الؿىضاث  -1

ظٍ الخانت ججٗل ج٩لٟتها  -2 بي ، َو بن الٗىاثض ٖلى ألاؾهم اإلامخاػة ال جسهم ٦مهغوٝ يٍغ

 .مغجٟٗت ٖىض م٣اعهتها بخ٩لٟت الؿىضاث 

                                                           
٣ام وؤزغون ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1  . 18عؾمُت ٢ٍغ
  . 20 -   19هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ، م م -  2
ل وبنالح زلل الهُا٧ل اإلاالُت ، م٨خبت ومُبٗت ؤلاقٗإ الٟىُت ، مهغ ، -  3 ؼ ، الخمٍى  . 52 ، م 1997ؾمحر مدمض ٖبض الٍٗؼ
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با ٖاثض الٟاثضة في الكغ٧اث اإلاغبدت ، وم٘ طل٪  -3 بت ج٩ىن ج٣ٍغ بن ج٩لٟت ال٣غوى بٗض الًٍغ

 .ٞةن ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة جخمثل في عبدُت ألاؾهم بال٩امل 

 1.ٌٗاب ٖلى ألاؾهم اإلامخاػة بلؼامُت الخىػَٗاث في بٌٗ ؤهىاٖها  -4

 .مثل ألاؾهم الترا٦مُت ، ؤي اإلاجمٗت ألاعباح 

جهضع ألاؾهم اإلامخاػة بٟئاث مسخلٟت خؿب اإلاؼاًا التي جد٣٣ها ٧ل : ؤهىإ ألاؾهم اإلامخاػة  -

ٞئت مجها ؾىاء للمؿدثمغ ؤو الكغ٦ت اإلاهضعة زهىنا مً خُث جىػَٗاث ألاعباح ؤو ال٣ابلُت 

ل بلى ؤؾهم ٖاصًت  لى َظا ألاؾاؽ للخدٍى ؤو  ٢ابلُتها لإلؾخضٖاء مً ٢بل الكغ٦ت اإلاهضعة ٖو

  2: ج٣ؿم ألاؾهم اإلامخاػة مً خُث جىػَٗاث ألاعباح بلى ما ًلي 

وهي ٞئت مً ألاؾهم اإلامخاػة جًمً خاملها الخ٤ في : ألاؾهم اإلامخاػة مجمٗت ألاعباح  - ؤ

الخهى٫ ٖلى ههِبه مً ألاعباح ًٖ ؾىىاث ؾاب٣ت خ٣٣ذ ٞحها الكغ٦ت ؤعباخا ل٨جها لم 

حٗلً ًٖ جىػَٗها بؿبب مً ألاؾباب ، وطل٪ ٢بل بحغاء ؤي جىػَٗاث خملت ألاؾهم الٗاصًت 

وطل٪ بسالٝ الؿهم الٗاصي الظي ال ًًمً خامله مثل َظا الخ٤ بط ٌؿ٣ِ خ٤ خامل 

 .الؿهم اإلامخاػ ٚحر مجم٘ ألاعباح 

غ : ألاؾهم اإلامخاػة اإلاكاع٦ت في ألاعباح  - ب ٣ًهض بها جل٪ الٟئت مً ألاؾهم اإلامخاػة التي جٞى

ت في جىػَ٘ ألاعباح وطل٪ بةُٖاثه ؤًًا الخ٤ في مكاع٦ت  خاملها محزة بياُٞت لخ٤ ألاولٍى

 .اإلاؿاَمحن الٗاصًحن في ألاعباح اإلاىػٖت بما بال٩امل ؤو حؼثُا 
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ل - ج حٗخبر ٢ابلُت الؿهم اإلامخاػة بلى ؤؾهم ٖاصًت محزة ٦بحرة حُٗى : ألاؾهم اإلامخاػة ال٣ابلت للخدٍى

٧امل َظا الىٕى مً ألاؾهم ، بط جدُذ له ؤًٞلُت الخهى٫ ٖلى ههِبه مً ألاعباح ٢بل اإلاؿاَم 

ل َظٍ  غ ٖاملها ؤًًا وزال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة الٟغنت لخدٍى الٗاصي ، وفي الى٢ذ هٟؿه جٞى

. ألاؾهم بلى ؤؾهم ٖاصًت بطا ما بعجٟ٘ الؿٗغ الؿىقي للؿهم الٗاصي مما ًد٤٣ له م٩اؾب عؤؾمالُت 

 1.جُٟض َظٍ اإلاحزة ٧ل مً اإلاؿاَم والكغ٦ت 

باليؿبت للمؿاَم الظي ًترصص في قغاء ؤؾهم الكغ٦ت لٗضم بَمئىاهه ٖلى اإلاغ٦ؼ اإلاالي  -

مئىان بما ٣ًضمه مً خ٤ ألاؾب٣ُت في ٢بٌ ؤعباح .للكغ٦ت  ُٞدُذ َظا الىٕى صعحت مً ؤلَا

ل َظٍ ألاؾهم بؿبب  الكغ٦ت وبٗض ؤن ًُمئن ٖلى ٢ىة اإلاغ٦ؼ اإلاالي للكغ٦ت ٞةن جدٍى

ل  . ٢ابلُتها للخدٍى

٣ا ل٣ابلُتها لإلؾخضٖاء ؤو : ألاؾهم اإلامخاػة ال٣ابلت لإلؾخضٖاء - ص ًخم جهي٠ُ ألاؾهم اإلامخاػة ٞو

حر ٢ابلت لإلؾخضٖاء و٢ابلُت الؿهم الظي . الؿضاص مً ٢بل الكغ٦ت  اإلاهضعة بلى ٢ابلت لإلؾخضٖاء ٚو

ش  لى مضاع ٞترة ػمىُت مدضصة مً جاٍع ًدمل َظا الىٕى مً ألاؾهم بغصَا للكغ٦ت بؿٗغ مدضص ٖو

غ محزة الكغ٦ت اإلاهضعة هٟؿها بإن ٩ًىن لها الخ٤ في بَٟاء َظا الؿهم بطا ما . ؤلانضاع  مما ًٞى

٘ اإلاالي للكغ٦ت  قٗغث بإن لضحها ٞاثًا مً ألامىا٫ ًم٨جها مً ج٤ًُِ ٢اٖضة اإلاؿاَمحن مً الٞغ

٘ اإلاالي ض مً مساَغ الٞغ  .ٖلى ؤؾاؽ ؤن ألاؾهم اإلامخاػة جدمل الكغ٦ت ؤٖباء زابخت جٍؼ

ألاعباح اإلادخجؼة هي جل٪ الجؼء الٟاثٌ ال٣ابل للخىػَ٘ الظي خ٣٣خه الكغ٦ت : ألاعباح اإلادخجؼة -3

ت ؤو في الؿىىاث الؿاب٣ت ولم ًضٞ٘ في   ت ؤو في الؿىىاث الجاٍع مً مماعؾت وكاَها في الؿىت الجاٍع
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 1.ق٩ل جىػَٗاث 

ً الخسهُو وؤلاخخُاَاث   جخمثل ألاعباح اإلادخجؼة في هخاثج َع

ٚحر ؤن الؿُاؾت اإلاثلى لألعباح اإلادخجؼة التي تهضٝ بلى حُٗٓم ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم وجسٌُٟ 

٘ اإلاالي . خضة الٞغ

وحؿخسضم اإلااؾؿت في َظٍ الؿُاؾت اإلاثلى لخىػَ٘ ألاعباح ٖضة ؤؾالُب ؤو َغ١ حؿمذ بىجاح َظٍ 

:  الؿُاؾت مجها 

ض َظٍ : بٖاصة قغاء ألاؾهم  - ؤ غة مالُت للماؾؿت هدُجت ألاعباح اإلاد٣٣ت وجٍؼ بطا ٧اهذ َىا٥ ٞو

ت اإلاخاخت ٞخ٩ىن مً مهلخت اإلااؾؿت جىػَ٘ َظٍ  ألاعباح اإلاد٣٣ت ًٖ الٟغم ؤلاؾدثماٍع

ألاعباح في ق٩ل ه٣ضي ٖلى خملت ألاؾهم ؤو بٖاصة قغاء اإلااؾؿت ألاؾهم الؿاب٣ت مً 

 2.مما ًاصي بلى جسٌُٟ ٖضص ألاؾهم وبالخالي بعجٟإ ال٣ُمت الؿى٢ُت لألؾهم .مال٨ُها 

٤ : جىػَٗاث في ق٩ل ؤؾهم حضًضة  - ب ٣ًهض بها مىذ خامل ألاؾهم ال٣ضًمت ؤؾهم حضًضة ٞو

وؿبت ما ًمل٨ه مً ؤؾهم الكغ٦ت ٖىى ؤن جمىذ له اإلااؾؿت طل٪ في ق٩ل جىػَٗاث 

ه٣ضًت ، خُث حؿمذ َظٍ الؿُاؾت بخسٌُٟ ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم بٟٗل جؼاًض ٖضص 

ت  للمؿاَمحن الجضص الغاٚبحن في اإلاؿاَمت في عؤؽ ما٫  ألاؾهم وبهضٝ مىذ بؾدثماٍع

 .الكغ٦ت 

ًُل٤ ٖلحها ؾُاؾت جسٌُٟ ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿهم خُث تهضٝ َظٍ :  بقخ٣ا١ ألاؾهم  - ث

الؿُاؾت بلى جسٌُٟ ال٣ُمت الؿى٢ُت له في الؿى١ ومىه بعجٟإ الُلب ٖلى ؤؾهم الكغ٦ت 
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لي بٌٛ  وفي اإلا٣ابل طل٪ ؾُىلت مالُت ؤًٞل وألاؾلىب ألاعباح اإلادخجؼة ٦مهضع جمٍى

 1.اإلاؼاًا والُٗىب 

ل باألعباح اإلادخجؼة - 3-1  : مؼاًا الخمٍى

ت مخاخت ؤمام اإلااؾؿت زال٫ ٞترة بخخجاػ َظٍ ألاعباح  لُه ٟٞي خالت ٖضم وحىص ٞغم بؾدثماٍع ٖو

ت ياجٗت ؾىاء ؤمام الكغ٦ت ؤو اإلاال٥  ا بإجها ؤمىا٫ مجمضة وبالخالي ٞغم بؾدثماٍع . ًم٨ً بٖخباَع

لها بلى  - بن ألاعباح اإلادخجؼة بطا ػالذ ًٖ ؾ٠٣ مٗحن ٞةهه ًهبذ مً خ٤ اإلاؿاَمحن جدٍى

. عؤؽ ما٫ و بنضاع ؤؾهم مجاهُت للمؿاَمحن 

ا خُث ؤن  - بما ؤجها جمثل ؤعباخا مترا٦مت ، ٞةهه مً الهٗب بؾخسضامها بك٩ل ٞٗا٫ ؾىٍى

ت مً الؿىحن مضة  ت بك٩ل مىٟغص ٢لُال ، وبالخالي ال حؿخسضم بال بٗض مجمٖى ٢ُمتها الؿىٍى

ؤي ٖضم ٦ٟاًت مبالٜ ألاعباح اإلادخجؼة م٣اعهت بخ٩ال٠ُ ؤلاؾدثماع اإلاخاخت زال٫ .واخضة 

 .بٌٗ الؿىىاث 

ل ألاحل  - ث  :  ؤلا٢تراى ٍَى

ل ألاحل بال ؤهه ٌٗخبر بمثابت صًً ؤو مضًىهُت ٖلى  ل الٍُى ل ؤخض مهاصع الخمٍى ٌٗخبر ؤلا٢تراى الٍُى

ٖاج٤ اإلااؾؿت واحب الؿضاص جبٗا لٟترة ال٣غى ويمً ج٩لٟت مُٗىت وجخمثل مهاصع َظا الىٕى 

لت ألاحل والؿىضاث   .ال٣غوى ٍَى

لت ألاحل  -1 جخ٩ىن ال٣غوى مدضوصة ألاحل التي جدهل ٖلحها اإلايكأث بك٩ل : ال٣غوى الٍُى

مباقغ مً ال٣غوى طاث الٟترة اإلادضصة التي ٩ًىن بؾخد٣ا٢ها ؤ٦ثر مً ؾىت واخضة ول٨ً 
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ت مىخٓمت 15ؤ٢ل مً زال٫  (ًخم بؾخٟاصَا) ؾىت والتي ًخم حؿضًضَا ٖلى صٞٗاث مدؿاٍو

 1.ٞترة َظا ال٣غى 

لت ألاحل .حٗخبر البىى٥ وقغ٧اث الخإمحن اإلاهضع الغثِس ي لهظٍ ال٣غوى  َظا وجمخاػ ال٣غوى الٍُى

 بجملت مً الخهاثو الخالُت 

لت ألاحل  -1-1 :  زهاثو ال٣غوى الٍُى

٤ : بؾتهال٥ ال٣غى  - جي إلابلٜ ال٣غى َىا٫ ٞترجه اإلادضصة ٞو ووٗني به  ؤلاؾخٗما٫ الخضٍع

 .حضو٫ بؾتهال٥ ال٣غى 

 : بؾخد٣ا١ ال٣غى 

وجخمثل في وؿبت الخضاو٫ واإلاخمثلت في بلؼامُت اإلاداٞٓت ٖلى : ٢ُىص ٖلى عؤؽ ما٫ الكغ٦ت  -

الخهىم / ألانى٫ اإلاخضاولت .وؿبت مُٗىت ألنىلها اإلاخضاولت م٣اعهت بالخهىم اإلاخضاولت 

اإلاخضاولت ؤي يغوعة اإلاداٞٓت ٖلى عؤؽ ما٫ ٖامل والٛاًت مً طل٪ يمان وحىص ؾُىلت 

. صاثمت في اإلااؾؿت 

جإزظ ق٩ل جدضًض لدجم ألامىا٫ التي حؿخُُ٘ الكغ٦ت :٢ُىص ٖلى ؤلاؾدثماعاث الغؤؾمالُت  -

بهٟا٢ها ٖلى ٣ٖاعاث ومٗامل وججهحزاث زال٫ ٞترة ال٣غى وجدضص َظٍ ؤلاجٟا٢اث ٖاصة بما 

حؿخُُ٘ الكغ٦ت ؤن جدهله مً ؤمىا٫ هاججت ًٖ بَخال٥ مىحىصتها الثابخت ،وتهضٝ الجهت 

اإلا٣غيت مً وعاء ج٣ُض ؤلاؾدثماعاث الغؤؾمالُت بلى اإلاداٞٓت ٖلى بيُت مىحىصاث الكغ٦ت 

 .مً خُث وؿبت اإلاىحىصاث اإلاخضاولت بلى اإلاىحىصاث الثابخت 
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اصة الخهى٫ ٖلى ٢غوى : ٢ُىص ٖلى ؤلا٢تراى ؤلاؾدئجاع - ٖلى الكغ٦ت زال٫ ٞترة ال٣غى ٍػ

حضًضة ؤو ال٣ُام بةؾدئجاع لل٣ٗاعاث ؤو اإلاى٣ىالث والٛاًت مً طل٪ يمان خ٣ى١ َامل 

 .ؤمان للماؾؿت ٦ًمان للم٣غى وبعجٟإ وؿبت الؿُىلت اإلاالُت 

 : ٦ما ًخًمً ال٣غى بٌٗ الكغوٍ ؤلالؼامُت مثل  -

 .جإمحن ممخل٩اث الكغ٦ت  -

 .ٖضم بحغاء ؤي حٗضًل في بصاعة الكغ٦ت  -

 .ج٣ضًم البُاهاث اإلاالُت الضوعٍت للجهت اإلا٣غيت  -

 .بلؼامُت صٞ٘ ٞىاثض الخإزحر ًٖ ؾضاص ال٣غى  -

ل  -1-2 ل ألاحل ٦مهضع للخمٍى  : مؼاًا ؤلا٢تراى الٍُى

لي  – 1-4 ل ألاحل ٦مهضع جمٍى :  ُٖىب ؤلا٢تراى الٍُى

لي في ما ًلي  ل ألاحل ٦مهضع جمٍى : جخمثل ُٖىب ؤلا٢تراى الٍُى

ذ في الجمُٗت  - ٖضم جضزل اإلا٣تريحن في قاون بصاعة الكغ٦ت ولِـ لهم خ٤ الخهٍى

. الٗمىمُت 

 .زُغ بٞالؽ الكغ٦ت خالت ٖضم ال٣ضعة ٖلى الؿضاص ومىه يُإ خ٣ى١ اإلاال٥  -

غاٝ الؿاثضة خضوصا ٢هىي لل٣غوى به٩ُل عؤؽ اإلاا٫  -  1.حٗغى اإلاٗاًحر اإلاالُت وألٖا

ت ال٣غاع اإلاالي  - جمىذ ال٣غوى ٢ُىص ٖلى الكغ٦ت مخمثلت في بىىص الخماًت مما ًدضص في خٍغ

 .وؤلاصاعي للماؾؿت 
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ل  – 1-5  1:الٗىامل اإلاازغة في ال٣غاعاث الخانت بةؾخسضام ال٣غوى في الخمٍى

ت  - ل ألاحل مٗٞغ ل الٍُى ًجب ٖلى اإلااؾؿت ٢بل بجساط ٢غاع بةؾخسضام ال٣غوى في الخمٍى

. وؿبت اإلاضًىهُت اإلاالُت وم٣اعهت طل٪ باليؿبت اإلاثلى للمضًىهُت 

ضم الدكب٘ بالضًىن وؿخسضم في طل٪  ت صعحت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت ٖو وختى جخم٨ً اإلااؾؿت مً مٗٞغ

ت مضي بؾخ٣اللُت اإلااؾؿت ًٖ صاثُجها   .وؿبت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت التي حؿمذ بمٗٞغ

مجمٕى الضًىن  / ألامىا٫ الخانت = وؿبت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت 

مجمٕى الخهىم  / ألامىا٫ الخانت = وؿبت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت: ؤو 

 2. ٖلى الخىالي 1/3 و0.5بن ال٣ُمت الىمىطحُت اإلاخىؾُت لهظٍ اليؿبت هي 

ٌٗخبر بؾخسضام ال٣غوى ٢هحرة ألاحل ؾُاؾت جدُٟٓت ؤ٦ثر م٣اعهت مً بؾخسضام ال٣غوى  -

ضم اإلاغوهت لُى٫  لت ألاحل ، ٞاألزحرة ًترجب ٖلحها مٗض٫ مضًىهُت ًخه٠ بالثباث ٖو الٍُى

. مضة ال٣غى 

حٗخبر ؾُاؾت مٗض٫ اإلاضًىهُت اإلاخٛحر ؾُاؾت جدُٟٓت باإلا٣اعهت بؿُاؾت مٗض٫ اإلاضًىهُت  -

 .الثابذ في خالت وحىص ٖال٢ت وبعجباٍ بحن ؤلاًغاصاث ومٗض٫ الٟاثضة 

ًمثل الؿىض مؿدىض مضًىهُت جهضٍع اإلايكأث وبٌٗ لخامله الخ٤ في الخهى٫ ٖلى : اإلاٟهىم ألاو٫ 

ش ؤلاؾخد٣ا١ ، ٦ما ٌُُٗه ؤًًا الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٖاثض صوعي   ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿىض في جاٍع
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ت مً ال٣ُمت ؤلاؾمُت   1.ًخمثل في وؿبت مئٍى

لى : اإلاٟهىم الثاوي  باعة ًٖ وع٢ت مالُت جثبذ صاثيُت خاملها للماؾؿت التي ؤنضعتها ،ٖو الؿىض َٖى

ؿخُٟض خامل الؿىض مً ٧ل الخ٣ى١  َظا ألاؾاؽ ، ٞالؿىض ٖباعة ًٖ بزباث لٗملُت ال٣غى ، َو

ً ،وزانت ؤلاؾخٟاصة مً الٟاثضة  التي  2.ٌؿخُٟض مجها صاثىى اإلااؾؿت آلازٍغ

٣ط ي َظا : اإلاٟهىم الثالث  حٗض الؿىضاث بمثابت ٣ٖض ؤو بجٟا١ بحن الجهت اإلاهضعة واإلاؿدثمغ ، ٍو

ؤلاجٟا١ بةن ٣ًغى اإلاؿدثمغ الجهت اإلاهضعة مبلٛا إلاضة مدضوصة وؾٗغ ٞاثضة مٗحن ، والؿىض ًسخل٠ 

ى بظل٪ ًدخٟٔ بؿُىلت ٖالُت لخامله ، و٢ض  ًٖ ال٣غى ألهه ٢ابل للخضوا٫ خُث ًم٨ً بُٗه َو

ً بٌٗ ألانى٫ الثابخت ، ٦ما ًخًمً قغوَا  ًخًمً ال٣ٗض قغوَا ؤزغي لهالر اإلا٣غى مثل َع

ش ؤلاؾخد٣ا١  3.لهالر اإلا٣ترى مثل خ٤ بؾخضٖاء الؿىضاث ٢بل جاٍع

٠ الثالزت الؿاب٣ت بإن الؿىض ما َى بال ؤصاة صًً جلخجئ بلُه اإلااؾؿت ٖىض  ًخطر لىا مً الخٗاٍع

خمحز الؿىض ببٌٗ الخهاثو الخالُت  ل ألازغي ٍو : ٖضم ٦ٟاًت مهاصع الخمٍى

. الؿىض ؤصاة صًً لهالر اإلا٣غى ججاٍ اإلااؾؿت اإلا٣تريت  -

ت مً ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿىض  -  .ًخدهل خامل الؿىض ٖلى ٞاثضة زالخت جدؿب ٦يؿبت مئٍى

ٖىض خلى٫ مُٗاص بؾخد٣ا٢ه مجها ٧اهذ الىيُٗت اإلاالُت . الؿىض واحب الؿضاص ٞىعا  -

 .للماؾؿت 

٪ في اإلااؾؿت  -  .خملت الؿىضاث ال ٌكاع٧ىن اإلااؾؿت في ؤلاصاعة وال ٌٗخبر خامل الؿىض ٦كٍغ
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 .٢ابلُت جضاو٫ الؿىض في الؿى١ اإلاالُت و٢ذ ب٢غاع البُ٘  -

ت خاملي الؿىضاث في جدهُل خ٣ى٢هم ًٖ باقي خملت ألاؾهم خالت بٞالؽ الكغ٦ت  -  .ؤولٍى

لُت بلى : ؤهىإ الؿىضاث  – 2-2 جهى٠ الؿىضاث التي حؿخسضم مً َٝغ اإلااؾؿت في الٗملُت الخمٍى

 : الٗضًض مً ألاهىإ مجها 

ت ق٩ل ؤلانضاع : ج٣ؿُم الؿىضاث ٖلى ؤؾاؽ ق٩ل ؤلانضاع بلى  - ؤ ٤ ػاٍو ج٣ؿُم الؿىضاث ٞو

 1: بلى 

مً بؾم اإلاؿدثمغ ،٦مل ال ًىحض في .٩ًىن الؿىض لخامله ٖىضما ًهضع زلىا : ؾىضاث ٧املت  -1

َظٍ الخالت سجل للمل٨ُت لضي حهت ؤلانضاع ، وجيخ٣ل مل٨ُت الؿىض بمجغص ؤلاؾخالم  

٩ىن لخامله الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٞاثضة الؿىض ٖىض بؾخد٣ا١ الؿىض ٩ًىن لخامله  ٍو

 .ؤًًا الخ٤ في بؾخالم ٢ُمخه ؤلاؾمُت مً البى٪ مباقغة 

٤ البُ٘ والكغاء ؤو الخىاػ٫  ى .بن الخبرة الغثِؿُت لهظا الؿىض وهي ال٣ابلُت للخضوا٫ ؾىاء ًٖ ٍَغ َو

 .ًد٤٣ ؾُىلت مالُت لخامله وج٣لُل ٢ُمت اإلاساَغة 

٩ًىن الؿىض بؾمُا ؤو مسجال ختى خمل بؾم مال٨ه ، ٦ما ًىحض سجل : ؾىضاث بؾمُت  -2

زام بمل٨ُت الؿىضاث لضي الجهت اإلاهضعة ، والؿىضاث ؤلاؾمُت ؤو اإلاسجلت ًم٨ً ؤن 

اثضجه ، لظا ال ًهٝغ  كمل الدسجُل َىا ٦ال مً الضًً ألانلي ٞو ج٩ىن مسجلت بال٩امل َو

٤ البى٪  ً ٍَغ . ؤي مجهما بال بكُ٪ ًدمل بؾم ناخب الؿىض ٖو

٣خهغ الدسجُل َىا ٖلى ؤنل الضًً ٣ِٞ  . ؤما ًم٨ً ؤن ج٩ىن مسجلت حؼثُا ٍو
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ًد٤٣ َظا مً الؿىضاث خماًت لهاخبه يض الؿغ٢ت ؤو الخل٠ ؤم بيؿبت طل٪ ، بال ؤهه ٚحر ٢ابل 

 1.للخضاو٫ 

ت بلى ؾىضاث :  ج٣ؿُم الؿىضاث ٖلى ؤؾاؽ الًمان 6ب ٤ َظٍ الؼاٍو جهي٠ُ الؿىضاث ٞو

 2.مًمىهت وؾىضاث ٚحر مًمىهت 

ً ؤنل زابذ ٧األعى ، ؤو ال٣ٗاع ؤو آلاآلث ؤو : الؿىضاث اإلاًمىهت  -1 وهي ؾىضاث مًمىهت بَغ

ً ؤوعا١ مالُت لكغ٦ت ؤزغي  . بَغ

ل في الٗاصة بمٗض٫ ٞاثضة ؤٖلى مً مٗض٫ ٞاثضة الؿىضاث ال٣ابلت  جهضع الؿىضاث ٚحر ال٣ابلت للخدٍى

ل   3.للخدٍى

ل  -2 ا الكغ٦ت و : الؿىضاث ال٣ابلت للخدٍى جخمثل في الؿىضاث و ألاؾهم اإلامخاػة التي جهضَع

ل َظٍ ألاوعا١ بلى ؤؾهم ٖاصًت ، وبياٞت َظا الخ٤ ًٖ  حُٗي الخ٤ لخاملها بزخُاعها لخدٍى

ً ٖلى ؤلا٦دؿاب ٞحها وزانت اإلاؿدثمغ   4.بنضاع ألاوعا١ ٌصج٘ اإلاؿدثمٍغ

ل  ل وؾٗغ الخدٍى ٤ مٗض٫ الخدٍى ل الؿىضاث ٞو  .ًخم جدٍى

ل ل = مٗض٫ الخدٍى ل / ال٣ُمت ؤلاؾمُت للىع٢ت ال٣ابلت للخدٍى . ؾٗغ الخدٍى

ل ل Xال٣ُمت الخالُت لألؾهم الٗاصًت = ٢ُمت الخدٍى .  مٗض٫ الخدٍى
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ًخماش ى َظا الىٕى مً الؿىضاث طاث الضزل م٘ بخخُاَاث البىى٥ : الؿىضاث طاث الضزل - ص

وم٘ .ؤلاؾالمُت ،بط ال ًجىػ لخملتها اإلاُالبت بالٟىاثض في الؿىىاث التي ال جد٤٣ ٞحها اإلايكإة ؤعباخا 

طل٪ ٣ٞض ًىو في بٌٗ ٣ٖىص ؤلانضاع ؤن ًدهل خامل الؿىض ٖلى الٟىاثض ًٖ ؾىت لم جد٤٣ 

. ٞحها ؤعباح وطل٪ مً ؤعباح ؾىت الخ٣ت 

٦ما ًىو ٖلى يغوعة ٢ُام اإلايكأة بةخخجاػ حؼء مً ألاعباح لؿضاص ٢ُمت الؿىضاث ٖىض خلى٫ 

لها بلى  ى ؤن ٩ًىن لخاملها الخ٤ في َلب جدٍى ش بؾخد٣ا٢ها بياٞت بلى هو زالث مدخمل َو جاٍع

 1.ؤؾهم ٖاصًت 

٤ ألاحل - ٌ ض : ج٣ؿُم الؿىضاث ٞو ل بخخُاحاث ؤلاؾخٛال٫ ال٣هحرة والتي ال جٍؼ جىحه ٖاصة لخمٍى

ىت  ىت ومً ؤمثلت طل٪ ؾىضاث الخٍؼ ومً ممحزاث َظا الىٕى .ًٖ ؾىت مالُت ؤو لخُُٛت عجؼ في الخٍؼ

. مً الؿىضاث ؤهه ؤ٢ل زُىعة هٓغ ل٣هغ مضجه وإلاٗضله اإلاىسٌٟ 

لت ألاحل -2 لت ألاحل : ؾىضاث ٍَى ل ؤلاؾدثماعاث الٍُى وبالخالي ٞهي .جىحه ٖاصة َظٍ الؿىضاث لخمٍى

ض احلها ًٖ ؾب٘ ؾىىاث   2.الؿىضاث التي ًٍؼ

ت لكغاء الؿىض وبحن ال٣ُمت ؤلاؾمُت وؾٗغ  مثل الٟغ١ بحن ال٣ُمت اإلاضٖٞى ش ؤلاؾخد٣ا١ ٍو ٢بل جاٍع

. البُ٘ م٣ضاع الٟاثضة الظي ًد٣٣ه اإلاؿدثمغ 

ً ٖلى قغاء الؿىضاث ألحل اإلاًاعبت  ٌؿمذ َظا الىٕى مً الؿىضاث بدصجُ٘ اإلا٨خبحن ؤي اإلاؿدثمٍغ

. بها زال٫ ٞترة ؤلاؾخد٣ا١ 
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٤ الؿىضاث 2-3 ُىب ًٖ ٍَغ ل بةؾخسضام الؿىضاث جدُِ بها بٌٗ :  مؼاًا ٖو بن ٖملُت الخمٍى

. اإلاؼاًا والُٗىب 

٤ الؿىضاث  - ؤ ل ًٖ ٍَغ : مؼاًا الخمٍى

بي  - غ يٍغ بةٖخباع ؤن الٟاثضة التي جضٞ٘ لخاملي الؿىضاث هي مهغوٝ جدمُلي ٞهي جد٤٣ ٞو

ل ألازغي .للماؾؿت  لُه ٞهي ؤ٢ل ج٩لٟت م٣اعهت بمهاصع الخمٍى  .ٖو

بن خاملي الؿىضاث ال ٌكاع٧ىن اإلااؾؿت في مجلـ ؤلاصاعة وال في الجمُٗت الٗمىمُت  -

 .للمؿاَمحن 

بم٩اهُت الكغ٦ت بؾخضٖاء الؿىض ؤو بهخ٣اله بلى مؿخُٟضًً حضص ومىه ٞهى ًد٤٣ محزة  -

٘ اإلاالي متى ٧اهذ الخالت اإلاالُت حُضة  بمٗنى ؤزغ للؿىض ًم٨ً للكغ٦ت ؤو .جسٌُٟ الٞغ

 1.خامله بَٟاء الؿىض ؤو بُٗه بلى مؿخُٟض ؤزغ 

٤ الؿىضاث  - ب ل ًٖ ٍَغ  : ُٖىب الخمٍى

اإلااؾؿت ملؼمت بؿضاص الٟاثضة اإلاترجبت ًٖ َظا الؿىض مهما ٧اهذ الىيُٗت اإلاالُت لها ومىه  -

 .ٞةن العجؼ ًٖ الؿضاص ؾٝى ٌٗلً بٞالؾها 

ىهت ٦ًمان ل٣ُمت  - ت اإلااؾؿت في بؾخٗما٫ بٌٗ ٣ٖاعاتها ومىخىحاتها اإلاَغ ج٣ُض خٍغ

 .الؿىضاث اإلاًمىهت 

٤ ؤلاؾدئجاع  -3 ل ًٖ ٍَغ ٤ ؤلاؾدئجاع ؤؾلىب خضًث مً : الخمٍى ل ًٖ ٍَغ ٌٗخبر الخمٍى

ل التي حؿخسضمها اإلااؾؿاث الُىم  بدُث جم٨ً اإلااؾؿت مً الخهى٫ ٖلى . ؤؾالُب الخمٍى
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ؤلاخخُاحاث اإلاسخلٟت ٧ال٣ٗاعاث واإلاى٣ىالث مً بىى٥ مخسههت صون ؤن ج٩ىن ملؼمت لخٓت 

. طل٪ بؿضاص ٢ُمتها 

خم الدؿضًض ٖلى ؤ٢ؿاٍ مخ٤ٟ ٖلحها حؿمى .مخب٣ي ٖامت ج٩ىن مىسًٟت ٖىض بهتهاء مضة ال٣ٗض  ٍو

 1.بثمً ؤلاؾدئجاع 

ى اإلاؿخإحغ والثاوي  ل ؤلاًجاعي بإهه بجٟا١ بحن َغفي ؤخضَما َو ٠ الؿاب٣ت للخمٍى ًخطر مً الخٗاٍع

ى اإلااحغ ٖلى ؤن ًىي٘ َظا ألازحر جدذ جهٝغ ألاو٫ ٣ٖاع ؤو مى٣ى٫ إلاضة مُٗىت وهي مضة ؤلاًجاع  َو

لُه ٞهى بمثابت .م٘ بخخٟاّ اإلااحغ بمل٨ُت الص يء اإلااحغ وبلتزام اإلاؿخإحغ بؿضاص ٢ُمت ؤلاًجاع ٖو

. ٢غى 

ل ؤلاًجاعي  ل ؤلاًجاع ًمخاػ بالخهاثو : الخمٍى ٠ الؿاب٣ت وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الخمٍى مً الخٗاٍع

:  الخالُت 

. مل٨ُت ألنل اإلاؿخإحغ للماؾؿت اإلااحغة َىا٫ ٞترة ؤلاًجاع  -

ٖىض جهاًت مضة ال٣ٗض ج٩ىن اإلااؾؿت اإلاؿخإحغة زالر زُاعاث مخاخت واإلاخمثلت في ججضًض  -

ً ألاولحن   .٣ٖض ؤلاًجاع ،ؤوزُاع الكغاء،ؤو ؤلامخىإ ًٖ الخُاٍع

ل ؤلاًجاعي ال ًخمثل في ج٣ضًم ؤمىا٫ وبهما وي٘ جدذ جهٝغ اإلاؿخإحغ ؤقُاء ُٖيُت  -  .الخمٍى

اإلااؾؿت اإلاؿخإحغة ٚحر ملؼمت بةجٟا١ ٦لي ل٣ُمت ؤلاؾدثماع وبهما بالضٞ٘ ٖلى ق٩ل ؤ٢ؿاٍ  -

 .حؿمى صٞٗت ؤلاًجاع 
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خُث بمىحب َظٍ الٗال٢ت الثالزُت .1ج٣ُم ٖملُت ؤلاثخمان ؤلاًجاعي بحن زالزت ؤَغاٝ  -

ضٍ مً ٖىض اإلاىعص ، ل٣ُىم َظا ألازحر  غاٝ ٣ًىم اإلاؿخإحغ بةزخُاع هٕى ؤلاؾدثماع الظي ًٍغ ألَا

 .ببُ٘ ؤلاؾدثماع للمىعص ل٣ُىم بةًجاٍع للمؿخإحغ في م٣ابل صٞٗاث بًجاع 

ني بالجؼاثغ  - ل الَى ٤ ؤلاؾدئجاع في هٓام الخمٍى ل ًٖ ٍَغ ٣ت الخمٍى ل٣ض جم بؾخسضام ٍَغ

٣ت عؾمُت وم٣ىىت بىاؾُت ألامغ ع٢م   ، واإلاخٗل٤ 1996 حاهٟي 10 اإلااعر في 09 -96وبٍُغ

خماص ؤلاًجاعي   2.باإٖل

:  مً ؤَم ممحزاث ؤلاؾدئجاع الدكُٛلي ما ًلي : ممحزاجه 

 3.ًد٤ للمؿخإحغ بلٛاء ٣ٖض ؤلاؾدئجاع في ؤي و٢ذ  -

 .بن خانل ٢ُمت صٞٗاث ؤلاًجاع ٚالبا ما ج٩ىن ؤ٢ل مً ج٩لٟت ؤلاؾدثماع اإلااحغ  -

لي  - ث في َظا الك٩ل في ؤق٩ا٫ ؤلاؾدئجاع اإلااحغ ال ًخدمل ه٣ٟاث الهُاهت :  ؤلاؾدئجاع الخمٍى

وؤن حهخل٪ ألانل بال٩امل زال٫ ٞترة ؤلاًجاع ٖلى ؤن ًد٤٣ ٖاثض مً طل٪ لهالر اإلااحغ م٘ 

 مى٘ خ٤ ججضًض ال٣ٗض بةًجاع مىسٌٟ ؤو قغاء ألانل ومً زهاثو َظا الىٕى ما ًلي 

٠ ٧الهُاهت والخإمحن بل ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ اإلاؿخإحغ  -  .ال ًخدمل اإلااحغ ؤي مهاٍع

 َى ٣ٖض ٚحر ٢ابل لإللٛاء  -

 مجمٕى صٞٗاث ؤلاًجاع حُٛي ج٩لٟت ؤلاؾدثماع ٖلى ألا٢ل بال٩امل  -

في خالت بجهاء ال٣ٗض مً َٝغ اإلاؿخإحغ واحب ٖلُه حؿضًض باقي صٞٗاث ؤلاؾدئجاع ، بِىما  -

 .في خالت الخسل٠ ٞةهه ًم٨ً بٖالن بٞالؽ الكغ٦ت اإلاؿخإحغة 
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لي  لي باألق٩ا٫ الخالُت : ؤق٩ا٫ ؤلاؾدئجاع الخمٍى  ًخه٠ ؤلاؾدئجاع الخمٍى

لي ل٩ىهه واحب بَال٥ ل٣ُمت : البُ٘ وبٖاصة ؤلاؾدئجاع  -1 ٌٗض بخضي ؤهىإ ؤلاؾدئجاع الخمٍى

. ألانل بحماال زال٫ ٞترة ؤلاؾدئجاع 

ظا ٣ًهض  لُت َو وبمىحبه ج٣ىم بخضي الكغ٧اث اإلاال٨ت ل٣ٗاع مٗحن بُ٘ َظا ال٣ٗاع بلى ماؾؿت جمٍى

ا لهظا ألانل ؤي بؾخمغاع الكغ٦ت الباجٗت في ؤلاهخٟإ به م٘  جد٤ُ٣ ؾُىلت مالُت م٘ بب٣اء بؾدئجاَع

بلؼامُت الؿضاص لضٞٗاث ؤلاًجاع ٌكتٍر في َظا ال٣ٗض ؤن ٢ُمت صٞٗاث ؤلاًجاع مجمٕى ال٣ُمت 

 .اإلاؿضصة لكغاء َظا ألانل م٘ جد٤ُ٣ ٖاثض مً وعاء طل٪ 

ا ؤو  ًمخاػ َظا الىٕى بإهه ًد٤٣ ؾُىلت ه٣ضًت مٗخبرة م٨ً اإلااؾؿت الباجٗت مً بٖاصة بؾدثماَع

. ؾضاص لضًىجها 

ل ألاحل مثال  ؤو مً ماؾؿاث مالُت ؤزغي ؤو قغ٧اث بًجاع مخسههت ٖلى ؤن ٩ًىن َظا .ٍَى

ً ألانل لهالر الجهت اإلا٣غيت وجسهُو صٞٗاث ؤلاًجاع لدؿضًض صٞٗاث  ال٣غى مًمىن بَغ

 1.  مً ٢ُمت ألانل جب٣ى ٦هامل آمان 40  بلى 20باإلياٞت بلى .ال٣غى 

ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤلاؾدئجاع الدكُٛلي ًىهب ٖاصة في ؤنى٫ في ق٩ل ٣ٖاعاث ؤو مى٣ىالث ٢ض ج٩ىن 

مؿخٗملت ؾاب٣ا مً َٝغ اإلااحغ ، بِىما بؾدئجاع اإلاالي ٞهى ٣ًىم ٖلى الخهى٫ ٖلى َظٍ ال٣ٗاعاث 

اصة َا٢تها .ؤو اإلاى٣ىالث حضًضة  ؤي جم٨ً اإلااؾؿت مً ب٢خىاء ج٨ىىلىحُت حضًضة جم٨جها مً ٍػ

باء  . ؤلاهخاحُت وجس٠ُٟ بٌٗ ألٖا

٤ ؤلاؾدئجاع - 3-2 ل ًٖ ٍَغ ُىب الخمٍى :  مؼاًا ٖو
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لُت للماؾؿت اإلاؿخإحغة  ٤ ؤلاؾدئجاع بٌٗ اإلاؼاًا الخمٍى ل ًٖ ٍَغ وفي اإلا٣ابل ًدُِ .لٗملُت الخمٍى

. بها بٌٗ الُٗىب 

لُت جخمثل في  - ؤ ٤ ؤلاؾدئجاع جد٤٣ اإلااؾؿت اإلاؿخإحغة مؼاًا جمٍى ل ًٖ ٍَغ  1: مؼاًا الخمٍى

ل  -1 ل َظا ؤلاؾدثماع بيؿبت جمٍى ل ال٨لي لإلؾدثماع وه٣هض به يمان جمٍى   صون 100الخمٍى

 .مؿاَمت اإلاؿخإحغ بإمىاله 

الخٟاّ ٖلى اله٩ُل اإلاالي للكغ٦ت اإلاؿخإحغة خُث بةم٩اجها خُاػة ألانى٫ الالػمت صون  -2

خؿابت بلى ججمُض ؾُىلتها مما ًيخج ٞغنت إلؾخسضامها في مجاالث صوهى٢ٕى ؤي خاالث ٖضم 

 .الخىاػن في اله٩ُل اإلاالي للكغ٦ت 

ل باإلؾدئجاع ًمىذ اإلاؿخإحغ ٢ابلُت ؤلا٢تراى  بةٖخباٍع بلتزاما زغج  -3 بن بؾخسضام الخمٍى

 .اإلاحزاهُت ؤي ال ًٓهغ في حاهب اله٩ُل اإلاالي إلاحزاهُت اإلااؾؿت 

٣ت  -4 اء ؤلالتزام ل٨ً بالخ٣ؿُِ حؿمذ َظٍ الٍُغ ًمىذ اإلاؿخإحغ حؿهُالث مً بُجها ٞو

 .باإلخخٟاّ باإلابالٜ الخالُت اإلاخاخت لدؿضًض بلتزاماث مالُت ؤزغي 

 ٌؿخُٟض مؿخإحغ   -5

جدضًض اإلاؿاولُت التي حٗخبر مً الُٗىب الخانت ٖىضما ًدضر ٖضم جىا٤ٞ بؾدثماع اإلااحغ  -2

. م٘ اإلامحزاث الخ٣ىُت اإلاُلىبت 

مداؾبُا ، ٞةن اإلاؿخإحغ ال ٌسجل ٢ُمت ؤلالتزاماث في ٦ك٠ محزاهِخه بةٖخباع اإلاؿخإحغ لِـ  -3

اإلاال٪ ال٣اهىوي لألنل مما ال ًدُذ له ج٣ضًم يماهاث للضاثىحن اإلادخمل الخٗامل مٗهم 

 .مؿخ٣بال 
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٤ ؤلاؾدئجاع ًب٣ى َظا ألاؾلىب مً ألاؾالُب الخضًثت  ل ًٖ ٍَغ م الُٗىب اإلادُُت بٗملُت الخمٍى ٚع

التي جم٨ً اإلااؾؿت مً ٖملُت ب٢خىاء ج٨ىىلىحُت حضًضة ومخُىعة صون اإلاؿاؽ باله٩ُل اإلاالي 

 .للماؾؿت 

ل اإلاخىؾِ  - :  الخمٍى

ل اإلاخىؾِ ألاحل : 1اإلاٟهىم  جل٪ ألامىا٫ التي جدهل ٖلحها اإلايكإة مً باقي " ٣ًهض بالخمٍى

اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن ، ؾىاء نىعة ؤمىا٫ ه٣ضًت ؤو ؤنى٫ ، والتي ٖاصة ج٩ىن مضة بؾخد٣ا٢ها 

اصة ما ج٩ىن َظٍ ال٣غوى مىحهت لكغاء وؾاثل ؤلاهخاج اإلاسخلٟت 7 و2بحن   1." ؾىىاث ٖو

ل بإهه : 2اإلاٟهىم  ل خاحت صاثمت للكغ٦ت اإلاٟتريت ٦إن "٦ما ٌٗٝغ الخمٍى ل لخدٍى هٕى مً الخمٍى

ل مكغوٖاث جدذ الخىُٟظ والتي حؿخٛغ١ ٖضصا مً  ل ؤنى٫ زابخت ؤو لخمٍى ٩ًىن لخُُٛت جمٍى

 2" .الؿىحن

لي جلجإ بلُه اإلااؾؿت  ل اإلاخىؾِ ما َى بال ؤؾلىب جمٍى مً زال٫ اإلاٟهىمحن الؿاب٣حن هغي ؤن الخمٍى

ض الخُاػة  بهضٝ الخهى٫ ٖلى ؤمىا٫ ؤو ؤنى٫ لخُُٛت بخخُاحاتها اإلاالُت ؾىاء ألانى٫ حضًضة جٍغ

لظل٪ ٞاإلااؾؿت جدهل ٖلى َظٍ ال٣غوى التي جىاؾب ٖاصة م٘ .ٖلحها ؤو لإلؾدثماعاث ٢ُض ؤلاهجاػ 

اصة ما جتراوح مضتها بحن  .  ؾىىاث 7 ؾىت و2مضة َظا ؤلاؾدثماع ٖو

ل اإلاخىؾِ 2-1 :   ؤهىإ الخمٍى

هي ٢غوى ًمىدها البى٪ بلى اإلااؾؿت م٘ بم٩اهُت بٖاصة الخهم : ال٣غوى ال٣ابلت للخٗبئت 2-1-1

ش ؤلاؾخد٣ا١  ٌؿمذ له .لهظٍ ال٣غوى لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤو َُئت مالُت ؤزغي ،صون بهخٓاع جاٍع
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بظل٪ بالخهى٫ ٖلى الؿُىلت في خالت الخاحت بلحها صون بهخٓاع ؤحل بؾخد٣ا١ ال٣غى الظي مىده 

جىبه بلى خض ما ، الى٢ٕى في ؤػمت ه٣و  ؿمذ له طل٪ بالخ٣لُل مً زُغ ججمُض ألامىا٫ ٍو ، َو

 1.الؿُىلت 

 : ال٣غوى ٚحر ٢ابلت للخٗبئت - 2-1-2

 ٠ ل الٗملُاث : 1حٍٗغ ل الظي ٌؿخخجم لخمٍى خمثل الخمٍى ل الخاعجي ٍو َى ؤخض ؤهىإ مهاصع الخمٍى

غجبِ بخد٤ُ٣ ؤَضاٞها في الؿُىلت والغبدُت  ت في الكغ٦ت ٍو  2.الجاٍع

 ٠ ل الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت في الٟترة : 2حٍٗغ ل وكاٍ ؤلاؾخٛال٫ بمٗنى جمٍى ٌٗني به جمٍى

ل لخُُٛت ؤلاخخُاحاث التي جبرػ ٖلى 12ال٣هحرة والتي ال جخٗضي في الٛالب  ىحه َظا الخمٍى  قهغا ٍو

مؿخىي خؿاباث اإلاضهُحن واإلاسؼوهاث في حاهب ألانى٫ والضاثىحن والٗال٢ت بحن مجمٕى َاجه ال٨خل 

 3.مً الخؿاباث حك٩ل ما ٌٗٝغ بغؤؽ اإلاا٫ الٗامل 

ل ال٣هحر ألاحل ٦ظل٪   ٦:4ما ٖٝغ الخمٍى

ل ال٣هحر ألاحل جل٪ ألامىا٫ التي جدهل ٖلحها اإلايكإة ُٞالٛحر ، وجلتزم بغصَا زال٫  -1 الخمٍى

ض ٖاصة ًٖ ٖام  . ٞترة ال جٍؼ

جل٪ ألامىا٫ التي ًم٨ً عنضَا مً ؤحل مىاحهت الى٣ٟاث التي جخٗل٤ بالدكُٛل الجاعي  -2

 .للُا٢اث ؤلاهخاحُت للميكإة 
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ل بخخُاحاتها اإلاا٢خت في ألانى٫  -3 ت ال٣غوى التي حؿخسضمها اإلايكإة مً ؤحل جمٍى مجمٖى

ل جل٪ .اإلاخضاولت  ل ال٣هحر ألاحل بالخاعحُت لٛغى جدٍى ٠ الؿاب٣ت للخمٍى مً الخٗاٍع

ل ؤلاخخُاحاث اإلاخضاولت لليكاٍ ؤلاؾخٛاللي و التي  ألامىا٫ التي جخدهل ٖلحها اإلااؾؿت جدٍى

لُه ًجب ٖلى اإلااؾؿت البدث ًٖ َظٍ اإلاهاصع اإلاخاخت  ال جخٗضي ؾىت مالُت في الٛالب ٖو

وج٣ُم ٖملُت اإلاٟايلت بحن َظٍ اإلاهاصع اإلاخاخت وبزخُاع ألاوؿب مجها مً خُث ؤ٢ل ج٩لٟت 

ضم ؤلازال٫ باله٩ُل اإلاالي للماؾؿت   .ٖو

ل ال٣هحر ألاحل - 3-2 للٗال٢ت بحن َبُٗت ال٣غى اإلاخدهل ٖلُه واليكاٍ : ممحزاث الخمٍى

ل ال٣هحر ألاحل باإلامحزاث الخالُت   : ؤلاؾخٛاللي للماؾؿت مً خُث الٟترة الؼمىُت زانت ٞةن الخمٍى

ت الخهى٫ ٖلى ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل م٣اعهت بٗملُت الخهى٫ ٖلى ال٣غوى  - ؾٖغ

لت ألاحل   .الٍُى

 اإلاغوهت بط جدخاج  -
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ل ال٣هحر ألاحل  04: الشكل زقم   مهاصع الخمٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

. مً بٖضاص الُالب  :املطدز 

ل ال٣هحر ألاحل جدهل ٖلُه اإلايكإة : ؤلاثخمان الخجاعي  - ؤ ٌٗٝغ الخجاعي بإهه هٕى مً الخمٍى

اث آلاحلت للؿل٘ التي جخإحغ ٞحها ؤو حؿخسضمها في  خمثل في ٢ُمت اإلاكتًر مً اإلاىعصًً ٍو

 1.الٗملُت الهىاُٖت 

ش قغاء  - ت الٟانلت بحن جاٍع ٦ما ٌٗٝغ ٦ظل٪ بإهه ؤلاثخمان الىاش يء ًٖ الٗملُاث الجاٍع

اث ختى ًدؿنى للميكإة زال٫  ش حؿضًض ٢ُمت َظٍ اإلاكتًر  البًاٖت ؤو اإلاىاص ألاولُت وبحن جاٍع
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 الخمىيل القطير ألاحل
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 الخمىيل القطير ألاحل

 الخمىيل القطير ألاحل الخمىيل القطير ألاحل

 الخمىيل القطير ألاحل

إعخماداث 

 مظدىدًت

قسوع 

 مىطميت

 حظهيالث

 الطىدوو 

حظبيقاث على 

 الحظاب

الخطم 

 الخجازي 
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 1.ٞترة ؤلاؾخٟاصة مً جل٪ ألامىا٫ التي بخخٟٓذ بها ، زانت بطا لم ًترجب ًٖ طل٪ ج٩لٟت 

ل جل٣اجي ؤو  - ٗٝغ ؤلاثخمان الخجاعي بإهه مهضع جمٍى ٗٝغ ؤلاثخمان الخجاعي بإهه مهضع جَى َو

ت  ل جل٣اجي ؤو َبُعي بمٗنى ؤهه ًيخج الٗملُاث الخجاٍع ل جل٣اجي ؤو َبُعي جمٍى َبُعي مٍى

 2.الٗاصًت للكغ٦ت 

٠ الؿاب٣ت لإلثخمان الخجاعي هغي ؤهه طل٪ الظي ًىهب ٖاصة ٖلى ألاوكُت  - مً الخٗاٍع

اث آلاحلت ٖاصة التي جلمىذ للماؾؿت بٖاصة الؿضاص زال٫ ٞترة  ت للماؾؿت ، اإلاكتًر الخجاٍع

ؤلاؾخد٣ا١ لضًىن اإلاىعصًً ، ول٨ً ٖلى اإلااؾؿت ؤن جدؿً بؾخسضام ألامىا٫ اإلاخاخت 

 .زال٫ جل٪ الٟترة 

٦ما جخدهل .َظا الىٕى مً ؤلاثخمان الخجاعي ٚحر م٩ل٠ ألن اإلااؾؿت ال جخدمل ٞىاثض جإزحر الؿضاص 

. زالله ٖلى زهم ججاعي بيؿبت مُٗىت 

َى طل٪ ؤلاثخمان الظي ٌٗخمض ُٞه اإلاكتري ٖلى جإحُل الضٞ٘ ٞترة : ؤلاثخمان الخجاعي اإلا٩ل٠  – 1-2

ش ؤلاؾخد٣ا١  ض ًٖ جاٍع ؤي ؤن اإلااؾؿت َىا جخدمل ج٩لٟت جإزحر الؿضاص ، مما ٢ض ج٩ىن م٩لٟت .جٍؼ

ت واإلاالُت  . ومىه ؤلاؾاءة بلى ؾمٗتها الخجاٍع

ل ال٣هحر ألاحل والظي جخدهل ٖلحها : ؤلاثخمان اإلاهغفي  - ب ٌٗض ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخمٍى

ل بٌٗ ألاوكُت ؤلاؾخٛاللُت وخالت العجؼ في الهىضو١  . اإلااؾؿت مً البىى٥ لخمٍى
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وجلجإ بلُه اإلااؾؿت ٖاصة ٖىضما جىاحه نٗىباث في الخهى٫ ؤلاثخمان الخجاعي خالت جظبظب في 

اليكاٍ الٗاصي للماؾؿت وجخدهل ٖلُه اإلااؾؿت ٖاصة في نىعة ه٣ضًت بما صٞٗت واخضة ؤو ٖلى 

ش ؤلاؾخد٣ا١ .صٞٗاث  اء ب٣ُمت َظا ال٣غى والٟىاثض اإلاؿخد٣ت ٖىض جاٍع  .ٖلى ؤن ًخم الٞى

خماص ٖلُه ٦ما ٌٗض بخضي مهاصع  ل ال٣هحر مً خُث ؤلٖا ٌٗض ؤلاثخمان اإلاهغفي ٦مهضع زاوي للخمٍى

لت ألاحل  لت ألاحل ٖىض ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت في الخهى٫ ٖلى ال٣غوى الٍُى ل الٍُى . الخمٍى

ؤلاثخمان اإلاهغفي ؤ٢ل ج٩لٟت مً ؤلاثخمان الخجاعي وؤ٢ل مغوهت مىه ، وطل٪ ألن الكغ٦ت  -

 1.جدهل ٖلُه بك٩ل ه٣ض وبظل٪ ٌؿخُُ٘ بؾخسضامه في مجاالث الخاحت اإلاسخلٟت 

ل بٌٗ ؤلاخخُاحاث الضاثمت للماؾؿت   ؤي ؤهه ًم٨ً جىحُه ؤلاثخمان اإلاهغفي لخمٍى

ًإزظ ؤلاثخمان ألاق٩ا٫ الخالُت  : ؤق٩ا٫ ؤلاثخمان اإلاهغفي  -1

ٌٗض بمثابت ٢غى ٢هحر ألاحل بمىحبه ٣ًىم البى٪ بسهم الىع٢ت : الخهم الخجاعي  - ؤ

ش بؾخد٣ا٢ها م٣ابل ٞاثضة لهالر البى٪ ٖلى ؤن ًخىلى خاملها جدهُل  ت ٢بل جاٍع الخجاٍع

ش  ىض جاٍع ش الخهم مما ًمىذ له ؾُىلت مالُت ٖلى ؤن ًخىلى البى٪ ٖو ٢ُمت خالُت بخاٍع

 بؾخد٣ا١ الىع٢ت جدهُل ٢ُمتها مً اإلاضًً 

 : ًإزظ َظا الك٩ل نىعجحن َما :  حؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب  - ب

جخمثل َظٍ الىيُٗت في ٢ُام البى٪ بالؿماح للميكإة ناخب : الخؿاب الجاعي البى٩ي للماؾؿت 

 الخؿاب الجاعي ًخجاوػ عنُضَا الضاثً لضي البى٪ بلى خض مخ٤ٟ ٖلُه صون ؤن ًغجب طل٪ ٖلى 
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 1.اإلايكإة ؤيغاع 

حر الؿُىلت اإلاالُت : حؿهُالث الهىضو١  - ر هي ٢غوى ٢هحرة حضا جمىذ ٖاصة ٖىض عجؼ في جٞى

ش جدهُل ؤلاًغاصاث وؾضاص الى٣ٟاث ومىه ٞهظا الدؿهُل  الىاججت ٖاصة ؤلازخالٝ بحن جىاٍع

اصجه بلى خالخه الُبُُٗت  غ اإلابالٜ الالػمت إٖل . ٌؿمذ بخٛظًت نىضو١ اإلااؾؿت بلى خحن جٞى

ل : ٢غوى مىؾمُت  - ج ٢غوى جمىذ ٖاصة في ٞتراث ػمىُت مُٗىت ؤو مىاؾم مُٗىت لخمٍى

بخخُاحاث َظا اإلاىؾم ٢بل ٖملُت جدهُل ؤلاًغاصاث الىاججت ًٖ َظا اإلاىخىج مثل ٢غوى 

ل ٖملُت الخهى٫ ٖلى البظوع الٟالخُت مثال في مىؾم البظع والخغر ٢بل ؤن جدهل  جمٍى

 .اإلااؾؿت ٖلى ؤلاهخاج الؼعاعي الخ٣ا 

خماصاث اإلاؿدىضًت  - ح ت الخاعحُت خُث ٌؿمذ بمىحبه للماؾؿت : ؤلٖا ل الخجاٍع ؤؾلىب لخمٍى

ل ٖملُاث ؤلاؾخحراص لبٌٗ اإلاىاص ألاولُت طاث اإلابالٜ الهٛحرة خُث ٩ًىن البى٪  بخمٍى

ل ٖملُت ؤلاؾخحراص ويمان ؾضاص .بمثابت وؾُِ بحن الكغ٦ت واإلاهضع  ؤي بم٣خًاٍ جمٍى

 .٢ُمت اله٣ٟت مً َٝغ البى٪ ، َظا ألازحر ٢ض ًُلب يماهاث م٣ابل َظا ال٣غى 

٤ اإلاؿخد٣اث  - ر ل ًٖ ٍَغ جخمثل َظٍ ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل في جإزغاث الؿضاص : الخمٍى

بُت مثال ٦ما يغاثب ؤلاؾخٛال٫ اإلاؿخد٣ت ، ؤلاقترا٧اث في نىضو١  إلابلٜ اإلاؿخد٣اث الًٍغ

ل  الًمان ؤلاحخماعي والخ٣اٖض ، ألاحىع اإلاؿخد٣ت للٗما٫ خُث حؿمذ ٞترة الخإزغ َظٍ جمٍى

ت   .بٌٗ الٗملُاث ؤلاؾخٛاللُت ألازغي التي حٗخبر ٦إولٍى

الث ألجها حٗخبر مجاهُت ولِـ لها ج٩لٟت  ما٫ بلى َظا الىٕى مً الخمٍى  2.جلجإ ميكإة ألٖا
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 .جكلفت مطادز الخمىيل : الفسع الثالث 

ل في اإلااؾؿت مً بحن ؤَم ٖامل جغج٨ؼ ٖلُه ؤلاصاعة اإلاالُت في ٖملُت  حٗض ج٩لٟت ج٣ضًغ مهاصع الخمٍى

. اإلاٟايلت بحن ال٣غاعاث اإلاالُت اإلاخاخت 

طل٪ ؤن ج٣ضًغ حجم َظٍ الخ٩لٟت والىنى٫ بلى جسًُٟها بلى ؤصوى مؿخىي لها ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ 

اصة عبدُت الؿهم وػٍاصة الثروة للمال٥  ت باإلصاعة اإلاالُت اإلاخمثلت في ٍػ . ألاَضاٝ اإلاىَى

:  لخ٩لٟت ألامىا٫ ٖضة مٟاَُم مجها :مٟهىم ج٩لٟت ألامىا٫ : ؤوال 

٠ اصة ما : 1حٍٗغ ج٩لٟت ألامىا٫ بمٗنى مٗض٫ اإلاُلىب للمداٞٓت ٖلى ٢ُمت الكغ٦ت الؿى٢ُت ٖو

 1.حؿمى بالخض ألاصوى مً الٗاثض اإلاُلىب 

ُت ؤلاؾدثماع اإلاغاص  ؤن َظٍ الخ٩لٟت مخٗل٣ت بةؾدثماع مٗحن بمٗنى ؤجها جخى٠٢ ٖلى َبُٗت وهٖى

ظا ًاصي بلى بزخالٝ َظٍ الخ٩لٟت مً بؾدثماع مٗحن بلى ؤزغ   جىُٟظٍ ،َو

ؤن ج٩لٟت ألامىا٫ جدؿب بٛغى ج٣ُُم ؤلاؾدثماعاث  

ضة مؿمُاث  ل لظل٪ ٢ض جخسظ ٖضة ؤق٩ا٫ ٖو . ؤن لهظٍ الخ٩لٟت صوعا مهما في مجا٫ الخمٍى

ج٨مً بطن ٖملُت ج٣ضًغ ج٩لٟت ألامىا٫ ألاحل اإلا٣اعهت م٘ ٢غاع ؤلاؾدثماع اإلاغاص بجساطٍ ،٦ظل٪ حؿمذ 

. َظٍ الٗملُت باإلاداٞٓت ٖلى ألا٢ل ٖلى ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿىض و٢ُمت الكغ٦ت 
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: العىامل املؤثسة في جكلفت الخمىيل : ثالثا 

اصة ؤو بالى٣هان بٗىامل ٖامت وؤزغي ب٩ل ٖىهغ ج٩لٟت  ل في اإلااؾؿت جخإزغ ؾىاء بالٍؼ ج٩لٟت الخمٍى

ج ؤو الخلُِ مً َظٍ ألامىا٫ اإلا٩ىهت له٩ُل عؤؾما٫ الكغ٦ت  . ،٦ما جخإزغ ؤًًا باإلاٍؼ

 ًخى٢٘ اإلاؿدثمغون الظًً ًؼوصون الكغ٦ت باألمىا٫ الخهى٫ ٖلى :جإزحر الٗىامل الٗامت  -1

ًهم ًٖ مجغص خغماجهم مً بؾخٛال٫ ؤمىالهم لخد٤ُ٣ مىاٞ٘ خايغة  ٖاثض ٨ًٟي لخٍٗى

ه٣ضا الخىحُه لخل٪ ألامىا٫ بلى اإلاجا٫ ؤلاؾدثماعي اإلاىاؾب ،٦ما ًخى٢ٗىن الخهى٫ ٖلى 

. ٖاثض بؾدثماعاتهم 

ًا للمؿدثمغ ًٖ ٖىهغ الؼمً بط ؤهه ٖاثض ًدهل ٖلُه  - ٌٗخبر الجؼء ألاو٫ مً الٗاثض حٍٗى

ٌ ًٖ جإحُل الخهى٫ ٖلى بقبإ مً ألامىا٫ التي ًمخل٩ىجها  وج٣ضع .اإلاؿدثمغون ٦خٍٗى

ٌ بالٗاثض الظي ًم٨ً للمؿدثمغ الخهى٫ ٖلُه لى ؤهه بؾدثمغ ؤمىاله في  ٦مُت َظا الخٍٗى

ا .مجاالث ال جخٗغى ألي مساَغة  ى ما ٌٗاص٫ الٗاثض اإلاخى٢٘ ٖلى الؿىضاث التي جهضَع َو

ى ما ًُل٤ ٖلُه بمٗض٫ الٗاثض ٖلى  ض ٞترةبؾخد٣ا٢ها ًٖ ؾىت َو الخ٩ىمت والتي جٍؼ

خى٠٢ َظا الٗاثض الظي ٌٗخبر باليؿبت للكغ٦ت حؼءا مً .ؤلاؾدثماع الخالي مً اإلاساَغة  ٍو

لُا ،ٖلى الخالت ؤلا٢خهاصًت   .الخ٩لٟت ؤي مهضعا جمٍى

ًه ًٖ اإلاساَغ  - ؤما باليؿبت للجؼء الثاوي مً الٗاثض والظي ًدهل ٖلُه اإلاؿدثمغ لخٍٗى

التي ًخٗغى لها الٗاثض اإلاخى٢٘ ٞةهه ًُل٤ ٖلُه بض٫ اإلاساَغة ،َظا وجخمثل اإلاساَغ التي ٢ض 

ًخٗغى لها الٗاثض بمساَغ الدكُٛل ٩ٞلما ػاص حٗغى الكغ٦ت ألي مً َظٍ اإلاساَغ ٧لما 

 1.ػاصث ج٩لٟت ألامىا٫ باليؿبت للكغ٦ت
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٨ظا ًإحي خملت ألاؾهم الٗاصًت في جهاًت ال٣اثمت ٞهم ًخدملىن .الخهُٟت وطل٪ في خالت ؤلاٞالؽ  َو

مساَغ ؤ٦بر مما ًخدمل ألازغون وهٓغا ألن الخ٩لٟت التي جضٞٗها اإلايكإة جخى٠٢ ٖلى اإلاساَغ التي 

ل  ل اإلاسخلٟت ،لظل٪ ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىن ؤلا٢تراى َى ؤ٢ل مهاصع الخمٍى جخٗغى لها مهاصع الخمٍى

 ٤ ا ج٩لٟت بِىما جإحي ألاؾهم اإلامخاػة في مىخه٠ الٍُغ  1.ج٩لٟت ،وؤن ج٩ىن ألاؾهم الٗاصًت ؤ٦ثَر

ٖاصة ما جً٘ اإلايكأث ؾُاؾت مدضصة بكإن الخلُِ الظي : ٢غاع اإلايكإة بكإن اله٩ُل اإلاالي -3

خماص ٖلى ال٣غوى .ًخ٩ىن مً اله٩ُل اإلاالي ، ووؿبت ٧ل ٖىهغ ُٞه  ٣ٞض ج٣غع اإلايكإة مثال ؤلٖا

ل بؾدثماعاتها ومً َىا وؿدبٗض ألاؾهم اإلامخاػة ،٦ما ٢ض ج٣غع طل٪ وؿبت  وخ٣ى١ اإلال٨ُت في جمٍى

خماص ٖلُه ٖاثض طل٪ الٗىهغ لظا ٞمً اإلاخى٢٘  مؿتهضٞت ل٩ل ٖىهغ صازل زلُِ الظي ٢غعث ؤلٖا

٣ا ل٣غاع اإلايكإة الظي ًدضص الٗىانغ التي جخ٩ىن مجها اله٩ُل اإلاالي  ؤن جسخل٠ ج٩لٟت ألامىا٫ ٞو

 2.ووؿبت ٖىهغ ُٞه 

حن مً الٗىامل اإلاازغة ٖلى ج٩لٟت ألامىا٫ ، ٖىامل مغجبُت به٩ُل ألانى٫ ؤي  ًم٨ً الخمُحز بحن هٖى

ىامل مغجبُت ب٣غاع الكغ٦ت بكإن ٩َُل  ؤلاؾدثماعاث التي جىاْٟها الكغ٦ت في ؤنى٫ مسخلٟت ٖو

ت  لت ألاحل اإلاىاؾبت إلخخُاحاتها ؤلاؾدثماٍع ل ٍَى  3.عؤؽ اإلاا٫ ؤي جدضًض مهاصع الخمٍى

:  جقدًس جكاليف عىاضس الخمىيل : زابعا 

لت ألاحل  ل ٍَى ٣ِ ٖلى مهاصع الخمٍى مً اإلاالخٔ ٖىض خؿاب ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ ؤجها جغجبِ ٞو

ت زانت قغاء ألانى٫ الثابخت  ل الٗملُاث ؤلاؾدثماٍع ا اإلاهضع الغثِس ي في جمٍى . بةٖخباَع
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 ج٩لٟت ؤلا٢تراى هي اإلاٗض٫ الخ٣ُ٣ي للٟاثضة الىاحب صٞٗها مً َٝغ :ج٩لٟت ؤلا٢تراى  -1

. اإلااؾؿت للم٣غى 

بت  بت ؤو بٗض بؾدبٗاص الًٍغ ٤ ج٣ضًغ َظٍ الخ٩لٟت بما ٢بل الًٍغ  .وج٣ضع ج٩لٟت ؤلا٢تراى ًٖ ٍَغ

بت  - ؤ :  ج٣ضع َظٍ الخ٩لٟت بهُال٢ا مً الٗال٢ت الخالُت : ج٩لٟت ؤلا٢تراى ٢بل الًٍغ

مبلٜ ال٣غى  

مبلٜ الخض٣ٞاث الخاعحُت للؿىت  

٢ض جخدهل اإلااؾؿت ٖلى ال٣غوى مً الٛحر في : ج٩لٟت ال٣غوى اإلاهضعة بٗالوة ؤو زهم  -

ق٩ل ؾىضاث ب٣ُمت ؤ٢ل مً ال٣ُمت ؤلاؾمُت بٟٗل ٖالوة ؤلانضاع ومىه ٞالٗال٢ت الؿاب٣ت 

بت ٖلى الىدى الخالي  : لخؿاب ج٩لٟت ؤلا٢تراى بٗض الًٍغ

: خُث 

F :  ال٣ُمت ؤلاؾمُت  للؿىض 

P :   ٢ُمت ؤلانضاع

T :   بت ؾٗغ ؤو مٗض٫ الًٍغ

N :   مضة الؿىض

R :   مٗض٫ الٟاثضة الثابذ
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ل : ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة  -2 ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة جخمثل في مٗض٫ الىاحب جد٣ُ٣ه لخمٍى

٠ لخ٩لٟت ال٣غى ؾاب٣ا  ج٣ضع ج٩لٟت : ؤلاؾدثماعاث وبالخالي ٞةن ج٩لٟتها جخماش ى والخٍٗغ

: الؿهم اإلامخاػ بالٗال٢ت الخالُت 

 = ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة

: خُث 

ج٩لٟت الؿهم اإلامخاػ  : 

٢ُمت الخىػَ٘ الثابذ للؿهم  : 

نافي ٢ُمت الؿهم  : 

نافي ٢ُمت الؿهم  : 

في خالت وحىص ه٣ٟاث إلنضاع ٞةن ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة : ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة بى٣ٟت بنضاع  – 2-1

لُه جهبذ اإلاٗاصلت الؿاب٣ت ٦ما ًلي .ؾٝى جغجٟ٘ بم٣ضاع وؿبت ه٣ٟاث ؤلانضاع  : ٖو

:  خُث 

F :   وؿبت ه٣ٟاث ؤلانضاع

: وجدؿب ٦ما ًلي 

F  =
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م٨ً ٦خابت الٗال٢ت الؿاب٣ت لخ٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة بىحىص ٖالوة بنضاع ٦ما ًلي  . ٍو

KP  =

  :جكلفت ألاطهم العادًت  -3

حٗٝغ ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت الجضًضة بإجها طل٪ الخض ألاصوى مً الٗاثض اإلاُلىب ٖلى 

ؤلاؾدثماعاث الجضًضة واإلامىلت بةنضاع َظٍ ألاؾهم الجضًضة والظي ًداٞٔ ٖلى ال٣ُمت الؿى٢ُت 

 1.للؿهم بضون حُٛحر 

٤ همىطج حىعصن  ٤ الٗال٢ت الخالُت  GORDENٞو  : جدضص ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت ٞو

=  ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت

: ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت بى٣ٟت بنضاع  – 3-1

٤ الٗال٢ت الخالُت  ا بخ٩لٟت بنضاع لخهبذ ٞو : حٗض٫ ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت في خالت بنضاَع

=  ج٩لٟت ألاؾهم الٗاصًت

: جكلفت ألازباح املحخجصة  -4

ظٍ زاَئت خُث ؤن َظٍ  ًغي البٌٗ ؤن ألاعباح اإلادخجؼة هي عؤؽ ما٫ مجاوي ال ج٩لٟت له َو

 ٠ُ الٗملُت مً وحهت هٓغ خملت ألاؾهم ج٩لٟهم الٗاثض الظي ًم٨جهم الخهى٫ ٖلُه مىىعاء جْى

 2.َظٍ ألامىا٫ في بؾدثماعاث بضًلت 
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جمثل ج٩لٟت ألاعباح اإلادخجؼة الٟغنت البضًلت الًاجٗت ًٖ خملت ألاؾهم الٗاصًت الىاججت ًٖ ٖضم 

ا  . جىػَ٘ ألاعباح اإلاد٣٣ت ٖلحهم ؾىٍى

: وج٣ضع ج٩لٟت ألاعباح اإلادخجؼة بالٗال٢ت الخالُت 

. مٗض٫ الىمى  + (ؾٗغ بُ٘ الؿهم في الؿى١ / الخىػَٗاث اإلاخى٢ٗت للؿهم )= ج٩لٟت ألاعباح اإلادخجؼة

ل الخإححري في طل٪ اإلاٗض٫ الظي ًجب ؤن :جكلفت الخمىيل الخأحيري  -5  جخمثل ج٩لٟت الخمٍى

ل الخإححري ، ؤي طل٪  لها لإلؾدثماعاث بةؾخٗما٫ الخمٍى جد٣٣ه اإلااؾؿت مً وعاء جمٍى

اإلاٗض٫ الظي ٖىضٍ جدؿاوي ال٣ُمت اإلاالُت التي جخدملها اإلااؾؿت اإلاؿخإحغة م٘ ال٣ُمت 

بي مً ؤلاَخال٧اث  غ الًٍغ بت مًاٞا بلُه الٞى خباع للًٍغ الخالُت للضٞٗاث م٘ ألازظ بٗحن ؤلٖا

مًاٞا بلُه ٦ظل٪ ٢ُمت بٖاصة قغاء ألانل ٖىض جهاًت الٗمغ ؤلاهخاجي .التي ج٣ٟضَا اإلااؾؿت 

 .ؤو ؤلا٢خهاصي لألنل 

R :  مٗض٫ الٟاثضة ؤو ج٩لٟت ؤلاؾدئجاع .

ل ؤمثل ألمىا٫ اإلااؾؿت ًغاعي :مخىطـ الخكلفت املسجحت لألمىال  -6  ألحل بٖضاص ٩َُل جمٍى

ُٞه جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٖاثض مً وعاء ؤلاؾدثماع وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت ٞةهه ًجب خؿاب ج٩لٟت 

لي  ج الخمٍى اإلاالي والدكُٛلي وجُٟض .مغجخت إلاسخل٠ الٗىانغ اإلا٩ىهت لهظا اإلاٍؼ زم بُان ؤزَغ

ت وم٣اعهت َظا اإلاٗض٫ اإلاغبذ م٘ مٗض٫ الٗاثض الضازلي  ٘ ؤلاؾدثماٍع . ٖملُت اإلاٟايلت للمكاَع

ت  - ؤ  :ج٣ضًغ ج٩لٟت ألامىا٫ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الضٞتًر

لي  بم٣خط ى َظا اإلاضزل لخدضًض مخىؾِ الخ٩لٟت اإلاغبدت لألمىا٫ ٞةهه ًدؿب وػن ٧ل ٖىهغ جمٍى

٩ىن اإلاخىؾِ اإلاغبذ في َظٍ الخالت ٦ما ًلي  ت له ٍو  :بىاءا ٖلى ال٣ُمت الضٞتًر
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. مخىؾِ ج٩لٟت ألامىا٫  : Kخُث 

Ki :  لي . ج٩لٟت الٗىهغ الخمٍى

Gi :  لي . وػن الٗىهغ الخمٍى

: ج٣ضًغ ج٩لٟت ألامىا٫ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الؿى٢ُت  - ب

٤ َظا اإلاضزل ج٣اؽ ج٩لٟت ٧ل ٖىهغ ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الخالُت له في الؿى١ اإلاالي  في َظا .ٞو

ت  وهٟـ الص يء في ٖملُت الترحُذ ٖلى .اإلاضزل ال٣غوى ج٣اؽ صاثما ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الضٞتًر

ت  ٣ت مخىؾِ ج٩لٟت مغجخت هي وؿبت ٧ل ٖىهغ .ؤؾاؽ ال٣ُمت الضٞتًر ٤ ٍَغ واإلا٣هىص بالترحُذ ٞو

خُث ٩ًىن ل٩ل مهضع مً َظٍ اإلاهاصع .مً ٖىانغ الخ٩لٟت لألمىا٫ اإلاك٩لت في ؤلاحمالي للماؾؿت 

لي ومىه ج٩لٟت ألامىا٫  ٤ حغاء َظا الىػن في ج٩لٟت ٧ل مهضع جمٍى خم الترحُذ ًٖ ٍَغ ت ٍو وؿبت مئٍى

ت  ٚحر ؤن ٖملُت .ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الؿى٢ُت ج٩ىن هٟـ الٗال٢ت الؿاب٣ت للترحُذ بال٣ُمت الضٞتًر

. جغحُذ وؿبت ٧ل ٖىهغ ج٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ال٣ُمت الؿى٢ُت له

K :  مخىؾِ ج٩لٟت ألامىا٫ .

Gi :  لي . وػن ٧ل ٖىهغ ؤو مهضع جمٍى

Ki :  لي . الخ٩لٟت الؿى٢ُت ل٩ل مهضع جمٍى

٣ت ٖملُت ص٣ُ٢ت ًم٨ً  ٌٗاب ٖلى مضزل ال٣ُمت الؿى٢ُت لخؿاب ألاوػان ٖضم وحىص ٍَغ

 1.بم٣خًاَا ج٣ضًغ ال٣ُمت الؿى٢ُت لألعباح اإلادخجؼة 
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 بطا بؾخُاٖذ اإلااؾؿت ؤن ج٣ضع وجدضص ٩َُل مالي زابذ إلاسخل٠ :مدخل ألاوشان املظتهدفت -ج

ضم الخُٛحر ؤو ؤلاهدغاٝ ٖىه ، ما ٌؿمذ بخىيُذ ما هي اإلاهاصع لألمىا٫ التي  ل ٖو مهاصع الخمٍى

لي  وبىاءا ٖلى َظا اله٩ُل اإلاالي اإلاؿتهضٝ الثابذ ًخم ج٣ضًغ .حٗخمض ٖلحها ووػن ٧ل ٖىهغ جمٍى

. الخ٩لٟت ألمىا٫ اإلااؾؿت 

٤ ألاوػان اإلاؿتهضٞت جًل زابخت بال بطا حٛحر ٢غاع اإلااؾؿت بخُٛحر  بطن الخ٩لٟت لألمىا٫ اإلا٣ضعة ٞو

. اله٩ُل اإلاالي اإلاؿتهضٝ 

لي :ي وداملدخل الحد-د  ج٩لٟت ألامىا٫ في َظا اإلاضزل ؾٝى جخٛحر بخُٛحر وػن ٧ل ٖىهغ جمٍى

لُت الخ٩لٟت الخضًت هي ج٩لٟت ٧ل وخضة ه٣ضًت بياُٞت حؿخُُ٘ اإلااؾؿت  وبخُٛحر هٕى اإلاهاصع الخمٍى

 ٘ ل بخخُاحاتها اإلاسخلٟت ًُٟض َظا اإلاضزل الخضي في ٖملُت ج٣ُُم اإلاكاَع الخهى٫ ٖلحها لخمٍى

ب اإلااؾؿت في ال٣ُام به ، بال بطا ػاص  ت خُث ؤهه ال ٣ًبل  ؤي مكغوٕ بؾدثماعي جٚغ ؤلاؾدثماٍع

مٗض٫ الٗاثض الضازلي له ًٖ ج٩لٟت ألامىا٫ الخضًت لهظا ؤلا٢تراح بو بطا ٧ان نافي ال٣ُمت الخالُت له 

ع٢م مىحب ،و٦ظل٪ صلُل الغبدُت ؤ٦بر مً الىاخض الصخُذ وطل٪ ٖىض بؾخسضام مٗض٫ زهم 

 1.ج٩لٟت ألامىا٫ الخضًت 

ًذ حمُ٘ ال٣غاعاث  ؤي مٗض٫ الخ٩لٟت الخضًت ًجب ؤن ٣ًل ًٖ مٗض٫ الٗاثض الضازلي وبال ٞع

ت  . ؤلاؾدثماٍع
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:  هيكل الخمىيل للمؤطظت ومحدداجه : زابعا 

ل  ج مً اإلاهاصع الخمٍى لي مخ٩ىن مً مٍؼ حهم اإلاضًغ اإلاالي وؤلاصاعة اإلاالُت بهٟت ٖامت بىاء ٩َُل جمٍى

اإلاسخلٟت ٢هض اإلاداٞٓت ٖلى الخىاػن اإلاالي لها زضمت اإلاال٥ واإلاؿاَمحن  

ل ألامثل  - ؤ الث اإلاسخلٟت : ٩َُل الخمٍى ج ألامثل مً الخمٍى خُث  (ؾىضاث ، ؤؾهم)َى اإلاٍؼ

حٗمل اإلااؾؿت ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت َظٍ اإلاهاصع اإلاسخلٟت بلى ؤصوى ج٩لٟت مم٨ىت لخد٤ُ٣ 

. ٖاثض ؤ٦بر بضعحت مساَغة ؤ٢ل 

ل ألامثل َى اله٩ُل الظي ًجب ٖلى اإلااؾؿت ؤن حٗمل ٖلى الخسُُِ اإلاؿب٤ له  بطن ٩َُل الخمٍى

 .مىظ جإؾِؿها مدضصة ألاَضاٝ اإلاغحىة مىه بُٗضا ًٖ الٗىامل الصخهُت التي ًم٨ً ؤن جد٨مه 

ل والٗىامل اإلاازغة ُٞه  - ب :  مدضصاث ٩َُل الخمٍى

َظا اإلاكغوٕ اإلاالي الظي .بن ٖملُت بىاء ٩َُل مالي مثالي ٌٗض مً بحن اإلاهام الغثِؿُت للمضًغ اإلاالي 

ىه وبٌٗ اإلاازغاث  ًجب ؤن ًغاعي ُٞه الخىاػن بٌٗ الٗىامل ؤو اإلاخٛحراث التي حؿاَم في ج٩ٍى

اصة عبدُت ؤؾهمهم و٦ظل٪ .الصخهُت  ٦ما ًجب ؤن ًغاعي ٖىض ويٗه مهالر اإلاال٥ مً خُث ٍػ

 1.لظل٪ ٞةن َظا اله٩ُل اإلاالي ًجب ؤن ًدؿم ببٌٗ الؿماث الخالُت .ج٣لُل وؿبت اإلاساَغة اإلاالُت 

ٌٗني ٖضم بجهاٝ اله٩ُل اإلاالي للمكغوٕ بالجمىص وبهما ًخه٠ جمحٍز باإلا٣ضعة ٖلى حٗضًل : اإلاغوهت -3

. مهاصع ألامىا٫ جبٗا للخٛحراث الغثِؿُت في الخاحت بلى ألامىا٫ وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت 

ًجب ؤن ًخًمً اله٩ُل اإلاالي ؤ٢ل مساَغة مم٨ىت ل٣ٟضان الؿُُغة والغ٢ابت ٖلى بصاعة : الغ٢ابت -4

. الكغ٦ت 
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ُت التي جخمحز بها اإلااؾؿت ًٖ باقي  حٗخبر َظٍ الؿماث لله٩ُل اإلاالي باإلاىانٟاث ؤو الخهاثو الىٖى

اإلااؾؿاث ألازغي في بىاء ٩َُلها اإلاالي ٚحر ؤن جُب٤ُ ٧ل َظٍ الؿماث مً َٝغ اإلااؾؿت ًخُلب 

اء بالضًىن والغبدُت .حهض ٦بحر ومساَغة مالُت ؤ٦بر  لظا ٣ٞض جلجإ بلى جًُٟل مثال ال٣ضعة ٖلى الٞى

لي ألامثل صون ب٣ُت الؿماث  . مً وعاء بؾخسضام الضًً ٦ؿماث لله٩ُل الخمٍى

ل للماؾؿت ٞهىا٥ بٌٗ اإلادضصاث ؤو  بةزخالٝ َظٍ الؿماث التي ًجب ؤن ًدؿم بها ٩َُل الخمٍى

و٢ض جسخل٠ َظٍ .الٗىامل التي ًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة الخالُت مغاٖاتها ٖىض جهمُم اله٩ُل اإلاالي 

الٗىامل اإلاازغة في اله٩ُل اإلاالي للماؾؿت مً ماؾؿت بلى ؤزغي خؿب َبُٗت اليكاٍ اإلاماعؽ 

ومىه ٞةن َظٍ اإلادضصاث لها صوع في حُٗٓم .،و٦ظل٪ خؿب حجمها والٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الؿاثضة 

: جخمثل َظٍ اإلادضصاث في .ال٣ُمت الؿى٢ُت 

٧لما ٧ان مٗض٫ الىمى للماؾؿت ًؼصاص بمٗضالث مغجٟٗت م٘ زباث بٌٗ : مٗض٫ الىمى  -1

٧لما بٖخمضث اإلااؾؿت ٖلى ٖملُت ؤلا٢تراى  ؤ٦بر م٣اعهت باإلااؾؿاث التي .الٗىامل ألازغي 

لضحها مٗض٫ همى مىسٌٟ خُث مٗض٫ الىمى في َظٍ الخالت َى مٗض٫ الىمى اإلابُٗاث 

ت  . الؿىٍى

٧لما ٧ان للماؾؿت وؿبت ٖالُت مً ؤنىلها الثابخت م٣اعهت بةحمالي ألانى٫ : ٩َُل ألانى٫  -2

ل الخاعجي .اإلا٩ىن للماؾؿت  بٖخبرث ٦ًمان للضاثىحن مما ٌؿاٖضَا ٖلى ؤلالخجاء للخمٍى

وبيؿبت ٖالُت خُث ًجٗل مً ألانى٫ الثابخت  اإلا٣ضمت ٦ًمان للضاثىحن ؤن ججٗل ج٩لٟت 

ؤلا٢تراى مىسًٟت ٨ٖـ لى ؤن اإلااؾؿت لم ج٣ضم الًمان ٖىض ٖملُت ؤلا٢تراى مىه ٞةن 
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وؿبت ؤلا٢تراى جؼصاص ٧لما ػاصث وؿبت ألانى٫ الثابخت بىنٟها ؤ٦ثر ألانى٫ اإلاالثمت 

 1.لخ٣ضًمها ٦ًمان للم٣تريحن 

 : الًغاثب  -3

٘ في مىخىحاتها ٞخ٩ىن ؤ٢ل مساَغة وبُٗضة ًٖ زُغ  مغجٟ٘ م٣اعهت م٘ ماؾؿت جدب٘ ؾُاؾت الخىَى

اصة وؿبت ؤلا٢تراى  ٘ في ججاعتها ٖلى ٍػ . ؤلاٞالؽ ومىه ج٩ىن اإلااؾؿاث التي جدب٘ الخىَى

ل :اإلاالثمت -5 خُث ًخم .مٗنى َظا الٗامل ؤهه ًجب ٖلى اإلااؾؿت ؤن جغاعي ال٣اٖضة الٗامت في الخمٍى

لت ألاحل هٓغا إلاا جخُلبه مً ج٩ال٠ُ وؤن الٗاثض  ٤ ال٣غوى الٍُى ل ألانى٫ الضاثمت ًٖ ٍَغ جمٍى

٤ ال٣غوى ال٣هحرة ألاحل  ل ألانى٫ اإلاخضاولت ًٖ ٍَغ لت ، وباإلا٣ابل جمٍى . ٖلُه ٩ًىن بٗض ٞترة ٍَى

ًازغ حجم الكغ٦ت بهىعة َغصًت ٖلى ٖملُت ؤلا٢تراى ٞاإلااؾؿاث التي جخمخ٘ : حجم الكغ٦ت -6

اصة حجم اإلاضًىهُت وبإ٢ل ج٩لٟت م٣اعهت باإلااؾؿاث التي  بذجم ؤ٦بر ٨ًؿبها محزة ؤ٦بر ويمان ؤ٦بر لٍؼ

ومىه نٗىبت ٖملُت بنضاع ؤؾهم حضًضة .٩ًىن حجمها ؤنٛغ مما ًجٗل ج٩لٟت ؤلا٢تراى لضحها ؤ٦بر 

ً ٩َُلها اإلاالي خُث ًمىدها ؤلا٢تراى وجدذ . ومىه حجم الك٨ت ًمىدها مغوهت ٖالُت في ج٩ٍى

. قغوٍ يئُلت ومساَغة ؤ٢ل 

في خالت ب٣اء الٗىامل ألازغي زابخت صون حُٛحر ٞةن اإلايكإة طاث الغاٞٗت : الغاٞٗت الدكُٛلُت -7

ل اإلا٣ترى م٣اعهت باإلايكإة طاث الغاٞٗت  الدكُٛلُت ال٣لُلت ج٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى بؾخسضام الخمٍى

اصة الثابخت ًٖ بحمالي الخ٩ال٠ُ الدكُٛلُت  الىاججت ًٖ . اإلاالُت الدكُٛلُت اإلاغجٟٗت طل٪ ؤن ٍػ

اصة َظٍ الغاٞٗت  . الخىؾ٘ في بؾخسضام الخ٨ىىلىحُت ًاصي خخما بلى ٍػ
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٘ اإلاالي ٖلى عبدُت الؿهم -8 ٧لما ٧ان مٗض٫ الٗاثض ٖلى عبدُت الؿهم ؤ٦بر ٢بل الٟاثضة : ؤزغ الٞغ

اصة وؿبت ؤلا٢تراى ،وفي اإلا٣ابل اإلااؾؿاث التي لضحها  ٘ اإلاالي ومىه ٍػ والًغاثب ٧لما ػاص مٗض٫ الٞغ

مٗض٫ ٖاثض مىسٌٟ ٞةن وؿبت ؤلا٢تراى لضحها ؾٝى ج٩ىن مىسًٟت  

ش ؤلاؾخد٣ا١ -9 لت ألاحل ٖلى : جاٍع م٘ زباث الٗىامل ألازغي ٖلى خالها ، جىُىي ال٣غوى الٍُى

وبما ؤن الضاثىىن ٢اصعون ٖلى .مساَغ ، باليؿبت للم٣غى جٟى١ مساَغ ٢غوى ال٣هحرة ألاحل 

٘ مٗض٫ الٟاثضة ؤو بىي٘ قغوٍ ؤ٦بر ٞةهه ًهبذ مً  ٤ ٞع ل اإلاساَغ بلى اإلاال٥ وطل٪ ًٖ ٍَغ جدٍى

 1.اإلاخى٢٘ ؤن جغجٟ٘ وؿبت ألامىا٫ اإلا٣تريت والتي ج٩ىن في نىعة ٢غوى ٢هحرة ألاحل 

 .قساز إلاطدثماز : املؿلب الثاوي 

اصة الٗاثض للماؾؿت ؤو باليؿبت  جؼصاص ؤَمُت ؤلاؾخثىاع في الى٢ذ الخايغ إلاا له مً ؤَمُت بالٛت في ٍػ

ني وم٣ُاؾا مهم في الخهي٠ُ  اصة حجم الضزل الَى للضولت ٖلى بٖخباٍع ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت لٍؼ

 .للضو٫ مً خُث حجم ؤلاؾدثماع ؾىاء اإلادلُت ؤو بالخاعج 

 مٟاَُم ؤؾاؾُت خى٫ ؤلاؾدثماع : الٟٕغ ألاو٫ 

 .مٟاَُم ٖامت خى٫ ؤلاؾدثماع : ؤوال 

٠ الخالُت  ٠ الخانت باإلؾدثماع وؾٝى هدىاو٫ الخٗاٍع  :حٗضصث الخٗاٍع

زضماث ، ه٣ىص  )ؤلاؾدثماع َى بؾخٛال٫ م٨دؿب ؤًً هيخٓغ مىه بًجابُاث صاثمت : " الخٍٗغ٠ ألاو٫ 

  " (بلخ ....
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٠ الثاوي  ؤلاؾدثماع بإهه الخسلي ًٖ مبلٜ خايغ  " DANIEL SOPEL"ٖٝغ ٦ظل٪ ال٩اجب : الخٍٗغ

 .وؤ٦ُض ٖلى ؤمل الخهى٫ ٖلى ٖىاثض

٠ الثالث  الخطخُت بمىٟٗت خالُت ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً بجبإ بؾتهال٥ خالي وطل٪ ب٣هض : الخٍٗغ

. الخهى٫ ٖلى مىٟٗت مؿخ٣بلُت ؤ٦بر ًم٨ً جد٣ُ٣ها مً بجبإ بؾتهال٥ مؿخ٣بلي 

ما " « ٦PIERRE CONSOما ٖٝغ ال٩اجب : الخٍٗغ٠ الغاب٘  : مً هاخُخحن َو

ٌٗني ؤلاؾدثماع جسهُو ؤمىا٫ لخُاػة ؤنى٫ نىاُٖت ؤو مالُت ٞهى بطا : مً الىاخُت اإلاالُت  - ؤ

. ٢غاع حٗبئت لألمىا٫ ؤي وي٘ ه٣ٟاث بهضٝ جد٤ُ٣ ؤعباح زال٫ ٖضة ٞتراث 

ت :  مً الىاخُت اإلاداؾبُت  - ب ًغجبِ مٟهىم ؤلاؾدثماع مباقغة بخسهُو ه٣ٟاث بلى مجمٖى

 .ألانى٫ الثابخت 

٠ُ ألامىا٫ لٟترة ػمىُت مدضصة للخهى٫ ٖلى جض٣ٞاث مالُت "ؤلاؾدثماع َى :  الخٍٗغ٠ الخامـ  جْى

ًا ًٖ   1:في اإلاؿخ٣بل حٍٗى

. ال٣ُمت الخالُت التي جسلى ٖجها في ؾبُل الخهى٫ ٖلى طل٪ ألانل ؤو ألانى٫  - ؤ

 . الى٣و اإلاخى٢٘ في جل٪ ألامىا٫ الكغاثُت بٟٗل الخطخم  - ب

ىب ٞحها ٦ما َى  - ث اإلاساَغة الىاقئت ًٖ بخخما٫ ٖضم الخهى٫ ٖلى الخض٣ٞاث اإلاالُت اإلاٚغ

 2.مخى٢٘ لها 

 مً ٦JEHRI-YVES ET CHARLES-H-Dما ٖٝغ ؤلاؾدثماع مً َٝغ ال٩اجبان : الخٍٗغ٠ الؿاصؽ 

خحن ٦ظل٪  . ػاٍو
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ٌ ًٖ ال٣ُمت الخالُت لألمىا٫ ومساَغ الخطخم  حؿمذ َظٍ الخض٣ٞاث ؤو الٗىاثض اإلاالُت ، الخٍٗى

 1.وج٣لب جل٪ الخض٣ٞاث 

 .جطييف إلاطدثماز : ثاهيا 

جىحض جهيُٟاث مسخلٟت لإلؾدثماع خؿب اإلاىيٕى لإلؾدثماع ؤو خؿب بزخالٝ في وحهاث الىٓغ 

لُه ًم٨ً ط٦غ الخهيُٟاث الخالُت  . لل٨خاب ٖو

:  نىٟها َظا ال٩اجب بلى " P ,VIZZAVONA"جهي٠ُ ؤلاؾدثماع مىىحهت ال٩اجب  -1

  .(مثل قغاء ؤلت ،ؤصواث)ؤًً هيخٓغ مً وعاثه جدؿحن ٖاثض :بؾدثماعاث مىخجت  -

ذ: بؾدثماعاث ٚحر مىخجت  - ت مخُىعة ،مثل قغاء ؾُاعة حؿمذ بالى٣ل اإلاٍغ  .قغاء مدالث بصاٍع

 " .JOEL DEAN"جهي٠ُ ؤلاؾدثماع مً وحهت ال٩اجب  -2

ًهى٠ ؤلاؾدثماع َىا مً وحهت هٓغ اإلاؿدثمغ خؿب زمؿت مٗاًحر جغجبِ باألَضاٝ التي ًدضصَا 

 .اإلاؿدثمغ 

. مهضع ألاعباح اإلاىخٓغة مً ؤلاؾدثماع  - ؤ

 . ألازاع ٖلى اإلاىاٞؿت  - ب

 . ق٩ل ؤلاؾدثماع  - ث

 . الٗال٢ت م٘ الخُىع الخ٣ني  - ر

 . الخإزحراث ؤلاؾتراجُجُت  - ج
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جهى٠ ؤلاؾدثماعاث خؿب َبُٗتها بلى بؾدثماعاث مالُت : مً خُث َبُٗت ؤلاؾدثماع  -3

 .وؤزغي ماصًت 

ؤلاؾدثماع اإلاالي ًخٗل٤ باإلؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت ٧األؾهم والؿىضاث :  اإلاالُت اثألاؾدثماع-1

ا  حَر  1.وقهاصاث ؤلاًضإ ٚو

ؤلاؾدثماع اإلااصي َى بؾخسضام ألامىا٫ للخهى٫ ٖلى ؤنى٫ ماصًت ملمىؾت : ؤلاؾدثماعاث اإلااصًت 

ا  حَر  ٣ٞ.2ِ مثل اإلاباوي وال٣ٗاعاث وألاالث ٚو

 .جهي٠ُ ؤلاؾدثماع خؿب حيؿِخه 

٩ىن ٚحر  ٩ىن ؤلاؾدثماع مباقغا بطا ٢ام شخو ؤحىبي مثال بكغاء ٣ٖاع مً بلض ب٣هض اإلاخاحغة ، ٍو ٍو

مباقغ بطا ٢ام اإلاؿدثمغ بكغاء خهخه مدٟٓت مالُت لكغ٦ت بؾدثماع لبلضٍ ألام حؿدثمغ ؤمىالها في 

. بىعنت ؤحىبُت ،ٞةن َظا ؤلاؾدثماع ٩ًىن ٚحر مباقغ 

ب خُث ٌٗخبر ٖىهغ : ؤلاؾدثماع البكغي -5 ً وجضٍع ًخمثل في الٗىهغ البكغي مً جغبُت وصخت ، ج٩ٍى

 3.َام في اإلااؾؿت واإلاجخم٘ 

ٌٗخبر ؤلاؾدثماع مً بحن الٗضًض مً اإلاىايُ٘ التي خُٓذ بةَخمام ٦بحر مً : ؤَمُت ؤلاؾدثماع : زالثا 

اصة  ظا إلاا له مً ازغ ٞٗا٫ ومما له مً ٖال٢ت وز٣ُت بٍؼ ً ،َو ٢بل الٗضًض مً ؤلا٢خهاصًحن واإلا٨ٍٟغ
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اصة في ؤلاؾدثماع ومً  ني ،و٦ظا في جد٤ُ٣ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت ،ألن الٍؼ الضزل الَى

اصة مًاٖٟت في الضزل وؤلاهخاج وؤلاؾخسضام   1.زال٫ مًا٠ٖ ؤلاؾدثماع اإلاعجل ؾُاصي بلى ٍػ

جسخل٠ ؤَضاٝ ؤلاؾدثماع بةزخالٝ الجهت التي ج٣ىم بٗملُت ؤلاؾدثماع ، : ؤَضاٝ ؤلاؾدثماع : عابٗا 

٘ الٗامت التي ج٣ىم بها  ٣ٞض ٩ًىن الهضٝ مً ٖملُت ؤلاؾدثماع َى جد٤ُ٣ الىٟ٘ الٗام ٦ما في اإلاكاَع

٘ الخانت .الضولت  و٢ض ٩ًىن الهضٝ مً ٖملُت ؤلاؾدثماع َى جد٤ُ٣ الغبذ ٦ما َى الخا٫ في اإلاكاَع

ً مً ؤلاؾدثماع بما ًلي . : وجخلخو ؤَم ؤَضاٝ اإلاؿدثمٍغ

. جد٤ُ٣ ٖاثض مغى ، ٌؿاٖض اإلاؿدثمغ ٖلى ؤلاؾخمغاع في مكغوٖه ؤلاؾدثماعي  -1

اإلاداٞٓت ٖلى ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫ ال بض مً بزخُاع البضًل ؤلاؾدثماعي مً بحن بضاثل م٣ترخت ،  -2

٦ما .بدُث ًخم بزخُاع البضًل ؤلاؾدثماعي الظي ًد٤٣ ؤ٦بر ٖاثض وؤ٢ل صعحت مً اإلاساَغ 

٘ ؤلاؾدثماعاث  ت مً زال٫ جىَى  .للمؿدثمغ ؤن ًداٞٔ ٖلى ؤنىله ؤلاؾدثماٍع

اصة الٗاثض اإلاخد٤٣ مً ؤلاؾدثماع وجىمُخه  -3  .الٗمل بةؾخمغاع ٖلى ٍػ

حر مؿخىي مىاؾب مً الؿُىلت لًمان حُُٛت مخُلباث ٖملُاث اليكاٍ و٦ظل٪  -4 جٞى

الٗملُت ؤلاهخاحُت للمكغوٕ ؤلاؾدثماعي ٢ض ج٩ىن َظٍ ألاَضاٝ مً ؤحل الهالر الٗام 

٘ الٗامت التي ج٣ىم بها الضولت ) ٘  .(٧اإلاكاَع ؤو مً ؤحل جد٤ُ٣ الٗاثض ؤو الغبذ للمكاَع

 2.الخانت 
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 مباصت : زامؿا 

ض اإلاؿدثمغ بؾدثماع ؤمىاله بؾدثماعا ٢هحر ألاحل -2 جدضًض الٟترة الؼمىُت لإلؾدثماع ، ؤي خهل ًٍغ

ب في جد٣ُ٣ه زال٫ الٟترة الؼمىُت   ل ألاحل بٖخماصا ٖلى هٕى الضزل الظي ًٚغ ؤم ٍَى

ب اإلاؿدثمغ في جدملها ،ؤي بؾخٗضاصٍ لخدمل الخؿاثغ التي ٢ض -3 جدضًض صعحت اإلاساَغ التي ًٚغ

. ًخٗغى لها حؼء مً بؾدثماعاجه في اإلاؿخ٣بل 

ؤي جىػَ٘ اإلاساَغ التي ًم٨ً ؤن جخٗغى لها ؤلاؾدثماعاث ، مً زال٫ جىػَ٘ : يغوعة ؤلاؾدثماع -4

ا بهضٝ جد٤ُ٣ َضٝ بؾدثماعي مدضص  حَر . ؤلاؾدثماعاث ما بحن ألاؾهم والؿىضاث ٚو

 1.يغوعة ؤلاؾخٗاهت بال٨ٟاءاث اإلاالُت التي لضحها الخبرة والضعاًت ال٩اُٞت -5

ُت -6 ٌكتٍر َظا اإلابضؤ ؤن ج٩ىن حمُ٘ اإلااقغاث اإلاالُت اإلاؿخسضمت في اإلا٣اعهت طاث : اإلاىيٖى

ً ماقغ مالي واخض لخىانلىا بلى  ُت ججىبا لخمحز ال٣ُاؽ ، ؤي ؤهه لى ؤؾخسضم ٖضة مؿدثمٍغ مىيٖى

 2.هدُجت واخضة ؤو مخ٣اعبت ٖلى ألا٢ل 

حٗخبر اإلاباصيء الؿاب٣ت بمثابت ال٣ىاٖض وألاؾـ الٗلمُت التي ًيبػي ٖلى اإلاؿدثمغ الغقُض بجباٖها 

ت  . بهضٝ حُٗٓم الٗاثض ومىه الخ٣لُل مً اإلاساَغ اإلاؿخ٣بلُت للٗملُت ؤلاؾدثماٍع
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: ٖىاثض ومساَغ ؤلاؾدثماع و٢ُاؾهما : الٟٕغ الثاوي 

لت ألاحل ؤو ألاوعا١  ت ؾىاء في ؤلاؾدثماعاث الٍُى ٌؿعى ٧ل مؿدثمغ مً وعاء الٗملُت ؤلاؾدثماٍع

اصة ٖلى طل٪ بإ٢ل مساَغة مم٨ىت وألحل ؤلاإلاام بٗاثض ؤلاؾدثماع .اإلاالُت بلى جد٤ُ٣ ٖاثض مغض ي ٍػ

: واإلاساَغ اإلاؿخىخاة مً طل٪ ٞةهه ًم٨ىدىاو٫ َظٍ الٗىانغ في الخُىاث الخالُت 

: ٖىاثض ؤلاؾدثماع _ ؤوال 

: مٟهىم ٖاثض ؤلاؾدثماع 

 ٠ بىىص الغبذ ، .الٗاثض ٖلى ؤلاؾدثماع ًمثل مؿخىي ؤلاهخاج ألاقُاء ٖلى َى٫ مضة مُٗىت  " : 1حٍٗغ

 " .زمً البُ٘ ،ؤو اإلاهاٍع٠ ؤلاياُٞت ٚحر مددؿبت 

 ٠ َى اإلا٣ابل الظي ًُمذ اإلاؿدثمغ الخهى٫ ٖلُه في اإلاؿخ٣بل هٓحر بؾدثماٍع ألمىاله ، "  : 2حٍٗغ

ٞاإلاؿدثمغ ٌؿعى صاثما بلى بؾدثماع ؤمىاله وطل٪ بهضٝ الخهى٫ ٖلى الٗاثض وجىمُت زغوجه وحُٗٓم 

 1." ؤمال٦ه 

 ٠   : 3حٍٗغ

ٝغ ؤًًا  الٗاثض ٖلى ؤلاؾدثماع اإلا٩اٞإة التي ًمني اإلاؿدثمغ هٟؿه بالخهى٫ ٖلحها م٣ابل جسلُه : ٖو

 2" .ًٖ مىٟٗت ؤو بجبإ خايغ ٖلى ؤمل الخهى٫ ٖلى مىٟٗت ؤو بجبإ في اإلاؿخ٣بل 

٠ الؿاب٣ت التي جىاولذ مٟهىم ٖلى ؤلاؾدثماع بإن الٗاثض ما َى بال َضٝ ؤو ٚاًت  ًخطر مً الخٗاٍع

بطن .حهضٝ اإلاؿدثمغ بلى الخهى٫ ٖلحها في اإلاؿخ٣بل م٣ابل ج٣لُل مً اإلاساَغ ٖلى َظا ؤلاؾدثماع 
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ً ؤؾاؾحن َما الٗاثض  ٞةن ؤي ٢غاع بؾدثماعي ؾٝى ٣ًضم ٖلُه اإلاؿدثمغ ًجب ؤن ٣ًىم ٖلى مخٛحًر

. اإلاىخٓغ والظي ًخه٠ بإهه بخخمالي الى٢ٕى ،واإلاساَغة التي جغجبِ به 

ًمثل الٗاثض ٖلى ؤلاؾدثماع الىحهت اإلاىخٓغة ؤن ٌؿل٨ها اإلاؿدثمغ لىي٘ : ؤَمُت الٗاثض ٖلى ؤلاؾدثماع 

ألن ؤي ج٨ٟحر ٣ٖالوي وعقُض للمؿدثمغ ٞةهه ؾٝى ًغج٨ؼ في مباصيء ألامغ ٖلى ما هي الٗىاثض .ؤمىالها 

ان  . اإلاىخٓغة مً وعاء َظا الَغ

٦ما ٌٗخبر الٗاثض بمثابت صلُل ؤو ماقغ ٌؿخسضم ل٩ل ٖملُاث ؤلاصاعة اإلاالُت ، ٞهى ماقغ ًىضر 

٤ الصخُذ ؤو الخاَيء ، ٦ظل٪ ٌٗخبر مهما .لل٣اثمحن ٖلى ؤلاصاعة  ما بطا ٧ان ٌؿحرون في الٍُغ

ني ألن ٧ل ٢غاع ؾىاء ٧ان ؾُاؾُا ؤو ب٢خهاصًا  ألصخاب ال٣غاع ال٣اثمحن ٖلى بصاعة ؤلا٢خهاص الَى

ًازغ في الؿى١ وبالخالي ٞةن الؿى١ ؾ٨ُٗـ اإلاؿاو٫ مضي صخت ٢غاٍع ؤو مضي جإزحٍر ٖلى خالت 

ني   1.ؤلا٢خهاص الَى

ُٟه ألمىاله اإلاسخلٟت ؾىاء في : ؤهىإ ٖىاثض ؤلاؾدثماع  ًخدهل اإلاؿدثمغ ٖلى ٖضة ٖىاثض مىىعاء جْى

ىب في جدلُلها بلى .ؾى١ ألاوعا١ اإلاالُت وؤلاؾدثماعاث اإلااصًت  : ومىه جهى٠ الٗىاثض اإلاسخلٟت ؤو اإلاٚغ

َى الٗاثض الظي ًد٣٣ه اإلاؿدثمغ ٞٗال هدُجت بمخال٦ه ؤو بُٗه ألصاة مً : الٗاثض الٟٗلي  - ؤ

جا مجهما .ؤصواث ؤلاؾدثماع  خ٩ىن مٗض٫ الٗاثض الٟٗلي مً الٗىاثض الغؤؾمالُت ؤو ٩ًىن مٍؼ ٍو

:  خُث 

ت  - اصة التي خ٣٣ها اإلاؿدثمغ في زغوجه هدُجت ؤلاخخٟاّ بالؿهم : الٗىاثض ؤلاصاٍع  جمثل الٍؼ

 .جيخج َظٍ الٗىاثض ًٖ بُ٘ ألانل اإلاؿدثمغ :الٗىاثض الغؤؾمالُت  -
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َى ؤصوى ٖاثض ًُلب ؤو واحب جد٣ُ٣ه لخدٟحز اإلاؿدثمغ لكغاء الؿهم ، :  الٗاثض اإلاُلىب  - ب

ًا ًٖ جإحُل ؤلاؾتهال٥ الخالي ، ؤو اإلاساَغ التي ٢ض ًخٗغى لها مؿخ٣بال   1.حٍٗى

 : الٗاثض اإلاخى٢٘  - ح

خُث ًمثل َظا .ٞىاثض مىخٓمت ، ؤو في ق٩ل ؤعباح عؤؾمالُت هاججت ًٖ بُ٘ لألنى٫ الغؤؾمالُت 

م٨ً جىاو٫ ٖىاثض ؤلاؾدثماع الؿاب٣ت الظ٦غ  الغبذ الغؤؾمالي الٟغ١ بحن زمً الكغاء وؾٗغ البُ٘ ، ٍو

: ٖلى الىدى الخالي 

ىت  - ؤ : ٖىاثض ؤطوهاث الخٍؼ

ىت بلى ٞترة ؤلاؾخد٣ا١  -1 ًخم ٢ُاؽ َظا الٗاثض ٖلى ؤؾاؽ مٗض٫ الٗاثض : ٖاثض بطن الخٍؼ

 :الؿىىي في وحهت هٓغ اإلاؿدثمغ ٦ما ًلي 

الؿٗغ الخالي في / ال٣ُمت ؤلاؾمُت للؿىض  ))(ٖضص ؤًام ؤلاؾخد٣ا١/ 365)= الٗاثض لٟترة ؤلاؾخد٣ا١

 (1 -(الؿى١ 

ىت لٗاثض ؾىض ؤزغ ممازل له مً خُث مٗض٫ : م٩افيء ٖاثض الؿىض -2 َى الٗاثض اإلاىخٓغ ألطن الخٍؼ

ترة ؤلاؾخد٣ا١ وال٣ُمت ؤلاؾمُت له  دؿب ٦ما ًلي .الٟاثضة ، ٞو : ٍو

مٗض٫ الخهمحن ) – 360 / )((زهم البُ٘ والكغاء) مٗض٫ الخهمحن 365))= م٩افيء ٖاثض الؿىض

ض بؾخد٣ا١   100( (ٖضص ألاًام إلاٖى

. خُث مٗض٫ الخهمحن َى اإلاخىؾِ الخؿابي للمٗضلحن 
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ض : ٖاثض الخهم ٖلى ؾٗغ البُ٘ -3 َى الٗاثض اإلاىخٓغ جد٣ُ٣ه ل٣اء بُ٘ ألانل اإلاالي ٢بل مٖى

دؿب بالٗال٢ت الخالُت  : ؤلاؾخد٣ا١ ٍو

 ((ال٣ُمت ؤلاؾمُت / ؾٗغ الؿى١ )- 1)ٖضص ؤًام ؤلاؾخد٣ا١  / 360= ٖاثض الخهم ٖلى ؾٗغ البُ٘

ظا بدؿب الٛغى مً خؿابها :  ٖىاثض الؿىضاث  - ب جىحض الٗضًض مً الٗىاثض للؿىضاث َو

ومً بحن َظٍ الٗىاثض  

ت )= الٗاثض الجاعي للؿىض-1  100 (ؾٗغ الؿىض في الؿى١ / الٟاثضة الؿىٍى

ا  ظا بىاءا ٖلى الٟاثضة اإلاىخٓغة مىه ؾىٍى . ٌؿمذ َظا الٗاثض ب٣ُاؽ عبدُت ؤلاؾدثماع في الؿىضاث َو

ٌؿمذ َظا اإلاٗض٫ ب٣ُاؽ الٗاثض ٖىض ٞترة قغاء الؿىض في خالت الخىاػ٫ : الٗاثضة لٟترة ؤلا٢خىاء -2

دؿب بالٗال٢ت الخالُت  ض بؾخد٣ا٢ه ٍو : ٖىه ٢بل مٖى

 100 (ؾٗغ الكغاء / (الٟىاثض+ ؾٗغ الكغاء )– ؾٗغ البُ٘ )= الٗاثض لٟترة ؤلا٢خىاء

٤ اإلااقغاث : ٖىاثض ألاؾهم الٗاصًت -ج ج٣اؽ الٗىاثض اإلاىخٓغة مً ؤلاؾدثماع باألؾهم الٗاصًت ٞو

: الخالُت 

 : ٖاثض ٞترة ؤلاخخٟاّ  -2

ًمثل ألاعباح اإلاىخٓغة مً وعاء ألاعباح اإلاد٣٣ت التي ؾٝى : ههِب عبذ الؿهم مً ألاعباح  -3

٤ الٗال٢ت الخالُت  دؿب ٞو : جىػٕ لخملت َظا الىٕى مً ألاؾهم ٍو

ٖضص ألاؾهم / نافي الغبذ الخام باألؾهم الٗاصًت = عبذ الؿهم الٗاصي مً ألاعباح اإلاد٣٣ت

 الٗاصًت 
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ًمثل َظا اإلاٗض٫ ؤو اإلا٣ُاؽ الغبذ للؿهم : ههِب الؿهم الٗاصي مً ألاعباح اإلاد٣٣ت  -4

٤ الٗال٢ت الخالُت  دؿب ٞو : الىاخض مً ألاعباح التي ؾٝى جىػٖها اإلااؾؿت ٍو

 ٖضص ألاؾهم الٗاصًت / ألاعباح اإلاىػٖت = عبذ الؿهم الٗاصي مً ألاعباح اإلاىػٖت

َى الغبذ للؿهم الىاخض ٢ُاؾا بال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم في الؿى١ : الغبذ الجاعي للؿهم  -5

٤ الٗال٢ت الخالُت  دؿب عبذ الؿهم الجاعي ٞو : ٖىض بٖالن جىػَ٘ ألاعباح ٍو

  100 (ال٣ُمت الؿى٢ُت للؿهم/ ههِب الؿهم الٗاصي مً ألاعباح اإلاىػٖت )= الغبذ الجاعي للؿهم

  (الٗاثض اإلادخمل بخخما٫ خضوزه )مج = بِىما ًدؿب الٗاثض اإلاخى٢٘

: مساَغ ؤلاؾدثماع : زاهُا 

ٖىضما ٣ًىم اإلاؿدثمغ بٗملُت ؤلاؾدثماع ٞهى في الىا٢٘ ًخدمل صعحت مً اإلاساَغة م٣ابل جى٢ٗه 

خباع ٖىض بجساط  الخهى٫ ٖلى ٖاثض م٣ٗى٫ ،لظل٪ حٗخبر اإلاساَغة ٖىهغا َاما ًجب ؤزظٍ بٗحن ؤلٖا

ؤي ٢غاع بؾدثماعي ، وحهضٝ اإلاؿدثمغ الٗاصي بلى جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٖاثض مم٨ً م٘ جدمل ؤ٢ل صعحت 

 1.مم٨ىت مً اإلاساَغة 

: مٟهىم مساَغ ؤلاؾدثماع 

حٗضصث اإلاٟاَُم التي جىاولذ مٟهىم اإلاساَغة في ؤلاؾدثماع  

 2.مساَغ ؤلاؾدثماع حٗني ٖضم الخإ٦ض بكإن الخض٣ٞاث الى٣ضًت : الخٍٗغ٠ ألاو٫ 
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٠ الثاوي   1 " .بخخما٫ ٞكل اإلاؿدثمغ في جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاغجر ؤو اإلاخى٢٘ ٖلى ؤلاؾدثماع : الخٍٗغ

ذ مساَغ ؤلاؾدثماع ٦ظل٪ بإجها   2: و ٖٞغ

بعجٟٗذ مٗه قضة اإلاساَغة ،ومىه ٞاإلاساَغة والٗاثض ٖىهغان ٌك٨الن ٖال٢ت َغصًت بُجهما ، بدُث 

. ٧لما ػاص الٗاثض اإلاىخٓغ جد٣ُ٣ه بعجٟٗذ مٗه صعحت اإلاساَغة 

٠ الؿاب٣ت وؿخُُ٘ ؤن وٗٝغ اإلاساَغة ٖلى ألاؾدثماع بإجها ٖضم بؾخُاٖت  مً زال٫ الخٗاٍع

اصة زؿاثٍغ , اإلاؿدثمغ في جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاُلىب ًٖ بؾدثماٍع  . وبالخالي ٍػ

: ؤهىإ مساَغ ؤلاؾدثماع 

حن ، مساَغ مىخٓمت ومساَغ ٚحر مىخٓمت  . ج٣ؿم مساَغة ؤلاؾدثماع بلى هٖى

ًهُلر ٖلحها ٦ظل٪ باإلاساَغ التي ًم٨ً الخسلو مجها بالخىػَ٘ لإلقاعة : اإلاساَغ اإلاىخٓمت  -1

بلى الجؼء مً اإلاساَغة ال٩لُت الظي ًمثل مساَغ ٖامت ؤو مىخٓمت ،جخإزغ بها ٖىاثض ٧اٞت 

ألاوعا١ اإلاالُت ًهٝغ الىٓغ ًٖ اإلايكأث اإلاهضعة لخل٪ ألاوعا١ ، لظل٪ ًُل٤ ٖلحها ججاوػا 

اإلاا ؤن لخل٪ اإلاساَغ نٟت الٗمىم ؤي ههِب ٧اٞت ألاوعا١ اإلاالُت ،هٓغا . مساَغ الؿى١ َو

ا ْغوٝ ٖامت ب٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت ،ٞةهه ًهٗب ٖلى اإلاؿدثمغ الخسلو مجها  ألن مهضَع

ا ٖضة ميكأث   3.ٖلى ؤوعا١ جهضَع

 وجخإزغ اإلاساَغ اإلاىخٓمت ؤي اإلاساَغ التي جازغ ٖلى ٧امل الؿى١ بٗضص مً الٗىامل الخالُت 
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جيكإ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة هدُجت للخُٛحر في مؿخىي ؤؾٗاع الٟاثضة في الؿى١ : ؤؾٗاع الٟاثضة  - ؤ

اث ؤؾٗاع الٟاثضة في الؿى١ بهسًٟذ ال٣ُمت  بهٟت ٖامت ، لظل٪ ٧لما بعجٟٗذ مؿخٍى

 1.الؿى٢ُت لألوعا١ اإلاالُت اإلاخضاولت وال٨ٗـ صخُذ 

ؤي ؤن ؾٗغ الٟاثضة له جإزحر مٗا٦ـ ٖلى ؤؾٗاع ألاوعا١ اإلاالُت وؤلاؾدثماعاث ألازغي ، خُث بعجٟإ 

ؾٗغ الٟاثضة ًاصي صاثما بلى بهسٟاى ؤؾٗاع ألاؾهم والؿىضاث ألن اإلاؿدثمغ الٗاصي في َظٍ الخالت 

 2.ؾٝى ًًٟل بُ٘ ألاوعا١ اإلاالُت التي ًمخل٨ها ووي٘ زمجها ٧ىصٌٗت 

ا في ألاوعا١ اإلاالُت  ظا مما ًد٤٣ له ٖاثضا ؤ٦بر ٢ُاؾا له بؾدثمَغ . َو

جازغ خغ٦ت الؿى١ ٖلى ٖىاثض ؤلاؾدثماع وطل٪ هدُجت للمساَغ التي جهِب : اإلاساَغ الؿى٢ُت -ج

ظٍ  ا ،َو حَر الكغ٧اث بهٟت ٖامت ٧اإلاًاعبت في ألاوعا١ اإلاالُت والخٛحراث الؿُاؾُت والخغوب ٚو

الٗىامل جازغ في ؾلى٥ اإلاؿدثمغ خُث ًيخ٣ل َظا ألاؾلىب بلى الخٗامل م٘ الؿى١ مما ًجٗل 

ألاؾٗاع في اإلاؿخ٣بل ، ٣ٞض جخٗغى الؿى١ بلى ٞتراث بهسٟاى ألاؾٗاع حؿخمغ ألؾابُ٘ ؤو ؤقهغ ؤو 

لت   3.عبما ؾىىاث وؤخُاها ًخٗغى الؿى١ بلى بعجٟإ في ألاؾٗاع ٢ض ٩ًىن لٟتراث نٛحرة ؤو ٍَى

٣هض به بخخما٫ و٢ٕى بٌٗ ألاخضار اإلاهمت مدلُا ؤو ٖاإلاُا مثل بحغاء : حٛحر اإلاىار الٗام -ص ٍو

ت في الىٓام ؤلا٢خهاصي للضولت طاتها ؤو لضو٫ ؤزغي جغبُها ٖال٢ت وز٣ُت ؤو بجٟا٢ُاث  ٍغ حٛحراث حَى
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ت  ٞهظٍ ألاخضار ٢ض جازغ ٖلى الخالت ؤلا٢خهاصًت للضولت وبالخالي جازغ ٖلى الخض٣ٞاث الى٣ضًت ... ججاٍع

 1.لإلؾدثماعاث في ٧اٞت الكغ٧اث الٗاملت ٞحها 

بطا ٧اهذ اإلاساَغ اإلاىخٓمت حٗؼي بلى الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الٗامت ،ٞةن : اإلاساَغ ٚحر مىخٓمت -2

اإلاساَغ ٚحر مىخٓمت التي جيخمي لها اإلايكإة وخُث ؤن الخٛحراث في ٖاثض الؿهم إلايكإة ما والتي ٌٗؼي 

بلى اإلاساَغ ٚحر مىخٓمت ، ال ًىحض بعجباٍ بُجهما وبحن الخٛحراث التي جدضثها اإلاساَغ ٚحر مىخٓمت 

إلزخالٝ ْغوٝ اإلايكإجحن ٞةهه ًم٨ً للمؿدثمغ جسٌُٟ جل٪ اإلاساَغ .لٗاثض ؾهم اإلايكإة ؤزغي 

٘ م٩ىهاث مدٟٓت ألاوعا١ اإلاالُت   2.بدىَى

م٨ً الخسٌُٟ مجها ًٖ  ومىه ٞاإلاساَغ ٚحر مىخٓمت هي مساَغ طاجُت جخهل باإلااؾؿت مباقغة ٍو

ت اإلاٗاًحر اإلاهاصع اإلاالُت ٤ بؾخسضام مدٟٓت ؤوعا١ مخىٖى . ٍَغ

. وجخإزغ اإلاساَغ ٚحر مىخٓمت بالٗضًض مً الٗىامل مجها 

جيكإ مً ْغوٝ مُٗىت ٦ٓهىع مىخجاث حضًضة ؤو هدُجت للخُىع :الٓغوٝ الهىاُٖت  - ؤ

الخ٨ىىلىجي ، وبقخضاص خضة اإلاىاٞؿت في الؿى١ ، بعجٟإ ؤؾٗاع الٗىامل لإلهخاج مثل اإلاىاص 

ض مً الخض٣ٞاث الى٣ضًت   .ألاولُت مما ًاصي بلى ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ اإلاٍؼ

ت الخانت -ج ٣ًهض بها بهسٟاى الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت للماؾؿت هدُجت : الضوعاث الخجاٍع

الخدىالث التي جُغؤ ٖلى الضوعة ؤلا٢خهاصًت للماؾؿت في ٞتراث ال٨ؿاص ، الؼواج ومىه نٗىبت 

اصة اإلاساَغة  . ج٣ضًغ الٗىاثض اإلاىخٓغة ٖلى ؤلاؾدثماع وبالخالي ٍػ

: ٢ُاؽ مساَغ ؤلاؾدثماع : زالثا 
                                                           

 . 65-  64هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤ ط٦ٍغ ، م م -  1
 . 229مىحر ببغاَُم َىضي ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  2



إجخاذ القساز املالي                                                                                                  :  الفطل ألاول   

 

 100 

ل٣ُاؽ مساَغ ؤلاؾدثماع ٌؿخسضم في طل٪ م٣اًِـ الدكدذ لخ٣ضًغ صعحت اإلاساَغ اإلاغجبُت 

باإلؾدثماع اإلاٗني ٖلى بٖخباع لىحىص لٗال٢ت َغصًت بحن الٗاثض اإلاىخٓغ وصعحت اإلاساَغة خُث ٧لما 

اصة ٢ُمت اإلاساَغة  . بعجٟ٘ الٗاثض اإلاىخٓغ بعجٟٗذ مٗه صعحت ٖضم الخإ٦ض ومىه ٍػ

ومً اإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت ل٣ُاؽ صعحت اإلاساَغة هجض ؤن الخباًً وؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي ٌٗخبران 

 1.م٣ُاؾحن م٣بىلحن للمساَغ ال٩لُت 

٣ًِـ الخباًً صعحت الدكدذ ؤي جباٖض الٗىاثض اإلاىخٓغة ًٖ وؾُها الخؿابي خُث :الخباًً  -1

. ٧لما بحؿٗذ ٢ُمت الدكدذ ػاصث ٢ُمت اإلاساَغة وال٨ٗـ صخُذ 

٤ الٗال٢ت الخالُت  م٨ً الخٗبحر ًٖ ٢ُمت الخباًً ٞو  2.ٍو

الخباًً  :   : خُث 

الٗاثض ٖلى ؤلاؾدثماع        :   : 

اإلاخىؾِ الخؿابي لٗاثض ؤلاؾدثماع        :   : 

. ٖضص الؿىىاث       :   : 

: ًمثل الجضع التربُعي ل٣ُمت الخباًً ومىه ٌٗبر ٖىه بالٗال٢ت الخالُت: ؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي  -2

بطا ٧ان الخباًً وؤلاهدغاٝ اإلاُٗاعي ٌٗخبران م٣ُاؾان لخ٣ضًغ ٢ُمت اإلاساَغة ال٩لُت اإلاىخٓمت 

٤ مٗامل بِخا ب٣ُاؽ  حر مىخٓمت ٞةن ٢ُاؽ اإلاساَغ اإلاىخٓمت ٣ِٞ ٌؿخض٫ بها ًٖ ٍَغ ٚو
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ٗبر ًٖ مٗامل بِخا للمساَغ اإلاىخٓمت .صعحت اإلاساَغ اإلاىخٓمت التي ًخإزغ بها الؿى١ ٩٦ل  َو

٤ الٗال٢ت الخالُت  : ٞو

 .مفهىم القساز إلاطدثمازي :  الفسع الثالث 

٠ ال٣غاع ؤلاؾدثماعي : ؤوال   .حٍٗغ

ٌٗض ال٣غاع ؤلاؾدثماعي مً ؤنٗب وؤ٣ٖض ال٣غاعاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت إلاا ًدُِ به مً 

اصة عبدُت اإلااؾؿت هدُجت هجاح  ان طو خضًً ؤخضَما بما ٍػ مساَغة وجسهُو لألمىا٫ ٞهى َع

. ال٣غاع ؤلاؾدثماعي ؤو ٞكله ومىه بعجٟإ صعحت العجؼ اإلاالي للماؾؿت 

مٟهىم ال٣غاع ؤلاؾدثماعي الظي ٌُٗي ؤ٦بر ٖاثض بؾدثماعي مً بضًلحن ٖلى ألا٢ل ٞإ٦ثر واإلابني ٖلى 

ت مً صعاؾاث الجضوي التي حؿب٤ ٖملُت ؤلازخُاع   1.مجمٖى

ٟي جبحن ؤن ال٣غاع ؤلاؾدثماعي ما َى بال اإلاغخلت ألاولى إلزخُاع ؤخؿً البضاثل  مً َظا الخٍٗغ

ت اإلاخاخت بهضٝ حُٗٓم الٗاثض اإلاغاص جد٣ُ٣ه ومداولت جسٌُٟ صعحت اإلاساَغة  . ؤلاؾدثماٍع

 2:ًخمحز ال٣غاع ؤلاؾدثماعي الغقُض بٗضص مً الخهاثو الخالُت : زهاثو ال٣غاع ؤلاؾدثماعي : زاهُا 

ؤهه ٢غاع ٚحر مخ٨غع خُث ؤن ٧ل اإلاجاالث الخُب٣ُُت لضعاؾاث الجضوي ٧لها ال ًخم ال٣ُام بها  - ؤ

. بال ٞتراث ػمىُت مخباٖضة 

 بن ال٣غاع ؤلاؾدثماعي ًترجب ٖلُه ج٩ال٠ُ زابخت مؿخٛغ٢ت لِـ مً الؿهل حٗضًلها ؤو  - ب

 . الغحٕى ٞحها 
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  بن ال٣غاع ؤلاؾدثماعي َى ٢غاع بؾتراجُجي ًدخاج بلى ؤصاة جمض البهغ بلى اإلاؿخ٣بل - ث

 ًدُِ بال٣غاع ؤلاؾدثماعي ٖضص مً اإلاك٨الث والٓغوٝ التي مً الًغوعي الخٛلب ٖلحها  - ر

مثل ْغوٝ ٖضم الخإ٦ض وحٛحر ٢ُمت الى٣ىص ومكا٧ل ٖضم ٢ابلُت بٌٗ اإلاخٛحراث لل٣ُاؽ 

 .ال٨مي و٧لها جدخاج بلى ؤؾـ ومىهجُت ٖلمُت للخٗامل مٗها 

 .ًمخض ال٣غاع صاثما بلى ؤوكُت مؿخ٣بلُت وبالخالي ًغجبِ ٚالبا بضعحت مُٗىت مً اإلاساَغة  - ج

ت : زالثا   :ؤهىإ ال٣غاعاث ؤلاؾدثماٍع

٧ل ٢غاع بؾدثماعي َى ٢غاع حهضٝ مً وعاثه اإلاؿدثمغ بلى حُٗٓم الٗاثض والخ٣لُل مً حجم اإلاساَغة 

ت بىاءا  ، ومً َظا اإلاى٤ُ ٞمخسظ ال٣غاع ؤلاؾدثماعي ٩ًىن ؤمام زالزت ؤهىإ مً ال٣غاعاث ؤلاؾدثماٍع

ت الؿاثضة  غوٝ الؿى١ اإلاالُت ؤو ؤلاؾدثماٍع . ٖلى خالخه اإلاالُت ْو

ًخسظ اإلاؿدثمغ َظا ال٣غاع ٧لما ٧اهذ ال٣ُمت الخالُت للخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخى٢٘ : ٢غاع الكغاء  - ؤ

ُٞبنى مخسظ ٢غاع ؤلاؾدثماع بىاء ٖلى . الخهى٫ ٖلحها بما ٞحها ال٣ُمت الؿى٢ُت الخالُت لها 

. َظٍ الٗال٢ت 

ت لل٣ُمت الخالُت :  ٢غاع ٖضم الخضاو٫  - ب ٧لما ٧اهذ ال٣ُمت الؿى٢ُت الخالُت لإلؾدثماع مؿاٍو

للخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخى٢ٗت ؤي ٖضم وحىص ٖىاثض مىخٓغة في َظٍ الخالت ًًٟل اإلاؿدثمغ 

.  ؤلاخخٟاّ بإمىاله 

ت الثالزت الؿاب٣ت خاالث لٗغى الؿى١ التي ًبنى ٖلى ؤؾاؾها  بطن جمثل ال٣غاعاث ؤلاؾدثماٍع

. اإلاؿدثمغ ٢غاعجه 
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: اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت ل٣غاع ؤلاؾدثماع : عابٗا 

 ٧:1ل ٢غاع بؾدثماعي هاجر ٣ًىم ٖلى م٣ىماث ؤؾاؾُت هي 

جخمثل بؾتراجُجُت اإلاؿدثمغ في جًُٟالجه الصخهُت : ؤلاؾتراجُجُت اإلاالثمت لإلؾدثماع  - ؤ

ومُىالجه الصخهُت ؤي ؤن ل٩ل مؿدثمغ مىدنى جٟهُلي شخص ي ٢اثم ٖلى الٗىانغ الخالُت  

 ألامان - 3– الؿُىلت - 2– الغبدُت  -1

الغبدُت حٗبر ًٖ مٗض٫ الٗاثض اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖلُه ، ؤما الؿُىلت وألامان ٞهما اإلاساَغة التي 

 .٩ًىن اإلاؿدثمغ مؿخٗض ل٣بىلها في ْل الٗال٢ت الُغصًت بحن الٗاثض واإلاساَغة 

:  ألاؾـ الٗلمُت إلجساط ٢غاع ؤلاؾدثماع  - ب

ًيبػي ٖلى مخسظ ال٣غاع ؤلاؾدثماعي الغقُض ؤن ًغاعي ٖىض ٖملُت بجساط ال٣غاع ؤلاؾدثماعي الخُىاث 

 :وجخمثل َظٍ الخُىاث في ما ًلي .الخالُت التي جمثل اإلاضزل الٗلمي إلجساط ال٣غاع 

. جدضًض الهضٝ ألاؾاس ي لإلؾدثماع  -

 .ججمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاالثمت لُخم مً زاللها جدضًض الٗىامل ألاؾاؾُت ؤو اإلاخد٨مت في ال٣غاع  -

ت اإلاخاخت  -  .ج٣ُم الٗىاثض اإلاخى٢ٗت للبضاثل ؤلاؾدثماٍع

 .بزخُاع البضًل ؤلاؾدثماعي اإلاىاؾب لألَضاٝ  -

بهُال٢ا مً الٗال٢ت الُغصًت بحن الٗاثض واإلاساَغة : يغوعة مغاٖاة الٗال٢ت بحن الٗاثض واإلاساَغة -ج

ؤي ٧لما ػاص الٗاثض اإلاخى٢٘ ٞةن اإلاساَغة جؼصاص ومىه بطا ًٞل اإلاؿدثمغ ٖاثض ؤ٦بر ٖلُه ؤن ًخدمل 

 .مساَغة ؤ٦بر 

                                                           
  .39 ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م 2006مدمض مُغ ، -  1
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: اإلاباصيء التي ٣ًىم ٖلحها ال٣غاع ؤلاؾدثماعي : زامؿا 

ًخُلب في مخسظ ال٣غاع ؤلاؾدثماعي يغوعة مغاٖاة اإلاباصيء التي حؿدىض ٖلحها ٖىض بجساط ال٣غاع 

: ؤلاؾدثماعي ومً َظٍ اإلاباصيء 

ٌٗخبر َظا اإلابضؤ بيُابت الغ٦ً ألاؾاس ي لل٣غاع ؤلاؾدثماعي ٖلى بٖخباع وحىص : مبضؤ ؤلازخُاع  - ؤ

ت ٦بحرة ٌؿخُُ٘ اإلاؿدثمغ ؤن ًسخاع ٞحها ما ًىاؾبه في اإلا٣ابل في اإلابالٜ  مجاالث بؾدثماٍع

ت  لُه ًجب ؤن ًٟايل بحن البضاثل ؤلاؾدثماٍع غة لضًه جدؿم بُاب٘ الىضعة ٖو الى٣ضًت اإلاخٞى

اإلاخاخت وبزخُاع البضًل الظي ًخماش ى وبؾتراجُجُت بضال مً جىحُه ؤمىاله في ؤو٫ ٞغنت 

.  مخاخت 

٣ًط ي َظا اإلابضؤ بإن ًخم بجساط ال٣غاع ؤلاؾدثماعي في خضوص ؤلام٩اهُاث اإلاالُت : مبضؤ اإلاالثمت -ج

اإلاخاخت للماؾؿت والظي ٖلى ألا٢ل ؤن ًًمً جد٤ُ٣ جض٣ٞاث ه٣ضًت جتزامً وؾضاص إللتزامها ومىه 

.  جىاٞغ مؿخىي ؾُىلت مٗحن

٘ -ص ت ؤو اإلادٟٓت اإلاالُت : مبضؤ الخىَى ٣ًط ي َظا اإلابضؤ ٦ظل٪ بًغوعة ججؼثت اإلابالٜ ؤلاؾدثماٍع

٘ مسخلٟت ؾىاء في ق٩ل ؤنى٫ مالُت ؤو ؤنى٫ زابخت وطل٪ للخ٣لُل مً صعحت  اإلاخاخت ُٞمكاَع

٘ مً ٢ُمت الٗىاثض  . اإلاساَغة والٞغ

حك٩ل اإلاباصيء ألاؾاؾُت لإلؾدثماع ال٣ىاٖض وألاؾـ الٗلمُت التي ًجب مغاٖاتها في ٖملُت اإلاٟايلت 

بحن ٢غاعاث ؤلاؾدثماع اإلاخاخت ٖلى بٖخباع بن ٢غاع ؤلاؾدثماع َى ٢غاع بؾتراجُجي ًدخمل صعحت ٦بحرة مً 

ت مً َٝغ اإلاؿدثمغ لم جغإ ٞحها جل٪ اإلاباصيء ٞةن ٢غاع بؾدثماٍع مأله الٟكل  .  اإلاساَغة ٞإي مجاٞػ
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 .أطاليب إجخاذ القسازاث املاليت : املؿلب الثالث 

 .الخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت ٦إصاة إلجساط ال٣غاعاث اإلاالُت : الٟٕغ ألاو٫ 

 .مٟهىم وؤَضاٝ الخدلُل اإلاالي : ؤوال 

ٖباعة ًٖ ٖملُت ًخم مً زاللها جبُان مىاحهت ال٣ىة ومىاحهت ال٠ًٗ لضي "َى : الخدلُل اإلاالي 

 1."الكغ٦ت مً زال٫ صعاؾت جدلُلُت لل٣ىاثم اإلاالُت لضي الكغ٦ت 

ٗٝغ ٦ظل٪ بإهه  ت الٗال٢ت بحن مًامُجها ومضلىالث ألاع٢ام "َو ؤصاة لخٟؿحر َظٍ ال٣ىاثم ،ومٗٞغ

 2" .الىاعصة ٞحها والٗال٢ت بُجهما

ٗٝغ ٦ظل٪  ت مً اإلااقغاث ال٨مُت "َو الخدلُل اإلاالي ًخم مً زالله بؾخ٨كاٝ ؤو بقخ٣ا١ مجمٖى

ُت خى٫ وكاٍ اإلاكغوٕ ؤلا٢خهاصي ، حؿاَم في جدضًض ؤَمُت وزىام ألاوكُت الدكُٛلُت  والىٖى

، واإلاالُت للمكغوٕ وطل٪ مً زال٫ مٗلىماث حؿخسغج مً ال٣ىاثم اإلاالُت ،ومهاصع ؤزغي وطل٪ ل٩ي 

". ًخم بؾخسضام َظٍ اإلااقغاث بٗض طل٪ في ج٣ُُم ؤصاء اإلايكإة ب٣هض بجساط ال٣غاعاث 

ٖباعة ًٖ ٖملُت مىٓمت تهضٝ بلى الخٗٝغ ًٖ مىاًَ ال٣ىة في "٦ما ٌٗٝغ الخدلُل اإلاالي بإهه 

لى مىاًَ ال٠ًٗ لىي٘ الٗالج الالػم لها ،وطل٪ مً زال٫ ال٣غاءة  ا ،ٖو َؼ ويُٗت اإلااؾؿت لخٍٗؼ

الىاُٖت لل٣ىثم اإلاالُت اإلايكىعة ،باإلياٞت بلى ؤلاؾخٗاهت باإلاٗلىماث اإلاخاخت وطاث الٗال٢ت بمىيٕى 

". الخدلُل مثل ؤؾٗاع ألاؾهم واإلااقغاث ؤلا٢خهاصًت الٗامت

                                                           
ُٞهل حمُل الؿٗاًضة وؤزغون ، اإلالخو الىححز لإلصاعة والخدلُل اإلاالي ، م٨خبت اإلاجم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘ ، الُبٗت ألاولى ، -  1

  .109 ، م 2004ألاعصن ، 
ت ، الُبٗت الغابٗت ، -  2  2007مدمىص ٖبض الخلُم الخالًلت ، الخدلُل اإلاالي بةؾخسضام البُاهاث اإلاداؾبُت ، مُاب٘ الضؾخىع الخجاٍع

  .02، م 
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صعاؾت اليكاٍ واإلاغصوصًت واإلاغ٦ؼ اإلاالي للماؾؿت ، في الخايغ وفي "٦ما ٌٗٝغ الخدلُل اإلاالي بإهه 

لى وحه الخهىم ال٣ىاثم  اإلاؿخ٣بل ،ًخم الخدلُل اإلاالي ؤؾاؾا بةؾخٗما٫ البُاهاث اإلاداؾبُت ،ٖو

ت ٦دؿاباث الىخاثج ،واإلاحزاهُت واإلاالخ٤ ،ٞالخدلُل اإلاالي َى ٖباعة ًٖ مٗالجت مىٓمت  اإلاالُت الؿىٍى

لهظٍ البُاهاث ،خؿب الٛاًت مً الخدلُل م٘ بحغاٍئ ومً ؤحل بقخ٣ا١ مٗلىماث مجضًت ،حؿاَم 

". في الخٗبحر ًٖ الىيُٗت اإلاالُت ،وؤلا٢خهاصًت للماؾؿت

ٗٝغ الخدلُل اإلاالي ٦ظل٪ بإهه  ٞدو ال٣ىاثم اإلاالُت والبُاهاث اإلايكىعة للماؾؿت مُٗىت ًٖ "َو

 1".ٞترة ؤو ٞترة ؤو ٞتراث مايُت ب٣هض الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جُٟضَا في الخايغ واإلاؿخ٣بل

والك٩ل .الؿاب٣ت ل٣ض ؤنبذ الهضٝ ألاؾاس ي للخدلُل اإلاالي الخضًث َى بجساط ال٣غاعاث الغقُضة 

. الخالي ًبحن الضوع اإلاٗانغ للخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .279 ، م 2004ؾٗض ناص١ بدحري ، بصاعة جىاػن ألاصاء ، صاع  وكغ  الث٣اٞت ، -  1
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.  اإلاضزل الخضًث للخدلُل اإلاالي 05: الك٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1993ناص١ الخؿني ، الخدلُل اإلاالي واإلاداؾبي ، مُاب٘ اإلااؾؿت الصخاُٞت ألاعصهُت ،: اإلاهضع 

 . 65،م

 البياهاث املخاحت للخحليل املالي البياهاث املخاحت للخحليل املالي

 البياهاث املخاحت للخحليل املالي البياهاث املخاحت للخحليل املالي

البياهاث املخاحت للخحليل  البياهاث املخاحت للخحليل املالي

 املالي

 البياهاث املخاحت للخحليل املالي البياهاث املخاحت للخحليل املالي

 البياهاث املخاحت للخحليل املالي

 البياهاث املخاحت للخحليل املالي



إجخاذ القساز املالي                                                                                                  :  الفطل ألاول   

 

 108 

مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ حٗخبر مضزالث اإلاٗلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت للخدلُل اإلاالي ٣٦اٖضة بجساط 

. ال٣غاعاث اإلاالُت الغقُضة ،وؤؾاؽ للمٟايلت بحن البضاثل اإلاالُت اإلاخاخت 

ؿعى الخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاىالُت   1.َو

ج٨مً ؤَمُخه ال٨بري في ٧ىهه ٌؿاَم في جغقُض ال٣غاعاث ؤلا٢خهاصًت ل٨ثحر مً مؿخسضمي  -

: ٦ما حهضٝ بلى .ال٣ىاثم اإلاالُت 

 .الدصخُو للىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت وب٦دكاٝ ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ  -

 .الخبىء باإلاؿخ٣بل وعؾم الؿُاؾاث اإلاالُت اإلاؿخ٣بلُت  -

 . ج٣ُُم ٞٗالُت ألاصاء اإلاالي  -

الخدلُل اإلاالي ًدضص مضي جإزحر الؿهم بالٗملُاث وال٣غاعاث والؿُاؾاث اإلاالُت التي جدبٗها  -

 .اإلااؾؿت 

 :ؤؾالُب الخدلُل إلجساط ال٣غاعاث اإلاالُت : زاهُا 

: ٌؿخسضم الخدلُل اإلاالي لل٣ىاثم اإلاالُت ألاؾالُب الخالُت 

 ًخًمً الخدلُل الٗمىصي وؿبت ؤي ع٢م في ال٣ىاثم اإلاالُت بلى ع٢م :الخحليل العمىدي  -1

. عثِس ي ؤزغ في ال٣ىاثم اإلاالُت للىنى٫ بلى صاللت طاث مٗنى 

٤ خؿاب وؿبت ؤي ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاحزاهُت  ٟٞي اإلاحزاهُت اإلاالُت ًخم الخدلُل الٗمىصي ًٖ ٍَغ

٤ اليؿبت الخالُت  خه مثل خؿاب وؿبت البى٪ بلى بحمالي ال٣ُم الجاَؼة ًٖ ٍَغ  :اإلاالُت بلى مجمٖى

ال٣ُم الجاَؼة  / البى٪ 

                                                           
 .  2مدمىص ٖبض الخلُم الخالًلت ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1
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. ؤو خؿاب وؿبت َظا الٗىهغ ؤو الخؿاب بلى بحمالي ألانى٫ مثال  -

٤ بؾخسغاج وؿبت ؤي ٖىهغ  - ؤما في حضو٫ خؿاباث الىخاثج ُٞخم الخدلُل الٗمىصي ًٖ ٍَغ

 .مً ٢اثمت حضو٫ خؿاباث الىخاثج وم٣اعهخه م٘ نافي اإلابُٗاث 

ٞالخدلُل الٗمىصي َى اإلا٣اعهت بحن م٩ىهاث ال٣ىاثم اإلاالُت زال٫ ٞترة مالُت إلاخابٗت جُىع َظٍ 

 .ال٣ىاثم اإلاالُت زال٫ مالُت ما 

خي ؤو الخدلُل اإلاالي الضًىام٩ُي لل٣ىاثم اإلاالُت  : الخدلُل ألا٣ٞي  -2 ٌؿمى ٦ظل٪ بالخدلُل الخاٍع

ًغج٨ؼ َظا ألاؾلىب ٖلى صعاؾخه وخؿاب وجدضًض َبُٗت الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ٖىانغ ال٣ىاثم 

٤ م٣اعهت ٖىانغ اإلاحزاهُت في لخٓت مُٗىت بٗىانغ لظاث اإلاحزاهُت  خم طل٪ ًٖ ٍَغ اإلاالُت ٖبر الؼمً ٍو

 1. في لخٓت ؤزغي 

. ال٣ُمت في ؾىت ألاؾاؽ  / (٢ُمت ألاؾاؽ – ال٣ُمت في ؾىت اإلا٣اعهت )= وؿبت الخُٛحر

خي ألهه جدلُل لخُىع ؤو جضَىع ؤصاء اإلااؾؿت م٘ الؼمً  . بن الخدلُل ألا٣ٞي َى جدلُل جاٍع

٤ جدلُل اليؿب لٗضة ؾىىاث مً الخ٨م ٖلى خؿً ؾحرة ألاصاء  ٦ما ًم٨ً الخدلُل ألا٣ٞي ًٖ ٍَغ

كل مالي  ل ؤن اإلااؾؿت في ويُٗت همى ؤو بجهُاع ٞو ٗالُت ال٣غاعاث اإلاالُت اإلاخسظة َو .  اإلاالي ٞو

هم وجٟؿحر  خي ألصاء الكغ٦ت ٞو ٦ما ٌؿاَم الخدلُل ألا٣ٞي في بل٣اء الًىء ٖلى الخُىع الخاٍع

ؤلاججاَاث زال٫ الٟترة اإلاالُت إلاسخل٠ ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت ومضي الخُٛحر في ألاَمُت اليؿبُت 

لبىىص ال٣ىاثم اإلاالُت ومً زال٫ َظا الخٟؿحر الصخُذ لإلججاَاث التي بجسظتها البىىص اإلاالُت للكغ٦ت 

. ًم٨ً جدضًض حىجيب ال٣ىة وال٠ًٗ ،وبالخالي وي٘ ؤلا٢تراخاث للخلى٫ اإلاىاؾبت 

                                                           
 . 2قُٗب قىٝى ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م - 1
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حؿخسضم َظٍ ال٣اثمت لضعاؾت الخض٣ٞاث اإلاالُت : الخدلُل ل٣اثمت ؤلاؾخسضاماث واإلاهاصع  -3

ا  ت بؾخسضاماث ألامىا٫ التي ؤجُدذ للماؾؿت ؤي مهاصَع اإلاايُت مً ؤحل مٗٞغ

ت   1. وبؾخسضاماث َظٍ ألامىا٫ ؾىاء في ؤوكُتها ؤلاؾخٛاللُت ؤو ؤلاؾدثماٍع

٤ بحغاء م٣اعهت بحن محزاهُاث مالُت مخخالُت بدُث ج٩ىن جبر  ح٘  :َظٍ ال٣اثمت ًٖ ٍَغ

: بؾخسضاماث ألامىا٫ الىاججت ًٖ  - ؤ

 .الى٣و في ٖىانغ الخهىم  -

 .الى٣و في ألامىا٫ الخانت  -

اصة في ٖىانغ ألانى٫  -  .الٍؼ

 : اإلاهاصع لألمىا٫ وهاججت ًٖ  - ب

 .الى٣و في ألانى٫  -

اصة في ألامىا٫ الخانت ؤو ألامىا٫ اإلاملى٦ت  -  .الٍؼ

اصة في ٖىانغ الخهىم  -  .الٍؼ

ٌٗخبر ؤخض ألاؾالُب الخدلُلُت لل٣ىاثم اإلاالُت بهضٝ بُان نافي الخُٛحر الىاجج ًٖ خغ٦ت .خغ٦تها 

سُحن جالُحن  . ألامىا٫ بحن ٖىانغ ألانى٫ والخهىم وعؤؽ اإلاا٫ ٖىض اإلا٣اعهت بحن محزاهِخحن في جاٍع

ُٗي للمدلل ال٣ضعة  ؿاٖض َظا الىٕى مً الخدلُل في جدضًض اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها الكغ٦ت َو َو

ت ه٣اٍ ال٠ًٗ في بصاعة الكغ٦ت  .  ٖلى مٗٞغ
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مجمٕى ألامىا٫ "ٌٗٝغ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل بإهه : الخدلُل بةؾخٗما٫ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  -4

". اإلاؿدثمغة في ألانى٫ اإلاخضاولت 

ٗٝغ ٦ظل٪ بإهه  ا اإلااؾؿت في ألانى٫ ٢هحرة ألاحل "َو  .بحمالي اإلابالٜ التي حؿدثمَغ

ٗٝغ ٦ظل٪ عؤؽ اإلاا٫ الٗاحل بإهه  حؼء مً ألانى٫ اإلاخضاولت وطل٪ إلاىاحهت جظبظباث صوعة "َو

ى ٖباعة ًٖ َامل ؤماها  ". ؤلاؾخٛال٫ ، َو

: ؤهىإ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل وبخخُاحاجه 

٣خحن : عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي  - ؤ  1.ًدؿب عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي بٍُغ

 .َى الٟاثٌ مً ألامىا٫ الضاثمت باليؿبت لألنى٫ الثابخت : مً ؤٖل محزاهُت  -1

 .ألانى٫ الثابخت – ألامىا٫ الضاثمت = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي

. َى الٟاثٌ مً ألانى٫ اإلاخضاولت باليؿبت للضًىن ال٣هحرة ألاحل : مً ؤؾٟل اإلاحزاهُت  -2

 .الخهىم اإلاخضاولت – ألانى٫ اإلاخضاولت = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي

ًمثل ألانى٫ طاث َبُٗت ٢هحرة اإلاضي والتي هي ٖباعة ًٖ :  عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاحمالي  - ب

. بحمالي ألانى٫ اإلاخضاولت 

 .ألانى٫ اإلاخضاولت = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاحمالي

. ؤَى الٟغ١ بحن مجمٕى ألانى٫ وألانى٫ الثابخت 

. ألانى٫ الثابخت – ألانى٫ = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ؤلاحمالي
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. ألانىا٫ الثابخت – ألامىا٫ الخانت = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخام

٤ الٗال٢ت الخالُت  : ؤو ٞو

. بحمالي الضًىن – ألانى٫ اإلاخضاولت = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الخام

ًمثل مجمٕى الضًىن التي بدىػة اإلااؾؿت والتي جخدهل ٖلحها : عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ألاحىبي  - ص

٤ الٗال٢ت الخالُت  دؿب ٞو ل ؤوكُتها ٍو : مً الخاعج لخمٍى

 .مجمٕى الضًىن = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ألاحىبي

٤ الٗال٢ت الخالُت  :  ؤو ٞو

. ألامىا٫ الخانت – مجمٕى الخهىم = عؤؽ اإلاا٫ الٗامل ألاحىبي

بخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل هي ٢ؿِ ؤو حؼء مً ؤلاخخُاحاث : بخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل - ٌ

ت واإلاغجبُت بعجباَا مباقغا بضوعة ؤلاؾخٛال٫ والتي لم حِٛ مً َٝغ اإلاىاعص  الىعاهُت الًغوٍع

. الضوعٍت 

ش مٗحن ًٖ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الظي جدخاحه  ومىه ٞةخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل حٗبر في جاٍع

ش   1.اإلااؾؿت إلاىاحهت صًىجها اإلاؿخد٣ت في َظا الخاٍع

ُت  – ألانى٫ اإلاخضاولت = بخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الضًىن ال٣هحرة ألاحل ما ٖضا الؿلٟاث اإلاهٞغ

ىت -  و . حٗٝغ بالٟغ١ بحن عؤؽ اإلاا٫ الٗامل وبخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل : الخٍؼ

٤ الٗال٢ت الخالُت  : وجدؿب ٞو
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ىت . بخخُاحاث عؤؽ اإلاا٫ الٗامل – عؤؽ اإلاا٫ الٗامل = الخٍؼ

غ ًٖ بخخماالث الىجاح ؤو الٟكل اإلاالي لها بةؾخسضام  -5 ت اإلايكأث والخ٣ٍغ الخيبا بةؾخمغاٍع

 . Zهمىطج 

٤ بؾخسضام اليؿب اإلاالُت في بم٩اهُت الخيبا بالىجاٖت  ٌؿخسضم الخدلُل اإلاالي الخضًث ًٖ ٍَغ

 .وال٨ٟاءة اإلاالُت للماؾؿت اإلاؿخ٣بلُت ومىه ؤصاة لإلخخُاٍ اإلاؿب٤ إلخخما٫ الٟكل اإلاالي لها 

ض ًٖ ج٩لٟت : "اإلاٟهىم الثاوي  هجاح اإلاكغوٕ ٌٗني ؤن اإلاكغوٕ ًد٤٣ ٖاثضا ٌؿاوي ٖلى ألا٢ل ؤو ًٍؼ

". عؤؽ اإلاا٫ ، ؤما ٞكل اإلاكغوٕ  ًد٤٣ ٖاثضا ٚحر مىاؾب ؤي ٣ًل ًٖ ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ 

الٟكل اإلاالي َى ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت ؤو اإلاكغوٕ ٖلى م٣ابلت بلتزاماجه لضي :" اإلاٟهىم الثالث 

ٗخمض ًٖ َظٍ  ض ًٖ مجمٕى مُلىباجه ، َو م مً ؤن مجمٕى ؤنىله ًٍؼ بؾخد٣ا٢ها وطل٪ بالٚغ

الخالت بمهُلر الٟكل الٟني ، ؤما خالت ؤلاٞالؽ ؤو الٟكل الخ٣ُ٣ي ٞخدضر بد٨م ال٣اهىن 

. ٖىضما ٌعجؼ اإلاكغوٕ ًٖ صٞ٘ صًىهه 

٠ الؿاب٣ت الٟكل الخالي ٌٗني خالت مالُت جهل بلحها اإلااؾؿت مٗبر ًٖ ٢ضعة اإلااؾؿت  مً الخٗاٍع

اء باإللتزاماث اإلاالُت بججاٍ صاثىحها  مما ٌٗبر ًٖ ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت في مىانلت وكاَها .ٖلى الٞى

. هٓغا للىيُٗت الخغحت 

جغح٘ ؤؾباب الٟكل اإلاالي بلى ؤؾباب صازلُت وؤزغي زاعحُت خُث :  ؤؾباب الٟكل اإلاالي  - ث

 1:جخمثل ألاؾباب الضازلت للٟكل اإلاالي بلى ألاؾباب الخالُت 
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غة وجىػَٗها  - ل اإلاسخلٟت اإلاخٞى ج ألامثل في بَاع مهاصع الخمٍى ٞكل ؤلاصاعة في بًجاص اإلاٍؼ

 .اليؿبي بحن اإلاىاعص الظاجُت واإلاىاعص الخاعحُت 

ل ؤو الجهاػ ؤلاصاعي  - ٞكل بصاعة اإلااؾؿت في بًجاص الخىُٓم اإلاالي ،ؾىاء في ٩َُل الخمٍى

اإلاكٝغ ٖلى خغ٦ت ألامىا٫ في اإلااؾؿت وزاعحها ، ومً زم ٖضم ٢ضعجه ٖلى بصاعة ؤمىالها 

 .بىجاح 

ٞكل بصاعة اإلااؾؿت في بًجاص هٓام الخىحُه اإلاالي الؿلُم ؾىاء في جسهُو اإلاىاعص اإلاالُت  -

٣لل اإلاساَغ التي ج٨خىٟها  ج ٌٗٓم عبدُتها ٍو  .،ؤو مٍؼ

ت  - ٞكل ٚضاعة اإلااؾؿت في بًجاص هٓام اإلاخابٗت واإلاغا٢بت اإلاالُت الؿلُم الظي ًم٨ً مً مٗٞغ

 :مضي 

لي إلخخُاحاث اإلااؾؿت  -1 ج الخمٍى  .ؾالمت اإلاٍؼ

 .ج٩لٟت اإلاىاعص اإلا٣تريت مً الخاعج في بَاع عبدُت اإلااؾؿت  -2

ومً ألاؾباب  الضازلُت التي ًم٨ً ؤن حؿاَم في الٟكل اإلاالي ٦ظل٪ ؾىء الخسُُِ للٗملُاث 

ضم ال٣ضعة ٖلى حُٛحر مىانٟاث اإلاىخىج ، جى٠٢ لخٍُى ؤلاهخاج ، ؤلايغاباث الٗمالُت  ؤلاهخاحُت ٖو

٤ وصعاؾت الؿى١  . وؾىء بصاعة الدؿٍى

. الٓغوٝ الؿُاؾُت ٚحر مؿخ٣غة والتي جازغ ٖلى ؤٖما٫ اإلااؾؿت وهخاثجها  -

 .الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الٗامت ،والضوعاث ؤلا٢خهاصًت مً عواج ب٢خهاصي و٦ؿاص  -

-  ً  .مجابهت اإلااؾؿت ألػماث َاعثت ٧اإليغاباث الٗمالُت وه٣و الخمٍى

ٗاث وال٣ىاهحن ٣٦ىاهحن ؤلاؾخحراص والخهضًغ وهٓام مغا٢بت الٗملت  -  .الخُٛحر في الدكَغ
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حُٛحر ْغوٝ اإلاىاٞؿت في الؿى١ ٦ضزى٫ مىاٞؿا ٢ىي ًدخل وؿبت ٦بحرة مً الخهت  -

 .الؿى٢ُت 

م مً حٗضص ألاؾباب للٟكل اإلاالي جب٣ى ؤلاصاعة اإلاؿاولت بيؿبت ؤ٦بر ًٖ الٟكل اإلاالي لٗضم  ٖلى الٚغ

 ٦DUN ETٟاءتها وؾىء الدؿُحر صازلها و٢ض صٖم طل٪ في صعاؾت بؾخُالُٖت ٢امذ بها قغ٦ت 

BRADES TREET  

 1:خُث جىنلذ بلى ؤن الخدلُل ألاحي َى بمثابت ٖىامل مؿببت للٟكل اإلاالي وهي 

.  باإلائت مً الٗىامل اإلاؿببت للٟكل اإلاالي 1،39ًمثل : ٖضم ٦ٟاءة ؤلاصاعة  -1

 . باإلائت 2ًمثل وؿبت : ؤلاَما٫  -2

 . باإلائت 1ًمثل : التزوٍغ  -3

 باإلائت مثل الؿغ٢اث والخغاث٤ ، ألاػماث 9،0ألاخضار التي جدضر ٞجإة بيؿبت : ال٩ىاعر  -4

 .اإلاالُت 

 . باإلائت 3وجمثل وؿبت :ؤؾباب ؤزغي  -5

حٗضصث الىماطج ال٨مُت التي جخيبإ بالٟكل :  بٌٗ الىماطج ال٨مُت للخيبا بالٟكل اإلاالي  - ر

ٚحر ؤهه ًجب بزخُاع هٕى الىمىطج .اإلاالي للماؾؿت ألامغ الظي ًجٗل مً الهٗب ًٖ ألازغ 

 .َب٣ا للٓغوٝ اإلاالُت للماؾؿت والٓغوٝ اإلادُُت بها 

 : ومً ؤقهغ الىماطج ال٨مُت للخيبا بالٟكل اإلاالي ما ًلي 
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ا في الخيبا بالٟكل في اإلااؾؿاث  : 1974" همىطج ؤلثمان  وما٥ ٧ٙى  -1 مً ؤ٦ثر الىماطج قُٖى

 ، بؾخ٨ماال 1974َى الظي خضص في صعاؾت ؤلثمان وما٥ ٧ٙى و٢ض وي٘ َظا الىمىطج ؾىت 

 . 1968لىمىطج ويٗه ؤلثمان ٖام 

لى ُٖىت مً 22بٖخمض همىطج ؤلثمان ٖلى   ماؾؿت زم صعاؾخه خالتها اإلاالُت خُث 66 وؿبت مالُت ٖو

 . ماؾؿت هاجخت وألازغي ٞاقلت 33وحض 

كل اإلااؾؿاث  ول٣ض جم بزخُاع زمؿت وؿب مالُت بٖخبرث ٦إخؿً اليؿب ألحل جمُحز هجاح ٞو

ظٍ اليؿب الخمؿت اإلامثلت في اليؿب الخالُت .  1.َو

X1 = (جمثل وؿبت الؿُىلت م٣اعهت بةؾخسضاماث اإلااؾؿت ). بحمالي ألانى٫ / عؤؽ اإلاا٫ الٗامل . 

X2 = لت ألاحل في اإلااؾؿت).بحمالي ألانى٫ / ألاعباح اإلادخجؼة   (حٗبر ًٖ الغبدُت ٍَى

X3 = حؿمذ ب٣ُاؽ ؤلاهخاحُت الخ٣ُ٣ُت ألنى٫ )بحمالي ألانى٫ / ألاعباح ٢بل الٟىاثض والًغاثب

 . (اإلااؾؿت

X4 = ال٣ُمت اإلاداؾبُت إلحمالي بلتزاماث اإلااؾؿت / ال٣ُمت الخالُت لخ٤ اإلال٨ُت.( ٘ حٗبر ًٖ الٞغ

 . (اإلاالي

X5 = ت).بحمالي ألانى٫ / اإلابُٗاث  . (حٗبر ًٖ ٢ضعة جىلُض ألانى٫ مً زال٫ اإلابُٗاث الؿىٍى

 : SHERRORD "1987" همىطج  -2

 :لهظا الىمىطج َضٞحن عثِؿحن 

                                                           
 ، 2004زبراء مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لإلصاعة الٗلُا ، مجاالث ج٣ُُم ألاصاء الٟٗا٫ ، الُبٗت الثالثت ، مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت ، مهغ ، - 1

  .17-16م م 
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ما٫  - ؤ . الخ٣ُُم إلاساَغ ألٖا

 .  الٟكل اإلاالي  - ب

 في َظا الىمىطج ًخم ٖغيها ٖلى الٟئاث التي Zخُث باليؿبت لخ٣ُم مساَغ ؤلاثخمان ٞةن ٢ُم 

ومىه بؾخيخاج .جهىٟها بلى خاالث مخٗضصة ومم٨ىت للماؾؿت ٢هض بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى ال٣غوى 

لُه ج٣ؿم ال٣غوى بلى زمؿت ٞئاث خؿب صعحت  خالت اإلااؾؿت َل هي هاجخت ؤو ٞاقلت ٖو

: اإلاساَغة ٦ماًلي 

 Zقيمت  دزحت املخاؾسة  الفئت 

 25 ٢غوى ممخاػة  ألاولى 

 20 ٢غوى ٢لُلت اإلاساَغة  الثاهيت 

 5 ٢غوى مخىؾُت اإلاساَغة  الثالثت 

 5 ٢غوى ٖالُت اإلاساَغة  السابعت 

٢غوى ٖالُت اإلاساَغة حضا   الخامظت 

 

5 

٤ الٗال٢ت الخالُت  : وجم نُاٚت َظا الىمىطج ٞو

: خُث اإلاخٛحراث جخمثل في اليؿب اإلاالُت الخالُت 

X1 = (جمثل وؿبت ؾُىلت)بحمالي ألانى٫ ، / نافي عؤؽ اإلاا٫ الٗامل . 

X2 = (جمثل وؿبت الؿُىلت )بحمالي ألانى٫ ،/ ألانى٫ الؿاثلت . 

X3 = بحمالي ألانى٫ ،/ بحمالي خ٣ى١ اإلاؿاَمحن(٘  . (جمثل وؿبت ٞع
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X4 = (جمثل وؿبت عبدُت)بحمالي ألانى٫ ،/ نافي ألاعباح ٢بل الًغاثب . 

X5 = بحمالي ؤلالتزاماث ،/بحمالي ألانى٫(٘  . (جمثل وؿبت ٞع

X6 = ألانى٫ الثاًخت ،/ بحمالي خ٣ى١ اإلاؿاَمحن(٘  . (جمثل وؿبت ٞع

 Zهضعؽ اليؿب اإلاالُت الخمؿت ،زمؿت مخٛحراث مؿخ٣لت ؤما اإلاخٛحر الخاب٘ ٞهى ًغمؼ له بالغمؼ 

ايُت  ايُا بالٗال٢ت الٍغ ٗبر ٖىه ٍع ،خُث ٌٗخبر َظا الىمىطج همىطحا مٗضال لىمىطج ؤلثمان ،َو

: الخالُت 

وبمىحب َظٍ الٗال٢ت ج٣ؿم اإلايكأث بلى زالزت ؤنىاٝ ألحل ٢ُاؽ مضي ال٣ضعة ٖلى مؼاولت وكاَها 

:  وهي

.  ٞإ٦ثر Z =99،2اإلااؾؿاث الىاجخت هي اإلااؾؿاث التي ج٩ىن ٞحها ٢ُمت : الهى٠ ألاو٫  -

ا ، ؤي : الهى٠ الثاوي  - جمثل نى٠ اإلااؾؿاث التي هي مك٩ى٥ في بم٩اهُت بؾخمغاَع

  .81،1 ؤ٢ل مً Zبخخما٫ ؤلاٞالؽ واعص ٞحها وج٩ىن ٢ُمت 

 مدهىعة بحن Zاإلااؾؿاث التي ًهٗب الخيبا بىيٗها اإلاالي وج٩ىن ٢ُمت : الهى٠ الثالث  -

  ج٩ىن في اإلاجا٫  Z ؤي ٢ُمت 99،2 و81،1

 بطا ٧اهذ هدُجخه مىحبت ٞاإلااؾؿت حُضة وبُٗضة KIDAَب٣ا لىمىطج  : KIDA 1981همىطج  -1

٤ Zوجدؿب ٢ُمت .ًٖ زُغ ؤلاٞالؽ ؤما بطا ٧اهذ ؾالبت ٞهي مغجخت بلى خالت ؤلاٞالؽ   ٞو

 :اإلاٗاصلت الخالُت 
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: وخُث ؤن اإلاخٛحراث اإلاخمثلت للمٗاصلت هي 

X1 = بت . بحمالي ألانى٫ / نافي الغبذ بٗض الًٍغ

X2 = بحمالي ؤلالتزاماث / خ٣ى١ اإلاؿاَمحن .

X3 = ؤلالتزاماث اإلاخضاولت / ألانى٫ الؿاثلت .

X4 = بحمالي ألانى٫ / اإلابُٗاث .

X5 = بحمالي ألانى٫ / الى٣ضًت .

ت  جم٨ً َظٍ الىماطج ال٨مُت للخيبا بالٟكل اإلاالي مً اإلاٟايلت وبجساط ٢غاع ؤلاٞالؽ ؤو بؾخمغاٍع

. اإلااؾؿت 

غاى الخدلُل اإلاالي وبجساط ال٣غاعاث  -6 ٌٗخبر هٓام صًبىهذ مً ؤًٞل : همىطج صًبىهذ أٚل

ألاؾالُب لبُان الٗال٢ت بحن اإلاغا٦ؼ في اإلااؾؿت ومىه بم٩اهُت وي٘ ؤؾلىب ع٢ابت بةؾخسضام 

٘ اإلاالي  : بٌٗ اليؿب ٦يؿب اليكاٍ والغبدُت ووؿب الٞغ

ت صعحت بؾهام  ُت بما ٌؿاٖض ٖلى جدلُل ومٗٞغ ًخ٩ىن ؤؾلىب صًبىهذ مً ٖضة ؤحؼاء ؤو ؤهٓمت ٖٞغ

٘ والخُُٛت ، خاٞت الغبذ وصعحت ًخ٩ىن ؤؾلىب صًبىهذ مً ٖضة  مسخل٠ الٗىانغ في الغبدُت والٞغ

ت صعحت بؾهام مسخل٠ الٗىانغ في الغبدُت  ُت بما ٌؿاٖض ٖلى جدلُل ومٗٞغ ؤحؼاء ؤو ؤهٓمت ٖٞغ

٘ والخُُٛت ، خاٞت الغبذ وصعحت بؾخٛال٫ ألانى٫ ؾىاء الثابخت ؤو اإلاخضاولت ؤو َما مٗا   1.والٞغ

٤ هٓام صًبىهذ  : والك٩ل الخالي ًمثل ؤؾلىب الخدلُل ٞو
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٤ هٓام صًبىهذ ، خُث الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت ًدؿب ٦ما ًلي  06: الشكل زقم  الخدلُل اإلاالي ٞو

الحافت       السفع والخغؿيت :                         

 (حق امللكيت /ألاضىل الثابخت) (املبيعاث/ضافي الدخل)إطهام ألاضىل الثابخت    

 (حق امللكيت/ألاضىل املخداولت) (املبيعاث/ضافي الدخل)إطهام ألاضىل املخداولت 

  (حق امللكيت/املخصون) (املبيعاث/ضافي الدخل )إطهام املخصون           

   (حق امللكيت/ أوزاو القبؼ والرمم ) (املبيعاث/ضافي الدخل)إطهام أوزاو القبؼ والرمم 

معدل دوزان ألاضىل  

 (ألاضىل الثابخت / املبيعاث)

  (ألاضىل املخداولت/املبيعاث )

  (املخصون/ املبيعاث)

 . (أوزاو القبؼ والرمم/ املبيعاث)

حق / ألاضىل الىقدًت وشبه الىقدًت ) (املبيعاث/ضافي الدخل)إطهام الىقدًت وشبه الىقدًت 

(  ألاضىل الىقدًت وشبه الىقدًت/ املبيعاث )(امللكيت 

عبد الغفاز حىفي ، إلادازة املاليت املعاضسة ، مدخل إجخاذ القسازاث ،الداز الجامعيت ، : املطدز 

  .99 ، ص،1991مطس ، 

)) 
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 .أطلىب جحليل الخعادل : الفسع الثاوي 

 .مٟهىم ه٣ُت الخٗاص٫ حؿمى بى٣ُت الخٗاص٫ ؤو ٖخبت اإلاغصوصًت ؤو ه٣ُت الخىاػن : أوال 

الى٣ُت التي جهل ٞحها اإلااؾؿت بلى حُُٛت مجمٕى ج٩الُٟها ع٢م ؤٖمالها بدُث ج٩ىن "وحٗٝغ بإجها 

". هدُجتها مٗضومت

الى٣ُت التي ٩ًىن ٞحها ؤلاهخاج بالىخضاث ؤو اإلابُٗاث والضًىاع ال جد٤٣ ال عبذ " وحٗٝغ ٦ظل٪ بإجها 

". وال زؿاعة

ما٫ اإلاد٤٣ زال٫ ٞترة مُٗىت والظي ٌؿمذ  ٠ الؿاب٣ت وٗٝغ ٖخبت اإلاغصوصًت بغ٢م ألٖا مً الخٗاٍع

. بخُُٛت بحمالي الخ٩ال٠ُ وجد٤ُ٣ هدُجت مٗضومت 

. ٌؿخٗمل جدلُل الخٗاص٫ في الى٣اٍ الخالُت : إطخعماالث جحليل الخعادل : ثاهيا 

. جدضًض ٩َُل ال٩لٟت بحن زابخت ومخٛحرة وؤزغ حُٛحر ؤخضَما في ألازغي وفي عبدُت اإلاكغوٕ  -1

 .بجساط ال٣غاعاث الخانت بالخهيُ٘ ؤو الكغاء  -2

 .بجساط ال٣غاعاث الخانت ب٣ٗىص البُ٘  -3

 .بجساط ال٣غاعاث في بهخاج ؤنىاٝ حضًضة ؤو الخى٠٢ ًٖ بهخاج بٌٗ ألانىاٝ  -4

٤ الخدضًض اإلاؿب٤ إلاا َى حجم ؤلاهخاج الىاحب بهخاحه وبُٗه مً اإلاىخىج الجضًض  وطل٪ ًٖ ٍَغ

 .ألحل حُُٛت َظٍ الخ٩ال٠ُ 

٣ت جدلُل الخٗاص٫ بةجساط ٢غاع جدضًض ألاؾٗاع إلاىخجاث اإلااؾؿت في خالت  - ٦ما حؿمذ ٍَغ

ا ٖلى عبدُت اإلااؾؿت  ا بُٗها وجإزحَر . بهسٟاى ؤو بعجٟإ ؤؾٗاَع
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٦ما حٗخبر ٖخبت اإلاغصوصًت ؤصاة لخدلُل الخُغ ؤلاؾخٛاللي والظي َى ٖباعة ًٖ خالت ٖضم  -

خُث ٌؿمذ بخهي٠ُ الخ٩ال٠ُ بلى ج٩ال٠ُ مخٛحرة . الخإ٦ض مً ؤلاًغاصاث لضوعة ؤلاؾخٛال٫ 

ما٫   .وج٩ال٠ُ زابخت زم صعاؾت الٗال٢ت بُجهما وجإزحر َظا ألازحر ٖلى ع٢م ألٖا

٦ما ٌؿخسضم ؤؾلىب جدلُل الخٗاص٫ في بجساط ٢غاع حٛحر بؾتراجُجُاث ؤلاصاعة ؤو ما ٌؿمى  -

ت مضي جإزحر حٛحر ٖىامل ه٣ُت الخٗاص٫ ٖلى ؤعباح الىخضة .بخدلُل الخؿاؾُت  ى مٗٞغ َو

 1.ؤلا٢خهاصًت وه٣ُت الخٗاص٫ لها 

 .حظاب عخبت املسدودًت : ثالثا 

ايُا وبُاهُا   .جدؿب ٖخبت اإلاغصوصًت ٍع

: حظاب عخبت املسدودًت زياغيا  -1

 .الخ٩ال٠ُ الثابخت = بةؾخسضام الٗال٢ت َامل ٖلى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة - ؤ

 :ألحل طل٪ وؿخسضم الغمىػ الخالُت 

ما٫ الهافي : ٕع م  . ع٢م ألٖا

. الخ٩ال٠ُ الثابخت : ث زا 

. ج٩ال٠ُ مخٛحرة – ع ٕ م = الهامل ٖلى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة: م/ث/ٌ

  0= جا ومىه هدُجت. ث = م/ث/ٌ: ٖىض ع ٕ ن ٩ًىن 

ث جا  ------------------ م /ث/ٌ
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  (م/ ث/ ٌ) / (ع ٕ م   ث جا )= ٕع ن--------------- ع ٕ م 

ما٫ الهافي ٩ًىن لضًىا  - ب :  بهُال٢ا مً الٗال٢ت الؿاب٣ت وب٣ؿمت البؿِ واإلا٣ام ٖلى ع٢م ألٖا

خُث  ((ع ٕ م) /(م/ث/ٌ) /(ث زا))= ((ع ٕ م ) /(م/ث/ٌ) / (ع ٕ م) /(ع ٕ م  ث جا  ))=ع ٕ

ى زابذ مهما ٧ان ع ٕ م  (ع ٕ م) / (م/ث/ٌ) ؤي ًمثل .َى مٗض٫ الهامل ٖلى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة ،َو

ما٫ الهافي  اصة في الهامل هدُجت الخٛحر في ع٢م ألٖا  وؿبت الٍؼ

لخؿاب وجمثُل ٖخبت اإلاغصوصًت بُاهُا وؿخسضم الٗال٢اث : حظاب عخبت املسدودًت بياهيا  -2

 .الخالُت 

 ث زا = م/ث/ٌ: بةؾخسضام الٗال٢ت  - أ

 .خُث وؿخسضم في طل٪ مٗلم مخٗامض ومخجاوـ في جمثُل َظٍ الٗال٢اث 

ث زا  = 1ٕ

. مٗض٫ الهامل ٖلى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة : ؤؽ خُث ؤ = 2ٕ
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الخمثيل البياوي لعخبت املسدودًت بعالقت الهامش والخكاليف الثابخت   07: الك٩ل ع٢م 

 

مً بٖضاص الُالب  : املطدز 

: بةؾخسضام ٖال٢ت الىدُجت  - ب

 .ث زا – الهامل ٖلى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة = الىدُجت

بجساط ال٣غاع اإلاالي  : الٟهل ألاو٫ 

ما٫ : ؽ   خُث ؽ = 1ٕ . َى ع٢م ألٖا

ث زا  – ؤ ؽ = 2ٕ

. ٖىض هدُجت مٗضومت جخد٤٣ ٖخبت اإلاغصوصًت 
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 الخمثيل البياوي لعخبت املسدودًت بعالقت الىديجت  08: الشكل زقم 

 

مً بٖضاص الُالب  : املطدز 

مجمٕى الخ٩ال٠ُ  = ع ٕ م: بةؾخسضام الٗال٢ت الخالُت  - ج

 ث زا + ؽ'ؤ= 2ؽ    ٕ= 1ٕ

. ع ٕ م / مٗض٫ الخ٩لٟت اإلاخٛحرة : ' خُث ؤ
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 الخمثيل البياوي لعخبت املسدودًت بعالقت زقم ألاعمال ومجمىع الخكاليف  09: الشكل زقم 

 

مً بٖضاص الُالب  : املطدز 

. الخحليل بئطخخدام السوافع املاليت : الفسع الثالث 

ل ،وؤلاؾدثماع خُث  للغواٞ٘ صوعا َاما في بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت في اإلااؾؿت ال ؾُما ٢غاع الخمٍى

ج٣ىم الغاٞٗت اإلاالُت بدصخُو وجدلُل ألازُاع اإلاالُت الىاججت ًٖ بؾخسضام الضًىن ومىه بجساط 

ل الخاعجي ؤو الظاحي  ما٫ الىاجج .٢غاع الخمٍى بِىما الغاٞٗت الدكُٛلُت ٞهي جدلل مضي وحىص زُغا أٖل

. ًٖ بؾخسضام الخ٩ال٠ُ الثابخت في ٖملُاث إلؾخٛال٫ صازل اإلااؾؿت 

: مفهىم وحظاب السافعت املاليت : أوال 

٘ اإلاالي َى بٖخماص اإلايكإة ٖلى ؤلاٞتراى مً اإلااؾؿاث اإلاالُت في ؾض بخخُاحاتها "  ٣ًهض بالٞغ

" . اإلاالُت 
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٠ الؿاب٤ وٗٝغ الغاٞٗت اإلاالُت بإجها ماقغ ل٣ُاؽ مضي جإزغ ألامىا٫ الخانت للماؾؿت  مً الخٍٗغ

ومىه الخإزحر ٖلى اله٩ُل الخالي ألامثل للماؾؿت  . بىحىص اإلاضًىهُت في اإلااؾؿت 

 1:وجدؿب الغاٞٗت اإلاالُت ٦ما ًلي 

٘ اإلاالي الخُٛحر اليؿبي في الضزل ٢بل / الخُٛحر اليؿبي في الٗاثض ٖلى الؿهم ؤو عؤؽ اإلاا٫ = صعحت الٞغ

بت  . الٟاثضة والًٍغ

٘ اإلاالي: ؤو  بت = صعحت الٞغ بت )/ الغبذ ما ٢بل الٟاثضة والًٍغ ٞىاثض – الغبذ ٢بل الٟاثضة والًٍغ

  (الضًىن 

٘ اإلاالي ٌٗخمض ٖلى الٗال٢ت بحن مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألانى٫ وج٩ىن عؤؽ اإلاا٫ اإلا٣ترى  . بن حضوي الٞغ

:  خُث 

٘ اإلاالي مىحب مما  - بطا ٧ان ٖاثض ألانى٫ ؤ٦بر مً ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ اإلا٣ترى ٩ُٞىن جإزحر الٞغ

ض مً  ٤ الضًىن ألهه ؾٝى ًٍؼ ل ًٖ ٍَغ ٌصج٘ اإلااؾؿت ٖلى ؤلا٢تراى وبجساط ٢غاع الخمٍى

. عبدُت خملت ألاؾهم 

ؤما بطا ٧ان مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألانى٫ ؤ٢ل مً ج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ ٞةن ٖىاثض خملت ألاؾهم  -

اصة اإلاساَغة اإلاالُت   .ؾٝى ٩ًىن ؤ٢ل مً مٗض٫ ٖاثض ألانى٫ ومىه ٍػ

خماص ٖلى اإلاضًىهُت متى ٧اهذ  ت الخاالث التي ًم٨ً للماؾؿت ؤلٖا جم٨ً الغاٞٗت اإلاالُت مً مٗٞغ

 .ٖىاثضَا مغجٟٗت م٣اعهت بخ٩لٟتها 
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: مفهىم وحظاب السافعت الدشغيليت : ثاهيا 

 1".اإلاضي الظي وؿخسضم ُٞه الخ٩ال٠ُ الثابخت في ٖملُاث اإلااؾؿت"الغاٞٗت الدكُٛلُت هي 

بطن وٗٝغ الغاٞٗت الدكُٛلُت بإجها طل٪ الخُٛحر في ؤعباح اإلااؾؿت الىاجج ًٖ الخُٛحر في بؾخسضام 

. الخ٩ال٠ُ الثابخت في الٗملُاث ؤلاؾخٛاللُت 

حؿمذ الغاٞٗت الدكُٛلُت للماؾؿت مً جدضًض ٖخبت اإلاغصوصًت ومىه حجم ؤلاهخاج اإلاالثم لظل٪ 

. وبالخإ٦ُض حٗض ٦م٣ُاؽ إلجساط ٢غاع ؤلاؾدثماع في مىخىج حضًض مً ٖضمه 

٤ الٗالمت الخالُت  ٘ الدكُٛلي ٞو  : جدؿب صعحت الٞغ

٘ الدكُٛلي   . الخٛحر في ٖضص الىخضاث اإلاباٖت %/  الخٛحر في نافي الغبذ % = صعحت الٞغ

-  ٘ ٘ الدكُٛلي مغجٟ٘ ػاصث مغصوصًت اإلااؾؿت بم٣ضاع مٗامل الٞغ ٧لما ٧ان مٗامل الٞغ

. الدكُٛلي 

 ù^:مفهىم وحظاب السفع املشترك : ثالثا 

٘ اإلاالي والدكُٛلي مٗا في وكاَها   ٘ ال٨لي َى بؾخسضام اإلااؾؿت للٞغ ٘ اإلاكتر٥ ؤو الٞغ الٞغ

٘ اإلاكتر٥ ٦ما ًلي  : هدؿب صعحت الٞغ

٘ اإلاكتر٥ . وؿبت الخٛحر في اإلابُٗاث / وؿبت الخٛحر في الٗاثض ٖلى الؿهم = صعحت الٞغ

٘ اإلاكغ٥: ؤو هي  ٘ اإلاالي = الٞغ ٘ الدكُٛلي  الٞغ . الٞغ
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: الخحليل بئطخخدام اليظب املاليت :الفسع السابع 

 1." حٗبر اليؿبت ًٖ الٗال٢ت بحن بىضًً ؤو ؤ٦ثر مً بىىص ال٣ىاثم اإلاالُت:" مفهىم اليظبت : أوال 

: أهميت الخحليل عً ؾسيق اليظب املاليت : ثاهيا 

٤ اليؿب اإلاالُت اإلااؾؿت مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت  . ًم٨ً الخدلُل ًٖ ٍَغ

. جم٨ً اإلادلل اإلاالي مً الخٛلب ٖلى ما ٌؿمى بمك٩لت الدجم في ألاصب اإلاداؾبي  -

 .ؤي ؤلازخالٝ في ؤحجام اإلااؾؿاث ٖىض ٖملُت اإلا٣اعهت ل٣ىاثم َظٍ اإلااؾؿت 

ت  و٢غاءة حُضة لل٣ىاثم اإلاالُت  - ٤ اليؿب اإلاالُت جم٨ً اإلادلل مً مٗٞغ بن الخدلُل ًٖ ٍَغ

للماؾؿت ختى ج٩ىن بمثابت ٢اٖضة مٗلىماجُت جم٨ىه مً بىاء وبجساط ال٣غاعاث اإلاالُت في 

. و٢تها اإلاىاؾب 

ماقغاث مالُت ًم٨ً بؾخسضامها بىاؾُت مخسظي ال٣غاع والتي حُٗجهم "بن اليؿب اإلاالُت هي  -

 ".في الخ٨م ٖلى ؤصاء اإلااؾؿاث وجى٢٘ ألاصاء في اإلاؿخ٣بل 

٤ اليؿب  - ًخم٨ً اإلاؿحر اإلاالي مً مخابٗت مضي جُىع وبعج٣اء "بةؾخسضام الخدلُل ًٖ ٍَغ

اإلااؾؿت وبججاَاث َظا الخُىع وبالخالي بجساط ال٣غاعاث وعؾم الؿُاؾاث التي حُٗي نىعة 

  (...اإلاؿاَمحن ، البىى٥ ، الؼباثً ، اإلاىعصًً )للمتهمحن ؤ٦ثر بالىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت 
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: ؤهىإ اليؿب اإلاالُت : زالثا 

اث ؤؾاؾُت وهي   1:ج٣ؿم اليؿب اإلاالُت بلى زمـ مجمٖى

. وؿب الؿُىلت ، وؿب اليكاٍ ، ووؿب ؤلا٢تراى ، ووؿب الخُُٛت ، ووؿب الغبدُت 

اء وبضًىجها : وؿب الؿُىلت  -1 ت مضي ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى حؿمذ َظٍ اليؿب بمٗٞغ

ظٍ في  لها بلى ه٣ضًت َو ال٣هحرة ألاحل بةؾخسضام الؿُىلت اإلاالُت اإلاخاخت لها ؤو التي جدٍى

 :ومً وؿب الؿُىلت اليؿب الخالُت . ألاحل ال٣هحر 

حٗبر َظٍ اليؿبت ًٖ ٖضص مغاث : وحؿمى ٦ظل٪ بيؿبت الؿُىلت الٗامت : وؿب الخضاو٫  - ؤ

 :وجدؿب ٦ما ًلي . حُُٛت الخهىم اإلاخضاولت بةؾخسضام ألانى٫ اإلاخضاولت 

الخهىم اإلاخضاولت  / ألانى٫ اإلاخضاولت = وؿبت الؿُىلت الٗامت

الضًىن ال٣هحرة ألاحل  / ألانى٫ ال٣هحرة ألاحل : ؤي 

٘  - ب ىت الٗامت ؤو الؿُىلت اإلاسخهغة :  وؿبت الخضاو٫ الؿَغ جىضر . وحؿمى ٦ظل٪ بيؿبت الخٍؼ

 َظٍ الٗال٢ت مضي بم٩اهُت ؾضاص ؤلالتزاماث ال٣هحرة ألاحل زال٫ ٞترة ٢هحرة 

ٗبر ٖجها بالٗال٢ت الخالُت . وطل٪ صون بخدؿاب اإلاسؼوهاث  : َو

ىت الٗامت حر الجاَؼة = وؿبت الخٍؼ الضًىن ال٣هحرة ألاحل  / ال٣ُم الجاَؼة ٚو

حٗبر َظٍ اليؿبت ًٖ مضي ؾضاص ؤلالتزاماث ال٣هحرة ألاحل :  وؿبت الؿُىلت الخالُت  - ث

٤ الٗال٢ت الخالُت . بةؾخسضام الؿُىلت الى٣ضًت اإلاخاخت ٣ِٞ   وجدؿب ٞو
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الضًىن ال٣هحرة ألاحل  / الى٣ضًت وما ٌٗاصلها = وؿبت الؿُىلت الخالُت

حؿمى بيؿب ٢ُاؽ ٦ٟاءة اليكاٍ ؤو ٦ٟاءة اإلااؾؿت في بؾخسضام مىاعصَا : وؿب اليكاٍ  -2

 اإلاخاخت 

: ومً بحن وؿب اليكاٍ ، اليؿب الخالي 

جبرػ َظٍ اليؿبت مضي بؾخُاٖت اإلااؾؿت في جىلُض وجد٤ُ٣ : مٗض٫ صوعان ألانى٫ الثابخت  - ؤ

٤ الٗال٢ت الخالُت   :ألاعباح ًٖ ٧ل صًىاع مؿخمغ وجدؿب ٞو

ألانى٫ الثابخت  / اإلابُٗاث الهاُٞت = مٗض٫ صوعان الخؿاباث

ت صوعان اإلاسؼون  - ب ٠ :  ؾٖغ جبحن َظٍ اليؿب ٖضص اإلاغاث التي ج٣ىم ٞحها اإلااؾؿت بخهٍغ

٤ الٗال٢ت الخالُت   :مسؼوجها زال٫ الؿىت و جدؿب ٞو

ت صوعان اإلاسؼون مخىؾِ اإلاسؼون  / ج٩لٟت قغاء الؿلٗت اإلاباٖت = ؾٖغ

خُث مخىؾِ اإلاسؼون َى اإلاخىؾِ الخؿابي إلاسؼون بضاًت وجهاًت اإلاضة  

ً  - ث ًبحن َظا اإلاٗض٫ الٟترة الؼمىُت التي ًب٣ى ُٞه اإلاسؼون في مساػن :  مٗض٫ ٞترة الخسٍؼ

لها ؤو بُٗه   اإلااؾؿت ٢بل جدٍى

٤ الٗال٢ت الخالُت  ً ٞو دؿب مٗض٫ ٞترة الخسٍؼ : ٍو

ً مٗض٫ صوعان اإلاسؼون  /  ًىم 360= مٗض٫ ٞترة الخسٍؼ

جبحن َظٍ اليؿبت ٖضص مغاث جدهُل اإلااؾؿت لضًىجها مً : مٗض٫ صوعان صًىن الٗمالء  - ط

٤ الٗال٢ت الخالُت . الٛحر ؤي ٦ٟاءة ٖملُت الخدهُل لخ٣ى٢ها مً الٗمالء   : وجدؿب ٞو
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مخىؾِ صًىن الٗمالء  / اإلابُٗاث آلاحلت = مٗض٫ صوعان صًىن الٗمالء

خُث مخىؾِ صًىن الٗمالء َى الىؾِ الخؿابي للٗمالء وؤوعا١ ال٣بٌ لبضاًت الٟترة وجهاًت الٟترة  

جبحن َظٍ اليؿبت ٖضص مغاث زال٫ الؿىت التي ج٣ىم ٞحها اإلااؾؿت : مٗض٫ صوعان صًىن اإلاىعصًً - ٌ

٤ الٗال٢ت الخالُت . بؿضاص بلتزامها ال٣هحرة ألاحل  : وجدؿب ٞو

مخىؾِ صًىن اإلاىعصًً   / (ؤوعا١ الضٞ٘ + اإلاىعصًً )= مٗض٫ صوعان صًىن اإلاىعصًً

٣ت صون الٗمالء   خُث ًدؿب مخىؾِ صًىن اإلاىعصًً بىٟـ ٍَغ

خماص ٖلى : وؿب ؤلا٢تراى  -3 ج٣ِـ وؿب ؤلا٢تراى اإلاضي الظي طَبذ بلُه اإلايكإة في ؤلٖا

ل بخخُاحاتها   1.ألامىا٫ اإلا٣تريت في جمٍى

: ومً اليؿب التي ج٣ِـ طل٪ ما ًلي 

لت ألاحل : وؿبت ؤلا٢تراى  - ؤ ٍى اء بةلتزامها ٢هحرة َو جبحن َظٍ اليؿبت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

٤ الٗال٢ت الخالُت .   :ؤي مضي بؾخُاٖت ألانى٫ اإلاخاخت في ؾضاص بحمالي صًىجها وجدؿب ٞو

مجمٕى ألانى٫  / مجمٕى ؤلالتزاماث = وؿبت ؤلا٢تراى

اء :  وؿبت ؤلا٢تراى بلى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن  - ب جبحن لىا َظٍ اليؿبت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

٤ الٗال٢ت الخالُت   وحُُٛت بحمالي صًىجها بةؾخسضام خ٣ى١ اإلاؿاَمحن وجدؿب ٞو

. بحمالي ؤلالتزاماث / مجمٕى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن 

٤ وؿبت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت بخُب٤ُ الٗال٢ت الخالُت  : ٦ما ًم٨ً خؿابها ٞو
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مجمٕى الخهىم  / ألانى٫ الخانت = وؿبت ؤلاؾخ٣اللُت اإلاالُت

اء وفي ألاحا٫ اإلادضصة ٖلى : وؿبت الخُُٛت  -4 جبحن وؿبت الخُُٛت ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

ومً اليؿب التي ج٣ِـ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى . ؾضاص الٟىاثض اإلاترجبت ًٖ ال٣غوى وؤ٢ؿاَها 

 : حُُٛت بلتزامها اليؿب الخالُت 

ج٣ِـ َظٍ اليؿبت ٢ضعة الكغ٦ت ٖلى حُُٛت الٟىاثض مً : مٗض٫ حُُٛت الٟىاثض باألعباح  -1

ل صازلي ومًمىن   ألاعباح التي حٗخبر مهضع جمٍى

٤ الٗال٢ت الخالُت  : وجدؿب ٞو

ٞىاثض الضًىن  / الغبذ ؤلاحمالي = حُُٛت الٟىاثض باألعباح

لت ألاحل بلى عؤؽ ما٫ الٗامل  -2 جىضر َظٍ اليؿبت مضي بم٩اهُت حُُٛت : الضًىن الٍُى

لت ألاحل بةؾخسضام عؤؽ اإلاا٫ الٗامل   ال٣غوى ٍَى

٤ الٗال٢ت الخالُت  لت اإلاضي : وجدؿب ٞو عؤؽ اإلاا٫ الٗامل  / الضًىن ٍَى

ج٣ِـ وؿب الغبدُت مضي ٦ٟاءة بصاعة اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ الغبذ ٖلى : وؿب الغبدُت  -5

لى خ٣ى١ اإلال٨ُت  لى ألانى٫ ٖو  1.اإلابُٗاث ٖو

:  ومً وؿب الغبدُت ، اليؿب الخالُت 

حٗبر َظٍ اليؿبت ًٖ ٦ٟاءة الٗملُت الدكُٛلُت في اإلااؾؿت ، : وؿبت َامل الغبذ ؤلاحمالي  - ؤ

٤ الٗال٢ت الخالُت   : وجدؿب ٞو
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ما٫ الهافي  / الىدُجت ؤلاحمالُت = وؿبت َامل الغبذ ع٢م ألٖا

جبحن َظٍ اليؿبت اإلاغصوصًت ، ؤو الغبدُت ٧ل صًىاع مؿدثمغ : وؿبت الغبذ بلى ؤلاؾدثماعاث   - ب

٤ الٗال٢ت الخالُت   : ومؿاَمخه في جد٤ُ٣ الغبذ ،وجدؿب ٞو

مجمٕى ؤلاؾدثماعاث  / الىدُجت الهاُٞت 

٦ما حؿمى ٦ظل٪ بمٗض٫ مغصوصًت ألامىا٫ الضاثمت  

لت ألاحل  + عؤؽ اإلاا٫ الٗامل الهافي = مجمٕى ؤلاؾدثماعاث: خُث  الضًىن ٍَى

جمثل َظٍ اليؿبت ؤصاة إلجساط ٢غاع ؤلاؾدثماع في ؤمىا٫ اإلااؾؿت ؤو ؤلالخجاء هدى ؤوكُت ؤزغي  

٤ الٗال٢ت الخالُت  : وجدؿب ٞو

خ٣ى١ اإلال٨ُت  / الىدُجت الهاُٞت = مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت

حؿمى اإلاغصوصًت الهاُٞت لألمىا٫ الخانت ، وحٗبر َظٍ اليؿبت ًٖ : وؿبت الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت 

الٗاثض الظي ًد٣٣ه اإلاال٥ ٖلى بؾدثماع ؤمىالهم باإلااؾؿت  

مساحل إجخاذ القساز املالي  : املبحث الثاوي  

بجساط ال٣غاع في مُضان ؤلاصاعة اإلاالُت نٗب وقا١ بط ًخُلب مً اإلاهاعة الٗلمُت والخبرة ال٩اُٞت 

ا اإلاغاحٗت .إلجساطٍ ، م٘ وحىص إلاٗلىماث مداؾبُت ٧اُٞت إلجساطٍ  َظٍ ألازحرة ٩ًىن مهضَع

وفي . اإلاداؾبُت الضازلُت إلاا ج٣ضمه مً مٗلىماث طاث زضمت في الى٢ذ اإلاىاؾب ٖىض بجساط ال٣غاع 

َظا اإلابدث ؾٝى هدىاو٫ مغاخل بجساط ال٣غاع اإلاالي في اإلاُالب الخالُت  
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: حعسيف عمليت إجخاذ القساز وخطائظ عمليت إجخاذ القساز : املؿلب ألاول 

: حٍٗغ٠ ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي : الٟٕغ ألاو٫ 

 ٠ غة لإلوؿان  : 1حٍٗغ . ٖملُت بجساط ال٣غاع هي ٖباعة ًٖ ٖملُت ٞىُت لخدضًض ؤخؿً البضاثل اإلاخٞى

 ٠ ٖملُت ؤو ؤؾلىب ؤلازخُاع الغقُض بحن ٖضص مً "حٗٝغ ٖملُت بجساط ال٣غاع ٦ظل٪ بإجها  : 2حٍٗغ

" . البضاثل اإلاخاخت لخد٤ُ٣ َضٝ مدضص

 ٠ ى  : "3حٍٗغ هي جل٪ الٗملُت اإلابيُت ٖلى الضعاؾت والخ٨ٟحر اإلاىيىعي الىاعي للىنى٫ بلى ٢غاع َو

". ؤلازخُاع ما بحن بىضًً 

جدلُل وج٣ُُم ل٩اٞت اإلاخٛحراث اإلاكتر٦ت والتي جسً٘ "حٗٝغ ٖملُت بجساط ال٣غاع بإجها  : 4حٍٗغ٠ 

بمجملها للخض٤ُ٢ والخمدُو بدُث ًخم بصزالها وبزًاٖها حمُٗها لل٣ُاؽ الٗملي ومٗضالث 

ت الٗلمُت وألاؾالُب ال٨مُت ؤلاخهاثُت للىنى٫ بلى خل ؤو هدُجت ، وؤزحرا  البدث الٗلمي والىٍٓغ

" بلى بؾخيخاحاث وجىنُاث لىي٘ َظا الخل ؤو الخلى٫ في مجا٫ الخُب٤ُ الٗملي وخحز الخىُٟظ 

ٖملُت بجساط ال٣غاع هي بؾخسضام اإلاىهجُت الٗلمُت والخدلُل ال٨مي إلزخُاع بضًل مً  : "5حٍٗغ٠ 

ت  ُت ؤن ًد٤٣ َظا البضًل اإلاىٟٗت ألا٦ثر لألٞغاص والخىُٓماث ؤلاصاٍع " ٖضة بضاثل ، قٍغ

ب٦دؿاب خهت : ٖملُت بجساط ال٣غاعاث هي ؤلازخُاع ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ بٌٗ اإلاٗاًحر مثل  : "6حٍٗغ٠ 

ظٍ اإلاٗاًحر  اصة حجم ؤلاهخاج واإلابُٗاث َو حر الى٢ذ ، ٍػ ؤ٦بر مً الؿى١ ، جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ، جٞى
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خإزغ بزخُاع البضًل  ٖضًضة ، ألن حمُ٘ ال٣غاعاث جخسظ وفي طًَ ال٣اثم بٗملُت بٌٗ َظٍ اإلاٗاًحر ، ٍو

 1." ألاًٞل بلى خض ٦بحر بىاؾُت اإلاٗاًحر اإلاؿخسضمت

٠ الؿاب٣ت لٗملُت بجساط ال٣غاع ؤن َظٍ ألازحرة ما هي بال ؤؾاؽ الٗلمي واإلاى٣ُي  ًخطر مً الخٗاٍع

ه بهٟت ٖامت ، ٞبضون مىهجُت  الظي ًجب ؤن ٌؿل٨ه مخسظ ال٣غاع اإلاالي ومخسظ ال٣غاع مهما ٧ان هٖى

ت ال ًم٨ً نىاٖت ؤو نُاٚت  ٖلمُت مضعوؾت و بةؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت وال٨مُت واإلاخىٖى

بط ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٖملُت بجساط ال٣غاع هي ألاؾاؽ ؤو ال٣اٖضة ألاؾاؾُت للىنى٫ بلى بجساط .ال٣غاع 

ال٣غاع هي ألاؾاؽ ؤو ال٣اٖضة ألاؾاؾُت للىنى٫ بلى بجساط ال٣غاع اإلاالي ، ومً زم ويٗه مىي٘ 

. الخىُٟظ بةؾخسضام حملت مً اإلاٗاًحر وألاؾالُب اإلاخاخت 

: زهاثو ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي : الٟٕغ الثاوي 

وجخمحز ٖملُت بجساط ال٣غاع بجملت مً الخهاثو ججٗل مجها ؤصاة ٞٗالت وؤؾاؽ ل٩ل ٖملُت ؤو ٢غاع 

:  مالي صازل اإلااؾؿت وجخمثل َظٍ الخهاثو في 

بن ٖملُت بجساط ال٣غاع جخه٠ بالىا٢ُٗت خُث ؤجها ج٣بل بالىنى٫ بلى الخض اإلا٣ٗى٫ ولِـ  -1

 .الخض ألا٢ص ى 

بن ٖملُت ال٣غاع جخإزغ بالٗىامل ؤلاوؿاهُت اإلاىبث٣ت ًٖ ؾلى٦ُاث الصخو الظي ٣ًىم  -2

 .بةجساط ال٣غاع ؤو ألاشخام الظًً ٣ًىمىن بةجساطٍ 

ل٩ىن حمُ٘ َظٍ .بن ؤي ٢غاع بصاعي َى البض ؤن ٩ًىن بمخضاصا مً الخايغ بلى اإلاؿخ٣بل  -3

 .ال٣غاعاث بمخضاصا وبؾخمغاع للماض ي 

                                                           
اث ومٟاَُم ، الُبٗت ألاولى ، صاع الُاػوعي الٗلمُت ، ٖمان ، ألاعصن ، -  1  ، م 1998بكحر الٗال١ ، ؤؾـ ؤلاصاعة الخضًثت ، هٍٓغ

148 .  
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 .بمٗنى ؤجها حكمل حمُ٘ اإلااؾؿاث مهما ٧ان هٕى وكاَها . بن ٖملُت بجساط ال٣غاع هي ٖامت  -4

ت زُىاث مخبٗت ؤي ال ًم٨ً ؤلاهخ٣ا٫ بلى الخُىة اإلاىالُت بال  -5 بجها ٖملُت جخ٩ىن مً مجمٖى

بٗض اإلاغوع ٖلى الخُىة الؿاب٣ت لها بطن ٖملُت بجساط ال٣غاع هي حملت زُىاث مدؿلؿلت 

 ومترابُت ببًٗها البٌٗ 

بجها ٖملُت جخإزغ بالٗىامل البُئُت اإلادُُت بها ٧اإلاىاٞؿحن ، ْغوٝ الؿى١ الؿاثضة ، الىٓام  -6

 .ؤلا٢خهاصي الؿاثض ، مىار ؤلاؾدثماع 

ٖملُت بجساط ال٣غاع ٖملُت حكمل ٖضة وكاَاث ؤي ؤن بجساط ٢غاع ؤلاؾدثماع مثال بغبِ م٘  -7

ل اإلام٨ىت  ىت ، خالت اإلاضًىهُت ، ٢ضعة الخمٍى ً ، خالت الخٍؼ باقي ألاوكُت ألازغي مثل الخمٍى

 .للماؾؿت ، ويُٗت ؤلاؾدثماعاث الخالُت في اإلااؾؿت 

ت ٩ٞل مغخلت مً اإلاغاخل بجساط ال٣غاع اإلاالي لها  -8 جخه٠ ٖملُت بجساط ال٣غاع باإلؾخمغاٍع

 .بعجباٍ باإلاغاخل الؿاب٣ت لها واإلاغاخل الالخ٣ت لها 

: مباديء إجخاذ القسازاث املاليت وضعىباث عمليت إجخاذ القساز : املؿلب الثاوي 

: مباصيء بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت : الٟٕغ ألاو٫ 

ت ألازغي جخُلب وحىص بٌٗ اإلاباصيء وألاؾـ الىاحب  بن اإلاجا٫ اإلاالي ٦باقي اإلاجاالث ؤلاصاٍع

ُت ال٣غاع ومً  ا وبجباٖها ختى ًخه٠ ال٣غاع بالىٕى مً الغقاصة ومجها الىنى٫ بلى جدؿحن هٖى جىاَٞغ

 1.َظٍ اإلاباصيء 

                                                           
ؼ الىجاع ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1   .81ٖبض الٍٗؼ
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اتهم ٢ض ج٩ىن هدُجت الخ٨ٟحر وؤلازخُاع ؤو : مبضؤ بجساط ال٣غاع  -1 خُث ؤن حهىص ألاٞغاص وجهٞغ

اتهم الخ٨ٟحر  مجغص عص ٞٗل ؤوجىماج٩ُي ؤو هدُجت الالقٗىع  ٞةطا ٧اهذ حهىص ألاٞغاص وجهٞغ

 .وؤلازخُاع ٢ُل ؤن ألاٞغاص بجسظوا ٢غاعا 

ٞٗملُت بجساط ال٣غاعاث ٖملُت مؿخمغة مخٛلٛلت في حمُ٘ ؤوحه : مبضؤ حٛلٛل ال٣غاعاث  -2

 .اليكاٍ ؤلاصاعي والٟني في ؤي مكغوٕ ؤو مىٓمت 

للىنى٫ بلى ؤٖلى مؿخىي مً ال٣غاعاث اإلام٨ىت ًجب ؤن ًخه٠ َظا : مبضؤالخ٨ٟحر اإلاغ٦ب  -3

 .الخ٨ٟحر بإؾلىب مى٣ُي وببخ٩اعي في هٟـ الى٢ذ 

ل٩ي ٩ًىن الخ٨ٟحر مى٣ُُا ًجب ؤن ٩ًىن زالُا مً الخىا٢ٌ : مبضؤ الخ٨ٟحر اإلاى٣ُي  -4

الٍ وؤن ٩ًىن ص٣ُ٢ا واضخا   .وألٚا

للخهى٫ ٖلى ٦مُت مم٨ىت مً ألا٩ٞاع في ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً ًخُلب : مبضؤ ؤلاهُال١ ال٨ٟغي  -5

مثل بؾخسضام بٌٗ الىماطج ؤلاخهاثُت ٦بدىر .بؾخسضام خل٣اث ؤلاهُال١ ال٨ٟغي 

ايُت للىنى٫ بلى خلى٫ مخٗضصة وبإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت   الٗملُاث وألاؾالُب الٍغ

حٗخبر الخ٣اث٤ هي اإلااصة الخام التي ًخٗامل مٗها مخسظ ال٣غاع وبضون الخ٣اث٤ : مبضؤ الخ٣اث٤  -6

ومىه حٗخبر اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت التي ج٣ضمها اإلاغاحٗت اإلاداؾبُت .ًهبذ ال٣غاع زاَئا 

الضازلُت ٣٦اٖضة مٗلىماث طاث ٢ُمت مً خُث اإلاهضا٢ُت واإلاالثمت اإلادخلت في اإلاحزاهُت 

الخخامُت وحضو٫ خؿاباث الىخاثج التي ٌؿدىض ٖلحها مخسظ ال٣غاع مً ؤحل جدؿحن وجغقُض 

ٗا٫ ٌؿخجُب لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت.ال٣غاعاث اإلاالُت  ل ال٣غاع بلى ٢غاع جىُٟظي ٞو  جدٍى
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ىا  ً ٚحر الظًً ؤٖضٍو لظل٪ البض مً الخٗامل َو وجخم ٖملُت جىُٟظ ال٣غاع بىاؾُت ؤشخام آزٍغ

ضاص وجدضًض اإلاهام واإلاؿاولُاث لخىُٟظ ال٣غاع  ُٟت الخىُٓم وؤلٖا  1.ًإحي صوع ْو

ؿخجُب ألَضاٝ  دؿم بالغقاصة َو ض مً حُٗٓم ٢ُمت اإلااؾؿت ٍو ٞال٣غاع الجُض والٟٗا٫ الظي ًٍؼ

٤ الخسُُِ اإلاالي اإلاؿب٤  البض ؤن ًدب٘ بٗملُت الغ٢ابت الٟٗالت ختى ًدؿنى .اإلااؾؿت اإلاغؾىمت ٞو

ت  جدضًض ؤلاهدغاٞاث ومداولت جصخُدها ومً َىا ٩ًىن صوع اإلاحزاهُاث الغؤؽ مالُت واإلاحزاهُت الخ٣ضًٍغ

. ٦إصواث ع٢ابت ٖلى جىُٟظ ال٣غاع 

ت والٗلمُت الؿاب٣ت التي جىاولذ زُىاث ال٣غاع اإلاالي هي ؤؾاؽ هجاح وياٖت  بهما اإلاغاخل ال٨ٍٟغ

ال٣غاع اإلاالي الجُض اإلابنى ٖلى مٗلىماث مداؾبُت ٢ُمت ج٣ضمها له اإلاغاحٗت اإلاداؾبُت الضازلُت 

ظا ٖىض ٧ل مغاخل بجساط ال٣غاع اإلاالي , . َو

 .نٗىباث ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي : الٟٕغ الثاوي 

ت بهٟت ٖامت جىاحهها حملت مً اإلاكا٧ل جخمثل في  :  بن ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي وال٣غاعاث ؤلاصاٍع

  ٖضم بصعا٥ اإلاك٩لت والخدضًض الض٤ُ٢ لها. 

  نٗىبت جدضًض ألاَضاٝ لل٣غاع اإلاالي. 

  غوٝ اإلااؾؿت  .بِئت ْو

  شخهُت مخسظ ال٣غاع. 

  2.ه٣و اإلاٗلىماث والخٝى مً بجساط ال٣غاعاث 

                                                           
  .24ٖلي خؿحن ، مغح٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م -  1
2  - 
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 .خؿىاث إجخاذ القساز املالي : املؿلب الثالث 

ت التي ًيبػي ؤن ٌؿل٨ها مخسظ ال٣غاع ب٣هض  زُىاث بجساط ال٣غاع اإلاالي جمثل اإلاغاخل الٗلمُت وال٨ٍٟغ

ٗا٫ حهضٝ بلى خل اإلاك٩لت مدل الضعاؾت بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت وفي  الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ٢غاع عقُض ٞو

. ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً 

ت التي ٌؿل٨ها  ول٣ض بزخل٠ ٦خاب ؤلاصاعة الٗامت ومجها ٦خاب ؤلاصاعة اإلاالُت في ٖضة زُىاث ال٨ٍٟغ

. مخسظ ال٣غاع 

وبطا بٖخبرها ؤن الخسُُِ اإلاالي الؿلُم َى ؤؾاؽ إلجساط ال٣غاعاث اإلاالُت ٞةهه ًم٨ً جهىع 

٤ الك٩ل الخالي  ت الالػمت إلجساط ال٣غاع اإلاالي ٞو :  الخُىاث ال٨ٍٟغ
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 مدمض ؾُٗض ٖبض الهاصي ، ؤلاصاعة اإلاالُت ،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ، ألاعصن ، الُبٗت :املطدز 

 . 38 م 2008ألاولى ، 

ت وؤن ٖملُت الخسُُِ  مً الك٩ل ؤٖالٍ ًخطر ؤن بجساط ال٣غاع اإلاالي ًمغ بسمؿت مغاخل ٨ٍٞغ

. اإلابيُت ٖلى جدضًض ألاَضاٝ اإلاؿب٣ت هي الغ٦حزة ألاؾاؾُت في ٖملُت بجساط ال٣غاع 

 حٗخبر َظٍ اإلاغخلت ؤَم مغاخل ٖملُت بجساط :الخعسف على املشكلت وحعسيف دقائقها : الفسع ألاول 

ال١ ٧ىن اإلاغاخل التي جلحها حٗخمض بضوعَا ٖلى َظٍ اإلاغخلت ، وؤن ؤي زُإ في َظٍ  ال٣غاع ٖلى ؤلَا

 1.اإلاغخلت ؾُاصي خخما بلى َضع اإلاىاعص وبياٖت الى٢ذ وبجساط ٢غاعاث ٚحر عقُضة 

                                                           
ت ، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ، ألاعصن ، الُبٗت ألاولى ، -  1  . 191 ، م 2004ؤؾامت الخاعؽ ، اإلاداؾبت ؤلاصاٍع
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٤ ججؼثت َظٍ  بطن ًخٗحن ٖلى مخسظ ال٣غاع اإلاالي الخٗٝغ الض٤ُ٢ ٖلى اإلاك٩لت اإلاُغوخت ًٖ ٍَغ

ت وبزخُاع الخل  ُت ختى ًدؿنى له مٗٞغ اإلاك٩لت بلى حؼثُاث بمٗنى الخدلُل للمك٩لت بلى ٖىانغ ٖٞغ

. خُث ؤن الخدلُل ال٣ٗلي ؤلاؾخضاللي اإلاىٓم ٌؿاٖض في الخىانل بلُه وب٦دكاٞه .اإلاىاؾب 

ًخم بلخ٣اٍ اإلاك٩لت اإلاضعوؾت مً زال٫ ال٣ىاثم اإلاالُت التي ج٣ضمها اإلاغاحٗت اإلاداؾبُت الضازلُت 

٤ ب٦دكاٝ ما ؾبب جضوي ٢ُمت اإلابُٗاث مثال ؤو ؾبب  ٧اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاثج ًٖ ٍَغ

بهسٟاى الىخاثج لؿىت مُٗىت م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت زم َغح الدؿائ٫ ًٖ َظٍ اإلاك٩لت الٓاَغة 

ل ؤو إلهسٟاى في حجم ؤلاؾدثماعاث  . َل َى عاح٘ بلى ٢لت الخمٍى

اإلاخاخت ؟ 

البضاثل هي الخلى٫ ؤو الىؾاثل ؤو ألاؾالُب اإلاخاخت ؤمام : مسحلت جحدًد البدائل : الفسع الثاوي 

. الغحل ؤلاصاعي لخل مك٩لت ٢اثمت 

ومً َىا البض مً حم٘ اإلاٗلىماث . ٞالبضاثل ٖباعة ًٖ خلى٫ إلاك٩لت ؤو اإلاكا٧ل التي جىاحه ؤلاصاعي 

ال٩املت ًٖ ٧ل بضًل وبٗض طل٪ ًخم بؾدبٗاص ؤي بضًل ال ًخ٤ٟ م٘ الهضٝ للمىٓمت وصعاؾت البضًل 

ىا البض ؤن ٩ًىن ؤ٦بر مً بضًل  خ٤ٟ مٗها َو . الظي ًد٤٣ ألاَضاٝ ٍو

بطن جسً٘ البُاهاث اإلاالُت اإلاؿخسلهت مً اإلاحزاهُت وحضو٫ خؿاباث الىخاثج لضعاؾت جدلُلُت 

بةؾخسضام ألاؾالُب ال٨مُت وؤلاخهاثُت لخدضًض الخٛحراث التي خضزذ في ٢ُمها ٖبر الؼمً 

لظل٪ ٢ض ٌؿخسضم ألاؾالُب .وبؾخسضام اليؿب ُٞما بُجها وبؾخسغاج مضي الخٛحر بحن وؿبت وؤزغي 

. ؤلاخهاثُت والتي جخًمً ؤلاخخماالث و٢ُاؽ الخٛحر ؤو الخباًً ًٖ الىؾِ 
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في ٖملُت جدضًض البضاثل اإلادخملت و٦ظل٪ بؾخسضام ؤصواث الخدلُل اإلاالي مثل اليؿب اإلاالُت ،جدلُل 

اإلاساَغ ، جدلُل الخٗاص٫ ل٣ُاؽ صعحت اإلاساَغة ؤو الٗاثض اإلاىخٓغ مً ٧ل بضًل ٞٗملُت جدضًض 

ىض صعحت مساَغة ؤ٢ل  . البضاثل ج٠٣ ٖلى مضي مؿاَمت ٧ل بضًل في جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٖاثض ٖو

بن ٖملُت جدضًض َظٍ البضاثل جخُلب مً ؤلاصاعة ؤن ج٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى جضبغ الخلى٫ والخهىع في 

خماص الىاؾ٘ ٖلى الخجاعب والسجالث الؿاب٣ت  خ٣ل بًجاص الخلى٫ وزانت الجضًض مجها و٦ظل٪ ؤلٖا

ً في هٟـ اإلاجا٫ ختى ًم٨ً ؤلاإلاام بجمُ٘ اإلاٗلىماث والىىاحي اإلاخٗل٣ت  ومٗلىماث وزبراث آلازٍغ

. باإلاك٩لت وبالخالي ب٩ل الخلى٫ اإلام٨ىت 

هي مغخلت جدضًض ُٖىب ومؼاًا ٧ل بضًل وهي مغخلت مهمت  .مسحلت جقييم البدائل: الفسع الثالث 

 .وقا٢ت ؤًًا 

ُىب ٧ل بضًل في الٗاثض اإلاىخٓغ مً ٧ل ٢غاع  وطل٪ م٣اعهت باإلاغخلخحن الؿاب٣خحن ٞخخمثل مؼاًا ٖو

لي بِىما جخمثل ُٖىب ٧ل بضًل في الخ٩ال٠ُ اإلاىخٓغة مً وعاثه  وما ًمحز َظٍ .بؾدثماعي ؤو جمٍى

اإلاغخلت مً الهٗىبت ٦ظل٪ في ٧ىن ٖملُت اإلاٟايلت ما بحن البضاثل اإلاخاخت ٢ض ال جبضو واضخت في 

.  و٢تها 

ومً َىا ًإحي .ل٩ىن اإلاؼاًا والُٗىب ل٩ل بضًل ال جٓهغ و٢ذ بدثها ول٨جها جبرػ جىُٟظ الخل مؿخ٣بال 

م الخإ٦ض  مً نالخُت البضاثل اإلاُغوخت للخل مؿخ٣بال   الك٪ ٖو

ٌؿخسضم في َظٍ اإلاغخلت ؤؾالُب ٦مُت اإلاٟايلت بحن ؤلا٢تراخاث والخلى٫ اإلام٨ىت ؾىاء في صعحت 

مُت للبضاثل اإلاىحىصة وجغجُبها .الخإ٦ض ؤو ٖضم الخإ٦ض  بطن حٗخبر َظٍ اإلاغخلت بمثابت مغخلت ج٣ٍى

اتها مً خُث صعحت مؿاَماتها في حُٗٓم الٗاثض للماؾؿت وطل٪ بإصوى ج٩لٟت مم٨ىت  خؿب ؤولٍى
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وبإ٦بر ٖاثض ؤو عبذ مىخٓغ ؤي جد٤ُ٣ ؤلاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي في ؤلام٩اهُاث اإلاالُت واإلااصًت اإلاخاخت 

اصة حُٗٓم الغبذ اإلاؿخ٣بلي وعبدُت ألاؾهم زانت  واإلاداٞٓت ٖلى اله٨ُلي . للماؾؿت ومىه ٍػ

ضم ؤلازال٫ ب٣اٖضة جىاػهه  لي ٖو . الخمٍى

ىا البضًل ألاًٞل مً البضاثل اإلاخاخت بٖخماصا :مسحلت إخخياز البدًل ألافػل : الفسع السابع   َو

م َظٍ البضاثل في اإلاغخلت الؿاب٣ت   1.ٖلى هخاثج ج٣ٍى

خباعاث واإلاٗاًحر التي ًم٨ً للمضًغ  ت مً ؤلٖا ٚحر ؤن ٖملُت ؤلازخُاع للبضًل ألاًٞل جد٨مها مجمٖى

: مخسظ ال٣غاع ؤلاؾترقاص بها ٖىض ال٣ُام بٗملُت اإلاٟايلت بحن البضاثل اإلاىحىصة واإلاخمثلت في 

٤ َظا ؤلازخباع ٣ًىم مخسظ ال٣غاع بٗملُت : صعحت اإلاساَغة اإلاخى٢ٗت مً بزخُاع البضًل  -1 ٞو

اإلاىػاهت بحن ٖىاثض ٧ل بضًل واإلاساَغ ل٩ل بضًل م٣ترح ٖىضَا ٣ًىم مخسظ ال٣غاع بةزخباع 

 .البضًل الظي ًد٤٣ ؤ٦بر ٖاثض ؤو عبذ ٖىض ؤ٢ل زُغ مم٨ً 

ىض صعحت : ؤلا٢خهاص في الجهض والى٢ذ  -2 ًجب جًُٟل البضًل الظي ًد٤٣ ؤ٦بر ٖاثض ٖو

مساَغة ؤ٢ل وفي طل٪ ج٩لٟت ماصًت صهُا وفي ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً ؤي البضًل الظي ًم٨ً 

اإلااؾؿت مً بؾترحإ ج٩لٟخه في ؤ٢ل و٢ذ مم٨ً ؤو البضًل الظي ٩ًل٠ اإلااؾؿت ج٩ال٠ُ 

 .ؤ٢ل 

لِـ ٖملُت بزخُاع البضًل ألاًٞل َى بضاًت جىُٟظ البضًل بل : ؤلام٩اهُاث واإلاىاعص اإلاخاخت  -3

ت ال٩اُٞت  جسً٘ ٖملُت بزخُاع البضًل ألامثل لٗملُت خهغ اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت والبكٍغ

له الضازلُت ؤو بم٩اهُت ؤلا٢تراى مً الخاعج وؤن ٖملُت الخهغ  لظل٪ بىاءا ٖلى مهاصع جمٍى

 .لهظٍ اإلاىاعص جب٣ى ٚحر ٧اُٞت ما لم جدبٗها ٖملُت خؿً ؤلاؾخٛال٫ للمىاعص اإلاخاخت 
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 1.البض مً بعجباٍ الخل البضًل بالى٢ذ اإلاىاؾب : مضة بزخُاع البضًل وجىُٟظٍ  -4

 .بط ال ٞاثضة مً ٢غاع ال ًم٨ً جىُٟظٍ : بم٩اهُت جىُٟظ الخل  -5

خسظ ال٣غاعاث و٢ذ وحىص اإلاك٩لت ولِـ بٗض خضوثها ٞٗىضما جلىح مك٩لت ه٣و  ؤن ًهضع ٍو

 ٘ الث الالػمت في اإلااؾؿت ٞٗلى اإلااؾؿت بجساط حمُ٘ الخضابحر الالػمت اإلاالُت مً مداولت ٞع الخمٍى

٤ اإلاؿاَماث ؤو ؤلا٢تراى ختى ال جؼصاص صعحت العجؼ  . عؤؽ اإلاا٫ ًٖ ٍَغ

خ٣اص بإن مهمت مخسظ ال٣غاع ٢ض بهتهذ بمجغص وي٘ :  جىُٟظ ال٣غاع :الفسع الخامع  بهه مً الخُإ ؤلٖا

م  ٤ اإلاىٟظًً مً اإلاؿخىي ألاو٫ مً ؤلاصاعة َو ال٣غاع وبهما جدبٗه ٖملُت جىُٟظ ال٣غاع ًٖ ٍَغ

ُٟت الخىُٓم  ىا جبضو ْو الٗاملحن والٟىُىن لظل٪ ٞخىُٟظ ال٣غاع اإلاالي ًخم بىاؾُت َاجحن الٟئخحن َو

وجدضًض اإلاهام واإلاؿاولُاث لىي٘ ال٣غاع اإلاالي مىي٘ الخىُٟظ ومخابٗخه إلؾخسغاج الٟىاع١ 

وؤلاهدغاٞاث وجدضًض اإلاٗى٢اث التي ًم٨ً ؤن جٓهغ و٢ذ جىُٟظ ال٣غاع ، إلاداولت جصخُذ َظٍ 

. ؤلاهدغاٞاث و٢ذ خضوثها 
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: خالضت الفطل ألاول 

حٗخبر ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي مً الٗملُاث الغوجُيُت في اإلااؾؿت والتي ٌٗل٤ ٖلحها اإلاؿاَمىن ؤ ما 

اصة عبدُتهم وبالخالي بعجٟإ في ٢ُمت الثروة  . وحُٗٓم ٢ُمت اإلااؾؿت .ال ٦بحرة بهضٝ ٍػ

ٞال٣غاع َى ؤلازخُاع اإلاضع٥ والىاعي مً بحن ٖضة بضاثل مخاخت ؤمام مخسظ ال٣غاع بىاءا ٖلى صعحت 

ل الظي  ىض ٖاثض ؤ٦بر وجً٘ اإلااؾؿت َظٍ ال٣غاعاث اإلاالُت اإلاخمثلت في ٢غاع الخمٍى اإلاساَغة ألا٢ل ٖو

لُت طاث الخ٩لٟت ألا٢ل والظي ًغاعي  ًجب ؤن ًغاعي في بجساطٍ يغوعة ؤلازخُاع مً اإلاهاصع الخمٍى

لي  و٢غاع ؤلاؾدثماع الظي ًسو الجاهب .الىيُٗت اإلاالُت للماؾؿت وخؿً ؤلاؾخسضام لله٩ُل الخمٍى

ألاًمً للمحزاهُت إلاا له صوع ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ الخىاػن في محزاهُت اإلااؾؿت َظا ال٣غاع ًبنى ٖلى ؤؾـ 

. وم٣ىماث ججٗله ع٦حزة ؤؾاؾُت 

جمغ ٖملُت بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت بسُىاث ٖلمُت مدؿلؿلت خُث ال ًم٨ً ؤلاهخ٣ا٫ مً زُىة بلى 

ؤزغي بال بٗض صعاؾت وجدلُل الخُىة الؿاب٣ت لها وج٣ىم ؤلاصاعة اإلاالُت وبمؿاٖضة اإلاٗلىماث 

حر َظٍ اإلاٗلىماث ٖىض ٧ل مغخلت مً مغاخل  اإلاداؾبُت طاث اإلاهضا٢ُت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب بخٞى

بجساط ال٣غاعاث اإلاالُت ٞخٗبر بمثابت مسغحاث للىٓام مداؾبي ٌٗخمض ٖلُه ؾىاء في الى٢ذ الخايغ 

. ؤو مؿخ٣بال للخيبا بالىي٘ اإلاالي للماؾؿت 

٤ اليؿب اإلاالُت  ج٣ضم ألاؾالُب ال٨مُت ؤلاخهاثُت ومً بُجها جدلُل الخٗاص٫ والخدلُل ًٖ ٍَغ

٤ عؤؽ اإلاا٫ الٗامل وباقي ألاؾالُب ألازغي بخضي ؤصواث اإلاهمت  وجدلُل اإلاساَغ ، والخدلُل ًٖ ٍَغ

ٚحر ؤهه مما حهم لِـ خؿاب َظٍ ال٣ُم ٖىض ٧ل ؤؾلىب وبهما ًيبػي . في ٖملُت بجساط ال٣غاع اإلاالي 

لُه ًيبػي وحىص بصاعة مالُت طاث ٦ٟاءة وزبرة في مُضان  الخدلُل اإلاخٗم٤ ل٩ل وؿبت ؤو ماقغ ٖو

. الخدلُل وبجساط ال٣غاع 
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ؤمام جضاًذ الخىخالث ؤلاكخطادًت وؤلاجهُاساث اإلاخخالُت للعذًذ مً الششواث العاإلاُت وجضاًذ : جمهيد 

الخاحت اإلااظت للمالن واإلاعاهمحن بلى معلىماث مالُت راث مطذاكُت ومىزىكُت جيىن هلاعذة 

معؿُاث إلجخار كشاساتهم اإلاالُت ٌعمذ بزلً وهى اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت إلاالها ألزش البالغ في 

ت مع  جخفُؼ خذة ألاخؿاء ومىع الغش وجدلُم الخماًت ألضٌى وممخلياث اإلااظعت اإلاادًت والبشٍش

غشوسة مىدها هىع مً ؤلاظخلاللُت لصخطُت اإلاشاحع خاضت والخىفل مً ؾشف اإلااظعت بخذمت 

 .بداسة اإلاشاحعت 
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 .ما هيت املراجعت املحاصبيت الداخليت : املبحث ألاٌو 

 .مفهىم املراجعت املحاصبيت الداخليت : املطلب ألاٌو 

 .حعريف املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع ألاٌو 

ف التي جىاولذ مفهىم اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هكشا للخؿىساث الخاضلت في  للذ حعذدث الخعاٍس

مُذان اإلاشاحعت الذاخلُت بطفت عامت ومً هاخُت معاًحر جؿبُلها وآلُاث جىفُزها هزا مً حهت ومً 

حهت ؤخشي للغاًاث وألاهذاف اإلاىىؽ باإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هإخذ ؤظالُب مىع الغش 

 .وؤلاخخالظاث وبسجياب ألاخؿاء 

ف التي جىاولذ مفهىم اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ما ًلي   : ومً بحن الخعاٍس

الفدظ الزي ًلىم به شخظ ماهل "  اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي :الخعريف ألاٌو 

ت بغشع بعؿاء سؤي مبرس خٌى بهخكام هزه الخعاباث ومطذاكُت اللىاثم اإلاالُت  للخعاباث العىٍى

. "1 

وشاؽ جلُمي معخلل داخل اإلاششوع بغشع "  اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي :الخعريف الثاوي 

فدظ وجدلُم الىىاحي اإلاداظبُت واإلاالُت وغحرها مً الىىاحي الدشغُلُت للمششوع هإظاط لخذمت 

 2" .ؤلاداسة 

                                                           
1  -paul benyamine , pour une bonne pratique de l’audit , dgafp , paris , 1990 , p 17 . 

ب عطام مشعي ، داس العلم للمالًحن ، بحروث ، - 2  . 121 ، ص 1987بجداد اإلاداظبحن الذولُحن ، ؤدلت الخذكُم ، حعٍش
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الفدظ اليامل واإلاىكم لللىاثم اإلاالُت "  اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي :الخعريف الثالث 

والسجالث اإلاداظبُت والعملُاث اإلاخعللت بخلً السجالث لخدذًذ مذي جؿابلها مع اإلابادت 

ت واإلاخؿلباث ألاخشي    1.اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها والعُاظاث ؤلاداٍس

ف العابلت للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ًدبحن لىا ؤن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي  مً الخعاٍس

ؤولى ؤوحه اإلاشاحعت الذاخلُت وؤكذمها والتي واهذ تهذف بلى مذي الخدلم مً ظالمت الدسجُل 

اإلاداظبي ومذي مطذاكُت الخلُذ باإلابادت ومعاًحر هزا الدسجُل بهذف الىضٌى بلى هشىفاث مالُت 

 .ضادكت ومعبرة عً الىغع اإلاالي للماظعت 

ومىه ًمىً جلذًم حعٍشف للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت على ؤجها الفدظ ؤلاهخلادي ألوحه هكام 

الشكابت الذاخلُت وحمُع اإلاعلىماث والبُاهاث اإلاالُت للماظعت مً دفاجش ومعدىذاث مً ؤحل ببذاء 

ش لزلً   .سؤي فني مداًذ ومعخلل وؤلاعذاد لخلٍش

ف العابلت ًمىً بظخخالص معاهماث اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت وىقُفت معخللت  ومً الخعاٍس

 : داخل اإلااظعت في العىاضش الخالُت 

اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي وشاؽ معخلل وفعاٌ حهذف بلى حعل اإلااظعت جخدىم في  -1

 .جلىُاث الدعُحر ومىه الشفع مً هفاءجه وصٍادة الػبـ الذاخلي 

حعمل اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت على الخللُل مً ألاخؿاء ومىه جللُل الخيالُف وألاخؿاس  -2

 .اإلاالُت اإلاخىكعت 

ادة دوس هكام اإلاشاكبت الذاخلُت  -3  .ٍص

ت  -4  .ضُاهت وخماًت ممخلياث اإلااظعت اإلاالُت والبشٍش

                                                           
  .126 ، ص 1998خالذ ؤمحن عبذ هللا ، الخذكُم والشكابت في البىىن ، داس واثل لليشش ، عمان ، -  1
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ً ليىجها  -5 حعخبر اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت مشآة اإلااظعت ؤمام اإلاعاهمحن واإلاخعاملحن ألاخٍش

 .جلذم معلىماث مىزىكت وراث مطذاكُت 

ً واإلامىلحن  -6  .جلذًم هشىفاث مالُت جيىن كاعذة كشاس للماظعت واإلاعدشمٍش

م جلذًم مىاؾً الػعف واللىة  -7 جىمُت كذساث الخدىم في مشدودًت اإلاىاسد اإلاالُت عً ؾٍش

ش  اإلاشاحعت   .وفم جلٍش

 أهىاع املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الثاوي 

 1: جىلعم اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت بلى هىعحن 

 ًخؿلب هزا الىىع مشاحعت ألاعماٌ كبل وؤزىاء :املراجعت املحاصبيت الداخليت كبل الصرف : أوال 

م جيلُف مىقف معحن لخذكُم عمل مىقف ؤخش للخدلم مً ظالمت ؤلاحشاءاث  جىفُزها عً ؾٍش

 .وبهخماٌ اإلاعدىذاث و مىافلت العلؿت اإلاخخططت على الخىفُز 

ت عً :املراجعت املحاصبيت الداخليت بعد الصرف : ثاهيا   جىفز وفم خؿت مشظىمت وبيعبت بخخُاٍس

م العُىاث ورلً لُاهذ اإلاشاحع الذاخلي لإلداسة العلُا ، ؤن العملُاث حعحر وفم اللىاهحن  ؾٍش

 .واللىاثذ اإلاىغىعت واإلالشسة بما ًػمً جدلُم ألاهذاف 

ومىه ًمىً اللٌى ؤن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت بعذ الطشف هي الطبغت اللاهىهُت للمشاحعت 

اإلاداظبُت كبل الطشف ؤما الىىع الشاوي هي الخىهُذ لصخت البُاهاث اإلاالُت للىىع ألاٌو ، ومىه فهي 

عحن ؤلاداسة وؤداتها للخدلم مً مذي جؿبُم اللىاهحن والخعلُماث والخىكُماث وخعً ألاداء لىكام 

 .الشكابت الذاخلُت 

                                                           
، مذي جؿبُم معاًحر الخذكُم الذاخلي اإلاخعاسف علحها في البىىن ؤلاظالمُت العاملت في  ( 2009 )هماٌ مدمذ ظعُذ وامل الىىهى -   1

 .  22كؿاع غضة ، سظالت ماحِعخاس ميشىسة ، فلعؿحن ، ص 
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 : مساًا املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الثالث 

ٌعمذ بىحىد مشاحعت مداظبُت داخلُت في اإلااظعت ومىذ ؤلاظخلاللُت لها وجفعُل دوسها ووحىد 

 1.بداسة مشاحعت داخلُت في اإلااظعت على جدلُم اإلاضاًا الخالُت 

ؤن اإلاشاحع الذاخلي مخىاحذ داثما في اإلاششوع ومً زم ٌعخؿُع الخعشف على ول هىاحي  -1

وشاؾاجه و بحشاءاجه ، ومىه غشوسة بهماٌ الذوس الفعاٌ للمشاحع الذاخلي وؤن حعمل 

اإلااظعت على مىده وامل ؤلاظخلاللُت لفدظ وجلُُم للمعدىذاث والسجالث اإلاداظبُت 

 .والخشوج بشؤي فني مداًذ خٌى مطذاكُت وششعُت اللىاثم اإلاالُت 

بن اإلاشاحعت الذاخلُت معخمشة على مذاس العام ، ألجها جلىم بمشاحعت شاملت ليافت العملُاث  -2

اإلاالُت واإلاداظبُت للماظعت ، ومىه فهي على بجطاٌ داثم بعمل اإلاىقفحن وبالخالي حعمل 

 .على جللُل ألاخؿاء ومىه حعهُل عمل اإلاشاحع الخاسجي وبالخالي جللُل الخيالُف 

حعمل على كُاط وجلُُم فعالُت الشكابت الذاخلُت خُث حعمل اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت  -3

على جفطُل ودعم لىكام الشكابت الذاخلُت ألهه ًمىً جطىس وحىد لىكام سكابت داخلُت في 

اإلااظعت دون الىحىد للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت التي هذفها ألاٌو وهى جفعُل لىكام 

الشكابت الذاخلُت ومىه الععي هدى جدلُم ؤهذاف اإلااظعت اإلاعؿشة وصٍادة مشدودًت 

وقاثفها ومداولت الخللُل مً خذة اإلاخاؾش  وضىال لخلذًم معلىماث مالُت راث كُمت 

 .لإلداسة إلظخخذام هزه ألاخحرة في بجخار اللشاساث اإلاالُت 

 

                                                           
، دوس اإلاشاحعت الذاخلُت في جدعحن هفاءة وفاعلُت ؤلاظدشماساث اإلاالُت ، دساظت جؿبُلُت على  ( 2009 )خعام ظعُذ ؤبى وؾفت -  1

 . 21الششواث اإلاذسحت في ظىق فلعؿحن لألوساق اإلاالُت ، سظالت ماحِعخاس ميشىساث الجامعت ؤلاظالمُت ، غضة ، فلعؿحن ، ص 
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 املعطياث واملعلىماث محل املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الرابع 

ختى ٌعخؿُع اإلاشاحع الذاخلي ؤن ًلعب دوسا هاما في بداسة اإلاشاحعت الذاخلُت بةظخخذام اإلاشاحعت 

اإلاداظبُت الذاخلُت ومداولت الخلُُم لىكام اإلاعلىماث اإلاالي و اإلاداظبي للماظعت و الخإهُذ خٌى 

صخت ومطذاكُت مخشحاث هكامها وظالمت ؤظالُب الدعُحر  اإلاؿبلت فةن اإلاعلىماث واإلاعؿُاث 

اإلاالُت واإلاداظبُت والتي جيىن مىغع مشاحعت مداظبُت مً ؾشف شخظ اإلاشاحع الذاخلي جخمشل 

  1:في

 .الىخائج الشهريت للمحاصبت العامت : أوال 

جخجعذ هزه الىخاثج في اإلاحزاهُت العامت ، حذٌو خعاباث الىخاثج والخدالُل اإلالخلت بهما ، باإلغافت 

ت ، خعاباث الضباثً  اث الشهٍش بلى بعؼ اإلاعؿُاث ألاخشي مشل سكم ألاعماٌ الشهشي ، اإلاشتًر

ىت ، الىشىفاث البىىُت وبؿاكت الجشد للمخضوهاث   .بلخ ... واإلاىسدًً ، وغعُت الخٍض

 :فاإلاشاحع الذاخلي حهذف بلى جدلُم العىاضش الخالُت مً وساء الخلُُم واإلاشاحعت لهزه الىخاثج 

1-  ً  .مشاكبت اإلاعؿُاث اإلاالُت كبل بظخعمالها مً كبل اإلاعحًر

 .البدث عً ألاخؿاء التي جيىن لها بوعياظاث هامت على كشاساث الدعُحر العادًت  -2

 .الخإهذ مً الىحىد لهزه العملُاث واإلابالغ وصخت اإلاعالجت اإلاداظبُت لها  -3

 .الخإهذ مً صخت الىزاثم واإلاعدىذاث اإلابرسة  -4

الخإهذ مً الىحىد الفعلي مشال للمخضون في مخاصن اإلااظعت ولِغ بةظخخذام مخضوهاث  -5

 .لذي الغحر 

                                                           
 ظؿُف ،  eriad، جإزحر جىىىلىحُا اإلاعلىماث على وقُفت اإلاشاحعت الذاخلُت في اإلااظعت ، دساظت خالت  ( 2004 )معاهل ظاظُت -  1

 . 14سظالت ماحِعخاس  ميشىساث حامعت باجىت ، ص 
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 :الىخائج الشهريت للمحاصبت الخحليليت : ثاهيا 

بةعخباسها جلىُت مً جلىُاث الدعُحر  التي حعمل على جدلُل الخيالُف للمىخىحاث ؤو الىقاثف ؤو 

ألاكعام وختى ألاوشؿت فةن اإلاداظبت الخدلُلُت جىفش جدلُال معملا عً جيالُف ول العىاضش 

 .العابلت 

فاإلاشاحع الذاخلي وبدعب اإلاعاولُت اإلاللاة علُه فهى حهخم بدعاب ؤظعاس الخيلفت ومداولت جدلُل 

لت راجُت للخإهذ مً صخت معؿُاث اإلاداظبت  الخيالُف ليل كعم ؤو مىخىج ؤو وقُفت ؤو وشاؽ بؿٍش

الخدلُلُت ومىه الخلُُم الزاحي لعىاضش هزه الخيالُف للىضٌى بلى جإهُذ صخت ؤو خؿإ الىخاثج 

ت للمداظبت الخدلُلُت   . الشهٍش

ومً الخلىُاث التي ًمىً للمشاحع الذاخلي بظخخذامها في جدلُل ومذي مطذاكُت هخاثج اإلاداظبت 

 : الخدلُلُت ما ًلي 

لت ألاكعام اإلاخجاوعت  -1  .ؤظلىب ؾٍش

لت الخيلفت اإلاخغحرة  -2  .ؤظلىب ؾٍش

لت الخدمُل العلالوي للخيالُف  -3  .ؾٍش

 1.مشاكبت الخدمُل الخدلُلي للخيالُف بىاظؿت ظبر آلاساء  -4

 .معطياث امليزاهياث الخلدًريت : ثالثا 

كذ ججذ اإلااظعت هفعها مػؿشة بلى بظخخذام بخذي ألادواث ألاخشي للخيبا بالخلذًشاث اإلاالُت في 

ت حعذ وفم ؤظغ معُىت بهذف الخدىم في الخيالُف وجدذًذ  ت معُاٍس شيل مىاصهاث جلذًٍش

                                                           
  .14هفغ اإلاشحع العابم ، ص -  1
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اث عىذ مخخلف ألاوشؿت ورلً عىذ عذم هفاًت جلىُت اإلاداظبت العامت والخدلُلُت في  اإلاعخٍى

 .غمان الدعُحر العادي داخل اإلااظعت 

ت هجذ   : ومً هزه اإلاحزاهُاث الخلذًٍش

ت لإلهخاج  -  .اإلاحزاهُت الخلذٍس

ت للششاء  -  .اإلاحزاهُت الخلذٍس

ت للمبُعاث  -  .اإلاحزاهُت الخلذٍس

ىت  - ت للخٍض  .اإلاحزاهُت الخلذٍس

وخُث ؤن معاولُت وغع هزه اإلاىصاهاث هي معاولُت مشاكب الدعُحر ومىه فةن مىغىعُت الخلذًش 

لهزه اإلاحزاهُاث ًمىً ؤن جيىن مدل شً فخيىن اإلاعاولُت مللاة على اإلاشاحع الذاخلي في الخإهذ 

ش خىلها بلى  العلُم مً ؤظالُب الخلذًش اإلاخبعت ومشاحعت مطذاكُت مبالغها ودكت الخيبا وجلذًم جلٍش

ت ختى ًدعنى لإلداسة العلُا بىاء  ؤلاداسة العلُا مخػمً الخعذًالث التي ًشاها اإلاشاحع الذاخلي غشوٍس

 .كشاساث مالُت فعالت وفلها 

ت وجدلُل  هزلً جيىن معاولُت اإلاشاحع الذاخلي وهى بظخخشاج ؤلاهدشافاث في اإلاىاصهاث الخلذًٍش

هزه ؤلاهدشافاث ومداولت جلذًش  معاولُت هزه ؤلاهدشافاث بهذف جصخُدها ومداولت وغع بىاء 

ت   .ؤلُاث ومعاًحر علمُت و مىهجُت في بىاء اإلاىاصهاث الخلذًٍش

 .الفرق بين املراجعت املحاصبيت الداخليت واملراجعاث ألاخري : الفرع الخامط 

 .الفرق بين املراجعت املحاصبيت الداخليت واملراجعت العلميت : أوال 

 .حعخبر اإلاشاحعت العلمُت ؤو الدشغُلُت خذًشت اليشإة ملاسهت باإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت 
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خُث ؤن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هإخذ ألاوحه ألاولى للمشاحعت الذاخلُت واهذ تهخم بمداولت 

الخصخُذ  لألخؿاء ومىع للغش ، ومع الخؿىس الخاضل في اإلاُذان ؤلاكخطادي وقهىس ششواث 

اإلاعاهمت وخاحت اإلاعاهمحن بلى معلىماث مالُت ؤهثر دكت قهشث اإلاشاحعت العلمُت ، التي ًمىً 

ت ليىجها جخظ وامل ؤوحه وقاثف اإلااظعت فخعشف اإلاشاحعت  بعخباسها بمشابت مشاحعت حعُحًر

فدظ دوسي للىظاثل "  بإجها ifaciالعلمُت خعب اإلاعهذ الفشوس ي للمشاحعحن و اإلاشاكبحن الذاخلحن 

ت كطذ مشاكبت و حعُحر اإلااظعت ، هزا اليشاؽ جلىم به مطلخت  اإلاىغىعت جدذ جطشف اإلاذًٍش

ت اإلااظعت و معخللت عً باقي اإلاطالح ألاخشي   .جابعت إلاذًٍش

بن ألاهذاف الشثِعُت للمشاحعُحن الذاخلحن في بؾاس هزا اليشاؽ الذوسي ، هي برن جذكُم فُما برا 

واهذ ؤلاحشاءاث اإلاعمٌى بها جخػمً الػماهاث اليافُت ، ؤن اإلاعلىماث ضادكت ، العملُاث ششعُت 

 1" . الخىكُماث فعالت ، الهُاول واضخت ومىاظبت 

فاإلاشاحعت العلمُت وبدىم ؤدائها اليامل داخل مدُـ اإلااظعت ، ًمىً ؤن جخظ ول ؤو حضء مً 

 2.اليشاؾاث الىقُفُت للماظعت 

هزلً حعخبر اإلاشاحعت العلمُت بمشابت الفدظ الىكامي ليشاؾاث اإلااظعت مع ألاخز بعحن ؤلاعخباس 

 3.غاًاتها وؤهذافها 

فاإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت وبدىم ؤدائها الخللُذي فهي تهذف بلى مذي الخإهُذ على صخت 

خُت   .الدسجُالث ألعماٌ اإلااظعت اإلاداظبُت واإلاالُت ، ومىه فهي حعخمذ على مبذؤ اللُمت الخاٍس

                                                           
ت بلى الخؿبُم ، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ، الجضاثش ، ؽ-  1  ، ص 2008 ، 3مدمذ بىجحن ، اإلاشاحعت ومشاكبت الخعاباث مً الىكٍش

15 . 
2  -philippe , pierre tcherkawsky , pratique de l’audit opérationnel , les éditions d’organisation , paris , 1989 , p 27. 
3 -paul ben yamine , opc , cit , p 13 . 
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بِىما اإلاشاحعت العلمُت فهي جلُمُت ألداء وقُفت ؤو وشاؽ هيل ومىه حعخبر  اإلاشاحعت العلمُت ؤوظع 

مً اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت التي هذفها هى الخإهُذ مً صخت مخشحاث الىكام اإلاداظبي واإلاالي 

 .للماظعت 

اإلاشاحعت العلمُت حعمل على فدظ شامل لىقاثف اإلااظعت بهذف معشفت مذي كذسة اإلااظعت في 

جدىمها في هكام الشكابت الذاخلُت ومىه جدذًذ هلاؽ اللىة والػعف وفعالُت الدعُحر ، بِىما 

 .اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ؤداءها حضجي ومدذد 

 .الفرق بين املراجعت املحاصبيت الداخليت واملراجعت الخارجيت : ثاهيا 

عملُت مىهجُت ومىخكمت للخطٌى على اللشاثً اإلاشجبؿت " حعشف اإلاشاحعت الخاسحُت على ؤجها 

لت مىغىعُت جػمً الخؿابم بحن هزه  بالعىاضش الذالت عً ألاخذار ؤلاكخطادًت وجلذًمها بؿٍش

العىاضش واإلاعاًحر  اإلاىغىعُت وجىضُل هخاثج هزا الفدظ لألشخاص اإلاعىُحن مً ؤحل الىضٌى بلى 

ش  الخعاباث الخخامُت لىخاثج ؤعماٌ الششهت عً  ش  اإلاحزاهُت ، وعذالت جطٍى ش خٌى عذالت جطٍى جلٍش

 1" .الفترة اإلاالُت مدل الذساظت ، ولهزا ًلىم بها شخظ خاسجي عً اإلاششوع 

ىُت على ؤجها  عملُت مىكمت جىؿىي " هما حعشف اإلاشاحعت الخاسحُت خعب حمعُت اإلاداظبت ألامٍش

م مىغىعي لألدلت اإلاخعللت بمعلىماث ملذمت عً ؤخذار وجطشفاث بكخطادًت  على ججمُع و جلٍى

ورلً للخدلم مً دسحت الخىافم بحن هزه اإلاعلىماث واإلاعاًحر اإلاىغىعُت مع جىضُل الىخاثج 

 2" .للمعخخذمحن روي ؤلاهخمام 

                                                           
1  -henri bouquin , jean – charles bécour ,audit opérationnel , édition économico , paris , 1996 , p 12 .   

 . 5 ، ص 2000سحب العُذ ساشذ وؤخشون ، ؤضٌى اإلاشاحعت ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  2
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ت بحن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت واإلاشاحعت الخاسحُت في شخظ  وعلُه جبذو الفشوكاث الجىهٍش

اإلاشاحع فةرا واهذ اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت شخظ اإلاشاحع اللاثم بها هى مىقف داخل 

خمشل حعُِىه مً ؾشف ؤلاداسة فهى ؤححر ، فةن شخظ اإلاشاحع في اإلاشاحعت الخاسحُت فهى  اإلااظعت ٍو

 .خاسجي معخلل ٌعحن مً ؾشف اإلاعاهمحن 

بِىما مً خُث الهذف فاإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت تهذف بلى خذمت ؤلاداسة ، بِىما اإلاشاحعت 

الخاسحُت فهي تهذف بلى خذمت الغحر ومداولت جضوٍذهم بمعلىماث وصختها إلظخعمالها في بجخار 

 .اللشاساث اإلاالُت 

ؤما مً خُث ؤلاظخلاللُت فةن دسحت بظخلاللُت اإلاشاحع الذاخلي فهي مدذودة وعبُا ، بِىما اإلاشاحع 

 .الخاسجي فهى معخلل ولُا في عملُت الفدظ للىزاثم والخلُُم لها وببذاء الشؤي 

ؤما مً خُث الضمً فاإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت فهي في خالت قشفُت ؤي دوسٍت و جيىن عادة مشة 

ت بحن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت واإلاشاحعت  خالٌ العىت ، فةرا واهذ ول هزه الفشوكاث الجىهٍش

الخاسحُت ، فةهه ًجب عذم بغفاٌ الخيامل بحن اإلاشاحعخحن خاضت في بعخماد اإلاشاحع الخاسجي على 

ش اإلاشاحع الذاخلي   .جلاٍس

 .أهميت وأهداف وخدماث املراجعت املحاصبيت الداخليت : املطلب الثاوي 

 .أهميت املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع ألاٌو 

ؤمام جضاًذ ؤوشؿت اإلااظعت وهبر حجمها وصٍادة مؿالبت اإلاالن بػشوسة جدلُم ألاسباح وجلذًم 

معلىماث مالُت مىزىكت بصداد ؤلاهخمام باإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت إلغفاء اإلاطذاكُت لللىاثم 

 .اإلاالُت 
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 1: خُث بلغذ دوسة ؤلاهخمام باإلاشاحعت اإلاداظبُت لألظباب الخالُت 

م حعلُـ : الخغلب على الطعىباث التي جترجب عً الكشوف ؤلاكخطادًت  -1 ورلً عً ؾٍش

لت التي جم بها بهجاص ألاوشؿت والعملُاث داخل اإلايشإة فةجها جطبذ ؤداة  ألاغىاء على الؿٍش

 .سكابت حعاعذ ؤلاداسة على مىاحهت الكشوف ؤلاكخطادًت 

هكشا لىبر حجم اإلااظعت وحعذد فشوعها ومىخىحاتها : هبر حجم اإلايشإة وبهدشاسها حغشافُا  -2

وخاحت اإلاعاهمحن ومعخعملي اللىاثم اإلاالُت بلى بُاهاث ؤمىت وراث مطذاكُت وعذم 

بهخكاسهم ألعماٌ اإلاذكم الخاسجي واهذ الخاحت بلى مشاحعت مداظبُت داخلُت مً كُام 

 .اإلاشاحع الذاخلي للخإهذ مً صخت البُاهاث اإلاالُت ليامل الفشوع وفي ؤكل وكذ 

جضداد الخاحت بلى بُاهاث مىزىق بها عىذما : جىفحر بُاهاث ومعلىماث ًمىً ؤلاعخماد علحها  -3

ت اإلاخعللت بةظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت   .حعخخذم هزه البُاهاث إلجخار اللشاساث ؤلاداٍس

ت  -4 ت ؤلاداٍس ت في : بجباع ؤظلىب الالمشهٍض ت ؤلاداٍس خُث ًترجب على بجباع ؤظلىب الالمشهٍض

اإلايشإة غشوسة كُام ؤلاداسة العلُا لخلً اإلايشاءاث بالخإهُذ مً مذي بلتزام ؤلاداساث 

اللؿاعُت الخابعت لها إلاا وغعخه مً خؿـ وظُاظاث عامت وؤن جلً ؤلاداساث جدلم العاثذ 

اإلاخىكع مجها على سؤط اإلااٌ اإلاعدشمش و حعخخذم مىاسدها بىفاءة وجدلم هخاثج فعالت ما لم 

جلجإ بحن الخحن وألاخش بلى جلعُم ؤداء جلً ؤلاداساث وفلا إلاعاًحر ألاداء اإلاىحىدة عهذث بها 

 .بلى داثشة الخذكُم الذاخلي 

 

                                                           
وسكت ملذمت بلى اإلالخلى " ؤزش الهىذظت اإلاالُت الخذًشت على فعالُت دوس الخذكُم وخىهمت الششواث " هىام حمعت ، وىسدي وداد -  1

، حامعت  ( 2010 ؤهخىبش 12-11 )الىؾني الشامً خٌى مهىت الخذكُم في الجضاثش الىاكع وألافاق في غىء اإلاعخجذاث العاإلاُت اإلاعاضشة 

  .121 – 120 ؤوث ظىُىذة ص ص 20
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 .أهداف املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الثاوي 

بةعخباس اإلاشاحعت اإلاداظبُت  الذاخلُت وقُفت ًلىم بإدائها مىقفحن داخل اإلااظعت مً خالٌ 

م هكام الشكابت  الفدظ ؤلاهخكاسي و اللُام بيامل ؤلاحشاءاث إلظخىشاف ألاخؿاء ومعالجت وجلٍى

 : الذاخلُت ، هجذ ؤن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت تهذف بلى ما ًلي 

الخدلم مً مذي ؤلالتزام بعُاظاث اإلااظعت اإلاؿبلت ووافت بحشاءاث هكام الشكابت  -1

 .الذاخلُت 

 1.الخدلم مً مذي هفاءة وفاعلُت ألاداء إلاخخلف وقاثف اإلااظعت  -2

هما تهذف اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت بلى اإلادافكت على ؤمىاٌ وممخلياث اإلااظعت  -3

 .وخماًتها مً ؤلاخخالط والخالعباث 

 .الخدلم مً دكت اإلاعلىماث اإلاداظبُت واإلاالُت إلظخخذامها في بجخار اللشاساث اإلاالُت  -4

ش  مما حهذف بلى جدعحن الىفاءة واإلاشدودًت ؤلاهخاحُت و  -5 وغع بكتراخاث وحعذًالث وجلاٍس

 .اإلاالُت مً خالٌ بكتراخاث مجذًت وبالخالي جلذًم بسشاداث وهطاثذ للماظعت 

ادة بسجيابا لألخؿاء اإلاداظبُت  -6  .الخذ واإلاىع مً ٍص

م للىخاثج اإلادللت خالٌ الذوسة اإلاداظبُت مع ألاهذاف العامت و  -7 مداولت جلُُم وجلٍى

ت التي جم جدذًذها غمً الخؿت ؤلاظتراججُت للماظعت   .الشاهٍى

 

 

                                                           
هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي ، مدمذ العُذ ظشاًا ، دساظت مخلذمت في اإلاداظبت واإلاشاحعت ، اإلاىخب الجامعي الخذًث ، مطش -  1

  . 162 ، ص 2006،
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 .خدماث املراجعت املحاصبيت الداخليت :  الفرع الثالث 

بىحىد اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت في اإلااظعت فةجها جلذم العذًذ مً الخذماث داخل اإلااظعت 

 1: وؤهمها 

جخمشل في مجمىعت ؤلاحشاءاث التي ًلىم بىغعها اإلاشاحع الذاخلي لخإهُذ : خذماث وكاثُت  -1

وحىد خماًت وافُت ألضٌى وممخلياث اإلااظعت مً العشكت والخلف وخماًت العُاظت 

ش  لُت مً ؤلاهدشاف عً الخؿبُم الفعلي لها دون جبًر ت ، اإلاالُت ، ؤلاهخاحُت ، الدعٍى ؤلاداٍس

 .معبم 

جخمشل في مجمىعت ؤظالُب و بحشاءاث ًلىم بىغعها اإلاشاحع الذاخلي : خذماث جلُمُت  -2

للخإهذ مً ظالمت وفعالُت هكام مهمخه الخيعُم مع اإلاشاحع الخاسجي في بظخخذام هفغ 

ألادواث وألاظالُب ، هما جخمشل هزه الاظالُب هزلً في جلُُم مذي ؤلالتزام بعُاظاث 

 ؤلاداسة مً كبل اإلاىقفحن 

ت والتي : خذماث بوشاثُت  -3 جخمشل في ؤلاكتراخاث والخدعِىاث التي ًشاها اإلاشاحع غشوٍس

ت ، ظحروسة هكامها اإلاالي ، الؿشق  ًلذمها للماظعت والتي جخظ مشال حهاص الشكابت ؤلاداٍس

 .الفىُت لإلهخاج 

جخمشل هزه الخذماث في ألاظالُب وؤلاحشاءاث التي ٌعخخذمها اإلاشاحع : خذماث عالحُت  -4

الذاخلي في عملُت جصخُذ وبهدشاف لألخؿاء اإلاداظبُت ؤو في الخىضُاث التي ًلىم اإلاشاحع 

شه والتي ًشي غشوسة لخؿبُلها ألحل جدعحن آلُت  الذاخلي بشفعها لإلداسة العامت غمً جلٍش

                                                           
  . 165هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي و ؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
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الدعُحر داخل اإلااظعت ، بن دلُل حعذد ؤوحه الخذماث للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هى 

 وحىد شخظ اإلاشاحع الذاخلي ؾىاٌ العىت باإلااظعت وكذسجه على حصخُظ واكع اإلااظعت 

 وظيفت املراجعت الداخليت وأروان املراجعت املحاصبيت وخطىاث املراجع الداخلي : املطلب الثالث 

 .وظيفت املراجعت الداخليت : الفرع ألاٌو 

بن وحىد وقُفت مشاحعت داخلُت في اإلااظعت ؤضبذ ؤهثر مً غشوسة ألحل مخابعت وفدظ هكام 

الشكابت الذاخلُت في اإلااظعت ، خُث ًىطب بهخمام و دوس اإلاشاحع الذاخلي على عملُت بعذاد 

خدمل بلذس ؤلاميان ول معاولُاجه اإلاذهُت والجىاثُت والخإدًبُت   1.بشهامج للمشاحعت ٍو

ت ألحل  وهكشا لىبر حجم اإلااظعاث وحشابً ؤوشؿتها ؤدي بالػشوسة بلى البدث عً وحىد ؤداة بداٍس

مخابعت هكام الشكابت الذاخلُت خُث جلع معاولُت وغع هزا الىكام على عاجم اإلاشاحعحن الذاخلُحن 

 .وجبعُت جىفُزه 

ش هكام الشكابت الذاخلُت ؤو اإلاشاحعت الذاخلُت داخل اإلااظعت غشوسة وحىد ؤسبع  وألحل جؿٍى

 : معاولُاث هي 

 .وغع ؤلاحشاءاث الشكابُت  -1

 .الخؿبُم لهزه ؤلاحشاءاث  -2

 .الخدلم مً مذي ؤلالتزام بها  -3

 .الخلُُم الذوسي لها  -4

                                                           
  . 70 ، ص 2002ؤخمذ عبذ اإلاالً ، فخحي سصق العىافحري ، دساظاث في الشكابت واإلاشاحعت الذاخلُت ، داس الجامعت لليشش ، مطش ، -  1
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جلخطش معاولُت  اإلاشاحع الذاخلي على بخخُاس  ؤلالتزام باإلحشاءاث الشكابُت وجلُُم هزه ؤلاحشاءاث 

 1: هما ًلي 

ش لىكام الشكابت الذاخلُت ؤو اإلاشاحعت الذاخلُت   .والشيل اإلاىالي ًبحن معاولُاث جؿٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  . 90هفغ اإلاشحع العابم ، ص -  1
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 .مضؤولياث جطىير هظام الركابت الداخليت  : 11الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلادارة الخىخيىيت

 وضع إلاجراءاث الركابيت

 ؤلاداسة الخىفُزًت

 

 ؤلاداسة الخىفُزًت

 

 جؿبُم ؤلاحشاءاث الشكابُت

 بخخُاس ؤلالتزام
 ؤلاداسة الذاخلُت

 

 جلُُم ؤلاحشاءاث الشكابُت

 ؤلاداسة الخىخُىُت

 ؤلاداسة الذاخلُت

 ؤلاداسة الخىفُزًت

 ؤلاداسة الخىفُزًت
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أحمد عبد املالً ، فخحي رزق الضىافيري ، دراصاث في الركابت واملراجعت الداخليت ، : املصدر 

  .90ص 

جلع معاولُت وغع ؤلاحشاءاث الشكابُت على عاجم ؤلاداسة : وغع ؤلاحشاءاث الشكابُت  -1

الخىخُىُت وؤلاداسة الخىفُزًت على ؤن جلىم هزه ألاخحرة بخىلي جىفُز ؤلاحشاءاث واإلاخابعت 

 .الذوسٍت لها 

ًلتزم كعم اإلاشاحعت الذاخلُت بةخخُاس هزا ؤلالتزام ، بِىما جخىلى : الخؿبُم إلحشاءاث الشكابت  -2

ؤلاداسة عملُت الخلُُم بفعالُت هكام الشكابت الذاخلُت بهذف جدعِىه والىضٌى بلى ؤخعً 

 .هكام سكابت داخلُت ٌعخجُب لألهذاف 

بن وغع ؤلاحشاءاث الشكابُت ومخابعت الخىفُز لها ٌعخبران مً : الخدلم مً مذي ؤلالتزام  -3

ت وحضءا ال ًخجضؤ مً ؤلاحشاءاث الخىفُزًت ، خُث ؤن عذم  وقُفت بجخار اللشاساث ؤلاداٍس

بإلاام اإلاشاحع الذاخلي للعملخحن فعىف لً ٌعخؿُع ؤلاخخُاس الذكُم والعلُم والخلُُم 

 .الفعلي إلحشاءاث الشكابت بيل مىغىعُت 

هى رلً ؤلاحشاء الزي حهذف بلى جإهُذ مذي جدلُم : الخلُُم الذوسي لإلحشاءاث الشكابُت  -4

 .ألاهذاف اإلاعؿشة وجيلفت جدلُم رلً ؤي مخابعت الخىفُز للعُاظاث اإلاىغىعُت 

ختى ًمىً الىضٌى بلى ؤداء فعاٌ لىكام الشكابت الذاخلُت وكُام كعم اإلاشاحعت الذاخلُت بيامل 

 .مهامه غشوسة جيامل مخخلف الىقاثف ؤو اإلاهام العابلت مع بعػها البعؼ 
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 .أروان املراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الثاوي 

ختى جدلم اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت وقاثفها وجلذًم خذماتها خذمت للماظعت وإلاعخعملي 

ت ، جخخلظ هزه ألاسوان في   1: اللىاثم اإلاالُت ًشجبـ هزا ألاداء بمجمىعت ؤسوان ؤو عىاضش غشوٍس

ٌعخبر سهىا ؤظاظُا في اإلاشاحعت الذاخلُت خُث ًخمدىس مً الخإهذ مً : الفدظ والخذكُم  -1

 :صخت اإلاعؿُاث اإلاداظبُت واإلاالُت إلاخشحاث الىكام اإلاداظبي مً خُث 

 .دكت الدسجُل للمعؿُاث اإلاداظبُت في دفاجش اإلااظعاث  -

 .الخدذًذ الذكُم لؿشفي العملُت اإلاذًً والذاثً  -

 .الخإهذ مً الصخت اللاهىهُت للمعدىذاث اإلابرسة لعملُت الدسجُل  -

ا ظىاء في اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ؤو في اإلاشاحعت الخاسحُت غحر ؤن  ٌعخبر الخدلم عىطشا حىهٍش

حىهش ؤلاخخالف بُجهما ًىمً في ؤن هزه ألاخحرة حعخمذ على عىطشا العُىاث في الفدظ بِىما 

 .اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت فهي حعخمذ على عىطشا الفدظ اليامل 

ت التي جدبعها اإلااظعت : الخدلُل  -2 ًخمشل الفدظ ؤلاهخلادي إلاخخلف العُاظاث ؤلاداٍس

وبحشاءاث الشكابت الذاخلُت اإلاعخعملت وهزلً الفدظ ؤلاهخلادي للسجالث اإلاداظبُت 

ش إلظخخشاج هلاؽ اللىة والػعف   .ومخخلف الخلاٍس

م  م اليعب اإلاالُت واإلاحزاهُاث اإلالاسهت والخدلُل عً ؾٍش وحعخبر ؤدواث الخدلُل اإلاالي الخدلُل عً ؾٍش

الشوافع اإلاالُت و سئوط ألامىاٌ العاملت مً ألادواث اإلاهمت التي ٌعخخذمها اإلاشاحع الذاخلي في جدلُل 

 .اللىاثم اإلاالُت وبًجاد العالكاث بُجهما والخدلُل والخفعحر للىخاثج اإلاىحىدة 

                                                           
  166 ، ص 2006هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي ، مدمذ العُذ ظشاًا ، اإلاداظبت واإلاشاحعت ، اإلاىخب الجامعي الخذًث ، مطش ، -  1
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في ظبُل ؤن ًخإهذ اإلاشاحع الذاخلي مً مذي بلتزام العاملحن اإلاىفزًً إلاخخلف : ؤلالتزام  -3

ت اإلاشظىمت وألاداء والخىفُز للعملُاث اإلاخؿؿت وفلا للىكم اإلاشظىمت  العُاظاث ؤلاداٍس

 .هزلً واللشاساث ؤلاظتراججُت الىاحب الىضٌى بلحها 

ً ؤصخاب الخبرة و الذساًت في الشاون  ٌعخعحن اإلاشاحع الذاخلي ببعؼ اللاهىهحن ؤو اإلاعدشاٍس

 .اللاهىهُت للخإهذ مً ؤلالتزام بهزه اللشاساث والعُاظاث اإلاشظىمت 

هى جدذًذ الخطُلت والىخاثج اإلاخىاضل بلحها مً العىاضش العابلت خُث جخمدىس : الخلُُم  -4

 : مهمت اإلاشاحع الذاخلي هىا في جلُُم ما ًلي 

ت ومخخلف ؤلاحشاءاث اإلاخبعت  -  .الىفاءة للعُاظاث ؤلاداٍس

ت للشفع مجها  -  .الخىم على مذي فعالُت هزه العُاظاث  وما هي العبل والخدعِىاث الػشوٍس

حهذف اإلاشاحع الذاخلي مً وساء هزا الخلُُم ألحل مداولت الترشُذ في بظخخذام اإلاىاسد اإلاالُت 

 .واإلاادًت في اإلااظعت وهزلً ألحل مداولت الشفع وجدعحن ألداء في اإلااظعت هيل 

ش  -5 هى ألاداة التي ٌعبر فحها اإلاشاحع الذاخلحن سؤًه وؤداء بزباث إلاهامه داخل اإلااظعت ، : الخلٍش

شه عً   : خُث ٌعبر اإلاشاحع الذاخلي في جلٍش

 .مخخلف اإلاشاول التي ضادفها ؤزىاء ؤداء مهامه  -

 .ما هي هلاؽ اللىة والػعف التي جىضل بلحها وما هي ؤلاحشاءاث اإلاخخزة في ظبُل رلً  -

ت إلاعالجت هلاؽ الػعف  -  .مخخلف ؤلاكتراخاث والخىضُاث التي ًشاها غشوٍس

ش لإلداسة  - خطُلت الىخاثج الجهاثُت مً خالٌ عملُت اإلاشاحعت الذاخلُت على ؤن ًشفع هزا الخلٍش

ش مً جىضُاث  العلُا اإلاششفت على عملُت اإلاشاحعت الذاخلُت ألحل الخىفُز إلاا حاء في الخلٍش

ومالخكاث وول الخدفكاث التي ًشاها اإلاشاحع الذاخلي في هزا الشإن لُعخبر بمشابت ؤداة مً 
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ؤدواث بجخار اللشاساث اإلاالُت وؤداة بزباث لصخت معلىماث اللىاثم اإلاالُت مً خُث جؿبُم 

 .للمعاًحر واللىاعذ الالصمت 

 .خطىاث املراجع الداخلي : الفرع الثالث 

جمش مهمت اإلاشاحع الذاخلي بمجمىعت مشاخل زابخت ومىخكمت بهذف الىضٌى بلى ؤدلت وبشاهحن و ببذاء 

سؤي مداًذ خٌى اللىاثم اإلاالُت للماظعت ، خُث ًمىً جطيُف مهمت اإلاشاحع الذاخلي بلى زالر 

 1.خؿىاث ؤظاظُت 

 .جدػحر  مهمت اإلاشاحعت الذاخلُت : ؤوال 

ًلىم اإلاشاحع الذاخلي في هزه اإلاشخلت بخدػحر  وبعذاد مجمىعت مً الىزاثم وألاعماٌ هلخظ ؤهم 

 :هزه الىزاثم وألاعماٌ في العىاضش الخالُت 

ًخمشل في جىهُل هخابي ال ًخجاوص الطفدت الىاخذة ًخدطل علُه اإلاشاحع : ألامش باإلاهمت  -1

الذاخلي بإمش مً اإلاذًش العام ، ٌعلم هزا ألامش اإلاعاولحن الشثِعحن الزًً ًذخلىن خحز 

الخذخل للمشاحعت الذاخلُت ، خُث ٌعمذ هزا ألامش باإلاهمت بالذخٌى بلى وافت مطالح 

 .اإلااظعت ومضاولت وشاؾه 

حعمذ خؿت الخلشب بدىكُم مشخلت الذساظت خُث ًخؿلب مً اإلاشاحع :   خؿت الخلشب  -2

الذاخلي حمع مخخلف اإلاعلىماث ألاولُت خٌى اإلااظعت مدل اإلاشاحعت ، مشل وشاؾها ، 

ش اإلاشاحعحن العابلحن ، زم الخعشف على مخخلف ألاخؿاس  ؤدواث الدعُحر فحها ، حمع جلاٍس

 .وفشص الخدعحن 

                                                           
1  -Olivier . Le Mant : La Conduite D’une Mission D’audit Interne , Edition Dounond , Ifaci , 1991 , P 64 . 
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على اإلاشاحع الذاخلي ؤن ًإخز بعحن ؤلاعخباس اإلاهمت اإلاعىذة بلُه وؤلاظخماع بلى بوشغاالث اإلاذًش  

 .العام ، وؤن ًدذد بذكت مىاغع اإلاشاحعت التي ٌععى بلحها بطفت دكُلت 

ًلخظ حذٌو اللىة والػعف مشخلت جدلُل اإلاخاؾش : حذٌو اللىة والػعف الكاهشة  -1

 .الىاكعُت على ؤظاط ألاهذاف اإلاعشوغت في خؿت الخلشب 

كهش حذٌو اللىة والػعف  ش اإلاىحه ، ٍو ٌعمذ هزا الجذٌو بترجِب ألاخؿاس بهذف جدػحر الخلٍش

 : وفم الشيل الخالي 

 .حذٌو اللىة والػعف الكاهشة  : 03الجدٌو ركم 

 الخعليم  الرأي  الرمس  الهدف  املىضىع 

 ركم املرجع ضعف  كىة 

       

 

Source : Olivier . Le Mant : La Conduite D’une Mission D’audit Interne , Edition Dounond , 

Ifaci , 1991 , P 64 . 

ش الخىحُهي  -2 ش الخىحُهي بلى جدذًذ الخؿىؽ العٍشػت للمشاحع الذاخلي : الخلٍش حهذف الخلٍش

 .وخذود جذخله ، فهى ٌعبر عً ألاهذاف اإلاشظىمت واإلاؿالب بخدلُلها 

عباسة عً وزُلت داخلُت في مطلخت اإلاشاحعت الذاخلُت تهذف بلى بُان : بشهامج الخدلُم  -3

 .مهام اإلاشاحعحن الذاخلحن وجخؿُـ عملهم واإلاخابعت الذوسٍت ألعمالهم 
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 حعخىحب هزه اإلاشخلت على اإلاشاحع ؤن ًبذي كذسجه على الخدلُل :مشخلت العمل اإلاُذاوي . زاهُا

 1.وؤلاظخيباؽ 

 : وعلُه ًلىم اإلاشاحع الذاخلي بالخؿىاث الخالُت 

ش ، فخىكُم مهمت  - جىكُم مهمخه عبر الضمً مً بذاًت مهمت اإلاشاحعت بلى غاًت جىصَع الخلٍش

 .اإلاشاحع جبحن مذي الخلذم في مهمخه 

هي الىزُلت التي جشبذ جدلُم مهمت معُىت مً حهت وجبحن بطفت واكعُت : وسكت الخغؿُت  -

الىخاثج اإلاعخخلطت مً حهت ؤخشي ، فهي وسكت سبـ بحن العمل اإلاُذاوي وبشهامج الخدلم 

 .هزلً الىخاثج اإلاعخخلطت إلاطلخت اإلاشاحعت الذاخلُت 

ىزم : وسكت هشف وجدلُل اإلاشيل  - هي وسكت عمل مالفت مً ؾشف اإلاشاحع الذاخلي ٌسجل ٍو

فحها ول بخخالٌ في وقُفت ما ًجب ؤن ٌعلً عىه في وسكت الىشف والخدلُل على الشيل 

 : الخالي 

 .اإلاشيل الزي ًلخطه  -

 ألاخذار التي جبِىه  -

 .ألاظباب التي حششخه  -

 .الىخاثج اإلاخىكعت  -

 .ؤلاكتراخاث اإلالذمت  -

ؤما خالت عذم وحىد ؤي مشيل فُمىً ؤلاظخغىاء عً هزه الىسكت ألجها ال حعخعمل لىضف 

 .ؤلاحشاءاث اإلاىغىعت 

                                                           
1  -jaque renard , theorie et pratique de l’audit interne , edition d’organisation , 5 eme edition , paris , 2004 , p 204 . 
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 .بجهاء مهمت اإلاشاحعت : زالشا 

علً بلى اإلاعالحن الشثِعحن  ش ًذلي فُه بشؤًه َو  .ًىهي اإلاشاحع الذاخلي مهامه بةعذاد جلٍش

 .والشيل الخالي ًبحن خؿىاث مهمت اإلاشاحع الذاخلي 
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 . خؿىاث مهمت اإلاشاحع الذاخلي  :12الشيل 

 

 

  

     جىكُم  

 

 

                                                                                                                                                                  

 ظحر العمل 

  

 

 

 اللُادة                                                                                                                                                                     

  

Source : olivier . le mant : la conduit d’une mission d’audit interne , édition dounond , ifaci , 

1991 , p 24 . 

 الهذاف هدى مارا ؟ وإلاارا ؟

 اإلاعاولُت مً ًلىم ؟ ومتى ؟

 الىظاثل               الىظاثل بمارا ؟

 مادًت ومالُت       وهُف ؟

 هكام معلىماث 

 اللىاعذ                 اإلاىهجُت 

 الخعلُماث 

 الخؿىاث 

اثُت زلافُت ملبىلت                 اإلاهمت ، العمل   عملُاث فحًز

 بعاهاث ، الىخاثج ، الىاجج 

 ألاعماٌ اإلاصدخت 

حللت 

 الفروق
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 .املضار  العملي للمراجعت املحاصبيت الداخليت : املبحث الثاوي 

 .مىهجيت املراجعت املحاصبيت الداخليت : املطلب ألاٌو 

ليل عمل مهما وان هىعه مىهجُت مخبعت بدُث ًخىكف العمل على مذي دكت هزه اإلاىهجُت ، 

 1.ومىهجُت عمل اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت حشمل زالر خؿىاث سثِعُت 

 .اإلاشخلت الخمهُذًت : الفشع ألاٌو 

خها  في هزه اإلاشخلت ًلىم اإلاشاحع بجمع وهعب معلىماث عامت عً اإلااظعت مً خُث حجمها ، جاٍس

ً اإلالف الذاثم  ، وشاؾها ومدُـ وشاؾها ؤلاكخطادي وهكام الدعُحر اإلاؿبم ، وهزا بلطذ جيٍى

ً خالضت ؤولُت  للماظعت الزي ًخػمً معلىماث مداظبُت ومالُت عجها ، ول رلً ًلىد غلى جيٍى

 .عً اإلااظعت ومىه بظخؿاعخه اللُام بالخلُُم ألاولي 

بن هجاح عملُت اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ًخىكف على مذي كذسة بإلاام اإلاشاحع الذاخلي بهزه 

 .اإلاشخلت خُث ؤن هجاح ؤو فشل مهام اإلاشاحع الذاخلي ًشجىض خٌى هزه اإلاشخلت الخمهُذًت 

 .الفشع الشاوي مشخلت الخدلُل اإلاعمم 

بعذ بهتهاء اإلاشاحع الذاخلي مً اإلاشخلت ألاولى ؤًً ًيىن كذ وىن اإلالف الذاثم جإحي مشخلت الخدلُل 

 : اإلاعمم والتي جلعم بذوسها بلى مشخلخحن 

جخخظ بذساظت وجلُُم هكام الشكابت الذاخلُت في اإلااظعت وجىلعم : اإلاشاحعت اإلاداظبُت . ؤوال 

 : بذوسها هزه اإلاشخلت بلى 

                                                           
  .190 ، ص 1991هاضش دادي عذون ، هىاضش مدمذ فخحي ، دساظت الخاالث اإلاالُت ، داس ألافاق ، الجضاثش ، -   1
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ًلىم اإلاشاحع هىا بذساظت زباث بحشاءاث الدعُحر ليافت وقاثف : مشخلت معً ؤلاحشاءاث  -1

اإلااظعت ، و ٌعخخذم هزا الشاحع الذاخلي لبعؼ الشمىص اإلاخفم علحها دولُا هةحشاء ؤو 

ً ؤو ؤهثر ال ًخماشُان فهىا  ؤظلىب لبُان زباث ؤو حغحر ؤظالُب الدعُحر ، وفي خالت وحىد سمٍض

جخمشل في كاثمت مً ألاظئلت معذة وفم ؤظلىب مخخطش ًجب علحها ضاخب الىقُفت التي 

ذ اإلاشاحع الذاخلي الخطٌى على معلىماث عجها ، وجيىن شيل هزه ألاظئلت بما مفخىخت  ًٍش

 .ؤو مغللت 

ًلىم اإلاشاحع الذاخلي هىا مً الخإهذ مً مذي مؿابلت اإلاىخىب : مشخلت بخخباس الخؿابم  -2

ا مع اإلاؿبم في الىاكع العلمي ، وحهذف اإلاشاحع مً وساء رلً للخإهذ مً وحىد لىكام  هكٍش

 .الشكابت الذاخلُت و ظالمت بحشاءاجه الخىفُزًت 

حعخبر هزه اإلاشخلت خطُلت ؤو هدُجت اإلاشخلت :  مشخلت الخلُُم ألاولى لىكام الشكابت الذاخلُت  -3

العابلت وفحها ٌعخخلظ اإلاشاحع الذاخلي هلاؽ اللىة والػعف للىكام اإلاداظبي اإلاؿبم في 

اإلااظعت مً خُث كىاعذ الدسجُل اإلاداظبي وخػىعه للمعاًحر  اإلاخفم علحها واإلابادت 

 .اإلاداظبُت 

حهذف اإلاشاحع الذاخلي مً وساء هزه ؤلاخخباساث بلى الخشوج بلىاعت : مشخلت بخخُاس الذوام  -4

راجُت لخؿابم الص يء اإلاىخىب وبحن ما هى واكع ومعمٌى به فعال داخل اإلااظعت ، وبالخالي 

علُه بحشاء لبعؼ ؤلاخخباساث بطفت مخىشسة وداثما ؾاإلاا اهه مىحىد على مذاس العىت في 

 .اإلااظعت 

بن بًجابُت بخخباساث الذوام للمشاحع الذاخلي دلُل على ظالمت هكام الشكابت الذاخلُت في 

اإلااظعت ، ؤما في خالت الىدُجت العلبُت ومىه غعف حهاص الشكابت الذاخلُت فةن الىدُجت هى 

ش ظلبي عً رلً   .ببذاء جلٍش
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 .والشيل الخالي ًبحن مشخلت الخدلُل اإلاعمم للمشاحعت اإلاداظبُت 

 . سظم بُاوي إلاشخلت الخدلُل اإلاعمم للمشاحعت اإلاداظبُت  :13الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاضش  دادي عذون ، هىاضش مدمذ فخحي ، دساظت الخاالث اإلاالُت ، داس ألافاق ، :املصدر 

  .193 ، ص 1991الجضاثش ، 

 دساظت الخشاثـ الخىكُمُت ، اإلالخظ الخزهحري وهخاب ؤلاحشاءاث

 مخابعت بعؼ العملُاث لفهم خلُلت الىكام

 هلاؽ الػعف هلاؽ اللىة

هكام الشكابت الذاخلُت 

 غعُف 

ت  بخخباساث تهذف بلى الخإهذ مً جؿبُم الىلـ اللٍى

 هلاؽ كىة الىجاح

 الىزاثم الترهُبُت
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 .املراجعت العلميت : ثاهيا 

هي مجمىعت جلىُاث ٌعخعملها اإلاشاحع الذاخلي ألحل جلُُم ؤداء وقُفت معُىت داخل اإلااظعت 

وفم معاًحر و ؤظغ علمُت مدذدة ظلفا ، خُث ٌعخمذ على معاًحر خاضت بيل وقُفت على 

بعخباس ؤن مشاكبت الدعُحر والدعُحر عامت ٌعخمذ على معاًحر خاضت بيل وقُفت على بعخباس ؤن 

مشاكبت الدعُحر عامت ٌعخمذ على حملت مً اإلاعاًحر  ، وفي خالت وحىد هزه اإلاعاًحر ًلىم اإلاشاحع 

 .الذاخلي بةخخباس ؤدائها ألاولي 

ؤما في خالت عذم وحىد هزه اإلاعاًحر فُعخمذ اإلاشاحع الذاخلي على خبرجه وماهالجه العلمُت 

 .اإلاىدعبت في بعذادها ليىجها جذخل غمً مهامه 

بعذ هزه اإلاشخلت ًطل اإلاشاحع الذاخلي بلى بظخيخاج هل ؤن هزه اإلاعاًحر راث كىاعت ومىغىعُت 

ؤم ال ؟ فةرا واهذ هزه اإلاعاًحر راث كىاعت وملبىلت ًلىم اإلاشاحع عىذها بعملُت الخصخُذ 

لبعؼ الؿشق اإلاداظبُت وجلُمها في خالت وحىد بعؼ الؿشق اإلاداظبُت الخاؾئت في الدسجُل 

 .وغحر صخُدت 

ؤما اإلاشخلت ألاخحرة مً هزه اإلاشاحعت وهي الخلُُم للىخاثج اإلاخىضل بلحها والبدث عً ألاظباب 

 .للىخاثج العلبُت ، زم مداولت الخصخُذ بن ؤمىً لها 

 .والشيل اإلاىالي ًبحن لىا اإلاشاخل اإلادعلعلت للمشاحعت العلمُت  
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 . مخؿـ اإلاشاحعت العلمُت  :14الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 هاضش دادي عذون ، هىاضش مدمذ فخحي ، دساظت الخاالث اإلاالُت ، داس ألافاق ، الجضاثش :املصدر 

  .194 ، ص 1991، 

 1. مشخلت فدظ الخعاباث وبخخباسها :الفرع الثالث 

بعذ خطٌى اإلاشاحع الذاخلي على همُت مً اإلاعلىماث اإلاداظبُت واإلاالُت واهكمت الدعُحر داخل 

اإلااظعت والخلُُم ألاولي لىكام الشكابت الذاخلُت وبظخيخاج هلاؽ اللىة والػعف ، جإحي اإلاشخلت 

ألاخحرة والهامت مً مشاخل مىهجُت اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت وهي مشخلت الفدظ الذكُم 

لخعاباث اإلااظعت ، فةرا واهذ اإلاشاخل العابلت حعخبر بمشابت مشاخل جمهُذًت ليىجها جلذم 

وغعُت خعاباث اإلااظعت ومطذاكُت هزه الخعاباث ، غحر ؤن الىاكع والعلىن اإلانهي للمشاحع 

                                                           
  .195هفغ اإلاشحع العابم ، ص -  1

 وحىد اإلاعُاس

 هل اإلاعُاس ملبٌى 

 جلُُم ؾشق الخعاباث 

 جلُُم الىخاثج 

ش   بعذاد الخلٍش
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الذاخلي وغمحره ال ًيىن مشجاح بال برا كام بعملُت الفدظ الزاحي لهزه الخعاباث وال ًىخفي 

اإلاشاحع الذاخلي باإلحشاءاث اإلاىخىبت فلـ بل علُه بظخخشاج هلاؽ اللىة والػعف و بعذاد 

بشهامج ؤدوى للفدظ ًلىم مً خالٌ مً الخإهذ مً ؤهه لم ًخؿئ في جدلُل هكام الشكابت 

م ؤظلىب اإلاشاحعت الخدلُلُت ،  الذاخلُت هى مشض ي ًخىلى الخإهذ مً صخت ألاسضذة عً ؾٍش

 .مشل اإلالاسهت لللىاثم اإلاالُت لعىىاث مخخالُت 

ؤما في خالت جىضل اإلاشاحع الذاخلي بلى كىاعت ؤن ؤداء هكام الشكابت الذاخلُت ظلبي ًخىلى بعذاد 

بشهامج لفدظ الخعاباث إلظخخشاج مطادس هلاؽ الػعف ومداولت جصخُدها بةظخخذام 

 .مخخلف ؤلاخخباساث اإلامىىت 

ش هخابي ًلذم لإلداسة العامت مذعم  وبةهتهاء اإلاشاخل العابلت ًلىم اإلاشاحع الذاخلي بةعذاد جلٍش

بشؤي شخص ي خٌى مطذاكُت اللىاثم اإلاالُت ومخػمً حملت مً الخىضُاث والخدعِىاث التي 

ت والشيل اإلاىالي ًبحن خؿىاث مشخلت فدظ الخعاباث وبخخباسها   .ًشاها غشوٍس
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  سظم بُاوي إلاشخلت فدظ البُاهاث  :15الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاضش دادي عذون ، هىاضش مدمذ فخحي ، دساظت الخاالث اإلاالُت ، داس ألافاق ، الجضاثش : اإلاطذس 

  .197 ، ص 1991، 

الخلُُم الجهاجي لىكام الشكابت 

 الذاخلُت

 بعذاد بشهامج للفدظ 
بشهامج ؤدوى لفدظ الخعاباث 

اإلاشاحعت الخدلُلُت وبخخباساث 

 اإلاطادكت 

ض بشهامج فدظ الخعاباث  حعٍض

 والخىبحر مً ؤلاخخباساث 

 بخخباساث 

 بعذاد بشهامج زاوي للفدظ 

: بجهاء عملُت اإلاشاحعت وهي جخم   

مشاحعت ؤهم اإلابادت  -

 اإلاداظبُت 

 فدظ  -

 جلذًم الخاالث اإلاالُت -

 .واإلاعلىماث اإلاداظبُت 

 ببذاء الشؤي 

 هلاؽ الػعف 
 هلاؽ اللىة
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 .معاًحر اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت : اإلاؿلب الشاوي 

حعخمذ اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت عملها مً حملت معاًحر  اإلاشاحعت الذاخلُت في ؤداء عملها 

شها   .وؤلالتزام بلىاعذ العمل اإلاُذاوي للىضٌى بلى حىدة في جلاٍس

 1" .ملُاط ؤو معاًحر ألاداء اإلاخعاسف علحها لخىفُز مهمت اإلاشاحع " فمعاًحر اإلاشاحعت هي 

فاإلاعُاس هى اللاعذة ؤو ألاظاط الزي ٌعخمذ علُه اإلاشاحع الذاخلي في جىفُز وؤداء مهامه ، لزلً 

حعخبر بمشابت مشحع ؤظاس ي ، وههج للمماسظت اإلاهىُت ، واحبت الخلُذ بها وؤلاخترام اليامل لها ، 

 .خُث ًمىً بعخباسها بمشابت همـ ظحر ؤو الىهج العلىوي والعملي ألداء اإلاشاحع 

يي للمداظبحن اللاهىهُحن على معاًحر اإلاشاحعت اإلاخعاسف علحها في اإلاجمىعاث  هظ اإلاجمع ألامٍش

    2: الشالزت آلاجُت 

 : جخمشل اإلاعاًحر العامت في . اإلاعاًحر العامت . الفشع ألاٌو 

ألحل الىضٌى بلى هفاءة مهىُت في مُذان : معُاس الخإهُل العلمي والعملي والىفاءة اإلاهىُت  -

اإلاشاحعت الذاخلُت وؤلاإلاام بالجىاهب اإلاداظبُت وكىاعذ العمل اإلاُذاوي للمشاحعت وان 

غشوسة ؤن جبذؤ هزه اإلاهمت بالخدطُل العلمي لشهادة في ؤلاخخطاص اإلاؿلىب وهى 

 .اإلاداظبت

هما ًخؿلب على اإلاشاحع الُىم وقل الخؿىساث الخاضلت في مُذان جؿبُم معاًحر اإلاداظبت 

الذولُت ؤن ًىلي اإلاشاحع غشوسة مىاضلت جدذًث مىدعباجه العلمُت والعمل على جدذًثها بما 

                                                           
ت واإلاشاظلت ، مىخبت الجالء ، اإلاىطىسة ، مطش ، - 1  . 34 ، ص 1998 مدمذ العُذ هاغي ، اإلاشاحعت بؾاس الىكٍش
ذ ، -  2 ششهغ م ، و مشاحعت اإلافاهُم وؤلاحشاءاث في الىكم اإلاداظبُت وؤلالىتروهُت ، الؿبعت ألاولى ، داس راث العالظل ، اليٍى

 . 26-25 ، ضظ 1978
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ًخماش ى والخغحراث الخاضلت في اإلاُذان ظىاء في اإلاُذان العلمي ؤو ختى الخىىىلىجي إلهدعاب 

جلىُاث وؤظالُب مماسظخه مهىُت حذًذة ، بِىما الخإهُل العلمي ؤو الخبرة اإلاهىُت وهي 

ب الجُذ والفعاٌ في مياجب الخبرة اإلاداظبُت إلهدعاب  اإلاماسظت اإلاُذاهُت للمشاحع والخذٍس

مهاساث حذًذة وجىمُتها مً ؤصخاب الخبرة العالُت الزًً ًجب علحهم مذ ًذ العىن 

 .للمخذسبحن في مُذان اإلاشاحعت ومداولت بمذادهم بالخبرة  اإلاىدعبت ظلفا 

بن ششؽ الخإهُل العلمي والعملي كذ ال جيىن وافُت للخىم على اإلاشاحع بالىفاءة اإلاهىُت 

اإلاؿلىبت ، لزلً ًيبػي ؤن جىكم ملخلُاث دوسٍت وهذواث وجشبطاث مُذاهُت ٌعخؿُع اإلاشاحع 

ت والعلمُت واإلاُذاهُت على خذ ظىاء ، وجمىىه مً ؤلاًفاء  مً خاللها جىمُت كذساجه الفىٍش

 1.بمخؿلباث معُاس الخإهُل العلمي والعملي والىفاءة اإلاهىُت 

هما ؤن الخإهُل العلمي وبهدعاب الشهاداث العلمُت لىخذها حعخبر غحر وافُت للمماسظت 

ذ مً الخبرة  اإلاهىُت بمهىت اإلاشاحعت ما لم ًدبعها مماسظت عملُت في اإلاُذان إلهدعاب اإلاٍض

وؤلاؾالع على ؤخذر جلىُاث ؤلاظخعماٌ إلاهىت اإلاشاحعت ، لزلً ٌعخبر الخإهل العلمي والعملي 

 .شِئان مخيامالن 

ٌععى معخعملى اإلاعلىماث اإلاداظبُت الىاججت عً هكام اإلاعلىماث : معُاس ؤلاظخلالٌ  -

اإلاداظبُت اإلاىلذة لها ، للخطٌى على معلىماث راث مطذاكُت لإلعخماد علحها في بجخار 

 .اللشاساث مجها اإلاالُت خاضت في اإلاعخلبل 

لزلً وختى ًمىً ؤلاعخماد على مخشحاث الىكام اإلاداظبي واإلاالي وبعخباس هزه اإلاعلىماث 

بمشابت كاعذة كشاس ظىاء للماظعت ؤو معخعملي الىشىفاث اإلاالُت للماظعت غشوسة ؤن 

 .ًخطف اإلاشاحع الذاخلي بىىع مً ؤلاظخلالٌ والخُاد في مهامه والجزاهت الخامت 

                                                           
 . 40 ، الجضاثش ، ص 2003مدمذ التهامي ؾىاهش ، مععىد ضذًلي ، اإلاشاحعت وجذكُم الخعاباث ، دًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ، -  1
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ش اإلاشاحع هي خطُلت ؤو محزة شخظ اإلاشاحع الىاججت عً الخُاد  فالشلت ومطذاكُت جلاٍس

الزي ًدبعه اإلاشاحع الذاخلي عىذ مشاحعخه لللىاثم الخالُت للماظعت بيل هضاهت 

 .ومىغىعُت ختى جيىن مىغع زلت لذي معخعملحها 

بن جدذًذ مذي ؤلاعخماد على هزه اإلاعلىماث ًيىن على ؤظاط مذي بظخغاللُت اإلاشاحع وخُادًت 

   1.عمله ، لزلً وحىب جىافش الىلؿخحن الخالُخحن لخدذًذ مذي بظخلاللُت اإلاشاحع 

ؤي ؤن ال جيىن للمشاحع مطالح مادًت في اإلااظعت : عذم وحىد مطالح مادًت للمشاحع  - ؤ

اإلاشاحع لذفاجشها مشل ؤن ًيىن معاهم في سؤط مالها مشال ، وؤن ال جيىن ألخذ ؤكاسبه مطالح 

مً هفغ الىىع ألن وحىد هزه اإلاطالح اإلازوىسة كذ جازش على بظخلاللُخه في ببذاء الشؤي 

 .الفني اإلاداًذ في اللىاثم اإلاالُت الخخامُت 

وهى ؤلاظخلالٌ اإلانهي الخام في ؤداء مهىت اإلاشاحعت ، ؤي بمعنى عذم جذخل : ؤلاظخلالٌ الزاحي  - ب

اإلااظعت في شاون اإلاشاحع ؤزىاء كُامه بعملُت الفدظ لللىاثم اإلاالُت ، هما حعحر 

ؤلاظخلاللُت بلى عذم وحىد ؤي مشيل مً ؤشياٌ الػغىؽ اإلافشوغت على شخطُت اإلاشاحع 

لزلً ًمىً بعخباس ؤن عىطش ؤلاظخلاللُت الزاجُت وعذم وحىد إلاطالح مادًت للمشاحع في 

اإلااظعت بمشابت ششؾان ؤظاظُان للخمُحز عً مذي بظخلالٌ اإلاشاحع ولُا وغشوسة جىافشهما 

 .في هفغ لخكت ؤداء مهىت اإلاشاحعت الذاخلي 

ًجب على اإلاشاحع بزٌ العىاًت اإلاهىُت الياملت وجخطُظ وامل حهذه : معُاس العىاًت اإلاهىُت -2

ش   . بهؿالكا مً بذاًت مشخلت اإلاشاحعت الذاخلُت بلى غاًت بعذاد الخلٍش

                                                           
  .40مدمذ التهامي ؾىاهش وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1



املراجعت املحاصبيت الداخليت وعالكتها بئجخاذ اللرار املالي:              الفصل الثاوي   

 

 183 

فالخىم على ؤداء اإلاشاحع الذاخلي ال ًيىن بال مً خالٌ بزٌ لهزا ألاخحر ليل العىاًت وغشوسة ؤن 

 .ًخطف بلىاعذ العلىن اإلانهي ومعُاس العىاًت الالصمت لزلً 

فمعُاس العىاًت اإلاهىُت ًىحب على ول شخظ ٌعمل في مىخب اإلاشاحع جخؿُـ عملُت اإلاشاحعت 

جخؿُؿا وافُا ، وحمع كذس واف مً ؤدلت ؤلازباث اإلالىعت وبعذاد ؤوساق اإلاشاحعت بعىاًت وجلُُم 

ش الزي ًدخىي على سؤًه بيل دكت   1.اللىاثم اإلاالُت ، وبعذاد الخلٍش

 2: وألحل الىضٌى بلى العىاًت اإلاهىُت اإلاؿلىبت غشوسة جىافش الششوؽ الخالُت 

 .مداولت الخطٌى على ؤهىاع اإلاعشفت اإلاخاخت بغُت الخيبا باألخؿاء غحر مىخكشة  -

ؤخز بعحن ؤلاعخباس الكشوف غحر عادًت في بشهامج اإلاشاحعت مً ؤحل الخزس عىذ الفدظ  -

 .للعىاضش اإلاشجبؿت 

 .الخلُُم اإلاعمم لىكام الشكابت الذاخلُت لخدذًذ مىاؾً اللىة والػعف  -

 .العمل على بصالت الشيىن ؤو ؤلاظخفعاساث اإلاخعللت باإلافشداث راث ألاهمُت في ببذاء الشؤي  -

ش مجاٌ خبرجه اإلاهىُت  -  .العمل بةظخمشاس مً ؤحل جؿٍى

 .معاًحر العمل اإلاُذاوي : الفشع الشاوي 

جشجبـ هزه اإلاعاًحر بعملُت جىفُز اإلاشاحعت ، وجمشل مبادت اإلاشاحعت التي جدىم ؾبُعت ومذي اللشاثً 

 الىاحب الخطٌى علحها بىاظؿت بحشاءاث اإلاشاحعت واإلاشجبؿت باألهذاف العٍشػت الىاحب جدلُلها 

 

                                                           
  .45 ، ص 1996مطؿفى خعىحن خػحر ، اإلاشاحعت ، اإلافاهُم واإلاعاًحر وؤلاحشاءاث ، مؿابع حامعت اإلالً ظعىد ، الععىدًت ، -  1
  .43مدمذ التهامي ؾىاهش وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  2
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 1.مً بظخخذام هزه ؤلاحشاءاث 

 2: وحشخمل هزه اإلاعاًحر على زالزت 

بةعخباس  عملُت الخخؿُـ هى العمىد الفلشي لعملُت : ًجب ؤن ًيىن العمل مخؿؿا له بذكت .ؤوال 

اإلاشاحعت الذاخلُت مً خُث جىصَع الىكذ اليافي على حمُع مشاخل اإلاشاحعت مع مشاعاة هزلً 

 .ؤلامياهُاث اإلاادًت اإلاخاخت 

 .وغمً هزا ؤلاؾاس ًدذد اإلاشاحع الذاخلي ألاهذاف الخالُت مً وساء عملُت اإلاشاحعت والخخؿُـ لها 

 .الخىغُذ بذكت لىؿاق الفدظ التي ظىف جخططها اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت  -

بظخخذام هكام الشكابت الذاخلُت إلالاسهت العمل اإلاىجض بما هى مخىكع ، وفي هزا ؤلاؾاس  -

 .ٌعخخذم اإلاشاحع الذاخلي معاعذًه في بهجاص عملُت اإلاشاحعت وجدذ بششافه 

ٌعخبر بشهامج اإلاشاحعت الذلُل الخىحُهي لعمل اإلاشاحع واإلاشاحعت بطفت عامت ورلً إلخخىاثه  -

 .على ول ما ًجب اللُام به ؾىاٌ فترة اإلاشاحعت 

ًدذد معاولُت اإلاشاحع الذاخلي ومىه اإلاهام اإلاىولت له ومىه غشوسة الخىكُع على ول عمل  -

 .كام به ؾىاٌ فترة اإلاشاحعت 

ٌعذ هكام الشكابت الذاخلُت اإلاؿبم مً ؾشف اإلااظعت بخذي ؤهم اإلادذداث لجىدة هىعُت 

اإلاعلىماث اإلاالُت و هزلً لجىدة اإلاشاحعت ، خُث ؤن ؤلالتزام بلىاعذ وملىماث هكام الشكابت 

الذاخلُت ٌعاعذ على جدطُل هخاثج ممشلت في اإلاعلىماث اإلاالُت التي جىدس ي ؤهمُت بالغت لذي 

                                                           
 2002مدمذ ظمحر الطبان ، عبذ هللا العكُم الهالٌ ، ألاظغ العلمُت والعملُت إلاشاحعت الخعاباث ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  1

  .85ص 
غ عبذ العالم ؤشيُىي ، اإلاشاحعت معاًحر وبحشاءاث ، داس الجهػت العشبُت للؿباعت واليشش ، بحروث -  2  . 33 ، ص 1996بدَس
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ؤصخاب اللشاس ، ومىه غشوسة الخلُُم الفعاٌ لىكام الشكابت الذاخلُت بةظخخذام آلُاث للشكابت 

وؾشق علمُت دكُلت وغشوسة وحىد عىطش الخبرة واإلاهاسة اليافُت ، ٌعخخذم اإلاشاحع الذاخلي بخذي 

 .الؿشق الخالُت لخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت 

م ألاظئلت  -1 لت ؤلاظخلطاء عً ؾٍش لت على كاثمت مً ألاظئلت : ؾٍش حشمل هزه الؿٍش

 1.الىمىرحُت جخظ وقاثف اإلااظعت وعملُاتها 

 : وجخظ ألاظئلت الفطٌى آلاجُت 

  اث  .ألاظئلت اإلاخعللت باإلاشتًر

  ألاظئلت اإلاخعللت باإلاخضون وؤلاهخاج. 

  ألاظئلت اإلاخعللت باإلابُعاث. 

  ىت  .ألاظئلت اإلاخعللت بالخٍض

  ألاظئلت اإلاخعللت باإلاعدىذاث وألاظهم. 

  ألاظئلت اإلاخعللت باإلظدشماساث. 

  ألاظئلت اإلاخعللت باألمىاٌ الجماعُت. 

  ألاظئلت اإلاخعللت باإلعالم آلالي. 

لت الخدذًذ الىغعي لىكام الشكابت الذاخلُت  -2 لت : ؾٍش ًلىم اإلاشاحع الذاخلي وفم هزه الؿٍش

بالدصخُظ الىغعي لىكام الشكابت الذاخلُت اإلاؿبم في اإلااظعت مً خالٌ جدذًذ إلاىاؾً 

                                                           
1  -hamini.a : le contrôle interne et élaboration du bilan comptable , entreprise publique économique , opu , alger , 1991 

p57 .  
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الػعف واللىة وما هي اإلالىماث وؤلاحشاءاث اإلاخبعت مشل جدذًذ الطالخُاث 

 .وؤلاخخطاضاث واإلاعاولُاث داخل الهُيل الخىكُمي للماظعت 

لت اإلالخظ الىخابي  -3 لت ًلىم اإلاشاحع الذاخلي بخدذًذ ملخظ هخابي : ؾٍش وفم هزه الؿٍش

ًدذد فُه بذكت و بالخفطُل إلااهُت ؤلاحشاءاث والؿشق التي ًجب جىافشها في الىكام العلُم 

للشكابت الذاخلُت بهذف ؤلاظترشاد به في جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت بهذف ؤلاظترشاد به 

 .في جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت في اإلااظعت مىغىع اإلاشاحعت 

ًدبع اإلاشاحع الذاخلي في ظبُل جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت للماظعت ؤسبعت خؿىاث 

 1: ؤظاظُت هما ًلي 

  الفدظ اإلابذجي : الخؿىة ألاولى. 

  بخخُاس ألالتزام باإلحشاءاث والعُاظاث : الخؿىة الشاهُت. 

  ؤلاخخباساث ألاظاظُت : الخؿىة الشالشت. 

  ش : الخؿىة الشابعت  .بعذاد الخلٍش

 .الخطٌى على كشاثً وافُت : زالشا 

لت مداًذة خٌى مذي معلىماث  ش ًبذي اإلاشاحع فُه وبؿٍش ألحل الىضٌى بلى بعذاد جلٍش

مذي صخت اإلاعلىماث اإلاالُت للىشىفاث اإلاالُت للماظعت ، ٌععى في هزا ؤلاؾاس اإلاشاحع 

شه   .الذاخلي بلى البدث و الخذكُم عً وافت ألادلت واللشاثً اليافُت لخيىن بمشابت دعم لخلٍش

                                                           
ت والخؿبُم ، جشحمت حجاج  - 1 لُام وؤمشظىن هىيي ، اإلاشاحعت بحن الىكٍش اع . جىماط ٍو خ لليشش  ، الٍش ؤ ح و ظعُذ ن د ، داس اإلاٍش

 . 367 ، ص 1989الععىدًت 
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شه  ٌعخخذم اإلاشاحع الذاخلي في هزا ؤلاؾاس هىعحن مً ألادلت ٌعخمذ علحها في ضُاغت جلٍش

 : لخيىن دعم مادي له وهي 

وحشمل سجالث اإلااظعت ظىاء اإلاداظبُت ؤو غحر رلً : ألادلت مً اإلاطادس الذاخلُت  -1

مشل دفتر الُىمُت ، دفتر الشُياث ، ؤوامش الششاء ، برن الخشوج والذخٌى فُما ًخظ 

 .اإلاخضوهاث 

وحشمل الىشىفاث البىىُت ومالخكاث وبظخفعاساث : ألادلت مً مطادس خاسحُت  -2

 .والعمالء واإلاىسدًً ، مطالح الػشاثب ، وواالث الخإمحن 

 معيار إبداء الرأي : الفرع الثالث 

ٌعذ بمشابت ؤخش معُاس مً معاًحر اإلاشاحعت الىاحب ؤلالتزام بها مً ؾشف اإلاشاحع الذاخلي وهى غشوسة 

بضذاس سؤي فني ومداًذ معبر خٌى مذي مطذاكُت وصخت معلىماث اللىاثم اإلاالُت الخخامُت 

ش ًلذم لإلداسة العامت   .للماظعت ، ورلً في شيل جلٍش

ش  اإلاشاحع وفم للعىاضش الخالُت   1: لزلً ٌعذ جلٍش

شها وعشغها وفم  -1 ش  ما برا واهذ اللىاثم اإلاالُت كذ جم جطٍى ًجب الخىغُذ في الخلٍش

 .لللىاعذ واإلابادت اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها 

ش  مذي زباث اإلااظعت على بجباع هزه اإلابادت  واللىاعذ اإلاداظبُت  -2 ًجب ؤن ًىضح الخلٍش

بِىما في خالت عىغ رلً ًجب ؤلاشاسة بلى رلً وجلذًم ؤلاغافاث الالصمت وعشع 

 .للىشىفاث اإلاالُت وفلا للؿشق اللذًمت والجذًذة مع بقهاس ليافت الفشوكاث 

                                                           
ت اإلاشاحعت وؤلُاث الخؿبُم ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  1  . 83  ، ص 2003مدمذ ظمحر الطبان ، هكٍش
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لت مالثمت وبال  -3 ًجب ؤن جفطح اللىاثم اإلاالُت عً اإلاشهض اإلاالي وبقهاس هدُجت اليشاؽ بؿٍش

ش ؤلاًػاخاث الالصمت لزلً   .ًجب ؤن ًخػمً الخلٍش

ش على ببذاء الشؤي على وافت اللىاثم اإلاالُت وىخذة واخذة ، ورلً  -4 غشوسة ؤن ٌشمل الخلٍش

ش وفم ؤخذ ألاهىاع الخالُت   : بةعذاد جلٍش

  ش هكُف  .جلٍش

  ش جدفكي  .جلٍش

  ش ظالب  .جلٍش

  ش عذم ببذاء الشؤي  .جلٍش

جىمً ألاهمُت العلمُت والعملُت إلاعاًحر اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ؤو معاًحر اإلاشاحعت الذاخلُت 

 1: بطفت عامت في جدلُم ألاهذاف الشثِعُت الخالُت 

 .جدذًذ اإلاباديء ألاظاظُت التي ًجب بجباعها عىذ بهجاص مهام اإلاشاحعت الذاخلُت  -1

جىفحر بؾاس مشحعي إلهجاص وجشكُت حشىُلت واظعت مً وشاؾاث اإلاشاحعت الذاخلُت التي  -2

 .بةمياجها خلم اللُمت اإلاػافت 

 .وغع معاًحر لخلُُم ظحر اإلاشاحعت الذاخلُت هيل  -3

 .حعحر عملُت جدعحن ألاعماٌ الخىكُمُت والعملُاث  -4

 

 

                                                           
  .19معاهل ظاظُت ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
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 .جلىياث املراجعت املحاصبيت الداخليت : املطلب الثالث 

ألحل الخخؿُـ العلُم والفعاٌ للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت والىضٌى بلى جلُُم لىكام الشكابت 

الذاخلُت و حصخُظ إلايىهاجه وبحشاءاجه ، ٌعخخذم اإلاشاحع الذاخلي حملت مً الخلىُاث وألادواث 

ش الىخاثج   .ٌعخمذ علحها في حمع هزه ألادلت و جبًر

بن ؤهم الخلىُاث التي ٌعخمذ علحها اإلاشاحع الذاخلي في حمع اإلاعلىماث جخمشل ؤظاظا في فدظ 

الىزاثم الذاخلُت والخاسحُت مدطل علحها ، بظخعماٌ ؤلاظخبُان لخدطُل اإلاعلىماث واإلالابالث التي 

ػاف بلى مجمىع هزه الخلىُاث  جخم مع مخخلف ألاشخاص الزًً بةمياجهم جىفحر معلىماث مالثمت ٍو

 1.اإلاالخكت اإلاباششة 

 .فحص الىثائم : الفرع ألاٌو 

الىزُلت ول سهحزة مشثُت ، معمىعت ، معمىعت ومشثُت ، بلىتروهُت جيخج مً ؾشف ؤو  لطالح 

 2" .اإلااظعت 

فعملُت الخطٌى وؤلاؾالع على الىزاثم اإلامىً الخطٌى علحها حشمل ؤظاط وكاعذة لإلهؿالق عمل 

اإلاشاحع الذاخلي ليىجها حشمل حملت مً اإلاعلىماث وألوشؿت اإلاشاد مشاحعتها ، وهزلً لجمُع 

 .اإلاخعاملحن الخاسححن للماظعت مشل العمالء ، اإلاىسدًً ، البىىن 

لزلً حعخبر  مهمت البدث وجىافش  هزه الىزاثم مً ؤولى بهخماماث اإلاشاحع الذاخلي خُث ؤن جىافشها 

 .مً بذء عملُت اإلاشاحعت الذاخلُت ٌعهل عمل اإلاشاحع ومىه سبذ الىكذ 

                                                           
  .34معاهل ظاظُت ، مشحع ظابم رهشه ، ص   - 1

2 -bruno camus , au dit marketing , les éditions d’organisation , paris , 1998 , p53 .   
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ؿت جذاٌو ؤو جذفم  عخعمل اإلاشاحع الذاخلي في ظبُل الخطٌى على هزه الىزاثم ما ٌعمى بخٍش َو

ش لخذفلاث " الىزاثم الذاخلُت والخاسحُت داخل الهُيل الخىكُمي للماظعت ، والتي حعشف بإجها  جطٍى

اإلاعلىماث التي ظُذسظها اإلاشاحع والىزاثم جدخىي على هزه اإلاعلىماث داخل وخذة معُىت ؤو بحن 

 1" .الىخذاث 

ؿت اإلاعاس ؤو الىهج الزي ٌعلىه اإلاشاحع في جدبع جذفم وظحر الىزاثم  ومىه جدشيل هزه الخٍش

 .واإلاعلىماث اإلاالُت واإلاداظبُت داخل اإلااظعت 

 2.إلاصخبيان وامللابلت : الفرع الثاوي 

كذ ال ٌعخؿُع اإلاشاحع الذاخلي الخطٌى على اللذس الياف مً الىزاثم واإلاعلىماث اإلاالُت واإلاداظبُت 

لت ألاولى ومىه ًلجإ بلى جلىُت ؤخشي مً جلىُاث حمع اإلاعلىماث والتي هي مً  الالصمت وفم الؿٍش

 : ؤدواث علم ؤلاحخماع وهما 

 :إلاصخبيان / أوال 

ٌعخبر ؤلاوعان ؤداة مالثمت للخطٌى على معلىماث ومعؿُاث وخلاثم خٌى واكع معحن ، وهى عباسة 

عً كاثمت مً ألاظئلت ، ًجُب عجها هخابُا مً كبل اإلاعخجىبحن ، خُث غالبا ما ٌعخخذم اإلاشاحع ما 

 .، هزا ؤلاظخبُان ٌعمذ بخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت " بظخبُان الشكابت الذاخلُت " ٌعمى 

خُث مً خالٌ حملت ألاظئلت اإلاؿشوخت بهذف اإلاشاحع الذاخلي بلى الخطٌى على معلىماث خٌى 

 .صخت بحشاءاث هكام الشكابت الذاخلُت ظىاء في وقُفت معُىت ؤو وشاؽ معحن هى مىغع مشاحعت 

                                                           
1 -olivier lemant , groupe de recherches , la conduite d’une mission d’audit interne , édition dunod , paris , 1995 , p 173 .  

  .34معاهل ظاظُت ، مشحع ظابم رهشه ، ص - 2
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لت بعُؿت في شيل مغلم ًدمل بحاباث بىعم ؤو ال ، خُث جمشل  على ؤن ٌعذ هزا ؤلاظخبُان بؿٍش

ال " خٌى الىغعُت اإلاشغُت على فعالُت هكام الشكابت الذاخلُت ، بِىما ؤلاحابت ب " وعم " ؤلاحابت ب 

 .فهي جذٌ على وحىد هلاؽ غعف في هكام الشكابت الذاخلُت " 

 : امللابلت / ثاهيا 

بلخ وحعشف ؤًػا على ؤجها .... اإلالابلت هي مدادزت شخظ بغشع بظخجىابه عً ؤعماله ، ؤساثه 

حلِعت ؤظئلت وؤحىبت ٌععى مً خاللها اإلاداوس بلى الخطٌى على معلىماث معُىت ، حعخمذ اإلاشاحعت 

 .الذاخلُت على هزه الخلىُت خالٌ مشاخل بهجاص مهمت اإلاشاحعت 

 جفُذ اإلالابلت في جدطُل بعؼ آلاساء وؤلاكتراخاث وجدطُل للىزاثم الهامت التي ًشي :املرحلت ألاولى 

 .اإلاشاحع غشوسة للخطٌى علحها مً ؤحل حعهُل وجىحُه مهمخه 

ؤزىاء بذء عملُت اإلاشاحعت جفُذ اإلالابلت مً عملُت الخإهذ مً صخت مطادس  : اإلاشخلت الشاهُت 

 .اإلاعلىماث و بعخباسها ؤداة إلخخُاس بشهامج اإلاشاحعت 

عىذ جهاًت مهمت اإلاشاحعت ٌعخؿُع اإلاشاحع الذاخلي بةظخخذام جلىُت اإلالابلت مً : اإلاشخلت الشالشت 

بحشاء الخصخُداث الالصمت لعمل اإلاشاحعت والخطٌى على جىضُاث وجىضخُاث مً ؤهل 

 .ؤلاخخطاص 

 .املالحظت املباشرة : الفرع الثالث 

حعذ بخذي الخلىُاث راث الفعالُت التي ٌعخخذمها اإلاشاحع الذاخلي في حمع اإلاعلىماث اليافُت 

والخإهذ مً الىحىد اإلاادي إلامخلياث اإلااظعت ، خُث حعمذ اإلاالخكاث اإلاباششة التي ًجشحها اإلاشاحع 
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الذاخلي ومعاعذًه في عملُت اإلاجشد الفعلي ألضٌى الششهت والخإهذ مً اإلالىُت اللاهىهُت لها وصخت 

ت اإلاعخعملت   .ألاوساق الخجاٍس

فاإلاالخكت اإلاباششة هي الجشد الفعلي ليامل عىاضش ؤضٌى الششهت عىذ بظخدالت وحىد دفاجش الجشد 

 .في اإلااظعت مما ٌعمذ بةعؿاء جطىس دكُم عً ممخلياث اإلااظعت 

 1: وفي هزا ؤلاؾاس ًيبػي على اإلاشاحع الذاخلي ؤن ًلىم بالعمل الخالي 

 .بلخ ...الخدلم مً علىد اإلالىُت لألضٌى اإلاخخلفت والعلاساث والعُاساث وآلاالث  -1

ت اإلاعخدلت على العمالء  -2  .الخدلم مً جىافش الششوؽ اللاهىهُت في ألاوساق الخجاٍس

 .الخدلم مً ؤضىاف البػاعت واإلاخضون التي حعخخذمها اإلااظعت  -3

فت  -4 ىت خلُلُت ولِعذ ؤوساق مٍض  .الخدلم مً ؤن الىلذًت اإلاىحىدة في الخٍض

الخدلم مً بحشاءاث الجشد الفعلي التي كامذ بها الششهت هي هفغ ؤلاحشاءاث اإلاخبعت عىذ  -5

ا وال ًىحذ ؤي حغُحر في هزه ؤلاحشاءاث ؤزش على هدُجت اليشاؽ ؤو اإلاشهض  اللُام بالجشد ظىٍى

 .اإلاالي للششهت 

 .مضاهمت املراجعت املحاصبيت الداخليت في رشادة عمليت إجخاذ اللرار املالي :  املبحث الثالث 

جضداد الششادة ؤلاكخطادًت واإلاالُت لللشاساث اإلاالُت اإلاخخزة في اإلااظعت ولما واهذ مخشحاث الىكام 

اإلاداظبي واإلاالي اإلاعخمذ في اإلااظعت والزي ًخيىن عادة مً اإلاحزاهُت ، حذٌو خعاباث الىخاثج ، 

كاثمت الخذفلاث الىلذًت و الىزاثم اإلالخلت واإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت لها إلهدشاف وجصخُذ 

 .ألاخؿاء كبل عشغها هلاعذة معلىماث إلجخار اللشاس 

                                                           
 ، ص 2006 هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي ، مدمذ العُذ ظشاًا ، اإلاداظبت واإلاشاحعت ، اإلاىخب الجامعي الخذًث ، مطش ،  - 1

202 . 
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الخصائص الىىعيت للمعلىماث املحاصبيت الداخليت وفعاليتها في إجخاذ اللرار : املطلب ألاٌو 

 .املالي 

 .الجهاث املضخفيدة من املعلىماث املحاصبيت وأهداف البياهاث املاليت : الفرع ألاٌو 

 .الجهاث اإلاعخفُذة مً اإلاعلىماث اإلاداظبُت /ؤوال

كبل بُان الجهاث اإلاعخفُذة مً اإلاعلىماث اإلاداظبُت ًجذس بىا حعٍشف للمداظبت اإلاالُت ومفهىم 

 .هكام اإلاعلىماث اإلاداظبي 

ش عً البُاهاث : " مفهىم اإلاداظبت اإلاالُت  - ؤ تهخم اإلاداظبت اإلاالُت ؤظاظا بالدسجُل والخلٍش

ش اإلاداظبت اإلاالُت جلذم معلىماث  وألاخذار ؤلاكخطادًت للميشإة ، وبالشغم مً ؤن جلاٍس

ش مىحهت ؤظاظا لخذمت حهاث خاسحُت مشل ، اإلاالن ، الذاثىحن  مفُذة لإلداسة بال ؤجها جلاٍس

 1" .الجهاث الخيىمُت ، حهاث الشكابت الشظمُت ، والجمهىس 

ًخخظ هكام اإلاعلىماث اإلاداظبُت بطفت عامت : " مفهىم هكام اإلاعلىماث اإلاداظبي  - ب

ش عً هخاثج ومخشحاث هزا  بمعالجت وحشغُل بُاهاث ألاخذار ؤلاكخطادًت اإلاالُت والخلٍش

ش مداظبُت   2" .الدشغُل في ضىسة جلاٍس

برن حشيل مخشحاث الىكام اإلاداظبي واإلاعذة وفم اللىاعذ اإلاداظبُت واإلاشاحعت مداظبُا مً 

 3: ؾشف اإلاشاحع الذاخلي مذخالث إلاعخخذمي اللىاثم اإلاالُت الخالُحن 

                                                           
  .20 ، ص 2005عبذ الىهاب هطش علي ، شخاجت العُذ شخاجت ، مبادت اإلاداظبت اإلاالُت ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  1
ت والطىاعُت ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  2 هاضش هىس الذًً عبذ اللؿُف ، ؤظاظُاث اإلاداظبت اإلاالُت في اإلايشأث الخذمُت والخجاٍس

  .47 ، ص 2006
  .185-184شعُب شىىف ، مشحع ظابم رهشه ، ص ص -  3
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 . حهخم اإلاعاهمىن ومعدشاسحهم باإلاخاؾش والعىاثذ اإلاخعللت باألظهم :املضدثمرون 

 حهخم العاملىن واإلاجمىعاث التي جمشلهم باإلاعلىماث اإلاخعللت بشبدُت وبظخلشاس اإلااظعاث :العاملين 

التي ٌعملىن بها ، هما حهخم هاالء ؤًػا باإلاعلىماث التي حعاعذهم في جلُُم كذسة ماظعاتهم على 

 .جىفحر اإلايافأث و مىافع الخلاعذ وفشص الخىقُف 

حهخم اإلالشغىن باإلاعلىماث التي جمىجهم مً جدذًذ ما برا واهذ كشوغهم وفىاثذها ظِخم : اإلالشغحن 

 .ظذادها في مىاعُذ بظخدلاكها 

 حهخم هاالء باإلاعلىماث التي جمىجهم مً جدذًذ ما برا واهذ اإلابالغ اإلاعخدلت لهم ظىف :املىردًن 

ىن ًشهضون بهخمامهم على اإلااظعت  حعذد في مىعذها ، وعلى عىغ اإلالشغىن فةن الذاثىىن الخجاٍس

ل هعمُل سثِس ي   .في ألاحل اللطحر و ٌعدشني مً رلً خالت بعخمادهم على اإلااظعت في ألاحل الؿٍى

ت اإلااظعت خاضت خالت بسجباؾهم ؤو بعخمادهم :العمالء   حهخم العمالء باإلاعلىماث اإلاخعللت بةظخمشاٍس

ل   .على اإلااظعت في ألاحل الؿٍى

 تهخم الجهاث الخيىمُت بخىصَع اإلاىاسد وبالخالي بإوشؿت اإلااظعاث اإلاخخلفت :الجهاث الحىىميت 

وجدخاج جلً الجهاث بلى معلىماث إلظخخذامها في جىحُه وجىكُم جلً ألاوشؿت ووغع العُاظاث 

بُت وهزلً هإظاط لإلخطاءاث اإلاخعللت بالذخل اللىمي وما ًمازلها   .الػٍش

 جازش اإلااظعاث على الجمهىس العام بؿشق مخعذدة مشل جلذًم فشص العمل :الجمهىر العام 

باإلغافت بلى ألاؾشاف العابلت الزهش اإلاعخفُذة مً اإلاعلىماث اإلاداظبُت للمشاحعت اإلاداظبُت 

 1: الذاخلُت فةن ألاؾشاف الخالُت هي هزلً حعخفُذ مً بظخخذام اإلاعلىماث اإلاداظبُت وهي 

                                                           
ت اإلاداظبت واإلاشاحعت ، داس الخامذ لليشش والخىصَع ، ألاسدن ، -  1   .89 ، ص 2007خُذس مدمذ بني عؿا ، ملذمت في هكٍش
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ه مً معلىماث مداظبُت راث ؤزش مالي :إلادارة  ش اإلاالُت وما جدخٍى  وهي اإلاعاولت عً بعذاد الخلاٍس

 .وجىضُلها بلى ؤصخاب العالكت 

مهىت اإلاداظبت واإلاشاحعت وىجها الجهت اإلاعاولت عً فدظ وجذكُم ومشاحعت الخعاباث وجدذًث و 

ش  مبادت اإلاداظبت واإلاشاحعت   .جؿٍى

حشيل مخشحاث الىكام اإلاداظبي الشاحع ؾبلا للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت بخخُاحاث داخلُت 

 .للماظعت و بخخُاحاث ألؾشاف خاسحت عً اإلااظعت 

 ؤهذاف اللىاثم اإلاالُت : زاهُا 

بن الغاًت ؤو الهذف مً وشش  وجلذًم البُاهاث اإلاالُت هى ببشاص خلُلت الىغع اإلاالي للماظعت هما 

ت  ؤجها حعذ بمشابت هلاعذة كشاس للجهاث العابلت في بجخار كشاساتهم ؤلاكخطادًت خاضت ؤلاظدشماٍس

 .واإلاالُت 

ىُحن ؤهذاف اللىاثم  true bloodبلى رلً فلذ خذدث لجىت   اإلاىبشلت عً مجمع اإلاداظبحن ألامٍش

 1: اإلاالُت في ؤزنى عشش  هذفا وهي 

  جىفحر اإلاعلىماث اإلافُذة إلجخار اللشاساث ؤلاكخطادًت. 

  خذمت اإلاعخخذمحن الزًً لِغ لهم ظلؿت على ؾلب اإلاعلىماث مباششة وهي حعخمذ على

ش اإلاالُت همطذس للمعلىماث عً الىخذة ؤلاكخطادًت   .الخلاٍس

  واإلالشغحن مً ؤحل الخيبا واإلالاسهت ولخلُُم الخذفلاث ً جىفحر اإلاعلىماث اإلافُذة للمعدشمٍش

 .الىلذًت مً خُث الىمُت والخىؾحن وعذم الخإهُذ 

                                                           
  .91-90هفغ اإلاشحع العابم ، ص ص -  1
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  جضوٍذ اإلاعخخذمحن باإلاعلىماث اإلافُذة إلحشاء الخيبااث واإلالاسهت إلاعشفت كذسة اإلااظعت على

 .جدذًذ الذخل ؤو ما ٌعمى باللذسة ؤلاسادًت للميشإة 

  جىفحر اإلاعلىماث الالصمت خٌى كذسة ؤلاداسة مىاسد الىخذة ؤلاكخطادًت بىفاءة وفعالُت. 

  ت التي حعاعذ في الخيبا واإلالاسهت وجلُُم كذسة الىخذة جىفحر اإلاعلىماث الىكاثُت والخفعحًر

 .ؤلاكخطادًت في جدلُم الذخل 

  جلذًم كاثمت باإلاشهض اإلاالي واإلافُذة في مجاٌ الخيبا واإلالاسهت وجلُُم كذسة اإلايشإة على جدلُم

 الذخل 

  جلذًم كاثمت بالذخل الذوسي مً ؤحل جلُُم كذسة اإلايشإة على جدلُم الذخل في اإلاعخلبل 

  جلذًم كاثمت بالخلذًشاث اإلاالُت مً ؤحل الخيبا واإلالاسهت وجلُُم ألاخذار ؤلاكخطادًت

 .اإلاخىكعت 

  جىفحر معلىماث مفُذة في مجاٌ جلُُم هفاءة ؤلاداسة في بظخخذام اإلاىاسد ؤلاكخطادًت اإلاخاخت

 .في جدلُم ؤهذاف اإلاىكمت 

  ش عً ألاوشؿت التي لها ؤزش على اإلاجخمع بطفت عامت ، ؤي اإلاعاولُت ؤلاحخماعُت الخلٍش

 .للماظعت 

  1.بظخخذام اإلاعلىماث اإلاداظبُت للخيبا بخؿش ؤلافالط 

 

                                                           
ت ، بىداود ، -  1  ، 2009شعُب شىىف ، مداظبت اإلااظعت ؾبلا إلاعاًحر اإلاداظبت الذولُت ، الجضء الشاوي ، مىخبت الششهت الجضاثٍش

 . 334ص 
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 ؤهذاف البُاهاث اإلاالُت في مفاهُم اإلاداظبت اإلاالُت fasbوكذ ؤهذ مجلغ معاًحر اإلاداظبت اإلاالُت 

ش اإلاالي إلاششوعاث ألاعماٌ والتي خذدها في زماوي 1978 و الطادسة عام 1سكم   بعىىان ؤهذاف الخلٍش

 1: ؤهذاف هما ًلي 

ً والذاثىحن اإلاالُحن واإلادخملحن وغحرهم مً اإلاعخخذمحن  -1 جىفحر معلىماث هافعت للمعدشمٍش

 .ألغشاع بجخار كشاساث ؤلاظدشماس وكشاساث ؤلاكتراع واللشاساث اإلامازلت 

ً والذاثىحن الخالُحن واإلادخملحن وغحرهم مً اإلاعخخذمحن  -2 جىفحر معلىماث حعاعذ اإلاعدشمٍش

 : على جلُُم ملذاس وجىكُذ وعذم الخإهذ باليعبت ليل مً 

  مخدطالتهم الىلذًت اإلاعخلبلُت مً اإلايىهاث ؤو الفىاثذ. 

  مخدطالتهم اإلاعخلبلُت مً بُع وبظتهالن ؤو بظخدلاق ألاوساق اإلاالُت ؤو اللشص. 

 : جىفحر معلىماث عً  -3

  اإلاىاسد ؤلاكخطادًت للميشإة. 

  الخلىق عً هزه اإلاىاسد. 

  جإزحر اإلاعامالث وألاخذار والكشوف التي حغحر جلً اإلاىاسد والخلىق علحها. 

 .جىفحر معلىماث عً ؤلاداسة اإلاالي للميشإة خالٌ فترة معُىت  -4

 .جىفحر معلىماث عً الذخل مً العملُاث وميىهاث هزا الذخل  -5

 : جىفحر معلىماث عً  -6

  مطادس وؤوحه بهفاق العُىلت باليعبت للميشإة. 

  ألامىاٌ التي جلترغها اإلايشإة وظذادها لللشوع. 

                                                           
مجلت اإلاداظب اإلاجاص ، لبىان ، الشالسي الشالث ، العذد " البُاهاث اإلاالُت ومعاًحر اإلاداظبت الذولُت   " 2005مدمذ ظلُم وهبه ، -  1

 . 18 ، ص 23
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  خشهت سئوط ألامىاٌ الخاضت. 

 .جىفحر معلىماث عً ؤداء بداسة اإلايشإة إللتزاماتها بججاه اإلاعاهمحن  -7

ً ألغشاع بجخار اللشاساث  -8  .جىفحر معلىماث هافعت لإلداسة واإلاذًٍش

ًخطح مً ألاهذاف العابلت ؤجها جشجىض على زالزت  ؤهذاف سثِعُت مً وساء بعذاد ووشش اللىاثم 

 : اإلاالُت وهما 

ً ظىاء الخالُحن ؤو  - ؤ غشوسة جىفحر  معلىماث لألؾشاف الخاسحُت والذاثىحن واإلاعدشمٍش

 .الخاسححن مع الخإهُذ على غشوسة بُان كُمت ؤلاًشاداث اإلادللت 

ل ، خُث ؤن الغاًت مً وساء هزه  - ب بجخار اللشاساث اإلاالُت اإلاخخلفت هلشاس ؤلاظدشماس والخمٍى

 اإلاعلىماث هي بجخار اللشاس إلاا جملىه هزه اإلاعلىماث هزه اإلاعلىماث مً خطاثظ راث كُمت 

غشوسة ؤن جيىن هزه اإلاعلىماث راث مدخىي بعالمي هافع ًمىً ؤلاظخفادة مىه حاهب  - ث

معخخذمي اإلاعلىماث وؤن اإلاىفعت جشجبـ باإلاعلىماث وفاثذتها مً وحهت هكش معذي اللىاثم 

 1.اإلاالُت ؤي ؤجها جلخطم باإلاعلىمت 

هما ًخطح مً ألاهذاف العابلت ؤن اللىاثم اإلاالُت ، حعذ اإلاىخج الشثِس ي لىكام اإلاداظبت اإلاالُت 

التي جلىم بمعالجت ألاخذار اإلاالُت اإلاخخلفت وعشغها خالٌ العىت إلهخاج مخشحاث حعاعذ 

ت في بجخار كشاساث سشُذة ، فمً الىم الهاثل مً ألاخذار والبُاهاث  مخخزي اللشاساث ؤلاداٍس

                                                           
مجلت حامعت " دوس اإلاعلىماث اإلاداظبُت في جششُذ كشاساث ؤلاظدشماس في ظىق عمان لألوساق اإلاالُت "  ، 2007محي الذًً خمضة ، -  1

  .147 ، العذد ألاٌو ، ص 23دمشم للعلىم ؤلاكخطادًت واللاهىهُت ، اإلاجلذ ، 
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اإلاالُت التي جلع خالٌ العىت ًيخج هكام اإلاعلىماث اإلاداظبُت لللىاثم اإلاالُت العىىبت التي حعىغ 

 1. الخالت اإلاادًت وؤلاكخطادًت للمششع 

ش   .والشيل اإلاىالي ًىضح بىاء الهُيل لألهذاف في الخلاٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت للششواث  " 2007ًىظف مدمذ حشبىع ، -  1 مجاالث معاهمت اإلاعلىماث اإلاداظبُت باللىاثم اإلاالُت في جدعحن اللشاساث ؤلاداٍس

 .الهذف العام : اإلاعاهمت العامت في اإلاعخىي ألاٌو 
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ش اإلاالُت  :16الشيل ركم    . هُيل ألاهذاف في الخلاٍس

                               مضخخدمى اللىائم املاليت : املضخىي الثاوي                                                                                                                                                         

                                                                                                                               

 

 املعلىماث الالزمت مللابلت : املضخىي الثالث                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   إحخياجاث مضخخدمي اللىائم املاليت

                                                                                                                         

                                                                       املضخىي الرابع                                                                                                      

 

 

 

 :املضخىي الخامط                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      اللىائم املاليت 

 : املضخىي الضادش  

                                                                                                                                                                       طبيعت اللىائم املاليت 

 

  

 إتخاذ القرار

إحتٌاجات الوحدة  إحتٌاجات المجتمع

 الربحٌة

إحتٌاجات المستثمرون 

 والدائنون

المستخدمون 

 الخارجٌون

 تقٌٌم أداء المنشأة

 القدرة على تحقٌق الدخل

 وقائع وتفسٌرات

تقٌٌم أداء اإلدارة 

 المساوٌة

قائمة التنبؤات 

 المالٌة

 نتائج نقدٌة

الحد األدنى من 

 اإلجتهاد الشخصً

 توقعات

قائمة التدفقات 

 النقدٌة

قائمة المركز  قائمة الدخل 

 المالً

دورات نشاط غٌر 

 مكتملة

 قٌم جارٌة

التحقق وعدم 

 التأكد

دورات نشاط 

 مكتملة

 تغٌرات فً التقٌٌم 
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ت اإلاداظبت واإلاشاحعت ، داس خامذ لليشش :املصدر   خُذس مدمذ علي بني عؿا ، ملذمت في هكٍش

  .92 ، ص 2007والخىصَع ، ألاسدن ، 

ش واللىاثم اإلاالُت في اإلااظعاث الشبدُت واإلادذدة  بِىما الشيل الخالي ًىضح ألاهذاف مً وشش الخلاٍس

 .بعبعت ؤهذاف 

 . ؤهذاف وشش اللىاثم اإلاالُت  :17الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 األهداف

تزوٌد التقارٌر المالٌة معلومات مفٌدة إلتخاذ القرارا : الهدف األول 

 اإلستثمارٌة واإلئتمائٌة الرشٌدة 

تقدٌر مبلغ التدفقات النقدٌة ودرجة عدم التأكد وتوقعاتها والتً تتأثر بقدرة المنشأة فً : الهدف الثانً 

 توفٌر النقدٌة الحتٌاجاتها الخاصة وتوزٌع أرباح األسهم 

تزوٌد : الهدف السادس 

المعلومات لتقدٌر مدى 

وصاٌة اإلدارة على 

 الموارد المتاحة  

 

: الهدف السابع 

تزوٌد المعلومات 

 التفسٌرٌة  

 

: الهدف الرابع 

تزوٌد المعلومات 

المتعلقة باألداء 

 المالً للمنشأة 

: الهدف الثالث 

تزوٌد المعلومات 

 المرتبطة بالموارد 

: الهدف الخامس 

تزوٌد المعلومات 

المتعلقة بمصادر 

 النقدٌة وأوجه 

 

اإلفصاحات 

والجداول 

والمالحظات و 

اإلٌضاحات 

 المؤٌدة

جمٌع القوائم 

 المالٌة الثالث 

قائمة التدفق النقدي 

صافً التغٌر فً 

مصادر = النقدٌة 

  إستخدمات –النقدٌة 

قائمة الدخل صافً 

اإلٌرادات = الدخل 

  المصروفات –

 )قائمة المركز المالً 

= األصول  (المٌزانٌة 

حقوق + اإللتزامات 

 الملكٌة 

 معاٌٌر محاسبٌة متعارف علٌها ومقبولة قبوال عاما
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ت اإلاداظبُت واإلاشاحعت ، الؿبعت ألاولى ، داس :املصدر   خُذس مدمذ علي بني عؿاء ملذمت في هكٍش

  .94 ، ص 2007خامذ لليشش والخىصَع ، ألاسدن ، 

ًخطح مً ألاشياٌ العابلت ؤن اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت تهذف بلى جىفحر معلىماث مداظبُت في 

ش إلاعخخذمي هزه اللىاثم ظىاء اإلااظعت ؤو ؤؾشاف خاسحُت واإلالشغحن  شيل كىاثم مالُت وجلاٍس

ً اإلادخملحن لخلُُم ؤداء اإلااظعت وبجخار اللشاساث اإلاالُت   .واإلاعدشمٍش

 .الخصائص الىىعيت للمعلىماث املحاصبيت : الفرع الثاوي 

حعذ اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلافُذة وراث الجىدة ألاهثر فعالُت في بجخار اللشاساث اإلاالُت داخل 

اإلااظعت إلاا جدعم به مً خطاثظ مخخلفت ، هزه الخطاثظ حعذ بمشابت ؤداء لخلُُم مذي حىدة 

 1.اإلاعلىماث اإلاداظبُت و اإلاالُت ، وجيىن هزه اإلاعلىماث اإلاداظبُت همُت واللىاثم اإلاالُت 

مشاٌ رلً اإلاحزاهُت وحذٌو خعاباث الىخاثج ، كاثمت الخذفلاث الىلذًت ، فمً الؿبُعي ؤن جلذم 

اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت خذمت للخإهذ مً صخت ألاسكام اإلاىحىدة في اللىاثم اإلاالُت وهزا ما 

 ، خُث ظمذ elliott committeeرهبذ بلُه لجىت خاضت عً خذماث الخإهذ ظمُذ بلجىت ؤلُىث 

ش لِغ فلـ عىذ مطذاكُت وبمياهُت ؤلاعخماد على  عمل هزه اللجىت للمشاحع ؤن ًلىم بةعذاد جلٍش

اإلاعلىماث ؤو الخىكُذ اإلاىاظب لخلً اإلاعلىماث وبهما ؤًػا للخإهُذ على حىدة هزه اإلاعلىماث خُث 

خذماث الخإهذ هي الخذماث اإلاهىُت اإلاعخللت التي جدعً حىدة " عشفذ خذمت الخإهذ بإجها 

 2" اإلاعلىماث ؤو ظُاكها إلاعخخذمي اللشاساث 

                                                           
 ، 2008ؤخمذ خلمي حمعت وؤخشون ، هكم اإلاعلىماث اإلاداظبُت مذخل جؿبُلي معاضش ، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَع ، ألاسدن ، -  1

  .8ص 
   .9 ، ص 2007ؤمحن العُذ ؤخمذ لؿفي ، دساظاث مخلذمت في اإلاشاحعت وخذماث الخإهذ ، الذاس الجامعُت ، مطش ، -  2
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وختى جيىن اإلاعلىماث اإلاداظبُت واإلاالُت راث حىدة في عملُت بجخار اللشاساث اإلاالُت ال بذ وؤن جخمحز 

 .بالخطاثظ اإلاىالُت 

 .الخصائص ألاصاصيت : أوال 

ض اإلاعلىماث التي جىفشها البُاهاث اإلاالُت  حعمل الخطاثظ ألاظاظُت للمعلىماث اإلاداظبُت على حعٍض

 :مما ًجعلها راث كُمت ومىفعت إلاعخخذمي اللىاثم اإلاالُت وجخمشل الخطاثظ ألاظاظُت في 

ًلطذ باإلاالثمت هخاضُت مً خىاص اإلاعلىماث اإلاداظبُت كذستها على الخإزحر في : اإلاالثمت  - ؤ

اللشاس اإلاخخز ، فاإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلاالثمت هي جلً اإلاعلىماث التي لها اللذسة على بخذار 

 1.حغُحر في كشاس اإلاعخخذم للمعلىماث وبالخالي بًجاد فشق في بجخار اللشاس 

 : وليي جيىن اإلاعلىمت مالثمت إلجخار اللشاس ًجب جىافش الخطاثظ الجضثُت الخالُت 

ت  -1 ت بلذسة اإلاعلىماث اإلاداظبُت في جدعحن كذسة مخخز : اللذسة الخببٍا حعحر اللذسة الخيبٍا

 2.اللشاس على الخيبا بالىخاثج اإلاعخلبلُت وجخفُؼ دسحت عذم الخإهذ لذي معخخذم اللشاس 

خاضُت "  بإجها 1980وكذ عشفها مجلغ معاًحر اإلاداظبت اإلاالُت مً خالٌ البُان الشاوي لعىت 

ادة بخخماٌ جصخُذ جيبااث هخاثج ؤخذار ماغُت ؤو  اإلاعلىماث في معاعذة اإلاعخخذمحن على ٍص

 " .ؤخذار خاغشة 

ت ؤهبر ظمذ لها بإن جيىن ؤهثر مالثمت إلاخخز اللشاس   .خُث ولما واهذ للمعلىمت كُمت جيبٍا

ًلطذ بها ؤن ًخدطل مخخز اللشاس على اإلاعلىمت اإلاداظبُت وكذ الخاحت : الخىكُذ اإلاالثم  -2

بلحها ، ؤي في الخىكُذ اإلاىاظب خُث عذم جىفش اإلاعلىمت وكذ الخاحت بلحها ظىف لً ًيىن 

لها ؤي جإزحر على اللشاس اإلاخخز ، خُث ؤن اإلاعلىماث اإلااغُت حعاعذ مخخز على بىاء جيبااث 

 .معخلبلُت ولِغ بجخار كشاساث خالُت 

حعمذ اإلاعلىمت اإلاالثمت بةعادة جلُم ؤو حغُحر الخىكعاث للمشخلت العابلت : الخغزًت العىعُت  -3

ومىه بعادة جلُم ؤو جإهُذ صخت اللشاساث العابلت وهى ما ٌعمى بالخغزًت العىعُت 

                                                           
 . 96خُذس مدمذ علي بني عؿا ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
. هفغ اإلاشحع العابم ، هفغ الطفدت -  2
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للمعلىماث اإلاداظبُت ؤي كذستها على جإهُذ اإلااض ي وضذق اللشاس ؤو جصخُذ الخىكعاث 

 .العابلت 

لطذ بها بمياهُت ؤلاعخماد على اإلاعلىماث اإلاداظبُت والىزىق بها : اإلاىزىكُت ؤو ؤلاعخماد  - ب ٍو

عىذ بجخار اللشاس وختى جخىفش خاضت ؤلاعخمادًت ال بذ ؤن جخمخع اإلاعلىماث اإلاداظبُت بلذس 

واف مً اإلاىغىعُت وؤن جمشل اإلاعلىماث الكاهشة مىغىع البدث بطذق ومداًذ وبعُذ 

عً الخمحز وخالُت مً ألاخؿاء بلى خذ مىؿلي وملبٌى وجمشل عشغا ؤمىُا وضادكا 

  1.للمعلىماث 

هي خاضُت اإلاعلىماث في الخإهُذ بإن اإلاعلىماث خالُت : "  هما ًلي fasbوكذ عشفها البُان الشاوي لي 

 " .مً ألاخؿاء والخمُحز بذسحت معلىلت وؤجها جمشل بطذق ما جضعم جمشُله 

 .ومىه فاإلاىزىكُت هي ؤماهت اإلاعلىماث اإلاداظبُت اإلالذمت البعُذة عً الخمحز واإلاىؿلُت في حعبحرها 

مىً ؤلاعخماد علحها البذ ؤن هدبع الخطاثظ الخالُت   وليي جيىن اإلاعلىماث اإلاداظبُت راث مىزىكُت ٍو

لطذ بها جىافم وجؿابم ألاسكام والىخاثج اإلاخىضل بلحها مً : كابلُت الصخت والخدلم  -1 ٍو

 .ؾشفحن بظخخذما هفغ ؤظالُب اللُاط 

وختى جيىن البُاهاث اإلاالُت واإلاداظبُت صخُدت وكابلت للخدلم البذ مً بظخخذام هكام 

 .مداظبي زابذ ودكُم ٌعمذ بمىع هفغ اإلاعؿُاث 

جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت جخطف بالخُاد ولما واهذ خالُت مً الخدحز ؤي عشع : الخُاد  -2

لت ال حغلب مطالح فئت عً فئت ؤخشي مً معخعملي هزه  للىخاثج و اإلاعلىماث بؿٍش

 .اإلاعلىماث اإلاداظبُت 

                                                           
 . 98خُذس مدمذ علي بني عؿا ، مشحع ظابم رهشه ، ص-  1
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جيىن اإلاعلىمت اإلاداظبُت معبرة بطذق وؤماهت ولما وان جىافم : العشع الطادق ألامحن  -3

ألاسكام و اإلاعلىماث اإلاداظبُت مع الكاهشة اإلاشاد ال الخعبحر عجها وهزا مما ًجعل مً هزه 

 .اإلاعلىماث اإلاداظبُت كىة جإهُذًت إلجخار اللشاساث اإلاالُت على ؤظاظها 

 .الخصائص الثاهىيت : ثاهيا 

ت الطفاث الالخلت واإلاىملت للخطاثظ الشثِعُت خُث دسحت الترابـ بُجهما  حعخبر الخطاثظ الشاهٍى

ججعل اإلاعلىماث اإلاداظبُت للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت جلذم معلىماث راث حىدة ألصخاب 

ت في   : اللشاس  وجخمشل الخطاثظ الشاهٍى

اللابلُت للملاسهت حعني اللابلُت للملاسهت ؤن بحشاء اإلالاسهت بحن اإلاعلىماث ًادي بلى الخىاضل  - ؤ

بلى بظخيخاحاث ظلُمت ، ومً زم برا واهذ ملاسهت اإلاعلىماث ًادي بلى الخىضل بلى 

 .بظخيخاحاث مػللت فةن هزه اإلاعلىماث جيىن غحر كابلت للملاسهت 

وفي الىاكع فةهه برا واهذ معلىماث معُىت معذة وفلا ألظغ كُاط جخخلف عً جلً اإلاعخخذمت 

 1.في كُاط معلىماث زاهُت ، فةن اإلاعلىماث ألاولى جيىن غحر كابلت للملاسهت مع اإلاعلىماث الشاهُت 

هلٌى عً اإلاعلىماث اإلاداظبُت ؤجها جخمحز بالشباث عىذما جؿبم الىخذة اإلاداظبُت : الشباث  - ب

 2.هفغ اإلاعالجت اإلاداظبُت على هفغ الخذر مً فترة بلى ؤخشي 

ش اإلالخلت في اللىاثم اإلاالُت في خالت كُام الششهت بخغحر  غحر ؤهه البذ مً ؤلافطاح في الخلاٍس

مىً  لت هفار اإلاخضون ، ٍو لت مداظبُت مشل حغحر ؾشق ؤلاهخالن ؤو ؾٍش مبذؤ مداظبي ؤو ؾٍش

                                                           
  .98مدمذ ظلُم وهبت ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
 ، ؤزش اإلاشاحعت الخاسحُت على مطذاكُت اإلاعلىمت اإلاداظبُت باإلااظعت ؤلاكخطادًت ، سظالت ماحِعتر ميشىسة ، 2009عمش دًلمي -  2

  .100حامعت باجىت ، الجضاثش ، ص 
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عشع دوس اإلاعلىماث اإلاداظبُت وحىدتها في بجخار اللشاس مً خالٌ الشيل الخالي الزي 

 .ًىضح دوس اإلاعلىماث في بجخار اللشاس داخل اإلااظعت 

 .إجخاذ اللرار ودور املعلىماث  : 18الشيل ركم 

 

 

 

 

 ؤمحن العُذ ؤخمذ لؿفي ، دساظاث مخلذمت في اإلاشاحعت وخذماث الخإهذ ، الذاس الجامعُت :املصدر 

  .10 ، ص 2007مطش ، 

ت لها  مً الشيل ؤعاله ًخطح ؤن للمعلىماث اإلاداظبُت اإلالذمت وفم الخطاثظ ألاظاظُت والشاهٍى

 .حشيل مطذسا في عملُت ألاخخُاس  واإلافاغلت بحن البذاثل اإلاخاخت إلخخُاس  اللشاساث اإلاالُت خاضت 

 .دور املراجع الداخلي في مصداكيت املعلىماث املحاصبيت إلجخاذ اللراراث املاليت : الفرع الثالث 

بن جضاًذ ؤلاهخمام باللىاثم اإلاالُت اإلاعذة مً ؾشف اإلااظعت والتي ًلتزم ؤلافطاح عجها عىذ جهاًت ول 

دوسة مالُت ، مً ؾشف معخخذمي اللىاثم اإلاالُت ظىاء اإلااظعت ؤو اإلاعخخذمحن الخاسحُحن مشل 

اإلاعاهمحن الجذد ، اإلالشغحن وان البذ ؤن جخم هزه اللىاثم اإلاالُت بىىع مً اإلاطذاكُت وؤلاًػاح 

 .ختى جيىن كاعذة بىاء كشاساتهم اإلاالُت 

 إبداء

تحدٌد مصادر ونتٌجة 

 القرار

تجدٌد وإختٌار نموذج 

 القرار

 تحدٌد المشكلة

تقٌٌم البدائل والموازنة 

 بٌنهما

 تغذٌة عكسٌة للنتائج تنفٌذ التصرفات تحلٌل وتفسٌر المعلومات 
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مً هىا حاء دوس اإلاشاحع الذاخلي وعلى الشغم مً بظخلاللُخه الجضثُت بةعخباسه مىقفا في اإلااظعت 

لُلعب دوسا هاما هبحرا في بغفاء الذكت واإلاطذاكُت لللىاثم اإلاالُت كبل ؤن جيىن مخشحاث جهاثُت 

ٌعدىذ علحها في بجخار اللشاساث اإلاالُت ، ألن الخالعب في ؤسكام وبُاهاث هزه اللىاثم ٌعذ بمشابت غمغ 

وجذلِغ ، ومىه فىفاءة وخبرة اإلاشاحع الذاخلي وبلتزامه بلىاعذ العش اإلانهي ًجعل مً اللىاثم اإلاالُت 

شه اإلاخخلفت ؤن جيىن بمشابت وظُلت سثِعُت وفعالت ألحل الخىم على  بعذ اإلاطادكت علحها غمً جلاٍس

 .ؤداء اإلااظعت ومىه بجخار اللشاساث 

ومىه ًخمشل دوس اإلاشاحع الذاخلي في جلذًم الدعهُالث للماظعت واإلاعخخذمحن الخاسحُحن لللىاثم 

 .اإلاالُت لخيىن راث ؤهمُت مما ٌعهل عملُت بجخار اللشاس 

 : هظام الركابت الداخليت وفعاليخه في جىدة املراجعت املحاصبيت الداخليت : املطلب الثاوي 

 .مفهىم الركابت الداخليت وأهىاعها : الفرع ألاٌو 

ف التي جىاولذ هكام الشكابت الذاخلُت خعب مشاخل الخؿىس التي مشث بها ،  للذ حعذدث الخعاٍس

 .وجىىع الجهاث التي جىاولذ حعٍشف للشكابت الذاخلُت 

 .مفهىم هكام الشكابت الذاخلُت : ؤوال 

الخؿت الخىكُمُت واإلالاًِغ ألاخشي اإلاطممت " عشف هكام الشكابت الذاخلُت بإهه : الخعٍشف ألاٌو 

 : لخدلُم ألاهذاف الخالُت 

 .خماًت ألاضٌى  -

 .بخخباس دكت ودسحت ؤلاعخماد على البُاهاث اإلاداظبُت  -

 .حصجُع العمل بىفاءة  -
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ت  -  1" .حصجُع ؤلالتزام بالعُاظاث ؤلاداٍس

هكام الشكابت الذاخلُت هى جخؿُـ الخىكُم ؤلاداسي للمششع وما ًشجبـ به مً  " :الخعريف الثاوي 

وظاثل ؤو ملاًِغ حعخخذم داخل اإلاششوع للمدافكت على ألاضٌى ، بخخُاس دكت البُاهاث اإلاداظبُت 

لها اإلاشظىم  ت في ؾٍش ومذي ؤلاعخماد علحها وجىمُت الىفاًت ؤلاهخاحُت وحصجُع العحر للعُاظاث ؤلاداٍس

 "2 

ف الشالث  عشف هكام الشكابت الذاخلُت خعب اإلاعهذ الىىذي للمداظبحن اإلاعخمذًً على ؤهه : الخعٍش

الخؿت الخىكُمُت وول الؿشق واإلالاًِغ اإلاعخمذة داخل اإلااظعت مً ؤحل خماًت ألاضٌى  غمان " 

دكت وضذق البُاهاث اإلاداظبُت وحصجُع فعالُت ؤلاظخغالٌ ، وؤلابلاء على اإلادافكت على العحر وفلا 

  3".للعُاظاث اإلاشظىمت 

عباسة عً ظحروسة مىغىعت مً ؾشف مجلغ ؤلاداسة "  هكام الشكابت الذاخلُت هى :الخعريف الرابع 

ً ، ومىقفي الخىكُم ، مىحه بلى غمان جدلُم ألاهذاف الخالُت   : ، اإلاعحًر

 .جىفُز العملُاث بىجاعت  -

 .صخت اإلاعلىماث اإلاالُت  -

ت اإلافعٌى  -  4.جؿبُم اللىاهحن واللىاثذ العاٍس

                                                           
عبذ الفخاح وهىس ؤخمذ ، الشكابت ومشاحعت الخعاباث ، ماظعت شباب الجامعت للؿباعت واليشش ، مطش ، دون ظىت وشش ، ص -  1

263.  
ت والخؿبُم ، الذاس الجامعُت ، بحروث ، - 2  .  216-215 ، ص ص 1990مدمذ ظمحر الطبان ، مدمذ الفُىمي ، اإلاشاحعت بحن الىكٍش

3  -birien .r et senecal .j .control interne et vérification , édition préparation inc , canada , 1984 , p 36 . 
4 -coopers , lybrand ; la nouvelle pratique du contrôle interne organisation , paris , 5 eme tirage ; 2000 , p 24 . 
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 عشف هكام الشكابت الذاخلُت خعب مىكمت الخبراء واإلاداظبحن اإلاعخمذًً :الخعريف الخامط 

هكام الشكابت الذاخلُت هى مجمىعت مً الػماهاث التي حعاعذ في الخدىم في " الفشوعُت بإهه 

ت ، ؤلابلاء على ألاضٌى وهىعُت اإلاعلىماث  اإلااظعت مً ؤحل جدلُم الهذف اإلاخعلم بػمان الخٍش

برص رلً بالخىكُم وجؿبُم ؾشق وبحشاءاث وشاؾاث  ت وجدعحن الىجاعت ، ٍو وجؿبُم حعلُماث اإلاذًٍش

 1" اإلااظعت مً ؤحل ؤلابلاء على دوام العىاضش العابلت 

ف العابلت لىكام الشكابت الذاخلُت ًمىً ؤن وعشف هكام الشكابت الذاخلُت على ؤهه  مً الخعاٍس

الخؿت الخىكُمُت و الفعالت التي حعمذ باإلادافكت على ممخلياث اإلااظعت وجشكُت وجدعحن حىدة 

اإلاعلىماث اإلاداظبُت ألداء اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت ، ؤي ؤجها مجمىعت مً ؤلاحشاءاث الخىكُمُت 

 .اإلادعلعلت داخل هُيل اإلااظعت بهذف جدلُم ألاهذاف اإلاعؿشة مً ؾشف اإلااظعت 

 .أهىاع الركابت الداخليت ومىىهاتها : ثاهيا 

 ًمىً جلعُم الشكابت الذاخلُت بلى ألاهىاع الخالُت 

 وحشمل الخؿت الخىكُمُت ووظاثل الخيعُم وؤلاحشاءاث الهادفت لخدلُم :الركابت إلاداريت : أوال 

ت وهي حعخمذ  ؤهبر كذس ممىً مً الىفاًت ؤلاهخاحُت مع حصجُع الالتزام بالعُاظاث واللشاساث ؤلاداٍس

ش ألاداء  في ظبُل جدلُم ؤهذافها وظاثل مخعذدة مشل الىشىفاث ؤلاخطاثُت ودساظت الىكذ وجلاٍس

ت وبظخخذام الخشاثـ والشظىم البُاهُت  ت والخيالُف اإلاعُاٍس وسكابت الجىدة واإلاىاصهاث الخلذًٍش

ب للمعخخذمحن   2.ومخخلف بشامج الخذٍس

                                                           
1  -lionel .c et gerard .v audit et control interne , aspecte financier , opération et stratégique , 4 eme édition , dalloze , paris 

, 1992 , p 35 . 
ت ، داس واثل لليشش  ، عمان ، ألاسدن ، - 2  .  168 ، ص 1999 خالذ ؤمحن عبذ هللا ، علم جذكُم الخعاباث الىاخُت الىكٍش
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م العىاضش الخالُت   1: وختى ًخدلم هزا الىىع مً الشكابت عً ؾٍش

جدذًذ ألاهذاف العامت الشثِعُت للمششوع وهزلً ألاهذاف الفشعُت على معخىي ؤلاداساث  -1

 .وألاكعام التي حعاعذ في جدلُم ألاهذاف العامت الشثِعُت 

وغع هكام لشكابت الخؿت الخىكُمُت في اإلاششوع لػمان جدلُم ما حاء بها مً بحشاءاث  -2

 .وخؿىاث وبالخالي جدلُم ألاهذاف اإلاىغىعُت 

وغع هكام لخلذًش عىاضش اليشاؽ في اإلاششوع على بخخالف ؤهىاعها بشيل دوسي في بذاًت  -3

ول ظىت مالُت لخيىن هزه الخلذًشاث ألاظاط في علذ اإلالاسهاث وجدذًذ ؤلاهدشافاث 

 .العلبُت بطفت خاضت 

وغع هكام خاص للعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاخخلفت للعىاضش الهامت في اإلاششوعاث لإلظترشاد  -4

 .بها مشل ظُاظاث الششاء والبُع وؤلاهخاج ، الخىقُف ، حععحر اإلاىخىحاث 

وغع هكام خاص لعملُت بجخار اللشاساث ًػمً ظالمت بجخارها بما ال ًخعاسع مع مطالح  -5

 .اإلاششوع و ما حهذف بلى جدلُله مً ؤهذاف وما ًطل بلُه مً هخاثج 

 .الركابت املحاصبيت : ثاهيا 

وحشمل على الخؿت الخىكُمُت وحمُع وظاثل الخيعُم وؤلاحشاءاث الهادفت بلى بخخُاس البُاهاث 

ػم هزا الىىع وظاثل مخعذدة  اإلاداظبُت اإلاشبخت في الذفاجش والخعاباث ودسحت ؤلاعخماد علحها ، ٍو

ت – بجباع هكام اإلاطادكاث –بجباع هكام اللُذ اإلاضدوج : - مجها على ظبُل اإلاشاٌ   بعخماد كُىد الدعٍى

                                                           
هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي ، مدمذ العُذ ظشاًا ، دساظاث مخلذمت في اإلاداظبت واإلاشاحعت في اإلاىخب الجامعي الخذًث ، -  1

 . 234- 223 ، ص ص 2006مطش ، 
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 فطل – بجباع هكام الخذكُم الذاخلي – وحىد هكام معدىذي ظلُم –مً مىقف معاوٌ 

 ً  1.الىاحباث الخاضت بمىقف الخعاباث عً الىاحباث اإلاخعللت باإلهخاج والخخٍض

 2: وختى ًخدلم هزا الىىع مً الشكابت اإلاداظبُت حعدىذ اإلااظعت على العىاضش الخالُت 

 .وحىد هكام مداظبي مخيامل وظلُم  -1

 .وغع وجطمُم هكام معدىذي مخيامل ومالثم لعملُاث اإلاششوع  -2

 وغع هكام ظلُم إلاجشد ألاضٌى وممخلياث اإلاششوع وفلا لللىاعذ اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها -3

وغع هكام إلاشاكبت وخماًت مىاسد اإلاششوع وؤضىله وممخلياجه ومخابعتها للخإهذ مً وحىدها و  -4

 .بظخخذامها فُما خططذ له 

وغع هكام مالثم إلالاسهت بُاهاث سجالث مداظبت اإلاعاولُت عً ؤضٌى اإلاششوع مع هخاثج  -5

 .الجشد الفعلي لألضٌى اإلاىحىد في خُاصة اإلاششوع على ؤظاط دوسي 

اث الجشدًت في جهاًت الفترة مً معاوٌ واخذ ؤو  -6 وغع هكام إلعخماد هدُجت الجشد والدعٍى

 .ؤهثر في اإلاششوع 

 

 

 

 

                                                           
  .168خالذ ؤمحن عبذ هللا ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
  .231هماٌ الذًً مطؿفى الذهشاوي وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص-  2
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 .إجراءاث ومىىهاث هظام الركابت الداخليت : الفرع الثاوي 

 .إجراءاث هظام الركابت الداخليت : أوال 

ٌعخعمل هكام الشكابت الذاخلُت وظاثل مخعذدة بغُت بميان العمل اإلاداظبي وجدلُم ألاهذاف 

 1.اإلاشحىة مىه 

ورلً بةظخخذام مجمىعت بحشاءاث هفُلت بجعل هكام اإلاعلىماث اإلاداظبي ًلذم معلىماث راث 

 :حىدة عالُت ومعبرة عً مطذاكُت اللىاثم اإلاالُت ، وجخمشل هزه ؤلاحشاءاث في 

 2:  حشمل هزه ؤلاحشاءاث العىاضش الخالُت :إجراءاث جىظيميت وإداريت  -1

 .جدذًذ بخخطاضاث ؤلاداسة وألاكعام بشيل ًػمً عذم الخذاخل بحن الطالخُاث  -

 .جىصَع الىاحباث بحن اإلاىقفحن ومع وحىد لشكابت مىقف على مىقف ؤخش  -

 .الخلعُم للعمل بحن ؤلاداساث واإلاىقفحن  -

 .جىكُم ألاكعام بدُث ًخم ججمُع اإلاىقفحن ليشاؽ واخذ في مىخب واخذ  -

بًجاد سوجحن معحن ًخػمً خؿىاث ول العملُاث بالخفطُل ورلً ختى ال ًترن فشضت ألي  -

 .مىقف الخطشف الصخص ي بال بمىافلت شخظ ؤخش معاوٌ 

دت وضاسمت بخىكُع ول مىقف على اإلاعدىذاث إلزباث العمل الزي  - بعؿاء حعلُماث ضٍش

 .كام به 

 .اللُام بالخشهت الىللُت بحن اإلاىقفحن بششؽ ؤن ال ًخعاسع ومطالح اإلااظعت  -

 

                                                           
  .231مدمذ التهامي ؾىاهش وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
  .171خالذ ؤمحن عبذ هللا ، مشحع ظابم رهشه ، ص - 2
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 : إجراءاث جخص العمل املحاصبي  -2

جخمشل هزه ؤلاحشاءاث في اللُىد التي ًمىً ؤن حعخمذ علحها اإلااظعت ألحل بخيام العُؿشة على 

العمل اإلاداظبي في اإلااظعت مىعا للغش والخالعب في الخعاباث ورلً إلغفاء مطذاكُت على 

 : معلىماث اللىاثم اإلاالُت وحشمل هزه ؤلاحشاءاث 

غشوسة الدسجُل الفىسي للعملُاث التي جلىم بها اإلااظعت بةظخخذام الذلُل اإلاادي ليل  -

 .عملُت مشل الفىاجحر ووضالث ؤلاظخالم ، الشُياث ، وغشوسة الخإهذ مً صخت العملُت 

اللُام بةحشاء صخت الخإهذ مً اإلاعدىذاث ؾبلا للىمىرج ألاضلي للمعدىذ اإلاعخعمل داخل  -

 .اإلااظعت 

-  ً اللُام بمؿابلاث دوسٍت بحن مخخلف مطادس اإلاعدىذاث وهزا مً ؾشف ؤشخاص ؤخٍش

غمان لجزاهت العملُت وإلهدشاف ألاخؿاء وؤلاهدشافاث غمً هشىفاث حعمى هشىف 

 .اإلالاسبت 

 .مىع اإلاىقف مً مشاكبت عمله غماها لجزاهت هكام الشكابت  -

 حعخبر ؤلاحشاءاث العامت بحشاءاث مؿابلت لإلحشاءاث العابلت خُث ؤن :إجراءاث عامت  -3

جفاعل هزه ؤلاحشاءاث مع ؤلاحشاءاث العابلت ٌعمذ بإن ًيىن هكام الشكابت هكاما فعاال 

 : وجخمشل هزه ؤلاحشاءاث في 

 .جإمحن ممخلياث اإلااظعت مً ألاخؿاس  -

 .الخإمحن غذ خُاهت ألاماهت خاضت للمىقفحن في كعم الىلذًت للماظعت  -

 .بعخماد سكابت مضدوحت خاضت على الىلذًت ورلً بةعخماد ؤلامػاء اإلاخعذد للشُياث خاضت  -
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ً الىم الهاثل مً اإلاعلىماث ومىذ  - غشوسة بظخخذام هكام ؤلاعالم ألالي الزي ٌعمذ بخخٍض

 .هخاثج راث دكت وفي وكذ كطحر 

 .والشيل اإلاىالي ًبحن مخخلف ؤلاحشاءاث لىكام الشكابت 

 . بحشاءاث هكام الشكابت الذاخلُت  :19الشيل ركم 

 

 

 

 

 

 

  مدمذ التهامي ؾىاهش ومععىد ضذًلي ، اإلاشاحعت وجذكُم الخعاباث ، مشحع ظابم رهشه :املصدر 

  .123، ص 

 .مىىهاث هظام الركابت الداخليت : ثاهيا 

ختى جدلم اإلااظعت ؤهذاف هكام الشكابت الذاخلُت فهي حعخمذ على خمعت عىاضش مً الشكابت 

 : جلىم جطمُمها و جىفُزها ًؿلم علحها ميىهاث الشكابت الذاخلُت والتي جخمشل في 

 اإلجراءات

 إجراءات تنظٌمٌة وإدارٌة إجراءات تخص العمل المحاسبً  إجراءات عامة

 إجراءات المطابقة الدورٌة 

 عدم إثراء موظف فً مراقبة عمله 

 توزٌع المسؤولٌات 

 إعطاء تعلٌمات صرٌحة 

 إجراء حركة التنقالت بٌن العاملٌن 

 .إعتماد رقابة مزدوجة 

 إدخال اإلعالم اآللً 

 التأكد من ممتلكات المؤسسة 

 التأمٌن ضد خٌانة األمانة 

 التسجٌل الفوري للعملٌات 

 التأكد من صحة المستندات 

.تحدٌد اإلختصاصات   

 تقسٌم العمل 
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حعخبر بِئت الشكابت ؤظاط للميىهاث ألاخشي ؤو ألاسغُت التي جلىم علحها وحعمل فحها : بِئت الشكابت 

 1. لخدلُم هكام سكابي فعاٌ 

 : جخيىن بِئت الشكابت مً مجمىعت مً العىامل ًمىً جطيُفها بلى ضىفحن مً العىامل وهي 

 : عىامل مخعللت باإلداسة وحشمل  - ؤ

ت  - اث ؤلاداٍس  .هضاهت العاملحن باإلاعخٍى

 .اللُم ألاخالكُت العاثذة لذي العاملحن وؤلاداسة  -

 .معاًحر العلىن وهُفُت بظخخذامها مُذاهُا لدصجُع اإلاعخخذمحن  -

 : عىامل مخعللت بدىكُم اإلااظعت وحشمل  - ب

 .الهُيل الخىكُمي الىفء  -

 .جدذًذ العلؿاث وجىصَع اإلاهام  -

 حهخم هزا اإلايىن بخدذًذ وجدلُل اإلاخاؾش  اإلاخعللت بخدلُم ؤهذاف اإلااظعت :جلدًر الخطر  -1

اث ملبىلت   2.والخعشف على بخخماٌ خذوثها ومداولت جخفُؼ خذة جإزحرها بلى معخٍى

خُث ولما بظخؿاعذ اإلااظعت مً جللُل ألاخؿاس بةظخخذام هكام الشكابت الفعاٌ واهذ 

هدُجت اإلاشاحعت حمع ؤدلت كلُلت عً حجم ألاخؿاس ملاسهت مع فشل اإلااظعت في الخعشف 

 .والخلذًش للخؿش 

ًخمشل هزا اإلايىن في مخخلف العُاظاث وؤلاحشاءاث التي حعخخذمها : ؤوشؿت الشكابت  -2

اإلااظعت ألحل الخإهُذ لصخت جدلُم ؤهذاف هكام الشكابت الذاخلُت وظالمت هزا الىكام 

                                                           
فخحي سصق العىافحري ، ظمحر مدمذ وامل ، مدمىد مطؿفى ، ؤلاججاهاث في الشكابت واإلاشاحعت الذاخلُت ، الذاس الجامعُت -  1

  .19 ، ص 2002الجذًذة لليشش ، مطش ،
اع ، - 2 خ لليشش ، الٍش جز ، حُمغ لىبً ، اإلاشاحعت مذخل مخيامل ، داس اإلاٍش   .384 ، ص 2002 ؤلفحن ؤٍس
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ش اإلاالُت  وحشمل ؤوشؿت الشكابت سكابت الدشغُل ، مخابعت الدشغُل ، سكابت على بعذاد الخلاٍس

والشكابت على ؤلالتزام التي تهذف للخدلم مً مذي بلتزام العاملحن باإلااظعت على جؿبُم 

 .اللىاهحن الذاخلُت 

حهذف هزا اإلايىن بلى البدث على ؤخعً اإلاعلىماث ألحل جدلُم : اإلاعلىماث والخىضُل  -3

ؤهذاف اإلااظعت بطفت عامت ورلً في ؤكل وكذ ممىً وجىضُلها بلى مخخلف اإلااظعاث 

 .ؤلادساًت 

 .ٌعمذ هزا اإلايىن باإلاخابعت اإلاعخمشة والخلُُم الذوسي لىكام الشكابت الذاخلُت : اإلاشاكبت  -4

والشيل اإلاىالي ًمشل مخخلف ميىهاث هكام الشكابت الذاخلُت خُث حعذ بِئت الشكابت بمشابت 

 .اإلاكلت للميىهاث ألاخشي 
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 . ميىهاث هكام الشكابت الذاخلُت  :20الشيل ركم 

 

اع ، :املصدر  خ لليشش ، الٍش جز ، حُمغ لىبً ، اإلاشاحعت مذخل مخيامل ، داس اإلاٍش  2002 ؤلفحن ؤٍس

  .383، ص 
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 . اإلايىهاث الخمغ لىكام الشكابت الذاخلُت  :04الجدٌو ركم 

جلضيماث فرعيت إضافيت في حالت اللابليت  وصف املىىهاث  املىىهاث 

 للخطبيم 

بِئت 

 الشكابت 

الخطشفاث العُاظُت وؤلاحشاءاث 

التي حعىغ ؤلاججاه العام لإلداسة 

العلُا ، ؤعػاء مجلغ ؤلاداسة و 

 مالن الىخذة عً الشكابت وؤهمُتها 

 : اإلايىهاث الفشعُت لبِئت الشكابت 

 .ألاماهت واللُم ألاخالكُت  -

 .ؤلالتزام باألهلُت ؤو الطالخُت  -

مشاسهت مجلغ ؤلاداسة ؤو لجىت  -

 .اإلاشاحعت 

 .فلعفت ؤلاداسة وؤظلىب الدشغُل  -

 الهُيل الخىكُمي  -

 .جخطُظ العلؿت واإلاعاولُت  -  

ت -   ظُاظاث ومماسظاث اإلاىاسد البشٍش

جلذًش 

 الخؿش 

حعٍشف وجدلُل ؤلاداسة لألخؿاس 

اإلاىاظبت عىذ بعذاد اللىاثم اإلاالُت 

بما ًخفم مع مبادت اإلاداظبُت 

 اإلاخعاسف علحها 

 :مضاعم  ؤلاداسة التي ًجب ملابلتها 

 .الىحىد ؤو الخذور  -

 .ؤلاهخماٌ  -

 الخلُُم ؤو الخىصَع  -

 الخلىق وؤلالتزاماث  -

 .العشع وؤلافطاح  -

 .فئاث ؤوشؿت الشكابت  -العُاظاث وؤلاحشاءاث التي جػعها ؤوشؿت 
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ؤلاداسة لخدلُم ؤهذافها مً  الشكابت 

ش اإلاالي   الخلٍش

 .الفطل اإلاالثم بحن الىحباث  -

الترخُظ اإلاالثم للعملُاث اإلاالُت  -

 .وألاوشؿت 

 .السجالث واإلاعدىذاث اإلاالثمت  -

 الشكابت الفعلُت على ألاضٌى والذفاجش  -

 .الفدظ اإلاعخلل لإلداسة  -

اإلاعلىماث 

 والخىضُل 

ف ،  الؿشق التي حعخخذم للخعٍش

ش  ب ، حسجُل وجلٍش ججمُع ، جبٍى

عً العملُاث اإلاالُت للىخذة و 

الخفاف على اإلاعاولُت عً 

 .ألاضٌى اإلاشجبؿت بها 

ًجب جدلُم ؤهذاف اإلاشاحعت اإلاشجبؿت 

 : بالعملُاث اإلاالُت 

 .الىحىد  -

 .ؤلاهخماٌ  -

 .الذكت  -

ب  -  .الخبٍى

 .الخىكُذ  -

 .الترخُل ؤو الترخُظ  -

جلذًش ؤلاداسة اإلاعخمشة ؤو الخلذًش  اإلاشاكبت 

الفتري لها لجىدة ؤداة الشكابت 

الذاخلُت لخدذًذ ما برا واهذ 

الشكابت ًخم جىفُزها ؾبلا لخطمُم 

اإلاىغىع لها ؤو ًخم جدذًذ ما برا 

 غحر كابلت للخؿبُم 
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واهذ هىان غشوسة لخعذًل هكام 

 الشكابت الذاخلُت 

جز ، حُمغ لىبً ، مشحع ظابم رهشه ، ص :املصدر    .391 ؤلفحن ؤٍس

 .أهداف وملىماث هظام الركابت الداخليت : الفرع الثالث 

 : أهداف هظام الركابت الداخليت : أوال 

للشكابت الذاخلُت هذف عام ؤو ؤهذاف بحشاثُت ، فهذف هكام الشكابت الذاخلُت العام هى الخىفُم 

 1.بحن الخطشفاث و العلىن للعاملحن واإلاىقفحن وؤهذاف اإلااظعت الدشغُلُت التي حععى بلى جدلُلها

مىً جلخُظ هزه ألاهذاف في ألاهذاف الخالُت   : ٍو

 ألحل غمان خلىق اإلاعاهمحن في ساط ماٌ الششهت :حماًت ألاصٌى من الضركت والضياع  -1

م  وجىمُت مىاسدهم وحب على اإلااظعت فشع خماًت مادًت ومداظبُت ليل ؤضىلها عً ؾٍش

ت ورلً خماًت مً ؤخؿاس العشكت وغُاعها   .الدسجُل الفىسي والدعلعلي لألخذار الجاٍس

 غشوسة مخابعت الخعلُماث وألاوامش :الخأهد من إلالتزاماث بالضياصاث ولىائح املؤصضت  -2

التي ؤضذستها اإلااظعت هزه ألاخحرة ًجب ؤن جيىن ظهلت ومفهىمت ومىحهت بلى ؤشخاص 

معُىحن هما ًجب اللُام بالشكابت الالخلت لهزه ألاوامش والخىححهاث للخإهذ مً الخؿبُم 

 .الفعلي لها 

                                                           
خ -  1 ت والخؿبُم ، داس اإلاٍش ب ؤخمذ خامذ حجاج ، هماٌ الذًً ظعُذ ، اإلاشاحعت بحن الىكٍش ولُام جىماط وامشظىن هىيي ، حعٍش

اع    .11 ، ص 1986لليشش ، الٍش
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 ورلً بخلُُم ؤداء العاملحن في اإلااظعت لشفع وجدعحن ألاداء :الدشجيع للعمل بىفاءة  -3

ومداولت جخفُؼ الخيالُف خُث ٌعمل هكام الشكابت الذاخلُت على مداولت الشفع مً مشد 

م الخدفحزاث اإلاالُت   .ودًت وؤداء العامل عً ؾٍش

 بن بوعذام هكام معلىماحي مداظبي غالبا ما ًادي :ضمان دكت وأماهت هىعيت املعلىماث  -4

بلى حشختها و مىه معلىماث غحر  معبرة على الىغع اإلاالي للماظعت لزلً ًخؿلب وحىد هكام 

معلىماحي دكُم ٌعمل على جىضُل اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاظب والشيل اإلاىالي بحن ؤهذاف 

 .الشكابت الذاخلُت 

 . ؤهذاف الشكابت الذاخلُت الدشغُلُت  :21الشيل ركم  -5

 

 

  

 

ب ؤخمذ خامذ حجاج ، هماٌ الذًً ظعُذ ، اإلاشاحعت :املصدر   ولُام جىماط وبمشظىن هىيي ، حعٍش

اع ،  خ لليشش ، الٍش ت والخؿبُم ، داس اإلاٍش   .11 ، ص 1986بحن الىكٍش

بن وحىد هكام كىي للشكابت الذاخلُت على الىمىرج : ملىماث هظام الركابت الداخليت : ثاهيا 

اإلاداظبي مً شإهه ؤن ٌعمذ لىكام اإلاعلىماث اإلاداظبُت مً جىلُذ معلىماث راث مطذاكُت ومعبرة 

 أهداف الركابت الداخليت الدشغيليت

 حماًت دكت هفاءة إلتزام
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عً وغعُت اإلااظعت الخلُلُت مً حهت ومً حهت زاهُت ًمىً اإلااظعت مً جدلُم ؤهذافها 

 1.اإلاشظىمت في الخؿت العامت 

لزلً حعخبر اإلالىماث بمشابت ألاظاط لىكام الشكابت الذاخلُت الزي ٌعدىذ بلُه لُيىن رو فعالُت 

مىً جلخُظ هزه اإلالىماث في العىاضش الخالُت   : ٍو

 ختى ٌعخؿُع هكام الشكابت الذاخلُت مً جدلُم ألاهذاف :وجىد هييل جىظيمي محىم  -1

اإلاشحىة مىه ًيبػي وحىد هُيل جىكُمي ًدذد الىقاثف وألاوشؿت داخل اإلااظعت مجعذا 

لعملُت الفطل بحن الىقاثف و  اإلاعاولُاث والعالكت بُجهما ومبرصا لخلعُم العمل داخل 

 .اإلااظعت الزي مً شإهه سفع الىفاًت الخذًت و جخفُؼ الخيالُف 

 وحىد هكام معلىماحي ظلُم ومخيامل ومىكم للذفاجش  والسجالث :هظام معلىماث محاصبي  -2

ٌعمذ بةًطاٌ اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاظب مع غشوسة مشاعاة ؤن ًخم وغعه وكف اإلابادت 

 .اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها 

 ٌعمذ هزا اإلالىم بمىع الخذاخل في الطالخُاث ألحل خلم سكابت راجُت :إجراءاث جفصيليت  -3

 .ؤي سكابت مىقف على مىقف ؤخش ورلً مىعا للغش والخالعب في اإلاعلىماث 

ادي داخل اإلااظعت وألحل فعالُت :إخخيار أهفء العاملين  -4   هما للعىطش البششي مً دوس ٍس

وحىدة هكام الشكابت الذاخلُت ًيبػي مشاعاة ششوؽ الخىقُف مً خُث الشهادة والخبرة 

ذ مً هفاءة  وؤلالتزام بعُاظاث اإلااظعت ، هما ؤن الخىافض اإلاالُت مً شإجها ؤن جٍض

 .ومشدودًت ؤداء العاملحن 

                                                           
خ -  1 ت والخؿبُم ، داس اإلاٍش ب اخمذ خامذ حجاج ، هماٌ الذًً ظعُذ ، اإلاشاحعت بحن الىكٍش ولُام جىماط وبمشظىن هىيي ، حعٍش

اع ،    .1986لليشش ، الٍش
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لت :ركابت ألاداء  -5  ألحل جخفُؼ ؤلاهدشافاث في ؤداء العاملحن جدبع اإلااظعت في رلً الؿٍش

اإلاباششة في عملُت سكابت العاملحن مً ؾشف اإلاعاوٌ على العمل ألحل سفع ألاداء ومداولت 

لت  ت وؾٍش لت اإلاباششة مشل هكام اإلاىاصهاث الخلذًٍش جخفُؼ ؤلاهدشافاث ؤو بةظخخذام الؿٍش

ت التي حعمذ بةظخخشاج ؤلاهدشافاث وجدلُل هزه الفشوكاث ألحل جدذًذ  الخيالُف اإلاعُاٍس

 .اإلاعاولُاث ومىه مداولت جصخُدها لشفع ألاداء 

 ألحل ظشعت ودكت وهضاهت اإلاعلىماث اإلاداظبُت وجللُل الخيلفت :إدخاٌ إلاعالم ألالي  -6

وظهىلت الخطٌى على هزه اإلاعلىماث ، ًيىن مً الػشوسي بظخخذام هكام ؤلي للمعالجت 

 .الزي مً شإهه جذعُم هكام الشكابت الذاخلُت 

 .العالكت بين هظام الركابت الداخليت واملراجعت املحاصبيت الداخليت : الفرع الرابع 

ادة فعالُت هكام الشكابت الذاخلُت  ٌعمذ وحىد مشاحعت مداظبُت داخلُت في اإلااظعت مً ٍص

ت هزا الىكام مما ٌعمذ بالىضٌى بلى جدلُم هخاثج مشغُت واإلاخمشلت في  والعمل على جلٍى

الخطٌى على كىاثم مالُت راث مطذاكُت و مىغىعُت ، خُث حعمذ اإلاشاحعت اإلاداظبُت 

 : الذاخلُت بخدلُم 

مخابعت الفدظ لىكام الشكابت الذاخلُت وبظخخالص مىاؾً الػعف واللىة والخالعب في 

 .الخىضُاث وألاوامش اإلاىغىعت غمً هكام الشكابت الذاخلُت 

الخإهُذ على ظحروسة هكام الشكابت الذاخلُت بيىهه ٌشمل ول الىقاثف داخل اإلااظعت وهى  -

 .في وشاؽ مخىاضل 

حعمذ اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت لىكام الشكابت الذاخلُت مً الىضٌى بلى جدلُم  -

 : ألاهذاف العامت و الجضثُت للماظعت واإلاخمشلت في 
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  حىدة ودكت البُاهاث اإلاالُت. 

  الخماًت ألضٌى الششهت. 

  جضاًذ الشلت في مخشحاث الىكام اإلاداظبي واإلاالي للماظعت. 

  الخإهذ مً ألاداء ؤلاًجابي والفعاٌ للمىقفحن. 

  مذي بلتزام اإلاىقفحن باإلحشاءاث والخعلُماث والعُاظاث اإلاؿبلت داخل اإلااظعت. 

ٌعمذ وحىد مشاحعت مداظبُت داخلُت بىحىد هكام سكابت داخلُت ًخالثم ومخؿلباث اإلااظعت 

 .والخفاف على هفاءجه 

 .أثر جلارير املراجع الداخلي في إخخيار البدائل : املطلب الثالث 

 .مفهىم الخلرير ومعاًير إعداد الخلرير : الفرع ألاٌو 

 .مفهىم الخلرير : أوال 

ش  ؤخش مهمت ًلىم بها اإلاشاحع الذاخلي بعذما ًيىن كذ بهخهى مً حمُع ؤلاحشاءاث  ٌعخبر الخلٍش

 .العلمُت للمشاحعت بما فحها بحشاءاث فدظ هكام الشكابت الذاخلُت في اإلااظعت 

ش  بمشابت العىطش ألاخحر مً عىاضش اإلاشاحعت الذاخلُت باعخباسه ألاداة الشثِعُت التي  هما ٌعذ الخلٍش

  1: ٌعبر فحها اإلاشاحع الذاخلي عً ما ًلي 

 .الطعىباث التي واحهها وألاظباب اإلاخعللت بزلً  -1

 .مىاؾً اللىة والػعف والعُاظاث وؤلاحشاءاث  -2

 .مخخلف ؤلاكتراخاث والخىضُاث ألحل عالج مىاؾً الػعف وبكتراح الخلٌى  -3
                                                           

  .168هماٌ الذًً مطؿفى الذاهشاوي وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
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 .الىخائج التي جىصل إليها من خالٌ عمليت املراجعت الداخليت  -4

ش اإلاشاحع الذاخلي هى خالضت وشاؾه العىىي داخل اإلااظعت اإلاعبر عً سؤي مداًذ  برن جلٍش

ومعخلل في ؤن اإلااظعت حعخجُب وجؿبم اللىاعذ اإلاداظبُت اإلاخعاسف عجها ، وؤن اللىاثم اإلاالُت 

همخشحاث للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت حعخجُب هزلً لللىاعذ اإلاداظبُت واإلاعاًحر اإلاخعاسف 

ش بلى ؤلاداسة العلُا اإلاعاولت اإلاباششة   .علحها وعلى ؤن ًشفع هزا الخلٍش

ش هى عباسة عً وزُلت مىخىبت معبرة عً سؤي فني ومداًذ خٌى اللىاثم اإلاالُت للماظعت  برن فالخلٍش

 .التي جم فدطها و مذي دكتها وصختها 

 .معاًير إعداد الخلارير : ثاهيا 

برا واهذ عملُت بعذاد اللىاثم اإلاالُت هي مً معاولُت ؤلاداسة في اإلااظعت فةن معاولُت اإلاشاحع 

الذاخلي هي معاولُت الخلت في اإلااظعت ببذاء سؤي في ما برا واهذ هزه اللىاثم اإلاالُت حعبر  بىغىح 

عً خلُلت اإلاشهض  اإلاالي للماظعت ختى جيىن بمشابت مشحع ومعدىذ مادي ألصخاب اللشاس مً 

 .معخعملي هزه اللىاثم اإلاالُت 

ش بمشابت ألاظغ ؤو اللىاعذ التي ًجب ؤن ًشاعحها اإلاشاحع الذاخلي  لزلً حعخبر معاًحر بعذاد الخلاٍس

ش اإلاشاحعت وهي   : عىذ بعذاد جلٍش

ش ؤلاشاسة بلى ؤن الخعاباث : معاًحر بظخخذام اإلابادت اإلاداظبُت  -1 ًجب ؤن ًخػمً الخلٍش

خؿلب مً رلً مً اإلاشاحع  واللىاثم اإلاالُت كذ ؤعذث وفلا للمبادت اإلاداظبُت علحها ٍو
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الذاخلي ببذاء الشؤي فُما برا واهذ اإلابادت اإلاعخخذمت في بعذاد الخعاباث الخخامُت 

 1.واللىاثم اإلاالُت حعخبر مبادت معترف بها ؤم ال 

ًلخط ي هزا اإلاعُاس ؤن ًبرس اإلاشاحع الذاخلي في : مذي ججاوغ بظخخذام اإلابادت اإلاداظبُت  -2

شه فُما برا واهذ اإلابادت ؾبلذ في الفترة الخالُت جخمحز بعىطش الشباث برا ما كىسهذ  جلٍش

 .بالفتراث العابلت 

هما ًخؿلب هزا اإلاعُاس غشوسة جىافش بُاهاث مداظبُت وسجالث مىخكمت ودكُلت عً العىىاث 

اإلااغُت ، خُث ًخمىً اإلاشاحع مً ببذاء الشؤي عً زباث جؿبُم اإلابادت اإلاداظبُت ، وؤن عذم 

 .جىافش عىطش الذكت في مشل هزه البُاهاث والسجالث ًمىع اإلاشاحع الذاخلي عً ببذاء سؤًه 

شه عً ول الخغحراث الهامت غحر مشجبؿت  هما ًلتزم اإلاشاحع الذاخلي بػشوسة ؤلافطاح في جلٍش

يىن رلً في شيل مالخكت   2.باإلابادت اإلاداظبُت التي ؤدث بلى خذور ؤزاس في اإلاشهض اإلاالي ٍو

ًجب ؤن جفصح اللىاثم اإلاالُت اإلاعذة مً ؾشف : معُاس ؤلافطاح اليامل في اللىاثم اإلاالُت  -3

اإلااظعت عً خلُلت اإلاشهض اإلاالي للماظعت وهدُجت اليشاؽ و بال وحب على اإلاشاحع ؤن 

شه على الخىغُداث الالصمت ، وعلُه فةن اإلاشاحع الذاخلي ال ًذلي بإي جىغُداث  ٌشمل جلٍش

 .بال برا واهذ اللىاثم اإلاالُت عاحضة عً جلذًم ؤلافطاح الىلي واليافي 

 وهكشا لخعذد الفئاث التي حعخخذم البُاهاث اإلاداظبُت ، فُجب ؤن حعذ اللىاثم اإلاالُت 

 

                                                           
خالذ ساغب الخؿُب ، خلُل مدمىد الشفاعي ، ألاضٌى العلمُت والعملُت لخذكُم الخعاباث ، داس اإلاعخلبل لليشش والخىصَع ، -  1

  .71 ، ص 1998عمان ، 
ت ، مطش ، - 2   .78 ، ص 2002 مدمذ ظمحر الطبان ، عبذ الىهاب هطش علي ، اإلاشاحعت الخاسحُت ، الذاس الجامعُت ، ؤلاظىىذٍس
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بدُث ال جكل ؤي فئت مً هزه الفئاث وبالخالي ؤي معلىماث مػللت جدخىي علُه اللىاثم 

 1.اإلاالُت ، ظىف جادي خخما بلى بجخار كشاساث غحر  ظلُمت 

ًجب ؤن ٌعبر اإلاشاحع الذاخلي عً سؤًه في اللىاثم : معُاس ببذاء الشؤي في اللىاثم اإلاالُت  -4

اإلاالُت وىخذة واخذة ، بِىما في خالت ؤلامخىاع عً ببذاء الشؤي في بعؼ ألامىس فعلُه ؤن 

ش اإلاشاحع هىع  شه العىاثم وألاظباب التي ؤدث بلى رلً ، هما ًخػمً جلٍش ًخػمً جلٍش

 2.الفدظ الزي كام به ودسحت اإلاعاولُت عً اللىاثم اإلاالُت كبل الغحر 

 .أدواث هخابت الخلرير  وألاطراف املعىيت بالخلرير : الفرع الثاوي 

 .أدواث هخابت الخلرير : أوال 

ش اإلاشاحع الذاخلي ؤو اإلاشاحعت الذاخلُت بطفت عامت وهى جدلُم الىقُفت  بن الهذف مً جلٍش

ش وختى ًيىن رو مطذاكُت ومعبر عً واكع وخلُلت عمل اإلاشاحع  ؤلاعالمُت ، لزلً بن هخابت الخلٍش

ش جيىن بةظخخذام ألادواث الخالُت   3: الذاخلي ؾُلت فترة اإلاشاحعت فةن هزه الفعالُت للخلٍش

ت كبل البذء  -1 ش خُث ًلىم : ججمُع العملُاث الػشوٍس حعخبر اإلاشخلت ألاولى عىذ هخابت الخلٍش

اإلاشاحع الذاخلي بالبدث والجمع لألسكام والخلاثم الىاضخت واإلاشجبت واإلاىكمت ورلً مما 

 .ٌعمذ بشبذ الىكذ 

ش ؤهثر دكت ولما واهذ في : بظخخذام ؤظلىب الخىاس واإلادادزت في الىخابت  -2 جيىن هخابت الخلٍش

 .ضىسة مدادزت ؤو خىاس مع غشوسة ؤلاشاسة بلى ؤظماء ؤشخاص اإلاشاحعت 

                                                           
  .79 هفغ اإلاشحع العابم ، ص - 1
  .73 خالذ ساغب الخؿُب وآخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص - 2
  .374مدمذ ظمحر الطبان و ؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  3
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ألحل الخمىً مً بظخلؿاب ألاشخاص غشوسة : بظخخذام العباساث اللطحرة والبعُؿت  -3

 .الترهحز  على ؾشح حمل كطحرة ورلً لدعهُل ؤلاحابت وعذم ؤلاصعاج لللاست 

 .ورلً لدعهُل الىغىح وؤهثر حاربُت وظهلت الفهم : بظخخذام ألافعاٌ اإلابيُت للمعلىم  -4

ًجب بخخُاس  عباساث وولماث دكُلت وظهلت وشاجعت : بظخخذام ولماث مإلىفت واضخت  -5

 .ؤلاظخعماٌ 

 ً ً للمعاعذة على الخطٌى على اإلاعلىماث بإكل وكذ ممىً ، هما ؤن : العىاٍو غشوسة بخخُاس عىاٍو

 ً  : ًجب ألاخز بعحن ؤلاعخباس للىلاؽ الخالُت عىذ وغع العىاٍو

ً فشعُت إلاا ًخفشع عىه خُث ال ًيبػي  - ً سثِعُت للمىغىع الشثِس ي وعىاٍو بظخخذام عىاٍو

ً 4ججاوص  ً في الطفدت الىاخذة وال ًفػل وحىد ضفداث دون عىاٍو  . عىاٍو

ً مدعلعلت وخاغعت لىكام ظلُم ختى ًخمىً اللاست مً ؤلاإلاام  - ًجب ؤن جيىن العىاٍو

ش   .بمدخىي الخلٍش

ختى ًجلب اإلاشاحع الذاخلي بزباث اللاست غشوسة وغع : جإهُذ ؤلاهػمام على ؤفياس معُىت  -1

 .خؿىؽ جدخُت ؤو خـ ؤظىد ؤظفل الجمل ؤو العباساث راث الذاللت 

ألحل حاربُت الطفدت والىخابت فحها ، غحر ؤهه : بظخخذام معافاث بُػاء خالُت مً الىخابت  -2

 .ال ًيبػي ؤلافشاؽ في اإلاعافاث البُػاء 

 .ورلً لخمىً اللاست مً فشضت اللشاءة والخىكف ألحل الفهم : بظخخذام فلشاث كطحرة  -3

ًجب على اإلاشاحع ؤن ًىلي بهخمام للشظىم البُاهُت والىمارج في : بظخخذام الشظىم البُاهُت  -4

شه ألحل جىضُل اإلاعلىمت بإهثر فعالُت ، خاضت لغحر اإلاداظبحن   .جلٍش
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عخخذم في رلً بشامج ؤلاعالم آلالي راث الجىدة العالُت والعشعت في جىضُل اإلاعلىماث   .َو

ش : زاهُا  ش اإلاشاحع الذاخلي العذًذ مً الجهاث التي حهمها الىكىف :  ألاؾشاف اإلاعىُت بالخلٍش ًخذم جلٍش

 : على خلُلت مخشحاث الىكام اإلاداظبي ليي حعدىذ علحها في بجخار اللشاساث ومً هزه الجهاث 

ش اإلاشاحع الذاخلي مً هخاثج وجىغُداث وجىضُاث بمشابت ؤداة :شخص املراجع  -1  ٌعخبر جلٍش

 .بجطاٌ بِىه وبحن ؤلاداسة 

 .ًمشل خطُلت وشاؾه ؾىاٌ العىت  -

ت التي ًشاها هخدعحن هكام سكابت  - ش الشؤي اإلاداًذ والخىضُاث وألامىس الػشوٍس ًخػمً الخلٍش

 .معحن 

ت الالخلت ودلُل بزباث اللُام  - ش دلُل للمشاحع الذاخلي في اإلاشاحعت العىٍى ٌعخبر  الخلٍش

 .بمهامه 

 : إلادارة الدشغيليت  -2

ش جدػحر للمعخخذمحن لذي بداسة اإلااظعت  -  .ًلذم الخلٍش

ش بمشابت ؤداء لخلُُم هكام الشكابت الذاخلُت  -  .ٌعخبر الخلٍش

 .ٌعخبر بمشابت ؤداء لخلُُم ألاداء الدشغُلي  -

 : املضاهمىن واملالن  -3

ش  مً ؤلاؾالع على خلُلت اإلاشهض اإلاالي للماظعت ولما وان اإلاشاحع الذاخلي  - ًمىً الخلٍش

 .بحعم بىىع مً ؤلاظخلاللُت في ببذاء الشؤي 

ش في الخخؿُـ للمعخلبل مً خُث بمياهُت ؤلاظدشماس وؤلاؾالع على  - ؤلاعخماد على الخلٍش

 .ظُاظت جىصَع ألاسباح في اإلااظعت 
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 : إلادارة العليا  -4

 .اإلاعاعذة على الخيبا والخخؿُـ اإلاعخلبلي  -

ش اإلاشاحعت الذاخلُت هكشة عامت وشاملت خٌى مخخلف ألاوشؿت داخل اإلااظعت  -  .ًلذم جلٍش

ؤلاؾالع على هخاثج اإلاشاحعت لباقي ألاوشؿت ومىه جلُُم مشدودًت وؤداء ألاؾشاف اإلاعىُت  -

 .باإلاشاحعت 

ٌعذ بمشابت مشحع ودلُل للمشاحع الخاسجي فاإلاشاحع الخاسجي وختى ٌعخؿُع : اإلاشاحع الخاسجي  -5

ش  اإلاشاحع الذاخلي ، وعلُه  جلُُم هكام الشكابت الذاخلُت والخىم علُه فهى  ٌعدىذ على جلٍش

ش  اإلاشاحع الذاخلي على جخفُف جيالُف مهام اإلاشاحع الخاسجي وبخخطاس وكخه   .ٌعمل جلٍش

 .أهىاع الخلارير ودورها في إجخاذ اللرار :  الفرع الثالث 

 .أهىاع الخلارير : أوال 

ٌعخخذم اإلاشاحع الذاخلي إلبذاء سؤًه خٌى صخت اإلاعؿُاث الىاحمت عً هكام اإلاعلىماث اإلاداظبي 

ت  ش الخالُت اإلاعبرة عً سؤًه اإلاداًذ التي ًشاها غشوٍس  1.للماظعت بةظخخذام ؤخذ ؤهىاع الخلاٍس

ش الىكُف  -1 ش الىكُف اإلاىضح لشؤي اإلاشاحع ؤلاًجابي خٌى اإلاعلىماث : الخلٍش ٌعخبر الخلٍش

اإلاداظبُت ؤخذ ألاهىاع الللُلت ، خُث ٌعبر رلً على ؤن اللىاثم اإلاالُت ومخشحاث الىكام 

 .اإلاداظبي جمذ ؾبلا لللىاعذ وألاظغ اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها 

ش على بظخخذام اإلااظعت لىكام سكابت مداظبُت داخلي رو ملىماث  -2 هما ًذٌ هزا الخلٍش

 .وبحشاءاث ظلُمت وخلى ؤلاحشاءاث اإلاداظبُت مً ؤي خؿإ 

                                                           
  .54مدمذ التهامي ؾىاهش وؤخشون ، مشحع ظابم رهشه ، ص -  1
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ش هكُف ًذٌ علحها بجباعها للمعاًحر اإلاداظبُت اإلاعشوفت  -3 فةعذاد اإلاشاحع الذاخلي لخلٍش

 .والخإهُذ على ظالمت الىكام اإلاداظبي الذاخلي للماظعت 

ش  الىكُف لبعؼ  -4 هزا ما ال ًمىع مً ؤن اإلاشاحع الذاخلي كذ ًمخىع عً بضذاس الخلٍش

 .ؤلاعخباساث مجها عذم جؿبُم اإلابادت اإلاداظبُت اإلاخعاسف علحها ولُا ؤو حضثُا 

 .عذم جمازل الؿشق اإلاداظبُت مً فترة ألخشي  -

ت للمعالجت اإلاداظبُت  -  .عذم هفاًت ألادلت وؤلاًػاخاث الػشوٍس

 .غُاب بعؼ اإلاعاًحر اإلاخعاسف علحها مشل عذم بظخلاللُت اإلاشاحع باليعبت للماظعت  -

ػُت التي ًجب ؤن  - عذم جىافش السجالث والذفاجش واإلاعدىذاث وعذم صخت اإلابالغ الخعٍى

 .جلتزم بها اإلااظعت 

ش الخدفكي  -5 ش اإلاىمل للىىع ألاٌو ؤي بمخذاد له :الخلٍش ش الخدفكي بمشابت الخلٍش  ٌعذ الخلٍش

خُث ٌشحر فُه اإلاشاحع بلى حملت الخدفكاث التي ًشاها غشوسة لىحىدها كطذ الىضٌى بلى 

معلىماث راث حعبحر خلُلي لىغعُت اإلااظعت ، خُث ًلتزم هىا باإلشاسة بلى وافت هزه 

الخدفكاث بيل ضشاخت وغىح و بُان مذي جإزحرها على الىغعُت الخلُلُت ومذي 

مطذاكُت اللىاثم اإلاالُت وظالمت وصخت اإلاشهض اإلاالي للماظعت ، بلذس ما ًجب ؤن ال جازش ؤو 

 .جكلل اإلاشهض اإلاالي للماظعت وحمُع اللىاثم الخخامُت 

ش العالب  -6 ش في خالت بعخماد اإلاشاحع :الخلٍش  ًلىم اإلاشاحع بةضذاس هزا الىىع مً الخلاٍس

الذاخلي على جؿبُم معاًحر اإلاشاحعت اإلاخعاسف علحها بيل دكت ووغىح ، وسؤي ؤن اإلاعلىماث 

اإلاداظبُت الىاججت عً الىكام اإلاداظبي للماظعت لم ًخم بعذادها وفلا لللىاعذ اإلاداظبُت 

 .ولم ًخم عشغها وجلذًمها وفم رلً ؤًػا 
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ش العلبي وجإزحره العىس ي على كشاءة اللىاثم اإلاالُت ًجب بضذاس هزا الشؤي وجإهُذه  فالخلٍش

 .على ؤن هىان خشوج فعلي وخؿحر عً اإلابادت اإلاداظبُت 

ش  عىذما ًشي اإلاشاحع و عذم بظخؿاعخه :جلرير عدم إبداء الرأي  -7  ًخم بضذاس هزا الخلٍش

الىضٌى والخطٌى على البراهحن وألادلت إلبذاء الشؤي ، ؤو هدُجت غغىؾاث ؤلاداسة التي 

 .جفشغها على اإلاشاحع ؤو هدُجت لكشوف خاسحُت عً هؿاق الؿشفحن 

 : دورها في إجخاذ اللراراث املاليت / ثاهيا 

ش التي ٌعذها اإلاشاحع الذاخلي ؤهمُت بالغت ظىاء لإلداسة العلُا في اإلااظعت ؤو لألؾشاف  جىدس ي الخلاٍس

ش اإلاالُت التي كام بها  ً الزي حهمهم الىكىف على خلُلت الخلاٍس الخاسحُت مشل اإلاالن ؤو اإلاعدشمٍش

ش هي خطُلت هدُجت عمل  اإلاشاحع ألحل بخفاء الشلت واإلاطذاكُت علحها ، فةرا واهذ هزه الخلاٍس

اإلاشاحع الذاخلي ووظُلت بجطاٌ بِىه وبحن ؤلاداسة العلُا مً خالٌ ببذاء سؤي مداًذ مذعم باألدلت 

ش جذعي رلً مً خُث ؤجها حعخبر بمشابت كاعذة ومخشحاث  والبراهحن والخىغُداث فةن ؤهمُت الخلاٍس

لىكام مداظبي مطادق علُه ومذعم مً ؾشف اإلاشاحع على صخت ومطذاكُت اللىاثم اإلاالُت في 

ش الىكُف مما ًػفي مطذاكُت علحها وكُمت مػافت للمخعاملحن مع اإلااظعت  خالت بضذاسه للخلٍش

ش الزي ٌعاعذ اإلااظعت في بلىسة حملت مً اللشاساث هلشاس  واإلاعاهمحن واإلالشغحن هزا الخلٍش

ل بىاءا على جإشحرة اإلاشاحع خُث حعبر عً صخت وحىدة وهىعُت اإلاعلىماث  ؤلاظدشماس والخمٍى

 .اإلاداظبُت لللىاثم اإلاالُت وجإهُذ دسحت ؤلاعخماد علحها هزا مً حهت اإلااظعت 

ش  اإلاشاحع على صخت وهىعُت اإلاعلىماث اإلاداظبُت هزلً  ؤما مً حهت اإلاخعاملحن الخاسحُحن فخلٍش

 .ًدُذ فشضت ؤلاعخماد على اإلاعلىماث التي جم ؤلافطاح عجها وبعخمادهم علحها في بجخار اللشاساث 
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ش اإلاشاحع وبزباجه إلاطذاكُت اللىاثم اإلاالُت مً خُث ؤجها حعخبر  فعال عً اإلاشهض اإلاالي الخلُلي  بن جلٍش

للماظعت وجم بعذادها ؾبلا لللىاعذ واإلاعاًحر اإلاخعاسف علحها ، حعخبر هإداة إلجخار اللشاساث اإلاالُت 

 .ظىاء للماظعت ومعخخذمي اللىاثم اإلاالُت الخاسححن 
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 : خالصت الفصل الثاوي 

اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت هي الفدظ ؤلاهخلادي إلاخخلف ؤوحه هكام الشكابت الذاخلُت ومخخلف 

اإلاعلىماث والبُاهاث اإلاالُت للماظعت مً دفاجش ومعدىذاث كطذ ببذاء سؤي فني مداًذ ومعخلل مً 

 .كبل مشاحع داخلي في اإلااظعت 

ختى جلىم اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت بذوسها الفعاٌ داخل اإلااظعت فهي حعدىذ بلى مىهجُت 

مىكمت بذءا باإلاشخلت الخمهُذًت فالخدلُل اإلاعمم وضىال بلى الخلُُم ألاولي لىكام الشكابت الذاخلُت 

وبلى بظخخذام جلىُاث لفدظ مخخلف الىزاثم اإلاداظبُت واإلاالُت ولىكام الشكابت الذاخلُت هإظلىب 

الفدظ للىزاثم ، ؤلاظخبُان و اإلالابلت واإلاالخكت اإلاباششة هإخش جلىُت ًلجإ بلحها اإلاشاحع الذاخلي 

عىذ بظخدالت ؤو عذم هفاًت الخلىُحن ألاولُخحن وال جىف اإلاىهجُت والخلىُاث لزلً ما لم حعخمذ 

اإلاشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت على معاًحر حعخبر بمشابت اللاعذة ؤو ألاظغ التي ٌعخمذ علحها اإلاشاحع في 

 .جىفُز مهمخه 

بن مخشحاث اللىاثم اإلاالُت للمشاحعت اإلاداظبُت الذاخلُت وما جمخاص بها مً خطاثظ هىعُت 

ت حشيل ؤخذ الذعاثم اإلاادًت للماظعت واإلاخعاملحن الخاسحُحن في بجخار كشاساتهم  ؤظاظُت وزاهٍى

وهزلً فةن هكام اإلاشاحعت الذاخلُت وفعالُخه بفعل اإلاشاحعت الذاخلُت وحىدة ؤداثه ٌشيل هزلً 

ت ومطذاكُت اللىاثم اإلاالُت   .بخذي سواثض  جلٍى

لت فىُت دعم للمطذاكُت  ش  اإلاشاحع الذاخلي اإلابيُت على سؤي مداًذ ومعخلل وبؿٍش حشيل جلاٍس

ومىزىكُت اللىاثم اإلاالُت فهى ٌشيل هزلً كاعذة معؿُاث لبىاء اللشاساث اإلاالُت لإلداسة خاضت 

 .     ليىهه مىحهت ؤلُا لها ، فهى وحه ؤلاداسة ؤمام الغحر للخىم على صخت هكام مالي مداظبي 
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 :خاتمة 

إن املساجعت املداطبُت الداخلُت عملُت مىظمت ومدظلظلت ألجل الىكىف على مدي دكت 

الدسجُل املداطبي ، مدي معابلخه لللىاعد املداطبُت واملبادا ومعاًير الدسجُل املعترف بها 

ألجل إبداء زأي فني ومداًد على مدي مصداكُت وشفافُت مخسباث اللىابم املالُت للىظام املالي  

 .واملداطبي املعبم داخل الشسهت 

فاملساجعت املداطبُت الداخلُت حشيل اللاعدة الصلبت للمىظىمت السكابُت التي جضمً طالمت 

البُاهاث املالُت املىجهت إلى عملُت إجخاذ اللساز ليىجها أداة إهدشاف ألاخعاء والخالعب في 

حسجُل العملُاث بالدفاجس املداطبُت ، هما ٌظمذ هظام السكابت الداخلُت بضمان املخابعت 

الجُدة آللُت جىفُر الظُاطاث املىخهجت إضافت إلى اللىابذ واللىاهين والخىظُماث الداخلُت ، 

وهظسا لهره ألاهمُت فئن السكابت الداخلُت حعخبر وطُلت هاجحت إلهدشاف ألاخعاء ومىع جىساز 

خدوثها مظخلبال وعلى هرا ألاطاض ًخم جلُُم ضعف وكىة هرا الىظام بشيل مظخمس بغُت 

 .جدظِىه وزفع جىدجه 

ت للعمل ٌظهل جفعُل دوز املساجعت  إن وجىد زكابت داخلُت فعالت وذاث هفاءة وإطخمساٍز

املداطبُت الداخلُت في جىصُل وإطخيخاح هخابج أو مععُاث خالُت مً ألاخعاء وجلدًمها إلى 

ت  مظخخدمي اللىابم املالُت إلجخاذها في عملُت إجخاذ اللسازاث املالُت ، وختى اللسازاث الدظيًر

ظاهم في املىع مً وجىد ألاخعاء والغش في  ألاخسي ، فبىجىد زكابت داخلُت أولُت ٌعصش َو

الدسجُل ومىه خماًت ألمىاٌ وممخلياث الشسهت مً الظسكت والضُاع وبالخالي السفع مً أداء 

 .املساجعت املداطبُت الداخلُت ذاتها 
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أما بىجىد زكابت داخلُت ال خلت فهي حظاهم في عملُت إلاظهاز وإلاهدشاف املداطبُت 

وإلاهدسافاث و مىه مداولت جلدًم خملت مً إلاكتراخاث والخىصُاث لحظت خدوثها وذلً للحد 

 .أو الخللُل مً خدوثها مظخلبال 

ت ودعم هظام السكابت ألاولُت ألجل جىصُل هخابج جُدة  فالسكابت الالخلت ما هي إال وطُلت لخلٍى

ادة زشادة إجخاذ اللساز املالي   .وذاث كُمت ومىه ٍش

س املساجع الداخلي املبيُت وفم أطع علمُت ومبادا مخعازف عليها خالُت مً إلابهام  حظمذ جلاٍز

أو عدم الىضىح مً اللابلُت للخعبُم املُداوي مً خُث إلاكتراخاث والخىصُاث امللدمت بما 

سه في عملُت املفاضلت بين  ٌعصش الثلت وزضا الشسهت على عمل املساجع الداخلي وإعخماد جلاٍز

 .البدابل 

س خلُلت  س املساجعت الداخلُت مسآة وجهت إدازة الشسهت أمام املظاهمين لخبًر هما حعد جلاٍز

 .مصداكُت وعدالت اللىابم املالُت 

جبرش املساجعت املداطبُت الداخلُت الدوز الفعاٌ لها في عملُت إلاطترشاد بها في جدظين هىعُت 

اللسازاث املالُت املخخرة في املؤطظت واملظاعدة في وجىد هظام زكابت داخلي ٌظهس على خماًت 

س السكابت  ممخلياث الشسهت والعمل على الظير الحظً للدظُير داخل الشسهت مً خالٌ جلاٍز

 .الداخلُت ومىه الىصٌى إلى دزجت عالُت مً الىفاءة 

فمً خالٌ املعالجت ملىضىع بدثىا والخدلُل له في الفصٌى الثالثت جىصلىا إلى هخابج فُما 

 .ًخعلم بئخخُاز الفسضُاث الثالث مع جلدًمىا ملجمىعت إكتراخاث 

ففي الجاهب املخعلم بئخخُاز فسضُاث البدث فلد أبسشث املعالجت ملىضىع البدث إلى الىخابج 

 : الخالُت 
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فباليظبت للفسضُاث ألاولى واللابلت حعخبر املساجعت املداطبُت الداخلُت زهيزة أطاطُت إلجخاذ 

اللسازاث املالُت السشُدة بيىجها جىفس معلىماث مداطبُت ذاث كُمت فاألهمُت اليظبُت 

للمعلىماث املداطبُت التي جلدمها املساجعت املداطبُت الداخلُت بعد الخدلُل والخدكُم 

والخصحُذ لإلهدسافاث وألاخعاء والتي ًمىً إًجادها حعد بمثابت كاعدة كساز وبىً معلىماحي 

ذو مصداكُت مً خُث كابلُت امللازهت لهره املعلىماث وصدق مخسجاث الىظام املداطبي 

 .واملالي للشسهت فاملساجعت املداطبُت الداخلُت هي أطاض إهعالق ول كساز مالي 

أما باليظبت للفسضُت الثاهُت واللابلت إن فعالُت املساجعت املداطبُت الداخلُت حعخبر أطاض 

زشادة إجخاذ اللسازاث املالُت ، فهره الفعالُت حظخمد في أدائها على وجىد هظام زكابت داخلي 

معد بئخيام ٌعمل على ضمان الىصٌى إلى ألاهداف املظعسة مً ظسف الشسهت ومىه خماًت 

ت دوز املساجعت  د مً جلٍى أصٌى وممخلياث الشسهت ، فالسكابت الظابلت أو الالخلت جٍص

ادة زشادة اللسازاث  املداطبُت الداخلُت في الصٌى إلى جلدًم معلىماث ذاث كُمت ومىه ٍش

املالُت للشسهت فخدظين أداء املساجعت املداطبُت الداخلُت مسجبغ بىجىد هظام زكابت داخلي 

فعاٌ ٌعمل على جدلُم الىصٌى إلى ما جم جلدًسه وبأكل إهدساف ممىً وبأكل جيلفت ممىىت ، 

فصدق معلىماث املساجعت املداطبُت الداخلُت هابعت مً وجىد هظام زكابت داخلي فعاٌ 

مىدشف لألخعاء أي مظخجل لىلاط اللىة والضعف فىلاط كىة السكابت الداخلُت هي كىة 

 ومصداكُت وفعالُت املساجعت املداطبُت الداخلُت 

أما باليظبت للفسضُت الثالثت واللابلت جميز  معلىماث املساجعت املداطبُت الداخلُت  -

حعخبر أطاض إجخاذ اللسازاث املالُت فئن إشسان ودوز املساجع الداخلي وإهصاف هرا 

س ذاث  ألاخير بلىاعد وطلىن العمل املنهي فلُام املساجع الداخلي بئعداد جلاٍز
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ت  مىضىعُت مً خالٌ الخىصُاث والىصابذ وبعض الخدظِىاث التي ًساها ضسوٍز

 وزفعها ملخخري اللساز 
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 :قائمة املصادر واملراجع 

 .املراجع بالعربية : أوال 

 الكتب .1

إبشاهيم خلذون ، الؽشيفاث ، إداسة وجحليل مالي ، داس وابل لليؽش ، ألاسدن ، عمان ،  -1

2000.  

إجحاد املحاظبين الذولين ، ؤدلت الخذكيم ، حعشيب عصام مشعي ، داس العلم للمالًين ،  -2

  .1987بيروث ، 

  .2008ؤحمذ بىساط ، جمىيل امليؽأث إلاكخصادًت ، داس العلىم ، الجضابش ،  -3

ؤحمذ حلمي حمعت وؤخشون ، هغم املعلىماث املحاظبيت مذخل جطبيلي معاصش ، داس  -4

  .2008املىاهج لليؽش والخىصيع  ، ألاسدن ، 

ؤحمذ عبذ املالً ، فخحي سصق العىافشي ، دساظاث في الشكابت واملشاحعت الذاخليت ،  -5

  .2002داس الجامعت لليؽش ، مصش ، 

إدسيغ عبذ العالم ؤؼييىي ، املشاحعت معاًير وإحشاءاث ، داس النهظت العشبيت للطباعت  -6

  .1996واليؽش ، بيروث ، 

ؤسؼذ فؤاد الخميمي ، ؤظامت عضمي ظالم ، إلاظدشماس باألمىاٌ املاليت ، داس املعيرة ،  -7

  .2004ألاسدن ، 

ؤظامت الخاسط ، املحاظبت إلاداسيت ، داس الخامذ لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، الطبعت  -8

  .2004ألاولى ، 

إظماعيل العيذ ، هغم املعلىماث إلجخار اللشاساث إلاداسيت ، املىخب العشبي الخذًث   -9

  .2000، مصش ، الطبعت ألاولى ، 



 قائمة املصادر واملراجع

 

 
242 

ؤمين العيذ ؤحمذ لطفي ، دساظاث مخلذمت في املشاحعت وخذماث الخإهذ ، الذاس  -10

  .2007الجامعيت ، مصش ، 

بؽير العالق ، ؤظغ إلاداسة الخذًشت ، هغشياث ومفاهيم ، الطبعت ألاولى ، داس  -11

  .1998الياصوسي العلميت ، عمان ، ألاسدن ، 

جىماط وليام وؤمشظىن هىيي ، املشاحعت بين الىغشيت والخطبيم جشحمت حجاج ؤ ، ح و  -12

  .1989ظعيذ ن د ، داس املشيخ لليؽش ، الشياض ، الععىدًت ، 

حعين بلعجىص ، املذخل لىغشيت اللشاس ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش ،  -13

2010.  

حمضة محمىد الضبيذي ، إداسة الابخمان املصشفي ، الطبعت ألاولى ، داس الىسق لليؽش  -14

  .2002والخىصيع ، عمان ، ألاسدن ، 

 حمضة محمىد الضبيذي ، الخحليل املالي ، جلييم ألاداء والخيبؤ بالفؽل ، مؤظعت  -15

  .2000الىساق ، عمان ، ألاسدن ، 

حيذس محمذ بني عطا ، ملذمت في هغشيت املحاظبت واملشاحعت ، داس الخامذ لليؽش  -16

  .2007والخىصيع ، ألاسدن ، 

  .1998خالذ ؤمين عبذ هللا ، الخذكيم والشكابت في البىىن ، داس وابل لليؽش ، عمان ،  -17

خالذ ؤمين عبذ هللا ، علم جذكيم الخعاباث الىاحيت الىغشيت ، داس وابل لليؽش ، عمان  -18

  .1999، ألاسدن ، 

خالذ ساغب الخطيب ، خليل محمىد الشفاعي ، ألاصٌى العلميت والعمليت لخذكيم  -19

  .1998الخعاباث ، داس املعخلبل لليؽش والخىصيع ، عمان ، 

 خبراء مشهض الخبراث املهىيت لإلداسة العليا ، مجاالث جليم ألاداء الفعاٌ ، الطبعت  -20

  .2004الشالشت ، مشهض الخبراث املهىيت ، مصش ، 
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خليل محمذ حعً الؽماع ، مبادا إداسة ألاعماٌ ، وصاسة الخعليم العالي ، بغذاد  -21

1980.  

صادق الخعني ، الخحليل املالي واملحاظبي ، مطابع املؤظعت الصخافيت ألاسدهيت ،  -22

1993.  

دخيل الؽماع ، هلال عً هاؼم سحيم العمى ساةي في مشحعه ، إلاداسة املاليت ، مىهج  -23

  .1997جحليلي ؼامل ، ليبيا ، الجامعت املفخىحت ، الطبعت الشاهيت ، 

  .2000سحب العيذ ساؼذ وآخشون ، ؤصٌى املشاحعت ، الذاس الجامعيت ، مصش ،  -24

 ، ألاسدن 3صياد سمظان ، مبذؤ إلاظدشماس املالي والخليلي ، داس وابل لليؽش والخىصيع ، ط -25

 ،2005.  

  .2005 ، ألاسدن ، 3 ظعاد هابف هىطي ، إلاداسة ، داس وابل لليؽش والخىصيع ، ط -26

  .2004 ظعاد صادق بحيري ، إداسة جىاصن ألاداء ، داس  وؽش الشلافت ،  -27

 . ظعيذ جىفيم عبيذ ، إلاظدشماس في ألاوساق املاليت ، مىخبت عين ؼمغ ، بذون جاسيخ  -28

 ظمير محمذ عبذ العضيض ، الخمىيل وإصالح خلل الهياول املاليت ، مىخبت ومطبعت  -29

  .1997إلاؼعاع الفىيت ، مصش ، 

 ظهيلت عبذ هللا ظعيذ ، الجذًذ في ألاظاليب الىميت وبحىر العملياث ، داس حامذ  -30

  .2007لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، الطبعت ألاولى ، 

ؼشهغ م ، و ، مشاحعت املفاهيم وإلاحشاءاث في الىغم املحاظبيت إلالىتروهيت ،  -31

  .1978الطبعت ألاولى ، داس راث العالظل ، اليىيذ 

ؼعيب ؼىىف ، محاظبت املؤظعت طبلا ملعاًير املحاظبت الذوليت ، مىخب الؽشهت  -32

  .2009الجضابشيت ، بىداود ، 
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ؼعيب ؼىىف ، محاظبت املؤظعت طبلا ملعاًير املحاظبت الذوليت ، مىخب الؽشهت  -33

  .2008الجضابشيت ، بىداود ، الجضء ألاٌو ، 

  .1997عاهش الىاللذة ، الليادة إلاداسيت ، داس صهشان لليؽش والخىصيع ، عمان ، ألاسدن ،  -34

الطاهش لطشػ ، جلىياث البىىن ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش ، الطبعت  -35

  .2010العابعت ، 

  .2000الطاهش لطشػ ، جلىياث البىىن ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش ،  -36

  .2008عبذ العضيض الىجاس ، إلاداسة الزهيت ، املىخب العشبي الخذًث ، مصش ،  -37

عبذ الغفاس حىفي وعبذ العالم ؤبى كصف ، جىغيم وإداسة ألاعماٌ ، املىخب العشبي  -38

  .1993الخذًث لليؽش ، إلاظىىذسيت ، 

عبذ الغفاس حىفي ، إلاداسة املاليت املعاصشة ، مذخل إجخار اللشاساث ، الذاس الجامعيت ،  -39

  .1991مصش ، 

عبذ الغفاس حىفي ، إلاداسة املاليت ، مذخل إجخار اللشاساث ، مؤظعت ؼباب الجامعت ،  -40

2007.  

 عبذ الغفاس حىفي ، جلييم ألاداء املالي ودساظاث الجذوي ، الذاس الجامعيت ، مصش ،  -41

2009.  

عبذ الغفاس حىفي ، سظميت كشياكص ، ؤظىاق املاٌ و جمىيل املؽشوعاث ، الذاس  -42

  .2005الجامعيت ، مصش ، 

عبذ الغني بيعىوي عبذ هللا ، ؤصٌى علم إلاداسة العامت ، الذاس الجامعيت إلاظىىذسيت  -43

  .2005،مصش ، 

عبذ الفخاح وهىس ؤحمذ ، الشكابت ومشاحعت الخعاباث ، مؤظعت ؼباب الجامعت  -44

 .للطباعت واليؽش ، مصش ، دون ظىت وؽش 
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عبذ املطلب عبذ الخميذ ، دساظاث الجذوي إلاكخصادًت إلجخار اللشاساث إلاظدشماسيت  -45

  .2000الذاس الجامعيت لليؽش والخىصيع ، مصش ، 

عبذ املعطي سطا الشؼيذ ، محفىظ ؤحمذ حىدة ، إداسة إلابئخمان ، داس وابل لليؽش ،  -46

  .1999عمان ، ألاسدن ، 

عبذ الىهاب هصش علي ، شخاجت العيذ شخاجت ، مباديء املحاظبت املاليت ، الذاس  -47

  .2005الجامعيت ، مصش ، 

عطيت عبذ الحي مشعي ، في املحاظبت إلاداسيت ، ؤظاظياث الخخطيط وإجخار اللشاساث  -48

  .2008املىخب الجامعي الخذًث ، مصش ، " والشكابت وجلييم ألاداء ، 

 ، 2008علي حعين ، هغشيت اللشاساث إلاداسيت ، داس صهشان لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ،  -49

  .17ص 

عماس بىحىػ ، إلاججاهاث الخذًشت في علم إلاداسة ، املؤظعت الىطىيت للىخاب ،  -50

  .1984الجضابش ، 

فخحي سصق العىافشي ، ظمير محمذ وامل ، محمىد مصطفى ، إلاججاهاث في الشكابت  -51

  .2002واملشاحعت الذاخليت ، الذاس الجامعيت الجذًذة لليؽش ، مصش ، 

  .1999فشيذ الىجاس ، البىسصت والهىذظت املاليت ، مؤظعت ؼباب الجامعت ، مصش ،  -52

فيصل حميل الععاًذة وؤخشون ، امللخص الىحيز لإلداسة والخحليل املالي ، مىخبت  -53

  .2004املجمع العشبي لليؽش والخىصيع ، الطبعت ألاولى ، ألاسدن ، 

كاظم هاًف علىان ، إداسة إلاظدشماس بين الىغشيت والخطبيم ، داس الشلافت لليؽش  -54

  .2009والخىصيع ، الطبعت ألاولى ، إلاصذاس ألاٌو ، 

هماٌ الذًً مصطفى الذهشاوي ، محمذ العيذ ظشاًا ، املحاظبت واملشاحعت ، املىخب  -55

  .2006الجامعي الخذًث ، مصش ، 
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هماٌ الذًً مصطفى الذهشاوي ، محمذ العيذ ظشاًا ، دساظاث مخلذمت في املحاظبت  -56

  .2006واملشاحعت ، املىخب الجامعي الخذًث ، مصش ، 

  .1997محمذ ألاحعً الخظيري ، الذًىن املخعثرة ، داس ؤًتران لليؽش والخىصيع ،  -57

محمذ التهامي طىاهش ، مععىد صذًلي ، املشاحعت وجذكيم الخعاباث ، دًىان  -58

  .2003املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش ، 

محمذ العيذ هاغي ، املشاحعت إطاس الىغشيت واملشاظلت ، مىخب الجالء ، املىصىسة ،  -59

  .1998مصش ، 

محمذ بىجين ، املشاحعت ومشاكبت الخعاباث مً الىغشيت إلى الخطبيم ، دًىان  -60

  . 15 ، ص 2008املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش ، الطبعت الشالشت ، 

محمذ تهامي طىاهش ، املشاحعت وجذكيم الخعاباث ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ،  -61

  .2003الجضابش ، 

محمذ ظعيذ عبذ الهادي ، إلاداسة املاليت ، داس حامذ لليؽش والخىصيع ، الطبعت ألاولى ،  -62

  .2008ألاسدن ، 

محمذ ظمير الصبان ، هغشيت املشاحعت وؤلياث الخطبيم ، الذاس الجامعيت ، مصش ،  -63

2003  

محمذ ظمير الصبان ، عبذ هللا عبذ العغيم الهالٌ ، ألاظغ العلميت والعمليت  -64

  .2002ملشاحعت الخعاباث ، الذاس الجامعيت ، مصش ، 

محمذ ظمير الصبان ، عبذ الىهاب هصش علي ، املشاحعت الخاسحيت ، الذاس الجامعيت ،  -65

 .1990بيروث ، 

محمذ ظمير الصبان ، محمذ الفيىمي ، املشاحعت بين الىغشيت الخطبيم ، الذاس  -66

  .1990الجامعيت ، بيروث ، 
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محمذ صالح الخىاوي ، حالٌ العبذ إبشاهيم ، إلاداسة املاليت ، مذخل الليمت وإجخار  -67

  .2007اللشاساث ، الذاس الجامعيت ، مصش ، 

محمذ عبذ الفخاح ًاغي ، مباديء إلاداسة العامت ، مطابع الفشصدق الخجاسيت ، اململىت  -68

  .1983العشبيت الععىدًت ، الطبعت ألاولى ، 

محمذ عطيت مطش ، هغشيت املحاظبت وإكخصاد املعلىماث ، داس حىين لليؽش ، ألاسدن ،  -69

1996.  

محمذ علي ؼهيب ، إداسة العملياث وإلاهخاج في املؤظعاث الصىاعيت والخذميت ،  -70

  .1989مطبعت حامعت اللاهشة ، الطبعت الشابعت ، اللاهشة 

محمذ مطش ، إداسة إلاظدشماساث ، داس وابل لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، الطبعت الشابعت ،  -71

2006.  

 ، 3محمذ مطش ، إداسة إلاظدشماساث ، داس وابل لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، الطبعت  -72

2004.  

محمذ مطش ، إلاججاهاث الخذًشت في الخحليل املالي وإلاهخماةي في ألاظاليب وألادواث  -73

  .2005 ، داس وابل لليؽش ، عمان ، 2وإلاظخخذماث العلميت ، الطبعت 

محمىد عبذ الخليم الخالًلت ، الخحليل املالي بئظخخذام البياهاث املحاظبيت ، مطابع  -74

  .2007الذظخىس الخجاسيت ، الطبعت الشابعت ، 

 .محي الذًً عمشو ، الخخلف والخىميت ، داس النهظت العشبيت ، بيروث ، دون ظىت وؽش  -75

مصطفى حعىين خظير ، املشاحعت ، واملفاهيم واملعاًير وإلاحشاءاث ، مطابع حامعت  -76

  .1996امللً ظعىد ، الععىدًت  ، 

مفلح محمذ علل ، ملذمت في إلاداسة املاليت والخحليل املالي ، الطبعت ألاولى ، مىخبت  -77

  .2000املجمع العشبي لليؽش والخىصيع ، عمان ، 
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املىصىس ، هغشيت اللشاساث إلاداسيت ، مفاهيم وطشق هميت ، داس الخامذ لليؽش والخىصيع  -78

  .2002، عمان ، 

مىير ؼاهش محمذ وؤخشون ، الخحليل املالي ، مذخل صىاعت اللشاساث ، الطبعت الشاهيت  -79

  .2005، داس وابل لليؽش ، عمان ، 

مىير إبشاهيم هىذي ، ؤظاظياث إلاظدشماس وجحليل ألاوساق املاليت ، ميؽإة املعاسف ،  -80

  .2008مصش ، 

املهذي طاهش غىيت ، مبادا إداسة ألاعماٌ ، داس الىخب الىطىيت ، الطبعت ألاولى ، ليبيا  -81

 ،2003.  

، داس وابل لليؽش ، " ؤظاظياث ومفاهيم حذًشت " مىس ى اللىصي ، الخطىيش الخىغيمي  -82

  .1999عمان ، ألاسدن ، الطبعت ألاولى ، 

هاصش دادي عذون وؤخشون ، دساظت الخاالث في املحاظبت وماليت املؤظعت ، داس  -83

  .2008املحمذًت ، الجضابش ، الطبعت ألاولى ، 

هاصش دادي عذون ، هىاصش محمذ فخحي ، دساظت الخاالث املاليت ، داس ألافاق ، الجضابش  -84

 ،1991.  

هاصش هىس الذًً عبذ الطيف ، ؤظاظياث املحاظبت املاليت في امليؽأث الخذميت  -85

  .2006والخجاسيت والصىاعيت ، الذاس الجامعيت ، مصش ، 

 ، داس 5هىاف هىعان ، إجخار اللشاساث إلاداسيت بين الىغشيت والخطبيم ، الطبعت  -86

  .1998الشلافت لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، 

هىاف هىعان ، إجخار اللشاساث ، داس الشلافت ، الطبعت ألاولى ، إلاصذاس العادط ،  -87

  .1998ألاسدن ،  
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 ، إلاصذاس الخامغ ، داس 1هىاف هىعان ، اللاهىن إلاداسي ، الىخاب الشاوي ، الطبعت  -88

  .2007الشلافت لليؽش والخىصيع ، ألاسدن ، 

هىام حمعت ، جلىياث املحاظبت املعلمت ، الجضء الشاوي ، دًىان املطبىعاث الجامعيت  -89

  .2008 ، 4، ط

وليام جىماط وؤمشظىن هىيي ، حعشيب ؤحمذ حامذ حجاج ، هماٌ الذًً ظعيذ ،  -90

  .1986املشاحعت بين الىغشيت والخطبيم ، داس املشيخ لليؽش ، الشياض ، 

 ، داس الىساق لليؽش 1وليذ هاجي الخيالي ، إلاججاهاث املعاصشة في الخحليل املالي ، ط -91

  .2004والخىصيع ، عمان ، 

 : الرسائل وألاطروحات . 2

، دوس املشاحعت الذاخليت في جحعين هفاءة وفعاليت  ( 2009 )حعام ظعيذ ؤبى وطفت  -1

إلاظدشماساث املاليت ، دساظت جطبيليت على الؽشواث املذسحت في ظىق فلعطين لألوساق 

 .املاليت ، سظالت ماحيعخاس ميؽىسة الجمعت إلاظالميت ، غضة ، فلعطين 

دساظت ملاسهت مع الخمىيل :  ، الخمىيل بشؤط املاٌ املخاطش 2008عبذ هللا بلعيذي ،  -2

 .بىغام املؽاسهت ، سظالت ماحيعخاس في إلاكخصاد إلاظالمي ، ميؽىسة ، حامعت باجىت 

 ، ؤزش املشاحعت الخاسحيت على مصذاكيت املعلىمت املحاظبيت 2009عمش دًلمي  -3

 .باملؤظعت إلاكخصادًت ، سظالت ماحيعخاس ميؽىسة ، حامعت باجىت ، الجضابش 

، مذي جطبيم معاًير الخذكيم الذاخلي  ( 2009 )هماٌ محمذ ظعيذ وامل الىىهى  -4

املخعاسف عليها في البىىن إلاظالميت العاملت في كطاع غضة ، سظالت ماحيعخاس ميؽىسة ، 

 .فلعطين 
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، جإزير جىىىلىحيا املعلىماث على وعيفت املشاحعت الذاخليت  ( 2004 )معاهل ظياظيت  -5

 ، سظالت ماحيعخاس ، ميؽىسة ، حامعت باجىت طيفط eriadفي املؤظعت ، دساظت حالت 

 : املقاالت والبحوث . 3

" ، فعاليت الخحليل  الىمي في إجخار اللشاساث  ( 2009 )حىان بً عىالي ، عبى هىدة  -1

وسكت ملذمت إلى امللخلى الىطني العادط حٌى الخلىياث الىميت في إجخار اللشاساث 

 . ظىيىذة 1955 ؤوث 20، حامعت  ( حاهفي 29-27 )إلاداسيت 

ؤزش الهىذظت املاليت الخذًشت على فعاليت دوس الخذكيم " هىام حمعت ، وىسدي وداد  -2

وسكت ملذمت إلى امللخلى الىطني الشامً حٌى مهىت الخذكيم في " وحىهمت الؽشواث 

 2010 ؤهخىبش 12 – 11 )الجضابش الىاكع وألافاق في طىء املعخجذاث العامليت املعاصشة 

 . ؤوث ظىيىذة 20حامعت  (

 : املجالت والدوريات .4

مجلت " البياهاث املاليت ومعاًير املحاظبت الذوليت  " 2005محمذ ظليم وهبه ،  -1

  .23املحاظب املجاص ، لبىان ، الشالسي الشالث ، العذد 

دوس املعلىماث املحاظبيت في جشؼيذ كشاساث إلاظدشماس في "  ، 2007محي الذًً حمضة ،  -2

مجلت حامعت دمؽم للعلىم إلاكخصادًت واللاهىهيت ، " ظىق عمان لألوساق املاليت 

 . ، العذد ألاٌو 23املجلذ 

مجاالث معاهمت املعلىماث املحاظبيت باللىابم "  ، 2007ًىظف محمذ حشبىع ،  -3

مجلت " املاليت في جحعين اللشاساث إلاداسيت للؽشواث املعاهمت العامت في فلعطين ، 

 . ، العذد الشاوي 15الجامعت إلاظالميت ، غضة ، فلعطين ، املجلذ 
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