


 

 يحكًت عهًٍت  دونٍت دورٌت  يجهت

صذر عن يعهذ انعهىو االقتصبدٌت وانتجبرٌت وعهىو انتسٍٍر ت

 انجسائر -فهىأ انًركس انجبيعً -

 

 انًذٌر انشرفً نهًجهت : 

 عبذانكرٌى طهبري " رئٍس انًركس انجبيعً "د. 

 زاوي عٍسى .أيذٌر انًجهت: 

 قطبف عبذانقبدر  د.يذٌر هٍئت انتحرٌر : 

 طهحت أحًذ   د.يسؤول اننشر : 

 

 هٍئت انتحرٌر 

 أ/ فتحً يىنىد  -                         أ/ شنبفً يىالي                            -

 أ/ جخٍىة انطبهر -                                                     طهحت يحًذأ/  -

 

  انتذقٍق وانًراجعت                                            انتذقٍق انهغىي

 قطىفً ٌبسٍن  .أ                    شعًً يحًذ االيٍن            أ.

 حًسة بىجًم  .د

 سكرتٍر

 غرٌب عبذانقبدر

 



 انهٍئـــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــت نهًجـــــــــــــــــــهت

 :الاطخفظــــــــــازاث و املساطــــــــــــالث

 إلى املزاضالث والاضخفطاراث جميع جبعث

د إلالكترووي للمجلت 8  البًر

.dzaflou-eco.elmaqrizi@cu   

 

 

 2حامعت وهسان بىخفص د. خاهمي  حامعت ألاغىاط أ. د  .ملدم عبيراث

طي مصطفى حامعت بىمسداض أ. د . ػىىف ػعُب سة د. طٍى  حامعت البٍى

ش ي مدمد   حامعت غسداًت د. علماوي أخمد حامعت وزكلت حمىعي أ. د. كَس

 حامعت ألاغىاط د . بً زابذ عالٌ حامعت البلُدة أ. د . هماٌ زشٍم

 حامعت املظُلت د. لللُطي ألاخضس حامعت ألاغىاط أ. د. فسحي مدمد

 حامعت الجلفت  د. كؼام إطماعُل  حامعت وزكلت أ. د . إلُاض بً الظاس ي

 حامعت وزكلت د . بىشٍد عصام حامعت وزكلت أ. د .طلُمان هاصس

 حامعت ألاغىاط د  .مخلىفي عصوش املدزطت العلُا للخجازة أ. د .بساق مدمد

ط عابد  حامعت املظُلت د. صالح مدمد حامعت جُازث أ. د  . ػٍس

م حامعت امللً فُصل  أ. د . كىدوش عبدالىٍس

 الظعىدًت

دز كىزًٍ  حامعت الؼلف د. الحاج كٍى

 حامعت غسداًت د. خىِؽ ًىطف فسوظا 3حامعت جىلـــــــىش  أ. د  .جىمي هىزس

ط عابد  حامعت الؼلف  د. فيروش  شزودي  حامعت جُازث أ. د.   ػٍس

 حامعت ألازدن  د.شهسة علي بجي عامس حامعت ألاغىاط د. بً بسطاٌ عبد اللادز

ــــالد خيرغ  حامعت ألاغىاط أ. د . زمضاوي لعال  حـــــــــامعت جُـــازث  د. خــ

 حامعت ألاغىاط د. طُبي خمصة حامعت البلُدة أ.د مىصىزي الٍصً

 3حامعت الجصائس داوود طعد هللاد  . حامعت ألاغىاط د.البؼير عبدالعالي 

م  حامعت املظُلت د. بً الباز امدمد  حامعت وهسان د.واجب هٍس

 حامعت الىادي د.هصير أخمد  3حامعت الجصائس  د.هجُت ضحان 

mailto:eco.elmaqrizi@cu-aflou.dz
mailto:eco.elmaqrizi@cu-aflou.dz


 ىاعد اليؼـــــــس باملجــلـــــــــــتــــــــــــــــــكـ
 العلىم جخصصاث جميع في ، قبل مً امليشىرة غير العلميت الابحاث و الدراضاث مجلت املقزيشي  جيشز    

ات و الفزوطايت العزبيات، : الاالالث باللغااث و ، علاىم الدطايير و الخجاريات الاقخصاايًت واملاليات  و  و ، الاهجليًز

 : الخاليت الشزوط وفق بالدراضاث الاقخصايًت واملاليت تهخم التي

بهامش الصفحت  A4مً حجم    صفحت 02 حدوي في املجلت، مدًز إلى الكتروهيا فقط املقال ًزضل .1

 ضم. 1.3ضم و مً اليطار  1.3ضم و مً اليمين  1.1و الاضفل   1مً الاعلى 

 خط بحجم  للعزبيت (Sakkal Majallaوبخط)     ، Microsoft Word باضخخدام املقال ًكخب  .0

ت، و (للفزوطيتTitres CS) Times New Roman و ،   12  بين بمطافت و ، 12 خط بحجم و الاهجليًز

 ؛ Grasجكخب با الفزعيت العىاويً و ، 1.13ألاضطز

 اضم ،(14بحجم خط  Sakkal Majallaللمقال )خط  الكامل العىىان ، ألاولى جخضمً الىرقت  .1

 في للمىضىع ملخصين و الالكترووي؛  العىىان ، لها الجامعيت الخابع املؤضطت و العلميت رجبخه و الباحث

 ؛الاخزيخين اللغخين بئحدي الالاوي و املقال ،احدهما بلغت اضطز 05 أو كلمت  80  حدوي

 American Psychological Associationفي آخز املقال وباعخماي أضلىب8  جدويً املزاجع ًكىن  .2

(APA)، العلميت؛ ألاصىل  وفق 

 جزقم الجداول وألاشكال حطب ورويها في متن املقال؛ .3

 الخقييم، أو بىديجت الباحث ًبلغ و املىضىعي، العلمي للخقييم املجلت إلى املزضلت جخضع كافت املقاالث .4

 .الخقييم هخائج في الطعً للباحث ًمكً ال و مىه، جطلب التي الخعدًالث

  ،American Psychological Association (APA)تهميش محخىي املقال ًكىن بئضخعمال  .5

أي  في اضخعمالها أو أخزي  مجلت في وشزها إعاية ًجىس  فال للمجلت، ملكا جصبح املقاالث امليشىرة .6

 ؛ىملخق

 عً إال حعبر ال املجلت غير مطؤولت عً أًت ضزقت علميت جخضمنها املقاالث امليشىرة وهذه ألاخيرة   .7

 أصحابها؛ أراء

ٌ  أهثر للخفاصُل .12 ازة املىكع  املجلت، أعداد مخخلف على وإلاطالع اليؼس ػسوط خى ًسجى ٍش

 aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2-https://www.cuالسابط الخالي : 

املطاص  يون  ألامز لشم متى املقدم املقال على الشكليت الخعدًالث بعض إجزاء الخحزيز ًحق لهيئت .11

 باملىضىع؛

 معىيت غير املجلت وهيئت الاعخبار، بعين ًؤخذ ال اليشز شزوط ًخالف مقال أي أن على 8   هيبه مالحظت

 بذلك  .    املقال صاحب بئعالم

 خلىق  اليؼس مدفىظت للمجلت

https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2


 الافخخاخُت 

أػسف الخلم  على والظالم والصالة العاملين، زب هلل والحمد السخُم السخمً هللا بظم

 .والخابعين وصحبه آله طُدها مدمد وعلى

ظعدها أن هلدم لباخثي العلم واملعسفت    وأن هضع بين أًدًىم العدد الثاوي   ٌؼسفىا َو

صي للدزاطاث الاكخصادًت واملالُت للمسهص الجامعي بأفلى، واملمثلت في  مً مجلت امللٍس

باكت مً البدىر والدزاطاث التي أعدث مً طسف أطاجرة باخثين وأوادًمُين وفي 

في أهداف املجلت وفي فسوع وجخصصاث العلىم  مخخلف املىاضُع التي جصب

 الاكخصادًت واملالُت والدظُير، الري ٌعىد بالىفع العام وإلزساء البدث العلمي .

ل الؼىس للباخثين واملؼازهين في اهخاج هرا العدد الثاوي  وليل مً  هما هخىحه بجٍص

لُاث مخخلفت طاهم في هرا الاصداز ،والري هأمل أن ٌظاهم في جلدًم حىاهب  إلػيا

 على الاكخصاد الىطجي والعاملي

  العلمُت  املعسفت ووؼس العلم لخدمت والعىن  الخىفُم هللا وظأٌ عمل، مً ًىً ومهما

س                                                               زئِع الخدٍس

 كطاف عبداللادز     د.
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 حامعت جيزي وشو

 : بىزاض واهُىت   أ                      خىِؽ ًىطف                                       د.

 حامعت جيزي وشو/ الجصائس -                     حامعت غسداًت /الجصائس                    -   

141 

ــــساهت ألاحىبُت في اخخــــــــدولي والؼــــــــــــم الـــــــــــــالدظٍىدوز إطتراجُجُت  ـــ ـــ ــــــساق ألاطـــــ  ىاق الدولُتـ
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 ملخص: 

( واإلاؿخمض مً SCFاإلاداؾبي اإلاالي ) ذ الجؼاثغ بصالح مداؾبي مً زالُ جبني جؼبُو الىظامزؤخض     

مً ؤظل حؿؼُت اخخُاظاث اإلااؾؿاث ؤلانخصاصًت ظاء  والظي، (IAS/IFRS) اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت

زاصت جلَ ( PCN) الهضًم ههاثص اإلاسؼؽت مؼ الاؾخجابت إلاخؼلباث بِئت ألاغماُ الىػىُت ومػالج

مً بمخُاػاث ومىاقؼ هظغا الحؿاع مكهىمها ويبر حجمها  الجىاهب التي حػالج اإلاىعص البكغي وما ًمىذ له

ل، ومنها جلَ اإلاىاقؼ التي جسص الػماُ اإلاخهاغضًً. ؤقٍالهاوجىىع   غلى اإلاضي الهصير والؼٍى

( الخاصت بمىاقؼ اإلاىظكين والظي ؤنغ IAS19ام طلَ اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )ُونض جبنى الىظام في ؾ

، غنها في ًل ؤقٍالها اإلاهضمت مً ػغف اإلااؾؿت بلى غنها وؤلاقصاحؾها ؤلاغتراف بهظه اإلاىاقؼ ونُا

ًاهىا في وطػُت وكاغ ؤو ؾير وكاغمؿخسضميها لهاء الخضماث التي نامىا بها،   .ؾىاء 

( IDRهظه اإلاىاقؼ وهي مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغض ) ؤهىاع يخضبظاءث هظه الضعاؾت لخػالج نض و 

ًان الهضف هى مػغقت يُكُت بةغخباعها بخضي ؤلامخُاػاث ال تي ظاء بها الىظام اإلاداؾبي اإلاالي، خُض 

 وجدضًض هظه اإلاىدت وحسجيها مداؾبُا. مجهُُ

(، مىاقؼ IAS19(، اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )SCFالىظام اإلاداؾبي اإلاالي ) يت:خالكلماث املـخا

 (.IDRاإلاؿخسضمين، مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغض )

 JEL:M41 ;A10جصييف 
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Résumé 

     L’Algérie s’est engagée dans un processus de réforme du plan 

comptable en adoptant l’application du système comptable financier (SCF), 

inspiré des normes des comptables internationales (IAS/IFRS) et l’objectif 

visé est de répondre aux besoins dont les entreprises économiques ont 

besoin , s’adapter aux exigences du milieu de travail national, et remédier 

l’ancien plan  ( PCN),  surtout les cotés qui traitent la ressource humaine. 

Des privilèges et des avantages sont accordés à cette ressource, en vue de 

l’élargissement du concept et la diversité des formes de ces cotés. Parmi 

ces avantages celui qui concerne les travailleurs retraités. 

Dans ce cadre, le système a adopté la norme comptable internationale 

(IAS9) qui concerne les avantages des employeurs .Il permet de reconnaître 

ces avantages, les évaluer et les divulguer dans toutes ses formes présentés 

par l’entreprises à ses employés pour les services fournis, peu importe leur 

positon d’activité. 

Cette étude a pour objectif la gestion l’un de ses avantage qui est 

l’Indemnité de départ à la retraite (IDR) car elle est l’un des privilèges du 

système comptable financier, où l’objectif est de savoir comment évaluer et 

déterminer cette indemnité et l’enregistrer comptablement.  

Les mots-clés: Le système comptable financier (SCF), la norme comptable 

internationale (IAS19), avantages des employeurs, l’Indemnité de départ à 

la retraite (IDR). 
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 . ملذمت: 1

حػخبر الجؼاثغ مً بين الضُو التي باقغث في بخضار بصالح مداؾبي وهظا في ؾُام ؤلاصالخاث       

ؼ وجيرة الخىمُت  ً وطلَ نصض حؿَغ الانخصاصًت التي حػغقها البالص زاصت في الػهضًً ألازيًر

غىض اإلاسؼؽ اإلاداؾبي والظي ( SCFلىظام اإلاداؾبي اإلاالي )قٍاهذ الىدُجت بصضاع االانخصاصًت، 

خضار ههلت هىغُت قُما ًسص ؤلاصالخاث اإلاداؾبُت لخخىاقو مؼ اإلاػاًير بضاًت ل ي (PCN) ىػنيال

 .مغظؼ ؤؾاس ي في ظمُؼ اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت والتي حػض (IAS/IFRSاإلاداؾبُت الضولُت )

، والظي ظاء لخىخُض الهىاغض اإلاداؾبُت 2010 ونض بضؤ جؼبُو هظا الىظام بضاًت مً ظاهكي   

زصاثص بِئت ألاغماُ الىػىُت قٍلذ غاثها ؤمام جؼبُو هظا  نؤبال باالؾدىاص بلى البػض الضولي، 

 اإلاماعؾاثوالتي ؤوظضث الػضًض مً ، الىظام مما ؤصي بلى ظهىع الػضًض مً اإلاكاًل والصػىباث

 جلَ الجىاهب اإلاداؾبُت التي حػالج اإلاىعص البكغي باغخباعه الخضًشت واإلاخؿيرة غً الىظام الهضًم، ومنها

له، ؾىاء مخُاػاث بوجهضًم  هإلاداقظت غلُؤهم اإلاىاعص اإلاخىقغة للماؾؿت، والظي حؿعى لؾخهؼابه وا

ًالخإمين  ظاث اإلاغجبؼت بها، ؤو بكٍل ؾير مباقغ  ًاهذ بكٍل مباقغ مشل ألاظىع والػالواث والخػٍى

 اإلاىاقؼهظه ي وزضماث ؤزغي مسخلكت، وهى ما زلو اقٍالُت في جهُُم ومػالجت الصخي والؿًٌ الىظُك

مً زالُ الضولُت  اإلاػاًير اإلاداؾبُت جىاولخهمنها الىهضًت والػُيُت، وهى ما  هاوجىىغ هاهظغا الحؿاغ

 .يباقي اإلاػاًير (SCF( الظي جبىاه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي )19IASاإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )

الظىء غلى مخؼلباث الاغتراف والهُاؽ اإلاداؾبي إلاىاقؼ ( 19IAS)ٍلهي اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي و 

غً  مخؼلباث ؤلاقصاح الىاظب غغطها في الهىاثم اإلاالُت، ويظلَ خضمتالبػض  وماؤزىاء اإلاؿخسضمين 

الىظام ُه مً نبل هظه اإلاىاقؼ، ألامغ الظي ػغح الػضًض مً الدؿائالث خُى مضة جىاقو هظا اإلاػُاع وجبي

 في ظل الهىاهين الخاصت بالجؼاثغ. (SCFاإلاداؾبي اإلاالي )

وجإحي هظه اإلاىاقؼ يكٍل مً ؤقٍاُ الخىاقؼ اإلاهضمت مً ػغف اإلااؾؿت إلاؿخسضميها لهاء اإلاجهىصاث 

ًاهىا في خالت غمل صاثم باإلااؾؿت ؤو جمذ بخالتهم غلى الخهاغض وقو قغوغ  التي نامىا بها، ؾىاء 

 اث حػانضًت، خُض ؤن هظه اإلاىاقؼ حػض طمً ؤغباء اإلااؾؿت.والتزام

جضوع مكٍلت الضعاؾت خُى صعاؾت مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغض في قٍل مىاقؼ : مشكلت الذساظت 1.1

( وهظا في ظل جؼبُو اإلاػُاع SCFويُكُت خؿابها ومػالجتها مداؾبُا وقو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي )

مًٌ صُاؾت مكٍلت الضعاؾت في الدؿاُئ الغثِس ي آلاحي: IAS19اإلاىظكين )اإلاداؾبي الخاص بمىاقؼ   (، ٍو
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وفي ظل  (SCF)كيف ًخم جدذًذ وحسجيل مىدت إلاخالت على الخلاعذ وؿم الىظام املداظبي املالي  -

 جبعت؟ -(SCT(؟ وما واكع جطبيم رلك في مإظعت الاظمىذ )IAS19جبني املعياس املداظبي الذولي )

: :الث الـشعيت  الدعاؤ .2.1  جىبشو غً الدؿاُئ الغثِس ي بػع ألاؾئلت الكغغُت خُى

 ؟ (IAS19هل هىاى جىاقو بين الىظام اإلاداؾبي اإلاالي واإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي ) -

 ما اإلاهصىص بمىاقؼ اإلاؿخسضمين؟ وما هي ؤهم جهؿُماتها؟ -

 -(SCTماؾؿت الاؾمىذ )يُل ًخم اخدؿاب وحسجُل مىدت الظهاب للخهاغض؟ وما مضي جؼبُهها في  -

 جبؿت؟

الكغطُاث لإلظابت غً ألاؾئلت الكغغُت ومػالجت الدؿاُئ الغثِس ي ًمًٌ جبني :ؿشطياث الذساظت .3.1

  آلاجُت:

جؼبُو مىاقؼ اإلاؿخسضمين ألُو مغة ظاء مً زالُ جبني الىظام اإلاداؾبي اإلاالي للمػُاع  :01الـشطيت  -

 جىاقو بُنهما؛( وهى ما ؤوظض IAS19اإلاداؾبي الضولي )

لت ألاظل حؿخدو بػض ايخماُ قترة : 02الـشطيت  - حػض مىدت الظهاب للخهاغض مً ؤهم اإلاىاقؼ ػٍى

 الخضمت والظهاب بلى الخهاغض والتي جهىم غلى ؤؾاؽ ظىاهب جهىُت في جدضًضها قهؽ.

ت اإلاداؾبُت جمشل ؤهمُت هظه الضعاؾت في جؼامنها مؼ الخؿيراث الخاصلت في ألاهظم:أهميت الذساظت .4.1

بالجؼاثغ وهظا بػض جؼبُهها للىظام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ظاء مؿخمضا مً اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت، 

ولهظا جداُو هظه الضعاؾت اإلاؿاهمت في الخػغف غلى ظىاهب مػُىت مً هظه اإلاػاًير التي جبىاها الىظام 

الخاص والظي ػغح مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغض  (IAS19اإلاداؾبي اإلاالي، ومنها اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )

ت،  ظىاهب جسص اإلاىعص البكغي وما ًهضم له مً مؼاًا مً ػغف اإلااؾؿت في ظل بِئت ألاغماُ الجؼاثٍغ

 والخػغف غلى يُكُت جهُُم ومػالجت هظه اإلاىاقؼ مداؾبُا ومسخلل الخصيُكاث الخاصت بها.

 أهذاؾ الذساظت .5.1

 ( والظي جبىاه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي؛IAS19الخػٍغل باإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي ) مداولت  -

 جدضًض مسخلل ؤوظه ؤلاػاع للىظام اإلاداؾبي اإلاالي؛ -

ببغاػ جهُُم ومػالجت مىاقؼ اإلاؿخسضمين وقو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي في ظل الهىاهين الخاصت  -

 بالجؼاثغ؛
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بزغاء اإلاىطىع بمػلىماث جكُض الؼالب وألاؾاجظة واإلاهىُين قُما ًسص الجاهب اإلاداؾبي إلاىاقؼ  -

 اإلاؿخسضمين. 

عؾبت في بلىؽ جؼلػاث الضعاؾت جمذ الاؾخػاهت بمجمىغت مً اإلاىاهج اإلاؿخسضمت في :الذساظت  مىهج.6.1

اإلاداؾبي اإلاالي واإلاػُاع الضولي البدض الػلمي، خُض جم الاؾخػاهت باإلاىهج الىصكي في صعاؾت الىظام 

(IAS19 ت، واؾخسضام اإلاىهج الخدلُلي في قُما حػلو بمىدت ( مً زالُ جىطُذ مسخلل الجىاهب الىظٍغ

الاخالت غلى الخهاغض وجدلُلها وقها إلاهخظُاث الضعاؾت مً جصيُل وجهُُم واإلاػالجت اإلاداؾبُت وقو 

(SCFؤما الجاهب الخؼبُهي قهض اجبؼ قُه مىهج ،)  صعاؾت الخالت غىض جىاُو مىاقؼ اإلاؿخسضم في ماؾؿت

 ( باالغخماص غلى وزاثو اإلااؾؿت مدل الضعاؾت.STCالاؾمىذ )

 إلاػالجت بقٍالُت الضعاؾت قهض جم جبني زؼت الػمل آلاجُت:: خطت الذساظت.7.1

 ( مىاؿع املوظـين   IAS 19الىظام املداظبي املالي وجبني املعياس املداظبي الذولي ) -

 (SCFجصييـاث مىاؿع املعخخذمين وؿم الىظام املداظبي املالي ) -

 (IDRخعاب وحسجيل مىدت إلاخالت على الخلاعذ ) -

 (SCT) -دساظـــــــــــت خالــــــــــــــــت مإظـــــعت إلاظــــمىذ جبـــــعت  -

 ( مىاؿع املوظـين   IAS 19الىظام املداظبي املالي وجبني املعياس املداظبي الذولي ) .2

ت بضاًت مً ؾىت بن  اؾخجضث مػه بػع  2010جؼبُو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

وؾير بػُض غً ( IAS/IFRSاإلاكاهُم والػملُاث الخضًشت واإلاؿخمضة ؤؾاؾا مً اإلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت )

ي مؿتها جلَ الخؿيراث وطلَ خؿب اإلاػُاع طلَ حػض مػالجت امخُاػاث الػماُ ؤخض الػىاصغ اإلاهمت الت

( وطلَ هظغا ألهمُت اإلاىعص البكغي باغخباعه الغييزة ألاهم في اإلااؾؿت والؿعي (IAS19اإلاداؾبي الضولي 

 للمداقظت غليها وجهضًم امخُاػاث للمىظكين يمىاقؼ و مؼاًا لهم.

ع مكهىمها ويبر حجمها وجىىع ألامغ الظي ظػل بمٍاهُت جهُُم ومػالجت هظه الامخُاػاث هظغا الحؿا

ؤقٍالها منها الىهضًت والػُيُت، وهى ما جؼغنذ له اإلاػاًير اإلاداؾبُت مً زالُ اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي 

IAS19) (  الظي جبىاه الىظام اإلاداؾبي اإلااليSCF) .) 

 (SCF) إلاطاس أملـاهيمي الىظام املداظبي املالي -2

فـحع -2-1  الىظام املداظبي املالي  ٍش

ش  11-07( مً الهاهىن عنم 03) الشالشتغغقذ اإلااصة  )الهاهىن عنم  :25/11/2007الصاصع بخاٍع

 (3، صكدت 2007؛، 07-11
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ً معطياث كاعذًت عذدًت  املداظبت" املاليت هي هظام لخىظيم املعلومت املاليت حعمذ بخخٍض

وجصييـها وجلذًمها وحسجيلها وعشض كشوؾ حعكغ صوسة صادكت عً الوطعيت املاليت 

ىتها في نهاًت العىت املاليت  ". وممخلكاث املإظعت، ووطعيت خٍض

 الىظام املداظبي املالي  مجاالث جطبيم -2-2

الخؼبُو جدضًض الٌُاهاث اإلالؼمت ناهىها بمؿَ مداؾبت مالُت وقها للىظام اإلاداؾبي  ًهصض بمجاُ

لُت  26)الهغاع اإلااعر في  وهي: 11-07اإلاالي، والتي خضصها الهاهىن   (91، صكدت 2009، 2008ظٍى

 ( 02مً اإلااصة  01الكهغة الكياهاث امللضمت بالخطبيـم) 

ؤخٍام هظا الهاهىن غلى ًل شخص ػبُعي ؤو مػىىي ملؼم بمىظب هص ناهىوي ؤو جىظُمي  جؼبو

مً هكـ الهاهىن الٌُاهاث اإلالؼمت بمؿَ مداؾبت مالُت  04بمؿَ مداؾبت مالُت، يما خضصث اإلااصة 

 وقو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي وهي:

ًاث الخاطػت ألخٍام الهاهىن الخجاعي؛ -  الكغ

 الخػاوهُاث؛ -

ًاهىا ألاشخاص  - ت بطا  ت وؾير الخجاٍع ىن اإلاىخجىن للؿلؼ والخضماث الخجاٍع الؼبُػُىن ؤو اإلاػىٍى

 ًماعؾىن وكاػاث بنخصاصًت مبيُت غلى غملُاث مخٌغعة؛

ين الخاطػين لظلَ بمىظب هص ناهىوي ؤو جىظُمي. -  ًل ألاشخاص الؼبُػُين واإلاػىٍى

  الكياهاث ػير امللضمت بالخطبيـم 

ىن الخاطػىن لهىاغض اإلاداؾبت الػمىمُت، ٌؿدشنى مً مجاُ جؼبُو  هظا الهاهىن ألاشخاص اإلاػىٍى

يما ًمًٌـ للٌُاهاث الصؿيرة التي  ال ًخػضي عنم ؤغمالها )ٌكمل عنم ألاغماُ مجمىع اليكاػاث 

ت ( وغـضص مؿخسضميها ) اإلاؿخسضمين الظًً ٌػملىن طمً الىنذ الٍامل( خؿب  الغثِؿُت والشاهٍى

ًاث ين ؤو اإلاػىٍىييخين مالُخين مخخالُخين ًل ألاشخاص الؼبُػُهىغُت وكاػها زالُ ؾ ن و الكغ

ت الظًً ال ًخجاوػ عنم  ا ؤو خغقُا ؤو مهىت ؾير ججاٍع والخػاوهُاث التي جماعؽ وكاػا صىاغُا ؤو ججاٍع

، (136، صكدت 2015مازلت، )ناهىن الظغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلا ملُىن صًىاع 30ؤغمالهم الؿىىي 

ىت  9وغضص اإلاؿخسضمين ال ًخػضي  ؤظغاء، غليها ؤن جمؿَ مداؾبت مالُت مبؿؼت حؿمى بمداؾبت الخٍؼ

ىت زالُ الؿىت  وجخظمً: وطػُت الؿىت اإلاالُت، خؿاباث الىخاثج للؿىت اإلاالُت وظضُو حؿيراث الخٍؼ

 (29، صكدت 2008 )قػُب قىىف، اإلاالُت.
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ؤهم ألاؾباب ؤو الضواقؼ التي صقػذ الجؼاثغ بلى ًمًٌ خصغ :  أظباب جبني الىظام املداظبي املالي -2-3

ض زمُلي،،  اهتهاط مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ما ًإحي:  (7-6، الصكداث 2010)قىقي ظباعي، قٍغ

  ألاظباب الخاسحيت 

في ظل الكغايت مؼ الاجداص ألاوعبي ومكغوع الاهظمام بلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة، جظهغ طغوعة  -

جؼبُو مػاًير اإلاداؾبت الضولُت، بهضف زلو اوسجام في ألاهظمت اإلاداؾبُت، وجمٌين الجؼاثغ مً 

 الاهضماط في الانخصاص الػالمي؛

ت جؼىع ألاؾىام اإلاالُت وجؼاًض اخخُاظاث اإلااؾؿاث للخ - ل، مما ًكغض غلى اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ مٍى

 طغوعة جبني مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ختى جخمًٌ اإلااؾؿاث بلى اللجىء بلى ألاؾىام اإلاالُت الضولُت؛

ؤن ألاؾىام اإلاالُت حكترغ غلى الضُو الىامُت التي جغؾب في الاؾخكاصة مً زبراتها، جؼبُو مػاًير  -

 اإلاداؾبت الضولُت؛

اصي غلى الػالم الخاعجي، ٌؿخىظب اؾخػماُ مػلىماث جخمخؼ بالككاقُت الاهكخاح الانخص -

واإلاىزىنُت ومىخضة ومػضة وقها إلاػاًير اإلاداؾبت الضولُت، نصض حؿهُل ههل اإلاػلىماث الانخصاصًت، 

ًاث اإلاخػضصة الجيؿُاث.  وظظب الكغ

  ألاظباب الذاخليت 

( ٌؿخجُب بالضعظت ألاولى بلى اإلاؿخلؼماث الجباثُت، وال ًخىاقو PCNاإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني ) -

 في بمٍاهُت الخصُى غلى جدلُل لىطػُتها اإلاالُت؛ الانخصاصًتمؼ خاظاث اإلااؾؿت 

مؼ جىظه الجؼاثغ هدى انخصاص الؿىم، خُض ًظهغ ظلُا  ىالىظام اإلاداؾبي الؿاثض ال ًخماش  -

جي للضولت مً ًىنها ػغ  ف قػاُ ومؿُؼغ غلى اإلاُضان الانخصاصي بلى غىصغ للػُان الخدُى الخضٍع

 مىظم ومغانب قهؽ؛

لهض ػؿذ الىظغة الهاهىهُت غلى اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الهضًم بكٍل يبير، عؾم ؤهت وطؼ لدؿُير  -

 للماؾؿت، وبالخالي ؤصبذ ال ًسضمها بل ًسضم مصالح الضولت؛ الانخصاصًتوبخٍام الغنابت غلى الخُاة 

حؿخسضم مبضؤ "الخُؼت و الخظع" بصكت مبالـ  الهضًمت في ظل اإلاسؼؽ ؤن اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ -

ؾخسضام الػهالوي قيها، وؤهمالها بصكت ًلُت الاغخماص غلى مبضؤ "الصىعة الىاقُت"، مما ؤزغ ؾلبا غلى ؤلا 

 للماوهاث ونُامه بضوع الخؿؼُت اإلاؼلىب للخؿاثغ الخاصلت؛ 
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دؿُير وغملُاث اجساط الهغاع، خُض ؤن اغخماصه اإلاسؼؽ اإلاداؾبي الىػني ال ًلبي اخخُاظاث ال -

سُت مما  غضم نضعة البُاهاث اإلاداؾبُت غلى جغظمت الىانؼ  ًدؿبب فيغلى مبضؤ الخٍلكت الخاٍع

الانخصاصي في ظل ظغوف الخضخم، وبهماله بغضاص نىاثم مالُت جصىل غلى ؤؾاؾا وظُكي، ويظا 

ىت التي جلػب صوعا هاما في جدلُل الضنُو للخؿيراث الخاصلت في  غضم اغخماص ظضاُو جضقهاث الخٍؼ

ىت اإلااؾؿت وبمٍاهُت مىاظهت مس  ػغ الؿُىلت؛ ازٍؼ

 ( مىاؿع املوظـينIAS 19مخطلباث املعياس املداظبي الذولي ) -4.2

 ( مىاؿع املوظـين   IAS 19وشأة املعياس املداظبي الذولي ) -1.4.2

ل في  "مىاقؼ  (IAS19) مػُاع اإلاداؾبت الضولي (IASB) مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُت يجبن 2001ؤقٍغ

ونض خل مػُاع  1980( في قُكغي IASC) غً لجىت مػاًير اإلاداؾبت الضولُت ال صضع ؤص اإلاىظكين" الظي

"مداؾبت مىاقؼ  (IAS19)مدل مػُاع اإلاداؾبت الضولي   "مىاقؼ اإلاىظكين" (IAS19)اإلاداؾبت الضولي 

حػضًل مػُاع اإلاداؾبت  اوجم ؤًظ ،1983ظاهكي  الصاصع في صخاب الػمل"ألاإلاالُت  الهىاثمالخهاغض في 

"جٍالُل مىاقؼ  (IAS19) حؿمُخه بمػُاع اإلاداؾبت الضولي وؤغُضث 1993مغة ؤزغي في  (IAS19)الضولي 

  الخهاغض".

ل مداؾبت الخؼؽ مخػضصة ؤصخاب الػمل وزؼؽ بخػضً (IASB) نام مجلـ مػاًير اإلاداؾبت الضولُتو 

بما في ( IAS19) نام اإلاجلـ بدىهُذ مػُاع اإلاداؾبت الضولي 2011وفي ظىان  2004 اإلاجمىغت في صٌؿمبر

غتراف بالخؿيراث في صافي بلتزام اإلاىاقؼ اإلادضصة وحػضًل للميكإة جإظُل الا  طلَ بػالت الخُاع الظي ًدُذ

)ػاعم غبض الػاُ  .إلاىاقؼ اإلادضصة والخؼؽ مخػضصة ؤصخاب الػملا قصاح لخؼؽبػع مخؼلباث الا 

 (10، صكدت 2016خماص، 

 ( مىاؿع املوظـين   IAS 19املداظبي الذولي ) املعياس  هذؾ وهطاق .2.4.2

 ويظا مجاُ وهؼام جؼبیهه: غىض بصضاع ؤي مػیاع مداؾبي صولي یجب ببغاػ الهضف مً بصضاع هظا ألازير 

 (660-659، الصكداث 2014)ظمػت خمیضاث، 

  خؼلب اإلاػُاع مً یهضف اإلاػیاع لخدضیض :هذؾ املعیاس مداؾبت مىاقؼ اإلاىظكين وؤلاقصاح غنها، ٍو

  :اإلايكإة الاغتراف بما ًلي

 مػين غىضما ًهضم اإلاىظل الخضمت مهابل مىاقؼ اإلاىظكين التي ؾخضقؼ مؿخهبال؛  بلتزام -

مصغوف مػين غىضما حؿتهلَ اإلايكإة اإلاىاقؼ الانخصاصًت الىاظمت غً الخضمت التي ًهضمها  -

 اإلاىظل مهابل مىاقؼ اإلاىظكين.
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 هظا اإلاػُاع مً نبل صاخب الػمل غىض اإلاداؾبت غً ظمُؼ مىاقؼ اإلاىظل، ًؼبو :هطاق املعياس

غ مً  ًدىاُو هم، وال الضقؼ غلى ؤؾاؽ الؿ (IFRS 02)باؾخصىاء جلَ التي ًىؼبو غليها  ـــاع الخهٍغ هظا اإلاػُــ

ـــل  غ  (IAS 26)نبل زؼؽ مىكػـــت اإلاىظـ    مً نبل زؼؽ مىكػت الخهاغض.اإلاداؾبت والخهٍغ

دضص هظا اإلاػُاع ؤعبؼ قئاث عثِؿُت إلاىاقؼ اإلاىظكين:  ٍو

 :ت مىاؿع املوظـين كصيرة ألاحل ها مىاقؼ اإلاىظل نصيرة ألاظل، غىضما ًخىنؼ ؤهه ؾِخم حؿٍى

ًامل زالُ  ت التي ًهضم قيقهغ للؿىت اإلاالُت نبل نهاًت قترة  12)صقػها( بكٍل   غ الؿىٍى ها الخهٍغ

 ومً ؤمشلتها ما ًلي: اإلاىظكىن الخضماث اإلاخػلهت بها،

 الغواجب وألاظىع ومؿاهماث اإلايكإة في الظمان ؤلاظخماعي؛  -

ت واإلاغطُت اإلاضقىغت؛ -  ؤلاظاػاث الؿىٍى

 مكاعيت الػاإلاين في ألاعباح ؤو زؼؽ اإلاٍاقأث؛ -

اإلاىاقؼ ؾير الىهضًت مشل: الػىاًت الؼبُت ونغوض ؤلاؾٍان للػاملين وبضالث الؿكغ والؿلؼ  -

 .للمىظكين الخالُينوالخضماث التي حػؼى مجاها ؤو بإؾػاع مىسكظت 

 :وحكمل  املىاؿع بعذ ئهتهاء الخذمت الوظيـيت للعاملين 

 ؛ بظمالي غىض الخهاغضواإلاضقىغاث يمبلـ )عواجب الخهاغض(  مىاقؼ الخهاغض مشل اإلاػاقاث -

هاء الخىظُل مشل جٍالُل الخضماث الؼبُت والخإمين غلى خُاة الػاملين هتباإلاىاقؼ ألازغي إلاا بػض  -

 ؤزىاء قترة الخهاغض؛

  :لت ألاحل  وحكمل  مىاؿع املوظـين طٍو

لت، ؤو بظاػة الخكغؽ الػلمي - لت ألاظل اإلاضقىغت مشل بظاػة الخضمت الؼٍى  ؛خاالث الؿُاب ػٍى

لت ألاظل.   جٍال -  ُل الػاملين اإلاضقىغت زالُ قترة العجؼ ػٍى

 .مكاؿئت نهاًت الخذمت امللذمت للعاملين 

 ( IAS 19مداظبت خطط املعاهماث واملىاؿع املدذدة وؿم املعياس) -.5.2

ػاث مدلُت لظمان جىقغ الخض ألاصوى مً هظه اإلاىاقؼ،  ًغجبؽ جدضًض مىاقؼ اإلاؿخسضمين بمىظب حكَغ

 ، خدضًض اإلاؿخىي ألاصوى مً ألاظىع، ووظىب صقؼ اإلااؾؿت ييما هى مػمُى به في يشير مً الضُو

مىظكيها في صىاصًو الخهاغض ؤو الظمان التي جمىذ عواجب مؿخهبلُت بػض اهتهاء الخضماث،  مؿاهمت غً

ىص اإلاػُاع ويظلَ الخإمين الصخي، ( غلى وظىب الاغتراف بخٍلكت جهضًم اإلاىاقؼ في الكترة IAS 19) ٍو
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اإلاىكػت، ولِـ غىض صقػها ؤو بمٍاهُت صقػها، ؤي وقها ألؾاؽ  التي ٌؿخكُض قيها اإلاىظكىن مً

 (514، صكدت 2008)زالض ظماُ الجػاعاث،  .الاؾخدهام ولِـ وقها لألؾاؽ الىهضي

)ًىوـ  مىاقؼ اإلاؿخسضمين في: (IAS 19)وجخمشل ؤهم اإلاخؼلباث الغثِؿُت للمػُاع اإلاداؾبي الضولي 

 (69-67، الصكداث 2013ألاؾىاػي، ؾلمى بىاصي، ، 

  مىاؿع املوظـين كصيرة ألاحلمداظبت  1.5.2

 نصيرة ألاظل غلى ؾبُل اإلاشاُ البىىص الخالُت:  جخظمً مىاقؼ اإلاىظكين 

 ة في الظمان الاظخماعي؛إالغواجب وألاظىع ومؿاهمت اإلايك -

قهغ ناصمت بػض جهضًم اإلاىظكين  12ؤلاظاػاث الػاصًت واإلاغطُت مضقىغت ألاظغ للكترة التي حؿؼي  -

 لخضماتهم؛

ؾلؼ وزضماث مجاهُت للػاملين اإلاىاقؼ ؾير الىهضًت مشل الخضماث الؼبُت وبضالث الؿكغ وجهضًم  -

 الخالُين؛

قهغ بػض نهاًت الكترة التي ًهىم اإلاىظكىن زاللها  12خصت اإلاىظكين في ألاعباح والخىاقؼ زالُ  -

 بخهضًم زضماتهم الىظُكُت؛

  ت لهُاؽ الالتزام ؤو الخٍالُل جال خؼلب مداؾبت مىاقؼ اإلاىظكين نصيرة ألاظل بقتراطاث بيخىاٍع

خم نُاؽ التزاماث مىاقؼ اإلاىظكين نصيرة ألاظل بضون زصم نُمتها بمػضُ زصم مػين وبالخالي ال  ٍو

 جظهغ بالهُمت الخالُت؛

  :حػخبر مصاٍعل طمً ناثمت الضزل والتي الاغتراف بٍاقت مىاقؼ اإلاىظكين نصيرة ألاظل ونُاؾها

جب غلى اإلايكإة الاغتراف بمبلـ مىاقؼ اإلاىظكين نصيرة ألاظل ؾير اإلاضقىغت والتي ًخىنؼ ؤن جضقؼ  ٍو

مهابل جلَ الخضمت يمصاٍعل مؿخدهت الضقؼ )مؼلىباث(، يما ًجب بظهاع اإلابالـ اإلاضقىغت للمىظكين 

 لهم يمصاٍعل مضقىغت مهضما. تبإيثر مً اإلابالـ اإلاؿخده

 املىاؿع املدذدة خططو  املدذدةخطط املعاهماث جصييف  .2.5.2

في زؼؽ اإلاؿاهماث اإلادضصة، جضقؼ اإلايكإة مؿاهمت زابخت إلايكإة )صىضوم( مىكصلت وال ًترجب ؤي 

ًاقُت لضقؼ مىاقؼ اإلاىظكين  بلتزام ناهىوي لضقؼ مؿاهماث ؤزغي بطا لم ًًٌ لضي الصىضوم ؤصُى 

ي بغي ؤن حػترف اإلايكإة باإلاؿاهماث اإلاهضمت اإلاخػلهت بسضمت اإلاىظل في الكتراث الخالُت والؿابهت، ٍو

 بلى زؼت اإلاؿاهماث اإلادضصة خُض ًٍىن اإلاىظل نض نضم زضمت مهابل جلَ اإلاؿاهماث.
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مًٌ ؤن جٍىن ؾير ممىلت  خم جصيُل ظمُؼ زؼؽ مىاقؼ ما بػض الخضمت يسؼؽ مىاقؼ مدضصة، ٍو ٍو

 (218-213، الصكداث 2014)ظمػت خمیضاث،  ؤو ممىلت ظؼثُا ؤو ممىلت بالٍامل:

 خطط املىاؿع املدذدة 

مىاقؼ مدضصة  ًجب ؤن جدضص اإلايكإة، في مداؾبت زؼؽ اإلاىاقؼ اإلادضصة الهُمت الخالُت ألي بلتزام

والهُمت الػاصلت ألصُى ؤي زؼت بكٍل مىخظم بدُض ال ًسخلل اإلابلـ الظاهغ في البُاهاث اإلاالُت يشيرا 

يبغي ؤن حؿخسضم زؼؽ اإلاىاقؼ اإلادضصة  غ، ٍو غً اإلابالـ التي ًخم جدضًضها في نهاًت قترة بغضاص الخهاٍع

 الُكهاؤؾلىب الىخضاث ؤلاثخماهُت اإلاخىنػت لهُاؽ بلتزاماتها وجٍ

 خطط املعاهماث املدذدة 

بمىظب زؼت اإلاؿاهماث اإلادضصة نض جٍىن الضقػاث ؤو اإلاىاقؼ اإلاهضمت للمىظكين هي ببؿاػت جىػَؼ 

بخهضًم اإلاؿخىي اإلاخكو غلُه مً  -مشل قغيت جإمين –إلاجمىع ؤصُى الصىضوم ؤو نض ًلتزم ػغف زالض 

الضقػاث ؤو اإلاىاقؼ للمىظكين، وال ًؼلب مً صاخب الػمل ؤن ٌػىض غً الىهص في ؤصُى 

 الصىضوم. 

 )مىاؿع ما بعذ الخوظيف(  املعاهماث املدذدة خططمداظبت  .3.5.2

  الىاظب اإلاؿاهمت به في ًخم جدضًض التزام اإلايكإة )صاخب الػمل( لٍل قترة مً زالُ اإلابلـ

ظاث اإلاىظكين يإؾاؽ  البرهامج ؤو الخؼت لٍل قترة ونض ًدضص الالتزام بىاءا غلى مػاصلت حؿخسضم حػٍى

 الخدؿاب جلَ الالتزاماث؛

  ت لهُاؽ ال حؿخلؼم اإلاداؾبت غً زؼؽ ؤو بغامج اإلاؿاهماث اإلادضصة وظىص بقتراطاث بيخىاٍع

ما بػض اهتهاء زضمت الػاملين في اإلايكإة وال ًىظض ؤعباح ؤو زؿاثغ الالتزام ؤو اإلاصغوف اإلاخػلهت بمىاقؼ 

ت.   بيخىاٍع

 مداظبت خطط املىاؿع املدذدة .4.5.2

 مػالجت التزام زؼؽ الخضماث اإلادضصة جمخاػ بىىع مً الخػهُض وهظا للؼبُػت الاقتراطُت التي ًهضع مً

 ها في اإلايزاهُت غلى قٍل ماوهاث للمػاقاثزاللها هظا الالتزام، خُض ؤن الهُمت التي ؾِخم الاغتراف ب

اإلادُىت للضقػاث  والالتزاماث اإلامازلت، جمشل الهُمت الخالُت اللتزام الخضماث اإلادضصة، ؤي هي الهُمت

 اإلاؿخهبلُت اإلاخىنػت الالػمت لؿضاص الالتزام الىاجج غً زضمت اإلاؿخسضمين في الكترة الخالُت والكتراث

اإلاؿخهبلُت، وهي غغطت للخػضًل بؿبب الكغوم التي ؾخظهغ بين الاقتراطاث واليؿب الىانػت قػال، 
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جب مغاغاة ألامىع الخالُت غىض جدضًض الهُمت  خُض ًخم الاغتراف بها غلى قٍل مٍاؾب ؤو زؿاثغ، ٍو

 (96، صكدت 2011)غٍىف مدمض ؤمين،  اإلادضصة: الخالُت اللتزام اإلاىاقؼ

  ؛ؤن ًخم الخهُُم باؾخسضام وخضة الاثخمان الخيباي  -

بظغاء غملُاث الخهُُم باهخظام بدُض ًخم الخىصل بلى نُم ًخم الاغتراف بها في الهىاثم اإلاالُت ال  -

ش بغضاص اإلايزاهُت؛ جسخلل  يشيرا غً الهُم التي ؾِخم جدضًضها في جاٍع

ؿخسضم ألؾغاض الخهُُم ؾير مخديزة، مىطىغُت وخُاصًت وبُنها  ًجب -
ُ
ؤن جٍىن الاقتراطاث التي ح

 مكترى. جىاقو

ؤما الهُمت التي ًخم الاغتراف بها يخٍالُل وجظهغ في ظضُو خؿاباث الىخاثج هي جٍلكت الخضمت الخالُت، 

اصة في نُمت التزام اإلاىاقؼ ا ؤي إلادضصة الىاظمت غً زضمت اإلاىظل اإلاخػلهت بٍل ؾىت غلى خضا، وهي الٍؼ

ً: في الكترة الخالُت،  خُض جخٍىن مً غىصٍغ

 جٍلكت الخضمت اإلااصاة مً ػغف اإلاىظل زالُ الضوعة؛ -

ش ؾضاص اإلاىكػت(. -  جٍلكت الكاثضة )اعجكاع الهُمت الخالُت لاللتزام بؿبب الانتراب الؼمني مً جاٍع

  :الخالُتوجدؿب نُمت التزام زؼؽ الخضماث اإلادضصة بالػالنت 

معذل  × اخخمال دؿع املإظعت لهزه املىاؿع × كيمت الالتزام = املىاؿع املجمعت مً طشؾ املوظف

 خُض:، الخديين

 عذد ظىواث الخذمت × املىاؿع املجمعت مً طشؾ املوظف = املكاؿأة عً كل ظىت خذمت

 و:  

يما طيغهاه ؾابها غاصة ما ًٍىن مؿاوي إلاػضُ الكاثضة الؿاثض في الؿىم اإلاالي  معذل الخديين: -

الانتراض، خُض وفي ؾُاب ؾىم مالي وكؽ ًمًٌ اؾخػماُ مػضُ الخضخم الؿاثض في البلض، ؤو  وؾىم 

ىت الخٍىمُت مػضُ ؾىضاث  ؛الخٍؼ

غلى قٍل وؿبت غً ًل ؾىت زضمت هي مٍاقإة جمىدها اإلااؾؿت للمىظل، ونض جٍىن  :املكاؿأة -

ت مً ألاظغ هت خؿاباتها مً  مئٍى الؿىىي ؤو ؤظغة قهغ بطافي لٍل ؾىت زضمت، خُض جسخلل ػٍغ

ؿمى ألاظغ  .الظي جمىذ مىه هظه اإلاٍاقإة باألظغ اإلاغظعي ماؾؿت ألزغي، َو

 وعبت جطوس ألاحوس ئلى ػاًت العىت ألاخيرة للخذمت×  ألاحش املشحعي= ألاحش الحالي

 و: 
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اخخمال بلاء × ملإظعت ملىاؿع املوظف = اخخمال بلاء املوظف على كيذ الحياة اخخمال دؿع ا

 املوظف في املإظعت

 خُض:  

وؿبت  -1غاصة حؿخػمل وؿبت الىقُاث الؾخسغاط وهي: ) :اخخمال بلاء املوظف على كيذ الحياة -

 ؛الىقُاث(

غاصة حؿخػمل وؿبت صوعان الػماُ في اإلااؾؿت الؾخسغاط  :اخخمال بلاء املوظف في املإظعت -

 وؿبت صوعان الػماُ(. -1) وهي:

 (IAS 19الاعتراؾ بالخطط املعاهماث واملىاؿع املدذدة وإلاؿصاح عنها وؿم املعياس ) -5.5.2

 البىود املعترؾ بها في كائمت املشكض املالي 1.5.5.2

ش ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي ًخم بخدؿابه مً   ألاصل ؤو الالتزام اإلاػترف به مً زؼؽ اإلاىاقؼ اإلادضصة بخاٍع

 (322، صكدت 2014)ظمػت خمیضاث،  زالُ:

ت الخعائش ػير املعترؾ  – = الليمت الحاليت لاللتزاماث بموحب املىاؿع املدذدة + )أي أسباح اكخواٍس

ادة أو الىلصان خول أؿظل جلذًشاث  %10بها كون ألاسباح والخعائش جلع خاسج خذود هطاق  بالٍض

الليمت  -أي جكلـت خذمت ظابلت لم ٌعترؾ بها بعذ  -امليشاة لاللتزاماث الخاصت بمىاؿع املوظـين( 

خ كائمت املشكض املالي.   العادلت ألصول الخطت كما هي بخاٍس

ًاهذ هدُجت اإلاػاصلت الؿابهت مىظب )+( ؾىف جظهغ غىضها ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي التزاماث زؼت ب - طا 

 ؛اإلاىاقؼ اإلادضصة

ًاهذ هدُجت اإلاػاصلت الؿابهت ؾالبت ) - ( ؾىف جظهغ غىضها ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي ؤصُى زؼت -بطا 

 اإلاىاقؼ اإلادضصة.

 ةناثمت الضزل غىض بجباع زؼت اإلاىاقؼ اإلادضص جخظمً:البىود املعترؾ بها في كائمت الذخل 2.5.5.2

 (323، صكدت 2014)ظمػت خمیضاث،  البىىص الخالُت:

 ت ؤو الخالُت؛  جٍلكت الخضمت الجاٍع

 ددؿب مً زالُ طغب مػضُ الكاثضة في بضاًت الكترة  مصغوف الهُمت الخالُت × الكاثضة ٍو

 اللتزام اإلاىاقؼ اإلادضصة؛

 الػاثض اإلاخىنؼ غلى ؤي ؤصُى للخؼت؛ 
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 ت التي جخؼلب الؿُاؾت اإلاداؾبُت للميكإة الاغتراف بها؛  ألاعباح والخؿاثغ الايخىاٍع

 اث. جٍلكت الخضمت الؿابهت ؤو ؤزغ ؤي جسكُظاث للخؼت  ؤو حؿٍى

 عً مىاؿع املوظـين إلاؿصاح  3.5.5.2

نهاء الخىظُل، قةن اإلاػاًير ب ال ًخؼلب بقصاخاث مدضصة غً مىاقؼ (IAS 19)هظا اإلاػُاع عؾم ؤن 

غ اإلاالي نض   قػلى ؾبُل اإلاشاُ ًخؼلب مػُاع اإلاداؾبت الضولي ،جخؼلب بقصاخاثالضولُت ألازغي للخهٍغ

(IAS 24) خؼلب مػُاع اإلاداؾبت الضولي غً مىاقؼ اإلاىظل لٌباع مىظكي بقصاخاث  (IAS 01) ؤلاصاعة. ٍو

 .بقصاخا غً مصغوف مىاقؼ اإلاىظل

 (344، صكدت 2014)ظمػت خمیضاث،  غً: (IAS 19)ٌكمل ؤلاقصاح وقو اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي 

  الخهاغض يخٍلكت زضمت خالُت ومصغوف قىاثض وغىاثض ًجىػ قصل وغغض مٍىهاث مصغوف

 ؤصُى الخؼت او ًجىػ غغطها يمبلـ مؿخهل طمً بُان الضزل؛

 ًاقُت لكهم ؤهمُت زؼؽ مىاقؼ اإلاىظكين في اإلايكإة؛  ًجب جهضًم اقصاخاث 

 :يما ًجب ؤلاقصاح غلى 

ت؛ -  الؿُاؾت اإلاداؾبُت لالغتراف باالعباح والخؿاثغ الايخىاٍع

ت الغثِؿت اإلاؿخسضمت؛الاقتراطاث الا -  يخىاٍع

مؼابهت الهُمت الصاقُت لاللتزام لألصُى اإلاػترف بها في ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي مً ؾىت بلى ؤزغي،  -

 والىطؼ اإلامُى للخؼت والهُمت الػاصلت ألصُى الخؼت لٍل قئت مً ألاصواث اإلاالُت الخاصت باإلايكإة؛

 اإلاصاٍعل ؤلاظمالُت في بُان الضزل؛ وصل الخؼت، ومٍىهاث -

 ؤًت ممخلٍاث مؿخسضمت مً نبل اإلايكإة، وؤلاقصاح غً مػامالث ألاػغاف طاث الػالنت. -

 (SCFاملعخخذمين وؿم الىظام املداظبي املالي ) )ئمخياصاث( جصييـاث مىاؿع. 3

بػضم الاؾخهغاع، خُض جمذ  ( مً بين اإلاػاًير التي بحؿمذIAS 19ٌػض اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )      

، جدذ غىىان حسجُل زضماث الخهاغض في الهىاثم اإلاالُت، زم زظؼ 1983اإلاىاقهت غلُه ؾىت 

 وؤصبذ بػىىان مىاقؼ اإلاىظكين.  2004إلاغاظػاث غضًضة ؤزغها ؾىت 

وجإحي مىاقؼ اإلاؿخسضمين لخػالج ًل ؤقٍاُ اإلاىاقؼ اإلاهضمت مً ػغف اإلااؾؿت بلى مؿخسضميها لهاء 

لخضماث التي نامىا بها، خُض ؤن هظه اإلاىاقؼ حسجل طمً ؤغباء اإلااؾؿت غىض نُامهم بخإصًت ا
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زضمتهم لها، ؤو غىضما جٍىن الكغوغ التي جسظؼ لها الالتزاماث الخػانضًت للماؾؿت بػاء اإلاؿخسضمين 

 لضیها مخىقغة.

ف  .1.3  مىاؿع )مضاًا( املعخخذمين  حعٍش

 مىاقؼ )مؼاًا( اإلاؿخسضمين، منها:   هىاى غضة يخاباث جىاولذ مكهىم 

 لهاء الخضماث التي نامىا بها،مخُاػاث ًمىدها الٌُان للمؿخسضمين لضًه بهي  :مىاؿع املعخخذمين 

ًاهىا في وطػُت وكاغ ؤو ؾير وكاغ، ًخدملها الٌُان في قٍل ؤغباء وطلَ مهابل غمل مهغع ؤو  ؾىاء 

لُت  26)الهغاع اإلااعر في  وقو قغوغ ؤو التزام حػانضي مؼ اإلاؿخسضمين.  (20، صكدت 2009، 2008ظٍى

 ًاقت ألاظىع ؤو  هي :مىاؿع املعخخذمين ظمُؼ اإلاؼاًا التي جضقػها اإلااؾؿت إلاؿخسضميها، ؤي 

الػىاثض التي ًدصل غليها اإلاؿخسضم هظير نُامه بمىظب التزام ناهىوي )ناهىن، اجكانُت ظماغُت، غهىص 

ً ؤؾاؾُين هما  غمل ؤو ؾيرها( ؤو التزام طمني )غغف( بىظُكت مػُىت، وجخظمً هظه اإلاؼاًا غىصٍغ

الُت اإلاباقغة والتي جإزظ قٍل ألاظىع والخىاقؼ وألاعباح، واإلاضقىغاث اإلاالُت ؾير اإلاباقغة اإلاضقىغاث اإلا

)خىُكت بً عبُؼ، غبض الخمُض خؿُاوي و وازغون ،  مشل الظمان الاظخماعي وؤلاظاػاث اإلاضقىغت ألاظغ.

 (164، صكدت 2013

كاث الؿابهت ًمًٌ الهُى ؤن مىاقؼ اإلاؿخسضمين هي:  مً الخػٍغ

 امخُاػاث جمىدها اإلااؾؿت للمىظكين الخاصين بها؛ -

 جمىذ للمىظكين الىاقؼين واإلاخهاغضًً؛ -

 جمىذ وقو قغوغ حػانضًت مؼ اإلاىظكين؛   -

 جخدملها اإلااؾؿت في قٍل ؤغباء؛ -

 جمىذ مهابل زضماث مهضمت مً اإلاىظكين؛  -

ًاألظىع والػالواث ومػاقاث الخهاغض... الخ.جمىذ في غضة  -  ؤقٍاُ 

 مىاؿع )مضاًا( املعخخذمين أهميت  .2.3

حػض مىاقؼ )مؼاًا( اإلاؿخسضمين طاث ؤهمُت يبيرة باليؿبت للمىظكين واإلااؾؿت غلى خض ؾىاء، وجخمشل 

  (107، صكدت 2007قُصل خؿىهت،  -) هظه ألاهمُت في:

 بىاء غالنت اًجابُت بين اإلاىظل واإلااؾؿت التي ٌػمل لصالخها؛ -

اصة الغطا الىظُكي للمىظكين اإلاؿخكُضًً مً هظه اإلاىاقؼ؛ -  ٍػ
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 جىقير حؿؼُت ؤيبر للمساػغ وبٍلكت ؤنل، ومً جسكُل الػبء اإلاالي للماؾؿت؛ -

 جدُذ للماؾؿت وقغ انخصاصي ًىن ؤن مػظم هظه الامخُاػاث مػكاة مً الظغاثب؛ -

ض مً الاصاء وؤلاهخاظُت وػٍاصة والئهم للماؾؿت؛ -  حصجُؼ الػاملين وجدكيزهم إلاٍؼ

 جإمين الخاظاث ألاؾاؾُت للمامً غلُه وألقغاص ؤؾغجه مً زالُ جىقير صزل مىخظم ومؿخمغ له؛ -

 ؤلاؾهام في جدهُو الاؾخهغاع الىظُكي للمىظل يداقؼ للػمل واؾخمغاعاهم باإلااؾؿت؛ -

 جىقير اإلاىار اإلاالثم لػمل اإلاىظل غلى الخضمت بكػالُت ؤيبر لصالح اإلااؾؿت؛  -

اصة زهت اإلاىظل في اإلااؾؿت التي ًؼاُو قيها مهامه بظمان ظمُؼ خهىنه؛  -  ٍػ

 جىقير ؤقظل الكغص لالؾخكاصة مً مهاعاث وؤصاء الػماُ. -

 مىاؿع )مضاًا( املعخخذمين  جصييـاث  -3

لت ألاظل:قغم الىظام اإلاداؾبي   Conseil National de) اإلاالي بين مىاقؼ اإلاؿخسضمين نصيرة ألاظل وػٍى

la Comptabilité, 2011, pp. 3-5)  

جخظمً حػهضاث الٌُان الهصيرة اإلاضي غلى الالتزاماث بالضقؼ :كصيرة ألاحل  حعٍشف املىاؿع -3-1 

ت وغلى جلَ اإلاىظبت ألاصاء زالُ الزالُ الؿىت اإلاالُت  خُض جم  ،قهغا التي جدبؼ بنكاُ الؿىت 12ـ الجاٍع

قهي جمشل ظمُؼ اإلاغجباث وألاغباء الاظخماغُت اإلاغجبؼت بهظه  ،ؤصاء الخضمت مً ػغف اإلاؿخسضمين

 وحكمل هظه الخػهضاث: ألاظىع.

ً وللمؿخؿل مجمىع مغجباث مؿخسضمي الٌُان بما في طلَ اإلاغجباث اإلامىىخت للمض - ً اإلاؿيًر ًٍغ

 ؛الكغصي في مهابل الػمل اإلاهضم

ها منالتي ٌؿخكُض و الؿًٌ والؿُاعة وألامىاُ ؤو الخضماث اإلاجاهُت منها  مشلالامخُاػاث الػُيُت  -

 ؛اإلاؿخسضمىن الػاملىن واإلاخهاغضون 

ًاث في صىاصًو الظمان الاظخماعي اإلاغجبؼت بهظه ألاظىع  -  ؛الاقترا

 ؛الػؼل اإلاضقىغت ألاظغ مؼ ألاغباء الاظخماغُت والجباثُت الخابػت لها -

 . قهغا التي جلي الازخخام )ؤلانكاُ( 12ـ غالواث الاؾدىكاع اإلاخىىغت اإلاضقىغت زالُ ال -

ف املىاؿع -3-2 لت ألاحل  حعٍش  طٍو

لت اإلاضي   12ـ بػض مغوع الاإلاضقىغاث التي ًجب غلى الٌُان ؤصاءها غلى جخظمً حػهضاث الٌُان ػٍى

امخُاػاث ، قهي قهغا غلى ازخخام الؿىت اإلاالُت، التي جم زاللها ؤصاء الخضماث مً ػغف اإلاؿخسضمين
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اإلاؿخسضمين الهابلت للضقؼ غىض اهتهاء وكاغ اإلاؿخسضمين، قهي مهغعة بالهاهىن والاجكانُاث الخهلُضًت 

تها في اإلاؿخهبل.و/ؤو باألغغاف وحكٍل صًىن غلى الكغيت لصالح ولكاثضة ألاظغ    اء الظًً ؾدخم حؿٍى

  وحكمل هظه الخػهضاث:

 مىاقؼ ما بػض بهتهاء الخضمت )ما بػض الدكؿُل(؛  -

ظاث نهاًت غهض الػمل(؛  -  مىاقؼ نهاًت الخضمت )حػٍى

لت اإلاضي. -  مىاقؼ ؤزغي ػٍى

 (IDRخعاب وحسجيل مىدت إلاخالت على الخلاعذ ) .4

( بلى مىاقؼ نصيرة ألاظل، جلتزم بضقػها SCFاإلاداؾبي اإلاالي )جهؿم مىاقؼ اإلاؿخسضمين وقو الىظام 

ت ًاث في صىاصًو الظمان الاظخماعي وألاظىع وظمُؼ اإلاغجباث  حكمل زالُ الؿىت اإلاالُت الجاٍع الاقترا

 الػؼل اإلاضقىغت ألاظغ  ، والىهل وؾيرها، ويظاالؿًٌ مشلالامخُاػاث الػُيُت ، واإلاغجبؼت بهظه ألاظىع 

لت ألاظل جخظمً ومسخلل الػال  ت، ومنها مىاقؼ ػٍى ًاألعباح الؿىٍى ت اإلاهضمت مً اإلااؾؿت  واث الؿىٍى

، قهي جمشل قهغا غلى ازخخام الؿىت اإلاالُت 12ؤصاءها بػض مغوع الـ  اإلااؾؿتاإلاضقىغاث التي ًجب غلى 

الخضمت )ما بػض  مىاقؼ ما بػض بهتهاء، حكمل  امخُاػاث نابلت للضقؼ غىض اهتهاء وكاغ اإلاؿخسضمين

مبيُت اؾاؽ غلى ؤؾاؽ زؼؽ مؿاهماث ومىاقؼ مدضصة وقو  (مغجبؼت بالظهاب للخهاغض الدكؿُل

ت مبيُت غلى ؤؾاؽ اقتراطاث مالُت وصًمؿغاقُت،  مىدت الظهاب للخهاغض،  مشلجهىُاث ايخىعاٍع

لت ألاظل ألازغي اإلاغجبؼت  خخكاُ باإلاىاؾباث واإلاىاقؼمىاقؼ ؤلا ي مػاقاث الخهاغض، ومىاقؼ ؤزغي ػٍى

  بالخبرة، بالطاقت بلى مىاقؼ اإلاكاعيت في ألاعباح اإلااظلت.

ف  .1.4   الخلاعذ على إلاخالت مىدتحعٍش

جمشل  ت، قهيالخضمقترة  ؼ نهاًت الػهض( اإلاؿخدهت بػض بيماُقغً مىا زالقااإلاؿخسضمين ) مٍاقئتهي 

، 2015)بلخير بٍاعي، الؼُب مضاوي،  .خهاغضللغىض الظهاب  اإلاؿخدهت للمؿخسضم هي جلَ اإلاىدت

 (176صكدت 

جهضم اإلااؾؿت مىاقؼ إلاىظكيها غىض :  الخلاعذ على إلاخالت مىدت املعالجت املداظبيت ملإوهت .2.4

بخالتهم غلى الخهاغض، والتي جظهغ غلى قٍل  مىدت الظهاب للخهاغض، وجخدضص نُمتها غلى ؤؾاؽ الهُمت 

ت اإلاهبىلت. هت الايخىاٍع  الخالُت لاللتزاماث اإلادخمل صقػها، وباؾخػماُ الؼٍغ
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ؿخهبل غلى قٍل مسصصاث وفي هظه الخالت حسجل اإلااؾؿت هظه اإلاىاقؼ اإلادخمل صقػها في اإلا

بغاصة  يهاٍجب غلو  إلااؾؿت ؤن جٍىن ماوهت لخؿؼُت هظه الخٍالُلفي نهاًت ًل صوعة، خُض ًجب غلى ا

ت غىض نهاًت ًل صوعة   .الىظغ في هظه اإلاسصصاث الؿىٍى

خُض بن اإلاػالجت اإلاداؾبُت لهظه الامخُاػاث ؤيثر حػهُضا مً زؼؽ اإلاؿاهماث اإلادضصة، والتي 

حكمل جدضًض الاقتراطاث وؤؾالُب الخؿاب الايخىاعي، والتي ٌؿخسضم قيها مػلماث لضعاؾت وحػمُم 

 (Conseil National de la Comptabilité, 2013, pp. 4-6) خؿاب مىاقؼ الظهاب للخهاغض، وهي:

 :وهي خو الخصُى غلى مىاقؼ الخهاغض، والتي بمىظبها ًدصل اإلاىظل غلى  الامخياصاث املمىوخت

ؤظغ مهابل ًل وخضة زضمت مهضمت، مدضصة حػانضًا ؤو طمىُا )هظا الخو ًمًٌ ؤن ًٍىن نُمت مؼلهت 

 ؤو نُمت مغجبؼت(؛

 :ناغضة لخؿاب مىاقؼ ؤلاخالت غلى الخهاغض، ونض غغف بمىظب ألاخٍام  ألاحش أو املبلؽ املشحعي

الهاهىهُت والاجكانُاث، ؤهه نض ًٍىن في قٍل ألاظغ الهاغضي، ؤو عاجب الىظُكت، ؤو ؤي مبلـ زابذ ؤو 

ش الخؿاب اليؿبي؛  مخؿير مىظىص في جاٍع

 :ش  هي الكترة اإلاؿخسضمت لخؿاب مٍاقإة نهاًت الخضمت في الـترة املشحعيت الخهاغض، وجبضؤ مً جاٍع

الخػُين وحؿخمغ ختى مىغض ؤلاخالت غلى الخهاغض، مؼ وظىب جىقغ الكغوغ الضهُا لالؾخكاصة مً هظه 

 الخهىم؛

 :وهى مخىؾؽ مػضُ الىمى اإلاخىنؼ للمبلـ ألاؾاس ي والظي  معذل همو ألاحوس أو املبلؽ املشحعي

ُض بن جدضًض هظا اإلاػضُ ًمًٌ جهضًغه مؼ (، خIDRٌؿخػمل في خؿاب مىاقؼ ؤلاخالت غلى الخهاغض )

مًٌ ؤن جإزظ غىامل  مغاغاة غمىما )الخضخم، ألانضمُت،  الىمى الىظُكي، اإلااقغ الػام للمغجباث، ٍو

 ؤزغي في ؤلاغخباع...(، قمػضُ الىمى ٌػخمض غلى:

لت ) -  ؾىت(؛15 -10الخبرة الؿابهت لخؼىع اإلاغجباث في اإلااؾؿت لكترة ػٍى

لت؛الخبرة الؿابهت  -  لخؼىع اإلاغجباث في الهؼاع زالُ قترة ػٍى

 (.PIBهمى الىاجج اإلادلي ) مشلماقغاث ؤلانخصاص الٌلي  -

ش الخهُُم.  وهمىطط الخؿاب ًخم ازخُاعه بكٍل ؤقظل خؿب التزاماث اإلااؾؿت ججاه مىظكيها في جاٍع

 ( معذل الذوسانTurn-Over:) ىت هى وؿبت مً مخىؾؽ الػماُ الضازلين والخاعظين في الؿ

دؿب بالػالنت:  الؿابهت مهاعهت مؼ غضص الػماُ في نهاًت الؿىت الؿابهت، ٍو
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  =معذل الذوسان 
 2  ×100(/N+ عذد الذاخلين في العىت  N)عذد الخاسحين في العىت 

 N-1 /31/12عذد العمال إلاحمالي في 

ازظ قهؽ  ش بخالخه غلى الخهاغض، ٍو الهضف هى خؿاب غضم جغى الػامل في اإلااؾؿت نبل جاٍع

ً في خؿاب مػضُ الضوعان.  في ؤلاغخباع اإلاؿاصٍع

 :وهى الكغم بين ؤلاخخماُ اإلاايض لبهاء الػامل في اإلااؾؿت واخخماُ  معذل الوؿاء

دؿب بالػالنت:  مؿاصعجه، ٍو

 nاخخمال املؼادسة أو معذل الذوسان(  - 1الوؿاء = ) معذل

ش الظهاب بلى الخهاغض. nخُض   جمشل الكترة اإلاخبهُت ختى جاٍع

 :ًمشل اليؿبت بين غضص الػماُ الخاعظين وغضص الػماُ  معذل املؼادسة العىوي

دؿب بالػالنت:  اإلاىظىصًً في اإلااؾؿت في بضاًت الكترة، ٍو

  =معذل املؼادسة العىوي 
 N عذد العمال الخاسحين في العىت

 N-1عذد العمال إلاحمالي في نهاًت 

  :خ الزهاب ئلى الخلاعذ اخخماُ البهاء غلى نُض الخُاة هى اخخمال البلاء على كيذ الحياة في جاٍس

دؿب بالػالنت:  الػمغ اإلاخىنؼ لػامل مػين بلى ؾاًت بخالخه بلى الخهاغض ٍو

 nمعذل الوؿياث(  -1اخخمال البلاء على كيذ الحياة =  )

هضع هظا الاخخماُ غاصة غلى ؤؾاؽ الجضاُو التي جهضمها اإلاىظماث اإلاسخصت مشل الضًىان الىػني  ٍو

(...، خُض جؼبو اإلااؾؿاث هظه الجضاُو وهظا L’OMS(، اإلاىظمت الىػىُت للخإمين )ONSلإلخصاثُاث )

لخٌُكها خؿب الهؼاع واليكاغ ؤلانخصاصي مً ؤظل ًل مؿخكُض مً اإلاىاقؼ ؤو لخؿاب مػضُ 

 اخخماُ البهاء خؿب قئاث ألاغماع للمىظكين.

  :مً بين ػغم خؿاب اخخماُ الخىاظض في اإلااؾؿت ًىظض:اخخمال الخواحذ في املإظعت 

 10و 5خاعظين قهؽ )ؾير الظاهبين للخهاغض( في قترة غاصة جٍىن بين مػضُ مخىؾؽ الػماُ ال -

 ؾىىاث وهظا باليؿبت للػمالت ؤلاظمالُت في بضاًت الكترة؛

 مػضُ الىقُاث. -

اخخماُ الخىاظض في اإلااؾؿت في هظه الخالت ٌؿاوي هاجج اخخماُ الىقاء في اخخماُ البهاء غلى نُض 

دؿب بالػالنت:    الخُاة، ٍو
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 اخخمال البلاء على كيذ الحياة× اخخمال الخواحذ في املإظعت = اخخمال الوؿاء 

ش  غىض اؾخسضام ظضُو الىقُاث، لِـ هىاى خاظت لغقؼ اخخماُ البهاء غلى نُض الخُاة ختى جاٍع

 الخهاغض.

 :ل في ؾىم الؿىضاث اليكؼت التي  معذل الخصم هى الكاثضة اإلاضعظت غاصة غلى اإلاضي الؼٍى

ًاث، حػخبر وؿبت زالُت مً اإلاساػغ.جصضعها يبر   ًاث الكغ

وبالخالي قةن هظه الاقتراطاث وؤؾالُب الخؿاب الايخىاعي جمًٌ مً جدضًض اإلااوهت اإلاسصصت إلاىاقؼ 

 ، وقو صُؿت الػالنت: غىض نهاًت ًل صوعة( IDRالاخالت غلى الخهاغض )

معذل  – n ( ×1 معذل دوسان العمالn ( ×1 – ) + معذل الىمو( 1× )املإوهـــــــــت = ألاحش املشحعي 

 n الوؿياث(

 n  -+ معذل الخصم(  1× ) ألاكذميت املدللت / ألاكذميت اللصوى(× )إلامخياصاث املمىوخت × 

( قةهه ًخػين غلى اإلااؾؿت التي ازخاعث هظام اإلاىاقؼ اإلادضصة ؤن SCFوخؿب الىظام اإلاداؾبي اإلاالي )

ظاث بؿبب ؤلاخالت غلى الخهاغض ؤو  جٍىن مً اظل طلَ ماوهت للمػاقاث ومٌمالث الخهاغض والخػٍى

 اإلاىاقؼ اإلامازلت ألقغاص اإلاؿخسضمين لضیها وويالئها ؤلاظخماغُين.

ػاقاث والالتزاماث اإلامازلت، بػض اخدؿاب اإلااوهاث للم 153خُض ًهُض طلَ في الخؿاب الكغعي 

مػاقاث الاخالت غلى الخهاغض وقو جهىُاث خؿابُت جهضع بصىعة صخُدت مبالـ اإلاىاقؼ التي ٌؿخدهها 

ت، مؼ طغوعة جدضًض الهُمت اإلادُىت للمىاقؼ  ألاقغاص اإلادالين غلى الخهاغض بخؼبُو الكغطُاث الايخىاٍع

 إلاغوع باإلاغاخل الخالُت: اإلاؿخدهت وما قابهها، وطلَ ًخؼلب ا

جهُُم اإلابالـ التي ؾخضقؼ لألظغاء غىض طهابهم للخهاغض، خُض جدضص نُمت الالتزام باألظغ اإلاضقىع  -

 في ؾىىاث نهاًت الخضمت،

ش بخالخه غلى  - جهضًغ بظمالي حؿضًض هظه اإلابالـ، وهظا مخػلو ؤؾاؾا باخخماُ بهاء ألاظير حي جاٍع

 ي اإلااؾؿت بلى نهاًت مضة غمله بها؛الخهاغض، ويظا اخخماُ بهاثه ف

ش الظي ؾخضقؼ قُه؛ -  جدضًض مبلـ اإلاىدت التي ًدصل غليها الػامل ابخضاءا مً الخاٍع

ش الخهُُم. -  جدضًض خصت الالتزام اإلادؿىبت واإلاىاقهت لخو ألاظير بخاٍع

 Conseil National de la) ومىه ًٍىن الدسجُل اإلاداؾبي الظي ٌكمل هظه اإلااوهت غلى الكٍل:

Comptabilité, 2013, pp. 7-8) 

 :املإوهت ً  وجٍىن في ًل ؾىت بىكـ الهُض وبمبالـ مسخلكت.  جكٍو
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 ًكون الليذ: -

 سكـــــــم الحـــــــعاب
 البيــــــــان

ــــــؽ  املبـــالـ

ـــًـ مذًــًـ دائـــــــً مذًـــً  دائـــ

ــــــ ..../..../   ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ   Nـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ    ــ

×
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ًاث واإلااوهاث خـــــ/  مسصصاث الاهخال

 (IDR) اإلاالُتالػىاصغ  -وزؿاثغ الهُمت

 اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلت خـــــ/ 

ً ماوهت مىاقؼ الخهاغض)  (جٍٍى

×××××  

××××× 

 

  :وجٍىن في خاالث جىقـي الػامل، او بؾخهالخه او بنالخه )الاؾترظاع لجمُؼ اظترحاع املإوهت

 الؿىىاث الؿابهت(.

 ًكون الليذ: -

سكـــــــم 

 البيــــــــان الحـــــــعاب
ــــــؽ  املبـــالـ

ـــًـ مذًــًـ دائـــــــً مذًـــً  دائـــ

ــــــــــ ..../..../   ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ   Nـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ    ــ

153  

786 

اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث خـــــ/ 

 اإلامازلت 

ؤلاؾترظاغاث اإلاالُت غً زؿاثغ خـــــ/ 

ىاث   الهُم والخمٍى

 (ماوهت مىاقؼ الخهاغض )اؾترظاع

×××××  

××××× 

 

( غً الهُم اإلاسصصت إلااوهت الخهاغض بال 786)خـــ/ ؤلاؾترظاغاث اإلاالُتال ًمًٌ حسجُل  خُض

، ؤما  يخسكُع نُمت اإلااوهت ألي ؾبب مً ألاؾباب و بنالخهؤجىقـي الػامل، او بؾخهالخه  في خاالث

 قةنها ال جظهغ هظه الاؾترظاغاث النها ال حػض يةًغاص خهُهي. 

 :وجٍىن في الؿىت التي حػغف عقؼ نُمت اإلااوهت التي ًخم خؿابها خؿب ًل  سؿع كيمت املإوهت

 ماؾؿت، والتي جٍىن مً زالُ: 
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 ؛  نُمت ماوهت مىاقؼ الخهاغض الجضًضةحسجُل  -

 بين الهضًمت والجضًضة والتي حػض حسجُل نُمت الكغم في ماوهت مىاقؼ الخهاغض -

 ؛ حػضًل هخاثج ؾىىاث ؾابهت

بت ماظلت غً قغض حسجُل -  بين اإلااوهخين.   الكغم  هظه طٍغ

 ًكون الليذ: -

سكـــــــم 

 البيــــــــان الحـــــــعاب
 املبـــالـــــــؽ

 دائـــــــً مذًـــً دائـــــــً مذًـــً

ـــــ ..../..../   ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   Nــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ    ـــ

×686 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

133 

 

 

153 

 

 

 

 

153 

 

 

 

 

692 

ًاث واإلااوهاثخـــــ/  وزؿاثغ  مسصصاث الاهخال

 (IDR) الػىاصغ اإلاالُت -الهُمت

 اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلت خـــــ/    

 الجضًضة( ماوهت مىاقؼ الخهاغض )حسجُل نُمت

ـــ ..../..../ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   Nــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

الترخُل مً ظضًض )حػضًل هخاثج ؾىىاث خـــــ/ 

 ؾابهت(

 اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلت خـــــ/    

 (ماوهت مىاقؼ الخهاغض )حسجُل نُمت الكغم في

ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ..../..../ــ ــــــ   Nـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  ـ

ُ خـــــ/   طغاثب ماظلت غلى ألاصى

ُ خـــــ/     بت ماظلت غلى ألاصى  قغض طٍغ

بت اإلااظلت غً الكغم(  )حسجُل الظٍغ

 % ( IBS× اإلاػني  الكغم =   133)خــ/

××××× 

 

 

 

××××× 

 

 

 

××××× 

 

 

 

××××× 

 

 

 

××××× 

 

 

 

××××× 

 

   الخلاعذ على إلاخالت مىدتخعاب  -.3.4

ً اإلااوهاث الخاصت بٍل الؿىىاث، جترايم طمً خؿاب  اإلااوهاث للمػاقاث  153وبػض جٍٍى

نُمت الالتزام الظي قٍلخه اإلااؾؿت مً ؤظل الخٌكل بهُمت اإلاىدت التي ؾخضقػها  ،وؤلالؼاماث اإلامازلت

 IDR( )indemnités de départطهابه للخهاغض ؤو ما ًؼلو غليها مىدت الظهاب للخهاغض )للػامل في خالت 

a la retraite  ًللماؾؿت. زؼؽ الخضماث اإلادضصة(، والتي جضزل طم 
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خُض جهىم اإلااؾؿت باجباع ؤؾلىب الىخضة ؤلاطاقُت اإلاهضعة بؿغض جدضًض الهُمت الخالُت اللتزاماث 

اصة في الهُمت الخالُت اللتزام اإلاؼاًا اإلاؼاًا اإلادضصة الخاصت بها ، وؤؾلىب جٍلكت الخضمت الخالُت )الٍؼ

اصة في الهُمت  اإلادضصة الىاججت غً زضمت اإلاؿخسضم في الكترة الخالُت( ؤو جٍلكت الخضمت الؿابهت )الٍؼ

 لُت(.الخالُت اللتزام اإلاؼاًا اإلادضصة لخضمت اإلاؿخسضم في الكتراث الؿابهت الىاججت غً الكترة الخا

ومً ؤظل خؿاب مىدت الظهاب للخهاغض )الهُمت الخالُت لاللتزام( اججاه اإلاؿخسضمين ًجب جدضًض ًل 

)ًىوـ ألاؾىاػي،  مً ؤظىع نهاًت الخضمت، اإلاؼاًا اإلاؿخدهت، الاقتراطاث اإلاالُت، قىاثض ؤصُى الخؼت

 .(164، صكدت 2013ؾلمى بىاصي، ، 

خم جهُُمها وقها للمػاصلت الخالُت:  ٍو

وعبت × ئخخمال دؿع املضاًا × الليمت الحاليت لاللتزام = مبلؽ املضاًا املتراكمت للمعخخذمين 

 خيث:،  إلاظخدذار

× ألاظغ ألازير× ألانضمُت × ػغف اإلاؿخسضمين = وؿبت مىدت آزغ الخضمت  الخهىم اإلاترايمت مً -

 )ألانضمُت الخالُت / ألانضمُت الٍلُت(

اخخماُ الخىاظض في اإلااؾؿت ؤزىاء × اخخماُ صقؼ اإلااؾؿت لاللتزام = بخخماُ البهاء غلى نُض الخُاة  -

 الخهاغض

 الانضمُت اإلاؿخهبلُت -الاؾخدضار(+ وؿبت  1جدُين الالتزام )وؿبت الاؾخدضار( = ) -

   الخلاعذ على إلاخالت ىدتالدسجيل املداظبي مل -.4.4

وبػض خؿاب نُمت مىدت الاخالت غلى الخهاغض، نض جٍىن هظه اإلاىدت الخهُهُت التي ؾخضقػها اإلااؾؿت 

ًاهذ:   للػامل ؤنل مً الالتزام اإلاسجل طمً اإلااوهاث ؤو ؤيبر مىه، خُض بطا 

: ٌسجل اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلت)اإلاىدت( ؤيبر مً مسصص  الخالُت لاللتزامالهُمت  -

 غبء مالي لخػضًل هخاثج ؾابهت؛ 

: ٌسجل اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلت)اإلاىدت( ؤنل مً مسصص  الهُمت الخالُت لاللتزام -

 يةؾترظاغاث غً الخؿاثغ؛ 

ٍىن 153خُض ًجب ًل الخاالث جغصُض خؿاب    :لهظه اإلاىدت غلى الكٍل الدسجُل اإلاداؾبي، ٍو
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 سكـــــــم الحـــــــعاب

 البيــــــــان

 املبـــالـــــــؽ

م

 دًـــً

دائـــــــ

 ن
 دائـــــــً مذًـــً

ـــ ..../..../   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   Nــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    ـ

×638 
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421 

658×/66 

115 

 

 

 

421 

442 

 

 

 

 

×638 
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 مؿخدهاث الػاملين    -اإلاؿخسضمين ألازغي ؤغباء خـــــ/ 

 )الصافي( ؤظىع مؿخدهت -اإلاؿخسضمىن خـــــ/ 

 (10%) (IRGطغاثب غلى الضزل ) -الضولت خـــــ/

 )حسجُل صقؼ نُمت اإلاىدت(

ـــــــ ..../..../ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   Nــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـ

  اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلتخـــــ/ 

 مؿخدهاث الػاملين    -ؤغباء اإلاؿخسضمين ألازغي خـــــ/    

 )جغصُض نُمت اإلاسصص(

ـــــ ..../..../ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   Nــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 )الصافي( ؤظىع مؿخدهت -اإلاؿخسضمىن خـــــ/ 

 / ؤغباء مالُت ؤغباء الدؿُير الجاعي ألازغي خـــــ/ 

 الترخُل مً ظضًض )حػضًل هخاثج ؾىىاث ؾابهت(خـــــ/  أو 

ت البىٌُت خـــــ/     الخؿاباث الجاٍع

ىاث ؤلاؾترظاغاثخـــــ/    اإلاالُت غً زؿاثغ الهُم والخمٍى

 )صقؼ نُمت اإلاىدت(

××××× 

 

 

 

 

××××× 

 

 

 

 

××××× 

××××× 

××××× 

 

××××× 

××××× 

 

 

 

 

××××× 

 

 

 

 

 

 

××××× 

××××× 

 (SCT) -دساظـــــــــــت خالــــــــــــــــت مإظـــــعت إلاظــــمىذ جبـــــعت  .5

ت طاث مؿاهمت ،هي ماؾؿت غمىمُت انخصاصًت (SCT) ؾمىذ جبؿتؤلا  ماؾؿت  ،صىاغُت وججاٍع

 ماؾؿت ؤلاؾمىذ ومكخهاجه مخكغغت غً ماؾؿت ؤلاؾمىذ ومكخهاجه للكغم، الؿغب والكلل وجمشل

(ERCE) الباغض ألاؾاس ي للمكغوع اإلاىجؼ بإخضر الخٌىىلىظُا في هظام الخدٌم طاث ؤؾهم، جإؾؿذ 

ش  الكغيت ( مصىؼ اإلااء ألابُع) ؾم ماؾؿت ؤلاؾمىــــذ ومكخهاجـــــه للكـــغم جدذ ا 1993هىقمبر  29بخاٍع

 طص 800.000.000زم اهكصلذ غً هظه ألازيرة لخصبذ قغيت ناثمت بظاتها بغؤؽ ماُ اظخماعي مهضع 
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ًاهذ اإلاؿاهماث مً عؤؽ اإلااُ الابخضاجي 100.000ؾهم نُمت ًل مىه  8.000ًىهؿم بلى  صط و

 .صط 200.000.00

اإلاىدت التي حػؼى في ازغ (IDRوحسجيل املإوهت املخصصت ملىدت الاخالت على الخلاعذ ) جدذًذ -1.5

اإلاضة غىض بخالت الػامل غلى الخهاغض، ًجب ؤن ًسصص لها مسصص ؤو ماوهت مىػغت غضة صوعاث 

مً اظل حؿؼُت جلَ اإلاىدت ختى ال جخدمل الضوعة غبء يبير ًكىم نضعتها وفي ظل اخترام مبضؤ اؾخهاُ 

 عاث.الضو 

هت مػُىت وباالغخماص غلى جهىُاث مػُىت مدضصة، ومً  ا بؼٍغ سجل ؾىٍى وهظا اإلاسصص ًدؿب َو

 زالله ًخم خؿاب مىدت الظهاب للخهاغض.

( مً غمله، وجهىم 06جبضؤ اإلااؾؿت في حكٌُل مسصص لٍل غامل بضاًت مً الؿىت الؿاصؾت )

ك مل خؿاب هظا اإلاسصص بدسجُل مسصص في الؿىت الؿاصؾت حكمل ًل الؿىىاث الؿخت، َو

جدضًض الاقتراطاث وؤؾالُب الخؿاب الايخىاعي، والتي ٌؿخسضم قيها مػلماث لضعاؾت وحػمُم خؿاب 

 مسصص مىدت  الظهاب للخهاغض، وهي: 

 :ٌػخمض اظغة اإلاىصب في جدضًض ناغضة خؿاب مسصص مىاقؼ ؤلاخالت  ألاحش أو املبلؽ املشحعي

 غلى الخهاغض؛

 :ش  ؤلاخالت غلى  الـترة املشحعيت ش الخػُين وجاٍع وجمشل الكترة الخهُهُت للػمل وهي الكغم بين جاٍع

 الخهاغض؛  

 :معذل همو ألاحوس أو املبلؽ املشحعي (  05وهى مدضص بيؿبت%  t= مً نبل مجمؼ اؾمىذ )

 الجؼاثغ ظٍُا؛  

 ( معذل الذوسانTurn-Over)  

معذل 

  =الذوسان 

الذاخلين في  + عذد N)عذد الخاسحين في العىت 

 N/)2  ×100العىت 

 N-1 /31/12عذد العمال إلاحمالي في 

 ( 2017خُض ؤن: )مشاُ غً الشالسي ألاُو لؿىت 
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اخصائياث الثالثي  البــــــــــــــــــــــــــــيان

 2017ألاول لعىت 

عذد العمال 

 الذاخلين

 01 بػاع

 00 جىكُظي 02

 01 منهي

عذد 

العمال 

 الخاسحين

 08 اإلاخهاغضًً

 01 اإلاكصىلين 10

 01 الىقُاث

عذد 

العمال 

 إلاحمالي

ـــاع ــ  141 بػـ

 114 جىكُظي 287

 52 منهي

ًاآلحي:      2017وبالخالي ًمًٌ خؿاب مػضُ الضوعان للشالسي ألاُو لؿىت   ، 

     %02سان =  ............ معذل الذو  287/  100×  2(/02+  10) =مػضُ الضوعان 

 معذل الوؿاء 

 nاخخمال املؼادسة أو معذل الذوسان(  - 1معذل الوؿاء = )

ش الظهاب بلى الخهاغض، وبالخالي قةن هظا اإلاػضُ ًسخلل مً غامل  nخُض  هي الكترة اإلاخبهُت ختى جاٍع

 بلى ؤزغ خؿب الؿىىاث اإلاخبهُت للظهاب بلى الخهاغض. 

  معذل املؼادسة العىوي 

  =املؼادسة العىوي  معذل
 Nعذد العمال الخاسحين في العىت 

 N-1عذد العمال إلاحمالي في نهاًت 

 %0.03 ............ معذل املؼادسة العىوي = 10/278مػضُ اإلاؿاصعة الؿىىي = 

  خ الزهاب ئلى الخلاعذ  اخخمال البلاء على كيذ الحياة في جاٍس

 nمعذل الوؿياث(  -1اخخمال البلاء على كيذ الحياة =  )

 ( 2017خُض ؤن: )مشاُ غً الشالسي ألاُو لؿىت 
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   100× مػضُ الىقُاث =  غضص الىقُاث مً الػماُ / غضص ؤلاظمالي للػماُ 

  %0.34............ معذل الوؿياث =  100×  287/  01مػضُ الىقُاث =  

مًٌ جدضًض اخخماُ البهاء   غلى نُض الخُاة مً زالُ مػضُ الىقُاث خُض ان:ٍو

 . %100اخخماُ البهاء غلى نُض الخُاة + مػضُ الىقُاث = 

 اخخمال الخواحذ في املإظعت   

 اخخمال البلاء على كيذ الحياة× اخخمال الخواحذ في املإظعت = اخخمال الوؿاء 

مًٌ جدضًض بخخماُ الخىاظض في اإلااؾؿت مً زالُ مػضُ الضوعان  خُض ان: ٍو

 .%100مػضُ بخخماُ الخىاظض في اإلااؾؿت + مػضُ الضوعان = 

 :)معذل الخصم )الخدذًث (  05وهى مدضص بيؿبت% t=   مً نبل مجمؼ اؾمىذ الجؼاثغ ظٍُا؛ ) 

وبػض جدضًض اإلاػلماث الغثِؿُت في خؿاب اإلاسصص )اإلااوهت( وطلَ بمهُاؽ ؾىىي، جهىم ماؾؿت 

 للخهاغض لٍل غامل غلى خضي زم جدضص اإلاسصص الاظمالي. الاؾمىذ بدؿاب اإلاسصص الؿىىي 

خُض جدضص ماؾؿت الاؾمىذ صُؿت خؿاب مػُىت مً ؤظل جدضًض مسصص مىدت ؤلاخالت غلى 

 الخهاغض، وهي: 

= S.P × M × (1+t)n × Pp × Ps × (1+i) -n × Aa /Af 

 خيث جمثل:

 املعنى باللؼت العشبيت املعنى باللؼت الـشوعيت الشمض

S.P Salaire de poste mensuel ت  ؤظغة اإلاىصب الكهٍغ

M Nombre de mois acquis sur convention collective 

غضص ألاقهغ اإلامىىخت 

خؿب الاجكانُت 

 الجماغُت

T Taux d'accroissement du salaire par an 
اصة في ألاظغ  مػضُ الٍؼ

ا  ؾىٍى

Aa Années travaillées dans le secteur الػمل باإلااؾؿت    ؾىىاث 

N Nombre d'années restant jusqu'au départ en retraite 
غضص الؿىىاث اإلاخبهُت 

 ختى ؾً الخهاغض 

Pp La probabilité de présence "Pp" d'un salarié dans l'entreprise 
اخخماُ الخىاظض في 

ش  اإلااؾؿت ختى جاٍع
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 الخهاغض

Ps 
La probabilité de survie Ps du salarié jusqu'à l'âge de la retraite 

est déterminée d'après une table statistique de mortalité. 

اخخماُ البهاء غلى نُض 

ش الخهاغض  الخُاة في جاٍع

I le taux d'actualisation  )مػضُ الخصم )الخدُين 

 خؿاب مىدت الخهاغض إلاىظل بلـ ؾً الخهاغض، مدضص في اإلااؾؿت بالػالنت: وبالخالي قةن

ت  ادة في ألاحش(  -1× )= أحشة املىصب الشهٍش عذد ألاشهش املمىوخت خعب الاجـاكيت ×  nمعذل الٍض

 الجماعيت

 nمعذل الخصم(  -1× )اخخمال البلاء على كيذ الحياة × اخخمال الخواحذ في املإظعت × 

الي ًىضح يُكُت جؼبُو الصُؿت في خؿاب مسصص الخهاغض إلاسخلل الػماُ وؤمشلت والجضُو اإلاى 

 جؼبُهُت غً طلَ:  

(: همورج حذول خعاب مخصص مىدت الزهاب للخلاعذ في مإظعت 01الجذول سكم )

 2015إلاظمىذ لعىت 

 05العامل  04العامل  03العامل  02العامل  01العامل  البيان

 000089 000084 000077 000027 000015 الشكــــــــــــم

 ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× لبــــــــاللو م ـــــــــإلاظ

 Masculin Masculin Masculin Masculin Masculin يغــــــــــالج

خ الخوظيف  25/11/1990 25/11/1990 28/10/1989 02/11/1996 09/01/1991 جاٍس

ذ امليالد  01/07/1967 01/07/1969 11/11/1964 16/07/1973 15/03/1967 جاٍس

 49 47 52 43 50 العً الحالي

ظىواث العمل 

 (Aaعت )ــــــباملإظ
26 20 27 26 26 

عذد ظىواث املبليت ختى 

 بلوغ

)ألاكذميت  ظىت 60

 املعخلبليت(

10 17 8 13 11 

 36 37 35 39 37 (Afالعىواث الكاملت  )

ت  أحشة املىصب الشهٍش

(S.P) 
184 777.80 176 617.39 306 255.85 190 024.80 197 598.11 
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ادة في  الٍض

 ألاحوس 

taux (t( 5% 5% 5% 5% 5% 

(1  +t) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

(1 + t) n 1.6489 2.2459 1.4715 1.8477 1.6759 

عذد ألاشهش املمىوخت 

 خعب 

 (M) الاجـاكيت الجماعيت

36 37 35 39 37 

ــــع  الخـــــــــــــعـــــــــــــٍو
11 019 162.

83 

14 544 343.0

9 

15 810 072.6

0 
13 576 224.80 12 142 486.83 

اخخمال 

الخواحذ 

في 

 املإظعت

معذل 

 املؼادسة
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

معذل  -1)

 املؼادسة(
99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 

اخخمال 

 الخواحذ

في 

املإظعت 

(Pp) 

99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 

اخخمال 

البلاء على 

 كيذ الحياة

معذل 

 الوؿياث
0.00449 0.00449 0.00449 0.00449 0.00449 

معذل  -1)

 الوؿياث(
0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 

اخخمال 

 البلاء على

كيذ الحياة 

(Ps) 

94.642% 94.642% 94.642% 94.642% 94.642% 

 الخصــــــم

taux (t( 5% 5% 5% 5% 5% 

(1  +t) 
1.05

00 

1.050

0 

1.050

0 
1.0500 1.0500 

(1 + t) –n 
0.60

65 

0.445

3 

0.679

6 
0.5412 0.5967 
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Aa /Af 0.71

66 

0.547

7 

0.774

3 
0.6746 0.7114 

مخصص الزهاب 

 للخلاعذ 

4 48

6 917.13 

3 323 

444.05 

7 795 

426.03 

4 644 0

02.75 

4 829 0

86.57 

مجموع املخصصاث 

 للعىت 
25 078 876.53 

 .مً بغضاص الباخشين باالغخماص غلى وزاثو مً صاثغة اإلاداؾبت واإلاالُت املصذس:

ىضح الجضُو الؿابو همىطط غً خؿاب مسصص مىدت الظهاب للخهاغض في ماؾؿت ؤلاؾمىذ  ٍو

غلى الجضُو الؿابو جهىم اإلااؾؿت بالدسجُل اإلاداؾبي  غماُ، خُض وبىاءا 05إلاجمىع  2015لؿىت 

ا لهُمت اإلاسصص وطلَ  لظمالي مسصصاث الػماُ الخاصت لٍل الؿىت.   ؾىٍى

ً مسصص( في بػاع طلَ الدسجُل اإلاداؾبي آلاحي:       خُض حسجل اإلااؾؿت )جٍٍى

 سكـــــــم الحـــــــعاب
 البيــــــــان

 املبـــالـــــــؽ

 دائـــــــً مذًـــً دائـــــــً مذًـــً

ــــ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 31/12/2015ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    ــ

686100 

 

 

153000 

ًاث واإلااوهاث وزؿاثغ الهُمتخـــــ/   -مسصصاث الاهخال

 (IDR) الػىاصغ اإلاالُت

 زاماث اإلامازلتتاإلااوهاث للمػاقاث وؤلالخـــــ/ 

 (2015)حسجُل مسصصاث الخهاغض لؿىت 

25 078 876.53  

25 078 8

76.53 

ا بمبالـ مسخلكت خؿب الجضُو الخاص بدؿاب اإلاسصصاث  هظا الدسجُل اإلاداؾبي ًٍىن ؾىٍى

 لجمُؼ الػماُ.

 (IDRجدذًذ والدسجيل املداظبي ملىدت الزهاب للخلاعذ ) .2.5

بن ؤي غامل في اإلااؾؿت ؾُداُ غلى الخهاغض في الكهغ ألازير مً غمله وفي بػاع مىده مىاقؼ الظهاب 

صعظت( له في ؾلم الخىظُل مىػغت غلى الشالر ؾىىاث  02للخهاغض، جهىم اإلااؾؿت بةطاقت صعظخين )

 ؾىت( مً غمله وطلَ مً ؤظل عقؼ نُمت مىدت الخهاغض ويظا عاجب الخهاغض.  03الازيرة )

ًان صىل الػامل هى  وهظا ما ؾُؿير مػه نُمت ألاظغ الهاغضي  02/13ًصبذ جصيُكه  02/11قةطا 

ظاث واإلاىذ اإلاغجبؼت باألظغ زالُ  قهغ  36خؿب الصىل الجضًض وبالخالي مسخلل الػالواث والخػٍى

ظاث ؾىت(، وبالخالي جإزغ وؿب اإلاكاعيت في الظمان الاظخماعي وال 03الؿابهت لخالخه للخهاغض ) خػٍى

 اإلامىىخت.
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 غماُ عقػذ جصيُكاتهم زالُ الاخالت غلى الخهاغض:  04ومشاُ غً 

 04العامل  03العامل  02العامل  01العامل  البيان

 02/18 04/15 05/11 03/07 الصـــــىف 

 44607.87 35338.87 30667.00 27265.87 ألاحش اللاعذي 

 02/20 04/17 05/13 03/09 الصىف الجذًذ 

ألاحش اللاعذي 

 الجذًذ

28835.62 32366.75 42477.5 53932.12 

قهغ الؿابهت في الػمل، خُض ان  36بن الضعظاث الجضًضة اإلاظاقت للػامل اإلاداُ غلى الخهاغض حكمل 

ظاث والػالواث واإلاىذ  اصة مسخلل الخػٍى اصة ألاظغ الهاغضي ويظا ٍػ عقؼ صعظت الػامل ٌؿمذ بٍؼ

ييؿب جدؿب مىه، وبالخالي قةن اظغة اإلاىصب ؾترجكؼ نُمتها وهى ما ؾُازغ  اإلاغجبؼت باألظغ الهاغضي

 غلى ناغضة خؿاب الظمان الاظخماعي بدؿاب وؿب الاقتراى.

وبالخالي قاإلااؾؿت جمىذ الػامل اإلاخهاغض ملخو  الظي ًمشل الكغم بين ألاظغ الصافي الؿابو وألاظغ 

بت غلى الضزل الاظمالي )الخالي بػض اطاقت الضعظاث، خُض ؤن هظا اإلالخو  ( بيؿبت IRGًسظؼ للظٍغ

 ويظا بقتراى الظمان ؤلاظخماعي.  10%

 03وهى ما ؾُازغ غلى عاجب )مػاف( الخهاغض هظغا لعجكاع وؿبت ؤلاقتراى في الظمان الاظخماعي ػُلت 

 ؾىىاث الؿابهت نبل الخهاغض.   

 3ومً ؤظل خؿاب مىدت الظهاب للخهاغض، حػخمض ماؾؿت الاؾمىذ غلى ازخُاع اخؿً ؤظغ زالُ 

 قهغ( الؿابهت بػض بطاقت صعظاث الترنُت.    36ؾىىاث )

 خُض جدؿب مىدت الاخالت الخهاغض غلى الكٍل: 

 عذد ظىواث العمل× ظىواث بعذ التركيت  03مىدت الزهاب للخلاعذ = أخعً أحش خالل 

بت غلى الضزل الاظمالي )خُض ان   .%10( بيؿبت IRGهظه اإلاىدت زاطػت للظٍغ

خُض ان ًل  20/05واإلاالخظ ان عقؼ صعظاث الترنُت بؿبب الاخالت غلى الخهاغض، مدضصة في الصىل 

مً ألاظغ الهاغضي، ؤي ان عقؼ  %25عقؼ للضعظت ًخجاوػ هظه الصىل ًصبذ اإلاىكػت اإلاخاخت هي 

 .   18/05الضعظاث ًيخهي غىض الصىل 

ت مىدت الظهاب للخهاغض إلاجمىغت غماُ طمً اإلااؾؿت:   ومشاُ غً طلَ غملُت حسجُل حؿٍى
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 2017 ؿيـشي (:مىدت الاخالت ئلى الخلاعذ لشهش 02الجذول سكم )

إلاظم  التركيم

 والللب

 الـاسق  2016مخصص  مبلؽ املىدت

000112 ×××× 4 346 314.62 3 897 110.14 449 204.48 

000201 ×××× 4 265 607.36 4 042 504.88 223 102.48 

000267 ×××× 3 862 553.57 3 691 078.50 171 475.07 

 782.0 843 693.52 630 11 475.55 474 14 املجــــــموع

 .مً بغضاص الباخشين باالغخماص غلى وزاثو مً صاثغة اإلاداؾبت واإلاالُت املصذس:

اإلااؾؿت جهىم بدؿاب مىدت الخهاغض لٍل غامل وما ًهابله مً خُض مً الجضُو الؿابو ًالخظ ان 

 مسصص زاص به، خُض ان هظه اإلاسصصاث جازظ مً ظضُو اإلاسصصاث اإلاػض ًل ؾىت.

بِىما ًخم خؿاب اإلاىدت ازىاء الاخالت غلى الخهاغض بازخُاع اخؿً ؤظغ مظغوب في غضص ؾىىاث الػمل، 

ٍل غامل وبين اإلاىدت اإلامىىخت له، زم خؿاب طلَ مؼ وبالخالي جدضًض الكغم بين اإلاسصص اإلاػخمض ل

 ( في بػاع طلَ 2017اظمالي الػماُ اإلادالين غلى الخهاغض.خُض حسجل اإلااؾؿت )زاص بكهغ ظاهكي 

 املبـــالـــــــؽ البيــــــــان سكـــــــم الحـــــــعاب

 دائـــــــً مذًـــً  دائـــــــً مذًـــً

ـــــــ    ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 20/02/2017ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ    ـــ

153300 

683580 

 

 

 

 

 

 

 

 

692000 

 

 

 

 

 

 

421000 

442000 

 

 

 

 

 

133001 

 اإلااوهاث للمػاقاث وؤلالؼاماث اإلامازلتخـــــ/ 

ؤغباء ؤزغي غً مىذ الخهاغض )قىاعم خـــــ/ 

  للدؿضًض(  

 ؤظىع مؿخدهت -اإلاؿخسضمىن خـــــ/ 

بت غلى الضزل الاظمالي )خـــــ/   (IRGالظٍغ

 )جغصُض نُمت اإلاسصص وصقؼ نُمت اإلاىدت(

ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  20/02/2017ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

بت ماظلت غلى ألاصُى خـــــ/   قغض طٍغ

 طغاثب ماظلت غلى ألاصُى خـــــ/       

 (%19)جغصُض الظغاثب اإلااظلت 

(11 630 693.52  ×19%) 

11 630 693.52 

843 782.03 

 

 

 

 

 

 

 

2 209 821.77 

 

 

 

11 227 028.00 

1 247 447.56 

 

 

 

 

 

 

2 209 821.77 
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ًاهذ ايبر مً مسصصاث الخهاغض )خؿاب اإلاالخظ ؤن مىدت  (، 153الخهاغض اإلادؿىبت غً اخؿً اظغ 

 .683و الكغم بُنهما ٌكٍل غبء اطافي غلى اإلااؾؿت خُض ؤن هظا الػبء سجل طمً خؿاب 

 الخــــــاجمــــــت .6

 جمىدها اإلااؾؿت للػاملين لضیها الىاقؼين وؾير الىاقؼين امخُاػاثمىاقؼ اإلاؿخسضمين غباعة غً 

مهابل الخضماث التي نامىا بها والتي جخدملها اإلااؾؿت في قٍل ؤغباء وطلَ مهابل غمل مهغع ؤو وقو 

لت اإلاضي بمىظب التزاماث ناهىهُت ) ناهىن  قغوغ حػانضًت قهي جىجم غً حػهضاث نصيرة ؤو ػٍى

ًاهل اإلااؾؿت الالتزاماث بالضقؼ.  اجكانُت ظماغُت غهض غمل ...( ؤو غاصًت التي جظؼ 

والظي ؤنغ بمػالجت ًل  اإلاىظكينالخاص بمىاقؼ  (IAS19)اإلاػُاع  الىظام اإلاداؾبي اإلااليض جبني خُ

، مً زالُ ؤقٍاُ اإلاىاقؼ اإلاهضمت مً ػغف اإلااؾؿت بلى مؿخسضميها لهاء الخضماث التي نامىا بها

 اإلاػالجت اإلاداؾبت ويظا ػغم جهُُم هظه اإلاىاقؼ والاغتراف بها وؤلاقصاح غنها. جدضًض

اثضة في الجؼاثغ إلاجمؼ الاؾمىذ غ طمً اإلااؾؿاث الانخصاصًت ال (SCT) وحػض  اإلااؾؿت ألاؾمىذ جبؿت

و ظمُؼ اليكاػاث الخاصت بماصة ؤلاؾمىذ ومىاص البىاء والتي  الجؼاثغي )ظٍُا( في مجاُ بهخاط وحؿٍى

ت قاإلااؾؿت جخميز بٍىنها بهخاظُت  تماؾؿ جغجٌؼ في وكاػها غلي مىاعص مخىىغت مالُت وماصًت وبكٍغ

ت طاث مىعص بكغي يبير وجهضم في ؾبُل  واإلاىاقؼ ؾىاء  الامخُاػاثغلُه الػضًض مً  اإلاداقظتوججاٍع

جضزل طمً الاجكانُت الجماغُت للماؾؿت وجخمشل ؤؾاؾا في مىاقؼ و ًاهذ خهىم ًٌكلها الهاهىن 

ظاث و نصيرة ألا  اإلاىذ اإلاخىىغت التي ظل حكمل قبٌت ؤظىع جظاف لها الٌشير مً الػالواث والخػٍى

ًاث اإلاغجبؼت بخلَ   ألاظىع جدىاؾب مؼ اإلاهام اإلاؿىضة لٍل غامل واليكاغ اإلاماعؽ ويظا مسخلل الاقترا

ًالػؼل اإلاضقىغت ألاظغ ألاعباح مؼ ازخخام الؿىت وبػع  ًالظمان الاظخماعي والخػاطضًاث ومىاقؼ ؤزغ 

 الامخُاػاث اإلااصًت اإلاخىىغت.

لت اإلاىاقؼ ؤهم غضللخها الظهاب مىدت وحػض  غلى اإلادالين لػماُل اإلااؾؿت نبل مً اإلاهضمت ألاظل ػٍى

 للخهاغض الخغوط ازىاء الػبء هظا لخؿؼُت الػمل ؾىىاث زالُ مسصص لهم دكٍلُخُص الخهاغض،

 ُ  بلى وباالؾدىاص الجماغُت الاجكانُت خؿب اإلاغظعي ألاظغ غلى ؤؾاؾا باالغخماص الخهاغض غلى والخصى

ت ظىاهب  ؤزىاء الترنُت صعظاث غلى بىاءا ،اإلاجمؼ غفػ مً اإلاػضة( وصًمؿغاقُت مالُت قتراطاث)ب ايخىاٍع

 .الخهاغض غلى الاخالت
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 الـشطيـاث  ئخخباس .1.6

جطبيم مىاؿع املعخخذمين ألول مشة حاء مً خالل جبني الىظام املداظبي املالي  (:01الـشطيت ) -

     .ما أوحذ جواؿم بينهما ( وهو IAS 19للمعياس املداظبي الذولي )

ظاء ؤُو مغة مؼ الىظام  (IAS/IFRS)خُض ان جؼبُو اإلاػاًير اإلاداؾبُت الضولُت : صحيدت -

ًامل لها، غلى ؾغاع  اإلاداؾبي اإلاالي الظي ؤؾخمض منها نىاغض الخهُُم والدسجُل اإلاداؾبي، وطلَ بدبني 

الخاص بمىاقؼ اإلاىظكين والظي اؾخمض مىه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي ًل  (IAS 19إلاػُاع اإلاداؾبي الضولي )ا

ما ًسص مىاقؼ اإلاؿخسضمين يؼغم الهُاؽ والخهُُم والاغتراف مؼ الازظ بػين الاغخباع لبِئت الاغماُ 

ت، وهى ما ًدهو جىاقو جام بين اإلاػُاع  (. SCFوالىظام ) (IAS 19)الجؼاثٍغ

لت ألخلاعذ مً ل الزهابحعذ مىدت  (:03الـشطيت ) - حعخدم بعذ اكخمال  ألاحلهم املىاؿع طٍو

  جلوم على أظاط حواهب جلىيت في جدذًذها ؿلط.لى الخلاعذ والتي ئؿترة الخذمت والزهاب 

لت ألاظل ما بػض الدكؿُل ): خاطئت حؿخدو (، ما بػض بهتهاء الخضمتمىدت الخهاغض هي مً اإلاىاقؼ ػٍى

ت في جدضًضها مً لى الخهاغض و ببػض ايخماُ قترة الخضمت والظهاب  جهىم غلى ؤؾاؽ ظىاهب بيخىاٍع

مشل مػضُ الىقُاث، مػضُ  اقتراطاث صًمىؾغاقُتالتي حػخمض ؤؾاؾا غلى  زؼؽ اإلاىاقؼ اإلادضصةزالُ 

مشل مػضُ الخدُين، مػضُ همى ألاظىع ...، وال  اقتراطاث مالُتصوعان اإلاؿخسضمين... وؾيرها، وغلى 

ني في خؿابها، وهى ما ًخضح يظلَ مً زالُ ماؾؿت ؤلاؾمىذ مدل الضعاؾت ٌػخمض غلى الجاهب الخه

، وػغخها في قٍل ظضُو خؿاب مً ؤظل جدضًض مسصص مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغضالصُؿت  في

 ي.همىطج

  هخائــج الذساظت.2.6

ت ويظا صعاؾت الخالت غلى ماؾؿت  مً زالُ جىاُو مسخلل ظىاهب مىدت ؤلاخالت غلى الخهاغض الىظٍغ

 ؤلاؾمىذ جبؿت، ؤمًٌ اؾخسالص مجمىغت مً الىخاثج، حكمل:  

ًاهذ غُيُت ؤو ههضًت مخُاػاثحػض مىاقؼ اإلاؿخسضمين ب -  اللمؿخسضمين لضیه اإلااؾؿتمىدها ج ؾىاء 

ًاهىا في وطػُت وكاغ ؤو ؾير وكاغ،  وطلَ  ـقٍل ؤغباءخدملها في لهاء الخضماث التي نامىا بها وجؾىاء 

ًاألظىع والػالواث ومىدت مهابل غمل مهغع ؤو وقو قغوغ ؤو التزام حػانضي ، وجمىذ في غضة ؤقٍاُ 

 الخهاغض... وؾيرها؛  

 حكملخػهضاث نصيرة اإلاضي جصىل مىاقؼ اإلاؿخسضمين بلى مىاقؼ نصيرة ألاظل جخمشل في ال -

ت ، وؤزغي ؤصاء الخضمت مً ػغف اإلاؿخسضمين خُض جم ،الالتزاماث بالضقؼ زالُ الؿىت اإلاالُت الجاٍع
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لت ألاظل جخمشل في  لت اإلاضي اإلااؾؿت حػهضاثػٍى اإلاضقىغاث التي ًجب ؤصاءها بػض بنكاُ  وحكمل ػٍى

ت،   ؛اإلاؿخسضمين قترة غملنابلت للضقؼ غىض اهتهاء ؤنها  خُضالؿىت اإلاالُت الجاٍع

اإلاػُاع ها والاقصاح غنها إلاخؼلباث جدبؼ مىاقؼ اإلاؿخسضمين في جهُُمها، نُاؾها، الاغتراف ب -

ؿدىض غلُه في البػض اإلاداؾبي 19IAS)اإلاداؾبي الضولي  ( والظي جبىاه الىظام اإلاداؾبي اإلاالي بالٍامل َو

مؼ ألازظ بػين الاغخباع الهىاهين الخاصت بالجؼاثغ يهاهىن الػمل وناهىن الظغاثب ويظا الاجكانُاث 

 الجماغُت لٍل ماؾؿت؛

( في خؿابها غلى ؤؾاؽ زؼؽ اإلاىاقؼ اإلادضصة وطلَ وقو IDRخالت للخهاغض )جسظؼ مىدت ؤلا  -

ت مبيُت غلى ؤؾاؽ اقتراطاث مالُت وصًمؿغاقُت )مػضُ الىقُاث، مػضُ صوعان  جهىُاث بيخىعاٍع

اإلاؿخسضمين، مػضُ الخدُين، مػضُ همى ألاظىع...( خُض بمىظب هظه الخؼت جهضم اإلااؾؿت مىاقؼ 

غلى الخهاغض، والتي جظهغ غلى قٍل مىدت الظهاب للخهاغض، وجخدضص نُمتها غلى  إلاىظكيها غىض بخالتهم

ت؛  ؤؾاؽ الهُمت الخالُت لاللتزاماث اإلادخمل صقػها، بخؼبُو الكغطُاث الايخىاٍع

( قةهه ًخػين غلى اإلااؾؿت التي بزخاعث هظام اإلاىاقؼ اإلادضصة SCFخؿب الىظام اإلاداؾبي اإلاالي ) -

ظاث بؿبب ؤلاخالت ؤن جٍىن مً ؤظل طلَ مس صص ؤو ماوهت للمػاقاث ومٌمالث الخهاغض والخػٍى

 153غلى الخهاغض ؤو اإلاىاقؼ اإلامازلت ألقغاص اإلاؿخسضمين لضیها  خُض حسجل طمً الخؿاب الكغعي 

 اإلااوهاث للمػاقاث والالتزاماث اإلامازلت؛

ميزاهُت ؤزغ يبير وواضح غلى خؿاباث  بن حكٌُل ماوهت ؤو مسصص اإلاػاقاث للخهاغض له -

لت ألاظل وبالخالي ًازغ غلى  153وطلَ طمً خؿاب  ،اإلااؾؿت ت ػٍى الظي ًضزل في الخصىم ؾير الجاٍع

جىاػن اإلايزاهُت وػٍاصة حجم الالتزاماث غلى اإلااؾؿت وجسكُع نُمت الىدُجت زاصت وؤن الخؿاب 

    الظي ًازغ غلى خؿاب الىخاثج؛  68اإلاضًً هى خؿاب 

اإلاجمػت مً ػغف اإلاىظكين للؿىت  اإلاىاقؼجازغ مىدت الخهاغض غلى هدُجت الضوعة مً زالُ  -

، ومً ظهت ؤزغي قةن تجاهسكاض في الىدُ خُض ًاصي طلَ بلى ؾخضقؼ لهم الخالُت، يخٍالُل 

ت، ػغف اإلاىظكين في الؿىىاث الؿابه غً اإلاىاقؼ اإلاجمػت مً تالاغتراف بااللتزام )الخٍالُل( الىاجج

ألامىاُ الخاصت، وهظا  الترخُل مً ظضًض" والظي ٌػخبر غىصغ مً غىاصغ" 11 ًٍىن في خؿاب

 ؛ت ؾىت واخضة ألنها غاصة ما جٍىن ضخمتجالؾخدالت جدمُل هظه الخٍالُل لىدُ

في حكٌُل مسصص لٍل غامل بضاًت مً الؿىت الؿاصؾت  (SCT) حػمل ماؾؿت الاؾمىذ جبؿت -

مسصص في الؿىت الؿاصؾت حكمل ًل الؿىىاث الؿخت، وهظا ألامغ  ( مً غمله، وجهىم بدسجُل06)
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ًازغ غلى جضخُم ؤغباء اإلااؾؿت في جدمل الضوعة اإلاالُت ألغباء ؾىىاث ؾابهت، ومً ظهت ؤزغي ًبرع 

بػضم طمان اؾخمغاع الػامل في الػمل نبل ؾخت ؾىىاث وهى ما ًسظؼ لإلجكانُت الجماغُت 

 للماؾؿت؛

ضمين زاصت قُما ًسص مىدت الظهاب للخهاغض في الىانؼ الػملي بصكت ؤن جؼبُو مىاقؼ اإلاؿخس -

ًاملت ًخؼلب ؾىم وانعي الظي ًغجٌؼ ؤؾاؾا غلى مباصت وجكصُالث الىانؼ الانخصاصي وباألزص 

ىن الانخصاص الجؼاثغي  مؿإلت جدضًض الاقتراطاث اإلاالُت التي جدخاط بلى ؾىم مالي وكؽ، ًو

 بلى مؿخىي هظه اإلاػاًير؛ واإلااؾؿاث الانخصاصًت ال جغقى 

 الهوامـش واملشاحع  .7

 باللؼت العشبيت 

ت، ، .(. 2007قُصل خؿىهت. ) --1 الؼبػت ألاولى، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَؼ، غمان،  ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ألاصعن.

ضة الغؾمُت ،. 74(. الىظام اإلاداؾبي اإلاالي، الػضص:2007، , 25/11/2007؛. )11-07الهاهىن عنم -2 الجٍغ

ت،   . الجؼاثغ.للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

لُت  26الهغاع اإلااعر في -3 (. اإلادضص ألؾهل عنم ألاغماُ وغضص اإلاؿخسضمين واليكاغ اإلاؼبو 2009. )2008ظٍى

ضة الغؾمُت ،. 19اؾبت مالُت مبؿؼت، الػضص:غلى الٌُاهاث الصؿيرة بؿغض مؿَ مد الجٍغ

ت  . الجؼاثغ.للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

(. ، جهُُم وانؼ جؼبُو مٍاقإة نهاًت الخضمت وقو الىظام اإلاداؾبي اإلاالي 2015بلخير بٍاعي، الؼُب مضاوي. )-4

تمجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاث،. 07(، ، الػضص:ENSPفي اإلااؾؿت الىػىُت لخضماث آلاباع )  .ٍغ

غ اإلاالُت )(. 2014ظمػت خمیضاث. )-5 غمان، ألاعصن:  (،، ،.IFRS EXPERT، زبير اإلاػاًير الضولُت لغضاص الخهاٍع

 اإلاجمؼ الضولي الػغبي للمداؾبين الهاهىهُين.

الىاضح في اإلاداؾبُت وقو الىظام اإلاداؾبي (. 2013خىُكت بً عبُؼ، غبض الخمُض خؿُاوي، و وازغون . )-6

 الجؼاثغ: الجؼء الشاوي، الؼبػت ألاولى، ميكىعاث ًلَُ. (.IAS/IFRS( واإلاػاًير الضولُت )SCFاإلاالي )

غ اإلاالُت الضولُت (. 2008زالض ظماُ الجػاعاث. )-7 غمان ألاعصن: الؼبػت ألاولى، بزغاء  . 2007، مػاًير الخهاٍع

 لليكغ والخىػَؼ.

الجؼاثغ: لجؼء  ، ا ،.IAS/IFRSير اإلاداؾبُت الضولُت ، مداؾبت اإلااؾؿت ػبها للمػاً(. 2008قػُب قىىف. )-8

ت بىصاوص،. ، مٌخبت الكغيت الجؼاثٍغ  ألاُو



 ((SCF)وؿـــم الىظام املداظبي املالي  (IDR)مداظبت مىـــدت إلاخالت على الخلاعذ لهلُؼي الازظغ            ) 
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ض زمُلي،. )-9 (. الىظام اإلاداؾبي اإلاالي في الجؼاثغ بين مخؼلباث الخؼبُو و الؼمىخاث، 2010قىقي ظباعي، قٍغ

ت مخؼلباث الخىاقو اإلالخهى الىػني خُى مػاًير اإلاداؾبت الضولُت واإلااؾؿت الانخصاصًت ،.  الجؼاثٍغ

ت وغلىم الدؿُير، ظامػت ؾىم ؤهغاؽ. والخؼبُو.  مػهض الػلىم الانخصاصًت والخجاٍع

مصغ: ، الضاع الجامػُت،  ، مىؾىغت مػاًير اإلاداؾبت، الجؼء الشاوي.(. 2016ػاعم غبض الػاُ خماص. )-10

ت، ، .  الاؾٌىضٍع

ر اإلاداؾبت الضولُت غلى اإلاغصوصًت اإلاالُت للماؾؿاث (. ، ؤزغ جؼبُو مػاًي2011غٍىف مدمض ؤمين. )-11

ت،.  تالانخصاصًت الجؼاثٍغ . ًلُت مظيغة مهضمت طمً مخؼلباث هُل قهاصة اإلااظؿخير في الػلىم الخجاٍع

ت وغلىم الدؿُير.  الػلىم الانخصاصًت والػلىم الخجاٍع

ت (. الجمهىعٍت ال2015ناهىن الظغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت. )-12 ت الضًمهغاػُت الكػبُت، ، اإلاضًٍغ جؼاثٍغ

 الػامت للظغاثب، وػاعة اإلاالُت، وكغة . الجؼاثغ .

(. مػىناث جهُُم وجهضًغ مىدت الخانػض في ظل اإلاػاًير الضولُت، 2013ًىوـ ألاؾىاػي، ؾلمى بىاصي، . )13

 .مجلت اإلااؾؿتالػضص الشاوي. 
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 ملخص: 

الشسواث في الحد والخسـُف مً آزاز ألاشماث اإلاالُت  هكسا لألَمُت الىبري التي جدخلها خىهمت 

ى اإلاظئٌى ألاٌو عً جؿبُم مبادت  وباعخباز ؤن مجلع ؤلادازة َى ؤهثر آلُاث الحىهمت ؿعالُت ،َو

الحىهمت في اإلااطظت ،ولهرا تهدؾ َرٍ الدزاطت بلى جبُان دوز مجلع ؤلادازة في بؾاز خىهمت الشسواث 

را مً زالٌ الخؿسق بلى د اث الحىهمت ،وهرا دوزٍ السكابي مً زالٌ ،َو وز مجلع ؤلادازة في بؾاز هكٍس

 لجاهه اإلاخسططت التي اطخددزذ في غل خىهمت الشسواث.

 خىهمت الشسواث ،مجلع ؤلادازة ،لجىت اإلاساحعت ،لجىت الخعُِىاث واإلاياؿأث الكلماث اإلافخاحيت:

 JEL: D79,G30جصييف 

Abstract:  
Given the great importance occupied by corporate governance to reduce 

and mitigate the effects of financial crises and given that the Board of 

Directors is more governance effective mechanisms, which is primarily 

responsible for the application of the principles of corporate governance in 

the company, and that this study aims to demonstrate the role of the Board 

of Directors as part of corporate governance and this through to address the 

role of the Board of Directors as part of the theories of governance, as well 

as the oversight role of the Board of Directors through specialized 

committees that have been developed in better corporate governance. 

Key words: corporate governance, the Board of Directors, Audit 

Committee, the Nomination and Remuneration Committee 

Jel Classification Codes: D79,G30 
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 . ملدمت: 1

حعاقم الاَخمام بمـهىم خىهمت الشسواث في العدًد مً الاكخطادًاث اإلاخلدمت والىامُت 

،وحعالذ ؤضىاث اإلاىكماث والدٌو اإلاىادًت بخؿبُله زاضت بعد ؤلاؿالض الري ؾاٌ العدًد مً 

ىُخين والتي واهذ جخجه ؿيها ؤضابع الاتهام  الشسواث وفي ملدمتها شسهتي "بهسون" و "ووزلد وىم" ألامٍس

بشيل مباشس إلاجلع ؤلادازة لظببين زثِظُين ،بما لظبب الخلطير في ؤداء اإلاظاولُاث اإلاىولت بلُه ،ؤو 

الخجاوش اإلاخعمد مً بعؼ ؤعػاثه لبعؼ الطالخُاث اإلامىىخت لهم وهدُجت لهرٍ ألاطباب قهسث 

س ؤطالُب السكابت الدازلُت والخازحُت على الشسواث ،وبًجاد ؤطلىب ؤلا  دازة السشُدة الحاحت بلى جؿٍى

 ً مً ؤحل ججىب ألاشماث وغمان جدلُم الاطخؼالٌ ألامثل إلاىازد الشسهت وزؿع دزحت زلت اإلاظدثمٍس

وبما ؤن مجلع ؤلادازة َى ؤخد ألاؾساؾ الـاعلت وألاطاطُت في جؿبُم الحىهمت ؿةن ازخُاز ؤعػاء 

ساءاث كاهىهُت ضازمت مً مجلع ؤلادازة وجددًد مظاولُاتهم وواحباتهم ًجب ؤن ًخم وؿم غىابـ وبح

 ؤحل الخمىً مً الخؿبُم الظلُم لحىهمت الشسواث. 

ى اإلاظئٌى ألاٌو عً جؿبُم مبادت  وبما ؤن مجلع ؤلادازة َى ؤخد آلالُاث السكابُت الدازلُت َو

 خىهمت الشسواث ؿةن الدظاٌئ اإلاؿسوح َى :

 اهه اإلاخخصصت؟ما هى دور مجلض ؤلادارة في إطار حىكمت الشركاث؟ و ما هي أهم لج

 أهداف الدراشت:.1.1

 الخعسؾ على هماذج مجالع ؤلادازة العاإلاُت؛ -

 مظاولُاث ووقاثف مجلع ؤلادازة؛ -

 البعد الري ؤزرٍ مجلع ؤلادازة في بؾاز خىهمت الشسواث؛ -

جان اإلاخسططت إلاجلع ؤلادازة وؤَم مهامها في بؾاز خىهمت الشسواث. -
ّ
 الل

 مفاهيم عامت حىل حىكمت الشركاث .2

اللرًً ٌعدان ؤٌو  Berle& Meansحعىد حروز خىهمت الشسواث بلى  : وشؤة الحىكمت ومفهىمها:.1.2

. وجإحي آلُاث خىهمت الشسواث لظد 1932مً جىاٌو مىغىع ؿطل اإلالىُت عً ؤلادازة وذلً في عام 

ً ؤن الـجىة التي ًمىً ؤن جددر بين مدًسي وماليي الشسهت مً حساء اإلامازطاث الظلبُت التي ًمى

 .(48، ضـدت 2113)ؤبى العؿا، هسمين،  جػس بالشسهت
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الشسواث ؿخم البدء باطخسدامه مع بداًت علد الدظعُيُاث مً اللسن اإلااض ي بذ  ؤما مطؿلح خىهمت

جصاًد اطخسدام َرا اإلاطؿلح بشيل واطع في الظىىاث ألازيرة مىه، وؤضبذ شاجع اطخسدامه مً كبل 

)طلُمان، مدمد مطؿـى،  الخبراء، والطُما ؤولئً العاملىن في اإلاىكماث الدولُت وؤلاكلُمُت واإلادلُت

 (13، ضـدت 2116

للد حعددث الخعاٍزف اإلالدمت لهرا اإلاطؿلح بدُث ًدٌ ول مـهىم عً وحهت الىكس التي ًخبىاَا ملدم 

 الخعٍسف.

(" مجمىعت مً العالكاث ؿُما بين اللاثمين على OECDحعسؿها مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت )

م مً اإلاظاَمين "بدازة الشسهت ومجلع  )دَمش وعُم ،بسحاق ؤبى شز  ؤلادازة وخملت ألاطهم وػيَر

 (27، ضـدت 2113عـاؾ، 

ل الدولُت ) ( " الحىهمت هي الىكام الري مً زالله ًخم بدازة الشسواث IFCهما حعسؿها ماطظت الخمٍى

  (4، ضـدت 2115)شاهس ؿااد،  والخدىم في ؤعمالها"

خـم مع وحهت الىكس  Cadburyهما عسؿها  بإنها "الىكام الري ًخم بىاطؿخه جىحُه وزكابت الشسهت ٍو

 (Cadbury Committee on Corporate Governance, 2001, p. 102) َرٍ"

" ٌشير اإلاـهىم اإلاداطبي للحىهمت بلى جىؿير ملىماث خماًت ؤمىاٌ  :اإلاحاشبي للحىكمت اإلافهىم .2.2

ً وخطىلهم على العىاثد اإلاىاطبت وغمان عدم اطخسدام ؤمىالهم في مجاالث ؤو اطدثمازاث  اإلاظدثمٍس

خم ذلً مً زالٌ  ً لخدلُم مىاؿع زاضت ٍو ػير آمىت ،وعدم اطخؼاللها مً كبل ؤلادازة ؤو اإلادًٍس

وجسهص َرٍ الىكسة على جدلُم الشـاؿُت وجىطُع  لػىابـ واإلاعاًير اإلاداطبُتمجمىعت ؤلاحساءاث وا

ً وجؿبُم اإلاعاًير اإلاداطبُت  هؿاق ؤلاؿطاح عً البُاهاث اإلاداطبُت واللىاثم اإلاالُت ومصاًا اإلادًٍس

."
ً
 اإلاخعازؾ عليها دولُا

 ت لحىهمت الشسواث:ومً زالٌ الخعاٍزف الظابلت لحىهمت الشسواث ًمىً اطخيخاج الخطاثظ الخالُ

 (5، ضـدت 2115)ؾازق عبد العاٌ خماد، 

 ؤي بجباع الظلىن ألازالقي اإلاىاطب والصحُذ؛ :الاهظباط 

 ؤي جلدًم ضىزة خلُلُت ليل ما ًددر؛ :الشفافيت 

 ؤي ال جىحد جإزيراث وغؼىؽ ػير الشمت للعمل؛ :الاشخلالليت 

 جلُُم وجلدًس ؤعماٌ مجلع ؤلادازة وؤلادازة الخىـُرًت؛ بمياهُت:اإلاصائلت 

 وحىد مظاولُت ؤمام حمُع ألاؾساؾ ذوي اإلاطلحت في اإلااطظت؛ :اإلاصؤوليت 
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 ًجب اخترام خلىق مسخلف مجمىعاث ؤصحاب اإلاطلحت في اإلااطظت؛ :العدالت 

 ؤي الىكس بلى اإلااطظت همىاؾً حُد.:اإلاصؤوليت الاجخماعيت 

 ؤعماٌ على للسكابت ووطاثل طبل عً البدث في ألاطباب َرٍ جخمثل حىكمت الشركاثأشباب ظهىر  .3.2

 اإلاالُت اإلااطظاث كُام اإلاىدعين واإلاظاَمين ،ولػمان خلىق  على الحـاف ؤحل اإلااطظاث ،مً

 بؿالض بلى ؤدث وؤلادازي ،بـعل الـػاثذ اإلاالُت التي اإلاالي الـظاد عً اإلايشىد بعُد بدوزَا والاكخطادًت

 مً زالٌ اإلاالُت  الـػاثذ َرٍ شباثنها ، وجبرش زلت ؿلدان ومىه في العالم الىبري  اإلااطظاث مً العدًد

 (3، ضـدت  1998)عبد اإلادظً جىؿُم،  الخالُت: العىاضس

 ت اإلاالُت ألاشمت اهـجاز الشسواث  خىهمت بلى حدًدة هكسة ًىكس العالم م ، ؤزر1997طىت  في آلاطٍُى

عاث اإلااطظاث في زلت ؤشمت واهذ بإنها وضـها ًمىً ،و ألاشمت اإلاالُت اإلاشاز بليها ،كد  جىكم التي والدشَس

 بلى بسشث التي العدًدة اإلاشاول واهذ ألاعماٌ والعالكاث ؿُما بين اإلااطظاث والحيىمت ،وكد وشاؽ

 بين اإلاىقـين الدازلُين وألاكازب وألاضدكاءعملُاث ومعامالث  جخػمً ألاشمت ؤزىاء في اإلالدمت

والحيىمت ،وخطٌى اإلااطظاث على مبالؽ َاثلت مً الدًىن كطيرة ألاحل في هـع الىكذ  اإلااطظاث

 وهكم زالٌ ؾسق  مً الدًىن  َرٍ وبزـاء ألامىز  اإلاظاَمين َرٍ معسؿت عدم على ؿُه خسضذ الري

 ذلً؛ بلى ،وما"مبخىسة" مداطبُت

 ىُت اإلااطظاث هبري  في الشهيرة الـظاد كػاًا جطاعد ا ،بدؤ الحدًث عً  "ؤهسون" مثل ألامٍس وػيَر

لها ،وذلً  الـعلي الىاكع عً حعبر ال اإلااطظاث لهرٍ اإلاالُت اللىاثم واهذ خىهمت الشسواث خُث

ى ما حعل مىكمت  الخعاون  بالخىاؾا مع هبري اإلااطظاث العاإلاُت الخاضت باإلاساحعت واإلاداطبت ،َو

 عام؛ بشيل الشسواث خىهمت مجمىعت مً اإلاعاًير بشإن جطدز والخىمُت خطاديالاك

 العدًد مً  بإن شعىزَا عً هاجج ألازالقي بالبعد الدولُت اإلااطظاث اَخمام جىامي في الظبب بن

ع والبرامج التي جمىلها  َُيلُت ؤطباب اإلاخىكع ،لىحىد الىجاح لها ًىخب لم اإلااطظاث َرٍ اإلاشاَز

ا ؤو ألازالقي ،ؤو السشىة الـظاد واهدشاز واحخماعُت ادة على ألامىز  َرٍ اهدشاز ؤزس ألامىز ،وكد مً ػيَر  ٍش

ع واهسـاع جيلـت  اإلاجخمع؛ على منها اإلاخىكعت الـىاثد ومىاضـاتها وجللُل حىدتها اإلاشاَز

 والاهدماج العىإلات ،خُث جلىم باالطخدىاذ  اكخطادًاث في الجيظُاث مخعددة اإلااطظاث ممازطاث

 بين اإلااطظاث مً ؤحل الظُؿسة على ألاطىاق العاإلاُت؛
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 َرٍ ألامىز  مثل شخطُت ،وإلاىع مطالح لخدلُم الدولت طلؿت واطخسدام اإلاطالح حعازع بشيالُت 

 ،والدشدد في مىع 
ً
جسهصث معكم كىاهين وؤهكمت الخدمت اإلادهُت على مىع الجمع بين الىقُـخين مثال

ىـىذ وبطاءة الظلؿت إلاطالح شخطُت ،ؤو الاوؼماض والعمل في ألاعماٌ اإلاىقـين مً اطخؼالٌ ال

ت وبَماٌ العمل اإلاىوٌى بليهم.  الخجاٍز

 مبادئ حىكمت الشركاث .4.2

الشسواث اللىاعد والىكم وؤلاحساءاث التي جدلم ؤؿػل خماًت وجىاشن بين  اإلالطىد بمبادت خىهمت

مطالح مدًسي اإلااطظت واإلاظاَمين ؿيها ،وؤصحاب اإلاطالح ألازسي اإلاسجبؿت بها، خُث كامذ مىػمت 

)عىع بً  بةضداز زمظت مبادت لحىهمت الشسواث 1999 (عامOCEDالخعاون الاكخطادي والخىمُت )

 (185، ضـدت 2111طالمت السخُلي ، 

وجخمثل َرٍ اإلابادت 2004 باإلغاؿت بلى اإلابدؤ الظادض والري وغعخه بعد مساحعت َرٍ اإلابادت طىت

  (768-758، الطـداث 2115)ؤمين الظُد ؤخمد لؿـي،  ؿُما ًلي:

ًخػمً َرا اإلابدؤ مجمىعت مً الحلىق التي جػمً اإلالىُت آلامىت لألطهم : .حلىق اإلاصاهمين1.4.2

ذ ،واإلاشازهت في كسازاث بُع ؤو حعدًل ؤضٌى الشسواث  ،وؤلاؿطاح الخام عً اإلاعلىماث وخلىق الخطٍى

بما في ذلً عملُاث الاهدماج وبضداز ؤطهم حدًدة وحظمذ َرٍ ؤلاحساءاث على جددًد مجمىعت مً 

 ي باالَخمام ألاطاس ي لحماًت كُم الشسهت؛اإلاىغىعاث ألازس 

ًجب ؤن ًىـل بؾاز خىهمت الشسواث اإلاعاملت اإلاخياؿئت لجمُع  :اإلاعاملت اإلاخكافئت للمصاهمين.2.4.2

اإلاظاَمين ،ومً بُنهم ضؼاز اإلاظاَمين وألاحاهب منهم،هماي هبغي ؤن جخاح لياؿت اإلاظاَمين ؿسضت 

ؼ في خالت اهتهان خلىك  هم؛الحطٌى على حعٍى

ًجب ؤن ًىؿىي بؾاز خىهمت الشسواث على  :دور أصحاب اإلاصالح في حىكمت الشركاث. 3.4.2

الاعتراؾ بدلىق ؤصحاب اإلاطلحت هما ًىضحها اللاهىن ،وؤن ٌعمل ؤًػا على حصجُع الاجطاٌ بين 

اإلااطظاث وبين ؤصحاب اإلاطالح في مجاٌ زلم الثروة وؿسص العمل وجدلُم الاطخدامت للمشسوعاث 

 اثمت على ؤطع مالُت طلُمت؛الل

ٌعد َرا اإلابدؤ مً ؤَم ؤَداؾ خىهمت الشسواث خُث ؤنها حعمل على  :ؤلافصاح والشفافيت.4.4.2

غمان الشـاؿُت وؤلاؿطاح الدكُم في الىكذ اإلاىاطب عً ول البُاهاث واإلاعؿُاث اإلاالُت اإلاخعللت 

دزج مع َرٍ اإلاعؿُاث ألاداء والىغع اإلاالي للشس  هت ،ومً زالٌ ؤلاؿطاح عً اإلاعلىماث بالشسهت ،ٍو

الهامت ًخم الخؿسق بلى دوز مدكم الحظاباث وملىُت اليظبت العكمى مً ألاطهم واإلاخعلم بإعػاء 
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لت عادلت بين حمُع  خم ؤلاؿطاح عً ول َرٍ اإلاعلىماث بؿٍس ً الخىـُرًين ،ٍو مجلع ؤلادازة واإلادًٍس

 ؤي جإزير وؤي جيلـت ؤو ؤكل جيلـت ممىىت؛ اإلاظاَمين وؤصحاب اإلاطالح في الىكذ اإلاىاطب دون 

ًخم العمل مً زالٌ َرا اإلابدؤ على جدلُم السكابت الـعالت على  :مصؤولياث مجلض ؤلادارة.5.4.2

ؤلادازة مً كبل مجلع ؤلادازة وهرا غمان الخىحه الاطتراجُجي للشسهت وجددًد مظاولُت مجلع 

ب ؤن ٌعمل مجلع ؤلادازة على جدلُم مطالح ؤلادازة اججاٍ الشسهت وخملت ألاطهم خُث ؤهه ًج

 الشسهت واإلاظاَمين؛

خُث ًىظ َرا اإلابدؤ على غسوزة جىؿير  :طمان وجىد أشاس إلطار فعال لحىكمت الشركاث.6.4.2

ألاطع الالشمت لخـعُل بؾاز خىهمت الشسواث مً ؤحل زؿع مظخىي الشـاؿُت وؤن ًخىاؿم َُيل 

ددد   مظاولُاث الحىهمت مع ؤلاؾاز اللاهىوي ٍو

 (9-8، الطـداث 2111)َىام حمعت ،لعشىزي هىاٌ،  الهُئاث اإلاسخلـت اإلاظئىلت عً ؤلاشساؾ والسكابت

جم بضداز وسخت معدلت إلابادت خىهمت اإلااطظاث مً ؾسؾ اإلاىكمت الخعاون والخىمُت  2115وفي طىت 

 بترهُا وجخمثل َرٍ اإلابادت ؿُما ًلي :( G20( في احخماع )OCEDالاكخطادًت)

 ؤ.غمان وحىد بؾاز ؿعاٌ لحىهمت اإلااطظاث؛

ت للمظاَمين ووقاثـهم السثِظُت؛  ب.خلىق واإلاعاملت اإلادظاٍو

م مً الىطؿاء في خىهمت اإلااطظاث؛ ت وؤطىاق زؤض اإلااٌ وػيَر  حف.مظاَمت ؤداء اإلااطظاث الاطدثماٍز

 د.دوز ؤصحاب اإلاطالح؛

 شـاؿُت؛ٌ.ؤلاؿطاح وال

 و.مظاولُاث مجلع ؤلادازة.

 :حىكمت الشركاث أهميت .5.2

ال حعد خىهمت الشسواث َدؿا في خد ذاتها ،ولىنها ؤداة ؤو وطُلت لخدلُم ؤَداؾ ٌظعى بليها حمُع 

ألاؾساؾ الرًً ٌعملىن على جؿبُم كىاعدَا ،و جىمً ؤَمُت خىهمت الشسواث في العدًد مً الجىاهب 

  (5، ضـدت 2112)دادن عبد الؼني، طعُدة جلي ،  منها:

الشسواث في زؿع مظخىي هـاًت الاكخطاد إلاالها مً ؤَمُت في  حظاَم خىهمت :الاكخصاد .1.5.2

اإلاظاعدة على اطخلساز ألاطىاق اإلاالُت وزؿع مظخىي الشـاؿُت وحرب الاطدثمازاث مً الخازج والدازل 

 على خد طىاء ،هما حظاَم في جللُظ حجم اإلاساؾس التي جىاحه الىكام الاكخطادي؛
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ت ٌظاعد الشسواث على زلم بِئت عمل طلُمت ،وحعُنها على بن جؿبُم مبادت الحىهمالشركاث:.2.5.2

جدلُم ؤداء ؤؿػل مع جىاؿس ؤلادازة الجُدة ،لرا جيىن اللُمت الظىكُت للشسهت ؤهبر ،و الحىهمت 

ل الالشم بخيلـت ؤكل مما ٌعُنها على  الجُدة حظاعد في الىضٌى بلى ؤطىاق اإلااٌ والحطٌى على الخمٍى

 اإلاساؾس وبىاء الثلت مع ؤصحاب اإلاطالح؛  الخىطع في وشاؾها ،وجللُل

الشسواث بلى خماًت الاطدثمازاث مً الخعسع للخظازة  تهدؾ خىهمتاإلاصدثمرون وحملت ألاشهم:.3.5.2

ً ،وجسمي ؤًػا بلى حعكُم عىاثد الاطدثماز  بظبب طىء اطخسدام الظلؿت ؿُؼير مطلحت اإلاظدثمٍس

ت عالوة على الحد مً خاالث جػازب اإلاطالح بذ ؤن التزام  وخلىق اإلاظاَمين واللُمت الاطدثماٍز

ـعل د ًٌ وز اإلاظاَمين في اإلاشازهت في اجساذ اللسازاث السثِظُت اإلاخعللت الشسهت بخؿبُم كىاعد الحىهمت 

 بةدازة الشسهت ومعسؿت ولما ًسجبـ باطدثمازاتهم؛ 

ت بين بدازة الشسهت  أصحاب اإلاصالح آلاخريً:.4.5.2 حظعى خىهمت الشسواث بلى بىاء عالكت وزُلت وكٍى

م ،ؿالحىهمت الجُدة ح عصش مظخىي زلت حمُع اإلاخعاملين لإلطهام في والعاملين بها ،مىزديها داثىيها وػيَر

 زؿع مظخىي ؤداء الشسهت وجدلُم ؤَداؿها ؤلاطتراجُجُت.

 :ألاطراف اإلاعىيت بخطبيم الحىكمت ومحدداتها.6.2

 ألاطراف اإلاعىيت بخطبيم حىكمت الشركاث:.1.6.2

الشسواث على مجمىعت مً ألاؾساؾ التي جازس ؿيها وجخإزس بها  ٌعخمد الخؿبُم الظلُم للىاعد خىهمت

،ومً زاللها ًددد مدي الىجاح ؤو الـشل في جؿبُم َرٍ اللىاعد هما ًدىم َرا الخؿبُم حملت مً 

ىان ؤزبعت ؤؾساؾ جخإزس بدىهمت الشسواث:   (15، ضـدت 2118)مدمد مطؿـى طلُمان،  اإلاددداث َو

م ملىُتهم لألطهم وذلً ملابل  اإلاصاهمىن: - م مً ًلىمىن بخلدًم زؤض اإلااٌ للشسهت عً ؾٍس َو

ل هما  الحطٌى على ألازباح اإلاىاطبت عً اطدثمازاتهم ،وؤًػا حعكُم كُمت الشسهت على اإلادي الؿٍى

 ًدم لهم ازخُاز ؤعػاء مجلع ؤلادازة اإلاىاطبين لحماًت خلىكهم؛

م مً ًمثلىن اإلاظاَمين وألاؾساؾ ألازسي مثل ؤصحاب اإلاطالح خُث ًلىم مجلض ؤلادارة:  - َو

ين الخىـُرًين والرًً ًىول بليهم طلؿت ؤلادازة الُىمُت ألعماٌ الشسهت  مجلع ؤلادازة بازخُاز اإلادٍز

ت وهُـُت باإلغاؿت بلى السكابت على ؤدائها ،هما ًلىم مجلع ؤلادازة بسطم الظُاطاث العامت للشسه

 اإلاداؿكت على خلىق اإلاظاَمين؛ 

س الخاضت باألداء بلى مجلع ؤلادازة  ؤلادارة: - وهي اإلاظئىلت عً ؤلادازة الـعلُت للشسهت وجلدًم الخلاٍز

،و حعخبر بدازة الشسهت هي اإلاظئىلت عً حعكُم ؤزباح الشسهت وشٍادة كُمتها باإلغاؿت بلى مظاولُخه 
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ا للمظاَمين وهما حعد خللت الىضل بين مجلع اججاٍ ؤلاؿطاح والشـاؿُت في  اإلاعلىماث التي جيشَس

 ؤلادازة وبلُت ألاؾساؾ اإلاخعاملت مع الشسهت؛

م مجمىعت مً ألاؾساؾ لهم مطالح دازل الشسهت والداثىين ،اإلاىزدًً والعماٌ أصحاب اإلاصالح:  - َو

جب مالخكت ؤن َاالء ألاؾساؾ ًيىن لديهم مطالح كد جيىن مخ م ٍو عازغت ومسخلـت في بعؼ وػيَر

ألاخُان ،ؿالداثىىن على طبُل اإلاثاٌ يهخمىن بملدزة الشسهت على الظداد في خين يهخم العماٌ 

 واإلاىقـىن على ملدزة الشسهت على الاطخمساز.

 محدداث حىكمت الشركاث:.2.6.2

 اإلاددداث مً لديها مجمىعت جخىؿس ؤن ًجب الحىهمت مصاًا مً الاطخـادة مً الشسواث جخمىً ليي

اإلاددداث  جلً وجخمثل الشسواث خىهمت للىاعد والجُد الظلُم الخؿبُم جػمً والخازحُت التي الدازلُت

 ؿُما ًلي:

 زالله مً حعمل الري لالطدثماز العام اإلاىار ؤو البِئت بلى حشير خُث الخارجيت: اإلاحدداث -

)عادٌ زشق ،  الخازحُت ؿُما ًلي:جسخلف مً دولت بلى ؤزسي وجخمثل اإلاددداث  كد الشسواث والتي

  (162، ضـدت 2119

 والشسواث ،باإلغاؿت لللىاهين  اإلااٌ طىق  هلىاهين الاكخطادي لليشاؽ اإلاىكمت واللىاثذ اللىاهين

 الاخخيازاث؛ مىع على حعمل والتي اإلاىاؿظت جىكُم اإلاخعللت باإلؿالض وكىاهين

 ل جىؿير اإلاالي( ًػمً اللؿاع حُد)هـاءة مالي هكام وحىد  بالشيل للمشسوعاث الالشم الخمٍى

 اإلاىاطب الري ٌصجع الشسواث على الخىطع واإلاىاؿظت في ألاطىاق العاإلاُت؛

 السكابت على  بخيام بلى حظعى ،والتي والبىزضاث اإلااٌ طىق  ههُئاث السكابُت وألاحهصة الهُئاث هـاءة

ا ،وهرلً الشسواث والخدلم مً دكت  العلىباث وغع بلى حظعى وطالمت البُاهاث واإلاعلىماث التي جيشَس

 بها؛ الشسواث التزام عدم خالت في الـعلي لها والخؿبُم اإلاىاطبت

  والتي وألازالكُت واإلاهىُت الظلىهُت بالىىاحي ؤعػائها التزام غمان في الحيىمُت ػير اإلااطظاث دوز 

 ألاوزاق طىق  في العاملت ،والشسواث واإلاساحعين اإلاداطبين ثعمل ألاطىاق بىـاءة مثل حمعُا جػمً

اإلاالُت باإلغاؿت بلى اإلااطظاث الخاضت باإلاهً الحسة ،مثل مياجب اإلاداماة ،واإلاساحعت والاطدشازاث 

 اإلاالُت...
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وجخمثل في حملت مً اللىاعد وألاطالُب التي جؿبم دازل الشسواث والتي اإلاحدداث الداخليت: -

ت طلُمت جىضح هُـُت اجساذ اللسازاث دازلها وجىشَع مىاطب للظلؿاث  جخػمً وغع َُاول بداٍز

ً الخىـُرًين  والىاحباث بين ألاؾساؾ اإلاعىُت بخؿبُم خىهمت الشسواث مً مجلع ؤلادازة، اإلادًٍس

طالح ؿخىؿس َرٍ اإلاددداث ًادي بلى خظً جؿبُلها مً هاخُت ،والخللُل مً ،اإلاظاَمين وؤصحاب اإلا

ل مً هاخُت ؤزسي  ً على اإلادي الؿٍى الخعازع بين مطالح َرٍ ألاؾساؾ وجدلُم مطالح اإلاظدثمٍس

 :،باإلغاؿت بلى وحىد لجان ؤطاطُت مهمتها مخابعت وجلُُم ألاداء ،والتي جيىن جابعت إلاجلع ؤلادازة مثل

س وكدزجه على جدلُم الشـاؿُت وجىؿير لجىت اإلا ساحعت ،اإلاساحع الدازلي ،وؤًػا ؿعالُت هكام الخلاٍز

 (162، ضـدت 2119)عادٌ زشق ،  اإلاعلىماث الدكُلت في الىكذ اإلاالثم

َى عبازة عً مجمىعت مً ألاعػاء ًـىغهم اإلاظاَمىن عً  مجلع ؤلادازة: ماهيت مجلض ؤلادارة. 3

م ًدًىىن بةزالضهم ووالئهم للشسهت  م الجمعُت العمىمُت للمظاَمين مً ؤحل بدازة الشسهت ،َو ؾٍس

سػعىن للمظاثلت مً ؾسؾ اإلاظاَمين خمخع َاالء )ؤعػاء مجلع ؤلادازة( بطالخُاث واطعت في ٍو ،ٍو

ً ،خُث ؤقهس  م ؤَمُت وحىد  1983( طىت Jensen et Famaول مً حُمع وؿاما )مجاٌ مساكبت اإلاظيًر

ت التي  م الخللُل مً الظلؿاث الخلدًٍس ً عً ؾٍس ين زازحُين لػمان مساكبت ؿعالت للمظيًر بداٍز

ت اإلامازطت مً ؾسؿهم في بؾاز خماًت خلىق  ًخمخعىن بها والتي حعخبر ألاطاض لبعؼ الظلىواث الاهتهاٍش

 .(Thierry wiedemann-Goiran, 2002, p. 137) ث اإلاطلحت في اإلااطظتاإلاظاَمين وألاؾساؾ ذا

                                                                                   :مصؤولياث ووظائف مجلض ؤلادارة .1.3

( مظاولُاث ووقاثف مجلع ؤلادازة مً OCEDوالخىمُت )للد خددث مىكمت الخعاون الاكخطادي 

)مسهص اإلاشسوعاث الدولُت  م هما ًلي: 2114زالٌ اإلابدؤ الظادض مً مبادت خىهمت اإلااطظاث طىت 

  (18-17، الطـداث 2114الخاضت، 

  ًيبغي على ؤعػاء مجلع ؤلادازة ؤن ٌعملىا على ؤطاض مً اإلاعلىماث الياؿُت وبدظً الىُت ،مع

 العىاًت الىاحبت وبما ًدلم مطلحت اإلااطظت واإلاظاَمين؛

  بذا واهذ كسازاث مجلع ؤلادازة طخازس في مسخلف مجمىعاث اإلاظاَمين بؿسق مسخلـت ؿةهه على

ت؛ مجلع ؤلادازة ؤن ٌعامل واؿت اإلاظاَمين  معاملت عادلت ومدظاٍو

  ًجب على مجلع ؤلادازة ؤن ًؿبم معاًير ؤزالكُت عالُت ،مع ألازر بعين الاعخباز مطالح

 واَخماماث ؤصحاب اإلاطالح.

 وجخمثل ؤَم وقاثف مجلع ؤلادازة ؿُما ًلي:



 (دور مجلض ؤلادارة في إطار حىكمت الشركاث )                                بللاطم                  بىؿاجذ  
 

       61-39ص ص:    « 2117دٌظمبر ،  2العدد ،  1،اإلاجلد  اإلالريزي للدراشاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت »  04
 

اطخعساع وجىحُه بطتراجُجُت اإلااطظت ،وزؿـ العمل السثِظُت وطُاطت اإلاساؾس ،اإلاىاشهاث  -

ت ووغع ؤَداؾ ألاداء ،مساكبت الخىـُر وعملُاث الاطخدىاذ والخسلي عً الاطدثماز؛الخلدً  ٍس

 ؤلاشساؾ على ؿعالُت ممازطاث خىهمت اإلااطظاث وبحساء الخؼيراث الالشمت؛ -

ازخُاز وجددًد اإلاياؿأث واإلاسجباث ،وؤلاشساؾ على هباز الخىـُرًين باإلااطظت ،واطدبدالهم بذ لصم  -

 جسؿُـ جداٌو اإلاىاضب؛ ألامس مع الاشساؾ على

مساعاة الخىاطب بين مياؿأث هباز الخىـُرًين وؤعػاء مجلع ؤلادازة ،ومطالح اإلااطظت  -

ل؛  واإلاظاَمين في ألاحل الؿٍى

 غمان الشـاؿُت في عملُت اهخساب وجسشُذ ؤعػاء مجلع ؤلادازة؛ -

 ة واإلاظاَمين؛زكابت وبدازة ؤي حعازع مدخمل بين مطالح بدازة اإلااطظت ،وؤعػاء مجلع ؤلاداز  -

غمان هصاَت اللىاثم اإلاالُت للماطظت ،مع غمان وحىد هكم طلُمت للسكابت وزاضت هكم بدازة  -

 اإلاساؾس؛

 ؤلاشساؾ على عملُاث ؤلاؿطاح والشـاؿُت؛ -

ًيبغي على مجلع الادازة ؤن ًيىن كادزا على ممازطت الحىم اإلاىغىعي اإلاظخلل عً شاون  -

 اإلااطظت؛

مجلع ؤلادازة ًيبغي على مجلع ؤلادازة ؤن ًددد بشيل حُد ،وؤن ًـصح عىدما ًخم بوشاء لجان  -

 عً ضالخُاتها وحشىُل بحساءاث عملها؛

ًجب ؤن جيىن لدي ؤعػاء مجلع ؤلادازة اللدزة على بلصام ؤهـظهم بمظاولُاتهم بشيل حُد و  -

 ؤن جخاح لهم واؿت اإلاعلىماث الصحُدت ذاث الطلت وفي الىكذ اإلاىاطب.

 :الخصائص الىاجب جىفرها في أعظاء مجلض ؤلادارة .2.3

جخىكف كدزة مجلع ؤلادازة على اللُام بىاحباجه ومظاولُاجه بىجاح وممازطت دوزٍ ؤلاشسافي والسكابي 

ا ؿُه وهي: اطخلاللُت مجلع ؤلادازة  بـاعلُت على مجمىعت مً اإلاددداث والخطاثظ التي ًجب جىؿَس

ىُت عػى مجلع ؤلادازة اإلاظخلل بإهه :ؿللد عسؾ معهد اإلاساحعين الدا زلُين في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

الصخظ الري لِع لدًه ازجباؾاث مهىُت ؤو شخطُت مع الشسهت ؤو مع بدازتها ،بسالؾ الخدماث التي 

 (Institute of internal auditors, 2002, p. 67) ًلىم بها هعػى "
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زالٌ الخعٍسف الظابم ؿةن دزحت اطخلاللُت مجلع ؤلادازة جخىكف على اإلادي الري ًيىن ؿُه ومً 

َرا اإلاجلع ميىن مً ؤعػاء مً زازج اإلااطظت ،والرًً لديهم عالكاث مع اإلااطظت بسالؾ دوزَم 

خيىن مجلع ؤلادازة مً هىعين مً ألاعػاء: ، 2116لُمان، مدمد مطؿـى، )ط هإعػاء في اإلاجلع ٍو

  (32ضـدت 

  ألاعػاء الخىـُرًين: َم ألاعػاء اإلاظئىلين عً بدازة ألاوشؿت الُىمُت دازل اإلااطظت ؾبلا

 لظُاطاث وحعلُماث مجلع ؤلادازة.

  خىكف دوزَم في ؤلاشساؾ والسكابت ألاعػاء الؼير جىـُرًين: َم ألاعػاء مً زازج اإلااطظت ٍو

ا ألاعػاء الخىـُرًين وجسشُدَا ،والخإهد مً مدي الالتزام بخؿبُم كىاعد  على اللسازاث التي ًطدَز

ذ في اإلاجلع واألعػاء الخىـُرًين ،َرا وكد وغعذ م يىن لهم خم الخطٍى بادت خىهمت الشسواث ،ٍو

ا في مجلع ؤلادازة ختى ًػمً اطخلاللُخه  خىهمت الشسواث مجمىعت مً اإلاددداث التي ًجب جىؿَس

  (46، ضـدت 2117)هىز عبد الىاضس ،مؿس مدمد ،،  وجخمثل ؿُما ًلي:

 وحىد عدد واؾ مً ألاعػاء الؼير الخىـُرًين في مجلع ؤلادازة؛ -

عىد الـطل  - بين وقُـت زثِع مجلع ؤلادازة ووقُـت اإلادًس العام الخىـُري )العػى اإلاىخدب( َو

الظبب في ذلً بلى ؤهه عىدما ًيىن زثِع مجلع ؤلادازة َى هـظه العػى اإلاىخدب ؿةن ذلً طىؾ 

ى ما ًترجب علُه زـؼ مظخىي السكابت؛  ًادي بلى جمسهص الظلؿت واخخمالُت حعازع اإلاطالح ،َو

 زثِع مجلع ؤلادازة مع ألاعػاء الؼير جىـُرًين بدون ألاعػاء الخىـُرًين؛احخماع  -

كُام مجلع ؤلادازة هـظه بخددًد ؾسؾ عمله وزاضت باليظبت لىُـُت ازخُاز ؤعػاء اإلاجلع الجدد  -

 ولجان مجلع ؤلادازة.

 الىماذج العاإلايت في حشكيل مجالض ؤلادارة .3.3

ازخلـذ هماذج مجالع ؤلادازة في دٌو العالم بازخالؾ الخعازع في اإلاجخمعاث الاكخطادًت ،ألامس الري 

س ؤداء مجالع ؤلادازة ليي جخماش ى مع ما حاءث به خىهمت  اطخىحب خسص َرٍ اإلاجخمعاث على جؿٍى

 وجخمثل ؤَم الىماذج العاإلاُت إلاجالع ؤلادازة ؿُما ًلي: الشسواث،

طاوي:الىمىذج ال.1.3.3 ؿاهُت همـ مجلع ؤلادازة ألاخادي والري ًدشيل بًر ًبرش في اإلااطظاث البًر

ػالبا مً ألاعػاء الخىـُرًين وعدد كلُل مً ألاعػاء الؼير جىـُرًين ،خُث حعسع َرا الىمىذج 

 (57-56، الطـداث  2118، )مدمد مخي الدًً الخؿُب  للىثير مً الاهخلاداث والدشىًُ في هـاءجه
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ؿاوي ًمىً ؤن ًيىن هاجحا وؿعاال في الكسوؾ الصحُدت ،في خالت كُام زثِع  مع ؤن الىمـ البًر

اإلاجلع والسثِع الخىـُري مً جدظين اطخعماٌ ضالخُاتهما مً حهت ،وعىدما ًيىن ألاعػاء الؼير 

م وؿسع  ً على ؾسح وحهاث هكَس لين وكادٍز اخترامها مً حهت ؤزسي ،بال ؤن َرا الىمـ جىـُرًين مَا

ًدُذ لهم بطاءة اطخعماٌ طلؿاتهم وحعٍسؼ اإلااطظاث بلى اغؿساباث مالُت هبيرة ،وذلً ليىن ؤن 

العػى الخازجي الؼير جىـُري عادة ما ًخم ازخُاٍز مً ألاؿساد الرًً ال ًخمخعىن بسبرة واؿُت ومىاطبت 

 هما ؤهه ًدًً في حعُِىه لسثِع اإلاجلع.

ًسخلف َرا الىمىذج عً طابله في وىن ؤن وظبت ألاعػاء الخازحُين الؼير الىمىذج ألامريكي:.2.3.3

الخىـُرًين جؿغى على عدد ؤعػاء مجالع ؤلادازة ماطظاتها خُث ال جكم جلً اإلاجالع طىي عدد 

غئُل مً الخىـُرًين ًخمثلىن في زثِع اإلااطظت الخىـُري باإلغاؿت بلى واخد ؤو ازىين مً هىابه 

د ألاعػاء الؼير جىـُرًين زالزت ؤو ؤزبعت ؤغعاؾ الخىـُرًين في خين هجد ؤن ،وػالبا ما ًيىن عد

ؿاوي في حشىُل مجالع بدازتها)عدد ا إلااطظاث الخاضت الطؼيرة جيىن ؤكسب بلى الىمىذج ألاخادي البًر

 .(84، ضـدت 2113)طىلُـان حىن وآزسون ،  ألاعػاء الخىـُرًين ؤهبر(

الشسواث ،وفي ملدمتها ؤإلااهُا وؿسوظا  جدبع الدٌو ألاوزبُت الساثدة في خىهمتالىمىذج ألاوربي:.3.3.3

ؿلم علُه همـ "الؿبلخين" وجدىم َرا الىمـ كىاعد  همـ زاص بها في حشىُل مجالع بدازتها ٍو

ت في ؿسوظا ،ؤما اإلااطظاث الطؼيرة ؤو الخاضت ال  ىلىدا وازخُاٍز كاهىهُت ملصمت في ول مً ؤإلااهُا َو

)مدمد مخي  زخُاز ؤطلىب حشىُل مجالع بدازتهاجسػع لهرا الىمـ بدىم اللاهىن وهي مسيرة في ا

 (58، ضـدت  2118الدًً الخؿُب ، 

ع الخاص 19وحعد ؤإلااهُا هي الدولت التي وشإ وجسعسع ؿيها همـ "الؿبلخين" في اللسن  م ،مع ؤن الدشَس

ت مجالع ؤلادازة  اطخددر في ؤإلااهُا الـدزالُت بعد الحسب بةدزاٌ ممثلي اإلاىقـين والعماٌ بلى عػٍى

 العاإلاُت الثاهُت.

هما كامذ بعؼ الدٌو ألاوزبُت بةجباع همـ "الؿبلخين" ولىً بإطالُب مسخلـت ،ؿالىمظا جإزسث بلى 

د ؿهي جخجه هدى َرا الىمـ 19دزحت هبيرة بهرا الىمـ مىر ؤوازس اللسن  م ،ؤما َىلىدا والظٍى

ج ،في خين ؤن ػالبُ يي بالخدٍز ت اإلااطظاث في ؿسوظا جخجه في الىكذ الحاغس هدى الىمىذج ألامٍس

الحدًث في حشىُل مجالع بدازتها باطخثىاء بعؼ اإلااطظاث الىبري التي ال جصاٌ جـػل بجباع همـ 

،  2118)مدمد مخي الدًً الخؿُب ،  "الؿبلخين" وذلً بدشىُل مجلع بشسافي وآزس بدازي 

 (61-59الطـداث 
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بن اإلااطظاث اإلاخىاحدة في العالم العسبي ،زاضت منها جلً التي حظاَم الىمىذج العربي:.4.3.3

ت مجالع ؤلادازة  الحيىماث بجصء مً زؤطمالها جياد ال حعترؾ مؿللا بدم اإلادزاء الخىـُرًين في عػٍى

اإلاظاَمين الىباز في اإلااطظت خُث لم حعسؾ وهي جدشيل ػالبا مً ؤعػاء ػير جىـُرًين ٌعُىىن مً 

جان الخىـُرًت طىي في الثماهِىاث مً اللسن اإلااض ي ،عىدما ؤزر بعػها 
ّ
ت العسبُت الل اإلاجالع ؤلاداٍز

ىُت ،وختى عىدما بدؤث بعؼ  في مد حعامله بلى الىؿاق العالمي والخإزس بالىماذج الؼسبُت وزاضت ألامٍس

جان في ؤػلب ألاخُان جلخطس على مجالع ؤلادازة العسبُت في حشى
ّ
ُل لجان جىـُرًت ،غلذ جلً الل

ألاعػاء الؼير جىـُرًين وختى ًىمىا َرا ؿةن الللُل حدا مً َرٍ اإلااطظاث هي مً حظمذ بػم اإلادًس 

ت مجالع بدازتها مدمد مخي الدًً ) العام ؤو السثِع الخىـُري ؤو بعؼ هباز مدزاء اإلااطظت بلى عػٍى

 (62، ضـدت  2118الخؿُب ، 

وفي ألازير ًمىً اللٌى ؤن ول همىذج مً الىماذج طابلت الرهس ماشالذ مدل حدٌ واهخلاداث هثيرة 

،ؤي ؤهه لِع َىان حشىُلت مثالُت إلاجالع ؤلادازة التي حعمل على جدلُم ؾمىخاث اإلاظاَمين في 

 جدلُم ؤزباح هبيرة.

 اإلاشاكل التي جىاجه مجالض ؤلادارة: .4.3

َىان مشيلخان زثِظِخان جىاحه مجالع ؤلادازة ،مشيلت حؼير طُاطاث اإلاجلع ومشيلت ازخُاز مجلع 

 ؤلادازة لبعؼ اإلاىغىعاث التي جخػمنها طُاطاجه وهي:

 مشكلت جفصير الصياشاث واللراراث:.1.4.3

سازاث مجلع ؤلادازة ؿةهه طىؾ ًىاحه في َرٍ الحالت عىد كُام اإلادًس الخىـُري بااللتزام بظُاطاث وك

سحع ذلً ليىن اليلماث الىازدة في طُاطاث اإلاجلع كد جدخمل ؤهثر مً معنى  ضعىبت في الخـظير ٍو

،وفي َرٍ الحالت ًيىن اإلادًس الخىـُري ملصم بازخُاز جللاجي ألخد الخـظيراث التي جىاؿم جـػُالجه ،وبذ 

زة الحم في الاخخجاج ؤو مداطبت اإلادًس الخىـُري على ازخُاٍز ،ولخـادي خدر ذلً ؿلِع إلاجلع ؤلادا

مشيلت الخـظير ًجب على مجلع ؤلادازة اللُام بةضداز كسازاجه بشيل ال ًدخمل حعدد جـظيراتها ؿُيىن 

علُه جـظير كساٍز والدزٌى في جـاضُله بلى الحد الري ًلغي الخـظيراث التي ًسؿػها دون ؤن ًـسع 

لت وخ ُدة لخىـُر َرا اللساز ،والهدؾ مً َرا الخـطُل َى ػسع بزباث زؿػه للخـظيراث الؼير ؾٍس

 ملبىلت ال بؼسع بزباث كبىله للخـظير الىخُد الري ًلبله.

جيشإ مشيلت ازخُاز اإلاىاغُع هدُجت كُام مجلع ؤلادازة بازخُاز  مشكلت اخخيار اإلاىاطيع:.2.4.3

زسي ،ؿمً اإلاظخدُل ذهس ول اإلاىاغُع في طُاطاجه اإلادددة ؤو مىاغُع معُىت لظُاطاجه وبػـاله عً ؤ
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اإلاىخىبت ،ألامس الري ًدخم على مجلع ؤلادازة جسن بعؼ اإلاىاغُع جدذ الخطسؾ اليامل للمدًس 

 الخىـُري دون جدزل.

خم خل  ت للمدًس الخىـُري لالزخُاز ٌعخبر اإلاشيل السثِس ي الري ًىاحهه مجلع ؤلادازة ،ٍو ؿترن الحٍس

م جسهيز اإلاجلع على اإلاىاغُع الىبري وألاهثر احظاعا دون ؤن ًخؿسق بلى ما مشي ل الازخُاز عً ؾٍس

داطب اإلادًس الخىـُري على اإلاىاغُع التي خددَا له مجلع  ه ،بال بذا جدخم علُه ذلً ،ٍو ًدخٍى

 ؤلادازة.

اجه على اإلاىاغُع ولحل مشيلت ازخُاز اإلاىاغُع التي ًسهص عليها مجلع ؤلادازة علُه ؤن ًلطس طُاط

 ألاوطع وألاشمل وؤن جترن اإلاىاغُع الـسعُت ألاكل دزحت مً ألاَمُت للمدًس الخىـُري.

 مجلض ؤلادارة كآليت لحىكمت الشركاث: .4

 ًخىكف دوز مجلع ؤلادازة على دزحت مظاَمت ألاداء الجُد لهرا ألازير في الخـعُل مً خىهمت

اإلااطظاث خُث ؤن َرٍ ألازيرة لِظذ َدؿا في خد ذاتها بل الهدؾ ألاطمى َى الخدظين مً ؤداء 

م جبني آلالُاث التي جػمً الخؿبُم الجُد إلابادت الحىهمت.   اإلااطظاث عً ؾٍس

 دور مجلض ؤلادارة في إطار هظرياث الحىكمت: .1.4

ت لم حظمذ الازخالؿاث الىبيرة اإلاالخكت في حشىُل مجلع ؤلا  دازة في بؾاز العسؾ العالمي بىحىد هكٍس

اث التي جىاولذ دوز  ً مجلع ؤلادازة ،خُث ؤن الىكٍس كادزة على ؤزر حمُع اإلاعاًير اإلاخعللت بخيٍى

خي لها وفي َرا الطدد  اث الحىهمت وذلً في بؾاز الدظلظل الخاٍز مجلع ؤلادازة جؿىزث مع جؿىز هكٍس

را ما طِخم جىغُده ؿُما ًلي:َىان جىحهين ؤطاطُين الخُاز الخعاكدي  )عبدي  ،والخُاز الاطتراجُجي َو

  (27-23، الطـداث 2114وعُمت ، 

ً في طل الىظريت الخعاكدًت للحىكمت:.1.1.4  مجلض ؤلادارة كؤداة لظبط وجىجيه شلىكياث اإلاصيًر

م جسـُؼ  ت الخعاكدًت ًكهس هألُت حظاَم في بلىغ َرا الهدؾ عً ؾٍس بن مجلع ؤلادازة في قل الىكٍس

خم َىا كُاض ؿعالُت  زظاثس اللُمت الىاججت عً جيلـت الىوالت ،الطـلت ،ؤطعاز خلىق اإلالىُت... ٍو

ت ؤن جيىن مجلع ؤلادازة مً زالٌ كدزجه على جسـُؼ َرٍ الخيالُف التي ًخدملها اإلاظاَمين شٍسؿ

الخيالُف التي ًخدملها اإلاجلع لللُام بالسكابت ؤكل مً الخيالُف الىاججت عً عدم اللُام بهرٍ السكابت 

ى الهدؾ ألاطمى الري ٌظعى هكام الحىهمت للىضٌى  ،وول ذلً بهدؾ خماًت مطالح اإلاظاَمين َو

 بلُه.
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اللاثمت بين اإلاظاَمين  الخعازغاثًمىً اللٌى ؤن َرٍ اإلالازبت إلاجلع ؤلادازة ؤزبدذ ؿشلها بخسـُؼ 

ً مً زالٌ عدم كدزتها وهـاءتها عىدما جؿبم في ؤهبر الشسواث التي ًسجىص زؤض مالها في ؤًدي  و اإلاظيًر

 عدد كلُل مً ألاؾساؾ. 

 مجلض ؤلادارة كؤداة مصاعدة على خلم الليمت في إطار الىظريت الدشاركيت: .2.1.4

ت ا لدشازهُت ًخىكف على ؤطاض آزس ًسخلف عً اإلالازبت الظابلت بن مجلع ؤلادازة في قل الىكٍس

،خُث ًلىم على ؤزر مطالح حمُع ألاؾساؾ بعين الاعخباز ودزاطت مدي جإزير الخعازغاث اإلاىحىدة بُنها 

على ؤداء اإلااطظت وهخاثجها ،اهؿالكا مً ؤن ؤلاًساد الري جلىم بةهخاحه اإلااطظت بهما َى هدُجت حعاون 

ساؾ ،وبالخالي ؿةن الـشل في جدلُم ؤَداؾ اإلااطظت والىخاثج اإلاسحىة منها ال ًمىً في وحهد حمُع ألاؾ

َرٍ الحالت ؤن ًخدمله ؾسؾ واخد وبن وان َى الؿسؾ ألاطاس ي ،بغاؿت بلى ذلً ؿةن ؤلاًساد الري 

ً( ،َى هـظه ؤلاًساد الري  ٌظعى اإلاظاَمىن للحـاف علُه باطخعماٌ وطاثل زدعُت )هعٌص اإلاظيًر

را ما ًـسح اإلاجاٌ بلى اللٌى ؤن دوز مجلع ًسظ ٍس َاالء اإلاظاَمين هدُجت الخسلي عً مظيريهم ،َو

ؤلادازة كد ججاوش مجسد الدؿاع عً مطالح اإلاظاَمين لُخدٌى بلى آلُت حظاَم في جإمين ؤؿػل حعاون 

ً وواؿت ؤصحاب اإلاطالح.  ممىً بين اإلاظاَمين و اإلاظيًر

اث الدشا زهُت ؿشلذ هي ألازسي في زلم جؿىزاث حدًدة ومالثمت للماطظت ًمىً اللٌى ؤن الىكٍس

وذلً هدُجت ججاَلها ؤَمُت جإطِع الىـاءاث واإلاهازاث اإلاميزة التي حظدىد عليها اطتراجُجُاث زلم 

 اللُمت في قل هدزة اإلاىازد والخىاؿع عليها.

ياث ؤلاشتراجيجيت مجلض ؤلادارة كؤداة معرفيت حصاعد على خلم الكفاءاث في ظل الىظر  .3.1.4

 للحىكمت:

ت ؤهه على اإلااطظاث ؤن جىدمج مع مجالع بدازتها بهدؾ حلب اإلاىازد ألاهثر ؤَمُت مع  جسي َرٍ الىكٍس

اث الحىهمت  كدزتها على مساكبت َرٍ اإلاىازد ،مما ؤدي بلى دمج الاعخبازاث ؤلاطتراجُجُت في كلب هكٍس

دا بلى مـاَُم ؤهثر دًىامُىُت حظخىحب حشىُل بهدؾ زكابت وخماًت اإلاىازد ألاهثر ؤَمُت اطدىا

لت زابخت.  اطتراجُجُاث حظمذ بسلم اللُمت بؿٍس

ع مجالع ؤلادازة ًجب عدم الاكخطاز على الاطخلاللُت والسكابت  ومما طبم ًمىً اللٌى ؤهه ال بد لخىَى

حاضلت في اإلادُـ وبهما ًجب ؤن ًإزر ؤبعاد ؤزسي بطتراجُجُت ،والتي جإزر بعين الاعخباز الخؿىزاث ال

والري ًخؿلب َى آلازس ؤبعاد ؤزسي بعين الاعخباز واإلاعسؿت ،الىـاءة ،الخجدًد  ؤو بِئت الشسهت،

س...  ،الخؿٍى
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 الدور الركابي إلاجلض ؤلادارة في ظل مفهىم حىكمت الشركاث .2.4

الشسواث ؿان مجلع ؤلادازة ًخم جلُُم ؿعالُخه مً زالٌ اللُام بمهامه  في قل مـهىم خىهمت

ؤلاشساؿُت والسكابُت وفي العدًد مً ألاخُان جيىن مهامه السكابُت ؤَم مً ؤلاشساؿُت وزاضت في البلدان 

كهس دوز  خدًثت العهد بخؿبُم آلُاث الظىق الحسة وباألطىاق اإلاالُت وبىُـُت خماًت اإلاظاَمين ،ٍو

ؤلادازة السكابي حلُا مً زالٌ عالكخه بىكام السكابت الدازلُت اإلاساحعت الدازلُت ،بدازة  مجلع

 اإلاساؾس.

 مجلض ؤلادارة وهظام الركابت الداخليت:.1.2.4

يي للمداطبين طىت  م هكام السكابت الدازلُت على ؤهه "جخػمً السكابت  1949عسؾ اإلاجمع ألامٍس

لؿسق واإلالاًِع التي جخبىاَا اإلااطظت لحماًت ؤضىلها وغبـ الدكت الدازلُت الخؿت الخىكُمُت وواؿت ا

ت اإلاىغىعت  في بُاهاتها اإلاداطبُت والازجلاء بالىـاءة ؤلاهخاحُت وحصجُع الالتزام بالظُاطاث ؤلاداٍز

 ملدما ".  

الخىـُرًت وعادة ًبدؤ هكام السكابت الدازلُت مً ؤعلى الشسهت في مظخىي مجلع ؤلادازة ،وؤلادازة 

العلُا مً زالٌ كُامهم بةوشاء الىكام وجىؿير البِئت اإلاىاطبت له ومخابعخه اإلاظخمسة مً ؤحل غمان 

 ؿعالُخه.

وهكسا للدوز الري جلعبه هكم السكابت الدازلُت بالشسواث هجد ؤن العدًد مً الىكم واللىاثذ هطذ 

ابـ للسكابت الدازلُت وؤلاشساؾ العام على ؤهه مً الىقاثف ألاطاطُت إلاجلع ؤلادازة وغع ؤهكمت وغى 

 (133، ضـدت 2118)مدمد مطؿـى طلُمان،  عليها ومً ذلً:

  وغع طُاطت مىخىبت جىكم حعازع اإلاطالح ومعالجت خاالث الخعازع اإلادخملت ليل مً ؤعػاء

شمل ذلً  بطاءة اطخسدام ؤضٌى الشسهت ومساؿلها مجلع ؤلادازة وؤلادازة الخىـُرًت واإلاظاَمين َو

 ،وبطاءة الخطسؾ الىاجج عً الخعامالث مع ألاشخاص ذوي العالكت؛

  س الخإهد مً طالمت ألاهكمت اإلاالُت واإلاداطبُت ،بما في ذلً ألاهكمت ذاث الطلت بةعداد الخلاٍز

 اإلاالُت؛

 ٌجددًد الخطىز العام  الخإهد مً جؿبُم ؤهكمت زكابُت مىاطبت إلدازة اإلاساؾس ،وذلً مً زال

 عً اإلاساؾس التي كد جىاحه الشسهت وؾسخها بيل شـاؿُت؛

 .ت لـاعلُت بحساءاث السكابت الدازلُت في الشسهت  اإلاساحعت الظىٍى
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باعخباز مجلع ؤلادازة وؤلادازة العلُا مً ألاؾساؾ ألاطاطُت مجلض ؤلادارة واإلاراجعت الداخليت: .2.2.4

ا في باقي ؤؾساؾ الحىهمت  لحىهمت الشسواث ،والتي لها جإزير ؿّعاٌ على حىدة الحىهمت اإلاىبثم مً جإزيَر

را مً زالٌ مدَا بيخاثج جلدًس اإلاساؾس  اطخلصم وحىد جـاعل بين وقُـت اإلاساحعت الدازلُت وؤلادازة َو

ي جىـرَا طلؿاتها وجلُُم هكام السكابت الدازلُت وهرلً ؤلاؿطاح الدوزي لإلدازة عً ألاوشؿت الت

ومظاولُاتها وما جم اهجاٍش مً زؿتها اإلاىغىعت ،خُث ؤضبذ مجلع ؤلادازة ٌعخمد على وقُـت 

اإلاساحعت الدازلُت في جدظين عملُت خىهمت الشسواث ،وذلً إلاا للمساحعين الدازلُين مً دوز مدىزي 

ت وبدازة اإلاساؾس ، 2118)طمير وامل مدمد عِس ى،  في جلدًم زدماث الخإهُد ،الخدماث الاطدشاٍز

 (32-31الطـداث 

بظبب اإلاخاعب الىبيرة التي مسث بها العدًد مً اإلايشأث ،ؿلد مجلض ؤلادارة وإدارة اإلاخاطر:.3.2.4

هادي اإلاظاَمىن وألاؾساؾ ألازسي ذاث العالكت على غسوزة جدمل مجالع ؤلادازة إلاظاولُاتهم بىغع 

الاطتراجُجُاث والخؿـ وؤدواث اإلاخابعت والسكابت ،خُث ٌعخبر مجلع ؤلادازة السابـ بين ألاشخاص 

خمثل دوز مجلع  الرًً ًىؿسون زؤض اإلااٌ وألاشخاص الرًً ٌظخسدمىهه لخلم كُمت للميشإة ٍو

اوي هىز الدًً ،ش  ؤلادازة في بدازة اإلاساؾس ؿُما ًلي:  (147، ضـدت 2119زشاز العُاش ي ، )مٍص

 مساحعت الاطتراجُجُاث السثِظُت للميشإة واإلاطادكت عليها؛ 

 مساكبت ؤعماٌ اإلادًس الخىـُري؛ 

 س بطتراجُجُت اإلايشإة؛  ؤلاشساؾ على جىـُر وجؿٍى

 مساكبت اإلاساؾس وبحساءاث السكابت الدازلُت؛ 

 ألاوشؿت وواؿت العملُاث لػمان عدالت اإلاعاملت بين واؿت ألاؾساؾ ذاث الطلت بيشاؽ  مساكبت

 اإلايشإة.

بإهه على مجلع ؤلادازة مساكبت اإلاساؾس التي جدُـ بىكام السكابت في  COSOوؤوضحذ لجىت      

ما ملُاض واحب السعاًت الري لتزم ؤعػاء مجلع ؤلادازة بملُاطين كاهىهُين ؤال َو ًخؿلب  الشسهت ٍو

العمل بةزالص ووؿاء عاٌ والاؾالع على واؿت اللػاًا التي جسظ الشسهت وخػىز الاحخماعاث بشيل 

مىخكم وؤلاًمان اإلاؿلم بجدوي عملهم في الشسهت ،وملُاض واحب الىالء الري ًخؿلب عدم 

اطخؼاللهم مىكعهم لخدلُم مياطب شخطُت والعمل ألؿػل مىـعت لطالح الشسهت وؤن ًيىهىا 

مىً إلاجلع ؤلادازة بوشاء بدازة ؤو لجىت جخىلى بدازة اإلاساؾس مىغى  ع زلت وهصاَت في ؤدائهم ألعمالهم ٍو

اوي هىز الدًً ،شزشاز العُاش ي ،  وجخػمً مظاولُاتها ؿُما ًلي:  (148، ضـدت 2119)مٍص
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  جدلُل حمُع اإلاساؾس اإلاسجبؿت بإوشؿت الشسهت مثل مساؾس الاثخمان والظىق ،والظُىلت

 والعملُاث مع البىىن؛

 س مىهجُاث اللُاض والػبـ ليل هىع مً ؤهىاع اإلاساؾس؛  جؿٍى

 جددًد طلىؾ اإلاساؾس وحسجُل خاالث الاطخثىاء عً طُاطت بدازة اإلاساؾس؛ 

 العلُا بمعلىماث عً مىكىمت اإلاساؾس في الشسهت؛ جصوٍد مجلع ؤلادازة وؤلادازة الخىـُرًت 

 جىت ؤو الداثسة وبين الدواثس ألازسي اإلاىحىدة في الشسهت إلهجاش مهامها؛
ّ
 ًخم الخعاون بين َرٍ الل

 مجلض ؤلادارة وحعارض اإلاصالح:.4.2.4

السكابي  هكسا ألَمُت مىغىع حعازع اإلاطالح الري ًيشإ دازل مجلع ؤلادازة بين ألاعػاء على الدوز 

دازل اإلاجلع ؿلد هادث العدًد مً الهُئاث العلمُت الدولُت بػسوزة الاهدباٍ لهرا اإلاىغىع إلاا له مً 

عاث  ً في مجالع ؤلادازة ،ولهرا هطذ العدًد مً الدشَس آزاز طلبُت على الشسواث وعلى زلت اإلاظدثمٍس

ع ؤلادازة مً جـػُل على معالجت مىغىع حعازع اإلاطالح ووغعذ الػىابـ التي جمىع عػى مجل

م مؿالبتها بلُام بدازة مجلع الشسهت  مطلحخه الصخطُت على مطلحت الشسهت واإلاظاَمين عً ؾٍس

بةوشاء طُاطت لخعازع اإلاطالح بين ؤعػاء مجلع ؤلادازة واإلادزاء الخىـُرًين مً حهت وبين مطلحت 

دازة وبين اإلادزاء الشسهت مً حهت ؤزسي ،وذلً هكسا ألَمُت حعازع اإلاطالح دازل مجلع ؤلا 

الخىـُرًين وؤزٍس على الشم ؤلاشسافي وؤلادازي دازل اإلاجلع بالشيل الري ًادي بلى وحىد ججاوشاث 

واهدساؿاث جازس بشيل مباشس على مطداكُت ؤعػاء مجلع ؤلادازة في كُامهم بمهامهم ،وفي دزحت 

ً ؿيهم إلدازة الشسهت والسكابت على عم )مدمد مطؿـى طلُمان،  لُاتهاالثلت التي ًىليها اإلاظدثمٍس

 (157، ضـدت 2118

جان اإلاخخصصت إلاجلض ؤلادارة .5
ّ
الشسواث َى  بن البعد الري ؤزرٍ مجلع ؤلادازة في بؾاز خىهمت الل

س اإلاـطلت التي جسؿعها له ،والتي  جىؿٍس على لجان مخسططت حظاعدٍ في ؤداء عمله مً زالٌ الخلاٍز

ص الدوز السكابي لهرا اإلاجلع.  وحدث ؤطاطا بهدؾ حعٍص

خكُذ لجىت اإلاساحعت باَخمام بالؽ ألاَمُت مً الهُئاث العاإلاُت الدولُت لجىت اإلاراجعت: .1.5

اإلاخسططت والباخثين ،وزاضت بعد ؤلازـاكاث والاغؿساباث اإلاالُت في هبري اإلااطظاث العاإلاُت 

سحع َرا الاَخمام للدوز الري ًمىً ؤن جلعبه لجىت اإلاساحعت هألُت مً آلُاث خىهمت الشسواث  ،ٍو

كهس ذلً مً الدازلُت في ٍش ادة الثلت والشـاؿُت في اإلاعلىماث اإلاالُت التي جـصح عنها الشسواث ،ٍو
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س اإلاالُت وؿلا للمعاًير اإلاداطبُت الدولُت ،وبشساؿها  زالٌ دوزَا في اإلاظاعدة في الخإهد مً بعداد الخلاٍز

شٍادة على وقُـت اإلاساحعت الدازلُت باإلااطظاث ودوزَا في دعم وقُـت اإلاساحعت الخازحُت و 

ى ألامس الري ؤدي  الاطخلاللُت لها ،وؤًػا ؤَمُتها في الخإهُد على الالتزام بمبادت خىهمت الشسواث ،َو

ادي  بلى كُام البىزضاث اإلاالُت بمؿالبت اإلااطظاث التي جخداٌو ؤطهمها بها بةوشاء لجىت للمساحعت،ٍو

مً جىـُر مهامهم ومظاولُاتهم بوشاء لجىت اإلاساحعت بلى مظاعدة ؤعػاء مجلع ؤلادازة الخىـُرًين 

وزاضت ؿُما ًخعلم بالىىاحي اإلاداطبُت واإلاساحعت ،مً زالٌ جدظين الاجطاٌ بين مجلع ؤلادازة 

واإلاساحع الخازجي ،واإلاظاعدة في خل اإلاشاول التي كد ًىاحهها مع بدازة الشسهت الخىـُرًت ؿُما ًخعلم 

 .(39، ضـدت 2118ؿىسي عبد الؼني مدمد حىدة، ) باللىاثم اإلاالُت

 واجباث لجىت اإلاراجعت:.1.1.5

جىت لثالر ممازطاث ؤطاطُت 
ّ
ؤ.جدعُم اطخلاللُت اإلاساحع الخازجي والري ًخىكف على ممازطت َرٍ الل

  (Luraspira, 1999, pp. 29-38) جخمثل ؿُما ًلي:

م وجددًد ؤحعابهم ،خُث ًجب على لجىت اإلاساحعت ؤن جلىم ازخُاز  - اإلاساحعين الخازحُين وحؼُيَر

بترشُذ اإلاساحعين الخازحُين الرًً جخىؿس لديهم الىـاءة الالشمت إلاساحعت خظاباث اإلااطظت مً زالٌ 

ىت جللي عسوغهم وعسغها على مجلع ؤلادازة بمرهسة جبين ؿيها هخاثج دزاطتها للعسوع اإلالدمت )لج

اإلاساحعت( على ؤن ٌعسع مجلع ؤلادازة على الجمعُت العامت الخىضُت اإلاسؿىعت مً لجىت اإلاساحعت 

 وحعُين الجمعُت العامت إلاساحع الحظاباث؛

ت للمساحعين وجددًد ؤحعابها ،ًجب على لجىت اإلاساحعت ؤن جلىم  - اإلاىاؿلت على الخدماث الاطدشاٍز

ت مع مساعاة ؾبُعت بـدظ زؿـ ؤلادازة لالزجباؽ باإلاساحعين ا لخازحُين لخىـُر الخدماث الاطدشاٍز

جلً الخدماث ،وهكسا ألن ألاحعاب التي ًدطل عليها اإلاساحعين ملابل زدماث اإلاساحعت والخدماث 

ت لإلدازة كد جازس على اطخلاللُتهم ،ولرا ًجب على لجىت اإلاساحعت ؤن جـصح جإزير جلً  الاطدشاٍز

ي ألاداء اإلانهي ،وؤن بحساءاث وممازطاث اإلاساحعت التي ؤجبعذ واؿُت الخدماث على اطخلاللُتهم ومظخى 

 لخإهُد ذلً؛

ب  - ؿدظ حىاهب عدم الاجـاق بين اإلاساحعين الخازحُين وؤلادازة مً زالٌ العمل على جلٍس

وحهاث الىكس بُنهما وجػُِم هىاحي الازخالؾ مع اإلاداؿكت في هـع الىكذ على اطخلاللُت اإلاساحعين 

ت الاجطاٌ اإلاباشس وػير اإلالُد للمساحعين الخازحُين بلجىت اإلاساحعت إلاىاكشت ؤي ،هما ًجب بج اخت خٍس

 مىغىعاث.
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ؿدظ هكم السكابت الدازلُت والعالكت مع اإلاساحعين الدازلُين: حظخؿُع لجىت اإلاساحعت اإلاظاَمت  ب.

حهت ؤزسي باإلااطظت في جدعُم هكام السكابت الدازلُت مً حهت والعالكت مع اإلاساحعين الخازحُين مً 

م:   (Alan Rein stein ,Davidrlgabhart, 1987, pp. 72-80) عً ؾٍس

عد مً ؤَم مظاولُاث لجىت اإلاساحعت خُث ؤن هكم السكابت  :ؿدظ هكم السكابت الدازلُت - َو

يي للمداطبين  را ما ؤوص ى به اإلاجمع ألامٍس الدازلُت الـّعالت حعخبر غسوزة لىجاح اإلااطظت ،َو

س للجمهىز عً ؿعالُت هكم السكابت الدازلُت اإلاؿبلت باإلااطظت وبعداد اإلاساحع  اللاهىهُين بةعداد جلاٍز

س ًخػم  ً زؤًه بسطىص ذلً.الخازجي جلٍس

ت بين لجىت اإلاساحعت  :العالكت مع اإلاساحعين الدازلُين - مً الػسوزي وحىد عالكت عمل كٍى

س اإلاالُت وشٍادة ؿاعلُت لجىت اإلاساحعت  واإلاساحعت الدازلُت بهدؾ الخؼلب على مشىالث بعداد الخلاٍز

جب ؤن جلىم لجىت اإلاساحعت في َرا الطدد بما ًلي:  ،ٍو

  اإلاساحعت الدازلُت واإلاىاؿلت عليها؛ؿدظ الثدت 

 ؿدظ زؿت اإلاساحعت الدازلُت واإلاىاؿلت عليها؛ 

 الخيظُم مع اإلاساحعين؛ 

 الخإهد مً حىدة اإلاساحعت الدازلُت ،وؤنها جخم وؿلا إلاعاًير ألاداء اإلانهي للمساحعت الدازلُت؛ 

 جدعُم اطخلاللُت اإلاساحعين الدازلُين؛ 

 ت الاجطاٌ اإلاباشس وػ  ير اإلالُد لسثِع بدازة اإلاساحعت الدازلُت مع لجىت اإلاساحعت.بجاخت خٍس

س اإلاالُت - ت  :ؿدظ الخلاٍز س اإلاالُت الظىٍى ًكهس دوز لجىت اإلاساحعت مً زالٌ ؿدظ الخلاٍز

للماطظت واإلاعلىماث آلاهُت مع الترهيز بطـت زاضت على الظُاطاث اإلاداطبُت التي جؿبلها اإلااطظت 

اث الهامت ،ؤطباب الخؼيراث الهامت في  ألازكام واليظب اإلاالُت والبىىد الؼير عادًت ،جإزير وؤطباب الدظٍى

جلدًساث ؤلادازة ،هـاًت ؤلاؿطاح وهرا حىاهب عدم الاجـاق بين اإلاساحع وؤلادازة ،بِىما ًسي البعؼ 

س اإلاالُت ،مع الترهيز على هـاًت  آلازس في ؤن اإلاظاولُت ألاطاطُت للجىت اإلاساحعت جخمثل في ؿدظ الخلاٍز

 ومىغىعُت ومالثمت ؤلاؿطاح الظُاطاث اإلاداطبُت وجلدًساث ؤلادازة.

 لجىت الخعييىاث .2.5

هي بخدي لجان مجلع ؤلادازة وجخيىن لجىت الخعُِىاث مً ؤعػاء ال ًلل عددَم عً زالزت ؤعػاء مً 

ؤعػاء مجلع ؤلادازة الؼير جىـُرًين اإلاظخللين ،خُث ًخم حعُُنهم مً ؾسؾ مجلع ؤلادازة ،وؤن ًسؤض 
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ّ
جىت اللُام بمجمىعت َرٍ اللجىت زثِع ألاعػاء الؼير جىـُرًين اإلاظخللين وفي َرا ؤلاؾاز جخىلى َرٍ الل

مً الىاحباث مً بُنها دزاطت وجددًد ألاشخاص اإلاخىكع جسشُدهم إلاىطب زثِع مجلع ؤلادازة 

ومىطب العػى اإلاىخدب وذلً في غىء اإلاخؿلباث التي جم وغعها مً كبل مجلع ؤلادازة ، باإلغاؿت 

مبادت خىهمت الشسواث بلى ذلً جلىم لجىت الخعُِىاث بمساحعت ؤلازشاداث الخاضت بخؿبُم كىاعد و 

س وجددًث جلً ؤلازشاداث، هما ًجب على لجىت  وبمداد مجلع ؤلادازة بالخىضُاث الخاضت بخؿٍى

ا الظىىي ؾبُعت عملها وألاطع التي جم على ؤطاطها ازخُاز مجلع  َس الخعُِىاث ؤن جىضح في جلٍس

 (115-113، الطـداث 2118)مدمد مطؿـى طلُمان،  ؤلادازة

د عً طخت : لجىت اإلاكافآث .3.5 جخيىن لجىت اإلاياؿأث مً ؤعػاء ال ًلل عددَم عً زالزت وال ًٍص

خم حعُُنهم مً ؾسؾ مجلع ؤلادازة  ؤعػاء مً ؤعػاء مجلع ؤلادازة ػير الخىـُرًين اإلاظخللين ،ٍو

  لجىت اإلاياؿأث:والري ًسخاز عػى منهم ليي ًلىم بمهام زثِع اللجىت ومً مهام 

ػاث ومياؿأث ؤعػاء مجلع ؤلادازة وهباز الخىـُرًين ،وجساعي عىد  - وغع طُاطاث واضحت لخعٍى

 وغع جلً الظُاطاث اطخسدام معاًير مسجبؿت باألداء؛

ً الخىـُرًين  - اللُام بمساحعت واعخماد الخؿـ الخاضت بالحىاؿص التي ًخدطل عليها هباز اإلادًٍس

 بالشسهت؛

بخلُُم ذاحي ألدائها ،وذلً على ؤطاض طىىي بهدؾ جددًد ما بذا واهذ جلىم كُام اللجىت  -

 بمظاولُاتها بـعالُت ؤم ال.

 الخاجمت:.6

 جبين لىا مً زالٌ َرٍ الدزاطت الدوز الري لعبه مجلع ؤلادازة في بزطاء مكاَس خىهمت

الشسواث ،ألامس الري ؤدي بالعدًد مً الدٌو ومً ؤحل جىكُم ؤهثر إلااطظاتها بلى بدزاج عدد مً 

جان جابعت إلاجلع ؤلادازة مً ؤحل الخسـُؼ مً اإلاظاولُاث اإلاللاة على عاجم َرا ألازير ،والتي 
ّ
الل

را ال ٌعني ؤنها جلىم بىقاثـه وبهما ج جان خالذ دون كُامه بىاحباجه على ؤهمل وحه ،َو
ّ
لىم َرٍ الل

بلى َى ضاخب اليلمت ألازيرة ،هما ًخدمل اإلاظاولُت الياملت عً ؤي  س مـطل للمجلع ٍو بسؿع جلٍس

جان هي لجىت اإلاساحعت ،لجىت الخعُِىاث ولجىت 
ّ
جان ،وؤَم َرٍ الل

ّ
جطسؾ ؤو عمل جىص ي به َرٍ الل

جان باَخمام العدًد مً الىخاب وألاوادًم
ّ
ُين وذلً كطد بغـاء اإلاياؿأث خُث خكُذ َرٍ الل

اطخلاللُت ؤهبر على عملها والتي طدىعىع في ألازير على حىدة ؤداء مجلع ؤلادازة ،ومً زم حىدة 

 خىهمت الشسواث.
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ت ،مطس: ،الداز  ،"اإلاساحعت الدولُت وعىإلات ؤطىاق زؤض اإلااٌ".(. 2115ؤمين الظُد ؤخمد لؿـي. )-7 ،ؤلاطىىدٍز
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(. ،"ؿعالُت الحىهمت ودوزَا في الحد مً الـظاد اإلاالي و 2112دادن عبد الؼني، طعُدة جلي . ) -8

خىهمت الشسواث هألُت للحد مً ". 2112ماي  7و 6ؤلادازي"،،حامعت مدمد زُػس،بظىسة ًىمي 

  الـظاد اإلاالي وؤلادازي".

س الحاهمُت اإلااطظُت في البىىن "، ، العدد 2113دَمش وعُم ،بسحاق ؤبى شز عـاؾ. )-9 (. ،" جدظين وجؿٍى

 .مجلت البىىن في ألازدنالعاشس، اإلاجلد الثاوي والعشسون دٌظمبر. 

-دزاطت ملازهت –اث ومعالجت الـظاد اإلاالي وؤلادازي ، "خىهمت الشسو(. 2116طلُمان، مدمد مطؿـى. ) 11

 مطس. "،.

(. ،"ؤزس حىدة اإلاساحعت الخازحُت على عملُاث بدازة ألازباح " ، ،اإلاجلد 2118طمير وامل مدمد عِس ى. )-11

ت ،. 45  .مجلت ولُت الخجازة للبدىر العلمُت،العدد الثاوي ؤلاطىىدٍز

ً" ،ػسؿت الخجازة ،،"خ(. 2113طىلُـان حىن وآزسون . )-12 ىهمت الشسواث في اللسن الىاخد والعشٍس

ىُت.  واشىؿً: ،مسهص اإلاشسوعاث الدولُت الخاضت ،. ألامٍس

(. ،" الحىم الجُد في اإلاطادز واإلااطظاث اإلاالُت العسبُت خظب اإلاعاًير العاإلاُت" ،،. 2115شاهس ؿااد. )-13

 .مجلت اجداد اإلاطازؾ العسبُت
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ت، : الداز الجامعُت،. ، " خىهمت الشسواث "،.(. 2115ؾازق عبد العاٌ خماد. ) -14  ؤلاطىىدٍز

ت"، ،،. 2119عادٌ زشق . ) -15 ملخلى "الحىهمت (. ،"الحىهمت وؤلاضالح اإلاالي وؤلادازي مع عسع للخجسبت اإلاطٍس

ت  وؤلاضالح ؤلادازي في اإلااطظاث الحيىمُت" ،اللاَسة ،ميشىزاث اإلاىكمت العسبُت للخىمُت ؤلاداٍز

 مطس. ؤعماٌ اإلااجمساث.

 مطس: داز النهػت العسبُت ،مؿبعت ؤلازىة ألاشلاء للؿباعت . ،"جلُُم ألاداء".(.  1998عبد اإلادظً جىؿُم. )-16

مرهسة ". -دزاطت خالت الجصاثس–(. ،" دوز آلُاث السكابت في جـعُل خىهمت اإلااطظاث 2114عبدي وعُمت . )-17

 الجصاثس.-. وزكلت لحلىق والعلىم الاكخطادًتماحظخير ،ولُت ا

(. ، "لجان اإلاساحعت هإخد دعاثم خىهمت الشسواث" ، ،اإلاجلد الثاوي 2111عىع بً طالمت السخُلي . ) -18

ً ،العدد ألاٌو ،حدة ،العسبُت الظعىدًت.  صوالعشٍس  .مجلت اإلالً عبد العٍص

بادت الحىهمت اإلااطظُت في اإلاطازؾ الـلظؿُيُت (. ،"مدي جؿبُم م2118ؿىسي عبد الؼني مدمد حىدة. )-19

،مرهسة وؿلا إلابادت مىػمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت ومبادت لجىت باٌش للسكابت اإلاطسؿُت " ، ،. 

 . ػصة ،ؿلظؿين.ماحظخير ،الجامعت ؤلاطالمُت

ألازدن: ،داز  العسبي" ،،.،"جؿىٍس هـاءة مجالع ؤلادازة في العالم (.  2118مدمد مخي الدًً الخؿُب . )-21

 الُاشوزي ،عمان ،.

ً الخىـُرًين"،.(. 2118مدمد مطؿـى طلُمان. )-21  ،"خىهمت الشسواث ودوز ؤعػاء مجالع ؤلادازة واإلادًٍس

ت: الداز الجامعُت ،، ،.  ؤلاطىىدٍز

ن خىهمت ،مبادت مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت بشإ(. 2114مسهص اإلاشسوعاث الدولُت الخاضت. )-22

 الشسواث ،.

اوي هىز الدًً ،شزشاز العُاش ي . )-23 اإلالخلى الدولي (. ،"بدازة اإلاساؾس في قل خىهمت الشسواث " ، . 2119مٍص

 ،حامعت عىابت . خٌى الحىهمت وؤزالكُاث ألاعماٌ في اإلااطظاث.

دهُت بمبادت الحاهمُت (. "مدي التزام شسواث اإلاظاَمت العامت ألاز 2117هىز عبد الىاضس ،مؿس مدمد ،. )-24

اإلاجلت ألازدهُت في ادازة اإلااطظُت" ، ، اإلاجلد الثالث،العدد ألاٌو ،الجامعت ألازدهُت ،ألازدن ،. 

 .ألاعماٌ

(. ،"دوز خىهمت الشسواث في جدلُم حىدة اإلاعلىمت اإلاداطبُت" ، 2111َىام حمعت ،لعشىزي هىاٌ. )-25

اإلالخلى الدولي خٌى الحىهمت اإلاداطبُت دٌظمبر.  8و 7،حامعت العسبي بً مهُدي ،ؤم البىاقي ًىمي 

اهاث وآؿاق.   للماطظت واكع َز
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 ملخص: 

يهضف هظا امللااٌ مللغفات ماضث  زاغ ؾ اؾات الخدلحاا الجملاامة امللضمات ماك ػاغف الايومات الجؼائغ ات،       

كلااق كؼااااق امل ؾؿاااث الااااسحرة ااملخوؾااؼت ااملااااسغة الخابلاات للووالااات الوػا اات لاااضك  احكااس   الكاااملا  

ANSEJت، ا زااظ رااوعة ، خ ااض ؾااإخ  ءكؼاااع ملداات كااك ماه اات الخدلحااا الجملااامة اااي ءػاااع الؿ اؾاات الجملائ اا

كامات كااك مل اوو الووالاات الوػا ات لااضك  احكاس   الكااملا ، اه ل ات كماا  هاظا ال  عاات ااي زلاام املكاااع م، 

ز  ملغفت اللالكت بحن املخسحريك ماك زاالٌ ملغفات كاضص امل ؾؿااث ااي هاظا اللؼااق الخابلات ل اظا ال  عات، 

 ي النهوض بهظا اللؼاق  و ال.ز  ملغفت ما ءطا وانذ هظا الؿ اؾت فلالت  و ال اه  ؾاكضث فلال ا

جدلحااااااا ظملاااااامة، م ؾؿاااااااث راااااسحرة امخوؾااااااؼت، الووالاااااات الوػا ااااات لااااااضك  احكااااااس    الكلمااااااث املفخا ياااااات:

 الكملا .

 JEL:E62 ;H30جصييف 

Resumé  

   Cet article vise à examiner l'impact de la politique de motivation fiscale 

du gouvernement algérien sur le secteur des petites et moyennes entreprises 

de l'ANSEJ et à donner un aperçu des mesures de motivation fiscale en 

matière de politique budgétaire. Et comment le travail de ce corps dans la 

création de projets, puis connaître la relation entre les deux variables en 

connaissant 
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 le nombre d'institutions dans ce secteur de ce corps, puis savoir si cette 

politique efficace ou non et a effectivement contribué à promouvoir le 

secteur ou non. 

mots clés: motivation Fiscale, petites et moyennes entreprises, Agence 

nationale pour le soutien à la jeunesse et l'emploi. 

Jel Classification Codes: E62 ;H30 
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 . مقدمت: 1

جخيون اكخااصياث ظم م الضٌا مك مجموكاث مدكابىت مك امل ؾؿاث حلم  اي مجاالث     

النكاغ الاكخااصي املسخللت، اجنكأ ب نها كالكاث حلام  مخاوكت، ال ظا امل ؾؿاث  نواق مسخللت 

نجض مك ب نها امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت، هظا ألازحرة ج صي صاعا هاما اي النكاغ الاكخااصي 

الت خ ض حلم  كلق جام خه ااػصهاعا، اهظا ملا جخمخم به مك مؼايا كضيضة اي مجاالث مخاوكت للض

وامل اعاث الخاـ م ت االلضعة كلق الابخياع االخلغف كلق  خواٌ الؿوق اكغبها مك املخلاملحن مل ا، 

ا يخللم اكضعتها كلق ءنخاط ؾلم ازضماث حلخبر بمشابت مضزالث إلنخاط ؾلم ازضماث  زغث زارت ف م

 بداظ اث امل ؾؿاث الىبرث التي جدخاط ملا كض جنخجه امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت.

امم جؼايض ؿاهغة قملذ الملؼالت زاورا اي فعت زغ جي الجاملاث اامللاهض،  صث طلً بالضٌا    

املخلضمت االاام ت ءلق الخلىحر اي زلم فغص كم  احكس   ل ظا الكغ دت، اهظا مك زالٌ حلم م 

ؽ فىغة اللم  الاغ باالكخماص كلق امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت باكخملاعها كااغا فلاال امدغوا اغغ 

اي الخام ت الاكخااصيت، اهظا مك قأنه مؿاكضة جلً اللعت مك اللاػلحن كك اللم  كلق جيو ك 

 م ؾؿاث رسحرة امخوؾؼت اجؼو غها.

كلق نجاح هظا اللىغة، احؿاه  اي  اكض  رملدذ الضٌا جأزظ باألؾال ب الاضيشت التي حؿاكض    

جام ت هظا اللؼاق، امك هظا ألاؾال ب نجض ؾ اؾت الخدلحا الجملامة التي تهضف ءلق الخأزحر كلق النكاغ 

الاكخااصي بمسخلف كاارغا مك زالٌ ألاصاة ال امت لظلً اهي الظغائب، خ ض جلوو الضالت مك 

ل ات صان  زغث، كك ػغ م الاؾخلانت بمسخلف زالل ا بخوظ ه امل ؾؿاث ءلق الاؾدشماع اي  نكؼت م

ألاصااث املؿخلملت اي ؾ اؾت الخدلحا الجملامة، االتي نجض مك ب نها لاكلاع، الخسل ع اي امللضالث 

الظغ ب ت اغحرها مك الؿ اؾاث، احلخبر امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت  ه  امل ؾؿاث املؿتهضفت كلق 

خااص كوي امخماؾً ي صي بالضالت الهدؿا  ميانت اكخااصيت املؿخوث الوػني، اطلً مك  ظ  زلم اك

 ملخبرة بحن مسخلف صٌا اللال  زارت املخلضمت منها.

ا حلخبر الووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا  مك بحن ال  عاث التي جلوو بخلضي  يض اللون للعت   

جاالث، فيي جوفغ ل   الكملا  ختى يدؿنى ل   ءنكاع م ؾؿت رسحرة  ا مخوؾؼت اطلً اي مسخلف امل

مسخلف الكغاغ الظغاع ت لللم  مك زالٌ حؿ    لاظغاعاث لاصاع ت اهظا جوفحر الخدلحا الجملامة مك 

زالٌ الخسل ظاث الاكلاعاث الظغ ب ت بمسخلف  قيال ا. امك زالٌ ما ؾملم ؾالوو بؼغح ءقيال ت 

 الملدض كلق الادو الخالي:
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بائي في دعم وجىميت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت إلى أي مدي ساهمذ سياست الخحفيز الج

 الخابعت للىكالت الىطىيت لدعم وحشغيل الشباب بالجسائر؟

 اؾالوو بالخؼغق ءلق اللاارغ الخال ت:

 مل وو ؾ اؾت الخدلحا الجملامة -

 نـغة كامت خٌو الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  -

الاسحرة ااملخوؾؼت الخابلت لووالت صك  احكس   صاع الخدلحا الجملامة اي جام ت امل ؾؿاث  -

 ANSEJ الكملا 

 : مفهىم سياست الخحفيز الجبائي1

التي حؿعق الضالت مك زالل ا ءلق  يلخبر الخدلحا الجملامة  خض  ه   ؾال ب الؿ اؾت الجملائ ت

جدل م الخام ت الاكخااصيت احلم  هظلً مك زالٌ هاجه الؿ اؾت كلق جوظ ه الاؾدشماع اي مجاالث 

مل ات  ا ءلق مااػم مل ات افم ألاهضاف املؿؼغة مؿمللا.ا خ  طلً مك زالٌ جلضي  مؼايا احؿ  الث 

 .لهلاض امل ؾؿاث كلق الاؾدشماع اي قتى املجاالث احصج 

 حعريف الخحفيز الجبائي  

 هاان كضة حلاع يف مسخللت للخدلحا الجملامة نظهغ  هم ا: 

هو جسل ف مك ملضٌ الظغائب  ا الالتااماث الجملائ ت التي جماذ الخعريف ألاول:  1-1

للمؿخل ض بكغغ جل  ضا بلضة ملايإـ فيي مؿاكضاث مال ت غحر مملاقغة جماذ لمللع 

)  مون بمللع امللايحر االكغاغ املدضصة مك ػغف املكغقألاكوان الاكخااصيحن الظيك يلتا 

 (118، رلدت 2003نارغ مغاص، 

الخدلحا  ا الخدغ ع الجملامة هو كملاعة كك مجموكت مك لاظغاعاث الخعريف الثاوي:  1-2

جوظ ه االدؿ  الث طاث الؼابم الخدلحاي جخسظا الضالت لاالح فعت مل ات لسغض 

)بانكوصة عف م، صانة  نكاػ   اامل ؾؿت الخارت هي املؿتهضفت ألاالق مك هظا لاظغاعاث

 (49، رلدت 2003هملحر ملاقو، ، 

هو ءظغاع زاص غحر ءظملاعي لؿ اؾت اكخااصيت حؿتهضف الااٌو كلق  لث:االخعريف الث 1-3

ؾلون ملحن مك ألاكوان الاكخااصيحن يوظه اهخمام   ءلق الاؾدشماع اي مااػم  ا م اصيك 

)اقان اخمض،  ل  يلىغاا اي ءكامت اؾدشماعاته  فيها مك كمل  ملاب  امخ اػاث مماوخت ل  

 (71رلدت ، 2006
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مك زالٌ الخلاع ف الؿابلت نؿخسلص  ن الخدلحا الجملامة مجموكت مك لاظغاعاث األاؾال ب 

طاث الؼابم لاغغامة مخمشلت اي املؿاكضاث املال ت غحر اململاقغة املماوخت مك ػغف الضالت بس ت النهوض 

 وان املؿخل ضان.بلؼاق ملحن اي نؼاق الخام ت، افم قغاغ املايإـ مدضصة يلتاو بها ألاك

)  :اجغجىؼ الضالت اي ماذ الخدلحا الجملامة كلق اللؼاق الخاص اطلً ملا يمحاا كك اللؼاق اللاو با

 (119-118، الالداث 2003نارغ مغاص، 

   ؛طلف حج  الاؾدشماع مما يترجب كلق طلً نلص حج  لانخاط االدكس 

  ؛املضن الىبرث ألاهثر جؼوعا زاورا الكمال ت مما ي صي ءلق ازخالٌ اي الخواػن الخمغهؼ اي 

 .الاؾدشماع اي اللؼاكاث الاؾتهاله ت ألاهثر عبدا االتي ال جخؼلب هلاعاث اكضعاث كال ت 

 خصائص الخحفيز الجبائي.2

-41، الالداث 2002)للال عمظانة،،  مك زالٌ الخلاع ف الؿابلت نؿخسغط الخاائص الخال ت: 

42) 

خ ض يترن لألكوان الاغ ت اي الازخ اع بحن الخظوق  ا كضو الخظوق  إحراء اخخياري: 2-1

 للكغاغ اامللايإـ املدضصة لالؾخلاصة مك الاوافؼ.

ءن هضف  ي صالت مك اطم ؾ اؾت الخدلحا الجملامة هو اي ءػاع ؾ اؾت إحراء هادف: 2-2

 اكخااصيت لخام ت اجؼو غ اءنلاف مااػم ملؼالت  ا كؼاكاث م مت اي مسؼؽ الخام ت. 

ءن اللعت مك امليللحن بالظغائب امللا حن بالخدلحا الجملامة يخوظب كليه  إحراء له مقاًيس: 2-3

 هاوك ت النكاغ اميان لاكامت مك  ظ  الاؾخلاصة مك الخدلحا. اختراو امللايإـ االكغاغ املدضصة

 ي  ن ألاكوان املؿخل ضيك مك الخدلحا الجملامة يدالون كل ه مقابل(:  -وحىد الثىائيت)فائدة2-4

 ملاب  الاؾدشماع اي اللؼاكاث  ا املااػم التي جخماش ى مم ألاهضاف الخامو ت املؿؼغة مك ػغف الضالت.

االخدلحااث املسخللت، اكض جيون كلق قي  صك  مالي مملاقغ هماذ  الدؿ  الثاهي الىسيلت: 2-5

كغاض، ا اي قي  امخ اػاث ظملائ ت اهي ألاهثر اؾخلماال اهي كملاعة كك جسل ع اي ملضالث الظغ ملت  ا 

 لاكلاع مك بلع الالتااماث الجملائ ت افم قغاغ مدضصة.

 اهداف الخحفيز الجبائي.3

هاان نوكحن مك ألاهضاف: اكخااصيت ااظخماك ت، حؿعق الضالت ءلق جدل ل ا مك زالٌ جؼمل م 

 ؾ اؾت الخدلحا الجملامة. 
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 : ألاهداف الاقخصادًت3-1

 (60، رلدت 2002)يونـ اخمض الملؼغ م،  اجخمش  ألاهضاف الاكخااصيت للخدلحا الجملامة ف ما يلي:

  جام ت الاؾدشماع مك زالٌ جسل ع اللبئ الظغ بي  ا ءلسائه ول ا امك ز  نلص حج  الخيال ف

التي جخدمل ا امل ؾؿت املؿخل ضة مك الخدلحا مما يجلل ا جوظه هاجه الوفوعاث الجملائ ت ءلق 

 ؛الاؾدشماع ابالخالي ءميان ت ماافؿت املاخجاث ألاظاب ت

 الػمت لإـ فلؽ للل او بلمل ت الخام ت ب  الؾخمغاعها خ ض صك  الواعصاث مك الؿلم الغ ؾمال ت ال

يخلحن كلق الاـاو الظغ بي حصج م اؾخحراص مش  هظا الؿلم كلق ألاك  اي املغاخ  ألاالق مك خ اة 

 ؛امل ؾؿت الخارت

 ؛حصج م املكاع م التي جدلم جيامال اكخااصيا 

 ؛وػني للخام تجوظ ه الاؾدشماعاث ندو ألانكؼت طاث ألاالو ت اي املسؼؽ ال 

  ؛حصج م املكاع م التي جوفغ ماارب قس 

  جدا   ءيغاصاث ءطاف ت مغجملؼت بخؼو غ الااصعاث هاد جت ملؿاكضة اللمل اث لانخاظ ت التي

 ؛تهضف ءلق جاضيغ الؿلم زاعط كؼاق املدغاكاث

  ػ اصة ءيغاصاث الخؼ ات مؿخلملال، فخام ت الاؾدشماع ج صي بالظغاعة كلق جاوق النكاغ الاكخااصي

اماه نمو اللغاق لانخاظ ت مما ينخج كاه حلضص اللمل اث الخاطلت للظغ ملت مما ي صي ءلق احؿاق 

الخدلحا  الوكاع الظغ بي اهظا ي صي ءلق ػ اصة الاا لت الجملائ ت االكي  املوالي يوضح آل ت كم 

 .الجملامة اي ػ اصة مواعص الخؼ ات مؿخلملال

ت في زيادة مىارد الخسيىت العامت1الشكل رقم ) مسخقبال  (: آليت عمل السياست الخحفيًز

 
 ، عؾالتدور الخحفيزاث الجبائيت في حلب الاسدثمار ألاحىبي املباشر نك ضة ملؼاػ، املصدر:

 .54ص ،2006 ت، ظاملت ؾلض صخلب الملل ضة،الللوو الاكخااصي ول ت منكوعة، غحر ماظؿخحر
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مك الكي  الؿابم يخطح  ن ؾ اؾت الخدلحا الجملامة الللاٌ ج صي ءلق ػ اصة اللغاق لانخاظ ت مك 

زالٌ ػ اصة امل ؾؿاث املدلؼة اهظا ما ي صي ءلق ػ اصة الوكاع الظغ بي ااحؿاكه مما ي صي ءلق ػ اصة 

كضصه   صث طلً لؼ اصة الاا لت الظغ ب ت ااي ألازحر ػ اصة كضص امليللحن بالظغ ملت، خ ض ولما ػاص 

 ملواعص الخؼ ات اللموم ت.

 : ألاهداف الاحخماعيت3-2

 (31، رلدت 1981)كملض املال  فوػي،  ا جخمش  ف ما يلي:

قس  ظضيضة  املؿاهمت اي امخااص خضة الملؼالت مك زالٌ جوفحر ماارب امخصاص البطالت:- -

حؿمذ ءكاصة  فالخدلحااث االامخ اػاث املماوخت للمؿدشمغ ك جمىك مك جوفحر مواعص مال ت،

 اؾدشماعها بإنكاع م ؾؿاث رسحرة  ا فغك ت يخؼلب حؿ حرها احكس ل ا يض كاملت ظضيضة.

ا خ  طلً مك زالٌ الاوافؼ الجملائ ت املوظ ت لدصج م الاؾدشماع اي جحقيق الخىازن الجهىي:  -

ااػم املدغامت املغاص جام تها اجؼو غها مك  ظ  جلل ص ال وة ب نها ابحن املااػم املالكت امل

 .اكخااصيا مما يدض مك ؿاهغة الجااح الغ لة ازلم ظو مؿخلغ للؿيان

يمىك  ن جخ  كمل ت جوػ م كاصٌ للضز  بحن  فغاص املجخمم مك زالٌ  الخىزيع العادل للدخل: -

حن اجوػ له كلق  فغاص املجخمم اي قي  نللاث حلوص بالالم كلق الاكخؼاق الجملامة مك امليلل

الجم م مش  الصات ، الخلل  ، املغافم اللموم ت...الخ، فملـ  الدكغ لاث الظغ ب ت حؿمذ 

بإكلاع طغ بي للضزٌو التي جل  كك مؿخوث ملحن ألنه ال يا  ءلق خض مدضص كانونا مما 

 ظغ ملت.يدلم كضالت اي الاكخؼاق مك امليللحن بال

ا انؼالكا مك و  هظا ألاهضاف الجؼئ ت, جداٌا ؾ اؾت الخدلحا الجملامة جدل م ال ضف ألاهبر ا  

 .هو جلضي  الضك  اللللي ا اللوي للخام ت الاكخااصيت امك اعائها الخام ت الاظخماك ت

 ANSEJ: هظرة عامت  ى الىكالت الىطىيت لدعم وحشغيل الشباب 4

حلخبر الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  ءخضث ال  عاث املؿ الت كك امل ؾؿاث الاسحرة     

ااملخوؾؼت ابالت  صق كك اؾخدضار ماارب قس  كك ػغ م امل ؾؿاث املاسغة، فالووالت ظاعث 

كاع م هأصاة اكخمضتها الايومت لللظاع كلق الملؼالت افخذ  بوبا املؿخلمل   ماو الكملا  الؼموح طاا امل

 .الخارت ءطا حللم ألامغ باؾخسالٌ الىلاعة اعرض لاميان اث ل ا مدل ا اي ؾب   جدل م الغفاه ت

 ANSEJحعريف الىكالت الىطىيت لدعم وحشغيل الشباب .1.4

 افلا ملا ظاع اي : ANSEJ نكئذ الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا      
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، االظي يظ  ءنكاع الووالت الوػا ت 1996ؾبخمبر  08امل عر اي  296-96املغؾوو الخال ظي عك  

 12امل عر اي  231-98لضك  احكس   الكملا  اجدضيض كانونها ألاؾاس ي )امللضٌ باملغؾوو الخال ظي عك  

 (.1998ظانلة 

 ءن عئإـ الايومت:

  الخيو ك املنهي؛بااعا كلق جلغ غ اػ غ اللم  االامايت الاظخماك ت ا 

  ( ماه؛02)الللغة 116ا 4-81ابااعا كلق الضؾخوع ال ؾ ما املاصجحن 

   ااملخظمك الخوظ ه للم ؾؿاث  1988ظانلة  12امل عر اي  88/01ابملخض ى اللانون عك

 اللموم ت االاكخااصيت، امللضٌ ااملخم ؛

   خللم بترك ت الاؾدشماع؛اامل 1993 هخوبغ  05امل عر اي  93/12ابملخض ى املغؾوو الدكغ عي عك 

   ااملخظمك كانون املال ت الخىم لي لؿات  1996ظوان  24امل عر اي  96/14ابملخض ى ألامغ عك

 ماه؛ 16، ال ؾ ما املاصة 1996

   ااملخظمك حل حن عئإـ  1995صيؿمبر  31امل عر اي  95/450ابملخض ى املغؾوو الغئاس ي عك

 الايومت؛

   ااملخظمك حل حن  كظاع  1996ظانلة  05امل عر اي  96/01بملخض ى املغؾوو الغئاس ي عك

 الايومت؛

   ااملخللم بضك  حكس    1996ظوان  02امل عر اي  96/234ابملخض ى املغؾوو الغئاس ي عك

 الكملا ؛

   الظي يدضص ه ل اث حؿ حر  1996ؾبخمبر  08امل عر اي  96/295بملخض ى املغؾوو الخال ظي عك

 بلاوان الااضاق الوػني لضك  حكس   الكملا . 302-087خؿا  الخسا ص الخاص عك  

 يغؾ  ما يأحة:

ااملظووع  1996ظوان  24امل عر اي  96/14مك ألامغ عك   16كمال بأخياو املاصة  املادة ألاولى:

 كالا، جدضر ه عت طاث ػابم زاص حؿغي كليها  خياو هظا املغؾوو حؿمى الووالت الوػا ت لضك  

 حكس   الكملا  اجضعق اي رلب الاص بالووالت.

 جوطم الووالت جدذ ؾلؼت عئإـ الايومت.املادة الثاهيت: 

 يخولق الوػ غ امليلف بالدكس   املخابلت اللمل ت لجم م نكاػاث الووالت. دة الثالثت:املا
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 جخمخم الووالت بالصخص امللاوي االاؾخلالٌ املالي. املادة الرابعت:

ييون ملغ الووالت بمضيات الجؼائغ اللارمت، ا مىك نلله ءلق  ي ميان آزغ مك  املادة الخامست:

ظي يخسظ بااعا كلق جلغ غ مك الوػ غ امليلف باألقساٌ، ا مىك ان جدضر الترا  الوػني.بمغؾوو جال 

 الووالت  ي فغق ظ وي  ا مدلي بااعا كلق كغاع مجلؿ ا الخوظ يي.

مك زالٌ ألاخياو ااملواص الؿابلت نؿخسلص ءلق  ن الووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا  ه عت 

ٌ املالي، جسظم لؿلؼت عئإـ الايومت، ءال  نها طاث ػابم زاص جخمخم بالصخا ت امللاو ت االاؾخلال

 رملدذ جدذ الؿلؼت اململاقغة لوػ غ اللم  االظمان الاظخماعي املغها الغئإس ي  2003اي ؾات 

 الجؼائغ اللارمت، ال ا فغاق ظ و ت اي مسخلف  نداع الوػك.

 مهام الىكالت الىطىيت لدعم وحشغيل الشباب وآليت عملها2.4

)الامانت اللامت  جخمش  م او الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  ف ما يلي: :مهام الىكالت .1.2.4

 (1996للايومت الجؼائغ ت ، 

جلضي  الضك  االاؾدكاعة ملؿخدضسة امل ؾؿاث املاسغة امخابلت مؿاع التره ب املالي احلملعت  -

 اللغاض ملكاع ل   ػ لت جال ظ املكغاق؛

جسا ااث الااضاق الوػني لضك  حكس   الكملا  ال ؾ ما منها لاكاناث اجسل ع حؿ حر  -

 نؿب اللوائض اي خضاص ألاغللت املال ت التي يظل ا الوػ غ امليلف بالدكس   جدذ جاغف ا؛

جملل غ  صاا  املكاع م بمسخلف لاكاناث التي يماد ا الااضاق الوػني لضك  احكس   الكملا   -

 تي يدالون كليها؛ االامخ اػاث ألازغث ال

الل او بمخابلت الاؾدشماعاث التي ياجؼها الكملا  طاي املكاع م، مم الاغص كلق اختراو باوص  -

صفاجغ الكغاغ التي جغبؼ   بالووالت، امؿاكضته  كاض الااظت لضث امل ؾؿاث اال  عاث 

 امللا ت بإنجاػ الاؾدشماعاث؛

 حصج م و  قي  مك  قياٌ ألاكماٌ االخضابحر ال اصفت ءلق جغك ت ءخضار ألانكؼت  ا جوؾ ل ا. -

 اهظلً جيلف الووالت بالخاوص بما يلي: -

جظم جدذ جاغف  صاا  املكاع م و  املللوماث طاث الؼابم الاكخااصي االخلني االدكغ عي  -

 االخاـ مي املخللم بمماعؾت نكاػ  ؛

 عت  ا ملاالت  ا م ؾؿت ءصاع ت كموم ت يخمش  هضف ا اي  ن جؼلب ءبغاو اجلاك اث مم و  ه -

 ءنجاػ بغامج جيو ك الكملا  طاي املكاع م لاؿا  الووالت؛
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 امك  ظ  الل او بم او الووالت كلق  خؿك اظه، كليها الل او بامل او الخال ت: -

 ؛جيل ف مك يلوو بإنجاػ كوائ  نموطظ ت زارت بالخج حااث بواؾؼت ه او  مخساات -

جاـ   صاعاث جضع ب ت لخلل   الكملا  طاي املكاع م اججضيض ملاعف   اجيو نها اي جلا اث  -

 الدؿ حر كلق  ؾاؽ بغامج زارت يخ  ءكضاصها مم ال  او  الخيو ن ت؛

جؼمل م و  جضبحر مك قأنه  ن يؿمذ بغرض املواعص الخاعظ ت املساات لخمو   ءخضار نكاػاث  -

 ظاٌ املدضصة.لاالح الكملا  ااؾخلمال ا اي لا 

امك زالٌ ما جؼغكاا له مك م او الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  نؿخؼ م جدضيض  -

 ال ضف ألاؾاس ي الظي جغمة ءل ه الووالت ا مىك جلخ اه اي نلؼخحن:

 زلم احصج م النكاػاث االخضماث مك ػغف الكملا  املؿدشمغ؛ -

 لكملا .حصج م و   قياٌ النكاػاث الاظغاعاث ال اصفت لترك ت ا -

 آل ت كم  الووالت: 2-2

مك الخؼواث املخمللت للمااصكت كلق امللف الظي يلضمه راخب املكغاق كلق قغغ  ن ييون  -

 املكغاق مل ؾؿت ماسغة طاث ػابم ءنخاجي  ا زضمة مايلي:

يخ  ءيضاق ملف راخب املكغاق كلق مؿخوث الووالت الوػا ت لضك  حكس    ءيضاق امللف: -

 اق جلضمه الووالت.الكملا  ملاب  ار  ءيض

صعاؾت املكغاق مك ػغف ماالح الووالت: ااي هظا املغخلت يخ  ملايات اصعاؾت املكغاق صعاؾت  -

 جلاواكخااصيت ااي خاٌ املوافلت جماذ له ق اصة الخأه    ا يلضو له الغفع هخاب ا.

مو   ءيضاق امللف مك ػغف الكملا  املؿدشمغ كلق مؿخوث الووالت الملاى ت اهظا اي خالت الخ -

 الشالسة.

صعاؾت املكغاق مك ػغف الووالت الملاى ت، خ ض يخ  بلض هظا الضعاؾت ماذ اللملٌو للمؿدشمغ  ا  -

 عفع املكغاق.

 مغفوكا با: ANSEJاي خالت املوافلت الملاى ت يخ  الغظوق ءلق الووالت  -

  ق اصة الخأه  ؛ 

 املوافلت الملاى ت )الخمو   الشالسة(؛ 

 ار  صفم املؿاهمت الصخا ت؛ 
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 فاجوعاث قيل ت لللخاص؛ 

 فاجوعة قيل ت للخأمحن كلق اللخاص؛ 

 سج  ججاعي/ بؼاكت خغاي/ بؼاكت فالح/ جغز ص باالؾخسالٌ؛ 

 .كلض هغاع/ كلض ملى ت 

كغاع ماذ الامخ اػ خ ض بلض اؾخىماٌ الخؼواث الؿابلت يلضو للمؿدشمغ كغاع ماذ الامخ اػ  -

 ث.الخاص بمغخلت الانجاػ ءطافت ءلق كائمت الخج حاا

 ءلق املؿخل ض احؿل مه ألامغ باؾخالمه الاً. ANSEJجدو   اللغض الخاص بالووالت  -

 اكخااع اللخاص بواؾؼت الاً الملاية؛ -

ملايات انؼالق النكاغ ا خ  كلق مؿخوث هظا املغخلت الغهك الا اػي للخج حااث االؿ اعاث  -

  بالضعظت الشان ت اي خالت للائضة الملاً بالضعظت ألاالق االووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا

 الخمو   الشالسة، اصعظت  الق لاالح الووالت اي الخمو   الشاامة ا خ  الخأمحن كلق و  املساػغ؛

حؿل   كغاع ماذ الامخ اػاث الخارت باالؾخسالٌ مك ػغف فغق الووالت ءلق راخب املكغاق  -

 لخلضيم ا ءلق ماالح الظغائب؛

أحة بلض اؾخىماٌ ظم م قغاغ اازائم ءظغاعاث املغاخ  الملضع اي نكاغ امل ؾؿت املاسغة اج -

 الؿابلت.

دور الخحفيز الجبائي في جىميت املؤسساث الصغيرة واملخىسطت الخابعت لىكالت دعم  .5

  ANSEJوحشغيل الشباب

 الخحفيزاث املقدمت للىكالت:.1.5

امخ اػاث لظاي املكاع م جخمش  اي ءكاناث  ANSEJجماذ الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا    

مال ت اظملائ ت ؾنخؼغق ءليها اي هظا اململدض مم الكغاغ الالػمت لالؾخلاصة منها، ءطافت ءلق 

لاخاائ اث التي جدالاا كليها مك الووالت ااملخلللت بخؼو غ امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت ماظ 

 نكأتها.

   ً الامخيازاثصيغ الخمىيل وشروط الاسخفادة م.1.1.5

ؾنخؼغق اي هظا املؼلب للكغاغ التي يجب كلق الكملا   صاا  املكاع م اخترام ا لا   هظا    

 . ANSEJالامخ اػاث، مم الخؼغق لا غ الخمو   التي جماد ا الووالت 
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 شروط الاسخفادة مً الامخيازاث

ختى حؿخؼ م الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  مؿاكضة الكملا  اللاػ  كك اللم  اي    

ججؿ ض  فياعه  اي قي  م ؾؿاث ماسغة، الالؾخلاصة مك الامخ اػاث املال ت االجملائ ت امللضمت كك 

ػغ م الووالت خضصث قغاغ يجب جوفغها اي الكملا   صاا  امل ؾؿاث اطلً بملخض ى املغؾوو 

)الامانت اللامت للايومت  امك هظا الكغاغ ما يلي: 1996ؾبخمبر  08امل عر اي  297-96ظي عك  الخال 

 (1996الجؼائغ ت ، 

  ؾات  40ؾات، ا مىك  ن يا  الؿك ءلق  35ا 19 ن ييون الكا  بؼاال يترااح ؾاه ما بحن

 ماارب كم  صائمت  كل ا مااملحن؛بالنؿملت ملؿحر امل ؾؿت كلق  ن يخل ض بخوفحر 

 ن ييون خار  كلق م هالث م ا ت  ا يملً ق اصة زبرة اي املكغاق الظي يغ ضا؛  

 ن ييون له كم  مىدؿب اهظا اي خالت الاؾخلاصة مك املؿاكضة؛  

  صط ا  50000حلملعت  ك  ملضاع ممىك مك املؿاهمت الصخا ت املال ت  ا الل ن ت ك متها جترااح بحن

 صط.10000000اطلً اي خضاص ممللغ ءظمالي لالؾدشماع ال يؼ ض كك  صط 80000

االسغض مك اطم هظا الكغاغ هو ازخ اع الكا  املااؾب اختى جدخلف الووالت اي خل ا   

 بالل او بالخدغ اث الظغاع ت ااملؼلوبت للخأهض مك صات جاغ داث راخب املكغاق.

 اجمو   زالسة. هاان ػغ لخحن للخمو  : جمو   زاامةصيغ الخمىيل  

اي هظا الا ست جىم  املؿاهمت املال ت للكملا   صاا  املكاع م بلغض بضان  الخمىيل الثىائي:

فائضة جماده الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا ، اجيون نؿملت املؿاهمت هما هي مملإات اي الجضٌا 

 لاحة:

 ( يملحن نؿب املؿاهمت اي الخمو   الشاامة1الجضٌا عك  )

 الووالت راخب املكغاق اململلغ

 %29 %71 ماليحن صط 5صط ءلق 0مك 

 ماليحن صط 10ماليحن صط ءلق  5مك 
72% 28% 

 املاضع: مك ءكضاص الملاخشحن اؾدااصا للمللوماث املخدا  كليها مك ػغف الووالت.
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ااااااي هااااظا الااااا ست جىماااا  املؿاااااهمت املال اااات للكااااملا   صاااااا  املكاااااع م بلااااغض بااااضان  الخمىياااال الثال ااااي:

فائضة جماده الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا ، ابلغض باية يسلع ظؼع مك فوائضا مك ػغف 

 الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا ، االجضٌا لاحة يوضح نؿب املؿاهمت:

 مت اي الخمو   الشالسة( : يملحن نؿب املؿاه2الجضٌا عك  )

 الملاً  الووالت راخب املكغاق اململلغ

 %70 %29 %1 ماليحن صط 5صط ءلق 0مك 

 ماليحن صط 10ماليحن صط ءلق  5مك 
2% 28% 70% 

 مك ءكضاص الملاخشحن اؾدااصا للمللوماث املخدا  كليها مك ػغف الووالت.املصدر: 

 املقدمت مً طرف الىكالت الخحفيزاث الجبائيت .2.1.5

هاان نوكحن مك الخدلحااث جلضم ا الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  مال ت اظملائ ت، فل ما 

يسص املال ت، فاجضها جخمش  اي اللغض الظي جماده الووالت بضان فائضة، اجسل ع نؿملت اللوائض كلق 

 % للؼاق النكاػاث اللاصيت.80ا% ف ما يسص كؼاق النكاػاث ألاال ت، 95اللغض الملاية بنؿملت 

فامحا هاا بحن مغخلخحن: مغخلت لانجاػ، امغخلت الاؾخسالٌ.   ما ف ما يسص الخدلحااث الجملائ ت

باإلطافت ءلق مغخلت جوؾ م الاؾدشماع اي خاٌ اؾد لاع مغخلت لانكاع امك بحن  ه  الخدلحااث ما نص 

اكض كضو  1997االظي يخظمك كانون املال ت لؿات  1996ؾبخمبر 30امل عر اي  31-96كل ه ألامغ عك  

 (1997)اػاعة املال ت،  اث ؾإخ  طهغها هما يلي:مجموكت مك الامخ اػ 

 افيها جماذ الامخ اػاث هما يلي:مر لت إلاهجاز:   -  

مك الغؾ  كلق الل مت املظافت مللى ت الؿلم االخج حااث االخضماث التي جضز  مملاقغة اي  لاكلاع -

جال ظ الاؾدشماع، ااملوظ ت إلنجاػ اللمل اث الخاطلت للغؾ  كلق الل مت املظافت باؾخصااع 

 الؿ اعاث الؿ اخ ت؛

مملاقغة اي  % مك الالوق الجمغه ت للؿلم االخج حااث املؿخوعصة االتي جضز 5جسل ع بنؿملت  -

 ءنجاػ الاؾدشماع؛

 ءكلاع الللاعاث املساات ملماعؾت النكاغ مك خلوق جدو   امللى ت؛ -

 ءكلاع كلوص جأؾإـ امل ؾؿاث املاسغة مك خلوق الدسج  ؛ -

 % كلق امللى اث الللاع ت؛8لاكلاع مك عؾوو نل  امللى ت    -
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 .لاكلاع مك خلوق الغؾ  الللاعي كلق الملااعاث  ا ءطافت الملااعاث -

 ااي هظا املغخلت جماذ الامخ اػاث الخال ت:مر لت الاسخغالل:   -  

  ؾاواث اي املااػم الخارت لي  مك: 6ؾاواث اي املااػم اللاصيت املضة  3لاكلاع الىلي ملضة 

 الظغ ملت كلق الضز  لاظمالي مك جاع ش بضايت الاؾخسالٌ؛ -

 الظغ ملت كلق  عباح الكغواث مك جاع ش بضايت الاؾخسالٌ؛ -

   كلق النكاغ املنهي مك جاع ش بضايت الاؾخسالٌ.الغؾ -

 لاكلاع مك الغؾ  الللاعي للملااياث ااملنكآث لاطاف ت املساات لنكاػاث امل ؾؿت املاسغة؛ 

 القتراواث  عبا  اللم  ف ما يخللم باملغجملاث املضفوكت ألظغاع 7مك امللضٌ املسلع  الاؾخلاصة %

 امل ؾؿت الاسحرة كوطا كلق النؿملت املدضصة باللوانحن الدكغ ل ت بالظمان الاظخماعي.

 مر لت الخىسيع:   -ج

يؿمذ للمؿدشمغ  ا راخب املكغاق بخوؾ م نكاػه اهظا بلض الانتهاع مك ءنكاع م ؾؿخه 

املاسغة بكغغ نجاح هظا املكغاق ا خ  ك اؽ طلً الاجاح خؿب الخاغ داث امللضمت مك راخب 

املكغاق ءلق ءصاعة الظغائب، احكم  هظا الخاغ داث ألاعبذ املدللت اعك  ألاكماٌ املخدا  كليهما 

ة الاؾخسالٌ، ءط ال يمىك للووالت املوافلت كلق كغاع الخوؾ م ءطا وانذ الخاغ داث جوحي بال زالٌ فتر 

 ش يع مشال،  ا اظوص زؿائغ مخىغعة زالٌ فترة الاؾخسالٌ، اجدكي  التره ملت املال ت مك:

 ؛املؿاهمت املال ت لظاي املكاع م االتي جخسحر ك متها خؿب مؿخوث الاؾدشماع -

اده الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا  اجخسحر ك مخه خؿب مؿخوث اللغض بضان فائضة جم -

 الاؾدشماع؛

اي خالت الخمو   الشالسة يخ  ماذ كغض باية يسلع ظؼع مك فوائضا مك ػغف الووالت الوػا ت  -

لضك  احكس   الكملا  ا خ  طمانه مك ػغف راضاق الىلالت املكترهت لظمان  زؼاع اللغاض 

 ملكاع م.املماوح ءياها  صاا  ا

هما جماذ لاكاناث االخدلحااث الجملائ ت اقمله الجملائ ت  يظا زالٌ هظا املغخلت مك  ظ  الدصج م كلق 

 موارلت الاؾدشماعاث اػ اصتها.
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أثرالخحفيز الجبائي على املؤسساث الصغيرة الخابعت للىكالت الىطىيت لدعم وحشغيل .3.1.5

 الشباب

رة ااملخوؾؼت املضكمت مك ػغف الووالت الوػا ت لضك  ءنه بالاـغ لخلضاص امل ؾؿاث الاسح   

، 2007ءلق  2000احكس   الكملا ، فساه اي جؼايض ملاوؾ خ ض ؾجرث طلً مك زالٌ اللترجحن ما بحن 

ايك ػاص اهخماو اخيومت  هثر بمداالت جغك ت هظا اللؼاق مك زالٌ حلؼ ؼ الخدلحااث  2016ءلق  2011ا 

 املال ت االجملائ ت امللضمت.

إلى  2222بىكالت دعم وحشغيل الشباب للفترة  ةجطىر املؤسساث الصغيرة امليشأ 3دول رقم ح

2227 

قيمت الاسدثمار مليىن  عدد املىاصب عدد املؤسساث السىىاث

 دج

2222 10359 28735 17611 

2221 7279 20152 11511 

2222 7087 19631 11725 

2223 5664 14771 9489 

2224 6691 19077 14582 

2225 10549 30376 27953 

2226 8645 24500 24343 

2227 8102 22685 23592 

دور الخحفيز الجبائي في جطىير املؤسساث الصغيرة واملخىسطت  الت كملض الام بوكلت،  املصدر:

 .132، ص 2009، مظهغة ماظؿخحر غحر منكوعة، ظاملت املضيت، الجؼائغ، الجسائر

مك زالٌ الجضٌا الظي يملحن جؼوع امل ؾؿاث الاسحرة اي ءػاع الووالت الوػا ت لضك  حكس      

الكملا ، االتي جلغ ملا حلخبر ماسغة ارسحرة، فإنه زالٌ هظا اللترة يوظض جظبظ  اي كضص امل ؾؿاث، 

م ؾؿت، لدك ض جغاظلا ااضاذ اي الؿات املوال ت خ ض كضع  10359وان كضصها  2000فلة ؾات 

فلؽ،  5664ل املذ كضصها  2003ا  2002م ؾؿت ا يظا يؿمغ التراظم اي ؾات  7279كضصها با 

ند جت الخضابحر الايوم ت الغام ت للنهوض بهظا  10549ل ا  كضصها ءلق  2005لخلااص الاعجلاق ؾات 
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يض كاملت  22685اللؼاق، اكض ؾاهمذ هظا امل ؾؿاث اي جلل ص نؿملت الملؼالت مك زالٌ حكس   

 .2007ت نهاي

إلى  2211بىكالت دعم وحشغيل الشباب للفترة  ةجطىر املؤسساث الصغيرة امليشأ 4حدول رقم 

2216 

عدد  السىىاث

 املؤسساث

قيمت الاسدثمار مليىن  عدد املىاصب

 دج

2211 183124 474944 477351692 

2212 223437 564721 603130566488 

2213 270288 660935 767714372238 

2214 333042 803928 100705825189 

2215 356718 855498 110473285287 

2216 367980 878264 115666645 

مك ءكضاص الملاخشحن بااعا كلق نكغ اث اػاعة الاااكت ااملااظ  مك املوكم  املصدر:

http://www.mdipi.gov.dz/  20/09/2017جاع ش الاػالق. 

مك زالٌ الجضٌا الؿابم نالخف جؼوعا ملاوؿا اي حلضاص امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت امضث 

مؿاهمتها الىملحرة اي نؿملت الدكس  ، ف اان جؼايض مك ؾات  زغث اي كضص املكاع م كىـ اللترة 

م ؾؿت، حكس  يض كاملت جلضع  183124با  2011الؿابلت، فلض كضع كضص امل ؾؿاث ؾات 

م ؾؿت  333042با  2014جوار  الاعجلاق اي الؿاواث املوال ت ل ا  كضصا ؾات  مااب، ز 474944

نالخف اعجلاكا كضع بنؿملت  هثر مك  2016فلؽ اي ءػاع الووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا ،ااي ؾات 

 مااملا. 878264م ؾؿت حكس   367980، خ ض ار  كضصها غلق 2011ملاعنت با 100%

 ث الخابلت للووالت مك زاٌ الكي  الخالي:ا مىك جوط ذ جؼوع امل ؾؿا
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 2016ءلق  2011بووالت صك  احكس   الكملا  لللترة  ةالاسحرة املنكأ( جؼوع امل ؾؿاث 2قي  عك ) 

 
  Excel 2007مك ءكضاص الملاخشحن باالكخماص كلق بغنامج املصدر: 

الؿابم يوضح لاا الخؼوع امللاوؾ اي حلضاص امل ؾؿاث التي ج  صكم ا مك ػغف الووالت  االكي 

 .2016كلق غايت نهايت  2011الوػا ت لضك  احكس   الكملا  مك 

ا غظم هظا الخؼوع ءلق الخضابحر التي كامذ بها الايومت مك زالٌ حلؼ ؼ الخدلحااث الجملائ ت    

كخماص ؾ اؾت لاكلاع الظغ بي مك مسخلف  نواق الظغائب امللضمت ألصاا  املكاع م، خ ض ج  ا

امللغاطت اي الاـاو الظغ بي الجؼائغي، والظغ ملت كلق الضز  لاظمالي االظغ ملت كلق  عباح الكغواث..، 

ملضة مل ات اجؼ ض هظا املضة اي املااػم التي يغاص جغك تها آا مااػم الجاو  خ ض حؿخل ض مك ءكلاع 

اواث، باإلطافت ػمللا ءلق الخدلحااث املال ت املسخللت مك زالٌ الخمو   با سه ؾ 10طغ بي يا  ءلق 

 املسخللت املضٌ اللائضة املسلع ما شجم الكملا  كلق الاؾدشماع.
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جوػ م امل ؾؿاث الاسحرة املنكأة كك ػغ م الووالت الوػا ت لضك  احكس   الكملا   5ظضٌا عك  

 2016خؿب فغاق النكاغ نهايت ؾات 

 عدد العمال اليسبت عدد املؤسساث القطاع

 96237 %15.4 56530 الىقل الخجاري 

 245959 28.7%  105754 خدماث

 126478 14.5% 53488 فال ت

 125520 11.6% 42621 الحرف

بىاء وأشغال 

 عمىميت

32284 %8.8 94457 

 71442 6.7% 24547 صىاعت

 43679 5.2% 18985 هقل املسافريً

 24132 3.6% 13385 املبرد الىقل

 21330 2.6% 9456 مهً  رة

 21474 2.5% 9359 صياهت

 5536 0.3% 1127 صيد

 2020 0.1% 544 ري 

 مك ءكضاص الملاخشحن باالكخماص كلق نكغ اث اػاعة الاااكت ااملااظ .  املصدر:

الجضٌا الؿابم جوػ م امل ؾؿاث الاسحرة الخابلت للووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا   يملحن

يدـى كؼاق الخضماث بنؿملت اهبر، خ ض يلضع كضص امل ؾؿاث املؿدشمغة اي خؿب اللؼاكاث، خ ض 

امل ؾؿاث، ا خظي  كؼاق الغي الترجإب  مك غجمالي % 28.7م ؾؿت نؿملت  105754هظا املجاٌ با 

 .%0.1م ؾؿت بنؿملت  544خ ض ار  كضص امل ؾؿاث املؿدشمغة اي هظا املجاٌ 

 الىخائج والخىصياث.6

مك زالٌ ما ج  الخؼغق ءل ه اي هظا الوعكت الملدش ت نؿخسلص  ه  الاخائج مك زالٌ :الىخائج.1.6

 ما يلي:
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اث املؿخسضمت اي جدل م مسخلف ألاهضاف الاظخماك ت حلخبر الجملايت  خض  ه  الوؾائ   ا لال  -

ااملال ت االاكخااصيت، خ ض حلم  كلق حصج م الاؾدشماع مك زالٌ الخدلحا الجملامة هأصاة مك 

 اصااث الؿ اؾت الجملائ ت.

حؿعق الايومت للنهوض بلؼاق امل ؾؿاث املاسغة االاسحرة ااملخوؾؼت، اكض ججؿض هظا  -

اث حلم  كلق صكم ا اجام تها امغافلتها مش  الااطااث الؿعي اي ءخضار  ظ ؼة اه ع

 ااملكاج .

حلخبر الووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا   خض  اظه الضك  الايومة للمكاع م املاسغة  -

االاسحرة، اهي ه عت كموم ت مؿخللت ل ا ه ان زاص، حؿعق الايومت مك زالله ءلق 

 الدصج م كلق الاؾدشماع اي مسخلف املجاالث.

ؾاهمذ ؾ اؾت الخدلحا الجملامة مك زالٌ املؼايا الاكلاعاث الظغ ب ت امللضمت، اي النهوض  -

بلؼاق امل ؾؿاث الاسحرة اجؼوعها، زارت جلً التي اي ءػاع الووالت الوػا ت لضك  حكس   

الكملا ، خ ض اػصاث نؿملت نموها بؼ اصة الخدلحااث املال ت االظغ ب ت املسغ ت زارت اي 

 حرة.الؿاواث الاز

 الخىصياث.2.6

مك زالٌ ما ج  الخور  ءل ه مك نخائج اي هظا امللاٌ، يؿعق الملاخشان إلكؼاع ظملت مك     

الخور اث التي مك قأنها جضك   هظا الملدض بدلٌو اناائذ ملترخت مك  ظ  ػ اصة فاكل ت كؼاق 

 امل ؾؿاث الاسحرة ااملخوؾؼت والخالي:

االلم  كلق حلؼ ؼ الاكخااص الوػني  هثر بإنكاع امل ؾؿاث الترهحا كلق جؼو غ كؼاق امللااالج ت  -

الاسحرة ااملخوؾؼت االخاوق اي الاؾدشماع زارت اي ؿ  انسلاض  ؾلاع الالؽ الظي يكي  

 نؿملت هملحرة مك الضز  الوػني.

ءكاصة الاـغ اي اللوانحن الخارت باالؾدشماع مك اظ  حؿ    ءنجاػ املكايم االخدلحا كلق جام ت  -

 ملاصعة اي ءنكاع امل ؾؿاث اػ اصة الؼاكت لانخاظ ت للملالص.عاح امل

اللم  كلق موارلت جلضي  مسخلف الدؿ  الث االاوافؼ الجملائ ت مك اظ  جوظه الكملا   هثر  -

 ندو اللؼاق الخاص.
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الؿعي ندو جؼو غ الاصاع اي الووالت الوػا ت لضك  حكس   الكملا  بكي  افظ ، مك زالٌ  -

اءظغاعاث  ػواع لانكاع االاؾخسالٌ االخوؾم، االلم  كلق حؿ  ل ا غلاصة الاـغ اي جضابحر 

 بأهبر كضع ممىك اي مسخلف املجاالث لاصاع ت االجملائ ت االخمو ل ت.

 . قائمت املراحع7

 الجؼائغ: ، صاع هومت، . ، فلال ت الاـاو الظغ بي بحن الاـغ ت االخؼمل م،.(. 2003نارغ مغاص. )-7

(. لجم وع ت الجؼائغ ت الضيملغاػ ت الكلمل ت، اػاعة اللم  1996الامانت اللامت للايومت الجؼائغ ت . )-2

االامايت الاظخماك ت االخيو ك املنهي،، املخظمك قغاغ لاكانت امللضمت للكا  راخب 

املغؾوو الخال ظي . 1996ؾبخمبر  11، الااصعة بخاع ش 52املكغاق، الجغ ضة الغؾم ت عك  

 . الجؼائغ.1996ؾبخمبر  08، امل عر اي 297-96  عك

(. جدل   ؾلون امل ؾؿت ججاا اللبئ الجملامة ا ؾال ب 2003بانكوصة عف م، صانة هملحر ملاقو، . )-3

 ، امللخلى الوػني خٌو الؿ اؾت الجملائ ت الجؼائغ ت اي ألالل ت الشالشت.الخدغ ع الجملامة، . 

 ظاملت ؾلض صخلب الملل ضة.

 بحراث: صاع النهظت اللغب ت،. ، املال ت اللامت االؿ اؾت املال ت، ، .(. 1981  فوػي. )كملض املال-4

عؾالت (.  زغ الخدلحااث الجملائ ت كلق الاؾدشماع اي ؿ  لارالخاث الاكخااصيت. 2002للال عمظانة،. )-5

 . ول ت الللوو الاكخااصيت اكلوو الدؿ حر، ظاملت الجؼائغ.ماظؿخحر غحر منكوعة،

(. الجم وع ت الجؼائغ ت الضيملغاػ ت الكلمل ت، ، ، املخظمك كانون املال ت لؿات 1997اعة املال ت. )اػ -6

امل عر  31-96ألامغ عك  . 1996صيؿمبر  31، الااصعة بخاع ش 85، الجغ ضة الغؾم ت عك  1997

 . الجؼائغ .1996صيؿمبر  30اي 

ماع الخاص مك زالٌ ؾ اؾت الخدلحا (. ، صاع الجملايت اي حصج م الاؾدش2006اقان اخمض. )-7

. ول ت الللوو الاكخااصيت اكلوو الدؿ حر، ظاملت عؾالت ماظؿخحر غحر منكوعة،الجملامة،،. 
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، ؾل ض كملض اللؼ ؼ كشمان، الاـ  الظغ ب ت مضز  جدل لي ملاعن، (. 2002يونـ اخمض الملؼغ م. )-8
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إملخص: 

وؤلاصاعة البُئُت  للمؿاولُتتهضي هظه الىعُت البدثُت بلى كٕـ ججغبت همىطحُت     

ُاث  للماؾؿاث طاث اليكاغ الٌىضقي الصضًّ للبِئت، ٓجاهب مً اإلاؿاولُت الازالُُت وبخترام ؾلٓى

ت  حاهب ؤلاصاعة البُئُتحؿلُؽ الظىء كلى ألاكما٘، مً زال٘  هم البلض البُئي الظي حؿاهم به قٓغ ًو

ُ اث اإلاداًـت كلى البِئت، طمً مسخلٍ هُلخىن للٌىضُت اللاإلاُت في مضي بخترام ُىاكض وؾلٓى

ؤزغ  و ؤوكؼتها ووؿاثٌها اإلاخلضصة كبر مىاػّ اللالم، وؤجطح حلُا مً زال٘ هظه الضعاؾت وحىص بصمت 

ُاث اإلاؿاولُت وؤلاصاعة البُئُت ، وطلٗ بىحىص ًللي مخمحز وعاقي في الخدلي وبخترام ُىاكض وؾلٓى

م ٓثحرة ُامذ به  اإلاُاه بصاعة "   وجدؿحنLightStayا هُلخىن ٓبرهامج "مؿاهمت مً زال٘ بغامج ومكاَع

 َ غ الىٌاًاث والخض مً  للخُاة اللالمي بالخلاون مم الصىضو ٔاث بكاصة جضٍو ت والخلاُض مم قغ البًر

ؿُض الٕغبىن. إ بهبلازاث هاػ زاوي ؤٓو

ت الكلسات املدحاحية:  هُلخىن مؿاولُت بُئُت، هـام ؤلاصاعة البُئُت، ًىضَ صضًّ للبِئت، قٓغ

 للٌىضُت.

 JEL:M14 ;A10ثصنيف 
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Abstract:  
    The objective of this paper is to reflect a model experience of 

environmental responsibility and management of green hotels as an aspect 

of ethical responsibility and respect for business behavior by shedding light 

on the environmental management and understanding of the environmental 

dimension that Hilton Hotels contributes to respecting the rules and conduct 

of the governorate. In the various activities and functions across the regions 

of the world, and it is evident through this study the existence of a 

fingerprint and a real impact distinct and upscale in the analysis and respect 

the rules and conduct of responsibility and environmental management, 

with a contribution through the programs and reference AS many carried 

out by Hilton as a "LightStay" and improve water management in 

collaboration with the World Wildlife Fund and contracting with the 

recycling of waste and reduce emissions of carbon dioxide companies 

Mots-clés:  
Jel Classification Codes: M14 ;A10  
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إ. ملدمة: 1

ازغا بظغوعة بُغاع وبلتزام مىـماث ألاكما٘ بالخٌاؾ كلى البِئت، مً زال٘ ي مجظاكٍ ؤلاهخمام الضول

ُاث وؤزالُُاث اإلاؿاولُت البُئُت وؤلاحخماكُت طمً هؼاَ وكاػها وكملها، وإلاخابلت طلٗ  جمُحز ؾلٓى

كاإلاُت جِىم بةخٖام ومغاُبت الخغوُاث والخلضي كلى البِئت، وطلٗ طمً جم وطم مىـماث وهُئاث 

ل حلضي صاعر ًاصي بهظه اإلاىـماث للىاُب وزُمت وعبما  صل لخض جؤهـمت وملاًحر الجىصة البُئُت، ٔو

 .هاوؿٍ ُٓاجبلى اصي جًغض كِىباث وجٖلٌُها بدؿضًض هغاماث باهظت عبما 

لظُاًت لِـ بمىإي كً طغوعة الخُِض وبخترام ُىاكض وبةكخباع ماؾؿاث طاث وكاغ الٌىضُت وا

ٔان لؼاما كلى هظه اإلااؾؿاث الخٌاؾ كلى البِئت وؤًظا زلّ هماطج ًدخظي بها، وهى  الخٌاؾ البُئي، 

ما ؤولٕـ كليها ػبلا وؤصبدذ حلغي باإلااؾؿاث الصضًِت للبِئت ٔىجها جِضم خلىال وهماطج 

ن الُىم حلخبر الؿملت الؼُبت إلااؾؿاث الٌىضُت اللاإلاُت، اإلاؿاولُت البُئُت للماؾؿاث ألازغي، ول 

اصة ؿاهغة في جمؿٕها وؤًظا حؿابِها صولُا لخِؼم كلى هٌؿها بمؿاكضة ٔل  ت هُلخىن طاث ٍع ٔاهذ قٓغ

غ وجِضًم بغامج والُاث مً قإجها ؤن جداًف كلى البِئت  داًف كلى البِئت، مً زال٘ جؼٍى مً ًضكم ٍو

 مؿخِبال.

 ِضم ًخم ػغح ؤلاقٖالُت الخالُت:مً زال٘ ما ج

ت الٌىضُت اللاإلاُت "هُلخىن" للمؿاولُت وؤلاصاعة البُئُت ما مضي  -  ؟بخترام وجؼبُّ قٓغ

 الخالُت: داوع و بهضي ؤلاخاػت باإلاىطىق ًِض جم جِؿُمه بلى اإلا

 ؤلاػاع اإلاٌاهُمي للمؿاولُت البُئُت؛ 

 ألاهىاق(؛-زصاثص-البُئُت )مٌهىم ؤلاصاعة هـام 

 وؤلاصاعة البُئُت(؛-مىاصٌاث-)مٌهىم هـغة كً الٌىاصَ الصضًِت للبِئت 

  ت هُلخىن للظُاًت والٌىضُت اللاإلاُت )ججغبت عاثضة في الخٌاؾ كلى اإلاؿاولُت وؤلاصاعة البُئُت لكٓغ

 البِئت(.

 لاطاز املداهيسي للسسؤولية الئيئية: -2

اؾؿاث زاصت طاث اليكاغ اللالمي وبؾخمغاع اإلاٌلخبر الجاهب البُئي مً بحن الجىاهب اإلاهمت في جؼىع 

غثالتي و  ،ا البُئُتتهبمؿاولُاها مً زال٘ بلتزام اصة ؤعباخها مم لها  ًو ًغص للىمى ؤلاُخصاصي بٍؼ
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ل ؤًغاص  خمم، وجخمثل هظه اإلاؿاولُاث في مجمىكت مً اللىاصغ و ألابلاص اإلاجبٓدؿاب عطا الؼبىن ٔو

ّ آلاحي:التي ؾىلخصها   ًو

ٔاث : سؤولية الئيئيةامل جعسيف 2-1 مٌهىم اإلاؿاولُت البُئُت ًمًٕ حلٍغٍ اإلاؿاولُت البُئُت للكغ

ٔاث ٓخسٌُع كملُت جلٍ اإلاىخجاث  كلى ؤجها كملُت حوؼُت ألازاع البُئُت للملُاث ؤلاهخاج الكغ

ت، وجِلُص اإلاماعؾاث التي جٖىن لها ؤزاع ؾلبُت مؿخِبال كلى البِئت، ٓما مثل جخ وؤلاهبلازاث الواٍػ

ضان، مدمض ٌلِىبي،  اإلاؿاولُت البُئُت في جؼبُّ اللملُاث الخاصت بدماًت البِئت ، 2012)مدمض ٍػ

     (3صٌدت 

ًةن اإلااؾؿت ًٖىن لها مؿاولُت بُئُت كىضما  (ENGO)وخؿب مىـمت البِئت الٕىضًت هحر الخٖىمُت 

جخدِّ ًيها هِؼخحن ؤؾاؾِخحن هما: ؤن جصبذ اإلااؾؿت طاث ُىة ؤٓبر مً الضولت، وبظلٗ ًصبذ لها 

مؿاولُت ججاه اإلاجخمم، ؤما الىِؼت الثاهُت ًهي مخللِت بالبِئت، والتي جخدِّ كىضما جٖىن هاًتها هي 

 هي التي حؿؼغ ؤوكؼتها كلى ؤؾاؽ مباصت بُئُت، جضكُم خماًتها. وبظلٗ ًةن اإلااؾؿت 
ً
اإلاؿاولت بُئُا

 (Alison JAMISON, Marlo RAYNOLDS, 2005, p. 207) بما ٌؿاكض اإلاجخمم كلى اإلاداًـت كليها

ٔاهذ  ألاكما٘ حلمل مً ؤ وفي حلٍغٍ ؤزغ للضٓخىع هجم كبىص هجم خ٘ى اإلاؿاولُت البُئُت ًِ٘ى " بطا 

حل بِئت المدضوصة اإلاىاعص وؾلم بُئُت مجاهُت وجٖالٍُ زاعحُت ًخدملها اإلاجخمم ؤو الؼبُلت ، ًةن 

اإلاؿاولُت البُئُت هي بكاصة الخىاػن في كالُت ألاكما٘ بالبِئت مً زال٘ الخإُٓض كلى مدضوصًت اإلاىاعص 

ىن الؿلم البُئُت طاث جٖلٌت قإجها قإن كىامل ؤلاهخا ٔاللمل وعؤؽ اإلاا٘،ٔو وبالخالي ًهي  ج ألازغي 

، صٌدت 2012)هجم كبىص هجم ،  ًلىثها بن ًخدملها ًٌؿضها ؤو جٖلٌت صازلُت كلى مً ٌؿخسضمها ؤو

19) 

ث البِئت كمل هحر ؤزالقي في الخاالث الخالُت ٖىن بكخباع جلٍى ، الصٌداث 2012)هجم كبىص هجم ،  :ٍو

19-20) 

 ٔاث الِضعة كلى ججىب الخلىر ولم جِم بظلٗ؛  ؤن ًٖىن لضي الكغ

 ٔاث بمٖاهُت مدخملت لخجىب الخلىر ولم جِم بظلٗ ؛  ؤن ًٖىن لضي هظه الكغ

 ٔاث ألاكما٘ ًغصت لخجىب الخلىر ؤو زٌظه والجِىم ث  ؤن ًٖىن بةمٖان قغ بظلٗ لن الخلٍى

 خؿبها طمً الخضوص اإلاؿمىح ُاهىها؛
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  لاث بُئُت جمىم طلٗ ،في ث في بلضان ؤو ؤُالُم لىحىص لىاثذ وحكَغ ٔاث بالخلٍى ؤن الجِىم الكغ

ث في ؤُالُم ؤزغي للضم مثل هظه اللىاثذ ٓما هى مىحىص في البلضان  خحن جِىم بالخلٍى

 الىامُت؛

 ت في جدؿحن ؤصائه ا مً جخإزغ ؤن الجباصع الكٓغ ا البُئي عهم بؾخؼاكتها الُِام بظلٗ وطلٗ زًى

 .ؤعباخها ألاهُت ؾلبا بظلٗ

عئٍتها للمؿاولُت البُئُت مٖىهت مً زالر  ENGOجؼغح مىـمت  :سؤولية الئيئيةامل عقاصسإ 2-2

مغجٕؼاث عثِؿُت هي: الخلهضاث البُئُت، بصاعة اإلاىاعص والؼاُت، اإلاغاكاة الٌللُت إلاخؼلباث ؤصخاب 

مًٕ جٌصُل هظه اللىاصغ مً زال٘ ماًلي: ،اإلاصالح  (15، صٌدت 2013)ؾاس ي ؾٌُان،،  ٍو

 وجٖىن اإلااؾؿت طاث مؿاولُت بُئُت بطا خِِذ ماًلي: الحعهدات الئيئية: -

 جبجي عئٍت ماؾؿُت قاملت بهضي صكم خماًت البُئُت؛ 

 ت؛ بجساط ٔاؾتراجُجُت طاث ؤولٍى  خماًت البِئت واإلاداًـت كليها 

 اثُت؛  جبجي مباصت الخضابحر الُى

 اللمل كلى ؤؾاؽ ؤن اللملُاث ؤلاُخصاصًت جٖىن مدضوصة بالىـام البُئي؛ 

  ٔاهذ مىخجاتها وزضماتها لها ُُمت بُئُت و/ؤو بحخماكُت ومغاكاة هظه الخاصُت كىض ت بطا ما ملًغ

 اجساط ُغاعاتها؛

 لمل كلى حلل ُغاعاتها مخٖاملت ومخىاؾِت مم ؤلاحغاءاث الخٖىمُت؛ ال 

 .حصجُم الثِاًت اإلااؾؿُت التي حؿمذ بخضكُم الُِم البُئُت 

 وفي هظا ؤلاػاع ًمًٕ طٓغ الىِاغ الخالُت:إدازا املوازد والطاكة:  -

 بؾخوال٘ اإلاىاعص الؼبُلُت بٌٕاءة؛ 

 بهخاج واؾخلما٘ اإلاىاعص اإلاخجضصة بٌٕاءة؛ 

 ماص وجؼبُّ ؤهـمت ؤلاهخاج الصخُدت؛بكخ 

 ت الىمى؛  بكضاص جُُِم لألصاء مً ؤحل جدُِّ بؾخمغاٍع

 .صمج الخٖالٍُ والٌىاثض البُئُت ؤلاحمالُت 

وكلى ؤؾاؽ هظه الىِؼت، جٖىن اإلااؾؿت مؿاولت بُئُا املساعاا الدعلية ألصحاب املصالح:  -

 بطا خِِذ ماًلي:
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 ت ؤلاًصاح وؤلاكالم اإلاجاوي للؿلؼاث واإلاىـماث اإلادلُت؛ ؤلالتزام  بمباصت ؤولٍى

  ُب٘ى مداؾبت اإلاىـماث وهحرها مً ؤصخاب اإلاصالح كلى مؿاولُاتها البُئُت

 اإلااطُت، الخاطغة واإلاؿخِبلُت.

 ؤلالتزام بكٌاًُت ؤلاًصاح كً جإزحراتها البُئُت الخُُِِت؛ 

 غ الضوعٍت لصخاب اإلاصا  لح خ٘ى جإزحراتها البُئُت الخُُِِت.جِضًم الخِاٍع

 ألاهواع(:-خصائص-الئيئية )مدهوم لادازا هظام -3

ت ألاصواث بخلٗ لِؿذ البُئُت ؤلاصاعة هـم بن :الئيئية لادازا هظام جعسيف 3-1  ًهي الصاعمت، ؤلاصاٍع

إ.ؤًظل بُئُا ؤصاء ًدِّ وبما الخاالث مسخلٍ مم الخلامل مً اإلاىـمت جمًٕ بمغوهت جخمخم

ها  - صوعة مؿخمغة مً الخسؼُؽ والخىٌُظ واإلاغاحلت والخدؿحن  كلى ؤجها YARELLET PATRICKٌلًغ

ً الضًً بغوف، حابغ صهُمي،  لألكما٘ التي جِىم بها اإلاىـماث لإلًٌاء بةلتزاماتها البُئُت ، 2011)ٍػ

 (648صٌدت 

ها  - بإجها مجمىكت مً ؤلاحغاءاث اإلاىزِت و اإلاهُٖلت، والِابلت للخدُِّ منها  DE ARAUJOٓما ٌلًغ

جإزظ صُوت اإلاغاخل اإلاخلضصة واإلاخٖاملت وحلالج ٔل ألامىع بضءا مً ؤلاصاعة ومماعؾاث اللمل بلى 

الخِىُاث والغكاًت الِاهىهُت، والتي جم وطلها لخلبُت وبصامت وجدؿحن مؿخىي الؿُاؾاث البُئُت 

ً الضًً بغوف، حابغ صهُمي،  ىـمتوؤهضاي اإلا  (648، صٌدت 2011)ٍػ

ها خؿب مىاصٌت ؤلاًؼو  ISOؤما اإلاىـمت الضولُت للخُِِـ  - بإجها: طلٗ الجؼ مً هـام  14001 ًخلًغ

غ وجىٌُظ ؾُاؾتها البُئُت وبصاعة جٌاكلها )جٌاكالتها( مم البِئت ً الضًً  بصاعة اإلايكإة ٌؿخسضم لخؼٍى )ٍػ

 (649، صٌدت 2011بغوف، حابغ صهُمي، 

 :الئيئية لادازا هظام خصائص 3-2

 ؤصاء وبن البُئي، ألاصاء مً كا٘ مؿخىي  لخدُِّ كمل بػاع للمىـمت البِئت ؤهـمت بخضي جىٌُظ ًإمً

ً الضًً بغوف، حابغ صهُمي،  :الخالُت للخصاثص ٌلىص حُض بكٖل اإلاىـمت لىؿٌُتها ، صٌدت 2011)ٍػ

649) 

 الخلىر؛ بمىم اإلاىـمت التزام مً مؿخىي  ؤكلى جيش ئ 

 والخىـُمُت؛ الِاهىهُت اإلاؿخلؼماث جدضص 

 جدضص الجىاهب البُئُت اإلاغجبؼت بيكاػاث اإلاىـمت ومىخجاتها وزضماتها؛ 
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 الخصيُلُت؛ اللملُت ؤو الخضمت ؤو للمىخج الٖاملت الخُاة صوعة كبر البُئي الخسؼُؽ كلى حصجم 

 اث جدِّ بحغاءاث جاؾـ  مؿتهضًت؛ بُئُت ؤصاء مؿخٍى

 بُت بغامج جصىم و اإلاىاعص جسصص  اإلاؼلىب؛ اإلاؿخىي  لخدُِّ الػمت جضٍع

 والخاحت اإلاالثمت مضي لخدضًض وؤهغاطها وؤهضاًها البُئُت ؾُاؾتها مِابل للمىـمت البُئي ألاصاء جِِـ 

 بلى الخدؿحن؛

 واضخت؛ بجصاالث زؼىغ جاؾـ 

 واإلاخلاُضًً لخإؾِـ ؤهـمت بصاعة بُئُت، بط ؤن كضم وحىص ؤهـمت لإلصا ً عة البُئُت حصجُم اإلاجهٍؼ

 لضحهم ًازغ كلى وكاغ اإلاىـمت ومسغحاتها.

مً بحن ألاهـمت التي ًمًٕ ؤن جخبىاه مىـماث ألاكما٘ ًمًٕ ؤن هظٓغ هظم لادازا الئيئية أهواع  2-3

 (5-4، الصٌداث 2012)ًاؾغ قاهحن،، ماًلي: 

وهى كباعة كً صوعة مؿخمغة للخسؼُؽ والخؼبُّ واإلاغاحلت (: EMEهظام لادازا الئيئية ) 2-3-1

لغي ؤًظا كلى  غ للٌلالُاث وألاوكؼت التي جخسظها اإلاىـمت لوغض ؤلاًٌاء بالتزاماتها البُئُت. َو والخؼٍى

ت قإجها قإن وؿاثٍ ؤلاهخاج  ؤهه مداولت حاصة وقاملت لجلل البِئت وؿٌُت مً وؿاثٍ الكٓغ

ّ واإلاالُت واإلاىاعص ت. وبظلٗ ًهى هـام ًِابل اإلاٖافئ البُئي للىـام ؤلاهخاجي في وؿٌُت  والدؿٍى البكٍغ

ت. ّ، وللىـام اإلاالي في الىؿٌُت اإلاالُت واإلاداؾبُت في الكٓغ ِي في وؿٌُت الدؿٍى  ؤلاهخاج وللىـام الدؿٍى

ُت، لخدؿحن ؤلاصاعة البُئ TQMهى هـام مبجي كلى مٌهىم الـ هظام لادازا الئيئية الدعال:  2-3-2

حز لِـ ًِؽ كلى ألاقُاء التي جدضر، وبهما ؤلاهخمام ؤًظا بإؾلىب  ولظلٗ ًاإلااؾؿت ًجب كليها التٓر

خضوثها. وكبر الؼمً، ًةن هظا ألاؾلىب اإلانهجي لدصخُص كُىب الىـام وجصخُده ُض ُاص اإلااؾؿاث 

ن مىؼِت مىطم الخؼبُّ الٌللي، ًة  TQMبلى جدُِّ ؤصاء بُئي ؤًظل. وكىضما هظم مباصت الـ

 ؤلاهخمام البُئي جِم طمً مؿاولُت ؤلاصاعة الللُا.

خٖىن هقظام إدازا بيئية:  ISO 14000الـ  2-3-3 وهى ملُاع صولي واؾم الِب٘ى لىـام ؤلاصاعة البُئُت ٍو

 كامال ومخؼلبا للمىـمت التي جبغي الخص٘ى كلى هظه الكهاصة، ًمًٕ طٓغ ؤهمها ًُما ًلي:  17مً 

  جب اؾخسضام هظه  الؿُاؾت البُئُت: ًجب ؤن جؼىع اإلااؾؿت وزُِت حلهضها هدى البِئت، ٍو

 الؿُاؾت ٓةػاع للخسؼُؽ والٌلل؛
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  ،اإلاٌاهُم البُئُت: ًجب ؤن جدضص اإلااؾؿت اإلاؿاهماث البُئُت إلاىخجاتها، وؤوكؼتها وزضماتها

ت كلى البِئت؛  وجدضًض جلٗ اإلاؿاهماث التي لها آزاع ملىٍى

  ألاهضاي والواًاث: كلى اإلااؾؿت ؤن جىضح ألاهضاي البُئُت التي جخلهض بها، وؤن ججلل هظه

 ألاهضاي وؤلاهؼباكاث والؿُاؾاث والغئي البُئُت مٌهىمت وواضخت لظوي اللالُت باإلااؾؿت؛

 بغهامج ؤلاصاعة البُئُت: وهي زؼت جىٌُظًت للىص٘ى بلى ألاهضاي والواًاث اإلادضصة؛ 

  حر اإلاىاعص.الهُٖل واإلاؿاو  لُت: كلى اإلااؾؿت صُاهت الِىاكض وجدضًض اإلاؿاولُاث وجًى

 :ولادازا الئيئية(-مواصدات-)مدهوم هظسا عن الدقادق الصدًلة للئة ة -3

: ًمًٕ اكؼاء حلاٍعٍ كضًضة إلؿهاع اإلاٌهىم مدهوم الدقدق الصدًم للئة ة )الدقدق ألاخضس( 3-1

 غ كبر الخالي:اإلادضص للٌىضَ البُئي ؤو الٌىضَ ألازظ

غاث وجدضًثاث حضًت كلى هُٖله همؿًٕ ؤو  لبِئت هى ؤي ًىضَ ؤولصضًّ الالٌىضَ  ـ٘ؼ ُام بلمل جؼٍى

الخلٍغٍ ألاؾاس ي ولظا ً، اللام ومباهُه بهضي جِلُل ألازغ الؿلبي كلى البِئت الؼبُلُت اإلادُؼت به

ثبذ التزامه باإلاؿاولُت  ًُ ججاه البِئت والؼبُلت مً خىله كً للٌىضَ صضًّ البِئت هى: ؤي مٖان ؾًٕ 

ّ اجباكه مماعؾاث ملتزمت بالؾلىب الصضًّ للبِئت في الخُاة الُىمُت ٍخم جصيٍُ هظه الٌىاصَ و  ،ػٍغ

جلٗ  خىػًمً ُبل حهاث مداًضة ملىُت بظلٗ، ؤو مً ُبل الخٖىماث التي ج "زظغاء"كلى ؤجها ًىاصَ 

 الٌىاصَ كلى ؤعاطيها

غ زبرة حللُمُت بُئُت ٓما ًمًٕ حلغي الٌىضَ الب ُئي: بإهه هىق حضًض مً اإلاباوي الؿُاخُت، والظي ًًى

ت بالبِئت الؼبُلُت اإلادُؼت  ض الللم واإلالًغ ٍؼ للؿاثذ، كً الخُاة الؼبُلُت، والثِاًُت اإلادُؼت به، ٍو

 (2015)زلٍُ مصؼٌى هغاًبت ،  وما بها مً مـاهغ

خه  ِضم هىكُت حضًضة مً هـم wto 1995كًغ ، بإهه مٖان لإلُامت ٌلخمض كلى اإلاماعؾاث البُئُت ٍو

لمل كلى حصجُم الاهخاج بدُث ًدِّ مجمىكت الاهضاي التي حؿعى بليها  الاؾتهالْ وؤقٖا٘ مبخٕغة َو

 (8صٌدت ، 2016)ػهغاوي صومت كلي، قاُىع حلؼُت ًاًؼة، ،  الؿُاخت البُئُت

غ ؤٓبر ُضع مً الكغوغ الخالُت:  وبالخالي هى اإلاٖان الظي جخًى

(http://ar.hiltonworldwide.com/about/ : ) 

  ؤلاؾخسضام الغقُض للمىاعص الؼبُلُت مثل ألاعض والتربت والؼاُت واإلاُاه وهحرها؛ 

  ت؛اللمل كلى جسٌُع وؿب الخلىر بإقٖاله  اإلاسخلٌت، الصلبت والؿاثلت والواٍػ
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  الخٌاؾ كلى الخىىق الخُىي مً زال٘ خماًت الىباجاث والخُىاهاث والىـام ألاًٖىلىجي والخٌاؾ

 كلى اإلاىاػّ طاث الخؿاؾُت اللالُت؛

  ؤلابِاء كلى الترار الثِافي بإقٖاله اإلاسخلٌت مً كاصاث وجِالُض وجغار ملماعي وهحرها مم اللمل

 الثِاًاث اإلادلُت؛كلى جٖامل 

 ت اإلادلُت لٖاًت قغاثذ اإلاجخمم في كملُاث الخىمُت؛  اإلاكآع

 بؾخسضام اللمالت واإلاىخجاث اإلادلُت؛ 

 ٔاًت مغاخل الخىمُت الؿُاخُت؛  وطم ؾُاؾت جغاعي الكغوغ البُئُت في 

: ًجب كلى الٌىاصَ البُئُت ؤن جلتزم بمجمىكت مً اإلاىاصٌاث التي مواصدات الدقدق الئيئي 3-2

، 2009)بً ًغج ػوٍىت،  :جمٕنها مً ؤلاؾخوال٘ ألامثل للؼبُلت، وجخلخص هظه اإلاىاصٌاث في الخالي

 (121-120الصٌداث 

 دؿّ جماما مم  ًجب بىاء الٌىضَ بمىاص مدلُت ؤو مىاص ملاص بؾخسضامها وجصمُم ًسضم البِئت ٍو

 ػبُلت اإلاٖان وزلٌُخه الثِاًُت ملخمضا كلى الؼاُت الكمؿُت ؤو البضًلت اإلاخىاًغة بٕثرة؛

  ًٗغاعى في هٌِاث الٌىضَ بصزاع حؼء مً ؤعباخه لإلهٌاَ كلى مجهىصاث خماًت ووُاًت البِئت وطل

ضًه؛  لخىؾُم هؼاَ مٍغ

 زضمت مصالح الؿٖان اإلادلُحن؛ 

  ه بخجغبت بُئُت مؿخمضة مً الؼبُلت طغ وعة جىاًّ الٌىضَ مم اإلاٖان اإلادُؽ به لٖي ٌؿخٌُض ػاثٍغ

 التي خىلهم؛

 .ًجب ؤن جيبم الخل٘ى الخصمُمُت مً الىؾؽ الؼبُعي اإلادُؽ 

 ُىصه؛  ًجب ؤن ًغاعى الخصمُم ملاًحر الىـام البُئي ُو

 ٌُظ؛ًجب ؤن حكاْع الجماكاث اإلادلُت في كملُت الخصمُم والخى 

 .ت  ًجب ؤن ًىضمج الخصمُم جماما مم الؼبُلت وبإقٖاله اإلالماٍع

مًٕ جُُِم الٌىضَ البُئي بالغحىق بلى اإلااقغاث الخالُت:  ٍو

 بهم؛ ب التي كِضث وكضص ألاشخاص الظًً جم جضٍع  كضص خصص الخضٍع

 ٔاث وؤلاُتراخاث مً ُبل اإلاىؿٌحن خ٘ى جدؿحن اإلادُؽ؛  كضص اإلاكاع

 بُلت البُئُت؛كضص ؤلاؾدكاعاث طاث الؼ 
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 ُُاؽ بحمالي بؾتهالْ اإلااء للمتر اإلإلب؛ 

 ت إلكاصة بؾخلما٘ اإلااء؛  اليؿبت اإلائٍى

 بحمالي ٓمُت بهبلازاث الواػاث للوالي الجىي للمتر اإلإلب؛ 

 بؾخلما٘ اإلاىخجاث التي جدىي كلى هاػ الٌلىع؛ 

  ت مً مؿاخاث الٌىضَ التي جىحض  بها كا٘ػ للصىث؛ُُاؽ مؿخىي الصىث وجدضًض اليؿبت اإلائٍى

 غ الىٌاًاث؛ ظا ملض٘ جضٍو  بحمالي ٓمُت وهىق الىٌاًاث ٓو

 اجي لها؛ ُب الُٕمُاجي والٌحًز  بحمالي ٓمُت مُاه الصغي الصحي والتٓر

 .غة في اإلاىؼِت  بحمالي الؼاُت اإلاؿتهلٕت ومضي بؾخسضام الؼاُاث اإلاخجضصة اإلاخًى

: جمثل ؤلاصاعة البُئُت بؾتراجُجُت في اإلايكأث الؿُاخُت بكٖل كام لادازا الئيئية للدقادق الئيئية 3-3

ت ٌُُٓت الخلامل  وبصاعة الٌىاصَ منها بكٖل زاص، وهظا ًدخم كلى مالٖي الٌىاصَ البُئُت طغوعة ملًغ

مم البِئت اإلادُؼت، ولِـ طلٗ ًدؿب بل ًجب كليهم ؤن ًٖىن خغصهم كلى جدُِّ الغبدُت إلايكأتهم 

هم كلى جدُِّ الخىاػن البُئي جماما، ولظا ًةن كلى ؤهـمت ؤلاصاعة البُئُت ؤن حؿاهم الؿُاخُت، ٓدغص

في صكم البِئت بًجابُا، كبر مداولت مىم ألازاع الؿلبُت إلايكأتهم الؿُاخُت كلى البِئت، مً زال٘ بغامج 

ُمُت إلاباهيها جغقُض بؾتهالْ اإلااء والؼاُت، ًٌي خالت الٌىاصَ البُئُت ًمًٕ طٓغ ؤبغػ الكغوغ الخصم

 (174-171، الصٌداث 2015)زلٍُ مصؼٌى هغاًبت ،  ومغاًِها كلى الىدى الخالي:

 مً خُث هغي الجزالء ًجب ؤن جٖىن هىاًظها ومضازلها حُضة الصىم، الحؿمذ بضز٘ى الهىاء؛ 

 ؤما صوعاث اإلاُاه اإلالخِت بوغي الجزالء ًُجب ؤن جؼوص بىؾاثل جغقُض بؾتهالْ اإلاُاه؛ 

 وطم بُان الؿُاؾت البُئُت كلى باب اإلاضزل اللام، وجىػَلها كلى الجزالء؛ 

  ؤلاهخمام بالحؼاء اإلالخِت بالٌىضَ، مً زال٘ كلى ؾبُل اإلاثا٘ الخض مً ؤطغاع مُاه ألامؼاع واإلاُاه

في الصضؤ والخأٔل، وجسصُص مٖان إلهخاج الؿماص الؼبُعي مً مسلٌاث اإلاؼبش، الٌاثظت، لخال

 واإلاسلٌاث الؼعاكُت وهحرها.

ومً الجضًغ بالظٓغ، ؤلاقاعة بلى اإلاؼاًا الٕثحرة التي جدصل كليها الٌىاصَ البُئُت مً زال٘ جؼبُِها 

 لهـمت ؤلاصاعة البُئُت مً ؤهمها:

  البُئُت ؤمام الجزالء، وهُئاث الؿُاخت اإلادلُت واللاإلاُت.بؿهاع ؤلالتزام اللملي بالِىاكض 

 .جىػُض صىعتها ٌٓىاصَ جخصٍ بالىعي البُئي 
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ٔاهذ الٌىاصَ وؤمآً ؤلاُامت هي مً ؤهم اإلايكإث الؿُاخُت، ًةن الؿاا٘ اإلاؼغوح إلااطا ًجب ؤن  وإلاا 

؟ وجٕمً ؤلاحابت في مجمىكت مً جخد٘ى بصاعة الٌىاصَ، ؤو ؤمآً ؤلاُامت بلى ؤلاصاعة البُئُت اإلاؿخضامت

 الىِاغ ؤهمها:

 حىصة البِئت حؿاوي حىصة اإلاىخج؛ 

 جسٌُع الىٌِاث وجدؿحن الِضعة كلى اإلاىاًؿت؛ 

 لت ألامض؛  طمان عبدُت ػٍى

 خٌؼ الخىكُت بمضي ؤهمُت حىصة اإلاىخج؛ 

 .ًدت حضًضة مً الؼباث  الىص٘ى بلى قٍغ

 لؿُاخُت زال٘ جؼبُِها لهـمت ؤلاصاعة البُئُت:ومً اإلاؼاًا الٕثحرة التي جدصل كليها اإلايكأث ا

 بؿهاع ؤلالتزام ؤمام الجزالء وهُئاث الؿُاخت اللاإلاُت اإلاهخمت بالبِئت وحصجُلهم كلى طلٗ؛ 

 جغقُض ؤلاؾخسضام وجسٌُع الخٖالٍُ؛ 

 جىخُض صىعتها ٓميكأث ؾُاخُت )ًىاصَ( جخصٍ بالىعي البُئي؛ 

 ألاهضاي البُئُت وؤؾالُب جدُِِها؛ جدضًض 

 .  ٓؿب هصِب ؤٓبر مً الؿَى

املسؤولية ولادازا الئيئية لشسهة هيلحون للضيافة والدقدكة العاملية )ثجسبة زائدا في الحداظ  -4

 :على الئة ة( 

م في ٌلىص جإؾِؿها لـ"ٔىهاعص هُلخىن" هئرا عن شسهة هيلحون:  4-1 وهى كظى هُئت حكَغ

صوالع و  20000كبر ُغض مً البىٗ بلى ، وطلٗ جٕؿاؽ ُام بكغاء ًىضَ في ؾِؿٖى ٔالٌُىعهُا والًت

ؾىىاث لُِىم باالؾخدىاط كلى ؾبلت  10ػُلت  جٕؿاؽ ُام بالخىؾم في، و 1919ؾىت  صوالع  15000

، جىؾلذ ًىاصَ هُلخىن بكٖل مؿخمغ صالاؽ ؾمه فيببلض ؤ٘و ًىضَ خمل ، ًىاصَ في هٌـ الىالًت

ام هُلخىن ؾىت  ىضَ " بالػا"بكغاء ًىضَ  1943هحر مخإجغة بالخغب اللاإلاُت ألاولى ُو لذ"ًو في  "عوًػ

ىعْ ت ، وحقُٖاهى ؤخض ؤٓبر الٌىاصَ في "ماعهاوؽ"ؤطاي ًىضَ  1945وفي ؾىت  ،هٍُى لخبر قٓغ

ٔاث  الُىمهُلخىن   40900لضحها ؤٓثر مً  خُث،  في كالم الظُاًت وؤؾغكها همًىاالغاثضة بخضي ؤٓبر الكغ

ت في  8000000ًىضَ ًظم ؤٓثر مً  ًبا مىظ جإؾِـ  100كلى مضاع  ،صولت وبُلُم 104هًغ ؾىت جٍِغ

ت ُلت اإلاؿخىي  14جمىكت اإلا ذلالم مجا٘ الظُاًت ؤؾؿإلا هاضًدضوبٌظل ج، هاقٓغ ت ًع كالمت ججاٍع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
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ت لٌىاصَ ومىخجلاث هُلخىن الغاثضة ت للٌىاصَ  ،التي حكمل اللالمت الخجاٍع وهي ؤٓثر اللالماث الخجاٍع

 .( : /http://ar.hiltonworldwide.com/about) التي جدـى بالخِضًغ في اللالم

إاملسؤولية الئيئية لشسهة هيلحون العاملية )هسوذج الحداظ على الئة ة(: 4-2

اهُت ٓبحر لخدضًاث البُئُت لها جإزحر بن ا مي، الىاؽ والىـم ؤلاًٖىلىحُت في حمُم ؤهداء اللالكلى ًع

ت طاث صوعا في الخصضي لهظه الخدضًاث مً زال٘  ذكمل ججاعي كالمي، للب وبةكخباع هُلخىن قٓغ

حز كلى  ت هُلخىن  ا،جإزحر  اإلاجاالث ألآثر التٓر  مً ممًٕ ُضع بإكلى لللمل حاهضة حؿعى ولظلٗ ًكٓغ

مً  لخمٕنها اللالي الخإزحر طاث اإلاجاالث جدضًض بظلٗ لدكمل مً الخدضًاث، ؾلؿلت كبر الٌٕاءة

خماًت البِئت مً زال٘ ٌٓاءة اللملُاث ل الٌلالت والؿُاؾاث الدكوُلُت ألاهضاي وجدضًض جدؿحن

ٔاث اإلابخٕغة  جِضمها بهظا الخصىص لغصض وؤلابالن الُِاؽ ؤصواث ، ووطموالكغا

(http://ar.hiltonworldwide.com/about/ : ) 

وبٌظل الُِىص اإلاٌغوطت كلى بؾخوال٘ اإلاىعاص الؼبُلُت كاإلاُا، ًةهه جم جسٌُع عؤؽ اإلاا٘ الؼبُعي 

ض كً  ا مً ألاعض، لظلٗ ؾخلخمض %50بملض٘ ًٍؼ ت ألاكما٘ ؾىٍى  والؿُاخت الىِل ُؼاكاث في الخجاٍع

ل  اإلاىار، حوحر كً الىاحمت الغثِؿُت اإلاساػغ بصاعة في ُضعتها كلى ألازغي  والِؼاكاث والوظاء والخمٍى

ِضان الؼبُلُت، اإلاىاعص واؾخجزاي ت والـغوي البُىلىجي، الخىىق ًو الِاؾُت، وبؾخجابت لخدؿحن  الجٍى

ت هُلخىن لصائها البُئي وخٌاؿها كلى اإلاىاعص والخِلُل مً حجم جإزحرها  40500ُامذ هُلخىن كبر  قٓغ

َغ ومىؿٌحنًىض ً َ بدكض ؤكظاء ًو  الخُاعاث وجٖامال، لدصجم بؾخضامت ؤٓثر زِاًت لبىاء ممحًز

 اإلاماعؾاث ؤًظل وجباص٘ ؤهضاًها، لُِاؽ ، "LightStay" ٓبرهامج اللمل،  وزاعج صازل بُئُا الظُٓت

ت الاإلاؿخمغ، لظلٗ حلخبر  مً ؤحل جدؿُنها ًىاصُها كلى والخلغي اللاإلاُت ت ٌىضُهُلخىن هي ؤ٘و قٓغ

إلصاعة الجىصة في  9001إلصاعة البِئت و  ISO 14001إلصاعة الؼاُت،   ISO 50001 جدصل كلى قهاصة

ت زظغاء  50صىٌذ طمً ؤًظل  2015ا، وخؿب ًىعبـ ؾىت بإٓمله هاصُاًى تمدٌـ كالمت ججاٍع

ٔاث الخظغاء الصضًِت للبِئت في اللا ٗ واخضة مً ؤٓبر الكغ  لمصضًِت للبِئت، وخؿب هُىػٍو

(http://ar.hiltonworldwide.com/about/ : )  . 

إإدازا الطاكة لشسهة هيلحون العاملية:  4-2-1

ٌاءة الؼاُت هي  ت لدكوُل ًىاصُها بىجاح وزلّ ججغبت بؾخثىاثُت للظُىي، ٓو بن الؼاُت طغوٍع

 مً ؤمىا لٖل ؤٓثر الؼاُت الٕغبىن وبمضاصاث مىسٌع مؿخِبل لظمان بخضي ؤلاؾتراجُجُاث الغثِؿُت

م وؤكمالىا، ومً اإلاجخمم  2040و 2010 كامي بحن %56 بيؿبت للؼاُت اللالمي الاؾتهالْ ًىمى ؤن اإلاخُى
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ِا ٕخحن في %2.5 بيؿبت الؼاُت الؼاُت، زٌع مللىماث إلصاعة ًو  الهاصت وبيؿبت واإلادُؽ وآؾُا ألامٍغ

َ  في 2% ُِا ألاوؾؽ ؤوعوبا، الكغ  2009 كام مىظ  بؾتهالْ الؼاُت وجسٌُع .2015 كام في وؤًٍغ

ا بيؿبت  ٔامل ًىاصُها كبر الؼاُت وؤؾخمغ زٌع لدسجل  2012ؾىت  %12.2و 2011ؾىت  %9.7ؾىٍى

، خُث ُضع %14.5بلوذ وؿبت ؤلاهسٌاض  2014زم ؾىت  %13.6بيؿبت ُضعها  2013بهسٌاض ؾىت 

ت اإلاكوىلت ال ـــ ؤلاؾتهالْ اإلاؼلّ للوًغ ، وبلى 2014ْ/واغ لؿىت  87.33ؤي خىالي  kBTU 298ىاخضة بـ

الٕهغباء  -بؾتهالْ مصاصع الؼاُت ألاولُت اإلاسخلٌت واإلاؿخلملت لىٌـ الؿىت )باإلاُجاواغ ؾاكت( ُضع بـ 

ىص  - 3.636.855  137.793الدسخحن والخضًئت  – 235.885البساع والهىاء الؿازً  – 2.531.655الُى

ض   – ت لىطم جدؿِىاث153.153الخبًر اإلاخجضصة، وال  الؼاُت وبؾخسضام مصاصع ًلالت ، وحؿعى الكٓغ

ت تهضي للغبذ ًدؿب، ٌلخبر غصت لخٌع الخٖالٍُ بةكخباعها ماؾؿت ججاٍع  هظا مجغص بؾخسضام ًو

ن ًجمُم ؤكظاء مجمىكت هُلخىن مً اإلاىؿٌح لظلٗ كلى البِئت، جإزحرها جِلُل ًغصت لظمان بل ؤًظا

ٔاء والظُىي وؤًظا اإلاجخملاث اإلادلُت حلمل كلى بؾخضامت وبؾخسضام هظه اإلاىاعص البضًلت  والكغ

 إلصاعة الؼاُت. ISO 50001ًىضَ لهُلخىن خاثؼة كلى قهاصة  4500مؿخِبال، لظلٗ ًـ 

 إدازا إستهالن املاء لشسهة هيلحون العاملية: 4-2-2

ت وال عص ألاؾاؾُتاى ٌلخبر مً اإلااإلااء  م .لبِاء ؤلاوؿانظغوٍع  ؤن وحكحر الضعاؾاث بلى ؤهه مً اإلاخُى

اإلاِبلت، ًةن ما ًِغب  15 ـسال٘ الؿىىاث اللظا ً، 2030بدل٘ى كام  %40اللغض ًٌَى الؼلب بيؿبت 

وؾُلاهىن مً الجٌاي  الٕبحر  ؤلاحهاص اإلااجيُلِكىن في مىاػّ ؾ ( مً ؾٖان اللالم%67)مً زلثي 

ت هُلخىن ُللذ مً بؾتهالْ  ، زاصت وؤهه ؤصبذ جدض واضح في الؿىىاث الِلُلت اإلااطُت، لظلٗ ًكٓغ

ؼث بةؾخمغاع كلى بؾخسضام ػَغ لخِلُل 2014ختى ؾىت  2009مً ؾىت  %14.1اإلااء بيؿبت  ، خُث ٓع

غ ماًمًٕ مً ملئ  ، مىاصلت 2008خىض ؾباخت اوإلابُت مىظ ؾىت  4144بؾخسضام اإلااء، لخدٌف وجًى

ت اإلاكوىلت الىاخضة مً اإلااء بضءا مً ؾىت  بظلٗ في جغقُض بؾتهالْ اإلااء خُث مخىؾؽ اؾتهالْ الوًغ

بـ  2014لتر ماء وؾىت 718.09بـ 2013لتر ماء، ؾىت  754.43بـ 2012لتر ماء وؾىت  786.23بـ 2011

اث كلى لتر ماء، وبىاء 689.32 ت  ،2014 كام مكتًر غث الكٓغ ُت ؤي بطاً هالىن  3.518.000 ًو

 مىخجاث واإلاىاقٍ، وباؾخسضام اإلاُاه، باؾخسضام زٌع وػن ألاوعَ مً لتر 13317078.642ماٌلاص٘ 

ت الجاهؼة" الٌغاف حر جم ،"للوًغ  كً اإلااء لتر مً 6702491.7372حلاص٘  حالىن، 1.770.611 جًى

ّ ، ٓما ُامذ هُلخىن بخدؿحن الوؿل مً الخسلص ػٍغ َ بالخلاون مم  اإلاُاه بصاعة ألا٘و  الصىضو

ت، وبالخلاون  للخُاة اللالمي تي  مم البًر غ ُامذ هُلخىن  اإلاهىُت Tideو P&Gقٓغ  مً اللضًض بخؼٍى
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ٔاث غ التي الكغا في  %45 بلى جصل بيؿبت اإلاُاه بؾخسضام مً جِلل التي الوؿل ومىخجاث جِىُاث جًى

 حمُم ًىاصُها.

إإدازا املخلدات والقداًات لشسهة هيلحون العاملية:  4-2-3

ا، وؤٓثر مً  1.6سلّ جفي اللالم  اإلاضنًِضع البىٗ الضولي ؤن ؾٖان  ملُاع ػً مً الىٌاًاث الصلبت ؾىٍى

ملُاع  1.9وخضها جيخج  ماؾؿاث الٌىضُتفي الىالًاث اإلاخدضة  ت،هصٍ هظا ًيخهي في مِالب الِمام

ا، ٓما ؾُتزاًض مً الىٌاًاث هصٍ ُٓلى  ٘  % 70 بيؿبت اللاإلاُت الصلبت الىٌاًاث جىلُض ؾىٍى  كام بدلى

ِا 2025 ل للبىٗ ًو  في % 25 بيؿبت الِمامت مِالب مً الىٌاًاث الضولي لظلٗ ُامذ هُلخىن بخدٍى

ٕخحن َ  ؤوعوبا في % 50 وبيؿبت الهاصت واإلادُؽ وآؾُا ألامٍغ ُِا ألاوؾؽ والكغ ، ٓما 2015 كام في وؤًٍغ

 ؤؾاؽ كلى الٌللُت الخوحر وؿبت بلى ااؾدىاص)، 2009 كام مىظ %27.6 بيؿبت الىٌاًاث بهخاج اهسٌع

ت مكوىلت،  جِلُل في حؿخمغ اللالم ؤهداء حمُم في ًىاصَ هُلخىن  (ؾىىي  الىٌاًاث ٔل كام لٖل هًغ

ت ؾىت  عػل( 5.7) 2013عػل( وؾىت  5.9) 2012عػل( و6.2) 2011خُث سجلذ بهخاج هٌاًاث لٖل هًغ

ت هُلخىن بةكاصة 5.5) 2014ٓمُت ؾىت  لدسجل اُل غ عػل(، ًظال كً طلٗ ُامذ قٓغ  الصابىن  جضٍو

٘  وبؾخلماله لهغاض ؤزغي في مسخلٍ مىاػّ اللالم، ومىظ غ بكاصة قغآت ؤو  كام في الصابىن  جضٍو

ٔاء خضصث 2011 غ، لخىمُت حضص هُلخىن قغ ض 650 مً ؤٓثر ًظم والظي بغهامج الخضٍو  ًىضَ، ُو

لها جم والتي الصابىن، مً عػل 600.000 مً بإٓثر ن هُلخى  جبركذ وخضة  ملُىن  1.6 مً ؤٓثر بلى جدٍى

الخضماث  هِص مً حلاوي التي اإلاجخملاث في اللامت التروٍج للصخت في للمؿاكضة حضًضة صابىن 

ُاث. ومىم بالىـاًت ؤمال منها في جِلُل ألامغاض اإلاغجبؼت  الًى

إغاش الكسبون لشسهة هيلحون العاملية:  الحد من إهئعاثات 4-2-4

 كملیاتها، وجلتزم في ؾىاء الکغبىن  بهبلازاث مً للخض بحغاءاث بجساط في عثیؿیا صوعا الكغکاث جللب

غ هُلخىن  ّ كً الٕغبىن  مىسٌع مؿخِبل بخؼٍى  والكغآت اإلاخجضصة الؼاُت مصاصع في ؤلاؾدثماع ػٍغ

ت، ولظلٗ ًبضون  الٕغبىن  ؤزغ بهبلازاث إلالالجت مىعصحها مم  ؾتزصاص ػمىخا، ؤٓثر ؾُاؾاث اإلاكتٓر

٘  %50 بيؿبت ؤزغي  الضًُئت هاػاث بهبلازاث ها ،2050 كام بدلى م بىمى ألاولى الضعحت في جدٓغ  مخُى

ِا الؼاُت بؾخسضام كً الىاحمت الٕغبىن  ؤٓؿُض هاػ زاوي بهبلازاث في %70 بيؿبت  الخلاون  إلاىـمت ًو

 الؼاُت ٌٓاءة زال٘ مً البُئُت ألازغ كلى مً الخض في الاؾخمغاع(، OECDالاُخصاصًت ) والخىمُت

الٕغبىن، وهجخذ هُلخىن في جسٌُع بهبلار الٕغبىن  بهبلازاث لخِلُل اإلاخجضصة الؼاُت في وؤلاؾدثماع

ت هُلخىن زٌع ، وجىاصل2013 بلام مِاعهت 2014 كام في %1.6 ، وبـ2009مىظ ؾىت  %20.9بـ  قٓغ
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ت مكوىلت سجلذ بهسٌاطا  حمُم ًىاصُها كبر الٕغبىن  ؤٓؿُض زاوي بهبلازاث اللاإلاُت، خُث لٖل هًغ

عػل زم ؾىت 83.2بلى  2012عػل لُىسٌع ؾىت  87.5ُضع بـ 2011مدؿىؾا لدجم ؤلاهبلار مىظ ؾىت 

عػل لُلاص٘ جسٌُع بهخاج الٕغبىن ببلاص ؤو ما ًِاعب ؾحر 77.6 2014عػل لُصل ؾىت 81.1 2013

ّ خ٘ى اللالم، وفيكً  ؾُاعة 122.645  في الىـٍُ الهىاء بغهامج هُلخىن  وؾلذ ،2015 ماًى الؼٍغ

ع مداولت  الهاصت واإلادُؽ آؾُا ًىضَ مً ًىاصَ 92 في والٌلالُاث الاحخماكاث في الٕغبىن  لخلٍى

ت، ها، بدؿاب ُُمت خىاًؼ وزلِذ اإلاكآع  ؤلاحخماكاث كً الىاججت الٕغبىن  بهبلازاث لظًُى

ع ؤعصضة الٕغبىن اإلاىبلثت غاءُامذ بك واإلاىاؾباث  بغامج هدى جظهب ؤزغه،  هظه ألاعصضة لخلٍى

م مثل كمالثىا، زُاعاث م ؤو وؤؾترالُا بهضوهِؿُا في الواباث خماًت مكاَع  مً اإلاىلضة الؼاُت مكاَع

اح  .والصحن الهىض في الٍغ

ت هُلخىن بكغاء الىـٍُ الهىاء بغهامج زال٘ مً  باججاه جظهب التي الٕغبىن  ؤعصضة ُامذ قٓغ

للذ اإلاسخلٌت، اإلاىـماث مً مخىىكت مجمىكت اللالم،  ؤهداء حمُم في الضاًئت الواػاث اهبلازاث مً ُو

 التي اإلااؾؿاث مً واخضة وهي الجىىبُت ٔىعٍا في مم هُىهضاي للؼاُت اإلاكتْر الخىلُض مكغوق طمً

ّ كً الخغاعي  اإلاؿببت لإلخخباؽ هاػاث جِلُل به بلى وتهضي. جضكمها هُلخىن  ل ػٍغ  الواػاث جدٍى

 الهىاء جلىر مً جِلل اللملُت هظه الىـٌُت، الٕهغباء لخىلُض اإلادلي الٌىالط مصىم في الٌاثظت

 مً ػً ملُىن  1.8 جمىم الىـٌُت الجىي، الٕهغباء الوالي في بػالُه مً بضال الىٌاًاث هاػ باؾخسضام

ا، CO2 اهبلازاث  الوالي جضزل ال CO2 مً هاػ ؤوإلابي ؾباخت خىض 400.418 ؤي ماٌلاص٘ ؾىٍى

الىـٍُ، ؤًظا  الهىاء بغهامج زال٘ الٕغبىن  مً متري  ػً 9.400 كً ًِغب ما الجىي، لخلىض بحماال

ذ هُلخىن  ،2015 كام في  مم حلمل مىـمت وهي الٕغبىن، كً الٕكٍ مكغوق في الثاهُت للمغة قآع

ٔاث   وؤصاء ؤلاًصاح صعحت كلى هُلخىن في هٌـ اللاملخخدصل  البُئُت، آزاعها كً للٕكٍ قغ

إمسؤولية املصادز والحوزيد لشسهة هيلحون العاملية:  4-2-5 

ت حر  والبُاطاث، واإلاكغوباث الوظاثُت اإلاىاص حكتري  التي اللاإلاُت للٌىاصَ حلخبر هُلخىن ٓكٓغ وجًى

ت، ال ما جٖىن  ما، وهالباهىكا  ملِضة هي اإلاصاصع والخىعٍض والؼاُت، لظلٗ ُظُت الغاخت وؾاثل ٍؼ  مٓغ

ض ما بلى خُث ًخجاوػ مىعصوها مخضون  صولت 97 كً ًٍؼ  والؿُاُاث اللضًض مً الصىاكاث، بلى ٍو

 ملِىلت، وبإؾلاع الجىصة وكالُت آمىت بمضاصاث كلى بةكخماصها الخدخُت، البيُت وجدضًاث الِاهىهُت

لاث كملُاتها مخؼلباث وطلٗ لخلبُت الخام واإلاىاص الغاخت لىؾاثل ها وجُى  ججاعب لخِضًم ػباثنها وطًُى

كٍ مدؿِت ت(، ؤحغجه مسح وبؾخثىاثُت، ٓو ت ألاكما٘ ؤلاؾدكاٍع ً مً %68 ؤن مآُجزي )قٓغ  اإلاضًٍغ
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اإلاِبلت، وتهضي  الخمـ الؿىىاث في ؾتزصاص الخىعٍض ؾلؿلت مساػغ ؤن ٌلخِضون  اللاإلاُحن الخىٌُظًحن

غ  في والبُئُت الاحخماكُت آلازاع بصاعة مم اللمل ؤهضاي جضكم التي واإلاباصعاث البرامج هُلخىن لخؼٍى

ٔاء هاالء مم صوالع ملُاع 1 بهٌاَ بلى ؤصي لضحها، ٔل طلٗ الخىعٍض ؾلؿلت لظمان  2010 كام مىظ الكغ

 جىعٍض حُض ومظمىن. 

جابلحن وؤشخاص مخمغؾحن  اليؿاء قغآت مم كالُاث ببىاء ُامذ هُلخىن  الؼمً، مً كِض مً لٓثر

اإلااطُت ،  الخمـ الؿىىاث مىعص في 4000 مً للؿلم والخضماث لُبلى كضصهم ؤٓثر اإلاىعصًً ومسخلٍ

ها وجٌظُالث بخخُاحاث لخلبُت وزبراتهم عوثاهم إلؾخسضام وطلٗ  في ؤًظا اإلاخىىكت، وبضؤث طًُى

ت ٓبحرة ومٌصلت، مدضصة مىخجاث ًئاث ًدص ي ف واإلاكغوباث، ألاهظًت مجا٘ في كملها مً بضءا بإولٍى

كلى  ًىضَ 4500مؼاكم في حمُم  %100 الِغفؾمٗ ؾخسضام ػكاهٍ بخـغ  ، خُث جم2014كام 

ّ لىطم  ت اإلاؿخضامتلؾتراجُجُت ؤٓثر قمىال بالصلُض اللالمي، ومهض الؼٍغ  وجىؾُم لمإٔىالث البدٍغ

غ، وللبىاء ولخم البُع ًدص ت هُلخىن  اللمل، هظا كلى الخجًز غ ُامذ قٓغ ٍّ مخسصص له ًغ  بخؼٍى

كغي ٌلمل حماكُا الىؿاثٍ، مخلضص بؾدكاعي  صوع  غ بؾتراجُجُت كلى َو مؿاولت قاملت  مصاصع جؼٍى

 هضًها اإلاؿاولت، طٍ بلى طلٗ  باإلاىاعص اللاإلاُت اإلاخللِت الِغاعاث وجىحُه اإلاماعؾاث ؤًظل وجباص٘

ت بمماعؾاث ملتزمىن  والخضماث الؿلم لهُلخىن  ًِضمىن  الظًً اإلاىعصًً ؤن مً الخإٓض  الخجاٍع

لاتها لخلؼیؼ اإلاؿاولت الخىعیض ؾیاؾت بخدضیث ُامذ ،2015 لظلٗ في كام اإلاؿاولت،  مىعصحها بإن جُى

ٔائها ل. اإلاضي كلى هظا الهضي لخدُِّ ملها ویلملىن حىبا یضكمىن  وقغ  الؼٍى

ّ كملها،  ت هُلخىن بدىمُت اإلاصاصع اإلادلُت مً زال٘ صكم ؤكظاء ًٍغ وجغزُص ٓما ؤهخمذ قٓغ

 اإلاىؼِت في اإلاؼاعكحن مم كالُاث وحكُٕل اإلادلُت للمصاصع ًغص كً البدث اإلاىؿٌحن واإلاىعصًً ؤًظا

غ اإلاىعصًً مم هُلخىن  وحلمل. ًىاصُها بلى اإلاىخجاث وجىػَم لجمم ب لخؼٍى ضة بغامج الخللُم والخضٍع  ًٍغ

ا 11 ػكت كبرًىضُا مى  40في  اإلادلُت اإلاصاصع زُاعاث لخِضًم اإلادلُحن للمؼاعكحن  في عثِؿُت ؾُى

ٖا ؤوعوبا ىضا، اإلاخدضة والىالًاث الالجُيُت وؤمٍغ  الخإمحن ومخؼلباث الؿالمت جىحيهُت مخللِت بمباصت ٓو

حر الالػمت   اللِاعاث ؤو اإلالُٕت. لخًى
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 الخاثسة:.5

ٔاهذ لها ججغبت  مً زال٘ بؾخلغاطىا لهم هِاغ البدث، بجطح ت الٌىضُت اللاإلاُت هُلخىن  ؤن لكٓغ

وحلخبر همىطج ًدخظي به في بخترام ؤزالُُاث اإلاؿاولُت وؤلاصاعة البُئُت، لظلٗ ًةن هُلخىن جصىٍ 

الُىم طمً اإلااؾؿاث اللاإلاُت الغاثضة في مجا٘ الخٌاؾ كلى البِئت، لِـ طمً وكاغ الٌىضُت 

ض زلّ مؿخىي الظُاًت ًدؿب، بل وختى كلى مؿخىي ؤ ٔاث اللاإلاُت مخلضصة الجيؿُاث، ُو ٓبر الكغ

جؼىعها في الىـام الصضًّ للبِئت جصىعا باعػا ومازغا كلى الىـام البُئي الظي حلمل به، ٔىجها وصلذ 

تها لدجم ألازاع الىاحمت كً كضم بٓترار اإلاىـماث  إلاغخلت الخؿاؾُت الٕبحرة واإلاؼلِت التي ؤصٓع

ّ واإلاجخملاث الُىم في به مًٕ بؾخسالص ؤهم الىخاثج ًو ما٘ هظا الجاهب اإلاهم مً خُاجىا، ٍو

 اللاهاصغ الخالُت:

  ت هُلخىن زٌع بؾتهالْ الؼاُت بضاًت مً ؾىت  4500بيؿب متزاًضة في  2009بؾخؼاكت قٓغ

 ؛ إلصاعة الؼاُت ISO 50001ًىضَ لضحها لظلٗ هُلخىن الُىم خاثؼة كلى قهاصة 

 ْت هُلخىن مً بؾتهال ، ٓما ُامذ 2014ختى ؾىت  2009مً ؾىت  %14.1اإلااء بيؿبت  ُللذ قٓغ

َ  اإلاُاه بصاعة هُلخىن بخدؿحن ت، وبالخلاون  للخُاة اللالمي بالخلاون مم الصىضو تي  مم البًر  P&Gقٓغ

غ ُامذ هُلخىن  اإلاهىُت Tideو ٔاث مً اللضًض بخؼٍى غ التي الكغا  التي الوؿل ومىخجاث جِىُاث جًى

ٔاث جِلُل  %45 بلى جصل بيؿبت اإلاُاه بؾخسضام مً جِلل في حمُم ًىاصُها بلِض قغآت مم قغ

 بؾتهالْ اإلااء ؛

 ت هُلخىن بيؿبت الىٌاًاث بهخاج اهسٌع م 2009 كام مىظ %27.6 لكٓغ ، ٓما ُامذ بةكضاص مكاَع

غ الىٌاًاث كبر مسخلٍ مىاػّ اللالم؛  بكاصة جضٍو

 اصة2009ىظ ؾىت م %20.9هجخذ هُلخىن في جسٌُع بهبلار الٕغبىن بـ  ٌٓاثتها ، وطلٗ بٍؼ

الٕغبىن، مً زال٘ صكمها  بهبلازاث لخِلُل اإلاخجضصة الؼاُت في وؤلاؾدثماع بةؾتهالْ ؤُل للؼاُت

م مخىىكت كبر مسخلٍ مىاػّ اللالم؛  لبرامج ومكاَع

   م مصاصع جىعٍضها وبخخُاحاتها بما ًخماش ى مم مخؼلباث ػباثنها ت هُلخىن جىَى بؾخؼاكذ قٓغ

 كالُاث جابم لها، مغاكُخا الجاهب ؤلاًٖىلىجي لىىكُت مصاصع جىعٍضها، وطلٗ ببىاء 4500ها كبر وطًُى

 للؿلم والخضماث لُبلى كضصهم ؤٓثر اإلاىعصًً وؤشخاص مخمغؾحن جابلحن ومسخلٍ اليؿاء قغآت مم

غ الخمـ الؿىىاث مىعص في 4000 مً  بؾدكاعي  ًَغ مخسصصت لها صوع  اإلااطُت، ٓما ُامذ بخؼٍى
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كغي ٌلمل حماكُا الىؿاثٍ، مخلضص غ بؾتراجُجُت كلى َو  ؤًظل مؿاولت قاملت وجباص٘ مصاصع جؼٍى

ت هُلخىن بدىمُت  باإلاىاعص اللاإلاُت اإلاخللِت الِغاعاث وجىحُه اإلاماعؾاث اإلاؿاولت، ٓما بهخمذ قٓغ

ًىاصُها، مً زال٘  بلى اإلاىخجاث وجىػَم لجمم اإلاىؼِت في اإلاؼاعكحن مم كالُاث اإلاصاصع اإلادلُت وحكُٕل

غ ب جؼٍى ضة بغامج الخللُم والخضٍع  اإلادلُحن. للمؼاعكحن ًٍغ
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 ملخص: 

ش           نهذٍ مً خالٛ دساظدىا بلى بلٓاء الػىء نلى ألاهمُت ؤلاظتراجُجُت للخهلم الخىكُمي في جؿٍى

اجه اإلاخمثلت في الخهلم الُشدي والجماعي واإلاىكمي، بر حهمل هزه  اإلاىكماث ورالٚ مً خالٛ معخٍى

جم٘ين ألاَشاد، كمت مً خالٛ نذة نملُاث مخمثلت في ألاخيرة نلى الاظدثماس في التراٖم اإلاهشفي ألَشاد اإلاى

ـت والخٓىُت بشٙل  واظدثماس الخجاسب والخبراث العابٓت في مىاحهت اإلاعخٓبل، وبداسة واظخخذام اإلاهَش

ت  َهاٛ للخهلم وجدعين ألاداء، نلى ؤن ًخم رلٚ في بؾاس زٓاَت جىكُمُت مبيُت نلى الشئٍـت اإلاـشتٖر

ش اإلاعخمش، مما ًمً٘ جلٚ اإلاىكماث ألنػاء اإلاىكمت ودانمت و  مصجهت للهمل والخهلم الجماعي والخؿٍى

هالُت مً امخالٕ ميزة  . ظشنت الخهلم، وجدُٓٔ ؤهذاَها بُ٘اءة َو

هزه  بظٓاؽ الجاهب الىكشي للمىغىم في داسظت جؿبُُٓت بماظعت ظىهاؾشإٖما جم           

ت مذي جؿبُٔ اإلااظعت  اإلااظعت الىؾىُت ال٘بري في مجاٛ اإلادشوْاث في الجضاثش، ورلٚ بهذٍ مهَش

ش اإلاىكماثللخهلم الخىكُمي ومذي ؤهمُت رلٚ في  ا، ؤي مذي الخىأَ بين ما جم جٓذًمه جؿٍى  هكٍش

ظـ بهملُت ماظعت ظىهاؾشإ راث اهخمام مخى وجىضلذ الذساظت بلى ؤن  واإلاماسظت نلى ؤسع الىاْو.

 .بسظاء مهالم الخهلم الخىكُمي في اإلااظعت

  اإلاىكماث ؛ الخهلم الخىكُمياليلماث املفخاحيت: 

 JEL:D73 ;A10جصييف 
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Résumé: 

L'objectif principal de notre étude pour faire la lumière sur 

l'importance stratégique de l'apprentissage organisationnel dans le 

développement des organisations, le spectre à travers les niveaux 

d'apprentissage individuel et collectif et d'organisation, puisque ces derniers 

travaillent à investir dans l'accumulation de l'organisation des connaissances 

pour les personnes à travers un nombre représenté par les opérations dans 

l'autonomisation des individus, et l'expérience de l'investissement et des 

expériences antérieures dans le visage de l'avenir, et la gestion et 

l'utilisation des connaissances et de la technologie pour apprendre et 

améliorer les performances de manière efficace, à faire dans le cadre est 

basé sur une vision commune pour les membres de l'organisation, de 

soutien et d'encourager le travail d'apprentissage collectif et le 

développement continu d'une culture organisationnelle, ces organisations 

peuvent avoir avantage de vitesse d'apprentissage, et à atteindre leurs 

objectifs de manière efficace et efficiente 

Comme il a été abandonné côté théorique du sujet dans une étude 

pratique dons une entreprise Sonatrach Cette grande entreprise nationale 

dans le domaine des hydrocarbures en Algérie, afin de voir comment 

l'institution demande de l'apprentissage organisationnel et l'importance de 

celui-ci dans le développement des organisations, à savoir la compatibilité 

entre ce qui a été présenté dans la théorie et la pratique sur le terrain. 

L'étude a révélé que entrepris  Sonatrach avec intérêt dans le processus 

d'établissement de la moyenne des étapes d'apprentissage organisationnel 

dans l'organisation. 

Mots-clés: Organisations; apprentissage organisationnel 

Jel Classification Codes: D73 ;A10 
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 . ملدمت: 1

ً جضاًذث الخدذًاث التي جىاحه اإلاىكماث ٖما وهىنا، ومً  مو دخٛى الٓشن الحادي والهشٍش

ؤبشص هزه الخدذًاث اهُخاح ألاظىاّ والخًيراث اإلادعاسنت في مجاٛ ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث، 

ت في هزمو اشخذاد اإلاىاَعت، ٗل هزه الخدذًاث  ه اإلاىكماث ؤدث بلى حًُير ٖبير في اإلاماسظاث ؤلاداٍس

ت بالذسحت ألاولى ونلى الخذماث بالذسحت الثاهُت،  والتي ؤضبدذ حهِش في قل اْخطاد ْاثم نلى اإلاهَش

خؿلب اظدبذاٛ ألاَٙاس وألاهماؽ  وهى ألامش الزي ًُض ي بلى واْو بداسي حذًذ ًخهامل مو اإلاذًشون، ٍو

ت والُٓادًت الٓذًمت بالجذًذة الٓاثمت نلى ؤلابذام والخؿ ش والاهُخاح في بِئت جخطِ بإنها ؤلاداٍس ٍى

 شذًذة اإلاىاَعت.

ً ؤضبذ لضاما نلى مىكماث الُىم، ؤضبذ لضاما     واوسجاما مو مخؿلباث الٓشن الحادي والهشٍش

نلى اإلاىكماث ؤن ًٙىن لذيها هُاٗل جىكُمُت حذًذة جخالءم ومُشداث الهطش، َىدً بداحت الُىم بلى 

ت حذًذة جدذد ادواس  ً،ؤظالُب بداٍس وهزا لً ًخإحى بال في  ألاَشاد ومعاولُاتهم ونالْاتهم مو آلاخٍش

ت اإلاىحىدة وجمً٘ ٗل  ُاءة مدىسٍت حعاهم في اوعُابُت اإلاهَش يزة ضلبت وؤداة َهالت ٖو وحىد ٖس

زا جىلُذها في ؤَٙاس مبخ٘شة، هزه الُ٘اءة  ت واظدثماسها في وشاؾاتهم ٖو الُانلين مً جدطُل اإلاهَش

 الخهلم الخىكُمي.اإلاخهلٓت بالىمارج والذساظاث الشاهىت جبلىسث في مخخلِ 

لزلٚ َٓذ حاء مُهىم الخهلم الخىكُمي لُىحه اهدباه الٓاثمين نلى بداسة اإلاىكماث بلى ؤهمُت 

ت الٙامىت لذي  ت هى ما ؤؾلٔ نلُه اإلاهَش ُت ولُلٓي الػىء نلى مطذس حذًذ للمهَش جثمين ؤضىلها اإلاهَش

 خمثلت في مهخٓذاتهم واججاهاتهم والُٓم الزاجُت والخبراث التي ْذ جٙىن في شٙلالهاملين في اإلاىكمت واإلا

ير البِئت اإلاىاظبت  مهاٍس رهىُت يير مادًت ويير مسجلت ويير مخاخت لطاوعي الٓشاس والتي ًجب جَى

ت الشظمُت  لها بلى مهاٍس نامت ْابلت لالظخخذام جخُانل مو مطادس اإلاهَش الٖدشاَها واظخيباؾها جدٍى

ت الجذًذة غمً اإلاماسظاث اإلاىكمُت  باإلاىكمت. خُث ًخؿلب الخهلم الخىكُمي جؿبُٔ واظخخذام اإلاهَش

وؤن الخهلم الخىكُمي ًيشإ مً الخُانالث وألاَهاٛ البُيُت لألَشاد التي حعانذها وجُٓذها الطُاث 

ت ال بذ ؤن ًٙىن  وشاؾا احخمانُا ؤي الهُٙلُت للمىكمت، وؤن الخهلم الخىكُمي لٙي ًٙىن مىخجا للمهَش

ً، وؤن مىؿٔ الخهلم الخىكُمي في البِئت اإلاهٓذة ويير اإلاعخٓشة هى  هخاج الخبرة والخُانل مو آلاخٍش

ت.  مىؿٔ الخهلم يير الشظمي الزي ًشجبـ بالخجشبت والخبرة واإلاشاٖس

ت غ ئشياليت الدراشت:.1.1 شوسة ظعي ًٓخض ي الاهذماج في الاْخطاد الهالمي الجذًذ اإلابني نلى اإلاهَش

زا سضذ اإلاهاٍس  ُاءاتها ؤلاظتراجُجُت، ٖو ُت ٖو اإلاىكماث الاْخطادًت بلى جىمُت وجثمين مىاسدها اإلاهَش
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ت  ت، بر ججمو ؤيلب الذساظاث الحذًثت نلى ألاهمُت ؤلاظتراجُجُت للمهَش الٙامىت لذي مىاسدها البشٍش

ت بانخباسها ؤخذ ؤهم الهىامل لخلٔ الُٓمت وجدُٓٔ اإلايزة الخىاَعُ ت، وهكشا ألهمُت اإلاىحىداث الٍُ٘ش

في اإلااظعت ؤضبذ لضاما نلى اإلااظعاث الىؾىُت مىاٖبت هزه الخؿىساث والبدث نً آلالُاث والىظاثل 

ت، خاضت وؤن مهكم هزه اإلااظعاث ؤضبدذ حهاوي مً حعشب  ً مجىداتها الٍُ٘ش اإلاىاظبت لخٍٙى

ها ومهاساتها شِئا َشِئا بعبب نذة نىامل مخمثلت  في الخٓانذ باإلغاَت بلى هجشة ُٖاءاتها هدُجت مهاَس

ٖثرة ؤلايشاءاث التي ؤضبدذ حعخهملها اإلااظعاث خاضت ألاحىبُت مجها الظخمالت هاالء ألاَشاد ؾمًها في 

هم وخبراتهم التراٖمُت التي ٗىهتها اإلااظعاث الىؾىُت خالٛ ؤحُاٛ  الاظخُادة الٓطىي مً مهاَس

ت وييرها ٖثير، وبالخالي خشمان هزه مخهاْبت، مثاٛ رلٚ ماظعت ظىهاؾش  ت الجضاثٍش إ والخؿىؽ الجٍى

  اإلااظعاث مً الخبراث واإلاهاساث اإلاتراٖمت التي ًمً٘ ؤن حعاهم في جُهُل عجلت الخىمُت الىؾىُت.

ت للماظعاث الىؾىُت وجىمُتها ًكهش        وفي هزا ؤلاؾاس ومً ؤحل اإلاداَكت نلى اإلاىحىداث الٍُ٘ش

ض  اجه ٗىظُلت ًمً٘ ؤن حعاهم في هزا الجاهب بشٙل ملحىف في حهٍض الخهلم الخىكُمي بمخخلِ معخٍى

 التراٖم اإلاهشفي للماظعت. 

اجه في لل  مىكمت ًم٘ىىا ؾشح الدعاٛئ الخالي:وببشاصا ألهمُت الخهلم الخىكُمي بمخخلِ معخٍى

ز املىظماث  ؟هيف ًمىً للخعلم الخىظيمي أن ٌصاهم في جطٍو

 أهميت الدراشت وأهدافها:.1.2

 بن ؤهمُت دساظدىا وؤهذاَها جىؿلٔ مً نذة نىامل هىسدها في الىٓاؽ الخالُت:

 أهميتها:2.1.2

اإلابدىزت واإلاخمثلت في الخهلم الخىكُمي في خُاة حعخمذ هزه الذساظت ؤهمُتها مً ؤهمُت اإلاخًيراث      

اإلاىكماث نلى اخخالَها وآزاسها الىاضحت في حعُير ؤنمالها، وجدُٓٔ ؤنمالها بُهالُت وجميز. َهزه 

الذساظت جبدث في اإلاُاهُم الخىكُمُت الجذًذة التي جىلحها الخىكُماث الُىم ؤهمُتها وحهخبرها مً 

 خمشاس هجاخها في بِئت شذًذة اإلاىاَعت.الهىامل ألاظاظُت لخميزها واظ

 ونلُه َةن دساظدىا جخإٖذ ؤهمُتها مً خالٛ آلاحي:

  ،اتها )الخهلم الُشدي جيبو ؤهمُت الذساظت مً ؤهمُت نملُت الخهلم الخىكُمي بمخخلِ معخٍى

ً الشؤط اإلااٛ الُ٘شي في اإلاىكماث.  الخهلم الجماعي، الخهلم نلى معخىي اإلاىكمت( في جٍٙى

 ٕؤهمُت هخاثج الذساظت والتي ظخىضح الطىسة ؤمام مخخزي الٓشاساث في اإلااظعاث  بدسا

ش اإلاىكماث.  الاْخطادًت لالهخمام ؤٖثر بالخهلم الخىكُمي في اإلاىكمت ومذي ؤهمُخه في جؿٍى
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  ت التي جدخل مٙاهت ٖبيرة في بىاء الاْخطاد جم جىاٛو هزا اإلاىغىم في بخذي اإلااظعاث الجضاثٍش

ثلت في ماظعت ظىهاؾشإ، والزي مً شإهه بلٓاء ؤغىاء حذًذة نلى الىاْو الدعُيري الىؾني واإلاخم

 لهزه اإلااظعت.   

 أهدافها:.1.1.2

ش اإلاىكماث،  بن الهذٍ الشثِس ي لهزه    الذساظت هى جىغُذ مذي ؤهمُت الخهلم الخىكُمي في جؿٍى

 والزي ًمً٘ جدُٓٓه مً خالٛ ألاهذاٍ الُشنُت الخالُت:  

 ى معخىي مماسظت الخهلم الخىكُمي بماظعت ظىهاؾشإ.الخهٍش نل 

 .ش اإلاىكماث ت مذي بدسإ ماظعت ظىهاؾشإ ألهمُت الخهلم الخىكُمي في جؿٍى  الشيبت في مهَش

 مىهجيت الدراشت.1.2

شه      ٖٙل الذساظاث في الهلىم ؤلاوعاهُت، َةن هزه الذساظت انخمذث في حاهبها الىكشي نلى ما جَى

ال٘خب والشظاثل الجامهُت، واإلآاالث الىسُْت والال٘تروهُت اإلايشىسة واإلاخاخت نلى اإلاىاْو مً اإلاادة 

ؤهمُت الخهلم الهلمُت الالصمت لخًؿُت حىاهب اإلاىغىم، وبزلٚ َهي بظخيخاحُت تهذٍ بلى جىغُذ 

ش اإلاىكماث مً خالٛ الخىكُمي في ً سؤط اإلااٛ الُ٘شي باإلااظعت. ؤما في حاهبها الخؿبُٓي َهي  جؿٍى جٍٙى

دساظت مسحُت حهخمذ نلى نُىت مدذدة جيخمي بلى مجخمو مهشوٍ ًخمثل في ماظعت ظىهاؾشإ 

ت الهامت بدُذسة الجضاثش الهاضمت ً، خُث اإلاذًٍش ضث نلى ألاَشاد اإلاعيًر بماظعت ظىهاؾشإ  ٖس

ذ جم جىصَو 151ونذدهم بلٌ ، مطلحت ؤلاهخاج اظخماسة معير ورلٚ لطهىبت الىضٛى لٙاَت  111، ْو

ً باإلااظعت بد٘م مىاضبهم والتزاماتهم، ووحىد البهؼ مجهم في مهماث خاسج اإلااظعت. وجم  اإلاعيًر

م واظخُائهم ششوؽ الخدلُل، ( لهذم اظخ٘ماله8( اظخبُاها وبهذ اإلاهاًىت اظدبهذ مجها )81اظترحام )

( اظخبُاها وهي وعبت مٓبىلت جمثل مجخمو 72وبزلٚ ًٙىن الهذد ؤلاحمالي لالظخبُاهاث اإلآبىلت )

 الذساظت.

" ًمثل الاخخُاس  بإههٌهٍش الخهلم الخىكُمي : الخعلم الخىظيمي )املفهوم، املبرراث،الخصائص( .1

ت حعخؿُو اإلاىكمت الحطٛى نلحها وجىقُُها وفي  لها بلى مهَش واإلاشاحهت اإلاعخمشة للخبراث وجدٍى

َالخهلم  (Nicolas 2004)ؤما ، (Miha S, Mojca I,, 2007, p. 348) (Senge 2991) ؤيشاغها الشثِعت

التي حعمذ في نهاًت اإلاؿاٍ بخلٔ ُٖاءاث حذًذة نلى اإلاعخىي الجماعي، خُث  الخىكُمي هى"الهملُت

 (NICOLAS Eline, 2004, p. 6) مً خالله جٙىن اإلاهاٍس واإلاهاساث معخهملت مً حمُو ؤنػاء اإلاىكمت".

ذ ظهُذ العالم، الصالم، (ؤما   َيري ؤن الخهلم 2005)(35، ضُدت 2117نبذ الشظٛى الحُاوي،  )مٍا
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ت وجىكُمها وجدعُجها بهذٍ الىضٛى بلى  الخىكُمي هى حهذ مخىاضل جماسظه اإلاىكمت في بىاء اإلاهَش

ت ًمً٘ ؤلاَادة مجها في خل اإلاش٘الث التي جىاحهها، ؤما  الخهلم  يري َ 2009)نبذ الشخمً، (مهاٍن مشتٖر

)نبذ  الخىكُمي ٖهملُت مخٙاملت جبذؤ بةخذار حًُير نلى اإلاعخىي ؤلادساٗي زم حًُير في العلٕى َُما بهذ

 .(678، ضُدت 1998الشخمً بً ؤخمذ هُجان، 

اإلاعخمشة تهذٍ ومً خالٛ ما ظبٔ ًمً٘ الٓٛى ؤن الخهلم الخىكُمي وشاؽ ؤو مجمىنت مً الهملُاث 

ت داخل اإلااظعت وجبنى ؤظالُب جُ٘ير هكمُت ؤٖثر شمىال  واحعاْا، مً خالٛ  بلى بًجاد سئٍت مشتٖر

ير ظبل الخهلم الجامعي و حًُير هكشة الهاملين مً الشئٍت الجضثُت بلى الىكشة  الاهخمام بالُشد  وجَى

 الُٓمت راث الهمل بٙاثالٙلُت التي جيسجم مو ؤهذاٍ اإلااظعت  وجدٓٔ اإلاؿلىب مً خالٛ ش

ت الُشدًت والجمانُت في اظدثماس الخجاسب واإلاهاٍس والخبراث العابٓت إلاىاحهت اإلاعخٓبل،   واإلاشاٖس

ذ اإلاىاظب .  لخٙىن  ْادسة نلى الخُِ٘ مو مخًيراث اإلادُـ  بالعشنت اإلاؿلىبت وفي الْى

ألاٖثر واْهُت وداَهُت للخهلم الخىكُمي هى مهاهاة الهذًذ مً مىكماث الُىم مً  اثس ج٘مً اإلابراو 

مشٙلت مًادسة حضء ٖبير مً اإلاىقُين ألاظاظُين للهمل في مىكماث ؤخشي وهى ما ًؿلٔ نلُه مشٙلت 

 الدعشب الىقُُي، هزه اإلاشٙلت الىاحمت في حاهب مجها نً ؤلايشاءاث اإلاادًت والاحخمانُت التي جٓذمها

اإلاىكماث ألاخشي لهاالء ألاَشاد جدٛى دون جمً٘ اإلاىكمت مً الاظخُادة مً خبراث وججاسب هاالء 

ألاَشاد وباألخظ في خالت نذم وحىد هكام في اإلاىكمت ًمً٘ مً خالله هٓل خبرة هاالء ألاَشاد بلى 

ولت والخؿإ في ألاشخاص الزًً ًدلىن مٙانهم، مما ًجهل اإلاىكمت مػؿشة بلى الهىدة بلى ؤظلىب اإلادا

مهالجت اإلاش٘الث التي جمش بها، هزا الىغو ًٓخض ي بذوسه ُْام اإلاىكمت بدبني بظتراجُجُت جم٘جها مً 

)نامش خػير  سضذ خبراث هاالء ألاَشاد وهٓلها بلى ألاشخاص الجذد لالظخُادة مجها في نملُاتها الُىمُت.

 (89، ضُدت 2119ال٘بِس ي، 

الخُ٘ير الجماعي، ومداولت جىضُِ مهاساث حذًذة للخهامل مو  :ومً خطاثظ الخهلم الخىكُمي

ُم الهاملين في اإلاىكمت،  اإلاخًيراث البُئُت، ونملُت جُُِ٘ للحاحاث والذواَو واإلاطالح الخىكُمُت ْو

ُم  ه ًىبثٔ مً خُٓٓت الحاحاث والذواَو ْو خخلِ نً الخهلم الُشدي في ؤهَّ الهاملين في اإلاىكمت، وهى ٍو

 ٖجضء مً وشاؽ اإلاىكمت وزٓاَتها، والخهلم هى هخاج الخبرة والخجاسب 
ً
نملُت معخمشة جدذر جلٓاثُا

 .الذاخلُت والخاسحُت للمىكمت، والخهلم نملُت جشاٖمُت

اث الخهلم الخىكُمي ):أهواع الخعلم الخىظيمي.2.1  Kimٌشير مخخلِ الباخثين اإلاهخمين بىكٍش

1993, Senge 1996, Dodggson 1993, Marquardt 1994،)  بلى ؤن الخهلم الخىكُمي ًدذر
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اث  ّش الهمل واإلاىكمت ٖٙل، وؤهه جىحذ نالْت وزُٓت بين مخخلِ معخٍى مً خالٛ ألاَشاد َو

الخهلم الخىكُمي، وؤن هخاثج الخهلم الُشدي جمثل هٓؿت اهؿالّ للخهلم الخىكُمي وؤن اإلاىكمت 

 Charlotte) ائها الزًً ٌشٙلىن الخهلم الجماعي الزي ًجذ مطذسه مً الُشدجخهلم مً خالٛ ؤنػ

Fillol, 2004, p. 36). 

ٌشير الى ؤن الُشد ًخهلم مً خالٛ الخبرة والخجشبت الزي ًٓىم بخىقُُها في خل  الخعلم الفزدي: -

)نبذ الشخمً بً ؤخمذ  اإلاش٘الث التي جىاحهه، ومً زم جصحُذ ألاخؿاء الىاحمت نً مماسظتها

 .(684، ضُدت 1998هُجان، 

ٔ َّش الهمل مً خالٛ ألانماٛ  الخعلم الجماعي: - هى رلٚ الخهلم الزي ًٓىم به ألاَشاد نً ؾٍش

ُت، بدُث ًخؿلب نذدا مً الٓذساث مثل خل  ٓت حهاوهُت وحشاٖس اإلاىُزة نلى معخىي الجمانت وبؿٍش

ت بُ٘اءة نبر  ل اإلاهَش اإلاش٘الث والخجٍشب بمذاخل حذًذة، والخهلم مً خالٛ اإلاماسظاث الجُذة وجدٍى

 .(Smith Janet,, 1998, pp. 119-123) اإلاىكمت

بن الخهلم في هزا اإلاعخىي ًمثل الحالت التي ًخم َحها جبادٛ  الخعلم على مصخوى املىظمت: -

اتهم الخىكُمُت، والتي ًخم نلى ؤظاظها  ت واإلاهلىماث والخبراث بين ألاَشاد بًؼ الىكش نً معخٍى اإلاهَش

في الثٓاَت الخىكُمُت وؤلاظتراجُجُاث والعُاظاث وؤلاحشاءاث وألاهكمت التي حهُٔ نملُت الخهلم  حًُير

 (25، ضُدت 2117)ؤبى خػير اًمان بيذ ظهىد،،  .وحعبب اإلاش٘الث في الهمل الُىمي

مً٘ الخمُيز بين الخهلم الُشدي والخهلم الخىكُمي مً خالٛ  الخطاثظ التي جميز ٗل مجهما، َالخهلم ٍو

شجبـ بذواَو الُشد واخخُاحاجه  الُشدي ًخطل بالخبرة الصخطُت والشئٍت الُشدًت والخُ٘ير الزاحي ٍو

ب وبشامج الخهلم نً بهذ،  خهلم الُشد مً بشامج الخهلُم الشظمي، واإلابرمج والخذٍس ُمه واهخماماجه، ٍو ْو

شجبـ والٓشاءة الزاجُت، ؤما الخهلم الخى ت ٍو كُمي َُخطِ بالخُ٘ير الجماعي والشئٍت الجمانُت اإلاشتٖر

خم حهلم اإلاىكمت مً خالٛ الخجاسب والخبراث  بداحاث ؤنػاء اإلاىكمت ودواَههم واهخماماتهم، ٍو

جها في راٖشتها، ومً خالٛ الهمل والخُانل الجماعي وخل  العابٓت للمىكمت راتها والتي جم جىزُٓها وجخٍض

 (25، ضُدت 2117)ؤبى خػير اًمان بيذ ظهىد،،  اإلاش٘الث.

ا للىضٛى بلى الخهلم الخىكُمي، بال اهه ال ٌهذ  ونلى الشيم مً ؤن الخهلم الُشدي ٌهذ مؿلبا غشوٍس

ل هكام الخهلم الخىكُمي. لزا ال  غماها لحذوزه بل ًكهش ؤخُاها ؤن ؤوشؿت الخهلم الُشدي ْذ حهْش

ًمً٘ انخباس اإلاىكمت مجشد مجمىنت مً ألاَشاد وؤن الخهلم الخىكُمي مجشد مجمىم مدطلت ما حهلمه 
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)مدمذ بً نلي ببشاهُم  ألاَشاد في اإلاىكمت، بل بن اإلاىكمت جمثل وخذاث ونملُاث احخمانُت مخُانلت.

      (685، ضُدت 2117الششىدي،، 

خُ ً بؾاس مشحعي ٍو ٔ نلماء الخىكُم بإن الخهلم الخىكُمي في حىهشه جُ٘ير حمعي ٌععى بلى جٍٙى

ُمهم ولً٘ نلى الخجاسب الهاإلاُت  يز ال ًىطب نلى دواَو وخاحاث ألاَشاد ْو مشتٕر والخإُٖذ ؤو التٖر

هىد رلٚ بلى اخخالٍ خطاث ظ التي جُّى ْذساث الُشد، وؤن الخهلم الخىكُمي خاص بٙل مىكمت َو

اإلاىكماث وزٓاَتها وحجمها ونمشها والُشوّ الُشدًت بين ؤنػائها. والشٙل اإلاىالي ًىضح ؤوحه 

 الاخخالَاث بين الخهلم الُشدي والخهلم الخىكُمي.

 والخعلم الخىظيمي(: الخمييز بين الخعلم الفزدي 2الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .57ص  مدمذ بً نلي ببشاهُم الششىدي ،املصدر: 

 عمليت الخعلم الخىظيمي:.1.1

جطمم اإلاىكماث الىاجحت ْذساتها الخهلُمُت وال حهخمذ نلى الطذٍ وما ْذ جىاحهه مً ججاسب         

ٗان رلٚ في بِئتها الذاخلُت ؤو الخاسحُت ومً خالٛ هزه الٓذساث الخهلُمُت  ومىاِْ حذًذة ظىاء 

جمىنت جخدٛى هزه اإلاىكماث بلى مىكماث ْابلت للخهلم، وحشير الهذًذ مً ؤدبُاث ؤلاداسة بلى وحىد م

ذ جم الانخماد في هزا الجاهب  ُُُت مماسظتها، ْو مً الىمارج اإلاخهلٓت ببىاء نملُت الخهلم الخىكُمي ٖو

شدث وصمُله ساًىىن  و دساظت دهخىن وصمُله  (Marquardt & Reynolds) 2991نلى دساظت ٗل مً ماٖس

 الخعلم الفزدي الخىظيمي التعلم

 الاجصال

 الشفافيت

 الخيامل

 

 ألافزاد                 -

الخغيير في البىاء املعزفي  -

 وإلادراوي.

الخغيير الصلووي مً  -

 خالل الخجزبت والخطأ.

 اوعياس للفىز الفزدي -

 مجموعاث أو هظم. -   

الخغير في كاعدة املعزفت  -   

 الجماعيت والليم.

الخغير في معاًير وأهماط -

 الصلون.

 اوعياس للفىز الجماعي.               -
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ض هزا الىمىرج نلى ألابهاد الخاضت بمماسظت نملُت الخهلم ( Denton & Goh) 2991حىه  بدُث ٖس

 الخىكُمي. 

خُث ًٓىم هزا الىمىرج نلى وحىد زالزت ؤبهاد ؤظاظُت هي بًجاد بظتراجُجُت للخهلم الخىكُمي   

اإلاخؿـ )البهذ ؤلاظتراجُجي(، والهُٙل الخىكُمي اإلاشن الزي ًذنم نملُت الخهلم الخىكُمي في اإلاىكمت 

  بهذ الخىكُمي(، وزٓاَت اإلاىكمت التي حعاهذ الخهلم الخىكُمي )البهذ الثٓافي(.)ال

 (74، ضُدت 2114)هادًا خبِب ؤًىب،  ونلُه ًمً٘ بًجاص ؤبهاد مماسظت الخهلم الخىكُمي في آلاحي:

 ًخػمً هزا البهذ الهىاضش الخالُت: البعد إلاشتراجيجي:  -أوال

  :وحهني ؤن ًىكش ؤنػاء الخىكُم بلى معخٓبل اإلاىكمت الزؤٍت املشترهت بين أعضاء الخىظيم

وؤهذاَها بمىكاس واخذ ؤو بشئٍت مدشابهت، مما ًادي بلى جشابـ نالْاتهم وجىخُذ حهىدهم في وغو 

ت للىضٛى بلى اإلاعخٓبل اإلايشىد وجدُٓٔ ألاهذاٍ اإلاشحىة، ٖما جادي الشئٍت  خؿت نمل مشتٖر

ت بلى جضوٍذ ألاَشاد بالؿاْت الالصمت للخهلم والخطٍش بما ًخُٔ مو يشع الخىكُم وجىحهاجه اإلا شتٖر

 اإلاعخٓبلُت.

  :و الخًيراث في البِئت والاظخهذاد لىغو الخؿـ للخُِ٘  مخابعت الخغيراث البيئيت وحهني جْى

ىهاث اإلاىاظبت للخخُُِ مً خذة جإزير الهىامل  خم رلٚ مً خالٛ وغو البذاثل مً العِىاٍس مهها، ٍو

 البُئُت اإلاخخلُت وحهلها بٓذس ؤلامٙان حهمل لطالح اإلاىكمت مما ًذنم ْذسة اإلاىكمت نلى الخهلم.

 ب والخهلم والابخٙاس،  :ئشتراجيجيت الخعلم ؤن ًٙىن لذي اإلاىكمت خؿت مدذدة حعاهذ الخذٍس

مشظىمت بطىسة واضحت ووانُت بدُث حهخبر هزه ؤلاظتراجُجُت ؤخذ ؤوشؿت اإلاىكمت الشثِعُت وؤهمها 

 في بىاء اإلاضاًا الخىاَعُت واإلاداَكت نلحها. 

دخىي نلى الهىاضش الخالُتالبعد الخىظيمي:  -ثاهيا  ٍو

  ًم:العمل م ٔ ٌصجو نلى الحىاس بين ؤنػاء اإلاىكمت  خالل الفٍز بن الهمل مً خالٛ الٍُش

وجبادٛ ألاَٙاس واإلاهاٍس واإلاهاساث، ٖما ًثير الٓذسة نلى جىلُذ ؤَٙاس حذًذة للخهامل مو اإلاش٘الث 

والاظخجابت بلى الخًيراث، مما ًادي رلٚ اٖدعاب الخبراث مً خالٛ الهمل الجماعي، وؤهم مً رلٚ 

دت جخذاٛو في اإلاىكمت. َةهه ل اإلاهاٍس الػمىُت بلى مهاٍس ضٍش  ظِخم جدٍى

  :ْذ ًٙىن ؤٖثر الهُاٗل مالثمت للخهلم الخىكُمي هى الهُٙل الخىكُمي   الهييل الخىظيمي املزن

ب والابخٙاس ،  ت في الخجٍش ٔ الزي ٌهؿى الهاملين الحٍش ت ؤو هُٙل الٍُش اإلاشن مثل هُٙل اإلاطَُى
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َةن الهُٙل الخىكُمي ألآَي ًادي بلى ظهىلت وضٛى اإلاهلىماث لألَشاد الجخار باإلغاَت بلى رلٚ 

ت، ٖما ًخم الانخماد نلى  اث ؤلاداٍس ذ اإلاىاظب، ٗىهه ًدىي نذدا ؤْل مً اإلاعخٍى الٓشاساث في الْى

ابت اإلاشذد ت في اجخار الٓشاساث، والبهذ نً الشوجين والبيروْشاؾُت وؤلاحشاءاث الشظمُت والْش ٍض ة في اإلاٖش

بت مً مشاٖض اجخار الٓشاس ونلى اجطاٛ داثم مهها.  بِئت الهمل بدُث جٙىن َّش الهمل ٍْش

   :ًخػمً هزا الهىطش اٖدعاب الخبرة واإلاهاٍس مً ئًجاد املعزفت وهللها بين أعضاء املىظمت

ت بين ؤنػاء الخىكُم للخجاسب الىاجحت التي  خٓٓتها خالٛ الخهلم مً ألاخؿاء العابٓت، وجبادٛ اإلاهَش

اإلاىكمت في اإلااض ي والتي ًجب ؤن جدٓٓها في اإلاعخٓبل، ٖزلٚ الاظخُادة مً الخجاسب الىاجحت 

ت َحها، والهمل نلى هٓلها بلى حمُو  للمىكماث ألاخشي اإلاىاَعت والخهٍش نلى ؤَػل اإلاماسظاث ؤلاداٍس

 الهاملين في الخىكُم لالظخُادة مجها في مجاٛ الهمل.

خٙىن مً البعد الثلافي: -ثالثا  ٍو

 :ورلٚ بةًجاد بِئت نمل جثمً الخهلم  ججىب الترهيز على الفشل والخعلم مً ألاخطاء الصابلت

بطىسة نالُت وحصجهه، وحهخبر ؤن ألاخؿاء التي ًٓو َحها ألاَشاد ؤزىاء جىُُز اإلاهام ال حشٙل هٓؿت 

ش والخهلم مً ألاخؿاء.  غهِ في ؤدائهم وبهما حشٙل َشضت ووظُلت للخؿٍى

  وحشير بلى الٓذسة نلى بًجاد اإلاهلىماث واإلاهاٍس الجذًذة وجىُٓدها يئت املصاهدة للخعلم: الب

وخُكها، زم الهمل نلى اظخخذامها في الخهامل مو الُشص واإلاشاٗل التي جىاحه اإلاىكمت، ٖما ًخػمً 

ؾّش  ٖزلٚ مشاحهت الىغو الحالي للخىكُم واإلاماسظاث اإلاعخخذمت َُه، وحصجُو ألاَشاد في بًجاد

 وؤَٙاس حذًذة، وبدخاٛ الخدعِىاث في ؤظالُب الهمل، ومٙاَإة ألاَشاد اإلابذنين.

  :ب والخهلُم يالبا ما حهخبر الخؿىة الجودة اليليت للخعلم بن الاهخمام بالجىدة الٙلُت للخذٍس

ت التراٖمُت، وجخؿلب  بداسة ألاولى هدى الخهلم الخىكُمي بعبب حشابه ٗل مً اإلاُهىمين في خاضُت اإلاهَش

هالُت وهزا ما  الجىدة الشاملت ؤن ٌهمل ٗل َشد نلى الخهلم بطىسة معخمشة ألداء الهمل بُ٘اءة َو

 ًخؿابٔ مو اإلاُاهُم ألاظاظُت للخهلم الخىكُمي.

ز املىظماث .1  الخعلم الخىظيمي وجطٍو

ًجمو حل الباخثين في هزا اإلاجاٛ بلى حملت مً الهىامل برا ما جم جذنُمها وبنادة حشُ٘لها  بىظاؾت 

الخهلم الخىكُمي ، َةنها جادي بلى هجاح اإلااظعاث ومجها: اإلايزة الخىاَعُت، وؤلابذام ، والٓذسة 

، بغاَت بلى ال ت اإلابخ٘شة اإلادطلت بمخخلِ الؿّش هم وجؿبُٔ اإلاهَش ٓذسة نلى حهبئت اإلاىاسد  الخُُُ٘ت، َو

ت، وهكم الخهلم مو )الضباثً واإلاىسدًً واإلاىاَعين (، والخبرة الخاضت اإلاتراٖمت  والُ٘اءاث الجىهٍش
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َالؿاْاث الُهلُت التي ًختزنها ألاَشاد في  (12، ضُدت 2114)شيشىهت مدمذ،،  والخبرة الخىاَعُت.

ُت في اإلاىكمت، ونلُه َان للخهلم الخىكُمي ؤهمُت   مً مطادس الثروة اإلاهَش
ً
 مهما

ً
نٓىلهم حشٙل مطذسا

 
ً
ٗالجذاساث الخىكُمُت وظمهت  بالًت جخجلى في مجاالث نمل اإلاىكمت التي جخإزش بالبهذ التراٖمي صمىُا

 نً اإلاىاسد ا
ً
ت َػال و مً الشٖش ت التي جىمى وجخؿىس مً خالٛ نملُت الخهلم بالشٙل الزي ًَش لبشٍش

ْذسة اإلاىكمت نلى جٓبل الخًُير بذسحت ؤنلى مً اإلاشوهت، وبالشٙل الزي ًم٘جها مً الخهامل مو هزا 

ٔ ؤظغ سشُذة   .الخًُير َو

ش اإلاىكماث اث  ورالٚ ؤظاظا نلى الاظدثماس في سؤط اإلااٛ الُ٘شي لها ًشج٘ض  خُث جؿٍى مً خالٛ معخٍى

ٓت الزاجُت التي جمً٘ (الُشدي والجماعي واإلاىكمي)الخهلم الخىكُمي  ، بر ال ًخم الخهلم بال َشدًا وبالؿٍش

به، وؤن ألاَشاد ًخخلُىن في مٓذساتهم وحذاستهم نلى  ذ حهلمه ؤو ججٍش الُشد مً الاظدُهاب والُهم إلاا ًٍش

ي اهه ًخم في بؾاس احخماعي مً خالٛ جُانل الُشد مو الخهلم، لُيخٓل الخهلم بلى اإلاعخىي الجماعي ؤ

 ً ً وؤن هزا الخُانل ال ًخم في َشاى وبهما ًخم في بؾاس نالْاث احخمانُت مهُىت حعمذ بخٍٙى آلاخٍش

ونلُه َةن حضءا مهما مً اإلاهاٍس الخىكُمُت ًخٙىن مً خالٛ اهذماج ألاَشاد في  مهاٍس حذًذة.

ُاث والُٓم اإلاخخلُت باإلاالخكت نالْاث واظهت ومدشاب٘ت ججهلهم ً خهلمىن اإلاهاساث والخبراث والعلٖى

والخٓلُذ ألامش الزي ًخؿلب مً الُشد الاهدباه ولُهم والاظدُهاب إلاا ًذوس وهػمه، وبالخالي َةن الخهلم 

ُت وجدُٓٔ ميزة جىاَعُت.   الخىكُمي ٌهذ اخذ ؤهم آلالُاث ؤلاظتراجُجُت لبىاء وجثمين اإلاىاسد اإلاهَش

ؤن الاظدثماس في نملُت الخهلم لألَشاد والجماناث واإلاىكمت ٖٙل ظُهمل بشٙل مباشش في بىاء سؤط ؤي 

اث  اإلااٛ الُ٘شي ظىاء سؤط اإلااٛ البششي ؤم الهُ٘لي ؤم الضبىوي، لزلٚ جدخاج اإلاىكماث بلى معخٍى

ش مىخجاتها، لخد ت لخؿٍى ت لخٙىن هاجحت، خُث جدخاج المخالٕ اإلاهَش ذًذ ألاظىاّ، مخخلُت مً اإلاهَش

ذ الخيعُٔ الجُذ  ٗاهذ جٍش ها برا  ت نً نمالئها، ٖما جدخاج لالظخُادة مً مهاَس وجدخاج ؤن جملٚ اإلاهَش

ذساتها  ً سؤظمالها الُ٘شي ْو ت لخدعين بحشاءاث جٍٙى في الهمل، ٖما بنها جدخاج بلى اظخخذام اإلاهَش

   (139، ضُدت 2116، )بشؾل َؿُمت الضهشة الشثِعُت.

اث التي جىاحه الخهلم الخىكُمي في  مً حهت ؤخشي ؤشاس لٕى وحان بلى ؤن هىإ نذدا مً اإلاهْى

ت لُجاد الحلٛى  اث اإلاخخلُت، َهلى ظبُل اإلاثاٛ ؤن سيبت ألاَشاد في الخهلم والبدث نً اإلاهَش اإلاعخٍى

ً ًمً٘ ؤن ٌشٙل الخدذي ألاٖبر الزي ًىاحه الخهلم نلى اإلاعخىي الُشدي،  ؤلابذانُت والخميز نً آلاخٍش

ؤما الهاثٔ باليعبت للخهلم نلى معخىي الجماعي َهى مثال ضهىبت بًجاد َّش نمل جخمخو بذسحت نالُت 

اث التي  مً الاوسجام مو وحىد زٓاَت وخىاَض وحصجُو نلى الهمل الجماعي، وؤخيرا ؤن ؤهم اإلاهْى
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هاٍس والخبراث في العُاظاث جىاحه الخهلم نلى اإلاعخىي الخىكُمي هى َشل اإلاىكمت في جشحمت اإلا

ش وجدعين الٓذساث والُشص والعُاظاث  ذ في جؿٍى ػاء ال٘ثير مً الْى وؤلاحشاءاث الخىكُمُت ْو

 (Locke, Edwin A. and Jain, Vinod K ،1995) اإلاىحىدة ؤضال.

الخهلم الخىكُمي، وجدُض اإلاىقُين ونلُه َةن الُٓادة الىاجحت في اإلاىكماث اإلاهاضشة هي التي جذنم 

نلى الخهلم نلى معخىي الُشد والجمانت ونلى معخىي اإلاىكمت ٖٙل، وهي التي حهخٓذ ؤن الخهلم في 

اث حمُهه ً٘مل بهػها بهػا لزا َال ًمً٘ بهماٛ ألي معخىي. لزا َةن اإلااظعت الُىم  هزه اإلاعخٍى

ذ مض ى بدبني ظُاظاث ؤٖثر جشاب ً مؿالبت ؤٖثر مً ؤي ْو ب والخٍٙى ـ مو ألاَشاد مً خُث الخذٍس

ت وجٓاظم الخبراث واإلاهاٍس بين ألاَشاد  و نملُاث الخهلم الُشدي والجماعي، والحث نلى اإلاشاٖس وحعَش

ا ألاَشاد وججهلهم ؤٖثر اسجباؾا  َُ ت ؤٖثر مالثمت جُُذ احخماَنُا وؤخالْ ، وجؿبُٔ ؾّش جدُيًز بٙل الؿّش

 مًادستها ؤبذا هدُجت لشهىسهم بالىالء لها دون ييرها. واسجُاخا باإلااظعت ال ًُ٘شون في

 الدراشت الخطبيليت )دراشت حالت مإشصت شوهاطزان( -.1

الخهلم الخىكُمي ٌهخبر واخذا مً ؤهم الٓذساث الخىكُمُت التي لها جإزير بًجابي نلى جٓاظم ؤن ٗىن 

ً سؤط اإلااٛ الُ٘شي  ت وجٍٙى ش اإلاىكماث  اإلاهَش في هزا الجضء مً الذساظت بمداولت  ، ْمىاوبالخالي جؿٍى

هزه اإلااظعت الىؾىُت  بظٓاؽ الجاهب الىكشي للمىغىم في داسظت جؿبُُٓت بماظعت ظىهاؾشإ

ت مذي جؿبُٔ اإلااظعت للخهلم الخىكُمي  ال٘بري في مجاٛ اإلادشوْاث في الجضاثش، ورلٚ بهذٍ مهَش

ش اإلاىكماثومذي ؤهمُت رلٚ في  اجم جٓذًمه  ، ؤي مذي الخىأَ بين ماجؿٍى واإلاماسظت نلى ؤسع  هكٍش

 الىاْو.

مً خالٛ جدلُل الىخاثج، جبين ؤن يالبُت ؤَشاد الهُىت جمثل رٗىس للعيىت:  تالخصائص العام.2.1

ظىت، وفي حاهب الشهاداث الهلمُت  49و 41، ٖما ؤن مهذٛ ألانماس لإلؾاساث ًتراوح بين (%57)بيعبت 

هجذ ؤن يالبُت معيري ماظعت ظىهاؾشإ بدىصتهم شهاداث حامهُت، خُث بلًذ وعبت خملت شهادة 

مً نُىت الذساظت ( %75)، وفي  ظىىاث الخبرة ما ٌهادٛ (%11.5)لِعاوغ التي حاءث في اإلاشجبت ألاولى 

و  15-11جشاوخذ خبرتهم مً  يُت َخترحم ظُاظت اإلااظعت في َس ظىت، ؤما باليعبت للذوساث الخٍٙى

مً مجمىم معيري اإلااظعت اظخُادوا مً ( %71.1) اإلاعخىي اإلانهي واإلاهشفي إلؾاساتها بر هجذ ما وعبخه

ُاث نُىت الذساظت َٓذ هجذ ؤن حمُو مع 5بلى  1 ُما ًخهلٔ بهذد جْش يُت، َو يري اإلااظعت دوسة جٍٙى

ُاث في مىاضب نملهم.  هالىا جْش

 مصخوى الخعلم الخىظيمي الحاصل في مإشصت شوهاطزان 2.2.1
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ت معخىي الخهلم الخىكُمي الحاضل في ماظعت ظىهاؾشإ ومذي  نهذٍ مً خالٛ هزا العااٛ مهَش

ش اإلاىكماث اث ؤبهاد ، ولإلحابت نً هزا العااٛ ْمىا بخدلُل نباس ؤهمُت الخهلم الخىكُمي في جؿٍى

الخهلم الخىكُمي واإلاخمثلت في ٗل مً الخهلم الُشدي، الخهلم الجماعي والخهلم نلى معخىي اإلاىكمت. 

 والجذاٛو اإلاىالُت جىضح ؤهم الىخاثج.

  :مصخوى الخعلم الفزدي 

 (: ئجاباث أفزاد عيىت الدراشت باليصبت لعباراث الخعلم الفزدي52الجدول ركم )

املخوشط  الخعلم الفزدي وعباراث اللياس أبعاد الزكم

 الحصابي

الاهحزاف 

 املعياري 

ألاهميت 

 اليصبيت

مصخوى 

 اللبول 

في اٖدعاب مهاٍس   ًملٚ ألاَشاد الشيبت 1

 حذًذة.

 نالي 1 1.861 3.93

ش  2 ججشو اإلااظعت ؤَشادها نلى الخؿٍى

 الزاحي.

 مخىظـ 3 1.967 3.22

 نالي 2 1.838 3.54 في الهمل.ٌهمل ألاَشاد نلى جىمُت ْذساتهم  3

 عالي 52 5.353 1.73 الخعلم الذاحي - أ

 نالي 11 1.855 3.46 ٌشهش ألاَشاد بالثٓت ؤزىاء اهجاص مهامهم. 4

 مخىظـ 13 1.139 2.86 ًخم مىذ اظخٓاللُت ؤٖبر لألَشاد في الهمل. 5

ًخم حصجُو ألاَشاد نلى خل اإلاش٘الث  6

 واجخار الٓشاساث اإلاىاظبت.

 مخىظـ 12 1.963 2.94

 مخوشط 51 5.392 1.51 الخمىين الخىظيمي - ب

ير ؤلامٙاهُاث والٓذساث اإلاىاظبت  7 ًخم جَى

 لتهُئت وبنذاد بشامج حهلُمُت.

 مخىظـ 12 1.963 3.13

ًدُض ألاَشاد نلى مىاضلت حهلمهم وصٍادة  8

هم باظخمشاس.  مهاَس

 مخىظـ 13 1.174 2.79

بُت في  9 ادة مهاٍس حعاهم البرامج الخذٍس ٍص

 ومهاساث ألاَشاد.

 نالي 11 1.914 3.41

 مخوشط 51 5.555 1.25 الخعلم املصخمز-ج

 مخوشطت 5.713 1.17 املخوشط املزجح للخعلم الخىظيمي

 .SPSSمً بنذاد الباخثت باالنخماد نلى هخاثج املصدر: 
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حشير هخاثج الجذٛو اإلابين ؤناله بلى ؤن ألاَشاد ًملٙىن الشيبت في اٖدعاب مهاٍس حذًذة، ٖما ٌهملىن 

نلى جىمُت ْذساتهم في الهمل، لً٘ مً هاخُت حصجُو اإلااظعت ألَشادها نلى جىمُت ْذساتهم َٙاهذ 

 .(5.935)وباهدشاٍ مهُاسي  (1.11)بذسحت مخىظؿت، خُث خٓٓذ هزه الهباسة  مخىظـ خعابي 

هجذ ؤن ماشش الخهلم الزاحي حاء بمعخىي ْبٛى نالي خُث خٓٔ مخىظـ خعابي ْذسه وبحماال َةهىا 

 ،(5.353)باهدشاٍ مهُاسي  (1.73)

ٗان بمعخىي ْبٛى مخىظـ في اإلااظعت وهزا خعب بحاباث     ؤما باليعبت للخم٘ين الخىكُمي َٓذ 

مما ٌهؿي  (5.392)وباهدشاٍ مهُاسي  (1.51)ؤَشاد نُىت الذساظت، خُث خٓٔ مخىظـ خعابي ْذسه 

اهؿبانا بإن اإلااظعت جىلي ؤهمُت مخىظؿت بالخم٘ين الخىكُمي خُث سيم شهىس ألاَشاد بالثٓت ؤزىاء 

بهجاص اإلاهام لً٘ مً حهت ؤخشي هىإ نذم مىذ اظخٓاللُت ؤٖبر لهم في الهمل، وهزا ما الخكىاه  في 

ٓت ظير الهمل في ماظعت ظىهاؾشإ.  ؾٍش

( 5.555)وباهدشاٍ مهُاسي  (1.25)مً حهت ؤخشي َٓذ خٓٔ الخهلم اإلاعخمش مخىظـ خعابي ْذسه     

ؤي ؤن هىإ اهخمام مخىظـ بالخهلم اإلاعخمش مً ْبل اإلااظعت ورلٚ مً خُث جدُيز ألاَشاد نلى 

بُت اإلاعؿشة ال حعاهم بشٙ هم باظخمشاس، ٖما ؤن البرامج الخذٍس ل َهاٛ في مىاضلت حهلمهم وصٍادة مهاَس

ها اإلااظعت لزلٚ. ادة ْذساث ألاَشاد سيم اإلابالٌ التي جطَش  ٍص

(، َدعب 5.713وباهدشاٍ مهُاسي )  (3.25)ونلُه َةن الخهلم الُشدي ْذ خٓٔ مخىظـ خعابي ْذسه

ٗان بذسحت مخىظؿت، مما  بحاباث ؤَشاد نُىت الذساظت َةن معخىي جؿبُٔ الخهلم الُشدي في اإلااظعت 

ٌهؿي اهؿبانا بإن اإلااظعت جبزٛ حهذ ٖبير في جشظُخ مهالم الخهلم الُشدي بين ألاَشاد ورلٚ مً 

ت ؤٖثر لألَشاد الجخار  ادة الاهخمام خالٛ الاهخمام بالخهلم الزاحي بين ألاَشاد ومىذ خٍش الٓشاساث مو ٍص

 بالخهلم اإلاعخمش. 

 مصخوى الخعلم الجماعي -

ت في اإلاهاٍس     الجذٛو اإلاىالي ًُعش ُْم اإلاخىظـ الحعابي لٙل مً الحىاس الخىكُمي والهملُت اإلاشاٖس

 وبىاء َّش الهمل.
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 عي(: ئجاباث أفزاد عين ة الدراشت باليصبت لعباراث الخعلم الجما51الجدول ركم )

املخوشط  أبعاد الخعلم الجماعي وعباراث اللياس الزكم

 الحصابي

الاهحزاف 

 املعياري 

ألاهميت 

 اليصبيت

مصخوى 

 اللبول 

حصجو اإلااظعت الحىاس بين ؤَشادها  1

 وجبادٛ ألاَٙاس واإلآترخاث.

 مخىظـ 11 1.114 3.25

ًخٓبل ألاَشاد الىٓذ البىاء َُما بُجهم  2

 بٙل مىغىنُت.

 مخىظـ 12 1.135 3.11

ًدترم ألاَشاد وحهاث هكش بهػهم  3

البهؼ بًؼ الىكش نً مىْههم 

 الىقُُي.

 مخىظـ 13 1.173 2.94

 مخوشط 51 5.115 1.53 الحوار الخىظيمي - أ

ت في  4 ألاَشاد نلى اظخهذاد للمشاٖس

هم اإلاشجبؿت بالهمل.  مهاَس

 مخىظـ 12 1.128 3.24

اإلاهاٍس والخبراث مو الضمالء  ًخم جبادٛ 5

 الجذد دون جدُل.

 مخىظـ 13 1.992 3.21

ٌعخُُذ ألاَشاد مً مهاٍس بهػهم  6

 البهؼ.

 نالي 11 1.868 3.42

 عالي 52 5.125 1.11 املشارهت في املعزفت  - ب

حهمل اإلااظعت نلى بىاء َّش نمل مً  7

 ؤصحاب الخبرة لخٓذًم الاظدشاسة.

 مخىظـ 13 1.134 3.13

ًخم نٓذ هذواث واحخماناث للىكش في  8

 مخخلِ آلاساء واإلآترخاث.

 مخىظـ 11 1.128 3.24

ٓا للمهلىماث التي جم  9 جخخز الٓشاساث َو

 حمهها خالٛ الاحخماناث.

 مخىظـ 11 1.128 3.24

 مخوشط 51 5.171 1.23 بىاء فزق العمل -ج

 مخوشط 5.355 1.25 املخوشط املزجح للخعلم الجماعي

 .SPSSمً بنذاد الباخثت باالنخماد نلى هخاثج املصدر: 
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م ) ت اخخلذ اإلاشجبت ألاولى 11مً خالٛ اظخٓشاء هخاثج  الجذٛو ْس ( هجذ ؤن نملُت الدشإس في اإلاهَش

ٌشير ؤن هىإ معخىي  ( والزي5.125( وباهدشاٍ مهُاسي )1.11خُث خٓٓذ مخىظـ خعابي ْذسه )

ت مً خُث اظخُادة ألاَشاد مً مهاٍس بهػهم البهؼ وختى باليعبت  ت في اإلاهَش نالي مً اإلاشاٖس

( 1.23للضمالء الجذد. جلحها نملُت بىاء َّش الهمل التي اخخلذ اإلاشجبت الثاهُت بمخىظـ خعابي ْذسه )

ّ 5.171باهدشاٍ مهُاسي ) الهمل في اإلااظعت حاء بمعخىي  ( وهزا ما ٌشير بلى ؤن معخىي بىاء َش

مخىظـ خعب بحاباث ؤَشاد نُىت الذساظت، ؤي ؤن هىإ اهخمام مدذود لهملُت بسظاء مبادت الهمل 

ذ مً سوح الهمل الجماعي بين ألاَشاد. ؤًػا َٓذ حاء معخىي الحىاس الخىكُمي في  غمً َّش جٍض

 وباهدشاٍ مهُاسي ( 1.53) سهاإلااظعت بمعخىي ْبٛى مخىظـ خُث خٓٔ مخىظـ خعابي ْذ

ٌشير بلى ؤن هىإ هٓظ في الحىاس اإلاخبادٛ بين ؤَشاد اإلااظعت خُث ؤهه بعبب اخخالٍ  مما(، 5.115)

ههم الىقُُي  ًادي بلى نذم اخترام وحهاث هكش بهػهم البهؼ ويير معخهذًً لخٓبل الاهخٓاداث  مْى

ادة اٖدعابهم للمهاٍس واإلاهاساث ا ذ مً ُٖاءة الهمل.البىاءة سيم ؤهمُت رلٚ في ٍص  إلاخخلُت والتي جٍض

( وباهدشاٍ 1.25خٓٔ مخىظـ خعابي ْذسه )وبحماال َةهىا هجذ ؤن معخىي الخهلم الجماعي ْذ 

(، وخعب بحاباث ؤَشاد نُىت الذساظت َةن معخىي جؿبُٔ الخهلم الجماعي في اإلااظعت 5.355مهُاسي)

 .بدسإ ألاَشاد للهمل الجماعي ؤزىاء الهملٗان بذسحت مخىظؿت، مما ٌهؿي اهؿبانا بإن هىإ هٓظ في 

 مصخوى الخعلم على مصخوى املىظمت.1.1

الجذٛو اإلاىالي ًُعش ُْم اإلاخىظـ الحعابي لٙل مً ؤبهاد الخهلم نلى معخىي اإلاىكمت واإلاخمثلت         

 في الزاٖشة الخىكُمُت، جؿبُٔ ؤَػل اإلاماسظاث والخهلم الاظتراجُجي.
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  (: ئجاباث أفزاد عيىت الدراشت باليصبت لعباراث الخعلم على مصخوى املىظمت51)الجدول ركم 

أبعاد الخعلم على مصخوى املىظمت وعباراث  الزكم

 اللياس

املخوشط 

 الحصابي

الاهحزاف 

 املعياري 

ألاهميت 

 اليصبيت

مصخوى 

 اللبول 

جدخُل اإلااظعت ببُاهاث خذًثت نً مهاساث  1

 ؤَشادها.

 مخىظـ 13 1.963 3.16

جٓىم اإلااظعت بخىزُٔ مخخلِ الاهجاصاث مً  2

 خالٛ وششاث دوسٍت.

 مخىظـ 12 1.976 3.32

حهمل اإلااظعت نلى جدعين نملُت الىضٛى بلى  3

 اإلاهلىماث باظخخذام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث.

 نالي 11 1.962 3.43

 مخوشط 52 5.511 1.13 الذاهزة الخىظيميت -أ

 مخىظـ 12 1.971 2.96 الخجاسب العابٓت.جخم الاظخُادة مً  4

الهمل نلى الخهلم مً ألاَشاد روي الخبرة ْبل  5

 جٓانذهم.

 مخىظـ 11 1.138 3.12

 مخىظـ 13 1.157 2.85 ًخم هٓل ؤَػل اإلاماسظاث بلى حمُو ألاَشاد. 6

 مخوشط 51 5.151 1.95 جطبيم أفضل املمارشاث -ب

ش بظتراجُجُاث 7 وظُاظاث  الهمل نلى جؿٍى

 حشمل الذسوط التي جم حهلمها.

 مخىظـ 13 1.979 2.74

ت  8 ش ْذساتها الجىهٍش جذٕس اإلااظعت غشوسة جؿٍى

 إلاىاحهت مخخلِ الخدذًاث.

 مخىظـ 11 1.877 3.36

 مخىظـ 12 1.983 3.14 ججتهذ اإلااظعت في الحُاف نلى خبراتها. 9

 مخوشط 51 5.512 1.55 الخعلم إلاشتراجيجي  - أ

 مخوشط 5.397 1.25 الخعلم على مصخوى املىظمت املزجحاملخوشط 

 .SPSSمً بنذاد الباخثت باالنخماد نلى هخاثج املصدر: 

خالٛ اظخٓشاء هخاثج الجذٛو اإلابين ؤناله َةهىا هالخل ؤن ماششاث ُْاط معخىي الخهلم نلى  مً 

معخىي اإلاىكمت حاءث ٗلها راث ْبٛى مخىظـ، خُث خٓٔ مخًير الزاٖشة الخىكُمُت مخىظـ ْذسه 

ؤحل جدعين نملُت الىضٛى  (، سيم الجهىد التي جبزلها اإلااظعت م5.511ً( وباهدشاٍ مهُاسي )1.13)

بلى مخخلِ البُاهاث واإلاهلىماث باظخخذام ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث خُث هالذ هزه الهباسة نلى معخىي 
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( باهدشاٍ 1.11ْبٛى نالي خعب بحاباث ؤَشاد نُىت الذساظت وخٓٓذ مخىظـ خعابي ْذسه )

(، جبٓى نملُت جىزُٔ اإلااظعت للمهاساث الجذًذة ألَشادها َٓذ حاءث بشٙل مخىظـ، 5.931مهُاسي)

 (.5.931( وباهدشاٍ مهُاسي )1.53ُث خٓٓذ هزه الهباسة مخىظـ خعابي ْذسه )خ

( 1.55ًلي رلٚ معخىي جؿبُٔ الخهلم ؤلاظتراجُجي في اإلااظعت الزي خٓٔ مخىظـ خعابي ْذسه ) 

ٗان بذسحت 5.512وباهدشاٍ مهُاسي ) ( مما ًذٛ نلى ؤن معخىي الٓبٛى مً ؾٍش ؤَشاد نُىت الذساظت 

ش ؤلاظتراجُجُاث والعُاظاث التي مخىظؿت، وهزا س  احو بلى معخىي اهخمام اإلااظعت بهملُت جؿٍى

 حشمل الذسوط التي جم حهلمها، ٖما ؤن هىإ حهذ مخىظـ مً ؤحل الاخخُاف باألَشاد روي الخبراث.  

ؤما نملُت جؿبُٔ ؤَػل اإلاماسظاث َٙاهذ راث اهخمام مخىظـ مً ْبل اإلااظعت َٓذ خٓٓذ 

(، خُث ؤن هىإ وعي مخىظـ مً ؾٍش 5.151( وباهدشاٍ مهُاسي )1.95)مخىظـ خعابي ْذسه 

اإلااظعت بػشوسة هٓل ؤَػل اإلاماسظاث بلى حمُو ؤَشادها وج٘ثُِ نملُت حهلم ؤَشادها مً ألاَشاد 

لت ْبل جٓانذهم وغُام جلٚ الخبراث.  روي الخبراث الؿٍى

( وباهدشاٍ 1.25ابي ْذسه )ونلُه َةن معخىي الخهلم نلى معخىي اإلاىكمت ْذ خٓٔ مخىظـ خع

(، َدعب بحاباث ؤَشاد نُىت الذساظت َةن معخىي جؿبُٔ الخهلم نلى معخىي 5.397مهُاسي )

ذ بإن دسحت اهخمام اإلااظعت بخؿبُٔ الخهلم نلى معخىي  ٗان بذسحت مخىظؿت، وهى ما ًٖا اإلاىكمت 

ػل اإلاماسظاث وجشظُخ اإلاىكمت مدذود ورلٚ بعبب هٓظ الاهخمام بالزاٖشة الخىكُمُت وجؿبُٔ ؤَ

 مبادت الخهلم ؤلاظتراجُجي. 

اث الخهلم الخىكُمي خٓٓذ مخىظـ خعابي ْذسه ) ( باهدشاٍ 1.25في ألاخير ًمً٘ الٓٛى ؤن معخٍى

(، مما ٌهؿي اهؿبام بإن ماظعت ظىهاؾشإ راث اهخمام مخىظـ بهملُت بسظاء مهالم 5.733مهُاسي )

لٙي جطبذ مىكمت  2111ؤلاظتراجُجُاث اإلاىغىنت مىز ظىت الخهلم الخىكُمي في اإلااظعت، وهزا سيم 

مخهلمت والتي ماصالذ لحذ ًىمىا هزا نباسة نً خبر نلى وسّ وجبٓى الجهىد مخىظؿت في جدُٓٔ رلٚ، 

ين نلى هزه الهملُت ًشون بإن هىإ ضهىباث ٖبيرة جىاحه نملُت الىضٛى بلى هزه  ٗىن ؤن اإلاشَش

جب العير بخؿى مخإهُت.  الًاًت ٍو
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 خاجمت:.7

جبني مُهىم الخهلم الخىكُمي لِغ ؤمشا ظهال، بل بهه ًمثل في خذ راجه هىنا مً الخدذي  بن      

ٓت واخذة مػمىهت ًمً٘ ؤن جخبىاها  للمىكماث التي جداٛو جؿبُٔ هزا اإلاُهىم، رلٚ ؤهه ال جىحذ ؾٍش

مي الزي اإلاىكماث في نملُت الخهلم الخىكُمي. مما ًدخم نلى ٗل مىكمت ؤن جبني وجؿىس ألاظلىب الخهلُ

ت والخٓىُاث التي حعخخذمها، زم الثٓاَت  ًخالثم وؤهذاَها وؤوشؿتها واإلاهاساث اإلاخىاَشة إلاىاسدها البشٍش

 التي حهمل في بؾاسها.

اث مخمثلت في الخهلم خُث         جخجعذ آلُت الخهلم الخىكُمي في اإلاىكمت مً خالٛ زالر معخٍى

معخىي اإلاىكمت خُث ًخم اهخٓاٛ اإلاهاٍس والخبراث مً الُشدي والخهلم الجماعي وؤخيرا الخهلم نلى 

ت بلى ياًت حهمُمها في ؤسحاء  معخىي ألاَشاد بلى معخىي الجماناث التي ًخم مً خاللها الخبادٛ واإلاشاٖس

ؤن مىؿٔ الخهلم الخىكُمي في البِئت اإلاهٓذة والًير معخٓشة هى مىؿٔ الخهلم يير الشظمي و  اإلاىكمت.

ت ال بذ ؤن ًٙىن  الزي ًشجبـ بالخجشبت ت، ولٙي ًٙىن الخهلم الخىكُمي مىخجا للمهَش والخبرة واإلاشاٖس

.ً  وشاؾا احخمانُا ؤي هخاج الخبرة والخُانل مو آلاخٍش

ةن الُٓادة الىاجحت في اإلاىكماث اإلاهاضشة هي التي جذنم الخهلم الخىكُمي، وجدُض وبالخالي َ        

الجمانت ونلى معخىي اإلاىكمت ٖٙل، وهي التي حهخٓذ ؤن اإلاىقُين نلى الخهلم نلى معخىي الُشد و 

اث حمُهه ً٘مل بهػها بهػا لزا َال ًمً٘ بهماٛ ؤي معخىي.  الخهلم في هزه اإلاعخٍى

 امللترحاث :.2.7

  ش اإلاىكماثبالخهلم الخىكُمي إلاا له مً ؤهمُت ٖبيرة في  اإلاىكماثغشوسة اهخمام والحُاف  جؿٍى

 نلى مخضونها اإلاهشفي.

 وخثهم نلى الاظخُادة مً مخخلِ اإلاشاٗل  اإلاىكماثزٓاَت الخهلم بين ؤَشاد الهاملين في  يشط

 التي ًخهشغىن بلحها. 

  يُت في الخهلم الخىكُمي. اإلاىكمتبخػام ؤَشاد  وخاضت معيريها بلى دوساث جٍٙى

  ض نمل الُّش داخل َشاد وحعهُل هٓل وجبادٛ اإلاهاٍس بين ؤَشادها وخاضت بين ألا  اإلاىكماثحهٍض

روي الخبرة ال٘بير وألاَشاد الجذد ورلٚ لخهمُٔ اإلاهاٍس اإلا٘دعبت وحعهُل نملُت الاخخُاف باإلاهاٍس 

 .ىكمتداخل اإلا
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 وجدذًذ ؤماًٖ جىاحذهم لدعهُل الخىاضل مههم،  ىكماثغشوسة جُهُل دوس الخبراء داخل اإلا

ت ؤظاط الهمل في ٗل اليشاؾاث.  وحهل اإلاهَش

  بالخبراث والخجاسب الىاجحت وحعهُل الىضٛى بلحها مً مىكمت للجذنُم الزاٖشة الخىكُمُت

 .ىكمتمخخلِ ؤْعام اإلا

 ؤن جخإمل في ججاسبها العابٓت وحعخيبـ مجها الذسوط والهبر الالصمت. ىكماثنلى اإلا 
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 ملخص: 

حعخبر البُالت واخضة مً ؤزُغ اإلاكاول الاكخهاصًت و الاحخماعُت التي جىاحه اكخهاصاث الضٌو 

اإلاخلضمت و الىامُت على خض ؾىاء ألؾباب مخعضصة، جسخلف خضتها مً بلض آلزغ؛ و لهظا جإزظ خحزا هبحرا 

 خيىماث صٌو العام.للضعاؾت مً َغف 

الجؼائغي بلى بُالت مؼمىت على غغاع العضًض مً صٌو العالم زانت بعض وكض حعغى الاكخهاص 

اث اإلاكاول التي وحبذ  ت الؿىصاء؛ مما صفع مكيلت البُالت بلى جهضع ؤولٍى الاؾخلالٌ و ببان العكٍغ

ت زانت بعض ؾىت  مً زالٌ  1999خلٌى عاحلت مً َغف الحيىمت وهظا ما اهخهجخه الحيىمت الجؼائٍغ

 حضة مً ْاهغة البُالت.بغامج مسخلفت لل

 لظا جإحي الضعاؾت لخللى الًىء على هظه الٓاهغة مً زالٌ جدضًض ؤهم مؿبباتها و الحلٌى اإلالترخت.

 البُالت، البرامج الحيىمُت، ؾُاؾاث الدكغُلالكلماث اإلافخاحيت: 

 JEL:E24 ;J64جصييف 

 

Résume : 

     Le chômage est l'un des problèmes économiques et sociaux les plus 

sérieux auxquels font face les économies des pays développés et en 

développement pour diverses raisons, qui diffèrent d'un pays à l'autre. 

 L'économie algérienne a été soumise à un chômage chronique dans 

le monde, surtout après l'indépendance et pendant la décennie noire 

. 
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Cela a conduit au problème du chômage qui a mené aux problèmes de 

solutions urgentes du gouvernement. Le gouvernement algérien a été suivi, 

surtout après 1999, Du chômage. 

Ainsi, l'étude vient éclairer ce phénomène en identifiant les principales 

causes et les solutions proposées. 

Mots-clés: chômage, programmes gouvernementaux, politiques de l'emploi 
Jel Classification Codes: E24 ;J64 
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 . ملدمت: 1

حعخبر البُالت اإلاكيلت ألاولى في مسخلف اكخهاصاث صٌو العالم، بالىٓغ للخإزحر الؿلبي لها على      

 مً ول في مًمىنها ازخالف مً بالغغم ،مسخلف ألانعضة ) الؿُاؾُت، الاكخهاصًت، الاحخماعُت ...(

 وؾبل ؤؾبابها في البدث خخموهظا ما  ألاؾاؾُت الخدضًاث اخض جمثل ؤنبدذ وكض الاكخهاصاث، هظه

ش في ومخمحزة مهمت مياهت مىاحهتها  فىًغا وان واججاهاجه ؾىاء مضاعؾه ازخالف على الاكخهاصي الفىغ جاٍع

ا ًُ ا ؤو هالؾُى ًُ ا ؤو ماعهؿ ًُ ا ؤو حضًًضا هالؾُى ا هُجزًً ًً  .ؤوهلض

مً َغف الحيىمت بال ؤنها ال جؼاٌ  و على الغغم مً ؾُاؾاث الدكغُل اإلاىخهجت ففي الجؼائغ        

مً اعجفاع غحر عاصي في وؿبت البُالت، و هى ؤمغ ًازغ  -زانت البلضان العغبُت – حعاوي هبلُت البلضان

و لعل الخعامل مع وؿب بُالت مغجفعت  ؛مباقغة على حهىص الخىمُت و الاهفخاح في الاكخهاص الجؼائغي 

عغم اعجفاع  .هىعامىسفًت خُىعة ؤًً حؿىص معضالث بُالت ًسخلف ولُت عً ما هى ؾائض في البلضان اإلا

بال ؤن البُالت ال جؼاٌ مغجفعت زالٌ  2000بلى ؾىت  1995وؿبت الىمى زالٌ الفترة اإلامخضة مً ؾىت 

 .2000هاجه الفترة ملابل اهسفايها بعض ؾىت 

ت إلاجابهت اعجفاع فسالٌ هظه الضعاؾت ؾىف هخُغق بلى الؿُاؾاث اإلاىخهجت مً َغف الحيىمت الجؼائ ٍغ

 معضٌ البُالت.

 :  ما هى الدوز الري لعبخه طياطاث الدشغيل في الجصائس للحد مً ظاهسة البطالت؟ؤلاشكاليت.1.1

 و لخفانُل ؤهثر خٌى الضعاؾت ؾىف هخُغف في هظه اإلاضازلت للىلاٍ الخالُت:

 .حعسيف البطالت، أهىاعها و آثازها -

 جحليل ظاهسة البطالت في الجصائس. -

 حعسيف البطالت، أهىاعها و آثازها .2

 حعسيف البطالت. .1.2

، و جسخلف خضتها مً صولت ألزغي و      حعض البُالت مً ؤهبر اإلاكاول التي تهضص اؾخلغاع ألامم و الضٌو

الاحخماعُت و جمثل تهضًضا واضحا  اإلاكاولمً مجخمع آلزغ، فالبُالت حكيل الؿبب الغئِس ي إلاعٓم 

 على الاؾخلغاع الؿُاس ي.

 .حعسيف البطالت .1.1.2

 على العمل، كاصع ول":اهه على(الضولُت العمل مىٓمت به ؤونذ ما خؿب)العمل عً العاَل ٌعغَّف    

لبله عىه، وباخث فُه، وعاغب  وهى البُالت، معضٌ بدؿاب البُالت وجلاؽ."الؿائض ألاحغ مؿخىي  عىض ٍو



 (لييم دوز البرامج الحكىميت في الحد مً ظاهسة البطالت في الجصائسج)                                          الكاوع ؤمدمض

 

 321       146-123م م:    « 2017صٌؿمبر  ،  2العضص ، 1،اإلاجلض  اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

 اإلاعضٌ هظا خؿاب في البُاهاث اإلاخاخت، ومهضع كىة العمل بلى العمل عً العاَلحن ألافغاص وؿبت ٌؿاوي 

 مياجب حعضها التي ؤلاخهائُت و اإلاؿىخاث ؤلاخهائُت بها ألاحهؼة جلىم التي الؿياهُت الخعضاصاث هي

عغف على ؤهه ؤي شخو ال ًمخلً ؤي  (12نفدت  ،2010)مدمض حالٌ مغاص،  .العمل بخهاءاث
ُ
و ح

 .(115، نفدت 2004)ؾىػان خؿً ؤبى العُىحن،  مهىت و هى حعٍغف غحر واضح و هاكو

في الخعٍغف الكاؾع للبُالت الظي ؤونذ به مىٓمت العمل الضولُت، والظي ًىو على ؤن "      

العمــل هى طلً الفغص الظي ًيىن فىق ؾً معُىت بال عمل و هى كاصع على العمل و عاغب العاَل عً 

، نفدت 2006)ًاؾغ مدمض حاص هللا مدمىص،  فُه و ًبدث عىه عىض مؿخىي ؤحغ ؾائض لىىه ال ًجضه "

7) 

)ًاؾغ مدمض حاص الحاالث التي ال ًمىً ؤن ٌعخبر فيها ألافغاص عاَلحن عً العمل فُما ًلي: و فُما ًلي  

 (7، نفدت 2006هللا مدمىص، 

العماٌ اإلادبُحن و هم الظًً في خالت بُالت فعلُت و ًغغبىن في العمل، و لىنهم لم ًدهلىا علُه و  -

ىا، لظا فلض جسلىا عً عملُت البدث عً عمل. و ًيىن عضصهم هبحرا زانت في ًئؿىا مً هثرة ما بدث

 فتراث الىؿاص الضوعي.

ألافغاص الظًً ٌعملىن مضة ؤكل مً وكذ العمل اليامل و هم ٌعملىن بعٌ الىكذ صون بعاصتهم، في  -

 خحن ؤهه بةميانهم العمل وامل الىكذ.

ائف و لىنهم ؤزىاء عملُ - ت بخهاء البُالت حغُبىا بهفت ماكخت لؿبب مً العماٌ الظًً لهم ْو

 ألاؾباب واإلاغى العُل و غحرها مً ألاؾباب.

العماٌ الظًً ٌعملىن ؤعماال بيافُت غحر مؿخلغة طاث صزٌى مىسفًت، و هم مً ٌعملىن لحؿاب  -

 ؤهفؿهم.

فاٌ، اإلاغض ى، العجؼة، هباع الؿً و الظًً ؤخُلىا على الخلاعض. -  ألَا

ً عل العمل و ال ٌعملىن مثل الُلبت، و الظًً بهضص جىمُت مهاعاتهم. ألاشخام -  اللاصٍع

ً عً العمل و لىنهم ال ًبدثىن عىه. -  ألاشخام اإلاالىحن للثروة و اإلااٌ اللاصٍع

 ألاشخام العاملحن بإحىع معُىت و هم صائمي البدث عً ؤعماٌ ؤزغي ؤفًل. -

ال، و في طاث الىكذ لِـ ول مً ًبدث عً عمل ٌعض وعلُه ًدبحن ؤهه لِـ ول مً ال ٌعمل عاَ    

 يمً صائغة العاَلحن.

 :واآلحيًمىً جدضًض ؤهىاع البُالت : أهىاع البطالت .2.2 
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هي البُالت التي جدضر بؿبب الخىلالث اإلاؿخمغة للعاملحن بحن اإلاىاَم و اإلاهً  :البطالت الاحخكاكيت  -

اإلاسخلفت الىاججت عً حغحراث في الاكخهاص الىَني. ًخمخع العماٌ اإلااهلحن العاَلحن بااللخداق بفغم 

العمل اإلاخاخت. و هي جدضر هدُجت لىلو اإلاعلىماث الياملت ليل الباخثحن عً فغم العمل و ؤصحاب 

 (65، نفدت 2002)علي غغبي،،  عماٌ، هما جيىن بدؿب الىكـذ الظي ًلًُــه الباخثـىن عً العملألا 

 ًمىً ؤن هدضص ألاؾباب التي جاصي بلى ْهىع هظا الىىع مً البُالت فُما ًلي :

 الافخلاع بلى اإلاهاعة و الخبرة الالػمت لخإصًت العمل اإلاخاح . -

ُفي الىاش ئ عً جلؿُم العمل و الخسهو الضكُم. -  نعىبت الخىُف الْى

 الخغحر اإلاؿخمغ في بِئت ألاعماٌ و اإلاهً اإلاسخلفت، ألامغ الظي ًخُلب اهدؿاب مهاعاث مخىىعت و -

 مخجضصة باؾخمغاع.

الخباًً حعغف البُالت الهُيلُت على ؤنها البُالت التي جيكإ بؿبب الازخالف و : البطالت الهيكليت  -

اللائم بحن هُيل جىػَع اللىي العاملـــت و هُيل الُلب عليها. ًلترن ْهىعها بةخالٌ آلالت مدل العىهغ 

البكغي مما ًاصي بلى الاؾخغىاء عً عضص هبحر مً العماٌ، هما ؤنها جدضر بؿبب وكىع حغحراث في كىة 

)اإلاجلـ ؤلاكخهاصي وؤلاحخماعي،  العمل هضزٌى اإلاغاهلحن و الكباب بلى ؾىق العمل بإعضاص هبحرة

  (39، نفدت 2007

ًيكإ هظا الىىع مً البُالت هدُجت عوىص كُاع العماٌ و عضم هفاًت : البطالت الدوزيت أو اإلاىطميت  -

الُلــب الىلي على العمل هما كض جيكإ هدُجت لخظبظب الضوعاث الاكخهاصًت . ًفؿغ ْهىعها بعضم كضعة 

الُلب اليلــي على اؾدُعاب ؤو قغاء ؤلاهخاج اإلاخاح مما ًاصي بلى ْهىع الفجىاث الاهىماقُت في 

 ي بالٓاهغة. الاكخهاص اإلاعن

 .جصييفاث أخسي للبطالت .1.2.2

بيافت إلاا جم جدضًضه مً ؤهىاع للبُالت، ًًُف الباخثىن في مجاٌ الاكخهاص الىلي لظلً     

 الخهيُفاث الخالُت للبُالت.

ت هي الحالت التي ًيسحب فيها شخو مً : البطالت الاخخيازيت و البطالت ؤلاجبازيت - البُالت الازخُاٍع

ت فهي جىافم جلً الحالت التي ًجبر فيها العامل  عمله بمدٌ بعاصجه ألؾباب معُىت، ؤما البُالت ؤلاحباٍع

مؿخىي ؤحغ ؾائض، وكض جيىن  على جغن عمله ؤي صون بعاصجه مع ؤهه عاغب و كاصع على العمل عىض

ت هُيلُت ؤو اخخياهُت.  البُالت ؤلاحباٍع
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الت اإلالىعت في الحاالث التي ًيىن فيها عضص العماٌ جيكإ البُ: البطالت اإلالىعت و البطالت الظافسة -

با خُث ؤنها بطا  اإلاكغلحن ًفىق الحاحت الفعلُت للعمل، مما ٌعني وحىص عمالت فائًت ال جيخج قِئا جلٍغ

ما سحبذ مً ؤماهً عملها فإن حجم ؤلاهخاج لً ًىسفٌ. ؤما البُالت الؿافغة فخعني وحىص عضص مً 

ً و الغاغب حن في العمل عىض مؿخىي ؤحغ معحن لىً صون ؤن ًجضوه، فهم عاَلىن ألاشخام اللاصٍع

)اإلاجلـ ؤلاكخهاصي وؤلاحخماعي،  جماما عً العمل، كض جيىن البُالت الؿافغة اخخياهُت ؤو صوعٍت

 (119، نفدت 2005

الاكخهاصًت في مىاؾم معُىت ؤعضاصا جخُلب بعٌ اللُاعاث : البطالت اإلاىطميت و بطالت الفلس -

هبحرة مً العماٌ مثل الؼعاعت، الؿُاخت، البىاء وغحرهـا و عىض نهاًت اإلاىؾم ًخىكف اليكاٍ فيها مما 

ٌؿخضعي بخالت العاملحن بهظه اللُاعاث ما ًُلم علُه بالبُالت اإلاىؾمُت، و ٌكبه هظا الىىع بلى خض 

 ُنهما هى ؤن البُالت اإلاىؾمُت جيىن في فترة كهحرة اإلاضي.هبحر البُالت الضوعٍت و الفغق الىخُض ب

ؤما بُالت الفلغ فهي جلً الىاججت بؿبب زلل في الخىمُت و حؿىص هظه البُالت زانت في الضٌو اإلانهىت  

 اكخهاصًا.

حكمل البُالت الُبُعُت هال مً البُالت الهُيلُت و البُالت الاخخياهُت و عىض : البطالت الطبيعيت -

ا لعغيه، ؤي ؤن عضص الباخثحن عً العمل  مؿخــىي العمالت الياملـت، و ًيىن الُلب على العمل مؿاٍو

لعضص اإلاهً الكاغـغة ؤو اإلاخىفغة، ؤما الظًً هم في خالت بُالت هُيلُت ؤو اخخياهُت فُدخاحىن  ي ؿاو ٌ

فلِ عىضما ًيىن  و علُه فةن مؿخىي البُالت الُبُعي ٌؿىص لىكذ ختى ًخم بًجاص العمل اإلاىاؾب.

 الدكغُل اليامل. 

 البطالت عىد اإلادازض الاكخصادًت : .3.2

 :)وان الاكخهاصًىن الىالؾًُ ٌعخلضون في ؤن البطالت عىد اإلادزطت الخلليدًت )الكالطيك

البُالت خالت ويعُت ماكخت لِـ لها نفت الضوام. ؤي ؤنها زلل ماكذ ؾغعان ما حؿخُُع كىي 

ني بلى خالت العمالت وواهىا ًبىىن هظه الفىغة على ؤن ميكإ الخىاػن الخغلب عليها وب عاصة الاكخهاص الَى

 ؤكل، ؤمىً 
ً
اصة ألاحىع . فةطا ما كبل العماٌ ؤحىعا اصة الىفلاث التي حؿببها ٍػ البُالت ًغحع بلى ٍػ

ُفهم مً حهت، وؤمىً جسفٌُ الىفلت زم الؿعغ مما ٌؿاعض على بُع اإلاىخجاث مً الجهت ألازغي  جْى

 بالخالي ٌعىص مؿخىي ؤلاهخاج بلى ما وان علُه وجيخفي البُالت.و 

 )ؤقاع الخدلُل الىُجزي بلى ان البُالت نفت مالػمت  البطالت عىد اإلادزطت الحدًثت )كيىـص

لت ، ان لم جخضزل الضولت   في مغخلت الىؿاص التي كض جمخض لفتراث ٍَى
ً
للخللباث الاكخهاصًت، وزهىنا
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لت على ؤؾاؽ ان بُالت حؼء  بعني هُجز فىغة اؾخمغاع البُالت لفترة ٍَى لغفع مؿخىي الُلب الىلي .ٍو

 الن عىائض هظا الجؼء اإلاعُل مً عىامل ؤلاهخاج 
ً
مً عىامل ؤلاهخاج ٌعني اهسفاى الُلب الىلي ، هٓغا

م عليها هُجز ؾخاصي بلى زفٌ الضزل الىلي عً طي كبل .ػ وهبٍى الضزل ؤي هبٍى الُلب وما ًُل

ف. اصة الُلب الفعاٌ، فاإلهخاج والخْى  الُلب الفعاٌ . وعلى هظا ال بض مً ٍػ

 :بن ألاوكُت الاكخهاصًت والهىاعاث جدخاج  أبى حامد الغصالي : البطالت عىد العلماء اإلاظلمين

م مً بلى حعلُم وميابضة في الهبا ، وبطا غفل بعٌ الىاؽ عً اللُام بظلً في بضاًت عمغهم ؤو مىعه

ً عً العمل ، فُإولىن مً عمل غحرهم ، فُيىهىن عالت على  طلً ماوع ، فالىدُجت ؤن ًهبدىا عاحٍؼ

ُالت، واحؿاعه لِكمل ما ٌعغف ببمفهىم ال -عخمت هللا–الغحر ، وبطن هم عاَلىن .. وكض ؤخاٍ الغؼالي 

 بالبُالت اإلاؿخمغة .. وكض ؤْهغ 
ً
والعضًض مً الاهدغافاث العالكت بحن البُالت  -عخمت هللا–خضًثا

 والايُغاباث .

   : ٌعخبر ابً ؾِىاء مً ؤوائل عواص الاكخهاص الظًً بدثىا مىيىع العمالت الياملت ،  ابً طيىا

البىا الضولت بإن جبظٌ كهاعي حهضها لدكغُل ؤهبر عضص مً ؤفغاص الضولت ختى ال ًبلى الىاؽ بضون  َو

فاء( : )مً واحب الحاهم ؤن ًدغم البُالت والخعُل ، وفي هظا ًلٌى ابً ؾِىاء في هخابت )الك، عمل

 فال ًيىن في اإلاضًىت بوؿان معُل لِـ له ملام مدضوص ، بل ًيىن ليل واخض منهم مىفعت في اإلاضًىت( .

  بن مكيلت البُالت مكيلت  :أهم الىظسياث الاكخصادًت اإلافظسة للبطالت وعالكتها بالخضخم

هخائجها وجإزحراتها في الىٓام الغؤؾمالي، صفعذ بعضص هبحر مً  كضًمت عاهذ منها ول الكعىب، ولحضة

ً مً مسخلف مضاعؽ الاكخهاص الؿُاس ي بلى مداولت الخعغف على العىامل واإلاخغحراث التي  اإلافىٍغ

اث  جاصي بلى ْهىع البُالت وجفاكمها، ألامغ الظي ًىكف عً وحىص ازخالفاث واضحت فُما بحن الىٍٓغ

 .اإلاسخلفت في هظا الهضص

 بن الىالؾًُ كض آمىىا في مجاٌ الخىاػن الاكخهاصي : الىظسياث الكالطيكيت اإلافظسة للبطالت

العام بما ٌؿمى " كاهىن ماي للمىافظ" والظي مفاصه ؤن ول عغى ؾلعي ًسلم مباقغة الُلب اإلاؿاوي 

هى جىاػن له، وجإؾِؿا على هظا اللاهىن فان الخىاػن الاكخهاصي العام لضي الاكخهاصًحن الىالؾًُ 

ُف اليامل.  الخْى

  :ت اإلافظسه للبطالت اهخم الاكخهاصي الاهجلحزي هُجز بٓاهغة البُالت اهخماما الىظسيت الكنًز

غفٌ هُجز فىغة البُالت  هبحرا، بعض اهدكاعها على هُاق هبحر زالٌ ؤػمت الىؿاص العالمي العُٓم ٍو
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غي ؤن آلُاث الىٓام الغؤؾمالي ال جًمً بالً ت، ٍو ُف اليامل لعىانغ الازخُاٍع غوعة جدلُم الخْى

ت، و جٓهغ في مغخلت التراحع مً الضوعة الاكخهاصًت بؿبب اهسفاى  ؤلاهخاج وؤن البُالت جيىن بحباٍع

وما ًيخج عىه مً اهسفاى في الُلب على ألاًضي العاملت في ؤؾىاق العمل  الُلب الىلي الفعاٌ

خه العامت ؤن العماٌ  تاإلاسخلف ًغفًىن خهٌى ؤي اهسفاى في ؤحىعهم الىلضًت ًفترى هُجز في هٍٓغ

ُف، في خحن ال ٌعتريىن على اهسفاى ؤحىعهم الحلُلُت عىض  مً ؤحل جدلُم عفع مؿخىي الخْى

 اعجفاع اإلاؿخىي العام لؤلؾعاع، مع بلاء معضٌ ألاحغ الىلضي زابخا

  آثاز البطالت:. 3

 على الفسد أثس البطالت .1.3

 مً واإلاعىهت اإلااصًت بالحاحت الكعىع  مً الفغص على ازلل ش يء ًىحض ال  : الىفس ي الجاهب 

ً  هىان ؤن   الاخهاءاث وجاهض. خاحاتها جامحن وعلُه ؤؾغة عً مؿئىال الفغص ًيىن  عىضما زانت الازٍغ

 مً ٌعاهىن  وبالخالي الكباب، حُل مً العالم ؤهداء ول في العمل عً العاَلحن مً اإلاالًحن عكغاث

ؾغة، واوكاء الؼواج، عً جإزغهم ؤو الصحُت، ؤوياعهم وجسلف والحغمان، والحاحت الفلغ
ُ
 ؤو الا

ؾغهم مؿاولُت جدمل عً عجؼهم
ُ
ئت آزاعها للبُالت ؤن   العلمُت الاخهاءاث جفُض هما. ا  ِ  على الؿ

 العمل عً العاَلحن مً هبحرة وؿبت بن  . الجؿضًت الصحت على آزاعها لها هما الىفؿُت، الصحت

كعغون الظاث، جلضًغ ًفخلضون   ٌؿُُغ منهم وؿبت ؤن وحض هما غحرهم، مً ؤكل وؤنهم بالفكل، َو

 الاؾخلغاع وعضم والىأبت الللم ؤن وحض هما مىسفًت والجؿمُت العللُت ًلٓتهم وؤن   اإلالل، عليهم

مخض بل العاَلحن، بحن ًؼصاص  الىفؿُت الحاالث هظه وؤن   الؼوحاث، خالت على الىفس ي الخإزحر هظا ٍو

  جىعىـ
ً
 ًفخلضون  الظًً ألاشخام وعىض. العائلُت اإلاكاول وجؼاًض وألابىاء، بالؼوحت العالكت على ؾلبُا

 ممً% 69 ؤن ووحض بل اإلاسضعاث، حعاَي و الخمىع  قغب على منهم البعٌ ًلضم الضًني، الىاػع

مت، وؿبت جؼصاص الىفس ي، للخىجغ هدُجت و. العمل عً العاَلحن مً هم الاهخداع، على ًلضمىن   الجٍغ

 الغيا وعضم الؿعاصة بعض ًدؿمىن  العمل عً العاَلىن  بن هما العاَلحن هاالء بحن والاعخضاء، واللخل

 . البُالت عً الىاجج اإلاالي الًُم بؿبب جؼصاص معاهاتهم بن هما  بالعجؼ والكعىع 

 والظياس ي ألامني الجاهب : 

بالىعىص وآلاماٌ اإلاعُاة لها  جبضا بالخمغص على اإلاجخمع ,وال ًمىً  بن الفئاث العاَلت التي لم حعض جامً 

ً وآمىه , بل البض مً مداولت لخفهم مىكف  لىمها ,و ال ٌعني طلً حصجُعها على الخمغص على الَى
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ً ومداولت وكغ العضالت الؿُاؾُت والاحخماعُت ومداولت الاؾخماع للُغف الازغ وابضاء عاًه في  آلازٍغ

 ه.اإلاُالبت بدل

غاف اإلاعىُت مخمثلت  بالحيىمت باخترام هظه الحلىق ,ألن اإلاىاًَ في نهاًت اإلاُاف  هما ؤهه البض جلؼم ألَا

م والحفاّ ىه. ال ًُالب بال بدم العِل الىٍغ  على هغامخه وبوؿاهِخه في َو

مت والبُالت ,ألهه ولما ػاصث البُالت ػاصث الج      مت , حكحر الضعاؾاث ؤن هىان عالكت بحن الجٍغ ٍغ

 -وولما اػصاصث البُالت ػاصث حغائم )اللخل، وجغي هظه الضعاؾاث  ؤن الؿغكت هي ؤٌو ؤؾباب البُالت

 ؤلاًظاء( -الاغخهاب

 : الجاهب الاكخصادي 

اصة البُالت ْاهغة هخائج بخضي ا ـ ٌعخبر الظي الفلغ، حجم ٍػ ًً , الهجغة على اإلاصجعت العىامل مً ـ ؤً

ً، اإلاهضعة البلضان الن  العمل، فغم وكلت الخىمُت، عملُاث بلى افخلاًعا ـ غالًبا ـ حكهض يالت و للمهاحٍغ

اث ألاحىع  واهسفاى  ألاًضي بلى والحاحت اإلاعِكت، مؿخىي  اعجفاع مً ًلابله وما اإلاعِكت، ومؿخٍى

ٌ  في العاملت ً اإلاؿخلبلت الضو  .للمهاحٍغ

 البطالت على اإلاترجبت الاثاز  .2.3

 آلاثاز اإلاترجبت على البطالت بشكل عام.1.2.3

  عضم هفاًت الضزٌى بؿبب عضم  جىفغ فغم عمل .و اهلُاع الضزل 

 . عضم الكعىع باالؾخلالٌ الظاحي 

  اهدغاف اخض ؤفغاص ألاؾغة.مما ٌؿبب اهلُاع ؤفغاص ألاؾغة عً الخعلُم 

 . جضهىع الحالت الصحُت 

 عضم جىفغ اإلاؿىً اإلاالئم 

 الاجخماعيت آلاثاز .2.2.3

 مت والاهدغاف بن عضم خهٌى الكاب على ألاحغ اإلاىاؾب للمعِكت ؤو لخدلُم الظاث  :الجٍغ

ضه ؾىاء اإلااٌ  فبالخالي ًلجإ بلى الاهدغاف ؤو الؿغكت ؤو الىهب والاخخُاٌ ليي ٌؿخُُع ؤن ًدلم ما ًٍغ

 .ؤو طاجه
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  ألهه ال ًجض لىفؿه  هجض ؤن البعٌ مً الكباب ًلجإ بلى العىف والخُغف :الخُغف والعىف

 باليؿبت لخلً الجماعاث اإلاخُغفت فبالخالي جيىن هظه الجماعاث 
ً
 وىهه يعُفا

ً
 وؤًًا

ً
 مدضصا

ً
هضفا

 .مهُضة لهاالء الكباب

 : بن الدؿٌى هى الىدُجت الحخمُت التي ًمىً ؤن ًهل بليها الصخو الظي ٌعاوي مً  الدؿٌى

 
ً
. البُالت، هدُجت لهعىبت الٓغوف التي جمغ به كهغا

ً
 وكؿغا

 وهجض ؤن هىان منهم مً ًجض ؤن الحل في حعاَي اإلاسضعاث ألنها جبعضه عً  :حعاَي اإلاسضعاث

مت والاهدغاف الخفىحر في مكيلت عضم وحىص العمل  .وبالخالي جىنل الفغص بلى الجٍغ

  هى قعىع الكاب بعضم الاهخماء بلى البلض الظي ٌعِل  و: الكعىع بعضم الاهخماء يعف الاهخماء

 للعمل وبالخالي ًيخمي الكاب بلى ؤي مجخمع آزغ فُه 
ً
ألنها ال حؿخُُع ؤن جدلم له ؤو جىفغ له مهضعا

 .ٌؿخُُع ؤن ًىفغ له فغنت عمل

 ــــــغة بعٌ الكباب ًجضوا ؤن الهجغة بلى بالص ؤزغي هي خل إلاكيلت عضم الحهٌى على عمل  :الهجـ

 .وؤن العمل في بلض آزغ هى الحل ألامثل

  يىن الؿبب الغئِس ي لهظا الخفىً هى عضم الحهٌى على فغنت عمل وبالخالي  :الخفىً ألاؾغي ٍو

ت وولها هاججت عً اإلاكيلت الغئِؿُت  ض مً اإلاكىالث ألاؾٍغ جدضر ول هظه ألابعاص الؿابلت والتي جٍؼ

 توهي البُال

 : اإلاجخمع على البطالت اثاز.3.2.3

فهي هاججت عً مكىالث اعجفاع ألاحىع  البُالت مكيلت هاججت عً مكىالث ومؿببت إلاكىالث ؤزغي ،

ىُت ، وهي ًيخج عنها مكىالث ؤزغي هبحرة   والاؾخعاهت باألًضي العاملت غحر الَى
ً
حكيل البُالت ؾببا

 لالؾخلغاع الاحخماعي والؿُاس ي 
ً
 إلاعٓم ألامغاى الاحخماعُت في ؤي مجخمع ، هما ؤنها جمثل تهضًضا

ً
عئِؿُا

 ، فالبُالت بمعىاها الىاؾع ال 
ً
حعني فلِ خغمان الصخو مً مهضع معِكخه ، وبهما حعني ؤًًا

هما ؤهه هدُجت للبُالت وكلت الضزل ؤو اوعضامه جيكإ مكىالث هثحرة  همُت وحىصهإخغماهه مً الكعىع ب

إحي في ملضمتها الفلغ اث الصحُت والخعلُمُت والتروٍدُت  مدكابىت ٍو وجضوي مؿخىي اإلاعِكت واإلاؿخٍى

ً وغحرها ، وجفص ي مٓا هغ الُإؽ وزُبت ألامل وعضم الغيا وؤلاخباٍ ويعف الاهخماء وكلت الىالء للَى

 هما اهه بؿبب البُالت جؼصاص الهجغاث مً احل البدث عً فغم عمل.، 
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 جحليل ظاهسة البطالت في الجصائس. .4

قهضث الجؼائغ زالٌ الىهف الثاوي مً علض الثماهِىاث      والجصائس:أطباب جفش ي البطالت في  .1.4

، عاحع باألؾاؽ لؤلػمت %30بلى فترة الدؿعُىاث  اعجفاع هبحر في معضٌ البُالت ونلذ لحضوص الـ 

الاكخهاصًت التي عغفتها البالص زالٌ هظه الفترة واهسفاى في ؤؾعاع الىفِ و جغاحع في معضٌ 

همى ملابل  ةزفاق زُِ الخىمُت الاكخهاصًتُاؾُت و الاحخماعُت هالاؾدثماعاث بيافت لؤلؾباب الؿ

 في الجؼائغ. الؿىق الحغة لعمل جضزل الضولت في الؿحر العاصيو  كىة العمل

 إخفاق خطط الخىميت الاكخصادًت. -

، هجض ؤنها كض عامت و في الجؼائغ زانت في جُىع الىمى الاكخهاصي في البلضان العغبُت بالخمعً      

حاءث مسُبت لآلماٌ و لم جدلم ما وان مىخٓغا منها، فلم جغفع مؿخىي ههِب صزل الفغص العغبي 

و ؤقض مً هظا ؤن الفجىة  ،(conseil national économique et social, 2006, p. 30) بضعحت مدؿىؾت

 conseil) مؿخمغ لخباًً معضالث الىمى في ول منهـابحن الضٌو العغبُـت و الضٌو اإلاخلضمت في جؼاًض 

national économique et social, 2006, p. 35) 

اإلاؿإلت مً جإزغها عً مؿاعي الخىمُت، خُث ًىعؼ طلً بلى حمىص الهُىــل الاكخهاصي للضٌو العغبُت 

لهىاعُت، خُث هجض ؤن نىاعاتها آلان بالًغوعة هاقئــت ال بيافت بلى جإزغها في الجهىص ؤلاهمائُت و ا

ض مً  حؿخُُع مىافؿت مىخجاث الضٌو الهىاعُت بال بطا جىافغث لها صفع مً ؤهىاع الحماًت. و ما ًٍؼ

العلباث التي جىاحههـا الضٌو العغبُت هخائج جباَاها في جدلُم معضالث الىمى الاكخهاصي و فكل 

 وان ًيخٓغ منها جللُــل جفاكم ؤػمت البُالت بها. ؾُاؾاتها الاكخهاصًت التي

 و مً بحن معىكاث الخىمُت الاكخهاصًت واآلحي:    

  فشل بسامج الخخطيط الاكخصادي و جفاكم أشمت اإلادًىهيت الخازجيت 

كض صلذ صعاؾت ، الؿبعُىاثعلى الغغم مً الىفغة الىفُُت التي عغفتها الجؼائغ زانت مع مُلع    

ؤحغاها مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت ؤن مً ؤبغػ مٓاهغ زُِ الخىمُت الاكخهاصًـت هى وكـىع ؤغلب 

)اإلاجلـ  ملُاع صوالع 220بلى هدى  1995الضٌو العغبُـت في مإػق اإلاضًىهُت الخاعحُت التي ونلذ ؾىت 

ني ؤلاكخهاصي وؤلاحخماعي،   (161، نفدت 2001الَى

 .جبعاث جىفير بسامج الخىصصت 

ذ ؤعضاص هبحرة مً العماٌ في قغهـاث و ماؾؿاث اللُاع العام. و     ؤصي جُبُم هظه البرامج بلى حؿٍغ

 1986ؾىت  %17في هظا الهضص ًمىً الاؾخضالٌ بدالت الجؼائغ، فلض اهخلل معضٌ البُالت مً خضوص 



 (لييم دوز البرامج الحكىميت في الحد مً ظاهسة البطالت في الجصائسج)                                          الكاوع ؤمدمض

 

 311       146-123م م:    « 2017صٌؿمبر  ،  2العضص ، 1،اإلاجلض  اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

ذ للعماٌ و غلم  1999زالٌ الؿضاس ي ألاٌو لؿىت  % 30بلى  بؿبب ما عافم ؤلانالخاث مً حؿٍغ

مكغوعاث اللُاع العام  يخج عً زىنهتوهى ما ج .(6، نفدت 2013)عاكلي فًُلت،  للىخضاث

فت لضيها، و زانت العمالت طاث ألاحىع اإلاغجفعت ؤو زفٌ عواجب  ذ هائلت مً العمالت اإلاْى مىحت حؿٍغ

ائفهم. و كض ؤنبدذ عملُاث الخىنهت التي ججغي على هُاق واؾع ؤهبر  العماٌ الظًً بلىا في ْو

 .(7، نفدت 2013)عاكلي فًُلت،  مهضع لىمى البُالت في البلضان العغبُت وزانت الجؼائغ

  .إخفاق بسامج الخصحيح الاكخصادي 

الضٌو العغبُت بالخعاون مع نىضوق الىلض  اهخهجتهاؤغلب بغامج الخصحُذ الاكخهاصي التي  فكلذ  

الضولي في بخضار ؤي همى اكخهاصي خلُلي، و بيؿب ملبىلت حعمل على الخسفُف مً خضة البُالت في 

، فلض  مً ؤعضاص العاَلُـً عً العمل، و هظا بفلاع كُاعاث هبحرة مً الكعب هدُجت  ػاصثهظه الضٌو

عً جُبُم هظه البرامج ؾُاؾاث هلضًت و مالُت و  فىخجلغفع الضعم على الؿلع و الخضماث ألاؾاؾُت. 

، و منها بالخهىم الجؼائغ بدُث جسلذ  جىحهاث احخماعُت ػاصث مً خضة البُالت في هظه الضٌو

 الضولت عً الالتزام 

ُف الحيىمي. جحن و جللُو الخْى  بخعُحن الخٍغ

 ـ همى كىة العمل .-

غ الاكخهاصي العـــغبي جدباًً معضالث همى اللىي العاملت فُما بح      ن الضٌو العغبُت، خُث ٌكحر الخلٍغ

اإلاىخض العجفاعها عً اإلاخىؾِ العام للضٌو العغبُـت، زانت الجؼائغ وطلً في حؿع صٌو هي ألاعصن، 

.مً  %5.5و %3.2ؾىعٍا، الُمً، الجؼائغ، الؿعىصًت، العـغاق، عمـان، لبىــان و لُبُــا، بط جتراوح ما بحن 

ؿخمغ همى معضالث اللىي العامت العاملت العغبُت لعضة علىص كاصمت، مما ٌؿمذ بىنٌى اإلاخىكع ؤن ٌ

ا  .(2006)ألازًغ عؼي،  ؤعضاص هبحرة مً العمالت لؿىق العمل ؾىٍى

 . اهخفاض الطلب على العمالت العسبيت عسبيا و دوليا -

 .في الجصائس الظىق الحسة لعمل جدخل الدولت في الظير العادي -

الؿىق الحغة و زانت فُما ًسو جضزلها لًمان خض ؤصوى  جضزل الضولت في الؿحر العاصي لعمل -   

الًغائب هما الىفُالن بدصجُع الاؾدثماع و بالخالي زلم الثرواث و  لؤلحىع، بط ؤن جسفٌُ ألاحىع و

  .فغم العمل

اإلاحزان   ًم %2الجؼائغي على كُاع اإلادغوكاث ويعف الباقي الظي ال ًمثل ؾىي  الاكخهاصاؾدىاص   -

 .الخجاعي الجؼائغي 
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  .ؤلاهخاج بلى عبذ وافي ًلبي َمىخاتهم عؼوف الغؤؾمالُحن عً الاؾدثماع بطا لم ًاصي -

ذاإلاؿخمغ في اؾخعماٌ آلاالث و اعجفاع ؤلاهخاحُت مما ٌؿخضعي زفٌ مضة العمل و حؿ التزاًض -   ٍغ

 .العماٌ

اإلادلي و ألاحىبي على خض  وؤصث بلى جغاحع مؿخىي ؤلاؾدثماع زالٌ فترة الدؿعُىاثألاػمت ألامىُت  -

 ؾىاء.

 طياطاث الدشغيل و آليت مكافحت البطالت في الجصائس. .2.4

ت حملت مً الانالخاث الاكخهاصًت  بؿبب جفاهم مكيلت البُالت في الجؼائغ؛ اهخهجذ الحيىمت الجؼائٍغ

 على مغاخل مسخلفت منها:

 .2000و  1990طياطت الاصالحاث الاكخصادًت بين طىتي .1.2.4

ت الثماهِىاث التي عغفذ بعٌ الانالخاث الاكخهاصًت بال ؤنها واهذ غحر وافُت  في ْل جغاحع  بعض عكٍغ

ل الخاعجي مما ؤصي غلى  يعف في ؤؾعاع اإلاىاص الخام و جؼاًض اإلاضًىهُت الخاعحُت و جىاكو في الخمٍى

ل الاؾدثماعاث الجضًضة هخج عىه جفاهم البُالت؛ و مع بضاًت الدؿعُىاث التي عغفذ ؤوياع  جمٍى

ؾُاؾُت غحر عاصًت في الجؼائغ، اهخهجذ الحيىمت بغهامج الخعضًل الهُىلي الظي يهخم بخصحُذ 

 محزان اإلاضفىعاثالازخالالث اإلاالُت و الىلضًت زانت في ْل جفاه مكيلت اإلاضًىهُت الخاعحُت و عجؼ في 

و بؿبب الكغوٍ اإلافغويت مً َغف نىضوق الىلض الضولي؛ ، (128، نفدت 2001)ؤخمض قفحر،، 

ذ العماٌ هدُجت بغامج الخىنهت بط ونل عضص  عغف كُاع الكغل في الجؼائغ ؤػمت خاصة بؿبب حؿٍغ

، و في هظا الهضص عغف كُاع الدكغُل 1997و  1994الف عامل بحن ؾىتي  500اإلاؿغخحن ؤهثر مً 

جللُو في اإلاسههاث اإلاالُت حغاء جُبُم ؾُاؾت الخلكف  في بغهامج الخعضًل الهُىلي بط ونلذ 

 .%30في خضوص  1999وؿبت البُالت ؾىت 

 .2014و  2001بسامج الاطدثمازاث العامت بين طىتي .2.2.4

بعض جُبُم بغهامج الاوعاف الاكخهاصي الظي  2004بلى غاًت  1999جدؿً الىيع هىعا ما بعض ؾىت 

يهضف بلى جدلُم الخىاػهاث الاكخهاصًت إلاا له مً ؤهمُت بالغت اكخهاصًا و احخماعُا والحض مً الفلغ و 

ني  و جىفحر مىانب العمل خُث  جدؿحن مؿخىي اإلاعِكت و جدضًث الىُت الخدُت لئلكخهاص الَى

 ملُاع صوالع 7.7ملُاع صج بما ٌعاصٌ  525، خُث جم ضح ما ًفىق 2004ؾىت  %1777اهسفًذ بلى 
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 .2009و  2005البرهامج الخكميلي لدعم الىمى الاكخصادي بين طىتي .3.2.4

ت ضخ ما ًلاعب  ملُاع صًىاع إلاىانلت وجحرة صعم  4200زالٌ هظا الخماس ي ؤعلىذ الحيىمت الجؼائٍغ

مسُِ الاوعاف الاكخهاصي زانت بعض اعجفاع الىفِ الجؼائغي و جغاهم اخخُاَي الهغف، و هى ما 

خؿً مً مؿخىي اإلاعِكت في مسخلف اللُاعاث ) الؿىً، التربُت  و الخعلُم، الخعلُم العالي، الىلل، 

 اإلايكأث اللاعضًت ...(.

 .2014و  2010كخصادي بين طىتي بسهامج جىطيد الىمى الا.4.2.4

ع الىبري والؿىً الحضًضًت، الُغق، اإلاُاه،  ت و اإلاكاَع و هى بغهامج يهضف الؾخىماٌ البرامج الخىمٍى

ل آلُاث الدكغُل بط  فُت، بوكاء اإلااؾؿاث اإلاهغغة و جمٍى ت، الخىمُت الٍغ الُب، الخىمُت البكٍغ

في خضوص الـ  2013خُث بلغذ وؿبت البُالت ؾىت ملُاع صوالع،  286زههذ الجؼائغ مبلغ ما ًلاعب 

9.8%. 

 جساجع معدالث الدشغيل في الجصائس و آلاثاز اإلاترجبت عليها . .5

آزاعها الاحخماعُت و إلاا لها مً  الجؼائغ لخدضًاث الىبري التي جىاحهواخضة مً االبُالت  حعض  

ني،  و هى ما ؤصي بلى الاكخهاصًت الخُُـــغة، صق هاكىؽ الخُغ مً حـغاء عىاكبها الؿلبُت على ألامً الَى

 .في جؼاًض مؿخمغو مع طلً فةن معضالث البُالـت في الجؼائغ 

 جساجع معدالث الدشغيل في الجصائس.  .1.5

ً العغبي عامت والجؼائغ زانت ألاؾىؤ في العالم ؤنبذ جفص ي           حعخبر معضالث البُالت في الَى

ب جبضو و خملت الكهاصاث؛ و بالخالي ؤضحذ  البُالت بحن فئت الكباب زانت ماؾؿاث الخعلُم و الخضٍع

ت )عاكلي فًُلت،  هإنها مىلـض للبُالت و الضزٌى اإلاىسفًت وحعمل على هضع حهىص الخىمُت البكٍغ

 (8، نفدت 2013

 . آلاثاز اإلاترجبت عً البطالت في الجصائس .2.5

زالٌ الفترة ألازحرة جىام مثحر للللم مما ٌؿبب العضًض مً آلازاع  -في الجؼائغ–عغفذ ْاهغة البُالت     

 الؿلبُت على مسخلف ألانعضة.

  آلاثاز الاكخصادًت. 

ؿبب زؿائغ اكخهاصًت هبحرةاإلاخىامي ًىما بعض ًىم الحجم الحالي للبُالت  بن     ًبعث على الللم َو

غ الهاصعة ف هدُجت للخإزحراث الؿلبُت لٓاهغة العىإلات؛ غ الغؾمُت العغبُت، ومً بُنها الخلاٍع ىفًلا للخلاٍع

الحاث التي َغخذ عً مىٓمت العمل العغبُت، ؤن هىان ماقغاث على احؿاع هظه اإلاكيلت وكهىع الع
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ت في العلىص الثالزت ألازحرة ألؾباب هثحرة ، ؤما في الجؼائغ فلض ختى آلان جؼاًضث هجغة العلٌى الجؼائٍغ

منها عضم جىفحر الٓغوف اإلااصًت والاحخماعُت التي جامً مؿخىي الئلا مً العِل باإليافت بلى يعف 

ني  الاهخمام بالبدث العلمي وعضم وحىص مغاهؼ البدث العلمي اإلاُلىبت ول طلً ًازغ على ؤلاكخهاص الَى

 (9، نفدت 2013)عاكلي فًُلت، 

 آلاثاز الاجخماعيت . 

و كض ؾاهم جىفُظ  ؤلاحخماعُت التي تهضص بؾخلغاع الجؼائغ، مً ؤبغػ اإلاكاول حعخبر البُالت      

البُالت  ؤلانالخاث ؤلاكخهاصًت في الثماهِىاث وبغهامج الخعضًل الهُىلي في الدؿعُىاث في جفاكم ْاهغة

وجضهىع ألاوياع ؤلاحخماعُت للفئاث الًعُفت في ْل الخدٌى مً هٓام بكخهاصي بقتراوي بلى هٓام 

ًبُه كاهىن اإلاىافؿت، ومع وحىص حهاػ بهخاجي يعُف ؤزغ ؾلبا  بكخهاصي جدىمه كىاعض الؿىق ٍو

هجض بعاصة مً زالٌ ؤلانالخاث ؤلاكخهاصًت اإلاخسظة في الجؼائغ ؛ فعلى مؿخىي معِكت اإلاىاَىحن

الهُيلت التي حعخمض على بؾخسضام ألاؾالُب ؤلاهخاحُت هثُفت عؤؽ اإلااٌ مما ؤزغ على مؿخىي الدكغُل، 

باإليافت بلى بعخماص بحغاء الخهفُت للماؾؿاث اإلافلؿت وبالخالي ؤلاؾخغىاء ولُا عً العمالت، وبكغاع 

وبهماٌ ؤلاعخباعاث ؤلاحخماعُت ؤي الخىنهت التي حؿعى بلى عفع صعحت الىفاءة ؤلاكخهاصًت للماؾؿاث 

جدلُم ؤكص ى ألاعباح بإكل الخيالُف، وبالخالي الخسلو مً العمالت الؼائضة، ومع جسفٌُ كُمت الضًىاع 

غ ألاؾعاع وعفع الضعم عً الؿلع ألاؾاؾُت ؾىت  ؤصث بلى جسفٌُ اللضعة  1992الجؼائغي وجدٍغ

لُىن حؼائغي  في خاحت بلى مؿاعضة م 14الكغائُت وجضهىع مؿخىي معِكت ألفغاص لظلً هجض 

 بحخماعُت.

بلى عضة بوعياؾاث وىن ؤن طلً الخعضًل  1994للض ؤصث ؾُاؾاث الخعضًل الهُىلي اإلاخبعت ؾىت     

اث الىمى، وبالخالي  ًخُلب ؾُاؾاث بهىماقُت مً زالٌ الًغِ على الُلب مما ًللو مً مؿخٍى

ؤلاحخماعُت الىاحمت عً الخعضًالث الهُيلُت واهذ  جفلحر فئاث واؾعت مً الؿيان، لظلً فةن الخيلفت

 .(the world social, 1993, p. 17 ) معخبرة باإلالاعهت بالىخائج اإلاىخٓغة والغحر اإلاًمىهت

 إطتراجيجيت الجصائس لحل مشكلت البطالت . .3.5

هدُجت لالزخالالث التي َغؤث على الجؼائغ زانت في فترة الدؿعُىاث و الخغحراث العاإلاُت واإلاضًىهُت     

الخاعحُت و جضهىع في ؤؾعاع اإلاىاص ألاولُت التي ؤزغث ؾلبا على ؤلانالخاث الاكخهاصًت و بضوعها ؤصث بلى 

جدضًاث حضًت في الىكذ الحايغ و اإلاؿخلبل ؤمام ؾىاق  و هىا بؼعثفي الجؼائغ، جفاكم مكيلت البُالت 

ني، و بطا واهذ هظه الخدضًاث كض ؤنبدذ واضحت للعُان، فال بض مً الدؿاٌئ خٌى ما  العمل الَى
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ت للخغوج مً  إلاا ًترجب عنها مً هخائج زانت في ؤوؾاٍ الكباب البُالت  مكيلتؤهجؼجه الضٌو الجؼائٍغ

 و مً بُنها: .عضًض مً ؤلاحغاءاث للخسفُف مً يغٍى ؾىق العمللا الجؼائغؾلبُــت، فلض اجسظث 

 : الىظائف اإلاأجىزة بمبادزة محليت 

التي وعر عً هٓام  جبيذ الحيىمت بغهامجا زانا للخسفُف مً خضة البُالت 1990مىض ؾىت      

،  و الهـضف مىــه هى جىفحر مىهب ماكذ للكاب العاَل 1990ؾابم له ٌؿمى ؤلاصماج اإلانهي لؿىت 

وطلً مً زالٌ بوكاء نُغت حضًضة إلصماج الكباب في الحُاة اإلاهىُت، ويهضف هظا البرهامج بلى بوكاء 

ائف قغل مإحىعة بمباصعة مدلُت لضي اإلااؾؿاث ؤو ؤلاصاعاث اإلادلُت زم جخىلى الجماعاث اإلادلُت  ْو

ُف هاالء الكباب على ؤ إلاضة  ن جخللى اإلاعىهت اإلاالُت مً الهىضوق الخام باإلاؿاعضة على حكغُلجْى

ُف  12بلى  3جتراوح مً  ائف اإلايكإة 2004قاب في ؾىت  72.500قهغا والظي ؾمذ بخْى ، بال ؤن الْى

 .(5، نفدت 2011)عماع علىوي،  ماكخت وجترهؼ في مجملها في اللُاع الخضمي

  الصىدوق الىطني للخأمين مً البطالت CNAC. 

ٌعمل هظا الجهاػ على بعاصة بصماج العاَلحن عً العمل والحفاّ على الكغل، وكض ؾمذ       

ل ؤوكُت العاَلحن هغ   2004مىهب قغل، وفي ؾىت  1.837باإلخخفاّ ب  ؽ هظا الجهاػ بمياهُت جمٍى

وهضفه ملف .  20.642ؾىت والظي ؾمذ باإلاهاصكت على  50بلى  35عً العمل الظًً ًترامذ ؾنهم مً 

خماًت العمـاٌ اإلاؿغخحن ألؾباب اكخهاصًت زالٌ فترة ماكخت كضعها زالر ؾىىاث، هاهًُ عً اعخماص 

ً اإلانهي ؤو فىغة زلم اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت و الهغحرة  زانت بالبُالحن الحاملحن لكهاصاث الخيٍى

غ علي،  معحنالخعلُم العالي ؤو زبرة في مُضان   .(9، نفدت 2011)جٍغ

  الىكالت الىطىيت لدعم حشغيل الشباب ANSEJ. 

وحعمل على بعاهت الكباب العاَل  296-96بملخط ى اإلاغؾىم الخىفُضي عكم  1996ؤوكئذ في ؾىت      

مالًحن صج، وحكيل اإلااؾؿاث اإلاهغغة  10عً العمل إلوكاء ماؾؿت مهغغة بدُث جلل جيلفتها عً 

بخضي ألالُاث الهامت لتركُت الدكغُل الظاحي زانت بعض جغاحع صوع الضولت في جغكُت مىانب الكغل.  

 18.980ماؾؿت مهغغة  مً زاللها جم جىفحر  6.677جم بوكاء  2004وفي بَاع هظا البرهامج في ؾىت 

لها مىهب قغل، بال ؤهه هجض جباًً بحن عضص اإلاكاع  َع اإلاعخمضة مً َغف الىوالت وجلً التي جم جمٍى

لها مً بحن  6.567فعال مً البىىن، خُث هجض  مكغوع التي  69.437مكغوع وافلذ البىىن على جمٍى

ناصكذ عليها الىوالت، لظلً مً الًغوعي ؤن حؿاهم البىىن مع حهاػ صعم حكغُل الكباب إلهجاػ 

ع اإلالبىلت يمً هظا الجهاػ و الظي يهضف بلى بصماج ؤوكُت الكباب في آلُاث الؿىق و   حمُع اإلاكاَع
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، نفدت 2008)غغػي ؾلُمت،  بعاصة جغهحز جضزل الؿلُاث العمىمُت في مهام اإلاؿاعضة و الاؾدكاعة

111) 

 أشغال اإلاىفعت العامت ذاث ؤلاطخعمال اإلاكثف لليد العاملت.  

بلى بوكاء مىثف إلاىانب الكغل اإلااكخت في اإلاىاَم ألاهثر  1997يهضف هظا ؤلاحغاء اإلاُبم ؾىت       

و طلً مً زالٌ فخذ وعقاث وؤقغاٌ هبري مغجبُت بدىمُت الهُاول اللاعضًت  جًغعا مً البُالت ،

 إلاسخلف البلضًاث مثل ججمُل اإلادُِ، نُاهت قبىت الُغكاث وقبىت نغف اإلاُاه، وكض  بلغ عضص

، 2008)مضوي بً قهغة،،  بمىه 175.131مىانب الكغل التي جم بوكائها مً زالٌ هظا الجهاػ 

 (282نفدت 

 علىد ما كبل الدشغيل CPE. 

الظًً  و الظي وحه لحاملحن الكهاصاث الجامعُت والخلىُحن الؿامحن 1998ؾىت ؤوص ئ هظا البرهامج     

، وهظا َالبي العمل بضون زبرة مهىُت والظًً ًُلبىن العمل ألٌو  ؾىت 35و 19جتراوح ؤعماعهم بحن 

خللى اإلاؿخفُض مً هظا البرهامج زالٌ فترة   6قهغا ملابل مً َغف الضولت كضعا بضاًت بـ  12مغة، ٍو

ا بعض باليؿبت لخغجي آالف صًىاع فُم 12آالف صًىاع حؼائغي وؤزحرا ب  8آالف صًىاع زم عضٌ بلى 

ؿخفُضون مً الخغُُت الاحخماعُت 4500الجامعاث ؤما الخلىُحن الؿامحن فُخلايىا مبلغ كضع  ، صًىاع َو

اصة العغوى و حصجُع و حؿهُل بصماج اإلاخدهلحن على الكهاصاث في ؾىق  بط يهضف هظا البرهامج بلى ٍػ

 (9، نفدت 2011)غالم عبض هللا، خمؼة فِكىف ،  العمل و اهدؿابهم للخجغبت

 الىكالت الىطىيت لدظيير الدشغيل.  

سو هظا  2004ؤوكإ هظا الجهاػ في ؾىت       عمل على مغافلت اللغوى اإلاهغغة وصعمها ومخابعتها ٍو َو

الجهاػ الكباب العاَل عً العمل والحغفُحن واليؿاء باإلاىاٌػ وجتراوح كُمت هظه اللغوى ما بحن 

 صج. 400.000و 50.000

 الىكالت الىطىيت لخطىيس ؤلاطدثمازاث ANDI . 

تهضف هظه الىوالت بلى حصجُع ؤلاؾدثماع مً زالٌ و جخيىن مً مجمىعت مً ؤلاصاعاث و الهُئاث    

بُت اإلاغجبُت باإلؾدثماع والظي ًىعىـ بًجابا في بخضاث ضًم الخضماث التي جلضمها وجل اإلاؼاًا الًٍغ

ع  2001مىانب العمل وبالخالي الخسفُف مً خضة البُالت . مىظ بوكاء الىوالت ؾىت  بلغ عضص اإلاكاَع

 166 178ملُاع صج مما ؾمذ بخىفحر  743.97مكغوع بمبلغ    6.616اإلاىجؼة في اليكاٍ ؤلاهخاجي 
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)صخماوي مدمض  مىهب قغل.و جخىكف فعالُت هظه الىوالت على جىفحر مدُِ مصجع لئلؾدثماع

ىف،   .(225، نفدت 2012ؤصٍع

  الىكالت الىطىيت لدظيير اللسض اإلاصغسANGEM 

تهضف هظه الىوالت بلى جغكُت الكغل  2004حاهفي  22بخاعر:  1/14ؤوص ئ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي 

الظاحي مً زالٌ كغوى مهغغة و هى مىحه باألؾاؽ للحغفُحن و اليؿاء اإلااهثاث في البِذ جتراوح 

 (6، نفدت 2011)عماع علىوي،  صج 400.000 صج بلى 50.000 كُمت اللغى مً

   الىكالت الىطىيت للدشغيلANEM 

 259/90حعخبر ؤكضم الهُئاث العمىمُت للدكغُل في الجؼائغ ؤوكإث الىوالت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي 

ش   اإلاعضٌ 1990ؾبخمبر  08بخاٍع

ش  42/71و اإلاىمل لؤلمغ عكم     ت العامت و 1971حىان  17بخاٍع ت و  11. و جخيىن مً اإلاضًٍغ ت حهٍى مضًٍغ

 ووالت مدلُت     165خىالي 

، 2010)بً َجحن مدمض عبض الغخمً، ،  تهضف بلى جىُٓم ؾىق الكغل و حؿُحر العغى و الُلب

 (73نفدت 

  صىدوق الصكاة 

ت  2013ؤوص ئ الهىضوق ؾىت  ت و والئُت كاعضًت، زم جم بوكاء اإلاضًٍغ م لجان مغهٍؼ وان ًيكِ عً ٍَغ

تهخم باإلقغاف على حمع مىاعص الؼواة و جىػَعها و جدضًض َغق نغفها، بط  2005الفغعُت للؼواة ؾىت 

ً على العمل و ًخم الدؿضًض في آحاٌ   ؾىىاث. 4ًخم مىذ كغى مهغغ لللاصٍع

هؼة و وواالث الدكغُل جىحض بعٌ ألاحهؼة منها ووالت الخىمُت بيافت إلاا ؾبم طهغه مً مسخلف ؤح

التي تهضف   على مداعبت الفلغ و البُالت و التهمِل ؤلاحخماعي، و هظلً نىضوق صعم  ADSؤلاحخماعُت 

و الباقي   %30الظي يهضف بلى بوكاء حعاوهُاث ٌؿاهم فيها الكباب بيؿبت  FAEJحكغُل الكباب 

 مؿاهمت البىً.

التي بجبعتها فمً زالٌ ما ؾبم طهغه مً صوع الضولت في امخهام البُالت مً زالٌ مسخلف ألاحهؼة 

 الحيىمت كهض امخهام البُالت

بال ؤنها في عمىمها ْهغث عاحؼة وغحر صائمت بيافت بلى ؤن الضولت و جسفُف يغِ ؾىق العمل    

في جؼاًض مؿخمغ زانت في الفترة ألازحرة  التالظي ما جؼاٌ فُه البُ ؤهفلذ عليها مبالغ َائلت في الىكذ 

 لالكخهاص الجؼائغي. حضًضكيل جدضي احخماعي و هظا ما ٌ 2014مىظ ؾىت 
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 آفاق و جحدًاث طياطت الدشغيل في الجصائس. .6

مً َغف الضولت، زانت و ؤنها  مً زالٌ الجهىص و الؿُاؾاث اإلاخعضصة لللًاء على البُالت اإلاىخهجت

عهؼث على ؤهضاف مخعضصة    احخماعُت، اكخهاصًت، ؾُاؾُت و حعلها ؤهثر واكعُت في الىؾِ 

 الاحخماعي و الاكخهاصي بال ؤنها كالبتها العضًض مً اإلاعىكاث.

 .آفاق طياطت الدشغيل في الجصائس 

البُالت ال بض منها مً اعُاء فاعلُت في بن الؿُاؾت اإلاخبعت في الدكغُل بالجؼائغ في مجابهت مكيلت 

 ججؿُض البرامج في ؤعى الىاكع.

 .ججىُض ؤهبر كضع ممىً مً الُاكاث جماقُا مع مخغحراث ؾىق الكغل 

 .حصجُع الاؾدثماع الاحىبي اإلاباقغ لضعم و زلم مىانب قغل 

 اصة زبراث اإلااؾ ؿاث عبِ اإلااؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت باإلااؾؿاث الىبري مً قإنها ٍػ

 الهغحرة و اإلاخىؾُت في مجاٌ الدكغُل و مىه جىؾع ازخهام ألازحرة.

 .الضفع بعجلت الاؾدثماع اإلاىخج 

 .جضعُم اؾخمغاع ول بغامج الدكغُل اإلاظوىعة ؾابلا و جدؿُنها لخىفحر اخؿً ْغوف العمل 

 الخضابحر اللاهىهُت و الخىُٓمُت  الخُبُم الخام لؿُاؾاث الدكغُل اإلاخبعت مً زالٌ جُبُم

 اإلاغجبُت بها.

 .ت  حصجُع البىىن في الخعامل بجضًت في مىذ اللغوى الاؾدثماٍع

 .جحدًاث و معىكاث طياطت الدشغيل في الجصائس 

انُضمذ ؾُاؾاث الدكغُل اإلاخعضصة في الجؼائغ بالعضًض مً اإلاعىكاث في ؾىق الكغل في الجؼائغ 

 هظهغ منها:

  كىي العغى و َلب العمل، خُث ؤن عضص اإلاخسغححن مً الجامعاث و اإلاعاهض ال عضم جىافم بحن

 ًخىافم مع عغوى العمل.

  عضم الخدىم في آلالُاث اللاهىهُت والاحخماعُت والاكخهاصًت التي قغعذ الضولت في جىهُبها كهض

ىُت معالجت هظه الٓاهغة، والؾُما جلً التي ولفذ بدىُٓم وجإَحر ؾىق العمل، )مثل الىوا لت الَى

مً الحجم الظي وان ٌؿخىحب عليها جدلُله مً  %25للدكغُل التي لم جخمىً مً جدلُم ؾىي 



 (لييم دوز البرامج الحكىميت في الحد مً ظاهسة البطالت في الجصائسج)                                          الكاوع ؤمدمض

 

 311       146-123م م:    « 2017صٌؿمبر  ،  2العضص ، 1،اإلاجلض  اإلالسيصي للدزاطاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

ُف ؾىت  م  %87جفىق  1987بعضما واهذ هظه اليؿبت ؾىت  1996الخْى ( التي جفخلغ لىؾائل الخلٍى

 واللُاؽ ؤلاخهائي اليافُت خٌى خلُلت البُالت في ؤوؾاٍ الكباب

 ُف ع لى اللُاع العمىمي وهظا ما ًيخج عىه البُالت اإلالىعت في ْل هكاقت و الاعخماص في الخْى

 يعف اإلااؾؿاث الاكخهاصًت في اؾخلُاب العاَلحن عً العمل.

 ُفخال ؾُاؾت  ؤعبع ؤكهاه التي العلىص هظه البًُاء، وألاًاصي الدكغُل كبل ما علىص ٍَغم عً ْى

ألاخُان بلى اهتهاء العلىص و بالخالي الخىحه هدى و هظا ما ًاصي في الىثحر مً  جلضًغ، ابعض على ؾىىاث

 .البُالت

 ًت الحيىمت حهاجى  التي الخدضًاث ابغػ  م  الغحر العمل الدكغُل مجاٌ في ؤي اإلاجاٌ هظا في الجؼائٍغ

 ؤمام العمل، ؾىق  بلى اللاصم الكباب مً للعضًض الحخمي البضًل وهى  L’Economie Informels ؤي مىٓىع 

 اؾخغالٌ باع  ٌكيل الظي العمل مً الىىع هظا اإلاىٓمت، اإلااؾؿاث في العمل فغم هضعة بل يعف

 مجاٌ في ؾىاء الاؾخغالٌ، لهظا عغيت ألاهثر ًيىن  ما عاصة الظي الكباب مً العضًض مً للعضًض فاخل

 الهُئاث يعف ؤو غُاب وفي للعامل، والجماعُت الفغصًت الحلىق  مسخلف ؤو ألاحىع، في ؤو العمل، ْغوف

 (7، نفدت 2011)غالم عبض هللا، خمؼة فِكىف ،  الغكابُت

 .يعف عوح اإلالاوالجُت زانت لضي الكباب و جفًُل العمل اإلاإحىع 

 .يعف اإلاغوهت بحن الجاهب ؤلاصاعي و اإلاالي و هظا ما ٌكيل عائم خلُلي ؤمام الاؾدثماع 

 الىخائج و اإلالترحاث :

مً زالٌ هظه الضعاؾت التي قملذ مسخلف ؾُاؾاث الدكغُل و صوعها في امخهام البُالت في  

 ما ؤعاكذ هجاح ؾُاؾاث الدكغُل، 
ً
الجؼائغ وؤمام ول هظه الخدضًاث واإلاعىكاث الؿلبُت التي هثحرا

الؿلبُت، جبرػ مجمىعت آلالُاث والبرامج واإلاسُُاث التي ويعتها البالص هخدض بًجابي إلاىاحهت ؤزاعها 

ًبلى العائم الاؾاس ي في مىاحهت مكيلت البُالت اعخماص الاكخهاص الجؼائغي على اللُاع اإلادغوكاث 

مً حهت و يعف اللُاع الخام في اؾخلُاب العمالت، و مً حاهب آزغ هثرة َلباث العمل على 

 اللُاع العمىمي مما ؾبب البُالت اإلالىعت.   

 بليها زالٌ هاجه الضعاؾت ما ًلي: و مً الىخائج اإلاخىنل

  حعضص آلازاع الؿلبُت مً جفاكم ْاهغة البُالت في الجؼائغ و ما ناخبها مً اهدكاع للفلغ و آلافاث

 الاحخماعُت ألازغي.
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  ت في امخهام الضوع ؤلاًجابي مً خُث الؿُاؾاث الدكغُل التي اكغتها الحيىمت الجؼائٍغ

ْغفُت فلِ خُث ًداٌ غالبُت اإلاخعاكضًً في مسخلف نُغ العلىص البُالت، و الجاهب الؿلبي في وىنها 

 للبُالت مغة ازغي.

 .جي الجامعاث و اإلاعاهض و اإلاضاعؽ العلُا على اللُاع العمىمي ُف زٍغ  الاعخماص في جْى

  ع اعخماص اإلاضازُل على كُاع اإلادغوكاث و هى ما الخٓىاه في بغامج الخىمُت الاكخهاصًت و اإلاكاَع

مغجبُت بالؿىق الىفُُت، و في خالت العىـ جُبم ؾُاؾت الخلكف و بالخالي مً ألاحضع  الىبري جيىن 

لت و ؤَغ جىُٓمُت مدىمت مً قإنها جيىن بضًلت  جىحُه الجؼء ألاهبر في زلم و بوكاء ماؾؿاث بٍُغ

ُف العمالت .  في عملُاث الاهخاج و هظا جْى

  ٌاإلاالُت في بعاصة بعث اللُاع زانت زالٌ البدبىخت  -بكيل واف  -عضم جىحُه الفىائ

 الفالحي الظي مً قإهه جىفحر مىانب قغل عضًضة و في مسخلف َبلاث اإلاجخمع. 

 و مً اإلالترخاث؛ التي اعجإًىا ؤن جيىن على الىدى الخالي:

  . ىُت فاعلت إلاعالجت البُالت  ويع اؾتراجُجُت َو

  ع الاؾدثماع وحظب عئوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت تجيىن ألاًضي العاملت ؤن  علىحصجُع مكاَع  .  حؼائٍغ

  نيالحض مً هُمىت اللُاع الىفُي والبدث عً مهاصع ازغي لضعم  . الاكخهاص الَى

  ب مىذ اللغوى اإلاهغفُت وفم الُت معُىت للعاَلحن عً العمل على ؤن ٌؿبم طلً بغهامج جضٍع

غ كابلُاث هاالء العاَلحن اإلااؾؿاث الهغحرة و  زانت فُما ًخعلم بةوكاء اإلااؾؿاث اإلاهغغة و  وجٍُى

ذ العماٌ  . اإلاخىؾُت كهض جفاصي ؤلافالؽ و بالخالي حؿٍغ

  العلباث التي وبػالت ول  الخامالهغحرة واإلاخىؾُت ومكغوعاث اللُاع  اإلااؾؿاثحصجُع صعم

 حعتريها.

 .ت و خهغهم في مهً مدضصة   اعاصة الىٓغ في حكغُل ألاحاهب في ْل وحىص هفاءاث حؼائٍغ

  .ىُت  يبِ الاؾخحراص الخاعجي وحصجُع الهىاعت الَى

  مً زالٌ الخدىم بعغى الىلض وؾعغ الفائضة  الجؼائغ اعاصة الىٓغ بالؿُاؾاث الىلضًت واإلاالُت في

 وهظلً الاهفاق العام . 

 و اإلاعاهض و اإلاضاعؽ العلُا وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي مغاحعت ً  و هظا مغاهؼ الخيٍى

جحن ومخُلباث ؾىق العمل.  مؿُاؾتهل  بكإن اعضاص الخٍغ
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 ملخظ: 

ؿُت في غمان حىصة الخػلُم      هضقذ الضعاؾت الحالُت إلى الخػغف غلى مضي قػالُت صوع الهُئت الخضَع

في الجامػت مً وحهت هظغ الؿلبت ويظا الخػغف غلى مجمىغت مً الٌكاءاث والخبراث لػمان حىصة 

ؾالب حامعي. جؿلب جدهُو أهضاف البدث  120الػملُت الخػلُمُت. جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً 

غباعة. وجىضلىا إلى:  30لخدهو مً قغغُاجه اؾخسضام اؾخبُان زاص مً إغضاص الباخثين، جٍىن مً وا

ًان مكاصها: لهُئت الخضَعـ صوع قػاُ في غمان حىصة الخػلُم في الجامػت  جدهو الكغغُت ألاولى التي 

ًان مكاصها:الخػغف غلى صو  ع اإلاػلم في مً وحهت هظغ الؿلبت، وأًػا جدهو الكغغُت الثاهُت والتي 

الػملُت الخػلُمُت في غمان حىصتها  ويظا الخػغف غلى مكهىم حىصة الػملُت الخػلُمُت وإظهاع أهمُت 

ؿُت في حىصة الػملُت الخػلُمُت.  الهُئت الخضَع

  .ىصة ؛الخػلُمُتغمان الج؛ الخضَعـ الكلماث املفخاحيت: 

 JEL: L15;I20جطييف 

Résumé  

     Cette étude a pour objectif de mettre la lumière sur l'efficacité du rôle 

de dispositif des enseignants dans l’assurance de la qualité de 

l’enseignement à l'université du point de vue des étudiants, ainsi que 
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de connaitre les compétences et les expertises et ses apports pour assurer la 

qualité d’enseignement. L'échantillon de l'étude comprenait 120 étudiants 

universitaires. Pour atteindre les objectifs de la recherche et la vérification 

des hypothèses nous avons établi un questionnaire, contenant 30 

expressions. Et nous avons abouti à: vérifier la première hypothèse qui 

prétend que: le dispositif d’enseignant a un rôle dans l’ assurance de la 

qualité de l’enseignement à l'université de point de vue des étudiants, de 

plus vérifier la seconde hypothèse, qui suppose que: connaitre le rôle de 

l'enseignant dans le processus d’enseignement assure la qualité, ainsi que 

connaitre la notion de la qualité d’enseignement et montrer l'importance le 

dispositif d’enseignant dans la qualité d’enseignement. 

.Enseignement, assurance qualité, éducation: clés-Mots 

Jel Classification Codes: L15;I20 
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 . ملدمت: 1

إن حىصة الخػلُم الػالي لم حػض مً الهػاًا التي ًمًٌ الخؿاض ي غجها، ال ؾُم بػض أن أضبذ الخػلُم 

أخض اإلاضازل الغئِؿُت إلصزاُ الخؿُير ومؤشغاث لهُاؽ مؿخىي جهضم اإلاجخمػاث وجؿىعها، ولظا بضأث 

الي، ًىهه ٌػض مؿلبا مؤؾؿاث الخػلُم الػالي مىظ الدؿػُىاث جىلي اهخماما متزاًضا لجىصة الخػلُم الػ

أؾاؾُا لغقؼ يكاءة مسغحاتها الخػلُمُت، بدُث جطبذ جلَ اإلاسغحاث مؤهلت لاللخدام بأي ؾىم مً 

ؿاهُت  أؾىام الػمل اإلادلُت وؤلانلُمُت والضولُت، وفي هظا الؿُام نامذ وػاعة الخػلُم الػالي البًر

ؿاهُتفي غام  بدشٌُل لجىت صائمت لخهُُم حىصة الخػلُم غلى مؿخىي الجامػاث في الجامػاث البًر

ٌُت غام 1992 ، يما جم إوشاء مجلـ أغلى لخهُُم حىصة الضعاؾت في مغخلت الضعاؾت الجامػُت ألامٍغ

بجامػت ؾخاهكىعص غلى اإلاػاًير  1995، ولهض اجكهذ اللجىخان في احخماع مشترى بين ممثلحها غام 1995

 (.28ص  ، 8002لفخالوي صهيلت محضً، )االىاحب إجباغها لخهُُم حىصة الخضمت الخػلُمُت

لهض أضبذ جدؿين حىصة الخػلُم الػالي هضقا مهما واؾتراجُجُا لٍل الجامػاث التي جخؿلؼ إلى   

اصًت والخميز، وطلَ الن الخدضي الٌبير الظي ًىاحهها في الىنذ الحاغغ وفي اإلاؿخهبل لم  جدهُو الٍغ

ٌػض ًخمثل في مضي نضعتها في جهضًم الخػلُم لٍل الغاؾبين في الالخدام ببرامجها اإلاسخلكت، ولًٌ ًخمثل 

ج اإلاخميز الظي ًلبي  في مضي نضعتها في جهضًم زضمت حػلُمُت بجىصة غالُت جدهو مىضكاث الخٍغ

ؿهم في جدهُو الخىمُت. وهظا ماصقؼ الٌثير مً الجامػاجالتي جبني  اخخُاحاث اإلاجخمؼ وؾىم الػمل َو

ًاصًمُت ومً زم مسغحاتها، ال ؾُم في ظل غاإلاُت  الخػلُم الػالي،  هظم إصاعة الجىصة لػمان بغامجها ألا

باإلغاقت إلى مجمىغت غىامل أزغي أوحضث نىة طاجُت إلاؤؾؿاث الخػلُم الػالي بما قحها الجامػاث هدى 

ًاصً ي البرام ي واإلاؤؾؿاح .جبني غمان الجىصة والا   (8000) أبو الرب عماد وآخرون،  غخماص ألا

 إلاشكاليت:.0.0

حػخبر الجامػاث مىظمت إؾتراججُت جؤزغ وجخأزغ باإلاجخمؼ اإلادلي والػالي بما قُه مً نىي وقغص  

ؿخهل وتهضًضاث ، والجامػت مىظىمت مغيبت مً مجمىغت يبيرة مً اإلاخؿيراث ألاؾاؾُت الخابػت واإلا

لظلَ ال ًمًٌ إصاعة الجامػت بأؾالُب جهلُضًت أو أصواث عوجُيُت غاصًت قهي لم حػض ججضي هكػا، ومً 

غ ألاؾالُب  بين هظه اإلاطاصع التي ػاص الاهخمام بها في الكترة ألازيرة هجض اإلاطضع اإلاخمثل في غطغهت وجؿٍى

 ) حامد هور الدًً، د ث (اإلاؿخسضمت في ؤلاصاعة.

غه وجدؿِىه وػٍاصة يكاًاجه قهض خط ي ال   خػلُم في الجؼائغ بالٌثير مً الجهىص مً أحل جؿٍى

غ والخدؿين ال جؼاُ مؿخمغة بؿُت الىضُى  لخدهُو ألاهضاف اإلاغحىة، ومؼ طلَ قئن الحاحت إلى الخؿٍى
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ت في البالص مً زالُ غغع بػؼ ألامثلت التي  إلى الجىصة الالػمت لإلؾهام في جدهُو ألاهضاف الخىمٍى

ػغقها وانؼ الخػلُم في الجؼائغ، ومجها ًدؿم حؿُير مؤؾؿاث الخػلُم الػالي بشٍل غام بضعحت غالُت ٌ

ضا مً اإلاغوهت ومشاعيت الجهاث اإلاػىُت بها في اجساط الهغاع ويظا ؾُاب  ت مما ًخؿلب مٍؼ مً اإلاغيٍؼ

ُم الػالي مً الخيؿُو بين مؤؾؿاث الخػلُم الػالي مً حهت وبين الجامػاث وؾائغ مؤؾؿاث الخػل

حهت أزغي. باإلغاقت إلى الػػل  في جىحُه الؿلبت هدى قغوع الخػلُم الػالي اإلاخىىغت بىاءا غلى 

نضعاتهم  واهخماماتهم، حؿاهم حمُػها في جطخم أغضاص الؿلبت في بػؼ الازخطاضاث جهلطها بشٍل 

جين ، وجؤصي واضح في الازخطاضاث الخؿبُهُت والخهىُت وفي جضو  الكػالُت الضازلُت  وم ؿخىي الخٍغ

) بوهىت اإلالخدهين. إلى غؿىؾاث غلى اإلاؤؾؿاث لخىقير بغامج غالحُت بؿُت جدؿين مؿخىي الؿلبت

 (.048, ص8002كلثوم وهورة محمد، 

جهضم ًخم ؾً مجمىغت مً الشغوؽ لػمان الجىصة في الخػلُم الػالي، وأولها أن ًٍىن  يما 

ًاقُت ومىاؾبت، وزاهحها ًخكغؽ أغػاء هُئت الخضَعـ  للػمل في  أغػاء هُئت الخضَعـ مؤهلين بضعحت 

ت والٌتروهُت حُضة، وعابػها غغوعة إصاعة  مؤؾؿت حامػُت واخضة، وزالثها غغوعة جىقير زضماث إصاٍع

حها لألؾالُب والػىامل التي جػمً الجىصة في الخػلُم الػالي، غلى أن ًٍىهىا أُو  نُاصة الجامػت وإصاٍع

ًاصًمُت ولِـ  اإلالتزمين بها وزمؿها غغوعة اغخماص هظام الترنُت ألغػاء هُئت الخضَعـ غلى أؾـ أ

ًاصًمُت غلى امخُاػاث شخطُت أو ؾُاؾُت أو احخماغُت، وآزغها غغوعة جىاقغ نضعة مً ال ت ألا حٍغ

ألغػاء هُئت الخضَعـ بدُث ًخم حصجُؼ أو غلى ألانل الدؿامذ غىض جىحُه ههض لؿُاؾت الجامػت أو 

ومً مجمىع هظه الشغوؽ هخىضل إال أن للهُئت  (،00، ص 8002) د.ل ألي ؾلؿت في مىنؼ اإلاؿؤولُت 

ؿُت صوع مهم حضا في حىصة الخػلُم الػالي الجامعي ولًٌ عؾم هظه الهمت والضوع الٌبير الظي  الخضَع

ًظهغ لًٌ هل لهُئت الخضَعـ صوع قػاُ في غمان حىصة الخػلُم الػالي في الجامػت مً وحهت هظغ 

 الؿلبت؟ ويُل جػمً هُئت الخضَعـ في حىصة الػملُت الخػلُمُت مً وحهت هظغ الؿلبت؟

 الفرضياث: -.8.0

 مػت مً وحهت هظغ الؿلبت.لهُئت الخضَعـ صوع قػاُ في غمان حىصة الخػلُم في الجا 

  و مجمىغت مً الخبراث الٌكاءاث جػمً هُئت الخضَعـ حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ

ت، الٌكاءة الاجطالُت، الٌكاءة اإلاهىُت(.  )الخبراث اإلاىنكُت، الٌكاءة الػلمُت، الٌكاءة التربٍى

 :أهميت الدراصت وأهدافها.1.0

 الخػغف إلى مكهىم غمان الجىصة في الخػلُم الػالي وأهمُخه للمؤؾؿت. -
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الخػغف غلى صوع اإلاػلم في الػملُت الخػلُمُت في غمان حىصتها  ويظا الخػغف غلى مكهىم حىصة  -

ؿُت في حىصة الػملُت الخػلُمُت.  الػملُت الخػلُمُت وإظهاع أهمُت الهُئت الخضَع

 الكلماث املفخاحيت:.4.0

  :ىن  هم ألاؾاجظة وألاؾاجظة اإلاداغغونهيئت الخدريط وألاؾاجظة اإلاؿاغضون وألاؾاجظة اإلاشاًع

) مجلط وألاؾاجظة اإلاؤنخىن، يما حاء في اإلااصة ألاولى مً الالئدت اإلاىظمت لشؤون مؿخىي الجامػاث.

 (2 -1، ص 0992الخعليم العالي، 

   :طائظ التي ًيبغي أن جخىاقغ لجمُؼ غىاضغ حػغف الجىصة بأنها حملت مً اإلاػاًير والخالجودة

الػملُت الخػلُمُت بالجامػت ؾىاء مجها ما ًخػلو باإلاضزالث أو اإلاسغحاث التي جلب اخخُاحاث اإلاجخمؼ 

ت واإلااصًت  ومخؿلباجه وعؾباث اإلاخػلمين وخاحاتهم مً زالُ الاؾخسضام الكػاُ لجمؼ الػىاضغ البشٍغ

 بالجامػت.

 ؼء مً إصاعة الجىصة الظي ًغيؼ غلى جىقير الثهت بأن مػاًير الجىصة : هى طلَ الجضمان الجودة

 (8008) خدًجت مىطور، بوزكيت، باليؿبت للمىخج اإلاهطىص ؾخٍىن مدههت.

 :حػغف بأنها الضعحت التي جلي مجمىغت مً الخطائظ الخػلُمُت الٍامىت وقو بغامج  جودة الخعليم

)لجىت املعاًير الاغخماص اإلاؤؾؿاح  والخسطص ي للمخؿلباث الخػلُمُت في جدهُو حىصة اإلاىخج الخػلُ ي.

 (8002في جامعت هابيل 

 :س ي والتي تهضف إلى هي ؤلاحغاءاث واليشاؾاث التي جدضر صازل الكطل الضعا العمليت الخعليميت

اإلاخػلمين مػغقت أو مهاعة غملُت أو اججاهاث اًجابُت قهي هظام مػغفي  ًخٍىم مً مضازالث  إيؿاب

ومػالجت ومسغحاث، قاإلاضازالث  هم اإلاخػلمين  واإلاػالجت، هي الػملُت الخيؿُهُت لخىظُم اإلاػلىماث 

الؿابهت، أما اإلاسغحاث قخخمثل في جسغج  وقهمها وجكؿيرها  وإًجاص الػالنت بُجهما  وعبؿها باإلاػلىماث

 (http://english.ttu.edu)ؾلبت أيكاء مخػلمين 

 الضبيل املثالي لضمان هجاعت العلميت الخعليميت في الجامعت الجسائريت:.8

إلاىاحهت الخدضًاث والغهاهاث التي جىاحه الخػلُم في الجؼائغ البض مً إجباع الخؿىاث الخالُت:   

 (.021-049ص ،ص  8002كلثوم، هور محمد  )بوهىت

لِـ هىاى زالف خُى الضوع الهام الظي ًهىم به غػى هُئت جودة أعضاء هيئت الخدريط:.0.8

هطض بجىصة هُئت  الخضَعـ في اهجاػ الػملُت الخػلُمُت وجدهُو أهضاف الٍلُت التي ٌػمل بها، ٍو
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ت التي الخضَعـ جأهُله الػل ي آلامغ الظي ٌؿهم خها في إزغاء ا لػملُت الخػلُمُت وقو الكلؿكت التربٍى

دخل غػى هُئت الخضَعـ اإلاغيؼ ألاُو مً خُث ألاهمُت في هجاح الػملُت الخػلُمُت ،  ًغؾمها اإلاجخمؼ.ٍو

ت والخػلُمُت، ومهما بلؿذ هظه البرامج مً الجىصة قئنها ال جخدهو الكائضة  مً جؿىع في الخضماث التربٍى

 جىاقغ غضص مً الؿماث لضي غػى هُئت الخضَعـ مجها:اإلاغحىة مجها إط لم ًجب 

 :الضماث الشخطيت  ً خكهم آلازٍغ وطلَ بان ًٍىن لضًه مغوهت في الخكٌير وزهت في الىكـ ٍو

خأوى في إضضاع خهبلهم، ٍو ٌػخمض غلى ألاخٍام اإلاؿبهت أو ؾير اإلابيُت غلى أؾـ  ألاخٍام، بدُث ال ٍو

جب أن ًمخلَ مهاعاث الا  جطاُ الكػاُ والهضعاث غلى الشغح والخىغُذ.غملُت صحُدت، ٍو

 :وأن ٌشغى  الكفاءة املهىيت ،ً ضعى مشاغغ آلازٍغ دظعهم ٍو بان ًٍىن مؼ الؿلبت، ًضاقؼ غجهم ٍو

خهبل انتراخاتهم ؿخمؼ لهم بشٍل حُض. الؿلبت بمىانل مثيرة للخكٌير، ٍو  اإلاسخلكت َو

   :و مػغقت اإلاضعؽ الخبراث املوكفيت خم طلَ غً ؾٍغ اإلاخػلهت في مجاُ جسططه ونضعاجه غلى ٍو

ؼ في اؾخجاباث الؿلبت والهضعة غلى إصزاُ اإلاهاعاث الكػلُت في الػملُت  جهبل الؿغابت وألاضالت والخىَى

إلى نضعجه غلى جهُُم  الخػلُمُت ونضعجه غلى اؾخسضام مهاعاث الاؾخماع للؿلبت بشٍل حُض باإلغاقت

 ضاث الخػلُمُت وقػالُتها.الػمل الُىم  وألاؾبىعي  وجهُُم الىخ

 :هضم لهم جلَ  الكفاءة العمليت وهي إإلاام اإلاضعؽ باإلاػلىماث والخبراث التي ًدخاحها الؿلبت ٍو

 اإلاػلىماث بالشٍل الؿلُم والصحُذ.

 :ت اإلاىاؾب في الخػامل مؼ الؿلب ويُكُت  الكفاءة التربويت أي مػغقت اإلاضعؽ بالؿغم التربٍى

 جهضًم اإلاػلىماث للؿالب.

 أي نضعة اإلاضعؽ غلى اؾخسضام الؿغم اإلاىاؾبت لخىضُل اإلاػلىماث للؿلبت  لكفاءة الاجطاليت:ا

ت  بما قحهم اإلاجخمؼ اإلادلي. بالشٍل الصحُذ والهضعة غلى الاجطاُ بٍل أقغاص الػملُت التربٍى

 :خُث حػخبر هظه الخاضُت مً أهم الخطائظ الن اإلاضعؽ إط لم ًملَ  الرغبت في الخعليم

 الضاقػُت في الخػلُم قلً ًىجح في أصاء وهجاح الػملُت الخػلُمُت

  .مؿاهمت أغػاء هُئت الخضَعـ في زضم اإلاجخمؼ 

  ًاصً ي ـ. جدؿً مؿخىي الخضٍعب ألا  ألغػاء هُئت الخضَع

 .ـ  حصجُؼ الىخاج الػل ي ألغػاء هُئت الخضَع

  أغػاء هُئت الخضَعـ في الجمػُاث الػلمُت واإلاهىُت. مشاعيت 
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 جودة البرامج الخعليميت وطرق الخدريط:.8.8

هطض بجىصة البرامج الخػلُمُت  شمىلحها وغمهها  ومغوهتها واؾدُػابها  للمخؿيراث الػامت،    ٍو

ػها بما ًىاؾب مؼ اإلاخؿيراث الػامت، وإؾهام ً الصخطُت والثىعة اإلاػغقُت، ومضي جؿَى ها في جٍٍى

ؿها بػُضة جماما غً الخهلُض ومثيرة ألقٍاع وغهُى  اإلاخٍاملت، ألمغ الظي مً شاهه أن ًجػل ؾغم جضَع

بها.  الؿلبت مً زالُ اإلاماعؾاث الخؿبُهُت لخلَ البرامج وؾغم جضٍع

 دور ألاصخاذ الجامعي:-.1.2.2

وغمانها صازل الجامػاث، يما أن  ًخدمل ألاؾخاط الجامعي الهؿـ ألايبر مً جؿبُو الجىصة  

حىصة الجامػت حػخمض غلى هىغُت هُئت الخضَعـ بها ويكاًاث الػملُت وغمىما قان ألاؾخاط الجامعي 

ؿُت  ًاصًمُت وجخطل بهظه الٌكاًت نضعة ألاؾخاط البدثُت والخضَع ٌؿخمض أهمُخه أؾاؾا مً يكاًخه ألا

 ل غلى:والصخطُت، قان مهام ألاؾخاط الجامعي ًجب أن حشم

وإؾضاء الىطائذ وؤلاعشاصاث  مهمت الػىاًت بؿالبه والاجطاُ بهم للخػغف غلى خُاتهم ومشٌالتهم -

 الالػمت لهم.

و الىضواث واللهاءاث الػلمُت وجهضًم الاؾدشاعاث  - أن ٌشاعى ألاؾخاط في زضمت مجخمػه غً ؾٍغ

ث في الصحل واإلاجالث، وإلهاء اإلاداغغاث الػامت وجألُل الٌخب ووشغ اإلاهاال  للمؤؾؿاث اإلاسخطت

أن ًٍىن مغشضا لؿالبه ومغيؼ إشػاع في مجخمػه إلى حاهب الخضَعـ والهُام  قاإلاكغوع مً ًل أؾخاط

 بالبدث الػل ي.

في الجامػاث  وبشٍل غام ًمًٌ جدضًض أهم مىاؾً الػػل اإلاخطلت ببػؼ أغػاء هُئت الخضَعـ

 والتي حػغنل جأحُل الجىصة وغمانها في الجامػاث:

ً اإلانهي لبػؼ أغػاء هُئت الخضَعـ. -  غػل الخٍٍى

بُت لؿغع الخىمُت اإلاهىُت. -  غضم الهُام بضوعاث جضٍع

ؿُت وجهلُل أهمُت جلَ آلاعاء .-  غضم جهبل وحهاث الىظغ في الهاغاث الخضَع

 الاغخماص غلى أؾلىب الحكظ والخلهين. -

 .نُام بػؼ ألاؾاجظة بخضَعـ مىاص ؾير مخمٌىين مجها 

  .غضم الالتزام بمىاغُض اإلاداغغاث 

  .غ اإلاىاهج واإلاهغعاث الضعاؾُت  غضم جؿٍى
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 .غضم الالتزام بمػاًير الخهُُم الخاضت بالؿلبت 

  اإلاسططت إلاغاحػت الؿلبت. غضم الالتزام بالؿاغاث اإلاٌخبُت 

 .جضو  أزالنُاث بػؼ ألاؾاجظة في إهاهت الؿلبت وجدهيرهم زالُ الػملُت الخػلُمُت 

ل هظا ؾاهم في غضم جهبل بغامج الجىصة وغمانها في الجامػاث مً نبل أغػاء هُئت الخضَعـ،  ًو

إغاقت إلى غىامل أزغي مغجبؿت بضوع الهُاصاث الجامػت ومٍاجب الجىصة، واوػٌؿذ هظه الػىامل 

 ؾلبا  غلى أصاء الجامػاث، ولهض أشاع الضيخىع غبض الكخاح حالُ إلى أ، ألاؾخاط الجامعي ًجب أن ًٍىن 

ناصعا غلى مػاوهت ؾالبه في أن ًثبىا زباث واؾػت ججاه الخػلُم إلاباصعة طاجُت مىه، والهاصع غلى أن ًضعؽ 

ىصح  لؿالبه يُل ًخػلمىن مؼ أصواث ووؾائل اإلاػغقت اإلاخىاقغة والهاصع أوال وأزيرا غلى أن ًىاحه ٍو

) دشاف نضعاتهم واؾخػضاصاتهم.ؾالبه قُطبذ الغائض الػل ي لهم واإلاىاحهت ؾلىيهم واإلاػين لهم غلى اي

 (872-874، ص 8008مرجين،  حضين صالم

أهضاف جؿبُو الجىصة وغمانها هى اعجكاع بمؿخى الؿلبت في حمُؼ الجىاهب  لػل مً أهم الطلبت:

ت والىكؿُت وبالخالي البض مً اشتراى الؿلبت في بغامج الجىصة وغمانها مً أحل  ًاصًمُت والكٌٍغ ألا

لؿلب حامػت  2007الخػلُمُت، ونض بُيذ هخائج صعاؾت اؾخؿالغُت أحٍغذ الػام الاعجكاع بالػملُت 

ًاصًمُت حملت مً اإلاشٌالث التي جدُى  ؾغابلـ خُى اججاهاث الؿلبت ًلُت آلاصاب خُى مؿيرتهم ألا

ًاصً ي أهمها: صون الاعجكاع بأصائهم  ألا

 .غضم جىقير الٌخب واإلاغاحؼ 

 عاؾت.الاغخماص غلى ألاؾلىب الخهني في الض 

 .ت الغأي صازل اإلاداغغة  اوػضام خٍغ

 .غضم خػىع الىضواث واإلاؤجمغاث طاث الػالنت بالخسطظ 

 .غ  اوػضام اإلاىهج الضعاس ي غلى الخطٍى

 .غضم مىايبت مىاهج الخػلُم الجامعي إلاا هى مىحىص في الضُو اإلاخهضمت 

 .غضم حؿير بػؼ اإلاىاهج الضعاؾُت الجامػُت مىظ ؾىىاث 

 اليشاؾاث الؿالبُت. اوػضام 

 .ت الاؾتهؼاء بالؿلبت مً نبل  ألاؾاجظة  السخٍغ

 .غضم نضعة بػؼ ألاؾاجظة غلى جىضُل اإلاػلىماث بشٍل حُض 
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 أيثر مً ماصة. جٌغاع بػؼ اإلاىغىغاث في 

 .الؿُاب اإلاخٌغع لبػؼ ألاؾاجظة 

 .الجهل باللىائذ والهىاهين الضعاؾُت 

جىخُض الػملُت  اإلاهترخاث التي مً شأنها أن جؤصي إلىيما غضص في هكـ الضعاؾت الؿابهت بػؼ 

 الخػلُمُت وبالخالي الاعجكاع والؿمى بها أهمها:

 .التزام أغػاء هُئت الخضَعـ بمىاغُض اإلاداغغاث 

 .جىػَؼ وشغاث جىغُذ ؤلاحغاءاث التي ًيبغي للؿالب أن ًلتزم بها 

 .ؾغؽ نُم اإلاداوعة واإلاشاعيت 

 ألانؿام. وشغ اللىائذ وؤلاغالهاث صازل 

 .حػاون اإلاؿؤولين في الهؿم والٍلُت غلى خل مشاًل الؿلبت 

 .مىايبت الخػلُم في الضُو اإلاخهضمت 

 .إًجاص الجى اإلاىاؾب في الامخداهاث والابخػاص غً أؾلىب التهضًض والخٌثير في وحىه الؿلبت 

 .وحىص لجىت زاضت تهخم بشؤون الؿلبت 

 .)هت الخضَعـ الحالُت )الخلهين  حؿُير ؾٍغ

 .غهض احخماغاث صوعٍت مؼ الؿلبت 

 .إغاصة الىظغ في بػؼ اإلاىاص لػضم الاؾخكاصة مجها بػض الخسغج 

 .ين  ؤلالؼام بمىاغُض الػمل باليؿبت لإلصاٍع

 .غضم إغاصة اإلاىغىغاث قُأيثر مً مهغع 

 .جىقير اإلايشىعاث واإلاجالث طاث الػالنت بالخسطظ 

 .إوشاء ضىضوم انتراخاث في ًل نؿم 

هخىضل إلى اهه لخؿبُو الجىصة وغمانها في الجامػاث غغوعة اشتراى الؿالب يمجمىغت قاغلت  ومىه

في الػملُت الخػلُمُت ؾىاء حػلو طلَ بخهضًم الاخخُاحاث أم جطمُم اإلاىاهج أو ؾغم الخػلُم، أو، 

 ًٍىن الؿالب الجامعي باخث غً اإلاػغقت ولِـ مخلهُا لها.
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 إلاجراءاث الخطبيليت:.1

هت غشىائُت بؿُؿت، ونض غغقها أبى غالء عحاء "باخخماُ العيىت.0.1 : جم ازخُاع أقغاص الػُىت بؿٍغ

( ؾالب مً 120ازخُاع أي قغص مً أقغاص اإلاجخمؼ يػىطغ مً غىاضغ الػُىت" قهض شملذ الػُىت غلى )

، ونض عاغُىا مجم اث الخالُت ) الثاهُت، الثالثت، واإلااؾتر( وخظف اإلاؿخىي ألاُو ىغت مً اإلاؿخٍى

 الخطائظ: اإلاؿخىي، الخسطظ يما هي مبيُت في الجضُو الخالي:

 ( ًبين جىػَؼ غضص الؿلبت خؿب اإلاؿخىي.1حضُو عنم )

 اليضبت املئويت عدد الطلبت املضخوى 

 %66,67 44 الؿىت الثاهُت

 %30 36 الؿىت الثالثت

 %33,33 40 اإلااؾتر

 %100 120 اإلاجمىع

 أفراد العيىت حضب الخخطظ. ( ًبين جوزيع عدد8جدول ركم)

 اليضبت املئويت عدد الخكراراث الخخطظ

 %21,67 26 غلم الاحخماع

 %15,33 19 غلىم التربُت

 %18,33 22 غلم الىكـ

 %26,67 32 قلؿكت

ش  %17,5 21 جاٍع

 %100 120 اإلاجمىع

اإلاالئم خؿب هظه الضعاؾت : عاغُىا في هظه الضعاؾت إجباع اإلاىهج الىضك  الخدلُلي ألهه هى املىهج.8.1

ػغف غلى أهه:" أخض أشٍاُ الخدلُل الخكؿيري الػل ي اإلاىظم  وهى ألايثر مالئمت للضعاؾاث الىضكُت  َو

و حمؼ بُاهاث ومػلىماث مهىىت غً الظاهغة  لىضل ظاهغة أو مشٍلت مدضصة وجؿىعها يمُا غً ؾٍغ

 (187، ص8000صامي ملحم ،  )أو اإلاشٍلت وجطيُكها وجدلُلها وإزػاغها للضعاؾت الضنُهت.

 :خُذ لخدهو أهضاف البدث ولىخدهو مً قغغُاجه ًخؿلب اؾخسضام أصواث  أداة الدراصت

 غلمُت ومىه نام الباخثىن ببىاء اؾخبُان.
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نام الباخثىن بئغضاص اؾخبُان زاص، خُى صوع هُئت الخضَعـ في الحغم  وضف أداة الدراصت: .3.3

الجامعي ويظا ؾغم غمانها لجىصة الػملُت الخػلُمُت في الخسططاث اإلاظًىعة ؾابها، ًخٍىن الاؾخبُان 

 غباعة مهؿمت في مدىعًٍ وهما: 30مً 

الخػلُم خؿب عأي  زاص بضوع هُئت الخضَعـ ويظا مضي قػالُتها في غمان حىصةاملحور ألاول: 

خٍىن مً   غباعاث. 10الؿلبت ٍو

زاص بانتراح مجمىغت مً الخبراث والٌكاءاث التي مً شأنها أن جػمً حىصة الػملُت  املحور الثاوي:

خٍىن مً  ت، ٍو  غباعة. 20الخػلُمُت في الجامػت الجؼائٍغ

 إجراءاث الطدق والثباث لألداة: .1.3.3

 الطدق:.1.1.3.3 -

غغع الاؾخبُان في ضىعجه ألاولُت غلى مجمىغت مً اإلاخسططين إلبضاء جم  ضدق املحكمين:

 مالخظاتهم خُى غباعاث اإلاهُاؽ، وؾلب إبضاء آعائهم خُى ألاؾئلت الخالُت:

 هل جدخىي مكغصاث الاؾخبُان غلى غباعاث ؾامػت؟ -

 هل جهِـ ًل مكغصة مً مكغصاث الاؾخبُان ما أعصها نُاؾه؟ -

 اإلاؿخىي اللؿىي لػُىت الضعاؾت؟ هل جالءم لؿت أؾئلت الاؾخبُان -

 هل غضص ألاؾئلت اإلاسططت مىاؾب لٍل مدىع؟ -

 هل جىحض لضيهم انتراخاث ًكػل إغاقتها لاليخماُ الطىعة الجهائُت لالؾخبُان؟ -

ـ جٌغاعاث جهضًغاث اإلادٌمين لٍل مكغصة واؾدبػاص اإلاكغصاث التي اجكو اإلادٌمين غلى غضم  جم جكَغ

(، وحػضًل اإلاكغصاث التي هصح اإلادٌمين بخػضًلها لخٍّىن الطىعة 06ؾخت )ضالخُتها والتي بلـ غضصها 

 (.100 -0.60( غباعاث التي بلـ وؿبت الاجكام غلحها بين )03الجهائُت مٍىهت مً )

 الاحضاق الداخلي لالصخبيان:   -

( 0.821 -0.682جغاوخذ مػامالث الاعجباؽ بين الضعحت الٍلُت لالؾخبُان و الضعحاث اإلادىعٍت بين )

 ( مما ٌػؿ  مؤشغا حُضا غلى الاحؿام الضازلي الاؾخبُان .0.01وحمُػها صالت غىض مؿخىي الضاللت )

هخين:الثباث :  -1-8-8  لهض اغخمضها غلى خؿاب الثباث لالؾخبُان بؿٍغ
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وطلَ وبدؿاب مػامل الاعجباؽ بين صعحاث ألاؾئلت الكغصًت وصعحاث ألاؾئلت  الخجسئت الىطفيت: -

خبُان يٍل، ولٍل مدىع مً مداوعه غلى خضي.  وجغاوخذ نُمت مػامل الثباث بين الؼوحُت لإلؾ

 ( وهظا ٌػني أن اإلاهُاؽ ًخمخؼ بضعحت زباث مهبىلت.0.868 -0.627)

جم خؿاب زباث ؤلاؾخبُان باؾخسضام مػامل ألكا يغوهبار، وجغاوخذ نُم  طريلت معامل ألفا: -

 اإلاػامالث الثباث إلاداوع ؤلاؾخبُان يما ًلي:

 ( ًبين معامل الثباث ألفا:01جدول ركم )

 معامل ألفا إلاصخبيان

 ُ  0.598 اإلادىع ألاو

 0.765 اإلادىع الثاو 

ومما ؾبو طيغه ًدبين أن ؤلاؾخبُان ًخمخؼ بضعحت مهبىلت مً الطضم والثباث وؤلاحؿام الضازلي 

مًٌ جؿبُهه غلى غُىت الضعاؾت الحالُت.  ٍو

 :بػض جؿبُو الاؾخبُان غلى الػُىت جم مػالجت البُاهاث بئؾخسضام  هخائج الدراصت وجفضيرها

 ( وجىضلذ الضعاؾت إلى الىخائج الخالُت:SPSSبغهامج )

 : لهُئت الخضَعـ صوع قػاُ في غمان حىصة الخػلُم في الجامػت مً وحهت هظغ الؿلبت.الفرضيت ألاولى

 مربع. 8حضاب هخائج الفرضيت ألاولى باصخعمال كا (4ول ركم )جد

هىع 

 الخٌغاع

/ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

 80 51 70 80 70 59 مىاقو اإلاالخظ

 40 69 50 40 50 61 ؾير مىاقو

 60 60 60 60 60 60 مىاقو اإلاخىنؼ

 60 60 60 60 60 60 ؾير مىاقو

 13,33 2,70 3,33 13,33 3,33 0,003  2ًا

ـــت ـــ ــ  0,000 0,100 0,68 0,000 0,068 0,855 ؤلاخطائُت الضاللـ

هالخظ مً زالُ الجضُو الخالي أن هىاى جباًً بين إحاباث الؿلبت قُما ًسظ مضي قػالُت صوع الهُئت 

ًا ؿُت في غمان حىصة الػملُت الخػلُمُت جظهغ في البىض ألاُو نُمت  غً مؿخىي  0,033= 2الخضَع
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ًا α =0,855الضاللت = αغىض مؿخىي الضاللت 3,333للبىض الثاو  = 2وهي ؾير صالت إخطائُا  ونُمت 

ًا 0,068 وهي  α =0,000والضالت ؤلاخطائُت  13,333 2وؾير صالت إخطائُا، أما البىض الثالث جبلـ نُمت 

وهي وؾير صالت  α =0,068غىض الضالت ؤلاخطائُت 3,333صالت إخطائُا، أما البىض الغابؼ بلؿذ نُمخه 

و وهي وؾير صالت  α =0,100غىض مؿخىي الضاللت 3,333إخطائُا، أما نُمت البىض الغابؼ جبلـ نُمخه 

وهي نُمت صالت  α=0.000غىض مؿخىي الضاللت  13.333إخطائُا، أما البىض الؿاصؽ جبلـ نُمخه 

وهي صالت  α =0,045غىض مؿخىي الضاللت 4,033إخطائُت يما أًػا ًبلـ نُمت البىض الؿابؼ  

 إخطائُت.

 * جفضير هخائج الفرضيت:

ًظهغ لىا مً زالُ الىخائج الؿابهت أن الخػلُم الجامعي طو حىصة وطو نُمت وهظا ما ظهغ مً  

 120ؾالب مً أضل  80زالُ خؿاب هخائج البىض الثالث خُث أنها صالت إخطائُا، وأبضي ما ًهاعب 

ُت غبروا غً عأيهم بأن حىصة الػملُت الخػلُم 120ؾالب مً  51مىاقهخه غلى طلَ، وفي خين هجض أن 

 مً مهام ألاؾخاط، حػخمض غلى مضي جكاغل الؿالب، وهظا ما ظهغ مً زالُ خؿاب الىخائج قهي ؾير 

ًغقػىن قٌغة أن صوع الهُئت  120ؾالب مً  51صالت إخطائُا، أما قُما ًسظ البىض الخامـ هجض أن 

ؿُت ًخمثل في إغؿاء اإلاػلىماث للؿالب صون مغاغاة حىصتها قهي أًػا ؾير صاللت إخطائُا،في  الخضَع

هت جهضًم الضعوؽ والاهخمام بها حؿاغض  الحين هجض البىض الؿاصؽ والؿابؼ اللظًً ًخدضزان غً ؾٍغ

بضعحت يبيرة غلى غمان حىصة الػملُت الخػلُمُت، يما أًػا هجض خؿب عأي الؿلبت أن الهُئت 

ؿُت ال جبظُ حهضا يبيرا أزىاء أصاء مهامها خؿب عأي  ب وهجض خؿب ؾال 120ؾالب مً  59الخضَع

مجهم ؾير مىاقهين مؼ قٌغة أّن اإلاشغقىن غلى الػملُت  70ؾالب هجض  120عأيهم أًػا أن مً أضل 

 الخػلُمُت يهخمىن بجىصتها.

و مجمىغت مً الخبراث الفرضيت الثاهيت:  ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ جػمً الهُئت الخضَع

ت، الٌكاءة الاجطالُت، الٌكاءة اإلاهىُت(.والٌكاءاث ) الخبراث اإلاىنكُت، الٌكاءة الػلمُ  ت، للٌكاءة التربٍى

ًا  مغبؼ: 2خؿاب هخائج الكغغُت الثاهُت باؾخػماُ 

 

 

 

 



 (جيزي وزوور هيئت الخدريط في ضمان الجودة العلميت الخعليميت مً وجهت هظر طلبت جامعت د)                        زىِش ًىؾل
 

 767       166-147ص ص:  « 2017صٌؿمبر  ،   2الػضص ،  1،اإلاجلض  امللريسي للدراصاث الاكخطادًت واملاليتمجلت » 

 

 :8( حضاب هخائج بىود خاضت بالكفاءة املوكفيت باصخعمال كا2جدول ركم)    

هالخظ مً زالُ الجضُو أغاله أن مػظم إحاباث الؿلبت مغيؼة في البضًل الثاو  أخُاها وهظا ما 

ًا08هالخظه في الخٌغاعاث اإلاالخظت هجض البىض عنم) =  αوغىض  مؿخىي الضاللت 13,550= 2( نُمت 

ًا 0,000 وهي صالت  α=0,000غىض مؿخىي الضاللت  26,150( = 9للبىض عنم ) 2وهي صالت إخطائُا، نُمت 

ًا10إخطائُا، وجبلـ نُمت البىض عنم) ونُمت صالت  α =0.000غىض الضاللت ؤلاخطائُت 22,050= 2( 

ًا وهي صالت إخطائُا يما جبلـ  α 0,015غىض مؿخىي الضاللت 9,150= 12للبىض  2إخطائُا، وجبلـ نُمت 

ًا وهي نُمت صالت إخطائُا وجبلـ نُمت  α =0,000غىض مؿخىي الضاللت 25,650 = 13البىض 2نُمخه 

وهي نُمت صالت إخطائُا، وبالخالي هخىضل هىا إلى  α=0,000غىض مؿخىي الضاللت 22.650= 15البىض 2ًا

و الخبراث اإلاىنكُت. ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ  أن جػمً الهُئت الخضَع

 

 

 

 

 

 

 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 / الخٌغاع

 36 22 19 27 22 25 23 30 مىاقو اإلاالخظ

 63 75 64 54 67 64 66 59 مداًض

ؾير 

 مىاقو

31 31 31 31 39 37 23 21 

 40 40 40 40 40 40 40 40 مىقو اإلاخىنؼ

 40 40 40 40 40 40 40 40 مداًض

ؾير 

 مىاقو

40 40 40 40 40 40 40 40 

 22.65 45.95 25.65 9.150 28.350 22.050 26.150 13.550 2ًا نُمت

 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.001 اإلاذ الضاللت
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 :8هخائج بىود خاضت بالكفاءة العلميت باصخعمال كا( حضاب 8جدول ركم)

  Q16 17 Q / الخٌغاع

 22 22 مىاقو مالخظ

 48 62 مداًض

 50 36 ؾير مىاقو

 40 40 مىاقو مخىنؼ

 40 40 مداًض

 40 40 ؾير مىاقو

ًا  12,200 20,600  2نُمت 

الضالت 

 خطائُتؤلا 

 0,000 0,000 

ًا هالخظ مً الجضُو أغاله أهه   = αمؿخىي الضاللت إخطائُت 20,600=  16للبىض  2جبلـ نُمت 

ًا 0,000 وهي نُمت صالت  α =0,002و  12,200=  17للبىض  2وهي نُمت صالت إخطائُا،  جبلـ نُمت 

و لٌكاءة  ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ إخطائُا، وبالخالي هخىضل أن جػمً الهُئت الخضَع

 الػلمُت.

 :8حضاب هخائج بىود خاضت الكفاءة التربويت باصخعمال كا (7جدول ركم)

 Q18 Q19 / الخٌغاع

 18 23 مىاقو مالخظ

 70 60 مداًض

 32 37 ؾير مىاقو

 40 40 مىاقو مخىنؼ

 40 40 مداًض

 40 40 ؾير مىاقو

ًا  36,200 17,450  2نُمت 

 0,000 0,000  الضاللت ؤلاخطائُت
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ًا07عنم)هالخظ مً زالُ الجضُو    غىض  الضاللت إخطائُت  17,450جبلـ=  18للبىض  2( أن نُمت 

α =0,000 ًا غىض مؿخىي الضاللت  36,200=  19للبىض  2وهي نُمت صالت إخطائُا، يما جبلـ نُمت 

ؿُت حىصة  α =0,000ؤلاخطائُت  وهي نُمت صالت إخطائُا، وبالخالي هخىضل أن جػمً الهُئت الخضَع

ت. الػملُت الخػلُمُت غً و لٌكاءة التربٍى  ؾٍغ

 :8حضاب هخائج بىود خاضت الكفاءة الاجطاليت باصخعمال كا ( 2جدول ركم)

 Q20 Q21 / الخٌغاع

 18 20 مىاقو مالخظ

 64 73 مداًض

 38 27 ؾير مىاقو

 40 40 مىاقو مخىنؼ

 40 40 مداًض

 40 40 ؾير مىاقو

ًا  000, 26 450, 41  2نُمت 

 0,000 0,000  الضاللت ؤلاخطائُت

ًا08هالخظ مً زالُ الجضُو عنم)  غىض مؿخىي الضاللت  41,450=  20للبىض  2( أن نُمت 

ًا 0,000ؤلاخطائُت =  غىض مؿخىي  26,600=  21للبىض  2وهي نُمت صالت إخطائُا، يما جبلـ نُمت 

وبالخالي هخىضل أن  0,005وهي نُمت صالت إخطائُا، غىض مؿخىي الضاللت  0,000الضاللت ؤلاخطائُت = 

و الٌكاءة الاجطالُت. ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ  جػمً الهُئت الخضَع

 

 

 

 

 

 

 

 



 (جيزي وزوور هيئت الخدريط في ضمان الجودة العلميت الخعليميت مً وجهت هظر طلبت جامعت د)                        زىِش ًىؾل 

 

       166-147ص ص:  « 2017صٌؿمبر  ،   2الػضص ،  1،اإلاجلض  امللريسي للدراصاث الاكخطادًت واملاليتمجلت »  764
 

 :8حضاب هخائج بىود خاضت الكفاءة املهىيت باصخعمال كا ( 9جدول ركم)

 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27  الخٌغاع

 16 11 14 18 21 25 مىاقو مالخظ

 75 58 74 63 67 72 مداًض

 29 51 32 39 23 23 ؾير مىا

 40 40 40 40 40 40 مىاقو مخىنؼ

 40 40 40 40 40 40 مداًض

 40 40 40 40 40 40 ؾير مىا

ًا  48.050 32.150 47.400 25.350 28.850 38.450  2نُمت 

الضاللت 

 خطائُتالا 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ًا9هالخظ مً زالُ حضُو عنم )  ، α =0.000غىض مؿخىي صاللت  38.450=  22للبىض  2( أن نُمت 

ًا ، وهي صالت α =0.000مؿخىي صاللت  غىض 28.850=  23للبىض  2وهي صالت إخطائُا، وجبلـ نُمت 

ًا ، وهي صالت إخطائُا، α =0.000غىض مؿخىي صاللت  25.350=  24للبىض  2إخطائُا، وجهضع نُمت 

ًا ًاα =0.000غىض مؿخىي صاللت  47.400=  25للبىض  2وجبلـ نُمت   2، وهي صالت إخطائُا، وجهضع نُمت 

ًا، و α  =0.000غىض مؿخىي صاللت  32.150=  26للبىض  =  27للبىض  2هي صالت إخطائُا، وجهضع نُمت 

، وهي صالت إخطائُا، وبالخالي هخىضل إلى أّن جػمً الهُئت α  =0.000غىض مؿخىي صاللت  48.050

و الٌكاءة اإلاهىُت. ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ  الخضَع

 * هخائج الفرضيت الثاهيت:

و  حشير هخائج الكغغُت الثاهُت إلى أهه جػمً   ؿُت حىصة الػملُت الخػلُمُت غً ؾٍغ الهُئت الخضَع

 -الٌكاءة الػلمُت -مجمىغت مً الخبراث والٌكاءاث ونض جم غغع مجمىغت مجها وهي: الخبراث اإلاىنكُت

ت الٌكاءة اإلاهىُت، وبالخالي ههُى أن الكغغُت التي ههىم بؿغخها  –الٌكاءة الاجطالُت  -الٌكاءة التربٍى

 نض جدههذ.

ظهغ   ًاهذ  %50مً زالُ هخائج التي جىضلىا إلحها أّن مػظم إحاباث الؿلبت أي ما ًهاعب وؿبخه ٍو

جضُ غلى زهت الؿلبت بما ًهضم إلحهم، ويظا هكـ اليؿبت حػبر غً ججاهل ألاؾاجظة إلاشاغغهم وفي بػؼ 

ت مجهم، باإلغاقت إلى اهخهاص لؿغم الخضَعـ الٍائىت خالُا في الجامػت، ؾى  هت ألاخُان السخٍغ اء ؾٍغ
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هت الػغوع التي حشػغ الؿالب  إلهاء اإلاداغغاث التي هي غباعة غً حمؼ وخشى اإلاػلىماث، ويظا ؾٍغ

باإلالل في يثير مً ألاخُان غلى خض حػبيرهم، ًسغحىن مً الىخضة ؾير مخمٌىىن مً حمُؼ اإلاىاغُؼ التي 

لخػلُمُت ولًٌ جبهى غغغذ، وههظ اؾخػماُ ألاصواث الخٌىىلىحُت يأحهؼة ؤلاؾهاؽ في الػملُت ا

ت غىطغ مهم  يكاءاث التي ًخمخؼ بها ألاؾخاط هي اإلاهمت وألاهم، خُث هجض في مهضمتها الٌكاءة التربٍى

حضا في غمان حىصة الػملُت الخػلُمُت، وزاهحها الٌكاءة اإلاهىُت التي ججػل مً ألاؾخاط ًضاقؼ غً 

وهجض في اإلاغجبت الثالثت الٌكاءة الػلمُت الؿلبت وجهضًم اإلاؿاغضة لهم وجهبل انتراخاتهم اإلاسخلكت، 

هضم اإلاػلىماث الصحُدت وبالشٍل الصحُذ واؾخسضام  والاجطالُت قاألؾخاط اإلالم لجمُؼ اإلاػلىماث ٍو

الؿغم اإلاىاؾبت ججػله صائما مدبىب ومدـ أهظاع الؿلبت، وفي ألازير هجض الٌكاءة اإلاىنكُت،وهي 

ؼ في مجمىغت مً اإلاىانل التي ًمغ مجها ألاؾخا ط أزىاء نُامه بػمله يخهبل الؿغابت وألاضالت، والخىَى

اؾخجاباث الؿلبت ومداولخه إصزاُ اإلاهاعاث الكػلُت في الػملُت الخػلُمُت وجمخػه بمهاعاث ؤلاؾخماع 

 للؿلبت. ًبهى هظا الترجِب وؿبُا خؿب إحاباث الؿلبت في حىصة الػملُت الخػلُمُت.    

 خاجمت:.4

ىظغ للجىصة في مؤؾؿاث حػخبر         مؤؾؿاث الخػلُم الػالي طاث مٍاهت وصوع أؾاس ي في اإلاجخمؼ، ٍو

الخػلُم الػالي غلى أنها مىهج خضًث ًؤصي جؿبُهه اليدؿاب الػضًض مً اإلاؼاًا والكىائض الجامػُت 

غلى وللمجخمؼ غمىما، وهى يهضف إلى جدهُو الجىصة اإلاؿخمغة في الخػلُم، وطلَ مً زالُ الترييز لِـ 

الخضمت الخػلُمُت أو اإلاسغحاث غمىما. ولًٌ مً زالُ الترييز غلى حمُؼ ألاوشؿت والػملُاث في 

اإلاؤؾؿت بما قحها اإلاضزالث. لًٌ أًػا ًبهى الضوع الكػاُ لػمان الجىصة صائما في اإلاغجبت ألاولى للهُئت 

ؿُت وؤلاصاعة وجالحها حىصة اإلاضزالث التي هي بضوعها جبهى مهمت.  الخضَع

 كائمت املراجع:. 2

ضمان الجودة في مؤصضاث الخعليم العالي بحوث ودراصاث. (. 2010أبى الغب، غماص وآزغون ) .1

 غمان: صاع ضكاء لليشغ والخىػَؼ.

(. الؿبل اإلاثلى لػمان حىصة مسغحاث الػملُت الخػلُمُت في 2015بىهىت، ًلثىم وهىع، مدمض ) .2

ت.   .23، غضص تربويت والىفضيتمجلت الحكمت للدراصاث الالجامػت الجؼائٍغ

أهميت جطبيم الجودة الشاملت في مؤجمراث الخعليم خامض، هىع الضًً والػابض، مدمض )ص ث(.  .3

 . وعنت مهضمت إلى مؤجمغ الؿىىي الغابؼ للمىظمت الػغبُت لػمان حىصة الخػلُم. الهاهغة. مطغ.العالي
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. وعنت مهضمت مؤجمغ الؿىىي الغابؼ للمىظمت الػغبُت لػمان حىصة الخػلُم. الهاهغة. والاجطاالث

 مطغ.

، جغحمت: الؿُض ضمان الجودة في الخعليم العالي: مفهومها مبادئها ججارب عامليت(. 2005ص.ُ ) .5

ؼ، ؾػُض الغبُعي. الهاه ؼ البىاش ي، غبض الػٍؼ  غة: غالم الٌخب.غبض الػٍؼ

. ألاعصن. غمان: صاع اإلاؿيرة لليشغ مىاهج البحث في التربيت وعلم الىفط(. 2000ؾام ، ملحم ) .6
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 -الجودة الشاملت وإمكاهيت جطبيلها في الخعليم الجامعي املطري (. 1999غشِبت، قخحي صعوَش ) .7

غ هظم إغضاص اإلاػلم دراصت جحليليت كليت التربيت . وعنت مهضمت إلاؤجمغ الػل ي الؿىىي الؿابؼ جؿٍى

به مؼ مؿلؼ ألالكُت الثالثت. حامػت خلىان.   وجضٍع

الجودة في الخعليم املفاهيم، املعاًير، املواضفاث، (. 2007الكخالوي، ؾهُلت مدؿً ) .8

 . غمان: صاع الشغوم لليشغ والخىػَؼ.املضؤولياث

الدليل العلمي ملعاًير ألاداء في الخعليم (. ؤلاضضاع ألاُو / 2008بابل ) لجىت اإلاػاًير في حامػت .9

 . مؿبػت الىجل  الجامعي والاعخماد لضمان الجودة لجامعت بابل

(. الالئدت اإلاىظمت لشؤون مىدؿبي الجامػاث الؿػىصًت مً أغػاء 1998مجلـ الخػلُم الػالي ) .10

اع.  هُئت الخضَعـ ومً في خٌمهم. الٍغ

11. (http://english.ttu.edu  : ش ؤلاؾالع  .05/12/2016، جاٍع

 

  



 
 

 761       192-167ؿ ؿ:    « 2117ديعمبر ،  2العذد ، 1،املجلذ  الاكخصادًت واإلااليتاإلالزيشي للذراضاث مجلت » 

 

 

الدطىيم الذولي والػزاكت ألاجىبيت في اختراق ألاضىاق الذوليتدور إضتراجيجيت   

-الجشابزي صيذال  الصىاعي جع اإلادراضت خالت  -  

Le rôle de la stratégie de marketing internationale et du partenariat 

étranger dans la pénétration des marchés internationaux 

- Une étude de cas du complexe industriel de Saidal, Algérie 

 ط.د.عبيذ فزيذ سكزياء *ط.د.ماحي أمدعذ

 الجضاةش – 3جامعة الجضاةش  الجضاةش – 3الجضاةشجامعة 

mahi.mhamed@gmail.com zakifarid417@gmail.com 

Received: 02/10/2017                         Accepted:12/12/2017                           Published: 31/12/2017 

 

 ملخص9 

تهددذه هددزد الذساظددة ئاددا ئوددشاص الددذهس الددزا تلعيددا دددي مددش الخعددنبي الددذها  هالؽددشا ة  ج   ددة              

املحيعددة مددش ميددي مجمددا ـدد ذا  الجضاةددشا  الددراة  ظددناة الذهل ددة، همعشدددة     ددة الحنظددا الددذها  مددش 

امددذ  تهددذه دساظددخ ا ئاددا معشدددة م مددا ادد   الحىددشة ئاددا اهدد   ظددال م ال ددم يعحمددذها مجمددا ـدد ذا ، ه 

ثأرير الؽشا ة  ج   ة هالخعنبي الذها  ملجما ـ ذا  ف  ثحق ي الحنظا الذها ، ح د  ؼدملد دساظدخ ا 

مجمنعة مش امل اه   هال ٍشبات ثفم فد  املنلدنو هئظدقاوعا عادا الجالدم الحىي قدي لحنلد ة الع مدة 

ذا ، هالخدددشهن وئحددداة  وددديل الؽدددشا ة  ج   دددة هالخعدددنبي الدددذها  فددد  االدددراة  ظدددناة الذهل دددة ملجمدددا ـددد 

 الذساظة هثقذت  ثـن ات هاملراحات للمإظعة محي الذساظة.

 الحنظا الذها ، الخعنبي الذها ، الؽشا ة  ج   ة.الكلعاث اإلافخاخيت9 

 JEL9M30 ;G15جصييف 

 

Résumé : 
    Cette étude vise à mettre en évidence le rôle joué tant par le marketing 

international et partenariat à l'étranger, suivi par le composé algérien 

SAIDAL pour pénétrer les marchés internationaux et d'apprendre comment 

l'expansion internationale en abordant les méthodes les plus importantes 

adoptées par le complexe SAIDAL, conçu notre étude pour savoir combien 

 

 mahi.mhamed@gmail.com : تم ي، لا  ط.د.ماحي أمدعذاملإلف املشظي:  *



 (الدطىيم الذولي والػزاكت ألاجىبيت في اختراق ألاضىاق الذوليتدور إضتراجيجيت )                         ماح  امحمذ 
 

       192-167ؿ ؿ:    « 2117ديعمبر ،  2العذد ، 1،املجلذ  اإلالزيشي للذراضاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت »  761
 

l'impact du complexe de partenariat et de marketing international étranger 

L'étude comprenait un ensemble de concepts et de théories sur l'aspect 

pratique pour clarifier la relation entre le partenariat étranger et le 

marketing international en pénétrant les marchés internationaux du 

composé de la drogue, Les recommandations et suggestions de l'institution 

à l'étude. 

Mots clés : Expansion internationale, Marketing international, Partenariat 

étranger. 

Jel Classification Codes: M30 ;G15 
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 . ملذمت9 1

جععا الذهلة الجضاةشبة بؽ ى النظاةي ل لذمان ف  الامحفاد العالمم، ههزا والعمي عاا ث ع ي          

هجعع ي الؽشا ة ما مخحلف الاثحادات هاملإظعات ظناء دالد اهسهب ة اه عشب ة اه غيرها مش مخحلف 

ضاةشبة ئاا م اوي العال ، ههزا مش اجي ثحشبش ثجاستها الخاسج ة، ههزا الححذا ظ عشك املإظعات الج

م ادعة ؼذتذة مش وشه الؽشدات  ج   ة هااـة املإظعات الاححكاسبة هرات امل ادعة الحامة، لزا 

تجم عليها هح ى جعحى ا مناجعة امل ادعة العامل ة امللزاتذة ال ثقنم وح ع ي اظلنبيل سةيع يل 

العمي عاا ثىي ي ميادب هدمجعما ما بعن ملنا ية الحىنسات همناجعة الححذتات دالؽشا ة  ج   ة ه 

ة هامة  الخعنبي الذها  هابعادد ملناجعة امل ادعة الذهل ة، هف  هزا لاواس ثمثي الؽشا ة  ج   ة دـش

الجضاةشبة لٍشا ل مح اصات هاللراا ق العذتذة ال م ثقذمعا ااـة  الف اع ةللرم ة هثأه ي املإظعات 

ف  مجا   عم هلقي املعاسات هالحجاسب هالحك نلنج ات الخذتثة، هثخ  ن الحكال ف هامخعام املخاوش 

ويل الؽشداء، همش ا لعا الخفن  عاا مفادس الحمنبي الجذتذة مش ميي املعاهميل هالؽشداء مش اجي 

هالضبادة ف  سم   عما ، ه ما يعمي الخعنبي الذها  عاا  عم حفق ظنم ة جذتذة جعٍ    سباح 

همعشدة الاحح اجات املعتهلكيل ااسن الخذهد، ه ما يعحبرال عام ل معمال للذان  ئاا  ظناة 

 الذهل ة.

 همش ا   ما ظيي تمك  ا ـ اغة لاؼكال ة الشةيع ة داآلجي: مػكلت الذراضت9 .1.1

في اختراق  اإلاؤضطاث الصىاعيتالاضتراجيجياث والطياضاث اإلاعخعذة مً طزق  كيف حطاهم -

  ألاضىاق الذوليت؟

 ئاا جعاؤ ت دشع ة    تا : لاؼكال ة الشةيع ة  هثح شو 

 ما مذ  معاهمة الؽشا ة  ج   ة ف  ثحق ي الحنظا الذها  ملجما ـ ذا ؟ -

 ما مذ  معاهمة الخعنبي الذها  ف  ثحق ي الحنظا الذها  ملجما ـ ذا ؟  -

مش ا   ـ اغح ا لئلؼكال ة الشةيع ة تمك  ا وشح ال شل ة الشةيع ة عاا  فزطياث الذراضت1.1.9

 ال حن الحاا :

مش جا  الف اع  وامل ال م تهح   ج   ة الف اع ة شا ة  ج   ة وف ة عامة هالؽشا ةالؽ جعحبر  -

 عذاتذم  همؽاس ة املو هرلك ،ف اع ةالعما     هئثمام عاا ئلجاص  ل ث اة وشاه  ا   اجحماو

 ؛هالنظاةي همخحلف عنامي لالحان ال م تمحلكعا  وشاه



 (الدطىيم الذولي والػزاكت ألاجىبيت في اختراق ألاضىاق الذوليتدور إضتراجيجيت ماح  امحمذ                         )

 

 717       192-167ؿ ؿ:    « 2117ديعمبر ،  2العذد ، 1،املجلذ  اإلالزيشي للذراضاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

يعحبر الخعنبي الذها  مش ويل اه  آلال ات ال م جعحمذ عليها املإظعات الف اع ة، واعحياسد  -

 .ف  ثنظ ا لىاة الحجاسة الخاسج ة هالح م ة الامحفادتة يعاه  بؽكي  يير 

 .الححل ا  الـن ي ث  الاعحماد عاا امل هج مىهج الذراضت9

 مم ا وحقع   النسمة اليحث ة ئاا املحاهس الحال ة: هلاجاوة عاا لاؼكال ة هلئلملام واملنلنو

 مفاهيم عامت خىل ألاضىاق الذوليت. .1

جعشه العنة الذها  عاا انها" ثلك  ظناة ال م ثكنل ديها ث م  ت  مفهىم ألاضىاق الذوليت .1.1

املؽلرتيل مخؽابهة عبر العذتذ مش اليلذال، هلكي ولذ لجذ ؼشاةة محعذدة ما ث م  ت مخحل ة، هلكش 

عنة حذهد اليلذال ليعد حذهد الؽشبحة املعمة، هف  بعن الخا ت العنة العالمم اؼيا مش ال

 (JOHNY K , 2009,P :15لامل م ة".)

هبمك  ا القن  ال العنة الذهل ة تح  ديها عشك امل حجات وح   ثحفف وا ظته ك عاا املعحن  

 .، هيعحعمي  أظلنب هآل ة لح ٍ   املياد ت الذهل ةهالذها  العالمم

 وعابف الطىق الذوليت .1.1

، 2111سةيعيحيل، هبحمث ل د ما تا :)عاد  احمذ حؽيؾ،ئل العنة الذهل ة جعحمذ عاا ٌه  حيل 

 (19ؿ

 9مش ا   هزد  ظعاس ثحجذد الفادسات هالناسدات هاما ش ثناجذها  جدذًذ ألاضعار الذوليت

هثٌن ف سؤهط  منا  هلقي املعاسه هالحك نلنج ا، دالععش هن  ظاط ف  ثحذتذ مشاس العشك 

هالىلم ه مش   تحنمف ه ا وي ه اك عنامي ااش  ثحعلي وال  قات هالجندة هامل ادعة هظعش الفشه 

 لة  ع اـش معاعذة ف  ثحق ي املعام ت الذهل ة.هثنادش اليذاةي هاملشه 

  9هلقفذ وزلك ث ٍ   لالحان هثحذتذ املقذسة الحفذتشبة لكي امحفاد، هلنع ة جخصيص اإلاىارد

امل حجات املفذسة هث ٍ   الاظحيراد مش ا   ثحذتذ ع اـش لالحان ال م تححاجعا، هرلك مش اجي 

ا ثقنم وحنصيا سؤهط  منا  حعم امل اوي هدشؿ لاظخثماس ثحق ي الاظحخذام  مثي للمناسد،  ما انه

 هبحأرش رلك ومذ  ثنادش الخنادض هالممالات.

 أهم ألاغكال وألاضاليب التي حطاعذ في اختراق ألاضىاق الذوليت.2.1

ن  ئاا  ظناة الذهل ة هالحنظا الذها  مش ميي املإظعات، ثلجأ ئاا ئظحخذام مجمنعة  مش اجي الـن

-269، ؿ ؿ2116ل م  الراة  ظناة الذهل ة، هثحمثي د ما تا :)وش الى م ئوشاه  ، مش  ظا

271) 
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  9يعحبر الحفذتش هن  ظلنب  نعم ه  ثر اظحخذاما ف  الحجاسة الذهل ة، هالنظ لة الخصذًز

تححان   ثر ظعنلة للمإظعات ف  امححام  ظناة الذهل ة، هيعذ اظلنبا مشلا هظعي الاظحخذام ه  

ئاا اظخثماسات مال ة  ييرة هح ى مش املناسد ال ؽشبة، هغاليا ما ثكنل العلعة املفذسة ل ععا املعنمة 

محل ا، ه  تحممش مخاوش هل قات  ييرة، همش معنماثا ال عمل ة الحفذتش   جعمة ومعشدة ثىنسات 

 ة، دعاا املعنة ال العنة هظلنك امل ادعيل هالحعشك لمشاةم جمش  ة هعناةي ئداسبة هح ى ظ اظ

 تحذد  عمل ة الحفذتش ئل دالد مياؼشة اه غير مياؼشة ف   ظناة الذهل ة، هبمك  ا جعشب عما د ما تا :

تحعامي املعنة ما مإظعة محل ة جعمي دنظ ي مي عات لا، هبحك ي  الخصذًز الغير اإلاباغز9 -

الحنصيع ة لآلاشبش دهل ال تذدا  والجالم الخعنبي الذها ، همش مميزاثا ال املفذس يعحخذم الق نات

ثكل ة ئنؽاءها، همش معنماثا ال املفذس   يعحى ا املفذس ال يعمي عاا الخعنبي الذها  وذهل 

هظىاء ف   مذ الىنبي، مش مضاتاد ثش يز املناسد عاا لالحان هع نبا امي ظ ىشة عاا الحنصيا هعذم 

 القذسة عاا جعل      ة العمي ف  الخاسن؛

يعنم ال املإظعة ثحفي و  ععا واملؽلرتش ف   ظناة الذهل ة، ظناء دالنا اإلاباغز9  الخصذًز  -

ه  ء معحقليل اه منصعيل اه دشهععا الحابعة، همش مضاتاد هدشات الدج  ف  لالحان ثلر ض ف  اليلذ 

ا  هظ ىشة ج ذة عاا الحنصيا، اما عش ع نبا اسث او ثكال ف ال قي للم حجات الكييرة الد ج ، ـ 

عنس الخناجض الحجاسبة هالخماة ة.  هبعذ انؽىة الخعنبي مش الضباةش، ٌه

  9ف  هزا  ظلنب ثلجأ املإظعات ئاا ئظحخذام اظلنب الامح اص اه الامخياساث وعلىد التراخيص

اللرا ق ع ذما جؽتهش ع متها الحجاسبة دهل ا هبفية الىلم عاا م حجاتها م حٍما همحكشسا، دحم ة 

جم هزا  ظلنب ملإظعة اج   ة حي ئلحان هثنصيا الع مة الحجاسبة للمإظعة الذهل ة املإظعة ومن 

ف  اليلذ  ج بم مقاوي ددا عمنلة اه سظ  ظ نا لعا، همذ ثأاز هزد الشظنم ف  ؼكي ميلغ ظ نا 

ل راود مش املا  اه نعية مش م مة املي عات الع نبة اه الار يل معا، دا مح اص هن اظلنب مؽاس ة وي

مإظعة مالحة هعذة مإظعات مم نحة  ظحغ   ع مة اه اوحكاس اه ابرة همعاسة، هبمكش دان  

املإظعة ف   ظناة الذهل ة مش ا   م ة حي الامح اص ههن ؼكي ا ثر ا حما  مش اللرا ق، دا مح اص 

ص عاا الخذمات اما يعذ هظ لة مشلة همل لة الحكل ة لذان   ظناة الذهل ة، ف  حيل ثش ض عقند الامح ا

 عقند اللرا ق دلر ض عاا ثفئ ا العلا هب ععا.
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  9هن اظلنب وذتي تمكش الاعحماد عل ا ف  دان   ظناة الذهل ة، دعن اإلاػزوعاث اإلاػتركت

ن  ئاا  ظناة  عياسة عش جعاهل ويل مإظعحيل اه ا ثر عاا الاظخثماس اه و اء الٍمة ثنصيا للـن

  ف  مخاوش الاظخثماس، ويقا لعزا  ظلنب ثكنل املإظعة الذهل ة الذهل ة، ح   يؽاسك دي منه

ؼشبكة همعاهمة ف  ساط املا  هلاداسة ف  املؽشهو املؽلرك، همش مميزاثا ثقاظ  الحكال ف هاملخاوش 

ه سباح هالخفن  عاا معاسه هاـن  الؽشداء، همقينلة ظ اظ ا، اما عش ع نبا ال اهذاه همفالح 

عنبة ف  الحئع ي الذها .الؽشداء مخحل ة،   همحذهدتة ف  املعاهاة هالشماوة الخؽغ ل ة ـه

  9هن ثناجذ املإظعة ف   ظناة الذهل ة عش وشبي ئمامة مؽاسيا ؤلاضدثعار ألاجىبي اإلاباغز

ئلحاج ة اه ثجم ع ة ف  الخاسن، دالكثير مش املإظعات ث مي الذان  لؤلظناة الذهل ة مش ا   

ن  ف  الذ هلة املم  ة هالاظخثماس ديها مياؼشة، د مكش الذان  ئاا  ظناة الذهل ة عش امح ك ـ 

وشبي امللك ة الكاملة مش ا   هزا  ظلنب عش وشبي دحة مؽشهو هؼشدات ثابعة للمإظعة  م اا 

الحملك الكا  لل شو مش ميي املإظعة  م وما ديها املنجندات وألناععا املخحل ة هلاداسة، ههزا ما 

مى اتما و شهو الحفئ ا اململن ة، همش مضاتا ال شهو لحابعة اململن ة املعاهاة الحامة هالشماوة يع

الخؽغ ل ة، حماتة مش املعاسه هئمكال ة الحئع ي عاا الفع ذ الذها  هالذان  العشيا، همش ع نبها 

عنس مؽادي  املخاوش هاملؽادي الع اظ ة املححملة هاسث او ثكال ف الحىنبش هظشعة الذان  وى ئة ٌه

 الالذمان بعذ الخ اصة.

 العىامل الزبيطيت التي جذف  باإلاؤضطت في اختراق ألاضىاق الذوليت. .3.1

 الشغية ف  ال من هالع ىشة ح   جعحبر مش اه  الذهادا لضبادة الاظخثماس ف  الخاسن؛ 

 صبادة الىلم املؽحي هيعحبر دادا لحنجا املإظعات ل ظخثماس ف  الخاسن؛ 

 الخنادض الخكنم ة مادتة هغير مادتة  اع اء المشببم، هثخ  ن العمء المشببم عاا املعخثمش؛ 

  ثحق ي هدشات الدج )امحفادتات العل (، ملة ثكل ة العمالة هال م جعحبر الجضء   بر مش

دشهة  الحكل ة الكل ة، هميذا املضاتا الئع  ة الزا تحىلم ثياد  العلا هثنصيا ال اةن، هالاظح ادة مش

 (111،ؿ2118 ظعاس. )حييم هللا محمذ سح   اللر عحاني،

 اإلاػاكل التي جخعزض لها اإلاؤضطت في الطىق الذولي .4.1

 (78، ؿ2118تمك  ا ثلخ ق هزد املؽادي د ما تا :)غن  دشحات،
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  9هه  مشثيىة بهذه املإظعة ف  العنة الذهل ة أله  مشة هثحعلي مػاكل دخىل الطىق الذولي

وححذتذ افاةق املعتهلك  ج بم هسغياثا همذساثا الؽشاة ة، هثجضةة العنة الذهل ة هثحذتذ 

الؽشبحة الخعنبق ة ال م ظ نجا ئليها املضب  الخعنبقي للمإظعة، هثفم   الاظلراث ج ات الخاـة 

 خعنبقي، هثحذتذ ئظلراث ج ة الذان  لؤلظناة الذهل ة؛وكي ع فش مش ع اـش املضب  ال

  9هه  مشثيىة وشغية املإظعة ف  الخ اً عاا حفتها مػاكل الحفاظ على الطىق الذولي

العنم ة، هجؽمي ثق    املنمف الخعنبقي مل ح  املإظعة مقاسلة وم حجات امل ادعيل، همحابعة 

 ءم الحغيرات ال م وشات عاا املعتهلك  ج بم لحناجا الحغيرات ال صمة عاا ع اـش املضب  الخعنبقي لح

ئظلراث ج ة امل ادعيل، دهم وزلك اظلراث ج ات دداع ة جعتهذه ث ف  لقاه المعف ف  الاظلراث ج ات 

 ؛الخال ة

  9هه  مؽادي مشثيىة وشغية املإظعة ف  الشدا مش حفتها العنم ة مػاكل جىعيت الطىق الذولي

عاا حعاب الخفة العنم ة للم ادعيل اه مش ا   جزب معتهلكيل جذد  ف  العنة الذهل ة، ئما

 هصبادة الؽشبحة  كي.

 أضاضياث خىل الدطىيم الذولي. .2

 مفهىم الدطىيم الذولي .1.2

املعتهلكيل ف  ا ثر مش  يعشه الخعنبي الذها  عاا الا" يؽمي  نؽىة الخاـة وححذتذ ئحح اجات     

ظنة هو  ة هاحذة ر  العمي عاا ئؼياو سغيات هحاج ات واإللحان هثنصيا العلا، الخذمات ال م 

 (13، ؿ2113ثح ءم مععا". )ع   ي محمذ ـذتي،

هيعشه اتما عاا الا"ا خؽاه حاجات املعتهلك هئؼياععا عاا املعحن  الذها  ومعحن  ادمي مش 

ذهل يل هثئع ي الجعند هالئؽاوات الخعنبق ة ف  ٌي م ند اه محغيرات الييئة امل ادعيل املحل يل هال

 (21، ؿ2112الذهل ة".)عيذ الع م اون محف، 

هبمك  ا القن  عاا ال الخعنبي الذها  عياسة عش عمل ات الحياد  ال م ثح  عبر الخذهد الذهل ة، هيعمي 

 ظناة املعتهذدة عش وشبي امل حٍة عاا ئتجاد ع مة ويل الشبح ة ه ظناة، هرلك ومعشدة 

هالححل ي للىلم هامل ادعة هالييئة املح ىة واملإظعة مش م ادعيل ههظىاء، هيهذه ئاا املعاهمة ف  

 ثنظ ا لىاة الحجاسة الخاسج ة هالح م ة الامحفادتة.

 أبعاد الدطىيم الذولي .1.2
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هبشجا رلك الااح ه ئاا لامكال ات  ثخحلف دسجة الاهحمام واألظناة الذهل ة مش وشه املإظعات   

املسخشة لعا هالاظلراث ج ات املحيعة ف  رلك، هبمكش ثميز هزد الذسجات مش الاهحمام واألظناة الذهل ة 

 (392، ؿ1999د ما تا :)محمذ ئوشاه   عي ذات، 

 هرلك  ف  اليذاتة ثكنل م حجات املإظعة ثياو ف   ظناة الذهل ة وذهل اا ئهحمام اه جشج ا منها

 مش ا   ثفشبف الجضء المئ ي املحيقي مش م حجاتها وناظىة م ادز ثنصيا لعا الشغية ف  رلك؛

  ع ذ هجند داةن ف  م حاجاتها وف ة مإمحة ه  جعحى ا ثفشب عا ف   ظناة املعتهذدة محل ا

لما ثفشبف ثش ض اهحمامعا لحن  ظناة الذهل ة، داملإظعة ه ا   ثنجذ لذيها ال  ة ف  الحفذتش هئ

 ال اةن مش م حجاتها ع ذ لضهم  مش؛

   ما ثضاتذ ال اةن مش العلا ثيذا املإظعة ف  الح كير الجذا ملحاهلة و ا هثفشبف م حجاتها ف

 ظناة الذهل ة هرلك عش وشبي عقذ بعن الف قات الفغيرة دهل هجند عقند اه اث ام ات ونبلة 

  مذ؛

 ة لالحاج ة تجعي املإظعات ثيح  عش هظىاء داةميل اسث او دسجة امل ادعة هثضاتذ الىام

محل يل اه ااسج يل معحمذتش ملإظعات اج   ة ااش  لنلا معع  جعامذات اه ثشثييات ثأاز ؼكي 

 الاللزام هالاسثياه وحلك  ظناة ال م ظيح  الحفذتش ئليها؛

 لعلا ما ا ح اء بعذ رلك ثلجأ املإظعات ئاا م ة ثشاا ق لجعات اج   ة ثئح  ومنجبها بعن ا

 املإظعة  م بعاةذ اللراا ق؛

  ف  هزد املشحلة   ثئحٍش املإظعة مل حجاتها ف   ظناة الذهل ة عياسة عش ثفشبف داةن هئلما

 ثذاي لمش ئظلراث ج ة معحمذة لغضه  ظناة الذهل ة.

 دور الػزاكت ألاجىبيت في جدليم الخىض  الذولي للعؤضطاث. .3

 مفهىم الػزاكت ألاجىبيت .1.3

عشدد م ٍمة  م  املححذة للحجاسة هالح م ة الؽشا ة  ج   ة عاا انها" ثلك العقند ال م ثبرم عاا     

عذة ظ نات ويل محعامليل امحفادتيل تئحمنل ئاا الٍمة مخحل ة، ثزهم ئاا ابعذ مش الؽشاء ال ع ي 

 MARIE Françoiseهثمام  ة". )لؤلؼ اء هالخذمات لخؽمي مجمنعة عمل ات ثكامل ة 

Labouz,2000,P48) 
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هجعحبر الؽشا ة  ج   ة عاا انها" ومثاوة عقذ اه اث اة ويل مؽشهعيل اه ا ثر ماة  عاا الحعاهل ويل 

الؽشداء، هبحعلي وئؽاه ئلحاج  اه اذماجي اه ثجاسا، عاا اظاط ريات داة  هملك ة مؽلر ة ههزا 

ة الخاـة بعمل ة الحعاهل   تقحفش عاا معاهمة  وشاه ف  ساط املا  هئلما يؽمي املعاهمة ال   

لالحان هاظحخذام وشاءات الاالراو هالع مات الحجاسبة هاملعشدة الحك نلنج ة، هاملعاهمة ف  دادة 

عمل ات لالحان هالخعنبي، هبحقاظ  الىشدال امل ادا ه سباح ويقا للمعاهمة املال ة هال   ة".) ما  

ظخثماس مؽلرك تمحلكا اه يؽاسك د ا (. هعشدد اتما عاا انها" ا241، ؿ2112سصبي، داسط معذهس، 

وشدال اه ا ثر مش دهلحيل مخحل حيل وف ة داةمة، ه  ثقحفش املؽاس ة عاا الخفة مش ساط املا  وي 

، 2113ثمحذ اتما ئاا لاداسة، هالخبرة هبشاءة الاالراو اه الع مات الحجاسبة")عيذ الع م اون محف، 

ج   ة جعحبر  مؽشهو يؽاسك ف  امح  ا اه ئداسثا وشدال (. هبمك  ا القن  عاا ال الؽشا ة   15ؿ

 هيؽلروال ال تكنلا مش دهلحيل مخحل حيل.

جعمي الؽشا ة هبمك  ا القن  ال الؽشا ة  ج   ة لعا دهس  يير دااي املإظعات الجضاةشبة، ح   

 ات ه وحاذ  ج   ة دنظ لة لححق ي الح م ة الامحفادتة، هجعحبر دنظ لة دعالة ل قي الحك نلنج

هظ لة لحأه ي املإظعات الجضاةشبة، هاما مش  للمإظعات املحل ة اه املعحم  ة، ه   تبرص دهسها ك

 ال اح ة لاجحماع ة دحعحبر دنظ لة لخلي م اـم العمي جذتذة هرات   اءة هدعال ة.

 آلاثار الىاجعت على الػزاكت ألاجىبيت للعؤضطت اإلادليت وألاجىبيت .1.3

معٍ  ده  العال  عاا جزب هاظحقىاب الؽشدات  ج   ة لٍشا ملا ثحققا مش آراس ث عكغ  ثخ ادغ    

 عاا دي مش املإظعة املحل ة ه ج   ة هظنه نعحعشك رلك د ما تا :

ثحمثي اه  آراس الؽشا ة  ج   ة هال م  آلاثار اإلاترجبت على الػزاكت ألاجىبيت للعؤضطت اإلادليت9 -

 (15، ؿ2116)و لىة مياس ة،  :ملحل ة د ما تا ث عكغ عاا املإظعات ا

 ف  غنى املإظعة تجعي  منا   ج   ة، مما سؤهط ثذدي و مي للحمنبي جذتذة مفادس مش الاظح ادة -

 الخعذتذ؛ عاا القذسة هعذم مش مذتنل ة عنها تلرثم هما  جي ونبلة ثمنبي مشهك ولم عش

ة هامة  - الحك نلنج   الحىنس  مش للخفن  عاا الحك نلنج ا هالاظح ادةثمثي الؽشا ة  ج   ة دـش

 للمإظعة؛ الح ادع ة القذسة هبالحاا  سدا لالحاج ة هثخ  ن الحكال ف الك اءة الزا تإدا ئاا سدا

 ههزا مناع ذ الخعل  ، احلرام ه زا الحكال ف هملة امل حجات لجندة لخ جة هاملفذام ة الذتمنمة لمال -

 ؛للم ح  ههداةا املعتهلك رقة صبادة ئاا ما تإدا
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ئلادة ئاا ال هجند ؼشدات اج   ة ف  ،  جالم للؽشداء الذهلة ثم حعا ال م الخعع  ت مش الاظح ادة -

 ده  مم  ة يعاعذ عاا صبادة معذ  ثذدي املعاعذات هامل ة املال ة مش امل ٍمات الذهل ة ئليها؛

حذسبم هالح م ة لاداسبة ف  الذه  املم  ة مما تإدا ئاا الي ثقنم الؽشدات  ج   ة وخ   ز وشام  لل -

ويقة جذتذة مش سجا   عما  ئلادة ئاا ث م ة مذسات الىيقة الخال ة  ما جعح  ذ الؽشدات 

النو  ة مش  ظال م لاداسبة الخذتثة مش ا   الاححكاك ما الؽشدات  ج   ة، هثجذس لاؼاسة ئاا ال 

كنها ثحق ي هزد آلاراس للذه  املم  ة لكش هزا تحنمف وذسجة  ييرة عاا مذ  الؽشا ة  ج   ة تم

مشهلة الذهلة هدعال تها ف  ثىنبش هزد لاظلراث ج ة عش وشبي ثخ  ف القناعذ الح ٍ م ة، ثخ  ف 

 عامي الجياتة هجعع ي املعاملة هلاجشاءات لاداسبة هالح ٍ م ة.

 ال م ثحققعا املإظعة ثحمثي اه  آلاراس ت للعؤضطت ألاجىبيت9آلاثار اإلاترجبت على الػزاكت ألاجىبي -

 (16)و لىة مياس ة،مشجا ظاوي، ؿ:محل ة ف  آلاجي مإظعة ما الؽشا ة ئواس ف   ج   ة

 وشه الذه   املم نحة مش الامح اصات ئواس هف   ج   ة املإظعات دال الؽشا ة مؽشهو لجاح حالة ف  -

 ف   هل ة املناد ههدشة العاملة ال ذ ثكال ف لقق مش الاظح ادة، هاملؽاسيا ثلك امح ك تمكنها املم  ة

 املم  ة؛ الذه  

  سباح؛ هثحق ي معحنبات اعاا مش العنة  عاا الع ىشة لعا تخ ة امل ادعيل هملة  ظناة هدشة -

 جذتذة ثنصيام نات  هئنؽاء املحل ة العنة  معشدة مش  ج   ة للؽشدات املم نحة الخعع  ت جعاعذ -

 امي؛ همخاوش وحكال ف املحل ة العنة  دان   امح اص مش الاظح ادة ر  همش الحكال ف وأمي

 .عمنم ة محل ة مإظعات اه حكنمة الؽشبك الىشه دال ئرا ااـة الييرهمشاو ة الق ند ئصالة -

 لبلىغ ألاضىاق الذوليت. دراضت ميذاهيت لىاك  الدطىيم الذولي والػزاكت ألاجىبيت إلاجع  صيذال .4

بعذ الالتهاء مش الذساظة ال ٍشبة دال مش الناجم عل  ا ئعذاد دساظة م ذال ة ملعشدة مذ  م ةمة     

ال ٍشبات هامل اه   ما هاما املإظعة الجضاةشبة، هما مذ  ئمكال ة الحعامي الج ذ للخعنبي الذها  

، ههزا هن العذه مش دساظخ ا لخالة مجما ـ ذا ، داسثأت ا مش هالؽشا ة  ج   ة ف  مجما ـ ذا 

ي عليها مش  اليذاتة ئاا الحعشك عاا جالم الحعشب ي للمجما، همش ر  نعحعشك اه  ال حاة  املحـن

ا   ثحل ل ا هدساظخ ا لناما الخعنبي الذها  هالؽشا ة  ج   ة ملجما ـ ذا  الجضاةش هدهسها ف  

  ة.االراة  ظناة الذهل
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 الخعزيف بعجع  صيذال الجشابز .1.4

تححي مجما ـ ذا  مش ضا هاما ف  مجا  ئلحان املناد الف ذ ل ة، همذ مش عاا عذة مشاحي ال م ث      

دال عياسة عش ـ ذل ة مش ضبة ر  ثىنس  1963عاا ئرشها ئنؽاء مجما ـ ذا ، داملشحلة  هاا عام 

، ر  ثىنس ل فية مإظعة عمنم ة 1982ل ة ظ ة ل فية الؽش ة النو  ة للم حجات الف ذ  

، ئاا غاتة حفنلا عاا جعم ة املجما الف اع  ـ ذا  1993لامحفادتة اا ؼش ة رات اظع  عام 

، ح   ث قع  الؽش ة  م ئاا مقش املجما الزا تم  املذتشبات مثي مذتشبة البرمجة 1998عام 

مذتشبة املال ة هاملحادٍة هاملناسد ال ؽشبة، هجؽمي ر ذ  هاملؽاسيا هالح ٍ   ه لٍمة هئداسة املمحلكات،

نم ذتا ، ح   ولغ  هحذات ثجاسبة همش ض اليح  هالحىنبش هدشهععا  ألحيي نث كا  هدشما  هب نث ك ـه

 ELLILLYدن، همش اه  الاث ام ات لجذ الؽشا ة ما مخبر12511199حناا   2111سم  اعمالا ظ ة 

  ذا   هسبي، ؼش ة ون  هغيرها. همجما ـ  Glaxowelcomeهمخبر 

 الحاا  تييل املفانا الحابعة ملجما ـ ذا  والجضاةش: (11سم  ) الجذه  

حطعيت اإلاصى  الخابعت  الفزع

 للفزع

 هىع الطلعت أو الخذمت اإلاىخجت مً طزف اإلاصى 

للؽشب، تئح  اـ ادا ـ ذ ل ة مح نعة مثي:امشاؿ، اؼشبة، محال ي  مف ا الذاس الي ماء فزمال

   عن ت، مشاه .

 تئح  املناد عاا ؼكي اؼشبة همحال ي ظاةلة دقي. مف ا مع ى  ة 

 تئح  املناد عاا ؼكي جادة مثي  مشاؿ ه  عن ت. مف ا ع اوة 

 تئح   نعنليل وث رة اـ اه مش  نعنليل. مف ا مع ى  ة 

 الي يع ل ئ ة هغير اليي يع ل ئ ة. ئلحان املمادات الخ نبة  مف ا املذتة أهخيبيىجيكال

تئح  مجمنعة مش املحال ي هامشاؿ همل عات همشاه  ف  عذة هسؼات  مف ا الخشاػ بيىجيك

 هبحندش اتما عاا مخبر للمشامية الجندة هالخع ير الحقنم هالنراةقي.

ها  اط محىنسة هبحندش عاا امعة  ئلحان املحال ي املكث ة ماسهسات مف ا جعش مع ى  ة 

 هسؼات ثئح  امشاؿ هم بغ، امين ت ثحال ي مكث ة.

تحكنل مش ر رة هسؼات ثئح  اؼشبة هامشاؿ ه  عن ت هاملحال ي  مف ا ؼشؼا  

املكث ة، همخبر ملشامية الجندة املكلف والححال ي ال يزتن  م اة ة 

 هامل كشهب نلنج ة هافاةق العمنم

 تحمثي ف  مش ض اليح  هالحىنبش، هحذات ثجاسبة. مف ا واث ة 

 مش ئعذاد الياحثيل و اءا عاا معى ات مش مجما ـ ذا  والجضاةش. اإلاصذر9
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 ألاهذاف ؤلاضتراجيجيت اإلابرمجت مً طزف مجع  صيذال الجشابز .1.4

املبرمجة، هال م ثحمثي د ما  يهذه مجما ـ ذا  عاا ثحق ي مجمنعة مش  هذاه لاظلراث ج ة   

، 2117تا : )ثقشبش حن  الخىة لاظلراث ج ة املبرمجة مش اجي ثحق ي الاظحمشاسبة مش مجما ـ ذا ،

 (12ؿ

 العمي عاا ثحق ي سلا الضباةش، عش وشبي ثينم ظ اظة الجندة هثىي ي معاتيرها؛ 

 عامل ة؛جشج ا عاا الؽشا ة هثىنبشها، ههزا ما معٍ  املخاوش رات العمعة ال 

  ،الاعحماد عاا  وحاذ هالحك نلنج ات الجذتذة مش اجي ث نيا امل حجات الذهاة ة هالف ذ ل ة

 هالعمي عاا ثحعيل  دهبة الج يعة؛

  ،يهذه ئاا ث ع ي آلال ات هالع اظات لحنظ ا مجا  الخفق العنم ة هالخ اً عليها هثشم تها

قند املجما ئاا الذان  ئاا  ظناة الذهل ة هثحق ي لممال الاظحمشاسبة ف  العنة املحل ة ههزا ما ت

 لمن امحفادا هماا ؛

  الاعحماد عاا امليزة املحققة مش وشه املجما وحفنلا عاا ؼعادة الجندة العامل ة لاتضه، ههزا ما

 يعمة والذان  واألظناة الذهل ة واسباح ة؛

 عنليل الزا تيح  عاا ثحق قا، العمي عاا ثنظ ا املفانا، هثحق ي لالجاصات ااـة ملادة  ن

 ههزا ل  ح اء املحا  هثفذتش ال اةن للخاسن؛

  دهاء ومناـ ات رات جندة عامل ة، وذ  مش  351الىمنح املحناـي مش اجي ثحق ي ماتقاسب

 دهاء؛ 217

  الحقل ق مش داثنسة الاظحيراد هالعمي عاا جزب املعخثمشبش مش اجي ئوشام عقند اه اث ام ات

ـ اعة امل حنن دااي النوش، ههزا ما تحقي ث م ة ف  ؼ ى املجا ت  حقل ق مش اليىالة مش اجي 

 هالعمي عاا ث ع ي الك اءات املع  ة هالخذ مش هجشتها؛

   ا يهذه ئاا و ا الذهاء الج يغ مش ميي الف ادلة الزا تحمحا ومناـ ات مىاوقة للذهاء ـ 

ههزا والعمي ما الممال لاجحماع  الزا وذهسد ههزا بعذ ثذؼيل مخبر دساظات ااؿ واملىاوقة، 

 تقذم ثح يزات مال ة للف ادلة لي ا الذهاء الج يغ. 
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ؤلاضتراجيجيت اإلاخبعت مً كبل مجع  صيذال في جىعيت الػزاكت ألاجىبيت الكخدام ألاضىاق  .2.4

 الذوليت

وكثير مش املإه ت الخاـة هالع اـش الح ادع ة، د حمحنس ف  منما جغشاف  مميز  تحمحا مجما ـ ذا   

تحنظي اظناة ولذال املغشب العشبي هعاا مقشبة مش اظناة ولذال اهسبا الغشب ة، هبمثي مذا  

إلدشبق ا، هثملك مإه ت هرشهة مش املناسد ال ؽشبة الك إة همحخففة ف  مجا  ـ اعة  دهبة 

ا ثمثي ماعذة ـ اع ة لضبادة لالحان بهذه   اتة العنة املحل ة هالحفذتش، ما العل  هالف ذلة،  م

ال املفانا الحابعة ملجما ـ ذا  انؽأت هدي مناـ ات عال ة همنا ية الحىنس هلٍ  الجندة، همش 

جعة ااش  واؼشت الجضاةش عمل ة الالممام ئاا امل ٍمة العامل ة للحجاسة هعقذ الؽشا ة  هسه 

 ظى ة، ههزا  مش ظ نظا مش آداة الحفذتش هب شك مجا ت ل جاح املؽاسيا لاظخثماسبة.محن 

  9يعحمذ مجما ألاضباب التي أدث بئدارة مجع  صيذال على جفعيل ععليت الػزاكت ألاجىبيت

ة ال عالة ف  دحة الىشبي عاا مفادس جذتذة  ـ ذا  عاا الؽشا ة  ج   ة الزا يعحبرها ومثاوة ال ـش

وذهسها ثحقي اسباحا هثىنسا، ههزا مش اجي ئ خعاب للمجما م ادا امحفادتة هجعٍ    سباح  ال م

رلك و مي الحياد  ويل  وشاه، هيععا مجما ـ ذا  عاا الاححكاك واملخاوش الشاةذ عامل ا مش اجي 

لعزد  الاظح ادة مش الحق  ات الخذتثة ال م جعاعذد عاا ثحق ي جندة ظلع ة هاذم ة ههزا ما يعمة

امل حجات ف  عشلعا ف  العنة النو  ة ها خعاب مكالة ف  العنة الذهل ة، هظنه نعحعشك  ظياب 

 مش ا   ماتا :

مش اجي منا ية الحغيرات الىاسةة عاا ألاضباب اإلاخعللت بالبيئت الخارجيت إلاجع  صيذال9  -

املح ي الذها ، تجم العمي عاا ئوشام ـ قات هاث ام ات هعقند ما ؼشدات ساةذة مش اجي الي 

 ال شؿ همناجعة التهذتذات الححذتات ثحمثي ف : 

ث امي ٌاهشة العنملة ال م تناجععا مجما ـ ذا  الجضاةش: ئل ٌعنس العنملة هث اميها يعحبرد مجما  -

  الجضاةش ظ يا سةيع ا لبرهص دكشة الؽشا ة  ج   ة، ح   اـية الحعامي تح  ف  عال  ث ؼد ف  ـ ذا

 حذهد هالخناجض ويل  ظناة الذهل ة، دي هزا يهذه ئاا اليح  عش سؤبة عامل ة هدهل ة جذتذة؛

  ئسث او حذة امل ادعة ف  العنة الذهل ة والئعية ملجما ـ ذا : ئل ثنجا هسغية مجما ـ ذا -

عاا ثنظ ا جغى ة الاحح اجات ف  العنة املحل ة هالىمنح ئاا جعضبض الحفذتش لؤلظناة الذهل ة، لعزا 

مام مجما ـ ذا  واوشام ؼشا ة هجعاهل ما املإظعات ال م ثئؽي ف  ل غ القىاو مش اجي الخذ مش 
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ي  سباح هثنظ ا امل ادعة اا ثيذتي الع مة الح ادع ة والع مة الحعاهل ة ثكامل ة تهذه ئاا ثحق 

 لىامعا الجغشاف ؛

الحىنس الحك نلنج  هظشعة الحغ ير: يععا مجما ـ ذا  عاا مناجعة همنا ية دي الحغيرات  -

الىاسةة عاا املح ي الذها  مش ثك نلنج ات محىنسة هغيرها، هلح ادا هزد املإرشات العلي ة عمي 

تشة هزد الحىنسات الحك نلنج ة الخذتثة املجما عاا التهان الؽشا ة  ج   ة  حي يعاعذها عاا معا

 ههزا  اير هن العامي الشةيس م ل جاح املجما هال حاحا عاا  ظناة الذهل ة.

ثئؽا هزد  ظياب مش مجما  ألاضباب اإلاخعللت بالبيئت الذاخليت إلاجع  صيذال الجشابز9 -

 ـ ذا  الجضاةش ف  حذ راثا.

ن مجما ـ ذا  تححقي ظشيعا مش ا   عمل ات سغية الكييرة ملجما ـ ذا  ف  ال من: ئل لم -

الؽشا ة ما املإظعات  ج   ة، دي هزا مش اجي ثنظ ا الخفق العنم ة هالخ اً عاا حج  

املي عات هثىنبشد، هثإدا الؽشا ة املبرمة ما املخاوش املحخففة ف  ل غ القىاو ئاا اوحكاس الماه 

 ههزا ما تحقي ال من هالحىنس؛جذتذة ف  الاظته ك هثحعيل القذسات الخعنبق ة، 

سغية الكييرة ملجما ـ ذا  ف  الحعاهل: ئل آل ات الحعاهل املبرمجة مش ميي املجما تئح  عنها  -

ثياد  الخبرات ه دكاس هالك اءات هرالك مفذ الخفن  عاا مشهلة ا بر ف  الع مات املحيادلة ههزا ما 

 تقلي مش م ادس م ـ ذا ؛

اليح  الذاة  مش ميي مجما ـ ذا  عاا ثخ  ن الحكال ف لالحاج ة هالخذماث ة: ئل الال حاح  -

عاا اظناة جذتذة تحىلم ثكال ف  ييرة هئمكال ات دكشبة همال ة   تقذس عليها مجما ـ ذا ، لعزا ث  

جما اؼلراك مخاوش همإظعات لكي تح  ثقع   الحكال ف و نهما حعم دسجة دي وشه، هزا ما جعي م

 ـ ذا  ئاا ئوشام عقند ؼشا ة؛

العع  عاا الع ىشة عاا  ظناة همشاميتها مش ميي املجما: يعحمذ مجما ـ ذا  عاا ؼشا ة ما  -

عذد  يير مش مخاوش همإظعات مش اجي جغى ة ا بر سمعة جغشاد ة مش العنة هالححك  ف  املشامية 

 هدهسال امل حنن د ا.

 لجشابز9أهم الػزكاء ألاجاهب إلاجع  صيذال ا 

ثأظعد الؽش ة الععندتة للف اعات الذهاة ة ("JPM 9الػزاكت م  "أكذًعا)الذوابيت ضبيعاكى  -

مل نل ظع ، 61مل نل سبا  ظعندا منصعة عاا  611، هبيلغ ساط مالعا 1986هاملعحلضمات الىي ة عام
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امل حجات  ، د عمي دي مش املجمعيل عاا ثندير 9111 ما انها ثحفلد عاا ؼعادة لاتضه العامل ة 

 الذهاة ة للمشبن الجضاةشا وأدمي  ظعاس، هثخ  ن مش اظحيراد  دهبة هجشج ا الف اعة املحل ة.

يعحبر جنل اس مخبر ئماساجي ساةذ ف  الف اعة الف ذ ل ة ف  JULPHAR  9الػزاكت م  مخبر إماراحي  -

ج يعة رات الجندة م ىقة الؽشة  هظي هؼما  ئدشبق ا، هيؽمي مح ٍة مح نعة مش  دهبة ال

جغىي  معام الع ج ة الشةيع ة داألمشاك املعذتة هامشاك الغذد الفماء هداء العكشا، هامشاك 

 القلم هامشاك الجعاص العممم هالكاا هامشاك الجلذتة هالح  ع ة هامشاك الئعاء.

جا  يعحبر مخبر لندنسدتكغ مخبرا دل ماس  ا ساةذا ف  م NOVO NORDISK9الػزاكت م  غزكت  -

ن  ئاا  51ـ اعة مادة  نعنليل، هثقذس ثكل ة اظخثماساثا والجضاةش  مل نل اهسه هالعذه املعىش الـن

ثنجذ سغية هل ة ويل مخبر لندن لنسديعك والحئع ي ما  مل نل اهسه ما مجما ـ ذا ، ف  حيل 511

عامي 151ا تم  مجما ـ ذا  الجضاةش ئاا جعنبي  نعنليل امل حجة ومف ا مع ى  ة والجضاةش الز

، هثش ض هزد الؽشا ة حن  جغى ة العنة 2118ئاا ده  ئدشبق ا هآظ ا ف  مىلا العذاس م  ه  ظ ة 

املحل ة اه  هاللجنء ئاا الحفذتش للذه  لادشبق ة،هثلراهح القذسة لالحاج ة للمف ا ملادة  نعنليل 

العنة املحل ة الجضاةشبة وئعية  مل نل هحذة ظ نبا ههزا ما تحقي ثلي ة 2.5ئاا  2ال ؽشبة ويل 

، ههزا ما تقند املجما ئاا ثفذتش ال اةن، همذ ثحمحا  مادة  نعنليل و  غ الجندة ما ثلك 111%

املعحنسدة مش مفانا ااش ، د ح  العمي عاا  عم حفة ظنم ة هرلك وحخ  ن ظعش امل ح  

 الذهاتي  نعنليل.

ه  ؼش ة دشنع ة عامل ة مقشها ف  واسيغ، انؽأت ثحد اظ  SANOFI 9الػزاكت م  مؤضطت  -

، هجعمي هزد الؽش ة عاا اليح  هالحىنبش ـه اعة هجعنبي  دهبة، 2114ظالنف  اد حيغ ظ ة 

ا و ا الـن ات الىي ة،  ما انها جعمي ف  مجمنعة مش املجا ت الع ج ة داألمشاك القلي ة  هافـن

 هسام هثخثر الذم هاللقاحات، دي هزد املجا ت جعتهذدعا ئداسة هالجعاص العفبم همشك العكشا هعل  

مجما ـ ذا  لحغى ة العنة النو  ة هالعمي عاا  عم الخفة العنم ة مش الاحح اجات الحىع   

هاللقاحات والذه  لادشبق ة املعشلة لؤلمشاك النباة ة هاملعذتة، هب ذسن مؽشهو الؽشا ة ويل مجما 

مل نل دن  211د حيغ لف اعة  دهبة الج يعة، هبقذس هزا لاظخثماس بـ ذا  همخبر ظالنف  ا

ة عمي. 121مل نل هحذة، هثندير 21هبقذس ئلحاجا حناا    دـش

جعحبر ؼش ة لنسرادش ؼش ة دنبخ ة ل ظخثماس ثئؽي ف   NORTHAFRCA9الػزاكت م  غزكت  -

 ؼما  ئدشبق ا ف  مىاعات عذتذة
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ما مجما داتضس، هضخد  1998ذ الؽشا ة م ز ظ ة لقذ ث  عقPHZER 9الػزاكت م  مجع   -

عامي اذماجي، 81عامي مإهي وبم ه 241مل نل دت اس، هثٌن ف  1275اظخثماسات ثقذس وأ ثر مش 

يعحبر داتضس مجما ـ ذ ني امشبكي، ههن مجما عالمم لحفئ ا  دهبة مقشد الشةيس م ف   ح  

ض داتضس، دأازت ئداسة املجما لٍشة مش ميي الف ذا  ؼاسل 1849ل نبنسك، ث  ثأظيعا ظ ة 

ئظخؽشاد ة لغضه العنة الذهاة ة ف  القاسة لادشبق ة ههزا والعمي املؽلرك ما مجما ـ ذا  

الجضاةشا، ههزا بعذ الاث اة عاا مجمنعة مش امل حجات ال م لعا سهاجا هب عا  ييرا  م ح  الذهاتي 

حجات الذهاة ة لعا ولم  يير ف  العنة لادشبق ة، ل  حنس، دت نلكال، صبثرهما غ، د امشا، دي هزد امل 

م حنن دهاتي  18م حنن دهاتي، هبئح  حناا   21هجغى ة العنة النو  ة هالخذ مش الاظحيراد لخناا  

ومف ا هزتش املجمعيل الؽشبكيل، هث ذسن هزد  دهبة ف  مذهلة ثلك ال م تح  جعنبمعا مش وشه 

    الف ذهة النونم للممال لاجحماع .
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 بين مجع  صيذال واإلاخابز ألاجىبيت اإلاػاري  اإلاػتركت (21ركم )الجذول 

خلىق  وػاط اللطاع مالخغاث

 %اإلالكيت

جاريخ 

 العلذ

 حطعيت الػزكت

En Activité Industrie 

pharmaceutique 

30% 1999 WPS-Sanofi 

En Activité Industrie 

pharmaceutique 

30% 1999 PSM- Pfizer 

En phase de démarrage Industrie 

pharmaceutique 

44.51% 1999 TAPHCO 

Spimaco-

ACDIMA-JPM 

En phase d’études Industrie 

pharmaceutique 

49% 2012 SNM-KOWEIT 

En Activité Industrie 

pharmaceutique 

59% 1994 SOMIDAL 

A l’arrêt, sauf prestations 

du laboratoire   

Industrie 

pharmaceutique 

80.54% 2003 IBERAL 

En Activité Société financière  0.43% 1999 ACDIMA 

En Activité Société financière 2.34% 2000 Algérie-Clearing 

En Activité Industrie du verre 4.40% 1995 NOVER 

Sociétés conjointes en 

liquidation 

Pharmacie 30% 1999 JORAS 

Sociétés conjointes en 

liquidation 

Pharmacie 30% 1999 SAIDAL-

SOLUPGARM 

حن  الاث ام ات املبرمة،  2115مش ئعذاد الياحثال و اءا عاا ثقشبش ملجما ـ ذا  ظ ة  اإلاصذر9

 .23ؿ

 9ضخاك لج ة، أهم الخذابير وآلالياث التي جبىتها إدارة مجع  صيذال مً أجل جىعيت الػزاكت(

 (18، ؿ2117عي ذ دشبذ ص شبا، 
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 9عاا ثحعيل  لح ع ي ميادب الخن مة جعمي ئداسة مجما ـ ذا  جبني مجع  صيذال الحىكعت

الع مات  ويل القاةميل عاا ئداسة املجما همجلغ لاداسة هحملة  ظع  هغيره  مش املعاهميل، هالععش 

عاا ئتجاد لٍ  ثحك  الع مات ويل  وشاه  ظاظ ة ف  املجما ف  جم ا معحنباتها )اعماء مجلغ 

هزا مش اجي ثحق ي العذالة هالؽ اد ة  لاداسة، لاداسة الح   زتة، املعاهميل ف  ساط املا ...الخ(، دي

همكادحة ال عاد هم ة حي املعاةلة ئداسة املجما لخماتة  عماء املعاهميل هالحأ ذ مش ال املجما 

 يعمي عاا ثحق ي اهذادا هئظلراث ج اثا ونبلة املذ . 

 9ل م يهذه املجما عاا ثشظ خ عل  الناجيات املع نبة ا جبني مجع  صيذال أخالكياث ألاععال

ث شك عاا اعماء املجما اه ث ٍ   ما، هبش ض املجما عاا  عم اظلنب يعبر عش جماعة ئجحماع ة 

مح ىة حن  مؽشهو مؽلرك ماةمة عاا العشم ة االعة ئاا ظلىة مكل ة وححذتذ ميادب العمي 

 الناجم احلرام ثحد واةلة الجضاءات الحأدت  ة.

 9الزداء لامحفادا للححك  ما عاا ثينم عمل ة تقنم املج جبني مجع  صيذال الذكاء ؤلاكخصادي

ف  املعلنمات بهذه معشدة الييئة الخاسج ة هالحأمل  املعيي لعمل اتها، هال م جعمة وكؽف ال شؿ 

هجع يل ال جاحات، هاظخياة التهذتذات هثنما املخاوش املحذمة وأمنها، هثقنم والحأرير ف  عاملعا الخاسج  

 مش م ٍنس امل ادعة الذهل ة".

 مكاهت مجع  صيذال في جطبيله الضتراجيجياث دخىل ألاضىاق الذوليت .3.4

ملعشدة مكالة مجما ـ ذا  ف  ثىي قا  ظلراث ج ات دان   ظناة الذهل ة، مم ا وححل ي دي مشحلة 

 :(11سم  )عاا حذ  مش اجي معشدة ثقذم املجما مش ا   امل حنى املييل ف  الؽكي 

 

 

 

 

 

 

 

مش ئعذاد الياحثيل و اء عاا اوشهحة د حنساد وش الى م ئوشاه   ثييل اظال م دان   اإلاصذر9

  ظناة الذهل ة.

 المحتملة األرباح           

    ة    المالية لممجمع صيدال والمخاطر التي تواجهه والرقابة التسويقي االلتزاماتأكثر             
 أقل

 اإلستثمار المباشر المشاريع المشتركة التراخيص التصديرعمميات 

مرحمة األولى
المرحمة الثانية 

المرحمة الثالثة 
 

المرحمة 
الرابعة
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مش ا   الؽكي تمك  ا ثحل ي املشاحي  سبا الشةيع ة إلظلراث ج ة الذان  لؤلظناة الذهل ة مش ميي 

 مجما ـ ذا  ، هبمك  ا ثنل ة املشاحي داآلجي:

ثحعلي بعمل ات الحفذتش، ح   هلا مجما ـ ذا  ف  مخىىا العع  عاا ثحق ي  ألاولى9اإلازخلت -

مجمنعة مش الاث ام ات ما معٍ   ظناة الذهل ة ااـة ف  القاسة لادشبق ة، دحذاي هزد العمل ة 

لخشج ا الحفذتش ااسن  2116ف  ئواس لاجشاءات الجذتذة ال م اثخزتها العلىات العمنم ة ا   ظ ة 

حشهمات، دعمي مجما ـ ذا  عاا ثنم ا اث ام ة ما منصو حفشا الزا تملك ثجشبة هدساتة  ييرة امل

دهلة ئدشبق ة ثحمثي  13واألظناة الذهاة ة لادشبق ة، مش اجي الخعنبي وامل حجات الذهاة ة للمجما ئاا 

لىنغن هاليي يل هغ ئ ا ف  الكاميرهل هالكنثذت ناس، الغاونل هالعي غا ، الك غن الذتمقشاو ة هال  جش، ا

ويعاه، الخؽاد همنسبحال ا، ف  حيل ث  جغى ة ئحح اجات العنة النو  ة مش ميي محعامليل الف ادلة 

، هث  ئلجاص هحذات جذتذة ظححقي داةن ف  لالحان ههزا ما تذدا واليح  عش %71وئعية ثقذس 

دهاء منجا للمعخؽ  ات. 51اا   ظناة الخاسج ة، ح   ث  اث اة ما دهلة الكنت دت ناس لحفذتش حن 

  دهاء منجا للمعخؽ  ات.51ح   ث  اث اة ما دهلة الكنت دت ناس لحفذتش حناا  

ـ  اه الع ج ة ال م تح  الىلم عليها مش ميي ده  املبرمة عقند إلمذاده   (13سم  )الجذه  

 واألدهبة مش ميي مجما ـ ذا .

عذد  الصىف العالجي

 ألادويت

ذد ع الصىف العالجي

 ألادويت

 11 اإلاطكىاث واإلاهذءاث ومطهالث ومزطباث-6 24 اإلاظاداث الحيىيت-1

 12 مظاداث فطزيت والحزارة وألالم-7 16 مظاداث أمزاض الجهاس الخىفس ي-1

مداليل مكثفت ومخفظاث وطبت الطكز في -8 14 مظاداث الالتهاب-2

 الذم

12 

مظاداث ارجفاع الظغط الذمىي والالتهاب -12 14 مطهزاث وغطىل جلذي-3

 الكظزي 

17 

مظاداث أمزاض الطكزي فيخاميىاث  -11 11 مظاداث الدػىج وألاخعاض-4

 ومظاداث فلز الذم

11 

 11 أدويت أخزي -11 19 مظاداث الاضخيىين والحطاضيت-5

عاا هر قة ثييل  دهبة املبرمجة ف  ماةمة الحفذتش  هل ة للذه   مش ئعذاد الياحثيل و اءا اإلاصذر9

  ج   ة. 
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تييل اللراا ق املبرمة مش وشه  (14سم  )ثحعلي بعمل ات اللراا ق، هالجذه   اإلازخلت الثاهيت9

 ـ ذا .

 جاريخ إمظاء العلذ اإلاخابز ألاجىبيت جاريخ إمظاء العلذ اإلاخابز ألاجىبيت

Solvey pharem 1886 فزوطا Eli lilly 1999 أمزيكا 

Medi Cuba 1887 كىبا Biotechnica 1223 جىوظ 

Hayat Pharm 1887 ألاردن Mepha 1223 ضىيطزا 

Meheco 1887 الصين Alpha 1225 ضىريا 

Holdi pharma 1226 مصز Sanofi 1213 فزوطا 

ثاسبخ  www.saidalgroup.dzعاا ثقاسبش الع نبة للمجما عبر املنما ل و اءاي: مش ئعذاد الياحثاإلاصذر

 .21:13h 2117-19-27لاو و 

تخييل ال مجما ـ ذا  تقنم بؽشاء ساق لالحان هبشاءات الاالراو  (14سم  ) مش ا   الجذه       

 ، ههزا لكعم حفق ظنم ة هرلك وا عحماد عاا العمعة مش املخاوش  ج   ة املنضخة ف  الجذه 

هجعذ هزد النظ لة رات مشهلة همل لة الحكل ة لذان   ظناة الذهل ة،  الج ذة للمخاوش املشافة لا،

هبمك  ا ثنل ة ال شة ويل عقند الامح اص ال م ثخق ثقذت  اذمات اما عقند اللرا ق دلر ض عاا 

 ثفئ ا العلا هب ععا.

 و اء الٍمة ثنصيا  ثحعلي واملؽاسيا املؽلر ة،ح   عمي مجما ـ ذا  عاا لثالثت9اإلازخلت ا

ن  ئاا  ظناة الذهل ة، هرلك مش اجي املؽاس ة ف  املخاوش الاظخثماسبة، دعزد املشحة جعبر عاا  للـن

 الضبادة ف  الاللزامات املال ة هاملخاوش للمجما ه  ثرة العمي عاا الشماوة الخعنبق ة.

 ثحعلي وا ظخثماس  ج بم املياؼش، ئل ئظحقىاب مجما ـ ذا  ل ظخثماس  ج بم  الزابعت9 اإلازخلت

املياؼش دالد لا دهادا جمة اظحذعد ثقذت  ئداسة املجما جملة مش الحح يزات هالخعع  ت 

هالممالات مفذ الال حاح عاا  ظناة هالخذ مش العضلة، هالزهاب ئاا عمل ة الحأه ي ظناء دال 

م ا اه دهل ا، هصبادة ثذدقاتها  ج   ة، دجزب اصخاب  منا  مش ميي مجما ـ ذا  يعحبر ح  ئمل 

 سةيع ا للحنظا الذها  هرلك العع  لحن اسث او معحن  سم   عما  هالضبادة ف  الخفق العنم ة. 

 

 

http://www.saidalgroup.dz/


 (الدطىيم الذولي والػزاكت ألاجىبيت في اختراق ألاضىاق الذوليتدور إضتراجيجيت )                         ماح  امحمذ 
 

       192-167ؿ ؿ:    « 2117ديعمبر ،  2العذد ، 1،املجلذ  اإلالزيشي للذراضاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت »  711
 

كم ألاععال .)وخذة ر 1212- 1224كيعت ركم ألاععال خالل الفترة اإلاعخذة ما بين  (24ركم )الجذول 

 دج(122ب

 1212 1228 1227 1226 1225 1224 الطىىاث

 9413118 9513291 9692772 7735448 6942751 6596275 ركم ألاععال

املفذس: مش ئعذاد الياحثيل و اء عاا معى ات حن  ثقشبش الخع ير ملجما ـ ذا  ا   الع نات 

2115-2111. 

 صيذال الجشابزجدليل ضياضت الدطىيم الذولي في مجع   .4.4

  9ف  ٌي الحغيرات هالححذتات ال م وشات عاا كزار الدطىيم الذولي في مجع  صيذال الجشابز

العاحة الامحفادتة، هال م ثمثلد ف  الال حاح لامحفادا، هدان  مإظعات م ادعة ملجما ـ ذا ، 

همة الخعع  ت هال من املعحمش هالذاة  لخش ة الحجاسة الذهل ة، مشست ئداسة مجما ـ ذا  هبمعا

هالحح يزات مش ميي الخكنمة الجضاةشا ف  ثمذتذ نؽاوعا الخعنبقي مش وابعا املحا  ئاا الىابا 

الذها ، ههزا يعاعذها عاا ال من هاليقاء ف  العنة النو  ة هالذهل ة، هالع م الزا اد  بهزا القشاس 

ثشم ة الفادسات ااسن مىاو تخق الح ذتذات مش ميي الخبراء هاملخحفيل هالخكنمة الجضاةشبة ف  

املحشهمات، هجشج ا الحياد  الحجاسا ويل الذه ، هث  ثحذتذ العنة الذهل ة داألظناة العشب ة 

 دالعنة الل   ة هلادشبق ة.

   9يهذه املجما عاا ثحذتذ ما ت ة  اضتراجيجياث اإلاشيج الدطىيلي إلاجع  صيذال الجشابز

 هلة ال م ثفذس لعا امل حجات الذهاة ة هالف ذ ل ة هاذمات.الاحح اجات هالشغيات للمعتهلكيل ف  الذ

  9ئل لاداسة الخعنبق ة ملجما ـ ذا  ثقذم عاا و ا امل حجات ف  العنة املحل ة وناـ ات اإلاىخىج

رات جندة ه تحمي ع مة لاتضه هدي معاتير للحق يغ، ل عا  ما تقذم ف  العنة  ج   ة، هلكش 

عليها ف  مخبر املىاوقة الحابا ملجما ـ ذا  هااـة امل حجات الج يعة وف ة م حجات ج يعة منادي 

 ظ ة مش ا خؽادعا مش اجي عذم جعذتذ حقنة الا خؽاه هثقل ي ثكال ف اليح . 21ال م ث نة 

  9ئل لاظلراث ج ة الخععيرتة املىيقة مش مجما ـ ذا  جعحمذ عاا ثخ  ن الععش عاا الدطعير

حفق ظنم ة، هظنه نعحعشك دهاء مش ـ ف ممادات اسث او  امل ادعيل مش اجي الخفن  عاا

 :(16سم  )لغي الذم، همعشدة ظعش امل ح  الذهاتي لف ذا  مقاسلة والؽشدات امل ادعة ف  الجذه  
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 ألاصل اإلاخبر  الطعز )دج( اإلاىخج الذواةي

CARDITAL 175.50  SAIDAL الجشابز 

ACEBUTOTOL 171.71  CAROVIS إًطاليا 

ACETRAL 128.22 SOPHAL )وهزان )الجشابز 

SECTRAL 165.28 RPR فزوطا 

مش ئعذاد الياحثال و اءا عاا مز شة ماجعحير "ئظلراث ج ات الحكامي العمندا ف  مىاو اإلاصذر9 

 .142ؿ 2112الف اعة"، 

  9 عاا اسبعة هحذات معمتها ثنصيا هب ا م حجات الذهاة ة  لقذ سخش مجما ـ ذا الخىسي

 :(17سم  ) هالف ذ ني للمجما، هظنه نعحعشلعا ف  الجذه  

 مً اإلابيعاث  وطبت الخغطيت حطعيت الىخذة الخجاريت الىاخيت اإلاغطاة

 31.53% الحزاع UCC الىضط الجشابزي 

 %21.31 باجىت UCB الػزق الجشابزي 

 %14.47 وهزان UCO الغزب الجشابزي 

 %08.50 لم ًخم الخصزيذ بهىيخه خارج التراب الجشابزي 

الفادة حن  "آلاراس املححملة  مش ئعذاد الياحثال و اءا عاا اوشهحة د حنساد   ونؼ امةاإلاصذر9  

 لممام الجضاةش للم ٍمة العامل ة للحجاسة عاا مىاو ـ اعة  دهبة"، دل ة الامحفاد، جامعة 

 .212، ؿ2117الجضاةش

الحغى ة لدج  املي عات للنظي الجضاةشا جعبر  تخييل ل ا ال نعية ئسث او(17سم  )مش ا   الجذه  

هد ما تخق العم ء املياؼشبش  عاا الكثادة العكال ة للؽما  هالج نب الزا ت ذم  ف  النظي،

 ، اما الف ذل ة املش ضبة للمعخؽ  ات%11، الع ادات الخاـة %81للمجما داثجاس الجملة وئعية 

PCH الممال الاجحماع  ، %18 ، مإظعة الحنصيا والجملة%05ثقذس بCNAS هصاسة الذداو 01% ب ،

 . %11النونم 

  9ئل املضب  اللرهبج  ملجما ـ ذا  يعحمذ عاا  ؼكا  الحال ة:الترويج 

 9حن   2112ديعمبر  19ال الى ة الخملة لاع ل ة هلاع م ة  هاا ملجما ـ ذا  ف   ؤلاعالن

هثنصيععا عاا ثجاس الجملة هاملحعامليل املياؼشبش،  الذهاء الج يغ هرلك عش وشبي املئؽنسات الاؼعاسبة

هاملجا ت  مجلة ـذ  ـ ذا  همجلة ـ ذا  صخة، هاما عش لاع ل العمع  اليفشا د عحبر 

 (12، ؿ2119مم نعا مالنل ا.)ص  ة مقشا، ظام ة لخن ، 
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 9هبكمش هزا الذهس ف  ثمكيل مجما ـ ذا  سجا  الي ا عاا ثحعيل ـنسة  البي  الشخص ي

ملجما ، هثشظ خ الف ات الاتجاو ة هحزه لاؼاعات العلي ة والئعية للمجما، هئع م  وياء ا

 واألدهبة الجذتذة.

 9هثحمثي ف  املؽاس ة ف  املإثمشات هامللحق ات الىي ة، هم ة هذاتا للضباةش  جيػيط اإلابيعاث

 هثقذت  هيات هئعالات ملححاجيل هرها الاحح اجات الخاـة.

  يععش مجما ـ ذا  عاا ث ٍ   املعاسك الذهل ة الىي ة ف   يت والذعاًت9اإلاعارض الخجار

الجضاةش، هاما عش الذعاتة جعبر عش لاراسة ف  الىلم عاا م حجات ـ ذا  هلكش وذهل ثكال ف هثحمي 

 ل قات لزلك.

 9هه  هظ لة يعحخذمعا مجما ـ ذا  مش اجي و اء ـنسة ره  ة حع ة  العالكاث العامت

وشبي ثقذت  العيات للكؽادة هالع    حمش هالجمع ات الخيرتة، هالعمي عاا  للمجما هرا  عش

 اظحمادة الندند مش الخاسن ظناء ؼشداء اه دولنماظ يل وىشبقة و ية هحع ة.

 الخاجعت5.9

لقذ مم ا واعذاد هزد النسمة اليحث ة عش دهس الخعنبي الذها  هالؽشا ة  ج   ة ف  املإظعات      

الف اع ة  مححام  ظناة الذهل ة،  ما حاهل ا معشدة مذ  هزد الع مة مش ا   الذساظة امل ذال ة 

   الحال ة:ملجما الف اع  ـ ذا  والجضاةش، مما مك  ا مش الحعمي ف  دساظخ ا هالخشهن وال حاة

  يؽكي اظلنب الؽشا ة  ج   ة محنسا اظاظ ا مش ظ اظة املجما الف اع  لف ذا  ف  االراة

 ظناة الذهل ة، ههزا ما ثييل ف  الضبادة ف  سم   عما  هثنظ ا حج  املي عات هالخفق العنم ة، 

 هرلك و مي الؽشا ة ما املخاوش الشاةذة ف  املجا  الف ذ ني؛ 

  ذا  للحعامي ما املخاوش ال م ثخعم  وىابا اليح  هالحىنبش هرلك مش اجي لجنء مجما ـ

 الحقل ي مش الحكال ف، هلمال الاححكاك ما الخبرات هالك اءات املإهلة لحىنبش امل حجات الذهاة ة؛

  ثنجذ سغية همخىي للحفذتش تحمي الخىنات ه ظال م الخعنبق ة هح ى     ة ئوشام الؽشا ة

اوش مش وشه ئداسة مجما ـ ذا ، هثمكيل ؼش ة مخحفة ف  مجا  الخعنبي هلعا دساتة  ج   ة ما املخ

 همعشدة وخياتا  ظناة لادشبق ة ف  القىاو الف ذ ني؛

و اءا عاا ما ظيي هملحاهلة ثزل ي العشام ي هالفعنبات ال م ثناجععا املإظعات  الاكتراخاث1.5.9

ا، دعنه لقلرح الحـن ات الحال ة:الجضاةشبة عمنما هاملجما الف اع  ـ ذا  اف  ـن
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 رات املىاوقة،   ما لقلرح عاا مجما ـ ذا  وا ظحمشاسبة ف  ظ اظة ثفئ ا امل حجات الج يعة

هاليح  عش م حجات جذتذة والحعامي ما املخاوش اليحث ة ال م اوشمد مععا عقند، ههزا يهذه ئاا 

 الح نيا هالي م حجات جذتذة ف  العنة، ألل ظ اظة امل ح  الج يغ غضت معٍ   ظناة الذهل ة؛

 عاا ثقذت  جعع  ت  الخعشيا ف  سدا العشام ي هالخناجض ال م ثناجا املإظعات املفذسة، هالعمي

 هثخ  مات جمش  ة مش ميي الجعات الـن ة الجضاةشبة؛

  لممال اليقاء هالاظحمشاسبة تجم عاا املإظعات الجضاةشبة ال جعحمذ عاا الئؽاه الخعنبقي

 الذها  الزا تمكنها مش ثحعيل مكالتها ف   ظناة الذهل ة؛

 :اإلازاج   كابعت .6

"، زاكت ألاجىبيت في جأهيل اإلاؤضطت الاكخصادًت الجشابزيتأهعيت الػ"(،2116)  و لىة مياسك، .1

امللحقى الذها  حن  آراس هانعكاظات اث اة الؽشا ة عاا الامحفاد الجضاةشا هعاا م ٍنمة املإظعات 

 لندمبر. 14-13الفغيرة هاملحنظىة، جامعة ظى ف، 

ؤلاكخصادًت الجشابزيت عىإلات ؤلاضتراجيجيت الدطىيليت للعؤضطاث "(،2116) وش الى م ئوشاه  ، .1

ؽلف، "، اوشهحة د حنساد ف  العلنم الامحفادتة، جامعة حعيية وش ونعا  والفي ألاضىاق الذوليت

 .الجضاةش

آلاثار اإلادخعلت الهظعام الجشابز للعىغعت العاإلايت للخجارة على " (،2117) ونؼ امة الفادة، .2

 .حفادتة، جامعة الجضاةشلعلنم الام"، اوشهحة د حنساد، دل ة اكطاع صىاعت ألادويت

ثاسبخ لاو و  www.saidalgroup.dzثقاسبش الع نبة للمجما حن  اللراا ق املبرمة عبر املنما  .3

27-19-2117 21:13h. 

ثاسبخ ، مش املنما الشظمم ملجما ـ ذا ، ، (2115،) ثقشبش ملجما ـ ذا  حن  الاث ام ات املبرمة .4

 .21:36h 2117-19-31الاو و 

الخطت ؤلاضتراجيجيت اإلابرمجت مً أجل جدليم ثقشبش مش مجما ـ ذا  حن  " .5

 .15:23h 2117-19-31ثاسبخ لاو و   www.saidalgroup.dz، عبر املنما الشظمم2117الاضخعزاريت"،

م للئؽش هالحنصيا، "، داس لاع  الدطىيم الذولي" (،2118) اللر عحاني،حييم هللا محمذ سح    .6

 .عمال،  سدل

http://www.saidalgroup.dz/
http://www.saidalgroup.dz/
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    ملخص:

ىت في اإلااظعت الاكخفادًت  مً خالٌ هزا      ُفت الخٍض البدث خىلىا بٌهاس الذوس الفّاٌ التي جلّبه ٌو

ىت اإلاالي ِبر جلىُاث وؤدواث حّخمذ ِليها ِلىم الدعُير ، هزه الخلىُاث لها ؤهمُت هبيرة في حعُير الخٍض

ها بن ؤهملذ ، والزي كذ ًفُبفي خالٌ مشاخل خُاتها والتي بها حععى اإلااظعت بلى ججىب الّعش اإلاالي

ُف اإلاالي الجُذ في خالت الِعش  ،هزا الجاهب واهخمذ بال بالجاهب اإلاداظبي وؤلاهخاجي ؤو بالّىغ الخٌى

  اإلاالي.

ىت في اإلااظعت  هزه الىسكت البدثُت ذللذ ؼملو       ، ورلً إلاا لها مً الاكخفادًتجلىُاث حعُير الخٍض

ؤن ول اللشاساث اإلاخخزة مً وشف اإلااظعت واإلاخّللت ؤهمُت ِلى الخىاصن اإلاالي في اإلاذي اللفير، خُث 

ىت هزه ألاخيرة حّخبر ـىسة جترحم فيها ول  .بيل حىاهب وؽاوها ًىّىغ ؤزشها اإلاباؼش ِلى الخٍض

 الّملُاث التي جلىم بها اإلااظعت.

ىت، اإلااظعت :الكلماث اإلافخاخيت  اإلاالي. الاكخفادًت، الّعش اإلاالي، الِعش اإلاالي، الخىاصن  حعُير الخٍض

 JEL:G00,G20جصييف 

Résumé  

A travers cette recherche nous avons essayé de démontré le rôle 

efficace que peut jouer la fonction de la trésorerie dans une société 

économique grâce aux techniques propres aux sciences de gestion 

financière, ses techniques dans l’importance est prouvé dans la 

gestion de la trésorerie, puisque à travers ses techniques la société 

peut éviter toutes difficultés financières. 
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    Cette recherche à englobé toutes les techniques de gestion de la 

trésorerie dans la société économique, et pour cause, l’importance 

que joue sur l’équilibre financier à cours terme, puisque toutes les 

décisions prises par la société et qui concerne ses activités reflètent 

directement sur la trésorerie, cette dernière est considéré comme une 

image sincère et fidèle qui traduit toutes les opérations de la société. 

Les mots cles: gestion de la trésorerie, la société économique, déficits 

financiers, aisance financière, l’équilibre financier.  

Jel Classification Codes:  G00,G20 
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 . ملدمت: 1

ائف في اإلااظعت الاكخفادًت، هذفها ألاظاس ي جىفير ألادواث والىظائل        ىت مً ؤهم الٌى حّخبر الخٍض

ىت مشآة حّىغ حمُْ اللشاساث اإلاخّللت بيل  اإلاالُت التي جيىن اإلااظعت بداحت بليها، بر حّخبر الخٍض

تها ِلى الخدىم اليؽاواث والّملُاث التي جلىم بها، هما ؤن ماؼش صحت وظالمت ول ماظعت هى كذس 

م   ًُ  ىنها مً لمان اظخلشاسها وجىاصنها اإلاالي.في معخىي العُىلت التي بدىصتها والتي 

ىت ؤمش لشوسي ومىحب في ول ماظعت مهما وان حجمها ؤو وبُّت ِملها       هما ٌّخبر حعُير الخٍض

ىت اإلاباؼش ِلى الىلُّت اإلاالُت ل لماظعت، فيل وؽاه ووؽاوها الاكخفادي، وهزا هٍشا لخإزير الخٍض

ىت، بدُث ؤنها  ُفت الخٍض ل هي مً اخخفاؿ ٌو ظىاء وؽاه الاظخغالٌ ؤو الاظدثماس ؤو وؽاه الخمٍى

جلىم بّملُت مخابّت لجمُْ جدشواث الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخاسحت مً وبلى اإلااظعت في ول 

حجم الاخخُاحاث ؤو لحٍت، مً ؤحل الىكىف ِلى حجم العُىلت التي جخىفش ِليها اإلااظعت ؤو 

 الالتزاماث.

      ٌ  :لزلً واهذ بؼيالُت بدثىا جذوس خى

مسهىن بخؼبيم الخلىياث الحدًثت في الدصيير والفعاليت في اجخاذ اللسازاث اإلااليت  هل دوز الخزيىت 

 .؟اإلاىاشبت

البدثُت بلى زالر وبغُت ؤلاإلاام باإلاىلُى وؤلاحابت ًِ الدعاٌئ اإلاىشوح اسجإًىا بلى جلعُم هزه الىسكت 

 مداوس سئِعُت هي:

ىت. -  ؤظالُب واججاهاث حعُير الخٍض

ىت. -      كشاساث الخدىم في حعُير الخٍض

ىت -  .هُفُت الخدىم في حعُير الخٍض

 أشاليب واججاهاث حصيير الخزيىت: -.3

ت بالبىىن، وحّخبر الىلىد ؤـال وامال       ُذ هلذي في ؼيل هلىد ؤو ودائْ حاٍس جدخفَ ؤي ماظعت بـش

العُىلت ال ًذس ؤي دخل وهي وظُلت مىلىبت لعذاد مفشوفاث اإلااظعت مً ؤحىس ومشجباث ومىاد ؤولُت 

ٌى الثابخت وظذاد المشائب وخذمت دًىن اإلااظعت وظذاد جىصَّاث ألا  سباح، وبع ب الصمت لؽشاء ألـا

ٌى ٌّمل اإلاذًش اإلاالي في  ت( ال جذس ؤي دخل ؤو فائذة هغيرها مً ألـا ؤن الىلىد )ومّها الىدائْ الجاٍس

ُذ الىلذي اإلاخّين ِلى اإلااظعت الاخخفاً به بدُث ٌعخخذم في ؤوؽىتها  اإلااظعت ِلى جذهُت الـش
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ت مً خالٌ ظذاد كُمت اإلابُّ اث هلذا، واإلادافٍت ِلى الىبُُّت والحفٌى ِلى خفىماث ججاٍس

 الغير اإلاخىكّت.  الخفيُف الائخماوي للماظعت وؤخيرا مىاحهت الاخخُاحاث الىلذًت

  :حصيير الخزيىتمفهىم وأهداف  .2.3

ىت وؼغله الؽاغل       ىت اوؽغاٌ دائم للماظعت، هما ؤن الاهخمام ألاولي إلاعير الخٍض ٌّخبر حعُير الخٍض

ت الزي ال  ىت ال ًىمً  هى لمان الاظخمشاٍس ًخم بال بدعذًذ دًىنها في مىاُِذها، والدعُير الجُذ للخٍض

ت مً اللشاساث  فلي في ِملُاث الخدفُل وؤلاهفاق بل ًخّذي رلً لُفبذ ِباسة ًِ مجمِى

  وؤلاحشاءاث التي جبلي الخىاصن اإلاالي للماظعت.

ىت ِملُت الاخخفاً مفهىم حصيير الخزيىت:  -.2.2.3 بيعبت ظُىلت مىاظبت ووافُت هلفذ بدعُير الخٍض

ىت  مثل رلً اإلاىكف خيرة للمذًش اإلاالي وألمين الخٍض للىفاء بااللتزاماث اإلاالُت في مىاُِذ اظخدلاكها، ٍو

ذ مً ملذستها ِلى ظذاد الالتزاماث اللفيرة ألاحل في  ذة الىلذًت جٍض ادة ألاـس بين العُىلت والشبدُت فٍض

عش. ومً هاخُت ؤخ ادة الىلذًت التي جىحه بلى الاظخخذاماث الفّالت مىاُِذها بعهىلت َو شي فةن ٍص

ادة ألاسباح بلى ؤن هفل بلى لُاُ العُىلت، مما ًادي بلى خعاسة جخمثل في فلذان  اإلاىخجت جادي بلى ٍص

، 2118 )مدمذ الفيرفي،، الخفىماث الىلذًت، وبحجام ؤفمل اإلاىسدًً ًِ الخّامل مْ اإلااظعت.

ىت، ججّل اإلااظعت جىاحه بخذي الحالخين:   (479ـفدت  ؤي ؤن ِذم الدعُير العلُم والفّاٌ للخٍض

 (479، ـفدت 2118)مدمذ الفيرفي،، 

 ادة الخذفلاث الىلذًت الخاسحت ًِ الذاخلت، مما ًىكْ اإلااظعت في العجض الحالت ألاولى : ٍص

ًخفاكم فِعفش ِىه هخائج خىيرة الظُما وؤن الخذفلاث الىلذًت الذاخلت جلترن بّذم الخإهذ الزي 

 وجدعم بجمىد وعبي.

 ُذ هلذي ؤهبر مً خاحت اإلااظعت، ًمثل ججمُذ ؤمىاٌ وان الحالت الثاهيت : الاخخفاً بـش

 الاظدثماس.ًمىً اظدثماسها بذال مً بلائها ِاولت مما ًادي بلى اهخفاك مّذٌ الّائذ ِلى 

ىت، هى جللُل مخاوش العُىلت ورلً مً أهداف حصيير الخزيىت:  -.3.2.3 الهذف الشئِس ي لدعُير لخٍض

ت ألاهذاف الخالُت:   (481، ـفدت 2118)مدمذ الفيرفي،،  خالٌ مجمِى

للخذفلاث الىلذًت الذاخلت ورلً مً خالٌ بِذاد الخيبااث مىاجهت الاخخياجاث الىلدًت:  -

ل لالخخُاحاث اإلاخىكّت وغير اإلاخىكّت.  والخاسحت، وجىفير الخمٍى

ورلً مً خالٌ جللُل حعشب الىلذًت مً اإلااظعت وؤلاظشاُ في جدفُل جلليل الاخخياجاث الىلدًت:  -

 دًىن اإلااظعت.
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 .الؽشوه اإلامىىتمً خالٌ جللُل الحاحت بلى الىلذ والاكتراك بإفمل جلليل جكلفت الىلد:  -

، 2118)مدمذ الفيرفي،، مً ؤمثلت جلً اإلاهام واإلاعاولُاث هجذ ما ًلي: مهام مصير الخزيىت:  -ث

 (281ـفدت 

ىت. -  اخخُاس البىىن التي جخّامل مّها اإلااظعت مً ؤحل حعُير الخٍض

وبكامت ِالكت وُبت مْ اإلاعاهمين  جلىم بها اإلااظعت،جىفُز ؤوامش الفشف واللبن للّملُاث التي  -

 خاـت بما ًخّلم بخىصَّاث ألاسباح.

جىفُز حّلُماث اإلااظعت مً خُث اظدثماس ألامىاٌ الفائمت، ؤو بًذاِها في اإلافاٍسف وبداسة الخىت  -

ت للماظعت.  الاظدثماٍس

جمىنها مً مىاحهت الالتزاماث الاهخمام بؽاون العُىلت في اإلااظعت، والاخخفاً بعُىلت مالئمت  -

 اللفيرة ألاحل.

  دوافع ومزاًا الاخخفاؾ بالىلدًت: -.4.2.3

ىت مً       ىتها وان مً المشوسي حعُير الخٍض هٍشا للمؽاول التي حّاوي منها اإلااظعت ِلى معخىي خٍض

ت مً ألادواث والىشق التي جلف ِلى مشاكبت الخذفلاث الحاـلت واإلالبىلاث،  خالٌ اظخخذام مجمِى

ُف الفائن ؤو ج تزم ؤخز اللشاساث الالصم ل العجض. في الىكذ اإلاىاظب ظىاء جلً اإلاخّللت بخٌى مٍى

 (216، ـفدت 2118)ِاوف ولُم ؤهذساوط، 

ذة هلذًت ألظباب ِذة، ؤهمها: دوافع الاخخفاؾ بالىلدًت:  - )ِاوف ولُم جدخفَ اإلااظعت بإـس

 (217-216، الففداث 2118ؤهذساوط، 

اث ًخّين ظذادها دافع اإلاعامالث:  - ذة هلذًت لخىفُز الّملُاث، بر جىحذ مذفِى لشوسة جىفير ؤـس

اث الىلذًت الذوسٍت  ُذ الىلذي الىاجج مً ملابلت اإلاذفِى عمى الـش هما جىحذ مخدفالث جخم هلذا، َو

ُذ اإلاّامالث.  باإلاخدفالث الىلذًت الذوسٍت بـش

ُذ هلذي إلاىاحهت ؤي جللباث غير مخىكّت حعخلضم جىافش دافع الاخخياغ:  - خُث جدخفَ اإلااظعت بـش

 هلذًت. 

ذة هلذًت بلافُت حعاِذها في اكخىاؿ الفشؿ دافع اإلاظازبت:  - جلشس اإلااظعت الاخخفاً بإـس

ذ اإلاشبدت، هؽشاء همُاث هبيرة مً العلْ وألاوساق اإلاالُت في فتراث هبىه ألاظّاس ِلى ؤن ًخم بُّها ِى

 اسجفاُ ألاظّاس، وجدلم اإلااظعت مً وساء رلً ؤسباح اإلاماسبت.
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جدلم البىىن دخال مً خالٌ بكشاك ؤمىاٌ الىدائْ التي لذيها، وولما صادث ألازصدة الخعىيظيت:  -

ىذما ًلذم البىً كُمت الىدائْ بالبىىن صادث ملذسة البىىن ِلى ؤلاكشاك ومً زم صادث سبدُتها . ِو

ُذ هلذي ـغير في ؼيل ودٌّت لذي البىً ملابل جيالُف  لّمُله خذمت فةهه ًىلب مىه الاخخفاً بـش

ىلم ِلى الؽيلين  جلذًم الخذمت، وكذ جلضم البىىن اإلالترلين منها باالخخفاً بىدائْ لذيها، ٍو

مُت وهي حؽيل دافْ للماظ ذة الخٍّى عت لالخخفاً بالىلذًت ؤو العابلين مً الىدائْ معمى ألاـس

 الىدائْ. 

ج       وجإظِعا ِلى الذوافْ ألاسبّت العابلت ًمىً الىٍش بلى خعاباث الىلذًت باإلااظعت باِخباسها مٍض

مُت. بُان ؤن زمت ـّىباث  ذة حٍّى ذة اإلاماسبت وؤـس ذة الاخخُاه، وؤـس ذة اإلاّامالث وؤـس مً ؤـس

ُذ الىلذي الخا ؿ بيل دافْ ِلى خذة، وجبّا لزلً ظىف جىٍش بلى جيؽإ ِىذ مداولت جدذًذ الـش

ُذ الىلذي وىخذة واخذة باِخباس ؤن الىخذة الىلذًت ًمىً ؤن جخذم ألاغشاك العابلت حمُّا  الـش

مُت جلبي مخىلباث  ذة حٍّى ذة الىلذًت بذافْ الاخخُاه ؤو اإلاماسبت ًمىً ؤن حعخخذم هإـس فاألـس

 البىىن اإلالشلت. 

بلى حاهب الذوافْ ألاسبّت العابلت، حعخلضم ؤلاداسة لدًت وأشباه الىلدًت: مزاًا الاخخفاؾ بالى -

ُذ ؤخش مً الىلذًت وؤؼباه الىلذًت )والىدائْ( ألظباب ِذًذة،  الىلذًت لشؤط اإلااٌ الّامل وحىد ـس

 (218-217، الففداث 2118)ِاوف ولُم ؤهذساوط، ؤهمها: 

ت مً  - ذة هلذًت وافُت لالظخفادة مً الخفىماث الخجاٍس المشوسي ؤن ًخىفش لذي اإلااظعت ؤـس

اتهم، بر ًلذم اإلاىسدون خفىماث لّمالئهم ِىذ كُامهم بالعذاد اإلابىش لفىاجير  والىلذًت ِلى مؽتًر

ؽيل ِذم الاظخفادة مً الخفىماث جيلفت مشجفّت حذا.  الؽشاء. َو

ذة وافُت مً الىلذًت وؤؼباه الىلذًت في الحفاً ِلى جفيُفها ٌعاِذ الاخخفاً اإلااظعت بإـس -

اث العائذة  ّت باإلااظعت بلى اإلاعخٍى الائخماوي، خُث ًادي بلى اسجفاُ وعب الخذاٌو والعُىلت العَش

عاِذ اإلاشهض الائخماوي اللىي اإلااظعت ِلى الؽشاء مً اإلاىسدًً بؽشوه  ِلى معخىي الفىاِت. َو

 شؿ حُذة للحفٌى ِلى الائخمان اإلافشفي بخيلفت وؼشوه مّلىلت.مىاظبت، هما ًدُذ لها ف

ذة مً الىلذًت وؤؼباه مً الىلىد ميزة للماظعت حعاِذها في الحفٌى ِلى فشؿ  - ٌّىي جىافش ؤـس

حُذة للخّامل والاظدثماس خُث حعخىُْ ؤن جدفل ِلى ؼشوه حُذة مً اإلاىسدًً، ؤو ًمىنها ؤن 

 إلااظعاث.جلخىق فشؿ حُذة لالظخدىار ِلى ا
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ذة مً الىلىد وؤؼباه الىلىد إلاىاحهت الٍشوف الىاسئت واإللشاباث،  - ًجب ؤن ًخىافش للماظعت ؤـس

ت غير الّادًت والاهخفاك في اليؽاه. لُت للمىافعين، وألاخىاٌ الجٍى  والحشائم والحمالث الدعٍى

لالخخفاً بالحجم اإلاىاظب مً الىلذًت، البذ مً  :الىلدًتاإلادافـت على الحجم اإلاىاشب مً  ػسق  -

خماد ِلى:   (483، ـفدت 2118)مدمذ الفيرفي،، الِا

ل اإلاىاظبت لحجم الالتزاماث. -  بِذاد وجدمير مفادس الخمٍى

ت دوسان اإلاخضون بلى ؤكص ى ما ًمىً دون الخّشك لخىش هفار اإلاخضون. - ادة ظِش  ٍص

-  ً ادة حجم الخذفم الىلذي الذاخل ًِ وٍشم ؤلاظشاُ في جدفُل دًىن اإلااظعت والتزاماث آلاخٍش ٍص

 للماظعت.

جخىُي الاخخُاحاث الىلذًت اإلاعخلبلُت بذكت وجللُل الخذفم الىلذي الخاسج ورلً بخإخير دفْ  -

 الالتزاماث بلى ؤخش خذ معمىح به.

م جللُ - خماد ِلى الاكتراك وصٍادة الاظدثماس بإمىاٌ اإلالىُت.جللُل جيلفت الىلذ اإلاعخّمل ًِ وٍش  ل الِا

ىت بالّعش اإلاالي ؤي ِذم كذسة الىخائج اإلاترجبت عً هلص الىلدًت:  - هلفذ بىلق الىلذًت في الخٍض

اإلااظعت ِلى مىاحهت التزاماتها اإلاعخدلت في مىاُِذها، هما ًىلعم الّعش اإلاالي بلى كعمين هما: 

 (54-53، الففداث 2118)مدمذ الفيرفي،، 

ٌى اإلاخذاولت ؤهبر مً كُمت الالتزاماث  العصس اإلاالي الفني: - وهى رلً الّعش الزي جيىن فُه كُمت ألـا

ٌى اإلاخذاولت لعذاد الالتزاماث  اإلاخذاولت، بمّنى ؤن اإلااظعت بةميانها خالٌ فترة وحيزة ب ُْ بّن ألـا

 ِليها. اإلاعخدلت

ٌى اإلاخذاولت ؤكل مً كُمت العصس اإلاالي الحليلي:  - وهى رلً الّعش الزي جيىن فُه كُمت ألـا

الالتزاماث اإلاخذاولت، مما كذ جمىش اإلااظعت بلى اللجىء بلى بُْ حضء مً ؤـىلها الثابخت، وهزا كذ 

ال كذ ًلىم فُه ؤصحاب الالتزاماث باإلاىالبت باإلؼشاف ِلى اإلااظعت ؤو جففُتها.  هزا ٌعخلضم وكخا وٍى

شحْ ال ُه لألظباب الخالُت: ٍو  (54، ـفدت 2118)مدمذ الفيرفي،، ّعش اإلاالي بىِى

ذم التزامً بين اإلاىاُِذ وفاء  - ذم اللذسة ِلى الىفاء بااللتزاماث ِو هلق ؤو هفار اإلاخضون العلعي ِو

 الالتزاماث ومىاُِذ جذفم الىلذ.

ٌى اإلاخذاولت، مما ًىجم ِىه  اظدثماس  - ٌى الثابخت بذسحت ؤهبر مً ألـا اإلااظعت ألمىالها في ألـا

لها بلى هلذ بعهىلت.  ـّىباث جدٍى
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بت والبُّذة للّعش اإلاالي هزهش:آلاثاز الىاجمت عً العصس اإلاالي:  -ج )مدمذ  مً ؤهم آلازاس اللٍش

 (55-54الففداث ، 2118الفيرفي،، 

ت الاخخُاس والحشهت بع ب ِذم اللذسة ِلى الىفاء بااللتزاماث.آلاثاز اللسيبت للعصس اإلاالي -  : فلذان خٍش

ت الحفٌى ِلى الخفىماث الىلذًت. ذم اللذسة ِلى اغخىام الفشؿ اإلاخاخت، وفىاث فـش  ِو

ٌى في وكذ غير مىاظب مما ٌع ب في آلاثاز البعيدة للعصس اإلاالي:  - جففُت بّن الاظدثماساث وألـا

 بخذار خعائش.

 ألاشاليب الفىيت لدصيير الخزيىت: -4

ىت خالٌ الّلىد ألاخيرة ألظباب ِذة ؤهمها:      )ِاوف ولُم  حغيرث ؤظالُب واججاهاث حعُير الخٍض

  (219، ـفدت 2118ؤهذساوط، 

الاججاه الفّىدي لعّش الفائذة خالٌ الفترة مً بذاًت ظبُّىاث اللشن اإلااض ي بلى مىخفف  -

الثماهِىاث مىه، ألامش الزي ؤدي بلى اسجفاُ جيلفت الفشؿ البذًلت لالخخفاً بالىلذًت، وكذ شجْ رلً 

ىت. ً اإلاالُين ِلى البدث ًِ ؤظالُب ؤهثر هفاءة لدعُير الخٍض  اإلاذًٍش

م الىمبُىجش في  - ل الىلىد ؤلالىتروهُت ًِ وٍش ا في ؤظالُب جدٍى ؤظهم الخىىس الخىىىلىجي خفـى

ىت.  حغُير ؤظلىب حعُير الخٍض

الم  - مهمت في حعُير  وظُلت شالىمبُىج فلذ ؤـبذ، جلذم اإلااظعت بلى ؤديبذون ؼً  آلاليمجاٌ ؤلِا

ىت وهزا  ت والفّالُت ً لزل ، وهىدُجتجلىُاث الحعاب جىىس ؤدي بلى الخٍض اإلاشوهت في و جدلُم العِش

 ِلىالجذاٌو والبرامج اإلاخخفت ومً حهت ؤخشي ظاِذث ول مً  .واجخار اللشاساث بِذاد الخيبااث

ىت  خلُتااللشاساث الخذ اجخارِلى  هزه البرامج حعاِذف في اإلااظعت، جفُّل وجدعين حعُير الخٍض

ل  الخاـت في اخخُاس   فيها.  الخدىُمو مفادس الخمٍى

ىت بؽيل مؽترن بىاظىت اإلااظعت والبىىن، وجخممً ؤي ِملُت       وجىفز مٍّم ؤوؽىت الخٍض

ىت بداسة مباؼشة ليل  لإلداسة الجُذة للخٍض

)ِاوف ولُم مً الخذفلاث الىلذًت الذاخلت والخذفلاث الىلذًت الخاسحت، ألامش الزي ٌعخلضم ألاحي: 

 (211-211، الففداث 2118ؤهذساوط، 

م اإلااظعاث جىجيه ألامىال اإلاخاخت إلى أماكً الاخخياجاث اإلاىاشبت:  - جىفز مٍّم ألاوؽىت ًِ وٍش

الىبيرة خُث حّمل ِلى ِذة ؤـّذة: الفُّذ اإلادلي، الفُّذ ؤلاكلُمي والفُّذ الذولي. وجبّا لزلً 
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اث هلذًت ؼتى في الّذًذ مً اإلاذن فهي جخللى مخدفالث هلذًت مً مفادس ِذًذة هما حعذد  مذفِى

.  والذٌو

" جملً مفاوْ وفشوُ في هثير مً دٌو General Motorsو IBMبر ؤن اإلااظعاث الّمالكت مثل:"     

اث هزه  الّالم وجبّا لزلً فةن هلاه الخدفُل الخاـت بها جشجبي بإهماه مبُّاتها. هما جىدؽش مذفِى

لُت وهزلً في الّذًذ مً اإلاذن والذٌو التي ًخم فيها الخفيُْ ؤو في اإلااظعاث بين مياجبها وفشوِها اإلاد

  اإلاشاهض الشئِعُت لهزه اإلااظعاث.

وهدُجت لهزا الدؽّب في الّملُاث واخخالف وحّذد ؤماهً الخدفُل والذفْ، ؤـبذ لذي      

اإلااظعاث مئاث بن لم ًىً ؤالف مً الحعاباث اإلافشفُت، وهٍشا ألهه ال ًىحذ ظ ب مىىلي ًذِى بلى 

خلاد بمشوسة جىاصن ؤو حعاوي الخذفلاث الذاخلت والخذفلاث الىلذًت الخاسحت ليل خعاب مفش في، الِا

ل ألامىاٌ  لزلً فلذ ـاس مً اإلاخّين ؤن ًخىاحذ لذي اإلااظعاث هٍاما ٌّمل ِلى جدلُم ألاحي: )جدٍى

مً بّن الحعاباث بلى مىاكْ الاخخُاج لها واظدثماس الفىائن اإلاالُت الفافُت اإلاخاخت للماظعت 

  بذون ؤي جإخير(.

ث ِلى الخيبا وبِذاد جلذًشاث مً خالٌ سفْ كذسة اإلااظعاجىافم وجزامً الخدفلاث الىلدًت:  -

اث  دكُلت، ومً خالٌ جشجِب ؤولاِها بدُث ًخدلم جىافم صمني بين اإلالبىلاث الىلذًت واإلاذفِى

ذة اإلاىلىبت إلجمام مّامالتها بلى ؤدوى  اث ألاـس الىلذًت، ًمىً لهزه اإلااظعاث ؤن جخفن مً معخٍى

اث اإلاىافْ الّامت بترجِباث جممً خذ ممىً. وجلىم الؽشواث الىبيرة مثل ؼشواث البتروٌ وؼشو

بملخماها جدلُم الخىافم الضمني بين جدفُل معخدلاتها لذي الّمالء وظذاد فىاجيرها لذي الغير 

 بؽيل مىخٍم خالٌ الؽهش.    

ىفل       ممً ؤظلىب جضامً وجىافم الخذفلاث الىلذًت جىفير الىلذًت الالصمت في الىكذ اإلاىاظب، ٍو ٍو

للل مً ِملُاث اللجىء بلى الاكتراك بما ًخفن مً هزا للماظعت ؤن جخ ذتها الىلذًت ٍو فن ؤـس

اث ألاسباح. اث الفىائذ، ألامش الزي ًادي مْ بلاء الّىامل ألاخشي ِلى خالها بلى سفْ معخٍى  مذفِى

جلل ًِ فترة الائخمان التي ًخدفل  اإلاىسدون واهذ فترة الائخمان التي ًمىدها  براومً حهت ؤخشي      

فلذ ًلخط ي ألامش الخفاوك مْ اإلاىسدًً لخمذًذ فترة الائخمان ختى جخالءم مْ فترة الّمالء ا ِليه

ورلً في مداولت  ،ؤو ؤن جلذم اإلااظعت لّمالئها خفم لخعجُل الذفْ ،الائخمان اإلامىىخت للّمالء

ت ظذاد ما ترة الخدفُل مخىظي فما ٌعمذ بخخفُن ب ِليهم مً معخدلاث لدصجُّهم ِلى ظِش

 (248، ـفدت 1999)ببشاهُم مىير هىذي،  للمىسدًً.مْ همي العذاد  جخالءمختى 
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خُىما ًدشس الّمُل ؼُيا للماظعت فال ٌّني هزا ؤن حصسيع عملياث ملاصت وحصىيت الشيكاث:  -

م، ؤو ؤهه كذ جم  ألامىاٌ باجذ مخاخت للماظعت، فىثيرا ما ًلاٌ للماظعت ؤن الؽًُ لم ًٌض في الىٍش

خه  بًذاِه في خعاب اإلااظعت لذي البىً، جم جفاجئ اإلااظعت بإن الؽًُ لم ًخم جدفُله ؤو حعٍى

ُذ وؤن ؤمىاله مخاخت  بّذ. لزلً ًخّين ؤن ًخإهذ البىً ؤن الؽًُ اإلاىدُ في خعاباث اإلااظعت له ـس

ل الؽُياث بلى هلذًت كذ ورلً كبل ؤن ًخخز بحشاءاث ـشف كُمخه للماظعت. والؼً  ؤن ِملُت جدٍى

ذ ؤو ؤًت وظُلت ؤخشي،  م البًر جإخز في بّن ألاخُان وكخا. فبذاًت ًدعلم البىً الؽًُ ظىاء ًِ وٍش

زم ًإخز الؽًُ دوسجه مً خالٌ الىٍام اإلافشفي كبل ما جىلْ الىلىد جدذ جفشف اإلااظعت، وكذ 

ذ ؤو حّذد جخمْ الؽُياث اإلاعخلمت مً ِمالء ملُمين في مذن ه ٌى البًر ائُت للخإخير بع ب جإخش ـو

ؤوشاف ِملُت جذاٌو الؽًُ، فمثال كذ حعخلم اإلااظعت ؼُيا وجىدِه في بىىها الزي ًخّين ِلُه بذوسه 

بسظاله بلى البىً اإلاسحىب ِلُه الؽًُ، وجإخز هزه الّملُت وكخا لِغ باللفير. ولدعهُل ِملُاث 

ت الؽُياث وؽإث في البىىن غشف م ت الؽُياث. حعٍى )ِاوف ولُم لاـت ًخم مً خاللها حعٍى

 (211، ـفدت 2118ؤهذساوط، 

ُذ البىً لذي اشخخدام الشيكاث الؼافيت:  - ٌؽير مفهىم الؽُياث الىافُت بلى الفشق بين ـس

الخيبا بّملُاث جدفُل اإلااظعت وسـُذ اإلااظعت بسجالث البىً، وفي ٌل اسجفاُ كذسة اإلااظعت ِلى 

الفترة الضمىُت التي جىلط ي بين  وظذاد الؽُياث اإلاشجبىت بيؽاوها بذكت، حعخىُْ ؤن حعخفُذ مً

ش الؽًُ وبين سحب كُمخه فّلُا مً خعاب اإلااظعت لذي البىً.  )ِاوف ولُم ؤهذساوط، جدٍش

 (212، ـفدت 2118

مً فىشة الؽُياث الىافُت ورلً بسحب ؼُياث ِلى خعابها لذي البىً  اإلااظعت حعخفُذهما      

ُذ رلً الحعاب ِلى الشغم مً ؤن دفاجشها جٍهش ىبْ ال ًمىً للماظعت ؤن بالو ، ِذم هخابت ـس

الىافُت ما لم جىً كادسة ِلى الخيبا بدشهت خعابها لذي البىً بذكت وافُت  الؽُياثحعخفُذ مً 

ُذ رلً الحعاب لعذاد ؼُياث ظبم ؤن خشستها، ورلً ِىذما ًخلذم  ججىبها مخاوش ِذم هفاًت ـس

  (586، ـفدت 1997)ِبذ الغفاس خىفي ،  اإلاعخفُذون لسحب كُمتها.

ىتًبدث  حصسيع عملياث الخدصيل: - دائما ًِ ؤظالُب ؤظُش لخدفُل الزمم، وحعخخذم  ؤمين الخٍض

ْ ِملُاث الخدفُل وجىحُه ألامىاٌ بلى الاخخُاحاث اإلاىلىبت، وزمت  ؤظالُب فىُت ِذًذة لخعجُل وحعَش

 (214-213، الففداث 2118)ِاوف ولُم ؤهذساوط، وظائل هامت لخدلُم رلً ؤهمها: 
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ذ بذال مً بسظالها ؤوال بلى اإلاشهض الشئِس ي بسظاٌ -  ،الؽُياث الىاسدة للماظعت مباؼشة لفىادًم البًر

ل الؽُياث بلى هلذًت، ومْ الخىىس الخلني ؤـبدذ هىان  ورلً بهذف جىفير الىكذ الزي ًخم فُه جدٍى

ت جممً جدفُل الؽُياث في لحٍاث.  وظائل ؤهثر ظِش

ْ جدفُل معخدلا - ت العذاد خاـت ؤخذ ؤهم مداوس حعَش ث اإلااظعت، هى خث ِمالئها ِلى ظِش

 باليعبت للمعخدلاث الىبيرة.

ن البىً الزي  الاجفاقم ًخكذ  - مّه  خّاملًبين اإلااظعت والّمُل ِلى ؤن ًلىم هزا ألاخير بخفٍى

اظخالم الّمُل  جفُذالخاـت باإلااظعت بمجشد كُامها بدعلُم اإلاعدىذاث التي  الفىاجير عذاد ب

ش ؼًُ بلُمت جلً الفىاجير، وكذ جلجإ اإلااظعاث  ،للبماِت فغيرة بلى الورلً دون الحاحت بلى جدٍش

  (243، ـفدت 1999)ببشاهُم مىير هىذي،  .ءمالمً الّ ااظخخذام مىذوبين ًلىمىن بالخدفُل هلذ

ادة برا واهذ ِملُت التروي في عملياث شداد الالتزاماث:  - ؤلاظشاُ في جدفُل اإلاعخدلاث جادي بلى ٍص

ُذ الىلذي اإلاخاح للماظعت، فةن التروي في ظذاد الالتزاماث اإلاعخدلت ِلى اإلااظعت ٌعاِذ ِلى  الـش

، وؤهمها: ذة هلذًت لفترة ؤوٌى  (214، ـفدت 2118)ِاوف ولُم ؤهذساوط،  جىفير ؤـس

 بفترة الائخمان التي ًمىدها مىسدو ودائىى اإلااظعت، ومً الخفىماث التي ًمىدها اإلاىسدون.الاظخفادة  -

م بىىن مدلُت جبّذ هثيرا ًِ ملش اإلااظعت الذائىت ختى حعخغشق ِملُت جدفُل  - العذاد ًِ وٍش

. واظخّماٌ همبُاالث بذال مً الؽُياث،  وخفم الؽُياث مً خعاباث اإلااظعت في البىىن وكخا ؤوٌى

خ اظخدلاكها جخمىً اإلااظعت مً خاللها الاظخفادة  خُث جدُذ الىمبُاالث فترة صمىُت ختى جاٍس

ُذها الىلذي.  بـش

)مدمذ  ؤهم الّىامل اإلاازشة في اخخُاساث البىً هجذ: اخخياز البىك الري جخعامل معه اإلاؤشصت: -

  (511، ـفدت 2118الفيرفي،، 

خُث جمُل مٍّم اإلااظعاث بلى الخّامل مْ البىىن الىبيرة اللادسة ِلى جلبُت حجم البىك:  -

والظُما ؤن هىان كُىد اكخفادًت وكاهىهُت ِلى ملذاس اللشوك التي ًمىً ألي بىً مىدها  ،اخخُاحاتها

 للّمُل الىاخذ.

لبىً ؤن ًمىده خُث جدذد هزه العُاظت اإلابلغ الزي ًمىً لالصياشت الائخماهيت للبىك:  -

 وعبت الفائذة التي ًدذدها البىً للماظعت.، و مذة اللشك اإلامىً الحفٌى ِلُه، و للماظعت

: هجذ ؤن بّن البىىن جدبْ ظُاظاث مخدفٍت والبّن مدي اإلاخاػس التي ًمكً أن ًخلبلها البىك -

 ٌّين مخاوش مشجفّت.
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اإلاىاكف الفّبت، والبّن ألاخش كذ : فهىان بّن البىىن جذِم ِمالئها في دزجت الىالء للعمالء -

 ًمْ لغىوا ِلى ِمالئها لدعذًذ كشولهم لها برا ما ٌهشث ِليهم بّن بىادس المّف.

  :على الشسوغ البىكيتالخفاوض  -.2.4

ىت في خالت اإلااظعاث الىب      ِلى الخفاوك مْ البىً اإلاخّامل مّه بخفىؿ  ري ٌّمل معاوٌ الخٍض

ٌ ، و مً ؤحل جخفُن جيلفت اللشكول مً الخذماث التي ًلذمها له  الؽشوه  ٍيىن الخفاوك خى

 (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 254)  التي ًمىدها البىً. اإلاخّللت باللشك

ٌّشف ظّش الفائذة ِلى ؤهه ؤحش هشاء الىلىد ًلتزم بذفّه بلى البىً  معدالث الفىائد:الخفاوض على  -

ما  فمنها وجذخل اِخباساث هثيرة في جدذًذ مّذٌ الفائذة، ،ملابل الخىاٌص اإلااكذ له ِلى العُىلت

 الفائذةراجه ومنها ما ًشجبي بىلُّت العىق الىلذي. ومً هاخُت هُيله ًترهب مّذٌ  ًشجبي باللشك

  اإلاّذٌ اإلاشحعي والّمىالث. :مً مشهبخين ؤظاظِخين همات باليعبت لللشوك الّادً

لُه ًمىً ولْ مّذٌ الفائذة في   (34)(71، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ،  :تالخالُ الّالكتِو

 

اإلاّذٌ اإلاشحعي هى اإلاّذٌ الزي جدعبه البىىن ِلى اللشوك  الخفاوض على اإلاعدل اإلاسجعي: -

هى مّذٌ مىحه  ًخخز همشحْ لخدذًذ اإلاّذالث النهائُت،  اإلامىىخت ألخعً الضبائً واإلاّذٌ اإلاشحعي

لُه فةهه باليعبت لللشوك الّادًت لِغ هى اإلاّذٌ النهائي لللشك ولىىه مّلم جدعب ِلى ؤ ظاظه ِو

 (71، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ، مّذالث الفائذة النهائُت. 

الّمىلت هي ِباسة ًِ مجمُى ما ًخلالاه البىً هٍير ألاحّاب التي ًخدملها  الخفاوض على العمىالث: -

)الىاهش . وال ًمىً بإي خاٌ مً ألاخىاٌ ؤن جيىن هزه الّمىالث مّذومت ،ِىذ اللُام بّملُت اللشك

 (71، ـفدت 2114لىشػ، 

خ اهىالق  الخفاوض على أًام الليمت: - خعاب الفىائذ ًخمْ بلى ؼشوه خعابُت منها ما ًخّلم بخاٍس

ّني بخعاب الفىائذ ؤو ما ٌعمى  خ اللُمت َو الُىم الزي حسجل فُه البىىن الّملُاث الىاججت ًِ خاٍس

  (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 254) الخّامالث مْ اإلااظعاث ظىاء دائىت ؤو مذًىت.

ُفاث، ولخدلُم هزا الهذف       ىت ًداٌو جخفُن جيلفت اللشوك وحٍُّم سبدُت الخٌى ؤمين الخٍض

ِلُه ؤن ًيىن ِلى ِلم جام بالؽشوه البىىُت التي ًخم جىبُلها ِلى ِملُاث الاكتراك، والخفاوك مْ 

جخفُن جيلفت ًىم مً ؤًام اللُمت وهزا ما ٌعاِذ ِلى  2بلى  1البىً ًيىن مً خالٌ جخفُن مً 

  (Jacques Teuie,, 1997, p. 474) .اللشك

 معدل الفائدة = معدل المرجعي + العموالت.
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ورلً ِلى خعب ما ًلي:  ًخم الخفاوك ِلى خىىه اللشك،الخفاوض على خؼىغ اللسض:  -

(Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 254) 

لى اإلاعمىح به للخفم، والزي  خىل شلف الخصم: الخفاوض - الخفاوك ًيىن خٌى العلف ألِا

ىتها  .ًدذد ِلى ؤظاط معخىي وؽاه اإلااظعت وولُّت خٍض

شجىض ِلى جىفير وجدلُم ألاهذاف الخالُت: الخفاوض خىل مبلغ السحب على اإلاكشىف -  Georges): ٍو

Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 254) 

  .اث ىت وجلذًش ول مً اإلالبىلاث واإلاذفِى  بِذاد مىاصهت الخٍض

  .ماٌ اإلادلم  معخىي سكم ألِا

 .)ىت  الهُيل اإلاالي للماظعت واخخُاحاتها اإلاالُت )اإلادذدة في حذٌو مىاصهت الخٍض

  .المماهاث التي جلذمها اإلااظعت للبىً والّالكت التي جشبىهما 

ين مً المماهاث: :على الظماهاثالخفاوض  - ىحذ هِى -165، الففداث 2114)الىاهش لىشػ،  ٍو

168)  

جشجىض ِلى الخّهذ الزي ًلىم به ألاشخاؿ والزي بمىحبه ٌّذون بدعذًذ  الظماهاث الشخصيت: -

خ الاظخدلاق ِذم اإلاذًً في خالت لى هزا ألاظاط فالممان  ،كذسجه ِلى الىفاء بالتزاماجه في جاٍس ِو

 الصخص ي ال ًمىً ؤن ًلىم به اإلاذًً شخفُا، ولىً ًخىلب رلً شخق زالث لللُام بذوس المامً. 

وجخمثل هزه المماهاث  ،وجشجىض المماهاث ِلى مىلُى الص يء اإلالذم للممانالظماهاث الحليليت:  -

ٌى الثابخت الخللُذًت مثل:)العلْفي كائمت و  الخجهيزاث والّلاساث...(، وحّىى هزه ، اظّت مً ألـا

ل اإلالىُت ورلً مً ؤحل لمان اظترداد اللشك.   ألاؼُاء ِلى ظ ُل الشهً ولِغ ِلى ظ ُل جدٍى

مً غير اإلاهم الخفاوك ِلى حمُْ الؽشوه البىىُت ولىً الهذف مً أشاشياث الخفاوض مع البىك:  -

الخفاوك هى كُادة اإلااظعت بلى الاكخفاد في الخيالُف اإلاالُت، لهزا ًجب ؤن جيىن اإلافاولاث خٌى 

  (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 255) الّملُاث ألاهثر ؤهمُت مً خُث الحجم واإلاذة.

ىت لِغ هى الىخُذ الزي ؤمين      هجذ بلى حاهبه اإلاذًش في  فلذمْ البىً،  ٍخفاوكو  ًخّامل الخٍض

 Michel). ، هزا الذوس ًلىم به اإلاذًش اإلااليالىبري اإلااظعاث الفغيرة واإلاخىظىت بِىما في اإلااظعاث 

Sion, 1998, p. 120)  ىت ؤو اإلاذًش اإلاالي البذ ؤن جخىفش ِىذهم الخبرة واإلاّشفت وبالخالي ظىاء ؤمين الخٍض

إلحشاء ِملُت الخفاوك خٌى الؽشوه البىىُت، ومً حهت ؤخشي البذ ؤن جخىفش في اإلااظعت ؤًما 

  (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 255) الّىاـش والؽشوه الخالُت:
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 :حمُْ اإلافاولاث مْ البىً ال جيىن فّالت بال برا واهذ اإلااظعت في ولُّت  وطعيت اللىة

ت، وهزا مً خالٌ جدلم الؽشوه الخالُت: )مشدودًت مالُت مهمت، ولُّت مالُت حُذة،  اكخفادًت كٍى

ؤفاق واظّت للىمى الاكخفادي، خعاب بىيي ٌّمل ِلى ؤظاط كىاِذ مذًىت واظخّماٌ فّاٌ ودكُم 

 .لللشوك البىىُت(

 :بّن ؤوكاث العىت حّذ غير مىاظبت للمفاولاث خٌى الؽشوه البىىُت،  الىكذ اإلاىاشب

وبالخالي البذ مً الخفاوك ِىذما جخىفش اإلاّىُاث ألاظاظُت الخاـت باإلااظعت مثل: خشوج اإلايزاهُت 

ىت.  اإلاالُت ؤو حذٌو مىاصهت الخٍض

 كسازاث الخدكم في حصيير الخزيىت: -.3.4

ىت يهذف بلى لمان اإلاىاسد اإلاالُت للماظعت في اإلاذي اللفير، وهلفذ هىا       بن مُذان حعُير الخٍض

اللذسة ِلى مىاحهت الاظخدلاكاث والالتزاماث، ومً حهت ؤخشي ًمىً للماظعت ؤن جدلم فىائن 

حعخغل  مالُت في فترة كفيرة هدُجت الشواج الاكخفادي، وهزا هى اإلاهم بدُث ؤن هزه الفىائن كذ

ُف اإلاالي اللفير ألاحل ِىلا ِلى ججمُذها في اإلااظعت.     لخىفير ؤسباح مً ِملُت الخٌى

 : كسازاث جىؿيف فائع الخزيىت .2.3.4

ُف مىاظب لفىائن  ٌّمل      ىت ِلى اظخّماٌ الىظائل اإلاالُت اإلاخىفشة لخدلُم جٌى ؤمين الخٍض

ُف اإلاالي ِذة ؤؼياٌ وهزا خعب اإلاذة  ىت ورلً إلاذة جيىن كفيرة ألاحل ِادة، هما ؤن لخٌى الخٍض

ُف: ٌوالحجم. هما  ً ؤظاظُين في اخخُاس الخٌى  ,Georges Langlois, Michèle Mollet)ّخمذ ِلى مُّاٍس

2011, p. 251) 

 :ُف الفّلي ؤو اإلادخمل الزي جدفل ِلُه اإلااظعت مً ّائذال وهى اإلاسدودًت اللفير  الخٌى

ىت الّالكت بين ؤًما وهى  ألاحل، ُف و  فائن الخٍض  اإلاالي.ما ٌّىد به هزا الخٌى

 ًت ودون  الىلذًتِلى اظترحاُ  اإلااظعت هىا بمياهُت هلفذو  :ألام ئش فادخت خعاجدلم  بعِش

ُف في ألاظهم الزي ٌؽيل خىش ِلى سؤط اإلااٌ  ُف اإلاالي اللفير ألاحل، مثل الخٌى مً حشاء الخٌى

ُف في ظىذاث الحلىق اإلاخذاولت فةنها حؽيل خلُلت ألامان باليعبت بليها، هما ؤن  اإلااظعت، ؤما الخٌى

ُف بمّذٌ زابذ ًمثل خىش اإلاّذٌ برا اسجفْ اإلا ُف بمّذٌ الخٌى ّذٌ في العىق الثاهىي، ؤما الخٌى

  وبالخالي فةن مُّاس اإلاشدودًت ًدىاظب ِىعُا مْ مُّاس ألامً.مخغير فالخىش هىا في اهخفاك اإلاّذٌ. 

ىت اهخماموعخيخج ؤن  ومىه      الالصمت بإكل جيلفت وفي ول وكذ،  العُىلت جىفير  ًىفب في ؤمين الخٍض

ُف،  ألامانجدلُم  زم خباس اإلاخغيرة الجبائُت ألن الىىاجج اإلاخىفشة ًىبم ِليها في الخٌى مْ ألاخز بّين الِا
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 بما ًلي:في اإلااظعت الاكخفادًت ًشجبي  ُفٌالخى  الخخُاس هما ؤن الّامل اإلادذد ، اكخىاِاث حبائُت

ُف) ُف  الخىكّاثو  اإلاذة اإلالذسة للخٌى خٌى جىىس مّذٌ الفائذة ومّذالث الفشف في خالت الخٌى

ُف الف .(ألاحى ُت بالّملت وظىدىاٌو فُما ًلي ؤهم الىشق  ،جإخز ؤؼياال مخّذدة تئن اإلاالُىابن جٌى

ُفِملُت  اإلاعخّملت في   .الخٌى

 بلى ما ًلي: وجلعم ججميد ألامىال إلادة معلىمت: -

ُف حّىي للماظعت الحم في  الىدائع ألجل: - ُف والعُىلت، فخاـُت الخٌى ججمْ بين خاـُتي الخٌى

الحفٌى ِلى ِائذ في ؼيل فائذة، بِىما خاـُت العُىلت حّني ؤن اإلاذة التي جبلاها الىدٌّت في البىً 

لت، باإللافت بلى وحىد بمياهُاث سحبها في ؤي وكذ ولىً بّذ اظدُفاء بّن الؽشوه  لِعذ بالىٍى

  (27، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ،  ت مثل ؤلاخىاس اإلاعبم.المشوٍس

جفذس ملابل كشك كفير ألاحل ؤو مخىظي ًدمل حّهذ مً اإلادشس  ظىذاثهي  :أذوهاث الصىدوق  -

خ اإلادذد   س مً وشف البىً مً ؤحلذؤو لحامله وجف اظميجىخب جدذ ؼيل و بالدعذًذ في الخاٍس

مّذٌ الفائذة في هزا الؽيل ًخفاوك ِلُه، هما ًىحذ ؤًما  ،مً الحفٌى ِلى ألامىاٌ جمىُىه

جي، ؤما اإلاذة فهي  ؤروهاث راث الاظخدلاق اإلادذد والثابذ وؤروهاث الادخاس راث مّذٌ فائذة جذٍس

ذة،  ظىىاث. 5جتراوح ما بين ؼهش بلى     (28، ـفدت 2113)بخشاص ٌّذٌ فٍش

 بلى ما ًلي: وجلعم :تفي الليم اإلاىلىلالخىؿيفاث  -

ِباسة ًِ وسكت مالُت جث ذ امخالن خائضها لجضء مً سؤط ماٌ اإلااظعت  وهى  :ألاشهمالخىؿيف في  -

باء التي جيخج ًِ امخالن هزه الىسكت ، التي ؤـذسجه مْ الاظخفادة مً ول الحلىق وجدمل ول ألِا

لُه ف ُف في ِو للعىق الثاهىي وال ًمىً ؤن ًخّلم بال بالجضء  معخمشة ألاظهم ًخىلب مخابّتةن الخٌى

ىت  ُف في ألاظهم ٌّخبر خىش ِلى اإلااظعتاإلااظعت، ألاهثر دًمىمت في خٍض  Georges). هما ؤن الخٌى

Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 252) 

العىذاث ِباسة ًِ وسكت مالُت جث ذ دائيُت خاملها للماظعت التي ؤـذستها،  :الخىؿيف في الصىداث -

عخفُذ خامل العىذ مً ول الحلىق  لى هزا ألاظاط فالعىذ هى ِباسة ًِ بزباث لّملُت كشك، َو ِو

ت التي كذ جيىن بمّذٌ  ً وخاـت الاظخفادة مً الفائذة العىٍى التي ٌعخفُذ منها دائىى اإلااظعت آلاخٍش

 (87، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ،  .ؤو مخغير وبأحاٌ مدذدة زابذ ِادة

ِملُت ًلىم بها البىً ورلً ب ُْ العىذاث للماظعت التي هي  :عملياث إعادة شساء الصىداث -

خ مدذد وبعّش مخفم ِلُه، وحؽمل  حؽتريها مْ الاخخفاً بميزة اللذسة ِلى بِادة ؼشائها خالٌ جاٍس
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هزه الّملُت ول مً العىذاث وظىذاث الحلىق اإلاخذاولت هما ًىحذ ِذة ؤهىاُ: ِملُت بمّذٌ زابذ، 

خ الخشوج غير مّلىم. خ الخشوج مّلىم، وبمّذٌ مخغير مْ جاٍس  Georges) بمّذٌ مخغير مْ جاٍس

Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 252)  

ُف الجماعي  :الخىؿيف عً ػسيم الىشاػت اإلااليت -ث حّخبر الىظاوت اإلاالُت مثل: "مىٍمت الخٌى

 مً ؤهم مىٍماث الىظاوت اإلاالُت في ؤوسبا وخاـت في فشوعاوالتي جخيىن خاـت مً:  ، لللُم اإلاىلىلت"

هي  (:Sociétés d’investissements en capital variable) ال مخييراإلاشسكت الاشدثماز ذاث زأس  -

 ،دفٍت اللُم اإلاىلىلتمولُّتها جلىم ِلى حعُير  هُئت كاهىهُت حعير ِامت مً وشف ماظعت كشك

ُف في ؤظهم  فت خُث ًمىً بِادة بُّها في ؤي وكذ،  (SICAV)الخٌى ٌّىي ميزة العُىلت للمبالغ اإلاٌى

يىن اإلاشدود كلُال هٍشا لخيالُف الدعُير اإلاّخبرة. ذة،  ٍو   (118، ـفدت 2113)بخشاص ٌّذٌ فٍش

هي جىٍُماث لِغ لها  (:Les Fonds communs de placement) صىادًم الخىؿيف اإلاشتركت -

ذد  م خفق اظمُت ِو ت وحّخبر ملىُت مؽترهت لللُم اإلاىلىلت، وجخىصُ ًِ وٍش شخفُت مّىٍى

  (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 167)الحفق ًشجفْ باالهخخاب في خفق حذًذة. 

هي جىٍُماث لِغ لها شخفُت  (:Les Fonds communs de créances)صىادًم اإلاشتركت للحلىق  -

ت  وحّخبر ملىُت مؽترهت للحلىق.  مّىٍى

مخذاولت في ظىق مىٍمت مخخلفت ًِ البىسـت وهي ظىذاث  الخىؿيف في شىداث الحلىق اإلاخداولت: -

الث  م الخدٍى وجمثل خلىق راث ؤحاٌ مدذدة. هما جيخلل اإلالىُت في ظىذاث الحلىق اإلاخذاولت ًِ وٍش

مىً جفيُفها هما ًلي: مً خعاب بلى خعاب  ٍو

، مّذٌ زابذب وجخميز الىلب وحىد معخمش خعب وبؽيلس مً وشف البىً ذجف شهاداث ؤلاًداع: -

 .D). إلاذة ظىت ؤو ؤكل الثاهىي  لخذاٌو في العىق لكابلت  مً خُث ؤنهالىدائْ ألحل هفغ خفائق اولها 

Georges, J.P.Jobard, 1990, p. 850) 

ا ب جلىم بةـذاس هزه العىذاث الذولت شىداث الخزيىت اللابلت للخداول: - دُث ؤن الفىائذ جذفْ ظىٍى

باألحجام الفغيرة ن ظُىلت المهي  لعىذاثلهزه االخذاٌو  ميزةغير ؤن ؤهمُت وبمّذٌ زابذ، 

 الىبيرة. اإلاخىظىت و و 

مً ؤحل جىفير العُىلت جفذسها اإلااظعت مخذاولت  هي ِباسة ًِ ظىذاث خلىق و  شىداث الخزيىت: -

ىت كفيرة خاسج العلً البىيي ىذ  ؤكل( وبمّذٌ زابذ،إلاذة ظىت ؤو ) ِملُا مذة خُاة ظىذاث الخٍض ِو

ذ الاظخدلاق  . وبالخالي فالعىذ هى ذ كُمت العىذ ممافا بلُه الفائذة اإلادذدةًعذح ًخمخلٌى مِى
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 ,Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011)وسكت مالُت جث ذ دائيُت خاملها للماظعت التي ؤـذستها. 

p. 235) 

جفذس مً وشف البىً  هي ظىذاث خلىق مخذاولت :مخىشؼت ألاجل كابلت للخداول أذوهاث  -

جىفش ظُىلت خاسج العلً البىيي وجخميز بمّذٌ زابذ ؤو و  الاكخفادًت واإلااظعاث اإلاالُت واإلااظعاث

 .Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p)ظىت ؤو ؤكل. جتراوح ما بين  خُاتها ذةهما ؤن م، مخغير

168) 

 Georges)هزه الّملُت هجذ ما ًلي:  ؤهم الىشق اإلاعخّملت في الخىؿيف في مؤشصت أخسي: -

Langlois, Michèle Mollet, 2011, pp. 252-253) 

اإلاىسدًً ِلى الحعاب ِىلا ؤن جاحل العذاد في آلاحاٌ جلىم اإلااظعت بدعذًذ دًىن  :خصم اإلاىزد -

لت، ت"، الىٍى عمى ؤًما "بخفم الدعٍى ما ٌعمذ للماظعت باالكخفاد في الخيالُف مً خالٌ وهزا  َو

  اإلاالُت. فىائنال جللُل خذمت الذًً وامخفاؿ

بال في بواس  في الحعاب الجاسي للماظعت ًخم هزا الدع ُم :للمؤشصت م على الحصاب الجازي بيحص -

ت مً اإلااظعاث   .في وؽاه اكخفادي ما اإلاؽترهت مجمِى

وحّخبر خالت  ،مالُت خين ِباسة ًِ ماظعتاإلااظع بخذي واهذبرا ممىىت  :خينألكثر مً شيكسوض  -

ت بلى ماظعت ؤخشي  مىذ كشك جىافم ِلىاإلااظعت  خُث ؤن اظخثىائُت الّالكاث  وجىمُت مً ؤحل جلٍى

ت  . فُما بُنهما الخجاٍس

وحعخّمل مً ؤحل الاخخُاه مً مخاوش الفشف والتي جخم ِلى ؼيل ججمُذ  الخىؿيف بالعملت: -ح

 ؤحى ُت جىخدب لفترة كفيرة.  ؤو ؼشاء ظىذاث بّملت بىىُتالّمالث في خعاباث 

  :الخمىيل الداخلي كسازاث -.3.3.4

ل حؽىُلت اإلافادس التي خفلذ منها اإلااظعت ِلى      ل  ًلفذ بمفادس الخمٍى ألامىاٌ بهذف جمٍى

ل كفير ألاحل ؤهمُت بالغت لمً الهُيل اإلاالي ألي  ،اظدثماساتها ؤو ِملُاتها الاظخغاللُت دخل الخمٍى ٍو

ماظعت، ورلً ليىهه ِادة ما ٌعخخذم إلاىاحهت الىفلاث اإلاخّللت ؤظاظا بالدؽغُل الّادي للىاكاث 

 ؤلاهخاحُت، ورلً بغشك الاظخفادة وجدلُم الخىاصن اإلاالي. 

     ّ ل الذاخلَو ل الزاحي مً ؤهم مفادس الخمٍى ُت التي جلّب دوسا هاما في جىمُت اإلااظعت خبر الخمٍى

ٌى الاكخفادًت دون اللجىء بلى مفادس خاسحُت للحفٌى ِلى  ادة ألـا شها مً خُث ؤهه ًممً ٍص وجىٍى

اإلاىاسد اإلاالُت الكخىائها. وبالخالي جدمل ؤِباء مالُت مباؼشة والفىائذ ودفْ ؤكعاه الذًىن، وهزا مً 
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ذ مً اللذسة ؤلاكترالُ ؽاسن بففت مباؼشة في الّملُت الخىظُّت لها مً ؼإهه ؤن ًٍض ت للماظعت َو

 (35-27، الففداث 2118)ؤخمذ بىساط، خالٌ اظخدذار اظدثماساث حذًذة. 

ل هفعها بىفعها مً خالٌ  :مفهىم الخمىيل الداخلي )الخمىيل الراحي( -أ حّني بمياهُت اإلااظعت لخمٍى

ً وؽاوها  وهزه الّملُت ال جخم بال بّذ الحفٌى ِلى هدُجت الذوسة، وهزه الىدُجت ًماف بليها ِىفٍش

، 1998)هاـش دادي ِذون، هامين ٌّخبران مىسدا داخلُا للماظعت، وهما: "ؤلاهخالواث واإلااوهاث". 

ل  (83ـفدت  ل اإلاخىلذ ومً خالٌ ما ظبم ًمىً اظخخالؿ ؤن الخمٍى الذاخلي للماظعت ًمثل الخمٍى

واإلاالي وهزا الاظخثىائي للماظعت خالٌ الذوسة ؤلاهخاحُت واإلاّبر ِنها  ًِ مجمُى اليؽاه الاظخغاللي

ل الزاحي الزي ًمثل  ل الزاحي ًِ مفهىم الخمٍى خخلف مفهىم كذسة الخمٍى ل الزاحي، ٍو بلذسة الخمٍى

ظعت بّذ وشح جىصَْ ؤسباح الؽشواء واكخىاُ حمُْ الفائن الىلذي الفافي الزي جدلله اإلاا 

، 2118)ؤخمذ بىساط، اإلافاٍسف اإلاالُت والجبائُت، خُث ًمىً بٌهاس رلً مً خالٌ الّالكاث الخالُت: 

 (28ـفدت 

 

 

ل الزاحي بّذ جىصَْ       ل الزاحي فهى اإلابلغ الىلذي اإلاخبلي لذي اإلااظعت مً كذسة الخمٍى ؤما الخمٍى

 ألاسباح ِلى ؤصحاب اإلااظعت.

 

 

 

ل الزاحي مً ؤي ماظعت مً الّىاـش ألاظاظُت الخالُت:  :الخمىيل الراحي مكىهاث - ًخيىن الخمٍى

 (35، ـفدت 2118)ؤخمذ بىساط، 

ن الىلق  ؤلاهخالكاث: - ت اإلاخففت لخٍّى جي الزي ًدذر بفىسة فّلُت ؤو وهي اإلابالغ العىٍى الخذٍس

ت ِلى ِىاـش الاظدثماساث التي جخذهىس كُمتها مْ مشوس الضمً، هدُجت الاظخّماٌ ؤو الخلف ؤو  مّىٍى

 الخلادم الخىىىلىجي.

ًدخجض لغشك مىاحهت خعائش  اإلااظعتحّشف ِلى ؤنها ميىن مالي مً ؤمىاٌ  اإلاخصصاث:و اإلاؤوهاث  -

مدخملت ؤو ؤِباء ممىىت الحذور في اإلاعخلبل، خُث جبلى مجمذة داخل اإلااظعت بلى خين ًخدلم 

 الخىش ؤو الّبء الزي وىهذ مً ؤحله.

 + حصص المخصصات والمؤونات ذات الطابع االحتياطي. اإلهتالكات حصص+  الصافية التمويل الذاتي = نتيجة الدورة قدرة

 

  .األرباح الموزعة –التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي

 اإلهتالكات + المؤونات + أرباح صافية غير موزعة.التمويل الذاتي = 
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ل الذاخلي باإلالىُت باليعبت للماظعاث الاكخفادًت ألازباح اإلادخجزة:  - حّخبر اإلافذس الىخُذ للخمٍى

ل بىاظىت وخاـت الفغيرة واإلاخى  ظىت، والتي ال جخمىً مً اللجىء لألظىاق اإلاالُت مً ؤحل الخمٍى

وشح ألاظهم والعىذاث. خُث جخمثل ألاسباح اإلادخجضة في الىدُجت الفافُت التي جدللها اإلااظعت مً 

ت. ت والاظدثماٍس  الّملُاث الجاٍس

ل اخخُاحاتها مً  بن ِذم كذسة اإلااظعت الاشخيالل:الخمىيل الخازجي لدوزة كسازاث  -.4.3.4 ِلي جمٍى

ل الزاحي ًجّلها جلجإ بل لى خالٌ الخمٍى والزي ًلفذ به جلً ألامىاٌ  لفير ألاحلال وشق ؤخشي للخمٍى

ذ ِادة ًِ ظىت.  الاكخفادًت التي جدفل ِليها اإلااظعت مً الغير، وجلتزم بشدها خالٌ فترة ال جٍض

ل الخاسجي لذوسة ٍو  :يفُما ًل ؤهمها بٌهاس ًمىً  ،ِذة ؤؼياٌ الاظخغالٌإخز الخمٍى

ل كفير ألاحل جدفل ِلُه اإلااظعت مً اإلاىسدًً، الائخمان الخجازي:  - ٌّشف ِلى ؤهه هُى مً الخمٍى

اث آلاحلت للعلْ التي جخاحش فيها ؤو حعخخذمها في الّملُت الفىاُِت، ؤو في الفترة  خمثل في كُمت اإلاؽتًر ٍو

خ ؼشاء البماِت ؤو اإلاى  اث، خُث ًدعنى الفاـلت بين جاٍس خ حعذًذ كُمت هزه اإلاؽتًر اد ألاولُت وبين جاٍس

، 1999)ببشاهُم مىير هىذي، للماظعت خالٌ هزه الفترة الاظخفادة مً جلً ألامىاٌ التي اخخفٍذ بها. 

 (532ـفدت 

ألاحل التي جدفل ِليها اإلااظعت مً ًلفذ باالئخمان اإلافشفي اللشوك اللفيرة الائخمان اإلاصسفي:  -

ىت، والتي حعخدم  ل الخيالُف الّادًت واإلاخجذدة لإلهخاج وحغىُت مخىلباث الخٍض البىىن بغشك جمٍى

 (38، ـفدت 1999)ببشاهُم مىير هىذي،  ِادة ِىذما جدفل اإلااظعت ِلى ِىائذ مبُّاث مىخجاتها.

 بلى وحىد ـىس ؤخشي لالئخمان اإلافشفي ًمىً بًجاصها هما ًلي:هزا باإللافت 

  وهجذ:كسوض الخزيىت التي جلىم على الحلىق الخجازيت:  -

 :هى ؼيل مً اللشوك كفيرة ألاحل التي ًمىدها البىً الخجاسي لضبائىه  الخصم الخجازي

ت ًِ خاملها  ا، واإلاخمثل في كُام البىً بؽشاء الىسكت الخجاٍس ِمىما واإلااظعاث الاكخفادًت خفـى

خ، بمّنى ؤخش  خ الاظخدلاق، ومً زم فهى ًدل مدل الذائً في جدفُل كُمتها ِىذ هزا الخاٍس كبل جاٍس

ذ اظخدلاق ملابل ِمىلت ًخدفل ًلىم البىً بخل ت كبل مِى ذًم ظُىلت ؤهُت لحامل الىسكت الخجاٍس

خ اظخدلاكها.  خىلى هى جدفُل كُمتها الاظمُت في جاٍس  ِليها، ٍو

 كسض حعبئت الحلىق الخجازيت (Crédit de mobilisation des créances 

commerciales): الضبائً اإلاخىلذون ها ِلى خلىكحمُْ حّبئت للماظعت بجمْ و شك لال ٌعمذ هزا

  .البىً مما ًىفش ظُىلت يمها لذزم خفوسكت وخُذة  واهخخابها في ،خالٌ ِؽشة ؤًام
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 :ل، والتي جلىم حّخبر ِملُت ؼشاء ؤو خفم  جدىيل علد الفاجىزة الزمم ؤداة مً ؤدواث الخمٍى

ت الزي مً خاللها ماظعت مالُت مخخففت في هزا اليؽاه حعمى "الفىخىس"، ؤو بخذي  البىىن الخجاٍس

جخىافش لذيها هزه الخذمت اإلافشفُت، بؽشاء خعاباث ؤوساق اللبن والّمالء اإلاىحىدة بدعاباث 

ت والتي جتراوح مذة اظخدلاكها بين  ًىما. ومً هىا فةن الّملُت  121ؤو  21اإلااظعت الفىاُِت ؤو الخجاٍس

خ  الاظخدلاق وجدفُل دًىنها مً الّمالء جدُذ للماظعت الحفٌى ِلى هلذًت حاهضة دون اهخٍاس جىاٍس

 (111، ـفدت 2118)ؤخمذ بىساط،  واإلاذًىين.

 اللسوض ألاخسي للخزيىت:  -

 :وهي ِباسة ًِ كشوك غير مؽشووت وجخمثل في ؼيل كشوك بُماء، وهزا  كسوض الخزيىت

ٌّني ؤن اإلااظعت اإلاعخفُذة مً هزا اللشك حعخّمل اللشك هما حؽاء بذون جلذًم ألاظباب 

 والخىلُداث للبىً. 

 :كسوض الخزيىت جلىياث -

  :جخمثل هزه الىلُّت في كُام البىً بالعماح للماظعت ـاخبت الحعاب كسض الصىدوق

ُذها الذائً لذي البىً بلى خذ مخفم ِلُه دون ؤن ًترجب رلً ِلى اإلااظعت  الجاسي بخجاوص ـس

ُذ اإلااظعت لذي البىً ممىً ؤن ًيىن مذًىا بلى خذ مّين. ، 2118)ؤخمذ بىساط،  ؤلشاسا، ؤي ؤن ـس

ًخدشن هى كشك ، بال ؤن كشك الفىذوق السحب ِلى اإلاىؽىف هىا ًِوبالخالي هخيلم  (39ـفدت 

 ًُ جي للسحب ِلى اإلاىؽىف  ا ؤي الدعذًذ الخذٍس  Georges) ىً مً ججذًذ هزا اللشك.م  جدشوا دائٍش

Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 235)  

 :اإلااظعت اإلاعخفُذة مً هزا الىُى مً اللشك جدشس ظىذ ألمش للبىً اإلالشك،  كسض الصىد

دٌى خعاب اإلااظعت في البىً مً دائً بلى مذًً.   هزا ألاخير ًخفم العىذ ٍو

ىت بدعب اإلاذة ِلى الؽيل الخالي: جسجيب كسوض الخزيىت:  -  ًخم جشجِب كشوك الخٍض

 :د الىازد  ظاِت.  48ظاِت بلى  24وهي كشوك جمىذ إلاذة كفيرة حذا، ما بين  كسض البًر

 :هي كشوك مىحهت خفُفا للماظعاث الفىاُِت الىبيرة التي جىاحه  كسوض فىزيت

ىت ولىً لفترة كفيرة، في بّن ألاخُان لبمّت ظاِاث فلي.  ـّىباث في الخٍض

 :)كبل البىً  هي ِباسة ًِ كشوك جمىذ مً حصهيالث الخزيىت )حصهيالث الصىدوق

للماظعت التي حّاوي مً ـّىباث في العُىلت اإلااكخت ؤو اللفيرة حذا والتي ممىً ؤن جيخج ًِ جإخش 

اث.   (41، ـفدت 2118)ؤخمذ بىساط، ؤلاًشاداث ًِ الىفلاث ؤو اإلاذفِى
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 :لُت ًمىدها البىً للماظعت  السحب على اإلاكشىف لت جمٍى التي ِادة ما جيىن مً وهي وٍش

ِمالئها الذائمين، ٌعمذ مً خاللها لهزه اإلااظعت اللُام باظخخذام ؤمىاٌ ؤهبر مما هى مىحىد 

ُذها لذي البى  . ًبـش

لهزا ٌؽتره البىً  ،جمثل مخاوشة باليعبت للبىً بع ب غُاب المماهاثمخاػس كسوض الخزيىت:  -

ؤًما، ورلً في خالت خفٌى  باليعبت للماظعت شجمثل خى هماالىفالت.  :ِادة لماهاث بلافُت مثل

ذ ؤو   بدُث ًمىً ؤن ًلىم البىًبلبٌى البىً بمىدها اللشك،  هالمُت مىافلتهزه ألاخيرة ِلى ِو

 اجخار ِلى اإلااظعت مً ألاخعًوبالخالي  ،اإلاىافلت بذون ظابم بؼّاس ؤو بهزاس هزه بةلغاء بّذها

  س.اخىألا الحُىت والحزس والحفٌى ِلى مىافلت هخابُت مً البىً مً ؤحل جفادي 

، الففداث 2114)الىاهش لىشػ،  وهجذ ما ًلي: العملياث أو ألاوشؼت الخاصت: عً ػسيم خمىيلال -

61-68)  

 :إلاىاحهت الحاحت بلى العُىلت اإلاىلىبت  اإلااظعتهى ِباسة ًِ كشك ًمىذ بلى  كسوض السبؽ

ل ِملُت مالُت في الغالب جدللها ؼبه ماهذ، ولىىه ماحل فلي ألظباب خاسحُت.   لخمٍى

  :ل وؽاه مىظمي ألخذ اإلااظعاث كسوض مىشميت جيؽإ ِىذما ًلىم البىً بخمٍى

الاظخغالٌ، بل  الاكخفادًت، فالىثير مً اإلااظعاث وؽاواتها غير مىخٍمت وغير ممخذة ِلى وٌى دوسة

ؤن دوسة ؤلاهخاج ؤو دوسة البُْ مىظمُت، فهىا اإلااظعت جلىم بةحشاء الىفلاث خالٌ فترة مُّىت ًدفل 

لىم ب ُْ هزا ؤلاهخاج في فترة خاـت.   ؤزىاءها ؤلاهخاج، ٍو

 :الىفالت هي ِباسة ًِ التزام مىخىب مً وشف البىً ًخّهذ بمىحبه  الكفاالث اإلادفىعت

بدعذًذ الذًً اإلاىحىد ِلى ِاجم اإلاذًً )اإلااظعت( في خالت ِذم كذستها ِلى الىفاء بالتزاماتها، وجدذد 

في هزا الالتزام مذة الىفالت ومبلغها، وحعخفُذ هزه اإلااظعت مً الىفالت في ِالكتها مْ الجماسن وبداسة 

 شائب، وفي خالت اليؽاواث الخاـت بالففلاث الّمىمُت. الم

  وهجذ ما ًلي: :الخازجيتالعملياث  عً ػسيم خمىيلال -

 ل الىاسداث : الاعخماد اإلاصدىدي خماد اإلاعدىذي مً ؤؼهش الىظائل اإلاعخّملت في جمٍى ٌّخبر الِا

ً واإلاعخىسدًً ِلى خذ العىاء اهٍش  ٍخخز ؼيل وزُلت مفشفُت و  .إلاا ًلذمه مً لماهاث للمفذٍس

ولب مً الضبىن بلى بىً آخش في الخاسج، بهذف حعذًذ زمً الففلت، فهى حّهذ  ِلى اًشظلها البىً بىاء

وخذماث  .ألاحىبي برا كام بةسظاٌ البماِت، ورلً مىحىد ببالده البىً بدعذًذ زمً الففلت للبائْ

 (256، ـفدت 2111)جىفُم خعىن،  البىً للضبىن جخمثل في ؤهه:
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  خماد ى، و هى حّهذ ًلضم البىًاإلاعدىذي الِا  .ي هُابت ِىهفٍإجمً صبىهه ٍو

  ٌى البماِت كذ ش البىً جفٍشف ٍفُيخاإلااظعت، جخىفش اإلاىاسد اإلاالُت لذي ال ِىذ ـو

بشهً  الائخمانهما ًيىن ، حذًذ ائخمان ِلى اإلااظعت دفلجالبماِت للحفٌى ِلى اإلابالغ ومىه 

 . لبماِتلًذاُ ؤلا البماِت الىاسدة ؤو خفم ظىذ 

 ل  :اللسوض الخاصت بخعبئت الدًىن الىاشئت عً الخصدًس ًلترن هزا الىُى مً الخمٍى

بالخشوج الفّلي للبماِت مً اإلايان الجمشوي للبلذ اإلافذس، وحعمى باللشوك الخاـت بخّبئت الذًىن 

ل الفادساث التي ًمىذ فيها اإلافذسون ليىنها كابلت للخفم لذي البىً، ٍو خق هزا الىُى مً الخمٍى

ذ ًِ    (113، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ،  ؼهشا هدذ ؤكص ى. 18لضبائنهم ؤحال للدعذًذ ال ًٍض

 ل الفاجىسة هي  :جدىيل الفاجىزة عمليت جلىم بىاظىتها ماظعت مخخففت جيىن  آلُتجدٍى

خُث جلىم هزه  .بؽشاء الذًىن التي ًملىها اإلافذس ِلى الضبىن ألاحىبي ،في غالب ألامش ماظعت كشك

 ،وبهزا فهي جدمل مدل اإلافذس في الذائيُت ،اإلااظعت بخدفُل الذًً ولمان خعً اللُام بزلً

ولىً ملابل رلً فةنها  ،ث ِذم الدعذًذالىاحمت ًِ اخخماال  س وجبّا لزلً فهي جخدمل ول ألاخىا

ماٌ الىاجج 4ِجدفل ِلى ِمىلت مشجفّت وع ُا كذ جفل بلى    ِملُت الخفذًش. ً% مً سكم ألِا

بإحل  حًمىً للماظعاث التي كامذ بّملُت الخفذًش مْ العماالدصبيلاث بالعملت الصعبت:  -

وبهزه الىُفُت حعخىُْ  ،ؤن جىلب مً البىً اللُام بدع ُم بالّملت الفّبت ،ح صبائنهالللدعذًذ لفا

ىتها خُث جلىم بالخىاٌص ًِ مبلغ  اإلااظعت اإلافذسة ؤن حعخفُذ مً هزه الدع ُلاث في حغزًت خٍض

الدع ُم في ظىق الفشف ملابل الّملت الىوىُت. وجلىم هزه اإلااظعت بدعذًذ هزا اإلابلغ بلى البىً 

خ الاظخدلاق.بالّملت الفّ ، 2114)الىاهش لىشػ،  بت خاإلاا جدفل ِليها مً الضبىن ألاحىبي في جاٍس

  (114ـفدت 

  :عً ػسيم اإلاخزوهاث خمىيلال -

، وهى ٌؽبه ظىذ ألمش في ـُغخه لىىه  شىد السهً: - ت ًمىً اظخّمالها في الخذاٌو وهى وسكت ججاٍس

ت في مخاصن ِامت.  ًخخلف في ؤهه مممىن بىمُت مً العلْ )غالبا ما جيىن مداـُل صساُِت( مدفٌى

بر ؤن خاحت الخجاسة ومخىلباتها كذ جذفْ بلى الاخخفاً بالعلْ   (38، ـفدت 2115)مشوان ِىىن، ، 

في مخاصن ِمىمُت مجهضة خعب وبُّت هزه العلْ ورلً كبل بُّها، ملابل ؼهادة ممىىخت في هزه 

 اإلاخاصن جث ذ الجهت التي حّىد بليها ملىُت هزه العلْ وجٍهش همُتها ومىاـفاتها. وكبل بُْ هزه العلْ

بلى العُىلت، فةرا لم ججذ هزه العُىلت بىشق ؤخشي ًمىنها الاكتراك مً كذ جدخاج اإلااظعت 
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ت ؤخشي ؤو مً البىىن ملابل جلذًم ظىذ ملىُت البماِت، ؤي سهً هزه البماِت مً  ماظعاث ججاٍس

 (34، ـفدت 2114)الىاهش لىشػ، ؤحل الحفٌى ِلى العُىلت في ؤحل كفير. 

ل مفادس  وعخيخج مً ول ما ظبم ؤن      ولِعذ ممازلت مً خُث  اللفيرة ألاحل مخخلفت الخمٍى

خ اظخدلاق الىسكت  ،هي ؤكل مشوهت فّملُاث الخفم الخجاسي  اإلاشوهت، ومذة اللشك جخدذد في جاٍس

ت، ِلى الّىغ مً رلً فةن ىت في الفترة  خخُاحاثااإلاىؽىف ًخماش ى مْ السحب ِلى  الخجاٍس الخٍض

ت اإلافادساظخّماٌ هزه  بال ؤن للفيرة،ا ألاهىاُ  وبالخالي ىلذ جيالُف مخخلفت،جمً اللشوك  اإلاخىِى

  ألاهثر مشوهت هي في هفغ الىكذ ألاهثر جيلفت.

هي جلً اإلاعخدلاث ؤلالضامُت الىاججت ًِ الخذماث التي جدفلذ الخمىيل عً ػسيم اإلاصخدلاث:  -

جيلفتها، وجخمثل في مبالغ المشائب اإلاعخدلت، اكخىاِاث الممان ِليها اإلااظعت والتي لم ًخم ظذاد 

ادة ما جلجإ اإلااظعاث بلى هزا الىُى ألنها حّخبر مجاهُت ولِغ  الاحخماعي وبّن ألاحىس اإلاعخدلت. ِو

لها جيلفت خُث ؤن ؤحىس الّاملين ِادة ما جذفْ في نهاًت ول ؼهش، واخخفاً اإلااظعت بهزه ألاحىس إلاذة 

لُت بلُمت هزه ألاحىس. ؤخشي بّذ ن  هاًت الؽهش مً ؼإهه ؤن ًدُذ لها كذسة جمٍى

هفغ الص يء ًمىً جىبُله ِلى اإلاعخدلاث ألاخشي مثل: المشائب ؤو الاكخىاِاث الاحخماُِت.      

وبالشغم مً بجاخت هزا اإلافذس بال ؤهه مً ألافمل ِذم جمادي اإلااظعت في اظخّماله إلاا كذ ٌع به مً 

  (41، ـفدت 2118)ؤخمذ بىساط،  الّاملين ؤو ِلىباث لٍش ُت وحضائُت.ِذم سلا لذي 

ِادة ما جفىذم مٍّم اإلااظعاث، وخاـت الفغيرة واإلاخىظىت منها الصيغ ؤلاشالميت للخمىيل:  -

ل مً اإلافادس الخللُذًت، ورلً بع ب  مغاالتها في ؤظّاس بفّىباث هبيرة في الحفٌى ِلى الخمٍى

الفائذة والمماهاث اإلاىلىبت ظىاء ِلى معخىي ألاظىاق الشظمُت ؤو الغير الشظمُت، التي ؤـبدذ 

ِاحضة ًِ جلبُت الاخخُاحاث اإلاالُت لهزه اإلااظعاث ورلً بالحجم اإلاىاظب وفي الىكذ اإلاىاظب وهزا 

لُت بمّذٌ بالخيالُف التي ًمىً اخخىائها. برا فاألمش ٌعخذعي لشوسة البدث  ُغ جمٍى ًِ ألاظالُب ـو

ل الخللُذًت هي  جيلفت مىاظب وبمماهاث مّلىلت باِخباس ؤن جيلفت الاكتراك الّالُت مً مفادس الخمٍى

ل جليها معإلت المماهاث. لهزا كامذ بّن الذٌو ؤلاظالمُت باهتهاج       التي حؽيل الّائم ألاٌو للخمٍى

ل ؤلاظالمُت غير جلً التي حّ ، ـفدت 2117)ؼلهىب ِلي مدمذ،  خمذها البىىن الخللُذًت.ـُغ الخمٍى

ل اخخُاحاث اإلااظعت.  (426 لُت اإلاالئمت لخمٍى  ومىه ًمىً وشح بّن آلالُاث الخمٍى

ق: - هش هزا الىُى غش هى ؼشاء ظلّت مُّىت وبِادة بُّها لىشف زالث ب الخىزُّ ك الحفٌى ِلى هلذ، ٌو

ل لخمىين  لت بظالمُت بذِممً الخمٍى مً اللجىء لللشوك ال الء البىىن مً الحفٌى ِلى الىلذ بىٍش



 (الخزيىت في اإلاؤشصت الاكخصادًت حصيير جلىياث )                           بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ
 

 439 223-193: ؿ ؿ    « 2117 دٌعمبر ، 2الّذد ،  1،اإلاجلذ  اإلالسيزي للدزاشاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

م  بُّها للّمُل صائ
 
ل العلّت اإلاىلىبت، ومً ز  ذاالخللُذًت، خُث ًمىً ؤن ًلىم اإلافشف بؽشاء ؤو جمٍى

ًمىً ؤن ًلىم الّمُل  ذاإلابلغ لحعابه، وفُما بّ وبلافت، زم ًلىم ب ُّها لفالح ِمُله مدذدا سبدا

 ؤو بالخلعُي.  ذابذفْ مبلغ الؽشاء هل

ل مؽشوُ ما ؤو الخمىيل باإلاشازكت:  - هى حّاكذ ؤو اجفاق بين وشفين ؤو ؤهثر ِلى اإلاعاهمت في جمٍى

ت ؤو مخفاوجت مً ؤحل  بوؽاء مؽشوُ حذًذ بهماله. فهى ًخمثل في جلذًم اإلاؽاسهين للماٌ بيعب مدعاٍو

لُت، بدُث ًفبذ ول مؽاسن  ؤو اإلاعاهمت في بهماٌ مؽشوُ كائم جىكف ًِ الّمل لألظباب جمٍى

هإظلىب وجىلعم اإلاؽاسهت  ممخليا لحفت في سؤط اإلااٌ بففت دائمت ومعخدلا لىفِبه مً ألاسباح.

ل   ألاهىاُ الخالُت: بلى للخمٍى

  :ت ؤو مخفاوجت ًخمثل هزا ألاظلىب في جلاإلاشازكت الدائمت ذًم اإلاؽاسهين للماٌ بيعب مدعاٍو

ٍفبذ ول مؽاسن ممخليا لحفت في سؤط اإلااٌ بففت بهماله و  مً ؤحل بوؽاء مؽشوُ ؤو اإلاعاهمت في

 .دائمت ومعخدلا لىفِبه مً ألاسباح

  :)فالبىً ؤلاظالمي في هزا ألاظلىب ًخمخْ بيامل اإلاشازكت اإلاخىاكصت )اإلاىتهيت بالخمليك

لُه حمُْ التزاماجه، ولىىه ال ًلفذ مً الخّاكذ البلاء والاظخمشاس في خلىق الؽٍش ً الّادي ِو

ىافم  ً ؤن ًدل مدله في ملىُت اإلاؽشوُ ٍو اإلاؽاسهت بلى خين اهتهاء الؽشهت بل ؤهه ٌّىي الحم للؽٍش

 ِلى الخىاٌص ًِ خفخه في اإلاؽاسهت دفّت واخذة ؤو ِلى دفّاث خعب ما جلخمُه الؽشوه. 

 ل بالحعاب الجاسي اإلاذًً اإلاخييرة: اإلاشازكت مٌى الّمُل ، هي البذًل ًِ الخمٍى ًُ خُث 

)ؼلهىب ِلي مدمذ،  خعب اخخُاحه، زم جاخز خفت مً ألاسباح الىلذًت ؤزىاء الّام. بذفّاث هلذًت

  (435، ـفدت 2117

ل       ل اللفير ألاحل ؤن ؤظلىب الخمٍى لُه ٌّخبر بّن اإلاهخمين باإلداسة اإلاالُت ومؽاول الخمٍى ِو

باإلاؽاسهت وخاـت لذي اإلااظعاث الفغيرة واإلاخىظىت التي حّاوي مً ـّىباث في الحفٌى ِلى 

ل العُىلت في الىكذ اإلاىاظب، هى ألاظلىب اإلاىاظب ألهه ًخميز باإلاشوهت واإلاالئمت ليافت ؤ وحه الخمٍى

 إلاخخلف اليؽاواث وال ٌّخمذ ِلى الىثير مً المماهاث. 

 : كيفيت الخدكم في حصيير الخزيىت .5

ىت ألاظاس ي هى جىكْ مخاوش ِذم العذاد في مشخلت الشواج والىمى الاكخفادي،       هذف حعُير الخٍض

اث( مً ؤحل جدذًذ الاخخُاحاث -فيل ماظعت البذ لها ؤن جخىكْ جذفلاتها الىلذًت )ملبىلاث مذفِى

ىت ؤو الفىائن، فدتى جىىس وهمى اإلابُّاث وصٍادتها ًمىً ؤن ًجّل اإلااظعت ِاحضة ِ ً في الخٍض
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ىت.  ىكّها في مؽيلت الخلل في الخٍض الالصمت اإلاالُت لمان اإلاىاسد  مهمت وبالخاليالدعذًذ في اإلاعخلبل ٍو

ُف الفىائن في الىكذ اإلاىاظب ىت مشهىن باللشاساث التي ًخخزها ؤو جٌى في ول خاالث  ؤمين الخٍض

ىتوولُّاث        (Georges Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 259) .الخٍض

 الخزيىت: فيفائع دائم  .2.5

ىت اإلااظعت فّليها حٍُّم      هزه الفىائن مً خالٌ الععي ِلى  برا وان هىان فائن دائم في خٍض

ُفالِائذ ممىً مً  جدلُم ؤهبر   :مً خالٌ بجباُ ؤلاحشاءاث الخالُت رلًٍمىً و  اإلاالي، خٌى

ذة  -  ىخجت.اإلاغير الالخللُق كذس اإلاعخىاُ مً ألاـس

ُفاث ألاهثر مشدودًت مْ الخإهُذ مً ؤن الهىامؾ جبلى دائما مىحبت. -   اخخُاس الخٌى

ًمىً إ ألن ؤي خىة الفىائن، ش بيل دكت ملذاس ومذًلذج البذ مًئن ىاُف الفٌجى كبل اجخار كشاس  -

ُف الىبير ًٌِ الخى  تالىاحماإلااظعت  اخخُاحاث خغىُتاللجىء بلى كشوك حذًذة لبما  :دي بلىا ؤن ً

مىً اإلالاسهت . خعاسة الفائذة اإلااظعت خىش فت وجدمل ٌبصالت الخجمُذ ًِ ألامىاٌ اإلاى ، ؤو لألمىاٌ ٍو

ُفاث في الجذٌو الخالي:  بين مخخلف الخٌى

 خيازاث الخىؿيف باليصبت للمؤشصت (:12الجدول زكم )

 الخمىيل شكل الخصائص اإلازاًا العيىب

ال ًىحذ خىىسة ِلى سؤط  ظُىلت ظِئت.

 اإلااٌ

 1ؤحشة الفىائذ خشة <

 ؼهش.

ودائع ألجل وأذوهاث 

 الصىدوق 

ال ًىحذ خىىسة ِلى سؤط  -

 اإلااٌ

 عملياث إعادة الشساء بُْ وؼشاء مخخالُت.

ُف فُه خىىسة  جٌى

هبيرة برا اسجفاُ اإلاّذٌ، 

 لُاُ سؤط اإلااٌ.

 برا اهخفن اإلاّذٌ، كُمت

 ممافت

ل ألاحل.  شهم وٍى

اسجفاُ اإلاّذٌ، لُاُ 

 سؤط اإلااٌ.

ت مدذودة،  الخغيراث الجاٍس

ظُىلت ِالُت ِلى ألاظهم برا 

اهخفن اإلاّذٌ، كُمت 

 )*(ممافت. 

ل ألاحل، مّذٌ  وٍى

 زابذ، مخغير.

 الصىداث

ال ًىحذ خىىسة ِلى سؤط  -

اإلااٌ برا ؤخخفَ بالعىذ ِىذ 

 آحاٌ الاظخدلاق

الخفائق مزوىسة 

 ظابلا.

شىداث الحلىق 

اإلاخداولت في الصىق 

 الىلدي
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 ودائْ لألحل.<العُىلت  

. ٌى كفيرة ألاحل ؤو  ُِىب ومضاًا مشجبىت بميىهاث ألـا

 مخىظىت ألاحل.

FCP  وSICAV 

اإلاشدودًت كذ جيىن ِالُت،  -

 اإلاشوهت.

خصم اإلاىزد،  كفيرة ألاحل.

الخىؿيف في مؤشصت 

 أخسي 

ججمُذ الّملت ؤو  الفشف.جلغى ؤو جخلم خىش  -

 ظىذاث.

 الخىؿيف بالعملت

في خالت اسجفاُ مّذٌ الفائذة ًشجفْ ظّش العىذاث ؤو ألاظهم في العىق الثاهىي، والّىغ في خالت  )*(

 اهخفاك اإلاّذٌ.

: Georges Langlois, Michèle Mollet, OP Cit, p 253. Source 

 الخزيىت: فيعجز دائم  .3.5

ىت مداولت برا وان هىان      ىت اإلااظعت ِلى ؤمين الخٍض ما ًمىً جخفُن بلى ؤكص ى  عجض دائم في خٍض

، في الاخخُاس اؤظاظُ شافةرا واهذ الاخخُاحاث دائمت ًفبذ مّذٌ اللشك ِىف ،جيلفت اللشوك مً

ل ألاهثر  وبّىغ بّن ألافياس العائذة فةن السحب ِلى اإلاىؽىف لِغ مفذس مً مفادس الخمٍى

 جيلفت. 

مىً اإلالاسهت        الجذٌو الخالي: بين الخفم والسحب ِلى اإلاىؽىف مً خالٌٍو

 : اإلالازهت بين الخصم والسحب على اإلاكشىف(13الجدول زكم )

  الخصم  السحب على اإلاكشىف

ًمىً اظخّمالها في ول ألاوكاث  -

 )جيلفت كلُلت ملاسهت بالخفم(.

 جدلم اإلاشوهت في حغىُت الاخخُاحاث. -

مىاظبت ومالئمت لخغىُت اخخُاحاث  -

ىت باإلابلغ واإلاذة.  الخٍض

الحفٌى ِلى خفم ظهل بفمل  -

 المماهاث.

 اإلاّذٌ الاظمي غير مشجفْ. -

الخيلفت ِادة مىخفمت )الّمىالث  -

 مىخفمت(.

 وظُلت مهمت لخغىُت الحلىق.  -

 الخغىُت مممىهت مً وشف البىً.  -

 اإلازاًا
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مّذٌ اإلاّذٌ الاظمي مشجفْ ًِ  -

 الخفم.

جيلفت مشجفّت باليعبت للّملُاث راث  -

مبالغ مىخفمت وؤًما راث بظخدلاكُت 

بت.  كٍش

ت مشجفّت في خالت بـذاس  - جيالُف بداٍس

 وحعُير العفخجت. 

جفخلذ للمشوهت )جيىن ِالُت في بّن  -

ىت ؤو غير  ألاخُان ًِ اخخُاحاث الخٍض

 وافُت لخغىُتها(.

 العيىب

   : Georges Langlois, Michèle Mollet, OP Cit, p 250. Source                     

م الخفم       ل ًِ وٍش ىت ؤن ًلىم بّملُت الترهُب والذمج بين الخمٍى وبالخالي ِلى ؤمين الخٍض

 Georges) والسحب ِلى اإلاىؽىف بدُث ٌّخبر رلً ألاخعً في اجخار اللشاساث وجىفير العُىلت.

Langlois, Michèle Mollet, 2011, p. 250)  

  الخدكيم بين الخىؿيفاث والدصهيالث على اإلادي اللصير: .4.5

  :في الحالخين الخالُخين في غالب ألاخُان ًيىن الخدىُم     

اللُام بخجمُذ ألامىاٌ الفائمت إلاذة مُّىت )ؼهش مثال( خالٌ جلً الفترة حسجل  الحالت ألاولى: -

في هزه الحالت اخخُاج غير مخىكْ ؤمين  ،اإلااظعت اخخُاج هاجج ًِ الخإخير في جدفُل خم مً الحلىق 

ش ألامىاٌ وبين السحب ِلى اإلاىؽىف ىت ظُخخاس بين جدٍش مً خالٌ ملاسهت الخيلفت اإلاشجبىت  ،الخٍض

خالٌ جلً الفترة اإلاُّىت مً حهت، ومً  ألاحلخّماٌ السحب ِلى اإلاىؽىف ؤو ؤي كشك آخش كفير باظ

ش   خالٌ الفترة اإلاّخبرة. ألامىاٌحهت ؤخشي خعاسة الّائذ اإلاشجبي بخدٍش

ُذ  الحالت الثاهيت: - ىت ًخىكْ ؤن ـس ًىم مثال ؤو  14بىيي ظُيىن دائىا خالٌ الحعاب الؤمين الخٍض

ُذ دائً ال ًمىىه حغىُت فترة ؼهش، ًيىن مً ألاحذس بإمين  في ام التي جدبْ.ؤً 18مذًً لـ  هزه الحالت ـس

ىت ؤن ًلىم بخجمُذ ألامىاٌ ُف ؤهبر مً جيلفت السحب ِلى  الخٍض اإلاخاخت برا وان الّائذ الخام للخٌى

 اإلاىؽىف ؤلالافي الزي جلجإ بلُه اإلااظعت بع ب الخجمُذ الىبير لألمىاٌ.

 خاجمت:. 6

، الفّاٌ للماظعت ر الدعُيفي جدلُم الخىاصن اإلاالي ًخم مً خالٌ  الاكخفادًت بن هجاح اإلااظعت     

ىت، ألامثل إلاىاسد  ر الدعُيمً خالٌ  بال لً ًخدلما ألاخير زه واظخّماٌ وشق حعاهم في الخدىم في الخٍض

ٌى بلالوب ،اإلااظعت ه الىلُّت مشهىن زى هخالي لمان اإلاىاسد للماظعت في الىكذ اإلاىاظب لىً الـى
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 والىلُّاث التي جخخزها حاالثالفي ول  الاكخفادًت معير اإلااظعت ًخخزهاباللشاساث اإلاالُت التي 

ىت ىت التي جمىً اإلااظعت مً حٌبخى  مما ًخّلوخاـت ، الخٍض الّىائذ وحعاِذ ٍُّم ُف فىائن الخٍض

 اإلاعخلبلُت.  ِلى جفادي الىكُى في خاالث العجض 

ّىد رلً بلى الخىىس اإلاالي الحذًث الزي       ُف جمثل اهخماما خذًثا، َو والبدث ًِ امخُاصاث الخٌى

ُفاث التي جىاظبها والتي جمىنها مً جدلُم ؤهبر  ٌعمذ بخىظُْ مجاٌ بمياهُاث اإلااظعت في اخخُاس الخٌى

 ِائذ )مشدود( مالي ممىً بإكل جيلفت ممىىت.

ىت اوؽو       ىت وؼغله الؽاغل َّخبر حعُير الخٍض غاٌ دائم للماظعت، هما ؤن الاهخمام ألاولي إلاعير الخٍض

ت الزي ال ًخم بال بدعذًذ دًىنها في مىاُِذها، والدعُير الجُذ  ىت ال والعلُم هى لمان الاظخمشاٍس للخٍض

ت مً اللشاساث  ًىمً فلي في ِملُاث الخدفُل وؤلاهفاق بل ًخّذي رلً لُفبذ ِباسة ًِ مجمِى

ل مً خالٌ هزه الىسكت البدثُت بلى  ،اث التي جبلي الخىاصن اإلاالي للماظعتوؤلاحشاء وكذ جم الخـى

ُاث:  حملت مً الىخائج والخـى

 الىخائج:.2.6

ىت.ؤظالُب فىُت جىبُم  -  خذًثت التي بها ًخم مّشفت الىلُّت اإلاالُت للخٍض

ىت، وخاـت ما ًخّلم الفّالُت باجخار اللشاساث اإلاالُت التي ًخخزها معير اإلااظعت في  - ول خاالث الخٍض

ىت التي جمىً اإلااظعت مً جدلُم ِىائذ بلافُت ُف فىائن الخٍض وحعاِذ ِلى جفادي الىكُى  ،بخٌى

 في خاالث العجض اإلاعخلبلُت. 

ىت دوس  - ىت هإظاط ودِامت له، بدُث جلّب الخٍض هاما في اإلااظعت  االدعُير اإلاالي ًخخز مً الخٍض

 الاكخفادًت مً خُث الخدىم في الخذفلاث الىلذًت للماظعت.

ول اللشاساث اإلاخخزة مً وشف اإلااظعت واإلاخّللت بيل حىاهب وؽاوها ًىّىغ ؤزشها اإلاباؼش ِلى  -

ىت  .الخٍض

ىت حّخبر  -  .ـىسة جترحم فيها ول الّملُاث التي جلىم بها اإلااظعت الخٍض

 اإلالترخاث:.3.6

ىت.اخخُ -  اس البىىن التي جخّامل مّها اإلااظعت مً ؤحل حعُير الخٍض

ُف اإلاالي اإلاالئم - ْ الّمل ِلى جٌى ُف بالّمالث ألاحى ُت والاظخفادة مً حغيراث  مً خالٌ جىَى الخٌى

 ؤظّاس الفشف.
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ؤهثر بؽاون العُىلت في اإلااظعت، والاخخفاً بعُىلت مالئمت جمىنها مً مىاحهت الالتزاماث  الاهخمام -

 اللفيرة ألاحل.

 اللماء ِلى مؽيلت ألامُت الحاظىبُت ووؽش الثلافت اإلاّلىماجُت بين فئاث اإلاجخمْ. - 

 كائمت اإلاساجع  -7

1-D. Georges, J.P.Jobard. (1990). , Gestion Financière de l'entreprise,. 

Paris: édition Srey. 

2-Georges Langlois, Michèle Mollet. (2011). , Manuel de gestion 

financière,,. Alger: Berti éditions,. 

3-Jacques Teuie,. (1997). Patrick Topsacallan, Finance, Paris: 2ème 

édition, DUNOD. 

ت:  ، ؤلاداسة اإلاالُت "مذخل جدلُلي مّاـش"، الىبّت الشابّت،.(. 1999ببشاهُم مىير هىذي. )-4 ؤلاظىىذٍس

 اإلاىخب الّشبي الحذًث.

ل اإلايؽأث الاكخفادًت.(. 2118ؤخمذ بىساط. )-5  الجضائش: داس الّلىم لليؽش والخىصَْ،. ، جمٍى

اث الجامُّت. جلىُاث البىىن،  .(. 2114الىاهش لىشػ. )-6  الجضائش: دًىان اإلاىبِى

ذة. )-7 الجضائش:  ، جلىُاث وظُاظاث الدعُير اإلافشفي، الىبّت الثاهُت، ، ،.(. 2113بخشاص ٌّذٌ فٍش

اث الجامُّت.  دًىان اإلاىبِى

ىت اإلااظعت الاكخفادًت،. 2111بخلىة بادٌغ. )-8 . ظىُف، مزهشة اإلااحعخير(. ، ألامثلُت في حعُير خٍض

ماٌ،. كعم بداسة  ألِا

ل في اإلاؽشوُ (. 2111جىفُم خعىن. )-9 ، ؤلاداسة اإلاالُت "كشاساث الاظدثماس وظُاظاث الخمٍى

 دمؽم: الىبّت الحادًت ِؽش، مىبّت كمدت بخىان،. الاكخفادي".

الجضائش:  جلىُاث حعُير ميزاهُاث اإلااظعت الاكخفادًت اإلاعخللت،،.(. 2113خالق ـافي ـالح،. )-11

 اث الجامُّت.دًىان اإلاىبِى

 خلب: ؼّاُ لليؽش والّلىم. ، ؼاون الىلىد وؤِماٌ البىىن.(. 2117ؼلهىب ِلي مدمذ. )-11

ل وؤلاداسة اإلاالُت للماظعاث.(. 2118ِاوف ولُم ؤهذساوط. )-12 ت: داس الفىش  ، الخمٍى ؤلاظىىذٍس

 الجامعي.

ت بداسة اإلااٌ وجدلُله هُيله .(. 2118مدمذ الفيرفي،. )-13  : داس الفىش الجامعي.ؤلاظىىذٍس



 (الخزيىت في اإلاؤشصت الاكخصادًت حصيير جلىياث )                           بلّباط هابي ظُذ ؤخمذ
 

 445 223-193: ؿ ؿ    « 2117 دٌعمبر ، 2الّذد ،  1،اإلاجلذ  اإلالسيزي للدزاشاث الاكخصادًت واإلااليتمجلت » 

 

الجضائش:  ألاظىاق الىلذًت واإلاالُت "البىسـاث ومؽىالتها في ِالم الىلذ".(. 2115مشوان ِىىن، . )-14

اث الجامُّت. ، الىبّت الثالثت، دًىان اإلاىبِى  الجضء ألاٌو

 امت.الجضائش: الىبّت ألاولى، داس اإلادمذًت الّ ، اكخفاد اإلااظعت.(. 1998هاـش دادي ِذون. )-15

الجضائش: دًىان  جلىُاث اإلاداظبت اإلاّملت وفلا لذلُل اإلاداظبي الىوني.(. 2112هىام حمّت،. )-16

اث الجامُّت.  اإلاىبِى

 

 


