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 :صـامللخ
الغَل الخَافق  هقى    الخغٓؼاح َالخنَؼاح الخْ خضغد فْ تٓئج الهإؿؿبح فؼمح يمِ   

هتبفؼث، أَ هو عقالل  هو عالل ختىْ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج ، التٓئج الهضبؿتٓج الغَلٓج
الًهل يمِ خكهٓن ىهبن هضبؿتْ سغٓغ ٓخَاف  هى الهًبٓٓؼ الهضبؿقتٓج الغَلٓقج، ػلقن أو    

الهىخهؼث هو الىهقبن  ٌغا  األلٓؾ هو فؤىٍب خضقٓ   أَ الخقمٓغٓج األىههج الهضبؿتٓج الهضمٓج
  .الهضبؿتْ

  خضقٓ  الخَافق   تٍغالسؽائؼ هو الغَل الخْ قبهح تخكهٓن ىهبن هضبؿتْ هبلْ سغٓغ     
خؼقٓقج الىهقبن الهضبؿقتْ     الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج، ٌػي األعٓؼث لٍب غَؼ فًبل فْهى 

السؽائؼّ لَٓاكة َ ٓخَاف  هى األىههج الهضبؿتٓج الغَلٓج، َكقػا الهؿقبٌهج فقْ سمقة     
الهؿخذهؼٓو األسبىة هو عالل خغَٓل اإلسؼاءاح َالهًبهالح الهبلٓج َالهضبؿتٓج لَققبٓخٍن  

 .و هفبكل اعخال  الىهن الهضبؿتٓجه

 
Abstract : 

 

     Business environment Changes and developments imposed on the 

countries a compliance with international environment accounting, 

through the direct adoption of international accounting standards, or 

through the conception of a new accounting system comply with 

international accounting standards so that the local, traditional 

accounting system could not achieve the expected objectives of the 

accounting systems. 

    Algeria, is one of the countries that have established a new financial 

accounting system in order to achieve compability with international 

accounting standards. 

    These standards have an effective  role in the promotion of the 

Algerian accounting system to manage and comply with the 



  جودي محمد رمزي.أ 

 68 أبحاث اقتصاديت وإداريت 

international accounting systems, as well as contribute to attract foreign 

investors through the internationalization of financial and accounting 

procedures and transactions to protect them from the  problems of the 

different accounting systems. 
 

 :يلديت
األيهبل يمِ ئيغاغ خقبؼٓؼ هبلٓج فْ ىٍبٓج كل غَؼث َ خقغٓهٍب لكل هقو  خًهل هىفآح       

فْ يغث هسبالح، خًغ القَائن الهبلٓج هقو أٌقن هكَىقبح     الؿخعغاهٍبلً يالقج تبلهإؿؿج 
الخقبؼٓؼ الهبلٓج الخْ ًٓغٌب الهضبؿة َ الخْ خًخهغ يمٍٓب األنؼا  الخْ لٍب يالقج َ اٌخهبن 

فبغث هو ٌػي القَائن تكفبءث َ فًبلٓج َ كقػا خضقٓق  الٍقغ     تبلهإؿؿج، َ ضخِ ٓهكو االؿخ
الهىخهؼ هىٍب ٓسة ئيغاغٌب تنؼٓقج خهكو هؿخعغهٍٓب هو قؼاءخٍب ، فٍهٍب َكقػا االيخهقبغ   

 .يمٍٓب
فْ هل الخغٓؼاح َالخنَؼاح الخْ خضغد فْ تٓئج الهإؿؿبح تؼؽ ىقَو سغٓقغ هقو        

سبىة الػٓو ٓهذمَو الهؿقخذهؼٓو األسبىقة،   األ وهؿخعغهْ القَائن الهبلٓج، ٌَن الهؿخعغهٓ
ٌإالء الهؿخذهؼٓو ًٓهمَو يمِ خَهٓ  أهَالٍن فْ فؼكبح َهإؿؿبح َهفبؼٓى اؿخذهبؼٓج 
تٍغ  خضقٓ  أؼتبش َفَائغ اقخكبغٓج، لكو ٌإالء الهؿخذهؼٓو خَاسٍٍن هفبكل، هو مهىٍب 

و ٌػي الهإؿؿقج خًقغ   كًَتج قؼاءث َفٍن القَائن الهبلٓج الهًغث فْ هإؿؿج هًٓىج، تؿتة أ
قَائهٍب الهبلٓج َف  هتبغب َهًبٓٓؼ هضبؿتٓج هضمٓج، َالخْ تغَو فن خعخمق  هقو غَلقج    

 .ألعؼُ، ٌَػا هب ًٓٓ  خضقٓ  الٍغ  الهىخهؼ هو القَائن الهبلٓج
َىهؼا لالعخالفبح النتًٓٓج فْ الهتبغب َالهًبٓٓؼ َالقَايغ َاإلسؼاءاح الهضبؿتٓج، َكػا    

خكغؼ ٌػي الهتبغب َالهًبٓٓؼ َالخْ خإغّ ئلِ ىخبئز هعخمفج، قبهح الًغٓقغ  فْ السٍبح الخْ 
 .هو الغَل تخًغٓل أىههخٍب الهضبؿتٓج هو اسل خضقٓ  األٌغا  الهىخهؼ هىٍب

السؽائؼ هو الغَل الخْ قبهح تاسؼاء ئكالضبح يمِ ىهبهٍب الهضبؿتْ، َػلن تخكهٓن      
لضبسٓبح هخًبهمٓو سغغ ىهقؼا لفقخص    كبؿخسبتجىهبن هضبؿتْ سغٓغ، ٌػي اإلكالضبح خؤخْ 

هل اهٌظبى اهيحبشبً اهيبهً اهجزائري ٌجوافق يع : هنً.السؽائؼ الهسبل لالؿخذهبؼ األسىتْ
 يعبٌٌر اهيحبشبت اهدوهٌت؟

 :فْ ٌػي الَؼقج خنؼ  التبضد ئلِ
 .هغاعل ئكغاؼ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج -
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 . الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج ىفؤخٍب َأٌهٓخٍب -

 .ىهبن الهضبؿتْ الهبلْ السؽائؼّال -

 .األٌغا  الهؼسَ خضقٓقٍب هو ٌػا الىهبن -

 

ؿبتقب َيىغهب لن خكو الضبسج همضج ئلِ مؼَؼث َسَغ خىؿٓ  غَلْ أَ خَضٓغ غَلْ فٓهب      
الػّ ٌَ أَلِ هو الخىؿٓ   –ٓخًم  تهٍىج الهضبؿتج، كبىح خؿًِ الغَل ئلِ الخىؿٓ  الغاعمْ

اإلسؼاءاح َ القَايغ َ الهتبغب الهضبؿتٓج العبكج تٍب، تؿقتة   يو نؼٓ  خَضٓغ -الغَلْ
الخغٓؼاح َالخنَؼاح الخْ خضغد فْ تٓئج الهإؿؿبح ٌىبن يهمٓبح هضبؿتٓج خؿسل تنقؼ   

َػلقن   -هذل هب ٓضغد فْ السؽائقؼ –هعخمفج هو هضبؿة ٔعؼ َػلن فْ الغَلج الَاضغث 
َنىْ، ههب كًة يهمٓقج فٍقن،   تؿتة الىقق الهالضه َالهؿسل فْ الهعنن الهضبؿتْ ال

 .َهقبؼىج القَائن الهبلٓج ثَقؼاء
االعخالفبح الهالضهج تٓو الغَل فٓهب ٓعق الهتقبغب َ الهًقبٓٓؼ الهضبؿقتٓج ٓؼسقى         

تبألؿبؾ ئلِ االعخالفبح فْ التٓئج االقخكبغٓج َاالسخهبيٓج َ الؿٓبؿٓج لٍػي الغَل هو سٍج 
 .َالهًبٓٓؼ هو سٍج ذبىٓج الهتبغبَ ئلِ السٍبح الخْ خًهل يمِ ئكغاؼ ٌػي 

 :يداخل إضدار اهيعبٌٌر اهيحبشبٌت:أوال
خعخم  الهغاعل أَ السٍبح الخْ خًهل يمِ ئكغاؼ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج هو غَلقج ئلقِ      

 1 :ٌػا اإلنبؼ ٌىبن ْأعؼُ، ف
ًٓخهغ ٌػا الهغعل يمِ الخفؼٓى فقْ خؤؿقٓؾ الققَاىٓو     :الهغعل الؿٓبؿْ التضد -1    
 .ؿتٓج، فخفؼٓى الهتبغب الهضبؿتٓج هؿٓنؼ فْ القبؼث األَؼتٓج َ فْ أهؼٓكب الالخٓىٓجالهضب

يهمٓج ئكغاؼ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج يو نؼٓ  الخفؼًٓبح أَ الهؼاؿٓن ٓىخقغ ألىٍب يهمٓج تنٓئج 
َ تبلخبلْ فاو خغٓٓؼ القَاىٓو اؿخسبتج لمخنَؼاح السغٓغث فْ تٓئج األيهقبل ٓؿقخغؼ  َقخقب    

كػلن سًل الهًبٓٓؼ هَاكتج لمًكؼ ٓخنمة خغٓٓؼ القَاىٓو تفكل هؿقخهؼ،ٌَػا   نَٓال سغا،
هى األؿ  هؿخضٓل تؿتة يغن هؼَىج الخفؼٓى، كػلن يقبغث هقب ٓؼكقؽ الققبىَو يمقِ      

ئلِ أو الخفؼٓى ٓخؤذؼ تباليختبؼاح  بفجتبإلمؾ يمِ الًىبكؼ أَ الهفؼغاح، الًهَهٓبح َ لٓ
 .الؿٓبؿٓج

نتقب لٍػا الهغعل ىسغ أو القػّ ٓققَن تاكقغاؼ ققَاىٓو      :قالهغعل الهٍىْ العب -2   
الهضبؿتج ٌن الهٍىَٓو أىفؿٍن، فٍػا الهغعل هىخفؼ فْ الَالٓبح الهخضغث األهؼٓكٓج َ الغَل 
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الخْ خىخٍز الهىٍز االىسمٓؽّ األهؼٓكْ، ٓخهٓؽ ٌػا الهغعل فْ ئكغاؼ القَاىٓو تغؼسج يبلٓج 
ل لهَاكتقج االضخٓبسقبح الهخغٓقؼث ألو ٌىقبن     هو الهؼَىج هى ؿؼيج هىبؿتج فْ الخًقغٓ 

 .هخعككٓو ٓخًبهمَو هى القمبٓب َ الهفبكل الضبلٓج
نتقب لٍػا الهغعل ىسغ أو القػّ ٓققَن    :تٓو القنبو الًبن َ العبق نالهغعل الهعخم-3   

تاكغاؼ قَاىٓو الهضبؿتج هىههج هو القنبو العبق خًهل كهىههج يبهج خققَن الضكَهقج   
 . ان تخنتٓ  هب ٓكغؼ يىٍب هو خًمٓهبحتغيهٍب َ تبإللؽ

نتقب لٍػا الهغعل ىسغ أو الػّ ٓقَن تاكغاؼ قَاىٓو الهضبؿتج عمقٓن   :الهغعل الهعخمن-4  
لٍػا فاو كل ٌػا العمقٓن  َهو القنبو العبق َالقنبو الًبن َهسهَيبح ضكَهٓج َغٓؼٌب، 

خققَن  :هذال الٓبتقبو .بهو الهىههبح َالهسهَيبح ٓفخؼن فْ ئكغاؼ ٌػي القَاىٓو َ ٓمؽن تٍ
الضكَهج تخكَٓو هسمؾ اؿخفبؼّ لهضبؿتج األيهبل ٓخكَو هو أيمبء هقو السبهًقبح َ   

 . الكىبيج َ الضكَهج َ الهضبؿتٓو القبىَىٓٓو
  :اهيعبٌٌر اهيحبشبٌت اهدوهٌت ٌشأجهب و أهيٌجهب: ثبٌٌب    
سؼاءاح الهضبؿتٓج َ كػا ىهؼا لالعخالفبح النتًٓٓج فْ الهتبغب َ الهًبٓٓؼ َالقَايغ َاإل    

فْ السٍبح الخْ خكغؼ ٌػي الهتبغب َ الهًبٓٓؼ َ الخْ كبىح خإغّ ئلِ ىخبئز هعخمفج،أغؼكح 
هسهَيج هو الغَل أٌهٓج الضبسج ئلِ َسَة الخىؿٓ  الغَلْ أَ الخىؿٓ  الهفخؼن هو عالل 

 .حبشبٌت اهدوهٌتٌشأة فنرة اهيعبٌٌر اهي ئٓسبغ قبيغث هفخؼكج لمهقبؼىج َ الخهبذل، َهو ٌىب
الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج سبءح تقَايغ َأؿقؾ خمقتن األيهقبل َ الخكقؼفبح َ        

اإلسؼاءاح الهضبؿتٓج َ خمى غلٓال لكٓفٓج خىفٓػ الهًبلسبح الهضبؿتٓج ، َلتٓبو الضغ األغىقِ  
 2.هو الهًمَهبح الهضبؿتٓج الخْ ٓسة اإلفكبش يىٍب

الخسبىؾ تٓو هعخم  األىههج الهضبؿتٓج الغَلٓقج،  خٍغ  ٌػي الهًبٓٓؼ لخضقٓ  الخَاف  َ
َتٍػا فٍْ خستؼ الهإؿؿقبح يمقِ خًقغٓل    . كهب خؿهص تاقكبء الضَاسؽ الخسبؼٓج التٓىٓج

الففبفٓج، الهكغاقٓج َقبتمٓج الهقبؼىج )الكفَفبح الهبلٓج تهب ٓخالءن َهخنمتبح الهضٓن الغَلْ 
ؿَا  الهبلٓج عكَكب فْ هل الفمقبئص  ، تاينبء الهكغاقٓج لأل(لمهًمَهبح ؽهىٓب َهكبىٓب

الخْ خًك  تبلَؿقن  ( Scandale : Enron, Wordlcom, Parmalat)الهبلٓج الهخَالٓج 
  3.ٓؿَغ فْ الخًبهل هى الهًمَهبح الهبلٓج الهقغهج هو الهإؿؿبح الهضبؿتْ، هب سًل الضػؼ
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اكتؼ قغؼ  فبلهإؿؿبح الخْ خؿًِ ئلِ الضكَل يمِ هؽٓغ هو ؼإَؾ األهَال َ خضقٓ    
هو الؿَٓلج َخخنمى ئلِ اسخػاة هؿخذهؼٓو،ٌػا الؿًْ ٓفؼل يمٍٓب الكف  يمِ ضؿقبتبخٍب  
َ أىفنخٍب هو أسل اسخػاة اؿخذهبؼاح كبفٓج لخهَٓل أىفنخٍب الهخىَيقج َ اكخؿقبة ذققج    

أو خضققٍب تباليخهقبغ يمقِ هًقبٓٓؼ     الهؿخذهؼٓو ، ٌػي الذقج لٓؾ تاهكبو ٌػي الهإؿؿبح
 .مٓجالهضبؿتج الهض

الهإؿؿبح الخْ خًخهغ يمِ هًبٓٓؼ هضبؿتٓج َاضغث هقتَلج يمِ ىنب  َاؿى ٓقإغّ ئلقِ     
ؽٓبغث قغؼخٍب يمِ خغتٓؼ ؼأؾ الهبل فْ األؿَا  الهبلٓج الغَلٓج،كهب أو ٌػا االيخهبغ ٓقإغّ  

 . ئلِ خعفٓل فْ خكمفج ؼأؾ الهبل
هكقو االؿقخًبىج تٍقب أَ    فْ الَقح الضبلْ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج لٓؿح ؼفبٌٓقج ٓ   

يىٍب ختًب لمهؼَ  َاو مؼَؼخٍب خىتى تبلغؼسج األَلِ هو أٌهٓخٍب فْ خفقسٓى   ءاالؿخغىب
االؿخذهبؼاح العبكج الهضمٓج قتل األسىتٓج يمِ الخَسً لهىنقج هًٓىقج غَو األعؼُ،ٌقػي   

َيب األٌهٓج خخًبهن أكذؼ فْ مَء الخىبفؾ الًبلهْ يمِ اسخػاة ؼإَؾ األهَال الهضغَغث ى
خغقؽَ   -الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج-هب َ فْ ؽهو غبتح فًٓ الضغَغ السغؼافٓج، فقغ أعػح 

سل الغَل ضخِ الغَل الخْ لغٍٓب هًبٓٓؼ هضبؿتٓج هضمٓج عبكج تٍب أكتضح خًهل يمِ ختىْ 
الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج َ ٌػا تٍغ  الَكَل ئلِ يبلن ٓنت  هًبٓٓؼ هضبؿتٓج هخهبذمج فْ 

تٓو الهًمَهبح هقو قتقل    جؼ َاألىفنج الهضبؿتٓج كبفج، َتبلخبلْ خَضٓغ قبيغث الهقبؼىاألهَ
 .الهؿخعغهٓو

ٌَػا هب غيب غَل االخضبغ األَؼتْ ئلِ الخؤكٓغ يمِ ػلن هو عالل ئلؽان كبفج الفقؼكبح     
يىقغ ئيقغاغ    جفؼكج تخنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَل7777ٓالهغؼسج َيغغٌب هب ٓؽٓغ يو 

 4.ئن الهبلٓج الهَضغثالقَا
ئو اعخٓبؼ أّ غَلج لمهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج ٌَ أهؼ ٓعكٍب َ ضقغٌب ، َ هقى ػلقن فقاو        

الهإؿؿبح الخْ خؿخعغن هًبٓٓؼ هضبؿتٓج َ هًبٓٓؼ إليغاغ الخقبؼٓؼ لٓؿح هقتَلج يمِ ىنب  
أكذؼ اؼخفبيب فْ الضكَل يمِ ؼأؾ   َاؿى فْ أؿَا  ؼأؾ الهبل الًبلهٓج ؿخَاسً خكبلٓ

  5.الهبل َ الخهَٓل هو خمن األؿَا 
ٌىبن خفسًٓب يمِ خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج فْ تًل السٍقبح الخقْ ال خقؽال     

هخؤؼسضج تٓو الخنتٓ  َيغهً، َٓالضه ػلن يمِ ؿتٓل الهذبل هو خفسٓى هًٍقغ الهقغؼاء   
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تٓج الغَلٓقج كتقغٓل   الهبلٓٓو الخبتى لمسىج التَؼكج َاألؿٍن األهؼٓكٓج تقتَل الهًبٓٓؼ الهضبؿ
َضٓغ لمهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج األهؼٓكٓج الهقتَلج قتَال يبهب،كػلن ٓالضقه أو القغَل الؿقتًج    

َ كىغَ  الىقغ الغَلْ قغ فسًح َ غيهح خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓقج   G7الكتؼُ 
 6.لخقَٓج التىٓبو الهبلْ الغَلْ

ج الخْ فسًح يمقِ ختىقْ الهًقبٓٓؼ    ٌػا تبالهبفج ئلِ خَسٍبح كذٓؼ هو الغَل الهخقغه  
الهضبؿتٓج الغَلٓج َخنتٓقبخٍب لخسبَؽ االعخالفبح فْ قَايغ َ أؿؾ الهًبلسقبح الهضبؿقتٓج   
َلؽٓبغث الذقج فْ الهًمَهبح الخْ خضخٍَٓب القَائن الهبلٓج الهًغث َفققب لمهًقبٓٓؼ الهضبؿقتٓج    

هٓج هىٍب تختىْ ٌػي الهًقبٓٓؼ  تبالهبفج ئلِ ػلن قبهح الًغٓغ هو الغَل َعبكج الىب الغَلٓج،
 .هتبفؼث تؿتة يغن َسَغ هًبٓٓؼ هضمٓج لغٍٓب أكال

 :يٌظيبث اهيحبشبت اهدوهٌت:ثبهثب
ىخٓسج لممغَن الهخؽآغث هو هؿخعغهْ القَائن الهبلٓج هو هؿقبٌهٓو َ هؿقخذهؼٓو َ       

غائىٓو َ ىقبتبح َ اخضبغاح خسبؼٓج َ هىههبح غَلٓقج َ سهًٓقبح ضكَهٓقج  َ أسٍقؽث     
ضكَهٓج، خن يقغ الًغٓغ هو الهإخهؼاح تٍغ  َمى هًبٓٓؼ هضبؿتٓج يمِ الهؿخَُ الغَلْ، 
ٌػي الهإخهؼاح أؿفؼح يو خفكٓل يغث هىههبح اؿخٍغفح َمى الهًبٓٓؼ َ خٍٓئج الهىقبط  

 .  هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج جأٌن ٌػي الهىههبح لسى الالؽن لخنتٓقٍب،
، فْ 1974هفٍَن هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج فْ يبن  ىفؤ:يعبٌٌر اهيحبشبت اهدوهٌت تهجٌ -1

الهإخهؼ الغَلْ الهىًقغ فْ ؿبىح لَٓؾ، َ فْ الهإخهؼ الغَلْ الًبفقؼ ختمقَؼح الفكقؼث    
تقٓبغث ٌٓئبح هضبؿتٓج هٍىٓقج   1973فْ ؿىج  IASCتخفكٓل لسىج هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج

-ٌَلىقغا -اىسمخؼا-ألهبىٓب-فؼىؿب-الَالٓبح الهخضغث األهؼٓكٓج-اؿخؼالٓب-: فْ خؿى غَل ٌْ
 7.آؼلىغا-الهكؿٓن-الٓبتبو

تمغ ٓهذمَو همَٓىْ هضبؿة، َقغ فبو  143يمَ هو  143مهح المسىج 1999َ فْ ؿىج 
اؿخعغان الهًبٓٓؼ الغَلٓج ضخِ هو خمن الهىههبح أَ الغَل الخْ لن خىهن ئلِ يمَٓج المسىج 

 8.تًغ
 9 :أٌغا  ٌػي المسىج خخهذل فْ

ؼ هًبٓٓؼ الهضبؿتج ػاح الىفى الًبن الَاسة الخقٓغ تٍب لغُ يؼل الققَائن  كٓبغج َ ىف -
 الهبلٓج َ خًؽٓؽ قتَلٍب َ الخقٓغ تٍب فْ سهٓى أىضبء الًبلن؛
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الًهل تفكل يبن يمِ خضؿٓو َ خىبغن الهًبٓٓؼ َ اإلسؼاءاح الهضبؿقتٓج َ األىههقج    -
 . الهخًمقج تًؼل القَائن الهبلٓج

 10(:ضٓد أكتص أكذؼ َاقًٓج:)ٓبح يهل المسىج أكتص كبلخبلْأهب الخؼخٓة الضبلْ ألَلَ
خنَٓؼ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج لهقبتمج اضخٓبسبح أؿقَا  ؼأؾ الهقبل الغَلٓقج َ قنقبو      -

 األيهبل؛
 خنَٓؼ َ خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهىبؿتج لمغَل الىبهٓج؛ -

 .ئؽالج االعخالفبح تٓو الهخنمتبح الهضبؿتٓج الغَلٓج َ الهضمٓج -

هًٓبؼا هضبؿتٓب غَلٓب قتل أو ٓخن ئيبغث ٌٓكمخٍقب،  41ٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج أكغؼح لسىج هًب
هًٓبؼا فقن،ضٓد خن غهز تًل الهًقبٓٓؼ   34َتًغ هؼاسًبح يغٓغث لخمن الهًبٓٓؼ فقغ تقْ 

فْ هًٓبؼ َ اضغ فقن،كهب خن ضػ  هًبٓٓؼ أعؼُ، ٌػي المسىج أكغؼح الًغٓغ هو الخفؿٓؼاح 
 .2771خفؿٓؼا يبن33َ الخْ تمغح 

خن اؿختغال ٌػي المسىج تهسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج،هٍبن ٌػا الهسمؾ 2771فْ ؿىج    
خنَٓؼ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج،ضٓد ايخهغ الهًبٓٓؼ الغَلٓج الخقْ أكقغؼخٍب المسىقج     ٌَ

الؿبتقج َ اعػ ٌػا الهسمؾ يمِ يبخقً هؿإَلٓج خًغٓل ٌػي الهًبٓٓؼ َخفؿٓؼٌب، َقغ هٍقؼ  
َالخْ تغأ الهسمؾ تاكغاؼٌب تٍػا االؿن  - IFRS -ٓٓؼ الغَلٓج لمخقبؼٓؼ الهبلٓجهفٍَن الهًب

 .لكْ ٓخن خهٓٓؽٌب يو الهًبٓٓؼ الغَلٓج الؿبتقج
هإؿؿج لسىج هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج تبلخًبَو هى هسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج تغأح    

 جَن تايغاغ هؼسى يبن لمهًبٓٓؼ الغَلٓتاكغاؼ خفؿٓؼاح هًبٓٓؼ الخقبؼٓؼ الهبلٓج الغَلٓج،كهب خق
 2776.11اتخغاء هو يبن 

يمَا 14ٓخكَو هسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج هو  :يجوس يعبٌٌر اهيحبشبت اهدوهٌت -2
األؿبؿْ لًمَٓج الهسمؾ ٌَ العتقؼث الفىٓقج،    لقتل هسمؾ األهىبء، الهإٌ وٓخن خًٓٓىٍن ه

َىفقؼ هًقبٓٓؼ الخقؼٓقؼ الهقبلْ     خكهو الهؿإَلٓبح األؿبؿقٓج لمهسمقؾ فقْ خنقَٓؼ     
الغَلْ،َهػكؼاح الًؼل الهتغئٓج َقتَل الخفؿٓؼاح الكبغؼث يو لسىج خفؿٓؼاح الخقؼٓقؼ  

 .   IFRICالغَلْ ْالهبل
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ٓنم  أو يمِ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج الكبغؼث يو هسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓقج     
 -هكنمص هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓقج  تغال هو -IFRS -ئؿن هًبٓٓؼ الخقؼٓؼ الهبلْ الغَلْ

IAS- 12.لسىج هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج والخْ كبىح خكغؼ ي 
لن خكو لسىج هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓقج خكقغؼ   :هجٌت جفشٌراث اهجلرٌر اهيبهً اهدوهً -3

تؿتة ففقمً فقْ    الىخقبغاحخًؼل  جخفؿٓؼا لهًبٓٓؼٌب، لكو هسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓ
ح، َىخٓسج لػلن فكل الهسمؾ لسىج خفؿٓؼاح الخقؼٓؼ الهبلْ الغَلْ،خخكَو ٌػي ىفؼ الخفؿٓؼا
ؿقىَاح قبتمقج    3يمَا ًٓٓىٍن أهىبء هسمؾ هًبٓٓؼ الهضبؿتج الغَلٓج لهغث  12المسىج هو 

 . لمخسغٓغ
الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج ٌْ َلٓغث الهؼَ  َ الخنَؼاح االقخكبغٓج الخْ فٍغٌب َ ٓفٍغٌب      

َسَغ قَايغ يبهج خًبلز الهؿبئل الهضبؿتٓج الهخفبتٍج، َلقغ خن خضقٓ  خقغن  الًبلن،ههب فؼل
كتٓؼ فْ َمى هسهَيج يبلهٓج هو الهًبٓٓؼ ٓهكو أو َٓفؼ ئختبيٍب هكغاقٓج فَؼٓج لسقؽء  

 13.كتٓؼ َ هضؿَؾ هو ىهبن الخقبؼٓؼ الهبلٓج فْ أّ غَلج
  :يزاٌب جطبٌق يعبٌٌر اهجلبرٌر اهيبهٌت اهدوهٌت:رابعب
خؿًِ الًغٓغ هو الغَل ئلِ ختىْ َ خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج تؿتة أىٍقب ال         

خؿًِ -لغٍٓب هًبٓٓؼ هضبؿتٓج هضمٓج–خهمن هًبٓٓؼ هضبؿتٓج أكال ،كهب أو ٌىبن غَل أعؼُ 
ئلِ خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج ىهؼا لمهؽآب االٓسبتٓج الخْ ٓهكو خضقٓقٍب هو َؼائٍب، 

 :ىػكؼ هىٍب َ الخْ
خقَن الفؼكبح ضبلٓب تبلهىبفؿج يمِ الَلَر ئلِ  :الَلَر ئلِ األؿَا  الهبلٓج الغَلٓج -1

األؿَا  الهبلٓج الغَلٓج إلغؼار أؿٍهٍب يمِ هؿخَُ غَلْ َ خغاَلٍب تؿؼيج كتٓؼث هؿخفٓغث 
ن تػلن هو َؿبئل الخكبل الضغٓذج،َال ٓهكو لمفؼكبح خضقٓ  ٌػا الَلَر ئال تباللخؽان تفؼَ

هًٓىج ٓسة الخقٓغ تٍب إلهكبىٓج الؿهبش لٍب تاغؼار أؿٍهٍب فْ ٌقػي األؿقَا ،َئال ؿقختقِ    
َ تبلخبلْ خمٓٓى فقؼق   الفؼكبح غٓؼ الهمخؽهج خًٓـ تًؽلج يو األؿَا  الهبلٓج الغَلٓج،

 14.كذٓؼث كبو ٓهكو اكخؿبتٍب هو غعَل ٌػي األؿَا 
 ثهكبىً ئسؼاء يهمٓج الهقبؼىج هتبفؼأّ أو هؿخعغن القَائن الهبلٓج تا:قبتمٓج الهقبؼىج -2

غَو ئسؼاء خًغٓالح أَ خغٓٓؼاح يمِ ٌػي القَائن،َػلن ؼاسقى لخَضٓقغ أؿقؾ َ نقؼ      
 .الهًبلسبح الهضبؿتٓج
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خؼفٓغ يهمٓج اخعبػ القؼاؼ الهؼخكؽث يمِ الهًمَهج الهضبؿتٓج الهخهبذمج َ الهفبممج  -3
 .تٓو التغائل تىبءا يمِ أؿؾ ؿمٓهج َ َامضج

هو الغَل أكتضح خفقؼل يمقِ هإؿؿقبخٍب     ؼالكذٓ :نمتبح القبىَىٓجخمتٓج الهخ -4
ٌػا فقن تل أو ٌىبن هو األؿَا  الهبلٓقج   ؾمؼَؼث خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج، لٓ

 .أكتضح خفؼل يمِ الهإؿؿبح مؼَؼث ئيغاغ قَائهٍب َف  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج

الًغٓغ هو الفؼكبح خؿًِ ئلِ نمقة  :وخمتٓج هخنمتبح الههَلٓو الهضمٓٓو َ الغَلٓٓ -5
خهَٓل هو هإؿؿبح َسٍبح هًٓىج، ٌػي األعٓؼث خًهل يمِ قؼاءث َهؼاسًج القَائن الهبلٓقج  

ٓهكو لٍب أو خقَن تهىص ققؼَل ئال فقْ    لٍػي الهإؿؿبح، ػلن أو الهإؿؿبح الخهَٓمٓج ال
ٓهكو أو خكَو ٌػي  مَء غؼاؿج َافٓج لمقَائن الهبلٓج لمهإؿؿج الخْ خضخبر ئلِ خهَٓل، َال

 .الغؼاؿج ئال فْ مَء قَائن هبلٓج قغ أيغح َفقب لهًبٓٓؼ هضبؿتٓج غَلٓج هَضغث

َػلن هو عالل خقغَٓل اإلسقؼاءاح َالهًقبهالح الهبلٓقج      :سمة هؿخذهؼٓو أسبىة -6
َالهضبؿتٓج لَقبٓخٍن هو هفبكل اعخال  الىهن الهضبؿتٓج هو ضٓد اإلسؼاءاح أَ هو ضٓد 

 .لهبلٓجئيغاغ القَائن ا
اكتص ختىْ الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج ئلؽاهٓب تبلىؿتج لمخقؼٓقؼ  2775ايختبؼا هو هنمى    
كهب ؿهضح لَائص ٌػا االخضبغ تبلىؿتج  لمهإؿؿبح الهخًبهمج هى غَل االخضبغ األَؼتْ، ْالهبل

 2777لتًل الغَل األيمبء تً ختىْ خنتٓ  الهًبٓٓؼ الغَلٓج لمهضبؿتج لٍػي الهإؿؿبح ؿىج 
 15.كؤقكِ هغث، َلكو تفؼَن هًٓىج َفْ ضبالح هضغَغث

 :اهٌظبى اهيحبشبً اهيبهً اهجزائري: خبيشب
ئػا فْ هل الخنَؼاح الخْ خضغد أكتص هو المؼَؼّ عغهج أغؼال الهؿخذهؼٓو َػلن    

ٌػا الًؼل ٓخن هو عقالل َسقَغ    هو عالل يؼل الهًمَهبح الهبلٓج الهَذقج َالهالئهج،
ٌغ  ٌػي األؿقؾ َ   غث همؽهج لكبفج الهإؿؿبح َالههبؼؿٓو َالهٍىٓٓو،أؿؾ َهًبٓٓؼ هَض

الهًبٓٓؼ ٌَ خضقٓ  القٓبؾ الؿمٓن َاإلفكبش الهضبؿتْ َالففبفٓج فْ يقؼل الهًمَهقبح   
ضٓد قبهح تَمى ىهبن هضبؿتْ هبلْ هقو فقؤىً    .اهجـزائـرالهبلٓج، َ ٌػا هب قبهح تً 

 .ضقٓ  الهؽآب الؿبت  ػكؼٌبالخَاف  هى الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج َ خ
الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ ٍٓغ  ئلِ َمى أغاث خخكٓ  هى التٓئج السغٓغث الخْ خَلقغح هقو     

عالل اإلكالضبح االقخكبغٓج، َالخْ تغأح هى االؼختبنبح السغٓغث لمسؽائؼ َتفكل عقبق  
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 ج لمخسقبؼث، الغعَل فْ فؼاكج هى االخضبغ األَؼتْ، َخقغن الهفبَمبح هى الهىههج الًبلهٓق 
اهبفج ئلِ ػلن فٍْ خٍغ  أٓمب لخمتٓج ضبسبح الهؿخعغهٓو السغغ لمهًمَهقبح الهضبؿقتٓج   
َالهبلٓج ضَل االقخكبغ السؽائؼّ، َعبكج الهؿخذهؼٓو الَنىٓٓو َالغَلٓٓو، ٌػٓو األعٓؼٓو 

يهمٓج ئكالش الهعنن الهضبؿتْ  لقغ هبؼؿب مغنب اقخكبغٓب يمِ الؿمنج الًهَهٓج لخًسٓ
، تضٓد ىسغ الًغٓغ هو الفقؼكبح الغَلٓقج الًبهمقج فقْ قنقبو      75-35ىؿعج  الَنىْ

َتٓو فؼكج ؿقَىنؼان يمقِ اؿقخًهبل الهعنقن      بالهضؼَقبح ؼغن الًقَغ الهتؼهج تٓىٍ
   16.الهضبؿتْ الَنىْ فْ الهًبلسج الهضبؿتٓج، ئال أو فْ الَاقى ىسغ غٓؼ ػلن

 كبؿقخسبتج ئؼ َالهخًمقج تىهبهٍب الهضبؿقتْ خقؤخْ   ئػا اإلكالضبح الخْ قبهح تٍب السؽا   
لضبسٓبح هخًبهمٓو سغغ ىهؼا لفخص السؽائؼ الهسبل لالؿخذهبؼ األسىتْ،ٌقإالء الهؿقخذهؼٓو   
ًٓغَو أٌن الهؿخعغهٓو لمقَائن الهبلٓج، َتٍغ  عغهخٍن كبو هو المؼَؼّ يؼل هًمَهبح 

 .أؿؾ َهًبٓٓؼ هَضغثهبلٓج هَذقج َهالئهج ، َال ٓخضق  ػلن ئال هو عالل َسَغ 
اقخكبغ الؿَ  ٓخنمة هو الفؼكبح أو خقَن تايغاغ قَائن هبلٓج هَسٍج لمهؿخذهؼٓو، ػلن     

أو ٌإالء الهؿخذهؼٓو ٍٓخهَو تفؼاء األؿٍن، ىفؾ الفقْء تبلىؿقتج لمهقؼمقَو ٌقإالء     
فقْ  ٓضخبسَو ئلِ القَائن الهبلٓج لمهإؿؿج النبلتج لمقؼل، َتبلخبلْ َسَغ ئهكبىٓج غعَلٍن 

فؼاكج هى الهإؿؿج، لٍػا الغؼل ٓىتغْ أو خكَو القَائن الهبلٓج الهَسٍج ئلٍٓن خَفؼ لٍقن  
هًمَهبح هضبؿتٓج َهبلٓج غقٓقج، َكَؼث َامضج َيبغلج يو الَمًٓج الهبلٓج لمهإؿؿقج،  
 .َضخِ ٓهكو االؿخفبغث هو القَائن الهبلٓج ٓسة أو خكَو خؿخسٓة لمهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج

األعٓؼ َضخِ ٓهكو خضقٓق    الغَل الخْ خؿًِ ئلِ خكهٓن ىهبن هضبؿتْ سغٓغ، ٌػفب      
 : الٍغ  الهىخهؼ هىً ٓفخؼن أو ٓخهٓؽ تسهمج هو العكبئق هىٍب

 .أو ٓكَو الىهبن الهضبؿتْ ٓخهبفِ هى اقخكبغ الؿَ  -
 .أو خكَو الخقبؼٓؼ الهبلٓج الهًغث خخهٓؽ تسهمج هو العكبئق -

 .ل ًٓنْ الذقج لمهخًبهمٓو هى الهإؿؿجخَضٓغ القَائن الهبلٓج تفك -

 . ؼفى هؿخَُ القبتمٓج لمهقبؼىج تٓو ٌػي القَائن -
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 11:17-70كبٌوً  -1
 االغَلج السؽائؼٓج َتٍغ  االؿخفبغث هو هؽآب خنتٓ  الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج هو سٍج، َكقػ    

لْ تخكهٓن ىهبن هضبؿتْ هقب  حتٍغ  خفبغّ ؿمتٓبح الهعنن الهضبؿتْ هو سٍج ذبىٓج، قبه
 . سغٓغ ٓهكو هو خضقٓ  الٍغ  الهىخهؼ هو القَائن الهبلٓج تفًبلٓج

القػّ  11-77كقغؼ ققبىَو   2777ىَفهتؼ 25الهَاف  لق 1428ػّ القًغث يبن15ففْ  -
 .ٓخمهو الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ

 .فكَل 7هبغث َ 43ٓخمهو ٌػا القبىَو  -
غٓغ الىهبن الهضبؿتْ الهقبلْ  خض ٌهدف إهىهو ٌػا القبىَو فاو ٌػا األعٓؼ  1َف  الهبغث  -

 .الػّ ٓغيِ فْ كمة الىق الهضبؿتج الهبلٓج َكػا فؼَن َكٓفٓبح خنتٓقً
كل فعق نتًْٓ أَ هًىقَّ   ٌطبق عوىهو ٌػا القبىَو فاو ٌػا األعٓؼ  2َف  الهبغث  -

همؽن تهَسة ىق قبىَىْ أَ خىهٓهْ تهؿن هضبؿتج هبلٓج هى هؼايبث األضكقبن العبكقج   
هسبل ٌػا القبىَو األفعبق الهًىََٓو العبمقًَو لقَايقغ الهضبؿقتج     ٌشجثٌى يً.تٍب

 .الًهَهٓج
الهضبؿتج الهبلٓج يمِ أىٍب ىهبن لخىهٓن الهًمَهج الهبلٓج ٓؿهص تخعؽٓو  اهلبٌوً ٌعرفٌػا  - 

هًنٓبح قبيغٓج يغغٓج، َخكىٓفٍب َ خقٓٓهٍب، َخؿسٓمٍب َيؼل كفقَ  خًكقؾ كقَؼث    
مكبح الكٓبو، َىسبيخً ََمًٓج عؽٓىخً فْ ىٍبٓج الؿقىج  كبغقج يو الَمًٓج الهبلٓج َههخ

 .الهبلٓج
 :هً الكٓبىبح يتهؿن هضبؿتج هبلٓج، ٌػ اهلبٌوً حدد نذهم اهنٌبٌبث اهيعٌٌتٌػا  -

 .الفؼكبح العبمًج ألضكبن القبىَو الخسبؼّ -
 .الخًبَىٓبح -
األفعبق النتًَٓٓو أَ الهًىََٓو الهىخسَو لمؿمى أَ العقغهبح الخسبؼٓقج    -

 .ؼ الخسبؼٓجَغٓ
َكل األفعبق النتًَٓٓو أَ الهًىََٓو العبمًٓو لقػلن تهَسقة ىقق     -

 .قبىَىْ أَ خىهٓهْ
الخقْ ال ٓخًقغُ ؼققن أيهبلٍقب َيقغغ       اهنٌبٌبث اهضغٌرة اهلبٌوً نذهم فإًَف  ٌػا  -

 . هؿخعغهٍٓب الضغ الهًٓو، أو خهؿن هضبؿتج هبلٓج هتؿنج
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اهجضـوري و اهيبـبدا اهيحبشـبٌت     ٌجضيً اإلطـبر 11-70كبٌوً الفكل الذبىْ هو  -
الخْ خؿهص تايغاغ كفَ  هبلٓج يمقِ أؿقبؾ الهتقبغب الهضبؿقتٓج      واهيعبٌٌر اهيحبشبٌت

 :الهًخؼ  تٍب يبهج َال ؿٓهب
أّ أو خؤذٓؼاح الهًبهالح َاألضغاد االقخكبغٓج (:أؿبؾ االؿخضقب )هضبؿتج الخًٍغ -

،ٌػي الخقؤذٓؼاح  (غفقبح ىقغٓجَلٓؾ يىغهب خضغد خ)ٓخن االيخؼا  تٍب يىغهب خضغد
 18.ٓخن خؿسٓمٍب َئذتبخٍب فْ القَائن الهبلٓج لمفخؼاح الهخكمج تٍب

َف  ٌػا الهتغأ ٓفخؼل أو الكٓبو هؿخهؼ فْ ىفقبنً فقْ   :اؿخهؼاؼٓج االؿخغالل -
 .الهؿخقتل الهىهَؼ

 َف  ٌػا الهتغأ ٓفخؼن فْ الهًمَهج الهبلٓج أو ٓخن يؼمٍب تَمقَش، :قبتمٓج الفٍن -
 .تًٓغث يو الخًقٓغ ضخِ ٓخهكو الهؿخعغهٓو هو فٍهٍب

ٓسة أو خكَو الهًمَهبح الهبلٓج َالتٓبىبح الهضبؿتٓج خن خؿقسٓمٍب يمقِ    : الغاللج -
 .أؿبؾ َذبئ  َهؿخىغاح ذتَخٓج هإؼعج خمهو هكغاقٓخٍب

أّ ٓسة أو خكَو الهًمَهبح الهبلٓج ههذمج تكغ  لمًهمٓبح َاألضقغاد  :الهكغاقٓج -
 .الهبلٓج الخْ ضغذح فْ الهإؿؿج، َالخْ خن الخًتٓؼ يىٍب مهو القَائن الهبلٓج

 أّ ئهكبىٓج هقبؼىج القَائن الهبلٓج لمهإؿؿج هى الهإؿؿبح األعؼُ، :قبتمٓج الهقبؼىج -
ئلِ ئهكبىٓج هقبؼىج الققَائن الهبلٓقج لقىفؾ     بفجتبإلمؿَاء الهضمٓج أَ األسىتٓج، 
 .تقجالهإؿؿج هى الؿىَاح الؿب

أّ أو األضغاد االقخكبغٓج الخْ ًٓهل الهضبؿة يمِ خؿسٓمٍب خخن :الخكمفج الخبؼٓعٓج -
 .خكمفج الفؼاء فْ ضبلج فؼائٍب، َتخكمفج اإلىخبر فْ ضبلج ئىخبسٍب تبؿخعغان

ًٓختؼ ٌػا الهتقغأ سغٓقغ فقْ    19:أؿتقٓج الَاقى االقخكبغّ يمِ الههٍؼ القبىَىْ -
هتغأ يمِ مؼَؼث خغمٓة الَاقى الهقبلْ يمقِ الفقكل    ٓقؼ ٌػا ال دالسؽائؼ،تضٓ

القبىَىْ، أّ اىً ٓىتغْ الخًبهل هى األضغاد االقخكبغٓج ضؿة الَاقى الهبلْ َلٓؾ 
ضؿة الهبٌؼ القبىَىْ، فهو عالل ٌػا الهتغأ ٓهكو خؿسٓل قؼل اإلٓسبؼ مقهو  

 .يىبكؼ الهٓؽاىٓج
 .يحبشبت اهدوهٌتوهذٍ هً ٌفس اهيببدا اهجً جى جلرٌرهب يً طرف هجبً اه
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خًغ أٌقن   - 25َف  الهبغث–تبلىؿتج لمكفَ  الهبلٓج (:اهلوائى اهيبهٌت)اهنشوفبث اهيبهٌت -2
فْء فْ الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ السغٓغ، فبلكٓبىبح هنبلتج تايغاغٌب ؿقىَٓب يمقِ األققل،    

 : العبكج تبلكٓبىبح يغا الكٓبىبح الكغٓؼث هبٓمْججضيً اهنشوف اهيبهٌت 
 .ىٓجالهٓؽا -
 .ضؿبتبح الىخبئز -
 .سغَل ؿَٓلج العؽٓىج -
 .سغَل خغٓؼ األهَال العبكج -
هكهمقج يقو    حهمض  ٓتٓو القَايغ َالنؼ  الهضبؿتٓج الهؿخًهمج ََٓفؼ هًمَهقب  -

 .الهٓؽاىٓج َضؿبة الىخبئز
 20:خًؼٓ  كل قبئهج َف  الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ ْفٓهب ٓم

فكمج يىبكؼ األكَل َيىبكؼ العكَن، َختؼؽ خك  الهٓؽاىٓج تكفج هى:الهٓؽاىٓج 2-1
 :تكَؼث هىفكمج يمِ األقل الفكَل الخبلٓج يىغ َسَغ يهمٓبح خخًم  تٍػي الفكَل

الخذتٓخبح الهًىَٓج،الخذتٓخبح الًٓىٓج، االٌخالكبح، الهؿبٌهبح، األكَل الهبلٓج، : فْ األكَل
كَل األعقؼُ الههبذمقج،   الهعؽَىبح، أكَل المؼٓتج،الؽتبئو َ الهغٓىٓو أعؼٓو َ األ

 .عؽٓىج األهَال االٓسبتٓج َهًبغالح العؽٓىج االٓسبتٓج
ؼإَؾ األهَال العبكج ،العكَن غٓؼ السبؼٓج الخْ خخمهو فبئغث، الهَؼغَو :فْ العكَن

َالغائىَو أعؼَو، عكَن المؼٓتج، الهؼكَغاح لأليتبء َلمعكَن الههبذمقج، عؽٓىقج   
 .ج الؿمتٓجاألهَال الؿمتٓج َهًبغالح العؽٓى

َف  الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ فاو ٌػا السغَل ٌقَ تٓقبو همعقق    : ضؿبتبح الىخبئز 2-2
لأليتبء َالهىخَسبح الهىسؽث هو الكٓبو عالل الؿىج الهبلٓج،َال ٓؤعػ فْ الضؿقبة خقبؼٓظ   

الكؿقة أَ  /صالخضكٓل أَ خبؼٓظ الؿضة، َٓتؼؽ تبلخهٓٓؽ الىخٓسج الكبفٓج لمؿىج الهبلٓج الؼت
 .ؼثالعؿب

الٍغ  هو ٌػا السغَل ٌَ ئينبء هؿخًهمْ الكفقَ  الهبلٓقج   :سغَل ؿَٓلج العؽٓىج 2-3
أؿبؾ لخقٓٓن هغُ قغؼث الكٓبو يمِ خَلٓغ األهَال َ ىهبئؼٌب َ كقػلن الهًمَهقبح تفقؤو    

 .اؿخعغان ٌػي الؿَٓلج الهبلٓج
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لؿقىج الهبلٓقج   ٌػا السغَل ٓقغن ؿَٓلج العؽٓىج هغاعٓل َ هعبؼر الهَسَغاح الهبلٓج أذىبء ا
 :، َالخْ خقؿن ئلِ(هكغؼٌب)ضؿة هىفؤٌب

األىفنج الخْ خخَلغ يىٍب هىخَسبح َغٓؼٌب هو )الخغفقبح الخْ خَلغٌب األىفنج الًهمٓبخٓج -
 (.األىفنج غٓؼ الهؼختنج ال تبالؿخذهبؼ َال تبلخهَٓل

كٓل يهمٓبح ؿضة أهَال يو اقخىبء َخض)الخغفقبح الهبلٓج الخْ خَلغٌب أىفنج االؿخذهبؼ -
 (.ألهَال يو تٓى أكَل نَٓمج األسل

أىفنج خكَو ىخٓسخٍب خغٓٓؼ ضسن َتىٓقج األهقَال   )الخغفقبح الىبفئج يو أىفنج الخهَٓل -
 (.العبكج أَ القؼَل

 :ٌىبن نؼٓقخٓو لًؼل تٓبىبح ٌػا السغَل
 .النؼٓقج الهتبفؼث -
 .النؼٓقج غٓؼ الهتبفؼث -

ٓؼ األهَال العبكج خضمقٓال لمضؼكقبح   ٓفكل سغَل خغ :سغَل خغٓؼ األهَال العبكج 2-4
الخْ أذؼح فْ كل فكل هو الفكَل الخْ خخفكل هىٍب ؼإَؾ األهَال العبكقج لمكٓقبو   

 .عالل الؿىج الهبلٓج
 :الهًمَهبح الغىٓب الهنمَة خقغٓهٍب فْ ٌػا السغَل خعق الضؼكبح الهؼختنج تهب ٓؤخْ

 .الىخٓسج الكبفٓج لمؿىج الهبلٓج -
تٓج َخكضٓضبح األعنبء الهؿسل خؤذٓؼٌب هتبفقؼث كقؼإَؾ   خغٓؼاح النؼٓقج الهضبؿ -

 .أهَال

الهىخَسبح َاأليتبء األعؼُ الهؿسمج هتبفؼث فْ ؼإَؾ األهَال العبكج مهو ئنبؼ خكقضٓص   -
 .أعنبء ٌبهج

 ...(االؼخفبو،االىعفبل،الخؿغٓغ)يهمٓبح الؼؿهمج  -

 .خَؽٓى الىخٓسج َ الخعكٓكبح الهقؼؼث عالل الؿىج الهبلٓج -

يمِ هًمَهبح خعقق الىققبن    جٓفهل همض  الكفَ  الهبلٓ :الكفَ  الهبلٓجهمض   2-5
الخبلٓج هخِ كبىح ٌػي الهًمَهبح خكخؿْ نبتًب ٌبهب أَ كبىح هفٓغث لفٍن الًهمٓبح القَاؼغث  

 :فْ الكفَ  الهبلٓج
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الهنبتققج  )القَايغ َالنؼ  الهضبؿتٓج الهًخهغث لهؿن الهضبؿتج َئيغاغ الكفَ  الهبلٓج - 
 (.ؼ هَمضج، َكل هعبلفج لٍب هفؿؼث َهتؼؼثلمهًبٓٓ

هكهالح اإليالن المؼَؼٓج لضؿو فٍن الهٓؽاىٓج َضؿبة الىخبئز َسغَل ؿَٓلج العؽٓىج  - 
 .َسغَل خغٓؼ األهَال العبكج

الهًمَهبح الخْ خعق الكٓبىبح الهفبؼكج َالهإؿؿبح الهفخؼكج َالفؼَو أَ الفقؼكج   - 
نتًٓقج  :غ االقخمبء هى ٌقػي الكٓبىقبح أَ هؿقٓؼٍٓب   األن، َكػلن الهًبهالح الخْ خخن يى

خضغٓغ األؿًبؼ الخْ خعقق ٌقػي    جَهتمغ الهًبهالح، ؿٓبؿ نالًالقبح، ىهن الهًبهمج، ضس
 .الهًبهالح

الهًمَهبح ػاح النبتى الًبن أَ الخْ خًىْ تًل الًهمٓبح العبكج المقؼَؼٓج لمضكقَل    - 
 .يمِ كَؼث َفٓج

قفبل الؿىج الهبلٓج، َلن خإذؼ فقْ َمقى األكقل أَ    ئػا نؼأح ضَاغد يقة خبؼٓظ ئ - 
غٓقؼ أو  (خقَٓن)العكن تبلىؿتج ئلِ الفخؼث الؿبتقج لإلقفبل، فال مؼَؼث إلسؼاء أّ خكضٓص

ٌػي الضَاغد خكَو هَمَو ئيالن تٍب فْ الهمض  ئػا كبىح ػاح أٌهٓج تضٓقد ٓهكقو أو   
 .بلٓجٓإذؼ ئغفبلٍب فْ القؼاؼاح الخْ ٓخعػٌب هؿخًهمَ الكفَ  اله

هًمَهبح خؿقهص   جوفر اهنشوفبث اهيبهٌتهو ٌػا القبىَو فاىً ٓفخؼن أو 26َف  الهبغث    
تاسؼاء هقبؼىبح هى الؿىج الهبلٓج الؿبتقج، كل قؿن هو أقؿبن الهٓؽاىٓج، َضؿقبة الىخقبئز،   

ج، ،ئفبؼث ئلِ الهتمغ الهخًم  تبلقؿن الهَاف  لً فْ الؿىج الهبلٓج الؿبتقجَسغَل خغفقبح العؽٓى
 .ٓخمهو الهمض  هًمَهبح هقبؼىج خؤعػ فكل ؿؼغ َكفْ يغغّ

ببهٌشبت هولوائى اهيبهٌت هً ٌفشهب اهجً جى اهجلرٌر عٌهب يً طرف هجبً يعبٌٌر اهجلـبرٌر  
 .اهيبهٌت اهدوهٌت

 
هسهَيقبح   7كػلن يمِ هغَىج ضؿبتبح خن خكىٓفٍب فقْ   ٌحجوي اهٌظبى اهيحبشبً اهيبهً

 21:أؿبؿٓج ٌَْ
 .خخمهو ضؿبتبح األهَال العبكج:لِالهسهَيج األَ -
 .خخمهو ضؿبتبح الخذتٓخبح:الهسهَيج الذبىٓج -

 .خخمهو ضؿبتبح الهعؽَىبح: الهسهَيج الذبلذج -
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 .خخمهو ضؿبتبح الغٓؼ: الهسهَيج الؼاتًج -

 .خخمهو الضؿبتبح الهبلٓج: الهسهَيج العبهؿج -

 .خخمهو ضؿبتبح األيتبء: الهسهَيج الؿبغؿج -

 .هو ضؿبتبح اإلٓؼاغاحخخم: الهسهَيج الؿبتًج -
ٓهكو لمهإؿؿج اؿخًهبلٍب تضؼٓج فْ الخؿٓٓؼ هو عقالل هضبؿقتج    8َ9َ 7 حأهب الهسهَيب

 .الخؿٓٓؼ
الخبلٓج َالخْ ٓسة خَافؼٌقب فقْ الققَائن    نذهم اهخضبئص اهٌوعٌت  11-70ٌحدد كبٌوً 

 :الهبلٓج
 الهالئهج؛ -

 الَمَش؛ -
 الهكغاقٓج؛ -

 . القبتمٓج لمهقبؼىج -

بح خسًل الهًمَهبح الَاؼغث فْ القَائن الهبلٓج هفٓغث لهؿخعغن خمن ٌػي العكبئق ٌْ كف
  22:القَائن، ٌػي العكبئق خن فؼضٍب يمِ أىٍب

ٓسة أو خكَو الهًمَهبح هالئهج لضبسبح كىبو القؼاؼاح، َ خهخمن الهًمَهبح :الهالئهج -
فقْ خقٓقٓن    نخإذؼ يمِ القؼاؼاح االقخكبغٓج لمهؿخعغهٓو تهؿبيغخٍ بعبكٓج الهالئهج يىغه

 . األضغاد الهبمٓج َالضبمؼث َالهؿخقتمٓج أَ يىغهب خإكغ أَ خكضص خقٓٓهبخٍن
ئو ئضغُ العكبئق األؿبؿٓج لمهًمَهبح الَاؼغث تبلقَائن الهبلٓج ٌْ قبتمٓخٍقب  :الَمَش -

الغؼل ٓفخؼن فْ هؿخعغهْ الققَائن   المفٍن الهتبفؼ هو قتل هؿخعغهْ القَائن الهبلٓج، لٍػ
 .هؿخَُ هًقَل هو الهًؼفج فْ األيهبل َالىفبنبح االقخكبغٓج َالهضبؿتٓجالهبلٓج خَفؼ 

. ضخِ خكَو الهًمَهبح هفٓغث ٓسة أو خكَو هَذَقج ًَٓخهغ يمٍٓقب (:الهكغاقٓج)الهَذَقٓج -
َخهخمن الهًمَهبح عبكٓج الهَذَقٓج ئػا كبىح عبلٓج هو األعنبء الٍبهج َالخضٓقؽ، َكقبو   

مٍٓب كهًمَهبح خًتؼ تكغ  يهب ٓقكغ أو خًتؼ يىً أَ هقو  تاهكبو الهؿخعغهٓو االيخهبغ ي
 .الهخَقى أو خًتؼ يىً

ٓسة أو ٓكَو هؿخعغهَا القَائن الهبلٓج قبغؼٓو يمِ هققبؼو التٓبىقبح   :القبتمٓج لمهقبؼىج -
الهبلٓج لمهإؿؿج يتؼ الؽهو هو اسل خضغٓغ االخسبٌبح فْ الهؼكؽ الهبلْ َ فْ األغاء، كهب 
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هقبؼىج القَائن الهبلٓج لمهإؿؿبح األعؼُ هو اسقل أو ٓقٓهقَا    تبؿخنبيخٍنٓسة أو ٓكَو 
هؼاكؽٌب الهبلٓج الىؿتٓج، َاألغاء َالخغٓؼاح فْ الهؼكؽ الهبلْ، َيمًٓ فاو يهمٓقج قٓقبؾ   
َيؼل األذؼ الهبلْ لمًهمٓبح الهبلٓج الهخفبتٍج َاألضغاد األعؼُ ٓسة أو خخن يمِ أؿبؾ 

 .ن الهإؿؿج َ يمِ أؿبؾ ذبتح لمهإؿؿبح األعؼُذبتح مهو الهإؿؿج َ يتؼ الؽهو لخم

ً  -شبدشب ٌىقبن أٌقغا     :األهداف اهيرجو جحلٌلهب يً جطبٌق اهٌظبى اهيحبشبً اهيـبه
ٌقػي   وخؿًِ الغَلج ئلِ خضقٓقٍب هو عالل خنتٓ  الىهبن الهضبؿتْ الهقبلْ السغٓقغ، هق   

 :األٌغا 
 ْ؛ؿغ الذغؼاح الخْ كبو ًٓبىْ هىٍب الهعنن الهضبؿتْ الَنى -
 الهضمْ َالغَلْ؛ ُقبتمٓج الهقبؼىج تٓو الهإؿؿبح يمِ الهؿخَ -
 خؼقٓج الىهبن الهضبؿتْ السؽائؼّ لَٓاكة َ ٓخَاف  هى األىههج الهضبؿتٓج الغَلٓج؛ -
سمة الهؿخذهؼٓو األسبىة هو عالل خغَٓل اإلسؼاءاح َالهًبهالح الهبلٓج َالهضبؿقتٓج   -

ؿتٓج هو ضٓد اإلسؼاءاح أَ هقو ضٓقد ئيقغاغ    لَقبٓخٍن هو هفبكل اعخال  الىهن الهضب
 القَائن الهبلٓج؛

ئػا خًمق    جهو االؿخغالل السٓغ لمهًمَهبح الهخبضج فْ تٓئخٍب، عبكق  الهإؿؿبحخهكٓو  -
 .األهؼ تبلقٓبن تًهمٓبح اؿخذهبؼٓج أَ ئغهبر هإؿؿبح أعؼُ

 23:ٓمب  ئلِ ػلن
بح االقخكقبغٓج الَنىٓقج   ٓؿٍل هعخم  الهًبهالح الهبلٓج َ الهضبؿتٓج تقٓو الهإؿؿق   -

 َالهإؿؿبح األسىتٓج؛
 سًل القَائن الهضبؿتٓج َ الهبلٓج َذبئ  غَلٓج خخىبؿة هى هعخم  الهإؿؿبح األسىتٓج؛ -
ئينبء كَؼث كبغقج يو الَمًٓج الهبلٓج َ األغاء َ خغٓؼاح الَمًٓج الهبلٓقج يقو    -

 الهإؿؿج؛
-   ٌ عقؼٓو ضقَل هكقغاقٓخٍب    ٓؿهص تهؼاقتج الضؿبتبح تكل مهبو لمهؿقٓؼٓو َالهؿقب هٓو ٔا

 َفؼيٓخٍب َففبفٓخٍب؛
 ٓؿبيغ فْ فٍن أضؿو الخعبػ القؼاؼاح َخؿٓٓؼ الهعبنؼ لكل الفبيمٓو فْ الؿَ ؛ -
ئينبء هًمَهبح كضٓضج َكبفٓج، هَذَ  تٍب َففبفج خفسى الهؿخذهؼٓو َخؿقهص لٍقن    -

 تهخبتًج أهَالٍن؛
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ؿو هى الخقؼٓؼ الغاعمْ تفمقل يَلهقج   اؿخفبغث الفؼكبح الهخًغغث السىؿٓبح تخؼاتن أض - 
 .اإلسؼاءاح الهضبؿتٓج لمًغٓغ هو الغَل

 :اهخبجيت
خًغ القَائن الهبلٓج هو أٌن هكَىبح الخقبؼٓؼ الهبلٓج الخْ خًهل الهإؿؿبح يمِ ئيقغاغٌب      

كل فْ هسبلً، الخنَؼاح َالخغٓؼاح الخْ  الؿخعغاهٍبَخقغٓهٍب لكل هو لً يالقج تبلهإؿؿج 
يمِ الغَل الًهل يمِ ئكالش َخًغٓل ىهبهٍب الهضبؿتْ تهب ٓخَافق  هقى    خضغد فؼمح

الىهبن الهضبؿتْ الغَلْ، الػّ ٓخمهو هسهَيج هو الهًبٓٓؼ خنتٓقٍب ٓهكو هو قؼاءث القَائن 
 .الهبلٓج تغقج، تَمَش َتهَمَيٓج

السؽائؼ هو الغَل الخْ قبهح تاسؼاء ئكالضبح سػؼٓج يمقِ الهعنقن الهضبؿقتْ        
، تسًمً ىهبهب هؼىب ٓؿخسٓة لمخضَالح االقخكبغٓج الؼاٌىج َالخغٓقؼاح  1975هغ هىػ الهًخ

الضبغذج، ًَٓهل يمِ خضقٓ  الخَاف  تٓو الههبؼؿبح الهضبؿتٓج فقْ السؽائقؼ َهخنمتقبح    
الهًبٓٓؼ الهضبؿتٓج الغَلٓج، يتؼ خكٓٓ  الىهبن الهضبؿتْ هى أؿؾ َقَايغ هًبٓٓؼ الهضبؿتج 

 :هالضهخً هو عالل الخنبت  فْالغَلٓج، ٌَػا هب خن 
 الهتبغب الهضبؿتٓج؛ -   
ىَو َيغغ الكفَ  الهبلٓج الخْ خًغ أٌن فْء تبلىؿتج لهؿخعغهٍب ؿَاء كبو هضمْ أَ  -   

 أسىتْ؛
 الخنبت  فْ العكبئق الىَيٓج لمكفَفبح الهبلٓج ؛ -  
أٌغا  هًقبٓٓؼ   ئلِ أو األٌغا  الهؼسَ خضقٓقٍب هو ٌػا الىهبن خخَاف  هى بفجتبإلم -  

 . الهضبؿتج الغَلٓج
هؼختن تخضق  هسهَيج هو الفؼَن يمِ الغَلج القٓقبن   هنً ٌجبح اهٌظبى اهيحبشبً اهيبهً

 : تٍب هىٍب
 .الًهل يمِ الخنتٓ  أَ اإلغعبل الخغؼٓسْ لمىهبن الهضبؿتْ الهبلْ -
ٓو لٍقػا  اإلنبؼاح َالهعخكٓو َاألكقبغٓهٓٓو َالهٍىٓق  : الخكفل تخكَٓو َؼؿكمج كل هو -

 . الىهبن
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الخْ خخًم  تٍػا القبىَو، َكػا خَمقٓص هعخمق     حخضغٓغ هعخم  الخفؼًٓبح َالخىهٓهب -
هًبلن الىهبن الهضبؿتْ الهبلْ هو عالل خىهٓن الهمخقٓبح َالهىخغٓبح َالَؼفبح لألنقؼا   

 .الهًىٓج
 .االىعؼان فْ التؼاهز الخْ خىههٍب السهًٓبح الهضبؿتٓج الغَلٓج -
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