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 لجنت املناصتقشت

 

2012/2013السنت الجامعيت :       

 أ.د / داودي الطُب  أسخاذ الخعلُم العالي جامعت بســكسة  زئِسا

  زحماوي مــىس ى /  د.أ أسخاذ الخعلُم العالي جامعت بســكسة مشسفا

  ًحُاوي مفُــدة /  د.أ أسخاذ الخعلُم العالي جامعت بســكسة مىاقشا

دزي محمد /  د.أ أسخاذ الخعلُم العالي  جامعت ألاغىاط مىاقشا   قٍى

ش ي جمىعي /  د.أ أسخاذ الخعلُم العالي  جامعت وزقـــــــــلت  مىاقشا  قَس

  ل بىعظم كمـــــــا/  د.أ أسخاذ الخعلُم العالي جامعت سطُف  مىاقشا

 : تـوك إلاسالميـفي البناث الاستثماريـت اجخـاذ القرار 

 رعيت .ـــــط الشـــــل خدم في ظل الضوابـــــل معامـــــمن أج

  ( ةراست حالت بنك البركت الجسائري ) 
 
 

 



 

 

 

 

 بســــــــم هللا الرمحن الرحمي

 

فا ن مل  اي أ هيا اذلين امنوا اتقوا هللا و ذروْا ما بقي من الراب ا ن كنمت مؤمنني  ﴿ 

ن تبمت فلمك رؤوس أ موالمك ال تَْظلمون وال  تفعلوْا  فأ ذهوْا حبرب من هللا و رسوهل ، وا 

 .﴾  تٌظلمون

            

 . ( 278-279)  سورة البقرة ، الآية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شكر وعرفان

 

هلل أوال صاحب املىت والىعمت الري وفقني إلهجاش هرا  إن الحمد والشكس 

ىفعني وغيري به.  العمل زاجُا  ان ًخقبله مني قبىال حسىا ٍو

جقدم الى اسخاذي الفاضل  أ.د / مىس ى والخقدًس  أعبازاث الشكس  سمىوبأ

والثىاء على كل ما ٌسسه   لي من جهد وجىجُه إلخساج  س الشكعبازاث زحماوي  بىافس 

ا ، هرا العمل   املادة العلمُت.إلجمام هره  والى كل من قدم لي دعما مادًا ومعىٍى

الى اساجرحي الافاضل اعضاء لجىت املىاقشت لقبىلهم بالشكس وكما اجقدم 

ت لجىت املىاقشت فكان شسفا لي.ع  ضٍى

 



 

 

 

I 

 

خطة البحث

 مقدمـــة عامة

 . املخاطر الائحمانية في عمل البنىك إلاسالمية الفصل ألاول : 

 املبحث ألاول :مدخل للحعريف باملخاطـر الائحمـــانية .

 مفهــــــــــــــــــــــــــىم املخــــــــــــــــــــاطرة  .  املطلب ألاول :                

 املطلب الثاوي : املخاطر التي جىاحه املؤشصاث املصرفيت .      

 املطلب الثالث : إدارة املخاطر الائتماهيت .      

 

 املبحث الثاني : جشخيص املخاطر الائحمانية في عمل البنىك إلاســــــالمية .

 املطلب ألاول : ألاشاس الفكري للمخاطرة في الاكتصاد إلاشالمي .      

 املطلب  الثاوي :طبيعت املخاطر في املصارف إلاشالميت  .      

 .املطلب الثالث : املخاطـــــــــــــــــــــــر التعاكدًــــــــــــــت       

 

 املالي في البنىك إلاسالميةاملبحث الثالث :أوحه محابعة ومعالجة الحعثر 

 املطلب ألاول : مدخل للتعريف بالتعثر املالي      

 املطلب الثاوي : متابعت العملياث التمىيليت في البىىك إلاشالميت.      

 .املطلب الثالث :أشكال املتأخراث املاليت في البىىك إلاشالميت وشبل معالجتها      

 

 القرار الاسخثماري في البنىك إلاسالمية .  : ثاني الفصل ال

 .املبحث ألاول : ماهية القرار الاسخثماري 

 املطلب ألاول  :مدخل للتعريف باللرار واجخاذ باللرار      

 املطلب الثاوي : اللــــــــــــــــــــرار الاشتثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري.      

 الثالث : مراحل اجخاذ اللرار الاشتثماري و العىامل املؤثرة فيه .املطلب       



 

 

 

II 

 

 

 . املبـــحث الثاني : معاًير القرار الاسخثماري في البنىك إلاسالمية

 و البىىك إلاشالميت . املطلـــــــب ألاول : ألاشاس الفكري لدراشت الجدوي في الاكتصاد إلاشالمي       

 املطلـــــــب الثاوي : دراشت الصالمت املبدئيت لالشتثمار  في البىىك إلاشالميت.            

 .املطلب  الثالث : دراشت الجدوي التمىيليت       

 

 املبحث الثالث : ثحليل الربحية للمشروعات الاسخثمارية  في البنىك إلاسالمية .

 .املطلـــــــب ألاول : جحدًد التدفلاث الىلدًت لغرض جحليل الربحيت التجاريت        

 .املطلب الثاوي : جحليل الربحيت التجاريت في ظل املعاًير غير املخصىمت       

 .املطلب الثالث : جحليل الربحيت التجاريت في ظل املعاًير املخصىمت        

 

 بدًل وفق ثصىر إسالمي .( معامل خصم معامل ربحية )الفصل الثالث : 

 . املبحث ألاول : خصم الحدفقات النقدًة 

 املطلب ألاول : مفهىم عمليت خصم التدفلاث الىلدًت       

 . معدل الخصم: شعر الفائدة املصتخدم في حصاب املطلب الثاوي       

وطرق  معدل الخصماملتىشط املرجح لتكاليف التمىيل املصتخدم في حصاب   املطلب الثالث :   

 أخري.

 

 في الاقحصاد إلاسالمي.معدل الربحية )معدل الخصم(املبحث الثاني  : مدلىل 

 املطلب ألاول : الليمت الزمىيت للىلىد كأشاس لعمليت الخصم       

 إلاشالمي الليمت املاليت للزمن في التحليل الاكتصادي املطلب الثاوي  :       

 .عامل الربحيت ممعامل الخصم املطلب الثالث : الىظرة إلاشالميت مل       

 

 من منظىر إسالمي .معدل الربحية )معدل الخصم(املبحث الثالث  : ثحدًد 

ر معدل الربحيت ممعدل الخصم املطلب ألاول  :        
َ
 امللرون بمعدل العائد على الىدائع املركزيت وآخ

 على أحصن اشتثمار بدًل.

 امللرون بمتىشط العائد م الربح    املتىكع .معدل الربحيت ممعدل الخصم املطلب  الثاوي  :       

 .إشالمي  معدل الخصممعدل ربحيت م املطلب الثالث : اكتراح        



 

 

 

III 

 

 و الهيكل التىظيمي لبىك البركت الجزائري .الخدماث املصرفيت املطلب الثالث :             

 

  بنك البرلة الجزائري  علىدراسة عملية  ملشروع مقترح للحمىيل :  املبحث الثاني          

 ألاشض الىظريت  لدراشت الجدوي الاكتصادًت في بىك البركت الجزائري.:  املطلـــــب ألاول            

  .بىك البركت الجزائري  فعلي بىاشطتملشروع  الجدوي الاكتصادًتدراشت  : املطلب الثاوي           

 املاليت . املطلب الثالث : دراشت الجدوي الفىيت ، التمىيليت و           

 

إلاسالمي املقترح على ( الخصم معامل الربحية )معامل املبحث الثالث : ثطبيق نمىذج           

 الجدًد .للمشروع  البيانات املالية 

  لخصم ملعامل الربحيت ممعامل احصاب متغيراث الىمىذج إلاشالمي امللترح  املطلب ألاول :           

 خصم التدفلاث الىلدًت للمشروع الجدًد على أشاس الىمىذج امللترح . املطلب الثاوي :            

 

 الخاثمة    

 قائمة املراحع    

 قائمة الجداول وألاشكال   

 قائمة املالحق 

 

 عملية بالحطبيق على بنك البرلة الجزائري . دراسة  : رابــــع الفصل ال

 . املبحث ألاول  : مدخل للحعريف ببنك البرلة الجزائري 

 املطلـــــــب ألاول :جلدًم  مجمىعت البركت املصرفيت       

 املطلب الثاوي :جلـدًم بـىك الــبركت الجزائري          



 

 
 أ

 

مقـدمة عــامة

 

 ثمهيـــــــــــد : 

 

مً ؤهم وظائل صىؼ و جششُذ اللشاس الاظدثماسي في حػخبر دساظت الجذوي الاكخصادًت 

ت ، و ؤحذ الخؼىاث ألاظاظُت ألي مششوع هاجح ، و مً  غملُاث اإلافاطلت بين البذائل الاظدثماٍس

، و التي ال ًمىً الاظخغىاء غنها هظشا للذوس  ىن ؤلاظالمُتالتي حػخمذ غليها البى اإلاهمت الشوائض 

هزا مً ، هجاغت اإلاششوع ، و معخىي اإلاخاػش التي حشىبه ألاظاس ي الزي جلػبه في هشف مذي 

 .شاػاث معخلبلُت ليىنها جخػلم بيومً حهت ؤخشي ، حهت 

 

ت فةهىا هخػامل مؼ جذفلاث هلذًت جذخل  و غلى هزا ألاظاط غىذ جلُُم البذائل  الاظدثماٍس

باإلاػاًير  ٌػبر غىهاإلايافئت لها، وهى ما  اللُمت حخاج بلى جحذًذجمخخلفت،  ؤوكاثجخشج في ؤو 

لت ًمىً الخػامل مؼ جذفلاث مػامل سبحُت ) مػامل خصم (اإلاخصىمت وفم  مػين ، وبهزه الؼٍش

فتراث مخخلفت في اإلاششوع الىاحذ، وهزلً اإلافاطلت بين مششوغاث راث  ىغل هلذًت جخذفم

 .مخخلفت  و ؤغماس  مغاًشةهلذًت  جذفلاث

 

اإلاظاغف الزي ًحّىٌ الػىائذ اإلاخىكػت مً مششوع في الىاكؼ ما هى بال خصم الومػذٌ 

خ اإلاعخلبل الحالُت دثماسي للُمتها اظ خ الاظدثماس والخاٍس ي للخذفلاث خالٌ مذة  صمىُت بين جاٍس

ع الىلص في اللُمت الحلُلُت لألمىاٌ هدُجت جأولها غبر الضمً الىلذًت ، والزي يهذف بلى حػٍى

ػخمذ الفىشي الخ،بفػل غامل الخضخم   . غلى ظػش الفائذة همػذٌ للخصم في رلً للُذي َو

 

مؼ الػلم ؤن هزا اإلاصؼلح خاص بفله البىىن الخللُذًت وال ًمىً بظلاػه غلى البىىن 

) الشبحُت ،الػائذ  ؤلاظالمُت ، ألن فله اإلاػامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت له مصؼلحاجه الخاصت

، ومنها التي حػمل غلى جىطُح اللُمت اإلايافئت للخذمت اإلالذمت في شتى اإلاجاالث  واإلاشدودًت ( 

ت في البىىن ؤلاظالمُت مً ؤحل مػامل خصم  مجاٌ بحثىا اإلاىظىم بـ : اجخار اللشاساث الاظدثماٍس



 

 
 ب

 

الزي ًشهض غلى اللُمت اإلايافئت  –دساظت حالت بىً البرهت الجضائشي  –في ظل الظىابؽ الششغُت 

لابله في البىىن الخللُذًت مصؼلح ظػش في اج ت في البىىن ؤلاظالمُت ، ٍو خار اللشاساث الاظدثماٍس

 ؤو مػذٌ الخصم .

 

وألن الىظام اللائم في هثير مً البلذان ؤلاظالمُت ماصاٌ ٌػخمذ صشاخت ؤو طمىا غلى فله 

الئم الزي ًمىً ظػش الخصم ، فلذ اسجإًىا  في بحثىا هزا محاولت اإلاعاهمت في وطؼ اإلاصؼلح اإلا

 ؤن ًخماش ى مؼ مذلٌى دساظدىا في ظل الظشوف اللائمت .

 

 

 إشكاليــــــة البدث :

 

مػامل الشبحُت )مػامل طىء ما جلذم ، جضاًذ بدسان الباحثين ألهمُت دساظت و جحلُل  غلى

بظالمُت و مػشفت مذي بمياهُت جؼبُله في جحلُل الشبحُت وحهت هظش و خاصت مً الخصم(

للمششوغاث في البىىن ؤلاظالمُت و بصالت اللبغ و الشيىن التي جثاس مً حىله خاصت مً الىاحُت 

 الششغُت . 

 

 و غلى هزا ألاظاط ًمىً ػشح ؤلاشياٌ الخالي : 

 

اثخاذ القرارات في عملية ( خصم ل دربدية )معل دمع إلى وصول الما مدى إمكاهية 

 ؟ الاستثمارية في البىوك إلاسالمية 

 

 وجىذسج جحذ هزه ؤلاشيالُت الشئِعُت مجمىغت مً الدعائالث الفشغُت الخالُت : 

 

 ؛ ؟في الاكخصاد ؤلاظالمي الاخخالف ألاظاس ي حٌى غملُت الخصم فُما ًىمً  .1

جخصم به اإلابالغ آلاحلت إلًجاد اظخخذام ظػش الفائذة هعػش بًلش الاكخصاد ؤلاظالمي  ال  .2

 ؛ ؟ كُمتها الحاطشة



 

 
 ج

 

ظػش بذًال غً  خصم(سبحُت )مػامل مػامل غلى  الاكخصاد ؤلاظالمي ارا ال ٌػخمذإلا .3

ت  ائذةالف  ؛ ؟في جلُم اإلاششوغاث الاظدثماٍس

لت واضحت و دكُلت في خصم الخذفلاث الىلذًت غلى البىىن ؤلاظالمُت  هل جخىافش .4 ػٍش

تالخخُاس البذائل   .؟ الاظدثماٍس

 

 فرضيـــــات البدث :

 

 لإلحابت غلى ؤلاشيالُت اإلاؼشوحت جمذ صُاغت الفشطُت الشئِعُت غلى الىحى الخالي  : 

ت اغخماد مػذٌ الشبحُت ) مػذٌ الخصم( للمفاطلت بين اجخار اللشاساث الا ًمىً  ظدثماٍس

 .في البىىن ؤلاظالمُت

 

  : الخالُت، فشغُتالفشطُاث الالشئِعُت الفشطُت وجىذسج جحذ 

 

للمفاطلت بين ػش الفائذة  الشبىي ظًـىمً في الاخخالف ألاظاس ي حٌى غملُت الخصم  .1

ت    ؛ اإلاششوغاث الاظدثماٍس

ت في الاكخصاد  مػامل الشبحُت )مػامل الخصم( .2 اإلاعخخذم في جلُم اإلاششوغاث الاظدثماٍس

 ؛  الشبىي ائذة ظػش الفهى ؤلاظالمي  لِغ 

لت واضحت و دكُلت في خصم الخذفلاث الىلذًت الخخُاس غلى البىىن ؤلاظالمُت  ال جخىافش .3 ػٍش

ت.  البذائل الاظدثماٍس

 

 

 أهــــــداف البدـث :

 

 ٌععى هزا البحث بلى الخىصل بلى ألاهذاف الخالُت : 

ت في جحلُل الشبحُت للمششوغاث مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(ببشاص ؤهمُت  .1 الاظدثماٍس

ل بىاظؼت البىىن ؤلاظالمُت اإلالترحت لل  ؛خمٍى



 

 
 د

 

بعػش الفائذة الشبىي مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(بصالت اللبغ الىاش ئ حٌى اسجباغ  .2

 ؛غيره مً الؼشق ألاخشي اإلامىىت   فلؽ دون 

ت ، و جُشبت اإلاصشفُت ؤلاظالمُت مً الىاحجثمين الخج .3 صىٍب بػع اإلاماسظاث في ت الىظٍش

 ؛لذًت في ظل اإلاماسظاث اإلاُذاهُت ٌ لخصم الخذفلاث الىذد مػاغخما

ت  التي حػخمذ غلى ظػش الفائذةللبىىن ؤلاظالمُت بغادة الىظش في اللىائم اإلاالُت  .4  ؛ الشبٍى

فم ؤظغ و مػاًير و طىابؽ بذًل و مػامل سبحُت ) مػامل خصم (محاولت اكتراح  .5

حعترشذ به الخؼبُلاث اإلاصشفُت ؤلاظالمُت اإلاػاصشة في جلُُم و اخخُاس  ،بظالمُت

ت اإلاششوغاث  ؛ الاظدثماٍس

محاولت جذغُم اظخلاللُت اإلاىظىمت اإلاصشفُت ؤلاظالمُت  غً اإلاىظىمت البىىُت الخللُذًت  .6

ت  الشبىي اإلاعخخذم في مػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم(،بةًجاد بذًل بظالمي غً الشبٍى

ت .غملُاث ج  لُُم واخخُاس اإلاششوغاث الاظدثماٍس

 

 

 :أهميـة املوضـوع 

 

 بن ألاهمُت الحلُلُت إلاىطىع البحث جخجلى في :

 ؛ الاظدثماسي في  البىىن ؤلاظالمُتجحلُل ودساظت ػشق وؤظالُب اجخار اللشاس  .1

ال بظالمي للخذفلاث الىلذًت خصم  ذٌت اكتراح ؤظغ و مػاًير لحعاب مػمحاول .2

ػت ؤلاظالمُت ًخػاسض مظمىهه مؼ ؤحيام   ؛الشَش

ذ مً ألابحار والذساظاث التي جخػلم باللشاس الاظدثماسي في البىىن ؤلاظالمُت. .3  ملذمت إلاٍض

 

 : املوضوع دوافع اختيـار

 

اثخاذ القرارات الاستثمارية في البىوك دوافؼ اخخُاس اإلاىطىع محل الذساظت  جىمً

من أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية ) دراسة خالة بىك البرلة  إلاسالمية :

 منها : ، بلى حملت مً ألاظباب الجزائري (



 

 
 ه

 

 ؛طىع وكلت الذساظاث في هزا اإلاجاٌالحذازت  اليعبُت للمى  .1

ؼ والاظدثماساث. .2 ً ؤلاظالمُين في احخىاب شبهت الشبا في اغخماد اإلاشاَس  سغبت اإلاعدثمٍش

 ؛دساظت مخخصصت في هزا اإلاجاٌ  الحاحت اإلالحت بلى .3

طشوسة اظخىماٌ بظالمُت البىً ؤلاظالمي ، باحخىاب شبهت الشبا بمخخلف ؤشياله و حػذد  .4

 ؤظماءه .

 

 الدراســـات السابقة :

 

بن الذساظاث اإلاخخصصت و اإلاػملت التي جدىاٌو مىطىغاث و ؤبحار حٌى اللشاس الاظدثماسي 

بظالمي في جحلُل الشبحُت وفم الؼشق و الخلىُاث الىمُت مػامل سبحُت ) مػامل خصم (و حٌى 

هي مً اإلاىطىغاث الىادسة و الللُلت حذا  برا ما كىسهذ بالىخاباث و ، في البىىن ؤلاظالمُت 

ف ... ، غلى الشغم  ألابحار التي جىاولذ البىىن ؤلاظالمُت بشيل غام مً حُث اإلافهىم و الخػٍش

ذساظت ؤهم هزه الهزهش  ،اث اإلاػالجت إلاثل هىزا مىاطُؼ مً وحىد بػع اإلاحاوالث و اإلالترح

 ما ًلي :وألابحار ، فُ

 

 الدراسة املقدمة من مطرف معبد الجارحي :  .1

م هلذي ومالي بظالمي ، اإلاشهض الػالمي اهحىي هظفي دساظت وششث في هخاب بػىىان : 

ض   -اإلاملىت الػشبُت العػىدًت ، حذة   –ألبحار الاكخصاد ؤلاظالمي ، حامػت اإلالً غبذ الػٍض

تاكترح مػبذ الجاسحي م، 1981ظىت  همػامل لخصم الخذفلاث  مػذٌ الػائذ غلى الىدائؼ اإلاشهٍض

 .الزي ؤظماه باإلاػامالىلذًت ،و 

 

ت اللصيرة ألاحلًىص هزا اإلالترح غلى اظخخذام و  التي ،مػذٌ الػائذ غلى الىدائؼ اإلاشهٍض

ت  لذي اإلاصاسف ألاغظاء بلُمت حصُلتًفخحها اإلاصشف اإلاشهضي ؤلاظالمي  شهاداث الىدائؼ اإلاشهٍض

ؼشحها في ظىق ألاوساق اإلاالُت لالهخخاب فيها مً حاهب ألاشخاص الؼبُػُين ، التي ًصذسها ٍو

ين ت ، واإلاػىٍى همػذٌ لخصم الخذفلاث الىلذًت ، ورلً هظشا إلاا جخميز به شهاداث الىدائؼ اإلاشهٍض

 .داخل الاكخصاد الىػني بذسحت هبيرة مً ألامان اإلاعخخذمت في هزا الاكتراح ،

 



 

 
 و

 

ٌػخبر  بذًال ًصلح وغلى الشغم مً الخصائص ؤلاًجابُت التي ًدُحها هزا اإلالترح ، بال ؤهه 

الث كصيرة ألاحل ، وال ًمىً اغخماده في غملُت اإلافاطلت ال راثفلؽ في حالت اإلاششوغاث  خمٍى

لت ألاحل ، بطافت بلى ؤهه ال ًإخز بػين الاغخباس وافت الػىائذ  بين اإلاششوغاث اإلاخىظؼت و الؼٍى

ألاخشي اإلاخحللت مً الػملُاث اإلاصشفُت ؤلاظالمُت ، ليي ٌػخبر ماششا واكػُا مػبرا  ليافت ؤو 

لُت  ؤلاظالمُت وغىائذ بلُت اإلاػامالث اإلاصشفُت ألاخشي اإلاىافلت لظىابؽ ؤغلب الصُغ الخمٍى

ػت ؤلاظالمُت  .   ومػاًير الشَش

 

 الدراسة املقدمة من مطرف سيد الهواري : .2

في اإلاىظىغت الػلمُت والػملُت للبىىن ؤلاظالمُت في هخاب ظُذ الهىاسي في بحث وششه 

بػىىان دلُل جحلُل الجذوي وجلُُم ،  1984ظىت  66ملحم مىظىغت الاظدثماس ،مجلذ 

،  بذًل اظدثماس ؤفظل غلى الػائذ مػذٌالزي ؤظماه اإلاششوغاث مً مىظىس مصشفي بظالمي 

تحاء هملترح معخلل غً   .  ػبذ الجاسحيإلا مػذٌ الػائذ غلى الىدائؼ اإلاشهٍض

 

الزي ًمىً اظخخذامه مً مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(لترح غلى ؤن اإلا زاًاهذ هو

) جيلفت الفشصت  مىظىس بظالمي هى الشبحُت اإلاخىكػت ؤو الشبح الاحخمالي مً ؤحعً اظدثماس بذًل

الخمخؼ بىفغ ،و  ؤلاظالمُت اثألاولىٍاحترام ظلم ؤلاظالمُت ،  غُتو شش اإلاالزي ًخصف ب البذًلت (

ً للمششوغاث اإلاخخلفت  والزي ،اإلاخاػشة ودسحتمعخىٍاث   .ٌػىغ جفظُالث اإلاعدثمٍش

 

، و هزا مبني غلى مىؼم الاظدثماس و لِغ مىؼم جإحير الىلىد ، ؤههاإلالترح هزا  غلىالحظ واإلا

بال  مً مىظىس بظالمي ،مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(ما ًفترض ؤخزه بػين الاغخباس في جحذًذ 

اغخماده غلى كُم احخمالُت للشبح ، و التي ظىف جاخز هإظاط ؤن هزا اإلالترح ًإخز غلُه 

، في حين ؤهه وان مً اإلافترض الاغخماد غلى كُم مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(لحعاب 

، ألنها مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(واكػُت للشبح محللت مً مششوغاث ممازلت في حعاب 

 ؤهثر داللت و جىطُحا إلاذي هجاح اإلاششوع اإلالترح . 

 

 

 



 

 
 ز

 

 : ةشحاثخسين الدراسة املقدمة من مطرف  .3

مفهىم جيلفت سؤط اإلااٌ في الفىش ؤلاظالمي بػىىان : حعين شحاجه هي دساظت جلذم بها 

الػذد ألاٌو ، العىت في جامػت ألاصهش بيلُت الخجاسة لالػلمُت اإلاجلت ميشىسة في دساظت ملاسهت ، 

 مخىظؽاإلالشون بمػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم( شحاجهكذم حعين ، 1978 ، ظىت ألاولى 

ت اليعب ملترح ًمىً الاغخماد غلُت في غملُت خصم ه، اإلاعدثمش اإلااٌ شؤطل اإلاخىكػت لألسباح اإلائٍى

 الخذفلاث الىلذًت في الاكخصاد ؤلاظالمي .

 

باظخخذام مخىظؽ  ًيىن مػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم(جلذًش ًىص غلى ؤن والزي 

ت لألسباح اإلاخىكػت بلى سؤط اإلااٌ اإلاعدثمش ، و رلً بةغذاد بُاهاث غً سبحُت  اليعبت اإلائٍى

 .ألاخشي و ؤخز مخىظؼها لِعخخذم همػذٌ لخصم الخذفلاث الىلذًت للمششوغاث  اإلاشـشوغاث

ٌ اإلالترح الزي ًحخاج بلى غذد هبيرة مً اإلاػلىماث هزا ؤن  بال  اإلاششوغاث ألاخشي  حى

إلغذاد البُاهاث غً سبحُتها اإلاخىكػت ، و التي ظُإخز مخىظؼها همػذٌ لخصم الخذفلاث 

الىلذًت للمششوغاث ، و هزا اإلاسح غلى اإلاعخىي الىلي للمششوغاث كذ ٌعخغشق وكخا و حهذا 

 . ،وهزلً جحمل جيالُف مادًت ؤهثر  بطافُا

 

 :  تاح ألابجيلوثر عبد الفالدراسة املقدمة من مطرف  .4

وىزش غبذ والتي جلذمذ بها وهي حػذ مً ؤحعً الذساظاث ملاسهت باإلالترحاث العابلت ، 

في بحث بػىىان : دساظت حذوي الاظدثماس في طىء ؤحيام الفله ،1985الفخاح ألابجي ظىت 

حامػت اإلالً غبذ ،22،الػذد22، اإلاجلذ ظالمي إلايشىس في مجلت ؤبحار الاكخصاد ؤلا ؤلاظالمي ، ا

ض  مػذٌ الشبحُت ،كذمذ فُه وىزش غبذ الفخاح  م1985ظىت اإلاملىت الػشبُت العػىدًت _  - الػٍض

ملذسا بإوصان وعبُت لػىائذ ػذٌ اإلاخىكؼ لػىائذ الاظدثماس اإلالشون بمخىظؽ اإلا)مػذٌ الخصم(

ػذٌ هبذًل إلا، لت التي جخصف بىفغ دسحت اإلاخاػشة للمششوع جحذ الذساظتُالاظدثماساث اإلاث

 .الشبىي  الشبحُت )مػذٌ الخصم(

 

داث اإلاىحهت للملترحاث العابلت غلى الشغم مً ؤن هزا اإلالترح ًخفادي الىلائص و الاهخلا

غلى هم هبير  جىكفها اإلاخػللت بىلص البُاهاث ؤو ، بال ؤهه ٌػاب غلُه بمجمىغت مً الىلائص ، 

دسحت اإلاخاػشة باليعبت للمششوغاث وهزا مً البُاهاث و اإلاػلىماث غً اإلاششوغاث اإلاثُلت ، 

http://iefpedia.com/arab/?cat=127
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لت اظخخشاج  بطافت بلى غذم جىطُح اإلاثُلت ،  في حالت ما برا مػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم(ػٍش

م ًخم بًجاد مششوغاث مثُلت لىفغ اإلاششوع اإلاشاد دساظخه وفم ؤظغ ومػاًير الجذوي ل

 ؤلاظالمُت؛

 

 خمدي عبد العظيم :الدراسة املقدمة من طرف  .5

اإلاػهذ الػالمي للفىش ؤلاظالمي ، في دساظت ميشىسة مً ػشف اكخـــشح حمذي غبذ الػظُم 

الخصم للخذفلاث الىلذًت غلى ؤظاط اإلاػذٌ ؤن ًيىن ،  1996 ظىت  –اللاهشة –الؼبػت ألاولى 

اإلاخىكؼ ألسباح البىىن ؤلاظالمُت في اإلاخىظؽ مشجحت بيعبت مخىظؽ الشبح في البىىن ؤلاظالمُت 

بلى الجهاص اإلاصشفي وله ، بىىن جللُذًت وبىىن بظالمُت ، و الاحخيام بلى الىصن اليعبي ألسباح 

مً خالٌ صُغ الاظدثماس بلى بحمالي ؤسباح مخخلف اإلاششوغاث التي جلىم بها البىىن ؤلاظالمُت 

ألاوشؼت الاكخصادًت في اإلاجخمؼ ، ظـــــىاء منها ما جحلله البىــــــىن ؤلاظالمُت وما جحلله البىــــــــــىن 

 الخللُذًت ورلً هإظاط للترحُح.

 

الشبحُت مػذٌ وهزا اإلالترح ًاخز غلُه ؤهه ٌػخمذ غلى ؤسباح البىىن الخللُذًت في حعاب 

اإلاحشم ششغا الشبىي ، وؤسباح البىىن الخللُذًت في ؤغلبها حػخمذ غلى ظػش الفائذة )مػذٌ الخصم(

 ، مما ًجػل هزا اإلالترح مشفىض بظالمُا .

 

 ًووس رفيق املصري :الدراسة املقدمة من طرف  .6

الشبا و الحعم الضمني في الاكخصاد ؤلاظالمي  في هخابه بػىىان :ًلترح سفُم ًىوغ اإلاصشي 

مػذٌ الشبحُت ؤن . 2229 –دمشم ، ظىسٍت  –،داس اإلاىخبي للؼباغت و اليشش ،الؼبػت الثاهُت 

ت وفم مىهج  )مػذٌ الخصم( الزي ًمىً اغخماده في غملُاث اإلافاطلت بين اإلاششوغاث الاظدثماٍس

في اإلابُػاث اإلااحلت ، بحُث ًحعب الفشق بين  بظالمي ، هى اإلاػذٌ العائذ في العىق ؤلاظالمُت

 .وحذة صمىُت مػُىت ) مثال : ظىت (الثمً اإلااحل واإلاعجل ، وحعخخشج فُه وعبت مئىٍت جيعب بلى 

 

في  بعُؽ ٌػخمذ غلى كُم حلُلُت فػلُت في العىق ؤلاظالمي ، مً ؤن هزا اإلالترح بالشغم 

كذ ًخخلف   -الزي ٌػذ سبحا سؤظمالُا  –الؼشح ، هما ؤن الفشق بين العػش آلاحل و الػاحل 



 

 
 ط

 

حعب الضمان و اإلايان وؤًظا ًخخلف حعب اللؼاغاث ظىاء صساغُت ، صىاغُت ...بلخ ، بطافت 

 بلى ؤن هزا الفشق كذ ًيىن مبالغا فُه .

 

 محـاولت بغؼاء غالكت  هزا بلى حاهب ملترحاث ؤخشي ملذمت مً ػشف غذة باحثين ،

اطُت لىُفُت حعاب  وؤخشي في البىىن ؤلاظالمُت ،مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(ٍس

اث الخاصت باللُمت الضمىُت للىلىد  حعخفُع في الؼشح الىظشي للمفاهُم والىظٍش

لت ؤلاظالمُت ، لىنها لم جشقى بلى معخىي الىاكػُت ودساظاث الجذوي الاكخصادًت وفم الؼٍش

ذ مً الخىلُح و ؤلاطافاث و و يها ، لشح ، و لم ًخم جؼبفي الؼ جظل ؤغماٌ جخؼلب اإلاٍض

 والتي هزهش منها : تالبحىر ألاوادًمُومً هزه الذساظاث ، هجذ ، الخذكُم ؤهثر 

  ت الحعم الضمني في الاكخصاد ؤلاظالمي ، سظالت  مجذي محمذ غلي غُث : هظٍش

ػت  (غير ميشىسة ) دهخىساه  ، جخصص الاكخصاد و اإلاصاسف ؤلاظالمُت ، ولُت الشَش

 .2226 –ؤسبذ ، ألاسدن  –والذساظاث ؤلاظالمُت ، حامػت اليرمىن 

  ت الخاصت مِعاء مىير حعً ملحم : دساظت الجذوي وجلُُم اإلاششوغاث الاظدثماٍس

مً مىظىس بظالمي ، سظالت دهخىساه ) غير ميشىسة ( ، جخصص الاكخصاد و 

 . 2229 –ؤسبذ ، غمان  –اإلاصاسف ؤلاظالمُت ، حامػت اليرمىن 

 

 

 منهــــج البدث :

 

والفىشي للذساظت،  ألاوادًمي ًظم البحث كعمين سئِعُين، كعم هظشي يهخم بالجاهب 

وكعم آخش ٌػمل غلى محاولت بظلاغ الجاهب الىظشي والفىشي غلى الىاكؼ باغخماد دساظت 

ل اإلاىظىمت غلى اغخباسه بىً بظالمي ًيشؽ في ظ –بىً البرهت الجضائشي جؼبُلُت لخجشبت 

ت ل مً ػشف البىً في  -اإلاصشفُت الجضائٍش ت اإلالترحت للخمٍى  .اإلافاطلت بين اإلاششوغاث الاظدثماٍس

 

و وفلا لؼبُػت اإلاىطىع فلذ جؼلب رلً اظخخذام اإلاىهج الىصفي الخحلُلي ، الزي ًلىم 

اللشاس و مػامل الشبحُت )مػامل الخصم(لحلائم اإلاخػللت ببخجمُؼ البُاهاث واإلاػلىماث وجلخُص ا



 

 
 ي

 

ومً خالٌ هزه اإلاىهجُت اإلالتزمت بإدواث ؤدواث ووظائل مخخلفت ،  الاظدثماسي وجحلُلها وفم

غلى  تكائمالبحث الػلمي واإلاىطىغُت اإلاحاًذة وان لضاما غلى الباحث ، اغخماد دساظت حالت 

إلاششوع فػلي ملترح غلى بىً البرهت الجضائشي  الذساظت اإلاُذاهُت والخحلُل وفم اإلاىهج الىمي

ل وفم ؤحذ الصُغ الخ لُت للبىً  للخمٍى  .مٍى

 

اثخاذ القرارات الاستثمارية في البىوك وغلى هزا ألاظاط ؤجذ هزه الذساظت اإلاىظىمت بــ : 

إلاسالمية : من أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية ) دراسة خالة بىك البرلة 

، محاولت اكتراح همىرج لحعاب مػذٌ خصم بظالمي ، ًصلح ألن ًيىن مػُاسا الجزائري ( 

ت  ت في البىىن ؤلاظالمُت ، مً خالٌ جحلُل الشبحُت الخجاٍس للمفاطلت بين اإلاششوغاث الاظدثماٍس

 ، آخزًً  بػين الاغخباس وافت الىلائص الىاسدة في الذساظاث التي جىاولذ مثل هىزا مىاطُؼ .

 

 

 هيكل خطـة البدث املقترخة: 

 

 الخالي :الذساظت غلى ؤسبؼ فصٌى ملعمت غلى الىحى هزه حشخمل 

 

 .مقــــدمة 

 الفصـــل ألاول :  املخاطر الائتماهية في عمل البىوك إلاسالمية .

ف باإلاخاػش الائخماهُت . املبدث ألاول   :  مذخل للخػٍش

 حصخُص اإلاخاػش الائخماهُت في غمل البىىن ؤلاظالمُت . :املبدث الثاوي  

 . في البىىن ؤلاظالمُتؤوحه مػالجت ومخابػت الخػثر اإلاالي  : املبدث الثالث

 

 الثاوي :  القرار الاستثماري في البىوك إلاسالمية .الفصـــل 

 .اللشاس الاظدثماسي ماهُت  :  املبدث ألاول 

 .مػاًير اللشاس الاظدثماسي في البىىن ؤلاظالمُت  : املبدث الثاوي 

ت في البىىن  : املبدث الثالث  ؤلاظالمُت .جحلُل الشبحُت للمششوغاث الاظدثماٍس

 



 

 
 ك

 

 بدًل وفق ثصور إسالمي .( معامل خصم معامل ربدية )  الفصــل الثالث :

 . خصم الخذفلاث الىلذًت :   املبدث ألاول 

ٌ :   املبدث الثاوي   . في الاكخصاد ؤلاظالمي مػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم( مذلى

 .مً مىظىس بظالمي مػذٌ الشبحُت )مػذٌ الخصم(جحذًذ  : املبدث الثالث

 

 دراسة عملية بالتطبيق على بىك البرلة الجزائري . الفصــل الرابع  :

ف ببىً البرهت الجضائشي  : املبدث ألاول   .مذخل للخػٍش

ل  :املبدث الثاوي   .بىً البرهت الجضائشي  غلىدساظت غملُت  إلاششوع ملترح للخمٍى

البُاهاث اإلالترح غلى  الخصم()مػذٌ  مػامل الشبحُتجؼبُم همىرج  :املبدث الثالث            

 .اإلاالُت للمششوع    الجذًذ

 

 .مة ــــــالخاث
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 ٌ  الفصل ألاو

 عمل البىىن  في اإلاخاطس الائخماهُت

 ؤلاطالمُت .
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﴿   ٌ  ﴾  ملدمت الفصل ألاو

 

 

الزي ٢ًشط مٙهىم ،لب الّمل اإلافشفي الخذًث بؽُٝه الخٝلُذي اإلاخاوش الاثخماهُت جمثل 

ُت ،هٍام اإلاؽاس٠ت وجدمل جبّاث الّملُت وؤلاظالمي في ٌل  ، الشبىي الّمل اإلافشفي  وو٘ٞ  اإلاف٘ش

 ماس .آلُت حّمل ِلى جُّٙل الاظدث

 

وجىاحه البىٟى ؤلاظالمُت ِلى وحه الخفىؿ اإلاخاوش الاثخماهُت  في ِذة ؤؼ٣ا٥ ،وجبرص 

التزاماجه ؤو حضءا منها  ججاه  للخّثر اإلاالي للّمُل في ؤداء ١العذاد ؤو ا ًِالعجض ؤهمها  في خاالث 

، بلا٘ت بلى خاالث ؤخشي ٜذ ٣ًىن اإلادعبب الشثِس ي ٘يها هى البى٤ راجه مً خال٥  ٤ ؤلاظالميالبى

ت اإلاٝترخت ت في وؤلاداٍس ألاخىاء الٙىُت  ل.ِلى البى٤ مّاملت ومّالجت اإلالٙاث الاظدثماٍس  للخمٍى

 

لى هزا ألاظاط ظِخم حعلُي المىء  ى اإلاخاوش الاثخماهُت في ِمل البىٟى ؤلاظالمُت  ِلِو

ٚ باإلاخاوش الاثخماهُت  ،و٠زا  مً ٗى ِلى ؤوحه مخابّت خال٥ الخٍّش حصخُفها ،ومىه مداولت الٜى

ُت ؤلاظالمُت .  ومّالجت الخّثر اإلاالي في ٌل اإلاىٍىمت اإلاف٘ش
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 :اإلابحث ألاٌو 

 

 

 جمهُد :

جيؽإ اإلاخاوش الاثخماهُت بعبب لجىء البى٤ بلى جٝذًم الٝشوك ؤو الاثخمان لؤل٘شاد 

ه اإلاخمثلت في ؤـل الذًً وما  والٝىاِاث الاٜخفادًت اإلاخخلٙت مْ ِذم مٝذسجه ِلى اظترحاُ خٜٝى

خ الاظخدٝاٛ اإلادذدِىه مً ٘ىاثذ ؤو ِىاثذ  ًىجش  ءا جمثل حض، وبالخالي ٘اإلاخاوش الاثخماهُت في جاٍس

ُت التي جٝىم بها البىٟى بؽٝيها الخٝلُذًت ) الشبىٍت( و ؤلاظالمُت .و مخإـال  اٜاس   في الّملُاث اإلاف٘ش

 

 :  اإلاطلب ألاٌو 

ــــــــــمفه  ــــــــــــىم اإلاخــــــــــــــــ ـــــ  .  اطسةـــ

خه الفىاِت البى٢ُت في ؼتى اإلاُادًً  ادة وجىُى الخذماث ،بن الخىىس الزي ِ٘ش ؤدي بلى ٍص

ُت جدٝٞ ِىاثذ مشلُت   بما ًدىاظب مْ في حعُير ؤـىلها وخفىمها   اثحُّٝذ مما هخج ِنها، اإلاف٘ش

 .بإٜل ٜذس مم٢ً مً اإلاخاوشة 

 

 ٌ  :  الفسع ألاو

 . لمخاطسة ي لاإلاىطىعي و ؤلاحصائخعٍسف ال 

ُت  مً وحهخين ؤظاظِخين ، ألاولى حٍّشٚ اإلاخاوشة ًم٢ً  و التي جش٠ض مً وحهت هٍش مىلِى

،والتي حّخمذ ِلى الٝىاِذ ، و الثاهُت مً وحهت هٍش بخفاثُت ِلى اإلادخىي اإلاىلىعي للمخاوشة 

  .ؤلاخفاثُت وؤبجذًاث الاٜخفاد الُٝاس ي  

ف اإلاىطىعي للمخاطسة : أوال   .الخعٍس

ت حّاس ًٚللمخاوشة  اإلاخخلٙت للباخثين في مجا٥ الّلىم جذاولتها اإلاالٙاث ، مخّذدة ومخىِى

ت ِنهاالاٜخفادًت  لذسحت ؤهه ًفّب خفشها في حٍّشٚ واخذ ؼامل ودُٜٞ  ،والخخففاث اإلاخِٙش

ت للمخاوشة ،  ٚ اإلاىلِى   ؤخذ اإلاداوس الثالزت آلاجُت : خى٥  جش٠ضث، بر هجز ؤن ؤٔلب الخّاٍس

التي جادي بلى ؼ٤ داخلي بالىجاح ؤو ِذم الىجاح ًفاخب  :ذواْ٘ الىٙعُت إلاخخز الٝشاس ال .1

 ؛مخخز الٝشاس ؤزىاء ِملُت اجخار الٝشاس 

 مدخل للخعٍسف باإلاخاطـس الائخمـــاهُت .
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هٍشا لىٝق اإلاّلىماث خى٥ الٍاهشة مدل : خالت ِذم الخإ٠ذ مً هخاثج الٝشاساث معبٝا  .2

 ؛اجخار الٝشاس

ّت .3 ذم الخعاثش و جزبزب الّىاثذ اإلاخٜى  .هااهخٍام، ِو

 

 : وبزل٤ ؤـبذ الخٍّشٚ آلاحي للمخاوشة ٢ٌّغ وحهت هٍش الباخث 

 حّشك البى٤  بلى خعاثش ،مْ اخخما٥ في الّاثذاإلاعخٝبلي هى الخٝلب بن اإلاٝفىد باإلاخاوشة 

ّت، و  ْ ِلى اظدثماس مّينفي خزبزب ال وبّباسة ؤدٛ هى، ٔير مخىي لهأير مخٜى ، الّاثذ اإلاخٜى

 .  اإلاشاد خذوثها هخاثج ٔير الىخاثج جدٝٞو 

 
ف ؤلاحصائيثاهُا :   للمخاطسة . الخعٍس

ٞ مّاًير الاٜخفاد الُٝاس ي ٠ما ًلي :  ٠ما ًم٢ً ؤًما حٍّشٚ اإلاخاوشة ٘و

ّت لها بن           اإلاخاوشة حّبر ًِ دسحت الدؽدذ للّىاثذ اإلاعخٝبلُت ًِ مخىظي الُٝم اإلاخٜى

م  ٞ الخباًًل٤ (، وجٝاط اإلاخاوشة ًِ وًىضح ر 01) الؽ٣ل ٜس ؤو مّامل  ، والاهدشاٗ اإلاُّاسي  ٍش

 .1الاخخالٗ للّىاثذ اإلام٢ىت في اإلاعخٝبل

 

ُى خعاثشالخزبزب في الّى و   ، و بهما جىاٜق ُٜمت الّىاثذ ًِ اثذ ال ٌّني بالمشوسة ٜو

ْ للّاثذ.     اإلاعخىي اإلاخٜى

 

 

 

                                                 

ين بين جميز اإلافاٗس    :وهي  الخعاثش مً هِى

 التي الخعاثش ْ ّت الخعاثش Expected Losses (EL): خذوثها، اإلافٗش ًخٜى اء ِذم مّذ٥ جىْٜ مثل  اإلاخٜى  في بالذًً ال٘ى

   .مىاظبت اإلافٗش باخخُاوُاث لها ًخدىه والتي الؽش١اث، ٜشوك مدٍٙت

 ّت عخال ّت، ٔير  ألخذار هدُجت جخىلذ التي الخعاثش : وهيUnexpected Losses (UL)اثش ٔير اإلاخٜى  جٝلباث :مثل مخٜى

ٛ  اٜخفاد في مٙاحئت جٝلباث ؤو الٙاثذة، ؤظّاس في مٙاحئت ّخمذ .العى  إلاٝابلت ماله سؤط مخاهت ِلى الخالت هزه في اإلافٗش َو

ّت ٔير الخعاثش  . اإلاخٜى
ل ؤلاداسي ، الجضء الثاوي ، داس ٘شد وظخىن و ًىح 1 ين بشحام جشحمت ِبذ الشخمً دِالت ب٤ُ و ِبذ الٙخاح العُذ الىّماوي : الخمٍى

خ لليؽش    ( .732، ؿ ) 1993 -اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت     -اإلاٍش
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 الخىشَعاث الاحخمالُت للعىائد.  :( 11الشيل زكم )       

 

 

 

 

 

 

 

 

         ٘شد وظخىن و ًىحين بشحام جشحمت ِبذ الشخمً دِالت ب٤ُ و ِبذ الٙخاح العُذ الىّماوي :     إلاصدز :ا

خ لليؽش   ل ؤلاداسي ، الجضء الثاوي ، داس اإلاٍش  ( .43، ؿ ) 1993 -اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت     -الخمٍى

     

، و بالخالي  Aىظىه ، مٝاسهت باإلاؽشوُ ؤ٠ثر حؽدخا ًِ مخ Bًخطح مً الؽ٣ل ؤِاله ؤن اإلاؽشوُ   

 . A   ؤ٠ثر مخاوشة مً اإلاؽشوُ  B  ٘ةن اإلاؽشوُ

 

 

 :الفسع الثاوي 

 اإلاصطلحاث ذاث الصلت باإلاخاطسة .

بن إلافىلح اإلاخاوشة اسجباواث وزُٝت بمفىلخاث ؤخشي في مجا٥ الاٜخفاد و اإلاالُت ، 

لت ِذم خاث التي جشجبي باإلاخاوشة ج٢مً في خا١الخإ٠ذ ،ِذم الخإ٠ذ و الّاثذ ، بال ؤن ؤهم اإلافىل

 م الخإ٠ذ و اإلاخاوشة و الّاثذ ؟ ذِو ةين اإلاخاوش هي الّالٜت الٝاثمت ب٘ما  الخإ٠ذ و مفىلح الّاثذ ،

 باإلاخاطسة . عدم الخأهد وعالكخه:  أوال 

ذ ، بل ٌعخخذمان ـاإلاخاوشة و ِذم الخإ٠ يشا مً ألاخُان ما ًخم الخلي بين مٙهىمــ٠ثُ

والزي ًخطح مً خال٥ ، ، و هزا ٔير صخُذ جماما ، بر ؤن هىاٟ ٘ٛش حىهشي بُنهما  اد٘ينر ٠مت

 ًلي :٠ما ، حٍّشٚ ٠ال منهما ِلى خذي 

اإلاخاوشة هي الخالت التي ًم٢ً مّها ولْ جىصَْ اخخمالي بؽإن الخذ٘ٝاث الىٝذًت  .1

خُت ١اُ٘ت حعاِذ في  ولْ هزه اإلاعخٝبلُت، وهىا ًجب ؤن جخىا٘ش مّلىماث جاٍس

ُت التيالاخخماالث، و   . 1حعمى باالخخماالث اإلاىلِى

                                                 
ل،  ماظعت ؼباب الجامّت 1 اٜق : ؤظاظُاث الاظدثماس والخمٍى ت ؤلا  –  ِبذ الٕٙاس خىٙي و سظمُت ٍٜش  .(364، ؿ )2004  -ظ٢ىذٍس
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خُت ، ٘ةهه ًفٚ مى  ِذم الخإ٠ذؤما  .2 ٜٙا ال ًخىا٘ش ُ٘ه إلاخخز الٝشاس مّلىماث جاٍس

لالِخماد ِليها في ولْ جىصَْ اخخمالي للخذ٘ٝاث الىٝذًت اإلاعخٝبلُت ، ومً زم ِلُه 

ّاث للفىس التي ًم٢ً ؤن ٣ًىن ِليها الخ ، مّخمذا في  1ىصَْ الاخخمالي ؤن ًمْ جٜى

 ًىلٞ ِلُه بالخىصَْ الاخخمالي الصخص ي. و، ل٤ ِلى الخبراث الصخفُت ر

 

  ٚ هامت بلى هدُجت  خىـل،جم اللمخاوشة و ِذم الخإ٠ذ لمً خال٥ ما جٝذم مً حٍّش

 مٙادها : 

ذم الخإ٠ذ ؤن هىاٟ  ش اإلاّلىماث ٘ٛش حىهشي بين اإلاخاوشة ِو ، والزي ٢ًمً في مذي ج٘ى

خُت ، التي بمٝخماها ًخم جٝذًش الخىصَْ الاخخمالي للخذ٘ٝاث الىٝذًت  اط ـ٘ةما ِلى ؤظ،  الخاٍس

خُت      . ) ِذم الخإ٠ذ (  شاســــــــــز الٝـص ي إلاخخـــــــــــم الصخـــــــــاط الخ٢ـوبما ِلى ؤظ) اإلاخاوشة (  بُاهاث جاٍس

 

 اإلاخاطسة و العائد . ثالثا : 

بالّاثذ بن ِالٜت اإلاخاوشة
لِعذ ٘ٝي في ؤلاواس اإلاالي و الاٜخفادي ، و بهما في ١ا٘ت  

، ٣٘ل ِملُت هما مفىلخان مخالصمان ٘ةن اإلاخاوشة و الّاثذ ، وفي الىاْٜ اإلاجاالث و الٝىاِاث 

ل ؤو اظدثماس بال ولها وحهان  ، وحه ًمثل الّىاثذ اإلاالُت التي ظىٗ جخدٝٞ ، و الىحه آلاخش جمٍى

ومً الٝشاساث اإلاهمت في هزا اإلاجا٥ هى اخخُاس الاظدثماس الزي جالثم  ،التي جىاحهها ًمثل اإلاخاوش 

 ًخدملها اإلاخاوش التي هٍير الخفى٥ ِلُه  اد، بمّنى جدذًذ حجم الّاثذ اإلاش ِىاثذه مخاوشه 

 اإلاعدثمش. 

ألخشي ؤو با،٠ما ؤن اإلاخاوشة و الابخ٣اس في الاٜخفاد الىلعي حّخبران ظببا الظخدٝاٛ الشبذ 

اث اٜخفادًت جد٢هما مدش١ا الشبذ والذاّ٘ان لىحىده ،و  م الّالٜت ِلى هزا ألاظاط وحذث هٍٍش

ت مٙادها ؤن الشبذ ًيؽإ بعبب ، ٘ٝذ ولْ بين الشبذ و اإلاخاوشة  ٘شاه٤ مً حامّت ؼ٣ُأى هٍٍش

ذم الُٝين ،وؤن الشبذ هى م٣ا٘إة لخدمل اإلاخاوشة ... ٣٘لما صادث اإلاخاوش صادث  ألاسباح .الؽ٤ ِو
2 

 

 

                                                 
ت  – ,الىبّت الثاهُت  ًث في الاظدثماس ، ميؽإة اإلاّاٗسذمىير ببشاهُم هىذي :  ال٢ٙش الخ 1  ( .43ؿ )،  2004 –ؤلاظ٢ىذٍس


ٚ الّاثذ بإهه "هى اإلاٝابل الزي ًىمذ اإلاعدثمش بالخفى٥ ِلُه معخٝبال هٍير اظدثماسه ألمىاله، ٘اإلاعدثمش ًخىلْ   داثما ًم٢ً حٍّش

 بلى هزا الّاثذ بهذٗ جىمُت زشوجه وحٍُّم ؤمال٠ه .
مان  2 اظخدٝاٛ الشبذ باإلاخاوشة في الاٜخفاد ؤلاظالمي ، اإلاجلت  ، ِلم الاٜخفاد: ؤبى هفش مدمذ شخاس ،هٝال ًِ ؤودًً وهاٍس

 ( .68ؿ )،2010ؤلاظ٢ىذهاُ٘ت ) مجلت بل٢ُتروهُت ( ،اإلاجلذ ألاو٥ ،الّذد ألاو٥ ، ١اهىن الثاوي /ًىاًش 
http://e-su.no/index.php. 
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 : الفسع  الثالث 

ت . أَمُت جحلُل اإلاخاطس    في اللسازاث اإلاالُت و الاطدثماٍز

بن اإلاخاوشة مخٕير ؤظاس ي ل٣ل الّملُاث اإلاالُت ، و مالصمت ألي مشاخل اجخار الٝشاس ، و الهـذٗ 

ُاظه  ُدفل للخإ٠ذ مً ؤن مخخز الٝـشاس ظ، مً جدلُل اإلاخاوش هى الخّٗش ِلى وحىد الخىش ٜو

ن بّالوة  ن اإلاىاظب و اإلاالثم إلاٝذاس ما ًخدمله مً اإلاخاوش ، و ٌعمى هزا الخٍّى ِلى الخّـٍى

 اإلاخاوشة ، و لِغ الهذٗ مً الخدلُل ججىب اإلاخاوشة ؤو جٙادحها ، ألن رل٤ ؤمش معخدُل .

ن، والزي ٢ًمً في  بن جدلُل اإلاخاوش ًٝىدها بلى الخّٗش ِلى الباِث ألاظاس ي لىلب الخٍّى

م ) Risk averse ِضوٗ اإلاعدثمش ًِ اإلاخاوشة   ً ججاه 02، و الؽ٣ل ٜس باث اإلاعدثمٍش (  ًىضح ٔس

 اإلاخاوشة.

 

ً للمخاطسة .12الشيل زكم )  ( : مٌُى اإلاظدثمٍس

 

                                

 

ٝا للؽ٣ل البُاوي ؤِاله ًخخز اإلاعدثمش زالر خاال    1ث ؤظاظُت  و هي : ٘و

 

 

                                                 
ت ) دساظت مٝاسهت (  1 في الّلىم   (ٔير ميؽىسة)سظالت د٠خىساه ،بىلُّذ بّلىج : اإلاىهج ؤلاظالمي لذساظت و جُٝم اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

خ ، ؿ )  –، الجضاثش حامّت ٜعىىُىت  –ِلىم الدعُير ، ١لُت  الّلىم الاٜخفادًت و الاٜخفادًت   ( .233،232دون جاٍس

 

 

 

 

 

 Risk averse محجم  ) متجنب ( عن المخاطرة

 
 Risk محايد تجاه المخاطرة 

indifferent 

 
 
 Risk Taker   ازفـــمج

 Wالثروة 

 U(W)  منفعة الثروة

Jean-Laurent ziziani : Gestion de portefeuille , Dunod – Parais – 1997 , p (12).      اإلاصدز :   
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  .مخجىب اإلاخاطسة أوال : 

ادة في الذخل ًٝابلها  برا ١اهذ دالت اإلاىّٙت باليعبت له متزاًذة بمّذ٥ مخىاٜق، ؤي ؤن الٍض

ادة في اإلاىّٙت الخذًت بم ، مما ًجّله ًمُل بلى الاظدثماساث اإلاا٠ذة بذال مً  ّذ٥ مخىاٜقٍص

 اإلاخاوشة .

 

 .سةمحاًد ججاٍ اإلاخاطثاهُا : 

ً جإخز ؼ٣ل خىي متزاًذ بمّذ٥ زابذ، و بالخالي ٘اإلاىاْ٘  دالت اإلاىّٙت باليعبت للمعدثمٍش

ادة في الذخل . الخذًت زابخت ِىـذ  ١ل ٍص

 

 . مجاشف ثالثا :

في هزه الخالت دالت اإلاىّٙت جإخز ؼ٣ل متزاًذ بمّذ٥ متزاًذ، ٘اإلاعدثمشون ًدفلىن ِلى 

ادة ف اث ِالُت مً اإلاخاوشة مىاْ٘ خذًت متزاًذة مٝابل الٍض ي دخلهم، و بالخالي ٘هم ًٝبلىن بمعخٍى

 برا ١اهذ جٝابلها بًشاداث ٠بيرة.

 

 ً اث الثالزت إلاُى٥ ً ججاه اإلاخاوشة ، ؤن مٙهىم اإلاخاوشة هى  خطح مً اإلاعخٍى اإلاعدثمٍش

ت اإلاخاوش التي  حضء ال ًخجضؤ مً ِملُت اجخار الٝشاس الاظدثماسي ، بر مً اإلاهم حذا مّ٘ش

ت مذي جدُ ي باالظدثماساث الخالُت ، ؤو اإلاشاد الاظدثماس ٘يها ، و مً اإلاهم ؤًما مّ٘ش

اخخمالُت هجاخها ، ؤلٚ بلى رل٤ ؤن جدلُل اإلاخاوش هى الخدلُل الزي ًبرص لىا الٝىي التي 

ً  .  جدى٥ دون جدُٝٞ ؤهذاٗ اإلاعدثمٍش

 

 : خار الخذابير الخالُتِليها اج ل٣ً٢ان بداسة البى٤ جٝبل اإلاخاوشة ،ؤمـا في خالت البىٟى ،٘بةم

مشاحّت هُى ودسحت اإلاىا٘عت التي جىاحه البى٤ والٍشوٗ الاٜخفادًت اإلادُىت بها  .1

اِذة اإلاىدِين و اإلاٝترلين   ؛ٜو

ت اإلااهلت ، وؤهٍمت مشاٜبت  و مّلىماجُت ٍٜى .2 ت ، لشوسة جىا٘ش البى٤ ِلى اإلاىاسد البؽٍش

 ؛بلا٘ت بلى مجلغ بداسة معخٝل 

ـافي اإلاخاوش خاوش لذي البى٤ مْ المماهاث اإلاىحىدة مً ؤحل جدذًذ ت اإلاهمٝاس  .3

ٝاسهت خّشك لها البى٤ ، بلا٘ت بلى الخإ٠ذ مً ؤن معخىي اإلاخاوش مٝبى٥ مًالتي 

 ؛بىلْ البى٤ 
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الخإ٠ذ مً ؤن بداسة البى٤ ملتزمت باإلاّاًير ألاظاظُت إلداسة ١ل هُى مً ؤهىاُ اإلاخاوش  .4

خباس حجم ودسحت  حُّٝذاث وؽاواث البى٤ . آخزًً بااِل

 

 

 :اإلاطلب الثاوي

 التي جىاحه اإلاؤطظاث اإلاصسفُت . اإلاخاطس 

ت مً اإلاخاوش جخّشك اإلااظعاث اإلاالُت بفٙت ِامت  ها و ؼ٣لها  إلاجمِى بٕن الىمش ًِ هِى

ُ عي ؤو الٝاهىوي ، بلى هِى  اوش ــت ومخـــاإلاخاوش اإلاالُ اوش هماــً سثِعين مً اإلاخـــو بواسها الدؽَش

 .( الدؽُٕل ) الّملُاث

 

 :الفسع ألاٌو 

 كظام اإلاخاطس اإلاصسفُت .أ 

ُت بلى جٝعم           ٚ اإلاخاوش بلى مخاوش هٍامُت فىً مً،منها  ٝعُماثِذة جاإلاخاوش اإلاف٘ش

مخاوش ًفىٙها بلى ٔير هٍامُت ) خاـت ( ،وجفيُٚ زان و هى ألا٠ثر اِخمادا  ،   ) ِامت ( ومخاوش

 ِما٥ ، و هى الخٝعُم اإلاّخمذ في هزا الذساظت .مالُت و مخاوش ألا 

 اإلاخاطس اإلاالُت .أوال : 

اإلاخاوش بمخٕيراث مالُت ال دخل إلداسة اإلايؽإة ٘يها ، مثل ؤظّاس الٙاثذة و هزا الىُى مً شجبي ً

و بخّبير آخش ٘ةن ، 1 الخٕير في ؤظّاس الفٗش ، و اإلاخاوش اإلاالُت ًم٢ً الخد٢م ٘يها و الخٕىُت لذها

ى٥ والخفىم  اإلاخّلٝت بالبى٤إلاخاوش اإلاالُت جخممً ا ما وهزا  ، حمُْ اإلاخاوش اإلاشجبىت بةداسة ألـا

ابت وبؼشاٗ ٘شك  ًدخم  ِلى بداسة البى٤  ٝا لخىحه خش٠ت العٛى وألاظّاس والّمىالث  داثمين ٜس ٘و

  .ؤو خعاسةبما سبدا  ها ًىجم ِنالتي و  ،وألاولاُ الاٜخفادًت 

 

 

                                                 
مىير ببشاهُم هىذي :  ال٢ٙش الخذًث في بداسة اإلاخاوش، الهىذظت اإلاالُت باظخخذام الخىسٍٞ واإلاؽخٝاث ، الجضء ألاو٥ ، ميؽإة  1

ت  -اإلاّاٗس   (.5، ؿ )  2002  -ؤلاظ٢ىذٍس


ين سثِعُين  ًم٢ً ؤن جٝعم الخعاثش التي جيؽإ ًِ اإلاخاو  خباس الٝذسة ِلى الخيبا  -ش التي جخّشك لها البىٟى بلى هِى  بّين الِا
ً
ؤخزا

ُى الخعاسة وحجم الخعاسة  هما: -بٜى

 .
ً
٣ىن حجم هزه الخعاثش ِادة ـٕيرا ّت:  وهي الخعاثش التي جدذر بؽ٣ل مخ٢شس ألي بى٤ ٍو  الخعاثش اإلاخٜى

   
ً
ّت:  وهي الخعاثش التي ٜلُال   ما جدذر بال ؤن ؤزشها ِلى البى٤ ِادة ما ٣ًىن ٠بيرا.الخعاثش ٔير اإلاخٜى
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 . عماٌألا  مخاطس ثاهُا : 

ىلٞ ِليها ؤخُاها مخاوش الدؽُٕل  جشجبي بٍشوٗ الفىاِت التي جيخمي بليها اإلايؽإة ،  هيو ، ٍو

ش  الابخ٣اس ،مثل اإلاعخىي الخ٢ىىلىجي  شوٗ اإلاىا٘عت ،ولِغ هىاٟ مً ظبُل حعخىُْ مً والخىٍى ٌو

ما٥  ت للشبذ  ًخممً مً اإلاخاوش الهزا الىُى  ،و  1خالله اإلايؽإة الخٕىُت لذ مخاوش ألِا ِادة ٘ـش

الخإ٠ذ مً وحىد بالبى٤ ، ومً اإلاهم لئلداسة الّلُا ؤن جدٝٞ خعاسة وبما ال جدٝٝها  ، ٘البىٟى بما

م جدلُل  مخاوش الّملُاث  . بشهامج لخٍٝى

 

مثل الجذو٥  م )  الخاليٍو هىاُ اإلاخاوش التي جىاحه اإلااظعاث اإلاالُت و أل جفيُٚ (     11 ٜس

 :خفش ل٣ل منها ؤهم جٝعُماتها و ؼشح مخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هٙغ اإلاشحْ العابٞ . 1

 

 

 



 

 

11 
 

 ( : أهىاع اإلاخاطس التي جىاحه اإلاؤطظاث اإلاصسفُت .11حدٌو زكم )

 . مً بِذاد الىالب  اإلاصدز :

أكظام اإلاخاطس 

 اإلاصسفُت

الخلظُماث الفسعُت 

 للمخاطسة

 الشسح اإلاخخصس

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاخاطس اإلاالُت

 الائخماهُت  س اإلاخاط

 

اء الّمُل ُٜام ِذم ًِ الىاججت اإلادخملت اإلاالُت الخعاثش هي  بالتزاماجه بال٘ى

ذفي  اإلافٗش ججاه  وسؤظماله اإلافٗش بًشاداث بها خإزشج والتي اإلادذد، الٜى

ّخبر،
ُ
 .الاثخمان مخاوش مفادس ؤهم الٝشوك وح

 مّا٠عت جدش١اث هدُجت للخعاثش اإلافٗش حّشك ًِ الىاججت اإلاخاوش وهي مخاطس طعس الفائدة 

، في ةاثذالٙ ظّاسأل   اإلافٗش ِاثذاث ِلى ألازش لها ٣ًىن  ٜذ والتي العٛى

ىله الاٜخفادًت والُٝمت   .أـل

 مخاطس الظُىلت 

 

اء بالتزاماجه في ألاحل جيؽإ هدُجت ِذم ٜذسة البى٤ الٝفير، و  ِلى ال٘ى

جٍهش مخاوش العُىلت في خالت ٜفىس الخذ٘ٝاث الىٝذًت الذاخلت للبى٤ 

 ًِ مٝابلت الخذ٘ٝاث الىٝذًت الخاسحت .

 مخاطس الخضخم

 

ؤلظّاس ومً زم لالّام في اإلاعخىي ي اإلاخاوش الىاججت ًِ الاسجٙاُ وه

 لٝىة الؽشاثُت للّملت. ااهخٙاك 

عاز طـــــــــــــــــــــــــــــمخـــــــــــــــــــــــــــــاطس أ

 الصسف

 في جزبزب وخذور ، ألاحىبُت بالّمالث الخّامل ًِ الىاججت اإلاخاوش وهي

 ؤظباب ًِ واُ٘ت ودساظاث ١امال ابإلاام ًٝخط ي الزي ألامش الّمالث، ؤظّاس

 .ظّاسألا  جٝلباث

اخخمالُت اهخٙاك بًشاداث البى٤ او ٜاِذة ِمالثه هدُجت لّذم جُٝذ  مخاطس الظمعت

ابُت مً  البى٤ باألهٍمت و الٝىاهين و اإلاّاًير الفادسة ًِ العلىاث الٜش

ذ ألخش و هزا الىُى مً اإلاخاوش ٌّشك البى٤ بلى ٔشاماث  مالُت و  ٜو

 .بالخالي الخإزير ِلى وؽاواث البى٤ بؽ٣ل ِام

 

 

 

 

 مخاطس ألاعماٌ 

 () اإلاخاطس الدشغُلُت

 

الاحخُــــــــــــــــــــــاٌ اإلاــــــــــــــــــــــا ي و 

 الاخخالض

ٙين،الاخخُا٥ اإلاالي والاخخالط والجشا  ثم الىاحمت ًِ ٘عاد رمم اإلاٌى

جيؽإ مً داخل اإلافٗش ومً خاسحه ، ؤو مً الخىاوا بين بداساث والتي 

مالئها.    اإلافاٗس ِو

 

ُت وحؽمل بىاٜاث اظخخذاهدُجت  الجسائم ؤلالُىتروهُت  م الخٝىُاث اإلاخخلٙت في اإلاّامالث اإلاف٘ش

الجىا٥ ، اجٚ وهٝاه البُْ بالبىاٜاث ، واظخخذام ؤلاهترهذ، واله، الاثخمان

ملُاث الخجضثت آلالُت ٠عذاد الٙىاجير اإلاخخلٙت، و٠زل٤ الىاحمت ًِ  ِو

 جباد٥ اإلاّلىماث بل٢تروهُا.

ٙين ٜذ ج٣ىن ٔير مٝفىدة ول٢ً مخاوش هاحمت ًِ ؤخىاء  اإلاخاطس اإلاهىُت ت للمٌى بؽٍش

 . هدُجت ؤلاهما٥ ؤو ِذم الخبرة

ُى هدُجت الٝاهىهُت اإلاخاوش جيؽإ اإلاخاطس اللاهىهُت  ّت، ٔير لتزاماثا لٜى  حاهب ان٘ٝذ ؤو مخٜى

ى٥  مً ؤـل ُٜمت مً  . العلُم الٝاهىوي الشؤي جىا٘ش لّذم هدُجت ألـا
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 : الثاويع الفس 

 مفهـىم اإلاخـاطس الائخماهُت . 

ّت في اإلاعخٝبل ، و ١ل اثخمان ًخممً مخاوش ِذم   بن ١ل ِملُت اثخمان جمثل بًشاداث مخٜى

خ الاظخدٝاٛ اإلاالُت اظخٙاء معخدٝاجه ، و بن ٠ـل 1، ظـىاء بفٙت ١لُت ؤو بفٙت حضثُت ِىذ جاٍس

، مما ًجّل في الٕالب اخخما٥ اإلاخاوشة مخالصمان اإلاخاوش ،و الاثخمان و  اثخمان مٝشون بمعخىي مً

ُى الخعاسة  ،وحّذ مخاوش الاثخمان مً ؤخىش ؤهىاُ اإلاخاوش في الّملُاث جدٝٞ ألاسباح ١اخخما٥ ٜو

ُت.  اإلاف٘ش

ف اإلاخاطس الائخماهُت أوال :   .حعٍس

ى٥ اإلا والخعاثش التي  ،2" الُتبن ؤلاواس الّام للمخاوش الاثخماهُت ٢ًمً في" اسجباوها بجىدة ألـا

ٝا ال  3ًم٢ً ؤن ًخدملها البى٤ خخما٥ ِذم مٝذسة الّمُل اإلاٝترك مً ظذاد الٝشك وؤِباثه ٘و

 . 4للؽشوه اإلاخٙٞ ِليها ِىذ مىذ الاثخمان 

 

 : للمخاوش الاثخماهُت ِلى الىدى الخالي ٚ  ومً هزا اإلاىىلٞ ًم٢ً بدساج حٍّش

دواث الذًً و مؽخٝاتها التي جازش في ـافي جخمثل اإلاخاوش الاثخماهُت في الخزبزب في ُٜمت ؤ

ُت لخٝٛى اإلال٢ُت ، هدُجت ِذم اخترام الّمُل لخّهذاجه والتزاماجه اإلاالُت  الذخل و الُٝمت العٜى

وال ًٝخفش خىش الاثخمان ِلى ؤلاٜشاك لؤلشخاؿ ؤو ،  ِىذ خلى٥ آحا٥ اظخدٝاٜهاججاه البى٤ 

 في ؤـى٥ ؤخشي مث
ً
ذة الهُئاث ، وبهما ًىحذ ؤًما ل الاظدثماساث ) خالت البىٟى ؤلاظالمُت ( وألاـس

 اإلاعخدٝت مً مفاٗس ؤخشي .

ا ــل ُ٘مــش الاثخماهُت والتي جخمثـــ٠ما ًم٢ً ؤن همُٚ ِذة اخخماالث ؤخشي جىضح ؤ٠ثر اإلاخاو

 5:  ًلي

                                                 


 في اللٕت الّشبُت ، اثخمً ٘الن ٘الها، بمّنى اِخبره ؤمين ، و حذًش بشد ألاماهت بلى ؤهلها ، و في لٕت الاٜخفاد الاثخمان ٌّني حعلُٚ 

ً ؤظاظين ، هما الثٝت و اإلاذة ، مما  ٌّنى ؤن الاثخمان لِغ بالمشوسة  اإلاا٥ لخثميره في ؤلاهخاج و الاظتهالٟ ، و هى ًٝىم ِلى ِىفٍش

اخز ٠مىىلٞ لخثمير 
ُ
ُٙت ؤلاٜشاك، و بهما ؤلاٜشاك هدُجت جابّت لالثخمان ، و ؤن ؤظاط الاثخمان هى الثٝت التي ج مٝترها مباؼشة بٌى

ُٙت ؤلاٜشاك .  اإلاا٥ بّذة ـُٖ و وٛش خال٘ا لٌى
1 Sylvie de Coussergues : Gestion de la Banque , 3ièm édition , DUNOD – Parais – 2003 ,  p (145). 

ت ُ:  جُٝ ةواٛس ِبذ الّا٥ خماد 2 ت  -الجامُّت   ، الـذاس ثذ و اإلاخاوشة جدلُل الّا،م ؤداء البىٟى الخجاٍس         ، 1999 –ؤلاظ٢ـىذٍس

 ( .91ؿ )
 ( .213،  ؿ ) 1999 -، ألاسدن  ِمان  -بداسة الاثخمان، داس واثل لليؽش والخىصَْ:  حىدة مدًٙى ؤخمذ و  ِبذ اإلاّىي سلا 3
ت ، داس النهمت الّشبُت 4  ( .444، ؿ ) 2000  -الٝاهشة  -  ، الىبّت الثاهُت ابتهاج مفىٙى ِبذ الشخمً : بداسة البىٟى الخجاٍس
، ِمان –، الىبّت ألاولى ، ماظعت الىساٛ ْ وجٝذًم الاثخمانحّبئت الىداج اظتراجُجُت،بداسة اإلافاٗس  : خمضة مدمىد الضبيري  5

 ( .210، ؿ )2000 - ألاسدن
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ال جٝخفش اإلاخاوش الاثخماهُت ِلى هُى مّين مً الٝشوك، بل ؤن حمُّها ًم٢ً ؤن حؽ٣ل  .1

عبت للبى٤ ول٢ً بذسحاث مخٙاوجت، ٠ما ؤجها ال جخّلٞ ٘ٝي بّملُت جٝذًم خىش بالي

 الٝشوك ٘دعب بل حعخمش ختى اهتهاء ِملُت الخدفُل ال٣امل للمبلٖ اإلاخٙٞ ِلُه.

ًم٢ً ؤن جيؽإ اإلاخاوش الاثخماهُت ًِ خلل في الّملُت الاثخماهُت بّذ اهجاص ِٝذها ، ظىاء  .2

ؤو اخخما٥ مىذ اثخمان  الٙىاثذ( ؤو في جىُٜخاث العذاد + ١ان في اإلابلٖ الاثخماوي )الٝشك

 لّمُل ال ًخمخْ بعمّت حُذة.

 

 الائخماهُت . للمخاطس الظلبُت  آلاثاز ثاهُا : 

علبُت التي جازش ِلى ؤداء البى٤ بفٙت الًترجب ِلى اإلاخاوش الاثخماهُت ِذد مً ؤلا٘شاصاث 

لى هدُجت الذوسة اإلاالُت له بفٙت خاـت ، و  التي ٜذ جادي بلى ب٘الط البى٤ في خالت  ِامت ، ِو

ُما ًلي ؤهم   وهي : ،للمخاوش الاثخماهُت اإلاترجبت ِلى البى٤ العلبُت  آلازاس جشا٠مها و ٠بر ُٜمتها ، ٘و

) ؤو ضخم ( مً اإلاىاسد اإلاالُت للبى٤ في ؼ٣ل ٜشوك وحعهُالث اثخماهُت  حضء مّخبر ججمُذ  .1

 ؛ـّبت الخدفُل 

 ؛لّىاثذ الخاـت بالذًىن اإلاخّثرة ُجت لتهمِؾ اجذهىس بًشاداث البى٤ هد .2

 ؛لبى٤ هٍشا لخٝهٝش خالخه اإلاالُت جذوي الٝذسة الخىا٘عُت ل .3

هٝق العُىلت لذي البى٤ ، هدُجت لّذم دوسان الاثخمان ، ومىه الخإزير ِلى ٜذسة البى٤ في  .4

 مىاحهت التزاماجه اإلاالُت ججاه داثيُه .

 

 :  لثالفسع الثا

 ئخماهُت .مصادز اإلاخاطس الا 

ألاوشاٗ اإلاخّاملت مْ البى٤ ، و  ادس مخّذدة جدعْ داثشتها لدؽمل حلبن إلاخاوش الاثخمان مف

م٢ً جفيُٚ مفادس مخاوش التي لها ِالٜت مباؼشة ؤو ٔير مباؼشة بالٝىاُ اإلافشفي  ٣٠ل ، ٍو

بالبى٤ هٙعه ،   ، منها ما هى مشجبي بالّمُل ، ومنها ما هى مشجبيزالزت مفادس سثِعُت الاثخمان بلى 

 وؤخير اإلافذس اإلاشجبي بالّىامل الخاسحُت .

 سجبطت بالعمُل .اإلاصادز اإلاأوال : 

 هي :،حّضي مفادس اإلاخاوش الاثخماهُت اإلاشجبىت بالّمُل بلى ِذة ؤظباب 

٘ؽل مؽشوُ الّمُل في جدُٝٞ الىخاثج اإلاشحىة ،و التي جازش في النهاًت ِلى الٝذسة اإلاالُت  .1

 ؛ه ججاه البى٤ للّمُل ومالءج
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ى٥ جداًل الّمُل ِلى البى٤ بخٝذًمه مّلىماث ممللت ًِ خالخه اإلاالُت ِىذ ولب الخف .2

ل الالصم ليؽاواجه   ؛ِلى الخمٍى

ل اإلاٝذم مً وٗش البى٤ في مؽشوِاث و وؽاواث ٔير جل٤ التي  .3 ُٚ الّمُل الخمٍى جٌى

ٕاًشة لليؽاه اإلافشح خىلذ له الخفى٥ ِلى الاثخمان ، مما ٌّني ولْ اإلاا٥ في وؽاواث م

 به لذي البى٤ في ملٚ الاثخمان . 

 

 ثاهُا :اإلاصادز اإلاسجبطت بالبىً هفظه .

، وهي جل٤ الّىامل التي ٣ًىن البى٤ الىٗش الشثِس ي في حعمى ؤًما بالّىامل الذاخلُت

 الخالُت : ، و ًم٢ً بًجاصها في الّىاـش ذوثهاــــــــــــــخ

ابت ، و ٢ٌّغ رل٤ لّٚ بداسة البى٤ و ا٘خٝادها ل .1 ىٍم داخلُت ظلُمت للدؽُٕل و الٜش

 1؛ظلُمت إلداسة ؤـى٥ وخفىم البى٤  بظتراججُتُٔاب 

ت الٝادسة ِلى الُٝام  .2 بالّمل ب٢ٙاءة ، وبظىاد بّن ِذم جىا٘ش الخبراث و ال٣ىادس البؽٍش

ت داخل البى٤ لّىاـش ٔير ماهلت   2؛اإلاهام الخٍُى

ُت و الشؤي  .3  رخت ) اجخار الٝشاس الاثخماوي ( ؛إلاىذ الدعهُالث اإلاٝتِذم ظالمت ـُأت الخـى

ِذم جىا٘ش ٜىىاث اجفا٥ حُذة بين ؤلاداساث اإلاخخلٙت في البى٤ ، و اإلاخذخلت في ـىاِت و  .4

 3؛جىُٙز الاثخمان الزي ظِخم مىده للّمالء 

 4؛خجاث البى٢ُت ظُاظت حعّير اإلاىلّٚ  .5

ابت ِليها  .6  5؛لّٚ بحشاءاث مخابّت اإلاخاوش و الٜش

 6؛ِذم بحشاء الخدلُالث اإلاالُت بؽ٣ل ١امل ودُٜٞ  .7

ِذم ؤخز المماهاث ال٣اُ٘ت مً اإلاٝترك ، ؤو ؤخز لماهاث ال جخىا٘ش ٘يها المماهاث  .8

 7ظهلت البُْ .جامت الفىْ ؤو ٔير  ر ألاظاظُت ١البماِت الخالٙت ؤو ٔي

                                                 
ت الى،الاثخمان الهاسب الذًىن اإلاخّثرة وؤخمذ ٔىُم :  1  ( .53ؿ ) ،2001 -بىسظُّذ ،مفش  –يؽش لل ُل الّشبُت مجمِى
 هٙغ اإلاشحْ العابٞ . 2
ل ؤخمذ ٔىُم : ـىاِت ٜشاساث الاثخمان  3 ت الى في بواس الاظتراجُجُت الؽاملت للبى٤،والخمٍى بىسظُّذ –ُل الّشبُت  لليؽش مجمِى

 ( . 74ؿ ) 2002 -،مفش 

ــــت: ـالح سحب خماد  4 ابُت والخذُٜٞ الذاخلي ِلى ؤزش بداسة اإلاخاوش الدؽُٕلُـــ بلى اإلااجمش الّلمي الذولي مذاخلت مٝذمت ، البِئت الٜش

تبداسة اإلاخاوش و ،  العىىي العابْ خىهت ،  اٜخفاد اإلاّ٘ش ل  18  -  اإلامل٢ت ألاسدهُت الهاؼمُت   –حامّت  الٍض   ,  2007هِعان / ببٍش

 ( .05) ؿ
 ( . 06هٙغ اإلاشحْ العابٞ ، ؿ ) 5
 ( .284ؿ ) ، 1999 –ِمان ,ألاسدن  –،داس واثل للىباِت واليؽش و مدًٙى ؤخمذ حىدة : بداسة الاثخمان  ؤسؼُذِبذ اإلاّىي سلا  6
 اإلاشحْ العابٞ . هٙغ 7
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 ثالثا : مصادز خازحُت  .

جخشج ًِ بداسة البى٤ و بداسة الّمُل ، و التي  جل٤ التي فذ بالّىامل ؤو اإلافادس الخاسحُتًٝ

 ًفّب الخيبا بها ِىذ اجخار الٝشاس ، ومً ؤبشص هزه اإلافادس هجذ :

مخاوش البِئت الّامت : التي جخّلٞ بالٍشوٗ اإلادُىت بالبى٤ و الّمُل ، و ؤبشصها الّىامل  .1

ُّت ؛العُاظُت  و   الّىامل الاحخماُِت و الدؽَش

عاثذة في الذولت : و التي جخّلٞ ؤظاظا بالعُاظت الاٜخفادًت ال مخاوش الاٜخفاد ال٢لي .2

 ؛الّمُل مدل وؽاه البى٤ و 

مخاوش ِلى اإلاعخىي الذولي : و التي جخق وبُّت الّالٜاث الذولُت و ألاصماث الّاإلاُت التي  .3

ُت ، و لّلى مً ؤبش ألامثلت في هزا الفذد  ِلىجازش بؽ٣ل مباؼش  هي ألاصمت الّملُاث اإلاف٘ش

 . 2009 لعىتإلاالُت ا

 

 

 : اإلاطلب الثالث

 . ُتخاطس الائخماهاإلاإدازة 

ُت بداح ت ماظت بلى الخٝلُل مً مخاوش الاثخمان في ١ل مشخلت مً ــبن اإلااظعاث اإلاف٘ش

ه اإلاىا٘ٝت ِلى مىذ الاثخمان ختى ظذاد آخش دّ٘ت ، لزل٤ ًجب ؤن ٍ، بذاًت مً لخلها ــــــــــــــمشاخ

ان مذسبا بؽ٣ل حُذ وملما باألظالُب الخٝىُت التي حعاِذ ِلى بداسة اإلاخاوش الاثخم و٥معا ٣ًىن 

 الاثخماهُت بذٜت . 

 

 الفسع ألاٌو 

ف    . الائخماهُت إدازة اإلاخاطس وأَداف حعٍس

 بين الّاثذ اإلاىلىب ِلى الاظدثماس الٝاثمت الّالٜت  الاثخمان المىء ِلى خاوش مبداسة  حعلي

ُٚ هزه الّالٜت وبين اإلاخاوش التي جفاخب  خٍُّم ُٜمت لهزا الاظدثماس، ورل٤ بٝفذ جٌى

بؽ٣ل ِام وبداسة اإلاخاوش داسة اإلاخاوش ًم٢ً جىلُذ ما ٌّىُه مفىلح ب وبؽ٣ل ِامالاظدثماس 

  مً بداسة اإلاخاوش الاثخماهُت . ؤلاداسة بلى جدُٝٝها  ُت بؽ٣ل خاؿ ، وألاهذاٗ التي جشمىالاثخماه
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ف إدازة اإلاأوال :   .الائخماهُت  خاطس حعٍس

داسة اإلاخاوش بإجها جدذًذ ، جدلُل و العُىشة الاٜخفادًت ِلى اإلاخاوش التي تهذد بحّٗش 

ى٥ و الٝذ ؤًما ١ا٘ت ؤلاحشاءاث التي جٝىم بها ؤلاداسة لخدذ مً آلازاس  وهي،  1للمؽشوُ ادًتس ؤلا سة ألـا

 .2العلبُت الىاججت ًِ اإلاخاوش وببٝائها في خذودها الذهُا 

اث خوب ّبير آخش ، ٘هي اليؽاه الزي حهذٗ بلى الخد٢م في اإلاخاوش و جخُٙمها بلى معخٍى

ت التي تهذٗ بلى خماًت ؤـى٥ وؤسباح البى٤ مً خال٥ جٝلُل ٘شؿ  هي ،ؤومٝبىلت  الترجِباث ؤلاداٍس

 .. الخعاثش بلى ؤٜل خّذ مم٢ً

في هزا الجضء مً  هؤهًخجاوص بواس الذساظت بال  –ش بداسة اإلاخاو -و بما ؤن هزا اإلاىلُى 

ٚ بداسة مخاوش الاثخماه ض ِلى بداسة اإلاخاوش الاثخماهُت ر٠ِخم التالبدث ظ  ُت، وبالخالي ًم٢ً حٍّش

 ٠ما ًلي :

  الثخمان اإلادخملت و الىاّٜت ّ٘ال لمخاوش للال٣لُت بداسة مخاوش الاثخمان هى جىٍُم اإلادٍٙت

ت  اء بالتزاماتها بلى ِذم في ت ؤو ؤي حه، بدُث ال ًادي ٘ؽل ؤي وٗش ؤو ؤي مجمِى ال٘ى

 جذ٘ٝاجه الىٝذًت .معخىي ؤو مً جدُٝٞ ألاسباح و ِلى ، بلّاٗ سؤظما٥ البى٤ 

 

 .الائخماهُت أَداف إدازة اإلاخاطس ثاهُا : 

ألحل مشاٜبتها والخد٢م ٘يها  ُٜاط اإلاخاوش إلداسة مخاوش الاثخمان ًخجلى في  الهذٗ الشثِغبن 

اث مّاًير لمً ئهاببٝا و ،ولِغ بلٕائها جهاثُا   اإلاخاوش مٝابل الّىاثذ مّذالث لخٍُّم آمىت، ومعخٍى

 ، بلا٘ت بلى ؤهذاٗ ؤخشي هي : البى٤  ظتراجُجُتا إل جىُٙز  اإلاٝبىلت

  ؛للبى٤  جىمُت اإلاضاًا الخىا٘عُت .1

 ؛بااللتزاماث ُٜاط ٠ٙاًت سؤط اإلاا٥ والٝذسة ِلى الى٘اء   .2

  ؛اهُت و اإلاالُت الٝشاساث الاثخماإلاعاِذة في اجخار   .3

ش  .4 ْ جٝاٍس  ؛خاوش الاثخماهُت  ًِ اإلادوسٍت ٘س

 بداسة اإلاداَ٘ اإلاالُت .  .5

 

 

 
                                                 

 ( .10، ؿ)1999 –ِمان ،ألاسدن –خالذ وهُب الشاوي : بداسة اإلاخاوش اإلاالُت ، داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَْ ، الىبّت ألاولى  1
2
 Carry   Behadar : Risk-Based ,Auditing May 2002. 

www.Cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps5209/products-white-papero900aecd802ci5p,shtml. 
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 : الفسع الثالث 

 في اإلاؤطظاث اإلاالُت .  اإلاخاطس إدازة  مياهت

ُت وحجم  دجخدذ م٣اهت بداسة اإلاخاوش في اإلااظعاث اإلاالُت جبّا لشئٍت اإلااظعت راتها بلى هِى

في خين ؤن ،، لزا جلجإ بّن اإلااظعاث اإلاالُت بلى بداسة هزه اإلاخاوش اإلاخاوش التي جخّشك لها

ماظعاث ؤخشي حّمل ِلى  جٙادحها ، ومً هزا الخباًً في الخّامل مْ اإلاخاوش جخطح لىا م٣اهت بداسة 

 اإلاخاوش مً هاخُخين: 

 .تهامً حُث  أَمُ اإلاخاطسإدازة مياهت أوال : 

ث اإلاالُت ، ٘مً الىاضح ؤن اليؽاواث والخذماث التي حضءا مخإـال في الخذما حّخبر اإلاخاوش 

، وهي  ٝا إلاخىلباث العٛى شها اإلااظعاث اإلاالُت جذّ٘ها بلى ولْ مىاسدها في الخّامالث ٘و ج٘ى

ت بداسة ـــــــشة، وجبرص ؤهمُـــــفي الخذمت اإلا٘ى اإلااظعت اإلاالُت بمٍّم اإلاخاوش اإلاجاالث التي جدخَٙ ٘يها

  1: اإلاخاوش في.

ؽا١ل والخعاثش وألاصماث اإلاالُت اإلاخّشك لها ؤو اإلادُىت بها، ججّلها حّمل ؤ٠ثر لخٙادحها اإلا .1

 اسة اإلاخاوش الخالُت واإلادخملت.في اإلاعخٝبل، وبالخالي جبرص ؤهمُت الخاحت إلد

ّت واإلاخٕيرة، والاهخمام  ري يمعوبُّت ِمل  .2 ادة ألاسباح اإلاخٜى الؽش٠ت الزًً ًلتزمىن بٍض

داء اإلاالي، والٍشوٗ وألاظباب الاٜخفادًت التي جخد٢م في حجم الاظدثماس، بجاهب جٝلب ألا 

...الخ، والتي  ل، والّىص اإلاالي، واإلاؽا١ل اإلاخّلٝت بالعٛى بت، وج٣الُٚ الخمٍى وجإزيراث المٍش

ِلى ؤًت مخاوش جخّشك لها  معئىلينجذّ٘هم للخفٗش بإظلىب مّين، مما ًجّلهم 

ار الىٛش والخٝىُاث اإلاىاظبت في هٍشهم للخّامل مّها اإلااظعت لمً بواس مهامهم، واجخ

ً ظِخدملىن ؤًما مخاوش مالُت مؽتر٠ت مْ وؽاواث  وبداستها، وهزا ٌّني ؤن اإلاعدثمٍش

 اإلااظعت.  

ذستها ِلى مىاحهت   .3 اإلاالٟ واإلاعاهمىن هم بداحت بلى الخإ٠ذ مً مذي ظالمت اإلااظعت، ٜو

ٝت مباؼشة ؤو ٔير مباؼشة ِلى ُٜمت مخخلٚ اإلاخاوش الخالُت واإلاشجٝبت، التي  ٜذ جازش بىٍش

اإلااظعت، وم٣اهتها في العٛى مً هاخُت، ودسحت خماًتها ووٜاًتها بمىْ خذور ؤي مخاوش 

جى٢ّغ ِلى ُٜمت مداٍ٘هم وممخل٣اتهم مً هاخُت زاهُت، وهزا ١له ـيُْ الخزس مً 

 اإلاخاوشة وألا٘ملُت لالظخٝشاس.  

 

                                                 
1
 Laurence H Meyer: Governor of The Board of Governors of The US Federal Reserve System; “Why Risk 

Management Is Important For Global Financial Institutions” Speech; Before The Bank Of Thailand 

Symposium, Risk Management Of Financial Institutions; Held In Bangkok, On 31 August 2000; BIS Review 

68/2000; p(2-4). 
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 .هامً حُث طسق الخعامل مع ساإلاخاطإدازة مياهت ثاهُا : 

مً خال٥ الخىٛش بلى مذي ؤهمُت اإلاخاوش اإلادُىت ؤو الىاحمت ًِ وؽاواث اإلااظعت، جبرص 

الخاحت بلى الىٛش وألادواث التي ًخم ألاخز بها للخّامل مْ اإلاخاوش والخدذًاث التي ًىاحهها 

لى معخىي ؤداء الؽش٠ت بؽ٣ ل خاؿ، ٘خٝلب هزا ألاخير اإلاعيرون في الٝىاُ اإلاالي بؽ٣ل ِام، ِو

ً بلى الاهخمام بالخّامل مْ اإلاخاوش ظىاء  مثال ًىجم ِىه آزاس ظلبُت ِلى ُٜمت الؽش٠ت، ًذْ٘ اإلاعيًر

بخخُٙمها ؤو بلٕائها بن ؤم٢ً رل٤، ؤو اللجىء بلى جٝىُاث ؤخشي ، ومً بين ؤهم جٝىُاث الخّامل مْ 

ل اإلاخاوش، وبم٣اهُت بداستها ، وهىاٟ اإلاخاوش هجذ  بم٣اهُت بلٕاء ؤو ججىب اإلاخاوش، وبم ٣اهُت جدٍى

 ثا، وجٝىُخلىُاث للخحىم في اإلاخاطسة"ه "مً ًفىٚ ١ل مً جٝىُتي الخجىب و جخُٙن اإلاخاوشة 

ل ـ"  م ) ، ٠ما هى مىضح في الؽ٣لخلىُاث جمىٍل اإلاخاطسة "هالاخخٙاً والخدٍى  الخالي:  (03ٜس

 

 

 . الطسق اإلاخخلفت إلاىاحهت اإلاخاطسة(: 13الشيل زكم )                      

 

 طسق مىاحهت اإلاخاطسة                                 

 
           

ل اإلاخاطسة    جحمل اإلاخاطسة                                       ججىب اإلاخاطس أو جخفُظها      جحٍى

ا                        بمحاولت الحد مً آثاَز

 

 

 الخأمين بمخخلف أهىاعه ●            خخطُط       الب            بدون              الفسش                          الىكاًت  

ع              واإلاىع                                 إعادة الخأمين ●                         جخطُط                             والخىَى

     

    

ل اإلاخاطسة                            جلىُاث الخحىم في اإلاخاطسة                          جلىُاث جمٍى

 
 

م٢خبت ومىبّت ، خاوش وسٍالُاث اإلاا٥ والاظدثماسؤخمذ ِبذ هللا ٜمداوي ؤباٌت: مذخل ٠مي إلداسة اإلا اإلاصدز:

 .( بخصسف )( 26؛ ؿ)2002-مفش -ؤلاؼّاُ الٙىُت

 الىكاًت

 واإلاىع

  الفسش    

ع  والخىَى

بدون 

 جخطُط

 ؛الخأمين بمخخلف أهىاعه  بالخخطُط

 إعادة الخأمين .                  
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  :  الفسع الثالث

 الائخمان .مخاطس خطىاث إدازة  

ُت ِلى و  الاثخماهُت  حه الخفىؿ مً خال٥ بداسة اإلاخاوشتهذٗ اإلااظعاث اإلاالُت و اإلاف٘ش

بلى جدُٝٞ معخىي مٝبى٥ مً اإلاخاوشة ،ومداولت اظخخذام ألادواث اإلاالُت للخٝلُل مً آزاسها ِلى 

 جدذًذ اإلاخاوش و ُٜاظها .اوش الاثخمان البى٤ ، ومً ؤهم الخىىاث ألاظاظُت اإلاخّلٝت بةداسة مخ

 الائخمان . مخاطس جحدًد أوال : 

اهىالٜا مً ل٣ي ًخم٢ً البى٤ مً بداسة اإلاخاوش الاثخماهُت  البذ له ؤوال مً جدذًذ مفذسها ، 

ُى  -العالٙت الز٠ش  –اإلافادس اإلاّشو٘ت إلاخاوش الاثخمان  ،ومً زم الخّٗش ِلى العبب الشثِس ي لٜى

 ن الدصخُق ؤو٥ خىىة لخل اإلاؽ٣لت . الخىش ، أل 

 

 .كُاض اإلاخاطس الائخماهُت ثاهُا : 

ِىذما ًخم جدذًذ الخىش ٘ةن الخىىة اإلاىالُت هي ُٜاط جإزير الخىش بالمشس الزي وّخٝذ        

ذ، ولُٝاط مخاوش الاثخمان هىاٟ الّذًذ مً ألادواث التي 1خذوزه  ّخبر ها حعخخذم لـش ، َو

الخ٢م  الىئه، و التي ًخم ِلى ؤهم ألادواث اإلاّخمذة في ُٜاط مخاوش الاثخمان  الخدلُل اإلاالي ؤخذ

ِلى مذي اظخمشاس الجذاسة الاثخماهُت لّمُل ما ، ؤو ميؽإة مُّىت ،ورل٤ اهىالٜا مً ال٢ؽٚ و 

اء بالتزاماجه وحّهذاجه اإلاالُت  ذسجه ِلى ال٘ى و ججاه البى٤ ، الخدٝٞ مً ظالمت اإلاش٠ض اإلاالي للّمُل ٜو

ل ، بل ًٍل مالصما إلالٚ الّمُل خال٥ ٘ترة الاثخمان  الخدلُل اإلاالي ال ًٝخفش دوسه ٜبل مىذ الخمٍى

خإ٠ذ مً ِذم وحىد ماؼشاث جذ٥ ِلى جذوي ؤو جذهىس حذاسجه الاثخماهُت ، و التي ٜذ جادي بلى لل

 حّثره في العذاد .

لى هزا ألاظاط حعخخذم البىٟى الخدلُل اإلاالي بإظالُبه  ال ٝذًمت و الخذًثت لل٢ؽٚ ِو

مّالجتها ؤو الخٝلُل مً خذتها ) ظِخم الخٝا جىاو٥ هزا ِلى ماؼشاث الخّثر ،ومداولت اإلاب٢ش 

م ) ، و الؽ٣ل اإلاىالي  اإلاىلُى في مىالْ ؤخشي مً الذساظت بىُى مً الخٙفُل ( ًمثل (  04ٜس

 مخىي مخخفش لُٝاط اإلاخاوش الاثخماهُت :

 

 

 

                                                 
 ( .17خالذ وهُب الشاوي ، مشحْ ظبٞ ر٠شه ،ؿ ) 1
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 (  : كُاض اإلاخاطس الائخماهُت .  14الشيل زكم )                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ت الىُل ؤخمذ ٔىُم : ـىاِت ٜشاساث الاثخمان :  اإلاصدز ل في بواس الاظتراجُجُت الؽاملت للبى٤، مجمِى والخمٍى

                                  . ( بخفٗش  .)( 106ؿ ) ، 2002 -بىسظُّذ ،مفش –الّشبُت  لليؽش 

 

 

 

 

 

 

 

 ُاض مخاطس الائخمانك

 الخحلُل اإلاا ي 

 ألاطالُب الخللُدًت  ألاطالُب الحدًثت 

اطُت وإحصائُت  دزاطت الجدوي اإلاخياملت   معاًير وأطالُب ٍز

 اللُمت اإلاخىكعت معامل الاخخالف الاهحساف اإلاعُازي  الخىشَعاث الاحخمالُت  جحلُل الخعادٌ 

 جحلُل اليظب و اإلاؤشساث اإلاالُت 
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 : اإلابحث الثاوي

 

 

 جمهُــــــــد :

الاظـــــــدثماس بؽـــــــ٣ل ِـــــــام ، بر اهخٝـــــــل إلاٙهـــــــىم مخٝـــــــذما جّٙـــــــُال ؤلاظـــــــالمي ًمثـــــــل الّمـــــــل اإلافـــــــشفي 

  الـــزاحي جدُٝٝــــه، االظـــدثماس مـــً الزاجُـــت بلـــى اإلااظعـــُت ، لخدُٝـــٞ ِىاثــــذ جٙـــٛى مـــا ًم٢ـــً لالظـــدثماس ب

ي وُاتهــــا ال٢ثيــــر مـــــً ألا٣٘ــــاس واإلادــــذداث ، والخدـــــذًاث ومثــــل هــــزه الٙلعــــٙت ِلـــــى بعــــاوتها ، جدمــــل فـــــ

، بِىمـا ٣ًـىن ؤلاظـالمي واإلاخاوش التي ٣ًىن الىجاح في ٘همها والخد٢م ٘يها ؤظاط جميز الّمل اإلافشفي 

 الٝفىس الٙني وؤلاداسي ٘يها ؤظاط للّثراث والخعاثش الجعُمت.

 

 ٌ  : اإلاطلب ألاو

 .المي ألاطاض الفىسي للمخاطسة في الاكخصاد ؤلاط

ش رل٤ هى  بن اإلاخاوشة في مممىجها الىاظْ لِعذ باألمش الجذًذ في الٙٝه ؤلاظالمي، و جبًر

ل والاظدثماس اإلاّشو٘ت في ٘ٝه اإلاّامالث  ت اإلاعلمين الٝذامى إلاخخلٚ ـُٖ الخمٍى اإلاالُت مّ٘ش

ت ، ٣٘ل هزه الفُٖ ؤلاظالمُت، ١اإلاماسبت واإلاؽاس٠ت ... بلا٘ت بلى  جىىىي ِلى مخاوشة ، واإلاضاِس

اثُت مً الخىش ، ١الٕىم بالٕشم و و  ل٢ً ألامش الجذًذ في دساظت  الخشاج بالممان ،حىد ٜىاِذ ٜو

اإلاخاوش ال ٢ًمً في جدذًذ الخىش، و بهما في ُٜاظه بىٛش و جٝىُاث ٠مُت، ١اهذ في ألاظاط ٔاثبت 

 ِلى اإلاعلمين.

 

 الفسع ألاٌو :

 .اإلاعنى الفلهي للمخاطسة 

جاد حٍّشٚ دُٜٞ و واضح إلاّنى اإلاخاوشة في ؤبجذًاث ٘ٝه اإلاّامالث مً الفّب حذا بً

ت لذي الٙٝهاء الٝذامى   تبل ًخّذي  رل٤ بلى ِذم وسود حٍّشٚ ولى بعُي  مً ؤً، اإلاالُت و الخجاٍس

ًِ اإلاٙهىم ال٢مي و ؤلاخفاجي  هاه٤ُالاٜخفادي و اإلاالي للمخاوشة ، حهت ٘ٝهُت ١اهذ خى٥ اإلاّنى 

 مً خاللها الٙٝهاء ًِ اإلاخاوشة . لخاث التي ِبر هىسد ؤهم  اإلاّاوي و اإلافىما ًلي و ُ٘، 

 

 

 بىىن ؤلاطــــــالمُت .حشخُص اإلاخاطس الائخماهُت في عمل ال
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 أوال : الظمان .

ر٠ش ٘ٝهاء الخىُٙت و الخىابلت ؤن الشبذ ٌعخدٞ باإلاا٥ ؤو بالّمل ؤو بالممان ، مما ًٙهم مىه 

 1ؤن اإلاخاوشة )الممان( لها دوس معخٝل في ال٢عب ٠ذوس اإلاا٥ ؤو الّمل .

 

 ــسز .ثاهُا : الغـ

ىالح الٙٝهي الٕشس ما ٣ًىن معخىس الّاٜبت لخذًث  ،2الٕشس لٕت الخىش والخذٌّت، وفي الـا

ً لِغ ؤخذهما  عشه الٝاض ي بما جشدد بين ؤمٍش ا ههى ًِ بُْ الٕشس ٘و ِى شة م٘ش معلم ًِ ؤبي هٍش

 ٌىه ؤٌهش ولى ١ان بُْ آبٞ وؼاسد لٝادس ِلى جدفُلهما ألهه مجشد جىهم ال ًىافي جدٝٞ ِذمه وال 

 . 3 مٕفىب بخالٗ ًٌ الٝذسة ِلى جدفُل

شة   ؤن سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم ، وبُْ الٕشس زابذ الخشمت في العىت ُ٘ما سواه ؤبى هٍش

ذ ،  4ههى ًِ بُْ الٕشس  ذ لشبىا لبُُى الٕشس ؤمثلت ٠بُْ ، ؤحمّذ ألامت ِلى خشمت بُْ الٕشس ٜو ٜو

ــــــىاء والعم٤ في اإلاــــــلهفي ا الىير  لت وبُْ ــــل الخبـــش ومنها بُْ خبــــمى بُُى الخىــــوحع،   اء وهدى رل٤ــــــــــــــ

 الخ.. . . البّير الؽاسدة 

 

 ثالثا : احخماٌ وكىع الخظازة .

خجاسة ، لُٝم الجىصٍه ٜعم اإلاخاوشة بلى مخاوشجين ، ألاولى مخاوشة اال ابًبر هجذ ؤن ؤلامام 

اس ، ٘ٝا٥ :" اإلاخاوشة مخاوشجان ، مخاوشة الخجاسة ، وهى ؤن ٌؽتري العلّت و الثاهُت مخاوشة الٝم

خى١ل ِلى هللا في رل٤ ، و مخاوشة  الثاوي اإلاِعش الزي ًخممً ؤ١ل اإلاا٥  بٝفذ ؤن ًبُّها شبذ ٍو ٍو

 . بالباول ٘هزا الزي خشمه هللا وسظىله ـلى هللا ِلُه وظلم 

 

 دت بلى ؤن الخى ُى الخعاسة هزا ال٢الم هى بؼاسة ـٍش ّنى باخخما٥ ٜو
ُ
في ش ؤو اإلاخاوشة ح

 الخجاسة ؤو ٔيرها .

                                                 
ت ألاسباح في اإلافاٗس ؤلاظالمُت ، داس الىٙاجغ  1  ( .143، ؿ )2007 –ألاسدن  –ِِس ى لُٚ هللا اإلاىفىس : هٍٍش

داس ال٢ٙش ، خلُل محي الذًً اإلاِغ دساظت وجدُٝٞ،  : اإلابعىه للعشخس ي بي ظهل العشخس يؼمغ الذًً ؤبى ب٢ش مدمذ بً ؤ 2

  ( .194 )ؿ، 2000،   - بيروث، لبىان  - الىبّت ألاولى،  للىباِت واليؽش والخىصَْ

غ البهىحي: ؼشح مىخهى ؤلاساداث اإلاعمى دٜاثٞ ؤولي الىهى لؽشح اإلاىخهى ،   3  ِالم ال٢خب ،  ء الثاويالجضمىفىس بً ًىوغ بً بدَس

  .(   11)ؿ، 1996 -بيروث ، لبىان  -لليؽش 
شة ، باب بُْ الٕشس   4 ىني ًِ ابً ِباط 5/302، والبيهٝي ًِ ابً ِمش 3/254،  سواه ؤبى داود ًِ ؤبي هٍش  .3/15، والذاٜس
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 ابعا : اإلاجاشفت .ز 

ت في خذًث  ٚ اإلاخاوشة  بمّنى اإلاجا٘ص جُمُت ٘ٝا٥ :"اإلاجاهذة في ظبُل هللا ٘يها  ابًوسد حٍّش

  ٌ ٌُ مخاوشة ، ٜذ  ت و اإلاعاٜاة و الخجإلب ؤو  سة ، ٕلب ، و٠زل٤ ظاثش ألامىس مً الجّالت و اإلاضاِس

يرهما بل ؤن اإلاخاوشة جدُي ببني البؽش في خُاتهم الُىمُت ، و البؽش ال ٌّلمىن الُٕب ، 1"والعٙش ٔو

ىن بىاءا ِلى الُٝين ؤو  ذم الخإ٠ذ  . الخإ٠ذوال ًخف٘ش  ، بل بىاءا ِلى الًٍ ِو

 

م٢ً  م ) ث اإلاالُت في الؽ٣ل بًجاص اإلاخاوشة في اإلاّامال ٍو  الخالي :(  05ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٙٝه ؤلاظالمي ِىذ ؤِالم ما جم ر٠شه مً مّاوي الٝى٥ خى٥ مٙهىم اإلاخاوشة في ال مً خال٥

لم ًشد مّىاه  ن مٙهىم الخىش ؤو اإلاخاوشة ِىذ الٙٝهاء الٝذامىوعخيخج ؤالٙٝهاء ، 

ٚوبهما ١اهذ حل باإلاٙهىم الخذًث  ت  الخّاٍس جخمدىس في الٕالب خى٥ اإلاّاوي اللٍٕى

                                                 
ت بذس الذًً ؤبي ِبذ هللا مدمذ بً ِلي الخىبلي البّلي  1  -بيروث ، لبىان   –،داس ال٢خب الّلمُت  جُمُت البً: مخخفش الٙخاوي اإلافٍش

 .(535ؿ )وؽش ،  دون ظىت
 

م )   اإلاصدز : ل ؤلاظالمي ،وسٜت مىاظباث ٜس لم : الخدىه في الخمٍى ب ، 10ظامي بً ببشاهُم العٍى ( ،اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر و الخذٍس

 ( .103،ؿ) 2008-حذة  –البى٤ ؤلاظالمي للخىمُت 

المبادالت  في ( : أهىاع الخطس  15الشيل زكم )  
 المالية .

 في اإلابادالث اإلاالُتالخطس 
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بت للمّنى الخالي لللمخاوشة ، و في ب في الّفش الخذًث  هاّن الخاالث حؽير بلى مّاوي ٍٜش

ت ، وهزا وبّا ًشحْ بلى ٌشوٗ البِئت الاٜخفادًت التي  ُى الخعاسة ؤو اإلاجا٘ص ١اخخما٥ ٜو

 ١اهذ ظاثذة ؤها رٟ ، و ؤًما بلى معخىي جىىس اليؽاه اإلاالي و الاٜخفادي .

 

 : الفسع الثاوي

 ة في الاكخصاد ؤلاطالمي .اإلاعنى اإلاعاصس للمخاطس 

بن الّٝىد اإلاالُت في الٙٝه ؤلاظالمي جفىٚ بلى ِٝىد ؤماهت و ِٝىد لمان ، ؤما ِٝىد ألاماهت 

ا ِٝىد ـ٘خٝخفش ٘يها معاولُت الىظُي ِلى اإلاخاوـش اإلاترجبت ِلى جٝفيره ؤو حّذًه في ِمله ، ؤمـ

العلّت مىلْ الىظاوت، ظىاء ٜفش الممان ُ٘خدمل ٘يها الىظُي ١ا٘ت اإلاخاوش التي جخّشك لها 

 .1الىظُي ؤم لم ًٝفش

ف العام للمخاطسة في الاكخصاد ؤلاطالمي أوال :   .الخعٍس

، ال ًخخلٚ ًِ في الّفش الخذًث  بمٙهىمها الّامفي الاٜخفاد ؤلاظالمي مّنى اإلاخاوشة 

ٚ الّام ل ّنى ، هاالخٍّش ٌُ ُى الخعوالزي  وؤ٠ذها هزا ،  اثش باخخمالُت جزبزب الّىاثذ وبم٣اهُت ٜو

وهزا اإلاّنى ًِ اخخما٥ الخعاسة في الخجاسة و اإلاٝامشة  ، ابً ُٜم الجىصٍهظابٝا في حٍّشٚ 

. ً  للمخاوشة بؽ٣لها الّام لم ًىٙها الٙٝهاء و الّلماء اإلاّاـٍش

 

ف اإلاخاطسة وفلا لطبُعتها في الاكخصاد ؤلاطالمي ثاهُا :   .حعٍس

ٝا لىبُّتها هى  ألادواث و الفُٖ  ؤظاطِلى ؤظباب و ٠ُُٙت خذوثها ًٙفذ باإلاخاوشة ٘و

لُت اإلاخّامل بها   و الىٍام الاٜخفادي الزي ًد٢مها .الخمٍى

ٚ للمخاوشة اهىالٜا مً  ٝا  ، هجذ ؤن اإلاخاوشة وبُّتهاوبرا ما ؤسدها بِىاء حٍّش ىم لمٙهل ٘و

زي ًدذد بظالمُت و الظاس ي، اإلاٙهـىم الخٝلُذي في حاهب ؤؤلاظالمـي جخخلٚ ًِ اإلاخاوشة في 

ّت ؤلاظالمُت.    الاٜخفاد ، ؤال و هى الالتزام بالؽَش

حشي الّٗش ِلى ؤن اإلاخاوشة جخّلٞ بالجىاهب اإلاالُت لالظدثماس مثل اإلاخاوش الاثخماهُت ومخاوش 

ظّش الفٗش وما بلى رل٤ ، بال ؤن مٙهىم اإلاخاوشة ًم٢ً ؤن ٣ًىن ؤوظْ مً رل٤ بةلا٘ت الجىاهب 

ُت اإلاخّل ل ؤو اإلاؽاس٠ت في اظدثماساث ؤو مؽشوِاث ، ٝت بالبىٟى ؤلاظالمُت الؽِش ٠ذخىلها في جمٍى

                                                 
1 ْ اسة اإلاٜى خ ٍص ُت ؤلاظالمُت ، جاٍس    . 13/08/2004ًىظٚ ٠ما٥ مدمذ : اإلاف٘ش

 http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/011c3ww.htm
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ُت ، ختى ولى ١ان اإلاؽشوُ ًذس ِىاثذ ما٠ذة  جدخمل ِذم اخترامها للمىابي واإلاّاًش  الؽِش

شها لزل٤ هى اإلاثا٥ الخالي :  الخذور ،  وجبًر

ل مؽشوُ اظدثماس  ي ، وبّذ حني ألاسباح جإ٠ذ دخى٥ البى٤ ؤلاظالمي في ِٝذ مماسبت لخمٍى

ُت ، مما هخج ِنها   ٝت مخالٙت للمّاًير الؽِش ٚ بىٍش البى٤ مً ؤن حضءا مً ؤمىا٥ اإلاؽشوُ ٜذ ٌو

ا )ٔير ا٠دعاب حضء  مً الشبذ ٔير  ، و بهزا وحب ِلى البى٤ ؤلاظالمي جٝذًش الجضء (خال٥ حاثض ؼِش

ل٤ بلى اهخٙاك ُٜمت ألاسباح ًِ الشبذ ، ُ٘ادي ر أير الخال٥ مً بحمالي ألاسباح و الخخلق منه

ْ ، مما ٌّني ؤن الجضء ٔير اإلاباح مً ألاسباح هى الخعاسة في خذ راتها ، و هى ًمثل مٝذاس  اإلاخٜى

 الاهدشاٗ ًِ الّىاثذ اإلاخىْٜ جدُٝٝها . 

 

 للمخاوشة مً وحهت هٍش البىٟى ؤلاظالمُت ، ِلى ؤجها  وبىاءا ِلى رل٤ ٚ ًم٢ً اٜتراح حٍّش

كُام البىً  -وحعسض البىً لخظائس غير مخىكعت الحخماٌ جربرب العىائد  إطافت -

ؤلاطالمي بخمىٍل أو الاطدثماز في مشسوعاث جحخمل عدم احترامها للظىابط و اإلاعاًير 

  الشسعُت .

 

 

 :الفسع الثالث 

 كىاعد فلهُت جحىم اإلاخاطسة في الاكخصاد ؤلاطالمي .

في مٝذمتها  –ًت الىلُّت الٝذًمت منها و الخذًثت ِلى خالٗ ألاهٍمت الاٜخفادًت الخٝلُذ

ت وجدُٝٞ ؤ٠بر ٜذس   -الىٍام الاٜخفادي الشؤظمالي  التي حّمل ِلى جدٙيز اليؽاواث الاظدثماٍس

، ٘ةن لٝىاِذ ِٝاثذًت ؤو ؤخالُٜت وختى احخماُِت  ٢ً مً الّىاثذ اإلاالُت دون مشاِاتهامم

ه حملت مً اإلادذداث و الٝىاِذ  التي ججّل ؼشه الاٜخفاد ؤلاظالمي جد٢م وؽاواجه وحّامالج

 .جدٝٞ الّىاثذ مٝشون بجملت مخاوش مؽشوِت ومد٣ىمت بٝىاِذ ٘ٝهُت 

 أوال : كاعدة الغىم بالغسم .

ف كاعدة الغىم بالغسم : .1  حعٍس

ْ ؤلاظالمي ،وهي جمثل بخذي الٝىاِذ الٙٝهُت الٕىم بالٕشم  ٜاِذة ؤظاظُت في الدؽَش

الخساج وهي ٜاِذة ١لُت معخمذة مً الخذًث الىبىي ) ، ث اإلاالُت ؤلاظالمُت اإلاؽهىسة في الخّامال 
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" هى ما ًلضم اإلاشء لٝاء ش يء مً ما٥ ؤو هٙغ مٝابل الٕىم وهى ما ًدفل له  ،ومّىاها بالظمان (

ىبه مً رل٤   . 1" ءيالص مً مٔش

دمل اإلاخاوشة ، ِلى ؤن الّاثذ ال ًدل بال هدُجت ج،  الغىم بالغسمحّخمذ الٝاِذة الٙٝهُت 

 ٤  مً الشبذ ُ٘جب ِلُه ؤن ًخدمل الخعاسة ) ما ِذا ـُٕت ٠ما ؤن ٠ما حّني ؤن ١ل ؼٍش
ً
له ِاثذا

شمي بالٕشم ، اإلاماسبت بال برا زبذ حّمذ وجٝفير اإلاماسب ( وال ًصح له ؤن ًممً لىٙعه الٕىم ٍو

ل ؤي ا ل ومٝذم الخمٍى لبى٤ ؤلاظالمي في دسحت ِلى ِاجٞ ٔيره، وهي ٜاِذة جمْ الخاـل ِلى الخمٍى

بين الاٜخفاد الىلعي و الاخخالٗ و هي ؤظاط ، مً اإلاخاوشة و اخخما٥ جدٝٞ ألاسباح  واخذة

 .الاٜخفاد ؤلاظالمي

 

 جطبُم كاعدة الغىم بالغسم في اإلاصازف ؤلاطالمُت :  .2

 بن ؤظاط ِمل البىٟى ؤلاظالمُت هى مبذؤ اإلاؽاس٠ت في الشبذ والخعاسة، وهى مبذؤ معخمذ مً

ُت "الٕىم بالٕشم ُت،"الٝاِذة الؽِش بر  ، وهى مبذؤ ِام ال ًمثل ـُٕت مُّىت مً اإلاّامالث اإلاف٘ش

 .ن اإلاّامالث معخٝاة حلها مً هزا اإلابذؤ الّامؤ

ُٚ هزه الٝاِذة الٙٝهُت و  هى مً ؤٍِم اإلاٝاـذ التي حععى بليها اإلافاٗس   اٜخفادًاجٌى

ت ، التي ًدفل ٘يها اإلاىدِىن  ؤلاظالمُت  بلى جدُٝٝها مخميزة في رل٤ ًِ ٔيرها مً البىٟى الشبٍى

دون ظعي ؤو حّشك ألي هُى مً اإلاخاوش ، و اإلاٝترلىن ال ٌؽاس٠هم البى٤ في ِلى ٘ىاثذ مترا٠مت 

اسة الّمُل في اظدثماساجه  وال ًخدمل مخاوش خعجدمل الخعاسة برا جدٝٝذ ، ٘البى٤ الشبىي ال 

 ِلٌ
ً
ُه ، ألهه ًإخز لماهاث جٙٛى ُٜمت الٝشك، وفي حمُْ ّخبر اخخما٥ ِذم العذاد خىشا

ت التي ًدفل ِليها ، وال مجا٥ الخخما٥  الخاالث ٘ةن جدٝٞ الشبذ ٣ًىن ؤ٠ُذا بالٙىاثذ الشبٍى

ِلى ٢ِغ  الخعاسة ، مما ًجّل الّمُل ًخدمل مخاوش ؤلا٘الط وخذه دون مؽاس٠ت وٗش زان ، 

 .و اإلاا٥ دون ِمل  ًٝش بال٢عب دون ِمل البى٤ ؤلاظالمي الزي ال

 

 ثاهُا : كاعدة الخساج بالظمان .

الخساج "ىبىي ال خذًثال،مً ألاظغ اإلاىهجُت التي ٜام ِليها الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي 

وجا٠ذ هزه الٝاِذة ؤهم ظمت مً ظماث سؤط اإلاا٥ في ؤلاظالم ، وهي الاظخّذاد ،  "  بالظمان

م  جُٙذ ؤهه والتي ،  2لخدمل اإلاخاوشة 
ً ل  ً ؤـل  ش يء حاص له ؤن ًدفل ِلى ما جىلذ ِىه مً م 

                                                 
 ( .369،ؿ )1983  -دون بلذ وؽش  –لىبّت ألاولى اذ الضسٜاء : ؼشح الٝىاِذ الٙٝهُت ، داس الٕشب ؤلاظالمي ، مؤخ 1
ذان شخادة الّالوهت : بداسة 2  .( 67،ؿ )2008 – ِمان ،ألاسدن –ِماد الذًً لليؽش و الخىصَْاإلاخاوش في اإلافاٗس ؤلاظالمُت ، ساهُت ٍص
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ً لمً ٘بممان ؤـل اإلاا٥، ِاثذ
 
  ،٣ًىن الخشاج اإلاخىلذ ِىه حاثض الاهخٙاُ إلا 

ً
ألهه ٣ًىن ملضما

ّذ. -بن خذر  -باظخ٢ما٥ الىٝفان اإلادخمل الخذور    وحبر الخعاسة بن ٜو

  ألن الٕىم بالٕشم ، ٝاِذة ولهزه الٝاِذة ِالٜت ب
ُ
ْشم(الخشاج )ٔ

ُ
لهزه و ،  ْىم( والممان )ٔ

ُت خُث جازش في ِملُت جىصَْ الىخاثج اإلاالُت في اإلافاٗس  ما٥ اإلاالُت واإلاف٘ش الٝاِذة ؤزش ٠بير في ألِا

 ؤلاظالمُت.

 

 ال طسز وال طساز .  ثالثا :

ف باللاعدة :  .1  الخعٍس

وظلم، سواه ُه خذًث زابذ وسد ًِ الىبي ـلى هللا ِل، 1) خذًث خعً (" ال طسز وال طساز"

 ًِ ِمشو بً ًديى ًِ ؤبُه 
ً
 ، وسواه مال٤ في اإلاىوإ مشظال

ً
يرهـما معىذا ىني ٔو ابً ماحه والذاٜس

. 
ً
 ًِ الىبي )ـلى هللا ِلُه وظلم( ٘إظٝي ؤبا ظُّذ، وله وٛش ًٝىي بّمها بّما

اِذة مً   2اها :ومّى ،ذ الذًًٜىاِوهى مً ألاخادًث الجامّت التي حمّذ ؤخ٣اما ٠ثيرة، ٜو

 مً خٝه.  : ال طسز 
ً
 ؤي ال ًمش ؤلاوعان ؤخاه ُ٘ىٝق ؼِئا

ه ِلى بلشاسه بةدخا٥ المشس ِلُه. : ال طساز  ؤي ال ًجاٍس

ذ ًِ هزه الٝاِذة ٜىاِذ ١لُت ؤخشي، منها: ذ جِٙش  ٜو

ه، بذون  ٜاِذة المشس ًضا٥:  .أ  ِى ه وسّ٘ه بّذ ٜو ِى ل مىْ المشس ٜبل ٜو ومّىاها ؤن ألـا

.ً  بخذار لشس ِلى آلاخٍش

ْ ا .ب   لها حاص للممىش ؤن ٌعخّمل الخشام, وحاص ٘س
ً
لمشوساث جبُذ اإلادٍىساث: وجىبُٝا

 الّٝاب ًِ اإلا٢شه, وحاص للمّخذي ِلُه ؤن ًذاْ٘ ًِ هٙعه.

ْذس ها: ٘ال ًجىص للممىش ؤن ًدىاو٥ مً اإلادشماث بال بالٝذس الالصم إلهٝار  .ج 
 
س بٝ ذَّ

 
ٝ

ُ
المشوسة ج

 ِلُه ؤن ًخجاوص الٝذس الالصم لشد الّذوان.هٙعه مً الهالٟ, ٠ما ال ًجىص للمّخذي 

                                                 

ا ًحي بً ؼٗش الىىوي :ؤخادًث ألاسبّىن الىىوٍت ، ظىذط للٙىىن  1   خادم_ بئر  ،الىبّت ألاولى اإلاىبُّتؤلامام محي الذًً ؤبي ص٠ٍش

 (.35، ؿ)2001 –الجضاثش 
2
  ْ اسة اإلاٜى خ ٍص ما٥ اإلافاٗس ؤلاظالمُت، جاٍس ُت أِل تري: المىابي الؽِش   .22/10/2010ِالء الذًً ِص

www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/9003.doc 
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 بالمشس ِلى الٕير، وهى في  المشس ال ًضا٥ بالمشس: .د 
ً
ألن بصالت المشس بمثله ٌّخبر بًٝاِا

ل ٔير حاثض.  ألـا

 في اإلاصازف ؤلاطالمُت :  ال طسز وال طساز  كاعدة  جطبُم .2

ت ؤلاظال اخخفاس للشئٍت ؤلاظالمُت الؽاملت للخ بن ٜاِذة ال لشس وال لشاس هي مُت ُاة والىٍٍش

لت للمّامالث   بإداءُ٘برص جىبُٝها في اإلافاٗس ؤلاظالمُت مً خال٥ التزام هزه ألاخيرة ، اإلاـا

واحباتها ومّامالتها ججاه ِمالئها و اإلاجخمْ في خذود اإلاىّٙت الّامت ، بما ًدٝٞ جذاو٥ ألامىا٥ و 

ًىذسج جدذ واثلت  ألههاٛ المشس بالٕير ، ِذم بلخاٛ المشس بالىاط ، و الشبا هى ؤخذ ؤهم ؤوحه بلخ

 مً باب دْ٘ المشس.البىٟى ؤلاظالمُت دون خٞ ، ٘خخجىبه ط بالباول ؤ١ل ؤمىا٥ الىا

ت  –ُه ج٣ىن حمُْ مّامالث اإلافاٗس ؤلاظالمُت ٘بىاءا ِل جخمْ  –مالُت ١اهذ ؤو اظدثماٍس

ُت ، التي حّىي لجمُْ مّامالث  ها حّشلدون مُت ؤ٠ثر مفذاُٜت ،البىٟى ؤلاظال لهزه الٝاِذة الؽِش

 و٠عبا لثٝت  اإلاخّاملين مّها خاـت مً ٔير اإلاعلمين .بؽ٣ل مٝفىد ألي هُى مً اإلاخاوش ، 

 

 

 : اإلاطلب  الثاوي 

 طبُعت اإلاخاطس في اإلاصازف ؤلاطالمُت  .

مٍّم اإلاخاوش التي جىاحه اإلااظعاث اإلاالُت الخٝلُذًت مثل مخاوش الاثخمان ، العُىلت... ، 

لعٛى و اإلاخاوش ألاخشي )باظخثىاء مّذالث الٙاثذة( ، جىاحهها ٠زل٤ اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ، ا

ول٢ً بّن مً هزه اإلاخاوش جخخلٚ ؤِبائها باليعبت للبىٟى ؤلاظالمُت ، ألن هزه ألاخيرة ملتزمت 

ّت ؤلاظالمُت في ؤِمالها ، بلا٘ت بلى اإلاخاوش الخٝلُذًت ٘ةن للبىٟى ؤلاظال  مُت مخاوشها بالؽَش

 الخاـت بها .

 

  :الفسع ألاٌو 

 مخاطس البِئت الخازحُت . 

هي جل٤ التي جشجبي و وّني بمخاوش البِئت الخاسحُت جل٤ اإلاخاوش التي حّىد بلى ِىامل ِامت ، 

بالٍشوٗ الخاسحُت اإلادُىت  بالبى٤ ؤلاظالمي ، وما ًميز هزه الّىامل هى ـّىبت العُىشة ِليها 

ّىبت الخد٢م ٘ مُل بلى الثباث اليعبي ، وبن ١ان هزا ال ـو يها ، وجإزيرها ٣ًىن ِلى ألامذ الىىٍل ٍو
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ش الىظاثل الالصمت إلاىاحهتها و الخ٢ُٚ مّها ، وجىٝعم مخاوش البِئت الخاسحُت التي  ٌّني ِذم ج٘ى

م )  :  بلى ما ًلي(   06  جخّشك لها البىٟى ؤلاظالمُت ٠ما ًىضخها الؽ٣ل ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال : اإلاخاطس اإلاسجبطت بالعمُل .أو 

ٌّٗش الّمُل ِلى ؤهه رل٤ الصخق الزي ًخٝذم لؽشاء اإلاىخجاث ؤو الخفى٥ ِلى 

ت لذي البى٤ ، وبد٢م الّالٜت الٝاثمت بين الّمُل و البى٤ ؤلاظالمي و 1خذماث مالُت ؤو اظدثماٍس

إلاخاوشة ، ١اهذ ؤخذ ألاظباب اإلاهمت اإلاخمثلت في اإلاؽاس٠ت في الشبذ و الخعاسة ، وبالخالي اإلاؽاس٠ت في ا

 في ١ىن الّمُل مً ؤهم مفادس اإلاخاوش الخاسحُت للبىٟى ؤلاظالمُت .

بن ظلٟى الّمالء في الخّامل مْ البىٟى ؤلاظالمُت ٢ًدس ي ؤهمُت ٠بيرة في جدذًذ هُى 

اجه ، ٠ما ؤلاحشاءاث و العُاظاث و الٝىاِذ التي ًدبّها البى٤ في مباؼشة و اظخمشاس ؤِماله ووؽاو

لُت و  ادة اِخماد البى٤ ؤلاظالمي في جٝذًم ـُٖ جمٍى اجه ؤًما دوس في ٍص ؤن لعلٟى الّمُل وجف٘ش

اث  ت مُّىت دون ألاخشي )ـُٕت اإلاشابدت ِلى ظبُل اإلاثا٥ (، ومً هزا اإلاىىلٞ ٘ةن لخف٘ش اظدثماٍس

اإلاباؼش ِلى وؽاواث الّمُل ججاه البىٟى ؤلاظالمُت التي ًخّامل مّها دوسا مدىسٍا في الخإزير 

                                                 
ت   -لّمالء ومهاساث البُْ ، الذاس الجامُّت حما٥ الذًً مدمذ مىس ى و مفىٙى مدمىد ؤبى ب٢ش : دلُل خذمت ا 1 دون   -ؤلاظ٢ىذٍس

 .( 13ؿ ) ظىت وؽش،

  امل الفاعلت في الظىق اإلاصسفُت و التي لها جأثير لىاحمت عً العى اهي جلً اإلاخاطس
 على البىىن ؤلاطالمُت  . مباشس ا    أو غير   مباشس 

 الخازحُت التي جىاحه البىىن ؤلاطالمُت مخاطس البِئت( :  16 شيل زكم )
 

 مً بِذاد الىالب .اإلاصدز : 
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م
 

 سا ــــــت أو إما حبــــــــُا إما مماطلـهي جلً اإلاخاطس التي ًىىن العمُل فيها طسفا زئِظ  مسجبطت بالعمُل مخاطس

 ) ؤلافالض( .

مخاطس مسجبطت بالظىق 

 اإلاصسفُت

مخاطس مسجبطت باألهظمت 

 و اللىاهين الظائدة

  هي جلً اإلاخاطس التي جحىم البِئت و اإلايان الري جيشط فُه البىىن ؤلاطالمُت ،و

و مت اإلاىظىمت اإلاصسفُت الخللُدًت حصء مً كىاهُنها في الغالب في خد التي جىىن 

 في غير صالح البىىن ؤلاطالمُت . 
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ذ ؤهم اإلاخاوش الىاحمت ًِ الّمالء و التي لها جإزير مباؼش ِلى البى٤  م٢ً ـس ومّامالث البى٤ ، ٍو

 ؤلاظالمي ُ٘ما ًلي :

اإلاخاوش التي ًم٢ً ؤن جيؽإ بعبب ِذم ظالمت اإلاش٠ض اإلاالي للّمُل والب الخمىٍل لذي  .1

 البى٤ ؤلاظالمي .

لى ِلبى٤ ؤلاظالمي ُ٘ما ًخق ؤلا٘فاح ّامالتهم مْ اِذم هضاهت ٠ثير مً الّمالء في ح .2

 اإلاّلىماث الخاـت بهم .

حّمذ ٠ثير مً الّمالء ِلى اإلاماولت في ظذاد التزاماتهم ججاه البىٟى ؤلاظالمُت لذساًت  .3

 الّمُل بّذم ٜذسة البى٤ ؤلاظالمي ) في الٕالب( في ٘شك ٔشاماث الخإخير ًِ العذاد .

ير مً الّمالء ِلى ؤن البى٤ ؤلاظالمي هى بمثابت ماظعت الزهىُت العاثذة لذي ال٢ث .4

ت ال حعتهذٗ الشبذ ، وؤن دوسها ًٝخفش ِلى بِاهت اإلاجخمْ .  خيًر

 

 ثاهُا  : اإلاخاطس اإلاسجبطت بالظىق اإلاصسفي .

جمثل مخاوش العٛى اإلافشفي ؤهم الخدذًاث التي جىاحه اليؽاه اإلاالي و الاظدثماسي للبىٟى 

ى٥ و اهدشاٗ الّىاثذ الخٝلُذًت و ؤلاظال  مُت ِلى خذ ظىاء ، رل٤ ؤن الخٝلباث الخاـلت في ُٜم ألـا

ّاث اإلاعتهذ٘ت حّخبر تهذًذ في خذ راجه الظخمشاس وؽاواث و ؤِما٥ البىٟى خاـت  ًِ الخٜى

ؤلاظالمُت منها ، التي جلٝى مىا٘عت ؼذًذة مً البىٟى الخٝلُذًت لممان ؤ٠بر خفت مم٢ىت في 

ُت بف بفٙت خاـت ،باظتهذاٗ ِذد متزاًذ مً الّمالء  تٙت ِامت و ؤلاظالمُالعٛى اإلاف٘ش

ذ  مً اإلاخّاملين مْ  %80ًِ الىالبين للمّامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت ، بر جُٙذ ؤلاخفاثُاث ؤن ما ًٍض

 البىٟى ؤلاظالمُت في الّالم هم مً ٔير اإلاعلمين .

 وج٢مً ؤهم اإلاخاوش الىاحمت ًِ العٛى اإلافشفي ُ٘ما ًلي :

 :خطس اإلاىافظت الىبيرة مً البىىن الخللُدًت  .1

ادة معخمشة في اإلاىا٘عت ،جىاحه البىٟى ؤلاظالمُ  لِغ ٘ٝي ُ٘ما ًخق معخىي حىدةت ٍص

ُت الخذماث التي جٝذمها لّمالئها ، وبهما في اٜخدام البىٟى الخٝلُذًت ظٛى الخذماث اإلاف٘ش

ُت بظالمُتبى٤ جٝلُذي ًٝذم م 300بر ًىحذ ؤ٠ثر مً  "ؤلاظالمُت ،  ، ومً ؤمثلت 1 "ىخجاث مف٘ش

 هزه البىٟى الخٝلُذًت هجذ بىٟى دولُت ِمالٜت ِلى ٔشاس  ظُتي بى٤ و  ًىهُىن بى٤ ؤٗو

                                                 
خ اليؽش  خىاس مْ مذًش بى٤ ألاهلي بجذة  مهذي ؤبى ٘ىُم :1  .                                                                                      2004/08/12، جاٍس

http://www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/Interviews.    

http://www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/Interviews
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ضسالهذ في مفش والبى٤ ألاهلي الخجاسي في العّىدًت  ٘خدا ٘شوِا بظالمُت ، وفي  ...، ٘بى٤ مفش  ظٍى

ت بٙخذ هىا٘ز بظالمُت ا ظمذ للبىٟى الخجاٍس  .1ماليًز

 :مخاطس محاواة البىىن الخللُدًت  .2

ُت ٔير بظالمُت ،بلى مدا١اة  جخجه ٠ثير مً البىٟى ؤلاظالمُت التي حّمل في ٌل بيُت مف٘ش

البىٟى الخٝلُذًت في حزب اإلاذخشاث اإلاالُت خاـت واظخٝىاب الّمالء ِامت ، ألامش الزي ًٝىدها 

التها ؤلاظالمُت وجىحهها الخىمىي ، ومً ًِ سظ ابلى جبني ظُاظاث وؤظالُب ٜذ ال ج٣ىن ألا٠ثر حّبير 

رل٤ ِلى ظبُل اإلاثا٥ التر٠يز ِلى الخعاباث اإلاّخادة التي لها مٝابل في اإلافاٗس الخٝلُذًت 

ت ألاخشي التي حّبر  ُت الادخاٍس ت وجدذ الىلب وألحل ، ورل٤ ِلى خعاب ألاِو ١الخعاباث الجاٍس

 2ماس اإلاُٝذة .بؽ٣ل ؤ٘مل ًِ وبُّتها وجميزها مثل خعاباث الاظدث

 خطس شساطت ؤلاعالم اإلاظاد . .3

جخّشك البىٟى ؤلاظالمُت في العىىاث ألاخيرة بلى هجماث بِالمُت حععى بلى الدؽ٤ُ٢ في 

ُت التي جخبىاها ، بإهه ال ٘ٛش بين الخّامل بالشبا و الخّامل الؽشعي  وٛش وؤظالُب اإلاّامالث الؽِش

ت ، م عخٕلين بزل٤ ِذم الذساًت الخامت للمخّاملين ؤلاظالمُين بين البىٟى ؤلاظالمُت و البىٟى الشبٍى

 بمممىن وؤهمُت الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي .

 خطس العىإلاــــت اإلاالُت . .4

اإلاالُت حؽ٣ل خاحضا مىُّا لذ جٝذم البىٟى ؤلاظالمُت ، التي جٙخٝش بلى آلُاث   بن الّىإلات

ش خذماته ُتها ، وال ًدعنى لها رل٤ بال وؤدواث خُُٝٝت إلاىا٠بتها ، ٘هي بداحت بلى جىٍى ا و جدعين هِى

بمعاًشتها للخ٢ىىلىحُاث الخذًثت ، ومداولت جٝلُق الٙجىة الخ٢ىىلىحُت بُنها وبين الفىاِت 

ُت  ا ؤن الدعاُس في الخٕيراث والخّٝذ في الاخخُاحاث اإلاالُت واإلاف٘ش اإلاالُت الخٝلُذًت ، خفـى

ش والخدذًث في الىٍم والخذماث واإلاىخجاث لؤل٘شاد واإلااظعاث البذ ؤن ًفاخبه حعاُس ف ي الخىٍى

ُت اإلاٝذمت .  اإلاف٘ش

                                                 
ب ، البى٤ ؤلاظالمي للخىمُت,  1 مىىس بٜبا٥ وآخشون : الخدذًاث التي جىاحه الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي ، اإلاّهذ ؤلاظالمي للبدىر والخذٍس

م   .  (21)،ؿ  1998–حذة  –  ولى الىبّت ألا ، 2وسٜت ِشلُت ٜس
ُت ،داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَْ و الىباِت  مدمذ مدمىد العجلىوي : 2 ِمان  –البىٟى ؤلاظالمُت ؤخ٣امها ،مبادئها وجىبُٝاتها اإلاف٘ش

 (.434،435،ؿ) 2008 -،ألاسدن


ُت ، ظىاء  ١اهذ بظالمُت ؤو جٝلُذًت ، جلغي  ١ل الُٝىد  اإلاٙشولت  جلٝي الّىإلات  الاٜخفادًت واإلاالُت بمخٕيراتها ِلى الفىاِت اإلاف٘ش

ِلى خش٠ت سئوط ألامىا٥ ، وحععى بلى اهٙخاح ؤ٠بر لؤلظىاٛ اإلاالُت ، وحّل الىٍام اإلاالي والىٝذي الذولُين ؤ٠ثر مشوهت و اظخجابت 

ت لخخالقى في ظٛى واخذة ،و الاهٙخاح ِلى للخٕيراث الخذًثت ،مما ًدذر اسجباوا وج٣امال واظّا لؤلظىاٛ الّاإلاُت ، التي جخٝاسب بع ِش

لى البىٟى ؤلاظالمُت بفٙت خاـت . ا وجدذًاث ِلى الّمل اإلافشفي بفٙت ِامت ، ِو  ألاظىاٛ الّاإلاُت ًدُذ ٘ـش
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 ثاهىٍت إطالمُت . خطس الافخلاز إ ى أطىاق مالُت .5

ت التي ج   ألادواث اإلاالُت ٘يها خذاو٥ جٙخٝش البىٟى ؤلاظالمُت بلى ِذم وحىد ؤظىاٛ مالُت زاهٍى

جىء بلى ألاظىاٛ اإلاالُت الّاإلاُت ؤو خاـت ؤهه ال ًم٢ً لها )البىٟى ؤلاظالمُت ( الل،ؤلاظالمُت 

ُٚ ٘اثن العُىلت لذحها ،  بت في جٌى ُت الخٝلُذًت في خا٥ هٝق العُىلت ؤو الٔش اإلااظعاث اإلاف٘ش

 الخخالٗ وبُّت ِمل هزه اإلااظعاث ًِ وبُّت ِمل البىٟى ؤلاظالمُت .ورل٤ 

 

  ثالثا : مخاطس مسجبطت باللىاهين و ألاهظمت الظائدة .

وبُّت ِملها ، ظىاء ِلى ث اإلاالُت ؤلاظالمُت إلاّاًير ولىابي ال جخٙٞ مْ خمُى اإلااظعا

م مً وحىد بّن الذو٥ التي ٔيرث ؤو ِلى معخىي اإلااظعاث الذولُت ،  اإلادلي ي اإلاعخى  ِلى الٔش

ُت بال٣امل بلى هٍام بظالمي بدذ ، ِلى ٔ البّن آلاخش شاس با٠عخان و العىدان ... و ؤهٍمتها اإلاف٘ش

ا ٚ بين الىٍامين و مّاملت البىٟى ؤلاظالمُت مّاملت خاـت ١العّىدًت وُالخ٢ُ الزي ًداو٥   ماليًز

ير ؤلاظالمُت التي جخىاحذ بها اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت  جلضم  ... بال ؤن ؤٔلبُت الذو٥ ؤلاظالمُت ٔو

ابُت والخىُٙزًت البىٟى ؤلاظالمُت بىٙغ اإلاّاًير والمىابي اإلاالُت ال ىبٝها ِلى تي جظلىاتها الٜش

وبالخالي ٜفىس بّن الٝىاهين ِلى مّالجت مهمت هزه البىٟى في جدُٝٞ البىٟى الخٝلُذًت ، 

ت . ل ؤال سبٍى  مخىلباث ِمالئها في جىبُٞ ـُٖ الخمٍى

ُّت جمىش البىـٟى ؤلاظـالمُت بن   بعـبب ِـذم الاظـخٙادة مـً  –هزه ألاولاُ الٝاهىهُت و الدؽَش

 1: بلى ما ًلي –ؤخير  حعهُالث البى٤ اإلاش٠ضي ٠ملجإ

ل لّمالئها ٜفيرة ألاحل ؤو مخىظىت . .1  حّل مذد الخمٍى

الاخخٙاً بعُىلت مشجّٙت إلاىاحهت ؤي واست ٜذ ًدفل، مما ٌُّٞ اظدثماس ألامىا٥  .2

خٙن ِـىاثذ اإلاىدِين.   ٍو

ْ الاظدثماساث  .3 اِخماد البى٤ ؤلاظالمي ِلى جذ٘ٞ الىداجْ ِىذ اجخاره خىت جىصَْ وجىَى

ل الالصمت .وجدذًذ مذ  د  الخمٍى

ت  .4 جىحُه ؤٔلب اظدثماساجه بلى اإلاشابدت بذ٥ جىحيهها بلى اإلاعاهماث واإلاؽاس١اث ، لعِش

 حعُلها وولىح الخذ٘ٞ الىٝذي و الّىاثذ .

 

                                                 
ض شخادة : 1 ىاهب الج ،الاظدثماس في البىٟى ؤلاظالمُت ججشبت البى٤ ؤلاظالمي ألاسدوي ، بدث مٝذم بلي هذوة  خىت مىس ى ِبذ الٍّض

شان 18-21الخىبُُٝت و الٝماًا واإلاؽ٢الث ،  ( .25،ؿ)  1987 خٍض
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 :الفسع الثاوي 

 مخاطس البيُت الراجُت للمصسف ؤلاطالمي . 

هٝق اإلاىاسد  ،اإلاالُت مً مخاوش الهىذظت ، مُت مخاوش داخلُت ِذًذةجىاحه البىٟى ؤلاظال 

ل ؤلاظالمي ت الٝادسة ِلى ُٜادة الخمٍى ُت في اإلاعخىي و  البؽٍش ابت ؼِش خىش ِذم وحىد هُئاث ٜس

 اإلاىلىب.

 أوال : مخاطس الهىدطـــت اإلاالــُت .

ش و الخىُٙز ألدواث و آلُاث مبخ٢شة،  ٌّٗش الباخثين الهىذظت اإلاالُت بإجها الخفمُم والخىٍى

لوالفُأت لخلى٥ ب  .1بذاُِت إلاؽا١ل الخمٍى

ذاث ـــــــبن الٍاهش في ؤِما٥ البىٟى ؤلاظالمُت الُىم هى الىٝق في ألادواث اإلاالُت ٠عى

ّت للعُىلت ،   تــــــــــــــــــــــــاإلاٝاسل ش ألامىا٥ ، وبًجاد مفادس ظَش ْ جذٍو مثال ، والتي بمٝخماها ًم٢ً حعَش

ل اإلاذ مما ٌؽ٣ل باِثا لالظدثماس  ّت وٍى ي، و ؤًما ٠ما ؤن ابخ٣اس ؤدواث مالُت حذًذة في بواس الؽَش

 ْ لت ، والخىَى ا للخىىَْ في مفادس ألامىا٥ و اظخخذاماتها خاـت في آلاحا٥ الىٍى ؤلاظالمُت ًدُذ ٘ـش

ت ، مما ًٝلل مً دسحت اإلاخاوشة التي ًخّشك لها البى٤ ؤلاظالمي ، والتي  في مدٍٙت البى٤ الاظدثماٍس

 ا مً مخاوشة البى٤ الخٝلُذي .هي ؤِلى وعبُ

 

ت اللادزة على كُادة الخمىٍل ؤلاطالمي .   ثاهُا : هلص اإلاىازد البشٍس

ال ٣ًاد ًخخلٚ ازىان بإن هجاح ؤي ماظعت ٌّخمذ بلى خذ ٠بير ِلى مٝذسة ال٢ٙاءاث التي جذًش 

ت واخذة مً ؼاوجها ، جادي خذماتها واإلاهام اإلاىىوت لها ب٣ل دٜت وبجٝان ، والبىٟى ؤلاظالمُ

ُا ومداظبُا ومالُا.  اإلااظعاث التي جٙخٝش بلى ؤلاواساث وال٣ىادس اإلااهلت جإهُال ؼِش

ىا مىحه ألداء ِملها  ٙت خالُا في البىٟى ؤلاظالمُت في الٕالب هي م٣ىهت ج٣ٍى بن ؤلاواساث اإلاٌى

ُا دون دساًت  ىا ؼِش ً ؼشعي ، والبّن آلاخش م٣ىن ج٣ٍى ت دون ج٣ٍى مداظـبُت ؤو في البىٟى الشبٍى

ؤلاظالمُت ،  في جىبُٞ ال٢ثير مً الفُٖ وجىاٜماثمالُت ، و الزي ؤوحـذ ججاوصاث خىيرة وؤخىاء 

 الدؽ٤ُ٢ في بظالمُت البى٤ ؤلاظالمي .بلى مما ؤدي بالبّن 
                                                 

لم : ـىاِت الهىذظت اإلاالُت هٍشاث في اإلاىهج ؤلاظالمي 1 ظدثماس ظامي العٍى
 
ُت لال ، حذة -،مش٠ض البدىر ؼش٠ت الشاححي اإلاف٘ش

 ( . 05) ، ؿ  0200  دٌعمبر – اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت 


تظىذاث اإلاٝاسلت : ه  بةـذاس ـ٣ٟى مل٢ُت بشؤط ما٥ اإلاماسبت ِلى ؤظاط جٝىم ِلى ججضثت سؤط ما٥ اإلاماسبت  ي ؤداة اظدثماٍس

ت الُٝمت ومسجلت بإظماء ؤصخابها باِخباسهم ًمل٣ىن خففا ؼاجّت في سؤط ما٥ اإلاماسبت وما ًخدى٥ بلُه بيعبت  وخذاث مدعاٍو

ٙمل ذاس cd)ٜشؿ  (ٝاسلت...) .ؤهٍش الٙخاوي الاٜخفادًت ٍت بف٣ٟى اإلاحعمُت هزه ألاداة الاظدثماس  مل٢ُت ١ل منهم ُ٘ه ٍو ، ؤلـا

 .( .1997الثاوي، صخش ، دلت البر٠ت ، 
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 ثالثا :  خطس عدم وحىد َُئاث زكابت شسعُت في اإلاظخىي اإلاطلىب.

ُت  مً الهُئاث التي اظ ابت الؽِش خدذزتها البىٟى ؤلاظالمُت ، بر ؤـبدذ حضءا مً حّخبر الٜش

، ج   ابت و ه٣ُل البىـ٤  وحعخمذ وحىدها مً ألاهٍمت ألاظاظُت لهزه اإلافاٗس ماسط ِليها ظلىت الٜش

م ِلُه اإلافٗش مً ؤِما٥  ،وجخ٣ىن هُئت 1ؤلاؼشاٗ والخىحُه ُ٘ما ًخخق بمؽشوُِت ما ًٝذ 

ت مً الّلماء ، واخخ ُت مً مجمِى ابت الؽِش اّٜهم الشظمُت ُاسهم ٣ًىن ِلى ؤظاط مى الٜش

 .ومىاـبهم الذًيُت 

ت مً اإلاؽا١ل والفّىباث ، وهىسد ؤهمها في هٝىخين   ُت مجمِى ابت الؽِش وجىاحه هُئت الٜش

 2ؤظاظِخين هما : 

ِذم وحىد خبرة لهاالء الّلماء باألمىس اإلاداظبُت، مما ًجّل الخ٢م مً ٜبلهم في ٠ثير مً  .1

 ؛ ُٝٝتألاخُان بُّذا ًِ الخ

ُت ألمش .2 شاث ؼِش ّشك هاالء الّلماء لمٕىواث مً حهاث ٠ثيرة ومخّذدة إلًجاد جبًر
 
 ما . ح

 

 

 : اإلاطلب الثالث

ــت ــــــــــــــاإلاخاطــــــــ   ـس الخعاكدًــــــــــــ

ت  جخخلٚ جماما ًِ مماسظاث البىٟى  لُت واظدثماٍس جخخق البىٟى ؤلاظالمُت بفُٖ جمٍى

ُت ، مما ؤوحذ الخٝلُذًت ، ورل٤ ىاِذ ؼِش  إلاا للبىٟى ؤلاظالمُت مً جىحه ٢٘شي ًبنى  ِلى ؤظغ ٜو

ا حذًذا مً اإلاخاوش اإلافاٗس ؤلاظالمُت دون اإلافاٗس  جخّلٞ بتر٠ُبت ؤـى٥ وخفىم  هِى

ل و الاظدثماس  فىلح ِلى هزه اإلاخاوش باإلاخاوش الخّاٜذًت ؤو مخاوش ـُٖ الخمٍى الخٝلُذًت، ٍو

 .ؤلاظالمُت 

 

 : ألاٌو الفسع 

ل والاطدثماز.   مخاطس صُغ الخمٍى

لُت التي حّمل بها ، مفي ا جىاحه البىٟى ؤلاظالمُت اإلاخاوش  اظخفىاُ مشابدت و  ً لفُٖ الخمٍى

ًخىلذ ِىه دًً ظلعي ال الزي العلم و ًخىلذ ِنها دًىن في د٘اجش البى٤ ،  التي، وبُْ الخٝعُي 

                                                 
ٞ الاظدثماسي والخىمىي ، داس ال٣لمت لليؽش والخىصَْ الِىُت الّعُذ ُ٘اك : الخدذًاث الذاخلُت للمفاٗس ؤلاظالمُت وؤزشها في  1 خٍّى

 .  (33) ،ؿ 2002–مفش  –، الىبّت ألاولى 
ل ؤلاظالمي ودوس الٝىاُ الخاؿ ، داس اإلاعيرة و ٘ااد العشوا 2  .  (90)ؿ 1999 -ِمان  –،الىبّت ألاولى ي : الخمٍى
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في خا٥ الخّذي ؤو الخٝفير  مخاوش ِذة  ا ممىجخاللخان اإلاماسبت واإلاؽاس٠ت ـُٕتي ، و هٝذي

 ،بلا٘ت بلى ـُٖ ؤخشي .

 طدثماز في البىىن ؤلاطالمُت .الا أوال : جلظُم صُغ الخمىٍل و

ٞ ِذة وٛش مخخلٙت ، منها  ل الاظدثماساث في البىٟى ؤلاظالمُت ٘و ًم٢ً جٝعُم ـُٖ جمٍى

ت، مً لت  ما ٌّخمذ في جٝعُمه ِلى آحا٥ جىبُٞ الفُٖ الاظدثماٍس ـُٖ ٜفيرة ، مخىظىت و وٍى

ؤهه جٝعُم منهجي ولِغ مىلىعي ، بر ؤن آلاحا٥ في الفُٖ حل ،ومما ٌّاب ِلى هزا الخٝعُم ألا 

لي و الاظدثماسي ، وبزل٤ ًم٢ً  ت ًم٢ً ج٢ُُٙها لخخالءم مْ الٕشك الخمٍى لُت والاظدثماٍس الخمٍى

لت   .ألاحلؤن ج٣ىن ـُٕت مُّىت ٜفيرة ؤو مخىظىت ؤو وٍى

لُت هي ومنه ت ، هل ؤن الفُٖ الخمٍى ا ما ٌّخمذ في جٝعُمه ِلى وبُّت الفُٖ الاظدثماٍس

 ظِخمو ى الاؼتراٟ في الشبذ والخعاسة ، ـُٖ مّخمذة ِلى الذًىن ؤم ؤجها ـُٖ مّخمذة ِل

م  حعلُي المىء ِلى هزا الخٝعُم  ٞ ما جىبٝه البىٟى ؤلاظالمُت ٠ما ًىضخه الؽ٣ل ٜس ٘و

 ( الخالي :07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( : أكظام صُغ الخمىٍل و الاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت  17الشيل زكم )  

 .مً بِذاد الىالباإلاصدز: 

 

 صُغ الخمىٍل و الاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت 

 مت على اإلادًىهُت الصُغ اللائ

 الصُغ اللائمت على اإلالىُت 

 .  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاشــــــــــازه .1

 .  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاظـــــــــازب .2

 اة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاظاكـــــــــــ .3

 .   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاصازعـــــــــ .4

 .   حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاــــــــــــــساب .1

 .   ـاعــــــــــــــــــــــــــــــالاطخصىــــــــــ .2

 الخـمىٍل الخأحيري . .3

 .  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالظـــــ .4
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 صُغ الخمىٍل اإلاعخمدة على اإلاشازهت في السبح و الخظازة : .1

ل اإلاّخمذة ِلى اإلاؽاس٠ت في ألاسباح والخعاثش هي مً ؤهم ِىاـش الخميُز باليعبت  ـُٖ الخمٍى

ل   ال ٣ًاد ًٝاسن بفُٖ الخمٍى
ً
للمفاٗس ؤلاظالمُت ًِ البىٟى الخٝلُذًت ،وبن ١ان الّمل بها مدذودا

 وحهت همى ال ٌعتهان بها في وؽاه البىٟى ؤلاظالمُت . الذًىن بال ؤجها مجا٥ للخىىٍش و اإلاّخمذة ِلى

ل اإلاّخمذة ِلى اإلاؽاس٠ت في ألاسباح والخعاثش جل٤ التي ال ًلتزم ٘يها  ٝفذ بفُٖ الخمٍى ٍو

ذم اإلاماولت في ؤداء خٝٛى البى٤ برا  ل بال بدعً ألاداء وؤلاداسة ِو الّمُل اإلاعخُٙذ مً الخمٍى

 مً سبذ ؤو ا
ً
له   ا٥سؤظم ظخدٞ ؼِئا  في مخاوشة اإلاؽشوُ الزي ًجشي جمٍى

ً
٣ا بٝى اإلافٗش ؼٍش ، ٍو

ت ...الخ.(و ؤهىاِهما )وؤهم هزه الفُٖ اإلاماسبت واإلاؽاس٠ت   ، اإلاعاٜاة واإلاضاِس

 صُغ الخمىٍل اإلاعخمدة على الدًىن : .2

ل اإلاّخمذة ِلى الذًىن جل٤ التي جخمخن في د٘ا جش البى٤ ًِ التزاماث ًٝفذ بفُٖ الخمٍى

ل ، ولزل٤ ٘ةن ؤـى٥ اإلافٗش ؤلاظالمي ج٣ىن  في  -مىلٝت بالذْ٘ مً ٜبل اإلاعخُٙذًً مً الخمٍى

ل اإلاّخمذة ِلى الذًىن  ؼبيهت بإـى٥ اإلافٗش الخٝلُذي مْ ٘ٛش مهم وهى ؤن جل٤  -ٌل ـُٖ الخمٍى

 
ً
ى٥ جٍل زابخت في ُٜمتها الىٝذًت ال جشجبي بمخٕير خاسجي خال٘ا إلاا ِلُه الخا٥ في اإلافٗش ألـا

 الخٝلُذي .

ى٥   مدلها العلْ وألـا
ً
ل جبٝى ِٝىدا ُٙت الخمٍى ٠ما ؤن هزه الفُٖ وبن جهمذ بٌى

ها ًِ دًىن البىٟى الخٝلُذًت التي ٜشًٙاخخالٗ حىهشي  الُت اإلاباِت ولِغ الىٝىد ، وهزاالشؤظم

م هزه الفُٖ اإلاشابدت لآلمش جخىلذ ًِ الٝشوك ، والٝشك ٠ما هى مّشوٗ ِٝذ مدله الىٝىد ، وؤه

 بالؽشاء و الاظخفىاُ والعلم وؤلاًجاس اإلاىخهي بالخمل٤ُ .

 

ت .  ثاهُا : ميشأ مخاطس الصُغ الخمىٍلُت و الاطدثماٍز

ل والاظدثماس ـُٖ في  اإلاخاوشة بن ميؽإ  بّمها ؤن مً في البىٟى ؤلاظالمُت ، هابْ  الخمٍى

اإلاذًىهُت ،و الؽ٣ل  ِلى ًٝىم آلاخش وبّمها ـُٖ اإلال٢ُت(، ) والخعاسة الشبذ في اإلاؽاس٠ت لىـِ ًٝىم

م )  ل و الاظدثماس اإلاىبٝت في البىٟى  08اإلاىالي ٜس ( ًىضح ؤهم مفادس اإلاخاوشة في ـُٖ الخمٍى

 ؤلاظالمُت :
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  ٘ٙي دساظت خى٥ بداسة اإلاخاوش 
ً
خان و مً واٛس هللا  في الفىاِت اإلاالُت ؤلاظالمُت ؤِذها ٠ال

ُ ل  ين خى٥ ألاهىاُ اإلاخّذدة للمخاوشخبِب ؤخمذ ، الظخٝشاء آساء اإلاف٘ش اإلاىحىدة في ـُٖ الخمٍى

ه  28ماظعت مالُت بظالمُت في  68ؤلاظالمي ،ؼملذ  ل ما مجمِى ذ ـو  10اظخبُان مً  17بلذ ،ٜو

عُت في ـُٖ ، و١اهذ اليعب خى٥ اإلاخاوش الشثِلؤلظئلت اإلاذسحت في الاظخبُان  دو٥ التي اظخجابذ

ل ؤلاظالمُت  م ) الخمٍى  :٠ما ًلي ( 02مبِىت في الجذو٥ ٜس

 مخاطس  الائخمان

 مخاطس  الظىق 

البىىن   ( : مصادز  اإلاخاطسة في صُغ الخمىٍل والاطدثماز في18الشيل زكم )

 ؤلاطالمُت .

 ِذاد الىالب .بمً       اإلاصـــــــدز :

ل و   طدثماز  الا صُغ الخمٍى

 ؤلاحساءاث اإلاطبلت  مخاطس  الدشغُل 

 الطــسف اإلالابــــــــــــــــــــل

 مـــالــــً ألاصــــــــــــــــــــــــــــــل 
صــــ 

م
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــ

طــــ
خا

اإلا
دز 

ـــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــ

سة
ـــــــــــ
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و ألا٠ثر  ) % (51.2هي ألاٜل في ـُٕت اإلاشابدت  اإلاخاطس الائخماهُتًٍهش الجذو٥ ؤِاله ، ؤن 

 مخاطس الظىق ، بِىما  )  (64% و العلم  ) % (65ليها اإلاماسبت زم ج ) % (73.8في ـُٕت اإلاؽاس٠ت 

،  ) % (68زم اإلاؽاس٠ت  ) % (70و العلم  ) % (71.4جمثل اليعبت ألا٠بر في ـُٕت الاظخفىاُ 

 ) % (76ج٣ىن مشجّٙت في ـُٕت اإلاؽاس٠ت  اإلاخاطس الدشغُلُت، ؤما ومخٝاسبت في بُٝت الفُٖ ألاخشي 

لى الّمىم ) % (58و اإلاـشابدت  ) % (76ـــــاسة ، ألاٜل في ـُٕتي ؤلاح ،ومخٝاسبت بين الفُٖ ألاخشي ، ِو

ل ؤلاظالمي .  ٘ةن اإلاخاوش الشثِعُت الثالثت مشجّٙت وعبُا في ـُٖ الخمٍى

 

 

 

 

 

 .: اإلاخاطس السئِظُت في صُغ الخمىٍل ؤلاطالمُت( 12)حدٌو زكم              

.(%)    الىحدة : اليظبت اإلاؤوٍت  

  

 (%)مخاطس الدشغُل (%)مخاطس الظىق  (%)مخاطس الائخمان  

 58.6 57.4 51.2 اإلاــــــسابحت

 61.6 60 65 زبتااإلاظــــ

 76 68 73.8 اإلاشـــازهت

 58 58.4 52.8 ؤلاحـــــازة

 65.8 71.4 62.5 ىاعصطخالا 

 65 70 64 الظلــــــم

 

 اإلاصدز : 

TARIQULLAH KHAN & HABIB AHMED : RISK MANAGEMENT AND ANALYSIS OF ISSUES IN 

ISLAMIC FINANACIAL ISDUSTRY ,OCCASIONALL PAPER N° 5 ,ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 

,ISLAMIC RESEARSH AND TRAINING INSTITUTE – JEDDAH SAUDIA ARABIA –2001, P(64).      

(Adapted بتصرف   ). 
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 : الفسع الثاوي 

 مخاطس الصُغ اإلاعخمدة على اإلالىُت .

ل والاظدثماس اإلاّخمذة ِلى اإلاؽاس٠ت في ألاس  باح والخعاثش ظِخم التر٠يز ِلى  ؤهم في ـُٖ الخمٍى

اإلاماسبت ، اإلاؽاس٠ت و  تيظالمُت في هزا ؤلاواس ، وهما ـُٕـُٕخين ؤظاظِخين في ِملُاث البىٟى ؤلا 

ت هادسحي الخىبُٞ بال في ِذد مدذود حذا مً البىٟى ؤلاظالمُت  ِلى اِخباس ؤن اإلاعاٜاة و اإلاضاِس

 ١البىٟى العىداهُت ِلى ظبُل اإلاثا٥ .

  : مخاطس صُغت اإلاشازهت :أوال 

ف اإلاشازهت  . .1  حعٍس

ل في جٝذًم  لي ٌؽتٟر بمىحبه اإلافٗش ؤلاظالمي مْ والب الخمٍى اإلاؽاس٠ت هي ؤظلىب جمٍى

اإلاا٥ الالصم إلاؽشوُ ما ؤو ِملُت ما ، و ًىصُ الشبذ بُنهما بدعب ما ًخٙٝان ِلُه ، ؤما الخعـاسة 

ل ٠ـل منهما  .  1 ٘بيعبت جمٍى

مؽاٟس في  ؽاس٠ت ؤن البى٤ ؤلاظالمي لِغ مجشد ممى٥ ٘ٝي وبهما ؤًما جىضح ٢٘شة اإلا

ت ، وؤن الّالٜت التي جشبىه مْ الّمالء هي ِالٜت  ٤الّملُت الاظدثماٍس ٤ بؽٍش ِالٜت  ولِعذ ؼٍش

ترجب ِلى هزه الّالٜت مؽاس٠ت البىٟى داثً بمذًً ، ٠ما هى الخا٥ في البىٟى الخٝلُذًت ، ٍو

الّملُاث التي ًٝىمىن بها واإلاا ١ان جخّشك لها  مّها في جدمل اإلاخاوش التي ٜذؤلاظالمُت للمخّاملين 

ت التي حعتهذٗ الشبذ  ل ألاوؽىت الاظدثماٍس رل٤ بذون جٝفير مً حاهبهم، و اإلاؽاس٠ت ج٣ىن في جمٍى

.
ً
ا ت ؤو ٔيرها مً اليؽاواث اإلاباخت ؼِش ت ؤو ـىاُِت ؤو ِٝاٍس  ظىاء ١اهذ ججاٍس

  :ُغت اإلاشازهت اإلاخاطس الظىكُت في ص .2

ما٥ مخاوش اإلاؽاس٠ت، ببِئت اإلادُىت اإلاخاوش مً ، اإلاىا٘عت في اإلاخمثلت الّادًت ألِا  في العٛى

ً . البماِت جلٚ رل٤ بلى ًماٗ ، ألاظّاس معخىي  وحٕير اإلاعتهل٢ين، ؤرواٛ وحٕير  2ِىذ الخخٍض

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت اإلاشازهت:  .3

ابُت بن الترجِباث اإلااظعُت مثل اإلا بُت و هٍم اإلاداظبت و اإلاشاحّت، و ألاوش الٜش ّاملت المٍش

وا٘خٝاس  ،3حمُّها ال حصجْ الخىظْ في اظخخذام هزه الفُٖ مً ٜبل اإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت.

ّت ؤلاظالمُت في جُُٝم واخخُاس  البىٟى ؤلاظالمُت لمىابي ومّاًير ٘ىُت ظلُمت معخمذة مً الؽَش

                                                 
م  1 البىٟى ؤلاظالمُت و دوسها في جىمُت اٜخفادًاث  ، 34سلا ظّذ هللا : اإلاماسبت واإلاؽاس٠ت ،هذوة البى٤ ؤلاظالمي للخىمُت /هذوة ٜس

 . 283) ( ؿ1990   - ةحذ –اإلإشب الّشبي 
2  ْ خ صباسة اإلاٜى م مدمذ: بداسة اإلاخاوش في اإلافاٗس ؤلاظالمُت ، جاٍس  .12/12/2009٘مل ِبذ ال٢ٍش

www/islamiccenter.kaau.edu.sa /arabic/hewar_arbeaa/…/243/pdf. 
 (.71بداسة اإلاخاوش في الفىاِت اإلاالُت ؤلاظالمُت، مشحْ ظابٞ، ؿ ):  واٛس هللا خان  3



 

 

41 
 

ت ، خاـت ُ٘ما ًخق بًجاد مّامل خفم بظالمي للخذ٘ٝاث الىٝذًت ٌّخمذ  اإلاؽشوِاث الاظدثماٍس

ِلى الشبذ ومعخٝل جماما ًِ ظّش الٙاثذة الشبىي ، ومذي حصخُق الجذاسة الاثخماهُت للّمُل 

ُى ؤخىاء حؽُٕلُتًا ي الزاإلاؽاٟس ، مما ًى٢ّغ ظلبا ِلى هخاثج البى٤ ؤلاظالمي، وهزا  ،دي بلى ٜو

ل باإلاؽاس٠ت مشجُّٕٙلُت ما ًجّل اإلاخاوش الدؽ  حذ٥ . تفي ـُٕت الخمٍى

 الُٝام في جٝفيره ؤو حّذًه ؤو للمؽشوُ مً وٗش الّمُل اإلاؽاٟس ، بداسة ظىء بلا٘ت بلى

 باإلاهام اإلاىىوت له .

  اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت اإلاشازهت: .4

اث ًخّلٞ ُ٘ما الاثخمان إلاخاوش خّشك ـُٕت اإلاؽاس٠ت ج  ، البى٤ فتخ الّمُل لؽشاء بمذِ٘ى

ل في البى٤ بىفِب اإلاخّلٝت اإلاخاوشة بلى باإللا٘ت ذم بالّٝذ، بخالله الؽشا٠ت،و مىلُى ألـا  ِو

 1بؽشوه اإلاؽاس٠ت . التزامه

 

 ثاهُا : مخاطس صُغت اإلاظازبت .

ف اإلاظازبت :  .1  حعٍس

 حّني بجداد اإلاا٥ اإلاٝذم مً ؤخذ ألاوشاٗ والّمل اإلاٝذم مً وٗش آخش ، بهذٗ جىُٙز مؽشوُ

ىلٞ ِلى الىٗش ألاو٥ سب اإلاا٥ ؤو اإلاٝاسك ، الزي ِلُه ؤن ًخدمل ِبئ الخعاسة  اظدثماسي ما ، ٍو

ّذ ، ؤما الىٗش الثاوي ُ٘ىلٞ ِلُه سب الّمل ؤو اإلاماسب ، الزي له هفِب في  وخذه برا ما ٜو

  .2حّمذه الشبذ ًخٙٞ ِلُه ، ؤما الخعاسة ٘ال ًخدمل منها اإلاماسب ؼِئا واإلاا لم ًثبذ جٝفيره ؤو 

 اإلاخاطس الظىكُت في صُغت اإلاظازبت : .2

ُت مً جىاحه ـُ ل باإلاماسبت اإلاخاوش العٜى ال٥ الٍشوٗ اإلادُىت بالعلّت خٕت الخمٍى

ت مً بّن اإلاىخجاث ؤو اإلاؽشوِاث اإلاؽابهت ، ؤو ٌهىس ظلْ بذًلت ، وجذوي  اإلاىخجت مً مىا٘عت ٍٜى

 ٢عاد .ظّاس و احعام ألاولاُ الاٜخفادًت بالمعخىٍاث ألا 

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت اإلاظازبت:  .3

ُت ؤلاظالمُت ُ٘ما ًخق جىٍُم الّالٜت بين  بن ِذم وحىد ٜىاهين ولىاثذ مىخذة للمف٘ش

ل باإلاماسبت ،وبعبب لّٚ ٠ٙاءة اإلااظعاث اإلاالُت  الّمُل و البى٤ ؤلاظالمي في ـُٕت الخمٍى

                                                 
م مدمذ 1 ْ ظ،  ٘مل ِبذ ال٢ٍش  .ر٠شه بٞ مٜى
ُت ، داس النهمت الّشبُت  2 ت  –مىير ببشاهُم هىذي : ؼبهت الشبا في البىٟى الخٝلُذًت و ؤلاظالمُت  دساظت اٜخفادًت وؼِش  –ؤلاظ٢ىذٍس

 .  (48)، ؿ2000
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بلى الاهخٝاء الخاوئ للضباثً ، و اإلاؽشوِاث ؤلاظالمُت في مجا٥ جُُٝم اإلاؽشوِاث و جٝىُاتها ًادي 

ٞ ـُٕت اإلاماسبت  وؤًما ـُٕت اإلاؽاس٠ت . لها ٘و  اإلاشاد جمٍى

 اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت اإلاظازبت: .4

،ومؽ٣لت الابخزا٥ ألاخالقي التي جادي بلى اخخما٥ حعبب الّمُل 1ِذم ؤماهت وهضاهت اإلاماسب 

ل اإلامىىح ،و٠زا خفت البى٤ ؤلاظالمي في ألاسباح ،" وال ًممً  في ٘ؽل اإلاؽشوُ ولُاُ الخمٍى

اء بدٝٛى والتزاماث البى٤ ؤلاظالمي . 2الّامل سؤط اإلاا٥ "  مما ًىجش ِىه ِذم ال٘ى

 

 

 :الفسع الثالث  

 مخاطس الصُغ اإلاعخمدة على اإلادًىهُت . 

ل اإلاّخمذة ِلى اإلاذًىهُت ل البىٟى ؤلاظالمُت بلى جىبُٞ بن مُ بم٣اهُت  لهاذ ، ًدُـُٖ الخمٍى

ل ، خاـت بفُٕتي اإلاشابدت وبُُى ألاحل ، بلا٘ت  الخدذًذ اإلاعبٞ للشبذ ، الىاجج ًِ ِملُت الخمٍى

ل بالمماهاث اإلاخخلٙت ، وهى ماال جدُده الفُٖ ألاخشي مً مماسباث و  بلى جىزُٞ هزا الخمٍى

 مؽاس١اث.

 أوال : مخاطس اإلاسابحت :

ف اإلاسابحت :  .1  حعٍس

اإلاشابدت لٕت مؽخٝت مً الشبذ ، والشبذ هى الىماء ، وفي الخجاسة هى الٙٛش ؤلاًجابي بين ظّش 

، وفي اـىالح الٙٝهاء هي البُْ بمثل سؤط ما٥ اإلابُْ ) الزي ٌؽمل زمً 3بُْ العلّت   وج٣لٙتها 

ادة سبذ مّلىم ّخمذ بُْ اإلاشابدت ِلى ـ4العلّت وما ج٢بذ ٘يها مً مفشو٘اث ( مْ ٍص ذٛ الباجْ ، َو

 في ؤلا٘فاح ًِ الثمً ألاـلي ) زمً ؼشاء العلّت ( و مٝذاس سبده ٘يها.

 

                                                 
ُت ؤلاظالمُت  1 عخٝبلُت ، داس الُاصوسي الّلمُت لليؽش و الخىلّاث اإلا،ؤوؽىتها ،ـادٛ ساؼذ الؽمشي :ؤظاظُاث الفىاِت اإلاف٘ش

 (.136،ؿ)2008 –ِمان ، ألاسدن  –الخىصَْ 
ت –ِبذ اإلاىلب ِبذ الشصاٛ خمذان : اإلاماسبت ٠ما ججشبها اإلافاٗس ؤلاظالمُت وجىبُٝاتها اإلاّاـشة ،داس ال٢ٙش الجامعي  2 -ؤلاظ٢ىذٍس

 (.116،115،ؿ)2005
م اإلاؽشوُِت الذًيُت و الذوس الاٜخفادي و العُاس ي ،داس واثل لليؽش اإلافاٗس ؤلاظالمُت دساظت :مدمذ ؼُخىن  3  -ِمان  –في جٍٝى

 .( 26،  25ؿ)2001
ت مً الّلماء : ٘ٝـه اإلاّامالث، الىبّت ألاولى في ؼ٣ل ٜشؿ ممٕىه ) 4 ؼش٠ت صخش و ماظعت  -(   cdظلُمان ألاؼٝش ، و مجمِى

 . 1996 -دالت البر٠ت 
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 اإلاخاطس الظىكُت في صُغت اإلاسابحت : .2

ٞ ـُٕت اإلاشابدت ِلى اظخالم العلّت مدل الّٝذ في  هي بحجام الّمُل الىالب للعلّت ٘و

ذ الزي ٜام البى٤ ُ٘ه بؽشاء العلّت ، بما جى٢ُال مً الّمُل لخُٕ بّذ دّ٘ه إلاٝذم  –ير سؤًه الٜى

ش اإلاىاـٙاث اإلاىلىبت في العلّت مدل الخّاٜذ ،٘ٙي ١لخا  -اإلاشابدت ) الدعبُٞ (  ، ؤو بما لّذم ج٘ى

ً، ج٣لٙت ًخدمل الخالخين ٘ةن البى٤ ؤلاظالمي   ًدذر ما ؤو جلٚ، مً العلّت ًفِب ٜذ وما الخخٍض

  ًجذ ؤن بلى ألاظّاس، في حٕير مً
ً
ا لُه،  علّتال لهزه آخش مؽتًر الؽشاء  ج٣الُٚ البى٤ ٘عِخدمل ِو

 ً ما ٌعمى  ً رل٤اس العىُٜت مما ًىجم ِفي ألاظّ ،بلا٘ت للخعاسة مما٘ا لها ج٣الُٚ الخخٍض

 بمخاوش العٛى .

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت اإلاسابحت:  .3

ٙي مً جدذر ٜذ ؤخىاء هىاٟ بن  بلى جادي ٜذالتي  الّملُاث ؤو ؤهٍمخه ؤو اإلافٗش مٌى

 .1الدؽُٕلُت باإلاخاوش ٌّٗش ما وهي ألاخىاء، هزه هدُجت دًىه مً لجضء اإلافٗش اسةخع

  اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت اإلاسابحت: .4

باألحل، و بالخالي الدعذًذ ٣ًىن ِلى ؤٜعاه في  للمؽتري  مشابدت العلّت ٜذ ج٣ىن ِملُت ببُْ

ٚ جماما ًِ العذاد ، في حعذًذ ألاٜعا جإخش ؤي، ٘ٙي هزه الخالت ٘ةن  ٘تراث مُّىت  ه ؤو الخٜى

ٌّشك البى٤ ؤلاظالمي بلى مخاوش ِذم العذاد ؤو مخاوش الىٗش آلاخش ، ولِغ بةم٣ان البى٤ 

 الاثخماهُت .   باإلاخاوش ٌّٗش ما وهى اإلاؽتري، ِلى الٝاثم الذًً جدفُل ؤلاظالمي 

 

 ثاهُا : مخاطس الاطخصىاع .

ف الاطخصىاع : .1  حعٍس

ظالمُت ـُٕت حذًذة لّٝذ الاظخفىاُ وهي الاظخفىاُ لٝذ اظخخذمذ اإلافاٗس ؤلا 

ٌعدىذ ِٝذ الاظخفىاُ اإلاىاصي ِلى ؤظاط ؤهه ال ٌؽتره في الاظخفىاُ ؤن ٣ًىن الّٝذ  اإلاىاصي،

ا ؤن ًخّاٜذ الشأب في الاظخفىاُ مْ  مْ الفاوْ مباؼـشة ) الاظخفىاُ الّادي (، ُ٘صح ؼِش

                                                 
الٜتها بمُّاس ٠ٙاًت  ذ :مىس ى ِمش مباٟس ؤبى مجُ 1 ل ؤلاظالمي ِو ال٥ مُّاس خسؤط اإلاا٥ للمفاٗس ؤلاظالمُت مً مخاوش ـُٖ الخمٍى

ُت ، ألا١ادًمُت الّ،ؤوشوخت د٠خىساه )ٔير ميؽىسة( ،ٜعم اإلافاٗس ؤلاظالمُت ، ١لُت الّلىم اإلاا 2باص٥  شبُت للّلىم لُت و اإلاف٘ش

ُت   (. 99،ؿ)2008 -ِمان ،ألاسدن–اإلاالُت و اإلاف٘ش
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تزم للفىّت ًبدث ًِ شخق ًفىْ له اإلاىلىب شخق مً ٔير ؤهل الفىّت،زم ًزهب هزا اإلال

علمه للمعخفىْ  .1ُ٘إخزه َو

ال ١امال بىاظىت  ل مؽشوُ مّين جمٍى ًخم ؤظلىب الاظخفىاُ في البىٟى ؤلاظالمُت بخمٍى

الخّاٜذ مْ اإلاعخفىْ ) والب الفىّت ( ِلى حعلُمه اإلاؽشوُ ١امال بمبلٖ مدذد و مىاـٙاث 

خ مّين ومً زم ًٝى  م اإلافٗش بالخّاٜذ مْ مٝاو٥ ؤو ؤ٠ثر لخىُٙز اإلاؽشوُ خعب مدذدة و في جاٍس

مثل الٙٛش بين ما ًذّ٘ه اإلافٗش و ما ٌسجله ِلى خعاب اإلاعخفىْ  اإلاىاـٙاث اإلادذدة ، ٍو

 .2الشبذ الزي ًاو٥ بلى اإلافٗش

  اإلاخاطس الظىكُت في صُغت الاطخصىاع : .2

 ،مً خُث ِذم ـالخُت اإلاىخجُّها ج٢مً مخاوش ِٝىد الاظخفىاُ في العلّت اإلاخٙٞ ِلى جفي

، ٠ما ج٢مً اإلاخاوشة ؤًما في  )البى٤ (وبالخالي ٣ًىن للّمُل الخٞ بالشحُى ِلى الفاوْ ؤو اإلاٝاو٥ 

مذي التزام الفاوْ بالضمً اإلادذد لدعلُم اإلاىخج ،بلا٘ت بلى جٝلب ألاظّاس بّذ جدذًذها في ِٝذ 

لى هزا ألاظاط ج٣ىن اإلاخاوش العى3ُٜالاظخفىاُ  ل باالظخفىاُ .، ِو  ت مشجّٙت في ـُٕت الخمٍى

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت الاطخصىاع:  .3

بن اإلاخاوش الدؽُٕلُت في ـُٕت الاظخفىاُ ج٣ىن ٠بيرة وعبُا ل٣ىجها مً الّٝىد التي ًخإحل 

ُى ؤخىاء ٜاهىهُت في الّٝىد  ؤمش واسد هزا مً حهت ٘يها حعلُم ،اإلاىخج مما ًجّل مً اخخما٥ ٜو

٘همها وجىبُٝها مً وٗش الّاملين في اإلافاٗس ؤلاظالمُت ،ل٣ىن حلهم ٚ لّؤخشي ومً حهت ،

ُت الخٝلُذًت ، با ؤلٚ بلى رل٤ ج٣ىهىا وجمشظىا ِلى اإلاف٘ش ت اإلاذسبت جذٍس ِذم جىا٘ش اإلاىاسد البؽٍش

 ١اُ٘ا للُٝام بالّملُاث اإلاالُت ؤلاظالمُت .

 اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت الاطخصىاع: .4

ٞ ِٝذ ِىذما ًٝذم  ل ٘و ،وبّذ حعلمه للعلّت مدل الّٝذ ودْ٘  الاظخفىاُاإلافٗش الخمٍى

زمنها بال٣امل ،في خين ؤهه ًدعلم اإلابلٖ ِلى ؤٜعاه ِىذ بُْ العلّت اظخفىاِا للّمُل ،وبزل٤ 

ٌّشك سؤط ماله إلاخاوش العجض ًِ العذاد في اإلاىِذ اإلاخٙٞ ِلُه مً حاهب اإلاؽتري ؤو بخالءه 

 ببىىد الّٝذ  .

                                                 
اهاث ،الذوسة مدمذ ِمش ِبذ الخلُم : ـُٖ  1 ل ؤلاظالمي للمؽشوِاث الفٕيرة الٝاثمت ِلى ؤظلىب الذًً الخجاسي و ؤلِا الخمٍى

ل اإلاؽشوِاث الفٕيرة واإلاخىظىت وجىىٍش دوسها في الاٜخفادًاث اإلإاسبُت ،حامّت ٘شخاث ِباط ،١لُت  بُت الذولُت خى٥ جمٍى الخذٍس

لىم الدعُيرالّلىم الاٜخفاد  ( .10، ؿ ) 2003ماي 28-25 –ظىُٚ –ًت ِو
دان 2   –ألاسدن –: دوس اإلافاٗس ؤلاظالمُت في الخذ مً آلازاس العلبُت للّىإلات و ؤبّادها الاٜخفادًت ، حامّت الضسٜاء ألاهلُت  ب٢شي ٍس

 . (232، ؿ) 2001
ُت ،داس اإلاعيرة لليؽش و الخىصَْ و الىباِت مدمذ مدمىد العجلىوي : البىىٟ ؤلاظالمُت ؤخ٣امها ومبادئها وجىبُٝ 3 ِمان –اتها اإلاف٘ش

 . ) 438،439  (،ؿ2008-  ،ألاسدن
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 لثا : مخاطس الخمىٍل الخأحيري .ثا

ف الخمىٍل الخأحيري :  .1  حعٍس

٣ىن  ى٥ لالهخٙاُ به واظخخذامه وخُاصجه لٙترة مً الضمً، ٍو هى الخفى٥ ِلى ؤـل مً ألـا

ى٥ هى ِٝذ بين  ل، واظدئجاس ألـا مدىسه ألاظاس ي بفىسة ؤو بإخشي هى ؤلاًجاس ؤو اظدئجاس ألـا

ل )٘شد ؤو ماظعت( ٌعمذ للم ل لٙتراث مال٤ ألـا عخإحش )٘شد ؤو ماظعت( باظخخذام رل٤ ألـا

صمىُت مُّىت للخفى٥ ِلى مىّٙت مُّىت مً اإلاىاْ٘، مٝابل ما ًدفل ِلُه اإلاال٤ )اإلااحش( مً 

 .1جذ٘ٝاث هٝذًت )ؤٜعاه ؤلاًجاس( مً اإلاعخإحش

 اإلاخاطس الظىكُت في صُغت ؤلاحازة  : .2

ل الخإحيري  جيؽإ اإلاخاوش ُت في ـُٕت الخمٍى  ُٜمت باخخما٥ جلٚ ؤو جٝادم ؤو اهخٙاك العٜى

لها ل التي ال ٌعخىُْ البى٤ جدٍى  2اإلاعخإحش. بلى أـل

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت ؤلاحازة :  .3

اهىهُت في اظترحاُ ــــشاءاث الٝــإ هزا الىُى مً اإلاخاوش اهىالٜا مً ألاخىاء اإلاخّلٝت باإلحـــــــــًيؽ

ل اإلااحش ،وؤلاحشاءاث الٝاهىهُ  .3ت للشحُى بلى اإلاعخإحش ألـا

 اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت ؤلاحازة : .4

ل الخإحيري ِىذ جخلٚ اإلاعخإحش في حعذًذ باقي  جيؽإ اإلاخاوش الاثخماهُت في ـُٕت الخمٍى

ل  اإلااحش . 4ؤٜعاه ألـا

 

 زابعا : مخاطس الظلم .

ف بُـــع الظلم  . .1  حعٍس

ىالح الٙٝهي هى بُْ آ ، و هى بُْ ش يء ٔير مىحىد 5حل بّاحلالعلم )بٙخذ الالم( في الـا

م للمؽتري في ؤحل مّلىمبالزاث بثمً مٝبىك في الخا٥ ، ِلى ؤن ًىحذ ) الص يء ( وَُ 
ّ
، و 6عل

                                                 
ت الىُل الّشبُت  1 ل بذون هٝىد ، مجمِى  .108)، 107 (،ؿ  2001-الٝاهشة  –، الىبّت ألاولى مدعً ؤخمذ الخميري : الخمٍى
2

 ( .439ؿ)،مدمذ مدمىد العجلىوي ،مشحْ ظبٞ ر٠شه  
ُت ؤلاظالمُت  الىٛش اإلاداظبُت الخذًثت ،داس واثل لليؽش والخىصَْ  : مين ِبذ هللا و خعً ظُّذ ظُّٙان خالذ ؤ 3 ، الّملُاث اإلاف٘ش

 (.214،ؿ)  2008 -ألاسدن ِمان، –الىبّت ألاولى 
 (.439مدمذ مدمىد العجلىوي ،مشحْ ظبٞ ر٠شه ،ؿ) 4
ت مً الّلماء ، مشحْ ظبٞ ر٠ 5  ( .CDشه )ظلُمان ألاؼٝش ، و مجمِى
ل الٝىاُ الضساعي بفُؤخمذ حابش بذ 6 سظاثل البى٤ الفىاعي ، الاظدثماس ؤلاظالمُت بالخىبُٞ ِلى اإلافاٗس ؤلاظالمُت  ٖسان :  جمٍى

تي ، الّذد   (.171،  ؿ ) 2004، ًىهُى  77ال٣ٍى
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ذ  ّت ٜو ل الباجْ مً ٜبل اإلاؽتري بإظّاس جٝل ًِ ألاظّاس اإلاخٜى حعجُل الثمً ٣ًىن بُٕت جمٍى

 .1الدعلُم في الّادة

  اإلاخاطس الظىكُت في صُغت الظلم : .2

في بُْ العلم ًخدمل البى٤ مخاوش بٜذامه ِلى الخمىٍل مٝابل خفىله ِلى العلّت آلاحلت 

ٝها ، وهي  ذ الدعلُم ؤو ٜذ ًدفل ج٢ذٌغ للعلْ مما ًدى٥ دون حعٍى ، بر ٜذ ًىخٙن ظّشها ٜو

ذ في خالت خذور ال٢ّغ ، وهزا ًفىٚ لمً مخاوش ـٓى له الخفى٥ ِلى الشبـــــــــــــــــمخاوش حع

 .2ٛ العى 

 اإلاخاطس الدشغُلُت في صُغت الظلم:  .3

لُه ٘ةن ألاخىاء  بن ِٝىد العلم مً خُث ألاحل هي مؽابهت لّٝىد الاظخفىاُ ،ِو

ل ألاخشي راث الّاثذ الثابذ ١اإلاشابدت مثال .  الدؽُٕلُت ٘يها مشجّٙت مٝاسهت بفُٖ الخمٍى

 اإلاخاطس الائخماهُت في صُغت الظلم: .4

 جيؽإ اإلاخاوش الاثخماهُت في 
ُ
ل بالعلم "في خالت حّزس حعلُم اإلا  ـُٕت الخمٍى

ّ
م ُ٘ه ِىذ عل

م٢ً ؤن ٣ًىن رل٤ ساحْ بما إلاماولت الّمُل وحّمذه في بل ٛى ـــــــــــاِت خٝــــــــخلى٥ ألاحل ، ٍو

 ،ؤو بما إل٘الط الّمُل ومؽشوِه .3"٤ـــــــالبى

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اء العُاظت الىٝذًت واإلاالُت في بواس هٍام اإلاؽاس٠ت في الاٜخفاد ؤلاظالم ـالح ـالحي : 1  (.114،ؿ )2001 -اإلاىفىسة  –ي ، داس ال٘ى
البّذ اإلاٝاـذي لذوس اإلاخاوشة في الاٜخفاد :  ((243-242٘ٝه الاٜخفاد الىٝذي ؿ) )،هٝال ًِ ًىظٚ مدمذ حمُلت ٜاسي  2

ّلىم ؤلاظالمي ،سظالت مٝذمت لىُل دسحت الذ٠خىساه في الّلىم ؤلاظالمُت ،جخفق ٘ٝه وؤـى٥ ،١لُت الّلىم الاحخماُِت وال

ّت   (.92،ؿ)2009/ 2008 -، الجضاثش حامّت الخاج لخمش باجىت  –ؤلاظالمُت  ،ٜعم الؽَش
 (.95،ؿ)1998 -ألاسدن ِمان،–جدلُل مخاوش الاظدثماس في اإلافاٗس ؤلاظالمُت ،دون داس وؽش  مدمذ هىس ِلي ِبذ هللا : 3
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 : اإلابحث الثالث

 

 

 جمهُــــــــــــــــد : 

ُت وش الاثخمان ألا حّذ مخا هم ِلى ؤلاوالٛ مٝاسهت ببُٝت اإلاخاوش  التي جىاحهها اإلاف٘ش

ؤلاظالمُت ، بر ؤن العجض في العذاد ؤو الخّثر اإلاالي للّمُل في ؤداء ١ا٘ت التزاماجه ؤو حضءا منها  ججاه 

ت مً اإلاخاوش راث الفلت  بمخاوش العُىلت ؤو ِىه جش ىداثيُه )البىٟى ؤلاظالمُت( ج مخاوش مجمِى

ى٥ اإلاجمذة في ؼ٣ل دًىن مّذومت ، بلا٘ت بلى مخاوش ؤخشي جازش ظلبا ِلى حىدة  جأ١ل ُٜمت ألـا

 ـى٥ اإلاالُت للبىٟى ؤلاظالمُت .ألا 

ت في البىٟى الخٝلُذًت  ل ؤلاظالمي ؤ٠ثر حُّٝذا مً الخّامل بالٙاثذة الشبٍى وبما ؤن ـُٖ الخمٍى

٣ل اإلاخاوش الاثخماهُت في البىٟى ؤلاظالمُت ًضداد ـّىبت ،٘ةن مخابّت ومّالجت الذًىن اإلاخّثرة  في ؼ

 وحؽاب٣ا .

 

 :اإلاطلب ألاٌو 

 مدخل للخعٍسف بالخعثر اإلاا ي 

جىاحه ١ل مً البىٟى الخٝلُذًت و ؤلاظالمُت ِلى خذ ظىاء خاالث حّثر ظذاد الٝشوك 

و ِالمي ، وحّخبر مؽ٣لت اإلامىىخت لؤل٘شاد ؤو للؽش١اث ، والتي ال ٣ًاد ًخلى منها ؤي بى٤ مدلي ١ان ؤ

 حّثر العذاد مً الٝماًا الؽاجّت لذي الٝىاُ اإلافشفي.

 

 : الفسع ألاٌو 

 ا ي .ــــــــــــــس اإلاـــــــــــــــــــمفهىم الخعث 

ج٢مً ؤهمُت الخّٗش ِلى مٙهىم الخّثر اإلاالي ،في اظدباٛ اجخار ؤلاحشاءاث و الخذابير الالصمت 

ٚ .ٜبل جإصم الىلُّت  ، وم  ً زم اظخدالت جذاٟس اإلاٜى

ف الخعثر اإلاا ي .   أوال : حعٍس

هى بال اخخال٥ مالي ًىاحه اإلاؽشوُ هدُجت ٜفىس مىاسده وبم٣اهاجه ًِ الى٘اء  الخّثر اإلاالي ما

بالتزاماجه في آلاحا٥ الٝفيرة ، وبن هزا الاخخال٥ هاحم ؤظاظا ًِ ِذم الخىاصن بين مىاسد اإلاؽشوُ 

 لجت الخعثر اإلاا ي في البىىن ؤلاطالمُتأوحه مخابعت ومعا
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ٞ ــــذ ، ؤو حعخدـــا٥ الٝفيرة التي اظخدٝـــــ/خاسحُت ( وبين التزاماجه في آلاحاإلاخخلٙت ) داخلُت 

 .1ذاد ـــــالع

ٚ اإلاذًً ًِ دْ٘ ألاٜعاه اإلاعخدٝت ِلُه في  وفي حٍّشٚ آخش، الخّثر اإلاالي هى جٜى

 .2مىاُِذها ، مما ًمىش البى٤ الجخار ؤلاحشاءاث الٝاهىهُت لذه 

بفٗش الىٍش ًِ  –بإهه الىشاب الّالٜت بين الّمُل اإلاٝترك ٠ما ِٗش الخّثر اإلاالي ؤًما 

وبين بى٢ه ؤو بىى٠ه اإلاخّامل مّها ٠ّمُل اثخمان واإلاُٝاط الشثِس ي هىا مً مىٍىس  –ؼ٣له الٝاهىوي 

اء بالتزاماجه ججاه بى٢ه ، ؤو ؤن ج٣ىن الخفىم والالتزاماث ؤ٠بر مً  البى٤ هى عجض الّمُل ًِ ال٘ى

ى٥ وبساداتها   .3، ؤي ؤن ـافي سؤط اإلاا٥ ؤٜل مً الفٙش ألـا

 

   ٙاث وعخيخج ؤن مممىن الخّثر اإلاالي مً مىٍىس الّـالٜت الٝاثمت برا مما ظبٞ مً حٍّش

مُله ،  بهما ًىفب ِلى مذي ٜذسة الّمُل في ؤداء التزاماجه ججاه البى٤ ، و  بين ؤي بى٤ ِو

ذ اإلادذد ، و ًم٢ً خفش الالتزاماث بالذسحت ألاولى في ٜذسة الّمُل ِل ى العذاد في الٜى

هىد ؤن وؽير  بلى ؤن الخّثر اإلاالي للّمُل مٝشون باإلاذة وبم٣اهُت العذاد و ِذم العذاد  ، 

٘الخّـثر في خالت العذاد ٣ًىن بّذم دْ٘ ألاٜعاه في آحا٥ اظخدٝاٜها و ل٢ً ًخم دّ٘ها 

ْ ؤٜعاه الذًً ١لُا في خالت ِذم العذاد ٢ًمً في ِذم د٘  في آحا٥ الخٝت ، ؤما الخّثر

 ؤو حضثُا .

 

 .أشياٌ الخعثر اإلاا ي في اللطاع اإلاصسفي  ثاهُا  : 

الذًىن اإلاؽ٣ٟى في جخجلى خالت الخّثر لذي البىٟى بفٙت ِامت في ؼ٣لين ؤظاظُين هما 

    . الذًىن اإلاّذومت ؤو الهال٢ـــتو جدفُلها 

 الدًىن اإلاشىىن في جحصُلها :   .1

 جذِى اإلاّلىماث  4ِلى ؤشخاؿ   بإجها الزمم اإلاعخدٝت جدفُلها حّٗش الذًىن اإلاؽ٣ٟى في

 

                                                 
 (.33،ؿ)1997-الٝاهشة  –،بجشاٟ لليؽش والخىصَْ  جالذًىن اإلاخّثرة ،الٍاهشة، ألاظباب والّال  : مدعً ؤخمذ الخميري  1
ل اإلافشفي ؤلاظالمي بين اإلا مدمذ مدمىد اإلا٣اوي : 2 ت لليؽش والخىصَْ ؤظغ الخمٍى اإلاىفىسة  –خاوشة والعُىشة ،اإلا٢خبت الّفٍش

 (145،144،ؿ)2009-،الٝاهشة 


 ج به ًِ هىاٛ اإلاإمىهُت والثٝت ُ٘ه ٠ّمُل اثخمان .الّمُل اإلاخّثر بهما هى رل٤ الصخق الزي ؤحى الىاْٜ الّملي بما ًخش  
3
 Pringle, J. and Harris : Essentials of managerial finance, Scott foresman,-Unites State of America-

1984,p(632,633). 
 ( .590، ؿ )  1981 -بيروث –خيرث لُٚ و آخشون : اإلاداظبت اإلاالُت ، داس النهمت الّشبُت للىباِت و اليؽش  4
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ً مخففاث مالُت لها  .  1بلى اِخباس اخخما٥ جدفُلها ١لها مىلْ حعائ٥ ، مما ًمىش البى٤ بلى ج٣ٍى

الذًىن التي مط ى ِلى ِذم اهخٍام ظذادها ؤ٠ثر مً ظىت ،  ج٣ىن وعبت اإلاخفق ؤًما وهي 

% مً الجضء ٔير اإلإىى بممان هٝذي ؤو ِٝاسي ؤو ُِني 100ظىت الالصمت لهزه الذًىن في ؤو٥ 

جُا لُفل بلى  شجْٙ اإلاخفق جذٍس % مً ُٜمت الذًً، بٕن الىٍش 100مٝبى٥ مً البى٤ اإلاش٠ضي ٍو

ًِ الممان، باظخثىاء ما ١ان مىه ِلى ؼ٣ل جإمين هٝذي ؤو ٠ٙالت بى٢ُت مٝبىلت ، ورل٤ خال٥ 

خ جخمغ ظىىاث ِلى ألا ت ال ـــــهه دًً مؽ٣ٟى ُ٘ه وبيعبت ظىٍىؤفيُٚ الذًً ِلى ٠ثر مً جاٍس

 .    2% 20ل ًِ ـــجٝ

                                                                                                               الدًىن اإلاعدومت أو الهالىـــت : .2

ش لذي البى٤  ؤدلت ٜاوّت ِـلى ِذم بمـ٣اهُت اظتردادها وجٝشس حّٗش بإجها الذًىن التي ًخ٘ى

خم حؽ٢ُل مخفق بيعبت  % مً ُٜمت هزا الذًً ورل٤ ٘ىس اجخار ٜشاس بإهه دًً 100بهال٠ها، ٍو

اجه ؤو ٌهىس ؤظباب ؤخشي جذِى الجخار ٜشاس بهالٟ  مّذوم ؤو ِىذ بِالن الّمُل بؼهاس ب٘الظه ؤو ٘و

 آلاحي :  و جخلخق  ؤظباب بِذام  الذًىن في ،الذًً

 ب٘الط اإلاذًً ؤو  بِعاسه ؛ .أ 

اًت .ب   مً ؤلا٘الط ) ب٘الط البى٤ ( ؛ الٜى

                                                                                                                                                                  ظٝىه الخٞ في اإلاىالبت بمط ي اإلاذة .   .ج 

 

 

 : الفسع الثاوي 

 أطباب الخعثر اإلاا ي .

ؤظبــــــــــــاب  الّمالء في ؤداء التزاماتهم ججاه البىٟى ِذة ؤظباب والتي ًم٢ً جلخُفها في لخّثر

 ِامت) خاسحُت ( وؤخشي خاـت .

 .عامت الطباب أوال : ألا 

ة الّمُل ، و الزي ال ٣ًىن ًٝفذ باألظباب الّامت جل٤ الّىامل الخاسحت ًِ هىاٛ وبساد

اإلادعبب الشثِس ي ٘يها ،وبهما جل٤ ألاظباب التي جىدذس مً ألاولاُ الاٜخفادًت و العُاظُت التي 

ت بلى ال٣ىاسر الىبُُّت ١الضالص٥ و البرا٠ين و الُٙماهاث ، و ـــًماسط في ٌلها الّمُل وؽاواجه ، بلا٘

                                                 
 ( .310،299ؿ ) ،   1999 - مفش ،وىىا  –مىابْ ٔباش ي ، مفىٙى ٠ما٥ العُذ واًل : الٝشاس الاظدثماسي في البىٟى ؤلاظالمُت  1
2  ْ اسة للمٜى خ ٍص  .12/01/2005مداَ٘ البى٤ اإلاش٠ضي ألاسدوي :  ؤظغ اخدعاب مخففاث الذًىن اإلاخّثرة ، جاٍس

 http://www.cbj.gov.jo/docs/arabic_circulars/suna.html. 

http://www.cbj.gov.jo/docs/arabic_circulars/suna.html
http://www.cbj.gov.jo/docs/arabic_circulars/suna.html
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ت بلى ـــ، بلا1٘ تـــــــــــــــــــل اإلاالُــُت ِلى ولُّت الّمُــــت ألاهمـــــالٕث باا جإزير ـــالتي لهت ــــألاصماث الاٜخفادً

 :  شي ،وهيــــــاب ؤخــؤظب

 ـٕش حجم العٛى اإلادلي ؛ .1

(؛ .2  بٔشاٛ العٛى باإلاىخجاث ألاحىبُت)حؽبْ العٛى

ٞ؛ .3  اسجٙاُ ج٣الُٚ الدعٍى

؛ .4  الخزبزب الخاد في ؤظّاس الفٗش

 ة ِلى معخىي الاٜخفاد اإلادلي و الّالمي ؛الاججاهاث الخطخمُت العاثذ .5

 العُاظت اإلاالُت و الىٝذًت اإلاىخهجت مً وٗش الذولت ؛ .6

 ؤلاحشاءاث البيروٜشاوُت . .7

 

 ثاهُا : ألاطباب الخاصت .

وهي ألاظباب التي ٣ًىن للّمُل ٘يها دوسا سثِعا ،ظىاء ١ان رل٤ ِمذا ؤو دون ٜفذ مىه، 

خدمل ١ا٘ت اإلاعاولُت إلاا آلذ بلُه ؤِماله مً جإصم وحّثر وؽاواجه ، وج٢مً ؤهم ألاظباب الخاـت  ٍو

 الخّثر اإلاالي ،ُ٘ما ًلي :   التي ؤدث به بلىبالّمُل 

 أطباب حظىٍلُت :  .1

ُٝت ،وبِاٜت الّملُت الخىٍُمُت في اإلايؽإة لبدىر  ِذم الاهخمام بذساظت الجذوي الدعٍى

ٞ بلى ؤِ ٞ وجدى٥ مذًش الدعٍى  بظاءة ؤِما٥ اإلاشاٜبت و الخدلُل ،و  ال مًذما٥ البُْ بالدعٍى

ش العلّت ، و الٙؽل في جٝذًش حجم اإلابُّاث وألاسباح اإلاخىّٜت   .2اظخٕال٥ مشاخل جىٍى

ت : .2  ألاطباب ؤلاداٍز

ٍم في ؤٔلب اإلاؽشوِاث اإلاخّثرة ،٘اإلداسة  ت بمثابت الٝاظم اإلاؽتٟر ألِا حّخبر ألاظباب ؤلاداٍس

ت  ؤًا ١ان معخىاها والعُاظاث اإلاىٙزة ذم جىا٘ش الّىاـش ؤلاداٍس في ٜىاِاث وبداساث اإلاؽشوُ ،ِو

وحىد الفشاِاث بين ؤِماء ؤلاداسة ،حّخبر مً  الٙىُت اإلاخخففت التي جخالءم ووبُّت اليؽاواث ،و

ى٥ باإلاؽشوُ اإلاذًً بلى مشخلت الخّثر  ، بلا٘ت بلى ظىء بداسة ألامىا٥  3ألاظباب الّٙالت للـى

 ٥ البى٤ والاظتهخاس باإلاعاولُت اإلاى١لت لهم .اإلاٝترلت وجالِبهم بإمىا

                                                 
1
 Sylvie de coussergues,op.cit , p (146). 

 لّؽشون ،ا اإلاجلذ ، ؤلاوعاهُت الّلىم دساظاث مجلت ، في ألاسدن الفىاُِت اإلاؽشوِاث حّثر ؤظباب : الجىالوي ٘اًض و مدمذ  ِبُذاث 2

 . (106،ؿ)1993-ألاسدن  -الثالث الّذد
–مدمذ ٠ما٥ خلُل الخمضاوي : اٜخفادًاث الاثخمان اإلافشفي دساظت جىبُُٝت لليؽاه الاثخماوي وؤهم مدذداجه ، ميؽإة اإلاّاٗس  3

ت ،مفش  (.368،ؿ)1997-ؤلاظ٢ىذٍس
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 ألاطباب اإلاالُت : .3

ت اإلاخخلٙت  ت ِلى الخخىُي وجىٍُم وجىحُه الّملُاث الاظدثماٍس ٘ٝذان الٝذسة اإلاالُت و ؤلاداٍس

ذم الخىاظب بين سؤط 1في اإلاؽشوُ ،وبالخالي اوّذام الٝذسة ِلى العُىشة ِلى خش٠ت ألامىا٥  ، ِو

هىس خعاثش اإلاا٥ والٝشوك مما  ٌّني خلل في اله٣ُل اإلاالي للمؽشوُ مما ًادي بلى جشا٠م الٝشوك،ٌو

 .٠2بيرة مْ ٘ٝذان للعُىلت الىٝذًت وعجض ًِ الى٘اء بذًىهه ججاه البىٟى 

 ألاطباب الفىُت :  .4

وحىد خلل  ؤن ج٣ىن هىاٟ ؤخىاء في بِذاد ودساظت الجذوي الٙىُت للمؽشوُ مً البذاًت ، و

ُٚ وا ظخخذام آالث ومّذاث ٔير مىاظبت للمؽشوُ ،ؤو مىخٙمت الجىدة وال جخالءم في ِملُت جٌى

لى ـومهاساث الّما٥ ،مما ًى٢ّغ ظلبا ِلى حىدة اإلاىخج ، ومىه الخإزير ِلى حج م اإلابُّاث ِو

 شاداث .ــؤلاً

 3: بلا٘ت  بلى ؤظباب ؤخشي خاـت بخّثراث الّمُل وهي 

به ، ١اإلدساس ، اإلاعخخذمىن ، ؤو ِذم جلبُت اإلاؽشوُ إلاخىلباث مً لهم ِالٜت  .أ 

 ؤوشاٗ ؤخـشي ١اإلاعاهمين ...الخ

ىب ٘يها مً ٜبل ألا٘شاد اإلاهخمين باإلاؽشوُ ، ألن اإلاؽشوُ  .ب  الاهتهاء بيخاثج ٔير مٔش

 الٙاؼل ال ًلبي  جىلّاث ـاخبه. 

 

 ثالثا : ألاطباب التي حعىد إ ى البىً .

ىُت ٠ثيرا ما ٣ًىن البى٤ ظببا سثِعُا في حّثر الّمال ء وب٘الظهم ،باسج٣ابه ؤخىاء حؽُٕلُت ٘و

اثٙه الاثخماهُت اإلاعىذة له  ِىذ ؤداثه  .ً ـوهزا ٌّىد بلى ِذة ؤظباب خاـت للبى٤ و التي ًم٢ ،لٌى

 4اصها في الّىاـش الخالُت : ـبًج

ت البى٢ُت في مجا٥ مىذ الاثخمان ؛ .1  لّٚ ال٣ىادس ؤلاداٍس

ُامها ِلى ؤظغ ٔير ظلُمت ٜفىس الذساظاث الاثخماهُت خى٥ الّمالء وم .2 ؽشوِاتهم ،ٜو

 ، و التي ج٣ىن ظببا في بلخاٛ ؤٜص ى المشس بالبى٤ ؛

                                                 
 (.75مدعً ؤخمذ الخميري ،مشحْ ظبٞ ر٠شه ،ؿ ) 1
 (.371ضاوي ،هٙغ اإلاشحْ العابٞ ،ؿ)مدمذ ٠ما٥ خلُل الخم 2
ت ) بدىر و دساظاث (   3  . (326، ؿ )    2003  -الٝاهشة  –وُّم هفير : بداسة و جُٝم اإلاؽشوِاث ، اإلاىٍمت الّشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
 اإلاشاحْ الخالُت : 4

ْ ظبٞ ر٠شه . -  ؤخمذ ؤبى الىىس ،مٜى

 (.99،111مدعً ؤخمذ الخميري ، مشحْ ظبٞ ر٠شه ،) -
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ا٘خٝاس ألاداء البى٣ي لىٛش ؼبه مخٙٞ ِليها ، وبالخالي اِخماد الاثخمان ِلى الخ٢م و  .3

 الخٝذًش الصخفُين ٔير الخالّين لٝىاهين لابىت ؛

ُل لماها للدعهُالث الاثخماهُت اإلإاالة في جُُٝم المماهاث اإلاٝذمت مً وٗش الّم .4

شها ٘يها ، مً خُث ـً وٗش البى٤ ،ِوـاإلامىىخت م ذم مشاِاة الؽشوه الىاحب ج٘ى

 مل٢ُتها وؤهمُتها ؛

دت ـٕاس الّمالء ، و الدعاهل في الاثخمان  .5 اإلإاالة في ؼشوه مىذ الاثخمان لذي ؼٍش

 ججاوبا مْ بّن ٠باس الّمالء ؛

ُاط ألاخىاس  .6 لُت ؛ؤخىاء في جٝذًش ٜو  التي ج٢خىٚ الّملُت الخمٍى

ً مً بىى٠هم ، و الزي ٜذ ً .7 ذ اإلاّاملت الجا٘ت التي ًدط ى بها مٍّم الّمالء اإلاخّثًر ٍض

 ذْ٘ ؛الؤٔلبهم بظشاسا  ِلى ِذم 

هاِذم ٜذسة بّن اإلافاٗس خاـت ؤلاظالمُت منها ِلى م .8 ْ اإلامىلت مً و٘ش  .خابّت اإلاؽاَس

 

 

 : الفسع الثالث

 .وآثاٍز  ي مؤشساث الخعثر اإلاا

ت مً اإلاللخّثر اإلاالي  ُى مإٛص مالي اخخما٥ بجىزس التي اؼشاث مجمِى ، و الزي ٌعخذعي ٜو

ّذ جىجش ِليها ِذة آزاس  مالُت .  اجخار ١ا٘ت الخذابير الالصمت خُل رل٤ ، و التي وبن ٜو

 .أوال : مؤشساث الخعثر اإلاا ي 

ت مً ا إلااؼشاث ألاولُت التي هي بمثابت ؤلاهزاس ٜبل جإ٠ُذ الخّثر اإلاالي للّمُل ، هىاٟ مجمِى

اث ،وهي :  اإلاب٢ش لخذور الخّثر اإلاالي للّمُل ؤو إلاؽشوِه ،و التي جخجلى اهىالٜا مً ِذة معخٍى

 مؤشساث الخعثر على مظخىي معامالث العمُل لدي البىً : .1

اه البى٤ ، وهي اإلااؼشاث التي جىزس باخخما٥ حّشك الّمُل لخّثراث مالُت في ؤداء التزاماجه جج

 1و التي هجملها في الىٝاه الخالُت : 

 خعاباث الّمُل لذي البى٤ ؛لّٚ خش٠ت  .أ 

 جإخش الّمُل في ظذاد اإلاعخدٝاث ؤو الامخىاُ ِنها ؛ .ب 

ل اظخثىاثُت  .ج   خجاوص الخذ اإلاعمىح به.جولب ِملُاث جمٍى

                                                 
ت لليؽشدمدمذ م 1 ل اإلافشفي ؤلاظالمي بين اإلاخاوشة و العُىشة ،اإلا٢خبت اإلافٍش -اإلاىفىسة ،مفش-مىد اإلا٣اوي : ؤظغ الخمٍى

 (. 153-151،ؿ)2009



 

 

52 
 

 مؤشساث الخعثر على مظخىي اللىائم اإلاالُت الخاصت بالعمُل: .2

 وجخمثل في : 

 اإلاش٠ض اإلاالي إلاؽشوُ الّمُل ؛ جذهىس  .أ 

ى٥ الثابخت ؛ .ب   اهخٙاك حجم ألـا

 اسجٙاُ وعبت الٝشوك بلى بحمالي سؤط اإلاا٥ ؛ .ج 

 اهخٙاك ؤو جذوي حجم اإلابُّاث ؛ .د 

بت . .ٌ  ادة الٙجىة بين الشبذ ؤلاحمالي و الشبذ الفافي بّذ المٍش  ٍص

 مؤشساث الخعثر على مظخىي طسف ثالث : .3

ً خال٥ حّامالث الّمُل مْ حهاث ٔير البى٤ ، وج٢مً هزه وهي اإلااؼشاث التي ٌعخذ٥ بها م

 1اإلااؼشاث ُ٘ما ًلي :

 ِذم وحىد ظُىلت ١اُ٘ت لذْ٘ مشجباث الّاملين لذي مؽشوُ الّمُل ؛ .أ 

 ُٜام ؼش٠ت الخإمين بةلٕاء بىلُفت الخامين لّذم دْ٘ ألاٜعاه ؛ .ب 

 ؛ِذم دْ٘ معخدٝاث اإلاىسدًً في مىاُِذها ؤو ولب مذ ٘تراث الاظخدٝاٛ  .ج 

اظخالم الّمُل إلخىاساث ٜاهىهُت ، مثل بخىاس ِذم ظذاد المشاثب ؤو ؤٜعاه  .د 

 الخإمين .

 

 .بت عً الخعثر اإلاا ي لدي البىً ثالثا : آلاثاز اإلاترج

ُت وبهما جخّذاها  ُت ب٘شاصاث خىيرة ،لِغ ٘ٝي ِلى اإلاىٍىمت اإلاف٘ش بن لخّثر الذًىن اإلاف٘ش

هخاج ال٢لي ، معخىي الّمالت ، الخطخم ، الاظدثماس  بلى الاٜخفاد ٣٠ل مً حمُْ حىاهبه ،١اإل 

لى معخىي الّالٜاث الاٜخفادًت مْ الّالم الخاسجي ، بال ؤن وبُّت البدث جٙشك  ،الادخاس، ِو

 ِلُىا التر٠يز ِلى آلازاس التي جى٢ّغ ِلى البى٤ ، و التي جخمثل ُ٘مل ًلي :

مىا٥ البى٤ ،ومىه حّىُل دوسان ًادي جشا٠م الذًىن اإلاخّثرة بلى ججمُذ حاهب هام مً ؤ .1

 سؤط اإلاا٥ ؛

الخٝلُل مً ؤسباح البىٟى هدُجت خشماجها مً الخفى٥ ِلى حضء مً الّىاثذ اظدثمشث  .2

 في دًىن حّثرث ؛

                                                 
 (.164،163هٙغ اإلاشحْ العابٞ ،ؿ) 1
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الخذ مً مٝذسة البىٟى ِلى ؤداء دوس الىظاوت اإلاالُت بين ؤصخاب الٙىاثن اإلاالُت  .3

ً ( والعجض اإلاالي) اإلاٝترلين( مً خال٥ جٝ شة لذحها ؛)اإلاذخٍش  لُق حجم العُىلت اإلاخ٘ى

٘ٝذان البى٤ لثٝت ِمالثه في بم٣اهُت ؤداء البى٤ إلاهامه الاثخماهُت ِلى ؤ٠مل وحه  .4

 ،خاـت برا جضاًذ حجم الذًىن اإلاخّثرة لذًه ؛

ا مً ب٘الط ؤو حّثر البى٤ في  .5 ادة حجم الىلب ِلى اظترداد اإلاىدِين ألمىالهم ،خ٘ى ٍص

اثٙه ، مما ٜذ  ًىج لت ، ؤداء ٌو ش ًِ رل٤ ؤصمت ظُىلت ، ٜذ حعخمش آزاسها إلاذة وٍى

 وبالخالي اه٢ماػ ؤِما٥ ووؽاواث البى٤ ؛

 هٝق حجم الىداجْ لذي البىٟى بلى ٔاًت اظخّادة البى٤ ١امل زٝت ِمالثه مً حذًذ ؛ .6

ادة ج٣الُٚ البى٤ في جدمل ؤِباء بلاُ٘ت مداولت مىه لخذاٟس الخّثر اإلاالي للّمُل . .7  ٍص

 

 

 : لثاوياإلاطلب ا

 .مخابعت العملُاث الخمىٍلُت في البىىن ؤلاطالمُت

لُت في البىٟى ؤلاظالمُت جلّب دوسا ٠بيرا في جخُٙٚ وجيرة الخّثراث  بن مخابّت الّملُاث الخمٍى

الحُت جخخلٚ مً بى٤ بظالمي بلى آخش  .  اثُت  ِو  اإلاالُت للّمالء مما ًم٢نها مً اجخار جذابير ٜو

 

          ٌ  : الفسع ألاو

لُت في البىىن ؤلاطالمُت .  أَداف وأَمُت مخابعت العملُاث الخمٍى

بن الٝشاساث الاثخماهُت في البىٟى بفٙت ِامت و البىٟى ؤلاظالمُت ِلى وحه الخفىؿ ،ال 

ث اإلاالُت للّمالء جٍهش هخاثجها في آلاحا٥ الٝفيرة حذا التي جلي اجخار الٝشاس ، وؤن ال٢ثير مً الخّثرا

لُت و للٝشاساث الخاوئت ،بل هدُجت للم ج٢ً هدُجت  مّٚ اإلاخابّت و اإلاشاٜبت للّملُاث الخمٍى

ت .  الاظدثماٍس

ف مخابعت العملُاث الخمىٍلُت .  أوال : حعٍس

ل اإلامىىح له  لُت مشاٜبت الّمُل ل٢ُُٙت اظخٕالله للخمٍى حّني اإلاخابّت اإلاالُت للّملُاث الخمٍى

 مً وٗش بداسة البى٤ ، ورل٤ مً خال٥ : 

 خابّت ؤي ججاوصاث للّمُل ودساظتها؛م .1

ذ خش٠ت الؽ٣ُاث اإلاّادة ؛ .2  ـس

ذ خش٠ت اإلاعخدٝ .3  ؛اث اإلاالُت ـس
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ذ خاالث الخإخير في العذاد؛ .4  ـس

ل للٕشك اإلامىىح له؛ .5  مذي اظخٕال٥ الّمُل الخمٍى

 مً خش٠ت الؽ٣ُاث وهل لهم ِالٜت بىبُّت وؽاه الّمُل؛ مشاٜبت اإلاعخُٙذ .6

اث خش٠ت خعاباث  .7  الّمُل؛جدذًذ معخٍى

 حّامالث الّمُل مْ بىٟى ؤخشي . .8

 

ت في البىىن ؤلاطالمُت .  ثاهُا : أَداف مخابعت العملُاث الخمىٍلُت والاطدثماٍز

ت في البىٟى ؤلاظالمُت ،ت لُت والاظدثماٍس الخإ٠ذ مً بلى هذٗ اإلاخابّت الّٙالت للّملُاث الخمٍى

ذم خذور ؤي واست ٜذ ًازش ِلى اإلاش٠  ظالمت اظدثماساتها ِو
ً
منها  ليؽاواث  ض اإلاالي لها ،ومعاًشة

م٢ً جٝعُم ؤهذاٗ اإلاخابّت الّٙالت في الّمُل لخذاٟس ؤي خالت بهزاس مب٢ش لخذور الخّثر اإلاالي ، ٍو

البىٟى ؤلاظالمُت بلى ٜعمين ، ؤوالها ؤهذاٗ مدىسها ألاظاس ي الّمُل وزاهيها ؤهذاٗ مدىسها 

 ألاظاس ي البى٤ ؤلاظالمي .

 ُل :أَداف محىزَا العم .1

 1: ُ٘ما ًليالتي جخمدىس خى٥ الّمُل وهجمل ؤهم ؤهذاٗ اإلاخابّت الّٙالت في البىٟى ؤلاظالمُت 

 ؛ و الخّٗش ِلى مؽ٢الجه واخخُاحاجه الخٙاِل مْ الّمُل  .أ 

لُت  .ب  ت التي جخىلبها الّملُاث الخمٍى  ؛جٝذًم اإلاّىهت و الخبرة الٙىُت ؤو الخىٍُمُت ؤو ؤلاداٍس

ٚ  .ج  شلها ِلى ؤلاداسة هٝل ـىس خُُٝٝت إلاٜى لُت ِو  ؛الّملُاث الخمٍى

ل في الٕشك اإلاخفق له .د   ؛الخدٝٞ مً ِذم الخجاوص واظخخذام الخمٍى

ُٚ وظاثل الّالج اإلام٢ىت التي حعمذ باجخار ؤلاحشاءاث ال٢ُٙلت بدماًت خٝٛى  .ٌ  جـى

 .البى٤ ،وجٙادي الخعاثش التي جلخٝه 

 : ؤلاطالميالبىً أَداف محىزَا  .2

ِعُت التي ٌؽ٣ل البى٤ ؤلاظالمي مدىسها الشثِس ي ، في جل٤ التي حععى بلى جخمثل ألاهذاٗ الشث

م٢ً بًجاصها في  اث الخىٍُمُت ، ٍو جُُٝم وجدعين ؤداء البى٤ و الّاملين ُ٘ه في مخخلٚ اإلاعخٍى

 الىٝاه الخالُت : 

الث اإلامىىخت ؛إ٠ذ الخ .أ   مً دٜت الاظدثماساث و الخمٍى

 ثخماوي في البى٤ ؛يؽاه الا ٠ؽٚ اإلاؽ٢الث التي حّترك ال .ب 

ىِها و جذاس٠ها ؛ا٠دؽ .ج   اٗ ألاخىاء ٘ىس ٜو

                                                 
1

 (.217،216مدمذ مدمىد اإلا٣اوي ، مشحْ ظبٞ ر٠شه،ؿ) 
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ُت ، الخإ٠ذ مً ؤن الّملُاث الاثخ .د   ماهُت  جخم وبٝا لؤلـى٥ اإلاف٘ش

 م وؤلاحشاءاث الاثخماهُت اإلاٝشسة ؛الخإ٠ذ مً جىبُٞ الٝىاِذ والىٍ .ٌ 

ٙين في ٜعم .و   الاثخمان بىاحباتهم وبٝا للمهام اإلاعىذة لهم . الخإ٠ذ مً ُٜام اإلاٌى

 

 

 :الفسع الثاوي 

لُت في البىىن ؤلاطالمُت .   أَمُت مخابعت العملُاث الخمٍى

لُت في البىٟى ؤلاظالمُ ٞ ـــابت و الخذُٜـــفي دوس الٜش،ت ـــــــجخجلى ؤهمُت مخابّت الّملُاث الخمٍى

له في مٍّم اإلاماسظاث اإلاهىُت الخذًثت للخذُٜٞ الذاخلي ، بلى الذوس الّٙا٥  بر ؤؼاسث ،  الذاخلي

 صخت مً والخإ٠ذ البى٤ ظُاظاث مً خال٥ الخإ٠ذ مً مذي جىُٙز ، 1جدعين ألاداء و ؤلاداسة

 مٝاسهت البى٤ ولْ جُُٝم الّملُاث، ؤداء ماؼشاث مشاٜبت ٘يها بما رل٤، لخدُٝٞ اإلاخبّت ؤلاحشاءاث

ّت لُتالخا اإلاخاوش جُُٝم بلى باإللا٘ت ٣٠ل، اإلافشفي الٝىاُ ؤو اإلاؽابهت البىٟى بإولاُ  التي واإلاخٜى

ش مً للخإ٠ذ البى٤ ًىاحهها  لذًه . اإلاخاوش إلداسة مىاظب بواس ج٘ى

 .باليظبت للبىىن الخللُدًت )السبىٍت( أوال : 

ت بفٙت ِامت ُ٘ما ًلي :  لُت في البىٟى الشبٍى  2وج٢مً ؤهمُت مخابّت الّملُاث الخمٍى

ً خى٥  خفاثُتؤلا  الدجم ، اإلاّلىماث : خُث مً الاثخمان مدٍٙت جىصَّاث .1  اإلادٍٙت، ج٣ٍى

 بصاء اإلاٝخىّت اإلاخففاث و٠ٙاًت اإلاعخدٝت، اإلاخّثرة ،الذًىن  الذًىن  الاثخماهُت، التر٠ضاث

 ؛اإلادٍٙت هزه

ّت و الخالُت باألهذاٗ اإلاخّلٝت ألاداء هخاثج .2  ؛اإلاخٜى

، اإلاا٥، وسؤط العُىلت، جٝذًش مخاوش و البى٤ في الشثِعُت جدذًذ اإلاخاوش .3 ُم وجُٝ و العٛى

 ؛اإلاخاوش بداسة ظُاظت

 ؛بالبى٤ الّالٜت راث والجهاث الخلُٙت الؽش١اث مْ وحجمها الّملُاث وبُّت .4

اًاجه ألهذا٘ه البى٤ جدُٝٞ مذي ُٜاط .5  ؛ٔو

 ؛البى٤ جىاحه التي والخدذًاث اإلاخاخت الٙشؿ المّٚ، الٝىة، هٝاه جدذًذ .6

ش مً الخإ٠ذ .7 اًاجه ألهذا٘ه لبى٤ا جدُٝٞ مذي ُٜاط مّه ًم٢ً بؽ٣ل البى٤ ؤهٍمت جىٍى  ؛ٔو

                                                 
1

 (. 36هٙغ اإلاشحْ العابٞ ،ؿ ) 
ان ؤمُت 2 ْ البى٤ اإلاش٠ضي ألاسدوي   –ماهُت الخد٢م اإلااظس ي :  وٜى ْ  -مٜى خ دخى٥ اإلاٜى  . 28/12/2004جاٍس

http://www.cbj.gov.jo/docs/corp_a.doc 

http://www.cbj.gov.jo/docs/corp_a.doc
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ٞ وحىد مً الخإ٠ذ .8 اإلاا٥,  سؤط ٘يها بما البى٤ لذي ؤمىا٥ ومفادس مىاظب، بداسي  ِمل ٍ٘ش

  .اإلاشظىمت والٕاًاث ألاهذاٗ ًممً جدُٝٞ وبؽ٣ل

 .باليظبت للبىىن ؤلاطالمُت ثاهُا : 

لُـــــؤما في البىٟى ؤلاظالمُت ٘خ٢مً ؤهُمه مخابّت الّملُ بلا٘ت بلى الىٝاه  –ت ـــــاث الخمٍى

 1:  في الخدٝٞ مً -العابٝت 

ت التي ولّها ا .1 لُت و الاظدثماٍس لبى٤ ٠ةواس ِام الخدٝٞ مً جىُٙز العُاظاث الخمٍى

ُٚ ؛  إلادٍٙت الخٌى

لُت و  .2 ٞ الخدٝٞ مً مذي جىُٙز الؽشوه والمىابي ل٣ل ِملُت جمٍى ت ٘و اظدثماٍس

ُت؛  اإلابادت الؽِش

خ الاظخدٝاٛ الخدٝٞ مً مذي اهخٍام الخعاباث اإلا .3 ذم الخجاوص في جاٍس  ؛ذًىت ِو

ٞ الٕشك اإلاخفق له  .4 ل والاظدثماس ٘و  ؛الخدٝٞ مً اظخخذام الخمٍى

ججىب اإلاٙاحئاث التي جىاحه الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي ، في مجا٥ الّملُاث الخمىٍلُت  .5

ت ، مً ؤمثلت رل٤ هشوب الّمُل اإلاذًً / ب٘الظه ؤو الدجش ِلُت مً  والاظدثماٍس

 ؤخشي ...الخ. وٗش حهت

 

 :الفسع الثالث 

لُت و  ت في البىىن ؤلاطالمُتمىهجُت مخابعت العملُاث الخمٍى  .الاطدثماٍز

حععى بداسة الاثخمان بلى ؤن ٣ًىن ٜشاسها الاثخماوي ًدعم بذسحت ِالُت مً الذٜت في اخخُاس 

ابّت اإلاُذاهُت ، و و اإلاخبهٍالٜا مً بجباُ مىهجُت جش٠ض ِلى اإلاخابّت اإلا٢خبُت الاثخمان ،ل ومىذ الّمُ

م )    (  الخالي  ًىضح رل٤ .  09الؽ٣ل ٜس

 

 

                                                 
ُت و الٝاهىهُت ، ميؽإة  ِبذ الخمُذ الؽىاسبي  و مدمذ ِبذ الخمُذ الؽىاسبي : بداسة اإلاخاوش الاثخماهُت  مً 1 وحهت الىمش اإلاف٘ش

ت  –اإلاّاٗس   (  . 1000 ، ؿ )  2002 –ؤلاظ٢ىذٍس

 

 



 

 

57 
 

 ( : مىهجُت مخابعت الائخمان في البىىن ؤلاطالمُت .  19 الشيل زكم ) 

 
 

 

 

 

 اإلاىخبُت .اإلاخابعت أوال : 

ش و البجٝىم  ُاهاث اإلاالُت الذوسٍت للّمُل اإلاخابّت اإلا٢خبُت  باإلواُل ِلى اإلاعدىذاث و الخٝاٍس

ووؽاوه و اظدثماساجه ، اهىالٜا مً م٣اجب البى٤ دون الالىشاس للخىٝل بلى اإلاٝش الّٙلي لّمله ، و 

 1اإلاخابّت اإلا٢خبُت جٝىم ِلى الّىاـش الخالُت :

 ؛مخابّت ألاخىا٥ اإلاالُت للّمُل مً خال٥ مش٠ضه اإلاالي دون اهخٍاس اإلايزاهُت النهاثُت  .1

اإلابُّاث ، اإلافشو٘اث و خش٠ت البماجْ ، ال٢مبُاالث ، بُاهاث خاـت ًِ  مخابّت .2

 ًشاداث؛ؤلا 

 خعاباث الّمُل داخل البى٤ ؛ خش٠تمخابّت  .3

 مخابّت المماهاث اإلاٝذمت مً الّمُل ؛ .4

                                                 
 ( .219-217مدمذ مدمىد اإلا٣اوي ،مشحْ ظبٞ ر٠شه ، ؿ)  1

 مخابعت الائخمان

  اإلاخابعت اإلاُداهُت  اإلاخابعت اإلاىخبُت

س  ، اإلاظدىداث و البُاهاث اإلاالُت الخلاٍز

ت  أو دوزٍت (. )شهٍس

ت والفعلُت  اإلاؤشساث الخلدًٍس

 )معدٌ الخغير في اللسوض، العمالء( 

ت  اإلاىاشهاث الخلدًٍس

ف   الىدواث لخعٍس
  العاملين بيل حدًد

ازاث   الٍص

  )الدوزٍت + جفخِشُت(

 الللاءاث الدوزٍت

ت(   )اللُاداث ؤلاداٍز

بُت   الدوزاث الخدٍز

ش بى٤ العىدان اإلاش٠ضي : البُاهاث  اإلاصـــــــــدز :    لّمالء الجهاص اإلافشفي ججشبت بى٤ العىدان اإلاش٠ضي ،ؤلاداسة  الاثخماهُتجٍٝش

ُت  ، وخذة البُاهاث والترميز الّامت لخىٍُم وجىم  ؛ 2010ماسط   -العىدان –ُت الجهاص اإلافشفي  ، بداسة الؽئىن اإلاف٘ش

 . ( بخصسف)

www.philadelphia.edu.jo/courses/banking/Files/Banks/C407.doc 
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ٚ دًىن الّمُل ججاه بىٟى ؤخشي ، ورل٤  .5 ت اإلاخاوش ًِ  اهىالٜامخابّت مٜى مً مش٠ٍض

ٞ البى٤ اإلاش٠ضي .  وٍش

 

 اإلاُداهُت .اإلاخابعت :ثاهُا 

ابت  ل و الاظدثماس ،وؤِماء مً بداسة الخٙخِؾ و الٜش ًٝىم ؤِماء اإلاخابّت بٝعم بداسة الخمٍى

 
ّ
اسة الّٙلُت إلاٝش وؽاه الّمُل ،و التي جم٢ ً البى٤ ؤلاظالمي بمهمت اإلاخابّت اإلاُذاهُت مً خال٥ الٍض

 1مً جُُٝم ؤو مخابّت ما ًلي : 

 ً بداسة اليؽاه ؛لين ِو معخىي ٠ٙاءة اإلاعا  .1

 خعً جىٍُم الّمل وجىا٘ش بحشاءاث الىٜاًت لذ الخىادر ؛ .2

ل اإلامىىح  .3  ؛جىاظب البماجْ اإلاّشولت و اإلاخضهت مْ الخمٍى

 ما ًىشؤ ِلى المماهاث مً حّذًالث ، ٠ةوؽاء مباوي ِلى ؤسك مشهىهت ؛ .4

ْ اإلاعىذ جىُٙزها للّمُل ، والٝذسة  ِلى الخىُٙز . .5  جىاظب حجم اإلاؽاَس

 

 

 : إلاطلب الثالثا

 أشياٌ اإلاخأخساث اإلاالُت في البىىن ؤلاطالمُت وطبل معالجتها 

جمُذ حضء مّخبر ظالمُت لشس بالٖ ، ٜذ ًبلٖ خذ جبن إلاؽ٣لت اإلاخإخشاث اإلاالُت في البىٟى ؤلا 

اثٚ اإلاالُت للبى٤ ؤلاظالمي .  مً سؤظماله ، وحّىُل ٠ثير مً اإلافالح و الٌى

 

 

 :الفسع ألاٌو 

 .خأخساث اإلاالُت في البىىن ؤلاطالمُت أشياٌ اإلا 

جىاحه البىٟى ؤلاظالمُت مؽ٣لت الذًىن اإلاخّثرة بؽ٣ل ِام ، ومؽ٣لت الذًىن اإلاؽ٣ٟى في 

جدفُلها بؽ٣ل خاؿ مً خال٥ زالر خاالث ؤظاظُت ، جخجلى في خالت اإلاذًً اإلاماول ، و اإلاذًً 

اة اإلاذًً و في اإلاٙلغ  . خالت ٘و

                                                 
ت  -ي البىٟى ؤلاظالمُت ، اإلا٢خب الجامعي الخذًث ،فظدثماسي مفىٙى ٠ما٥ العُذ واًل : الٝشاس الا  1         ،  2006 –ؤلاظ٢ىذٍس

 ( .293ؿ ) 
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 . أوال : اإلاماطلت

احه معيرة البىٟى ؤلاظالمُت مؽ٣لت ِذم التزام ٠ثير مً اإلاذًىين بذْ٘ ؤٜعاه الذًىن في جى  

لُل مً هاالء رو ِعشة ، وؤ٠ثرهم ًماولىن مْ الٝذسة ِلى العذاد ،  مىاُِذها اإلاخٙٞ ِليها ، ٜو

ها ججاه ، ٠خل٤ التي ًلتزمىن بذ1ّ٘هٍشا ألن البىٟى ؤلاظالمُت في ؤٔلبها ال جإخز ٘ىاثذ ًِ الخإخير 

 البىٟى الخٝلُذًت .   

ف اإلاماطلت :  .1  حعٍس

لى هزا  ( ر)ٔير اإلاّعشياإلاماولت هي امخىاُ اإلاذًً الِع ًِ ؤداء الذًً اإلاعخدٞ في خُىه ،ِو

 ألاظاط ٘ةهه :

ذ اظخدٝاٜه  .أ  ال ٌّذ اإلاذًً مماوال برا امخىْ ًِ حعذًذ دًً ماحل ٜبل خلى٥ مِى

 ؛مخىاُ ًِ العذاد ألاحل مْ الا  ،وبهما اإلاىل ًْٝ ِىذ خلى٥ 

ذ  .ب  ال ٌّذ اإلاذًً مماوال برا جإخش في ظذاد ٜعي ؤو حضء مً الذًً في ؤحله بلى ٜو

 الخٞ.

  :خطىزة اإلاماطلت في الظداد على البىىن ؤلاطالمُت  .2

ٚ حـلُت ، ب هامعاوئ، جبذو  في البىٟى ؤلاظالمُت  اإلاماولت مؽ٣لت خُُٝٝت جمثل ر ؤن جـٜى

ًادي بلى ب٘الط البى٤ ، ألن البى٤ ؤًما مذًً ألوشاٗ ؤخشي ، و  ًم٢ً ؤن اإلاذًً ًِ العذاد

ُت مّاملخُه   ٜمُت اإلاماولت حّـخبر بلى خذ بُّذ ٜمُت دًيُت ؤخالُٜت ، ٜبل ؤن جفبذ ٜمُت مف٘ش

 2، وج٢مً خىىسة اإلاماولت  ُ٘ما ًلي : 

ذ مً ج٣الُٚ اظخٙاء الذًىن ؤجها جمّٚ الثٝت في اإلاذاًىاث  .أ   ؛،وجٍض

ٚ في ٌل جماِٚ خعا .ب  سة الذاثً ، هٍشا لىى٥ بحشاءاث الخٝاض ي واخخماالث الدعٍى

هٍم اإلاشاّ٘اث الخالُت لذي اإلادا٠م ، وجادي هزه الّىامل مجخمّت بلى ؤن ًىى٥ 

 البذ في الٝمُت الىاخذة ظىىاث .

ُت ؤلاظالمُت  وعبت مً ٘ىاثذ الخإخير ،مٝاسهت  .ج  ٘ٝذان اإلااظعاث اإلاالُت و اإلاف٘ش

ت التي جخّامل بهزه اليعبت ، خُث ؤن وبُّت جل٤ اإلااظعاث جخجىب باإلافاٗس الشبٍى

ّت ؤلاظالمُت وألجها هي الشبا بُّىه .  الخّامل بخل٤ الٙىاثذ ،إلاخالٙتها هفىؿ الؽَش

 

                                                 
1 ْ اسة للمٜى خ ٍص ل ؤلاظالمي ، جاٍس  . 06/12/2004ِلي بً ؤخمذ العلىط : مخاوش الخمٍى

 http://www.Kantkji.org/fiqhfilesfinanceGaEsaGcm.pdf.pdf  .                                                          
ن ًِ لشس اإلاماولت في الذًً بين الٙٝه والاٜخفاد، مجلت الاٜخفاد ؤلاظالمي  مدمذ ؤوغ الضسٜا ومدمذ ِلي الٝشي : 2 الخٍّى

ض   (.57-25، ؿ)1991 –حذة ،اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  –،حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

http://www.kantkji.org/fiqhfilesfinanceGaEsaGcm.pdf.pdf%20%20.
http://www.kantkji.org/fiqhfilesfinanceGaEsaGcm.pdf.pdf%20%20.
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 .ثاهُا : ؤلافالض  

ه ؤ٠ثر مً دخله و هى مً اجخشحمٌّٗش حمهىس الٙٝهاء اإلاٙلغ ، الزي دًىه ؤ٠ثر مً ماله ، و 

ه ؤًما ِلى ؤهه اإلاذًً الزي لِغ بةم٣اهه ؤلاًٙـاء بالتزاماجه ، 1ذًىه ال ًٙي ماله ب و ًم٢ً ؤن وّ٘ش

 ججاه داثيُه ، هٍشا لخـذهىس وجٝهٝش خالخه اإلاالُت ، مما ًجّل التزاماجه ؤ٠ثر مً معخدٝاجه .  

 

 ثالثا : وفاة اإلادًً .

ليهم ٜبل ٜعمت ؤلاسر لىسزخه ،وحب ِ ابرا ماث ؤلاوعان اهٝىْ ًِ ماله ،وؤـبدذ جش٠خه مل٣

ها اإلاالُت مىه ، ٌّذ مً  اة اإلاذًً ٜبل اظخٙاء البىٟى ؤلاظالمُت خٜٝى ظذاد دًىن مىسثهم ، و ٘و

ل بلى خلى٥ جم٢نها مً لم اإلاؽ٢الث اإلاىشوخت في البىـٟى ان ـــــــــؤلاظالمُت ، والتي حعخذعي الخـى

 ها . ـــخٜٝى

ل ،وخاـت وجىاحه البىٟى ؤلاظالمُت  مؽا١ل في جدفُل  اة والبي الخمٍى معخدٝاتها بعبب ٘و

بت الىسزت في العذاد ، ؤو بعبب وحىد  برا لم ًلتزم الىسزت بالعذاد ،ظىاء ؤ١ان رل٤ ًِ ِذم ٔس

 2خالٗ بين الىسزت .

 

وججذس ؤلاؼاسة بلى ؤن وبُّت الخّثراث اإلاالُت في البىٟى ؤلاظالمُت جخخلٚ ِنها في البىٟى  

م )  ٍت ( الخٝلُذًت ) الشبى   ( ًىضح الاخخالٗ بُنهما :  03، و الجذو٥ اإلاىالي ٜس

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
م بً ظلىان الخمذاوي : مؽ٣لت ب٘الط اإلاذًً و الخل ؤلاظالمي ، داس اإلاجخمْ لليؽش و الخىصَْ   1 ، اإلامل٢ت حذة  -هضاس بً ِبذ ال٢ٍش

                                             ( . 19، ؿ ) دون ظىت وؽش  –الّشبُت العّىدًت 
ل و الاظدثماس والبى٤ : اٜاظم مىس ى ٜاظم ؤبى ُِذ  2 إلاخإخشاث في اإلافاٗس ؤلاظالمُت  دساظت خالتي البى٤ ؤلاظالمي ألاسدوي للخمٍى

ُت  ، ألا١ادًمُت الّشبي ؤلاظالمي الذولي ، سظالت د٠خىساه )ٔير ميؽىسة (، جخفق اإلافاٗس ؤلاظالمُت ، ١لُت الّلىم اإلاالُت و اإلاف٘ش

ُت   ( . 51، ؿ ) 2005 –، ألاسدن  ِمان –الّشبُت للّلىم اإلاالُت و اإلاف٘ش
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 ( : الخعثر اإلاا ي  في البىىن ؤلاطالمُت والبىىن الخللُدًت . 13الجدٌو زكم )   

      

 البىً ؤلاطالمي البىً السبىي  أوحه اإلالازهت 

 

 

ادة  عدم إمياهُت ٍش

الدًً بعد ثبىجه في 

 الرمت

لدعذًذ دون مىا٘ٝت البى٤، برا حّذي الّمُل آحل ا

ادة الذًً في رمخه بمٝذاس ما صاد مً  ًخّشك بلى ٍص

ألاحل، وحّمذ البىـٟى بلى جفُٙت المماهاث ؤو بِادة 

حذولت الذًىن في الخاالث التي ٌعجض ٘يها الّمُل ًِ 

 العذاد .

ىك جماما في البىٟى ؤلاظالمُت  ومثل هزا الىشح م٘ش

ادة ُٜمت الذًً ِلى اإلاذًً ٠ٕشاماث  ، ال ًم٢ً ٍص

م جىبُٝه في  بّن منها ، ؤو ٘شك ؤظّاس  جإخير ٔس

ت .   ٘اثذة ٠خل٤ اإلاّمى٥ بها في البىٟى الشبٍى

 

جأثير صُغ العلد على 

 معدٌ اإلاخاطسة

 

ؤظاط ِمله هى   الخٝلُذي بن همىرج اإلافٗش

مالثه هي   –الذًىن، بر ؤن الّالٜت بين البى٤ ِو

ٜت داثً بمذًً ِال -بفٗش الىٍش ًِ اظم اإلاّاملت

ومٝشك بمٝترك ، مما ًجّل مّذالث اإلاخاوشة ؤٜل 

 وعبُا وبالخالي خاالث الخّثر ؤٜل.

همىرج البى٤ ؤلاظالمي ٌّمـل في البُُى وؤهىاُ  نب

اإلاؽاس١اث والخإحير اإلاشجّٙت اإلاخاوشة وعبُا ، ولزل٤ 

٘ةن اخخماالث الخّثر للّمالء ج٣ىن ؤ٠بر لذي البى٤ 

 ؤلاظالمي.

 

 

 حسة في الدًىن اإلاخا

 

 

 

ت اإلاخاحشة في ال ذًىن ١لما دِذ ًم٢ً للبىٟى الشبٍى

م ال٢مبُاالث ، وألاهم مً خفالمشوسة لزل٤، و 

هزا ؤهه  ًم٢ً لخل٤ البىٟى ؤن حّمذ بلى ـ٤ 

ٞ بُّها بلى  الذًىن اإلادمىلت في د٘اجشها ًِ وٍش

 ؤوشاٗ ؤخشي.

 

بُْ الذًً بلى الٕير ٜبل ؤحله بإٜل مً ُٜمخه  

ُت ٔير مّتٗر به في الّمل اإلافشفي ؤلاظالمي ، الاظم

وهزا ٌٕلٞ الباب ِلى اإلاخاحشة في الذًىن ،  مما ٌّني 

م ال٢مبُاالث خفؤن البىٟى ؤلاظالمُت ال حعخىُْ 

ألن رل٤ ًاو٥ بلى الشبا ، وألاهم مً هزا ؤهه ال ًم٢ً 

لها ؤن حّمذ بلى ـ٤ الذًىن اإلادمىلت في د٘اجشها ًِ 

ٞ بُّها بلى ؤ  وشاٗ ؤخشي .وٍش

 

 

 آحاٌ الائخمان

 

ت بفُٖ مخخلٙت آلاحا٥ منها  حّمل البىٟى الشبٍى

لت ، وبما ؤجها مٕىاة ؤو  الٝفيرة ،اإلاخىظىت و الىٍى

م٢ٙىلت بمماهاث في الٕالب لماهاث ُِيُت 

 )ِٝاساث( ًم٢ً جفُٙتها في خالت الخّثر اإلاالي .

 

ًازش ؤحل الاثخمان ِلى الىبُّت الّامت إلاخاوش 

خمان التي جخّشك لها البىٟى ؤلاظالمُت ،بر ؤن ثالا 

لت ألاحل ج٣ىن  ت  الىٍى لُت و الاظدثماٍس الفُٖ الخمٍى

راث دساحاث مخاوشة ٠بيرة ،مما ًجّلها ؤ٠ثر حّشلا 

 وجىلُذا  إلاخاوش الخّثر اإلاالي. 

 

 إدازة الائخمان

ت  اظخخذام اإلاؽخٝاث اإلاالُت  حعخىُْ البىٟى الشبٍى

مان ، والتي  ًٙترك ؤجها ؤدواث إلداسة مخاوش الاثخ

ّ٘الت لخخُٙٚ مخاوش الاثخمان و بالخالي الخٝلُل مً  

 خاالث الخّثر اإلاالي لذحها .

 

ال حعخىُْ البىٟى ؤلاظالمُت اظخخذام اإلاؽخٝاث 

اإلاالُت إلداسة مخاوش الاثخمان ، ألجها ؤدواث ٜاثمت ِلى 

ا ، وهزا ظببا مهما  ت اإلادشمت ؼِش الٙاثذة الشبٍى

 ادة خاالث الخّثر اإلاالي لذي البىٟى ؤلاظالمُت .لٍض

 

 مً بِذاد الىالب .اإلاصدز : 



 

 

62 
 

 : الثاويالفسع 

 .طالمُت في البىىن ؤلا في حالت اإلادًً اإلاماطل إحساءاث معالجت اإلاخأخساث اإلاالُت  

اإلاىبٝت في البىٟى ل٤ جىبٞ البىٟى ؤلاظالمُت بحشاءاث مٕاًشة في بّن الخاالث ًِ ج 

  ت، ُ٘ما ًخق اإلاذًً اإلاماول ، وفي خاالث ؤخشي هي هٙعها  .الخٝلُذً

  . ؤلاحساءاث اإلاطبلت في البىىن ؤلاطالمُت على اإلادًً اإلاماطلأوال : 

ت  مً ؤلاحشاءاث ِلى اإلاذًً اإلاماول هىحض ؤهمها في آلاحي :     1جىبٞ البىٟى ؤلاظالمُت مجمِى

ادي دًىه .  خبغ اإلاذًً اإلاماول ، ؤي حّل الّٝىبت في خٝه ب .1  ً  ذهُت ، ختى 

عمذ اإلامخل٣اث ِلى الذاثىين ، والدجش ال ًخم  .2 بٜامت الدجش ِلى ممخل٣اجه ، بخفُٙتها ٜو

 بال بفذوس ٜشاس مً الٝاض ي .  

بزل٤ مش٠ضه اإلاّىىي واإلاالي ، ُ٘مخىْ  الدؽهير به و ولْ اظمه في ٜاثمت ظىداء لُـخإزش  .3

ذ ؤن ًداَ٘ ِل  ى ماله .   آلاخشون ًِ بٜشاله ممً ًٍش

شاماث الخإخير  .4 ِذد مً البىٟى ؤلاظالمُت ٘شلذ ٔشاماث جإخير ِلى اإلاذًً اإلاماول ، ٔو

 التي وبٝذ في بّن البىٟى ؤلاظالمُت ؤخزث الؽ٣لين الخالُين :  

م اإلاذًً اإلاماول ِٝىبت مالُت ال ٌعخُٙذ منها البى٤ .أ  ؤلاظالمي، وبهمـا حعخُٙذ  حٍٕش

 ت.الـذولت إلافالخها الّاممنها 

م اإلاذًً اإلاماول ِٝىبت مالُت ٌعخُٙذ منها الذاث .ب    .(اؼشة ) البى٤ ؤلاظالميـً مبــــحٍٕش

 

  ً اإلاماطل في البىىن ؤلاطالمُت  .مالحظاث حٌى ؤلاحساءاث اإلاطبلت على اإلادًثاهُا : 

ال ًخخلٚ ازىان ِلى جىبُٞ بحشاءاث ـاسمت ِلى اإلاذًً اإلاماول ،  ل٢ً اإلاؽ٣ل اإلاىشوح خى٥ 

ؤلاحشاءاث ًخمدىس في جىبُٞ ٔشاماث مالُت حشاء الخإخير في العذاد ، مما ًجّل دوس البى٤  هزه

ؤلاظالمي في هزه الخالت ال ًخخلٚ بخاجا ًِ دوس البى٤ الشبىي ، ظىاء ؤ١اهذ الٕشاماث اإلاالُت لفالح 

بداحت بلى  البى٤ ؤو لفالح الذولت ، مما ًىْٜ البىٟى ؤلاظالمُت في ؼبهت الشبا  ، وهزه الٝمُت

 دساظت مّمٝت و مخخففت .                                                                

                                                 
 اإلاشاحْ الخالُت: 1

ْ ظُٞ ر٠شه .ِلي بً ؤخمذ العلىط   -          ،مٜى

م بً ظلىان  -          ( .41،42)ؿ ، ، مشحْ ظبٞ ر٠شههضاس بً ِبذ ال٢ٍش
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واإلاالخٍت ألاخشي ِلى ؤلاحشاءاث اإلاىبٝت ِلى اإلاذًً اإلاماول ، هى ؤن بّما مً هزه  

خطح ْ المشس ِليها  ، ٍو ؤن ؤوعب  ؤلاحشاءاث ١الدؽهير باإلاذًً ال جم٢ً البىٟى ؤلاظالمُت مً ٘س

ه مّاٜبت الخلى٥ مً بين الخلى٥ العالٙت الز٠ش ٢ًمً في بٜامت الدجش ِلى اإلاذًً اإلاماول و مّاٜبخ

 ل٤ سادِا إلاً حعى٥ له هٙعه باإلاماولت .بذهُت بالخبغ ، ل٣ُىن ر

 

 :  لثالفسع الثا

 ت.إحساءاث معالجت اإلاخأخساث اإلاالُت في حالت إفالض و وفاة اإلادًً في البىىن ؤلاطالمُ

بن ولُّت البىٟى ؤلاظالمُت في مىاحهت خاالث الخّثر الخاـت باإلاذًً اإلاٙلغ و اإلاذًً اإلاخىفى 

ّت ؤلاظالمُت  مً ؤهمُت خاـت في الخّامل مْ اإلاذًً ، ولُّت مّٝذة ، ورل٤ هٍشا إلاا  ؤولخه الؽَش

ت مخخلٙت ًِ ِذم الفالة ِلى ا إلاُذ الزي لم اإلاٙلغ ، و٠زل٤ اإلاذًً اإلاخىفى بر خثذ ؤخذًث هبٍى

 ًادي دًىه ؤو لم ًتٟر جش٠ت جٙي ُٜمت دًىه . 

                                                                                  .  ؤلاحساءاث اإلاطبلت في البىىن ؤلاطالمُت على اإلادًً اإلافلعأوال: 

ت  مً ؤلاحبلا٘ت بلى الدجش ِلى اإلاذًً اإلاٙلغ ، جىبٞ البىٟى ؤلاظال  ض ــشاءاث ، هىحــــمُت مجمِى

                  1ؤهمـها ُ٘ما ًلي : 

ِىذ عجض اإلاذًً ًِ الذْ٘ ، و جإ٠ذ اإلافٗش مً خالخه ) الّمُل ( ، سؤي جٝذًشا  .1

 لٍشو٘ه وسؤ٘ذ به ، ؤن ًذخل مّه في ؼش٠ت بُٝمت الذًً .

وعبت الشبذ ) في خالت  ِلى ومً اإلافاٗس ؤلاظالمُت ما لجإ بلى بِادة الاجٙاٛ مْ الّمُل .2

ذ هزه اليعبت لفالح اإلافٗش جبّا للضمً   البُْو اإلاشابدت  بالخٝعُي...( بدُث جٍض

 الزي ًخإحل بلُه الذْ٘ .  

 

   .  مالحظاث حٌى ؤلاحساءاث اإلاطبلت على اإلادًً اإلافلع في البىىن ؤلاطالمُت ثاهُا :

ُمت الذًً ، ٜـذ ًجش هزا الخفٗش البىـٟى في خالت مؽاس٠ت البى٤ ؤلاظالمي الّمُل اإلاٙلغ بٝ

ؤلاظالمُت بلى خعاسة ١ل ؤو حضء مّخبر مً سؤط اإلاا٥ اإلاؽاٟس في الّملُت ، ألن ظبب ب٘الط الّمُل 

ٜذ ٢ًمً في ِذم هجاِت اإلاؽشوُ في جدُٝٞ ؤهذا٘ه ، و ًدعبب هزا في خعاسة البى٤ ؤلاظالمي 

 ِخت للّمُل. ل٣ا٘ت معخدٝاجه التي ١اهذ واسدة في خالت داثى

                                                 
ْ ظبٞ ر٠شه . 1 ل ؤلاظالمي ، مٜى  ِلي بً ؤخمذ العلىط : مخاوش الخمٍى
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ؤما الخل الثاوي الزي اٜترخخه البىٟى ؤلاظالمُت ، والزي هى ًخّلٞ بةِادة الىمش في وعبت 

م الّمُل ، ؤو  ادة لفالح البى٤ ، وهزا وبّا ال  ًخخلٚ ًِ حٍٕش الشبذ اإلاخٙٞ ِلُه ظابٝا بالٍض

ت .  بِادة حذولت دًىهه، ٠خل٤ اإلاىبٝت في البىٟى الشبٍى

الخلى٥ العابٝت ، ٢ًمً في الدجش ِلى الّمُل و جفُٙت ممخل٣اجه ، مْ ؤما الخل ألاوعب مً 

ِذم خبعه ، و بن بٝي حضء ٔير معذدا مً معخدٝاث البى٤ هٝترح ؤن ٣ًىن هىاٟ ـىذٛو خاؿ 

ه البىٟى ؤلاظالمُت ، ٌّىلها ًِ خعاسة الذًىن ؤو حضء منها مما ًخٙٚ هزه الخاالث ، جيؽا  بمثل

     ِبإ جدمل البى٤ للخعاسة .

  

 .وفاة اإلادًً  ثالثا :

  في مثل هزه الخاالث هى جفُٙت جش٠ت اإلاذًً لعذاد ما ِلُه مً دًىن . الخلى٥ اإلاىشوخت

 

 د أصل الدًً للبىىن ؤلاطالمُت .حاالث ٌظخحُل فيها ز زابعا : 

مً الخاالث التي ٌعخدُل ٘يها سد ؤـل الذًً و لُاُ خٞ البى٤ في داثىِخه للّمُل ، والتي 

 البىٟى ؤلاظالمُت بةِذامها مً اإلايزاهُت وجخدمل ُٜمتها ٠خعاسة ، هجذ الخاالث الخالُت : ججبر 

اة اإلاذًً دون جش٠ت  .1  ؛٘و

 ؛ِلى البى٤ مالخٝخه ٜماثُا ٘يها  هشوب اإلاذًً بلى بالد ؤحىبُت ، ًخّزس  .2

ى٥ اإلاخبُٝت لخٕىُت ُٜمت الذًً .  .3       اجهُاس جام للميؽإة و ب٘الظها ، مْ ِذم ٠ٙاًت ألـا
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ٌ  خالصت ﴿  ﴾ الفصل ألاو

 

الخزبزب في ُٜمت ؤدواث ًخّذي في ِمل  البىٟى ؤلاظالمُت إلاخاوش الاثخماهُت ا مٙهىم بن 

ُت جذهىس في اإلاذاخُل و٠زا وحّشك البى٤ لخعاثش ٔير مخىّٜت  ، الذًً و مؽخٝاتها  و الُٝمت العٜى

لخٝٛى اإلال٢ُت ، هدُجت ِذم اخترام الّمُل لخّهذاجه والتزاماجه اإلاالُت ججاه البى٤ ِىذ خلى٥ آحا٥ 

ل ؤو  وبهما ًماٗ بلى رل٤ ١له اظخدٝاٜها ،   ٜذ  اث اظدثماس اإلاؽاس٠ت في ُٜام البى٤ ؤلاظالمي بخمٍى

ُت   .، هزا مً حهت جدخمل ِذم اخترامها للمىابي و اإلاّاًير الؽِش

 

لُت التي في االاثخماهُت  جىاحه اإلاخاوش ومً حهت ؤخشي ٘ةن البىٟى ؤلاظالمُت  لفُٖ الخمٍى

ل الخإحيري اإلاىخهي بالخمل٤ُ هدُجت، وبُْ الخٝعُي  اظخفىاُ و مشابدت  ً حّمل بها ، م  والخمٍى

ٚ جماما ًِ العذاد الّمُل  جإخش حّزس حعلُم  هدُجت العلم و ، في حعذًذ ألاٜعاه ؤو الخٜى

 
ُ
 اإلا

ّ
 .م ُ٘ه ِىذ خلى٥ ألاحل عل

 

اث خّلٞجواإلاخاوش الاثخماهُت في ـُٕت اإلاؽاس٠ت   هفِب و البى٤ خفت الّمُل لؽشاء بمذِ٘ى

ل في البى٤  .بالّٝذ خال٥ؤلا  ،و الؽشا٠ت  مىلُى ألـا

 

ِذم ؤماهت وهضاهت اإلاماسب ؤما ـُٕت اإلاماسبت ٘خىىىي ِلى اإلاخاوش الاثخماهُت مً خال٥  

ل  ،ومؽ٣لت الابخزا٥ ألاخالقي التي جادي بلى اخخما٥ حعبب الّمُل في ٘ؽل اإلاؽشوُ ولُاُ الخمٍى

 . اإلامىىح
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 الثاويالفصل 

  في البىىن اللساز الاطدثمازي 

 ؤلاطالمُت . 
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 ﴾ ملدمت الفصل الثاوي ﴿

  

 

ت  زؿىة مهمت في نملُاث اإلاُاغلت والازخُاع  بحن البضاثلٌهخبر الٓغاع الاؾدثماعي  الاؾدثماٍع

اث مٓبىلت وؿبُا مً اإلاساؾغة ،والٓغاع الاؾدثماعي  بًُت حهكُم الهىاثض  واإلاىاَو ،وفي قل مؿخٍى

َى حؼء ال ًخجؼؤ مً نمل البىٕى ؤلاؾالمُت ، نلى انخباٍع وؾُلت لطىو وجغشُض الاؾدثماعاث  ،و 

ت التي ٌهخمض نليها البىٚ ؤلاؾالمي في ال٘شِ نً ٗاثؼ  الػغوٍع مضي هجانت اإلاشغوناث  ؤخض الغ

ا َيها.  التي ًٙىن ؾَغ

 

ًخؿلب اجساط الٓغاع الاؾدثماعي في البىٕى ؤلاؾالمُت للمشغوناث ، و نلى َظا ألاؾاؽ 

لها بالطٌُ ؤلاؾالمُت ،  حر  ٖم َاثل مً اإلاهلىماث اإلاؿلىب جمٍى و البُاهاث ، و الُٓام بمجمىنت جَى

ت ، وجسخلِ في اإلاخٙاملت التي جخُٔ في حؼء منمً الضعاؾاث  ها مو جلٚ اإلاؿبٓت في البىٕى الغبٍى

 الجؼء آلازغ  اإلا٘غؽ إلؾالمُت البىٚ  .

 

ومً َظا اإلاىؿلٔ ؾِخم جسطُظ َظا الجؼء مً البدث لضعاؾت الٓغاع الاؾدثماعي في 

البىٕى ؤلاؾالمُت ، وطلٚ مً زالٛ شغح الٓغاع  الاؾدثماعي ،و مهاًحر اجساط الٓغاع الاؾدثماعي في 

ىٕى ؤلاؾالمُت ، وؤزحرا حؿلُـ الػىء نلى مغخلت مهمت مً مغاخل الٓغاع الاؾدثماعي ؤال وهي الب

ت في البىٕى ؤلاؾالمُت  .جدلُل الغبدُت للمشغوناث الاؾدثماٍع
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 :اإلابدث ألاٌو 

 
 

 جمهُد : 

هت في الخُاة الاْخطاصًت  الاؾدثماعي حهخبر نملُت اجساط الٓغاع  مهمت هاججت نً الخًحراث الؿَغ

، و التي ًيبغي نلى مخسظ الٓغاع ؤلاإلاام بإبجضًاتها ، ألن ؤي زؿإ في نملُت اجساط الٓغاع ًيشإ نىه نبئ 

الؿلُم و اإلاىاؾب  الاؾدثماعي مالي  بغافي نلى البىٚ، َظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي َةن الٓغاع 

اث اإلاساؾغة بلى ؤصوى خض ممً٘ . ًمً٘ البىٚ مً جدُٓٔ  ألاَضاٍ اإلاؿؿغة و جٓلُل مؿخٍى

 

 

 :اإلاؿلب ألاٛو 

 للسازباباللساز واجخاذ مدخل للخعٍسف 

ا جإزحرا في  بن الٓغاع ونملُت اجساط الٓغاع بشٙل نام ٌهخبران مً ؤَم الهىاضغ وؤٖثَر

ا لضي اإلااؾؿت اليشاؾاث اإلاالُت  ت ويحَر ان ،وطلٚ عاحو والاؾدثماٍع لٙىجهما نامالن غغوٍع

ت اإلااؾؿت .  ومالػمان لىجاح واؾخمغاٍع

 

ٌ  الفسع  : ألاو

 اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساز مفهــــــــــــــــــــــــــىم

مخسظ الٓغاع و الظي بضوعٍ ًبلىع  جدُٓٔ ؤَضاٍالتي ىؾاثل الٌهخبر الٓغاع وؾُلت مً 

 للمشغوم بلى زؿىاث نملُت . الاؾتراجُجُتالخىحهاث 

ف اللساز.  أوال : حعٍس

ٌهني ؤَػل بضًل لخل َى و ،  1مُهىم لًىي خضًث مً خُث اإلاهنى ال مً خُث اللُل الٓغاع 

 خل مشٙلو  ال٘ثحرة اإلام٘ىت ألحل الىضٛى بلى َضٍ 3مً بحن البضاثلبضًل مهحن زخُاع و ا ،2اإلاشٙلت

                                                           
ٓٚ بلى اإلاثالُت ، صاع الؼمان لليشغ و الخىػَو  1 اإلامل٘ت الهغبُت  –نبض هللا بً مدمض بهجذ و بًمان بيذ نبض هللا ٖغصي : الٓغاع ؾٍغ

 ( . 13، ص ) 2008 –الؿهىصًت 
ت –اجساط الٓغاع بحن الهلم و الابخٙاع ، الضاع الجامهُت لليشغ  ؤخمض ماَغ : 2  ( .  21،ص) 2007/2008 –ؤلاؾ٘ىضٍع
ت ، بزغاء لليشغ و الخىػَو  3 ض نبض الخؿحن الُػل : ؤلابضام في اجساط الٓغاعاث ؤلاصاٍع  ( . 49،ص)  2009-ألاعصن  –مٍا

. ماهُت اللساز الاطدثمازي    
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ذ و البضاثل اإلاخاخت في مجمىنت بحن  ًٙىن مًالازخُاع ، و 1مهُىت  َغضت اهتهاػ  ما  ؤو  ِ ْو مْى

 . بحن جلٚ البضاثل اإلاخاختمً ٖثر ُٖاءة و َانلُت ألاشٙلت  و ازخُاع البضًل اإلامهحن، إلاىاحهت 

 

  بحن  و بشٙل واعي و مضٕع الٓغاع ًٓىم نلى نملُت اإلاُاغلتونلى َظا ألاؾاؽ َةن

ؤوؿب  بانخباٍعواخض منها  ، الزخُاع مجمىنت بضاثل ؤو خلٛى مخاخت إلاخسظ الٓغاع

 .حؿعى بصاعة البىٚ ؤو اإلايشإة بلى جدُُٓٓه  الظيوؾُلت لخدُٓٔ الهضٍ 

 

 .زاهُا :أهىاع اللسازاث

ؼ ؤلاصاعي الظي ٌشًله  اثسخلِ الٓغاع ج و مضي الطالخُاث التي مخسظ الٓغاع بازخالٍ اإلاٖغ

ٔ ًخمخو بها و البِئت التي ٌهمل غمنها، و  اإلاهاًحر التي ًمً٘ اجساطَا ؤؾاؾا لخطيُِ ؤهىام ؤًػا َو

 :وهي  الٓغاعاث 

 وفلا للىظائف ألاطاطُت في إدازة ألاعماٌ :     .1

ْغاعاث جخهلٔ ، مً و َظا الخطيُِ ْاثم نلى ؤؾاؽ الىقاثِ ألاؾاؾُت للماؾؿت  

ت بالىقاثِ  ٔ جخهلٔ ْغاعاث ،ْغاعاث جخهلٔ باإلهخاج ، ؤلاصاٍع ل  جخهلٔ ْغاعاث ،  بالدؿٍى ، بالخمٍى

ت(  جخهلٔ ْغاعاث الاؾدثماع و   .بشاون الهاملحن ) بشٍغ

 : ألهمُت اللسازاث وفلا  .2

 2 : و هي،زالر ؤهىام مً الٓغاعاث بحن خؿب َظا اإلاهُاع همحز   

 ؛التي جسظ نالْت اإلااؾؿت مو مدُؿها : و  الاطتراجُجُتلسازاث ال .أ 

غ اإلاىاعص اإلااصًت،  مً  ؿُحر اإلاىاعصبدجخهلٔ : كسازاث جىخُىُت و   .ب  اٖدؿاب ، جىكُم و جؿٍى

ت، اإلاالُت و الخ٘ىىلىحُت  ؛البشٍغ

هي جلٚ الٓغاعاث الالػمت للخهامل مو اإلاشاٗل اإلاخطلت و ،:  )حشغُلُت( كسازاث جىفُرًتو  .ج 

 . بدىُُظ زؿـ اإلاىكمت

 وفلا إلمياهُت بسمجتها : .3

ما : بحن هىنحن ؤؾاؾُحن  محز ه و    ،َو

مدضصة بشٙل واضح  َاهي  ْغاعاث مخ٘غعة و بحغاءاث اجساط: و اللسازاث اإلابرمجت  .أ 

 ؛ مؿبٓا

ٓت واضخت إلاهالجو :اللسازاث غير اإلابرمجت   .ب  ألهه  تهاهي  ْغاعاث حضًضة ، و ال جىحض ؾٍغ

 .مُطلو في خاحت بلى وغو خل زاص  مطاصَتها مً ْبل ،وخلهالم ٌؿبٔ 

                                                           
1
 Jean- François Dhénin et  Brigitte Fournie : 50 thèmes d'initiation à l'économie d'entreprise, Edition  Breal -  

Paris-1998. P) 175(.        

2   M. Darbelet: Economie d'entreprise. Ed: Foucher. Paris. 1992. P ) 20 (. (   بخصسف )    
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 : اجخاذهاوفلا لظسوف  .4

ٗاملت، وصُْٓت مخاخت  خٓاثٔو  بُاهاثجىؿىي نلى  الٓغاعاث بهؼبن  هت والىخاثج و  منها اإلاخْى

ضة مػمىهت ٗاٍ ،و  يحر  بُاهاثال جىاَغ آلازغ ًٙىن  بهؼالو  ، (الٓغاعاث جدذ قغوٍ الخإٖض) ومٖا

هت يحر  ضةالىخاثج اإلاخْى  في اثغاع ــٓال جازظ ؤزغي  ؤخُاها،و   (الٓغاعاث جدذ قغوٍ نضم الخإٖض) مٖا

 . (الٓغاعاث جدذ قغوٍ اإلاساؾغة) اإلاساؾغة مً بؾاع

 : اللساز  وفلا للىمؽ اللُادي إلاخخر .5

 بالٓغاعاث وحؿمىَغصًت ،  كسازاثبلى  باجساطَاًمً٘ جطيُِ الٓغاعاث مً خُث الٓاثمحن 

ت مًباجساطَا ي ًىُغص مخسظ الٓغاع تال،و 1الصخطُت ، باالنخماص نلى الٓغاعب اإلاهني  صون مشاٖع

ًىُغص مخسظ تي ال ال، و ْغاعاث حمانُتو ، راث الؿابٓت و ألاخٙام الصخطُت للُغص مخسظ الٓغاعبالخ

ه في طلٚ الٓغاع   .ؤمغ الٓغاع ممً ٌهىيهلىخضٍ باجساطَا ، وبهما ٌشاٖع

 

 

 :الثاوي  الفسع

 اجخاذ اللساز  عملُت مفهىم

ىن بمضي هجانت الٓغاعاث اإلاخسظة  ٗل الخل اإلاش ٌهخبر هجاح ؤي بىٚ ؤو ؤي ماؾؿت مَغ

ذ اإلاىاؾب ، َهي الخض الُاضل  وبلًت اإلاالُت هي الخض ىجاح ،و الُشل ال بحن اإلاؿغوخت في الْى

 الُاضل بحن الخؿاعة و جدُٓٔ ألاعباح .

ف عملُت   . اجخاذ اللسازأوال : حعٍس

ٓت  ،2نلى الضعاؾت و الخُ٘حر اإلاىغىعي مىكمت مبيُت نملُتهي  اجساط الٓغاع  التي جدضص ؾٍغ

، و مً الازخُاع التي ًخم نلى غىئها ،  و اإلاهاًحر  الكغوٍمً الاؾخسضام ألاَػل في قل مجمىنت 

 3: بحن َظٍ اإلاهاًحر نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الخطغ  ما ًلي 

هت ؛ .1  صعحت اإلاساؾغة اإلاخْى

 الاْخطاص في الجهض و الىُٓاث؛  .2

 ؤلامٙاهُاث و اإلاىاعص اإلاخاخت؛  .3

ه ازخُاع البضًل وجىُُظٍ  .4 ذ الظي ٌؿخًْغ  . الْى

 
                                                           

غ 1  الهلىم في صولت)يحر ميشىعة ( صٖخىعاٍ بالجؼاثغ ، ؤؾغوخت الهامت ؤلاصاعة في الٓغاع وجؿبُٓاجه ضىو نملُت :عابذ هللا نبض ؾٍغ

 ( .56،ص)2006/2007 –الجؼاثغ  –الجؼاثغ  وؤلانالم ، حامهت الؿُاؾُت الهلىم وؤلاصاعي، ٗلُت الؿُاس ي الخىكُم الؿُاؾُت ،َغم
ت ،صاع الخامض لليشغ و الخىػَو  ٗاؾغ هطغ مىطىع : 2  ( . 31،ص )  2006-ألاعصن –ألاؾالُب ال٘مُت في اجساط الٓغاعاث ؤلاصاٍع
ت ، صاع الثٓاَت لليشغ و الخىػَو  3  ( . 160-158،ص)  2009-نمان ، ألاعصن –هىاٍ ٖىهان : اجساط الٓغاعاث ؤلاصاٍع
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بلى ًخإزغ طًَ الٓاثم بالهملُت ، و ازخُاع البضًل ألاَػل  َٔو و جخدضص، مخهضصةو َظٍ اإلاهاًحر 

 . خض ٖبحر باإلاهاًحر اإلاؿخسضمت

  ً٘ؤو الزخُاع لمهاًحر،  و نلى ؤؾـ  مبيُتانخباع نملُت اجساط الٓغاع بإجها نملُت بطا ًم

، حهضص ؤلامٙاهُاثفي قل  ْطض جدُٓٔ َضٍ مهحن مخاخت  بحن نضة بضاثلاإلاُاغلت 

مجمىنت مً الخؿىاث الهملُت اإلاخخابهت التي ٌؿخسضمها مخسظ الٓغاع حهخمض نلى هي و 

 .  ألاوؿب و ألاَػلالٓغاع  ازخُاع في ؾبُل الىضٛى بلى 

 

 زاهُا :أهمُت اجخاذ اللساز .

ج٘دس ي نملُت اجساط الٓغاع ؤَمُت بالًت في ؤي ميشإة، بط جدخل مٙاهت َامت في َُٙلها 

ظا هكغا إلاا جلهبه مً صوع في جدضًض مطحر اإلااؾؿت ، ألجها هي اإلاُخاح لػمان همى  الخىكُمي َو

 1 واؾخمغاع  اإلايشإة ، و ج٘مً ؤَمُت اجساط الٓغاع َُما ًلي :

 ؛اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخسضام ُُُٖت ،وجدضًض اإلاشٙلت وحصخُظ ، َهله ًجب ما نً الؿااٛ .1

 َى وما ، الٓغاع مً والهاثضاث ، والىُٓاث الخٙالُِ نً والاؾخُؿاع ، البُاهاث جدلُل .2

 ؛ ممً٘ وغو ؤَػل ًدٓٔ الظي البضًل

حز .3 ٛ  ؤَػل الْتراح اإلاشٙلت َهم نلى التٖر  اإلااصًت ألاؾباب مو والخهامل ، لالبضاث ؤو الخلى

 ؛ حظوعَا مً اإلاش٘الث نلى للٓػاء وطلٚ، اإلاكاَغ ؤو الىخاثج مو الخهامل ال للمشٙلت

ُت الهىامل مغاناة .4  ؛ الٓغاع هخاثج نلى طلٚ زغؤو  ، نضمه مً الغغا ومؿخىي  الؿلٖى

 ؛  ؾغةااإلاس ٍو قغ  مً الخإٖض نضم مً الخإٖض قغوٍ في الٓغاع جٓضًغ غغوعة .5

ّ  اؾخهماٛ .6  . اإلاىاؾب البضًل ازخُاع يف والُُُ٘ت ال٘مُت واإلاضازل ، الهلمُت الؿغ

 

 .عىاصس اجخاذ اللساز زالثا : 

وهي حهخبر بمثابت الهُٙل الٓانضي إلجمام  جخد٘م في نملُت اجساط الٓغاع نضة نىاضغ عثِؿُت ،

ـــت الٓـــــــــــــــــنملُ ـــــــــ ــــــــ  ُاء ضبًت اإلاىغىنُت و الهلمُت نليها ، وجخمثل َظٍ ــــــــــــــــتى هجاخها ، وبغـــــــــــــــــــــــغاع و خـــــــــ

 

                                                           
 بطا لم ًىحض بال بضًل واخض َلِـ َىإ مً ْغاع لُخسظ. ، و بالخالي َةن ؤؾاؽ  جىؿىي نملُت اجساط الٓغاع نلى بضًلحن ؤو ؤٖثر ، ألهه

ٗاهذ َىإ مشٙلت و طلٚ لهضم وحىص مجاٛ لالزخُاع، و بالخالي ال  نملُت اجساط الٓغاع  َى وحىص البضاثل ، و بطا لم ًً٘ َىا بضاثل إلاا 

 جىحض خاحت الجساط الٓغاع. و في َظا الؿُاّ .

غ 1  ( .68مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص) عابذ، هللا نبض ؾٍغ
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 1َُما ًلي  :الهىاضغ 

 ؛ الازخُاع بحن البضاثل اإلآترخت .1

 جىاَغ البضًل ،الظي َى شغؽ غغوعي لهملُت اجساط الٓغاع ؛ .2

ذ الالػم الجساط الٓغاع ؛ .3  الْى

 التي ًخم اجساط الٓغاع ألحلها؛ َضاٍألا  .4

غة لضي اإلااؾؿت؛ .5 ت اإلاخَى  اإلاىاعص اإلاالُت و البشٍغ

 البِئت الخاعحُت التي جدُـ باإلااؾؿت . .6

 

 .  اللسازعملُت اجخاذ  خصائصزابعا   : 

ؾبُهتها و  بازخالٍنملُت اجساط الٓغاع بمجمىنت مً الخطاثظ ، و التي جسخلِ جخمحز 

 2: ًلي بما خمحزها جَةج وبطُت نامت  مخسظَا،.

 اجساط الٓغاعاث نملُت صًىامُُ٘ت مؿخمغة ؾُلت مضة خُاة اإلااؾؿت ؛ .1

ت ونملُت جىكُمُت  ؛ .2  هي وقُُت بصاٍع

ت ؛ هي .3  نملُت جٓىم نلى الجهىص الجمانُت اإلاشتٖر

 مغاخل ولِؿذ مؿلٓت ، مهٓضة وجدؿم بالبـء ؤخُاها ؛ تؤجها نملُت مُٓضة بمجمىن .4

 ؤجها جخإزغ بهىامل طاث ضبًت بوؿاهُت واحخمانُت واْخطاصًت . .5

 ْغاعا مىه وججهل والهملي الىاْعي الٓغاع الجساط اإلاىاؾب ؤلاؾاع جػو الخطاثظ َظٍ مثل بن

 . وحض ؤحلها مً التي لؤلَضاٍ وجدُٓٓه مىغىنُخه بٓضع ًٓاؽ و الظي    بًجابُا

 

 :الفسع الثالث 

 سازـــــــــــــــــــــــاذ اللــــــــــــــل اجخــــــــــمساخ

بطُت ، و لً٘  ُت اجساط الٓغاعلفي جدضًض نضص زؿىاث ؤو مغاخل نم ٖبحر ٍ ازخال ًىحض 

و  خدضًض اإلاشٙلتؤؾاؾُت، جبضؤ بزؿىاث ًجب ؤن جمغ بثالزت  نامت لٙي ج٘خمل نملُت اجساط الٓغاع 

خدىٍل الٓغاع بلى نمل ، وجيخهي ب هاؤَػل الزخُاع  جُُٓم ٗل بضًلو   جدضًض البضاثل ، زم هاجدلُل

م ) َهاٛ و مخابهخه  ( الخالي ًىضح طلٚ : 10، و الشٙل ْع

                                                           
ض صخً ،بؾمانُل الؿُض وببغاَُم ؾلؿان 1 ت –: مباصت ؤلاصاعة ، الضاع الجامهُت لليشغ  مدمض ٍَغ ،              2002 –ؤلاؾ٘ىضٍع

 (. 128،129ص ) 
 اإلاغاحو الخالُت :  2

- ،  ( .  34ص)  ؤخمض ماَغ ،مغحو ؾبٔ طٍٖغ

- ،  ( . 33ص)  ٗاؾغ هطغ مىطىع ،مغحو ؾبٔ طٍٖغ

 ( . 90-87هىاٍ ٖىهان ،مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص)  -
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 وجدلُلها .جددًد اإلاشيلت  ؤوال : 

 : جددًد اإلاشيلت .1

ًخم بصعإ اإلاشٙلت مً مهاٌشت ما، و   في بصعإ ؤو جدؿـ ؤلاصاعة بىحىص مشٙلت جخمثل 

 1الٓغاع لىاْو الخالت ، ونلُه ؤلاحابت نلى ألاؾئلت الخالُت : مخسظ الُغص ؤو 

                                                           


ٗاثً و بحن ما ًجب ؤن ًٙىن ، ؤي ؤجها نباعة نً الخلل الظي ًخىاحض هدُجت ازخالٍ إلاا  شٙلت هي : اهدغاٍ ؤو نضم جىاػن بحن ما َى 

 تنقسم المشاكل في مجملها إلً نىعين رئيسيين هما: ، و الخالت الٓاثمت نً الخالت اإلاغيىب في وحىصَا

و هي مش٘الث بؿُؿت ًخ٘غع خضوثها ، و بالخالي َةجها  ال جدخاج بلى ٖثحر مً الجهض و  أو السوجُيُت : الاعخُادًتاإلاشاول 

 الخدلُل الزخُاع الخلٛى اإلاىاؾبت لها.

و هي مش٘الث جخطِ بالهمٔ و الخهُٓض، و ًدخاج خلها بلى هىم مً الدشاوع ؤو  اإلاشاول غير الاعخُادًت أو الجدًدة : 

مً طوي  بإزطاثُحن الاؾخهاهتالخُاَم، و َظا الىىم مً اإلاشاٗل ال ًمً٘ مىاحهخه بٓغاعاث مؿخعجلت، و بهما ًيبغي 

 الخبرة و الغؤي.
1

ض نبض الخؿحن الُػل ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص)    ( . 50مٍا

1 

(  : مساخل عملُت اجخاذ اللساز10الشيل زكم )  

مً بنضاص الؿالب   دز : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلاص  

 جددًد اإلاشيلت

 الخدلُل

 جددًد البدائل

اإلامىًالبدًل    ٌ  البدًل ألافظل البدًل  اإلالبى

البدائلأفظل  اخخُاز   

فظلألا  البدًل  

لائبدالجلُُم    

ل اللساز إلى عمل فعاٌ و مخابعخه  جدٍى

2 

3 

4 

5 

6 
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ٗاثً وما ًجب ؤن ًٙىن ؟ ؛ .أ   َل َىإ ازخالٍ َهلي بحن ما َى 

 َل ؤن َظا الازخالٍ طو شإن باليؿبت إلاخسظ الٓغاع؟  ؛ .ب 

 َل ؤن مخسظ الٓغاع مهخم بهظا الازخالٍ و الهمل بشإن مهالجخه؟  ؛ .ج 

 ؤن إلاخسظ الٓغاع الٓضعاث و اإلاىاعص الالػمت لخل َظا الازخالٍ ؟ . َل .د 

 

غ اإلاشٙلت الخُٓٓي و لِـ  ت حَى و نىض جدضًض اإلاشٙلت ًجب الخهمٔ في صعاؾتها إلاهَغ

   . ألانغاع الكاَغة التي جىحي لئلصاعة نلى ؤجها اإلاشٙلت الغثِؿُت

 جدلُل اإلاشيلت : .2

مً زالٛ م بخدلُلها، ُآال اإلاهمت الخالُت هيَ ،ضَاًدضجخهٍغ نلى ؾبُهت اإلاشٙلت و ال بهض  

ا مً ،  جطيُِ اإلاشٙلت و حمو البُاهاث و الخٓاثٔ و اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بها و ٌؿدبهض يحَر

ت  اإلاهلىماث  اإلاهلىماث  اَتلِـ  مً الػغوعي الخطٛى نلى ٗو  ، تهاخإٖض مً صخال، و يحر الػغوٍع

ت هىنُت  الجساط  .صعحت اإلاساؾغة التي ًخػمنها الٓغاع  و ْغاع ؾلُم، و لً٘ مً الػغوعي مهَغ

 

 أفظلها. واخخُاز هاجلُُمو  جددًد البدائل   زاهُا :

 جددًد البدائل : .1

ٓطض بها بنضاص ْاثمت بالبضاثل اإلاخاخت التي ًخم الازخُاع بُنها ،وطلٚ مً ؤحل اجساط الٓغاع  ٍو

نملُت الازخُاع نلى ؤؾاؽ جغجِب البضاثل خؿب ؤوػان اإلاهاًحر اإلادضصة لٙل اإلاؿلىب، خُث جخم 

ُىػ البضًل الظي ٌسجل ؤنلى وػها مً بحن اإلاهاًحر ألازغي   1. بضًل ، ٍو

ًجب ؤن ًٓىم مخسظ بالخالي ، و الخلٛى اإلام٘ىت ح نً اَطجمً٘ مً ؤلا  ضضًخدنملُت الو 

ىنه في الخؿإ  و ْضع ؤلامٙان الٓغاع بىغو ؤٖبر نضص ممً٘ مً الخلٛى البضًلت ختى ًػمً نضم ْو

 .ازخُاع البضًل اإلاىاؾب، الظي ًُي بمجمىنت مً الشغوؽ و اإلاخؿلباث 

 ل :ائبدالجلُُم   .2

ا شاْا ،   ما ًخمخو به مً زالٛ جدضًض حهض َظٍ اإلاغخلت مً اإلاغاخل التي جخؿلب حهضا ٍَ٘غ

مدل ٗل بضًل مً مؼاًا و ما ًخطِ به مً نُىب، و مضي بمٙاهُت مؿاَمخه في خل اإلاشٙلت 

 .الضعاؾت

ونملُت الخُُٓم حهخمض نلى اؾخسضام مجمىنت مً اإلاهاًحر للخ٘م نلى مضي حىصة ؤو عصاءة 

 البضاثل اإلاخاخت ، ؤو   الخ٘م نلى ُٖاءتها مً نضمها ، ومضي بمٙاهُت جؿبُٓها .

                                                           
 ( . 51هُـ اإلاغحو الؿابٔ ،ص)  1
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  1: ،وهي  مهاًحرمغاناة نضة  نىض الُٓام بهملُت الخُُٓم  ًجب و 

ا مً زالٛ اإلاىاػهت بحن اإلاٙاؾب اإلا .أ  و و مهُاع الخٙلُت : والتي ًمً٘ جٓضًَغ خْى

 الخؿاثغ في خالت خضوثها ؛

ٓطض به  : معُاز الىكذ .ب  ه جىُُظ البضًل ؛ الؼمً الظيٍو  ٌؿخًْغ

ٓطض بها  معُاز الجدوي : .ج   البضًل  مً نضمها ؛بمٙاهُت جىُُظ ٍو

ٌ  .د   وجٓبلهم للبضًل ؛ ناإلاغئوؾح مضي اؾخجابت  : معُاز اللبى

هت . معُاز العائد : .ٌ  ٓطض بها مضي جدُٓٔ البضًل للهىاثض اإلاخْى  ٍو

 : البدائلأفظل  اخخُاز  .3

 النهاجي نلى بضًل بالظاث الاؾخٓغاع و حؿمى َظٍ اإلاغخلت ؤًػا بمغخلت الخؿم ؤو مغخلت 

غة ، وفي غىء ما جم الخىضل بلُه مً  ،"خُث ًخم الازخُاع لهظا البضًل مً بحن البضاثل اإلاخَى

ه نلى بُٓت البضاثل ، و بالخالي ًمهض جغحُداث لترشُذ البضًل ألاَػل بالشٙل الظي ًام   ً جُْى

 2لهملُت اجساط الٓغاع ألامثل ".

 ٍٓت نٓالهُت مىغىنُت ، حهخمض فيالازخُاع ال جخم  بطُت نشىاثُت ، وبهما هي ؾغ و نملُت 

 في الىٓاؽ الخالُت :  مجملها نلى مجمىنت مهاًحر هلخطها

هت مً  .أ   البضًل؛ ازخُاع صعحت اإلاساؾغة اإلاخْى

 البضًل الظي ًػمً ؤْل حهض ممً٘ ؛ ازخُاع   .ب 

 البضًل الظي ًػمً جدُٓٔ الؿغنت اإلاؿلىبت  ؛ ازخُاع  .ج 

ت الالػمت ؛ ازخُاع   .د   البضًل الظي ًخُٔ مو وحىص ؤلامٙاهاث و اإلاىاعص اإلااصًت و البشٍغ

 ؛البضًل الظي ًيسجم مو ؤَضاٍ اإلاىكمت و ؾُاؾتها و َلؿُتها  ازخُاع  .ٌ 

 نضم جدُٓٔ الىخاثج اإلادضصة  .  اخخماٛمضي    .و 

   

 جدىٍل اللساز إلى عمل فعاٌ و مخابعخه .زالثا : 

ؼ َظٍ اإلاغخلت نلى   له بلى نمل َهاٛ  ، و  وغو الٓغاع مىغو الخىُُظ جٖغ والهمل نلى جدٍى

نلى  ةٓضع الحؿانض مخسظ الٓغاع نلى الخإٖض مً ؾالمت ْغاعاجه و التي و ، بت الخىُُظ ْاغ ممخابهت و 

                                                           
 اإلاغاحو الخالُت :  1

 ( .  383-381،ص)  ؤخمض ماَغ ،مغحو ؾبٔ طٍٖغ -

 ( .150،151هىاٍ ٖىهان ،مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص) -
ض نبض الخؿحن الُػل ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص)  2  ( . 51مٍا
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التي  الهغاُْلو الىٓاثظ خهٍغ نلى جمً٘ مخسظ الٓغاع مً الاإلاؿخمغة  ، َاإلاخابهتجدُٓٔ ألاَضاٍ

 بحغاءاث بغاَُت لخىُُظٍ. اجساطحهضًل الٓغاع ؤو  بالخاليْض جيشإ ؤزىاء الخىُُظ ، و 

 

 

 :اإلاؼلب الثاوي 

ـــالل ـــــــــــــساز الاطدثمـــــــــــــــــ  ازي.ــــــــــــــــــــــ

ا ؤَمُت وزؿىعة  لهل مً ؤَم وؤزؿغ الٓغاعاث التي جٓىم باجساطَا ؤلاصاعة ، بن لم ًً٘ ؤٖثَر

 خاؾم في حهكُم خّٓى اإلاالٕ و اإلاؿاَمحن، وطلٚ إلاا لها مً صوع نلى ؤلاؾالّ هي ْغاعاث الاؾدثماع 

 .اإلااؾؿتخُاة  ؾُلت

 

 :الفسع ألاٌو    

 مفهىم اللساز الاطدثمازي . 

مً نضة  ،مشغوم اؾدثماعي ؾلؿلت مً البدىر و الضعاؾاث الشاملت و اإلاُػلت  ٗلًخؿلب 

ت، حىاهب ؿمى َظا  ،و مالُت ...جٓىُت،  ْاهىهُت ،  ججاٍع جٙلل في النهاًت بٓغاع بًجابي ؤو ؾلبي ،َو

  الٓغاع بالٓغاع الاؾدثماعي .

ف اللساز الاطدثمازي   .أوال : حعٍس

ذ ،ٌشحر مطؿلح ْغاع الاؾدثماع بطُت نامت  بلى نملُت جسطُظ مجمىنت مً اإلاىاعص في الْى

و ًٓىم نلى ، 1 ؤمل جدُٓٔ نىاثض ؾٍى جخدٓٔ نلى مضاع نضة َتراث ػمىُت مٓبلتالخاغغ نلى 

ازخُاع البضًل الاؾدثماعي الظي ٌهؿي ؤٖبر ناثض اؾدثماعي مً بحن بضًلحن نلى ألاْل ، واإلابني نلى 

ْابلُت   ع، وجمغ بهضة مغاخل جيخهي  بازخُامجمىنت مً صعاؾاث الجضوي التي حؿبٔ نملُت الازخُاع

ٓا  ألَضاٍ وؾبُهت اإلاشغوم الاؾدثماعي َظا   .2البضًل للخىُُظ في بؾاع منهجي مهحن َو

 مً الهضًض جُانل مدطلت ونلى َظا ألاؾاؽ ، َةن نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي هي 

 لهظٍ اليؿبُت ألاَمُت جُُٓم ،التي حهمل  نلى والؿُاؾت الاحخمانُت،اإلاالُت ، الاْخطاصًت اإلاخًحراث

ؾدثماع باال  اإلادُؿت اإلاخًحراثلجملت  مؿخُُػت  صعاؾت زالٛ مً ع،الاؾدثما حضوي  وجدضًض اإلاخًحراث

                                                           
ٗاة ، الضاع الجامهُت ، 1 ٗاعلى للمدا ت باؾخسضام مىهذ  ت   -ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي :  جُُٓم اإلاشغوناث الاؾدثماٍع    -ؤلاؾ٘ىضٍع

 (.21، ص)   2006
ت ، الضاع الجامهُت  2 ت   -نبض اإلاؿلب نبض الخمُض : صعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت الجساط الٓغاعاث الاؾدثماٍع ،  2000  -ؤلاؾ٘ىضٍع

 .) 38 ص)
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 مخسظ الٓغاع  طًَ في لخدبلىع  بضوعَا جخدضص وهي و الجهت اإلامىلت نلى خض ؾىاء ، ؿدثمغ واإلا

 ؤو الىىم طلٚ في عاؾدثمالا  لُُػخب الدؿغم نً بهُضا وؾلُم مضعوؽ  عؤي ي في مدخىي الاؾدثماع 

 .اإلاجاٛ طلٚ

ت ،ؤو مخسظ الٓغاع  و الٓغاع الاؾدثماعي في شٙل َُئت بصاٍع وبطا ؤعصها جدضًض مٙاهت ومْى

ْؿم جىؿىي جدذ بشغاٍ وبصاعة ْؿم بصاعة الهُٙل الخىكُمي للماؾؿت ، َهي  الاؾدثماعي في

م )    ( الخالي : 11الاؾدثماع ، ٖما ًىضخه الشٙل ْع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .أهداف اللساز الاطدثمازي زاهُا : 

ٌهخبر مىغىم الٓغاع الاؾدثماعي مً بحن الهضًض مً اإلاىاغُو التي جدكى باَخمام بالٌ  مً 

ظا الاَخمام  حاء مً مىؿلٔ ألاَضاٍ ال٘مُت التي  ْبل اإلاخسططحن في الهمل اإلاالي و اإلاطغفي  ،َو

 ي الىٓاؽ الخالُت :ٌؿعى الٓغاع الاؾدثماعي بلى جدُٓٓها ، و التي هىحؼ ؤَمها ف

ت مالثما طلٚ ًٙىن  بدُث،  اإلاىاؾبت والغبدُت اإلاىاؾب الهاثض جدُٓٔ .1  ؛اإلاشغوم الؾخمغاٍع

مً زالٛ نملُت  خأٗلالو  انىٓطمً ال ألاضلي اإلاشغوم ماٛ عؤؽ نلى الخُافبًجاص ؾبل  .2

 ؛الاؾدثماع

(   : جمىكع اللساز الاطدثمازي في الهُيل الخىظُمي إلدازة الاطدثماز. 11الشيل زكم )  

 

دازة الاطدثماز إ  

 بدىر 

 الاطدثماز

 كسازاث

 الاطدثماز

العملُاث 

 اإلاظاهدة

  )الخيؿُٔ(

ل  الخمٍى

الداخلي 

و 

 الخازجي

كظم 

العمالث 

 ألاحىبُت

 

ٗامل آٛ شبِب : الاؾدثماع و الخدلُل الاؾدثماع ي، صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ و الخىػَو    اإلاصدز :  ض          2008 -نمان ،ألاعصن–صٍع

.) بخصسف ((  33ص )   ،                            
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ت التي جػمً  .3  ؛ وػٍاصجه الضزل جضَٔ اؾخمغاعالخُ٘حر الضاثم بازخُاع البضاثل الاؾدثماٍع

 .ٓغاع الاؾدثماعي ال نلى اإلاترجبت الالتزاماث و الؿاعثت الكغوٍ إلاىحهت الالػمت  الؿُىلت غمان .4

 

 

 :الثاوي    الفسع

 خصائص اللساز الاطدثمازي . 

و التي ًمً٘ َُٙلتها في ؤعبو  ،جىُغص ْغاعاث الاؾدثماع بالهضًض مً الخطاثظ والؿماث 

 : نلى الىدى الخالي  هيمجمىناث ؤؾاؾُت مً الخطاثظ ،و 

o زطاثظ جغجبـ بالبهض الؼمني  .  

o  بكغوٍ الٓغاع الاؾدثماعي.زطاثظ جغجبـ  

o لي   . زطاثظ جغجبـ بالهُٙل الخمٍى

o  نامتزطاثظ .  

 .الخصائص التي جسجبؽ بالبعد الصمني أوال : 

واضح بحن خضور الىُٓت اإلابضثُت واٖخماٛ الخطٛى نلى الهىاثض بن َىإ َاضل ػمني 

هت في اإلاؿخٓبل ،وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الخطٛى نلى جلٚ الهىاثض ال ًخم صَهت واخضة ، وبهما  اإلاخْى

ظا ًثحر مشٙلت الُٓمت الؼمىُت للىٓىص ،  1ًىدشغ خضوثها  نلى مضاع َترة ػمىُت ال جٓل نً ؾىت ، َو

 ، و  ًخُغم منها مجمىنت مً الخطاثظ طاث الطلت  للٓغاع الاؾدثماعي خاضُت وبظلٚ َةن َظٍ ال

 هي :

لاحل باناصة  جغجبـ ْغاعاث الاؾدثماع  .1 اإلاخىلضة ننها ال الهىاثض واإلاىاَو ألن ،  تٛ الؿٍى

 .  مهُىت َتراث ػمىُت  جخدٓٔ بال بهض 

ذ  .2 ت ولٓغاعاث لخكت اجساط اهُاّ ألامىاٛ بَالُاضل الؼمني بحن ْو ذ  الاؾدثماٍع ْو

 .ألاهُاّ الجاعي  مو  تالخطٛى نلي الهاثض صاثما ًٙىن وؿبُا ؤؾٛى مٓاعه

لت  بن .3 ل ألاحل ًمخض بلى َترة ػمىُت ؾٍى  . جسؿُـ ْغاعاث الاؾدثماع َى جسؿُـ ؾٍى

 

 .  بظسوف اللساز الاطدثمازي الخصائص التي جسجبؽ زاهُا : 

نضص مً اإلاشاٗل و الكغوٍ التي مً الػغوعي الخًلب نليها ، مثل  ي ًدُـ الٓغاع الاؾدثماع 

لها جدخاج  قغوٍ نضم الخإٖض و اإلاساؾغة ، ومشاٗل نضم ْابلُت بهؼ اإلاخًحراث للُٓاؽ ال٘مي ،ٗو

                                                           
 ( .22ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص)   1
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ًمً٘ اؾخسالص ؤَم زطاثظ الٓغاع الاؾدثماعي  ، ونلُه1بلى ؤؾـ ومىهجُت نلمُت للخهامل مهها 

 ي : بكغوٍ الٓغاع هُؿه ٖما ًل

ض الخضور بن .1 و ًٙىن يحر مٖا هىطغي بْغاعاث الاؾدثماع ،هكغا العجباؽ  الهاثض اإلاخْى

 ؛باإلاؿخٓبل واْتراجهااإلاساؾغة ونضم الخإٖض 

صون جدُٓٔ زؿاثغ ٖبحرة ، الهضٛو نىه ج٘مً مساؾغ الٓغاع الاؾدثماعي في ضهىبت  .2

ظا ما ًخؿلب  ض مً الضعاؾاث الهلمُت اإلاخسططت والتي ا َو جُ٘ل هجاخه بطىعة إلاٍؼ

 ؛ ؾلُمت في اإلاؿخٓبل

اث ألاؾهاعبؿبب الخيبا باإلابُهاث  مشاٗلْغاعاث الاؾدثماع  جىاحه .3  جٓلباث مؿخٍى

ُُُت جٓضًغ جٙالُُ  عؤؽمهضٛ جٙلُت ٖظا و  ألاعباح اإلادخملت ،  و ،  لؿىىاث اإلآبلتل هاٖو

 اإلااٛ . 

 

  .الخصائص التي جسجبؽ بالهُيل الخمىٍليزالثا : 

ْغاع الاؾدثماع بإهه ؤٖثر ْغاعاث ؤلاصاعة زؿىعة وؤَمُت  ، وطلٚ ألهه ًدخىي نلى اعجباؽ ًخمحز 

لها  ٌ ضخمت  ًخم بهُاْها في اؾخسضاممالي ٖبحر ، ًترجب نلُه الخطخُت بمبال مهحن ، ًطهب جدٍى

ل خضور زؿاثغ  م2ً٘بلى اؾخسضام بضًل صون ؤن ًطاخب طلٚ الخدٍى اؾخسالص ؤَم  ، ٍو

 لٓغاع الاؾدثماعي َُما ًلي : لُت لالخطاثظ اإلاا

 ها  منٖبحر حؼء  وؿبُا  ، ًسطظ ضخمت مالُت مهكم ْغاعاث الاؾدثماع جدخاج بلى مبالٌ  .1

لت  ؛ في ؤضٛى زابخت لُترة ؾٍى

ل ، مما ًخهحن مهه جسؿُـ َُٙل  .2 جغجبـ ْغاعاث الاؾدثماع بشٙل وزُٔ بٓغاعاث الخمٍى

ل ألامثل نىض اجساط ْغاع الاؾدثما  ؛عالخمٍى

 ىخطٛى نلللاإلاخاخت خالُا  اإلاالُت ًخػمً الٓغاع الاؾدثماعي جسطُظ ْضع مً اإلاىاعص  .3

ت مؿخٓبال ،مما ٌؿخضعي مً اإلااؾؿت  اثضى ن ل غغوعة  مًٍغ ُت البدث نً مطاصع جمٍى

 تراع . ْٗاالبضًلت  

 

 

                                                           
1

 . (39ص)  مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،نبض اإلاؿلب نبض الخمُض،  

2
 . (23ص)  مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ؤمحن الؿُض ؤخمض لؿُي ،  
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 زابعا : الخصائص العامت .

ؤزغي الاؾدثماعي ، بال ؤن َىإ ممحزاث التي جمحز الٓغاع  بغاَت للخطاثظ الؿالُت الظٖغ 

 ألازغي ، وهي :  ثنامت جمحز الٓغاع الاؾدثماعي نً يحٍر مً الٓغاعا

 جخطِ نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي بالىاْهُت ؛ .1

 جخإزغ نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي بالهىامل ؤلاوؿاهُت و الىُؿُت إلاخسظ الٓغاع ؛ .2

 مً الخاغغ بلى اإلاؿخٓبل ؛الٓغاع الاؾدثماعي َى امخضاص  .3

بت مً مجمىنت مً الخؿىاث و اإلاغاخل؛ .4  نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي هي نملُت مٖغ

ت. .5  جخطِ نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي باالؾخمغاٍع

 

 

 : الثالث الفسع

ت .  أهىاع اللسازاث الاطدثماٍز

ت بلى زالزت مجمىناث عثِؿُت ، و  التي جخمدىع خٛى ْغاعاث جدضًض جىٓؿم الٓغاعاث الاؾدثماٍع

اث الاؾدثماع ، ْغاعا ؼ ؤو ْبٛى اإلاشغوناث  و ْغاعاث الاؾدثماع اإلااوهت جباصلُا ، ٖما ًلي :   ثؤولٍى  َع

 .كسازاث جددًد أولىٍاث الاطدثماز أوال : 

ت اإلآترخت في شٙل  اث الاؾدثماع بلى جغجِب اإلاشغوناث الاؾدثماٍع حشحر ْغاعاث جدضًض ؤولٍى

اث جىُُظ اإلاشغوناث  ؾبٓا إلاهُاع ؤو ؤٖثر مً زؿت  ؤو بغهامج اؾدثماعي ًدضص بشٙل صُْٔ ؤولٍى

اث .   1اإلاهاًحر اإلاىغىنت لترجِب َظٍ ألاولٍى

 ٔ و ؤولىٍاث الاؾدثماع مخهضصة وطو ؤبهاص ػمىُت مخىىنت  ،ًخم جدضًضَا والازخُاع مً بُنها  َو

ضٍ مخسظ الٓغاع ،  اث الاؾدثماع جغجِب ومً زم عيبت َو م )  ، ؤولٍى ( الخالي ًىضح 12و الشٙل ْع

اث وؤشٙاٛ الاؾدثماع  ٓا ألبهاصَا الؼمىُت : ؤولٍى  َو

 

 

 

                                                           
 ( . 27بٔ، ص ) اؿالغحو هُـ اإلا 1
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 .كسازاث كبٌى أو زفع الاطدثماززاهُا : 

ؼ الاؾدثماع نلى  ؼ ْغاعاث ْبٛى ؤو َع اإلاؿدثمغ الؾدثماع ؤمىاله في مخاح ؤمام بضًل واخض  جٖغ

اهؿالْا في َظٍ الخالت ًخم اجساط الٓغاع الاؾدثماعي ، وؾدثماعالا  الهؼوٍ جهاثُا نً ؤو ،وشاؽ مهحن 

ت اإلادخملت واإلام٘ىت بحن مً  مً نملُت اإلاُاغلت مً بحن مجمىنت بضاثل مخاخت  البضاثل الاؾدثماٍع

،ؤو مً ناثض ؤو مىُهت زالٛ َترة ػمىُت مهُىت اإلاخهلٓت باإلاؿدثمغ ومشغونه لخدُٓٔ ألاَضاٍ 

ل ) البىٚ (   .اإلااؾؿت ماهدت الخمٍى

 

اكسازاث الاطدثماز اإلااوعت جبادلزالثا :  ًُ . 

ت ، ؤو  وحشحر َظٍ الٓغاعاث ؤن ازخُاع مشغوم واخض مً مجمىنت مً اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

ت ) نىضما  ت مً وؾـ مجخمو ما مً مجمىناث اإلاشغوناث الاؾدثماٍع ازخُاع مشغوناث اؾدثماٍع

( : أولىٍاث وأشياٌ الاطدثماز.  12الشيل زكم )    

 مً بنضاص الؿالب     دز :ــــــــــــــــــــــــــاإلاص

ل ألاحلالا  طدثماز ػٍى  

ألاحلمخىطؽ طدثماز الا   

ألاحلكصير طدثماز الا   

ازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاطدثم  

 إخالٌ و اطدبداٌ.

ازـاطدثمجىطُع    

ـ .دــاطدثماز حدً  

 إخالٌ و اطدبداٌ.

ازـاطدثمجىطُع    

ـ  .دــاطدثماز حدً  

 إخالٌ و اطدبداٌ.

ازـاطدثمجىطُع    

ـ  .دــحدًاطدثماز   
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ل الاؾدثماعي ( ًٙىن هاَُا مطاصع ا ًٙىن َىإ ُْىص نلى ؤو ماوها بالػغوعة الزخُاع لخمٍى

 .1 اإلاشغوناث البضًلت ؤو اإلاجمىناث ألازغي مً اإلاشغوناث

 

 

 

 : الثالث  اإلاؼلب

 مساخل اجخاذ اللساز الاطدثمازي و العىامل اإلاؤزسة فُه . 

ت ، طلٚ ؤجها نملُت مخضازلت في  ت َى مدىع الهملُت الاؾدثماٍع بن اجساط الٓغاعاث الاؾدثماٍع

اإلاازغة نلى حىصة الٓغاع الاؾدثماعي ، ولهظا ًخهحن حمُو مغخلها ، وججابه بمجمىنت  مً الهىامل 

 .ظا ؤبغػ الهىامل اإلاازغة َُه ٖؤَم اإلاغاخل ألاؾاؾُت في نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماعي و َهم  ىانلُ

 

 

ٌ الفسع   :  ألاو

  مساخل اجخاذ اللساز الاطدثمازي  

ما،  ازخُاع بضًل في  ًيخهجها مخسظ الٓغاع الاؾدثماعي التي  ألاولُتبالغيم مً ؤَمُت اإلاغاخل 

ٗاَت اإلاغاخلالاؾدثماعي َان نملُت اجساط الٓغاع  ، ونلى َظا جٙىن الىدُجت النهاثُت وألاَم مً بحن 

بال ؤن َىإ بحمام وجغجُبها ، اجساط الٓغاع الاؾدثماعي  نملُت آلاعاء خٛى مغاخل  حهضصث ألاؾاؽ 

م )   و  ، هىاضغخٛى ؤَم ال  ( الخالي : 13التي ًىضخها  الشٙل ْع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 1
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(   : مساخل اللساز الاطدثمازي . 13الشيل زكم )     

 

الخفصُلُتالجدوي دزاطت   

بداًت الدشغُل 

ومخابعت 

 الخىفُر

 الخلُُم واجخاذ اللساز

 الجدوي دزاطت 

 الابخدائُت

مشسوعفىسة   

دراسة الجدوى 

 التسويقية
الجدوى  دراسة

 التمويلية

دراسة الجدوى 

 الفنية

ت  الخلُُم اإلاالي و الاكخصادي للسبدُت الخجاٍز

 معاًير الخأهد

 

معاًير عدم الخأهد و 

 اإلاخاػسة 

مً بنضاص الؿالب .  اإلاصدز :                   
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 أوال : الخفىير في اإلاشسوع .

ت جلىح للمؿدثمغ في مجاٛ مهحن في  جبضؤ  َ٘غة ؤخض ألاوشؿت اإلاشغوم بىحىص َغضت اؾدثماٍع

ا في ،وجخإحى 1الاْخطاصًت اإلاخىىنت َ٘غة اإلاشغوم الاؾدثماعي مً نضة مطاصع و التي ًمً٘ بًجاَػ

 2الهىاضغ الخالُت : 

اث الخجاعة   .1 شَى  واإلاىاعص الؿبُهُت اإلادلُت اإلاخاخت ؛ْىاثم ٖو

ت اإلاخاخت ؛ .2  ؤلامٙاهُاث البشٍغ

 الهُٙل الطىاعي الٓاثم و الخؿىعاث و الابخٙاعاث الخ٘ىىلىحُت ؛ .3

و الؿابٓت و اإلااحلت ؛ .4  زؿـ وبغامج الخىمُت و اإلاشاَع

 غي ؛ججاعب الضٛو ألاز .5

غ . .6  اليشغاث و الخٓاٍع

 

  . دزاطت الجدوي اإلابدئُت زاهُا : 

ٗاَت حىاهب  صعاؾت الجضوي اإلابضثُت هي  غ ؤولي  ًمثل الخؿىة الهامت نً  صعاؾت ؤو جٍٓغ

اإلاشغوم اإلآترح و التي ًمً٘ مً زاللها الخىضل بلى اجساط الٓغاع بما بالخسلي نً اإلاشغوم ؤو 

الاهخٓاٛ بلى صعاؾـاث ؤٖثر حهمٓا و جُطُال ،وصعاؾت الجضوي اإلابضثُت ال جخؿلب الُدظ الضُْٔ و 

ذ ،وهي تهضٍ بلى  صعاؾاث الجضوي اإلاُطلت الخُطُلي ٖما َى الخاٛ في  و الجهض  ،جٓلُظ الْى

 الخٙلُت اإلااصًت.

 الجىاهب التي تهخم بها دزاطت الجدوي ألاولُت . .1

 3:    جخجه الضعاؾت اإلابضثُت للجضوي بلى جىغُذ اإلاهلىماث الخالُت

 ،مضي جىاَغ نىامل ؤلاهخاج ألاؾاؾُت ،و مضي الخاحت بلى مىخجاث اإلاشغوم  .ؤ 

حز زاص في الضعاؾت الخُطُلُت   .ب   ؛جدضًض اإلاغاخل التي جدخاج بلى جٖغ

هت مً ، و جٓضًغ حجم و جٙلُت الاؾدثماع اإلاؿلىب  .ج  جٓضًغ ألاعباح الطاَُت اإلاخْى

 ؛اإلاشغوم

 ؛اإلاساؾغ التي ًمً٘ ؤن جىاحه اإلاشغوم و ملخظ للمشاٗل  .ص 

 الخٙالُِ اإلآضعة للضعاؾت الخُطُلُت للجضوي . .ٌ 

 

                                                           
 ( . 41مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  نبض اإلاؿلب نبض الخمُض ، 1
2
ت، صاع الُـاػوعي الهلمضاوي  : جُُٓــؾالٛ ٖــ       (.44 ،43ص ) ،  2008 -ن ،ألاعصننما–ىػَو ت لليشغ و الخــــُــــم الٓغاعاث الاؾدثــماٍع

ؼ : صعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت  و جُٓ 3 خاالث ، م٘خبت ؤلاشهام للؿبانت  و ؤؾـ ، بحغاءاث  ،م اإلاشغوناث ُؾمحر مدمض نبض الهٍؼ

ت –و اليشغ   ( .18،  17، ص ) 1997 – ؤلاؾ٘ىضٍع
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 أهمُت دزاطت الجدوي اإلابدئُت :  .2

ت في جدُٓٔ زالر ؤَضاٍ  جخمدىع ؤَمُت صعاؾت الجضوي ألاولُت للمشغوناث الاؾدثماٍع

ذ و الجهض و الخٙلُت اإلااصًتعثِؿُت ج٘مً في جٓلُظ  ، و ًمً٘ خطغ ؤَمُت صعاؾت الجضوي  الْى

 ألاولُت  َُما ًلي :

ه صعاؾاث الجضوي  .أ  ذ الظي حؿخًْغ الخُطُلُت مباشغة صون اللجىء بلى جُاصي الْى

ت ، والتي ْض جث بذ في النهاًت نضم حضوي صعاؾت ؤولُت للمشغوناث الاؾدثماٍع

 ؛اإلاشغوم 

جُاصي الخٙالُِ اإلاغجُهت التي جخدملها صعاؾاث الجضوي الخُطُلُت مباشغة صون  .ب 

ت، والتي ْض جثبذ في النهاًت  نضم اللجىء بلى صعاؾت ؤولُت للمشغوناث الاؾدثماٍع

 ؛ ُت الاْخطاصًتُْام اإلاشغوم نلى صناثم الطالخ

جُاصي الجهض الظي جخؿلبه صعاؾت الجضوي الخُطُلُت مباشغة صون اللجىء بلى  .ج 

ت، والتي ْض جثبذ في النه اًت نضم مالثمت صعاؾت ؤولُت للمشغوناث الاؾدثماٍع

 . الاؾدثماع 

 ألاطئلت التي ججُب عنها دزاطت الجدوي اإلابدئُت :  .3

بهض صعاؾت اإلاهلىماث اإلاخاخت خٛى اإلاشغوم الاؾدثماعي، ًخم جطُُت و اؾدبهاص ال٘ثحر مً 

ض مً الضعاؾت و الخضُْٔ ، ،وألاَٙاع  في هُـ الىْذ الاخخُاف بهضة ؤَٙاع ؤزغي التي جدخاج بلى مٍؼ

  و في زخام صعاؾت الجــــــضوي اإلابضثُت ًخم ؤلاحابت نلى الدؿائالث الخالُت :

 ؛اخخماالث هجاح اإلاشغوم للُٓام بضعاؾت جُطُلُت ؟ َل جبرػ  .أ 

 ؛ ما هي ألامىع التي جدخاج بلى اَخمام ؤٖبر في َظٍ الضعاؾت ؟ .ب 

 . ما هي الخٙلُت اإلآضعة للضعاؾت الخُطُلُت ؟ .ج 

 

  ،و مً زالٛ ؤلاحابت نً الدؿائالث الؿابٓت ًخم بما الخىضُت بٓبٛى اإلاشغوم مبضثُا

ؼ اإلاشغوم ؤو ث الجضوي الخُطُلُت، و َظا ٌهني اإلاغوع بلى صعاؾا ،و  الخىضُت بَغ

 جدٛى صون جىُُظٍ . طلٚ هكغا لىحىص مىاوو

 

 

                                                           
  ذ و الجهض بضون مبرع، واإلاىاوو جخهضص ا الؾخ٘ماٛ صعاؾاث الجضوي ألاولُت ججىبا لهضع الْى ٌهخبر جدضًض اإلاىاوو مً البضاًت غغوٍع

ؾُاؾُت صًيُت ٖما َى الشإن في البىٕى ؤلاؾالمُت  ...الخ و مً اإلاىاوو الٓاهىهُت هجض مثال نضم مشغونُت اإلاشغوم  بلى مىاوو ْاهىهُت ،

الاؾدثماعي ) ضىانت الؿالح ...( ، و مً اإلاىاوو الؿُاؾُت اؾخحراص اإلاشغوم مىاصٍ ألاولُت مً بؾغاثُل ، ومً الضًيُت ، الخهامل 

 بالُاثضة .
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 . دزاطت الجدوي الخفصُلُتزالثا : 

هي امخضاص لضعاؾت الجضوي ألاولُت ، بخهمٔ و جُطُل و جضُْٔ و  الخُطُلُتبن صعاؾت الجضوي 

ي ه الخُطُلُتجدلُل ؤٖثر  لؤلَٙاع التي جم الخىضُت بٓبىلها في الجضوي ألاولُت  ، وصعاؾت الجضوي 

خهلٔ ألامغ بضعاؾت ٗل مً الجضوي  و مجمىنت مً صعاؾاث مخىىنت  مخٙاملت َُما بُنها ، ٍو

ُٓت و الجضوي الُىُت لُت و الجضوي اإلاالُت  الدؿٍى  .و الجضوي الخمٍى

 .دزاطت الجدوي الدظىٍلُت .1

ُٓت التي جخهلٔ بالؿّى الخالي و اإلاخىْو وهي  مجمىنت مً الضعاؾاث و البدىر الدؿٍى

ُٓت ،  للمشغوناث اإلآترخت مدل الضعاؾت ، ًىجم ننها جىاَغ ْضع مً البُاهاث و اإلاهلىماث الدؿٍى

ُمت اإلابُهاث مً مىخجاث مدضصة ، ومشغوناث مهُىت زالٛ َترة مٓبلت  حؿمذ بالخيبا  ، و بحجم ْو

ِ مىخجاجه و زضماجه بلى حمهـــــىع اإلاؿتهل٘ح الهضٍ منها َى   ن.الخإٖض مً مٓضعة اإلاشغوم نلى جطٍغ

ى  ًخطح مً ؤَضاٍ صعاؾت الؿّى ؤجها جخمدىع خٛى صعاؾت نىطغ ؤؾاس ي في الؿّى ؤال َو

 .داولت و ضُه و جٓضًٍغ  صعاؾت الؿلب وم

 .  دزاطت الجدوي الفىُت .2

ٗاَت الجىاهب الُىُت اإلاخهلٓت باإلاشغوم ، و التي ًمً٘ الانخماص نليها  جىدطغ مهمتها في صعاؾت 

في الخىضل بلى ْغاع اؾدثماعي ، بما بالخسلي ؤو الخدٛى بلى مغخلت الخىُُظ، و حهض صعاؾت الجضوي 

وهي جدكى بإَمُت ٖبحرة ، َهي جسخلِ عاؾت الجضوي الخُطُلُت ،اؾُت لضالُىُت ؤخض الجىاهب ألاؾ

 و اخخُاحاجه الُىُت  الخاضت به .مً مشغوم بلى آزغ ، َلٙل مشغوم قغوَه 

 :  دزاطت الجدوي الخمىٍلُت .3

لُت اإلاغخلت التي جلي صعاؾت الجضوي الُىُت ، و جبضؤ َظٍ الضعاؾت  حهخبر صعاؾت الجضوي الخمٍى

اإلاالي اإلاىاؾب للمشغوم في غىء اإلاطاصع اإلاالُت اإلاخاخت ، و جٙلُت ألامىاٛ للهُٙل باْتراح الهُٙل 

ٗان  ل جيخهي الضعاؾت بةنضاص الٓىاثم اإلاالُت ، ؤما بطا  ٗان اإلاشغوم ْابال للخمٍى اإلاالي اإلآترح ، َةطا 

ل ، َخبضؤ صعاؾت ؤزغي حؿتهضٍ جٓلُظ الُجىة بحن ألامىاٛ اإلا ؿلىبت و اإلاشغوم يحر ْابل للخمٍى

لُت اإلاخاخت ، َةطا لم ًخدٓـٔ طلٚ ) الخٓلُظ ( ، َال مُغ مً اجساط الٓغاع بةلًاء ؤو  ؤلامٙاهُاث الخمٍى

ٗاهذ الجضوي الاْخطاصًت للمشغوم ِ جهاثُا نً الضعاؾت ، مهما     .1الخْى

 

 

                                                           
ت الؼعانُ َُطل مُخاح شلٍى 1 ، ميشىعاث حامهت نمغ  تو ضالح الطباع ؾهُض : ؤؾـ صعاؾاث الجضوي للمشغوناث الاؾدثماٍع

 (.177، ص )،1996-لُبُا  -اإلاسخاع البُػاء 
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ت .زابعا :   الخلُُم اإلاالي و الاكخصادي للسبدُت الخجاٍز

ل، هيخٓل  بلى مغخلت الخُُٓم اإلاالي و الاْخطاصي  بطا احخاػث الضعاؾت مغخلت بمٙاهُت الخمٍى

ٔ اإلاهاًحر اإلاىغىنُت التي حؿخسضم في الخُُٓم  ،  ت َو حهخمض نلى الخضَٓاث  والتي للغبدُت الخجاٍع

ساؾغة في قل قغوٍ الخإٖض ، نضم الخإٖض و اإلاالىٓضًت و جخػمً الهضًض مً الؿّغ و ألاؾالُب 

ا شهغة و اؾخسضاما ، ( و مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض و َترة الاؾترصاص  ) اإلاهاًحر يحر اإلاسطىمتؤٖثَر

مهُاع بغاَت بلى   ؤؾلىبي ضافي الُٓمت الخالُت و الهاثض الضازلي نلى الاؾدثمــاع ) اإلاهاًحر اإلاسطىمت 

 ( .  شجغة الٓغاعو جدلُل الخؿاؾُت  قل قغوٍ نضم الخإٖض و اإلاساؾغة ) ، وفي  (ماشغ الغبدُت  

 

 .اجخاذ اللساز الاطدثمازي خامظا : 

ىخـاثج الًخم طلٚ مً زالٛ هخاثج اإلاغخلت الؿابٓت و طلٚ بةْغاع البـضًل الـظي ًيـخج نىـه ؤَػـل  

 جىُُظ  اإلاشغوم .  بضء،و مً زم جإحي مغخلت  مً خُث الُٓمت الهضصًت 

 

 

 : الثاوي الفسع

 اللساز . اجخاذالعىامل اإلاؤزسة في عملُت 

ىم ؤًت ؤزؿاء ؤو نضم ب   بضعاؾت البضاثل اإلاؿغوخت ًاصي بمخسظ الٓغاع  الاَخمام الجاصن ْو

نىامل جازغ نلى  ، وطلٚ ْض ًغحو لىحىص نضة نغاُْل و  تؤو زاؾئ تيحر ؾلُمجدُٓٔ هخاثج بلى 

مً نىامل صازلُت و زاعحُت ؤو نىامل مخهلٓت بمخسظ الٓغاع في مغاخلها اإلاسخلُت،  اجساطنملُت 

ظا جإزحر  وػمً اجساط الٓــــــــغاع ، هُؿه مضي ؤَمُت الٓغاع نلى الٓغاع  الٓغاع وقغوٍ الٓغاع نُىه ،ٖو

م )    ( الخالي  :  14ٖما ًىضح طلٚ الشــــٙل ْع
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 اللساز الاطدثمازي 

لبِئت جأزير ا

 الخازحُت

جأزير البِئت 

 الداخلُت

ظسوف جأزير 

 اللساز

جأزير مخخر 

 اللساز 

زير أهمُت جأ

 اللساز 

 شمً جأزير  

 اللساز

 

 

 .جأزير البِئت الخازحُت أوال : 

ٓت يحر مباشغة ، و وهي  الهىامل  التي جازغ في  الٓغاع الا  حشٙل الػًىؾاث  ؾدثماعي بؿٍغ

البُئُت الخاعحُت التي ْض ، و مً الهىامل الٓاصمت مً زاعج اإلااؾؿت ومً اإلادُـ الظي حهمل َُه 

 الاؾدثماعي هجض :الٓغاع  اجساطفي   جازغ

ىص   الاْخطاصًت الهىامل  .1  الغزاء و ال٘ؿاص ؛و اإلاخهلٓت بالٗغ

 ؛و الؿُاؾُت الؿاثضة في اإلاجخمو الهىامل الاحخمانُت .2

ّ مؿخىي   .3  ؛اإلاىاَؿت اإلاىحىصة في الؿى

 الهىامل الثٓاَُت و الخ٘ىىلىحُت ؛  .4

 ؛ل٘حناإلاؿتهنضص وهمـ  .5

هاث  .6  .و الٓىاهحن الؿاثضة  الدشَغ

 

 

.الاطدثمازي ( : العىامل اإلاؤزسة في عملُت اجخاذ اللساز  14الشيل زكم )     

مً بنضاص الؿالب دز : ـــــــــــــاإلاص  
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 .جأزير البِئت الداخلُت زاهُا : 

ٓت  مباشغة ، وهي حشٙل الػًىؾاث الٓاصمت  وهي  الهىامل  التي جازغ في  الٓغاع الاؾدثماعي بؿٍغ

الاؾدثماعي ما الٓغاع  اجساطالتي ْض جازغ في  الضازلُت نىامل بُئُت بحن ، و مً مً صازل اإلااؾؿت 

 : ًلي 

ا  .1  ؛حجم اإلااؾؿت و مضي همَى

 اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت في اإلااؾؿت ؛ .2

ت في اإلااؾؿت ؛ .3  اإلاىاعص البشٍغ

 ؛ اإلااؾؿت  نضص اإلاخهاملحن مو .4

  في اإلااؾؿت . و الخىكُم الغؾمي ويحر الغؾمي الاجطاٛؾّغ  .5

 

 .جأزير مخخر اللساز زالثا : 

 الاؾدثماعي بطىعة مباشغة ويحر مباشغة بصخطُت مخسظ الٓغاع الٓغاع  اجساطجخطل نملُت   

، وهي حهض مً الهىامل ؤلاوؿاهُت  الهامت و اإلاازغة في نملُت اجساط الٓغاع بطُت نامت و الٓغاع 

سه اإلانهي ، ومٙاهخه الاحخمانُت  الاؾدثماعي بطىعة زاضت ، َصخطُت مخسظ الٓغاع و ُْمه ، جاٍع

ٍؼ اإلاالي في  ُما ًلي ومٖغ اإلااؾؿت ، جخُانل  َُما بُنها لدؿاَم في شٙل وهىم الٓغاع الاؾدثماعي ،َو

   ؤَم الهىامل  اإلاخهلٓت بمخسظ الٓغاع و اإلاازغة في الٓغاع الاؾدثماعي :

 الُهم الهمُٔ و الشامل لؤلمىع ؛ .1

 ْضعة مخسظ الٓغاع نلى الخىْو ؛ .2

ل مخسظ الٓغاع ومجاٛ جسططه ؛ .3  مَا

 نلى الابخٙاع و ؤلابضام ؛ْضعة مخسظ الٓغاع  .4

 ْضعة مخسظ الٓغاع نلى غبـ الىُـ  وجدمل اإلاؿاولُت وجبهاتها ، .5

 ألاَضاٍ التي ًطبى بلى جدُٓٓه مخسظ الٓغاع وؤيغاغه الصخطُت . .6

 

 .جأزير ظسوف اللساز زابعا : 

قغوٍ نضم الخإٖض قل في التي حشىب اإلاشٙلت مدل اجساط الٓغاع، الهىامل  و الكغوٍ  او ًٓطض به

نىطغي زاضت باإلاؿخٓبل ،  تمغجبؿَهي مً اإلاساؾغة ،  في قل مؿخىٍاث مهُىت ؤو الخإٖض ؤو 

ظا، اإلاساؾغة ونضم الخإٖض  و مً اإلاشغوم الاؾدثماعي يحر مدضص ما  َو وعبما  ًجهل الهاثض اإلاخْى

ض الخضور قغوٍ الخإٖض قل مخسظ الٓغاع في َيها ًٙىن ، نلى اله٘ـ في الخالت التي   ًٙىن يحر مٖا

 .هلم بجمُو البضاثل و هخاثج ٗل منهاالنلى 
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 .جأزير أهمُت اللساز خامظا : 

وجخهلٔ ألاَمُت  ث غغوعة حمو اإلاهلىماث الٙاَُت نىه ،اصٗلما اػصاصث ؤَمُت الٓغاع ػ  

لُت الٓغاع و الهاثض ، و  اليؿبُت لٙل ْغاع بهضص ألاَغاص الظًً ًخإزغون بالٓغاع وصعحت َظا الخإزحر ،ٗو

ذ الالػمت الجساطٍ .  1الْى

 

 جأزير عىصس الصمً . طادطا : 

إلاخسظ ٌشٙل نىطغ الؼمً غًؿا ٖبحرا نلى مخسظ الٓغاع ، َٙلما ػاصث الُترة الؼمىُت اإلاخاخت 

ٗاهذ البضاثل اإلاؿغوخت ؤٖثر و الىخاثج ؤْغب بلى الطىاب ، وبمٙاهُت الخدلُل للمهلىماث  الٓغاع  ٗلما 

لما غاْذ الُترة الؼمىُت جؿلب مىه الؿغنت في البذ اإلاخاخت ؤمام مخسظ الٓغاع ٗلما  مخاخت ؤٖثر ، ٗو

م )  2في الٓغاع ، مما ًٓل البضاثل اإلاخاخت ؤمامه   (  الخالي :  15، ٖما ًىضح طلٚ الشٙل ْع
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 ( . 39ص) ،، مغحو ؾبٔ طٍٖغٗاؾغ هطغ مىطىع  
 ( . 38ص) ،هُـ اإلاغحو الؿابٔ  2

 

 

 

 

 

 

 

 

( : جأزير عىصس الصمً على اجخاذ اللساز  15الشيل زكم )  

 الاطدثمازي 

ت ، صاع الخامض لليشغ و الخىػَو، اإلاصدز  :  ٗاؾغ هطغ مىطىع : ألاؾالُب ال٘مُت في اجساط الٓغاعاث ؤلاصاٍع

  ) بخصسف (( .  38، ص) 2006 –نمان ، ألاعصن  –الؿبهت ألاولى 

الصمً 

دزحت دكت 

 اللساز

الاطدثمازي        
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 : اإلابدث الثاوي

 

 

 :جمهــُد

ٌهخبر الٓغاع الاؾدثماعي مً ؤَم الٓغاعاث التي جخسظَا البىٕى ؤلاؾالمُت بطُت زاضت 

واإلااؾؿت بطُت نامت ، لٙىجها جخهلٔ بيشاؾاث مؿخٓبلُت ، جٓخط ي وغو ؤمىاٛ في الخاغغ بهضٍ 

الػمت ـــــــــا مـــاَعـــــــــيها ، جٙىن ؤزـــــغيىب َــــىم ؤخضار يحر مـــــــاٛ ْوـــــالخطٛى نلى بعاصاث ماحلت مو اخخم

لــــٕى ؤلاؾــــــللبى ت مً الؼمً، و نلى َظا ألاؾاؽ ًخؿلب اجساط الٓغاع المُت ) اإلااؾؿت ( لُترة ؾٍى

لها بالطٌُ ؤلاؾالمُت ،  ت اإلاؿلىب جمٍى الاؾدثماعي في البىٕى ؤلاؾالمُت للمشغوناث الاؾدثماٍع

ٗاٍ مً اإلاهلىماث و البُاهاث ، و الُٓام بمجمىنت مً الضعاؾاث جبضؤ بضعاؾت  ججمُو ْضع 

ٗاهذ هخاثج الضعاؾت  اإلاشغوناث و حضواَا مبضثُا ، و جيخٓل بلى صعاؾت الجضوي الخُطُلُت بطا 

 اإلابضثُت مصجهت لظلٚ .

 

 

  ٌ  : اإلاؼلـــــــب ألاو

 ألاطاض الفىسي لدزاطت الجدوي في الاكخصاد ؤلاطالمي

 و البىىن ؤلاطالمُت . 

بلُه الُ٘غ الاْخطاصي ؤلاؾالمي في صعاؾت وجُُٓم اإلاشغوناث الظي ٌؿدىض  الُ٘غي  بن اإلاىهج

ت  ٔ ججغبت البىٕى ؤلاؾالمُت  ،والاؾدثماٍع ن بُهت زاضت ، و بؤَضاٍ طاث ؾو ًسػو  إلاهاًحر ، َو

داؾبي و اإلا وؤ ٘مي  ال هاشٙل ، ؾىاء فيٗاهذ جخُٔ في حؼء مً مغاخلها مو اإلاىهج الخٓلُضي

اض يال ظا ما ًُغع نلى البىى ٍغ  الجضوي  ومُاَُم زاضت بضعاؾت بلىعة مهاًحر ٕ ؤلاؾالمُت ، َو

هت ؤلاؾالمُت  في قل جخمحز نً ؾىاَا   .ؤخٙام الشَغ

 

 

 

 

 
 . معاًير اللساز الاطدثمازي في البىىن ؤلاطالمُت
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 : ألاٌو  الفسع

 ألاطاض الفىسي لدزاطت الجدوي في الاكخصاد ؤلاطالمي . 

شإهه في طلٚ  بن الُٓه ؤلاؾالمي لم ٌهٍغ اإلاطؿلح اإلاهاضغ لضعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت ،

َه بمىغىنه و شإن باقي اإلاطؿلخاث الاْخطاصًت ويحر الاْخطاصًت اإلاهاضغة ، بال ؤهه نغ  

،مً زالٛ نملُت الاؾدثماع التي ؤخاؾها الىكام الاْخطاصي ؤلاؾالمي بمجمىنت مً 1وضُه

  الػىابـ واإلاُاَُم والُٓم ألازالُْت الؿامُت.

 .اإلاصاًا  الاكخصادًت لدزاطت الجدوي في الاكخصاد ؤلاطالمي أوال : 

ا نً اإلاىهج الخٓلُضي ، و  بن لضعاؾت الجضوي في الاْخطاص ؤلاؾالمي مؼاًا  اْخطاصًت جمحَز

 اإلاخمثلت َُما ًلي :

 اإلايزة العلائدًت لدزاطت الجدوي : .1

ت  بن مً ؤَم اإلاهالم ألاؾاؾُت للمىهج ؤلاؾالمي في صعاؾت الجضوي و  و الاؾدثماٍع جُُٓم اإلاشاَع

اعجٙاٍػ  نـلى الُٓم وألازالّ واإلاباصت ، صون اللجىء بلى  الخُل والًش والاؾخًالٛ والخضلِـ ، 

وبظلٚ َةن صعاؾت الجضوي ال جىُطل نً الهُٓضة والُ٘غ الاْخطاصي ؤلاؾالمي  ، َالهُٓضة 

 جه.ؤلاؾـالمُت هي اإلاهُمىت في الاؾدثماع وؤصواجه ووؾاثله وآلُا

  الجمع بين السبدُت الاكخصادًت و السبدُت الاحخماعُت : .2

جدؿم صعاؾت الجضوي مً مىكىع الاْخطاص ؤلاؾالمي بإجها ججمو بحن  الغبدُت الخاضت  

لطاخب اإلاشغوم و الغبدُت الاحخمانُت التي حهىص نلى اإلاجخمو ، َال عبدُت للمشغوم نلى خؿاب 

ٕ بطىعة جدٓٔ الغبدُت اإلاشغوم، بل جىاػن بحن َظا وط اباإلاجخمو ، وال عبدُت للمجخمو نلى خؿ

ا   .2اإلاغغُت لٙليهما ، و التي ٌؿخمغ هُهها وؤزَغ

 الترهيز على الاطدثمازاث ذاث ألاولىٍت:  .3

اث الاؾدثماع بمجزلت اإلاىحه لضعاؾت الجضوي و اإلادضصة لها ، و التي جسخلِ مً  حهخبر ؤولٍى

 مشغوم لزغ جبها للضواَو الهٓاثضًت و 
 
، نلى ن٘ـ ألاهكمت 3لُٓت للٓاثمحن نلى َظا اإلاشغومالخ

اث الهامت للمجخمو ، ؤو  الاْخطاصًت الخٓلُضًت التي تهخم بخهكُم اإلاٙاؾب اإلااصًت صون مغاناة لؤلولٍى

 للُٓم ألازالُْت و الهٓاثضًت الؿاثضة .

                                                           
نمان ،  –غماهاث الاؾدثماع في الُٓه ؤلاؾالمي وجؿبُٓاتها اإلاهاضغة ، صاع الىُاجـ لليشغ و الخىػَو  نمغ مطؿُى حبر بؾمانُل : 1

 ( .  60،ص ) 2010 –ألاعصن 
 ( . 103، ص )  2008 –الٓاَغة  –ؤشٍغ مدمض صوابت : هدىي صعاؾت حضوي بؾالمُت ، صاع الؿالم للؿبانت و اليشغ  2
 ( . 63ؾابٔ ، ص ) نمغ مطؿُى حبر بؾمانُل، مغحو  3
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 جدلُم السبدُت ؤلاطالمُت : .4

ها ؤلاؾالم بمجمىنت مً  لٙي جدٓٔ صعاؾت الجضوي ؤَضاَها  في قل الاْخطاص ؤلاؾالمي ، ؾْى

الُٓم واإلاهاًحر ألازالُْت الهكُمت ، و التي ًيبغي نلى اإلاشغوم الالتزام بها ختى ًٙىن مٓبىال بؾالمُا 

ؼ َ٘غة الغبذ اإلاػمىن مؿب م ، ومً زم الخُ٘ل بخدُٓٔ الغبدُت ؤلاؾالمُت ، مو َع ٓا ، جدٍغ

 طلٚ مما خغمه ؤلاؾالم وههى نىه .، واإلآامغة ويحر و ؤٗل ؤمىاٛ الىاؽ بالباؾل الكلم والغبا

 الىفاءة الاكخصادًت :  .5

ؼ اإلاشغوم بؾالمُا ،  حهخبر الُ٘اءة الاْخطاصًت للمشغوم  مً ؤَم الهىامل لٓبٛى ؤو َع

ضعجه نلى الخسطُظ ألامثل للمىاعص بٓضع ما ٌؿخمغ اإلاشغوم وجخدٓٔ  َبٓضع ُٖاءة اإلاشغوم ْو

 
 

ٖه َدؿب بل لؤلؾغاٍ اإلاخهاملت مهه ، و لهظا ًٙىن اؾخسضام اإلاشغوم ل٘مُت مىاَهه ، لِـ إلاال

ض نً الخض ألاصوى الٙافي لخدُٓٔ َضٍ مهحن َى مً ؤلاؾغاٍ اإلاىهي نىه شغنا   .1مً اإلاىاعص جٍؼ

م نً ؤلاؾغاٍ ؤو الخٓخحر في ؤلاهُاّ ، وحهل الانخـــضاٛ َيهما مً  ولٓض ههى الٓغآن الٍ٘غ

ض مً الاؾدثماعاث ضُـــاث اإلاامىح ض خغص ؤلاؾالم نلى جغشُض ؤلاهُاّ إلجاخت الُغضت إلاٍؼ ن  وما ًٖا

) طىزة  ﴾والرًً إذا أهفلىا لم ٌظسفىا ولم ًلتروا ووان بين ذلً كىاما . ﴿ ، ْىله حهالى :  

 ( .67الفسكان،  آلاًت

 

و و الاؾدثماعاث في الاْخطاص ؤلاؾالمي حهمل  ونلى َظا ألاؾاؽ َةن الضْت في ازخُاع اإلاشاَع

ٓت َهالت   نلى الخسطُظ ألامثل للمىاعص و اإلاداَكت نليها مً الػُام ، والخإٖض مً جىقُُها  بؿٍغ

 بما ًُ٘ل جدُٓٔ ألاعباح ، و نضم َضع  ألامىاٛ.

 

 :الفــــــسع الثاوي 

 . تؤلاطالمُ البىىنألاطاض الفىسي لدزاطت الجدوي في 

غ الهمل  حهخبر صعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت للمشغوناث التي جٓىم بها البىٕى ؤلاؾالمُت حَى

ت التي جدؿم بضعحاث مخُاوجت مً  اإلاطغفي ؤلاؾالمي ، بط ؤن ؾبُهت اإلاهامالث اإلاالُت و الاؾدثماٍع

ت ، جملي نلى البىٕى ؤلاؾالمُت غغوعة بزباث خؿً اؾخً الٛ اإلاساؾغ والتي حهخمض مبضؤ اإلاشاٖع

مىاعصٍ اإلاالُت ، وجُاصي الضزٛى في مشغوناث زاؾغة ، ؤو نضم اخترامها لئلؾاع الهام لهمل البىٕى 

                                                           
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ .  1
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هت ؤلاؾالمُت ، و بهظا اإلاُهىم جطبذ صعاؾت الجضوي في البىٕى ؤلاؾالمُت  ؤلاؾالمُت ؤال وهي  الشَغ

ا في قل ألاهكمت  الاْخطاصًت ألازغي  .  ؤَم مً يحَر

 ؤلاطالمُت مً دزاطت الجدوي .: أهداف البىىن  أوال 

      ٔ للبىٕى ؤلاؾالمُت ؤَضاٍ جؿمذ لخدُٓٓها مً زالٛ نملُت جُُٓم وازخُاع الاؾدثماعاث َو

 ؤؾـ ومهاًحر بؾالمُت  ، و التي ًمً٘ جلخُطها في الىٓاؽ الخالُت : 

ا مً ؤي مدكىع شغعي ، .1 ت  و زلَى  الخإٖض مً ؾالمت اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

الاؾدثماعي للبىٕى ؤلاؾالمُت ،وازخالَها نً مىهج البىٕى الخٓلُضًت  جإُٖض الخىحه .2

 اإلاخاحغة في الضًىن ؛

ت طاث حضوي اْخطاصًت ، .3 و اؾدثماٍع  غمان الخىقُِ ألامثل لؤلمىاٛ في مشاَع

ل و الاؾدثماع في البىٕى ؤلاؾالمُت بةحغاء صعاؾت  .4 غمان الخؿبُٔ الُهاٛ لطٌُ الخمٍى

 الجضوي ؛

ت باالخخُاحاث الخُُٓٓت للمجخمو . الخإٖض مً عبـ ا .5  إلاشغوناث الاؾدثماٍع

ت ، .6 ىن للُاثضة الغبٍى غ الخهامالث اإلاالُت مً الضوع الؿلبي لها الظي ًدؿم بالٗغ  جدٍغ

 جيشُـ نملُاث الخىمُت الاْخطاصًت و الاحخمانُت في اإلاجخمو . .7

 

 ا :  مصاًا دزاطت الجدوي  في اإلاصازف ؤلاطالمُت .هُزا

ُت ؤلاؾالمُت في صاعؾت الجضوي باإلاؼاًا الخالُت :  جمخاػ   اإلاطَغ

ٔ الٓىانض الشغنُت ، ؤجها  .1 بن مً ؤبغػ مؼاًا صعاؾت الجضوي  في البىٕى ؤلاؾالمُت َو

ت خُُٓٓت حشإع  بها جغوج الؾدثماعاث  َهلُت  جدٕغ ألامىاٛ وجدُذ لها َغضا اؾدثماٍع

ت َهالت ، جىمي ت و  بها في اليشاؽ الاْخطاصي مشاٖع بها مسخلِ الجىاهب الخجاٍع

 ْخطاصًت للبلضان ؤلاؾالمُت ؛الا

2.  
 
ً في وشاؾاتهم جم٘ خه للمؿدثمٍغ ً صعاؾت الجضوي اإلاطٍغ ؤلاؾالمي مً مشاٖع

 ؤلاهخاحُت و الخضمُت ، مخدمال بظلٚ حؼء مهخبرا مً اإلاساؾغة ؛

ً مً الخدغع  .3 مً الُاثضة حهمل صعاؾت الجضوي في البىٕى ؤلاؾالمُت بخدُحز اإلاؿدثمٍغ

ت اإلادغمت شغنا ، و جىحُه ألامىاٛ  لؤلوشؿت طاث ألاعباح الخُُٓٓت و الُغص  الغبٍى

ت طاث الجضوي الاْخطاصًت ؛  الاؾدثماٍع

حصجو صعاؾت الجضوي في اإلاطاٍع ؤلاؾالمُت نلى جىحُه ألامىاٛ لالؾدثماع في الٓؿاناث  .4

نلى جلبُت عيباث اإلاجخمو مً و اإلاجاالث التي ال جػغ بمطلخت الُغص و اإلاجخمو، وحهمل 

ت لالؾدثماع ؛  زالٛ جُػُل اإلاشغوناث طاث ألاولٍى
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حؿانض صعاؾت الجضوي البىٕى ؤلاؾالمُت نلى الخهٍغ نلى َغص الاؾدثماع الخُُٓٓت ،  .5

ٔ مىهج اْخطاصي ؾلُم ،و الهمل نلى جغوٍج اإلاشغوناث التي جطب في  و جدلُلها َو

 ؛ مدٓٓت بظلٚ ؤَضاَا نضةألاولى ، مطلخت اإلاجخمو بالضعحت 

مً اإلاؿاَمت في جدؿحن اإلاىار الاؾدثماعي صعاؾت الجضوي البىٕى ؤلاؾالمُت  جمً٘ .6

ل  الهام الؿاثض مً زالٛ جىُٓت اإلاشغوناث مً اإلاىاوو  الشغنُت ، و الهمل نلى جمٍى

 ؛اإلاشغوناث اإلا٘غؾت لٓانضة الهمل الاْخطاصي ألازالقي  

اإلاغصوص الظي ًخدٓٔ هدُجت صعاؾاث الجضوي  في البىٕى ؤلاؾالمُت ًُّى الخٙالُِ مهما  .7

 ٗاهذ مغجُهت للُٓام بهظٍ الضعاؾاث.

 

 زالثا : أهمُت اخخُاز اإلاشسوعاث لدزاطت الجدوي للبىىن ؤلاطالمُت .

ؽ في الىٓافي البىٕى ؤلاؾالمُت الجضوي  تجخلخظ ؤَمُت ازخُاع اإلاشغوناث ٖمغخلت لضعاؾ

  الخالُت :

 هضوعة .اإلا طاث عئوؽ ألامىاٛ  يحر ازخُاع اإلاشغوناث  .1

 .الاْخطاصًت والاحخمانُتؤلعباح ل اإلاخىْو جدُٓٓها ازخُاع اإلاشغوناث  .2

 ازخُاع اإلاشغوناث اإلاؿانضة نلى اإلاىاَؿت . .3

 

 

 : الثالث  الفسع

ت .للمشسوعاث  الجدوي  دزاطت فيالبىىن ؤلاطالمُت  ملىماث  الاطدثماٍز

ٗان لؼاما نليها  ؤن حهمل  لًغع بلىى ألاَضاٍ التي جؿمذ البىٕى ؤلاؾالمُت بلى جدُٓٓها ،

لُت  نلى ت والخمٍى مو وجحرة الخؿىعاث اإلاالُت و الىٓضًت  للمىكىمت  جُُِ٘ ؤصواتها وضًُها الاؾدثماٍع

ُت  هت ؤلاؾالمُت، اإلاطَغ ت  بضعاؾاثالُٓام مً زالٛ غمً بؾاع الشَغ ٓاثمت ال الجضوي الاؾدثماٍع

 . ؾلُمتونٓاثضًت نلمُت ومٓىماث نلى ؤؾـ 

 أوال : اإلالىماث العلائدًت .

و  بن جدغي الخالٛ في الخمىٍل و الاؾدثماع َى مً ؤَم مهاًحر صعاؾاث الجضوي وجُُٓم اإلاشاَع

هت ؤلاؾالمُت و اؾخسضام وؾاثل في  "ؤلاؾالمُت ، للخإٖض مً   في البىٕى الالتزام بمٓاضض الشَغ

ُت مً  ت ، اْخطاصًت ،  مالُت ، احخمانُت ، وؾلٖى الهمل جخالءم مهها ، بهضٍ جدُٓٔ هٓلت خػاٍع

ٓا للمٓاضض و اإلاهاًحر الشغنُت  ، وجٓضًم البضًل ؤلاؾالمي 1 "مىكىع بؾالمي ، مما ًدٓٔ الخىمُت َو

                                                           
 . (27-28)عائشة الشرقاوي املالقي  ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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ٔ ؤؾـ ومهاًحر بؾالمُت ، و الهمل نلى جىمُت الُٓم الهٓاثضًت و  لضعاؾت وجُُٓم اإلاشغوناث َو

ٔ ألاوامغ و الىىاهي  ألازالُْت في اإلاهامالث لضي الهاملحن في البىٕى ؤلاؾالمُت و اإلاخهاملحن مهه َو

 . التي جدضص مهالم الاْخطاص ؤلاؾالمي 

 

 : اإلالىماث الاحخماعُت . زاهُا

 في صعاؾاث الجضوي ، جغج٘ؼ نليها البىٕى ؤلاؾالمُت في جخمثل اإلآىماث الاحخمانُت التي

مً زالٛ صْت ازخُاع اإلاشغوناث   اإلاىاػهت بحن جدُٓٔ الغبذ الاْخطاصي و الغبذ الاحخماعي،

و إلاؿخىي الهمالت و الضزل لضي ألاَغاص . ت التي حهىص بالىُو نلى اإلاجخمو ، َٖغ  الاؾدثماٍع

 

 زالثا  : اإلالىماث الفىُت .

ؼ  والُٓام نلى صعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت والاحخمانُت والُىُت بىٕى ؤلاؾالمُت الجٖغ

ٔ اإلاطغفي ب ُٓت لىغو الخؿـ الالػمت إلهجاح الدؿٍى غ ٗل ، و ضعاؾاث نلمُت مُضاهُت حؿٍى جَى

ٍت ،وبالخالي َةن البىٕى ؤلاؾالمُت  ال جٓخطغ َٓـ اإلاخؿلباث التي جػمً بْامت اإلاشغوناث الاؾدثماع 

ت ، بل ًخهضي طلٚ بلى صعاؾت مهاًحر  نلى مبض ؤ الخالٛ و الخغام نىض ازخُاع اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

 الاؾدثماع وجُُُ٘ها بما ًخُٔ مو مخؿلباث الخىمُت الاْخطاصًت و الاحخمانُت.

 

ت .   زابعا :  اإلالىماث البشٍس

ؼ نلى ازخُاع الٙىاصع الُىُت اإلاضعبت و الٓا ٔ م اإلاشغوناث صعة نلى صعاؾت وجُُٓوالتي جٖغ َو

ظا ازخُاع الهمالء الظًً ؾُهمل مههم ،  ؤؾـ ومهاًحر جخُٔ و اإلاىهج الهام للبىٚ ؤلاؾالمي ، ٖو

 والاَخمام بمشغوناتهم التي ٌؿاَم البىٚ في جإؾِؿها .

 

 

 : اإلاؼلـــــــب الثاوي

 في البىىن ؤلاطالمُت.اطت الظالمت اإلابدئُت لالطدثماز دز 

و في البىٕى ؤلاؾالمُت جخُٔ في بهؼ مغاخلها مو  بن نملُت صعاؾاث الجضوي وجُُٓم اإلاشاَع

ت ، يحر ؤجها ) صعاؾاث الجضوي ( جسخلِ ننها في مغاخل  جلٚ اإلاخهاٍع نليها في البىٕى الغبٍى

ت في ؤبجضًاث الهمل اإلاطغفي ؤلاؾالمي ، و في َظٍ الضعاؾت  ؼ ٖرؾِخم التوزؿىاث ؤزغي حهخبر غغوٍع
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نلى ؤَم هٓاؽ الازخالٍ في صعاؾت الجضوي اإلابضثُت  ، صون ج٘غاع إلاغاخل صعاؾاث الجضوي التي جم 

م )  الخؿّغ لها ( ًىضح صعاؾت  16في الجؼء الخاص بمغاخل الٓغاع الاؾدثماعي ، والشٙل ْع

 . الؿالمت اإلابضثُت لالؾدثماع في البىٕى ؤلاؾالمُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفــــــسع ألاٌو 

 . معـــُاز الظـالمت الشسعُت للمشسوع

لها بالطٌُ ؤلاؾالمُت ، َى الخإٖض مً  اإلآطىص بالؿالمت الشغنُت للمشغوناث اإلاؿلىب جمٍى

هت ؤلاؾالمُت  ، لِـ َٓـ نلى مؿخىي ججىب الغبا و 1نضم مسالُت اإلاشغوم اإلآترح ألخٙام الشَغ

شٙل الؿلو و الخضماث اإلادغمت ،بل نلى مؿخىي ألاولىٍاث ؤلاؾالمُت و الالتزام بالؿلٕى ؤلاؾالمي ب

                                                           
الؿىصان  -الخُجاوي ؾِس ي مدمض : صلُل جُٓم و ازخُاع و جىُُظ اإلاشغوناث بىاؾؿت البىٕى ؤلاؾالمُت ،  و ب٘غي نبض الغخُم بشحر  1

 (. 53صون ؾىت وشغ ،   ص )  –

ادة الخىظُف في اإلاجخمع .•   ٍش

  جدظين جىشَع الدخل .•

ت جدظين حىدة الحُاة •  اإلاادًت و اإلاعىٍى

 

 

  أن جىىن معامالجه اإلاالُت خالال•

 أن جىىن  طلعه و خدماجه خالال •

اث ؤلاطالمُت .   مبدأ •  ألاولٍى

  الالتزام بالظلىن إطالمي .•

تـــــالظالمت الشسعُ      

صافي اللُمت اإلاظافت اإلادلُت الحالٌ •

  اللىمي .للدخل 

  هفاءة اطخخدام اإلاىازد .•

 .جدظين ميزان اإلادفىعاث•

ادة •   الاطخلساز الاكخصادي .ٍش

  خماعُتالاحالظالمت      

الظالمت الاكخصادًت       

 الخىضُت باؾخ٘ماٛ الضعاؾت                 صعاؾت بًجابُت

 الخىضُت باؾخ٘ماٛ الضعاؾت                صعاؾت بًجابُت

في البىىن ؤلاطالمُت. دزاطت الظالمت اإلابدئُت لالطدثماز ( :    16الشيل زكم )    

 . الؿالب بنضاص مًاإلاصدز :    
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غث َُه ، ولظلٚ َةن اإلاشغوم 1نام  مجمىنت الاؾدثماعي ٌهخبر ؾلُما مً الىاخُت الشغنُت بطا جَى

 الشغنُت . مً اإلاهاًحر 

 . اإلاشسوععامالث اإلاالُت و طلع و خدماث اإلا مشسوعُت أوال : 

 . . أن جىىن معامالجه اإلاالُت خالال1

ٗاهذ مهامالجه اإلاالُت خالال ، بمهنى نضم وحىص مهامالث خغام        ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما شغنُا بطا 

ؤو َيها شبهت الخغام ، مثل الخهامل بالُاثضة ؤو ؤٗل ؤمىاٛ الىاؽ بالباؾل ، و جىضح وشغة َُئت 

ابت الشغنُت بالبىٚ ْاثمت اإلاهامالث اإلاالُت التي حهخبر يحر حاثؼة شغنا  ، و َظا الػابـ ًػمً 2الْغ

و بالخالي ًخسلظ ، ّ و ألاؾالُب يحر اإلادكىعة شغناجىحُه ألامىاٛ بلى مجاالث الىُو بالؿغ 

ً ، و الهمل نلى اؾدئطاٛ حظوع   الاْخطاص مً نملُاث جبضًض ألامىاٛ و اؾخًالٛ خاحاث آلازٍغ

 الُؿاص ألازالقي في الاْخطاص . 

 . . أن جىىن طلعه و خدماجه خالال2

جخجؿض مهالم الؿالمت الشغنُت خٛى ؾلو و زضماث اإلاشغوم ، بطا لم ًضزل في نملُاث       

ا َغ ً  ؤلاهخاج ؤو جىػَو ؾلو ؤو الخضماث التي ًَى ؤًت ؤوشؿت مدغمت ؤو مدل شبهت ،  و ًٓضمها لآلزٍغ

غ ؤو بوشاء اإلاالهي و الىىاصي اللُلُت للهب  اإلا ِؿغ و اللهى آال ٖةهخاج ؤو جىػَو الخمىع و لخىم الخىاٍػ

 ؤزالقي ...الخ 

 

 .    زاهُا :ألاولىٍاث ؤلاطالمُت

مُت في ًضزل في بؾاع الؿالمت الشغنُت مضي جماش ي اإلاشغوم اإلآترح مو ألاولىٍاث ؤلاؾال 

ت منها  ، و هي في ألاؾاؽ جمثل الؿلو و الخضماث  جدُٓٔ مخؿلباث اإلاجخمو ، اإلااصًت و اإلاهىٍى

 في اإلاجخمو ؤلاؾالمي . ٍدت ٖبحرةاإلاغيىبت مً شغ 

ؤن بلى اإلاجاالث ألاؾاؾُت ، ؾاإلاا  بن الاؾدثماعاث الهامت في الاْخطاص ؤلاؾالمي جىحه بؿهىلت

ْغاعاث الاؾدثماع اإلاخهلٓت بها جخد٘م َيها الضولت ، ؤما ْغاعاث الاؾدثماع اإلاخهلٓت باإلاشغوناث 

ٔ الخىحُه الخلٓاجي لالؾ دثماع في اإلاشغوناث التي تهم اإلاؿلمحن الخاضت َخىحيهها ًٙىن بما نً ؾٍغ

مً ؾٍغ ألاَغاص و اإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت بضاَو الخإزحر الضًني ، و الالتزام باألزالُْاث و اإلاهامالث 

                                                           
اإلاىؾىنت الهلمُت و الهملُت للبىٕى ؤلاؾالمُت : صلُل جدلُل الجضوي و جُٓم اإلاشغوناث مً مىكىع مطغفي بؾالمي ، ملخٔ  1

 (  .2/1ٌ ص )  1404-الٓاَغة  -مىؾىنت الاؾدثماع ، الاجداص الضولي للبىٕى ؤلاؾالمُت  
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 2
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ٓت يحر مباشغة مً زالٛ نملُاث الخدُحز و  ٔ جضزل الضولت بؿٍغ ؤلاؾالمُت ، ؤو ؾىاء نً ؾٍغ

ت في الاؾدثماع نلى خؿاب الخضنُم ؾىاء اإلااصي ؤو اإلاهىىي للمشغوناث ا لهامت طاث ألاولٍى

 اإلاشغوناث ألازغي .

ل ْػُت جىحُه الاؾدثماعاث مً مىؿلٔ اْخطاصي بدذ ، بط ؤن جىحُه ُدلجًمً٘ ؤًػا 

اخخُاحا للمجخمو ٌهني ؤن الؿلب نليها ٖثحر ، وػٍاصة  ألاٖثر الاؾدثماعاث إلهخاج الؿلو والخضماث

 
 
ضا  مً ألاعباح  مً حجم الؿلب حهني مٍؼ

 
ضا ؤما في  ،وبظلٚ جخدٓٔ مىُهت ٗل منهما ، اإلابُهاث ومٍؼ

ا للمجخمو  -الهاصًت  يحر قل الكغوٍ حَر وعؤي   -بمهنى ؤن َىإ ؤمىعا البض مً جلبُتها و جَى

ت التي  اؾدثماعاجه اإلاؿدثمغ الُغص جىحُه إلهخاج ؾلو ٖمالُت ، َمبضؤ الغشاصة الاْخطاصًت و الاؾدثماٍع

بشٙل جلٓاجي ؾُىحه اؾدثماعاجه لخدُٓٔ مخؿلباث اإلاجخمو َ وع ؤن ًخدلى بها اإلاؿدثمغ ،مً اإلاُغ 

ت لؤلَغاص و اإلااؾؿاث جىحه و بطُت شبه جلٓاثُت بلى  ، و نلى َظا ألاؾاؽ َةن الغيباث الاؾدثماٍع

اث ، بمهنى آزغ ؤن اؾدثماعاث  ٔ ألاولٍى جدُٓٔ مخؿلباث اإلاجخمو ، و مخؿلباث اإلاجخمو حؿحر َو

اث .  ٔ مىخى ألاولٍى  ألاَغاص جىحه َو

 

ا مً خُث و  لٓض وغو الهلماء مهاًغ صُْٓت للخمحز بحن ؤهىام اإلاطالح و الترحُذ بُنها  ، َٓؿمَى

اث و الخاحُاث و  ا بلى الػغوٍع ا خؿب صعحت انخباَع حهلٓها بدُاة الىاؽ بلى زالزت ؤْؿام  و عجبَى

م )   1الخدؿِىاث اث ؤلاؾالمُت في الاؾدثماع 17، و الشٙل ْع  :( اإلاىالي ًىضح َغم ألاولٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و مجمو الُٓه ؤلاؾالمي الضولي : اإلاطالح     1 اعة اإلاْى ش ٍػ  . 02/04/2005اإلاغؾلت و جؿبُٓاتها اإلاهاضغة ، جاٍع

http://www.islamonline.net/arabic/doc/2004/03/aryjcle06.shtml.  
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 .طالمي ؤلا زالثا : الالتزام بالظلىن 

التزام اإلاشغوم بالؿلٕى ؤلاؾالمي ، ؤن ًٙىن اإلاشغوم مطمما نلى ؤؾاؽ مماعؾت ًٓطض      

الؿلٕى ؤلاؾالمي في ٗل مغاخله ، و اإلآطىص بالؿلٕى َىا الالتزام بٙل اإلاهاًحر ألازالُْت التي وعصث 

م مثل نضم الاخخٙاع ، و نضم الاؾخًالٛ لخاحاث الىاؽ و ما شابهها مً ؤزالّ يحر  في الٓغآن الٍ٘غ

 .1بؾالمُت

 2:  الهىاضغ الخالُت  ً ازخطاع الؿلٕى ؤلاؾالمي في اإلاجاٛ الاْخطاصي في٘و ًم

 ؛ر الٓغاعاث لطالح اإلاشغوم حنضم ؤٗل ؤمىاٛ الىاؽ بالباؾل و بنؿاء الغشىة لخًُ .1

 ؛نضم بسـ الىاؽ ؤشُائهم، ٖةجبام ؤؾالُب يحر ناصلت  .2

 ،نضم الخبظًغ في الخطمُم ؤلاوشاجي و ؤلاهُاّ بشٙل نام  .3

ٗالٓغابت و اإلاطالح  .4 نضم بؾىاص مؿاولُت جىُُظ ألانماٛ للؿُهاء ألي ؾبب مً ألاؾباب 

 ؛الصخطُت 

ٗاة في خؿاباث اإلاشغوم . .5   نضم بيُاٛ الؼ

                                                           
 ( . 52)  ص ، طٍٖغ ؾبٔ مغحو ، مدمض ؾِس ي الخُجاوي و بشحر الغخُم نبض ب٘غي  1
 ( .2/10 )ص ،  طٍٖغ ؾبٔ مغحو ، ؤلاؾالمُت للبىىٕ الهملُت و الهلمُت اإلاىؾىنت 2

 . بنضاص الؿالب مًاإلاصدز :    

( :  هسم ألاولىٍاث ؤلاطالمُت .  17الشيل زكم )     

اث ، و الهدف منها هى جِظير الحُاة و زفع اإلاشلت عنهم . يه  ما خسج عً إػاز الظسوٍز

ت و الدًيُت .،الداء أل هي ول ما اشخمل على جىفير مظخلصماث اإلاعِشت    ىاحباث الدهٍُى

دها زفاهُت في خدود ما حظمذ به حعالُم دًيىا ؤلاطالمي الحىُف . هي ٍص  اإلاظخىي الري ًجمل الحُاة و ًدظنها ٍو

 

ــالظسوٍز ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ اث ـــ  

ــــــــالحاحُ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ اث ـ  

ىاثِالخدظ  
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 :الفــــــسع الثاوي 

 .الظـــالمــت الاحخمــــاعُت 

في غل الىكام الاْخطاصي ؤلاؾالمي ًطب في جدُٓٔ مطلخت  بن جىحُه ألامىاٛ لالؾدثماع 

خدٓٔ نلى عؤؽ اإلااٛ ل اإلاداَكت الُغص و اإلاجخمو مها ،  في الاهخُام باألمىاٛ في ضىعة ؤعباح مو

اث هللا مطالح اإلاجخمو وعناًت خٔ ٔ الترجِب الشغعي لؤلولٍى  . في َظٍ ألامىاٛ َو

ادة الخىظُف في اإلاجخمع .   أوال  : اإلاظاهمت في ٍش

ٔ الؿعي والابخًاء وؾلب الُػل مً  بةلخاح ًدث ؤلاؾالم وج٘غاع نلى الهمل اإلاىخج ، نً ؾٍغ

ؤَضاٍ  خُث ؤهه مً،  1وال ًسُى ما للهمل مً صوع عثِس ي في نملُت ؤلاهخاج والاؾدثماع   هللا حهالى

الهمالت الٙاملت في اإلاجخمو ، ججهل مىه مجخمها ْاصعا نلى الىكام الاْخطاص ؤلاؾالمي ، جدُٓٔ 

اصة  ؤلاهخاج الٓىمي ، طلٚ ؤن الثروة الخُُٓٓت للمجخمو  مً ألانماٛ ٌؿـاَم به  مماعؾت نمل في ٍػ

 . 2هي ْىجه الهاملت

اصة الخىقُِ  في اإلاجخمو ، و نمل       و بظلٚ ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما احخمانُا ، بطا َى ؾاَم في ٍػ

لت منها  -نلى امخطاص ؤٖبر ْضع ممً٘ مً الُض الهاملت  الهاؾلت نً الهمل في  -و زاضت اإلاَا

 البالص ؤو اإلاىؿٓت اإلاغاص بْامت اإلاشغوم َيها ، و مىؿٓت جىاحض البىٚ ؤلاؾالمي، و ل
 
كهغ ظلٚ ًجب ؤن ج

ؼ اإلاشغوناث  صعاؾت اإلاشغوم  آلازاع الٙلُت للمشغوم نلى الهمالت ، و َظا ال ٌهني بالػغوعة َع

اإلاهخمضة نلى الخ٘ىىلىحُا الهالُت  في ؤلاهخاج و الاؾخسضام ، زاضت منها اإلاشغوناث التي جدل آلاالث 

ٗاهذ زضماث و مىخجاث اإلاشغوم بشٙل ٖبحر في الهمل مدل ؤلاوؿان ، بل نلى اله٘ـ جماما بطا 

لت مً هاخُت الجىصة الهالُت  .  مً طوي ألاولىٍاث في ؤلاهخاج ، ؤو اإلاَا

 

  زاهُا  :  جدظين جىشَع الدخل .

لهل ما ًمحز اإلاظَب الاْخطاصي ؤلاؾالمي نً يحٍر مً اإلاظاَب الاْخطاصًت  ، َى اهُـغاصٍ 

، و بظلٚ جػاٍ بلى 3للخىػَو ًمىو مً جغاٖم عؤؽ اإلااٛ بطىعة تهضص الخىاػن الاحخماعي  صُْـٔ بىكام

 ؾالمت اإلاشغوم احخمانُا مضي مؿاَمخه في جدؿحن جىػَو الضزل بحن اإلاىاؾٔ و بحن ألاحُاٛ .

                                                           
ل : الُٓىص 1 و  ؤخمض الطضًٔ حبًر ش صزٛى اإلاْى  . 19/03/2005التي جغص نلى اؾدثماع ألامىاٛ في ؤلاؾالم ، جاٍع

http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=42.   

 الؿبهت ، الٙىمبُىجغ و للؿبانت الضولُت الغاًت ،  جؿبُٓه آزاع ، ؤَضاَه، زطاثطه، ؤلاؾالمي الاْخطاصي الىكام:  ًىؾِ ببغاَُم 2

 . (151) ،ص 2000- الٓاَغة – الغابهت
 (  87) ص ، وشغ ؾىت صون  – لبىان –لليشغ الهغب لؿان صاع ، مىاهجه و مٓىماجه ؤلاؾالمي الاْخطاص:  ؤباقت صؾىقي ببغاَُم 3

http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=42
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مً  –مً مىكىع جدؿحن جىػَو الضزل   -بن اإلاشغوم اإلاطمم لِؿخُُض مىه ؤلِ مالٚ ؤَػل      

مً  -خُُض مىه نشغة مالٕ ، و اإلاشغوم اإلاطمم لدؿخُُض مىه ؾبٓت َٓحرة وؿبُا ؤَػل مشغوم ٌؿ

مً اإلاشغوم اإلاطمم بدُث حؿخُُض مىه الؿبٓت الًىُت َٓـ، و  -مىكىع جدؿحن جىػَو الضزل 

مً مىكىع جدؿحن جىػَو الضزل بحن  -اإلاشغوم اإلاطمم لطالح مىؿٓت مخسلُت صازل البالص ؤَػل 

شغوم اإلاطمم لُدضر جىاػها بحن إلاشغوم اإلاطمم لطـالح مضًىت مخدػغة يىُت ، و اإلامً ا -اإلاىاؾٔ 

مً مىكىع جدؿحن جىػَو الضزل بحن  -ل ألاحُاٛ الٓاصمت ؤَػل ُزمضال ألاحُاٛ الخاغغة و ُزمضا

 .1مً اإلاشغوم اإلاطمم لدؿخُُض مىه ألاحُاٛ الخاغغة َٓـ -ألاحُاٛ 

و نلى طلٚ ًٙىن اإلاشغوم الظي ال ًدضر جدؿِىا و جىاػهىا وؿبُا في جىػَو الضزل ببحن الؿبٓاث      

ىغا بؾالمُا ، و الهضٍ مً وعاء طلٚ واضح و مُهىم بشٙل  ؤو اإلاىاؾٔ ؤو ألاحُاٛ ، ًٙىن مَغ

دت مدضصة مً اإلاجخمو ، و  ـ الاخخٙاع و ج٘ضٌـ الثروة في ًض شٍغ نضم مباشغ ، ؤؾاؾه نضم جَ٘غ

بيُاٛ ؾبٓت َامت مً اإلاجخمو و هي الؿبٓت الُٓحرة الٙاصخت، و التي مً خٓها هي ألازغي ؤن جىهم 

ً بضوعَم خٔ جإمحن  بىطِب عيض مً الخُاة  ، و غغوعة الخُ٘حر في ؤحُاٛ الًض لُىالىا َم آلازٍغ

مت في اإلاؿخٓبل ، و في َظا اإلآام ال وؿخظٖغ امخىام نمغ بً الخؿاب  نً  -ض ي هللا نىه ع  -خُاة ٍٖغ

جٓؿُم يىُمت ؤخض الخغوب نلى الجىىص اإلاؿلمحن ،بحجت ؤن ال هُ٘غ َٓـ في خاغغها ، بل نلُىا 

لهم ما ًُ٘ل حؼءا مً مخانب الخُاة و مشٓتها ، بةْامت  ًهام  الخُ٘حر في مؿخٓبل ؤحُالىا ، و ؤن 

 اإلاشغوناث التي جدٓٔ طلٚ . 

 

 جدظين حىدة الحُاة  ) اإلاادًت و اإلاعىىٍت ( .  زالثا :

ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما احخمانُا بطا َى ؾاَم  بشٙل واضح في جدؿحن حىصة الخُاة اإلااصًت و 

ت مً مىاخيها اإلاسخلُت ، اهؿالْا مً هكاَت اإلادُـ مً زالٛ نضم حصجُو اإلاشغوناث  اإلاهىٍى

اإلاشغوناث  اإلاؿببت للػىغاء في اإلاىاؾٔ الهمغاهُت  نضم حصجُو،و اإلالىزت للبِئت و اإلاضمغة للؿبُهت 

اث  ، ٖةْامت اإلاؿاعاث في اإلاىاؾٔ و الخجمهاث طاث ال٘ثاَت الؿٙاهُت الهالُت ، و انخماص اإلاشغون

 اإلآللت لالػصخام في اإلاغوع.

ال ًُ٘ي لٙي ًٙىن اإلاشغوم ؾلُما ؤن ٌؿهم في جدؿحن الكغوٍ البُئُت ، بل ًجب َػـال نً      

ت ، َاإلاشغوناث اإلابيُت نلى طل ٚ ؤن ًٙىن بؾهام اإلاشغوم واضخا في جدؿحن حىصة الخُاة اإلاهىٍى

ىغت ، و  حصجُو ؤلاؾغاٍ و الخبظًغ و اإلاطممت لضَو الًغاثؼ و الشهىاث بضون غىابـ مَغ

                                                           
 ( . 2/44 ، 2/43)  ص ،  طٍٖغ ؾبٔ مغحو ، ؤلاؾالمُت للبىٕى الهملُت و الهلمُت اإلاىؾىنت  1
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ىغت جماما مت بدُث حؿبب اإلاىاَؿت الٓاجلت اإلاشغوناث اإلاطم في الىكام الاْخطاصي  1هي مَغ

 .ؤلاؾالمي 

بن جدُٓٔ حىصة الخُاة و جدؿُنها ال ًٙىن َٓـ باشتراؽ اإلاشغوناث الخالٛ ، بل ؤًػا ًجب 

ٓت حؿاَم في   غغوعة  جطمم اإلاشغوناث نلى ؤن جٓضم  ؾلها و زضماث طاث حىصة نالُت  بؿٍغ

ا و ماصًا.  جدؿحن قغوٍ الخُاة  مهىٍى

    

 

 :الثالث  الفسع 

 الظـــالمــت الاكخصــــادًت. 

مجمىنت لٙي ًٙىن اإلاشغوم ؾلُما اْخطاصًا ، حشترؽ البىٕى ؤلاؾالمُت ؤن جخىَغ في اإلاشغوم  

مخٙاملت مً الشغوؽ التي جطب في مطلخت الُغص ، اإلاجخمو و الاْخطاص الىؾني ، و جغعى ؤَضاٍ 

 اإلاشغوم الاؾدثماعي . 

 أوال :  صافي اللُمت اإلاظافت اإلادلُت الحالٌ للدخل اللىمي .

ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما بطا َى ؤغاٍ بغاَت مالثمت للضزل الٓىمي في قل حشًُل خالٛ ، و 

 ،ً  مً ألاحىع ، اإلاغجباث ، اإلاٙاَأث ، اإلاؼاًا الهُيُت ، مغجباث اإلاضًٍغ
 
حشمل الُٓمت اإلاػاَت ٖال

ً الخإمُىاث الاحخمانُت  و الػمان الاحخماعي ، و ٖظلٚ  عص ، و ؤي  الاَخالٕؤحهاب اإلاؿدشاٍع

لؤلْؿاؽ لدؿضًض ؤضل عؤؽ اإلااٛ و ؤًػا الػغاثب ، و الجمإع ، و ألاعباح اإلادخجؼة ، و ألاعباح 

 . 2اإلاىػنت ) نلى اإلاىصنحن و اإلاالٕ(

بن الهبرة لِؿذ بالُٓمت اإلاػاَت التي جىػم زاعج البالص، و بهما الهبرة في الُٓمت اإلاػاَت 

اإلاػاَت ٕ ًٓاٛ ؤن الهبرة بالُٓمت اإلاشغوم ، و لظ البلض اإلآام َُهاإلاىػنت نلى اإلآُمحن صازل 

 اإلادلُت و لِؿذ الٓىمُت.

 

 زاهُا :  هفاءة اطخخدام اإلاىازد .

ؼ اإلاشغوم بؾالمُا ، َ ٓضع بحهخبر الُ٘اءة الاْخطاصًت للمشغوم مً ؤَم الهىامل لٓبٛى ؤو َع

ضعجه نلى الخسطُظ ألامثل للمىاعص بٓضع ما ٌؿخمغ  ،  3اإلاشغوم وجخدٓٔ مىاَههُٖاءة اإلاشغوم ْو

                                                           
 ( .2/45، ص )  هُـ اإلاغحو الؿابٔ 1
 ( .41/ 2، ص ) هُـ اإلاغحو الؿابٔ 2
 ( . 105ؤشٍغ مدمض صوابت : هدىي صعاؾت حضوي بؾالمُت ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  3
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ت مماعؾت اليشاؾاث الاْخطاصًت مـً زالٛ الخُٓض و  هت ؤلاؾالمُت ؤن جخم خٍغ جٓط ي ؤخٙام الشَغ

 .خؿً اؾخًالٛ مىاعص ؤلاهخاج ، وصون ؤي جبضًض ؤو جبظًغ ؤو ؾىء اؾخًالٛ و اؾتهالٕ  بػابــ

عص و ُٖاءة اؾخًاللها ، بما ؤلاؾالمي حؿخىحب اإلاداَكت نلى جىمُت اإلاىا و اهػباؾُت الاْخطاص 

 . ًدٓٔ الىُو الاْخطاصي للمجخمو ، و بما ًدُؼ الىمى الاْخطاصي اإلايشــىص

 

 زالثا :  جدظين ميزان اإلادفىعاث .

لٙاَت اإلاهامالث التي  محزان اإلاضَىناث  َى مجمىنت مً الخؿاباث التي حه٘ـ ضـىعة مىحـؼة

ًمً٘ حهٍغِ محزان اإلاضَىناث بإهه ص الهالمي زالٛ َترة مهُىت، ٖما ججغي بحن بلض مهحن والاْخطا

ت البػاجو والخضماث و وزاثٔ الضًىن واإلالُ٘ت الخاضلت بحن  زالضت مىحؼة للُٓمت الىاججت نً خٖغ

اإلآُمحن وعحاٛ ألانماٛ مً حهت والخٙىمت واإلااؾؿاث ألازغي مً حهت ؤزغي، في صولت ما وباقي 

ُترع جىاػن الجاهب الضاثً مو الجاهب  اْخطاصًاث صٛو الهام وزالٛ َترة مدضصة )ؾىت واخضة( ٍو

 . 1اإلاضًً للمحزان 

ًمً٘ للمشغوم ؤن ٌؿاَم في جدؿحن محزان اإلاضَىناث بطا ْام بةهخاج ؾلو بضًلت لالؾخحراص ، 

ؤو بخطضًغ ؾلو لم جً٘ مطضعة مً ْبل ، ؤو لم جً٘ جطضع ؾابٓا بىُـ  ال٘مُت ،  و َظا الهامل 

 ْض ال ًٙىن مهما باليؿبت للبالص طاث الُاثؼ مً الهملت الطهبت ، ؾىاء للبتروٛ ؤو ألي ؾبب آزغ.

 

 الاطخلساز الاكخصادي . زابعا :

ًٓطض باالؾخٓغاع الاْخطاصي ، طلٚ الىغو الظي ًخُاصي َُه الاْخطاص الٓىمي خاالث 

ْخطاصي لالْخطاص الٓىمي الدشًُل في ال٘ؿاص و الخطخم ، و ًدٓٔ الاؾخٓغاع الا الازخالٛ، اإلاخمثلت

 . 2ؤلؾهاعلاث الخاصزت في اإلاؿخىي الهام الٙامل ، و ًجىبه مً الخٓلب

ؾاَم في جدُٓٔ ؤو اإلاداَكت نلى  و ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما مً الىاخُت الاحخمانُت بطا 

زالٛ نضة  ؾخٓغاع الاْخطاصي في البالص اإلآام نلى ؤعغها ، و مؿاَمت اإلاشغوم في طلٚ جٙىن مًالا 

ٗاهذ مىخجاث اإلاشغوم و  ؾّغ ، ؤَمها ؤن جاصي مىخجاث اإلاشغوم بلى جسُُؼ ألاؾهاع ، زاضت بطا 

ػت مً اإلاؿتهل٘حن ، و ؤًػا ًجب ؤال ًاصي بْامت اإلاشغوم بلى اعجُام  زضماجه حًؿي ْانضة نٍغ

 ؤؾهاع مىاص ؤزغي ؤو ؾلو ؤزغي وؾُؿت ؤو جهاثُت.

                                                           
و الخطخم الىٓضي ألاؾباب وؾغ  اقم مىس ى حاؾم :ٗ  1 اعة اإلاْى ش ٍػ  . 11/03/2007ّ اإلاهالجت ، جاٍع

 http://www.almadapaper.com/sub/08-169/p04.htm 

 ( . 277، 151، ص ) ، مغحو ؾبٔ طٍٖغببغاَُم ًىؾِ  2

http://www.almadapaper.com/sub/08-169/p04.htm
http://www.almadapaper.com/sub/08-169/p04.htm
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لهًمً٘ بغاَت نىاضغ ؤزغي جضزل في  مً  ابؾاع الؿالمت الاْخطاصًت للمشغوناث اإلاغاص جمٍى

 1ؾٍغ البىٕى ؤلاؾالمُت ،  و منها ما ًلي : 

غ َيها نىاضغ بهخاج مدلُت التياإلاشغوناث  .1  ؛ جخَى

 ؛للخطضًغ جٙىن مىحهت التياإلاشغوناث  .2

 نلى مىاعص البىٚ مً الهمالث التياإلاشغوناث  .3
 
 ؛ألاحىبُت  ال حشٙل غًؿا

و ؤو نملُاث ؤزغي ْاثمت للبىٚ جسضم مشا التياإلاشغوناث  .4  ؛َع

 ؛والهاإلاُت  جٙىن ؤْل خؿاؾُت للخٓلباث اإلادلُت التياإلاشغوناث  .5

 ؤو الخدضًث التياإلاشغوناث الٓاثمت  .6
 
 . جدخاج للخىؾو ؤَُٓا

 
 حؼثُا

 
 

 : الثالث  اإلاؼلب

 دزاطت الجدوي الخمىٍلُت

ت اإلاخاخت صعاؾت الجضوي الُىُت جإحي صعاؾت الجضوي اإلاالُت بهض  ُٓت للُغص الاؾدثماٍع والدؿٍى

حز  نلى، و ، وج٘مً ؤَمُتها في جدضًض الغئٍت اإلاالُت للمشغوم  غىء  نلىالهُٙل اإلاالي للمشغوم  التٖر

لًغع جضبحر ألامىاٛ اإلاؿلىبت إلوشاء و  اإلاطاصع اإلاالُت اإلاخاخت ، و جٙلُت ألامىاٛ للهُٙل اإلاالي اإلآترح

 ُل اإلاشغوم و الالتزاماث التي جترجب نلى طلٚ.حشً

 

 

 : ألاٌو  الفسع

ت  . ل الفسص الاطدثماٍز  جددًد مصادز جمٍى

ل الخضَٔ اإلاالي الضازل للىخضة اإلاداؾبُت مً طاث الىخضة   ًٓطض بمطاصع ،الخمٍى

ألاولى الاْخطاصًت ومً زاعحها ، و الظي ٌؿخسضم في الاؾدثماعاث اإلاخهضصة التي جبضؤ مً اللخكت 

 َةن اللجىء بلى اؾخهماٛ َظٍ اإلاطاصع  ، 2اإلاشغوم و ختى الخطُُت الُهلُت له  ءالهدشا
 
و ؾبها

                                                           
و :   بىٚ َُطل ؤلاؾالمي الؿىصاوي1 اعة  اإلاْى ش ٍػ  . 12/02/2005مغشض ؤنماٛ الاؾدثماع ، جاٍع

 http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=68  

ٗاصًمُت الهغبُت اإلاُخىخت 2  ( . 103، ص )2007 –الضهمإع  –في الضهمإع  ولُض هاجي الخُالي : الخدلُل اإلاالي ، ميشىعاث ألا

 

http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=68
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لُت مً ْبل اإلااؾؿت ، البض ؤن حؿبٓه صعاؾت مهمٓت و صُْٓت إلاسخلِ الخٙالُِ التي جترجب   الخمٍى

ل  صون آزغ. ينلى انخماص مطضع جمٍى

 

ل و  جضبحر ألامىاٛ الالػمت لدشًُل اإلاشغوم ، مً زالٛ اإلاُاغلت ؤو جغج٘ؼ نلى نملُت الخمٍى

ٔاإلاؼج بحن نضة مطاصع مالُت مخاخت ،  ل ، بال ؤن  َو ل و مٓضاع الخمٍى ؤؾـ خاحت اإلاشغوم للخمٍى

ل  ٗان الخمٍى ل اإلاخاخت جخهضص بحن مطاصع صازلُت ) طاجُت ( و ؤزغي زاعحُت ، ؾىاء  مطاصع الخمٍى

       ، ٖما ًىضح طلٚ الشٙل ٛ ؤو الخجضًض ؤو الطُاهت ؤو مجغص الدؿىٍٔلًغع الخىؾو ؤو ؤلاخال

م )   ( الخالي : 18ْع

 

 

 

 

 

                                                           
  بها حهخمض صعاؾت الجضوي اإلاالُت نلى مجمىنت مً البُاهاث و اإلاهلىماث ألوحه الخٙالُِ اإلاسخلُت في اإلاشغوم , ًخم جدلُلها و جبٍى

ٗالخالي:غمً ْىاثم مالُت  , وهي 

  تالخيلفت ٗاَت ما ًىُٔ نلى اإلاشغوم مىظ بضاًت الخُ٘حر فى نملُت الاؾدثماع ختى صوعة الدشًُل الهاصًت   :الاطدثماٍز وهى 

 وحشمل ٖال مً :, ألاولى

و اإلاشغوم ، الؿاْت ؤلاهخاحُت و اإلاهضاث (. - ت لؤلضٛى ؤلاهخاحُت) مْى  الخٙلُت الاؾدثماٍع

ِ التروٍج, الترازُظ - ِ الخإؾِـ ) مطاٍع ً الٓاهىهُحن...(.                مطاٍع ِ اإلاؿدشاٍع  ، مطاٍع

 . عؤؽ اإلااٛ الهام -

ل الخاعجي زالٛ َترة بْامت اإلاشغوم) مٓابل الخطٛى نلى الٓغوع ( . -  جٙلُت الخمٍى

 وحشمل حملت الخٙالُِ ْطحرة ألاحل ، جٙالُِ مؿخلؼماث الدشًُل لضوعة واخضة وجٙالُِ ألاحىع   :جيالُف الدشغُل

ىص والؿاْت  واإلاغجباث  ًغع بنضاص صعاؾاث الجضوي ًمً٘ جٓؿُم جٙالُِ الدشًُل بلى اإلاجمىناث الخالُت:ول, والْى

ِ الدشًُل)جٙلُت الخاماث ، جٙلُت مؿخلؼماث ؤلاهخاج وجٙلُت الهمالت( وجمثل الجاهب ألاٖبر مً  - مطاٍع

 الخٙالُِ.

ت  -  .   اإلاطاٍعِ ؤلاصاٍع

ِ اإلاالُت.  -  اإلاطاٍع

 

 

 



 

 
107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .للخمىٍل)الخمىٍل الراحي(  الداخلُتاإلاصادز  :  أوال

ل الظاحي هخبر ٌ  مً ؤَم اإلاطاصع التي جىليها البىٕى ؤَمُت زاضت نىض الُٓام   الخمٍى

لُت للمشغوم ، و جٙاص جٙىن اإلاطاصع الظاجُت مهضومت الخٙلُت مً وحهت هكغ  بالضعاؾاث الخمٍى

 .اإلاشغوم ، ألجها نباعة نً خّٓى ؤصخاب اإلاشغوم 

ل الظاحي بلى الُٓمت اإلاػاَت التي خٓٓتها اإلااؾؿت  شحر مطؿلح الخمٍى  ،1ابمغصوصًتهَو

ت للماؾؿت ، ؤو مً مطاصع نغغُت صون اللجىء بلى مطاصع زاعحُت   2واإلاخىلضة نً الهملُاث الجاٍع

لت وؿبُا ،  خت ؤو ؾٍى ل الظاحي و جخٙىن مط، والتي جبٓى جدذ جطٍغ اإلااؾؿت بطُت مْا اصع الخمٍى

ٗاث مً   ألاعباح اإلادخجؼة .، اإلااوهاث واإلاسططاث ،  الاَخال

 

 

                                                           
  ْغاعاث بصاعة ٔ ل َو ل الظاحي بلى اؾخسضام حؼء مً بًغاصاث اإلايشإة في نملُت الخمٍى ل  الخاص: ٌشحر  الخمٍى ل الظاحي والخمٍى الخمٍى

ل . ل  الخاص مؿاَمت ضاخب ؤو ؤصخاب اإلايشإة في نملُت الخمٍى ُهم مً الخمٍى  ً  اإلايشإة ، في خحن 

1
 Norbert Guedj :finance d’entreprise ,les règles du  jeu  ,édition d’organisation –France – 2001,p(364).   

2
ــــالًُ نبض  ـــ ـــ تــؤلاؾ٘ىض – الخضًث الهغبي ،اإلا٘خب الٓغاعاث اجساط ،مضزل اإلاالُت ؤلاصاعة:   ىُيخ اعـــ ــــوش ؾىت صون  – ٍغ  (. 413) ،ص غــ
 

ت  مصادز (  : 18الشيل زكم )   .جمىٍل اإلاشسوعاث الاطدثماٍز  

.مً بنضاص الؿالب اإلاصدز :   

ل  مصادز الخمٍى

ل الخازجي   الخمٍى

ل الخأحيري  إصداز ألاطهم ل باللسوض  الخمٍى الخمٍى

ل الخأحيري   الخمٍى

ل الداخلي )الراحي (  الخمٍى

اإلاؤوهاث    

  ناالاهخال

 ألازباح اإلادخجصة
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 الاهخالن :  .1

ٌهٍغ الاَخالٕ بإهه جإُٖض وجثبُذ للخؿاعة التي جدضر في ُْمت ألاضٛى الثابخت التي جخضَىع 

ذ ى بظلٚ ًمثل، 1 ُْمتها بمغوع الْى جي في ُْمت ألاض َو  اهدُجت الؾخسضامه تالثابخ ٛ ى الىٓظ الخضٍع

 . االؼمني ؤو قهىع مسترناث حضًضة خلذ مدله اؤو جٓاصمه

نملُت بناصة  مً زالٛ  ًخجلى،في اإلااؾؿت   صوعا مالُا ونلى َظا ألاؾاؽ َةن لالَخالٕ 

ً ألامىاٛ اإلاؿدثمغة في ألاضٛى الثابخت،  ت ًخم حجؼ والتي جٍٙى  وحهلها ، اإلاتراٖمت ننها اإلابالٌ الؿىٍى

ل طاحي  .جدذ جطٍغ اإلااؾؿت ٖخمٍى

 ٕ ، َةجها جىطب ٗلها خٛى : ومهما حهضصث الؼواًا التي ًىػغ مً زاللها لالَخال

 جُُٓم الاهسُاع الخاضل في ُْمت ألاضٛى ؛ .أ 

ل هُٓاث هٓضًت َهلُت وآهُت بلى جٙلُت خُُٓٓت مؿخٓبلُت . .ب   جدٍى

 اإلاؤوهاث و اإلاخصصاث : .2

جلٚ الخٙالُِ التي حهىع الخؿاثغ اإلادخملت لؤلضل يحر  الٓابل لالَخالٕ ، ؤو الخؿاعة  وهي

اإلااؾؿت التي جىغو في خؿاب ؤو هي حؼء مً ؤمىاٛ  ، 2التي جالخل في الخطىم اإلاؿخدٓت الضَو 

ؤو جدمل ؤنباء مم٘ىت في اإلاؿخٓبل  و التي ًجب ؤن جٙىن في هُـ ،جددؿبا لخؿاثغ مدخملت ًجمض 

 . 3الؿىت 

ل الظاحي ؾىي ماوهت   ؤهىام اإلااوهاث و  نضًضة ، وال ًازظ في الانخباع ؤزىاء اخدؿاب الخمٍى

 .4الخضوي ، التي حشمل ٖال مً جضَىع ُْم الظمم ) الخّٓى ( ،و جضَىع ُْم ألاوعاّ اإلاالُت 

 اإلادخجصة :   ألازباح  .3

الُاثؼ الٓابل للخىػَو الظي خٓٓه اإلاشغوم زالٛ الؿىت  هي نباعة نً طلٚ الجؼء مً

ت ؤو الؿىىاث الؿابٓت،  ولم ًضَو في شٙل جىػَهاث لؤلعباح نلى اإلاؿاَمحن ، والظي ًكهغ في  الجاٍع

)الٓاهىهُت ؤْؿامها  بمسخلِاإلاحزاهُت الهامت  في نضة خؿاباث مؿخٓلت ًؿلٔ نليها اؾم الاخخُاؾاث 

ت ( ،  لًغع جدُٓٔ َضٍ ؤو ؤَضاٍ مهُىت . الىكامُت ،الاخخُاؾاث الخهاْضًت و الازخُاٍع

                                                           
1
 A.Boukhear et P. conso : la gestion financière adaptée au contexte algérien, op / dunod- France – 

1984,p(120 ) . 
2
 G. Depalace : Gestion financière de l’ entreprise ,Ed Sirey – s . p  - 1997.p(15) . 

3
 ( . 24)  ص ، 1990 – الجؼاثغ – اإلادمضًت صاع ، الدؿُحر مغاْبت جٓىُاث:  نضون  صاصي هاضغ 


 جىٓؿم اإلااوهاث بلى: 

 ماوهاث الخضوي:  وهي جبحن الُٓمت الىاْطت لهىاضغ ألاضٛى يحر الثابخت ) اإلادؼوهاث ( ؛ 

 . ىم ، مغجبـ بيشاؽ اإلااؾؿت  ماوهاث الخؿاثغ و الخٙالُِ : وهي جمثل ألامىاٛ اإلاٙىهت بٓطض مىاحهت خاصر مدخمل الْى

 
4
 A.Boukhear et P. conso , op.cit, p(120 ) . 
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 .اإلاصادز الخازحُت للخمىٍل )الخمىٍل الخازجي (زاهُا : 

ٗاٍ، َةن اإلااؾؿ ل الظاحي يحر  ل الخاعجي الظي ٌشمل  تنىضما ًٙىن الخمٍى جلجإ بلى الخمٍى

اصة في عؤؽ اإلااٛ ؤو اإلاؼج ، اإلاشغوم  مً مطاصع زاعج اإلاخإجُت ٗاَت ألامىاٛ  في شٙل اْتراع ؤو ٍػ

ل الخإححري  بُنهما في آن واخض  .ؤو  في شٙل الخمٍى

م الاكتراض: .1   الخمىٍل عً ػٍس

ل ألاحل،  ٔ الاْتراع، ؤي الاثخمان اإلاطغفي و اإلاالي اإلاخىؾـ والؿٍى ل الخاعجي نً ؾٍغ الخمٍى

ت لوالتي جٙىن في شٙ ت، الخؿاب الجاعي اإلاُخىح)  الٓغوع الخجاٍع ( ، ؤو في شٙل ألاوعاّ الخجاٍع

ُت ْطحرة ألاحل ّ ) الٓغوع اإلاطَغ  .ت( الٓغع اإلاىؾمُ و  السخب نلى اإلا٘شٍى، حؿهُالث الطىضو

م إصداز أطهم .2  : الخمىٍل عً ػٍس

اصة عؤؽ اإلااٛ، وطلٚ بؿغخها لالٖخخاب ؾىاء  للخطٛى نلى اإلاىاعص اإلاالُت الخاضت مً ؤحل ٍػ

 . نلى اإلاؿاَمحن الٓضامى ؤو الجضص

 ر الخمىٍلي( . يحخأر الدشغُلي، اليحخأري )اليحخأالخمىٍل ال  .3

ل ال  ري َى الخطٛى نلى ؤضل مً ألاضٛى لالهخُام به و اؾخسضامه وخُاػجه لُترةححخإالخمٍى

ٙىن مدىعٍ ألاؾاس ي بطىعة ؤو بإزغي َى ؤلاًجاع ؤو اؾدئجاع ألاضل، واؾدئجاع  مً الؼمً، ٍو

ألاضٛى َى نٓض بحن مالٚ ألاضل )َغص ؤو ماؾؿت( ٌؿمذ للمؿخإحغ )َغص ؤو ماؾؿت( باؾخسضام 

طلٚ ألاضل لُتراث ػمىُت مهُىت للخطٛى نلى مىُهت مهُىت مً اإلاىاَو، مٓابل ما ًدطل نلُه 

 .1)اإلااحغ( مً جضَٓاث هٓضًت )ؤْؿاؽ ؤلاًجاع( مً اإلاؿخإحغاإلاالٚ 

 

 

 : الثاوي الفسع

 لي .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلاـــاز الهُىـــــــــــــــــــاخخُ

ت في نملُت صعاؾت  لُت للمشغوناث الاؾدثماٍع نلى الغيم مً ؤَمُت جدضًض اإلاطاصع الخمٍى

لي ٌهخبر الخؿىة اإلا٘ملت و ألاؾاؾُت  لُت ، بال ؤن جدضًض الهُٙل الخمٍى   . الجضوي الخمٍى

 

 

                                                           
ل:  الخػحري  ؤخمض مدؿً 1  .108) ،107 (،ص  2001- الٓاَغة –، الؿبهت ألاولى  الهغبُت الىُل مجمىنت ، هٓىص بضون  الخمٍى
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ف الهُيل اإلاالي .   أوال : حعٍس

ٓت التي جم بها جمىٍل ؤضٛى  لياٌشحر مطؿلح الهُٙل اإلا ت و ًىحضبلى الؿٍغ   الهُٙل اإلاالي الشٖغ

ل ؤضىلها.، و ًكهغ الهُٙل اإلاالي 1ُٖفي الجهت الِؿغي للمحزاهُت الهمىمُت   ُُت ُْام اإلايشإة بخمٍى

بن الهضٍ ألاؾاس ي ألي مضًغ مالي َى حهكُم ُْمت اإلايشإة ، و َظا ال ًخدٓٔ بال بالخىضل بلى و 

ٔ خدضٍَُٙل مالي ؤمثل ، و  ً عثِؿُحن :ص الهُٙل اإلاالي َو  ْغاٍع

ل ألاحل  .1 ل الٓطحر و الؿٍى ج اإلاالثم للخمٍى   ؛ًخطل الىىم ألاٛو مً الٓغاعاث بخدضًض اإلاٍؼ

ؤما الىىم الثاوي مً الٓغاعاث ًضوع خٛى جدضًض ؤحهما ؤٖثر مىُهت للميشإة ، الٓطحر ألاحل  .2

ل ألاحل.   ؤم الؿٍى

 

 .لي اإلاالئم اعىامل اإلادددة الخخُاز الهُيل اإلاال زاهُا :

 يشإة بهضص مً الهىامل ، ؤَمها :لي في اإلااًخدضص ازخُاع الهُٙل اإلا

 : السفع اإلاالي ) السافعت اإلاالُت (  .1

 ٛ و اإلاالي بإهه اليؿبت مً مجمىم الٓغوع بلى مجمىم ألاضى و اإلاالي ، ٌهٍغ الَغ و ًٓاؽ الَغ

و اإلاالي في ْاثمت الضزل  كهغ الَغ ل ؤضىلها ، ٍو بالضعحت التي حهخمض َيها اإلايشإة نلى ْغوع في جمٍى

ٖمطغوٍ للُىاثض و التي حؿبب حًحراث بغاَُت في ضافي الضزل ، و الخًحراث في ضافي الضزل 

 ٌه٘ـ اإلاساؾغة اإلاالُت .  

 :اإلاخاػسة  .2

 لي بىىنحن مً اإلاساؾغة ، و َما :اًخإزغ ازخُاع الهُٙل اإلا

هت مً  .أ  ألاولى جخهلٔ بمساؾغ ألانماٛ ، و ًٓطض بها الاهدغاٍ في الهىاثض اإلاخْى

، وجٓاؽ مساؾغ ألانماٛ 2مجمىنت ألاضٛى ؤو الاؾدثماعاث الخاضت بميشإة مهُىت 

 ؛بضعحت الخًحر في مضازل الدشًُل  

َخخهلٔ بالخؿغ اإلاالي ، و ًٓطض به الخؿغ ؤلاغافي الظي ًترجب نلى ؤما الثاهُت ، .ب 

و اإلاالي   . اؾخسضام الَغ
                                                           


ل  capital structureال بض مً ؤن هُّغ بحن مطؿلح الهُٙل اإلاالي و مطؿلح َُٙل عؤؽ اإلااٛ   ، َهُٙل عؤؽ اإلااٛ ًٓطض به الخمٍى

لت ألاحل و ألاؾهم اإلامخاػة و خّٓى اإلالُ٘ت ، و ٌؿدبهض حمُو ؤهىام الاثخمان ْطحر  خٙىن ناصة مً الٓغوع الؿٍى الضاثم للميشإة ، ٍو

مً   common equityألاحل ، و نلى َظا ألاؾاؽ ٌهخبر َُٙل عؤؽ اإلااٛ حؼءا مً الهُٙل اإلاالي للماؾؿت ، وجخٙىن خّٓى اإلالُ٘ت

 ... ؤهكغ اإلاغحو الخالي :ألاؾهم الهاصًت و الاخخُاؾاث و ألاعباح اإلادخجؼة اإلاتراٖمت

 ت الجامهاث صاع ، اإلاالُت ؤلاصاعة في والخسؿُـ الخدلُل ؤصواث:   الخىاوي  ضالح مدمض ت - اإلاطٍغ  ؾىت صون  –ؤلاؾ٘ىضٍع

 (.358) ص ، وشغ
، ص ) 1  (. 229َغص وؾخىن و ًىححن بغحام ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
 ( . 793نفس املرجع السابق ، ص )  2
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م  )    (   الخالي ًىضح نالْت اإلاساؾغة بالغبدُت :  19و الشٙل ْع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م ) ًىضح  ( الهالْت بحن اإلاساؾغة و الغبدُت ، وهي نالْت ؾغصًت ، َٙلما  19الشٙل ْع

اوهضمذ اإلاساؾغة ؤو ْلذ اهسُػذ ؤو اوهضمذ الغبدُت ، وجٙىن الغبدُت مثلى نىضما جبلٌ اإلاساؾغة 

 مؿخىٍاث مغجُهت وهي جمثل في الشٙل الظعوة .

 :  تـــــــــــــاإلاسوه .3

لُت  حهخبر اإلاغوهت مً الهىامل  الهامت التي ًجب ؤزظَا بهحن الانخباع في صعاؾت الجضوي الخمٍى

 
 
هنى بمضي ْضعة الهُٙل اإلاالي نلى الاؾخجابت و الخُِ٘ مو الاخخُاحاث و الكغوٍ واإلاغوهت ح

الاْخطاصًت اإلاخًحرة  مو اإلآضعة نلى اؾدُهابها بما ًُ٘ل جدُٓٔ ؤْص ى مىُهت للمشغوم ؤو الخٓلُل 

 لت ، مً ؤمثلت الكغوٍ الؿاعثت هجض  الخًحراث في ؤؾهاع الُاثضة .مً الخؿاثغ اإلادخم

 

 

 

 المخاطرة في األجل الطويل 

ل
ؿٍى
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حل
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ي 
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    : صلُل جدلُل الجضوي وجُُٓم اإلاشغوناث مً مىكىع لبىٕى ؤلاؾالمُت الهلمُت والهملُت لىؾىنت اإلا : دزـــــاإلاص

(  34، ص ) ٌ  1404 –الٓاَغة  –الاجداص الضولي للبىٕى ؤلاؾالمُت ،مطغفي بؾالمي ، ملخٔ  مىؾىنت الاؾدثماع 

.  

. عالكت اإلاخاػسة بالسبدُت   ( :   19الشيل زكم )     

 األمثل 
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 : مخىطؽ جيلفت ألامىاٌ .4

ضٛ الهاثض الظي ًجب ــمه        جمثل جٙلُت عؤؽ اإلااٛ ) مدؿىبت نلى ؤؾاؽ اإلاخىؾـ اإلاغجح (     

 ّ ُمت ؤؾهمها في الؿى لي حؼثُا ٍخإزغ الهُٙل و ،  1جدُٓٓه ختى ال جىسُؼ ُْمت اإلايشإة ْو الخمٍى

ت لؤلمىاٛ ، و جٙلُت ألامىاٛ جسخلِ  لي ، و بالخالي بمخىؾؿت الخٙلُت الخٓضًٍغ بخٙلُت ٗل مطضع جمٍى

مهضٛ الهاثض  جمثل جٙلُت الاْتراع بازخالٍ ٗل مطضع نلى خضي ، َهلى ؾبُل اإلاثاٛ هجض ؤن "

ًغاصاث اإلاخىاَغة لخملت الظي ًجب جدُٓٓه نلى الاؾدثماعاث اإلامىلت بالٓغوع ، و الظي ًدُل ؤلا 

خّٓى جٙلُت هجض ؤًػا ؤن ٖما ألاؾهم الهاصًت بضون حًحر ) وهي ؾهغ الُاثضة نلى الٓغوع ( ، و 

الخض ألاصوى مً الهاثض الظي ًجب جدُٓٓه نلى الاؾدثماعاث اإلامىلت بىاؾؿت خّٓى  جمثل اإلالُ٘ت 

 .  2صون ؤي حًُحر"لخُاف نلى ُْمت اإلالُ٘ت اإلاالُت اإلالُ٘ت ل

 حجم الشسهت : .5

ت بطىعة ٖبحرة نلى بمٙاهُت بجاخت ألامىاٛ مً اإلاطاصع اإلاسخلُت ، َالطهىباث       ًازغ حجم الشٖغ

 التي جىاحهها اإلااؾؿاث الطًحرة للخطٛى نلى الٓغوع ، جسخلِ ننها في اإلااؾؿاث ال٘بحرة .

 

 

 خم بنضاص الهُٙل اإلاا لي نلى ؤؾاؽ عبو ؾىىي ؤو هطِ ؾىىي ؤو ؾىىي  ، وطلٚ ٍو

م )   كهغ الجضٛو الخالي ْع ل ، ٍو ٓا إلاا جٓخػُه ؾبُهت اإلاشغوم وخاحخه للخمٍى (    04َو

لي اإلآترح للمشغوم في البىٕى ؤلاؾالمُت :  همىطحا مبؿؿا للهُٙل الخمٍى

 

 

 

 

 

                                                           
 ل نىاضغ مً نىطغ ٗل جٙلُت جٓضًغ بهض ًدؿب اإلاغجح اإلاخىؾـ  مطضع ٗل لُٓمت اليؿبي الىػن جدضًض بهض و ، اإلآترح الخمٍى

لي  إلاطضع اإلاغجخت ألامىاٛ جٙلُت وجٓضًغ(،  اإلاطاصع  حمُو ؤمىاٛ ُْمت بحمالي/  اإلاطضع ؤمىاٛ ُْمت=  للمطضع اليؿبي الىػن)  جمٍى

ل لي الهُٙل ؤمىاٛ لٙل اإلاغجخت الخٙالُِ ججمو زم ،(  للمطضع اليؿبي الىػن × اإلاطضع ؤمىاٛ جٙلُت)  اإلآترح الخمٍى  ، الخمٍى

 . اإلاغجخت ألامىاٛ جٙلُت مخىؾـ نلى النهاًت في لخخدطل

، ص ) 1  (.290َغص وؾخىن و ًىححن بغحام ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
 ( .397، 393، 358مدمض ضالح الخىاوي  ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص)  2
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 اإلالترح للمشسوع.(    :  همىذج مبظؽ للهُيل الخمىٍلي 04حدٌو زكم  ) 

 

 –الٓاَغة  –ؤشٍغ مدمض صوابت : هدىي صعاؾت حضوي بؾالمُت ، صاع الؿالم للؿبانت و اليشغ : اإلاصدز 

 ( . 92، ص )  2008

 

 

 

 

 

 البُــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 طىىاث الدشغُل طىىاث ؤلاوشاء

(- 1 )  (- 2 ) 1 2 3 

 أوال : مصادز الخمىٍل .

 جمىٍل داخلي : .1

 أطهم عادًت . -

 أزباح مدخجصة . -

 اخخُاػاث . -

 جمىٍل خازجي : .2

 ائخمان إًجازي . -

 مسابداث . -

 مشازواث . -

 مظازباث . -

 جأحيري .جمُل  -

 صىىن مظازبت كصيرة ألاحل . -

 صىىن مظازبت مخىطؼت وػىٍلت ألاحل  -

x x x x x 

 x x x x x إحمالي اإلاىازد

 زاهُا : الاطخخداماث .

 زأض اإلااٌ الثابذ . .1

 زأض اإلااٌ العامل . .2

 مدفىعاث أكظاغ . .3

 طسائب . .4

 شواة . .5

 جىشَعاث أزباح . .6

x x x x x 

 x x x x x ثإحمالي الاطخخداما

 x x x x x فائع ) عجص (
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 :  الثالث  الفسع

 جددًد وظب الظُىلت و الجدازة الائخماهُت .

ٌهخبر اإلاشغوم ؾلُما ومٓبىال في البىٕى ؤلاؾالمُت  مً خُث الؿُىلت بطا لم جكهغ حضاٛو 

الخضَٓاث الىٓضًت نبر خُاة اإلاشغوم عجؼا مالُا ، زاضت في جلٚ الؿىىاث التي ًجب َُه حؿضًض 

لُت اإلآغغت للمشغوناث بماشغاث الؿُىلت و الجضاعة الاثخماهُت  ، و  1اإلاضًىهُت  تهخم الجهاث الخمٍى

مـىاحهت التزاماجه اإلاـالُت ، وصًىهه اإلاؿخدٓت ، نلى وطلٚ إلاا لها مً صاللت نلى مضي مٓضعة اإلاشغوم 

م   )   الاثخماهُت  اإلاهخمضة في جدضًض الؿُىلت و الجضاعةاليؿب  (  الخالي  ًبحن ؤَم   05والجضٛو ْع

 :  في البىٕى ؤلاؾالمُت 

 

 ( :  وظب الظُىلت و الجدازة الائخماهُت .  05حدٌو زكم ) 

 

 مً بنضاص الؿالب . اإلاصدز :

                                                           
حمُل ؤخمض : الضوع الخىمىي للبىٕى ؤلاؾالمُت ،عؾالت صٖخىعاٍ صولت ) يحر ميشىعة ( في الدؿُحر ،ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم  1

  ( .205، ص ) 2005/2006 –الخغوبت ، حامهت الجؼاثغ  –الدؿُحر 

  ؾضاصٍ بهض ؾىت ؤو ؤٖثر . و حشمل صًىن ألاحل ٗل صًً ٌؿخدٔ،      الغؾملت = صًىن ألاحل + خّٓى اإلاؿاَمحن 

 كُمت اليظبت  الشسح اإلاخخصس  البُان اليظب اإلاالُت 

 

 

عت  .وظبت الظُىلت الظَس

 

 

ت عت الخداٌو / الخصىم الجاٍز  .ألاصٌى طَس

اء  جِٓـ مٓضعة اإلاشغوم نلى الَى

زاضت ْطحرة ألاحل بطىعة بالتزاماجه ،

 .َىعٍت 

   و  0.8جتراوح َظٍ اليؿبت بحن

 .باليؿبت لباجو الخجؼثت  1

  ٗاث  2و  1.5و بحن لشغ

 .الطىاناث ال٘ـبري 

  َةجها حشحر بلى   2بطا َاْذ

 بصاعة َٓحرة لؤلضٛى اإلاالُت .

 

 

 .وظبت الدًً إلى السطملت

 

 

 . دًىن ألاحل / مجمىعت السطملت

و وؿبت الضًً بلى الغؾملت جٓاعن بحن 

ت ، و  ألامىاٛ اإلآترغت و ألامىاٛ اإلاملٖى

هي جُٓم صعحت اإلاساؾغة اإلاالُت التي ْض 

 .ًىاحهها اإلاشغوم الجضًض 

ض  ل ؤال جٍؼ وجُػل بىٕى الخمٍى

 . %50َظٍ اليؿبت نً 

 

 .وظبت حغؼُت خدمت الدًً

 

 . صافي العائد / مدفىعاث خدماث الدًً

جىضح ْضعة اإلاشغوم نلى حًؿُت 

مضَىناث زضمت الضًً ) مضَىناث 

ت (   .الُىاثض + ؤْؿاؽ الٓغوع الؿىٍى

َظٍ اليؿبت نً  َٙلما ػاصث

لٚ نلى مضي الىاخض ٗلما صٛ ط

اء بالتزاماجه  مٓضعة اإلاشغوم الَى

 . ججاٍ الضاثىحن
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اإلاضًغ اإلاالي نىض اجساط  اٌهخمض نليه ،والتيحهخبر الٓىاثم اإلاالُت هي اإلاطضع ألاؾاس ي للبُاهاث  

ل ، ومً َىا ًيبغي ؤن هُهم ؤؾـ بنضاص َضٍ الٓىاثم وما جىؿىي نلُه مً بُاهاث  ْغاع الخمٍى

باإلغاَت بلى جدلُل صاللت بهؼ اإلااشغاث و اليؿب اإلاالُت التي ًخم خؿابها و حؿاَم في ال٘شِ 

 . 1نً جؿىعاث ؤصاء اإلااؾؿت 

 للخمٍى َةطا ما
 
حٍر -لٗان اإلاشغوم ْابال بنضاص  ًبضؤ -بمهنى ؤن عؤؽ اإلااٛ اإلاؿلىب مً اإلامً٘ جَى

 2 :الٓىاثم اإلاالُت الخالُت

ٗاء ْاثمت عؤؽ اإلااٛ وبُان .1  ؛.الشغ

 ؛.لؿضاص اإلااٛ الجضٛو الؼمني اإلآترح .2

 ؛للخطٛى نلى الٓغوع الجضٛو الؼمني اإلآترح .3

 ؛ الٓغوع الجضٛو الؼمني لؿضاص .4

تالخٙالُِ  الجضٛو الؼمني لؿضاص .5  ؛ الاؾدثماٍع

ل ْاثمت مطاصع واؾخسضاماث .6  ؛ الخمٍى

 . والاؾخسضاماث بالىٓض ألاحىبي مىاػهت اإلاىاعص .7

ل ٗان اإلاشغوم يحر ْابل للخمٍى الُجىة بحن ألامىاٛ اإلاؿلىبت  ؤزغي لخٓلُل صعاؾت جبضؤ ؤما بطا 

ل وؤلامٙاهُاث لُت للخمٍى ل باإلمٙاهُاث  اإلاخاخت، ؤو الخمٍى الخُ٘حر في ازخُاع بضًل آزغ ْابل للخمٍى

 اإلاخاخت. 

ل اإلاشغوم َال مُغ مً اجساط الٓغاع باإللًاء  ولً٘ بطا لم جخىاَغ ؤلامٙاهُاث اإلاؿلىبت لخمٍى

ِ نً ٗاهذ والخْى  .الاْخطاصًت للمشغوم الجضوي  الضعاؾت مهما 

 

 

 

                                                           
ل الخىمُت الاْخطاصًت ، ؤؾغوخت صٖخىعاٍ 1 ُت الاؾدثماع ٖإصاة لخمٍى ً : آلُاث حصجُو وجْغ ، في الهلـىم الاْخطاصًت  ) يحر ميشىعة (مىطىعي الٍؼ

ٓـىص و مالُـت ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُحر ، حامهـــت الجؼاثـــغ  جسطـظ  (  60، ص )    2005/2006مهُــت الؿىــت الجا، ه

لُت للمشغوم ههض الهغبي للخسؿُـ اإلا 2 ذ  –:  الضعاؾت الخمٍى و   -الٍٙى اعة اإلاْى ش ٍػ  .19/08/2011 جاٍع

http://www.arab-api.org/course2/c2_4_3.htm  .  

 

http://www.arab-api.org/course2/c2_4_3.htm
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 : اإلابدث الثالث

 

 

 : دــــــــجمهُ

ل جطل بلى مغخلت جٓضًغ  بمٙاهُت  بطا احخاػث الضعاؾت مضي ضالخُت اإلاشغوم  الخمٍى

ؼ ،  الاْخطاصًت  الاؾدثماعي شغوم اإلانلى جلٚ اإلاىاَو الطاَُت التي ًمً٘ ؤن ًدٓٓها والتي  جٖغ

،ولظا ٌهض  اإلآاًِـ اإلاسخلُت للغبدُت اإلاشغوم نلى ؤؾاؽ جُُٓمزالٛ  ىىعي  مًال٘مي و بشٓيها ال

جدلُل الغبدُت مً ؤَم الؿّغ التي جِٓـ ُٖاءة اؾخسضام وؾاثل الاؾدثماع في البىٕى بطُت نامت 

 و البىٕى ؤلاؾالمُت بطُت زاضت .

ت  و  بؾالمُا بطا مباح ومشغوم َى َضٍ في البىٕى ؤلاؾالمُت ، َضٍ جدُٓٔ الغبدُت الخجاٍع

بالػىابـ و اإلاهاًحر الشغنُت للهُٓضة ؤلاؾالمُت ،ومً َىا جخطح ؤَمُت صعاؾت الغبدُت ما اْترن 

ل في البىٕى ؤلاؾالمُت ، وطلٚ باؾخسضام مجمىنت مً الؿّغ  الاْخطاصًت للمشغوم اإلآترح للخمٍى

م )  ( الخالي :  20ال٘مُت وؤلاخطاثُت ، و التي هلخطها في الشٙل ْع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت   20شيل زكم ) ال في البىىن ؤلاطالمُت .الخاصت (  : همىذج جدلُل السبدُت الخجاٍز  

مً بنضاص الؿالب .اإلاصدز :   

 الخلُُم اإلاالي للمشسوعاث 

 الخأهدعدم ظسوف  ظسوف الخأهد

الحظاطُت  جدلُل  اإلاعاًير غير اإلاخصىمت ىمتـــــــــــــــــــــــــــاإلاعاًير اإلاخص ــــــــــــــــــــــــجسة اللـــــــــــــــــــــــش  سازـــــــ    

فترة الاطترداد معُاز  

للعائد اإلاعدٌ اإلاخىطؽ  

صافي اللُمت الحالُت 

 معُاز مؤشس السبدُت  

 معدٌ العائد الداخلي

ت . في البىىن ؤلاطالمُت جدلُل السبدُت للمشسوعاث الاطدثماٍز  
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حز َٓـ  نلى مهاًحر جُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث في بال ؤهه في َظا الجؼء مً الضعاؾت ؾِخم التٖر

،  1خالت الخإٖض صون الخؿّغ بلى خالت نضم الخإٖض التي "في الًالب حهخمض نلى زبرة مخسظ الٓغاع"

بِىما اإلاهاًحر اإلاؿخسضمت في خالت الخإٖض هي مدل زالٍ وحضٛ واهخٓاص  مً ؾٍغ الباخثحن في 

 الاْخطاص ؤلاؾالمي ، زاضت في شٓها الظي ٌهخمض نلى اإلاهاًحر اإلاسطىمت . 

 

 

ٌ اإلاؼلـــــــب   : ألاو

ت  لغسضالىلدًت  الخدفلاث جددًد  .جدلُل السبدُت الخجاٍز

ل  ت اإلآترخت للخمٍى ت للمشغوناث الاؾدثماٍع ْبل اإلاط ي في صعاؾت وجدلُل الغبدُت  الخجاٍع

 ٔ اإلاالي و الاْخطاصي  ُُٓم اإلاهاًحر اإلاىغىنُت التي حؿخسضم في الخوالاؾدثماع في البىٕى ؤلاؾالمُت َو

ت للمشغوم و للبضاثل الاؾدثما ت اإلآترخت ، و ، وحـب في البضاًت خطـغ الخضَٓاث الىٓضًت الخٓضًٍغ ٍع

 .اجساط الٓغاع الاؾدثماعي في البىٕى ؤلاؾالمُت في نملُت  ؾخٙىن ٖإؾاؽ التي 

 

 

ٌ  الفسع  : ألاو

 الىلدًت الخدفلاث مفهىم

ظلٚ عضض إلاضي ؤَمُتها  ُها ونغع ألْؿامها، ٖو ًغج٘ؼ مُهىم الخضَٓاث الىٓضًت نلى حهٍغ

جُُٓم ْضعة اإلاشغوم نلى حشًُل الىٓض والىٓض  لًغع باليؿبت إلاؿخسضمي جلٚ الخضَٓاث الىٓضًت 

 جلٚ الخضَٓاث الىٓضًت . نلى حشًُل  اإلاشغوم الاؾدثماعي لٓضعة وؤًػا جُُٓما اإلاهاصٛ ، 

  : الىلدًت الخدفلاث حعٍسف أوال

جمثل الخضَٓاث الىٓضًت بُان جٓضًغي للمخدطالث واإلاضَىناث الىٓضًت اإلاخىْهت في 

اإلاؿخٓبل والتي ؾٍى جترجب نلى جىُُظ اإلاشغوم ، وحهخبر اإلاخدطالث الىٓضًت جضَٓاث هٓضًت 

هخبر جٓضًغ الخضَٓاث  صازلت ،بِىما حهض اإلاضَىناث الىٓضًت جضَٓاث زاعحت مً اإلاشغوم ، َو

ى الىٓضًت الخؿىة  ألاولى في جدُٓٔ الهضٍ النهاجي مً بحغاء صعاؾت الجضوي الخُطُلُت ، َو

ت مً وحهت هكغ اإلاؿدثمغ  .   2جُُٓم حضوي الُغضت الاؾدثماٍع

                                                           
ت  –ًخي نبض الًني ؤبى الُخىح : صعاؾاث حضوي اإلاشغوناث ، صاع الجامهت الجضًضة  1  (  . 342، ص ) 2003   -ؤلاؾ٘ىضٍع
2

جامعت  –خليل محمد خليل عطيت : دراساث الجدوي االقتصاديت ، مركز تطىير الدراساث العليا و البحىث كليت الهندست ، الطبعت األولً  

 .( 83، ص ) 8002 –القاهرة 
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ؼ نلى  الُّغ بحن اإلاخدطالث الىٓضًت و اإلاضَىناث  وبظلٚ َةن الخضَٓاث الىٓضًت جٖغ

ً ؤؾاؾُحن  الىٓضًت في َترة ػمىُت مهُىت ناصة ؾىت ، و حشخمل الخضَٓاث الىٓضًت نلى نىطٍغ

 َما الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت, و الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت.

 

 .أهمُت الخدفلاث الىلدًتزاهُا : 

 1جغحو ؤَمُت الخضَٓاث الىٓضًت بلى ما ًلي :

حهض الخضَٓاث الىٓضًت ؤصاة للخسؿُـ اإلاالي للمشغوم خُث ًخم الاَخمام بخٓضًغ وجضبحر  .1

ذ اإلاىاؾب ؛اخخُاحاث اإلاشغو  ا في الْى حَر  م في اإلاؿخٓبل وجَى

حهض َظٍ الخضَٓاث ماشغا نلى مضي ْضعة اإلاشغوم نلى جىلُض جضَٓاث هٓضًت مىحبت  .2

في اإلاؿخٓبل ، ٖما حهض ؤًػا ماشغ نلى مضي ْضعة اإلاشغوم نلى مٓابلت التزاماجه ججاٍ 

 اإلاالٕ و الضاثىحن ؛

ل الخاعجي .جبحن َظٍ الخضَٓاث مٓضاع اخخُاحاث اإلاشغوم ل .3  لخمٍى

 

 الخدفلاث الىلدًت .  زالثا : أكظام

الخضَٓاث الىٓضًت ؤؾاؾا هي بما مٓبىغاث هٓضًت ، وحؿمى الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت ، ؤو 

 هٓضًت ، وحؿمى بالخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت . بمـا مضَىنـاث

 . الخدفلاث الىلدًت الداخلت : 1

ت ، التي ًخم  حهخبر الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت مً ؤلاًغاصاث والهىاثض واإلاضازُل  الاؾدثماٍع

ما :لمشغوم ، للُهلي اجدطُلها  مىظ بضاًت الدشًُل   2 و جىٓؿم بلى  ْؿمحن عثِؿُحن ،َو

ت  الخضَٓاث الىٓضًت .أ  ت مثل ؤلاًغاصاث الؿىٍى  ؛الجاٍع

 للمشغوم . *مخبٓي ألاضٛى في جهاًت الهمغ الاْخطاصي .ب 

 . الخدفلاث الىلدًت الخازحت :2

ت الغؤؾمالُت، ًخم جدملها مىظ  حهخبر الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت مً الخٙالُِ الاؾدثماٍع

ما :الخُ٘حر في اإلاشغوم ختى ؾانت بضء الدشًُل الُهلي ،   3 و جىٓؿم بلى  ْؿمحن عثِؿُحن ،َو

                                                           
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 1
 (.92، ص ) 2000 -الٓاَغة –ضالح الضًً خمُض : صعاؾت الجضوي ُِٖ حهضَا بىُؿٚ ، صاع الُ٘غ الهغبي ، الؿبهت ألاولى  2
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 3
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ت الالػمت إلوشاء جضَٓاث هٓضًت في َترة جىُُظ اإلاشغوم ، و جمثل  .أ  الخٙالُِ الاؾدثماٍع

 ؛اإلاشغوم

ت . .ب  ت ، وجمثل جٙالُِ الدشًُل الىٓضًت الجاٍع  جضَٓاث ؾىٍى

 

و نملُت جٓضًغ الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت جخؿلب جٓضًغ ؤلاهُاّ الاؾدثماعي في ألاضٛى 

ِ الخٙىمُت ) ا ظا جٓضًغ عؤؽ اإلااٛ الهامل، اإلاطاٍع ِ الخإؾِـ، ٖو  و لػغاثب الثابخت و مطاٍع

لت والٓطحرة ألاحل التي ٌهخمض نليها اإلاشغوم  الغؾىم ( والُىاثض اإلاترجبت نلى الٓغوع الؿٍى

 الاؾدثماعي ٖمطاصع مالُت في َترة ؤلاوشاء بن وحضث.

 

 ؤلاهخاحُت اإلااؾؿاث ؤو ؤلاؾالمُت البىٕى فيؤن الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت  بلى ؤن وشحر  البض 

ت   ًٙىن  التي ؤو ؤلاؾالمُت البىٕى جمىلها التي والاؾدثماٍع
 

 َيها جكهغ ؤن بض ال مؿلمىن  ٖهامال

ٗاة ، ألجها بمثابت مسغحاث هٓضًت  ًجب ؤن جضعج جدذ بىض اإلاضَىناث  الخؿاباث الخاضت بالؼ

 الىٓضًت الخاعحت .

 

و ًمثل الُّغ بحن الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت و الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت ضافي الخضَٓاث 

ٔ اإلاهاصلت الخالُت:  الىٓضًت ،   و ًمً٘ خؿابه َو

  

  

 

 

ٗاهذ :  بطا 

  الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحُت   =<   َاثؼ. <الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت 

  ؼ  .ـــالخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت   =<   عج   >الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت 

 

 

 

 

 

 

 صافي الخدفلاث الىلدًت   =   الخدفلاث الىلدًت الداخلت  –   الخدفلاث الىلدًت الخازحت.
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 : الثاوي الفسع

 . الىلدًت الخدفلاث كائمت

مشغوم اؾدثماعي و التي بُاهاث اإلاالُت لٙل الحؼء ال ًخجؼؤ مً  الىٓضًت الخضَٓاثحهخبر ْاثمت 

ل جا   .زظ ٖإؾاؽ في نملُت جُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث اإلآترخت للخمٍى

ف   .  الىلدًت الخدفلاث كائمتأوال : حعٍس

اثمت ْاثمت )  الٓاثمت ألاؾاؾُت الغابهت مً الٓىاثم اإلاالُت بن اثمت الضزل ْو ؼ اإلاالي ْو اإلاٖغ

ت حهض اؾدىاصا  بلى ألاؾاؽ الىٓضي وهي ْاثمت ،1خضَٓاث الىٓضًتهي ْاثمت ال ( ألاعباح اإلادخجؼة ؾىٍى

ا  .  2،وزالضتها بقهاع الخًحر في الىٓىص وؤشباٍ الىٓىص بحن ؤٛو اإلاضة وآزَغ

خلخُظ ٗل الخضَٓاث الىٓضًت ب ًٓىمٖشِ حهمل ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت نلى بنضاص  و

لُت منها ؤو الضازلت  ؾىاء  ت والخمٍى  للمشغوم الخاعحت الىاججت نً ألاوشؿت الدشًُلُت والاؾدثماٍع

 ما جٙىن في بضاًت وجهاًت الؿىت اإلاالُت . ناصةزالٛ َترة ػمىُت مهُىت ، 

بةَطاخها نً الخضَٓاث  ْاثمت الضزلل٘ال مً ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت م٘ملت وحهخبر 

ؼ اإلاالي بةَطاخها نً نملُاث الخضَٓاث  ،و  اإلاخىلضة نً الهملُاث الدشًُلُت للميشإة ْاثمت اإلاٖغ

 الىٓضًت التي جاصي بلى حًُحر في ألاضٛى والالتزاماث وخّٓى اإلالُ٘ت.

 

 : أهداف
ً
  .الىلدًت الخدفلاث كائمتإعداد  زاهُا

ا في الىٓـــــاؽ ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت إلنضاص بن  مجمىنت مً ألاَضاٍ ، والتي ًمً٘ خطَغ

  الخالُت :

، وطلٚ اؾخــــــىاصا بلى الخًحراث الؿـــــــابٓت في الخيبا بالخضَٓاث الىٓضًت اإلاؿخٓبلُت  .1

ت الىٓـــض في اإلايشــــــإة ؛  3خٖغ

ت في اإلايشإة  .2  ؛4جُُٓم الٓغاعاث الاؾدثماٍع

                                                           
و  1 اعة اإلاْى ش ٍػ  . 06/08/2011مإمىن الضبعي : ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت، جاٍع

 http://vb.aleppoeconomics.com/attachment.php?attachmentid=682&d=1176905597. 
غ هكام اإلاهلىماث اإلاداؾبُ تْاثمت الخضَٓاث الىٓضً :مطؿُى حامىؽ  2 في ؾىعٍت ،مجلت حامهت  تؤخض اإلاهاًحر الغثِؿُت لخؿٍى

 ( . 235،ص )1999 -صمشٔ  –صمشٔ ، اإلاجلض ألاٛو 
 باإلاطغوَاث  ال٘ؿبُت للميشإة نً َترة مدضصة خُث ًخم مٓابلت بًغاصاث اإلايشإة نً َترة مهُىت الضزل : جِٓـ الٓضعة ْاثمت

  ؤلاًغاصاثاإلاغجبؿت بخدُٓٔ َظٍ 
 
ٓا خم بنضاصَا َو  . الاؾخدٓاّألؾاؽ  زالٛ هُـ الُترة ٍو

 ( . 235،ص )، مغحو ؾبٔ طٍٖغ مطؿُى حامىؽ  3
 هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 4

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-01-20&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://vb.aleppoeconomics.com/attachment.php?attachmentid=682&d=1176905597
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حر .3 ،والتي  مدضوصة مالُت زالٛ َترة الىٓضًت خٛى ضافي الخضَٓاث هلىماث اإلا جَى

 ؛َُما ًخهلٔ بةصاعة ألامىاٛ اإلاخاخت اإلاشغومجُُٓم ؤصاء حؿانض في 

لُت لضي اإلايشإة  .4 ت والخمٍى  1؛ؤلاَطاح نً الهملُاث الدشًُلُت والاؾدثماٍع

ل الظاحي نلى  اإلاشغومجُُٓم مٓضعة  اإلاؿانضة في .5  بلى تخاحالومضي  جإمحن الخمٍى

ل ال  الخاعجي؛خمٍى

حر الؿُىلت وجمضًض التزاماتها وجىػَو ؤعباح هٓضًت في بالخيبا  .6 ٓضعة اإلااؾؿت نلى جَى

 2اإلاؿخٓبلُت ؛ الُتراث

اث  .7 ل بلىألاضٛى  الجاَؼة وحجمالؿُىلت  ال٘شِ نً مؿخٍى  ؛هٓضًت  الٓابلت للخدٍى

 ؛ الاؾدثماعي اإلاؿانضة في ال٘شِ نً الظمت اإلاالُت للمشغوم  .8

ت التي ال جازغ بشٙل مباشغ نلى الخضَٓاث  .9 ؤلاَطاح نً الهملُاث اإلاالُت والاؾدثماٍع

ؼ اإلاالي. ا نلى ْاثمت اإلاٖغ  الىٓضًت زالٛ الُترة اإلاداؾبُت ومضي جإزحَر

 

 :  الىلدًتالخدفلاث  مصادز كائمتزالثا : 

حؿخمض مهلىماتها مً زالزت مت الخضَٓاث الىٓضًت ــــــْاث بنضاصضمت في ــــاإلاؿخس اإلاهلىماث 

 3  :عثِؿُت وهي   مطاصع

غ مهلىماث :  اإلالازهت اإلايزاهُاث .1 ٛ  جَى الالتزاماث / خّٓى اإلالُ٘ت الخًحر في ألاضٛى / مٓضاع خى

 ؛بحن بضاًت الُترة اإلاالُت و جهاًتها

اإلاؿخسضمت في الهملُاث و ؤضًض اإلابالٌ الىٓضًت اإلآضمت مً حؿانض في جد : كائمت الدخل .2

 ؛الدشًُلُت زالٛ الُترة اإلاالُت

غ اإلاهلىماث الدشًُلُت ؤلاغاَُت  : العام( ألاطخاذ بُاهاث اإلاعامالث اإلاخخازة ) مً دفتر  .3 جَى

 . اؾخسضام الىٓض زالٛ الُترة ؤو الالػمت لخدضًض ُِٖ جم جؼوٍض 

 

 

 

                                                           
ُُُت بنضاصَامدمىص خىؾى : مدمض  1 ش اليشغ في  مُهىم ْاثمت الخضَٔ الىٓضي ٖو  .2010ماي  27، جاٍع

 .http://www.aazs.net/t4825-topic 

2
و هُـ   . الؿابٔ اإلاْى
3
و  : نغع جٓضًمي لٓاثمت الخضَٓاث الىٓضًت  يؼالت  ؾالٛ ؤبى  مجمىنت  اعة اإلاْى ش ٍػ  . 06/08/2011، جاٍع

http://www.tagvaluation.com/download_file.aspx?filename=/UploadFiles/Cash%20Flow%

20testing.ppt. 

 

http://www.aazs.net/t4825-topic#34003
http://www.aazs.net/t4825-topic
http://www.aazs.net/t4825-topic
http://www.tagvaluation.com/download_file.aspx?filename=/UploadFiles/Cash%20Flow%20testing.ppt
http://www.tagvaluation.com/download_file.aspx?filename=/UploadFiles/Cash%20Flow%20testing.ppt
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 :  الثالث الفسع

  .  الىلدًت الخدفلاث  كائمت  مىىهاث

ألاوشؿت الدشًُلُت  هىعثِؿُت ، و   زالر ؤوشؿت مً  الىٓضًت الخضَٓاث ْاثمت  ٙىن خج

لُت . ت وألاوشؿت الخمٍى  ،ألاوشؿت الاؾدثماٍع

 . تالدشغُلُ أوال : ألاوشؼت 

وهي جخػمً آلازاع الىٓضًت اإلاغجبؿت بالخطٛى نلى ألاضٛى  و اإلاؿخلؼماث الؿلهُت و الخضمُت 

 1الؿلو و الخضماث .و الهمالت ، وؤًػا جطٍغِ 

ها نلم اإلاداؾبت  ألاوشؿت الدشًُلُت في   وجخجؿض باؾخثىاء  –جٙالُِ الدشًُل ، ٖما ٌهَغ

ؿمى َظا الىىم مً  -الُىاثض وؤنباء الاَخالٕ  ت  ؤلاهُاّ، َو ت الجاٍع الخضَٓاث الىٓضًت الؿىٍى

ت  التي جخإحى مً  الخاعحت ، ؤما اإلاىاعص الىٓضًت التي ًدٓٓها اإلاشغوم ، َدشمل حمُو اإلاىاعص الؿىٍى

ت  ىبُو مىخجاث اإلاشغوم ، ؤو مٓابل زضماث ًٓضمها للًحر ، وحؿم ت الجاٍع الخضَٓاث الىٓضًت الؿىٍى

ت للمشغوم .  2، ٖما حشمل الُٓمت الخطٍُى

ُ٘ي جٔ جضَٓاث هٓضًت صازلت ُنلى جدٓاإلاشغوم ٓضعة م ًنألاوشؿت الدشًُلُت جُصح و 

ماشغ عثِس ي لٓضعة وهي بظلٚ بمثابت ،  لخًؿُت الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت والالػمت للدشًُل

ل بلىاإلايشإة نلى جىلُض جضَٓاث صون اللجىء  ُما، مطاصع زاعحُت للخمٍى  نلى ألامثلت بهؼ ًلي َو

 3:  ٖما ًلي دشًُلُت ال باألوشؿت اإلاخهلٓت  الىٓضًت الخضَٓاث

 ؛ بُههاإلناصة اإلاضَىناث الىٓضًت للخطٛى نلى اإلاىاص ألاولُت ؤو الخطٛى نلى البػانت  .1

اث نلى الخؿاب .2  ؛اإلاضَىناث الىٓضًت للهاملحن وإلاىعصي الؿلو واإلاضَىناث لؿضاص اإلاشتًر

 ؛اإلاضَىناث الىٓضًت للخٙىمت مثل الػغاثب والغؾىم والًغاماث  .3

ت ْػاًا ْاهىهُت ، اإلاؿاَماث الىٓضًت في   .4 اإلاضَىناث الىٓضًت ألازغي مثل حؿٍى

ت   ؛اإلااؾؿاث الخحًر

                                                           
خؿحن ؤخمض صخضوح : صعاؾت جدلُلُت للمدخىي اإلاهلىماحي لٓاثمت الخضَٓاث الىٓضًت ، مجلت حامهت صمشٔ للهلىم الاْخطاصًت و    1

 ( . 213ص )  2008 -صمشٔ –، الهضص الثاوي  24الٓاهىهُت ، مجلض 
و ،صاع اإلانهل ، الؿبهت الثاهُت  مدمض صًلب : 2          ،  2009 -بحروث ،لبىان –صعاؾاث الجضوي الاْخطاصًت والاحخمانُت للمشاَع

 ( . 113،  112ص ) 
 اإلاغاحو الخالُت :  3

ش اليشغ نلي الىجاع :   -  . 2009-03-18ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت , اإلاُهىم ، ألاَمُت ، اإلاٙىهاث، جاٍع

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php 

ٗاث اإلاضعحت في  - حمهُت اإلاجمو الهغبي للمداؾبحن الٓاهىهحن :  ؤَمُت جدلُل بُان الخضَٓاث الىٓضًت إلاؿدثمغي الشغ

ش اليشغ   .25/07/2011البىعضت,  جاٍع

http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html 

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php
http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html
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 ؛ ثضاإلاضَىناث الىٓضًت ُٖىا  .5

 ؛الخضماث واإلاخدطالث مً الضًىن ؤصاء الؿلو و  نملُاث بُو الىٓض اإلادطل مً   .6

 ؛الٓغوع وؤصواث الضًً وؤصواث اإلالُ٘ت في الىخضاث َىاثض  في شٙل الىٓض اإلادطل    .7

ت ْػُت ال جغجبـإمً الخالىٓض اإلادطل   .8 ت  ؛ محن ؤو حؿٍى لُت ؤو اؾدثماٍع  بإوشؿت جمٍى

ٗاث اإلاؿدثمغ بها .9  .  الىٓض اإلادطل مً ألاعباح اإلاىػنت مً ْبل الشغ

 

ت زاهُا :   .ألاوشؼت الاطدثماٍز

ت وجخػمً  لت ألاحل و ألاوشؿت الاؾدثماٍع آلازاع الىٓضًت اإلاغجبؿت بالخطٛى نلى ألاضٛى الؿٍى

ــي  بلى الاؾدثماعاث ألازـــــــــــغي التي ال حهخبــــغ هٓضًت مهاصلت ت، باإلغاَ 1الخسلظ منها   جىغـــــــــــــذ بلى، َو

 . 2ؤي مضي جم جسطُظ مطاصع لخىلُض ؤعباح وجضَٓاث هٓضًت مؿخٓبلُت 

 مباش
 
ت ماشغا  نً صعحـــــوحهخبر الخضَٓاث الىٓضًت مً ألاوشؿت الاؾدثماٍع

 
إة ـــــــــــــــت همى اإلايشـــــــــــــــــــــــــغا

ُما، ؤو اه٘ماشها ت باألوشؿت اإلاخهلٓت الىٓضًت الخضَٓاث نلى ألامثلت بهؼ ًلي َو  3: ٖما ًلي الاؾدثماٍع

َا مً اإلاىحىصاث الثابخت )باؾخثىاء ر اإلاضَىناث الىٓضًت لشغاء اإلامخلٙاث واإلاهضاث ويح .1

 ؛البػانت(

ٗاالؾدثماعاث في ألاوعاّ اإلاالُت )  .2 ٗاث  ؤؾهماإلاضَىناث الىٓضًت   ؛( ؤزغي وؾىضاث شغ

 ؛اإلاضَىناث الىٓضًت نلى شٙل ْغوع  .3

ت مبنى الىٓض اإلاضَىم في بوشاء .4  ؛ الشٖغ

، اإلاهضاث ، اإلاطاصع  يعاض ) مثل ألا  وؤلاهخاحُتمً بُو اإلاىحىصاث الثابخت الىٓض اإلادطل   .5

ٛ الؿبُهُت ،   ؛يحر اإلالمىؾت (  وألاضى

ت للًحر  ؤضلمً الىٓض اإلادطل   .6  ؛الٓغع الظي اْترغخه الشٖغ

 اإلاخدطالث الىٓضًت مً بُو الاؾدثماعاث في ألاوعاّ اإلاالُت . .7
                                                           

 ( . 213خؿحن ؤخمض صخضوح ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  1
  :الىلدًت .  جخمثل في اإلابالٌ الىٓضًت اإلاىحىصة لضي اإلايشإة واإلابالٌ اإلاىصنت جدذ الؿلب لضي البىٕى

 .(  19، ص )  2008 –َلؿؿحن  –، الؿبهت ألاولى الخدلُل اإلاالي ، صون صاع وشغ  :َهمي مطؿُى الشُش  2
 اإلاغاحو الخالُت :  3

ش اليشغ نلي الىجاع :   -  . 2009-03-18ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت , اإلاُهىم ، ألاَمُت ، اإلاٙىهاث، جاٍع

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php 

ٗاث اإلاضعحت في  حمهُت اإلاجمو الهغبي للمداؾبحن الٓاهىهحن :  ؤَمُت جدلُل - بُان الخضَٓاث الىٓضًت إلاؿدثمغي الشغ

ش اليشغ   .25/07/2011البىعضت,  جاٍع

http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html. 

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php
http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html


 

 
124 

 

 .ألاوشؼت الخمىٍلُت زالثا :

ليوهي الخضَٓاث الى آزاع هٓضًت مغجبؿت  الظي ًترجب نىه،1ٓضًت الىاججت مً اليشاؽ الخمٍى

ضاص ألامىاٛ ـــــضاثىحن وؾـــــــٛى نلى الىٓضًت مً الـــالخطٗ ،ّى اإلالُ٘ت ـــــــــــــــــــخٓو  الالتزامـــــــاث غ بهىاض

ٛ اإلآترغت ،  .2نلى عؤؽ اإلااٛ مً ؤصخاب ألاؾهم وصَو ناثضاث لهم الخطى

لُت  في اإلايشإة بةنؿاء ٗاملت إلاؿخسضمي الٓىاثم نً ؾُاؾاث  وجٓىم ألاوشؿت الخمٍى ضىعة 

ل نملُاتها ُما ، اإلايشإة في جمٍى ـــالىٓضً الخضَٓاث نلى ألامثلت بهؼ ًلي َو  ؿتـــــــــــــباألوش تـــــــــــاإلاخهلٓ تـــــــــ

ل  3ما ًلي :  ُت ــــالخمٍى

ا مً الخىػَهاث الىٓضًت للمؿ ألاؾهم ؤعباحاإلاضَىناث الىٓضًت بشٙل خطظ  .1 َمحن اويحَر

 ؛)ؤصخاب اإلاشغوم(

ىت )  ؤؾهماإلاضَىناث لشغاء  .2 ت هُؿها ( ؤيالخٍؼ  ؛ؤؾهم الشٖغ

ت هُؿهاؤو ناصًت واؾهم ممخاػة(  ؤؾهم) الىٓض اإلادطل مً ؾغح ؤؾهم  .3  ؛ ؾىضاث الشٖغ

لت  .4  ؛ ألاحلاإلاخدطالث مً نملُاث الاْتراع ْطحرة ؤو ؾٍى

ٔ الخطٛى نلى .5  ؛ حؿهُالث بىُ٘ت الىٓض اإلادطل نً ؾٍغ

 . البىُ٘ت ألازغي  الىٓض اإلاضَىم لؿضاص ؤعضضة الؿىضاث والٓغوع والدؿهُالث  .6

 

م )  ُما ًلي ًىضح الجضٛو ْع  ابمٙىهاته( الخالي همىطحا للهُٙل الهام لٓاثمت الخضَٓاث الىٓضًت  06َو

لُت ، ٖما ًلي : ت و ألاوشؿت الخمٍى  الغثِؿُت الثالزت مً ؤوشؿت حشًُلُت ، ؤوشؿت اؾدثماٍع

 

 

                                                           
ت 1 م  مغاْػ ً َخُدت : اإلاهُاع اإلاداؾبي الضولي ْع ٍغ ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت ، مجلت الاْخطاص و اإلاجخمو ، الهضص  17ضالح و بَى

 ( . 87، ص )  2010 –ْؿىؿُىت  –الؿاصؽ ، حامهت مىخىعي 

 ( . 214)  خؿحن ؤخمض صخضوح ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص 2

 اإلاغاحو الخالُت :  3

ش اليشغ ْاثمت الخضنلي الىجاع :   -  . 2009-03-18َٓاث الىٓضًت , اإلاُهىم ، ألاَمُت ، اإلاٙىهاث، جاٍع

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php 

ٗاث اإلاضعحت في  - حمهُت اإلاجمو الهغبي للمداؾبحن الٓاهىهحن :  ؤَمُت جدلُل بُان الخضَٓاث الىٓضًت إلاؿدثمغي الشغ

ش اليشغ البىعضت,    .25/07/2011جاٍع

http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html 

http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php
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 لائمت الخدفلاث الىلدًتلالهُيل العام (  : همىذج  06حدٌو زكم ) 

 خالٌ الفترة  ../../.... إلى ../../.... .         

ض الهؿهىؽ و مُُض الكاَغ : ؤزغ مٓاًِـ الخضَٓاث الىٓضًت في جُؿحر اإلاصدز :  ُت ؾامذ مٍا الهىاثض الؿْى

ٗاث اإلاؿاَمت الهامت الُلؿؿُيُت (،مجلت حامهت الٓضؽ اإلاُخىخت صًت لؤلؾهم )صعاؾت مُضاهُت نلى الها شغ

ً  –َلؿؿحن – 21لؤلبدار والضعاؾاث ،الهضص    ) بخصسف (( .  61، ص )  2010حشٍغ

 اليلُت اإلابالغ الجصئُت اإلابالغ انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبُ

 الخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؼت الدشغُلُت

  X الىلدًت اإلالبىطت مً العمالء 

  X الىلدًت اإلادفىعت للمىزدًً 

  X الىلدًت اإلادفىعت للمصسوفاث

 X X صافي  الخدفم الىلدي مً ألاوشؼت الدشغُلُت 

ت الخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؼت   الاطدثماٍز

  X هلدًت مدصلت مً بُع ألازاض ي 

لت ألاحل   X هلدًت مدصلت مً بُع اطدثمازاث ػٍى

  X الىلدًت اإلادفىعت لشساء اإلاعداث و آالث 

لت ألاحل    X الىلدًت اإلادفىعت لشساء اطدثمازاث ػٍى

ت   X X صافي الخدفم الىلدي مً ألاوشؼت الاطدثماٍز

 الخمىٍلُتالخدفلاث الىلدًت مً ألاوشؼت 

  X هلدًت مدصلت مً إصداز ألاطهم 

ل ألاحل    X هلدًت مدصلت مً إكساض ػٍى

  X جىشَعاث أزباح هلدًت 

لُت   X X  صافي الخدفم الىلدي مً ألاوشؼت الخمٍى

 X X صافي الخدفم الىلدي خالٌ العام 

 X X ًظاف زصُد الىلدًت وما ٌعادلها في  بداًت الفترة  

 X X زصُد الىلدًت في نهاًت الفترة 
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 :الثاوي  اإلاؼلب

تالسبدُت  جدلُل  اإلاخصىمت غير اإلاعاًير ظل في الخجاٍز

ٗامـلًٓطض  مو   بكغوٍ الخإٖض ؤن ٗل اإلاهلىماث الالػمت الجساط الٓغاع جٙىن مهغوَت بخإٖض 

في  قل و ، وحىص اؾخٓغاع ونضم يمىع والخباؽ ، إلجاخت اإلاُاغلت و الازخُاع بحن البضاثل اإلآترخت 

ً عثِؿُحن  ، َما مهُاع َترة الا  ًمً٘لخدلُل الغبدُت  اإلاهاًحر اإلاسطىمت ؾترصاص الخمحز بحن مهُاٍع

 ومهُاع مهضٛ الهاثض نلى الاؾدثماع .
 

 

 

ٌ الفسع ألا                                              :  و

  معُاز فترة الاطترداد

ف  .  معُاز فترة الاطترداد أوال : حعٍس

ًُُض مهُاع َترة الاؾترصاص في الخهٍغ نلى الُترة التي ؾٍى ٌؿترص َيها اإلاشغوم ألامىاٛ  

و ببًػها البهؼ الزخُاع ؤؾغنها في اؾترصاص عؤؽ اإلااٛ اإلاؿدثمغ،  اإلاؿدثمغة َُه ٓاعن اإلاشاَع ، 1ٍو

الىٓضًت الضازلت مو والُترة التي ٌؿترص َيها اإلاشغوم ؤمىاله هي الُترة التي جدؿاوي َيها الخضَٓاث 

 الخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت .

 

 . في ظل معُاز فترة الاطترداد  اللساز اجخاذ كاعدة: زاهُا

ٔ َظا اإلاهُاع ؾُٙىن مىطبا نلى اإلاٙاؾب ؤو الخضَٓاث الىٓضًت التي  واضح ؤن الاَخمام َو

لت ،ونلُه َةن  دُـ بها الشٚ في آلاحاٛ الؿٍى اجساط الٓغاع ًٙىن ٖما جخدٓٔ في آلاحاٛ الٓطحرة ٍو

 ًلي :

ؼ  .1 في خالت مشغوم واخض ًدضص ناصة خض ؤْص ى لُترة الاؾترصاص ، ونلى ؤؾاؾها ًدضص َع

ٗاهذ َترة اؾترصاصو ؤو ْبٛى اإلاشغوم ،  ؤْل مً الُترة الٓطىي ، و  ٍٍٓبل اإلاشغوم بطا 

 ؛اله٘ـ صخُذ 

                                                           
  حًحر اإلاهاًحر يحر اإلاسطىمت هي اإلاهاًحر التي ال جإزظ في الخؿبان حًحر الٓىة الشغاثُت للهملت نبر الؼمً ، ؤي اإلاهاًحر التي ال جدضر ؤي

 . -صون اللجىء بلى زطمها -نلى الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت و الخاعحت 

الاْخطاصًت و جُٓم ُٖاءة ؤصاء اإلاىكماث ، صاع اإلاؿحرة لليشغ و الخىػَو و ًىخىا نبض الؿالم و ؾلُماث اللىػي  : صعاؾت الجضوي  1

 ( . 139، ص )2000 –نمان –الؿبانت ،الؿبهت ألاولى 
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و ،َُي خالت  .2 ًٙىن الازخُاع نلى ؤؾاؽ اإلاشغوم الظي جٙىن  اإلاُاغلت بحن نضة مشاَع

 َترة اؾترصاصٍ ؤْل ؛

و اهذٗ بطا ؤما .3 ا لها هُـ َترة الاؾترصاص ، َةن الازخُاع ًٙىن بُنه الازخُاع ًجغي  التي اإلاشاَع

ٔ انخباعاث مالُت .   َو

 

 زالثا : ػسق خظاب فترة الاطترداد .

ٓخحن ًخم خؿاب َترة الاؾترصاص  ٔ ؾٍغ  : َو

لت  .1  ألاولى  :الؼٍس

ت ؤو باالنخماص نلى  ٓت بما نلى الىؾـ الخؿابي للخضَٓاث الىٓضًت الجاٍع حهخمض  َظٍ الؿٍغ

ٓت باإلاهاصلت الخالُت : ٔ َظٍ الؿٍغ هبر نً  َترة الاؾترصاص  َو  اإلاجمىم التراٖمي لخلٚ الخضَٓاث ، َو

 

 

 

 

 خُث ؤن : 

 

o  ت  جمثل الاطدثماز اإلابدئي اإلاىفم على اإلاشسوع لبدء الدشغُل .: اليلفت الاطدثماٍز

o  ت ت / = مجمىع الخدفلا الىطؽ الحظابي للخدفلاث الىلدًت الظىٍى ث الىلدًت الظىٍى

 .عمس اإلاشسوع

 

لت الثاهُت  : .2  الؼٍس

ًخم خؿاب َترة الاؾترصاص مً زالٛ اخدؿاب بط ،و هي ألاٖثر شُىنا و اؾخهماال مً الؿابٓت 

ٔ َظٍ  هبر نً  َترة الاؾترصاص  َو بت ، َو ت بهض زطم الاَخالٕ والػٍغ الخضَٓاث الىٓضًت الجاٍع

ٓت باإلاهاصلت الخالُت:   الؿٍغ

 

 

       

   

o  بت الدخل[ +  –الظىىي (  الاهخالن –صافي الخدفم الىلدي الظىىي  = ] ) العائد الظىىي طٍس

 الظىىي. الاهخالن

 

 

ت للمشسوع   الخيلفت الاطدثماٍز  

تالىطؽ الحظابي للخدفلاث الىلدًت  الظىٍى  

 =فترة الاطترداد   
 

ت للمشسوع   الخيلفت الاطدثماٍز  

لخدفم الىلدي الظىىي ا صافي  

 =فترة الاطترداد   
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لت فترة الاطترداد .  زابعا  : مصاًا  ػٍس

ٓت َترة الاؾترصاص   مجمىنت مً اإلاؼاًا ، وهي :بجخمخو ؾٍغ

ٓت بالبؿا .1 ، َهي ال حهخمض نلى مهضالث ؾت و الؿهىلـــــت في الخؿاب جدؿم َظٍ الؿٍغ

 الُاثضة ؛

حز  .2 ٓت في الخؿبان نىطغ اإلاساؾغة ، مً زالٛ التٖر إلاشغوناث التي نلى ا جإزظ َظٍ الؿٍغ

لت ؛ضَا ؤْطغ بجٙىن َترة اؾترصاص  ال مً جلٚ التي جٙىن في آحاٛ ؾٍى

ٓت نلى جدُٓٔ ؤٖبر جضَٔ هٓضي في ؤْطغ َترة ػمىُت مم٘ىت ؛ .3 ؼ َظٍ الؿٍغ  جٖغ

الىٓضًت ، بط حهؿي في الؿُىلت  جدىاؾب َترة الاؾترصاص واإلاشغوناث التي حهاوي مً عجؼ  .4

ت  للمشغوناث الت  بؿغنت الخضَٔ الىٓضي .  ي جمخاػألاولٍى

 

لت فترة الاطترداد .  خامظا : عُىب ػٍس

نلى الغيم مً اإلاؼاًا التي ًدٓٓها َظا اإلاهُاع  ، بال ؤهه ٌهاب نلُه مجمىنت مً الىٓاثظ ، 

 وهي : 

) الخطخم حر في الٓىة الشغاثُت للىٓىصالخًلُٓمت الؼمىُت للىٓىص و ما ًترجب نً لبَماله  .1

 ؛ الاؾدثماع آحاٛبازخالٍ  ...( 

 التي جخدٓٔ بهض َترة الاؾترصاص  ؛ ) ألاعباح ( الىٓضًت للخضَٓاثججاَله   .2

 ؛اإلااٛ اإلاؿدثمغ عؤؽهمل ُْاؽ الغبذ ؤلاحمالي ميؿىبا بلي ح .3

ت التي لها هُـ َترة الاؾترصاص ؛ ًمثل .4  ناثٓا في اإلاُاغلت بحن اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

وؿبُا في اإلاُاغلت بحن اإلاشغوناث طاث الؿابو الخىمىي  ضالحٌهخبر َظا اإلاهُاع يحر  .5

 . رة اؾترصاص ألامىاٛ اإلاؿدثمغة الاؾتراجُجي ، بد٘م ؾٛى َت

 

عت طادطا  : جلُُم معُاز فترة  الاطترداد    ؤلاطالمُت .في طىء أخيام الشَس

ٔ نلى الغيم مً ؤن مهُاع َترة الاؾترصاص ًٓىم بخُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث  ت َو الاؾدثماٍع

ت في قل خالت الخإٖض ال ًٓغ  بخإُٖض خضور  الخام ، بال ؤن اإلاىهج ؤلاؾالمي ؤؾـ الغبدُت الخجاٍع

مؿبٔ للكىاَغ الاْخطاصًت ، ونلى َظا ألاؾاؽ هٓٛى صعاؾت َترة اخخماٛ اؾترصاص ألامىاٛ 

 اإلاؿدثمغة ، بضال مً جإُٖض َترة اؾترصاص جلٚ ألامىاٛ .

ت  مشغوم ؤي في ألامىاٛ اإلاؿدثمغة ؤو اإلاىقُت  اؾخهاصة وؾغنت َترة اخخماٛ ؤًػا بن مهَغ

ا ومهم وال ٌشىبه ؤي لبـ شغعي، ولً٘ انخماص مهُاع َترة الاؾترصاص  اؾدثماعي ، ٌهخبر ؤمغا غغوٍع

ٗاهذ َظٍ الخضَٓاث جىؿىي نلى  نلى الخضَٓاث الىٓضًت الطاَُت ْض ًثحر الشٕٙى خٛى ما بطا 

، ؾىاء َُما ًسظ الخضَٓاث الىٓضًت الضازلت ؤو الخاعحت ، و بالخالي َةهه ًمً٘  الُاثضة الغبىٍت
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ؿت  ت  في البىٕى ؤلاؾالمُت ،شٍغ ْبٛى اؾخسضام َظا اإلاهُاع في جُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

ت الىٓضً اثاؾدبهاص الخضَٓ ُت اإلآبىغت ؤو  ت  التي جٙىن الُىاثض الغبٍى اؽ اإلاضَىنت ( ؤؾ) اإلاطَغ

ظا ما   نها و خؿابها ،َو هت ؤلاؾالمُت. جٍٙى  ال ججحٍز الشَغ

ولخُاصي الهُىب الخٓىُت في َظا اإلاهُاع ًىصح بانخماص ؾّغ ؤزغي بغاَُت بلى حاهب مهُاع 

 .َترة الاؾترصاص

 

 

 : ثاويالفسع ال

  معُاز اإلاعدٌ اإلاخىطؽ للعائد 

ف معُاز اإلاعدٌ اإلاخىطؽ لأوال   لعائد. : حعٍس

ت إلاخىؾـ ضافي الغبذ اإلاداؾبي  اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض مهُاع ًٓىم  نلى بًجاص اليؿبت اإلائٍى

 . الاؾدثماعي  و الػغاثب بلى مخىؾـ ُْمت الاؾدثماع الالػم لالْتراح الاَخالٕالؿىىي بهض زطم 

ٓخحن َما  ٍخم خؿاب  اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض و  ٔ ؾٍغ  : َو

لت ألاولى  : .1  الؼٍس

ٓت مباشغة نلى مخىؾـ نىاثض اإلاشغوم صون وحىص للُٓمت اإلاخبُٓت حهخمض  َظٍ الؿٍغ

ٓت جٙىن اإلاهاصلت ٖما ًلي : و  للمشغوم ، ٔ َظٍ الؿٍغ  َو

 

o تالعىائد =   مجمىع للعائد السنوي الحظابي ىطؽ ال           / عمس اإلاشسوع .  الظىٍى

o  2ماز         =   كُمت الاطدثماز اإلابدئي / ــــــــــــكُمت الاطدثمخىطؽ  . 

 

لت الثاهُت : .2  الؼٍس

وهي ألاٖثر شُىنا واؾخهماال مً ألاولى ، وؤجها ؤٖثر مىغىنُت وصْت ، بط جإزظ بهحن الانخباع 

بت والُٓمت اإلاخبُٓت  ٗاث و الػٍغ للبضًل ٖسغصة في جهاًت نمٍغ الاْخطاصي في خالت وحىصَا ، الاَخال

ت . ٓت ألاَػل في خالت وحىصة نضة بضاثل اؾدثماٍع ما حهخبر الؿٍغ  ٖو

ت إلاخىؾـ ضافي الغبذ اإلاداؾبي  مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثضٍٓىم و  نلى بًجاص اليؿبت اإلائٍى

خم  الاؾدثماع الالػم لالْتراح ُْمت مخىؾـ ضافي و الػغاثب بلى  الاَخالٕالؿىىي بهض زطم  ، ٍو

ٔ  خؿاب مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض ٓخحن َما َو  : ؾٍغ

 .000 ×[ متوسط قيمة االستثمار /الوسط الحسابي للعائد السنوي  ]المعدل المتوسط للعائد   =  
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لت ألاولى  : .1  الؼٍس

ٓت مباشغة نلى مخىؾـ نىاثض اإلاشغوم صون وحىص للُٓمت اإلاخبُٓت  حهخمض  َظٍ الؿٍغ

ٓت جٙىن اإلاهاصلت ٖما ًلي : ٔ َظٍ الؿٍغ  للمشغوم ، َو

 

 خُث ؤن :

o ت=   مجمىع   للعائد السنويالحظابي ىطؽ ال           ./ عمس اإلاشسوع  العىائد الظىٍى

o  2ماز         =   كُمت الاطدثماز اإلابدئي / ــــــــــــكُمت الاطدثمخىطؽ  . 

 
لت الثاهُت : .2  الؼٍس

ألاٖثر شُىنا واؾخهماال مً ألاولى ، وؤجها ؤٖثر مىغىنُت وصْت ، بط جإزظ بهحن الانخباع وهي 

بت والُٓمت اإلاخبُٓت للبضًل ٖسغصة في جهاًت نمٍغ الاْخطاصي في خالت وحىصَا ،  ٗاث و الػٍغ الاَخال

ت . ٓت ألاَػل في خالت وحىصة نضة بضاثل اؾدثماٍع ما حهخبر الؿٍغ  ٖو

ت إلاخىؾـ ضافي الغبذ اإلاداؾبي  اإلاخىؾـ للهاثضمهُاع اإلاهضٛ ٍٓىم و  نلى بًجاص اليؿبت اإلائٍى

خم  ُْمت الاؾدثماع الالػم لالْتراح مخىؾـ ضافي و الػغاثب بلى  الاَخالٕالؿىىي بهض زطم  ، ٍو

ٔ اإلاهاصلت الخالُت : خؿاب مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض  َو

 

 خُث ؤن :

o صافي السبذ اإلاداطبي   =   مجمىع الىخائج الصافُت  / عمس الحظابي لىطؽ ال

          اإلاشسوع .

o  2/  + اللُمت اإلاخبلُت =   كُمت الاطدثماز اإلابدئي ماز  ــــــــــــكُمت الاطدثمخىطؽ  . 

 

 . في ظل معُاز اإلاعدٌ اإلاخىطؽ للعائد  اللساز اجخاذ كاعدةزاهُا : 

 حؿدىض نملُت اجساط الٓغاع الاؾدثماع في قل مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض نلى :

ت ًخم ازخُاع اإلاهضٛ ألاٖبر  .1  ؛ في خالت اإلاُاغلت بحن البضاثل الاؾدثماٍع

ٗاهذ الضعاؾت جٓخطغ نلى مشغوم واخض َٓـ صون يحٍر ، َةن نملُت اجساط   .2 ؤما بطا 

اإلآترح مً ؾٍغ ؤلاصاعة ؤو ؤصخاب نلى ؤؾاؽ مٓاعهخه بمهضٛ الهاثض  الٓغاع جٙىن 

 اإلاشغوم .
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لت اإلاعدٌ اإلاخىطؽ للعائد .  زالثا : مصاًا  ػٍس

ٓت اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض َُما ًلي :   ج٘مً مؼاًا ؾٍغ

 ؛ في الخؿاب والخؿبُٔ لبؿاؾت و الؿهىلت اًخمحز ب .1

َهى ٌؿخسضم بىغىح عبدُت اإلاشغوم في ًخُٔ َظا اإلاهُاع مو مبضؤ حهكُم الغبذ ، .2

 نملُت اإلاُاغلت  ؛

هت   .3 ٌهخبر مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض اإلاهُاع الىخُض الظي ٌهخمض نلى ألاعباح اإلاخْى

ت . ؾُلت  َترة اإلاشغوم في نملُت ازخُاع وجُُٓم اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

 

لت اإلاعدٌ اإلاخىطؽ للعائد  .   زابعا : عُىب ػٍس

 :نلُه ما ًليعيم البؿاؾت و الؿهىلت التي ًخمحز بها مهُاع اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض ، بال ؤهه ٌهاب       

وؤًػا ججاَله إلاضة خُاة الاْتراح الاؾدثماعي ، َٓض  ججاَله للُٓمت الؼمىُت للىٓىص .1

ألاحل و آلازغ ْطحر ألاحل (  لان في مضة الخُــاة ) ؤخضَما ؾٍىًٙىن إلاشغونحن ًسخلُ

 ؛هُـ اإلاهضٛ اإلاخىؾـ للهاثض 

 ٌهخمض نلى ألاعباح اإلاداؾبُت و لِـ الخضَٓاث الىٓضًت ؛ .2

 الىٓضًت . ًخجاَل الُتراث الؼمىُت التي جخدٓٔ َيها الخضَٓاث .3

 

عت خامظا : جلُُم معُاز معدٌ العائد اإلاداطبي    ؤلاطالمُت .في طىء أخيام الشَس

ٓت  ىه نلى ضافي الغبذ اإلاداؾبي بن مهُاع مهضٛ الهاثض اإلاداؾبي ٌهخمض في ؾٍغ ، جٍٙى

واخدؿاب ألاعباح في اإلاىهج ؤلاؾالمي ال ٌشىبه ؤي مدكىع شغعي بطا لم ًٓترن باإلاهامالث اإلاالُت 

ت التي حهخمض نلى ؾهغ الُاثضة ؤزظا ونؿاء.   اإلادغمت شغنا ، ونلى عؤؾها اإلاهامالث الغبٍى

 

هت ؤلا ث اإلاالُت في البىٕى ؤلاؾالمُت وبما ؤن اإلاهامال  ؾالمُت ، هي مهامالث جخُٔ ومباصت الشَغ

َةهه ال ًىحض ؤي ماوو مً اؾخسضام ألاعباح اإلاخىلضة نً َظٍ اإلاهامالث في خؿاب مهُاع مهضٛ 

ت .  الهاثض اإلاداؾبي ٖماشغ للمُاغلت بحن اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

 

وهكغا لبهؼ الىٓاثظ التي حهتري َظا اإلااشغ مً الىاخُت الخٓىُت ، َُىصح انخماص ماشغاث 

 حن الانخباع الىٓاثظ الؿابٓت .ؤزغي بغاَُت جإزظ به
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 : الثالث اإلاؼلب

تالسبدُت  جدلُل   اإلاخصىمت اإلاعاًيرظل  في الخجاٍز

جٓىم َظٍ اإلاجمىنت مً اإلاهاًحر نلى ؤؾاؽ ؤن ُْمت وخضة الىٓض التي ًخم الخطٛى نليها في  

، و مً ؤحل طلٚ 1 الؿىت الٓاصمت ؤْل مً ُْمت وخضة الىٓض في الؿىت الخالُت ؤو في لخكت الخُُٓم

ٗاهذ جضَٓاث هٓضًت صازلت ؤو جضَٓاث هٓضًت زاعحت،  ًخم حهضًل ُْمت الخضَٓاث الىٓضًت ؾىاء ؤ

ت  ذ الظي جخم َُه نملُت الخُُٓم و اإلاُاغلت بحن البضاثل الاؾدثماٍع وحهلها ٖإجها جخدٓٔ في الْى

ٔ مهضٛ ) ؾهغ ( زطم  اإلآترخت ،  و نملُت الخهضًل جٙىن" بدؿاب الُٓمت الخالُت للخضَٓاث َو

، ؤو َى هُؿه اإلاؿبٔ 2 ( ْض ٌهاصٛ ؾهغ الُاثضة "مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(مهحن ، و الظي ) 

ماشغ  ي مهُاع في ٖال مً مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت و و جخلخظ اإلاهاًحر اإلاسطىمت نلى الٓغوع ، 

   . مهضٛ الهاثض الضازلي و الغبدُت 

 

 

ٌ الفسع ألا   : و

 صافي اللُمت الحالُت معُاز 

ـــت  حؿـــدىض الُٓمـــت الخالُـــت للخـــضَٓا و   الُٓمـــت الؼمىُـــت للىٓـــىصث الىٓضًـــت اإلاؿـــخٓبلُت نلـــى هكٍغ

جــخلخظ فــي ؤن الٓــىة الشــغاثُت لــضًىاع الُــىم ؤٖبــر مـــً الٓــىة الشــغاثُت للــضًىاع بهــض نــام، و طلــٚ لخـــإزحر 

 3نضة نىامل ؤَمها :

o ألاَـــــغاص لالؾـــــتهالٕ الخـــــالي نـــــً الاؾـــــتهالٕ اإلاؿـــــخٓبلي بال بطا جـــــم الخطـــــٛى نلـــــى  جُػـــــُل

ؼ مىاؾب  ؛حهٍى

o  ًَٙلمـــــا ػاصث وؿــــــبت ،وحـــــىص جطـــــخم مـــــالي ًـــــاصي بلـــــى اهسُــــــاع ُْمـــــت الـــــضًىاع نبـــــر الـــــؼم

 ؛الخطخم ٗلما جبانض الُّغ بحن الُٓمخحن الخالُت و اإلاؿخٓبلُت

o  ٔجــــــــاصي بلــــــــى  لتــــــــيإلاؿــــــــخٓبلُت و االخــــــــضَٓاث الىٓضًــــــــت ااإلاســــــــاؾغ اإلاخهلٓــــــــت بخدُٓــــــــ

 جسُُؼ الُٓمت الخالُت لهظٍ الخضَٓاث .  

 

                                                           
 ( .049يوحنا عبد آآلدم و سليمان اللوزي ، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
 ( . 148هُـ اإلاغحو الؿابٔ ، ص ) 2
ٓـىص و  مىطىعي 3 ل الخىمُت الاْخطاصًت ، ؤؾغوخت صٖخىعاٍ في الهلـىم الاْخطاصًت جسطـظ ه ُت الاؾدثماع ٖإصاة لخمٍى ً : آلُاث حصجُو وجْغ الٍؼ

 (   59، ص )   2005/2006حامهـــت الجؼاثـــغ ، الؿىــت الجامهُــت: ، مالُـت ، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُحر 
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ف معُاز صافي   .اللُمت الحالُتأوال : حعٍس

الْتراح الاؾدثماعي بلى الُّغ بحن الُٓمت الخالُت للخضَٓاث ل 1 ضافي الُٓمت الخالُتمهُاع ر حٌش

ٗان ضافي الُٓمت الخالُت  الىٓضًت الضازلت ، و الُٓمت الخالُت للخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت ،َةطا 

ٗان الاْتراح الاؾدثماع مغبدا  ، و اله٘ـ صخُذ   . 2مىحبا 

 

هــــــت ، و ؾــــــهغ ض الخــــــضَٓاث ضًــــــو ًم٘ـــــً خؿــــــاب الُٓمــــــت الخالُــــــت و َــــــظا بهــــــض جد الىٓضًــــــت اإلاخْى

الخطم اإلاىاؾب الظي ًخم جؿبُٓه نلى جلـٚ الخـضَٓاث ، و ًيبغـي ؤن ٌه٘ــ َـظا الؿـهغ الخـض ألاصوـى 

 .   3للهاثض اإلاؿلىب لالؾدثماع في ألاضٛى التي جىلض الخضَٓاث الىٓضًت ختى ًطبذ اؾدثماعا مجضًا

 

هًو    4 ت مً اإلاشغوم باإلاهاصلت الخالُت :خدضص ضافي الُٓمت الخالُت للخضَٓاث الىٓضًت اإلاخْى

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       خُث أن  :

                                                                                  

    

 

 

 

َى ؤْل ناثض مٓبٛى الىٓضًت لخطم الخضَٓاث  اإلاؿخهملالخطم(مهضٛ الغبدُت )مهضٛ بن 

 مً ْبل اإلاؿدثمغ ؤو َى ٗلُت ألامىاٛ اإلاؿدثمغة.

 

                                                           
1

 ( Net Present Value= NVP)    : ت الخالُتضافي الُٓممهُاع  
ؼ ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص ) 2  (.22ؾمحر مدمض نبض الهٍؼ
، ص )   3 ً ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ  (.   60مىطىعي الٍؼ

، ص ) 4  (.102،101َغص وؾخىن و ًىححن بغحام ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ

Ft =    صافي الخدفلاث الىلدًت

ت  .الظىٍى

= NVP   صافي اللُمت الحالُتمعُاز . 

 I0 =.الخيالُف اإلابدئُت للمشسوع  

   =  t للمشسوع عدد الظىىاث التي جمثل العمس ؤلاهخاجي اإلاخىكع 

=  K    ٌ(. الخصمالسبدُت )معدٌ معد  
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 في ظل معُاز صافي اللُمت الحالُت .اللساز اجخاذ كاعدةزاهُا : 

  ٓانضةمهضومت ،ونلُه  َ ؤو  ؾالبت ؤو مىحبت بماجٙىن  لُتاالخ الُٓمت ضافىمهُاع  هخاثجبن 

 :  هياجساط الٓغاع  

 خالت مشغوم واخض :  في .1

o  NVP      > 0   >= . كبٌى اإلاشسوع 

o  NVP     <  0   >= . زفع اإلاشسوع 

o NVP        =0   >= . زفع أو كبٌى اإلاشسوع العخبازاث غير مالُت 

 

و  في .2  .مىحبت خالُت ُْمت ضافي ؤٖبر ؤؾاؽ نلى جٙىن  اإلاُاغلتخالت نضة مشاَع

 

 معُاز صافي اللُمت الحالُت .زالثا : مصاًا 

 ًخمخو مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت باإلاؼاًا الخالُت  : 

مهُــاع ضــافي الُٓمــت الخالُــت نلــى ن٘ـــ اإلاهــاًحر يحــر اإلاسطــىمت ،ًغاعــي الخًحــر فــي الُٓمــت ن ب .أ 

 الؼمىُت للىٓىص ؛

ٗاَت الخـضَٓاث الىٓضًـت للمشـغوم  .ب  ٓت ضافي الُٓمت الخالُت  نلى  ؼ ؾٍغ الاؾـدثماعي نلـى جٖغ

 مضاع نمٍغ الاْخطاصي .

 

 زابعا : عُىب معُاز صافي اللُمت الحالُت .

الُٓمت الؼمىُت للىٓىص بهحن الانخباع ، و  ٍنلى الغيم مً اجطاَه باإلاىغىنُت َُما ًخهلٔ ؤزظ

انخباٍع ؤخض اإلاهاًغ الضولُت التي حؿخسضم في جُُٓم اإلاشغوناث ، بال ؤهه ال ًسلى مً الاهخٓاصاث ، 

 : ما ًليؤبغػَا اإلاخمثلت َُ

ت التي جسخلِ  .1 بن َظا اإلاهُاع الًٙىن مالثما بضعحت ٖبحرة في خالت اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

ا الاْخطاصي  ؛مً خُث الاؾدث  1ماع اإلابضجي، ومً خُث نمَغ

ٓت نلى  .2 الظي جسطم به الخضَٓاث مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(حهخمض َظٍ الؿٍغ

ٗان  مبالًا َُه ، َهظا ٌهؿي اإلاٙاؾب مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(الىٓضًت ، َةطا 

 2الىٓضًت لالْتراح الاؾدثماعي وػها ؤْل مً وػجها الخُٓٓي ، و اله٘ـ صخُذ ؛

ُـ ضافي الُٓمت ًطهب الخُُٓم في خالت اإلاشغوناث الخىاَؿُت و التي ًٙىن لها ه .3

 3الخالُت اإلاىحبت ؛

                                                           
 ( .  111، هدىي صعاؾت حضوي بؾالمُت ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  ؤشٍغ مدمض صوابت 1
2
 (. 88مغحو ؾبٔ طٍٖغ ،ص )  ، نؿُتمدمض زلُل  زلُل 
3
 ( . 112، 111بٔ ، ص ) اؿالغحو هُـ اإلاؤشٍغ مدمض صوابت ، ،  
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و التي جدؿم بهضم  .4 بن مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت ال ًطلح في خالت جُُٓم اإلاشاَع

غوٍ كمً الَهال مخإٖضًً  ؤهىاو بهما ٌهالج الخضَٓاث الىٓضًت ٖما و لى ، الخإٖض

 ؛الخإٖض  هاصعة الخضور  تؤن خالمً نلى الغيم ،  ُتؿخٓبلاإلا

 ؛بن َظا اإلاهُاع ال ًىلي اَخماما للُترة التي ؾىٍ ٌؿترص َيها اإلاشغوم ؤمىاله اإلاؿدثمغة  .5

بن َظا اإلاهُاع ال ًىلي اَخماما إلآضاع عؤؽ اإلااٛ اإلاؿدثمغ الظي اؾخسضم لخدُٓٔ  .6

 .الهىاثض 

 

عت خامظا : جلُُم معُاز معدٌ صافي اللُمت     ؤلاطالمُت .في طىء أخيام الشَس

نً جٙلُت  -الخضَٓاث الىٓضًت زطم الظي ًخم به  -مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(ٌهبر 

هخمض الُ٘غ الخٓلُضي نلى ؾهغ الُاثضة ٖمهضٛ َُه ألامىاٛ ؤو الخض ألاصوى مً الهاثض اإلاغيىب  ، َو

اإلاهُاع ، العجباؾه بالُاثضة اإلادغمت للخطم ، مما ًجهل نىض البهؼ مداطًغ شغنُت الؾخسضام َظا 

 شغنا .

ت في البىٕى ؤلاؾالمُت  وبالخالي و الاؾدثماٍع َةن الدؿاٛئ الظي ًؿغح َُما ًخهلٔ بضعاؾت اإلاشاَع

ٔ مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت ، َى خٛى  امٙاهُت جؿبُٔ َظا اإلاهُاع في البىٕى ؤلاؾالمُت  في  مضيَو

قل الانتراٍ بالُٓمت الؼمىُت للىٓىص ،وبانخماص ؾهغ الُاثضة ٖمهضٛ للخطم ، ؤومهضالث ؤزغي 

ظا ما ؾِخم الخؿّغ بلُ ت ،َو ه بضًلت حهخمض نلى الغبذ ٖمهامل للخطم بضال مً ؾهغ الُاثضة الغبٍى

 في الُطل الثالث مً الضعاؾت . 

 : ثاويلفسع الا

  .  معدٌ العائد الداخلي  ومؤشس السبدُت  ي معُاز  

ً في قل ، ؤصي طلٚ الى انخماص مهُاع نُىب مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت وألحل ججاوػ  ًً آزٍغ

ما   مهُاع مهضٛ الهاثض الضازلي. و  بدُتماشغ الغ اإلاهاًحر اإلاسطىمت ،َو

 .معُاز مؤشس السبدُت   أوال :  

ف  .1    :معُاز مؤشس السبدُت  حعٍس

ىاثض ـث ًىضح الُٓمت الخالُت للهـوؿبت اإلاىاَو بلى الخٙالُِ ، خُ ًمثل ماشغ الغبدُت

هت لٙل وخضة ت الطاَُت اإلاخْى هبر نىه باإلاهاصلت  1اإلاخاخت هٓضًت مؿدثمغة في الُغص الاؾدثماٍع ، َو

 الخالُت : 

                                                           

 . Profitability Index:   ( PI )  الغبدُت ماشغ 
ؼ نبض ؾهُض 1 ، ؾبٔ مغحو ، نثمان الهٍؼ  ( .253) ص طٍٖغ
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 وه٘خب : 

  

 

 

ما ٌهبر نىه ؤًػا بضاللت ضافي الُٓمت الخالُت باإلاهاصلت الخالُت  :  ٖو

 

   

 

 في ظل معُاز مؤشس السبدُت  :اللساز اجخاذ كاعدة .2

ٔ َظا اإلاهُاع ًٙىن ؤمام الخاالث الخالُت    :بن مخسظ الٓغاع َو

 واخض مشغوم خالت في : 

 

  

 

 

 

  و اإلاُاغلت جٙىن نلى ؤؾاؽ اإلاشغوم الظي ًدٓٔ ؤٖبر ُْمت جُّى في خالت نضة مشاَع

 الىاخض . 

 معُاز مؤشس السبدُت  : عُىب .3

لبهؼ الاهخٓاصاث اإلاىحهت  إلاهُاع ضافي الُٓمت الخالُت ،  ماشغ الغبدُت  نلى الغيم مً ججاوػ 

بال ؤن مشٙلت جدضًض اإلاهضٛ اإلاىاؾب لخطم الخضَٓاث الىٓضًت جبٓى مؿغوخت ، ألن َظا اإلاهُاع 

 ٌهخمض في خؿاًه نلى مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت.

عت معُاز مؤشس السبدُت  جلُُم  .4  :ؤلاطالمُت في طىء أخيام الشَس

ع مهُاع ضافي الُٓمت ؤلاشٙالُت مؿغوخت باليؿبت إلاهُاع ماشغ الغبدُت ، نلى يغاجبٓى هُـ 

ٓت الخؿاب .الخالُت ، أل   هه ٌهخمض نليها في ؾٍغ

 

 

    

                                 
 

    
    

  
  + 1               

PI    >1   >=   ٌعخبر اإلاشسوع  
ً
 كبٌى اإلاشسوع .         =<                 زابدا

PI  <  1   >=     زفع اإلاشسوع        =<                      اإلاشسوع خاطس . 

PI  =    1 >=      زفع أو كبٌى اإلاشسوع  =< عىائد اإلاشسوع حغؼي جيالُفه

 العخبازاث غير مالُت .
 

اللُمت الحالُت  للخدفلاث الىلدًت الداخلت 

 اللُمت الحالُت للخدفلاث الىلدًت الخازحت
  =   مؤشس السبدُت


 t

t

K

F

)1(
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 .معُاز معدٌ العائد الداخلي زاهُا : 

زاضت ٗلما ؾالذ الُترة الؼمىُت التي  -بن جدضًض اإلاهضٛ اإلاىاؾب لخطم الخضَٓاث الىٓضًت 

ً الؿابٓحن، ؤما مهضٛ الهاثض  -شغومجلي َترة اوشاء اإلا ٗان مً ؤبغػ اإلاشاٗل التي جىاحه اإلاهُاٍع  ،

ًٙىن يحر مهغوٍ مؿبٓا ، و َى مآًىي مً ألاَمُت مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(الضازلي ، َةن 

 .1 اليؿبُت لهظا اإلاهُاع مٓاعهت باإلاهاًحر ألازغي 

ف معدٌ العائد الداخلي  :  .1  حعٍس

الظي ًجهل ضافي الُٓمت الخالُت مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(َى  2مهضٛ الهاثض الضازلي      

ت الطُغ ) ؤي ؤن  ضافي الُٓمت الخالُت للخضَٓاث الىٓضًت الضازلت  لالْتراح الاؾدثماعي مؿاٍو

مثل اإلاغصوصًت اإلاالُت لال  ت لطافي الُٓمت الخالُت للخضَٓاث الىٓضًت الخاعحت ( ، ٍو  . 3ؾدثماعمؿاٍو

ٓت جٙىن  ٓت الخجغبت و الخؿإ ، و َظٍ الؿٍغ و ًخم خؿاب مهضٛ الهاثض الضازلي بما بؿٍغ

ٓت ؤزغي مسخطغة ًخم نلى ؤؾاؾها اؾخسغاج ُْمخحن للُٓمت  ذ ؾىٍل ، و ؾٍغ مجهضة ، وجخؿلب ْو

بت مً الط بت مً الطُغ و ؤزغي مىحبت ٍْغ ُغ الخالُت الطاَُت للمشــغوم هُؿه، واخضة ؾالبت ٍْغ

ٓت ٖما ًلي  :  ٔ َظٍ الؿٍغ مً٘ الخهبحر نلى مـــهضٛ الهاثض الضازلي َو  4، ٍو

 

 

 

 

 

  باشتراؽ : 

       < 0 . 
       > 0 . 
        >        . 

 

 خُث ؤن :

                                                           
ت ، اإلاشغوناث اْخطاصًاث:  صخالن ضاصّ هللا نبض 1  ( .131) ص ، 1990  - حضة - اليشغ و للؿبانت اإلاضًىت شٖغ
 . Internal Rate of Return=  ( IRR ) الضازلي الهاثض مهضٛ 2

3   Pierre cabane : l’essentiel de la finance à l’usage des managers , édition de l’organisation   

– parais – 2004 , p ( 220 ).                                                                                           
 : الخالي اإلاغحو مً للمهاصلت  هطُت ٖخابت نلى انخماصا بالؿالب زاضت بغمىػ  الٓاهىن  اؾخيخاج جم 4

 2000  –الٓاَغة –: صعاؾت الجضوي ،ُِٖ حهضَا بىُؿٚ ، صاع الُ٘غ الهغبي، الؿبهت ألاولى ضالح الضًً خمُض  -

 (.101ص)،

IRR  =  K   +    (K  − 𝐾 ) . (    𝑁𝑉𝑃    )    

                             ( 𝑁𝑉𝑃   -   𝑁𝑉𝑃    ) 
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 IRR    : الهاثض الضازلي ؛ مهضًٛمثل 

 K      : ؛ ألاٖبر مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم(ًمثل 

 K       :ضًغ ؛ألا مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم( ًمثل 

       :هضٛ الغبدُت )مهضٛ َٓاث الىٓضًت إلامهُاع ضافي الُٓمت الخالُت لللخض ًمثل 

 ؛ألاضًغالخطم(

         :هضٛ الغبدُت مهُاع ضافي الُٓمت الخالُت لللخضَٓاث الىٓضًت إلا ًمثل

 ألاٖبر .)مهضٛ الخطم(
 

 في ظل معُاز معدٌ العائد الداخلي :اللساز اجخاذ كاعدة .2

ٓــت مهــضٛ الهاثــض الــضازلي مهــضٛ الغبدُــت )مهــضٛ الخطــم(ن ب ٔ ؾٍغ   َو
 
، ونلُــه ًٙــىن مجهــىال

ـٔ َــظا اإلاهُـاع  ل اإلاشــغوم بطا ٗـان مهـضٛ الهاثــض الـضازلي ؤٖبـر مــً بـًَٓـةن مخسـظ الٓــغاع الاؾـدثماعي َو

 . ٗلُت ألامىاٛ اإلاؿدثمغة

ؼ اإلاشغومؤو  ، وناصة 1 ًٓاعن َظا اإلاهضٛ باإلاهضٛ اإلاؿلىب ، ونلى َظا ألاؾاؽ ًٓبل ؤو ًَغ

لت ألاحل -ًخسظ ؾهغ الُاثضة   ؿمى ؾهغ الُاثضة في َظٍ  -نلى الٓغوع الؿٍى ٖإؾاؽ للمٓاعهت ، َو

نً اإلاضٛ الٓاؾو ، َهظا ٌهني الهؼوٍ نً اإلاشغوم ، و  IRRالخالت باإلاهضٛ الٓاؾو ، َةطا ْل 

مً٘  للمؿدثمغ نىض َظا الخض 2اله٘ـ صخُذ  ؤن ًىأَ نلى جىُُظ اإلاشغوم ؾاإلاا ؤن  ) (IRR،ٍو

الُٓمت الخالُت للهىاثض حًؿي ما ًىُٓه نلى جىُُظ اإلاشغوم ، و في خالت اإلاُاغلت بحن نضة 

 . 3مشغوناث ، َاألَػل َى الظي ًدٓٔ مهضٛ ناثض صازلي ؤٖبر 

 

 معدٌ العائد الداخلي : معُاز مصاًا  .3

ًخمخــــو مهُـــــاع مهـــــضٛ الهاثـــــض الـــــضازلي بمجمىنـــــت مـــــً الخطـــــاثظ التـــــي جمحـــــٍز نـــــً بـــــاقي اإلاهـــــاًحر 

 ألازغي اإلاهخمضة في نملُت اإلاُاغلت  ، وهي : 

نلـــى يـــغاع مهُـــاع ضـــافي الُٓمـــت الخالُـــت ،ًغاعـــي الخًحـــر فـــي الُٓمـــت  ن مهـــضٛ الهاثـــض الـــضازليب .أ 

 الؼمىُت للىٓىص ؛

ٓت مهضٛ .ب  ؼ ؾٍغ ٗاَت الخـضَٓاث الىٓضًـت للمشـغوم الاؾـدثماعي نلـى  جٖغ الهاثض الضازلي نلى 

 الاْخطاصي ؛ ٍمضاع نمغ 

                                                           
ل ؤؾاؾُاث:  خىُي الًُاع نبض 1 ت – الجضًضة الجامهت صاع ، ؤلاصاعة و الخمٍى  ( .291) ص ، 2002   - ؤلاؾ٘ىضٍع
 (.103ضالح الضًً خمُض ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  2
 .(133) ص طٍٖغ ؾبٔ مغحو ، صخالن ضاصّ هللا نبض 3
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ا بهاثــــض ٌهـــــاصٛ ب .ج  ن مهــــضٛ الهاثــــض الــــضازلي ًُتـــــرع ؤن الخــــضَٓاث الىٓضًــــت ٌهـــــاص اؾــــدثماَع

( مهضٛ الغبدُت )مهضٛ الخطم( ٓت ضافي الُٓمت الخالُت.  ،نلى ن٘ـ)اإلاجهٛى  ؾٍغ

 

 العائد الداخلي : معدٌ  معُاز عُىب  .4

التـــي ًخمخـــو بهـــا مهُـــاع مهـــضٛ الهاثـــض الـــضازلي مٓاعهـــت باإلاهـــاًحر اإلاسطـــىمت اإلاؼاًـــا نلـــى الـــغيم مـــً 

 1مجمىنت مً الاهخٓاصاث ، و منها :  ألازغي ، بال ؤهه ًىاحه

ٓت بحغاء نملُاث خؿابُت نضة ، و اؾخسضام الاحتهاص الصخص ي .أ   جخؿلب َظٍ الؿٍغ

 ؛بؿغنت  ألحل الىضٛى بلى الىخاثج

ٓت تهمل َغص الاؾدثماع اإلاخاخت للمشغوم بهض .ب  اهتهاء الهمغ ؤلاهخاجي  بن َظٍ الؿٍغ

 ؛للمشغوم 

 بَمالها إلاهالجت قغوٍ نضم الخإٖض  .  .ج 

 

عت ؤلاطالمُت:  .5  جلُُم معُاز معدٌ العائد الداخلي  طمً أخيام الشَس

مشٙلت اهسُاع ُْمت بن مهُاع مهضٛ الهاثض الضازلي ، ٖبُٓت اإلاهاًحر اإلاسطىمت ٌهالج 

ا نلى بًغاصاث اإلاشغوم ، بال ؤهه  ًخمحز نً اإلاهاًحر  الىٓض ، وؤزغ طلٚ نلى ُْمت الىٓىص و بالخالي ؤزَغ

، مما  2بؿهغ الُاثضة نلى الٓغوع و مهضٛ ٗلُت عؤؽ اإلااٛ اإلاؿدثمغ  مٓاعهخه تألازغي في بمٙاهُ

خطم اإلاؿبٓت في ضافي الُٓمت الخالُت ، في الخؿاب نلى مهضالث ال ٌهخمض  ٌهني ؤن َظا اإلاهُاع 

ظا ما ًُخذ باب الاهخٓا  بؾالمُت .صاث مً وحهت هكغ َو

اإلاُاغلت بحن اإلاشغوناث   في نملُاثوبالخالي َةن مهُاع مهضٛ الهاثض الضازلي ًٙىن مٓبىال 

ؿت اخترام البىىص الخالُت :  ت في البىٕى ؤلاؾالمُت شٍغ  الاؾدثماٍع

  هضالثلمل ت الىٓضً اثمغاناة اؾدبهاص الخضَٓ .أ 
 
هت ؤلاؾالمُت التي ال ج ا الشَغ َٓغ

ت  مثل الُىاثض   الغبٍى
 
 ؛وؤًت مهامالث ؤزغي باؾلت ؤو مدغمت شغنا

ت مهضٛ لخطم غغوعة انخماص  .ب  الخضَٓاث الىٓضًت ال ٌهخمض ؾهغ الُاثضة الغبٍى

 للخؿاب. اؤؾاؾ

ٗان لؼاما ؤلاحاب بل َغع َظٍ الشغوؽ  و الظي  ي جم ؾغخه،ت نً الؿااٛ الؿابٔ الظْو

في البىٕى ؤلاؾالمُت  في قل الانتراٍ بالُٓمت   ًخمدىع خٛى مضي بمٙاهُت جؿبُٔ َظا اإلاهُاع

ظا ما ؾِخم الخؿّغ بلُه في الُطل الثالث مً الضعاؾت .   الؼمىُت للىٓىص ، َو
                                                           

، ص ) 1  ( .177،176ًىخىا نبض آلصم و ؾلُمان اللىػي ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ
 ( . 176ًىخىا آصم ، هُـ اإلاغحو الؿابٔ ،ص )  2
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 : الثالث الفسع

 ملترخاث لخدلُل السبدُت في البىىن ؤلاطالمُت.

الاْخطاص ؤلاؾالمي بطُت نامت و البىٕى ؤلاؾالمُت بطُت زاضت ، ْضم بهؼ الباخثحن في 

لها بالطٌُ ؤلاؾالمُت  مٓترخاث ؤو باألخغي مهاًحر بؾالمُت لخدلُل الغبدُت للمشغوناث اإلاؿلىب جمٍى

 ، و َُما ًلي مسخطغ لبهؼ منها :

 أوال : اإلالترح ألاٌو . 

ت و الغبدُت ًٓترح ص/ ؤوـ  الؼعْاء وحىب اجساط زمؿت مهاًحر بضًلت إلاهُاع الغبدُت الخجاٍع

 1:  ما ًليالٓىمُت الخٓلُضًت ، وجخلخظ َظٍ اإلاهاًحر َُ

هت  .1 ت بؾالمُت للمشغوناث ، جدضص بىاؾؿت اإلاخسططحن في نلم الشَغ  ؛بنؿاء ؤولٍى

 ؛انخباع الهامل الاْخطاصي ازخُاع اإلاشغوناث  التي حهىص بغػّ ألٖبر نضص مً ألاخُاء ، مو  .2

 ؛جُػُل اإلاشغوناث التي جٙاَذ الُٓغ و جدؿً مً جىػَو الضزل نلى اإلاىاؾىحن   .3

 ؛اؾخسضام الُٓمت الخالُت الطاَُت ٖماشغ لُ٘اءة اؾخسضام اإلاىاعص   .4

 جُػُل اإلاشغوناث التي جغعى مطلخت ألاخُاء في اإلاؿخٓبل . .5

ٓت للُٓاؽ  الخؿابي لثىابذ صالت اإلاطلخت ؤلاؾالمُت و ُُُٖت َظا و ْض جٓضم الباخث بؿٍغ

مي للبضاثل اإلاسخلُت ... ًمً٘ وضُها ٖبضًل إلاهُاع الغبدُت الٓىمُت  اؾخسضامها إلنؿاء جغحُذ ْع

 .2اإلاؿخسضمت الزخُاع اإلاشغوناث 

 

  و مً ؾٍغ الضولت ، ؤو مما ًازظ نلى َظٍ اإلآترخاث ، ؤجها مهاًحر جطلح ؤٖثر في صعاؾت اإلاشاَع

ت ، و ال ا و اإلاىحهت لخٓضًم زضماث احخمانُت و التي ال جىلي اَخماما ٖبحرا للغبدُت الخجاٍع إلاشاَع

ٔ مباصت الاؾدثماعاث الخاضت ، ألجها حهكم الغبذ  جطلح لخُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث َو

 الاحخماعي ؤٖبر مً حهكُمه للغبذ الخجاعي ، ؤو ختى اإلاىاػهت بُنهما .

 

 الثاوي. زاهُا: اإلالترح

و َى مٓترح ْضمه ص/ ؾُض الهىاعي ، ؤؾلٔ نلُه اؾم ضافي الُٓمت اإلاػاَت ؤلاؾالمُت ًخٙىن 

 ً  َما :،و مً نىطٍغ

 ؛ألاحىع و اإلاغجباث  .1

                                                           
ل ،الضاع الجامهُت  مدمض 1 ت –ضالح الخىاوي : ؤلاصاعة  اإلاالُت و الخمٍى  ( . 366بلى  362، ص )  1994- ؤلاؾ٘ىضٍع
2

ض مً الخُطُل عاحو هُـ الغحو الؿابٔ .   إلاٍؼ
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 الُاثؼ الاحخماعي ألاؾاس ي . .2

 

مو ألازظ بهحن الانخباع وحىص ُْمت مػاَت يحر مباشغة ، جخىلض مً مشغوناث ؤزغي مغجبؿت 

"ٖما و ؤن َىإ ماشغاث ؤزغي ًػُُها ص/ ؾُض الهىاعي جخهلٔ بإزغ اإلاشغوم نلى   باإلاشغوم

ا مً الخطاثظ الاْخطاصًت و الاحخمانُت ، و  الهمالت ، جىػَو الضزل و الطٍغ ألاحىبي ، و يحَر

ر للبىٕى ؤلاؾالمُت بال ؤجها جطلح لُٓاؽ حضوي حعيم ؤن الباخث زظ اؾخسضام جلٚ اإلاهاً

هت هكغ اإلاجخمو بطُت نامت ؤٖثر منها لبىٕى بؾالمُت ْض جدخاج لضعاؾت حضوي اإلاشغوناث مً وح

 .1اإلاشغوم بطُت زاضت  جخُٔ و ؤَضاَها و الؿـُاؾت اإلاغؾىمت ليشاؾـها " 

 

 زالثا : اإلالترح الثالث .

، بهض مىاْشت اإلآترخاث الؿابٓت ، و اإلاهاًـُـغ  ْضمخه ص/ ٖـىزغ ألابجي غح زالثو في مٓخـ

خضًً ،  و الخٓلُضًت ؤوضخذ بهض طلٚ ؤن اإلاهُاع اإلاىاؾب للمشغوم ال بض ؤن ًٙىن مهُاعا زىاثُا ط

ت و الخٙلُت الاحخمانُت ، و نلى َظا ألاؾاؽ اْترخذ اؾخسضام مهُاعا  ًجمو بحن الغبدُت الخجاٍع

 3 : ، و ْض بغعث َظا الاْتراح بما ًلي2خاصؤؾمخه اإلاهُاع ؤلاؾالمي للهاثض ال

ت : .1  السبدُت الخجاٍز

و لى ؤهه مهُاع جٓلُضي بال ؤهه ال ًخهاعع مو الٓىانض الشغنُت ، بل ٌهض حاثؼا لالؾخُاصة مً 

ؾهُا وعاء  –ا ؤو بحاعة عبد –اإلاـىاعص اإلاخاخت بُ٘اًت ، و َى ًِٓـ نىطغا بًجابُا زاضا بالهاثض 

 جطخُمه .

 الاحخماعُت :الخيلفت  .2

الخٙلُت الاحخمانُت التي ًخدملها اإلاجخمو اإلادُـ باإلاشغوم هدُجت ُْامه بإوشؿخه ، و َى 

ًسخظ بالخٙلُت التي ًخ٘بضَا اإلاجخمو هدُجت لهظا الاؾدثماع ، و ؾهُا وعاء  ًِٓـ نىطغا ؾلبُا

 جٓلُل جلٚ الؿلبُاث . 

                                                           

 ( . 23ب٘غي نبض الغخُم بشحر , الخُجاوي ؾِس ي مدمض ، مغحو ؾبٔ طٍٖغ ، ص )  1

 اإلاغاحو الخالُت  :   2

 ب٘غي نبض الغخُم بشحر و الخُجاوي ؾِس ي مدمض ، هُـ اإلاغحو الؿابٔ .  -

هت  - ِ الشَغ ُت و مْى  –صمشٔ  –ؤلاؾالمُت منها ، صاع الٙلم الؿُب ، الؿبهت ألاولى نالء الضًً ػنتر : الخضماث اإلاطَغ

 ( . 170، ص )  2002
 نالء الضًً ػنتر، هُـ اإلاغحو الؿابٔ . 3
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خمحز اإلاهُاع ؤلاؾالمي ل  1بما ًلي : ٗىزغ ألابجي ضٖخىعة هاثض الخاص الظي جٓترخه اللٍو

الاْخطاع نلى َضَحن ًاصي بلى جٓلُل حجم اإلاشٙلت وبمٙاهُت ضُايتها في شٙل  .أ 

هت ؛بلى ٖمي يحر مهٓض ،مما ًاصي   خلٛى بؿُؿت وؾَغ

ضٍ  .ب  ؤن الهضَحن الؿابٓحن ًغانُان َضٍ اإلاشغوم الخاص اإلامثل في الغبذ َو

اإلاجخمو ممثال في ضافي ُْمت مػاَت مىػنت نلى نىاضغ ؤلاهخاج ،مو ج٘بض ؤْل 

 جٙلُت احخمانُت مم٘ىت ؛

ً ٌهبران بطضّ نً واْو ألانماٛ في اإلاجخمو الظي ٌؿعى بلى  .ج  بن َظًً اإلاهُاٍع

 ُٓم وألاخٙام ؤلاؾالمُت .حهكُم الغبذ في بؾاع مً ال

 

  بن َظا اإلاهُاع الظي جٓترخه ص/ ٗىزغ ألابجي َى في ألاؾاؽ ًٓخطغ نلى جدُٓٔ ؤَضاٍ زاضت

ت ، و ؤَضاٍ نامت مخهلٓت باإلاجخمو ممثلت في ضافي الُٓمت اإلاػاَت ،  ممثلت في الغبدُت الخجاٍع

ىانض  ٔ ؤؾـ ْو ت َو َهى ٌهخبر مً ؤخؿً اإلآترخاث في جُُٓم وازخُاع اإلاشغوناث الاؾدثماٍع

وؤهه ال ًسػو لٓىانض ٖمُت ، الؿغح َظا اإلاهُاع البؿاؾت في ولً٘ ٌهاب نلى ،  بؾالمُت 

ت و مهُاع الغبدُت  وبخطاثُت واضخت لُُُ٘ت بىاء همىطج ًطلح للغبـ بحن مهُاع الغبدُت الخجاٍع

هكام الخطم الخٓلُضي في ازخُاع  انُت ، وبالغيم اْتراح الباخثت بمٙاهُت الانخماص نلى الاحخم

و مً مهامل الغبدُت )مهامل الخطم(ٖ تعبدُت اإلاشغوناث ،  مؿخسضم مخىؾـ اإلاهضٛ اإلاخْى

 ألاعباح مٓضعا بإوػان وؿبُت لهىاثض الاؾدثماعاث اإلاثُلت .

 
 

                                                           
هت ؤلاؾالمُت ، مجلت ؤبدار الاْخطاص ؤلاؾالمي ، اإلاجلض  1 ٗىزغ نبض الُخاح ألابجي : صعاؾت حضوي الاؾدثماع في غىء ؤخٙام الشَغ

ؼ  ،02،الهضص02  ( . 09م ،ص ) 1985ٌ/1405اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت _  - حامهت اإلالٚ نبض الهٍؼ

http://iefpedia.com/arab/?cat=127
http://iefpedia.com/arab/?cat=127
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 ﴾ خالصت الفصل الثاوي ﴿

 

 

ٌهخبر الٓغاع الاؾدثماعي مً ؤَم وؤزؿغ الٓغاعاث التي جخسظَا البىٕى ؤلاؾالمُت ، ألهه 

ٗاصًمي والُني مً حهت ، والخبرة اإلاهىُت و  ً ألا ٌؿخضعي مً مخسظ الٓغاع  اإلاؼاوحت بحن الخٍٙى

ظا ٗله في قل ؤلاخاؾت الخامت بالػىابـ الشغنُت الخاضت بُٓه اإلاُضاهُت مً حهت ؤزغي  ، َو

اإلاهامالث اإلاالُت ، ألن ؤي زؿإ في نملُت اجساط الٓغاع ًيشإ نىه نبئ وزؿاعة مالُت للبىٚ بغاَت بلى  

ىم في اإلادكىعاث الشغنُت ، و التي ْض جضزل البىٚ في صاثغة الشٚ ، والؿهً في مطضاُْخه  الْى

ظا شغنُخه .  ٖو

 

ظا ما ًجهل البىٚ ؤلاؾالمي  ٔ اإلاهاًَو ل َو ر حفي ازخُاٍع و جُُٓمه للمشغوناث اإلآترخت للخمٍى

مً حهت و ألاَضاٍ الشغنُت و الٓىمُت بخهكُم الغبذ اإلااصي جمو بحن ؤَضاَه الخاضت ًؤلاؾالمُت  

ظا َى اإلاضزل الغثِس ي  الظي جسخلِ َُه نملُت اجساط الٓغاع  ،مً حهت ؤزغي  الاؾدثماعي في َو

ى بغُاء الجاهب الشغعي نلى الضعاؾت،  ت ؤال َو البىٕى ؤلاؾالمُت نً جلٚ  اإلاؿبٓت في البىٕى الغبٍى

نلى الغيم مً الاجُاّ في حىاهب نضة ، وؤًػا ْطىع الخٓىُاث ال٘مُاث للبىٕى ؤلاؾالمُت في ؤًجاص 

ت .  بضًل شغعي زاص بخدلُل الغبدُت الخجاٍع
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 الثالثالفصل 

  جصىز  بدًل وفم (خصمزبحيت )معامل معامل 
 . .ئطالمي 
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 ﴾ الثالثملدمت الفصل  ﴿

 

 

غشوسة الانتراٍ  ٌعخذعي معخٓبال اإلادخملتلخذَٓاث الىٓذًت لالخالُت جٓذًش الُٓمت بن 

ٔ نملُت الخطم ، بالُٓمت الضمىُت للىٓىد ورلٚ باظدبهاد جإزحر الضمً َيها ) الخذَٓاث الىٓذًت (  َو

 .انخماد مهذٛ خطم مىاظب لزلٚ الضمني ب

 

ت في  زا الؿشح في مػمىهه ال ٌشٙل ؤي ناثٔ في نملُت دساظت وجدلُل الشبدُت الخجاٍس َو

البىٕى الخٓلُذًت وفي قل اإلاىكىمت الاْخطادًت الىغهُت ، ولً٘ ؤلاشٙاٛ اإلاؿشوح في مذي انخماد 

بل رلٚ  وجبني اإلاىكىمت الاْخطادًت ؤلاظالمُت لىُغ الخىحه َُما ًخظ نملُت الخطم ، ْو

مهذٛ الشبدُت ) مهذٛ بالُٓمت الضمىُت للىٓىد ، خاضت برا ٖىا هذٕس جماما ؤن  الانتراٍ

ٛ  الُاثذةمهذٛ  اإلاهخمذ في نملُت الخُُٓم َى في الًالب ظهش الُاثذة الشبىي ، وؤنالخطم(  وألاضى

اً التي اإلاالُت  مت ششنا .مدش   ذَس

 

زا ما ٌعخذعى غشوسة جخطُظ َزا اإلاىغو مً البدث لذساظت  الشبدُت ) مهامل  مهاملَو

خطم وخطم مػمىن نملُت المو امٙاهُت اْتراح بذًل بظالمي  ، ورلٚ اهؿالْا مً ششح الخطم(

ِ الاْخطاد ؤلاظالمي مً الخطم  ت مْى وضىال  و مهذٛ الخطمالخذَٓاث الىٓذًت ، ومً زم مهَش

 .ثذة الشبىي ذًل إلاهذٛ الُاٖمٓترح بمً مىػىس بظالمي مهذٛ الشبدُت ) مهذٛ الخطم(بلى جدذًذ 
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 :اإلابحث ألاٌو 

 

 جمهيــــد : 

بن جىصَو الخذَٓاث الىٓذًت للمششوم ًٙىن نلى مذاس نمٍش الاَتراض ي ، مما ًؿشح بشٙالُت 

ٓاث اخخالٍ الُتراث الضمىُت التي جدذر َيها َزٍ الخذَٓاث ، خُث ؤهىا هجذ مً بحن َزٍ الخذَ

ت وؤخشي مخخلُت ، مخٓاسبت ؤو مخبانذة ، ألامش الزي ًىحذ ضهىبت في جٓذًش  مبالٌ مالُت مدعاٍو

ٗان لضاما  ىم في َزا ؤلاشٙاٛ ، وخعاب سبدُت اإلاششوم الاظدثماسي ؾُلت مذة خُاجه ، ولخُادي الْى

هذٛ الشبدُت ممً خالٛ اظدبهاد جإزحر نامل الضمً باظخخذام ، ؤخز مهُاس الضمً بهحن الانخباس  

 لهزٍ الخذَٓاث الىٓذًت .)مهذٛ الخطم(

 

 

    ٌ  : اإلاطلب ألاو

 مفهىم عمليت خصم الخدفلاث الىلدًت 

حهخبر نملُت خطم الخذَٓاث الىٓذًت مهمت للًاًت ، خُث ًخم اظخخذامها نلى هؿاّ واظو  

ت اإلاخاخت ، مً خالٛ اإلآاسهت بحن  في مجاٛ اإلااٛ و ألانماٛ ، لًشع دساظت وجدلُل الُشص الاظدثماٍس

اث مخخلُت .  ثالخذَٓا  الىٓذًت التي جدذر في ؤْو

 

 

 ٌ  : الفسع ألاو

ا  حعسيف عمليت خصم الخدفلاث الىلدًت و عىاصَس

 ؤظلىب اظخخذام غشوسة ًخؿلب ألامش َةن، ت الاظدثماٍس اثاإلاششونس اواخخُ جُُٓم ًشعل

  مهحن
 
ى واخذة   لخكت في ُْمتها وبًجاد خاسحتوال الذاخلت الىٓذًت الخذَٓاث اَتٗ ججمُو مً ًًم٘ ،َو

     ما ٌهٍش بخطم الخذَٓاث الىٓذًت .

 أوال : حعسيف عمليت خصم الخدفلاث الىلدًت .

بت ، خُث اإلاؿلىب  بن نملُت الخطم ما هي في الىاْو بال نملُت ن٘عُت لهملُت الُاثذة اإلاٖش

 .خصم الخدفلاث الىلدًت   
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ت الُٓمت الخالُت إلابلٌ مهحن مً ا ، و ًخم بمىحبها  1إلااٛ اإلاهشوٍ في اإلاعخٓبلفي جلٚ الخالت َى مهَش

ت لُٓمت الخذَٓاث الىٓذًت الخاغشة ، ؤو في لخكت  حهل ُْمت الخذَٓاث الىٓذًت اإلاعخٓبلُت معاٍو

ٔ مهذٛ خطم ًدذد ؾبٓا للُٓمت الضمىُت للىٓىد ،و بىاءا نلى اإلاخاؾش  ْشاس اظدثماس ألامىاٛ ، َو

 اإلاشجبؿت بهزٍ الخذَٓاث .

 

ألاظاظُت لهملُت الخطم ، هي ؤن ُْمت الىٓىد جخإزش بهامل الضمً ، مهنى رلٚ  وبن الُشغُت

 2ؤن ُْمت الىخذة الىٓذًت التي هدطل نليها الُىم جُّى جلٚ التي هدطل نليها معخٓبال .

 ٔ وبزلٚ َةن مُهىم نملُت خطم الخذَٓاث الىٓذًت  ججعذ الُٓمت الضمىُت للىٓىد نً ؾٍش

ادة ُْمت ألامىاٛ اإلاعدثمشة َُه.غبـ الخذَٓاث الىٓذًت لخه  ٘غ ٍص

 

 ثاهيا : عىاصس عمليت خصم الخدفلاث الىلدًت .

و َةن نملُت الخطم هي نملُت خعاب الُٓمت الخالُت إلاجمىنت  َُما ًخهلٔ بخُُٓم اإلاشاَس

 ،مشج٘ضة نلى زالزت نىاضش ؤظاظُت ، وهي : مً اإلابالٌ اإلاخذَٓت في اإلاعخٓبل

وهي جمثل اإلابالٌ     FV   (future value )تي ًشمض لها بـ  وال  الليمت اإلاظخلبليت : .1

خ نهاًت  الىٓذًت اإلاخجمهت خالٛ َترة صمىُت مهُىت ، ونادة ما جٙىن هي هُعها جاٍس

 .الهمش الاَتراض ي للمششوم 

وهي جمثل ، PV   (present value )والتي ًشمض لها بـ    : (الحاضسة لحاليت )الليمت ا .2

 خكت الخالُت .لىْو اظخالمها في الُْمت اإلابالٌ اإلاخ

شمض له بالشمض معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم( .3 هبر نىه في شٙل  وعبت ،   K: ٍو َو

ى الزي جخطم به الخذَٓاث الىٓذًت . ٍتمئى   ، َو

خ الخاغش و ،  t: والتي ًشمض لها بـ   مدة الخصم .4 وهي جمثل الُّش الضمني بحن الخاٍس

خ الزي جخدٓٔ اإلاشاد َُه خطم الخذَٓاث الىٓذً ى الخاٍس خ اإلاعخٓبلي َو ت ، والخاٍس

 َُه الخذَٓاث الىٓذًت الذاخلت .

 

م )   ٔ الشٙل ْس مً٘ جمثُل نملُا الخطم بُاهُا َو  ( الخالي :  21ٍو

                                                 
 ( . 171،ص )  2004 –،مصر  اإلسكندريت –دراست جدوى المشروعاث االستثماريت ، الدار الجامعيت للنشر  أمين السيد أدمد لطفي : 1
م : دساظت الجذوي وجُُٓ 2 ض مطؿُى نبذ الٍ٘ش نمان ،ألاسدن  -الؿبهت ألاولى و ،ـاإلاششوناث ،داس الخامذ لليشش و الخىصَ مـنبذ الهٍض

 ( .  44، ص )2004 –
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                                                                                                                   FVn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفسع الثاوي

 والفسق بحن خصم الخدفلاث الىلدًت وخصم الدًىن معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

و مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ذٛ ٌعمى بًخم خطم الخذَٓاث الىٓذًت نلى ؤظاط مه

الزي ًخخلِ في مػمىهه وآلُت اظخخذامه نً نلُت خطم الذًىن اإلاهشوَت و اإلاخذاولت لذي 

 اإلااظعاث الخٓلُذًت الشبىٍت . 

 .معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(أوال : حعسيف 

ى اإلاػانِ الز ٛ ٌعخخذم مهذٛ خطم الخذَٓاث الىٓذًت في جُُٓم الاظدثماساث، َو ي ًدى 

هت مً مششوم اظدثماسي لُٓمتها العىُْت الخالُت )الُٓمت الخالُت(  هخمذ نلى 1الهىاثذ اإلاخْى ، َو

هخمذ الُ٘شي الخٓلُذي نلى ظهش الُاثذة  جٙلُت  ألامىاٛ ؤو الخذ ألادوى مً الهاثذ اإلاشيىب ، َو

خ اإلاعخٓبل 2ٖمهذٛ للخطم  خ الاظدثماس والخاٍس  ي للخذَٓاث الىٓذًت . ، خالٛ مذة  صمىُت بحن جاٍس

                                                 
1
 business  dictionary: discount rate , Date of entry site 26/08/2011. 

http://www.businessdictionary.com/definition/discount-rate.html 
 ( .  111ؤشٍش مدمذ دوابت : هدى دساظت حذوي بظالمُت للمششوم ، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص )  2

 : مً  بنذاد الؿالب . س اإلاصد

FV1     FV2        FV3       FV4  

 

 

  

    

    PV1 

  

 

PV FV 
 

 اججاٍ الخصم

 

    t    الصمــــــــــــً  بالظىىاث  

 t 
 

 0           1                2             3              4               . . . . .                                                         n 

PV1 

PV2 

PV3 

PV4 

PVn 

 

الىلدًت ( : الخمثيل البياوي لعمليت خصم الخدفلاث 21الشيل زكم  )

 .الىلدًت .

 

http://www.businessdictionary.com/definition/discount-rate.html
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وفي حهٍشِ آخش ، َى اإلاهذٛ الزي جخطم به ضافي الخذَٓاث الىٓذًت للمششوم ،وبهباسة 

ؤخشي ، َى الخذ ألادوى مً الهاثذ الزي ًمً٘ ؤن ًٓبل به اإلاعدثمش معخٓبال لى ؤهه اظدثمش ؤمىاله 

ل اإلاششوم .  1خالُا ، و َى الهاثذ الزي ٌعاوي نلى ألاْل جٙلُت جمٍى

 

 ِ  ٖما ًلي :مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ونلُه بىاءا نلى ما جٓذم ، ًمً٘ حهٍش

 )ت التي جخطم بها الخذَٓاث الىٓذًت مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم َى اليعبت اإلائٍى

ؼ الىٓظ في الُٓمت الخُُٓٓت  ت ،والزي يهذٍ بلى حهٍى اإلاعخٓبلُت لالْتراخاث الاظدثماٍس

 ً بُهل نامل الخطخم .لؤلمىاٛ هدُجت جأٗلها نبر الضم

 

 ثاهيا : الفسق بحن خصم الخدفلاث الىلدًت و خصم الدًىن .

مً الشيم لخذَٓاث الىٓذًت و خطم الذًىن ، نلى نادة ما ًخم الخلـ بحن مطؿلخي خطم ا

 ؤنهما ًخخلُان نً بهػهما البهؼ .

 

الاثخمان ؤو  ٍ خطم الذًىن ؤو ما ٌعمى بالخطم الاثخماوي ، بإهه ٌشٙل ضىسة مً ضىس هش  ٌ  

ت ؤو ؤي ضٚ آخش ْابل  الانخماد اإلاطشفي ، َبمٓخػاٍ ٌعجل البىٚ للمعخُُذ خامل الىسْت الخجاٍس

ملُ٘ت الخٔ الثابذ  ا مٓابل جىاٛص اإلاعخُُذ للبىٚ نًللخذاٛو لم ًدل ؤحله بهذ ،بذَو ُْمته

خطم البىٚ مً ُْمت الىسْت مبلًا ًمثل َاثذة اإلابلٌ اإلاذَىم نً اإلاذة مً خ  ،ٍو خ دَهه بلى جاٍس جاٍس

 ، ؤو الذًً .2اظخدٓاّ الىسْت 

 

ونلى َزا ألاظاط ، َةن الاخخالٍ بحن خطم الخذَٓاث الىٓذًت و الخطم الاثخماوي ًىدطش 

 في زالزت هٓاؽ سثِعُت ،وهي : 

  مً حيث الهدف : .1

بن الهذٍ مً اظخخذام خطم الخذَٓاث الىٓذًت ً٘مً في اإلاُاغلت بحن اإلاششوناث 

ت ، بِىما الخطم الاثخماوي يهذٍ بلى الخدطُل اإلاعبٔ لُٓمت الذًً .الاظدثم  اٍس

 

                                                 
ت ،الذاس الجامهُت لليشش  1 ت  –نبذ اإلاؿلب نبذ الخمُذ : دساظاث الجذوي الاْخطادًت الجخار الٓشاساث الاظدثماٍس   -ؤلاظ٘ىذٍس

  ( 268ص ) ،2007
2

    ، 1982ظىت  –الهشاّ  –وعِبت ببشاَُم خمى : الخطم في الٓاهىن الهشاقي ، مجلت الشاَذًً ، الهذد العابو ،حامهت اإلاىضل  

 ( . 305ص )  
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  مً حيث مجاٌ الخطبيم : .2

ت ، بِىما  حعخخذم نملُت خطم الخذَٓاث الىٓذًت في مجاٛ اإلاششوناث الاظدثماٍس

ت .  الخطم الاثخماوي ًىدطش جؿبُٓه في مجاٛ اإلاخاحشة في الذًىن ؤو ألاوساّ الخجاٍس

 

  الصمىيت :مً حيث اإلادة   .3

لت ، بِىما  خطم الخذَٓاث الىٓذًت جٙىن مخططت لآلحاٛ اإلاخىظؿت و الؿٍى

 الخطم الاثخماوي ًٙىن في الًالب في آلاحاٛ الٓطحرة .

، الزي مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ؤما الشبه بحن الطًُخحن للخطم ، َهى نلى معخىي 

ضي .ًٙىن في ٗليهما ٌهخمذ نلى ظهش الُاثذة العاثذ في العى   ّ الىٓذًت ، و الزي ًدذدٍ البىٚ اإلاٖش

 

 

 : الفسع الثالث

 . اإلاعادلت السياضيت لعمليت الخصم

اغُت وؤلاخطاثُت  ت ًخم الاظخهاهت بالطٌُ الٍش لًشع جُُٓم واخخُاس اإلاششوناث الاظدثماٍس

اغُت حه٘غ الهالْت بحن   و مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(لهملُت الخطم ،ورلٚ في شٙل مهادلت ٍس

و الُٓمت مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(الُٓمت الخالُت مً حهت ، ومً حهت ؤخشي الهالْت بحن 

 اإلاعخٓبلُت للخذَٓاث الىٓذًت .

 أوال : الىمىذج العام لعمليت الخصم .

جخم نملُت خطم الخذَٓاث الىٓذًت لًشع اجخار الٓشاس الاظدثماسي  نلى ؤظاط خعاب 

ٔ اإلاهادلت الخالُت : الُٓمت الخالُت للخذَٓاث الىٓذًت اغُا َو خم الخهبحر ننها ٍس  1اإلاعخٓبلُت ، ٍو

 

 

 

 

 

 

                                                 
م  ونمش  1 م : ؤلاداسة اإلاالُت   مدمذ َخىح ، جشحمت وبنذاد مدمذ نبذ الٍ٘ش جضء المُاَُم ؤظاظُت ،جُُٓم ألادواث اإلاالُت ،نبذ الٍ٘ش

 ( .  104، ص )  2010 –خلب ، ظىسٍا  – الؿبهت ألاولىشهام لليشش و الهلىم ،  ألاٛو ،
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  بر ؤن : 

  

 

 

 

 

ؿلٔ نلى الخذ  "مهذٛ الخطم ( ،ولِغ مهامل الشبدُت )مهامل الخطم ب       ٍو

ٙىن نادة ؤْل ؤو ٌعاوي الىاخذ الصخُذ ، نلى ن٘غ  بت ، ٍو مثل مٓلىب مهامل الُاثذة اإلاٖش ٍو

 .1" هامل الُاثذة الزي ًٙىن داثما ؤٖبر مً الىاخذ الصخُذ م

 

 .و الليمت الحاليتمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(العالكت العىظيت بحن ثاهيا : 

ٓا للمهادلت العابٓت   -الهالْت اله٘عُت مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(ًُعش   بحن  -َو

مهذٛ الشبدُت )مهذٛ هه ٗلما صاد و الُٓمت الخالُت ، بر ؤمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(

ؤدي رلٚ بلى اهخُاع الُٓمت الخالُت ، و اله٘غ صخُذ ، و ًمً٘ جمثُل َزٍ الهالْت الخطم(

م )   ٔ الشٙل ْس  (  ، ٖما ًلي :  22بُاهُا َو

 

 

                                                 
1

 ( . 171،ص )  ،مشحو ظبٔ رٍٖشؤمحن العُذ ؤخمذ لؿُي  

   

o PV   :ــــجمثل الليمت الحالي  ت .ـــــــــــــــــــ

o FV  :. جمثل الليمت اإلاظخلبليت 

o K    :أو طعس الخصمم ــــجمثل معد الخص    . 

o n     :ىاث .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد الظىــــــــــــــــــع 

 

0 

 مً بنذاد الؿالب .اإلاصدز : 

 و الليمت الحاليت معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم((   : العالكت العىظيت بحن  22الشيل زكم )

       K الخصمعدٌ م

PV  ~ 0 

PV  الحاليت الليمت  

PV=FV 
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بالُٓمت الخالُت مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ًىغو الشٙل ؤنالٍ خالخحن شارجحن في نالْت 

ما :ؤزىاء ن  ملُت الخطم ،َو

 

ا الطُش مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(وهي الىغهُت التي ًٙىن َيها  الحالت ألاولى : .1 معاٍو

 = PV، مما ًيخج نىه معاواة بحن الُٓمت الخالُت و الُٓمت اإلاعخٓبلُت ؤي    K = 0ؤي 

FV   . مما ٌهني نذم جذَىس ُْمت الهملت ، وهي خالت هادسة الخذور ، 

 

وهي الىغهُت التي جاوٛ َيها  الُٓمت الخالُت للطُش ، والتي جٙافئ مهذٛ  اهيت :الحالت الث .2

 خالت هادسة الخذور .ؤًػا وهي  ،  %100خطم ًإخز ؤنلى ُْمت له ، وهي ؤٖبر ؤو حعاوي 

       

                                                                                                                                      

 . اإلاظخلبليتو الليمت معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(بحن  الطسدًت العالكت   ثالثا :

و الُٓمت اإلاعخٓبلُت هي نالْت ؾشدًت ، و التي ًمً٘ مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(بن الهالْت بحن  

 ي : اظخيخاحها مً مهادلت الُٓمت الخالُت العابٓت ،ٖما ًل

 

 

 

 

 

مً٘ الخهبحر نً الهالْت بحن  ٔ مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٍو و الُٓمت اإلاعخٓبلُت َو

م )   (  ، ٖما ًلي :  23الشٙل ْس
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 : اإلاطلب الثاوي

 .الخصم معدٌاإلاظخخدم في حظاب  طعس الفائدة 

لب الخاالث ًخم انخماد ظهش الُاثذة اإلاطشفي ) الشبىي ( ٖإظاط لهملُت بطُت نامت وفي ؤي

الجذوي الاْخطادًت و الخ٘م نلى مذي هجانت اإلاششوم في  خطم الخذَٓاث الىٓذًت لًشع دساظت

زا إلاا له مً بًجابُاث  ذي الُ٘ش الًشبي  –حاهبه اإلاالي ، َو وؤًػا إلاا نلُه مً  –ورلٚ في جطىس مٍا

 .معاوت وظلبُاث 

 

 ٌ  : الفسع ألاو

 عالكت طعس الفائدة بمعدٌ الخصم

اإلاعخخذم مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(نادة ما ٌشام ؤن ظهش الُاثذة ) الشبىي ( َى هُعه 

ت ، وظِخم مً خالٛ َزا الجضء مً الذساظت  في خطم الخذَٓاث الىٓذًت للمششوناث الاظدثماٍس

 بعهش الُاثذة .ت )مهذٛ الخطم(مهذٛ الشبدُحعلُـ الػىء نلى الهالْت التي جشبـ 

 

 

PV=FV 

0 

 مً بنذاد الؿالب .دز : اإلاص

FV   اإلاظخلبليتالليمت  

  اإلاظخلبليتو الليمت معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(بحن  الطسدًت (: العالكت  23الشيل زكم ) 

معدٌ السبحيت )معدٌ 

       K  الخصم(
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 . طعـس الفائدة أوال : حعسيف 

دعلمها الذاَو ، ا ت مً سؤط ماٛ الىدٌهت ؤو الٓشع ًذَهها الٓابؼ ٍو لُاثذة هي وعبت مئٍى

، 2الثمً الزي ًذَو مٓابل اظخخذام سؤط اإلااٛ يهو ،1مدعىبت نلى ؤظاط مذة الىدٌهت ؤو الٓشع

ػا ذ في اإلاخاخت و البذًلت الاظدثماس َشص في اٛاإلا رلٚ اظخخذام نذم نً حهٍى ذ ؤو الخالي الْى  ْو

ً ؤلاْشاع، ذ دخال للمذخٍش ً، وفي هُغ الْى  .وجمثل الُاثذة اإلاذَىنت جٙالُِ باليعبت للمعدثمٍش

ِ العابٓت لعهش الُاثذة ًخطح لىا ؤن اإلاٙىهاث ألاظاظُت لعهش الُاثذة  ج٘مً مً الخهاٍس

 : َُما ًلي 

ت مً ؤضل اإلابلٌمهذٛ الُاثذة : و  .1 زا  3الزي ٌهبر نىه ٖيعبت مئٍى ،واإلادذد ظلُا ، َو

هت ؤلاظالمُت ، ألنها لِعذ سبدا مششونا ؛  ما ًخهاسع مو ؤخٙام الشَش

ادة نلى سؤط اإلااٛ اإلاذَىم ؛ .2  الٍض

٘زا  .3 اإلاذة اإلادعىب نلى ؤظاظها ظهش الُاثذة : َٙلما صادث اإلاذة صادث الُاثذة ، َو

 ة سؤط اإلااٛ ألاضلي اإلاذَىم .ًمً٘ ؤن جخجاوص الُاثذ

 

 ومما ظبٔ ًمً٘ اظخيخاج حهٍشِ لعهش الُاثذة مُادٍ : 

  في نملُت مدذدة  َترة صمىُتخالٛ   اإلاىقِاٛ اإلا رلٚ الهاثذ نلى سؤط َى ظهش الُاثذة بن

ض نلى مبذؤ ،ؤلاْشاع  ت مدذدة ظلُا ، مشبىؾت ب  جإححر الىٓىدوالتي جٖش ٔ  وعبت مئٍى  مذةَو

ت ِ آحالها مً  ًىمُت ، صمىُت جخخل ا اإلآترع  اإلابلٌ ظىىٍت وخعب بلىشهٍش ، وال جَٓش

هت ؤلاظالمُت .  الشَش

 

 في ظل معياز طعس الفائدة .معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(ثاهيا  :  

الزي ًدطل نلُه اإلاعدثمش لى  الُاثذة َى مهذٛ "ظهش الخطم في قل مهُاس ظهش الُاثذة 

الُاثذة ٖإظاط بانخماد ظهش مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(دعب ً ،و  4"اإلاطٍشله في ىامؤؤودم 

مػاَا بلُه َامش بغافي ٌهىد للمششوم ، و رلٚ هػشا لخدمله اإلاخاؾشة اإلاالصمت لالظدثماس ، بِىما 
                                                 

1
ت ،داس الصخابت للترار لليشش و الخىصَو   ُت الشبٍى  –ؾىؿا ، مطش  –ناشىس نبذ الجىاد نبذ الخٔ : البذًل ؤلاظالمي للُىاثذ اإلاطَش

 ( .06، ص )1992

   : ؤزش حًحر ظهش الُاثذة نلى اْخطادًاث الذٛو الىامُت خالت الجضاثش ، سظالت دٖخىساٍ دولت في الهلىم الاْخطادًت  بً نـلي بلـهضوص  2

 (. 29،ص ) 2004/ 2003، العـىـت الجامـهُـت و نـلىم الدـعـُحر ، حـامـهـت الـجضاثــــش الاْخطادًت، ٗلُت الـهلـىم ) يحر ميشىسة ( 
ت لليشش و الخىصَو  3 ل و الاظدثماس ، اإلا٘خبت الهطٍش اغُاث الاظدثماس ، دساظت مخٓذمت في مجاٛ الخمٍى –ببشاَُم مدمذ مهذي : ٍس

 ( . 08،ص ) 2009 -اإلاىطىسة ، مطش 
ت ، داس الُاصوسي الهلمُت لليشش و الخىصَو  4  ( . 119، ص ) 2008 –سدن نمان ,ألا  –ؾالٛ ال٘ذواي : جُُٓم الٓشاساث الاظدثماٍس
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ل باالظخذاهت ( ًاوٛ له ناثذٍ اإلاخمثل في ظهش الُاثذة ،  ل الخاسجي ) الخمٍى لِعذ َىإ ؤًت  و الخمٍى

 .اخب اإلاششوم غماهاث لهاثذ ض

 

ٓت ًٙىن    1 : ٖما ًلي مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(و بهزٍ الؿٍش

  

 

  خُث ؤن :                            

 

 

 

   

       

ب  .  العىىي  اإلاهذٛ بلى اإلاعخخذم في نملُت الخطم  الُاثذة ظهش ٌشحر غمىُا و                            اإلاٖش

 

 ثالثا  :  مصاًا وعيىب طسيلت طعس الفائدة .

ٓت  ومً  والبعاؾت في الخؿبُٔ العهىلت ظهش الُاثذة اإلاهخمذ ٖمهذٛ للخطم ، مضاًا ؾٍش

  2: ، ولً٘ ٌهاب نلُه ما ًلي وخاضت باليعبت للمششوناث الطًحرة

ل التي ج تتهمل بُٓ .1 نلى الاظدثماس  الخذ ألادوى اإلآبٛى مً الهاثذ ثملنىاضش جٙلُت الخمٍى

ل مً مطادٍس  ، بر ؤن ظهش الُاثذة ًمً٘ ؤن ًٙىن ؤْل ؤو ؤنلى مً جٙلُت الخمٍى

اإلاخخلُت التي ٌهخمذ نليها اإلاششوم ، و مً زم َةن الاْخطاس نلى ظهش الُاثذة ًٓلل ؤو 

 ًطخم مً ظهش الخطم الُهلي ؛

ل َٓـ  .2 حهخمذ نلى باليعبت للمششوناث التي ٌهبر ظهش الُاثذة نً جٙلُت الخمٍى

ل سثِس ي ٖمطذس الاْتراع   جخهامل باالْتراع ؤما باليعبت للمششوناث التي ال  ،للخمٍى

 ًمثل جٙلُت الُشص البذًلت للخمىٍل ؛َةن ظهش الُاثذة ال 

                                                 
1
 (. 19 - 17ب٘شي نبذ الشخُم بشحر ، الخُجاوي ظِس ي مدمذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ص) 

 .( 269، 268مُذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )نبذ اإلاؿلب نبذ الخ 2

riK  

o i   :   .ًسمص لظعس الفائدة 

o r   :   .ًسمص لهامش السبح ؤلاضافي لصاحب اإلاشسوع 

o K  : أو طعس الخصمم ــــجمثل معد الخص    . 
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َىإ خعاظُت وخشج ششعي في اظخخذام مهذٛ ظهش الُاثذة ٖمهُاس لخطم الخذَٓاث   .3

ا مدشَمت  ظهش الُاثذة  ها اظخخذامفي خالت اإلايشأث التي ال ٌعمذ هكامالىٓذًت  بانخباَس

هت ؤلاظالمُت   هخاحُت اإلااٛ اإلاعدثمش.ب،خُث ؤهه ال ٌهبر نً  خعب الشَش

 

 

 : الفسع الثاوي

 . أشياٌ طعس الفائدة اإلاعخمدة في عمليت الخصم

بت،َما  "الُاثذة البعُؿت و ال  في ألاظاط ًىحذ هىنان مً الُاثذة ،بر ًٓطذ 1" ُاثذة اإلاٖش

 جدعب وال َٓـ، اإلابلٌ ؤضل نلى وجدعب ألامىاٛ، اظخخذام مٓابل ًذَو الزي الهاثذ باألولى ؤنها

ٖبت، ؤما الثاهُت "َهي جلٚ الُاثذة الىاججت نً بغاَت اإلاش  الُاثذة في الخاٛ َى ٖما الُىاثذ نلى َاثذة

بت نلى 2الُاثذة البعُؿت للُترة بلى ألاضل لٙي جيخج َاثذة للُترة اإلاىالُت" ،وبهما جدعب الُاثذة اإلاٖش

سؤط اإلااٛ الابخذاجي باإلغاَت بلى الُاثذة اإلاتراٖمت
3 . 

 

بت، ؤما الُاثوفي الخهامالث اإلاالُت حعخخذم في الهادة هكام الُاثذة ا ذة البعُؿت َهي إلاٖش

حشمل نملُت الخطم  زالزت ؤهماؽ مً ؤشٙاٛ ظهش الُاثذة الخاضت، و  ثاال حعخخذم في بهؼ الخ

 ،وهي الُاثذة الاظمُت ، الجضثُت والُاثذة الُهلُت .

  (  . )    طعس الفائدة الاطمي:  أوال

ى العهش الزي ٌهخمذٍ خالٛ ًمثل ظهش الُاثذة الاظمي العهش اإلاهلً مً ْب ل اإلاطٍش ، َو

الخُاوع نلى ششوؽ مىذ الٓشوع ؤو مهذٛ الهاثذ الزي ًمىده نلى ألامىاٛ اإلاىدنت لذًه ، لزلٚ 

ُب الُاثذة في العىت    ًجب ؤن ال وعإٛ نً ظهش الُاثذة الاظمي َٓـ وبهما نً نذد مشاث جٖش

ُب ظىىي  ؤًػا، و ظهش الُاثذة الاظمي ال ًمً٘ اظخخذامه نلى ٗان التٖر خـ الضمً ، بال في خاٛ 

ت َى ظهش الُاثذة الجضجي ،  ر هش اإلاهخمذ نىذما جٙىن الُترة يحولِغ يحر رلٚ ، خُث ؤن الع ظىٍى

4و الزي ظِخم رٍٖش الخٓا .
 

                                                 
1
 Jean-Marc Béguin  et Arnaud Bernard  : L’essentiel des techniques bancaires , Éditions Groupe  Eyrolles  – 

paris _ 2008 , p ( 173 ) . 
اغُاث اإلاالُت ، دًىان اإلاؿبىنـــــذ الٍ٘شـــــىس بً نٍى نبــــمىط 2 ــــامهُت ، الؿبهت الثالــــاث الجـــــــم : مذخل بلى الٍش  –الجضاثش     –ثت ـــ

 ( .45ص )  ، 2003
 ( . 170،ص ) ، مشحو ظبٔ رٍٖش ؤمحن العُذ ؤخمذ لؿُي 3
 ُ بت .جٖش  ب الُاثذة : ًٓطذ به نذد مشاث مىذ الُاثذة في العىت مما ًيخج نىه ما ٌعمى الُاثذة اإلاٖش
 ( .  132مدمذ َخىح ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9
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 ( .  ثاهيا : طعس الفائدة الجصئي )  

ت التي ًدطل نليها  مً  اإلاذًًبلٌ اْترغه مطٍش مً نمُل نً مَى الُاثذة العىٍى

ى ًدعب نلى ؤظاط َاثذة  . َو ا( اظمُتاإلاطٍش ت ؤو يحَر م٘ىىا الخطٛى نلى  )ًىمُت ؤو شهٍش ، ٍو

 1ظهش الُاثذة الجضجي مً خالٛ اإلاهادلت الخالُت :

 

 

      

      

 خُث ؤن :     

     

     

 

   

 

 جٙىن :   mوبالخالي َةن     

 

 m   =2     في الترهيب هصف الظىىي ؛ ، 

  m  =4  ؛ الظىىي  زبع، في الترهيب 

 m   =1  في الترهيب الظىىي ، . 

 

 ( . ثالثا : طعس الفائدة الظىىي الفعلي ) 

ت ظهش الُاثذة الاظمي هؿى َزا اإلاهذٛ داثما بشٙل ظىىي ٌ   خم خعابه مً خالٛ مهَش ، ٍو

ُب ونذد مشاث التٖر
بت ظىىٍت جذَو نىذ نهاًت مذة الٓشع، 2في العىت الىاخذة   ،  جيخج َاثذة مٖش

اغُا ًم٘ىىا بًجاد ظهش الُاثذة الُهلي مً خالٛ اإلاهادلت الخالُت : ٍس
3 

                                                 
 ( .133هُغ اإلاشحو العابٔ ،ص )  1


ُب الُاثذة   ُب الُاثذة ؤٖثر مً مشة في العىت ، َٙلما صاد نذد مشاث جٖش ذ الُٓمت ٗلما جم جٖش في العىت ٗلما صاد ظهش الُاثذة جٍض

 الاظمي.
 ( .134هُغ اإلاشحو العابٔ ،ص )  2
 هُغ اإلاشحو العابٔ . 3

 

 

o     :   الجصئي  لظعس الفائدة  ًسمص. 

o    :    الفائدة الاطمي  لظعسًسمص. 

o  m       :  د مساث الترهيب في الظىتعدجمثل    . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86
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عخخذم مهذٛ الُاثذة الُهلُت إلآاسهت نذة  ُتنشوع َو ، وجخخلِ َُما بُنها لالْتراع مطَش

ت ؤو  ت ؤو ظىٍى ٓت خعاب الُاثذة )َاثذة ًىمُت، ؤو شهٍش ا(.باليعبت لؿٍش  يحَر

 

 

 : اإلاطلب الثالث

معدٌ السبحيت )معدٌ اإلاظخخدم في حظاب   اإلاخىطط اإلاسجح لخياليف الخمىيل

 أخسي. وطسق  الخصم(

ل في ضىانت ْشاس الاظدثماس في ضىسة مهذٛ للخطم  ؾّش جُُٓم  نًجذخل جٙلُت الخمٍى

هت ، بغاَت بلى ؾّش  الاظدثماساث التي حعخخذم مُهىم الُٓمت الخالُت للمٙاظب الىٓذًت اإلاخْى

 .الهاثذ اإلاخىْوو  مهذٛ الهاثذ نلى الاظدثماس البذًلو   نلى الاظدثماس الهاثذ اإلاؿلىبمهذٛ ؤخشي ٖ

 

 

 ٌ  : الفسع ألاو

 . مفهىم اإلاخىطط اإلاسجح لخياليف الخمىيل 

الخٙلُت  ٌعاوي  ، الزي1جٙلُت سؤط اإلااٛ َى  اإلاعخخذممهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(

هبر نىه باإلاخىظـ  ماٛلشؤظ ؤلاحمالُت سؤط اإلااٛ اإلاشجح لخٙلُتاإلاششوم  ،َو
ٍٓطذ بخٙلُت و ،  2

ت  ل بٙاَت ضىسٍ مٓابل مىذ الشٖش ل ؤو جٙلُت ألامىاٛ ما جدطل نلُه الجهاث اإلااهدت للخمٍى الخمٍى

ا جمثل الخذ ألادوى إلاهذٛ الهاثذ الىاحب ؤن ًدٓٓه ،3ما جدخاج بلُه مً مىاسد مالُت  و رلٚ بانخباَس

 .الاظدثماس لُطبذ مٓبىال

                                                 
1
 Georges Legros:  Mini Manuel de  Finance d' enterprise , Dunod -  Paris – 2010, P (138 )  

2
 Hubert de La Bruslerie : Analyse financière, 4 e édition, Dunod -paris- 2010,p(  340  ). 

، ص )   3 ً ، مشحو ظبٔ رٍٖش  (.62مىطىسي الٍض

   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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 أوال  : حعسيف اإلاخىطط اإلاسجح لخياليف الخمىيل .

ل لي  ،اإلاخىظـ اإلاشجح لخٙالُِ الخمٍى َى خاضل حمو الىصن اليعبي لٙل مطذس جمٍى

ل نً  ل ْذ جٙىن اْتراع مباشش مً اإلاطاٍس ؤو الخمٍى مػشوبا في جٙلُخه ، نلما بإن مطادس الخمٍى

ٔ بضذاس ؤظهم وظىذاث  ٔ ألاسباح اإلادخجضة ) يحر اإلاىصنت (ؾٍش ل نً ؾٍش  . 1،ؤو الخمٍى

 

ل َةن ، مهُاس   ي ٓشاس الاظدثماس الاجخار وباليعبت لهملُت  اإلاخىظـ اإلاشجح لخٙالُِ الخمٍى

لج ل ، خعب جٙلُت ٗل  ِٓغ حىدة و َهالُت الخمٍى  باخخالٍ التي جخخلِو هىم مً ؤشٙاٛ الخمٍى

ا اث اإلاخاؾش التي جدُـ باإلاششوم    جبًها بذوسٍ ًخًحر ، والزي مهذٛ ناثذَا  ، و مطذَس ،  إلاعخٍى

 .  الخ٘م نلى مشدودًتها منها  و 

 

 اإلاخىطط اإلاسجح لخياليف الخمىيل . ثاهيا : حظاب

ل ىظـ اإلاشجح خاإلا لخعاب  الجذوي  لخدذًذ اظخخذامها نىذ خاضت ٖبحرة ؤَمُتلخٙلُت الخمٍى

و الاْخطادًت   باالظدثماس اإلاشجبؿت الىٓذًت للخذَٓاث لخطم مهذٛفي شٙل  ، اإلاخخلُت للمشاَس

ؼ ٛ  ؤو ٖمهُاس لَش    .اإلاخاخت الاظدثماس بذاثل ْبى

 

ٗاهذ  ج مً مطادس الخمىٍلحعخخذم اإلااظعت َةرا  ل في مٍض لت اظدثماساتها جمٍى  ، ألاحل ؾٍى

ل ىظـ اإلاشجح خاإلاَةن   ما ًلي  :ٖ ىظـ اإلاشجح لخٙالُِ حمُو َزٍ ألامىاٛخَى اإلالخٙلُت الخمٍى

 

 

     

 خُث ؤن :               

 

     

 

 

 

 

                                                 
1
 ( .120، 119، ص ) ، مشحو ظبٔ رٍٖشؾالٛ ال٘ذواي  

 
 

o   :    مً اإلاصدزالخمىيل  َى معدٌ جيلفت . 

o     : َى الىشن اليظبي إلاصدز الخمىيل .   

o    n  :  هي عدد مصادز الخمىيل  . 

o K     :  أو طعس معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(جمثل

 .    الخصم
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لمً و حعخخذم الىدُجت اإلادعىبت  ٖمهامل للخطم نىذ  اإلاخىظـ اإلاشجح لخٙالُِ الخمٍى

وُجٓ  . اإلاششوم الخىاَعُت ْذسة اصدادث اإلاهذٛ َزا اهخُؼ والتي حشحر بلى ؤهه ٗلما، ُم اإلاشاَس

 

 دز الخمىيل.ثالثا : جحدًد ألاوشان اليظبيت  إلاصا

لي في اإلاهادلت الخعابُت للمخىظـ اإلاشجح لخٙالُِ  لخدذًذ  ألاوصان اليعبُت لٙل مطذس جمٍى

ل ، ًخؿلب رلٚ زالزت خؿىاث ؤظاظُت ، و هي ٖما ًلي :   1الخمٍى

لي ؛ .1  خعاب جٙلُت ٗل مطذس مً مطادس الخمٍى

ل ميعىب بلى مجمىم َُٙل الخمٍى .2 ت لٙل مطذس  جمٍى  ل ؛جدذًذ اليعب اإلائٍى

ت لهزا ذجدذًذ الخٙلُت اإلاشجخت لٙل مطذس بػشب جٙلُت ٗل مط .3 ل في اليعب اإلائٍى س جمٍى

اإلاطذس ، زم حمو الىىاجج للخطٛى نلى اإلاخىظـ اإلاشجح لخٙلُت ألامىاٛ ؤو لخٙلُت 

ل ؤو لخٙلُت سؤط اإلااٛ .   الخمٍى

 

ل  شة مً اإلاطذس ، الزي  ًمثل ألا  وبزلٚ َةن الىصن اليعبي إلاطذس الخمٍى مىاٛ اإلاخَى

 مٓاسن  بةحمالي ألامىاٛ اإلاخاخت ، ًخم اظخيخاج ْانذة خعابها ٖما ًلي : 

 

 

      

     

       

  خُث ؤن :             

  : ؛جمثل ألامىاٌ اإلاخىفسة مً مصدز جمىيل معحن 

 i  :  ؛الخمىيل إلاصدز ًسمص 

 n   :. عدد مصادز الخمىيل اإلاخاحت 

 

 

 

                                                 
1
 ( .266، 265نبذ اإلاؿلب نبذ الخمُذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص ) 
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 : الفسع الثاوي

 .جحدًد  جياليف الخمىيل اإلاظخخدمت في حظاب معادلت الخصم 

، 1الخٙلُت اإلاشجخت لشؤط اإلااٛللخطٛى نلى مهذٛ  الخطم ، ًجب خعاب مخىظـ 

ل اإلاخخلُت التي  باالنخماد نلى  ،مً  هاجلخمىٍل اظدثماس  اإلاششومعخخذمها ٌحمُو مطادس الخمٍى

ل ٗل  لي نلى خذي .خالٛ بًجاد جٙلُت جمٍى  مطذس جمٍى

 .جيلفت الخمىيل باالكتراضأوال : 

بت ( الىاحب مىاحهتها للخطٛى  ِ جٙالُِ الاْتراع ، بإنها الخٙالُِ ) بهذ الػٍش ًمً٘ حهٍش

هبر ننها  2نلى ألامىاٛ مً خالٛ وظُلت الاْتراع اإلايشإة ذَهه الزي ج اإلاهذٛ الُهلي للُاثذة ب ، َو

وع مً ألانباء التي جخػمنها ْاثمت الذخل ، َةن اإلايشإة جدٓٔ مً للمٓشع ،وخُث ؤن َىاثذ الٓش 

بت ، وبهباسة ؤخشي َى مهذٛ  بُت جخمثل في مٓذاس الُاثذة مػشوبا في مهذٛ الػٍش شاث غٍش وسائها َو

بُت شاث الػٍش بت مؿشوخا مىه الَى  . 3الُاثذة ْبل الػٍش

  

ل باالْتراع   خم جٓذًش جٙلُت الخمٍى اغُبالهالْت  ٍو  :ت الخالُتالٍش

 

 

 

  خُث ؤن :                         

   :  ؛ جيلفت اللسض بعد الضسيبتجمثل 

   :  ؛ جيلفت اللسض كبل الضسيبت 

    : معدٌ الضسيبت . 

 

  هت ؤلاظالمُت ، هيظهش الُاثذة وبما ؤن سبا مدشم  في َٓه اإلاهامالث اإلاالُت في قل ؤخٙام الشَش

بةحمام ؤنػاء َُئت نلماء سابؿت الهالم ؤلاظالمي ،َةهه ال ًمً٘ انخمادٍ في خعاب جٙلُت  

هت ؤلاظالمُت َى الٓشع الخعً ،  ل ، ألن الٓشع في الشَش الزي ًمىده شخظ آلخش الخمٍى

                                                 
1 Pascal BARNETO et  Georges GREGORIO : Finance ,MANUEL ETAPPLICATIONS, 

2

e 

édition , Dunod -paris- 2009,p(  281  ). 
اد سمػان : مبادت الاظدثماس اإلاالي و الخُٓٓي ، داس  2  ( . 390، ص ) 2005 –نمان ، ألاسدن  –واثل لليشش ، الؿبهت الثالثت  ٍص
اْظ : ؤلاداسة اإلاالُت  مذخل اجخار الٓشاساث ، الذاس الجامهُت  3 ت  –مدمذ ضالح الخىاوي و سظمُت ٍْش         ، 2009 –ؤلاظ٘ىذٍس

 ( . 275)          ص
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ٓت  ، 1نلى هدى مجاوي ، ؤي دون ؤن ًخٓاغـى في مٓـابل َزا  الٓشع مىاَو مادًت زٍ الؿٍش َو

 .جطلح في خالت اإلاششوناث التي ال حعمذ باظخخذام الُاثذة الشبىٍت   ال 

 

 .جيلفت الخمىيل باألزباح اإلاحخجصة ثاهيا : 

لً٘ َزا يحر صخُذ ألنها لها ، جٙلُت  ال اإلادخجضة هي ؤمىاٛ مجاهُت ٌهخٓذ البهؼ ؤن ألاسباح  

ٗان جمثل جٙلُت مً وحهت هكش خملت َزٍ ألاظهم ، وجخمثل َزٍ الخٙلُت ف ي مٓذاس الهاثذ الزي 

ام خملذ ألاظهم باظخخذامها في  ت وصنذ َزٍ ألاسباح ْو ًم٘نهم الخطٛى نلُه لى ؤن الشٖش

 .2اظدثماساث بذًلت 

 

 الُشضت البذًلت لخىصَو ألاسباح ونذم جٙلُت  ونلُه َةن جٙلُت ألاسباح اإلادخجضة جخمثل في

ٔ ألاسباح اإلا ل نً ؾٍش مً٘ انخباس الخمٍى ا، ٍو ٔ اخخجاَص ل نً ؾٍش دخجضة َى بمثابت الخمٍى

بت منها ألنها ال جخػو لها ألاظهم الهادًت بهذ  .ؾشح الػٍش

 

 .جيلفت الخمىيل باصداز الظىداث ثالثا : 

خ ، 3ًمثل العىذ حضءا مً ْشع ٌهؿي إلاال٘ه خٔ الذاثيُت  ًدمل ُْمت اظمُت، وجاٍس

ت ذَو بطُت دوسًٍ   اظخدٓاّ مهحن، ومهذٛ َاثذة زابخا ومدذدا ٗاهذ الىدُجت اإلاالُت للشٖش ت مهما 

خ الاظخدٓاّ سبدا ؤو خعاسة، ٖما له الخٔ في اظترداد الُٓمت الاظمُت للعىذ في جاٍس
4 . 

ل بالعىذاث حهخمذ و بت نلى ألاسباح جٙلُت الخمٍى نلى مبالٌ الُاثذة اإلاذَىنت ومهذٛ الػٍش

ل بالعىذاث هي نلى الىدى ٍ ، ومهادلت خعاب جٙلُت والُٓمت الاظمُت للعىذ وجٙلُت بضذاس  الخمٍى

 5الخالي :

 

        

                                                 
ت ، إلاارا ؟ و ُِٖ؟ ،داس اإلا٘خبي  1  ( .144،  ص ) 1998 -ظىسٍت  –الؿبهت ألاولى ، يعان ْلهاوي :  اإلاطاٍس ؤلاظالمُت غشوسة نطٍش
2
اْظ    ( . 284، ص )  ، مشحو ظبٔ رٍٖشضالح الخىاوي و سظمُت ٍْش

3
 Didier VITRAC: Tout savoir sur la bourse, City and York et Gualino éditeur -  Paris -  

2001, p(247). 
ت – ؤظىاّ اإلااٛ وؤدواتها ، ماظعت شباب الجامهت ،البىسضاث : غُاء مجُذ اإلاىظىي  4  .( 37،38)، ص2003  -ؤلاظ٘ىذٍس
5
 لمزيد من التوضيخ أنظر المرجع التالي : 

ت ،النبذ اإلاؿلب نبذ الخمُذ : دساظاث الجذوي الاْخطادًت ال -  –ذاس الجامهُت لليشش جخار الٓشاساث الاظدثماٍس

ت  (. 256،ص ) 2007  -ؤلاظ٘ىذٍس
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  خُث ؤن :                   

       : ؛جيلفت الخمىيل بالظىداث جمثل 

   :   ) ؛طعس الفائدة ) عائد الظىد 

    :   ؛ جيلفت ؤلاصداز  –صافي طعس الظىد = الليمت الظىكيت للظىد 

 t      :. معدٌ الضسيبت 

 

   بن ناثذ العىذ ًمثل مهذٛ الُاثذة ، الزي َى سبا مدشم ششنا ، وجٙلُت ألامىاٛ بالعىذاث

ىغت  ل ، ظخٙىن بالػشوسة مَش التي حعخخذم في خعاب اإلاخىظـ اإلاشجح لخٙالُِ الخمٍى

ل و الاظ  دثماس .باليعبت للمششوناث التي جخخز مً اإلاىهج ؤلاظالمي ؤظاظا في نملُاث الخمٍى

 

 .جيلفت الخمىيل باصداز ألاطهم العادًت زابعا : 

ل باألظهم الهادًت جخمثل  في الخذ ألادوى للهاثذ نلى الاظدثماساث اإلامىلت بةضذاس جٙلُت الخمٍى

ُت للعهم دون حًحر  ،نادًت  ؤظهم جٙلُت حهخمذ ،و و َى اإلاهذٛ الزي ًداَل نلى الُٓمت العْى

ل باألظهم الهادًت   بضذاس جٙلُتٖزلٚ الشبذ اإلاىصم للعهم ومهذٛ الىمى في الشبذ و  نلىالخمٍى

ّ ٍ العهم وظهش   .في العى

 

 1: اإلاهادلت الخالُت و جخدذد جٙلُت العهم الهادي خعب  

 

  

     

 خُث ؤن :          

             

       : ؛جيلفت الخمىيل بالظهم العادي جمثل 

   : ؛اإلاخىكع للسبح في الفترة الخاليت  الخىشيع 

    :   ؛ الظعس الظىقي الحالي للظهم  العادي 

 g      : للظهم  جمثل ألازباح ؤلاضافيتمعدٌ الىمى الظىىي لألزباح ، وهي. 

 

                                                 
1
 ( .75، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص ) أمين السيد أدمد لطفي  
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  ًت بمٓذاس )وعبت( ما ًمل٘ه م بن العهم الهادي ًمثل خٔ اإلالُ٘ت لخطت مً ؤضٛى الشٖش

ت ؤظهم ، مما ًدُذ  الخٔ لطاخبها في الخطٛى نلى هطِب مً ألاسباح التي جدٓٓها الشٖش

وجٓشس جىصَهها، َلِغ مً خٔ اإلاعاَم الهادي اإلاؿالبت بىطِبه مً ألاسباح في خالت نذم 

ذ ؤن ناثذ العهم َى الشبذ اإلادٓٔ َهال ولِغ مهذٛ َاثذة زابخا مهما 1جدٓٓها   ، مما ًٖا

ٗان وشاؽ ٗاهذ الىدُجت ، مما ال ًذم مجاٛ ل لشٚ خٛى مششونُت ألاظهم الهادًت برا 

 اإلااظعت اإلاطذسة لها خالٛ . 

 

 .جيلفت الخمىيل باألطهم اإلامخاشة خامظا : 

بن جٙلُت ألاظهم اإلامخاصة جمثل وعبت ألاسباح الذوسٍت اإلاذَىنت لخملتها بلى ضافي اإلابلٌ الزي 

ِ نلى  ، َهي2ظهم جدطل نلُه اإلايشإة مً بُو َزٍ ألا  الهاثذ اإلاىصم للعهم والعهش الذَتري  جخْى

 . له وجٙلُت ؤلاضذاس

 

ل باألظهم اإلامخاصة باإلاهادلت الخالُت :  خم جٓذًش جٙلُت الخمٍى  3ٍو

 

 

 

 

  

  خُث ؤن :                           

    : ؛ جيلفت الخمىيل باألطهم اإلامخاشة جمثل 

   : ؛ح اإلاىشع على حملت ألاطهم اإلامخاشة السب 

    : جيلفت ؤلاصداز  –صافي طعس الظهم  اإلامخاش = الليمت الظىكيت للظهم . 

 

                                                 
1
ذ مً الخُاضُل خٛى خّٓى العهم الهادي ًمً٘ الشحىم بلى اإلاشاحو الخالُت:   للمٍض

ت -وساّ اإلاالُت، ميشإة اإلاهاٍسؤظاظُاث الاظدثماس في ألا :  مىحر ببشاَُم َىذي -      .(339-331)، ص1999 -ؤلاظ٘ىذٍس

الجضء الثاوي، ، داس َىمت، ،ظلعلت الخهٍشِ بالبىسضت، ألاوساّ اإلاالُت اإلاخذاولت في البىسضاث وألاظىاّ اإلاالُت : مدُىف حباس -    

 .( 23-16)، ص2002  -الجضاثش  -الؿبهت ألاولى
 ( .  371ااد الخمُمي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص ) ؤسشُذ َ نذهان جاًه الىهُمي و 2
3
شهام لليشش و الهلىم ، مذمود فتوح ، ترجمت عمر عبد الكريم : اإلدارة الماليت ، أسس تقييم المشاريع ، الجزء الثاني ،  

 ( . 19، ص )  2010 –خلب ، ظىسٍا  – الؿبهت ألاولى 
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  ونلى انخباس ؤن ألاظهم اإلامخاصة هي هىم مً ألاوساّ اإلاالُت الهجُىت ،والتي ججمو في ناثذَا بحن

ت شٙل  سبذ العهم الهادي وظهش الُاثذة نلى العىذاث في جىصَهاث ظىىٍت جخدذد بيعبت مئٍى

ٓت ، و الزي ٌهخبر سبا مدشم ششنا ،  زابخت مً الُٓمت الاظمُت للعهم ال وبالخالي َةن َزٍ الؿٍش

ت اظخخذام بعمذ حالتي ال  اإلاششوناثجطلح في خالت   . الُاثذة الشبٍى

 

 

 : الفسع الثالث

 .معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(طسق أخسي لخحدًد 

مهذٛ الشبدُت )مهذٛ بلى الؿّش العالُت الزٖش خٛى اإلاهذالث اإلاهخمذة في جدذًذ بغاَت 

، َىإ ؾّش ؤخشي بغاَُت ًمً٘ الاظخهاهت بها لبىاء مهذٛ ًطلح لخطم الخذَٓاث الخطم(

مهذٛ الهاثذ و   مهذٛ الهاثذ اإلاؿلىب نلى الاظدثماس الىٓذًت ، ومً بحن َزٍ اإلااششاث هجذ ٖال مً 

و، و ؤًػا مهذٛ  البذًلنلى الاظدثماس   . الهاثذ اإلاخْى

 .معدٌ العائد اإلاطلىب على الاطدثمازأوال : 

ظهش الخطم اإلاؿبٔ  نلى اظدثماس مهحن َى ؤدوى مهذٛ للهاثذ اإلاؿلىب لهزا الاظدثماس بهذ 

بمهنى آخش َى الخذ ألادوى الزي ًمً٘ ؤن ًٓبل به اإلاعدثمش مً ؤحل الاظدثماس ،و 1خطم الػشاثب

 ؤنلى ،مهُىت  ةله دسحت مخاؾش ،مهحن  في مششوم
ً
َٙلما صادث اإلاخاؾش ٗلما ؾلب اإلاعدثمشون ناثذا

  ً  ٓبلىا نلى الاظدثماس.ختى 

 

ّ نملُت  خالٛس مً ط مهذٛ الهاثذ اإلاؿلىب نلى الاظدثمااٍُْخم و   اشخٓاْه مً العى

و لها بدُث ٌه٘غ مهذٛ الهاثذ الزي ًؿلبه اإلاعدثمشون مً ؤحل الاظدثماس في  ،مباششة  مشاَس

  هُغ الذسحت مً اإلاخاؾش.

 

  لخدُٓٔ ألاَذاٍ الخالُت:مً ْبل اإلاال٘حن س َعخهمل مهذٛ الهاثذ اإلاؿلىب نلى الاظدثماو 

  ؛مهذٛ ناثذ ناٛ جدُٓٔ نلى  اإلاششومُم ْذسة ُٓج .1

 ؛ للمششوم مذي صخت الىغو اإلاالي  جدذًذ  .2

                                                 
1
 Philippe herlen :Finance ،le nouveau paradigme, Éditions d’Organisation Groupe 

Eyrolles – Paris-2010,p(103). 



 

 

 

411 
 

 للمششوم .اإلاعخٓبلُت  ؤلاًشاداثجٓذًش حجم  .3

 

  .عدٌ العائد على الاطدثماز البدًل م ثاهيا : 

ت اإلاششوناث واخخُاس جُُٓمبن نملُت   الخذَٓاث مٓذاس نلىَٓـ  جٓخطش  ال  الاظدثماٍس

ٛ  مً اإلايشإة شمذخ   التي الىٓذًت الخذَٓاث ُْمت  نلى ؤًػا ملخحش بهما و ، الىٓذًت  نليها الخطى

لُشضت البذًلت ؤو الػاجهت ، و التي ًخم نلُت بخٙلُت ا حَزا ما ًطؿلو  ، اإلاششوم رلٚ جىُُز هدُجت

ا في شٙل مهذٛ الهاثذ نلى الاظدثماس البذًل   .جٓذًَش

 

مهذٛ الهاثذ الزي ًمً٘ ؤن ًدطل نلُه مهذٛ الهاثذ نلى الاظدثماس البذًل ،بإهه " ٍهش  وَ  

ذ بوشاثه مام اَخ وهي حه٘غ، 1"اإلاعدثمش لى ؤهه اظدثمش ؤمىاله في مششوم بذًل للمششوم الزي ًٍش

ً وجٓاط الُشضت ، 2مً ؤي اظدثماس آخش بذال في َزا الاظدثماس  في اظدثماس ؤمىالهم اإلاعدثمٍش

 البذًلت نلى ؤظاط الُّش بحن الشبذ الاْخطادي و الشبذ اإلاداظبي . 

 

ٓت  مهذٛ الهاثذ نلى الاظدثماس البذًلومً  العهىلت في الخٓذًش خاضت باليعبت  هي ،مضاًا ؾٍش

هاب نليها ما ًلي ةللمششوناث الطًحر   3 :، َو

 حذًذة ؤو في خالت  .1
ً
ال وعخؿُو اظخخذامها في خالت اإلاششوناث التي جيخج ظلها

  ؛اإلاششوناث التي لِغ لها بذًل

 ورلٚ بعبب  .2
ً
ًطهب مً الىاخُت الهملُت وحىد مششوناث بذًلت لبهػها البهؼ جماما

  .اخخالٍ ؤَذاٍ اإلاششوناث وؤحجامها

 

      ..  إلاخىكعالعائد اثالثا : معدٌ 

و لالظدثماسمهذٛ ظهش الخطم َى  ً الزًً ،4 الهاثذ اإلاخْى  ىن ٌعه مً ؾٍش اإلاعدثمٍش

ِ الهاثذ اإلاؿلىب نلى اظدثماساتهم ، لخٓذًش الهاثذ  مً٘ حهٍش بإهه اإلآابل الزي اإلاخىْو  لالظدثماس ٍو

 .في مششوم مهحن ًؿمذ اإلاعدثمش بالخطٛى نلُه معخٓبال هكحر اظدثماٍس ألمىاله 

                                                 
1
 ( . 268نبذ اإلاؿلب نبذ الخمُذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص ) 

2
 Mondher  CHERIF et Stéphane DUBREUILLE :Création de valeur et capital-

investissement , Pearson Education-  France – 2009 ,p (03) . 
 ؿلب نبذ الخمُذ ، هُغ اإلاشحو العابٔ .نبذ اإلا 3

4
 Philippe herlen :Finance ،le nouveau paradigm ,op .cit ,p (104 )  
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خم خعاب الهاثذ اإلاخىْو لالظدثماس مً خالٛ غشب ٗل ناثذ مدخمل للمششوم في اخخماٛ  ٍو

و ٔ الهالْت  خذوزه زم ججمو ؤلاحاباث َُٙىن الجىاب َى الهاثذ اإلاخْى اغُا َو هبر نىه ٍس ، َو

 الخالُــت:

 

 

 خُث ؤن :                  

           

   : ؛ العائد اإلاخىكع جمثل 

       :   ؛احخماٌ الحدوث 

        : العائد اإلاحخمل لالطدثمازi  . 
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 : اإلابحث الثاوي

 

 

 جمهيــــد :

زا اإلاُهىم ٌعمذ بخٓذًش  بن َهم الُٓمت الضمىُت للىٓىد ؤمش ؤظاس ي لخدُٓٔ الىجاح اإلاالي ، َو

لتي ًجب مشاناتها نىذ اجخار الٓشاساث وا الُٓمت اإلادخملت مً الخذَٓاث الىٓذًت معخٓبال

ت واإلاالُت في ؤي مششوم،  و نلى َزا ألاظاط ظِخم الخهشع بلى مُهىم ؤو غشوسة الاظدثماٍس

اظخخذام الضمً ٖهامل اْخطادي للمُاغلت بحن اإلاششوناث في الاْخطاد ؤلاظالمي ، و مذي بمٙاهُت 

 ظالمي .في الاْخطاد ؤلا مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(اظخخذام 

 

 

 ٌ  : اإلاطلب ألاو

 . الليمت الصمىيت للىلىد هأطاض لعمليت الخصم

ت حجش هي للىٓىد الضمىُت الُٓمت ل في الضاٍو ، بر ؤضبدذ اإلادٕش الشثِس ي  الخذًث الخمٍى

زا اجخزث مبرسا لهذة مهامالث ظىاء في الىكام  للهملُاث اإلاالُت والاْخطادًت في مجاالث شتى ، ٖو

 ي ؤو ؤلاظالمي ،ورلٚ بًؼ الىكش نً مششونُتها ؤو نذمها .الاْخطادي الخٓلُذ

 

 ٌ  : الفسع ألاو

 حعسيف الليمت الصمىيت للىلىد ،مبرزاث اطخخدامها وأَميتها.

 اٌهبر ننه ، و التي الضمً الزي جخدٓٔ َُه  َى باخخالٍاخخالٍ ُْمت الىخذة الىٓذًت بن 

الُترة  في هُغ  اؤن ًخدٌٓٓشترؽ َيهما ٓذًحن هٓاسن بحن مبلًحن ه ، َلٙي بالُٓمت الضمىُت للىٓىد 

 . الضمىُت ،وفي هُغ اللخكت 

 حعسيف الليمت الصمىيت للىلىد . أوال :

بن ؤخذ ؤَم اإلاُاَُم ألاظاظُت في الاْخطاد وبداسة ألانماٛ وفي الٓشاساث اإلاالُت، ؤن ُْمت ؤي 

 ؤن مبعؿت بلًت حهني ،وهي 1مبلٌ مً الىٓىد َى دالت في الضمً اإلاعخلم َُه ؤو اإلاطشوٍ َُه، 

                                                 
ت الهشبُت اإلاخدذة  1  ( . 147، ص )  2008 –الٓاَشة ، مطش  –ظلُمان ؤبى ضبدت : ؤلاداسة اإلاالُت ،الشٖش

 في الاكخصاد ؤلاطالمي.معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(دلٌى م  
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 ًُػل الششُذ والصخظ ، ظىت بهذ دوالس 1000 حعاوي  الُىم ال دوالس 1000 َةن ، صمىُت ُْمت للىٓىد

  1. الثاهُت نلى ألاولى

 

وفي حهٍشِ آخش ،َةن َ٘شة الُٓمت الضمىُت للىٓىد حعدىذ نلى خُٓٓت اْخطادًت زابخت ، 

ختى مو اَتراع زباث الٓىة الششاثُت  –اْظ بمشوس الضمً مُادَا حًُحر ُْمت الىٓىد وباججاٍ الخى

ذ الخاغش لِغ هي هُعها في اإلاعخٓبل –لىخذة الىٓذ   .2َمً اإلاىؿٔ ؤن جٙىن ُْمت الىٓىد في الْى

 

  خٛى الُٓمت الضمىُت للىٓىد ، َةن  بالشيم مً ٖثرة اإلاُاَُم اإلاعخخذمت في ؤلاداسة اإلاالُتو

ذ والىٓىد، بر ٌالُٓمت الضمىُت للىٓىد مطؿلح  عخخذم لئلشاسة بلى الهالْت الٓاثمت بحن الْى

ت( ؤذ الخطٛى نلى الخذَٓاث الىٓذًت )جشجبـ بىْؤنها  ىد اإلاعخلمت ، وبن الىٓو الهىاثذ الجاٍس

هي راث ُْمت ؤنلى مً الىٓىد التي ظدعخلم في اإلاعخٓبل مً  هُغ الهملت الُىم مً نملت ما 

جلٚ ألهه ًمً٘ اظدثماس ،  - الُترجحن ٗلخا في اإلاعخخذمت هُعها يه الىٓذ وخذة ؤن نلى انخباس   -

خ خاغش الىٓىد  خ الخٔ  الخطٛى نلى  نىاثذ مالُت بغاَُت، مو بمٙاهُت في جاٍس في جاٍس

 .( معخٓبال )

 

 ثاهيا :  مبرزاث اطخخدام الليمت الصمىيت للىلىد .

ى ال ض الُٓمت الضمىُت للىٓىد نلى مبذؤ ؤظاس ي ، ؤال َو خُػُل الضمني للىٓىد "اإلاعخمذ مً جٖش

ت ال٘الظُُ٘ لُام 1938م التي قهشث نا تالىكٍش ت ُْمت الاظدثماس لالْخطادي ٍو     ، و ظمُذ بىكٍش

 (J.B. WILIAM  ذ بإن ُْمت ؤي ؤضل اظدثماسي ما هي بال الُٓمت الخالُت إلاجمىم ( ، الزي ًٖا

شحو رلٚ  3نىاثذٍ في اإلاعخٓبل "  ما ًلي  :  ؤَمها ، بلى ؤظباب ٖثحرة ، ٍو

العبب في َزا الخُػُل الضمني ٌهىد بلى َشغُاث اظدثماس الخذَٓاث الىٓذًت التي وعخلمها  .1

ـــــــــــش في خـــــــــالت ى ش يء يحر مخَى ذ مب٘ش والخطٛى نلى نىاثذ الاظدثماس ، َو الخطٛى  في ْو

ذ الخٔ  ؛ 4نلى الخذَٓاث الىٓذًت في ْو

                                                 
ض  1 ٗاث مً مىكىس بظالمي ، مٖش ل الشش ض مدمذ نبُذ هللا : جمٍى اإلامل٘ت  –ؤبدار الاْخطاد ؤلاظالمي ، حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 ( . 20، ص )  2006الهشبُت العهىدًت _ َُُشي 
 (.  331، ص )  2008 –نمان ، ألاسدن  -الؿبهت الثاهُت ، الىساّ لليشش و الخىصَو ، خمضة مدمىد الضبُذي : ؤلاداسة اإلاالُت اإلاخٓذمت   2
 ( .  332،333، ص )  هُغ اإلاشحو العابٔ 3
 ( ، ) بخطٍش ( . 49، ص )  2008 –نمان ، ألاسدن  –مدمذ ظهُذ نبذ الهادي : ؤلاداسة اإلاالُت ، داس الخامذ لليشش و الخىصَو  4
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لخاحاث اإلالخت للمعدثمش والتي ال ٌعخؿُو ؤو ال ًشيب في جإحُل بمٙاهُت بشبام حضءا مً ا .2

 ؛   1بشبانها في َترة الخٓت

 جُػُل الىٓىد الجاَضة نلى آلاحلت إلاىاحهت اخخُاحاث آهُت ؛ .3

هكشا للمخاؾش التي جخهشع لها الخذَٓاث الىٓذًت التي جخىلذ مً اخخالٍ ُْمت الىٓىد ، .4

 ؛  2اإلاخخلُت الاظدثماس ، بغاَت بلى مهذالث الخطخم

ُذ الخذَٓاث الىٓذًت نلى ُْمت اإلاىحىداث ومهذٛ الهاثذ .5  ؛ 3وحىد جإزحر ٖبحر لخْى

ضهىبت جٓذًش وجطىس الخاحاث اإلاعخٓبلُت للُشد ،ورلٚ هكشا لخالت نذم الخإٖذ َُما  .6

 ًخظ الخذَٓاث الىٓذًت آلاحلت .

 

 .  أَميت دزاطت الليمت الصمىيت للىلىدثالثا  : 

ؤظاظُحن في مُهىمحن الخهبحر نلى الُٓمت الضمىُت للىٓىد مً خالٛ خخذام  جيبو  ؤَمُت اظ

 للىٓىد . الُٓمت الخالُتو  الُٓمت اإلاعخٓبلُت َماؤلاداسة اإلاالُت ،

 

اإلاالُت في اإلاعانذة نلى اجخار  ؤلاداسةدساظت الُٓمت الضمىُت للىٓىد في مجاٛ  جشحو ؤَمُتبر 

  الخالُتَالخذَٓاث الىٓذًت اإلاعخٓبلُت ًجب خعابها بُٓمتها  و  اإلاالُت ، ٍت الاظدثماس  ٓشاساثال

ٔ خطم َ  ًجب َاهه رلٚ نلى ، وبىاءٍ الخذَٓاث الىٓذًت باظخخذام مهذٛ الخطمزورلٚ نً ؾٍش

ت اإلاعدثمش نلى  اجخار في واظخخذامها الضمىُت للىٓىد، الُٓمت انخباساث مً الاظخُادة ُُُٖت مهَش

ت، الٓشاساث و مخخلِ بحن ُاغلتواإلا الاظدثماٍس و في الاظدثماس ونذم واخخُاس ؤَػلها، ، اإلاشاَس  مشاَس

 . ظلُمت ومىؿُٓت ن ؤلاداسة مً اجخار ْشاساث مالُتحم٘، وؤًػا ج َاشلت،

 

 

 

                                                 
اد سمػان : مبادت الاظدثماس اإلاالي و الخُٓٓي ،داثش 1              ،(405، ص )  2005 –نمان ، ألاسدن  –واثل لليشش ، الؿبهت الثالثت   ٍص

 ) بخطٍش ( 
ٗامل آٛ شبِب : الاظدثماس 2 ذ             ، 2009 –نمان ، ألاسدن  –لهلمُت لليشش و الخىصَو او الخدلُل الاظدثماسي ،داس الُاصوسي   دٍس

 ) بخطٍش ( .      (، 67ص ) 
ٗامل آٛ شبِب : مٓذمت في ؤلاداسة اإلاالُت اإلاهاضشة ، داس اإلاعحرة للؿبانت واليشش  3 ذ   2009 –نمان ، ألاسدن  –الؿبهت الثاهُت ، ،دٍس

 .( 175،ص ) 
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 : الفسع الثاوي

 وعالكتها بظعس الفائدة السبىي  . اطخخدام الليمت الصمىيت للىلىدمجاالث 

ىد في مجاالث وؤوشؿت مالُت واْخطادًت مخهذدة مً ًخم جؿبُٔ مبذؤ الُٓمت الضمىُت للىٓ

ثحرا ما ًخم اجخارَا ٖمبرس لؿلب الُاثذة  بُنها اإلاهامالث اإلاعدىذة نلى ظهش الُاثذة الشبىي ،ٖو

ت .  الشبٍى

 أوال : مجاالث اطخخدام الليمت الصمىيت للىلىد.

ت و الخاسحت حعخخذم الُٓمت الضمىُت للىٓىد أليشاع جخؿُـ الخذَٓاث الىٓذًت الذاخل

ما حعخخذم في نذة مجاالث ؤخشي وهي :  1لخدُٓٔ ؤٖبر اإلاىاَو اإلام٘ىت مً الىٓىد اإلاعدثمشة  ، ٖو

ت ) اإلادشمت ششنا ( والشــــاجهت الاظخخذام في  .1 خطم وبنادة خطم ألاوساّ الخجاٍس

  الاْخطادًاث الىغهُت ؛

لي؛ .2  جُُٓم نٓىد الخإححر الخمٍى

  بُو الذًىن اإلادشمت ششنا ؛ .3

ت ؛ؤلا .4  ْشاع والاْتراع بالُىاثذ الشبٍى

 جدذًذ ألاْعاؽ في خالت البُو بالخٓعُـ ؛ .5

  ُْاط وجُُٓم ؤمىاٛ الخٓانذ ؛ .6

ت . .7  جُُٓم واخخُاس اإلاششوناث الاظدثماٍس

 

 ثاهيا :  عالكت الليمت الصمىيت للىلىد بظعس الفائدة السبىي .

ت ألاظاط َى للىٓىد الضمني الخُػُل بن  الُاثذة ، الزي ٌهخبر ُٖــــــــــجز نىذ الُاثذة ظهش لىكٍش

ـــــــى ناثـــــــــــــذ الضمـــــــً نىذ اْتراع 2البذًلت  الُشضت زمً َى الُاثذة ظهش ؤن ٖما هٓذًت، قاَشة ، َو

زا اإلآــــــــابل للضمً هكحر الخإحُــــــل الزي ًىال3ألامـــــــىاٛ مٓابل جُػُل العُــــــــــــىلت   ه اإلاذًـــــــً مً ، َو

 . 4الذاثً مو سؤط ماله ، ألن الخإحُل في خذ راجه ُْمت مالُت جشجُو بٓذس ما ًؿٛى الخإحُل

 

                                                 
 ( . 61،ص )  مشحو ظبٔ رٍٖشنذهان جاًه الىهُمي و ؤسشُذ َااد الخمُمي  1
2 ُٔ م، مجلت الٓشآن في الاْخطادي ؤلاعجاص ٖخاب العاناحي: مىاْشت نبذ الخمُذ اإلاطشي و نبذ الشخُم ًىوغ َس  اإلالٚ حامهت الٍ٘ش

ض،  ( . 136، ص )   2010  –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  -2 م 23 م ؤلاظالمي  ، خطادالاْ نبذ الهٍض
 ( . 61، ص )  2009 –نمان ، ألاسدن –ؾاَش خشدان : ؤظاظُاث الاظدثماس ، داس اإلاعخٓبل لليشش و الخىصَو ، الؿبهت ألاولى  3
ت  14،15،ص ) 1983لُت للبىٕى ؤلاظالمُت ، مجذي مدمذ نلي يُث ) هٓال نً ظُذ الهىاسي :اإلاىظىنت الهلمُت و الهم 4 ( ( : هكٍش

الخعم الضمني في الاْخطاد ؤلاظالمي ، سظالت دٖخىساٍ يحر ميشىسة ، اْخطاد بظالمي ، جخطظ الاْخطاد و اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ، 

هت والذساظاث ؤلاظالمُت ، حامهت الحرمٕى   ( . 30، ص )  2006 –ؤسبذ ، ألاسدن  –ٗلُت الشَش
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زمت اسجباؽ بحن الُاثذة و اإلاذة في نٓذ الٓشع ، مً خُث بن الُاثذة جيبني نلى اإلاذة ،وجخًحر 

لى الضمً ، َةن اإلآشع ًمىذ جبها لخًحر الضمً ، رلٚ ؤن جٓذًش الُاثذة في ؤظاظه ًخٓشس بالىكش ب

والبذًل لزلٚ ؤن ٌهىع اإلآشع نً ،دشم َى مىه اإلآترع مهلت مً الضمً ًيخُو َُه بالٓشع وٍ  

والُاثذة مدعىبت نلى ؤظاط اإلاذة ،َٙلما ،  1َزا الخشمان ، وجٓاض ي الُاثذة اإلآابلت لهزٍ اإلاذة

مً العىت ( جػاٍ الُىاثذ بلى سؤط صادث اإلاذة صادث الُىاثذ ، وبهذ ٗل ظىت )وؤخُاها ٗل حضء 

٘زا ًمً٘ ؤن جخجاوص الُىاثذ سؤط اإلااٛ  عخدٔ نً َزا الشضُذ الجذًذ َىاثذ ، َو اإلااٛ ، َو

 .2اإلاذَىم ؤضال 

 

ت بهىطش الضمً ، َى العاثذ في الُ٘ش الاْخطادي  َهزا الاججاٍ الٓاض ي بشبـ الُىاثذ الشبٍى

الُاثذة الشبىي  ،في الىاْو هي لِعذ ٗل اإلابرساث  الشؤظمالي، وؤن  اإلابرساث الشاجهت خٛى ظهش 

ما الولِعذ هي اإلآطىدة بزاتها ، ألهىا لى جمهىا ؤٖثر في مذلٛى نملُت ؤلاْشاع بعهش  ُاثذة ، ٖو

ُىا العابٔ خٛى ظهش الُاثذة ، مُادٍ ؤن  رلٚ الهاثذ نلى  َى ظهش الُاثذة ظبٔ وؤن ؤٖذها في حهٍش

ض نلى مبذؤ جإححر الىٓىد ،في نملُت ؤلاْشاع مدذدة  مىُتَترة ص خالٛ   اإلاىقِاٛ اإلا سؤط  والتي جٖش

ت مدذدة ظلُا ، مشبىؾت ب ٔ  وعبت مئٍى صمىُت جخخلِ في آحالها  ، ؤًػا هي مهذٛ الىمى  مذةَو

 الخلٓاجي للمذًىهُت .

 

 ذ ؤن ظهش الُاثذة الشبىي  َى مٓابل جإححر الىٓىد ولِغ مٓابل الضمً و ٖعبب  –ؤٖثر ما ًٖا

، هي ضًُت الٓشع الخعً في الاْخطاد ؤلاظالمي ، التي ججهل مً نملُت ؤلاْشاع -س ي سثِ

ٙىن اإلآابل َيها  خت للىٓىد خالٛ مذة صمىُت مهُىت ، ٍو هي جبرم اإلآشع للمٓترع بمىُهت مْا

 َى الثىاب وألاحش في الذهُا و آلاخشة .

 

 

 

                                                 
1
م  مدمذ  هت ؤلاظالمُت ، دساظاث في الاْخطاد ؤلاظالمي ْس ل في الشَش ،  15الصخاث  نبذ الخمُذ الجىذي : الٓشع ٖإداة للخمٍى

 ( . 49،ص )  1996  -الٓاَشة    -اإلاههذ الهالمي للُ٘ش ؤلاظالمي  ، الؿبهت ألاولى 
2
ُت الش   ت ، داس الصخابت لليشش، الؿبهت ألاولى ناشىس نبذ الجىاد نبذ الخمُذ : البذًل ؤلاظالمي للُىاثذ اإلاطَش ؾىؿا ، مطش   -بٍى

 ( . 06،ص )  1992 -
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 :  اإلاطلب الثاوي

 . ؤلاطالمي صاديالليمت اإلااليت للصمً في الخحليل الاكخ

خؿلب في الاْخطاد ؤلاظالمي، ًلمىاسد والخ٘م نلى ُٖاءتها ألامثل لخخطُظ الن نملُت ب

   ، زٍ اإلاىاسد و اإلاُاغلت بُنها ــــًَمً٘ بىاظؿتها جشجِب  ومُٓاطإداة ٌهبر ننها ُْٖمُت  وحىد ؤخٙام 

  اثانخباس  ٚ هكشا إلاا للضمً مً ، ورلالخُػُل الضمني  قاَشة ألاخٙام الُٓمُت جبرص  وفي بؾاس َزٍ 

ًمً٘ مً خاللها ، والتي  وؤلاْشاعالبُىم ٖهملُاث حاهب اإلاهامالث اإلاالُت،  جذخل في  َٓهُت

ِ ؤلاظالم مً   ُت.الضمىالُٓمت جدلُل مْى

 

           ٌ  : الفسع ألاو

 . الليمت الصمىيت في البيع آلاحل

ؤلاظالمُت مذخال إلاُهىم الُٓمت الضمىُت في  جمثل البُىم آلاحلت  في َٓه اإلاهامالث اإلاالُت

الاْخطاد ؤلاظالمي ، ورلٚ مً خالٛ آلُت جؿبُٔ البُىم اإلااحلت في قل ْىانذ وغىابـ ؤضٛى 

 الخهامالث اإلاالُت ؤلاظالمُت .

َظاء ( .
َّ
 أوال : حعسيف البيع آلاحل ) بيع الخلظيط أو الي

لتزام ؤو ألاداء ، ٖما جؿلٔ نلى اإلاذة ؤو الضمً ، ًؿلٔ ألاحل نلى نهاًت اإلاذة اإلاػشوبت الهتهاء الا

َهى اإلاذة اإلاعخٓبلُت التي ًػاٍ بليها حعلُم الثمً ، ؤو َى اإلاذة التي ًدذدَا اإلاخهاْذان ألداء 

 .  1الثمً

 

ٌ  بُو الهى اإلااحل ، َبُو ؤما ال ل َُه اإلابُو )العلهت( ٍوالزي  ه ؤو ،2حل َُه الثمً ا َعجَّ
ُّ
ٗل

ه نلى ؤْع ادة نً الثمً الىٓذي .اؽ مهلىمت آلحاٛ مهلىمت بهػ   ، ؤو البُو بلى ؤحل مهلىم بٍض

هٍش ٖزلٚ بإهه البُو الزي ٌعخدٔ َُه دَو زمً العلهت اإلابُهت بهذ ؤحل مهحن ، ظىاء  َو

ٗان رلٚ دَهت واخذة ؤم نلى  .   3ؤْعاؽ ؤ

                                                 
ب ، البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت حل ، ميشىساث اإلاا يذة : البُو اإلا ؤبى نبذ العخاس  1 اإلامل٘ت الهشبُت  –ههذ ؤلاظالمي للبدىر و الخذٍس

 ( . 15َـ ، ص )  1419 –العهىدًت 
ُٔ ًىوغ اإلاطشي : الشبا  2 مشٔ ، ظىسٍت د –و الخعم الضمني في الاْخطاد ؤلاظالمي ،داس اإلا٘خبي للؿبانت و اليشش ،الؿبهت الثاهُت َس

 ( . 24، ص )  2009 –
ش مجلغ الُ٘ش ؤلاظالمي في باٖعخان : بلًاء الُاثذة مً الاْخطاد ، جشحمت نبذ الهلُم العُذ ميس ي ، ظلعلت اإلاؿبىناث  3 جٍٓش

م  ض  07الهشبُت  ْس  ( .  105،  29، ص )  1983 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  –الهالمي ألبدار الاْخطاد ؤلاظالمي ، اإلاٖش
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ذ جدطُل زمً العلهت اإلاب ذخل نىطش  الضمً في البُو آلاحل بخإحُل ْو ذ صمني ٍو انت بلى ْو

ادة الثمً آلاحل نً البُو  مدذد ظلُا ، وؤما الُٓمت اإلاالُت للضمً في نملُت البُو اإلااحل جخجلى في ٍص

ادة في الثمً هي مٓابل ألاحل .  الىٓذي الخالي ، َالٍض

 

 . ثاهيا : مشسوعيت ألاحل في البيع آلاحل 

هتٍر بمُل ؤلاوعان  الُؿشي لخُػُل الهحن نلى الذًً بن الششم ًٓش بىحىد ُْمت للضمً، َو

ٗان ال ًجىص الخهاْذ نلى الضمً مىُشدا ، بال ؤهه ٌششم انخباس ُْمت  ، و اإلاعجل نلى اإلااحل ، وبن 

 .1حل الذَو  إلابُو اإلاا الضمً في زمً ا

هُت َُما ًلي :  وج٘مً ؤَم ألادلت الدشَش

الخإحُل ،  رَب حمهىس الهلماء بلى حىاص بُو الص يء بإٖثر مً ظهش ًىمه لًشع .1

و أحّل هللا  ﴿واظخذلىا نلى رلٚ لهمىم ألادلت الٓاغُت بجىاص البُو ، لٓىله حهالى:  

 ( ؛ 275) ظىسة البٓشة آلاًت   ﴾ البيع

ادة الثمً في البُو اإلااحل نً الثمً الىٓذي الخاٛ ، رلٚ  .2 ه  ججىص ٍص
َّ
ى الل

َّ
ِبيَّ َضل نَّ الىَّ

َ
ؤ

َهاًم 
َ
َري ؾ

َ
ت
ْ

َم اش
َّ
ِه َوَظل ُْ ًْ َخِذًذٍّ َنلَ َىه  ِدْسًنا ِم ََ َحلٍّ َوَس

َ
ى ؤ

َ
ٍّ ِبل

ىِدي  ًْ َيه   ، َٓذ ْالذ 2ا ِم

ٛ  ﴿سض ي هللا ننها :   العُذة ناجشت َم هللا   جىفي سظى
َّ
ِه َوَظل ُْ ه  َنلَ

َّ
ى الل

َّ
ودسنه  َضل

ىهت نىذ يهىدي بثالزحن ضانا مً شهحر  ، وفي سواًت ؤخشي اشتري سظٛى هللا   ﴾مَش

 
َ
ه  َنل

َّ
ى الل

َّ
َم َضل

َّ
ِه َوَظل مً يهىدي ناما وعِئت وسَىه دسنا مً خذًذ ) ؤخشحه البخاسي  ُْ

زا الخذًث ًذٛ نلى حىاص البُو مو جإحُل الثمً،  3ومعلم (  ،وال َّش بحن زمً  َو

 ؛ماحل ألحل واخذ ، وزمً ماحل آلحاٛ مخهذدة 

 . 4الضمًبْشاس الُٓهاء بإن اإلاعجل ؤٖثر ُْمت مً اإلااحل برا حعاوي في ٗل ش يء بال  .3

 

                                                 
ب ، البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت ، الؿبهت الثاهُت  1 ظهذ هللا سغا : مُهىم الضمً في الاْخطاد ؤلاظالمي ، اإلاههذ ؤلاظالمي للبدىر و الخذٍس

 ( . 29، ص ) 2000 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  –
معهىد  ابًخالذ بً نبذ الشخمً اإلاشهل : الجاهب الىكشي لذالت الاظدثماس في الاْخطاد ؤلاظالمي ، ميشىساث حامهت ؤلامام مدمذ  2

 ( . 182، ص )  2002 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  –ؤلاظالمُت 
 ( . 19يذة ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )  ؤبى نبذ العخاس  3
4
 ، هُغ اإلاشحو العابٔ .هلخالذ بً نبذ الشخمً اإلاش 
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 1بغاَت بلى مبرساث وؤدلت اظخيخاحُت ؤخشي ، وهي : 

 ؛ م البُو بالخٓعُـًدش     نذم وحىد هظ ششعي صخُذ .1

 ﴾ و أحل هللا البيع وحّسم السبا﴿ ألاضـل في البُو  ؤلاباخـت ، مطـذاْا لٓىله حهالى  .2

 ؛  . (275)ظىسة البٓشة ، آلاًت 

بؼ زمنها خاغشا ؤو آحال ، و للمشتري الباجو خش في جدذًذ زمً ظلهخه ، وخش في ْ .3

ت في الخُاوع خٛى الثمً ، وبن لم ًدطل بُنهما اجُاّ ، َاإلاشتري   ؤًػا هُـغ الخـٍش

ت في البدث نً باجو آخش   ًخهامل مهه  ٗامل الخٍش  ؛له 

زا  .4 ادة في زمً العلهت الزي ًٓترخه الباجو، َو ؼ ؤو ْبٛى الٍض للمشتري الخٔ في َس

ش ل  لمٓترع.الششؽ يحر مخَى

 

 ثالثا : كيمت الصمً بحن البيع اإلاإحل و الفائدة .

ى ، حاثضا اظدثماسا بذوهه  ؤو بثمً ماحل  الخجاسة حهذ  ؤلاظالمي الىؿاّ في نً  مخخلِ َو

 َى ، اإلااحل ؤو الُىسي ؤظاط الذَو نلى ظىاء  الخجاسة في َالباجو ، اإلاخاؾشة مً الخالي الشبىي  الذًً

 ألن بمٙاهُت َىإ َةن ولهزا ، مششوم سبذ َى نلُه الزي ًدطل والشبذ ، ًزم ؤي ًؿلب ؤن في خش 

هضي  اإلااحل،  الثمً مً ؤْل الثمً الُىسي  ًٙىن  ّ  َزا َو هذ بلى الثمً في الُش  الُٓمت مً الخإحُل، َو

زٍ  للىٓىد الضمىُت  في للىٓىد الضمىُت الُٓمت َى حاثض يحر وما َى ،بظالمُا مٓبىلت الضمىُت الُٓمت َو

 .2 الذًً ظُاّ

هت ؤلاظالمُت في الخمحز بحن ُْمت الضمً وبحن همى اإلاذًىهُت ) الشبا ( ،  ولٓذ هجخذ الشَش

ل نً الٓؿام  َالُاثذة في خُٓٓتها هي مهذٛ الىمى الخلٓاجي للمذًىهُت ، وجمثل دسحت اهدشاٍ الخمٍى

مً دون مهذٛ همى اإلاذًىهُت ، الخُٓٓي ، وؤما َامش ألاحل في البُىم ؤلاظالمُت  َهى ًمثل ُْمت الض 

ل ؤلاظالمي ٌهؿي الضمً ُْمخه اإلاعخمذة مً اليشاؽ الخُٓٓي   .3وبزلٚ َةن الخمٍى

                                                 
اوي اإلاالٓي  1 ض الثٓافي الهشبي ، الؿبهت ألاولى  :ناجشت الشْش الذاس  –البىٕى ؤلاظالمُت بحن الخجشبت الُٓه و الٓاهىن و الخؿبُٔ ، اإلاٖش

 ( .  78، ص ) 2000-البُػاء ، اإلاًشي 


ادة للباجو وال له ًجىص  ال َةهه ، له اإلادذد ألاحل ًم ؤبهذ بلى ؤحل الذَو ًاحل ؤن اإلااحل الثمً ري  اإلاشتري  ًٓشس  نىذما  بهذ  الثمً ٍص

هت مىكاس َُي ، رلٚ ادة ًمً٘ ال ولهزا ، الخىالي نلى مٓترع ؤو مٓشغا والباجو اإلاشتري  مً ٗل ًطبذ  الشَش  َزا ًطحر ؤن بهذ الثمً ٍص

 ًادي ألادوى الذًً مدل ًدل الزي ألانلى َالذًً ، ؤدوى ؤو  مىه ؤنلى آخش دًً الذًً َزا مدل ًدل ؤن ًمً٘ وال ، الذًً خ٘م الثمً في

 . الٓذًم نلى الذًً الشبا بلى
 ( . 24مدمذ نبُذ هللا  ، مشحو ظبٔ رٍٖش  ، ص )  2
ض  3 ض ؤبدار الاْخطاد ؤلاظالمي ، حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض ل ؤلاظالمي ، مٖش لم : مذخل بلى الخمٍى اإلامل٘ت  –ظامي بً ببشاَُم  العٍى

 ( . 53،  52، ص ) 2011 –ُت العهىدًت الهشب
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ت في الٓشع نً مُهىم خاؾئ ،  ادة الشبٍى وؤن الشبهت حاءث في ُْاط الشبذ اإلااحل نلى الٍض

ت مؿشدة م ادة الشبٍى ادة مشجبؿت بالضمً َهي سبا ، ورلٚ لٙىن الٍض  . 1و ألاحلَى ؤن ٗل ٍص

بغاَت بلى ؤن َّش العهش بحن البُو آلاحل و البُو الخاغش هٓذا ًمثل الهاثذ ؤو الشبذ الىاجج 

 مً بُو العلهت ولِغ مً جإححر الىٓىد الزي َى الشبا نُىه اإلادشم ششنا . 

 

 : الفسع الثاوي

 و ضع وحعجل  الليمت الصمىيت في بيع الظلم

حزة الثاهُت بهذ  البُو اإلااحل ، في ججعُذ آلُت الُٓمت الضمىُت للىٓىد في قل بُو العلم َى الٖش

ىانذ َٓه اإلاهامالث اإلاالُت في الاْخطاد ؤلاظالمي ،وؤما ال ٓانذة الاظخثىاثُت في الخؿبُٔ غىابـ ْو

ً في ْانذة غو وحعجل ، والتي جدكى بمبذؤ الخُؿت و الخزس ، ورلٚ ساحو  الخخالٍ الُٓهاء مَ٘خ

 ظالمي خٛى حهمُم اظخخذامها .و مىكشي الاْخطاد ؤلا 

 .الليمت الصمىيت في بيع الظلم أوال :

 مفهىم بيع الظلم : .1

ذ مهلىم  بُو العلم َى بُو ٌعجل َُه الثمً و ًاحل َُه اإلآبىع ، الزي ٌعلم في ْو

زا ن٘غ بُو ألاحل ، الزي ٌعج   ل َُه اإلآبىع ، و ًاحل َُه الثمً ، وبِىما ًٙىن معخٓبال َو

ادةجإخحر الثمً  في الثمً، ًٙىن جٓذًمه في خالت العلم مٓابل وغُهت ؤي  في البُو بإحل مٓابل ٍص

م الزي ًذَو اإلااٛ ٌعخُُذ مً بُو العلم بخخُُؼ ُْمت العلهت التي 
 
جخُُؼ في الثمً، ألن اإلاعل

 وبُو العلم حاثض بالىظ وؤلاحمام .،ظِعخلمها ألحل مهلىم 

ش و    وهي:،َا لُطبذ البُو ظلما لبُو العلم مجمىنت مً الششوؽ ًجب جَى

 مهلىمُت سؤط اإلااٛ؛ .أ 

ا ْبله وبال بؿل  .ب  ؤن ًخم حعلُم سؤط ماٛ العلم في مجلغ الهٓذ ْبل ؤن ًُتْر

  الهٓذ؛

  .ج 
 
ا في الزمت ؛ؤن ًٙىن اإلاعل  م َُه دًىا مىضَى

  .د 
 
 م َُه مهلىما ومبِىا ؛ؤن ًٙىن اإلاعل

                                                 
 ( . 25نبذ العخاس ؤبى يذة ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص)  1
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 ؛   ؤن ًٙىن ماحال .ٌ 

  ؤن ًٙىن ألاحل مهلىما . .و 

 

 في بيع الظلم : دوز الصمً  .2

ًكهش دوس الضمً في بُو العلم حلُا مً خالٛ ألاحل ، والزي ًٓطذ به اإلاذة الُاضلت بحن 

مً٘  الخهبحر نىه بمجاٛ صمني  خ آلاحل في حعلُم العلهت مدل الخهاْذ  ،ٍو خ نٓذ العلم و الخاٍس جاٍس

ؤو زالزت ؤًام ؤو هطِ الُىم رو خذًً ، ًٙىن خذٍ ألاٛو َى " ألادوى و ٌهبر نىه  نىذ الخىابلت بشهش 

ٗان بهؼ الُٓهاء خذدٍ بخمعت ونششون ًىما ، و الثاوي َى الخذ ألاْص ى ) ألانلى ( للعلم  وبن 

ُسخ برا صاد نلى رلٚ  ً ظىت  مو ال٘شاَُت ، ٍو ى نىذ اإلاالُ٘ت ًتراوح بحن نشش ظىىاث و نشٍش ،َو

ادة الًشس"   .1لٍض

لم دوس سثِس ي في جدذًذ الثمً ، َالخًحر في الضمً في وبالخالي َةن للضمً في نملُت البُو بالع

ـ في ظهش  بؾاس الخذ ألادوى و الخذ ألاْص ى نالْت ن٘عُت  مو الثمً ، َٙلما صادث مذة العلم خ 

زا ما ًذٛ ؤن  للضمً ُْمت اإلابُو ، ألن اإلاشتري ْذ دَو اإلااٛ معبٓا َُٙافئ  بخُؼ الثمً ، َو

 في البُو بالعلم . مالُت

 

 ضع وحعجل.الليمت الصمىيت في  ثاهيا :

 مفهىم  ضع وحعجل: .1

ٗاهذ ُْمخه اْل مً   ًإخزٍ وبن 
ً
غو وحعجل مهىاٍ ؤن ًخعجل الذاثً في دًىه اإلااحل نىغا

دىاٛص نً الجضء آلاخش ى اجُاّ بحن الذاثً و اإلاذًً ، ًٓىم بمىحبه الذاثً بىغو  2دًىه ، ٍو ، َو

ل اإلاذًً دَو ا ِ
، وهي ؤًػا جىاٛص نً حضء مً الذًً  3لذًً اإلااحلحضء مً الذًً مٓابل ؤن ٌعج 

 . 4اإلااحل ودَو الباقي في الخاٛ

                                                 


ال ٌشترؽ الشاَهُت ألاحل في العلم ، َهى ًجىص خاال ٖما ًجىص ماحال  ورلٚ خالَا إلاا رَب بلُه الجمهىس مً ٗىن ألاحل ششؽ  

م َُه ماحال.
 
 لصخت العلم َُيبغي نىذَم ؤن ًٙىن اإلاعل

ؤلاؾاس الششعي والاْخطادي واإلاداظبي لبُو العلم في غىء الخؿبُٔ اإلاهاضش ، ميشىساث اإلاههذ ؤلاظالمي   لخلُم نمش: دمذ نبذام 1

ب ، البىٚ ؤلاظالمي للخىمُت ،الؿبهت الثاهُت _ اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت   ( .  25،26، ص )   2004 –للبدىر و الخذٍس
مذاخلت مٓذمت في  اإلااجمش الخاظو إلاجمو الُٓه ؤلاظالمي ، اإلاىهٓذ في ُٓه اإلاهاضش، غو وحعجل ،خعحن الجىاَشي : بدىث في ال   2

ل    06بلى  01ؤبى قبي مً    ( . 103ص )،  1995ؤٍَش
ت الخعم الضمني في الاْخطاد ؤلاظالمي ، ميشىساث اإلاههذ الهالمي للُ٘ش )هٓال نً ؤخمذ ظهُذ ( مجذي نلي مدمذ يُث  3 : هكٍش

ُ٘ت اَشحُيُا ، الىالً –مي ، الؿبهت ألاولى ؤلاظال   ( .  143، ص )  2010 –ث اإلاخدذة ألامٍش
ت الخعم الضمني في الاْخطاد ؤلاظالمي ،هُغ اإلاشحو العابٔ . 4  مجذي نلي مدمذ يُث: هكٍش
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اء بها  ذ الَى خ ظذاد دًىن آحلت لم ًدً ْو بن مبذؤ غو وحعجل ٌعدىذ نلى جٓذًم جاٍس

ش  إلاىُهت جخظ الذاثً ، نلى ؤن ٌعخُُذ اإلاذًً بخخُُؼ ُْمت  الذًً دون ُْمخه ألاضلُت مو جَى

ػا نً  اإلاذًً نلى الُٓمت اإلاالُت الجذًذة للذًً الخالي و اإلاؿلىبت للعذاد مً ؾٍش الذاثً حهٍى

زٍ الطىسة مً اإلاهامالث  جمثل جدحن ُْمت دًىن آحلت بدعذًذ  الُٓمت اإلاالُت للذًً ألاضلي  ، َو

ؼ نً ُْمت الىٓظ مً ؾٍش اإلاذًً .  ناحل مو الىٓطان في ُْمت الذًً دون حهٍى

 جل حعدىذ نلى ألاظغ  الخالُت :وبالخالي َةن نملُت غو وحع

ِدل  .أ  ًَ خ اظخدٓاْه ؤن ًٙىن الذًً لم  ؛ جاٍس  بهذ 

 اإلاؿلىب للعذاد ؤْل ُْمت مالُت مً الذًً ألاضلي آلاحل ؛ ؤن ًٙىن الذًً .ب 

 ؤن ًٙىن الذًً دون مٓابل مالي وبال َهى سبا ؛ .ج 

 ؤن ًخم بلًاء الجضء يحر اإلاذَىم مً الذًً . .د 

 

ذ اخخلِ َٓهاء ؤلاظالم في والهمذة في الجىاص ما صخت َزٍ اإلاهاملت ؤو بؿالنها وخشمتها ، "  ْو

  : سوي نً ابً نباط ؤن الىبي ضلى هللا نلُه وظلم إلاا ؤمش بةخشاج بني الىػحر حاء هاط منهم، َٓالىا

َٓاٛ سظٛى هللا ضلى هللا نلُه   ، ًا هبي هللا بهٚ ؤمشث بةخشاحىا، ولىا نلى الىاط دًىن لم جدل

اٛ صخُذ ؤلاظىاد "  ﴾  ضعىا وحعجلىا ﴿   : وظلم   .1سواٍ الخاٖم ْو

 الصمً بحن اللسض السبىي و ضع وحعجل : .2

حن مطلخت َيها اإلاهاملت َزٍ نب ،  الذًً خعجُلب ٌعخُُذ َالذاثً ( واإلاذًً الذاثً) للؿَش

 ، الشبا ن٘غ ألنها ، ًصح ال الشباب اإلاهاملت َزٍ ُْاط ؤنو  ، الذًً نىه بهؼ بىغو ٌعخُُذ واإلاذًً

ذ َُي ادة الذًً الشبا ًٍض ىا ،ألاحل مٓابل ٍص  :  هللا سخمه الُٓم ابً ْاٛ،و  ألاحل وهٓظ الذًً هٓظ َو

زا ادة ًخػمً رلٚ َةن الشبا غذ َو م مدؼ بغشاس ورلٚ ، والذًً ألاحل في الٍض ومعإلخىا  ، بالًٍش

م رمت بشاءة جخػمً  يحر مً الاهخُام له خطل اَ٘الَم ، ًخعجله بما ضاخبه الذًً واهخُام مً الًٍش

 غذ َهزا ، الذًً بشب مخخظ وهُهه ، باإلاذًً الخٔ َةن غشسٍ ، نلُه اإلاجمو الشبا بخالٍ ، غشس 

  .2ومهنى الشبا ضىسة

                                                 
1
خ اليشش نالء الذًً صنتري:      . 2010ن احى  13 غو وحعجل ، جاٍس

http://www.alzatari.net/research/498.html 
2

و  (13/168ْشاساث اإلاجمو الُٓهي : َخاوي اللجىت )  اسة اإلاْى خ ٍص مبر  17ًجىص وغو بهؼ الذًً اإلااحل مٓابل حعجُله ، جاٍس هَى

2011. 

http://www.islam-qa.com/ar/ref/13945. 

http://www.alzatari.net/research/498.html
http://www.alzatari.net/research/498.html
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13945
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 ماظعت ؤو بىٚ خطم مبلٌ مً الذًً اإلااحل، مٓابل حعجُل دَو الذًً يجىلؤما َُما ًخظ 

 وال٘مبُاالث( التي نلى الىاط بلى البىٕى خُث ٌهمذ بهؼ الخجاس بلى بُو الذًىن )العىذاث، 

زٍ   ؤْل، والبىٚ َى الزي ًيخكش ألاحل َُؿالب اإلاذًً، َو
ً
 خاغشا

ً
خٓاض ى في مٓابلها هٓذا ت ٍو الشبٍى

  . 1اَوال شٚ في نذم حىاص ،  اإلاهاملت مهشوَت في البىٕى باظم خعم الذًىن 

 

 دوز الصمً  في ضع وحعجل  : .3

ت  –حعجل في جٓذًم صمً  دَو الذًىن  اإلاششونت ًكهش دوس الضمً في نملُت غو و   -يحر الشبٍى

زا  خ ألاٛو اإلاخُٔ نلُه في الهٓذ ، َو ب يحر الخاٍس خ ٍْش ذ ظذادَا بهذ ، بلى جاٍس التي لم ًدً ْو

حن  ؤلاظشام في الخدطُل ًٙىن بمٓابل خـ حضء مً ؤضل ُْمت الذًً لطالح اإلاذًً وباجُاّ الؿَش

 مً الذًً جبرنا مً الذاثً للمذًً . ، مو انخباس الجضء اإلاخبٓي

 

ٗاهذ  ونلى َزا ألاظاط  َةن ُْمت  الذًً  التي جم الخىاٛص ننها مً ؾٍش الذاثً للمذًً ، 

ذ ؤن للضمً ُْمت مالُت في نملُت غو وحعجل ، وبالخالي للضمً ُْمت  هكحر الضمً اإلاعجل ، مما ًٖا

 البهُذ ٗل البهذ نً شبهت الشبا ،و إلاششوم مالُت في الاْخطاد ؤلاظالمي هكحر الخُػُل الضمني ا

 

 

 : الفسع الثالث 

 الليمت الصمىيت في الصواة 

ٗان ؤلاظالم ً الثالث مً ؤس ٗاة هي الٖش ػت لها وقُُتها  ،  الض ٍش و هي نبادة دًيُت واحبت َو

اإلاالُت و الاحخمانُت و الاْخطادًت ،هكش إلاا لها مً دوس ؤظاس ي في بنادة الخىصَو اإلاخٙافئ  للمىاسد 

الاْخطادًت في اإلاجخمو ، وبْامت الهذٛ وجدُٓٔ البر و التراخم و الخٙاَل بحن ألاَشاد وفي سناًت 

 اإلاطالح  الهامت .

 

 

 

                                                 
1
و ظبٔ رٍٖش .نالء الذًً صنتري    ، مْى


﴿بني ؤلاظالم نلى خمغ : شهادة ؤن ال بله بال هللا وخذٍ ال نً ابً نمش سض ي هللا نىه ْاٛ ، ْاٛ سظٛى هللا ضلى هللا نلُه وظلم :  

ٗاة ، وضىم سمػا ٚ له وؤن مدمذا سظٛى هللا ، وبْام الطالة ، وبًخاء الض ن ، وحج البِذ إلاً اظخؿام بلُه ظبُال . ﴾) مخُٔ شٍش

 نلُه ( .
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 أوال : مفهىم الصواة .

ٗاة نلى الخطت اإلآذسة مً اإلااٛ التي َشغها هللا للمعخدٓحن ىه  1جؿلٔ الض َُّ ، وجملُٚ ماٛ ن

ٚ مً ٗل وحه وهي خٔ واحب هلل حهالى في ماٛ مهحن الشاسم إلاعخدٓه مو ْؿو اإلاى
َّ
َمل

 
،  2ُهت نلى اإلا

شة وجُٓه مً آلاَاث ذ في اإلااٛ الزي ؤخشحذ مىه وججهله ؤٖثر َو ٗاة ألنها جٍض  .  3وظمُذ ص

 

ٗاة بمجمىنت مً الخطاثظ ، مً ؤبشصَا ما ًلي :و ػت الض  جدعم ٍَش

ٗاة في حضء مهلىم في ماٛ مدذد  ؛ .1  جخمثل الض

ذ ًالءم داَهيها ومعخدٓيها ، وجادي مشة واخذة في الهام ؛جذَو  .2 ٗاة في ْو  الض

ٗاة في اإلااٛ ، وهي جخهلٔ بشؤط اإلااٛ وؤخشي  .3 َىإ ششوؽ ال بذ مً جدٓٓها لىحىب الض

 بذاَهها؛

ٗاة بلى جدُٓٔ الهذًذ مً ألايشاع الذًيُت ، الاْخطادًت و الاحخمانُت ؛ .4  تهذٍ الض

ٗاة بلى مطاٍس .5 ئهما  ﴿مهُىت ومدذدة ، مطذاْا لٓىله حهالى :  جىحه خطُلت الض

الصدكاث للفلساء و اإلاظاهحن و العاملحن عليها واإلاإلفت كلىبهم وفي السكاب 

) ظىسة  ﴾ والغازمحن وفي طبيل هللا وابً الظبيل فسيضت مً هللا وهللا عليم حىيم .

 ( .  60الخىبت ، آلاًت 

 

 مىيت للىلىد.جفعيل الليمت الص  في  الصواةثاهيا :  دوز 

بن لهملُت جخطُظ اإلاىاسد َ٘شة الخُػُل الضمني بحن الخخطُظ في الخاغش ؤو اإلاعخٓبل ، 

ػا مؿلٓا في الىكام الاْخطادي   ىع َس ؤو مها ، َخجمُذ اإلااٛ و حجبه نً الاظدثماس ؤمش مَش

مشوس الضمً ، و بلى ؤن اإلاىاسد اإلاالُت اإلاهؿلت في شٙل ؤمىاٛ م٘ذظت ، ْذ جخأٗل ب تَاغب ،ؤلاظالمي

ٗان مدخمل الخذور  –جأٗلها لِغ بُهل الخلِ  ٗاة  –و بن  ، بل بُهل نامل بًجابي و َى نامل الض

                                                 
ٗاة ، داس واثل لليشش خشدان : الاْخطاد ؤلاظالمي ، اإلااٛ ، ا س ؾاَش خُذ 1         ،  1999 –نمان ، ألاسدن  -الؿبهت ألاولى ،لشبا ، الض

 ( . 159ص ) 
     ،  2003 –الٓاَشة  –لؿبانت و اليشش والخىصَو ، الؿبهت الثاهُت خعً ؤًىب : َٓه الهباداث بإدلتها في ؤلاظالم ، داس العالم ل 2

 . (  345ص ) 
  خشدان، هُغ اإلاشحو العابٔ . س ؾاَش خُذ 3


م بهزاب  بمىحب الىظ الٓشآوي في ْٛى هللا نض و حل :   ﴿  و الزًً ً٘جزون الزَب و الُػت و ال ًىُٓىنها في ظبـُل هللا َبشَش

 ( . 34بت آلاًت ؤلُم . ﴾  ) ظىسة الخى 
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ا  ٓت ؤبعـ وؤٌعش مً جلٚ الؿّش ، وهي َشع  "بمٓاومت اٖخىاَص ا   % 2,5بؿٍش برا نليها ظىٍى

ٛ  خاٛبلًذ الىطاب و  مى بالُهل وجذس دخال ، ممل ًدُض نلى جىمُتها واظخًاللها ختى جىنليها الخى

ٗاة بمشوس ألاًام"   .1مىخكما ،وبال ؤٗلتها الض

 

جُت لؤلمىاٛ اإلا٘خجزة الطالخت للىماء ، خُث ؤن اْخؿام وبالخالي َةن  ٗاة جمثل مطادسة جذٍس الض

 مً ألامىاٛ اإلا٘خجزة في ؤْل مً  % 10مً ألامىاٛ التي بلًذ الىطاب ، ًادي بلى اْخؿام     % 2,5

 .، بلى ؤن ًخأٗل اإلااٛ اإلا٘خجز بلى خذ ما دون الىطاب  2ىاث ...ىظ 5

 

م )  الشظم البُاوي الخالي و  ٗاة ألامىاٛ اإلا٘خجزة  جأٗل ًىضح (  24ْس  .بُهل الض

 

 مصادزة الصواة لألمىاٌ اإلاىخجزة . : (24الشيل زكم )

 

 
 الثروة  ملداز                                                                                                       

 اإلاىخجزة                                                                                                                         

 
 

 هصاب الصواة   

 الصمً    

 
 

 –    الٓاَشة  –س في الاْخطاد ؤلاظالمي ، داس ؤلاشهام للؿبانت : ؤمحرة نبذ اللؿُِ مشهىس ، الاظدثما اإلاصدز       

 ( . 137، ص )  1990

 

                                                 


 
  بان حذا ، و في الىاْو و ًيبغي َىا و هدً هخدذر نً الاٖخىاص ، ؤن هُّش بِىه و بحن الادخاس ، َمً خُث  اإلاذلٛى اللًىي َما ٍْش

، و هما ٖبحر ،بر ؤن الادخاس َى الهملُت التي حعبٔ الاظدثماس نخُث اإلاذلٛى الاْخطادي َالُّش بُؤن بُنهما َّش ؾُُِ ،  ؤما مً 

اإلااٛ اإلاذخش الًشع مىه َى  ججمُهه و جىمُخه نلى ؤظاط حجم و هىم الاظدثماساث اإلاشاد الاظدثماس َيها ،  بِىما الاٖخىاص اإلادشم بىظ 

مت ؤن الاٖخىاص ًمىو اظخًالٛ اإلااٛ لخذمت اإلاجخمو و َى ما ًٓلل مً َشص الهمل ،و ٌهؿل دوسة اإلااٛ و ًٓلل مً مهذالث  آلاًت الٍ٘ش

 ج.ؤلاهخا
ٗاة في مهالجت اإلاش٘الث الاْخطادًت وششوؽ هجاخها ،داس الششوّ ، الؿبهت ألاولى  1  2001 –الٓاَشة  –ًىظِ الٓشغاوي : دوس الض

 ( . 55، ص ) 
 ( . 137، ص )  1990 –الٓاَشة  –ؤمحرة نبذ اللؿُِ مشهىس ، الاظدثماس في الاْخطاد ؤلاظالمي ، داس ؤلاشهام للؿبانت  2
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و نلى َزا ألاظاط خث الشظٛى ضلى هللا نلُه و ظلم اظدثماس ؤمىاٛ الُخامى لٙي ال جإٗلها 

ٗاة :  ﴿  ﴾ ) سواٍ الؿبراوي في ألاوظـ   اججسوا في أمىاٌ اليخامى حتى ال جأولها الصدكت.الض

 ذ (.الصخُ
    

ٗاة جذنى بلى مذاومت اظدثماس اإلااٛ و جيشُؿه ظهُا بلى الخٓلُل مً الهىص و الخاحت بحن  َالض

، و جدث ؤًػا نلى 1اإلاعلمحن ، و ختى ال جخجمذ الثرواث في ًذ ؾاثُت مدذودة جخد٘م في اإلاجخمو 

، و التي حهني غشوسة جُػُل الُشد اإلاعلم في نملُت جخطُظ مىاسدٍ بلى الخُػُل الضمني اإلاىحب 

بد٘م  و ججمُذٍ ج٘ذٌعهؤن نبرة اإلااٛ في جىمُخه و جىقُُه نبر مشوس الضمً ، و لِعذ الهبرة في 

 الثمً خاؾئت مُادَا ؤن هدُجت بلى ًٓىد الخُػُل الضمني الطُشي ، الزي ؤو جُػُل صمني ظالب 

تها و نذم  الثمً اإلاعجل، بمهنى ؤن حهؿُل جىقُِ اإلاىاسد هُغ ظُٙىن  البُو في اإلااحل بشل خٖش

ُىا الضمً نىذ  ضخها في داثشة اليشاؽ الاْخطادي لًشع جىمُتها ، َى في الىاْو ٖما لى ؤهىا ؤْو

ٗان باإلمٙان  هٓؿت مدذدة ، و حجبىا  اإلاىاسد نً اظخ٘ماٛ دوسة خُاتها في حضء منها، في خحن ؤهه 

 نبر الضمً. اإلاجخموؤن ٌعخُُذ منها الصخظ بىُعه و ٖزلٚ 

 

 

 : ب الثالثاإلاطل

 .عامل السبحيت )معامل الخصم(الىظسة ؤلاطالميت إلا

حعخمذ ششنُتها مً مذي َهم الباخثحن هامل الشبدُت )مهامل الخطم(الىكشة ؤلاظالمُت إلا بن

في الاْخطاد ؤلاظالمي إلابادت و حهالُم دًيىا الخىُِ ، و مً َزا اإلاىؿلٔ ًخطح ؤن الاخخالٍ 

مً في مذي ششنُتها ؤو ٖمىؿلٔ للمُاغلت بحن اإلاششوناث ، و ألاظاس ي خٛى نملُت الخطم ال ًـ٘

ٓت نلى ظهش الُاثذة  و البذًل الشبىي اإلادشم ششنا بهما الاخخالٍ في مذي انخماد َزٍ الؿٍش

اإلاؿشوح له ) ظهش الُاثذة ( ، و نلى َزا ألاظاط هجذ ؤن َىإ سؤًحن مخىاْػحن خـٛى مذي بمٙاهُت 

     . الشبذ ٖإظاط للخطم  ؤو مهذٛ انخماد ظهش الُاثذة 

 

 

 

                                                 
1

ت ـــشاوي : الىٓىد و اإلاطاٍس في الىكام ؤلاظالمـٍ الُ٘ىد نى ــممد  ت –ي ، داس الجامهاث اإلاطٍش                دون ظىت وشش ، – ؤلاظ٘ىذٍس

 ( . 157ص ) 
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 ٌ  : الفسع ألاو

 . طعس الفائدة السبىي هأطاض لعمليت الخصم في الاكخصاد ؤلاطالمي

الشاجو و الًالب في اإلاجخمو ، و الزي ٌعدىذ بلُه ال٘ثحرون مً سحاٛ  َزا الاججاٍ الشؤي ًمثل 

ش الانخماد نلى ظهش الُاثذة ٖمد، اإلااٛ و ألانماٛ و الاْخطاد  ص اًجبةلالظدثماس ،   ؤظاس يٕش لخبًر

ُتاظخخذام ظهش الُاثذة العاثذ في  في نملُاث ٖمهامل لخطم الخذَٓاث الىٓذًت  العّى اإلاطَش

ت ٓتي  اإلاُاغلت و الاخخُاس بحن البذاثل الاظدثماٍس ٔ ؾٍش ضافي الُٓمت الخالُت ، و مهذٛ الهاثــذ ، َو

 .الذاخلي 

 أوال : الخصم السبىي .

،الزي َى  خطم ٖمهذٛ الُاثذة مهذٛ ٌعخخذم ، اإلااٛ سؤط مىاصهت بؤظالُ مهالجت نىذ

ً ماٛ سؤط َشضت جٙلُت َى الُاثذة َمهذٛ ومالثمت، جبعُـ معإلت مجشد  اإلاهذٛ ؤو ، اإلاعدثمٍش

و  َُي ،بالُاثذة الاْتراع نلى اإلاششوم َزا ًٓىم نىذما ، بذًل مششوم في الاظدثماس مً للهاثذ اإلاخْى

و الهاثذ َةن ، َاثذة مهذالث ، َُه غلِ ؤو  َُه اْخطاد  مششوم ؤَػل زاوي مً للمعدثمش اإلاخْى

م ألاظاس ي الىؿاّ َةن وبهزا ،للخطم اإلاىاظب اإلاهذٛ ًٙىن  ؤن ًطلح ، خالٛ  ؤي بلى ًدخاج ال للخٍٓى

 . 1حهذًل

 

 ثاهيا : مبرزاث الخصم السبىي .

ذون لٌعدىذ   2هزا الؿشح  بلى اإلابرساث الخالُت : اإلاٍا

اغُا مباح ؤضال بن  .1  ؛بحشاء َزٍ الهملُاث ٍس

ٗاشِ و لِغ و ضُا  .2 اغُت َى وضِ  بن اظخخذام ظهش الُاثذة في الخعاباث الٍش

مازشا للُهل  اإلاعئٛى نً خ٘م الششم بشإهه ، و بهما ًخهلٔ الخ٘م باألوضاٍ اإلاازشة 

هي نىه م  ًٓترن الُهل بإوضاٍ مازشة ششنا ، ٖإٗل الشبا اإلاىـــ، و في خالخىا َزٍ ل

 بالُهل .

 

ٓت ٛ  ؤن بلى ؤلاشاسة ًمً٘ هُعها وبالؿٍش بت الُاثذة مهذٛ حذاو  لخعاب ؤدواث بال هي بن اإلاٖش

و التي للمبالٌ الخالُت ؤو اإلاعخٓبلُت الُٓمت  الُاثذة مهذٛ َاظخخذام، اإلاهذالث زٍا َبه جىمى ؤن ًخْى

ل جٓالُذ ؤخذ َى همى ٖمهذٛ ٛ  َزٍ حعمُت ٍمً٘و  ، ألاخىاٛ ؤخعً في الخذًث الخمٍى   الجذاو

                                                 
، ص )  1 ٗاث مً مىكىس بظالمي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ل الشش  ( . 60 – 59مدمذ نبُذ هللا : جمٍى
 ( . 211ؤخمذ بيهاب َ٘شي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص ) 2
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ٛ ب  ؤظلىبي اظخخذام ًمً٘ وبهزا،  الصخُذ اإلاهنى نً حهبر ؤخشي  حعمُت ؤي ؤو ، الذوسي الىمى جذاو

م في مًضي  را اظخخذاما للهاثذ الذاخلي واإلاهذٛ الطاَُت الخالُت الُٓمت     .1اإلاششوناث جٍٓى

 

ٓا لهزا  ٍ ًىؿىي ذٖمهامل للخطم ، هجالزي ًجحز اظخخذام ظهش الُاثذة  الشبىي  اإلاذخلَو

م ( ًىؿلٔ ؤظاظا مً الٓان م ) خعب ؤضل الخدٍش ذة ؤو نلى نذة هٓاثظ ،  ؤَمها َى ؤن الخدٍش

حزة التي جبنى نليها  مهامل و الًاًت منها ، َةرا ؤمهىا الىكش في الٓانذة التي بني نليها خعاب الٖش

ٓت ،و َٔ َزالشبدُت )مهامل الخطم( لخعاب  بٙل بعاؾت َى ظهش هجذ ؤن ؤظاط ا ٍ الؿٍش

َى الشبا اإلادشم ششنا   العّى الىٓذًت الُاثذة  ، و مهشوٍ و مخُٔ نلُه ؤن ظهش الُاثذة العاثذ في 

 في الاْخطاد ؤلاظالمي.

 

ذ اظخيخج في  وهُى الاْخطادي شابشا آلازاس العلبُت إللًاء الُاثذة نلى الاْخطاد الالسبىي ، ْو

الاْخطاد لً ًازش نلى الخخطُظ ألامثل للمىاسد ،ٖما ؤن ظهش الُاثذة جدلُله ؤن بلًاء الُاثذة في 

 هاســــــــــــــــــطاد َى ؤظــــــــــشاس الاْخـــــــــذم الاظخٓــــــل ؤٖذ ؤن نــــظ اإلاىاسد ، بـــلِغ َى الىظُلت الىخُذة لخخطُ

ا لً ًازش نلى الىمى ُت . الاْخطادي ؤو نلى  الُاثذة ، ٖما ؤن بلًاَئ  2الىداجو اإلاطَش

 

 

 : الفسع الثاوي

 الاهخلاداث اإلاىحهت للخصم السبىي .

ٛ ٓببلىُترع حذال الخطم الشبىي ، بزباث الىٓظ الزي ٌهتري ًشع ل         الؿشح اإلاجحز  ى

خطم الخذَٓاث الىٓذًت للمُاغلت بحن البذاثل نملُت في الشبىي الظخخذام ظهش الُاثذة 

ت ،  اغُت مجشدة و ؤخشي اْخطادًت.وظدخم مىاالاظدثماٍس  ْشت َزا الؿشح مً خالٛ اهخٓاداث  ٍس

 أوال  : الاهخلاداث السياضيت  .

ت للظهش الُاثذة العاثذة في العّى الىٓذًت و اإلاالُت ُْمخه ؤن لى اَترغىا   .طُش معاٍو

                                              وه٘خب :                                                                          

 

                                                 
 ( . 61، 60، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص ) مدمذ نبُذ هللا 1
ض لالْخطاد  2 نبذ الشخُم نبذ الخمُذ العاناحي : هدى همىرج إلاهذٛ الهاثذ في الاْخطاد ؤلاظالمي ، مجلت حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 ( . 10،  09، ص )  2008 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  – 02، الهذد  02ؤلاظالمي ، مجلذ 

 

    = 0%  i 
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ذ مدذد  ألن ظهش ، و َزا ؤمش مدخمل الخذور لًشع جدُٓٔ ؤَذاٍ اْخطادًت مدذدة في ْو

الُاثذة مخد٘م في وعبه و جُشغه العلؿاث الىٓذًت ، نلى ن٘غ مهذٛ الشبذ الزي ًخدذد بُهل 

َزا مً حهت ، و مً حهت ؤخشي لذًىا ، جُانل نىامل اْخطادًت ال ًمً٘ الخد٘م َيها بعهىلت 

 الخالُت :       -مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(التي ظبٔ دساظتها في الجضء الخاص ب –مهادلت الخطم 

       

      

  خُث ؤن :             

 

 

   

 

   : العااٛ اإلاؿشوح َىا و  

 في عملياث الخصم ؟ ما َى طعس الفائدة الري ًمىً اعخماد ٍ 

 

ش الُاثذة ٌعاوي ـــــــّى ،ؤي ظهـــــــــــه العاثذ في العــــــــىاب َى ظهش الُاثذة هُعـــــــــــان الجــــبرا ٖ

  :  ظُٙىن مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(، و َزا يحر مىؿٓي جماما ، ألن    ( i = 0% )ش ــــــــالطُ

 

ا للطُش  في خالتبما  .4 ل بالٓشوع َٓـ معاٍو  وه٘خب :     ،   (r = 0) الخمٍى

 

 k  = 0 %=>   k  =i    =>         rk  =i + = 0%     =>      i  
 

ا لُٓمت الهامش الشبخي ؤلاغافي لطاخب اإلاششوم ، و الزي ظُٙىن في  .1 ؤو بمـا معاٍو

لي (  ج الخمٍى  ، وه٘خب :وجاوٛ بلى الطُشالًالب مىخُػا ) في خــالت اإلاٍض

 

 

% ~ rk  = =>  rk  = 0 % + =>      rk  =i + = 0%  =>   i 

 

 

riK  

o i   :   ؛ ًسمص لظعس الفائدة 

o r   :   ؛  ًسمص لهامش السبح ؤلاضافي لصاحب اإلاشسوع 

o K  : أو طعس الخصمم ــــجمثل معد الخص    . 

 O%
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  ؼ ٗل اإلاششوناث اإلآترخت للذساظت ، وبالخالي َةن اض ي ، ظِخم َس ٓا لهزا اإلاىؿٔ الٍش و َو

الؿشح اإلاجحز الظخخذام ظهش الُاثذة الشبىي ٖإظاط في نملُت خطم الخذَٓاث الىٓذًت َى 

اغُا . ىع ٍس  ؤمش مَش

 

 اد الاكخصادي .ثاهيا : الاهخل

لى اَترغىا ؤن الىكام الاْخطادي بما في رلٚ اإلاىكىمت البىُ٘ت في البالد مدل دساظت بْامت 

اإلاششوم ، ْذ جمذ ؤظلمتها اْخطادًا ، نلى يشاس الىكام الاْخطادي الباٖعخاوي و ؤلاًشاوي و 

مه   .العىداوي ، بمهنى ؤهه لم ٌهذ لعهش الُاثذة ؤي وحىد بد٘م جدٍش

  : ٛ الزي ًؿشح هُعه َالعاا 

 

 عامل السبحيت )معامل ما َى معدٌ الفائدة الري ًمىً ئعطاٍؤ إلا

 .؟  الخصم(

 

مُت ال وحىد لها في الىاْو  .4  ؛َل ؤهىا ظىلجإ بلى مهذالث اَتراغُت َو

ت ، والهاملت في دٛو ؤحىبُت لبىٕى مهذالث َاثذة ب الاظخهاهت ؤم ؤهىا ظىلجإ بلى   .1 سبٍى

 إلجمام نملُت اإلاُاغلت بحن اإلاششوناثهامل للخطم ، ورلٚ جٓش بعهش الُاثذة ٖم

لها بالطٌُ ؤلاظالمُت   . اإلاشاد جمٍى

 

 

 : الفسع الثالث

 . السبح هأطاض لعمليت الخصم في الاكخصاد ؤلاطالمي

ٔ َزا الخطىس بلى الشبذ   اإلاخىلذ مً ألاوشؿت الخُُٓٓت بذال مً لُه نمعدىذ ح الخطم َو

ت فيظهش الُاثذة الشبىي   .     نملُاث اإلاُاغلت و الاخخُاس بحن البذاثل الاظدثماٍس

 في الاكخصاد ؤلاطالمي .معامل السبحيت )معامل الخصم(أوال : ضسوزة اطخخدام 

ٗان الُ٘ش الاْخطادي الىغعي ٌهتٍر بالضمً ٖمذلٛى اْخطادي ، و ًجهل لعهش الُاثذة  برا 

ػا له ، َال ه ى٘ش ؤن الُ٘ش الاْخطادي ؤلاظالمي َى بذوسٍ ٌهتٍر الشبىي اإلادشم ششنا مٙاَئا ؤو حهٍى

بإَمُت الضمً و دوسٍ ال٘بحر في نملُت جىقُِ و جخطُظ اإلاىاسد ، لً٘ اإلاشٙلت في اظخخذام ألاداة 
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هت ؤلاظالمُت  ت التي ًجب ؤن جٙىن مخُٓت مو ؤخٙام الشَش و الاظدثماٍس في نملُت اإلاُاغلت بحن اإلاشاَس

 .ت ٖإداة لخطم الخذَٓاث الىٓذً
 

َدعب سؤي الباخث ؤوغ الضسْاء ، بن اظخهماٛ الخطم الضمني إلاا له مً محزة اْخطادًت َى 

ؤمش لِغ مباح َٓـ ، بل مشيىب َُه ألهه ٌعانذها نلى اظخخذام اإلاىاسد و نذم ؤلاظشاٍ َيها ، و 

الضمني  َزا ألامش ًخهلٔ بالهملُاث الاْخطادًت دون نملُاث اإلاذاًىت ، ؤي ال ًجب اظخهماٛ الخطم

ادة ُْمتها نً الُٓمت الاظمُت لها ، و َزا  ا بٍض في خالت جٓذًم  الذًىن ، بخخُُػها ؤو بخإخحَر

باظخهماٛ مهذٛ الُاثذة ٖمهامل لخعاب الخطم ،  ألن خطم الذًىن و العىذاث ٌهذ مً 

ت  .1ألانماٛ الشبٍى

 

 ثاهيا : اطخخدام معدٌ السبح الاحخمالي همعامل للخصم .

بني ذام مُهىم الشبذ الاخخمالي ، و ًخطم مً مىكىس َ٘شي بظالمي بلى اظخخٌعدىذ ظهش ال

رلٚ نلى ما مىؿلٔ ؤن ظهش الُاثذة ٌهخمذ نلى الشبا اإلادشم ، ؤو ؤلاْشاع بعهش َاثذة مدشم ، ؤما 

الشبذ َُهخمذ نلى ناثذ اليشاؽ الخُٓٓي ؤلاًجابي ، ولً٘ ال ًصح اظخخذام ظهش الُاثذة اإلادشم 

الخطم لِغ َٓـ ألهه ًشجبـ بالشبا اإلادشم ، بل ؤًػا ألهىا هُترع اهتهاء دوس الُاثذة ٖإداة لعهش 

ٗان هىم  دٓٔوبزلٚ ًٙىن الهاثذ اإلا، في الاْخطادًاث ؤلاظالمُت  مً نملُت البُو في اليشاؽ ؤًا 

زا الهاثذ ْذ ًخمثل   َزا الهاثذ َى ألاظاط الهلمي العلُم الىاحب اظخخذامه ٖإداة للخطم ، َو

 . 2مً مىكىس بظالمي بالهاثذ اإلاداظبي ؤو الشبذ الاخخمالي

 

ٔ و       ش َُه الششوؽ الخالُت: مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(َةن هزا الؿشح لَو  ًجب ؤن جخَى

 ؛مهذٛ الشبذ الزي ًخىْو ؤن ًذٍس اإلاششوم  مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(ؤن ًمثل  .1

 ؛ؤًت نالْت بعهش الُاثذة هامل الشبدُت )مهامل الخطم(لِغ مً الػشوسي ؤن ًٙىن إلا  .2

مجشد ال جٙىن مً مىؿلٔ جُػُل صمني ،خطم اللهملُت ؤلاظالمُت  تىكشة الاْخطادًال  .3

 ؛للىٓىد

                                                 
م اإلاششوناث مً مىكىس بظالمي) بىلهُذ بىلهلىج  1 و جُٓم  اإلاىهج ؤلاظالمي لذساظت :( هٓال نً  مدمذ ؤوغ الضسْاء : جٍٓى

ت دساظت مٓاسهت  حـامهت مىخىسي ْعىؿُىت، الجـضاثش  –(يحر ميشىسة )، ؤؾشوخت دٖخىساٍ في الهلىم الاْخطادًت  اإلاششوناث الاظدثماٍس

خ ، ص )  –  . ( 289دون جاٍس
هت ؤلاظالمُت، مجلت ؤبدار الاْخطاد ؤلاظالمي ٗىزش نبذ الُخاح ألابجي : دساظت حذوي الاظدثماس  2  02،اإلاجلذ  في غىء ؤخٙام الشَش

 ( .22،  ص )  1985 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  – 02، الهذد 
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اإلاعخمذ ضمني الخُػُل الجٙىن مً مىؿلٔ ،خطم اللهملُت ؤلاظالمُت  تىكشة الاْخطادًال .4

 مً اليشاؽ الخُٓٓي؛

جٙلُت الُشضت البذًلت  في قل اْخطاد بظالمي نًهامل الخطم(مهامل الشبدُت )مٌهبر   .5

اث و ؤَذاٍ الىكام الاْخطادي ؤلاظالمي.  لالظدثماس في غىء ؤولٍى

 

  
ً
ما َى بال مهذٛ الهاثذ ) الشبذ ( نلى ؤخعً اظدثماس مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ةن َ، ابر

، مً خُث الششنُت و  بذًل ًخطِ بىُغ مىاضُاث اإلاششوم ؤو الاظدثماس مدل اإلاُاغلت

ت ؤلاظالمُت و دسحت اإلاخاؾشة .  ألاولٍى
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 : اإلابحث الثالث

 

 

 جمهيـــد :

م هكشا ٛ  الُاثذة لخدٍش ا، التي اإلاالُت وألاضى  ظهش نً بذًل بًجاد معإلت شًلذ َٓذ جذَس

لت َترة مىز ؤلاظالمي الاْخطاد في الباخثحن مً ٖثحر باٛ الُاثذة ٓت مدذدة و ال جىح، بر  ؾٍى ـذ ؾٍش

الخذَٓاث  خز ٖإظاط لخطـما ظُالزي  خطم بظالميمخُٔ نليها في ُُُٖت خعاب مهـذٛ 

ت في البىٕى ؤلاظالمُت ، و بهما جىحذ مجمىنت مً  الىٓذًت في نملُت اإلاُاغلت بحن البذاثل الاظدثماٍس

اظت حعلُـ الػىء في َزا اإلاىغو مً الذس  ِخمو ظ الاْخطاد ؤلاظالمي ،  اإلآترخاث لباخثحن في 

ًٙىن بذًال لعهش هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(، ومداولت اْتراح همىرج إلانلى َزٍ اإلآترخاث 

شي بذًال للمٓترخاث اإلآذمت مً ؾٍش الباخثحن في الاْخطاد ُاثذة الشبىي مً حهت ، ومً حهت ؤخال

 و البىٕى ؤلاظالمُت .

 
  

 :اإلاطلب ألاٌو 

 سون بمعدٌ العائد على الىدائع اإلاسهصيت اإلالمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

س على أحظً اطدثماز بدًل.
َ
 وآخ

ت ، و زاهيهما  ٍض وفي َزا الطذد َىإ مٓترخحن سثِعُحن ، ؤولها مهذٛ الهاثذ نلى الىداجو اإلاٖش

 . بذًل اظدثماس ؤَػل نلى الهاثذ مهذٛ

 

 

 ٌ  : الفسع ألاو

  معدٌ العائد على الىدائع اإلاسهصيتمفهىم ملترح 

تمه ٍض م، الزي ؤظماٍ  1981ظىت   ْذمه الذٖخىس مهبذ الجاسحي  ذٛ الهاثذ نلى الىداجو اإلاٖش

ت .  ٍض  باإلاهام ، وحشحر  ؤخٍش  َزٍ الٙلمت مهام بلى مهذٛ ناثذ الىداجو اإلاٖش

 

 

 مً مىظىز ئطالمي .معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(جحدًد 
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 . معدٌ العائد على الىدائع اإلاسهصيتأوال : حعسيف ملترح 

ت الٓطحرة ألاحل ٖمهذٛ مهذٛ الهاثذ نلى اًىظ َزا اإلآترح نلى اظخخذام  ٍض لىداجو اإلاٖش

ت هي خعاباث الاظدثماس التي ًُخدها اإلاطٍش ، و 1لخطم الخذَٓاث الىٓذًت ٍض ؤن الىداجو اإلاٖش

ضي ؤلاظالمي لذي اإلاطاٍس ألانػاء بُٓمت خطُلت ا  اإلاٖش ت التي ًطذَس ٍض شهاداث الىداجو اإلاٖش

ؿشخها في ظّى ألاوساّ اإلاالُت لالٖخخاب َيها مً حاه حنٍو  .2ب ألاشخاص الؿبُهُحن واإلاهىٍى

 

ت، ظىاء مػاسبت ؤو و  ٔ هكام اإلاشاٖس ت، هي وداجو مىحهت لالظدثماس نً ؾٍش ٍض الىداجو اإلاٖش

 ً ت واإلاعدثمٍش ضي ألاسباح والخعاثش مو اإلاطاٍس الخجاٍس ٓدعم اإلاطٍش اإلاٖش ما، ٍو ت ؤو يحَر مشاٖس

 ّ  3. خعب وعبت الدشإس العاثذة في العى

 

 .شهاداث الىدائع اإلاسهصيت  ملعآليت :ثاهيا 

ضي عخهمل ٌ ت ٖإداة للخإزحر في حجم اإلاهشوع الىٓاإلاطٍش اإلاٖش ٍض مً  ذيالىداجو اإلاٖش

ٓخحن َما :  4 خالٛ ؾٍش

برا سؤي ؤن قشوٍ الاْخطاد حعخذعي الخٓلُل مً حجم الىٓىد اإلاخذاولت، ْام    : ألاولى

نذم اظدثماس خطُلتها مشة زاهُت  ، ؤو جطُُتها  اإلاىاظبت مً وداجهه التي خل ؤحلها ؤو  بسخب ال٘مُت

 ؛في الطىذّو هُعه 

ذ مً الىٓىد   : الثاهيت حر مٍض ضي ؤن قشوٍ الاْخطاد حعخذعي جَى  َةرا سؤي اإلاطٍش اإلاٖش

ًذام ما ظبٔ سخبه بةضذاس بًخم بنادة  ، ؤو  ؤغاٍ بلى حجم وداجهه ال٘مُت التي ًشاَا مىاظبت

ت بُٓمت ح ٍض ضي بدُث جمثل ٗل شهاداث وداجو مٖش ت للمطٍش اإلاٖش ضء مً ؤسضذة الىداجو اإلاملٖى

                                                 
ض الهالمي ألبدار الا 1 ض مهبذ نلي الجاسحي : هدىي هكلم هٓذي ومالي بظالمي ، اإلاٖش   –ْخطاد ؤلاظالمي ، حامهت اإلالٚ نبذ الهٍض

 ( . 49 – 47، ص )  1981 –حذة ، اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت 
2
و لعهش الُاثذة ،  اإلاهذٛ البذًل  :  نثمان قهحرو  ظهذ العهُمي  خ اليشش ــ سابؿت الهالم ؤلاظالميمْى  ٌ .19/9/1428، جاٍس

http://www.iifef.com/node/177. 
ت. العىدان ، الىٓىد واإلاطاٍس والعُاظاث الىٓذًت في اْخطاد بظالمي : الؿُب لخلُذ 3  (  104،ص )2002 -َُئت ألانماٛ الٍُ٘ش
 خالُت :اإلاشاحو ال  4

  ش : العُاظت الىغعي، ميشىساث اإلاههذ الهالمي للُ٘ش  الاْخطاد الىٓذًت بحن الُٓه ؤلاظالمي و ولُذ مطؿُى شاَو

 (. 439،  438، ص )    2011 –سدمٚ ، اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  –ؤلاظالمي 

 هُغ اإلاشحو العابٔ الؿُب لخلُذ،. 

http://www.iifef.com/node/315
http://www.iifef.com/node/318
http://www.iifef.com/node/177
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ضي اإلاعدثمشة في اإلاطاٍس ؤلاظالمُت ،  شهادة خطت نلى الشُىم  في ملُ٘ت وداجو اإلاطٍش اإلاٖش

ضي .ال بمهنى ؤن جلٚ الىداجو لذي اإلاطاٍس ؤلاظ ا مذاس مً ْبل اإلاطٍش اإلاٖش  مُت جمثل ضىذْو

 

ٔ ؾشح  ؤلاظالمي الاْخطاد فيبدُت )مهامل الخطم(مهامل الش  نونلى َزا ألاظاط َة َو

ت الىداجو شهاداث نلى الهاثذ بمهذٛ مباششا ظحرجبـ اسجباؾا  الذٖخىس مهبذ الجاسحي ٍض  التي اإلاٖش

ا ضي، اإلاطٍش ًطذَس عخخذم خطُلتها اإلاٖش  الجهاص في اإلاخخلُت اإلاطاٍس خالٛ مً الاظدثماس في َو

  .الٓاثم اإلاطشفي

 

 . الىدائع اإلاسهصيتث شهاداث ثالثا  : ممحزا

ت اإلاعخخذمت في َزا الاْتراح ،بذسحت ٖبحرة مً ألامان  ٍض داخل جخمحز شهاداث الىداجو اإلاٖش

 1: لؤلظباب الخالُت،ورلٚ الاْخطاد الىؾني 

 ؛بن جىصَو َزٍ الىداجو بحن اإلاطاٍس مبني نلى دسحت الشبدُت والعُىلت وألامان .1

ضي بطُخه ؤلاششا .2 َُت نلى اإلاطاٍس ٌعخؿُو بسشاد اإلاطاٍس بن اإلاطٍش اإلاٖش

 باإلاهلىماث اإلاهمت نً الاْخطاد الىؾني ٖٙل.

ا حهؿي شهاد .3 ت لخاثَض ٍض ضي  اإلاطٍشظهما في وداجو  ة الىداجو اإلاٖش  ؛اإلاٖش

ت ًخمحز ششاء شهاد .4 ٍض مً ؤنلى الذسحاث اظدثماس ببإهه ٌهادٛ الُٓام اث الىداجو اإلاٖش

ورلٚ لٙىن َزٍ الىداجو جىدشش  في حمُو اإلام٘ىت داخل الاْخطاد الٓىمي ، 

 اظدثماساث اإلاطاٍس ألانػاء .

 

 : الفسع الثاوي

 اإلالسون بمعدٌ العائد عدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(إلاالاهخلاداث اإلاىحهت اإلامحزاث و

 .على الىدائع اإلاسهصيت

ت ٖبذًل إلا ٍض ذٛ هًدكى اإلآترح الزي جٓذم به مهبذ الجاسحي خٛى شهاداث الىداجو اإلاٖش

الشبىي بممحزاث وبًجابُاث ،بال ؤهه ًجابه بهذة اهخٓاداث مً ؾٍش باخثحن الشبدُت )مهذٛ الخطم(

ً ، وهي بمثابت هٓاثظ ونُىب حهتري َزا اإلآترح .  آخٍش

                                                 
1
 اإلاشاحو الخالُت : 

 و ظبٔ نثمان قهحرو  ظهذ العهُمي  .رٍٖش، مْى

  ( 191خالذ بً نبذ الشخمً اإلاشهل : الجاهب الىكشي لذالت الاظدثماس في الاْخطاد ؤلاظالمي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص  ،

192 .) 

http://www.iifef.com/node/315
http://www.iifef.com/node/315
http://www.iifef.com/node/318
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 . اإلاعاماطخخدام  أوال : ممحزاث 

له بإن ًٙىن ٖمهامل خطم بذًال لعهش الُاثذة الشبىٍت ، وه  1ي :ًخمحز  اإلاهام بهذة محزاث جَا

عي ؤهطاس الىكام الشبىي ؤن الُٓام بها معخدُل في ًٓىم ببهؼ الىقاثِ التي ًذ   .1

 يُاب ظهش الُاثذة ؛

هت لشئوط ألامىاٛ بهذٍ الىضٛى بلى ُْمتها  .2 ٌعخخذم في خطم ضافي ؤلاًشاداث اإلاخْى

 الخالُت ، مما ًجهله ؤداة ظلُمت في جدذًذ حذوي اإلاششوناث ؛

 خخؿُـ بطُت نامت للمعانذة نلى جخطُظ اإلاىاسد .ًدُذ بمٙاهُت اظخخذامه في ال .3

بن الهاثذ نلى َزٍ الىداجو ظُٓترب ٖثحرا مً مخىظـ مهذٛ سبذ الاظدثماس في  .4

 الاْخطاد؛

ت ْطحرة ألاحل  ٌعخخذم لُٓاط مهذٛ .5 ٍض  ؛الهاثذ نلى الىداجو اإلاٖش

 .  اإلاخباًىت في الخخؿُـ نلى جخطُظ اإلاىاسد بحن الاظخخذاماث عانذٌ .6

 

 : الاهخلاداث اإلاىحهت للمعام .ثالثا 

ت ،  ٍض نلى الشيم مً الخطاثظ ؤلاًجابُت التي ًدُدها مٓترح مهذٛ الهاثذ نلى الىداجو اإلاٖش

 2بال ؤهه ًىاحه بهذة اهخٓاداث ، وهي : 

ت ْطحرة ألاحل َٓـ ، ومً زم َةهه ال  .1 ٍض ؤهه ًإخز في الخعبان ؤسباح الىداجو اإلاٖش

 الىخاثج اإلاعخخشحت مىه ؛نلى جخمو ٖٙل مما ًازش ٌهبر نً خُٓٓت ألاسباح في اإلا

هت ؤلاظالمُت  .2 ًلضم لخىُُزٍ وحىد هكام اْخطادي ًٓىم بالخؿبُٔ الٙامل للشَش

ضي بظالمي ؛ شٍش نلى الىكام الىٓذي َُه بىٚ مٖش  َو

نذم ؤخز الخًحراث اإلاعخٓبلُت في ألاسباح بالخعبان ، النخماد خعاب َزا اإلاهذٛ نلى  .3

خُت  خ بنذاد دساظاث الجذوي بُاهاث جاٍس  ْخطادًت موالا نً ظىىاث ظابٓت نلى جاٍس

                                                 
 اإلاشاحو الخالُت : 1

  هت ؤلاظالمُت، نبذ الُٗىزش  ( .24، 23،ص )مشحو ظبٔ رٍٖش خاح ألابجي : دساظت حذوي الاظدثماس في غىء ؤخٙام الشَش

 ( 192خالذ بً نبذ الشخمً اإلاشهل ،مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص . ) 

  ش  (. 439، ص )   مشحو ظبٔ رٍٖش  ،ولُذ مطؿُى شاَو

  خ اليشش  ي ومُهىمحؤخمذ نٙاشت: الذٖخىس الجاس  .  2010/ 20/02 اإلاهام، جاٍس

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=4233. 
م  2 ض مدمذ الٓؿُـ : هدىي مهذٛ لخطم الخذَٓاث الىٓذًت بذًل نً مهذٛ الُاثذة أليشاع جٍٓى حهاد ضبخي نبذ الهٍض

ت في البىٕى ؤلا  دبي ، ؤلاماساث الهشبُت  –ظالمُت ،بدث مٓذم بلى ماجمش اإلاطاٍس ؤلاظالمُت بحن الىاْو و اإلاإمٛى اإلاششوناث الاظدثماٍس

 ( . 30، ص )  2009حىان  03 –ماي  31  -اإلاخدذة 

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=4233
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 ؤخز في الانخباس ؤنها دساظاث معخٓبلُت .

بهه ٌهؿي َ٘شة نامت نً مخىظـ نىاثذ ألاوشؿت الاْخطادًت التي جٓىم بها  .4

ت التي جدبو ضٌُ اظدثماس بظالمُت .  اإلاطاٍس ؤلاظالمُت و اإلاششوناث الاظدثماٍس

 

دوس ظهش الُاثذة نلى  وبلًاءفي الاْخطاد  ؤلاظالمي اإلاىهج بجبامهام البذ مً ولىجاح مُهىم اإلا

 اإلاششوناث ما جم اظخخذامه في براحي زماٍس بشٙل ؤوعب ا اإلاهام ًمً٘ ؤن ً ؤن اٖم،  الىداجو

 .1مششوم الهامت لهذٍ الخخؿُـ وجخطُظ اإلاىاسد وجىصَهها نلى الاظخخذاماث اإلاخاخت في ٗل

 

 إلآترح بما له مً بًجابُاث و ما نلُه مً هٓاثظ ٌهخبر  بذًال ًطلح َٓـ في بن َزا اإلااشش ا

الث ْطحرة ألاحل ، وال ًمً٘ انخمادٍ في نملُت اإلاُاغلت  خالت اإلاششوناث التي جخؿلب جمٍى

ٗاَت  لت ألاحل ، بغاَت بلى ؤهه ال ًإخز بهحن الانخباس  بحن اإلاششوناث اإلاخىظؿت و الؿٍى

ُت ؤلاظالمُت ، لٙي ٌهخبر ماششا واْهُا مهبرا  الهىاثذ ألاخشي اإلاخدٓ ٓت مً الهملُاث اإلاطَش

ُت ألاخشي اإلاىآَت  لُت ؤلاظالمُت ونىاثذ بُٓت اإلاهامالث اإلاطَش لٙاَت ؤو ؤيلب الطٌُ الخمٍى

هت ؤلاظالمُت  .   لػىابـ ومهاًحر الشَش

 

 

 : الفسع الثالث 

 .ى أحظً اطدثماز بدًل اإلالسون بمعدٌ العائد علمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

ى مٓترح  ْذمه ظُذ الهىاسي  ،  بذًل اظدثماس ؤَػل نلى الهاثذ مهذٛم، الزي ؤظماٍ 1982ظىت َو

تحاء ٖمٓترح معخٓل نً  ٍض  .  هبذ الجاسحيإلا  مهذٛ الهاثذ نلى الىداجو اإلاٖش

اإلالسون بمعدٌ العائد على أحظً معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(أوال : حعسيف  

 بدًل.اطدثماز 

ذ َ الزي ًمً٘ اظخخذامه مً مىكىس مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(مٓترح نلى ؤن  زاًٖا

هت ؤو الشبذ الاخخمالي مً ؤخعً اظدثماس بذًل بىُغ اإلاىاضُاث ) جٙلُت  بظالمي َى الشبدُت اإلاخْى

و وحىد ؤٖثر مً مهذٛ للخطم ٌه٘غ جُػُالث اإلاعدثمش  ًٍ الُشضت البذًلت ( ، و نلُه َمً اإلاخْى

للمششوناث اإلاخخلُت ، َُي خالت اإلاششوناث التي جُي بداحت اإلاعلمحن و جٓو في الذسحاث الهلى 

                                                 
و ظبٔ رٍٖش ؤخمذ نٙاشت 1  . ،مْى
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و ؤن ًٙىن  اث ؤلاظالمُت ، َةهه مً اإلاخْى اإلاعخخذم مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(مً ظلم ألاولٍى

 .1ُم مششوناث ؤخشي ُفي جُٓمها مىخُػا ، في خحن ؤهه ْذ ًشجُو نىذ جٓ

ٓا لهزا اإلا ٓترح ،َةن اإلاششوم مدل الخُُٓم و الاخخُاس مً الاظدثماساث البذًلت ًجب ؤن و َو

 الخالُت : ىاضُاثاإلاب ًخطِ

 ؤلاظالمُت ؛ نُتو شش اإلا .1

 ؛ ؤلاظالمُت اثألاولٍىاخترام ظلم  .2

 . اإلاخاؾشة ودسحتالخمخو بىُغ معخىٍاث  .3

 

العائد على اإلالسون بمعدٌ عدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(ثاهيا: الاهخلاداث اإلاىحهت إلا

 أحظً اطدثماز بدًل.

مهذٛ الشبدُت )مهذٛ ًجابه اإلآترح الزي جٓذم به ظُذ الهىاسي خٛى اظخخذام 

التي هىحض ذًل، بمجمىنت مً الاهخٓاداث ، و اإلآشون بمهذٛ الهاثذ نلى ؤخعً اظدثماس بالخطم(

 2ؤَما في الىٓاؽ الخالُت :

واخذ مخخاس ولِغ وعبت  اإلآترح بمهذٛمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ًشجبـ  .1

زا ال ٌهؿُىا ضىسة خُُٓٓت نً الشبدُت  مخىظؿت لهىاثذ الاظدثماساث البذًلت ، َو

مه مً خالٛ الهىاثذ الُهلُت اإلادٓٓت نً اإلاجخمو  إلاثل الاظدثماس الزي ًشاد جٍٓى

زا َى الًشع ألاظاس ي مً اخخُاس مهذٛ للخطم ٌهخمذ نلى الشبذ  الاْخطادي ، َو

 ُاثذة ؛ال مً ظهش الذب

و مهذالث  .2 زا ما ظُادي بلى َس بن َزا اإلاهذٛ ًخخظ بإخعً اظدثماس بذًل ،َو

زا الاخخُاس يحر نادٛ وال ًدىاظب  الشبدُت اإلاؿلىبت نلى الاظدثماساث مدل الخُُٓم ، َو

دبنى  ؼ َ٘شة الهاثذ الثابذ ؤو الُاثذة ، ٍو مو الُ٘ش الاْخطادي ؤلاظالمي الزي ًَش

ت ؛مُهىم الشبذ الاخخمالي   مً ألاوشؿت الُهلُت للمششوناث الاظدثماٍس

                                                 
 ( .21،  20ب٘شي نبذ الشخُم بشحر , الخُجاوي ظِس ي مدمذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )  1
 خالُت :اإلاشاحو ال 2

 ( 26، 25ٗىزش نبذ الُخاح ألابجي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص. ) 

  ض  (.31،32مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )    ،مدمذ الٓؿُـ  حهاد ضبخي نبذ الهٍض

 ( 194خالذ بً نبذ الشخمً اإلاشهل ،مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص . ) 
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خجاَل الاخخماٛ  .3 اخخُاس ؤنلى مهذٛ سبدُت مدٓٔ ًإخز في الانخباس حاهب الشبذ َٓـ ٍو

ى الخعاسة ، و  خُاس ؤنلى مهذٛ سبدُت اخخُاسا ْاضشا ال ٌهبر نً بزلٚ ًٙىن اخالثاوي َو

ى خطم  الخذَٓاث خُٓٓت الهاثذ وال ًدٓٔ الًشع ألاظاس ي مً اظخخذامه َو

 ام مهذٛ َهلي للهاثذ الاخخمالي .الىٓذًت باظخخذ

اث ؤلاظالمُت في جُُٓم اإلاششوناث الهامت وجخطُظ  .4 بن اشتراؽ الالتزام بعلم ألاولٍى

اإلاىاسد غشوسي مً ْبل الذولت ، ؤما بلضام ألاَشاد بزلٚ َال ًجب الخمعٚ به ألهه 

ً ، ٖما ًترجب نلى بلضام ؼ ظٓـ ؤلازم نً آلاخٍشهَشع ُٖاًت ، برا ْام به الب

اث ؤن ًٙىن  مىخُػا ، ومً زم مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ألاَشاد بةهخاج الػشوٍس

 
 
زا ؤمش يحر مٓبٛى نملُا ، بال برا  نذم جدُٓٔ ألاَشاد بال مهذالث سبدُت مىخُػت ، َو

اث بخدمل الُّش الىاجج مً اهخُاع مهذٛ  ْامذ الذولت بخذنُم بهخاج َزٍ الػشوٍس

ت نً مثُله في بهخاج العلو ألاخشي.الشبد  ُت في بهخاج العلو الػشوٍس

 

وال ًمىو مً ؤن جخدمل اإلاششوناث الُشدًت بهؼ َزٍ اإلاعاولُت نىذما جٙىن الذولت      

اث . حر الػشوٍس  يحر ْادسة نلى الُٓام بمُشدَا بخَى

 

  مهامل مهامل الشبدُت هالخل ؤن اإلآترح الزي جٓذم به ظُذ الهىاسي  خٛى جدذًذ(

، و َزا ما ًُترع  مبني نلى مىؿٔ الاظدثماس و لِغ مىؿٔ جإححر الىٓىد ، ؤههالخطم(

س بظالمي ، بال مً مىكى مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(ؤخزٍ بهحن الانخباس في جدذًذ 

خز نلُه   انخمادٍ نلى ُْم اخخمالُت للشبذ ، و التي ظىٍ جاخز ا ؤن َزا اإلآترح ً

ٗان مً اإلاُترع لشبدُت )مهامل الخطم(مهامل اٖإظاط لخعاب  ، في خحن ؤهه 

مهامل الانخماد نلى ُْم واْهُت للشبذ مدٓٓت مً مششوناث ممازلت في خعاب 

 ، ألنها ؤٖثر داللت و جىغُدا إلاذي هجاح اإلاششوم اإلآترح . الشبدُت )مهامل الخطم(
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 : الثاوي اإلاطلب 

 العائد ) السبح (  اإلاخىكع . اإلالسون بمخىططمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

 لؤلسباح اإلائىٍت اليعب مخىظـوفي َزا ؤلاؾاس َىإ اْتراخحن ، ؤولهما اْترخه ًخهلٔ  ب

هت و اإلاهذٛ مخىظـ ، ؤما الثاوي َهى ٌعدىذ نلى اإلاعدثمش اإلااٛ سؤط بلى اإلاخْى  بإوصان مٓذسا اإلاخْى

الذساظت  جدذ للمششوم هُعها اؾشةاإلاخ بذسحت جخطِ التي اإلاثُلت الاظدثماساث لهىاثذ وعبُت

 .الشبىي هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٖبذًلحن إلا

 

 

 ٌ  : الفسع ألاو

 مخىطط اليظبت اإلائىيت لألزباح اإلاخىكعتاإلالسون بمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

ت اليعب مخىظـاإلآشون بمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم( هت لؤلسباح اإلائٍى  اإلااٛ سؤط بلى اإلاخْى

ٖىمىرج ًمً٘ الانخماد نلُت في نملُت  1978 ت ظىتشخاجَى مٓترح جٓذم به خعحن  ،اإلاعدثمش

 خطم الخذَٓاث الىٓذًت في الاْخطاد ؤلاظالمي .

مخىطط اليظبت اإلائىيت لألزباح اإلالسون بمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(ب الخعسيف  أوال : 

  .اإلاخىكعت

باظخخذام مخىظـ  ًٙىن "ٛ الخطم(مهذٛ الشبدُت )مهذجٓذًش ًىظ َزا اإلآترح نلى ؤن  

هت بلى سؤط اإلااٛ اإلاعدثمش  ت لؤلسباح اإلاخْى ، و رلٚ بةنذاد بُاهاث نً سبدُت 1" اليعبت اإلائٍى

  . 2ألاخشي و ؤخز مخىظؿها لِعخخذم ٖمهذٛ لخطم الخذَٓاث الىٓذًت للمششوناث   اإلاشـشوناث

 ؤن مبذؤ جٓذًش الُٓمت لالظدثماس ٌهخ
ً
ُهم مً رلٚ غمىا و مً ٍو مذ نلى جٓذًش الشبذ اإلاخْى

خم الخىضل بلى ,  3 الاظدثماس ٔ َزا اإلآترح باإلاهادلت الخالُت : مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٍو  4َو

 

 

                                                 
ش  خعحن خعحن شخاجه : مُهىم جٙلُت سؤط اإلااٛ في الُ٘ش ؤلاظالمي دساظت مٓاسهت ، 1 اإلاجلت الهلمُت ، ٗلُت الخجاسة ،حامهت ألاَص

 ( . 54، ص ) 1978 –مطش   –،الهذد ألاٛو ، العىت ألاولى 
 ( . 21ب٘شي نبذ الشخُم بشحر و الخُجاوي ظِس ي مدمذ ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )  2
3

ت دساظت الجذوي  :  خعحن خعحن شخاجت  م اإلاششوناث الاظدثماٍس ظلعلت بدىر ودساظاث في الُ٘ش  ، اإلاىهج ؤلاظالمي في  وجٍٓى

و   اسة اإلاْى خ ٍص  . 12/02/2011الاْخطادي ؤلاظالمي ، جاٍس

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=286 
ت الخعم الضمني في الاْخطاد  4 ؤلاظالمي ، سظالت دٖخىساٍ ، جخطظ الاْخطاد و اإلاطاٍس ؤلاظالمُت مجذي نلي مدمذ يُث : هكٍش

هت والذساظاث ؤلاظالمُت ، حامهت الحرمٕى   ( .  161، 160، ص )  2006 –بسبذ ، ألاسدن   –،ٗلُت الشَش

 . %100 ×زبحيت الاطدثماز اإلاخىكع / حجم زأض اإلااٌ اإلاظدثمس في اإلاشسوع (   اليظبت  =   )

 

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=286
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وبهذ اظخخشاج اليعبت لٙاَت اإلاششوناث مدل اإلآاسهت  مو مششوناث جدذ الذساظت ، هجذ 

 مخىظـ  َزٍ ألاسباح في اإلاهادلت الخالُت  : 

 

 

 

  

 

 و التي ًمً٘ الخهبحر ننها بالشمىص الخالُت :

        

  خُث ؤن :                   

 

 

 

 

 

 

مخىطط اليظبت اإلالسون بعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(ثاهيا : الاهخلاداث اإلاىحهت إلا

 .اإلائىيت لألزباح اإلاخىكعت

ت لؤلسباح مخىظـ الياإلآشون بمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ًىاحه مٓترح  عبت اإلائٍى

هت  1الزي جٓذم به خعحن شخاجه بمجمىنت مً الاهخٓاداث ، وهي :  اإلاخْى

ت لؤلسباح ًخؿلب بنذاد بُاهاث الشبدُت  .1 بن اظخخذام مخىظـ اليعبت اإلائٍى

ل حهني  ت ، َو للمششوناث ألاخشي ، ولً٘ لم ًخم جىغُذ اإلآطىد بهزٍ اليعبت اإلائٍى

ٓت اإلا  شي بطُت نامت ؟ ؛ت ؤم اإلاششوناث ألاخششوناث اإلاثُلَزٍ الؿٍش

                                                 
1
 اإلاشاحو الخالُت : 

 ( 26ٗىزش نبذ الُخاح ألابجي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص. ) 

 ض مدمذ الٓؿُـ  (.29، 30مشحو ظبٔ رٍٖش ، ص )    ، حهاد ضبخي نبذ الهٍض

 

                                         
                                   (+      )ناليظبت اإلائىيت لسبح اإلاشسوع   . . . + اليظبت اإلائىيت لسبح اإلاشسوع ألاٌو

         =  مخىطط اليظبت

  عدد اإلاشازيع                                                                                                     
 

o    :   مخىطط اليظبت اإلائىيت  ؛ 

o    :    اليظبت اإلائىيت لسبح اإلاشسوع ؛ 

o    i   : جسجيب اإلاشسوع  ؛ 

o    n : عدد اإلاشازيع . 
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بن َزا اإلآترح يهخم باإلاعخٓبل ؤٖثر مً اإلااض ي ، ولم ًىضح ُُُٖت اظخخشاج  .2

هت ؛   مخىظـ َزٍ اليعبت اإلائىٍت لؤلسباح اإلاخْى

ٌعاوي َزا اإلآترح بحن حمُو ؤهىام اإلاششوناث البذًلت بًؼ الىكش نً ؤَمُتها  .3

هت ؤلا  اليعبُت  ظالمُت . وجدُٓٓها إلآاضذ الشَش

 

  هالخل ؤن اإلآترح الزي جٓذم به  خعحن شخاجت ًدخاج بلى نذد ٖبحرة مً اإلاهلىماث ٛ  خى

خز مخىظؿها ٖمهذٛ ا نً سبدُتها اإلاخىْهت ، و التي ظُاإلاششوناث ألاخشي إلنذاد البُاهاث 

لخطم الخذَٓاث الىٓذًت للمششوناث ، و َزا اإلاسح نلى اإلاعخىي ال٘لي للمششوناث ْذ 

خا و حهذا بغاَُاٌعخًش  زلٚ جدمل جٙالُِ مادًت ؤٖثر  ّ ْو  . ،ٖو

 

 

 : الفسع الثاوي

 لعىائد الاطدثماز   اإلاخىكع اإلاعدٌمخىطط اإلالسون بمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(

و لهىاثذ الاظدثماس ، َى مٓترح مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم( اإلآشون بمخىظـ اإلاهذٛ اإلاخْى

،ٖبذًل للمٓترخحن العابٓحن لٙل مً مهبذ م1985 بجي ظىت جٓذمذ به ٗىزش نبذ الُخاح ألا 

زا خعحن شخاجت  .الجاسحي ٖو

  اإلاخىكع اإلاعدٌمخىطط اإلالسون بمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(ب الخعسيف  أوال : 

 لعىائد الاطدثماز .   

و مٓذسا بإوصان  اْترخذ ٗىزش ألابجي ؤن ٌهخمذ الخطم نلى اظخخذام مخىظـ اإلاهذٛ اإلاخْى

 .1لت التي جخطِ بىُغ دسحت اإلاخاؾشة للمششوم جدذ الذساظتُُت لهىاثذ الاظدثماساث اإلاثوعب

مهذٛ الشبدُت خٛى شخاجت  خعحن ْترخه اواضح ؤهه ْذ جم  حهذًل ؾُُِ في اإلاهذٛ الزي 

ت لؤلسباحاإلآشون ب)مهذٛ الخطم( ، مً جدذًذ اإلاششوناث ألاخشي   مخىظـ اليعبت اإلائٍى

 وغو ؤوصاها وعبُت لٙل مً اإلاششوناث اإلاثلُت . بمششوناث مثلُت ، و 

 

خػمً مٓترح  و لهىاثذ مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٍو اإلآشون بمخىظـ اإلاهذٛ اإلاخْى

 2الاظدثماس ، الهىاضش الخالُت : 

                                                 
 ( .27ٗىزش نبذ الُخاح ألابجي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ،ص ) 1
 ( . 28، 27هُغ اإلاشحو العابٔ ، ص )  2
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: والزي ٌهخمذ نلى اظخخشاج مخىظـ مهذالث الاظدثماس  مخىطط اإلاعدٌ اإلاخىكع .1

ٗاهذ سبذ ؤو خع هت في الُترة الضمىُت اإلآبلت التي اإلادٓٓت َهال ظىاء ؤ اسة ، واإلاخْى

 ظِخم َيها الاظدثماس .  

مً خالٛ وغو ؤوصاها وعبُت لٙل مششوم بذساظت الاخخماالث ألاوشان اليظبيت :  .2

ٔ الخ٘شاساث ( ش البُاهاث  ، اليعبُت زم الاخخماالث اإلاشجخت ) نً ؾٍش وبرا لم جخَى

 هزٍ ألاوصان .الٙاَُت ؤمً٘ اظخخذام الخٓذًش الصخص ي ل

شاؽ ؤي اإلاششوناث اإلاخخاسة لُٓاط سبدُتها ًجب ؤن جٓىم بي الاطدثمازاث اإلاثليت : .3

ا الىاجج منهمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ختى ٌهبر ممازل للمششوم مدل الذساظت ،

 الظدثماس مدل الذساظت .نً الُ٘اءة الخُُٓٓت ل

ى ششؽ في َزٍ اإلاششوناث التيهفع دزحت اإلاخاطسة :  .4  ًٓاط ناثذ وشاؾها . َو

 

خم خعاب  ٔ َزا اإلآترح باإلاهادلت الخالُت :مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٍو  1َو

 

 

 

      

 خُث ؤن :  

 

 

 

 

 

 

 

 و ًمً٘ الخهبحر نً َزٍ اإلاهادلت بالشمىص الخالُت :

 

                                                 
 ( . 28هُغ اإلاشحو العابٔ ، ص ) 1

 

 م        

 = 

 

  ن      

 

  معدٌ السبحيت )معدٌ م =  جمثل

 اإلاطلىب ؛الخصم(

 ًمثل معدٌ العائد اإلاخىكع لالطدثماز ؛  = 

 ًمثل الىشن اليظبي أو الاحخمالي ؛  = 

 . ن =  جمثل عدد اإلاشسوعاث اإلاخخازة 
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  خُث ؤن :                     

 

 

   

 

 

 

 اإلاعدٌمخىطط اإلالسون بعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(اإلاىحهت إلاثالثا : الاهخلاداث 

 .لعىائد الاطدثماز  اإلاخىكع

نلى الشيم مً ؤن َزا اإلآترح ًخُادي الىٓاثظ و الاهخٓاداث اإلاىحهت للمٓترخاث العابٓت ، 

ٗالىاْهُت في الذساظت ،ومشاناجه إلاهكم الهىامل اإلاازشة نل ى وؤًػا جمخهه بخطاثظ ومحزاث بًجابُت 

ت ، بال ؤهه ٌهاب نلُه اإلاششوناث الا   مجمىنت مً الىٓاثظ ، وهي :ظدثماٍس

في خالت نذم جىَش البُاهاث الٙاَُت الظخخشاج ألاوصان اليعبُت مً خالٛ دساظت الاخخماالث  .1

َةهه ًخم اللجىء بلى الخٓذًشاث الصخطُت ، والتي جٙىن جبها لؿبُهت الصخظ مخخز الٓشاس 

، وختى جٓذًشاث   -َهزا اخخماٛ واسد  -بهُذ ؤن جٙىن يحر دُْٓت  ، و التي ًمً٘ وبلى خذ

ش اإلاهؿُاث و الذساًت الخامت بكشوٍ الخٓذًش  الخبحر جٙىن يحر صخُدت ، هكشا لهذم جَى

مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الصخص ي ، مما ًىه٘غ ظلبا نلى مُشداث بىاء همىرج 

 الاخخُاس ؛اإلآترح ، ومىه نلى الاظدثماساث مدل الخُُٓم و الخطم(

ٓت نلى ٖم ٖبحر مً البُاهاث و اإلاهلىماث اإلاخىَشة نً اإلاششوناث اإلاثُلت  .2 ِ َزٍ الؿٍش جخْى

ٔ َزا مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(، والتي ْذ جازش وبذسحت ٖبحرة نً  الزي ًخم بىاٍئ َو

اد اإلآترح ، وبالخالي َةهه مً الػشوسي جدذًذ ؤَم اإلاهلىماث والبُاهاث التي ًمً٘ الانخم

 نليها في جدذًذ َزا اإلاهذٛ ، ٖٓاثمت الذخل مثال ؛

انخماد َزا اإلآترح نلى مبذؤ هُغ دسحت اإلاخاؾشة باليعبت للمششوناث اإلاثُلت ، َٓذ ًجابه  .3

اث مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم( ا في معخٍى ٔ َزا اإلآترح بمششوناث ًطهب خطَش َو

 ؛ٓترحاإلاهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ملذسحت اإلاخاؾشة ،مما ٌهُٔ بىاء  تمشابهت ؤو مخؿابٓ

      :ً دٌ معدٌ السبحيت )معمثل

 ؛  الخصم(

   :  ؛ احخماٌ الحدوث 

    : العائد اإلاخىكع لالطدثمازi  ؛ 

    N : . عدد اإلاشازيع 
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ٓت اظخخشاج  .4 في خالت ما برا لم مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(لم ًىضح َزا اإلآترح ؾٍش

ٔ ؤظغ ومهاًحر الجذوي  ًخم بًجاد مششوناث مثُلت لىُغ اإلاششوم اإلاشاد دساظخه َو

 ؤلاظالمُت؛

دُت )مهذٛ مهذٛ الشببن ٖثرث البُاهاث و اإلاهلىماث التي ٌهخمذ نليها مٓترح  .5

لهىاثذ الاظدثماس  ًيخج نىه جدمل الجهت   اإلاخىْو اإلاهذٛمخىظـ اإلآشون بالخطم(

ذ جٙىن ٖبحرة ، ومما  اإلاعدثمشة ؤو الجهت اإلاخٛى لها بةنذاد الذساظت جٙالُِ بغاَُت ْو

ًىه٘غ ظلبا نلى الخٙلُت ؤلاحمالُت للمششوم اإلآترح ، ؤو ْذ ًخم بلًاء اإلاششوم مً ؾٍش 

 كشا للخٙالُِ الباَكت للذساظت .الخىاص ه

 

 : الفسع الثالث

 .ملترحاث أخسي لحظاب معدٌ خصم ئطالمي 

بغاَت للمٓترخاث العالُت الزٖش لباخثحن في الاْخطاد و البىٕى ؤلاظالمي ، َىالٚ مٓترخاث 

ُٔ اإلاطشي وآخشون  .  ؤخشي خذًثت وعبُا ، جٓذم بها ٖال مً خمذي نبذ الهكُم ، ًىوغ َس

 لترح حمدي عبد العظيم .أوال : م

و  اْخـــشح خمذي نبذ الهكُم ؤن ًٙىن الخطم للخذَٓاث الىٓذًت نلى ؤظاط اإلاهذٛ اإلاخْى

ألسباح البىٕى ؤلاظالمُت في اإلاخىظـ مشجخت بيعبت مخىظـ الشبذ في البىٕى ؤلاظالمُت بلى الجهاص 

ٓطذ بزلٚ الاخخٙام  بلى الىصن اليعبي ألسباح اإلاطشفي ٗله ، بىٕى جٓلُذًت وبىٕى بظالمُت ، ٍو

اإلاششوناث التي جٓىم بها البىٕى ؤلاظالمُت مً خالٛ ضٌُ الاظدثماس بلى بحمالي ؤسباح مخخلِ 

ألاوشؿت الاْخطادًت في اإلاجخمو ، ظـــــىاء منها ما جدٓٓه البىــــــٕى ؤلاظالمُت وما جدٓٓه البىــــــــــٕى 

 .1الخٓلُذًت ورلٚ ٖإظاط للترحُذ 

 

زا اإلا مهذٛ الشبدُت ٓترح ًاخز نلُه ؤهه ٌهخمذ نلى ؤسباح البىٕى الخٓلُذًت في خعاب َو

، وؤسباح البىٕى الخٓلُذًت في ؤيلبها حهخمذ نلى ظهش الُاثذة اإلادشم ششنا ، مما )مهذٛ الخطم(

ىع بظالمُا .  ًجهل َزا اإلآترح مَش

 

                                                 
–مي ، الؿبهت ألاولى خمذي نبذ الهكُم : دساظاث الجذوي الاْخطادًت في البىٚ ؤلاظالمي ، ميشىساث اإلاههذ الهالمي للُ٘ش ؤلاظال  1

 ( .  51، ص )   1996 –الٓاَشة 
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 ثاهيا : ملترح ًىوع زفيم اإلاصسي .

ُٔ ًىوغ اإلاطشي ؤن  الزي ًمً٘ انخمادٍ في نملُاث هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(مًٓترح َس

ٔ مىهج بظالمي ، َى اإلاهذٛ العاثذ في العّى ؤلاظالمُت في  ت َو اإلاُاغلت بحن اإلاششوناث الاظدثماٍس

ت  اإلابُهاث اإلااحلت ، بدُث ًدعب الُّش بحن الثمً اإلااحل واإلاعجل ، وحعخخشج َُه وعبت مئٍى

ىا ال ًٙىن ؤي سبا مدشم َلِغ َىإ مٓشع وال  جيعب بلى وخذة صمىُت مهُىت ) مثال : ظىت ( ، َو

مٓترع ، بهما هؿبٔ َ٘شة ؤَمُت الضمً ششنا ونٓال وما ؤٍْش ٖباس الُٓهاء بإن اإلاعجل خحر مً 

ت لها  ب ؤنلى مً الُٓمت الخالُت لذَهت معاٍو اإلااحل ؤو الُٓمت الخالُت لذَهت ماحلت بلى ؤحل ٍْش

 1في اإلآذاس.

 

ؤهه ٌهخمذ نلى ُْم خُُٓٓت َهلُت في العّى ؤلاظالمي ، مً خل نلى َزا اإلآترح بالشيم ما ًال 

الزي ٌهذ سبدا  –بال ؤهه ًمخاص بالبعاؾت في الؿشح ، ٖما ؤن الُّش بحن العهش آلاحل و الهاحل 

ْذ ًخخلِ خعب الضمان و اإلاٙان وؤًػا ًخخلِ خعب الٓؿاناث ظىاء صسانُت ،   -سؤظمالُا 

 ..بلخ ، بغاَت بلى ؤن َزا الُّش ْذ ًٙىن مبالًا َُه .ضىانُت .

 

اغُت 2َزا بلى حاهب مٓترخاث ؤخشي مٓذمت مً ؾٍش نذة باخثحن  ، مدـاولت بنؿاء نالْت ٍس

في البىٕى ؤلاظالمُت ، و مً بحن َزٍ اإلآترخاث التي مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(لُُُ٘ت خعاب 

ً بالبىٕى ؤلاظالمُت مجخمهت في َترة ماغُت ، جىص ي باظخخذام اإلاخىظـ اليعبي  لهاث ذ اإلاعدثمٍش

ً في اإلاعخٓبل ، ٖمهامل للخطم ، و ؤًػا اْتراح  هاث اإلاعدثمٍش صاثذا َامش سبخي ًُي بخْى

 Return of the Bank in اظخخذام اإلاخىظـ اليعبي لهاثذ البىٚ مً اظدثماساجه الخالُت اإلاخخلٓت 

portfolio  ل بىاظؿت البىٕى ٖمهامل لخطم الخذَٓاث الىٓذًت للمششوناث اإلآترخت للخمٍى

 ؤلاظالمُت .

 

ٗاة ٖعهش للخطمؤًػا شحر وو  خُث ، بلى ؤن بهؼ الاْخطادًحن ْذمىا ؤَٙاسا خٛى مهذٛ الض

ٗاة  ٗان مهذٛ الشبذ ضُش ألن َىإ ص  ًخم الاظدثماس ختى  ، % 2,5ًخم الاظدثماس ختى لى 
ً
لى و وؤًػا

                                                 
ُٔ ًىوغ اإلاطشي : الشبا و الخعم الضمني في الاْخطاد ؤلاظالمي ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، )  1  ( . 49َس
2
ذ مً الخُطُل ؤهكش اإلاشحو آلاحي : مطؿُى ٖماٛ العُذ ؾاًل ، مشحو ظبٔ رٍٖش ، )    ( . 184 – 180إلاٍض
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 للٓشاس  ،% 2,5ٗان مهذٛ الخعاسة 
ً
ٗاة خاَضا لالظدثماس بال ؤنها لِعذ مدذدا و مو بدساٖىا بإَمُت الض

ٗاة ؤبهادا ششنُت ؤٖبر مً ألابهاد الاْخطادًت.  1الاظدثماسي ورلٚ ألن للض

 

 

 : اإلاطلب الثالث

 . ئطالميمعدٌ زبحيت )معدٌ الخصم( اكتراح

 لخدذًذ مهذٛ خطم بظالمي ن انخماد ب
ً
ا  غشوٍس

ً
 ششوناث الاْخطادًت حذوي اإلاٌهذ ؤمشا

، واإلاطاٍس واإلااظعاث اإلاالُت ؤلاظالمُت ؤضبدذ في خاحت ماظت بلى  اؤو َشله اهجاخه والخ٘م نلى

 الشبىي ٖمهذٛ للخطم اظخخذام ظهش الُاثذة  واخخُاس الاظدثماساث ،بر ؤغخى ُم ُمهُاس لخٓ
ً
ؤمشا

ُت واإلاالُت ؤلاظالمُت.  في اإلااظعاث اإلاطَش
ً
 مهخادا

 

ٌ الفسع ألا   : و

 . ؤلاطالمي اإلالترحمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(مسجىصاث همىذج 

هت ؤلاظالمُت مىاْشت نذة  عاثلم ًخؿلب اْتراح مهذٛ خطم ال ًخهاسع مو ؤخٙام الشَش

زا  جخهلٔ  ٗاث ،ٖو ٗاة اإلاششوم و الشش مهذٛ ٍ في بىاء همىرج الخطخم ودوس بالشبذ  ؤلاظالمي ، وص

 .ؤلاظالمي الشبدُت )مهذٛ الخطم(

 . السبح معياز أوال : 

في الاْخطاد ؤلاظالمي ، مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(في غىء الهشع العابٔ إلاذلٛى 

م اإلاششوناث ُاإلاعخخذم في جُٓمهامل الشبدُت )مهامل الخطم(جىضلىا بلى هدُجت َامت مُادَا ؤن 

ت في الاْخطاد ؤلاظالمي ، لِغ بال مهذٛ الشبذ الزي ًخىْو ؤن ً ذٍس اإلاششوم ، و نلى َزا الاظدثماٍس

ؤلاظالمي ظحرج٘ض باألظاط نلى الشبذ ، هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(َةن الىمىرج اإلآترح إلاألاظاط 

 الشبىي .ولِغ ماشش الُاثذة الزي ًمثل اإلاهُاس العلُم للخ٘م نلى حذوي اإلاششوناث 

 

هت ؤلاظال و  مُت نلى اخخالٍ ؤهىام الشبذ َى الذاَو الخُٓٓي وساء اإلاهامالث التي ؤْشتها الشَش

  ً هت بما ال  خشج الشبذ نً ْىانذ الششم َزٍ اإلاهامالث و ؤيشاغها ، لزلٚ َٓذ اَخمذ الشَش

                                                 
1
و لعهش الُاثذة ،  اإلاهذٛ البذًل  :  نثمان قهحرو  ظهذ العهُمي   .ظبٔ رٍٖش مْى

http://www.iifef.com/node/315
http://www.iifef.com/node/318
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ادة و الىماء في الُٓمت ،  ًؿلٔ و، 1الخىُِ ، و بما ًدٓٔ مطالح الُشد و الجمانت الشبذ نلى الٍض

ادة نلى سؤط اإلااٛ ٍخدذد بالٓذس الىامي فيو   .ؤْعامه بٙل،  2اإلااٛ و بالٍض

 

في بؾاس الاْخطاد ؤلاظالمي ٌشترؽ جىَش مجمىنت مً الششوؽ في الشبذ اإلادٓٔ لٙي ًشقى بلى 

 3  و مً ؤَم َزٍ الششوؽ ما ًلي :،الشبذ الخالٛ 

 ؛ؤن ال ًٙىن الشبذ اإلادٓٔ  مً هخاج ؤوشؿت مدكىسة ششنا  .1

 ؛و الاخخُاٛ ؤن ال ًٙىن الشبذ اإلادٓٔ  هاجج مً نملُاث الًش و الخذلِغ و الىطب  .2

ت  .3  ؛ؤن ال ًٙىن الشبذ اإلادٓٔ  هاجج مً نملُاث اخخٙاٍس

4. ً  . نذم اإلاًاالة في الخطٛى نلى الشبذ ،و نذم اظخًالٛ خاحت آلاخٍش

 

 ثاهيا : معياز الــــــصهــــــاة .

ؤلاظالمي اإلاهخمذ في نملُت خطم مهامل الشبدُت )مهامل الخطم(لًشع اظخخشاج 

ٔ ال ٗاة بهحن الانخباس  ظىاء باليعبت الخذَٓاث الىٓذًت َو ٗان لضاما ؤخز نىطش الض ىمىرج اإلآترح ، 

ام   ت ، ؤو باليعبت لبُاهاث وؤْس للبىٕى ؤلاظالمُت التي ظخٓىم بذساظت حذوي اإلاششوناث الاظدثماٍس

ت  ٗاة الثروة الخجاٍس ٗاة اإلاؿبٓت في َزا ؤلاؾاس  ًٓطذ بها ص اإلاششوناث مدل الذساظت و الخُُٓم ، والض

ذ بيُت اإلاخاحشة بها، و التي حشمل  ) نشوع الخجاسة ( مو اظخثىاء ألاضٛى  حمُو ألامىاٛ التي اشتًر

ٗاة نليهاالثابخت )  ٗاة ال ص  (.  وجدعم مً وناء الض

 

ٗاة  وؤما نشوع الخجاسة ، وهي الهشوع اإلاهذة للبُو، وحهٍش في اإلاداظبت التي ججب َيها الض

ت نىذ ششائها اإلاخاحشة بها، مثل  اإلاالُت باألضٛى اإلاخذاولت، وهي ت الخجاٍس التي ًىىي الخاحش ؤو الشٖش

                                                 
هت ؤلاظالمُت ، مجلت البىىٕ ؤلاظالمُت ،الاجداد الذولي لل 1 بىٕى ؤلاظالمُت ،  نٍى مدمذ الُ٘شاوي : اإلاُهىم الهلمي للشبذ في الشَش

ل  –الٓاَشة   -  29الهذد   ( .31،  33، ص ) 1983ؤبٍش
ت اإلاداظبت اإلاالُت مً مىكىس بظالم 2 ــــــــشىقي بظمانُل شخاجت : هكٍش شاء لئلن ي،ـــ ــــــالَض ـــ ـــ  –شة ـــــالٓاَ –ت ألاولى ـــــشبي، الؿبهــــالم الهــ

 ( 137ص)  ،1987


ذ مً الششح والخىغُذ ؤهكش   زت ؤضىاٍ  للشبذ ، و هي ًمحز الُٓهاء بحن زال  ت (، إلاٍض الشبذ ، الًلت و الُاثذة ) لِعذ الُاثذة الشبٍى

 اإلاشحو الخالي :

و   - اسة  اإلاْى خ ٍص  . 11/09/2004ظامش مكهش ْىؿاْجي : ؤيهما ؤضلح في الاظدثماس مهُاس الشبذ ؤم مهُاس الُاثذة ؟ ، جاٍس

http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/bouti_monthly30.htm. 
 ( .  34نٍى مدمذ الُ٘شاوي ، هُغ اإلاشحو العابٔ، ص )، 3

http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/bouti_
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يها ـــــــوالعُاساث، وألاساض ي التي حشتري بيُت اإلاخاحشة َيها، َةنها ججب َ ،وآلاالث، ،والعلو البػاجو

ٗاةـــــــــال ذ ششوؽ ض ٗاةبرا ما اظخَى  .1وحىب الض

 

ٗاة نلى ُْمت اإلاىاد الخام و اإلاطىى  نت ونلى الىٓىد اإلاىحىدة في الطىذّو ، وججب ججب الض

ٗاة ٖزلٚ نلى الىداجو في اإلاطاٍس و اإلااظعاث ألاخشي ، ؤم الٓشوع اإلاعدثمشة في الخجاسة َهي  الض

زلٚ ألامش باليعبت للٓشوع اإلاذَىنت  ٗاة ، ٖو بمثابت سؤط اإلااٛ الخجاسي للمٓترع َخُشع نليها الض

ٗاة برا ظهل اظتر   .2دادَا للًحر ججب َيها الض

 

ٗاة ًيبغي للخاحش اإلاعلم و  ت  -برا خل مىنذ الض ت الخجاٍس ؤن ًٓىم بجشد ججاسجه  -ؤو الشٖش

ٓى ِ  ظىاء اظخًلها في الخجاسة ؤم  -و ما لذًه مً هٓىد ( بعهش العّى الخالي )م البػانت اإلاىحىدة ٍو

ػُِ بليها ما له مً دًىن مشحىة العذاد زم ًؿشح منها الذًى  -لم ٌعخًلها  ن التي نىذ ٍو

ي الباقي بيعبت سبو الهشش )  .3%( 2س5ألاشخاص ؤو حهاث ؤخشي، زم ًٗض

 إلاهادلت الخالُت:ووهبر ننها  با

 

 

                                                 

ٗاة هي :   ششوؽ الض

 ٓطذ به خُاصة الص يء والاهُشاد بالخطٍش َُه( ؛  جمام اإلالٚ)ٍو

 ادة ( ؛ ٓطذ به الٍض  الىماء ) ٍو

 اب؛بلىى الىط 

 العالمت مً الذًً؛ 
1

تي ،  ٗاة الٍٙى ٗاث وألاظهم والعىذاث واإلاعخًالثبِذ الض ٗاة الشش خاوي ، ص ٗاة : ؤخٙام َو ض الهلمي للض خ اليشش  اإلاٖش ماسط  29،جاٍس

2006.  

www. zakathouse.org.kw 

 

ٗاة ،ظلعلت اإلاؿبىناث الهشبُت ) 2 ض الهشبي18ؤبى ألانلى اإلاىدودي : َخاوي الض ألبدار الاْخطاد ؤلاظالمي ، حامهت اإلالٚ نبذ  (، اإلاٖش

ض ، الؿبهت ألاولى   ( .  26،  25،  19، ص)  1985 –اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت  –الهٍض
و العابٔ . 3 تي، هُغ اإلاْى ٗاة الٍٙى  بِذ الض

 

 

 الدًً اإلاسحى الظداد   + الظيىلت اإلالدزة بالصىدوق أو البىً +  كيمت البضاعت اإلاىحىدة     ]   =   ملداز الصواة   

 . %  2,5  × [   الدًىن التي على اإلاصوي للغحر  ـــــــــــــ                                                                                        
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ٛ  خعــب خ الهجــشي (  الخــى ٛ  خعــب ؤو %،2.5الٓمــشي ) الخــاٍس خ اإلاــُالدي (   الخــى الشمســ ي) الخــاٍس

2.775.% 

 

 ثالثا : معياز الخضخم .

ام دساظاث الجذوي بهذ نىطش اإلاخاؾشة َى  بن مً الهىامل اإلاازشة في دْت وصخت بُاهاث وؤْس

 الخطخم ، ورلٚ هكش إلاا ًدذزه مً حًحراث في ألاظهاس هدُجت جذوي الٓىة الششاثُت لىخذة الهملت ،

ومً َىا جبرص  ْبٛى الىاط لهاو  مىدذ لها بد٘م الٓاهىن ومذي  هابو مً ُْمتها التي  بذوسٍوالخًحر 

 ؤلاظالمي اإلآترح .هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(في بىاء همىرج  إلا ؤَمُت بدخاٛ مهُاس الخطخم

ٓت بدخاٛ مهُاس الخطخم في  ؤلاظالمي اإلآترح ال جٙىن بال مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(وؾٍش

ٓت مباششة ، ورلٚ مً خالٛ بغاَت وعبت الخطخم بلى بُٓت نىاضش  مهذٛ الشبدُت )مهذٛ بؿٍش

 الزي ظِخم اْتراخه الخٓا.الخطم(

 

 الفسع الثاوي

 جحدًد مخغحراث الىمىذج اإلالترح .

ؤلاظالمي مً زالزت مخًحراث ؤظاظُت ،  هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ًخٙىن الىمىرج اإلآترح إلا

و مهذٛ َامش سبذ  مهذٛ الخطخم ، الطاَُت للبىٕى ؤلاظالمُتجخمدىس خٛى مخىظـ الىدُجت 

 بغافي .

 .طالميت مخىطط الىديجت الصافيت للبىىن ؤلا أوال :  

ٗاَت البىٕى ؤلاظالمُت  ٗاة لهىاثذ  بت و بهذ الض ى مخىظـ الىدُجت الطاَُت بهذ الػٍش َو

شمض له بالشمض الهاملت في قل الىكام اإلاطشفي ؤلاظالمي الىاخذ في هُغ الذولت ، والزي  ،    ٍو

ضي للذولت ، و   -دون خعابه   -هخدطل نلُه مباششة بزلٚ َهى مهؿى معبٓا مً ؾٍش البىٚ اإلاٖش

 ؤلاظالمي .مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(في مهادلت 

 

ٓت خعاب مخىظـ الىدُجت الطاَُت  ،ًخم الانخماد نلى مهادلت  ولًشع جىغُذ ؾٍش

 اإلاخىظـ الخالُت :
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م     ( 1) مهادلت ْس

  

        

 خُث ؤن :             

                                                         

 

   

  

 

 

 .معدٌ الخضخم ثاهيا : 

ضي باظخخذام اإلااششاث ال٘مُت و  مهذٛ الخطخم ًخم خعابه وجٓذًٍش مً ؾٍش البىٚ اإلاٖش

 الىٓذًت خالٛ العىت . 

 

 .ضافي ؤلا سبح الَامش ثالثا : 

ىه ًمثل َامش الشبذ ؤلاغافي مهذٛ الشبذ ؤلاغافي الزي ًؿلبه البىٚ مً اإلاششوم ، والهذٍ م

شمض لهامش الشبذ ؤلاغافي بالشمض  ) ػا نً اإلاخاؾشة التي ْذ حشىب اإلاششوم ، ٍو  .(    mًٙىن  حهٍى

بلى مهذٛ اإلاخاؾشة  ٌشحر غمىُا ال ًٙىن حضاَا، و َى (   mوجدذًذ َامش الشبذ ؤلاغافي )

ل مً ؾٍش البىٚ ؤلاظالمي ، و الزي ًخم اظخخشاحه مً خالٛ  لىُغ اإلاششوم اإلآترح للخمٍى

هت جىصَو الهىاثذ خعاب الاهدشاٍ اإلاهُاسي والزي بذوسٍ ًِٓغ حشدذ   اإلادخملت خٛى ُْمتها اإلاخْى

ٔ الطًُت اإلاهشوَت في ؤلاخطاء ، ٖما ًلي :       ،ورلٚ في َو

 

       

 

 

N

R

R

n

i
i

 1

o    :    بعد  تللىديجت اإلاحاطبيت ) زبح أو الخظازة (الظىىيت الصافيًسمص

 .ميتالضسيبت و الصواة للبىً ؤلاطال 

o i : جمثل زكم البىً  مً ئحمالي عدد البىىن العاملت في هفع الدولت ؛ 

o  n :؛هفع الىظام اإلاصسفي للدولت جمثل  زكم آِخس بىً ئطالمي عامل في 

o N  : جمثل عدد البىىن ؤلاطالميت العاملت في هفع الىظام اإلاصسفي للدولت. 
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o     ؛ :  جمثل الاهحساف اإلاعيازي 

o  r   :    إلاحخمل مً اإلاشسوع اإلالترح للخمىيل مً البىً ؤلاطالمي ؛اللسبح ًسمص 

o  :  ؛ العائد اإلاخىكع جمثل 

o i     : جمثل زكم الاحخماٌ  ؛ 

o   :  ٌمً اإلاشسوع اإلالترح للخمىيل مً البىً ؤلاطالمي جحلم السبح جمثل  احخما. 

 :    خُث ؤن             

       

                                                         

 

   

      

 

 

 

 ولذًىا الهاثذ اإلاخىْو ٌهؿى باإلاهادلت الخالُت :    

 

 

   

  خُث ؤن :                          

o   :   ؛احخماٌ الحدوث 

o    : العائد اإلاحخمل للمشسوع  . 

 

ؼ في مهادلت َامش الشبذ ؤلاغافي هجذ :   بالخهٍى

 

 

م    ( 2) مهادلت ْس

 

 

 

ت وججذس ؤلا  ت ولِعذ بحباٍس ت جٓذًٍش شاسة بلى ؤن مهذٛ َامش الشبذ ؤلاغافي َى ُْمت اخخُاٍس

ت  للمششوم . ل بلُه دساظت الشبدُت الخجاٍس  ، َٓذ جخخلِ خعب الخبحر الزي جٗى
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 : الفسع الثالث

 ؤلاطالمي اإلالترح.معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(الصيغت السياضيت لىمىذج 

خطم بظالمي ًٙىن ٖبذًل لعهش الُاثذة الشبىي  مهذٛ ت باْتراحٌهنى َزا الجضء مً الذساظ

ً ٌعانذ  مهُاسا و،اإلاهذٛ اإلاعخخذم في جُُٓم واخخُاس اإلاششوناث  ٌه٘غ،   واإلااظعاث اإلاعدثمٍش

مهذٛ ششوؽ اظخخذام َزا مً حهت ، ومً حهت ؤخشي ٍت، لٓشاساث الاظدثماس ا اجخار نلى اإلاالُت

زا ؤلاظالمالشبدُت )مهذٛ الخطم(  ه واإلاضاًا التي ًخمخو بها  .مخؿلباث اظخخشاحي، ٖو

 أوال  : الصيغت العامت للىمىذج.

ؤلاظالمي اإلآترح لخطم الخذَٓاث الىٓذًت مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٌه٘غ همىرج 

ٔ ؤظغ ومهاًحر بظالمُت ، الٓاثمت بحن مخىظـ الهالْت للمششوناث اإلاشاد دساظتها وجُُٓمها َو

ُت ألنماٛ البىٕى ؤلاظالمُت في نهاًت الذوسة اإلاداظبُت خالٛ ظىت واخذة ومهذٛ الىدُجت الطاَ

الخطخم الىٓذي ،بغاَت بلى َامش الشبذ ؤلاغافي ، و الزي ًمثل وعبت اإلاخاؾش اإلادخملت في 

 اإلاششوم الاظدثماسي .

 

اض ي إلا ً٘ ؤلاظالمي اإلآترح ،ًمهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(وفي نملُت بىاء الىمىرج الٍش

جٙىن الطًُت الهامت للىمىرج في شٙلها  انخباس الطًُت الخؿُت هي الطًُت ألاٖثر مالثمت ، وبالخالي

 ؤلاحمالي ٖما ًلي :

 

 

 

 

 

 خُث ؤن :              

      

    

                                                         

 

   

 

mIRK  

o R  :    إلاخىطط أزباح ) أو الخظازة ( البىىن ؤلاطالميت خالٌ هفع الظىت ًسمص. 

o m   :   .ًسمص لهامش السبح ؤلاضافي لصاحب اإلاشسوع 

o K  :  أو طعس الخصم معدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(جمثل   . 

o I  :.   جمثل معدٌ الخضخم الىلدي والري هحصل عليه مً طسف البىً اإلاسهصي 
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ؼ ، هٓىم -في ظبُل الخىغُذ ال ؤٖثر   -بىاء الىمىرج في شٙله اإلاُطل  وبرا ؤسدها        بخهٍى

م ) ؤلاظالمي هذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(( في مهادلت الشٙل الهام إلا2( و)1اإلاهادلخحن العابٓخحن ْس

 اإلآترح ، َىخدطل نلى اإلاهادلت الخُطُلُت الخالُت : 

 

 

 

 

 

 

خىظـ الىدُجت الطاَُت للبىٕى ؤلاظالمُت هي ُْم مو الخزٖحر ؤن ٖال مً ُْم الخطخم و م

ضي ، ونلى َزا ألاظاط ًمً٘ ؤن ه٘خُي بدعاب َامش الشبذ ؤلاغافي  مهؿاة مً ؾٍش البىٚ اإلاٖش

وجؿبُٓها في مهادلت الخطم مو ُْم الخطخم و مخىظـ الىدُجت الطاَُت للبىٕى ؤلاظالمُت 

 ذ .الهاملت في هُغ الىكام اإلاطشفي داخل الذولت الىاخ

 

 . ؤلاطالميمعدٌ السبحيت )معدٌ الخصم(شسوط اطخخدام ثاهيا : 

 ما ؤلاظالميالزي ًمً٘ اظخخذامه في الاْخطاد مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٌشترؽ في 

 ًلي :

ت .1  ؛اإلادشمت ششنا  ؤن ًٙىن خاٛ مً الُىاثذ الشبٍى

نىاثذ البىٕى  البىٕى ؤلاظالمُت َٓـ مو بَماٛالذاخلت في َزٍ اليعبت هي  البىٕى ؤن  .2

ت ،َُي خالت الىكام اإلاطشفي اإلاخخلـ ، والزي ًػم ٖال الىكامحن ؤلاظالمي و  الشبٍى

الشبىي ، َةهىا  لخعاب  مخىظـ ألاسباح وهخمذ َٓـ نلى ألاسباح) ؤو الخعاثش ( اإلادٓٓت 

 ونذدا ) هدُــجتها ظىاء 
ً
ت هدُجت مً ؾٍش البىٕى ؤلاظالمُت مو بَماٛ البىٕى الشبٍى

ٗان ْلُال ؛ بالشبذ زا مً باب ججىب اخخالؽ الخالٛ بالخشام ولى   ؤو بالخعـــاسة (  ،َو

ت ، ألن العىت  .3 اإلااششاث اإلاالُت التي ٌهخمذ نليها في بىاء َزا الىمىرج هي ماششاث ظىٍى

في الخٓعُم الضمني للمهامالث اإلاالُت و الىٓذًت هي مذة ْطحرة ألاحل ، وهخاثجها هي 

لت ألاحل ألاْشب للىاْو ن٘غ ال خُت اإلاخىظؿت و الؿٍى  –ؤي ؤٖثر مً ظىت  –ُٓم الخاٍس
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َزا مً حهت ، ومً حهت ؤخشي َةن الخًحر في الُٓم راث آلاحاٛ الٓطحرة ًٙىن بىجحرة 

بؿُئت خاضت َُما ًخهلٔ باإلاخاؾش العُاظُت والاْخطادًت في قل هُغ الىكام 

 اإلاطشفي في الذولت الىاخذة ؛

ٗاة في  .4 بت للبىٕى ؤلاظالمُت؛ؤن ًخم اخدعاب الض  الىدُجت الطاَُت اإلاىحبت بهذ الػٍش

اإلاالُت التي حهنى بيخاثج ؤنماٛ البىٕى ؤلاظالمُت ، ومهذٛ الخطخم هلىماث ؤن اإلا .5

بها العىىي،  ضي ًخم ججمُهها وجبٍى ه اوبضذاَس مً ؾٍش البىٚ اإلاٖش  في شٙل وشٍش

تدوسٍت   . ظىٍى

 

 ثالثا :  ممحزاث الىمىذج اإلالترح.

َزا الىمىرج اإلآترح بهذة خطاثظ جمحٍز نً بُٓت اإلآترخاث ألاخشي ) التي ظبٔ  ًمخاص 

ا ( ، والتي جخمثل َُما ًلي :    رَٖش

َزا اإلآترح ٌهخمذ نلى الىخاثج اإلادٓٓت َهال مً ؾٍش البىٕى ؤلاظالمُت خالٛ العىت،  .1

سباح ) ن٘غ اإلآترخاث العابٓت التي حهخمذ نلى الشبذ الاخخمالي دون يحٍر مً ألا 

 ؛ (   ألابجي ، الضسْا ،شخاجه

ؤلاظالمي بالىخاثج الطاَُت ) في خالت جدٓٔ مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ٓش مٓترح ً   .2

ٗاة نلى نشوع الخجاسة  و اإلآذسة  بت وبهذ اْخؿام الض  ؛ %   2,5ألاسباح ( بهذ الػٍش

بما َيها الىخاثج َزا اإلآترح ٌهخمذ في خعابه نلى الىدُجت الطاَُت للبىٕى ؤلاظالمُت  .3

 العلبُت ) الخعاثش ( برا جدٓٓذ ؛

ت ٖإظاط لهملُت الخطم ،ن٘غ بهؼ  .4 َزا اإلآترح ال ًٓش بعهش الُاثذة الشبٍى

 اإلآترخاث ألاخشي ؛

ؤلاظالمي اإلآترح مً ْعمحن ، ْعم ًٓذمه البىٚ مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(ًخٙىن  .5

ضي واإلاخمثل في مخىظـ ألاسباح ومهذٛ الخطخ م ، والزي ال ًمً٘ للبىٕى ؤلاظالمُت اإلاٖش

ٓت مباششة ، وحضء آخش جٓترخه  البىٕى ؤلاظالمُت مً خالٛ َامش  الخد٘م َُه بؿٍش

الشبذ ؤلاغافي ، مما ًدُذ َشضت اإلاىاَعت بحن البىٕى ؤلاظالمُت الهاملت في قل هُغ 

اإلآترخت  الىكام اإلاطشفي داخل الذولت الىاخذة ، مً خالٛ  جُُٓم واخخُاس اإلاششوناث

ٔ الىكام ؤلاظالمي ؛ ل َو  للخمٍى
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َزا اإلآترح ًإخز بهحن الانخباس نامل جذَىس ُْمت الهملت مً خالٛ بدخاٛ مهذٛ  .6

ؤلاظالمي ن٘غ الؿّش الخٓلُذًت مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(الخطخم في خعاب 

 ؛مهذٛ الشبدُت )مهذٛ الخطم(التي حعدبهذ جإزحر الخطخم في 

ت للطُش ، ختى ُت )مهذٛ الخطم(هذٛ الشبدال ًمً٘ إلا .7 ؤلاظالمي ؤن جٙىن ُْمخه معاٍو

ٗان مخىظـ ؤسباح البىٕى ؤلاظالمُت مهذوما ؤو ظالبا ؛   ولى 

الاْخطاد  مبادتالبذًل ًٓىم نلى ؤظغ مىغىنُت وششنُت جخُٔ مو  اإلاهذٛ ن َزا ب .8

ىانذ  يؤلاظالم ت، ْو  ؛ؤلاظالمُت  الطحَر

اغُت ٌعخلضم َزا اإلااشش بىاء َني دُْٔ  .9 ولِغ  وؤلاخطاثُت ،واظخخذام ألاظالُب الٍش

 .مجشد مٓترح هكشي 
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 ﴾ الثالثالفصل  خالصت ﴿

 

ت في البىٕى  الؿّش اإلاخطىمت ؤَم حهذ الخٓىُاث اإلاهخمذة في دساظت وجدلُل الشبدُت الخجاٍس

ؤلاظالمُت ، وؤن ؤلاشٙاٛ في الاْخطاد ؤلاظالمي ال ً٘مً في الانتراٍ بمبذؤ نملُت الخطم ، الزي 

ىا بلى رلٚ ظابٓا ٌعدىذ نلى الُٓمت الضمىُت للىٓىد ،  وباألدلت ؤن الاْخطاد  ألهه ٖما جؿْش

 دون الذًىن .برا اْترن رلٚ بالبُىم    بإن للضمً ُْمت مالُت ؤلاظالمي ًٓش 

 

زا ما هُخه   ولً٘ ؤلاشٙاٛ ً٘مً في انخماد ظهش الُاثذة الشبىي ٖمهذٛ للخطم ، َو

ذ الشاًَ ٓت في الْى مً ؾٍش البىٕى واإلااظعاث  الذساظت ، نلى الشيم مً جؿبُٔ هُغ الؿٍش

زا هكشا لهذم وحىد مٓترح ) ظابٓا ( َهلي ًىىب نً ظهش الُاثذة في رلٚ .  ؤلاظالمُت ، َو

 

ؤلاظالمي اإلآترح في َزا الطذد حاء بهذ جُدظ مهذٛ الشبدُت ) مهذٛ الخطم(وؤن 

ٍ في الُطل ودساظت اإلآترخاث العابٓت لهذد مً الباخثحن في َزا اإلاجاٛ ، والزي ظِخم اخخباس 

 الخؿبُٓي ألاخحر مً َزٍ الذساظت .
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 الشابعالففل 

 دساظت عمليت بالخىبيم على بىً 

   البرهت الجضائشي .
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 ﴾ عالشابملذمت الففل  ﴿

 

 

باٖخباعه ؤخض  -ًدىاٌو هظا الفهل مً الضعاؾت جدلُل وجلُُم لخجغبت بىً البرهت الجؼاثغي 

ت فُما ًسو صعاؾت اإلالفاث في اجس -البىىن ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ   اط اللغاعاث الاؾدثماٍع

لُت ؤلاؾالمُت ، ل وفم ؤخض الهُغ الخمٍى صعاؾت خالت فٗلُت إلالف َلب   وطلً باٖخماص َالبت الخمٍى

ل جمذ صعاؾخه مً َغف بصاعة البىً ، هظا مً حهت ، ومً حهت ؤزغي الخٗغف ٖلى جلىُاث  الخمٍى

ت  للملفاث َالبت الخم ت للمكغوٖاث الاؾدثماٍع ل ، الخهم اإلاٗخمضة في جدلُل الغبدُت الخجاٍع ٍى

اإلاٗخمض في طلً ،ومضي ازخالفه ًٖ ؾٗغ الفاثضة الغبىي ، مٗضٌ الغبدُت ) مٗضٌ الخهم(وزانت 

ُت والاهخماء ؤلاؾالمي للبىً .  واجفاكه م٘ الًىابِ الكٖغ

 

الزخباع مضي حىصة وصخت الىمىطج اإلالترح   مديا فانالهظا الفهل ؤًًا  ٌٗخبر هما 

ي الظي حاءث به هظه الضعاؾت ، وهظلً ملاعهت هخاثج صعاؾت ؤلاؾالمٗضٌ الغبدُت ) مٗضٌ الخهم(إلا

ت وفم   .مٗضٌ الغبدُت ) مٗضٌ الخهم(اإلالترحبىً البرهت الجؼاثغي م٘ هخاثج جدلُل الغبدُت الخجاٍع
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 :اإلابدث ألاٌو 

 

 جمهــيذ :

 التي جإؾؿذ ٖام الؿٗىصًت  هى ؤخض قغواث مجمىٖت صله البرهت الجؼاثغي بىً البرهت 

ت في اإلاملىت الٗغبُت1969 ت مخٗضصة ألاوكُت الخجاٍع   -الؿٗىصًت م، والتي حٗخبر ؤهبر مجمٖى

يُت وؾلؿل ت البرهت اإلاهغفُت البدٍغ صولت،  44قغهت في  300ولضيها مهالح في ؤهثر مً  ، -ت مجمٖى

ت  يي جىحض 7، وكض ججاوػث ؤنٌى اإلاجمٖى مٗٓمها في اللُاٖحن اإلاالي والخجاعي ، و  ملُاع صوالع ؤمٍغ

منها ، 1البرهت بىيا وماؾؿت مالُت في مسخلف ؤهداء الٗالم حٗمل جدذ اؾم بىً 23هىان خىالي 

  بىً البرهت الجؼاثغي .

 

 

 :اإلاىلـــــــب ألاٌو   

 البرهت اإلافشفيتمجمىعت  جلذًم 

ت  سُت و ونفُت ًٖ اإلاجمٖى ت البرهت اإلاهغفُت مً زالٌ بصعاج هبظة جاٍع ًخم جلضًم مجمٖى

ت ، ٖلى اٖخباع بصاعة اإلاساَغ هي حؼء ال ٖلى وهظا مداولت الخٗغف  َغق بصاعة اإلاساَغ لضي اإلاجمٖى

ت ولضي بىً البرهت الجؼاثغ ً ، الظي ًلتزم  ي خجؼؤ مً ٖملُت اجساط اللغاع الاؾدثماعي في اإلاجمٖى

ت .  بإؾـ وكىاٖض اإلاجمٖى

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 البرهت اإلافشفيت .هبزة عً مجمىعت 

ت البرهت اإلاهغفُت خضًثت اليكإة وؿبُا، بال ؤن حظوعها حٗىص بلى هدى  عغم  30ؤن مجمٖى

ت هدُجت للُام الكُش نالح ٖبض هللا وامل بخىخُض مسخلف ٖاما مًذ. للض وكإ ث اإلاجمٖى

ت  10مهالخه في  ُاء صف٘  كىي وجدضًض هضف ؤوضح في بوكاء مجمٖى بىىن بؾالمُت وطلً إٖل

 .2ٖاإلاُت مهغفُت بؾالمُت

                                                 
1
اعة اإلاىك٘   ش ٍػ ت البرهت اإلاهغفُت ، جاٍع  .20/09/2007اإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى

 www.barakaonline.com 

ت البرهت اإلاهغفُت : ألاهضاف  اإلاىك٘ الغؾمي 2 اعة اإلاىك٘  الاؾتراجُجُتإلاجمٖى ش ٍػ ت ، جاٍع  . 03/12/2011للمجمٖى

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=70 

 .مذخل للخعشيف ببىً البرهت الجضائشي   

http://www.barakaonline.com/
http://www.barakaonline.com/
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 أوال : الخعشيف بمجمىعت البرهت ؤلاظالميت :

يُت، ت البرهت اإلاهغفُت هي قغهت مؿاهمت بدٍغ ً و هاؾضان مض  مجمٖى عحت في بىعنتي البدٍغ

الٗاإلاُت الغاثضة، هما ؤنها  )التي جدمل نفت ؤلاؾالمُت (صبي، وهي مً ؤبغػ اإلاهاعف ؤلاؾالمُت 

لت وكهحرة ألاحل بضعحت  ٖلى الخىالي مً كبل  A -3و  -BBBخانلت ٖلى جهيُفاث اثخماهُت ٍَى

ت زضما،  ماؾؿت ؾخاهضعص ؤهض بىعػ الٗاإلاُت ت وجلضم اإلاجمٖى ث الخجؼثت اإلاهغفُت والخجاٍع

ت باإليافت بلى زضماث الخؼاهت، وط ٗت الؿمداءوالاؾدثماٍع بلغ عؤؽ ، لً وفلا إلاباصت الكَغ هظا ٍو

ت  يي، هما ًبلغ مجمٕى خلىق اإلاؿاهمحن هدى  1.5اإلااٌ اإلاهغح به للمجمٖى   1.8ملُاع صوالع ؤمٍغ

 .1ملُاع صوالع

 

 لبرهت اإلافشفيت .ات إلاجمىع الاظتراجيجيتثاهيا : ألاهذاف 

ت  ت ،م٘ اؾخىماٌ جىفُظ الخىخُض والؿُُغة في اإلاجمٖى الظي جبٗه هجاح بصعاج ؤؾهم اإلاجمٖى

اصة عؤؾماٌ الٗضًض مً الىخضاث الخابٗت وجىخُض ٖضص هبحر  في ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت وما جاله مً ٍػ

ت البرهت اإلاهغفُت وبلى خض هبحر ك ت، جيىن مجمٖى ض خللذ ؤهضافها مً ؾُاؾاث اإلاجمٖى

ت  الاؾتراجُجُتألاهضاف  ، وؤما  ألاولُت الاؾتراجُجُت 2:جىمً فُما ًلي ألانلُت للمجمٖى
 

اصة الغبدُت؛ .1  ٍػ

غ وابخياع مىخجاث  .2  ؛مهغفُت حضًضة  جٍُى

غق الٗمل ؛   .3 ؼ الخىىىلىحُا َو  حٍٗؼ

فحن .4  ؛ جدؿحن زضمت الٗمالء وػٍاصة عيا اإلاْى

ؼ اللُمت للمؿاهمحن ومىاف٘ ؤ .5 ت ؛ حٍٗؼ  صخاب اإلاهلخت في اإلاجمٖى

غ  .6  مىخجاث مالُت بؾالمُت بما ٌٗىص باإلاىفٗت ٖلى ٖمالئها؛ًٖ البدث وجٍُى

ؼ الخضماث ٖبر الخضوص؛  .7  جىػَ٘ مىخجاتها وزضماتها وحٍٗؼ

اث مٗاًحر الخىهمت اإلااؾؿُت والالتزام باألهٓمت واللىاهحن .  .8  جدلُم ؤٖلى مؿخٍى

يييت وحيييؼء ؤنيييُل  ميييً مٗخميييضة لجمُييي اؾيييتراجُجُتوهيييي ؤهييياصف   ٘ الىخيييضاث الخابٗيييت للمجمٖى

  . افت اإلااؾؿُت لهالالغوح والث

 

                                                 
1
ت البرهت اإلاهغفُت  ش  اإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى تم: جاٍع اعة اإلاىك٘   جمٖى ش ٍػ  . 05/2011/ 21البرهت اإلاهغفُت  ، جاٍع

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=18. 

ت البرهت اإلاهغفُت : ألاهضاف  2 ت ،  الاؾتراجُجُتاإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى  هفـ اإلاىك٘ الؿابم .للمجمٖى

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=18
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 ثالثا : الؽبىت اإلافشفيت إلاجمىعت البرهت ؤلاظالميت .

 في وخضاث مهغفُت جابٗت ومياجب جمثُل في 
ً
 ممثال

ً
 واؾٗا

ً
 حغغافُا

ً
ت اهدكاعا  زالزتللمجمٖى

، وهظه ا 400ٖكغة صولت جضًغ بضوعها ؤهثر مً 
ً
ا  1لىخضاث هي: فٖغ

 ؛  1978: ؤؾـ ؾىت  البىً ؤلاؾالمي ألاعصوي .1

 ؛  1980: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت مهغ  .2

 ؛  1983: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت جىوـ  .3

 ؛  1984: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت الؿىصان  .4

  ؛  1984: ؤؾـ ؾىت بىً البرهييت التروي للمكاعواث .5

لُا .6  ؛  1989: ؤؾـ ؾىت   بىً البرهت اإلادضوص/حىىب ؤفٍغ

 ؛  1991: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت الجؼاثغ  .7

 ؛  1991: ؤؾـ ؾىت  بىً البرهت ؤلاؾالمي/باهؿخان .8

 ؛  1992: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت لبىان  .9

10. ً  ؛  2000: ؤؾـ ؾىت   بىً البرهت ؤلاؾالمي/البدٍغ

 ؛  2007: ؤؾـ ؾىت بىً البرهت ؾىعٍييت  .11

ت بةهضوهِؿُا .12  ؛ 2007: ؤؾـ ؾىت  مىخب جمثُلي للمجمٖى

ت مىخب .13  لُبُا )جدذ الخإؾِـ( . في جمثُلي للمجمٖى

 

 

 : الفشع الثاوي

 إداسة اإلاخاوش في مجمىعت البرهت اإلافشفيت.

ت البرهت اإلاهغفُت وفغوٖها حكمل  مساَغ اإلاخٗللت باإلاساَغ الغثِؿُت بصاعة اإلاساَغ إلاجمٖى

ألاحىبُت،  لٗملتمٗضٌ الٗاثض وا، ومساَغ الؿُىلت، مساَغ الاؾدثماع اإلاكترن  ، مساَغالاثخمان

ٗت ؤلاؾالمُت  .مساَغ الدكغُل ومساَغ الالتزام بمباصت الكَغ

                                                 
1
 اإلاغاح٘ الخالُت : 

  غ الؿىىي  لبىً البرهت الجؼاثغي  .2010، ؾىت الخلٍغ

  ش إلااإلاىك٘ الغؾمي ت البرهت اإلاهغفُت : جاٍع اعة اإلاىك٘  جمٖى ش ٍػ ت البرهت اإلاهغفُت  ، جاٍع  . 05/2011/ 21مجمٖى

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=18. 

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=category&id=18
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  أوال : مخاوش الائخمان .

الاثخمان هي مساَغ الخؿاعة التي جىجم ًٖ بزفاق ٖمُل ؤو َغف ملابل الىفاء  مساَغ 

ٖلى اإلاجمىٖت في بصاعة الخٗغى إلاساَغ طلً ًىُبم  ،و  بالتزاماجه بمىحب قغوٍ مخفم ٖليها

ل عؤؽ ا ملُاث جمٍى ل التي جيخج ًٖ اؾخدلاق ألاكؿاٍ وؤلاًجاعاث )مثل اإلاغابدت وؤلاحاعة( ٖو لخمٍى

 1  . ؤو اإلاًاعبت( ٕالاؾخهىااإلااٌ الٗامل )مثل الؿلم ؤو 

ت بَاع ٖام إلصاعة مساَغ الاثخمان ٌكمل حصخُو وكُاؽ  ولضي ول وخضة جابٗت للمجمٖى

غ ًٖ مساَغ الاثخ ت جخدىم في مساَغ و  ،مانومخابٗت وبٖضاص جلاٍع بن ول وخضة جابٗت للمجمٖى

الاثخمان بضءا مً ٖملُت اإلاىافلت ألاولُت ومىذ الاثخمان، وبٗض طلً اإلاخابٗت الالخلت للجضاعة 

وجىول نالخُاث اإلاىافلت ٖلى  ،الاثخماهُت للُغف اإلالابل وؤلاصاعة اليكُت للمساَغ الاثخماهُت

بصاعة الىخضة بلى لجان ٌٗهض لها بمهام جدلُل وجلُُم الاثخمان  الدؿهُالث الاثخماهُت مً كبل مجلـ

 2  مدضصة ٌٗمل بها في جلً الىخضة. بمىحب ؾُاؾاث اثخماهُت وبحغاءاث ٖملُاث

ت صاثغة جضكُم صازلي مؿجىحض في ول وخضة جابٗ ولت ًٖ اللُام بمغاحٗت ا ت للمجمٖى

ا وجإمحن الخلُض باإلحغاءاث اإلاٗخمضة للخهٌى الالتزاماث الاثخماهُت لألَغاف اإلالابلت وجلُُم حىصته

 3ٖلى اإلاىافلت الاثخماهُت. 

 

 ثاهيا : مخاوش الاظدثماس اإلاؽترن .

ت بؿبب  حٍٗغف مساَغ الاؾدثماع اإلاكترن بإنها مساَغ الخؿاعة اإلاالُت التي جخٗغى لها اإلاجمٖى

في جمىٍل مٗحن ؤو وكاٍ صزٌى ؤي مً الىخضاث الخابٗت لها في قغاهت بغغى اللُام ؤو اإلاكاعهت 

ل مكاعوا في مساَغ الٗمل الخجاعي.   4 ججاعي ٖام ًيىن فُه ملضم الخمٍى

غ  غق مىاؾبت إلصاعة اإلاساَغ وبٖضاص الخلاٍع ت اؾتراجُجُاث َو بن لضي ول وخضة جابٗت للمجمٖى

كمل طلً اإلاًاعبت واإلاكاعهت واؾدثما عاث ٖنها فُما ًخٗلم بسهاثو مساَغ الاؾدثماع اإلاكترن َو

ؤزغي، وجلىم ول وخضة بخإمحن ؤن جيىن َغق الخلُُم لضيها مىاؾبت هما جلىم بخلُُم جإزحر هظه 

                                                 
1
اعة اإلاىك٘   ش ٍػ ت البرهت اإلاهغفُت : مساَغ الاثخمان ، جاٍع  .05/09/2011اإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=215. 
2

غ الؿىىي   ت  إلا الخلٍغ  ( ,64،  ص ) 9002 ، ؾىت : مساَغ الاثخمانالبرهت اإلاهغفُت جمٖى

3
غ الؿىىي إلا  ت  الخلٍغ  ( .94، ص)  9004،ؾىت  : مساَغ الاثخمان البرهت اإلاهغفُت جمٖى

4
غ الؿىىي   ت  إلاالخلٍغ  .(  26 )م،  9004 ، ؾىت  الاؾدثماعاث اإلاكترهت: مساَغ البرهت اإلاهغفُتجمٖى
 

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=215
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الُغق ٖلى ٖملُت خؿاب ألاعباح والخىػَٗاث اإلاخفم ٖليها بهىعة مكترهت بحن جلً الىخضة 

 . 1وقغوائها

 

 ثالثا : مخاوش العيىلت .

ت التي جيك مساَغ  إ بما ًٖ ٖضم كضعتها ٖلى الىفاء الؿُىلت هي مساَغ الخؿاعة للمجمٖى

اصة في اإلاىحىصاث ٖىضما حؿخدم هظه الالتزاماث للضف٘ بضون  ل الٍؼ بالتزاماتها ؤو ًٖ عجؼها ًٖ جمٍى

ف ؤو زؿاثغ غحر ملبىلت     .2الايُغاع بلى جىبض مهاٍع

ت البرهت اإلاهغفُت وول وخضة جابٗت لها بَاع ٖام إلصاعة الؿُىلت ًإزظ في  ولضي مجمٖى

ت وخؿاباث الخىفحر والىصاج٘ مً البىىن الخؿ بان مخُلباث الؿُىلت فُما ًخٗلم بدؿاباتها الجاٍع

واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي والاؾدثماعاث اإلالُضة واإلاُللت ،بدُث جدخفٔ الىخضة بإنٌى ؾاثلت 

ت الالػمت للىفاء  ت مىاؾبت لخإمحن اللضعة ٖلى الخهٌى ٖلى الىلض بالؿٖغ اث اختراٍػ بمؿخٍى

 .3تزاماتهابال

 

 سابعا : مخاوش معذٌ ألاسباح ) مخاوش معذٌ العائذ ( .

ت مٗغيت إلاساَغ جخٗلم بمٗضٌ الٗاثض خُث ؤن  بن اصة ٖامت في مٗضالث ؤي اإلاجمٖى عباح ألا ٍػ

ت في الخهٌى ٖلى مٗضالث ٖىاثض ؤٖلى،  اصة جىكٗاث ؤصخاب الخؿاباث الاؾدثماٍع كض جاصي بلى ٍػ

اث الؿىق لضف٘ ٖاثض ٖلى هظه الخؿاباث ًيىن ؤٖلى  وبظلً جل٘ الىخضاث الٗاملت جدذ يغَى

لها مً كبل ؤصخاب خؿاباث  مً اإلاٗضٌ الظي جم جدلُله بالفٗل ٖلى ألانٌى التي جم جمٍى

اصي طلً بلى جىاٌػ هظه الىخضاث ًٖ ول ؤو حؼء مً خهتها في الغبذ و/ؤو ٖمىلتها  الاؾدثماع، ٍو

ت لِؿذ  ، همًاعب ملؼمت بضف٘ ؤًت ٖىاثض مدضصة مؿبلا ألصخاب وم٘ طلً فةن اإلاجمٖى

  4 خؿاباث الاؾدثماع.

 

                                                 
ت البرهت اإلاهغفُت :  اإلاىك1٘ اعة اإلاىك٘  الاؾدثماع اإلاكترنمساَغ  الغؾمي إلاجمٖى ش ٍػ  .05/09/2011، جاٍع

 http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=217. 
غ الؿىىي  ا 2 ت  لخلٍغ  .(  47 )م ، 2009  الؿُىلت ، ؾىت: مساَغ البرهت اإلاهغفُت إلاجمٖى
 اإلاغاح٘ الخالُت :   3

 ت غ الؿىىي   إلاجمٖى  ( . 26،27م)    2006  الؿُىلت ، ؾىت: مساَغ البرهت اإلاهغفُت  الخلٍغ

  ت البرهت اإلاهغفُت : مساَغ اعة ا الؿُىلت اإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى ش ٍػ  .07/09/2011إلاىك٘، جاٍع

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=218. 
4

غ الؿىىي    ت  الخلٍغ  .(  21 )م  2007 البرهت اإلاهغفُت:  مساَغ مٗضٌ ألاعباح، ؾىتإلاجمٖى

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=217
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=217
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=218
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 خامعا : مخاوش العملت .

ت ؤو  بن مساَغ الٗملت ؤو مساَغ اللُ٘ ألاحىبي هي مساَغ الخإزحر الؿلبي ٖلى بًغاصاث اإلاجمٖى

ت مٗغيت إلاساَغ جللب و ؤ ، ٖلى خلىق اإلاؿاهمحن الىاحمت ًٖ جللباث ؾٗغ الٗملت ن اإلاجمٖى

ٗاع نغف الٗملت مً خُث ؤن كُمت ألاصواث اإلاالُت ؤو كُمت نافي الاؾدثماع في الىخضاث ألاحىبُت ؤؾ

 1الخابٗت لها كض تهبِ بؿبب حغحراث في ؤؾٗاع نغف الٗملت.

 

 ظادظا : مخاوش الدؽغيل.

م بحغاءاث الٗمل الضازلُت وآلُاث اإلاخابٗت بِىما جخم بصاعة  جخم بصاعة مساَغ الدكغُل ًٖ ٍَغ

ت ومً اإلا ً اللاهىهُحن مً صازل اإلاجمٖى م الدكاوع الفٗاٌ م٘ اإلاؿدكاٍع ساَغ اللاهىهُت ًٖ ٍَغ

م جإمحن جىف ، زاعحها فحن مضعبحن حجخم بصاعة مساَغ الدكغُل ألازغي وجللُلها ًٖ ٍَغ ر مْى

وماهلحن وبيُت جدخُت مىاؾبت وؤهٓمت فٗالت لخإمحن حصخُو وجلُُم وبصاعة حمُ٘ اإلاساَغ 

ت    2.الجىهٍغ

ت ؤًًا بلى مساَغ جخٗلم بمؿئىلُاتها اإلاخٗللت بالثلت وألاماهت ججاه مىصعي  جخٗغى اإلاجمٖى

في الاؾدثماعاث ؤو بلى ؤلازفاق في خماًت مهالح ؤصخاب   ألامىاٌ، والظي ًاصي بلى زؿاثغ

ت ٌٍ ، وجلخض ي ؾُاؾاث وبحغاءاث الغكابت الضازلُت الفهل بحن اإلاهام وجفى  3الخؿاباث الاؾدثماٍع

غ ٖنها ومُابلت الخؿاباث،  غ ًٖ الخجاوػاث وبصاعة الالتزاماث وبٖضاص جلاٍع الهالخُاث وبٖضاص جلاٍع

ت خضًثت ومىزىق بمهضاكُتها. غ بصاٍع  4  ٖلى ؤن ًيىن طلً حمُٗه مبيُا ٖلى جلاٍع

 

 ظابعا : مخاوش الالتزام بالؽشيعت ؤلاظالميت.

ٗت ؤلاؾالمُت ًٖ ؤلا  جيكإ ٗت مساَغ الالتزام بالكَغ زفاق في الالتزام بلىاٖض ومباصت الكَغ

ت ؤهٓمت ، ؤلاؾالمُت، وهي بالخالي ممازلت إلاساَغ الؿمٗت واإلاهضاكُت بن لضي وخضاث اإلاجمٖى

 
 
ُت الخانت بيل وخضة، لخإمحن الالتزام بجمُ٘ وؤصواث جدى كمل طلً هُئت الغكابت الكٖغ م، َو

ٗت ؤلاؾالمُت كىاٖض         .5ومباصت الكَغ

                                                 
1
ت البرهت اإلاهغفُت : مساَغ  اإلاىك٘ الغؾمي  اعة اإلاىك٘  الٗملتإلاجمٖى ش ٍػ  .10/10/2011، جاٍع

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=219. 
2
ت البرهت اإلاهغفُت : مس   .هفـ اإلاىك٘ الؿابم ،  الدكغُلاَغ اإلاىك٘ الغؾمي إلاجمٖى

3
غ الؿىىي    ت إلاالخلٍغ  .(  21 )م، 2008 الدكغُل، ؾىت: مساَغ البرهت اإلاهغفُت جمٖى

 .(  21 )م  هفـ اإلاغح٘ الؿابم ، 4
5
غ الؿىىي ال  ت إلاخلٍغ ٗت ؤلاؾالمُت، ؾىت: اإلاهغفُت البرهت جمٖى  .(  47 )م  2009 مساَغ الالتزام بالكَغ

http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=219
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 : لب الثاوياإلاى   

 جلـذًم بـىً الــبرهت الجضائشي           

بىً البرهت الجؼاثغي هى ؤٌو بىً زام في الجؼاثغ وهى ٖباعة ًٖ بىً ججاعي جسً٘ 

ت طاث الجضوي  ٘ الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع ؿاهم في جمٍى ٗت ؤلاؾالمُت َو وكاَاجه البىىُت ألخيام الكَغ

 .الاكخهاصًت

 

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 البرهت الجضائشي الخعشيف ببىً 

ف ببىً البرهت الجؼاثغي مً زالٌ جلضًم حٍٗغف زام بالبىً وفم ٖلضه  ًخم الخٍٗغ

 الخإؾِس ي ، بيافت بلى وكإة وجُىع البىً .

 .أوال : حعشيف بىً البرهت الجضائشي  

بىً البرهت الجؼاثغي ؤٌو ماؾؿت مهغفُت طاث عؤؽ ماٌ مسخلِ بحن اللُإ الٗام و اللُإ 

ؽ وافت ألاوكُت البىىُت و اإلاالُت ،  و ًلىم بيكاَاث البىً الخجاعي الكامل و ٌؿحر الخام ًماع 

ٗت ؤلاؾالمُت  ،  و بىً البرهت الجؼاثغي  قغهت  –خؿب ٖلض الخإؾِـ  -وفم كىاٖض و ؤخيام الكَغ

اإلااعر في  90/10مؿاهمت مدضوصة  مٗخمضة لضي بىً الجؼاثغ في بَاع كاهىن الىلض و اللغى عكم 

ل  لؿىت فؤ 14 ،  001494/ب/00، ملُضة في السجل الخجاعي لىالًت الجؼاثغ جدذ عكم  1990ٍغ

ضف   . 1الجؼاثغ   –بً ٖىىىن  –الياثً ملغها الاحخماعي بخي بىزلجت هٍى

 

 ثاهيا : وؽأة بىً البرهت الجضائشي .

ضاًت الخدٌى و ب لجؼاثغ لالاكخهاصي واإلاالي  الاهفخاحفي بَاع الجؼاثغي بىً البرهت  ء جم بوكا

الهاصع  90-10كاهىن الىلض واللغى عكم بمىحب و الاكخهاصي بالخىحه هدىي اكخهاص الؿىق ، 

ش  ل  14بخاٍع الؿماح  و الجؼاثغي  اإلاهغفيحٗضًالث حمت في هُيل الىٓام  الظي ؤصزل ، 1990ؤفٍغ

 وزانت. بةوكاء بىىن وماؾؿاث مالُت مسخلُت

ت وطلً بمىحب الضٖىة  1986البرهت الضولُت ؾىت  وكض وان ؤٌو اجهاٌ بحن الجؼاثغ ومجمٖى

ت  ت للمجمٖى ت البرهت ، التي كضمتها الخيىمت الجؼاثٍغ بىً و وكض جم حكىُل لجىت مكترهت بحن مجمٖى

                                                 
1

اث بى   . 2003و ؾىت  2004 ، ؾىتً البرهت الجؼاثغي مُبٖى
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فُت بىً البرهت الجؼاثغي ،"  لُخم الاجفاق ٖلى جإؾِـ (BADR) الجؼاثغي  الفالخت والخىمُت الٍغ

صج ،  مؿاهمى البىً  500.000.000اهمت ، عؤؽ مالها في قيل قغهت مؿي 1991ماي  20عؾمُا في 

فُت الجؼاثغي  يُت بيؿبت  ول مً ، بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ ت صلت البرهت البدٍغ  %50،و مجمييٖى

، وبضؤ البىً في مؼاولت ؤوكُخه اإلاهغفُت  ليل َغف ملُىن صًىاع حؼاثغي  250 ؤي  ،1"ليل منهيما 

 .1991زالٌ قهغ ؾبخمبر 

 

 : جىىس بىً البرهت الجضائشي . ثالثا

ش بىً البرهت الجؼاثغ محوما ً  2 ما ًلي : 2010الٌ مؿحرجه بلى غاًت زز جاٍع

 : جإؾِـ بىً البرهت الجؼاثغ؛ 1991 .1

 : الاؾخلغاع والخىاػن اإلاالي للبىً؛ 1994  .2

 : اإلاكاعهت في جإؾِـ قغهت جإمحن البرهت ؛ 1999  .3

 ئوؽ ألامىاٌ الخانت؛: الترجِب ألاٌو بحن البىىن لغ  2000  .4

 ؛: بٖاصة الاهدكاع  2002 .5

بلى    لحرف٘ عؤؾماله جم اللُام بخٗضًل اللاهىن ألاؾاس ي للبىً :  2006  .6

 ؛ ($ Millions 34,35)صج  2.500.000.000

زاهُت لُبلغ عؤؽ ماله جم اللُام بخٗضًل اللاهىن ألاؾاس ي للبىً خُث عف٘ :  2009  .7

 .  ($ Millions 137,40)صج 10.000.000.000كُمت 

 

لبىً الفالخت و الخىمُت  %44مً بحمالي عؤؽ اإلااٌ ، و  %56لخهل بظلً خهت بىً البرهت 

فُت الجؼاثغي .  الٍغ

َابلا، والظي ًخىك٘ ؤن ًيىن حاهؼا  15هما ؾِبضؤ البىً في بىاء ملغه الجضًض اإلايىن مً  

 . 2013لالهخلاٌ بلُه في ٖام 

                                                 
اعة اإلاىك٘ ، : جلضًم البىً بىً البرهت الجؼاثغي   1 ش ٍػ   . 02/12/2011جاٍع

http://www.albaraka-bank.com/presentation.htm. 
 اإلاغاح٘ الخالُت :   2

 اعة اإلاىك٘ اإلاىك٘ الغؾ ش ٍػ ف بالبىً ، جاٍع  .11/06/2011مي لبىً البرهت الجؼاثغي : الخٍٗغ

http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Ite

mid=28. 

 اعة اإلاىك٘ ا ش ٍػ  .11/06/2011إلاىك٘ الغؾمي لبىً البرهت الجؼاثغي : عف٘ عؤؽ ماٌ البىً  ، جاٍع

http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Ite

mid=1. 

http://www.albaraka-bank.com/presentation.htm
http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=28
http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=1
http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=1
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 : الفشع الثاوي

 .اإلااليت ت الجضائشي وأهم معاهماجه أهذاف بىً البره

ت مً ألاهضاف التي جىلؿم بحن ألاهضاف اإلاهغفُت اإلادًت ٖلى  لبىً البرهت الجؼاثغي مجمٖى

اٖخباعه ماؾؿت مهغفُت ،وؤزغي بؾالمُت باٖخباع بىً البرهت الجؼاثغي ًيؿب بلى اإلاىٓىمت 

 اإلاهغفُت ؤلاؾالمُت .

 : أهذاف البىً . أوال 

ألاؾاؾُت لبىً البرهت الجؼاثغي جىمً في حغُُت الاخخُاحاث الاحخماُٖت و بن مً ألاهضاف 

ل و الاؾدثماع ، باإليافت بلى  الاكخهياصًت ت ، و ؤٖيماٌ الخمٍى في مُضان الخضماث اإلاهغفُت غحر الغبٍى

 1و اإلاخمثلت في :  ؤهيضاف ؤزيغي ،

م جلضًم الخضم .1 اث اإلاهغفُت غيحر جىؾُ٘ هُاق الخٗامل م٘ اللُإ اإلاهغفي ، ًٖ َيٍغ

ت ، م٘  الاهخمام بةصزاٌ الخضماث الهاصفت إلخُاء نىع الخيافل الاحخماعي اإلاىٓم ٖلى  الغبٍى

  ؛ؤؾياؽ اإلاىفٗت  اإلاكترهت 

  مداولت اؾخلُابحصجُ٘ الاصزاع ؤلاؾالمي بهفت ٖامت واإلااؾؿاحي بهفت زانت و  .2

 ؛ألامىاٌ و جىحيهها لالؾدثماع بإؾلىب غحر عبىي 

ل الالػم لؿضاص خاحُاث اللُاٖاث اإلاسخلفت ، و جدلُم عبذ خالٌ ، مً زالٌ جىفحر الخ .3 مٍى

 ؛احخظاب اإلاىاعص و حكغُلها بالُغق ؤلاؾالمُت الصخُدت 

ٗت ؤلاؾالمُت باؾخسضام  .4 غ الىماطج اإلاالُت واإلاهغفُت اإلاخفلت م٘ مباصت الكَغ بوكاء وجٍُى

 ؤخضر الُغق وألاؾالُب ؛

ماٌ الاؾد .5 ت م٘ صٖماللُام بيافت ألٖا ت والخجاٍع ً والخغفُحن ثماٍع  ؛نغاع اإلاؿدثمٍغ

غ ؤقياٌ الخٗاون م٘ اإلاهاعف اإلاالُت ؤلاؾالمُت في وافت اإلاجاالث وزانت في مجاٌ  .6 جٍُى

ل الالػم للمكغوٖاث  غ ؤفاق الاؾدثماع، وجلضًم الخمٍى جباصٌ اإلاٗلىماث والخبراث، جٍُى

 ؛اإلاخفم ٖلى حضواها الاكخهاصًت والاحخماُٖت

ني، الخ .7 ني، واإلاؿاهمت في حمُ٘ كُاٖاث الاكخهاص الَى ىؾ٘ ٖلى مؿخىي التراب الَى

 والبدث ًٖ مجاالث ؤزغي لجظب الؼباثً.

 

 

 

                                                 
1
غ الؿىىي لبىً البرهت الجؼاثغي     .2003 ،ؾىت الخلٍغ
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 ثاهيا : معاهماث بىً البرهت في ؼشواث أخشي .

ت مؿاهماث في قغواث لها نلت  اؾتراجُجُخهٌسجل بىً البرهت الجؼاثغي في بَاع   الخىمٍى

ه و اليكاَاث اإلاه و الجضٌو اإلاىالي ًبرػ ؤهم مؿاهماث البىً ، غفُت و اإلاالُت بهفت ٖامتبمىيٖى

 :في قغواث ؤزغي، هما ًلي 

 

 الجضائشي . (  : أهم معاهماث بىً البرهت  07   الجذٌو سكم ) 

 

 الىخذة : دج .

 

 وعبت اإلاعاهمت معاهمت البىً سأط اإلااٌ الاحخماعي البيان

 %10 10000000 100000000 ؼشهت الخىىيً ما بين اإلافاسف .

ؼشهت ما بين البىىن للمعالجت 

 آلاليت و الىلذًت.

26200000 1000000 4% 

البرهت و ألامان للخأمين و إعادة 

 الخأمين .

480000000 96000000 20% 

 %20 50000000 250000000 البرهت للخىميت العلاسيت .

 %100 199994000 199994000 داس البرهت .

 -------- 10000000 ------------------ ائع البىىيت .ؼشهت لمان الىد

 

غ الؿىىي   لبىً البرهت الجؼاثغي  اإلافذس :  .2003 ، ؾىت الخلٍغ

 

 

 : الثاويالفــــــشع 

 الؽبىت اإلافشفيت لبىً البرهت الجضائشي. 

ت ، مً زالٌ قبىت اؾخغالله  2010غاًت ؾىت  بلى  ، ًخىػٕ البىً ٖلى ؤهم اإلاضن الجؼاثٍغ

  1، مىػٖت واآلحي : بيافت بلى الفٕغ الغثِس ي ووالت  26إلاخيىهت مً ا

 .على معخىي الىظي أوال : 

 وهي :

ضف بىزلجت  .1 بً  –الىوالت الغثِؿُت ٖلى مؿخىي الجؼاثغ الٗانمت ، حي هٍى

 ؛   -ٖىىىن 

                                                 
1
  .    2010، ؾىت غ الؿىىي لبىً البرهت الجؼاثغي الخلٍغ 
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           ووالت بئر زاصم  ؛ .2

 ؛ووالت البلُضة      .3

 ووالت الخُابي ؛ .4

 ووالت الغوٍبت ؛ .5

 لت الكغاكت ؛ووا .6

 ووالت باب الؼواع ؛ .7

 ووالت الخغاف ؛ .8

 ووالت جحزي وػو ؛ .9

 ووالت اللبت . .10

 

 .على معخىي الؽشق ثاهيا : 

 وهي :

 ؛ 1ووالت ؾُُف  .1

 ؛ 2ووالت ؾُُف  .2

 ؛1ووالت كؿىُُىت    .3

 ؛ 2ووالت كؿىُُىت  .4

 ووالت باجىت ؛  .5

 ووالت ٖىابت ،  .6

 ووالت ؾىُىضة ؛ .7

ج  . .8 ٍغ ٍغ  ووالت بغج بٖى

 

 .معخىي الغشب   علىثالثا : 

 وهي :

 ؛ 1ووالت وهغان  .1

 ؛ 2ووالت وهغان  .2

 ووالت جلمؿان .  .3

 

 



 

 

332 
 

 .على معخىي الجىىب سابعا : 

 وهي :

 ووالت غغصاًت ؛ .1

 ووالت غغصاًت ألاهضلـ ؛ .2

 ووالت الىاص ؛ .3

 ووالت بؿىغة ؛ .4

 ووالت ألاغىاٍ . .5

با( . .6  ووالت بجاًت ) كٍغ

 

ا بدلٌى ٖام  47قبىت فغوٖه  بلى  ، ٌٗتزم البىً جىؾُ٘الاؾتراجُجُتوفي بَاع زُخه  فٖغ

  .1اف آليوؾخيىن حمُ٘ هظه الفغوٕ مؼوصة بإحهؼة نغ   2015
 
 

 

 : اإلاىلب الثالث 

 الخذماث اإلافشفيت و الهييل الخىظيمي لبىً البرهت الجضائشي .

في هظا الجؼء مً الضعاؾت ًخم حؿلُِ الًىء ٖلى الخضماث اإلاهغفُت التي ًلضمها بىً 

اث البىً . يثغي ، وهظلً الهُيل الخىُٓمالبرهت الجؼا  إلاسخلف ؤكؿام ومؿخٍى

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 لبىً البرهت الجضائشي . تالخذماث اإلافشفي

ت مً الخضماث اإلاهغفُت بكيل  ٖام و زضماث مهغفُت  ًلضم بىً البرهت الجؼاثغي  مجمٖى

لُت و   ؤزغي احخماُٖت .بؾالمُت بكيل زام ،و التي ًخم جهيُفها  بلى زضماث بىىُت ، جمٍى

 . الخذماث البىىيت  أوال :

 2البىً لٗمالثه زضماث بىىُت مسخلفت ؤهمها:ًلضم 

                                                 
اصة في نافي صزل بىً البرهت الجؼاثغي زالٌ 10ًدلم  مدمض نضًم خفُٔ  : الكبىت الاؾخغاللُت لبىً البرهت الجؼاثغي ، 1 % ٍػ

اعة اإلاىك٘  2010 الٗام ش ٍػ  . 26/12/2011، جاٍع

http://www.barakaonline.com/ar/default.asp?action=article&ID=142  .  
2
اعة اإلاىك٘ في ،  الُىمُت اإلاهغفُت  اإلاىخجاثاإلاىك٘ الغؾمي لبىً البرهت الجؼاثغي :   ش ٍػ   . 19/12/2011جاٍع

http://www.albaraka-bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=16. 

http://www.barakaonline.com/ar/default.asp?action=article&ID=142
http://www.albaraka-bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=16
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 ؛قبول الودائع بالعملتني احمللية و األجنبية .1

 ؛فخذ الخؿاباث الىلضًت .2

 ؛E-BANKواخلدمة املصرفية عرب اإلنرتنت  الخضماث اإلاهغفُت الالىتروهُت  .3

ت  .4  ت؛لانٖملُاث اإلا نيىن الضف٘ و  ؤصاء وحؿٍى

ت .5  ؛ كبٌ ألاوعاق الخجاٍع

ل ألامىاٌ صازلُا وزاعحُا .6  ؛جدٍى

 ؛بنضاع الىفاالث البىىُت .7

 ؛الاصزاع والاؾدثماع .8

 ؛قهاصاث ؤلاًضإ  .9

 

 يت .الخمىيلثاهيا : الخذماث 

ل مسخلف وكييييييبىً البرهت الجؼاثغي بخم ًلىم             ل اَاث  اإلااؾؿت )ييييٍى ل الاؾخغالٌ جمٍى  جمٍى

لكغاء اإلاىاص ألاولُت ،اإلاىخجاث ههف  ماع( ؾىاء الهغحرة واإلاخىؾُت منها ؤو  الىبحرة ،الاؾدث

 وطلً خؿب اخخُاحاتهم اإلاالُت.اإلاهىٗت ،اإلاىخجاث اإلاهىٗت ،مٗضاث وؤصواث ؤو لكغاء الٗلاعاث ، 

لُت التي ًلضمها البىً للماؾؿاث فُما ًلي :  1وجخمثل الخضماث الخمٍى

 فخذ الاٖخماصاث ؛ .1

 ابدت اللهحرة ألاحل ؛اإلاغ  .2

 اإلاغابدت مخىؾُت ألاحل ؛ .3

ل بالؿلم ، .4  الخمٍى

ل باالؾخهىإ ؛ .5  الخمٍى

 ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملًُ . .6
 الخالُت : الخضماثوفي مجاٌ ٖلض الهفلاث ، ًلضم البىً 

 هفالت الخٗهض ؛ .1

                                                 
 اإلاغاح٘ الخالُت : 1

 . هفـ اإلاىك٘ الؿابم 

 اعة اإلاىك٘ في  اإلاهغفُت ؤلاؾالمُت ؤصواثغؾمي لبىً البرهت الجؼاثغي : اإلاىك٘ ال ش ٍػ  . 19/12/2011، جاٍع

http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Ite

mid=35. 
 ، ل اإلااؾؿاث  . 2011 ؾىتوزاثم صازلُت لبىً البرهت الجؼاثغي : جمٍى

 

http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=35
http://www.albarakabank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=35
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 هفالت خؿً الخىفُظ ؛ .2

 هفالت بٖاصة الدؿبُلاث ؛ .3

 الىفاالث الجباثُت و الجمغهُت ؛ .4

 ماهاث الاخخُاَُت .الً .5

 الىمبُاالث . .6

 

الخلىُت الخانت بةصاعة وجلُُم اإلاكغوٖاث ؤلاعقاصاث و الىهاثذالبىً للماؾؿاث ًلضم هما 

ت ،اهُالكا مً  . هظا اإلاجاٌزبرجه في  الاؾدثماٍع

الث ملضمت لألفغاص ألغغاى مخٗضصة ، زانت الاؾتهالهُت  ل ) منها بيافت بلى جمٍى جمٍى

ت مً زالٌ ،  مثال (  الؿُاعاث ٘ مُٗىت ملابل الخهٌى واؾدثماٍع اؾدثماع ؤمىاٌ ٖمالثه في مكاَع

 . ٖلى ؤعباح

 

 ثالثا : خذماث الخجاسة الذوليت .

ت مً الخضماث الخانت بالخجاعة الضولُت لهالح قغواث  ًلضم بىً البرهت الجؼاثغي  مجمٖى

ت و وماؾؿاث حٗمل في ٖضة كُاٖاث اكخهاصًت ، وطلً لغغى حؿهُل وافت مٗ امالتها الخجاٍع

 1اإلاخمثلت في : 

خماص اإلاؿدىضي لالؾخحرا .1  ؛  صالٖا

خماص اإلاؿدىضي للخهضًغ ؛ .2  الٖا

 ؛ صالدؿلُم اإلاؿدىضي لالؾخحرا .3

 الدؿلُم اإلاؿدىضي للخهضًغ   ؛  .4

الث اإلاالُت ؛ .5  الخدٍى

 اؾترحإ اإلاضازُل . .6

 

 .الخذماث الاحخماعيت  سابعا  :

 وجخمثل في ما ًلي:

  ؛ؿً للغاًاث ؤلاهخاحُت والاؾتهالهُت في مسخلف اإلاجاالثجلضًم اللغى الخ .1

                                                 
1

 . 2011ؾىت ،  ججاعة صولُتوزاثم صازلُت لبىً البرهت الجؼاثغي :  
 



 

 

332 
 

 بوكاء وبصاعة الهىاصًم اإلاسههت إلاسخلف الغاًاث الاحخماُٖت. .2

 

 .اإلاىخجاث الجذًذة خامعا : 

 1و ما ًلي :مىخجاث ؤزغي حضًت جسُغح ب 2011بضاًت مً ٖام ٗتزم البىً ٌ

 ؛الخإمحن الخيافلي .1

 ؛خؿاباث اصزاع الدج والٗمغة   .2

 ؛ج حؿهُالث الكغاء الخإححري جغوٍ .3

 ؛ُاكت سخب ٖاإلاُت حضًضة بنضاع ب .4

 . حضًضة  زضماث مهغفُت بلىتروهُتو  .5

 

 

 : الفشع الثاوي

 الهييل الخىظيمي لبىً البرهت الجضائشي 

 

بن الهُيل الخىُٓمي ًسخلف مً ميكإة بلى ؤزغي وفم َبُٗت و حجم اإلايكإة ، هٓغا لٗضم 

إلايكأث ، و ًخىكف قيل الهُيل الخىُٓمي في البىىن ؤلاؾالمُت همىطجي ًهلح لجمُ٘ ا وحيىص هُيل

ٗت ؤلاؾالمُت ، و اإلادُِ الخاعجي الظي جيكِ فُه هظه  ٖلى ٖضة اٖخباعاث ؤهمها مبضؤ الكَغ

 .اإلااؾؿاث اإلاهغفُت

 . البرهت الجضائشي  لهييل الخىظيمي لبىًالؽيل العام ل:   أوال

ٖضة حغحراث مىظ وكإجه ، وطلً في قيله وفي  اثغي الهُيل الخىُٓمي لبىً البرهت الجؼ قهض  

اجه  ، مىاػاة م٘ حغحر عؤؾماٌ البىً و حجم وكاَاجه ، وؤًًا البِئت اإلاهغفُت  ؤكؿامه ومؿخٍى

وؿبُا ًٖ الهُاول ولى ًسخلف الخللُضًت التي ٌٗمل في ْلها ، وهظا مً اإلافغوى ما ًجٗل مىه بىيا 

لٗاملت في الجؼاثغ ، باٖخباع بىً البرهت الجؼاثغي بىيا بؾيالمُا ألازغي االخللُضًت الخىُٓمُت للبىىن 

الهُيل اإلاىالي ًٓهغ  (  25  ، و الكييل عكم ) -خؿب ما ًىو ٖلُه الٗلض الخإؾِس ي للبىً  –

 :هما ًلي الخىُٓمي لبىً البرهت الجؼاثغي ،

 

 

                                                 
1
اعة اإلاىك٘ في  مىخجاث حضًضة اإلاىك٘ الغؾمي لبىً البرهت الجؼاثغي :   ش ٍػ  . 19/12/2011، جاٍع

http://www.barakaonline.com/ar/default.asp?action=article&ID=142/. 

http://www.barakaonline.com/ar/default.asp?action=article&ID=142/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلاذًشيت 
 الخجاسيت 

(  : الهييل الخىظيمي لبىً البرهت    25الؽيل سكم )   

 الجضائشي .

 .   بىً البرهت الجؼاثغي        : اإلافذس

 رئيس مجلس اإلدارة

  هيئت الرقببت الشرعيت

المدير العبم المسبعد 

  األول

 المدير العبم

المدير العبم المسبعد 

  األول
المدير العبم المسبعد 

  األول

 تالعبم يت المدير

 الستغالللة المسبعد 
المسبعد  تالعبم يت المدير

  نميتة لإلدارة و الت
ة المسبعد  تالعبم يت المدير

المكلفت ببلتمويالث و الشؤون 

 الدوليت

 يت مدير

  المراقبت

اإلاذًشيت 
الفشعيت 
للؽؤون 
 للاهىهيت

مذًشيت 
الخىظيم و 

 ؤلاعالم آلالي 

 

مذًشيت اإلاىاسد 
البؽشيت 

 والىظائل العامت 

مذًشيت 
اإلاداظبت و 

 الخضيىت 

 

مذًشيت 
الؽؤون 
 الذوليت  

شيت الخمىيالث مذً
ومشاكبت 

 الالتزاماث  

ذًشيت اإلا
الفشعيت 
 للخذكيم 

 

اإلاذًشيت 
الفشعيت 
 للخفخيؾ

  

 مذًشيت الؽؤون 
 اللاهىهيت و

 اإلاىاصعاث  
 

  اإلاذًشيت الفشعيت
  للمىاصعاث

اإلاذًشيت الفشعيت 
 للخضيىت .

اإلاذًشيت الفشعيت 
 للمداظبت  .

اإلاذًشيت الفشعيت 
 للدعىيم.  

الفشعيت اإلاذًشيت 
 للؽبىت.

 دائشة الخيبؤاث 
 ومشاكبت الدعيير 

اإلاذًشيت الفشعيت 
 للمىاسد البؽشيت  .
اإلاذًشيت الفشعيت 
 للىظائل العامت .

اإلاذًشيت الفشعيت 
لخمىيل اإلاؤظعاث 

 الىبيرة و اإلاخىظىت  .
اإلاذًشيت الفشعيت 

لخمىيل اإلاؤظعاث 
 الفغيرة وألافشاد  .

 

اإلاذًشيت الفشعيت 
 والخىميت  . للذساظاث

اإلاذًشيت الفشعيت لخىميت 
 ؤلاعالم آلالي .

اإلاذًشيت الفشعيت 
 إلاعالجت اإلاعلىماث .
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 بىً البرهت الجضائشي .ا : مالخظاث خٌى الهييل الخىظيمي لهيثا

بن ازخالف َبُٗت البىىن ؤلاؾالمُت ًٖ البىىن الخللُضًت ، ًدخم ٖليها بًجاص هُيل جىُٓمي 

زام بها بلى خض ما ، ؤو ٖلى ألاكل بيفاء البهمت ؤلاؾالمُت ٖلى ؤهم اإلاؿخىٍاث الخىُٓمُت للهُيل 

لبرهت الجؼاثغي  ، ؤهه بهفت ٖامت ، بال ؤن ؤهم مالخٓت باصًت للُٗان خٌى الهُيل الخىُٓمي لبىً ا

اجه الخىُٓمُت  هُإجهال ًسخلف ًٖ الهُيل الخىُٓمي للبىً الخللُضي في  ما  –و ؤكؿامه و مؿخٍى

ُت   ،  و هظا ما ًجٗل بؾالمُت البىً غحر ْاهغة في الهُيل الخىُٓمي. -ٖضا كؿم هُئت الغكابت الكٖغ

هُئت كؿم ؤو برهت الجؼاثغي غُاب ٖلى مؿخىي الهُيل الخىُٓمي لبىً الؤًًا هالخٔ و 

ُفت بصاعة اإلاساَغ في وكاَاث البىً ، والتي  زانت بةصاعة اإلاساَغ ؤوكئذ ٖلى الغغم مً وحىص ْو

ت وهظا ألازظ  ان اإلاساَغ هضفها الغثِس ي مخابٗت مخُلباث البىً في مُض، 2009في ٖام  اإلاخىٖى

ت البرهت اإلاهغفُت والتي هي ٖلى زِ واخض   . 2م٘ جىنُاث باٌػ بخىنُاث مجمٖى

 

ت ٍو    1:ما ًلي ٖلى بصاعة اإلاساَغ لضي بىً البرهت الجؼاثغي غهؼ وكاٍ مضًٍغ

ل ؛ .1  بصاعة مساَغ الخمٍى

 بصاعة مساَغ الؿُىلت ؛ .2

 بصاعة مساَغ الدكغُل . .3

 

ُفت الاحخماُٖت في البىً مً زالٌ بٌٗ الهُئاث ؤو الهىاصًم التي  بيافت بلى ٖضم بغوػ الْى

ُ هما ؤهىا ؤًًا هالخٔ ؤن بىً البرهت الجؼاثغي ال ًخىافغ ٖلى كؿم فت الاحخماُٖت ،جىول لهل الْى

ل ، بط ؤن بىً البرهت الجؼاثغي  زام بةصاعة الاؾدثماعاث ، ههُئت مؿخللت جماما ًٖ كؿم الخمٍى

ل ،  و هى هفـ اللؿم الظي جىخفي به البىىن الخللُضًت ، بط ؤهه  ًىخفي فلِ  بةصعاج كؿم  الخمٍى

مً ألاحضع ببىً البرهت الجؼاثغي بصعاج كؿم زام بةصاعة الاؾدثماع ألهه مً ؤهم ؤلاصاعاث التي وان 

 جىفغص بها البىىن ؤلاؾالمُت صون غحرها  مً البىىن الخللُضًت .

 

ت ، الخاب٘ مباقغة للمضًغ الٗام ، و الظي ال ًٓهغ  و ال ًمىً ؤًًا بغفاٌ غُاب كؿم للؿىغجاٍع

 بىً البرهت الجؼاثغي .في الهُيل الخىُٓمي ل

 

                                                 
1

غ الؿىىي    ( .04م )، 2010ؾىت  , البرهت الجؼاثغي لبىً الخلٍغ
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 : الفشع الثالث

 الفترة خالٌجدليل ألاداء لبىً البرهت الجضائشي 

 (2006-2010. ) 

جخم ٖملُت جدلُل ألاصاء اإلاالي في بىً البرهت الجؼاثغي مً زالٌ مجمىٖت مً ؤلاخهاثُاث الفٗلُت 

بلى غاًت ؾىت  2006مـ ؾىىاث مايُت واإلامخضة مً ؾىت زالتي حٗبر ًٖ وكاٍ البىً زالٌ ؤزغ 

و لضعاؾت الخغحراث اليؿبُت للبُاهاث وألاعكام الخانت بالبىً    باؾخسضام ألاعكام اللُاؾُت، 2010

 ؤهم الخُىعاث التي مغ بها.

ٌى . أوال :   جدليل ألاداء وفم جىىس إحمالي ألـا

اَىحن ٖلى ٍم مً اإلاى عافم الخىؾ٘ في قبىت اؾخغالٌ بىً البرهت الجؼاثغي وفغوٖه بكباٌ مخىا

(   08في الجضٌو عكم )، مما اوٗىـ بًجابا ٖلى  بحمالي ؤنٌى البىً ، هما هى مىضح الخٗامل مٗه

 الخالي :

 

 ( : جىىس إحمالي أـٌى بىً البرهت الجضائشي  08حذٌو سكم )          

                  (2006– 2010 . ) 

 الىخذة : مليىن دج                                                                                     

 

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 ٌ ى  506 120 106 99 254 72 246 56 970 45 إحمالي ألـا

 %262 %216  %157   %122  %100 ألاسكام اللياظيت 

  
غ الؿىٍىاالخلا ٖلى مً بٖضاص الُالب اٖخماص     اإلافذس :         2006 ،ؾىت هت الجؼاثغي لبىً البر  تٍع

،2007،2008،2009،2010. 

 

(، خُث بلغ 2010-2006قهضث ؤنٌى بىً البرهت الجؼاثغي اعجفاٖا هبحرا زالٌ  الفترة ) 

 ٌ  بحمالي ألانى
ً
اصة في  2006ملاعهت بؿىت    %262وؿبت   2010في نهاًت ؾىت   همىا ،و هظه الٍؼ

اصة البىً لغ  اصة ٖضص  2009و 2006ؤؽ ماله مغجحن زالٌ ؾىتي بحمالي ألانٌى  جغح٘ بلى ٍػ ،وهظا ٍػ

 فغوٕ البىً .

 

                                                 

 الشكم اللياس ي ًدعب هما ًلي : 

 . x   100 ظىت ألظاط(الظاهشة في  في ظىت اإلالاسهت / الليمت الظاهشة ليمت ال)                                          
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 .ثاهيا : جدليل ألاداء وفم جىىس خلىق اإلالىيت لبىً البرهت الجضائشي  

 بجم٘ هال مً : ) عؤؽ اإلااٌ الخام ( ًخم خؿاب خلىق اإلالىُت 

مًافا بليها عؤؽ (   ٕمىػ  غحر غباحال)ما ٌؿمى بهخاثج الؿىت اإلاالُت الخالُت والؿىت اإلاايُت 

 اإلااٌ والاخخُاَاث واإلااوهاث طاث الُاب٘ الاخخُاَي ، و الجضٌو اإلاىالي ًىضح طلً باألعكيام هما ًلي :

 

 (  : جىىس خلىق اإلالىيت لبىً البرهت الجضائشي   09 حذٌو سكم ) 

         (2006 – 2010 . ) 

 الىخذة : مليىن دج

 

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 34946 16332 090 9 024 6 861 4 سأط اإلااٌ الخاؿ

 %719 %336 %187 %124 %100 ألاسكام اللياظيت

 

غ الؿىٍىاالخلا ٖلى مً بٖضاص الُالب اٖخماص اإلافذس :  2006لبىً البرهت الجؼاثغي   تٍع

،2007،2008،2009،2010. 

 

بلى ؤزغي و بيؿب  مً ؾىتا بىً البرهت الجؼاثغي جُىعا مؿخمغ قهض عؤؽ اإلااٌ الخام ل

 861 4، مً  2006ألاؾاؽ ملاعهت بؿىت  %719بيؿبت  2010مخفاوجت ، بط ؤهه اعجف٘ في نهاًت ؾىت 

اصة ؤؾاؾا بلى كغاع البىً بغف٘ كُمت هال مً  ملُىن  34946   ملُىن صج بلى  صج ،و جغح٘ هظه الٍؼ

 الاخخُاَاث  و واإلااوهاث اإلاخٗللت باإلاساَغ اإلاهغفُت .

  

 جدليل ألاداء وفم جىىس إحمالي ودائع بىً البرهت الجضائشي .ثالثا : 

 جمثل بحمالي الىصاج٘ ؤخض ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت لبىً البرهت الجؼاثغي ، و التي جخيىن ؤؾاؾا مً :

 ؛ؾىضاث الهىضوق  .1

 ؛خؿاباث الاصزاع  .2

ت  .3  ؛ خؿاباث حاٍع

 ؛ماوهاث مؿلمت هًمان  .4

 خؿاباث قُياث و ؤزغي . .5

 



 

 

 

322 
 

 

        للفترة  بىً البرهيييييييييييت الجيييييييييييؼاثغي الي وصاج٘ يييييييييييىع بحمييييييييييجُ (   ًمثل   10ي عكم ) والجضٌو اإلاىال

 (2006-2010 .  ) 

 

 ىس إحمالي ودائع بىً البرهت الجضائشي ( : جى 10الجذٌو سكم )  

(2006 – 2010  . ) 

 الىخذة : مليىن دج

 
غ الؿىٍىاالخلا ٖلى مً بٖضاص الُالب اٖخماص اإلافذس :      2006لبىً البرهت الجؼاثغي   تٍع

،2007،2008،2009،2010. 
 

ملُىن صج ملاعهت  89963جُىعا بلغ  2010سجل بىض بحمالي الىصاج٘ زالٌ الؿىت اإلاالُت 

اصة ملاعهت بؿىت ألاؾاؽ   %246بالؿىىاث اإلاايُيت، و هى ًمثل  ترحم هظا ال 2006هٍؼ خُىع ، ٍو

بذافع بكباٌ حمهىع اإلاىصٖحن في حٗامالتهم ٖلى بىً البرهت الجؼاثغي ،  اإلالخّى في بحمالي الىصاج٘ 

مذي ثلت حمهىس ًترحم  ، و مً حهت ؤزغي ت مً حه   الخذمت اإلافشفيت ؤلاظالميت الالسبىيت

 بإهه بىً بؾالمي . اكخىاٖهم، ٖلى افتراى   اإلاىدعين في إظالميت بىً البرهت الجضائشي 

ؼ مىكٗه وىؾُِ   و ًمىً لهظه اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخىامُت مً ؾىت ألزغي ؤن حؿمذ للبىً مً حٍٗؼ

ت .مهغفي بحن البىىن ألازغي ، و ججٗله ًدخل مىكٗا هاما   في الثدت اإلاهاعف الجؼاثٍغ
 
 

 .إحمالي جمىيالث بىً البرهت الجضائشي  جدليل ألاداء وفم جىىس   سابعا : 

الث اإلالضمت للٗمالء مً َغف بىً البرهت الجؼاثغي  وفم ٖضة نُغ و  جمثل بحمالي الخمٍى

لُت ، ؤخض ؤهم  اؾخسضاماث اإلاىاعص اإلاالُت لبىً البرهت الجؼاثغي  (  11) لجضٌو عكم، و اؤؾالُب جمٍى

الث اإلامىىخت مً البىً لؼباثىه .  الخالي ًبحن جُىع بحمالي الخمٍى

 

 

 

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 89963 76538 52464 45006 36531 إحمالي الىدائع

 %  246 % 210 %144 % 123 %100 ألاسكام اللياظيت
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 (  : جىىس إحمالي الخمىيل اإلامىىح للضبائً 11 الجذٌو سكم )

(2006 – 2010  . ) 

 دج الىخذة : مليىن                                                                                       
 

 2010 2009 2008 2007 2006 البـــــيان

 55689 59637 610 51 698 37 717 29 جمىيل الضبائً إحمالي

 %187 %201 % 174 % 127 %100 ألاسكام اللياظيت

 

غ الؿىٍىاالخلا ٖلى مً بٖضاص الُالب اٖخماص اإلافذس :  2008، 2007، 2006لبىً البرهت الجؼاثغي   تٍع

 . 2010و  2009،
 

ل اإلامىىح للؼباثً جُىع  قهض الث اعجف٘ مً ابحمالي الخمٍى   مؿخمغا ، بط ؤن حجم الخمٍى

 %187، بيؿبت اعجفإ كضعها 2010نهاًت ؾىت ملُىن صج  55689بلى  2006ملُىن صج ؾىت   29717

ني . للبىً ت الباإلاؿاهمت الفٗ،وهظا ما ًترحم   ل الاكخهاص الَى  في جمٍى

 

  جىىس الىديجت الفافيت العىىيت. جدليل ألاداء وفمخامعا :   

خماص ٖليها في جدلُل و جلُُم ؤصاء  حٗخبر الىدُجت الهافُت للبىً ؤخض اإلالاًِـ التي ًمىً الٖا

 – 2006البىً، و الجضٌو آلاحي ًمثل جُىع الىدُجت الهافُت لبىً البرهت الجؼاثغي في الفترة ) 

2010 ). 

 

 فيت العىىيت لبىً البرهت الجضائشي جىىس الىديجت الفا :(   12 الجذٌو سكم ) 

(2006 – 2010. ) 

 

 الىخذة : مليىن دج                                                                                       

 2010 2009 2008 2007 2006 البيان

 3243 2854 673 2 321 1 032 1 الىديجت الفافيت

 % 314 %  259 %  102 %  128 %100 ألاسكام اللياظيت

 

غ الؿىٍىاالخلا ٖلى مً بٖضاص الُالب اٖخماص اإلافذس :  2008، 2007، 2006لبىً البرهت الجؼاثغي   تٍع

 . 2010و  2009،
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( ؤن هخاثج بىً البرهت الجؼاثغي مىحبت مً ؾىت بلى ؤزغي وبىجحرة  12ًىضح الجضٌو عكم ) 

، لخدلم ؤهبر  2006ملاعهت بؿىت ألاؾاؽ  2010% ؾىت  314مخهاٖضة ، ولخخًاٖف بيؿبت 

الق بي  ملُىن صج ، وهظا الخُىع الىييبحر في ؤعباح البىً ، ٌكحرا بلي ؤن  3243ٖاثضاث لها ٖلى ؤلَا

صف٘ به بلي حسجُل مثل هظه  الجؼاثغ  الخىؾ٘ ألافلي والغؤس ي الظي َغؤ ٖلى واك٘ ٖمل البىً في

  الىخاثج الجُضة.
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 : دث الثاوياإلاب

 

 

 جمهيـــــذ :

ٖلى ببغاػ ججغبت بىً البرهت الجؼاثغي في مجاٌ جلُُم واجساط مً الضعاؾت  الجؼءًغهؼ هظا 

ت مً وحهت هٓغ ٖملُت ، وطلً اهُالكا مً صعاؾت جُبُلُت إلاكغوٕ ملترح ٖلى  اللغاعاث الاؾدثماٍع

لُت اإلاٗخمضة لضًه ، هظا ل وفم ؤخض الهُغ الخمٍى مً حهت ، ومً حهت ؤزغي مداولت  البىً للخمٍى

الىكىف ٖلى هُفُت زهم الخضفلاث الىلضًت اإلاخىلضة ًٖ اإلاكغوٕ ، ومضي مُابلتها إلاٗاًحر ومباصت 

ٗت ؤلاؾالمُت ،وم٘ الىمىطج ؤلاؾالمي اإلالترح للخهم .  الكَغ

 

 ٌ  : اإلاىلـــــب ألاو

 شي.ألاظغ الىظشيت  لذساظت الجذوي الاكخفادًت في بىً البرهت الجضائ

ؤهم ٌؿدىض ألاؾاؽ الىٓغي لضعاؾت الجضوي الاكخهاصًت في بىً البرهت الجؼاثغي ٖلى 

ل ،وهظا  ل وماؾؿخه ، وصعاؾت اإلاكغوٕ مدل الخمٍى اإلاغاخل التي حٗنى بضعاؾت الٗمُل َالب الخمٍى

 اإلايىهاث الخلىُت إلالف اإلاكغوٕ .

 

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 دساظــت العميل والب للخمىيــــــل .

ت ا -ألازغي غحره مً البىىن سُىة ؤولُت ،وهبىً البرهت الجؼاثغي  ه ًلىم الٗاملت في ْل  -لغبٍى

ل وماؾؿخه  ت بضعاؾت الٗمُل َالب الخمٍى مً زالٌ ٖضة مٗاًحر و ، اإلاىٓىمت اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

ة قغوٍ ، همداولت مىه الخللُل مً مساَغ حٗثر الٗمُل في ؤصاء التزامياجه ، و الخإهض مً مالء

 . الٗمُل وحضاعجه الاثخماهُت

 الاظخعالم عً العميل والب الخمىيل . : أوال

ل وفم الخُىاث الخالُت : خم الاؾخٗالم ًٖ الٗمُل َالب الخمٍى  ٍو

 .بىً البرهت الجضائشي  علىدساظت عمليت  إلاؽشوع ملترح للخمىيل 
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 :حمع البياهاث عً العميل  .1

 وطلً مً اإلاهاصع الخالُت :   

 :اإلاعدىذاث التي ًلذمها العميل  .أ 

ل ، ًد غم بىً البرهت الجؼاثغي ٖلى الخهٌى ٖلى كبل الخٗامل م٘ الٗمُل َالب الخمٍى

 :  ) ولها ؤو ؤغلبها ( اإلاؿدىضاث الخالُت 

   ؛ٖلض جإؾِـ اإلااؾؿت 

 ( وهظا مً الخ ... )قغهت طاث ؤؾهم، جًامً، فغصًت كيل اللاهىوي للماؾؿتال

  ؛ احل مٗغفت ؤلاحغاءاث اللاهىهُت الىاحب بجباٖها

 مت فٗال ؛ اللاث اثوهظا باليؿبت للماؾؿ ٖمغ اإلااؾؿت 

  ؛)نىاعي، زضماحي، ػعاعي......الخ(الخالي وكاٍ اإلااؾؿت هٕى 

  ٍ؛وسخت مً السجل الخجاعي ؤو  عزو ؤزغي جثبذ مؼاولت اليكا 

  ٕ؛بُان ًٖ الصخو اإلاسٌى له بصاعة اإلاكغو 

   ؛اإلاالىحن و وكاَاتهم 

  نىعة ًٖ ٖلىص اإلامخلياث ؤو ؤلاًجاعاث الخانت باإلاكغوٕ ؤو اليكاٍ الخالي. 

 :الخبرة العابلت في الخعامل مع العميل  .ب 

بن الخبرة الؿابلت في الخٗامل م٘ الٗمُل جدُذ للبىً مٗغفت ويُٗت ٖمُله ، مً الىاخُت 

 الضاثيُت و اإلاضًىهُت  و الخإهض مً ٖضم وحىص حٗثراث ؾابلت له ) الٗمُل ( .

 :خبرة حهاث أخشي في الخعامل مع العميل  .ج 

 الٗمُل و اإلاىعصًً الظًً ًخٗاملىن مٗه . لتي ًخٗامل مٗيهاا البىىن وطلً بالغحٕى بلى

 :الضياسة اإلايذاهيت إلاؤظعت العميل   .2

في البىً      ل بصخبه  اإلاؿاولحنًلىم ؤخض مْى اعة مُضاهُت إلالغ وكاٍ اإلااؾؿت َالبت الخمٍى ، بٍؼ

اعة الىكىف ٖلى الىاخُت الفىُت و ا ت الٗمُل هفؿه ؤو ؤخض مٗاوهُه و ًخم زالٌ الٍؼ لىاخُت الخجاٍع

 للميكيإة .

 

 .الحىم على الىفاءة الشخفيت و اإلاهىيت للعميل  :ثاهيا 

ًخم الخىم ٖلى الىفاءة الصخهُت و اإلاهىُت للٗمُل مً زالٌ ٖضة هىاحي، و التي جخمدىع 

ماٌ الخالُت التي ًماعؾها .  خيٌى زبرجه اإلاايُت في مُضان الٗمل، وألٖا
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  :الخبرة اإلااليت للعميل  .1

مً الًغوعي ؤن ًخإهض البىً ؤلاؾالمي مً زبرة وهفاءة  الٗمُل في اإلاُضان ؤو اإلاجاٌ الظي     

ت ) قغهت   –ًماعؽ فُه وكاَه ، بط ًجب ؤن ًخمخ٘ الٗمُل ؾىاء وان فغصا ٖاصًا ؤو شخهُت مٗىٍى

ت الالػمت إلصاعة وكاَه بىجاح هُئت –مىٓمت  –ماؾؿت   . ( بالىفاءة و اللضعة الفىُت و ؤلاصاٍع

 ألاعماٌ الحاليت التي ًماسظها العميل : .2

ل م٘ زبراجه الؿابلت ؤم جخٗاعى بكيل      وطلً للخإهض مً مضي  اجفاق اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

 هبحر .

 
 

 : الفشع الثاوي

 .اإلاشاخل التي حعبم دساظت اإلاؽشوع 

ل مً َغف بىً البرهت ال جؼاثغي  وفم كبل اإلاض ي في صعاؾت جفانُل اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

ؤؾـ وكىاٖض صعاؾت الجضوي الاكخهاصًت ، ال بض مً اؾخفاء بٌٗ اإلاغاخل الخمهُضًت ، والتي حٗخبر 

ت  للخإهض  مً اؾخفاء اإلاكغوٕ اإلالترح  لكغوٍ كاهىهُت ، حباثُت وؤزغي جىُٓمُت .  يغوٍع
 الخمىيل .جىىيً ملف أوال : 

ل جيىًٍ ملف قامل ًلضم للبىً   : ًدخىي ٖلى الٗىانغ الخالُتجخُلب ٖملُت الخمٍى

دضص فُه الٗمُل كُمت .1 ل ٍو ل و  َلب الخهٌى ٖلى الخمٍى  ؛مضجههظلً وهٕى الخمٍى

الجضوي صعاؾت جلىُت اكخهاصًت والتي جىضح مً زاللها اإلاُُٗاث الفىُت للمكغوٕ وصعاؾت  .2

لُت ، فىُت ، جمى  ل مً ٖضة هىاحي ) ؤولُت ، حؿٍى ٍلُت الاكخهاصًت للمكغوٕ اإلالترح للخمٍى

 ومالُت ( مٗضة مً َغف ؤهل الازخهام .

 

 بيافت بلى وزاثم ؤزغي ، وهي : 

ججاه  اإلاكغوٕ والٗمُل ناخب اإلاكغوٕ قهاصاث حباثُت وقبه حباثُت لخىيُذ ويُٗت  .1

 ؛مهلخت الًغاثب وججاه الضاثىحن

ت و جغكُت الاؾدثماع  .2  ؛ APSIقهاصة ووالت التركُت الٗلاٍع

 ؛وزاثم الخإمحن  .3

 .خانت بالٗمُل ) قهاصة اإلاُالص ، الجيؿُت ، الؿىابم الٗضلُت ...الخ( الىزاثم ال .4
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 .الخعشيف الؽامل و اليامل باإلاؽشوع ثاهيا: 

ل وفم اإلاٗلىماث الخالُت : ًخم  ف باإلاكغوٕ مدل الخمٍى  الخٍٗغ

 ؛للمكغوٕ الكيل اللاهىوي  .1

 اليكاٍ اإلاماعؽ ؛ .2

 ؛ميان بكامخه ٖىىان اإلاكغوٕ و  .3

 اؾدثماعي ؤو جىؾٗييي . َبُٗت اإلاكيييغوٕ  .4

 عكم خؿاب اإلاكغوٕ لضي بىً البرهت الجؼاثغي ؛ .5

 الخيلفت ؤلاحمالُت للمكغوٕ الجضًض ؛  .6

لي للمكغوٕ الجضًض ؛ .7  الهُيل الخمٍى

 ؛مـ ؾىىاث كاصمت خمحزاهُاث اإلاكغوٕ الؿابلت بن وحضث واإلالترخت ل .8

اإلالترح  لخمـ ؾىىاث ؾابلت بن وحضث وكاصمت للمكغوٕ حضٌو خؿاباث الىخاثج .9

ل  .للخمٍى

 
 ثالثا : الجهاث اإلاعىيت التي ًخىحه إليها اإلالف .

ل جخم وفم بن  اث ، وهي صعاؾت ملف الخمٍى  :ٖضة مؿخٍى

اإلادلُت لضي ؤخض فغوٕ بىً البرهت الجؼاثغي ، ونٌى اإلالف بلى الىوالت  بٗض  .1

ت ا، ًىحه اإلالف  اإلاجمٗت خٌى اإلاكغوٕ واؾدىاصا بلى اإلاٗلىماث  ل و بلى مضًٍغ لخمٍى

اصة صع  م إٖل  ؛كغوٕ في ؤحل ؤكهاه قهغاإلامغصوصًت   وجدلُل بُاهاجهت ؾاالدؿٍى

وبٗضها جلىم الىوالت بخلضًم ؤعاء واكتراخاث للؼبىن ًٖ الىلاثو بن وحضث في  .2

 ؛ اإلاكغوٕ

 ؛ ًغؾل بٗض طلً بلى لجىت اللغوى ، و هي الفانلت في ألامغ  .3

ل اإلاُلىبًخىحه بٗضها بلى اإلاضًغ الٗام لخلضًم عؤً .4  ؛ه خٌى اإلاكغوٕ و حجم الخمٍى

جم ًغؾل اإلالف بٗض اإلاغاخل الؿابلت بلى الىوالت الغثِؿُت ٖلى مؿخىي الٗانمت،  .5

خُث حٗاص هفـ الٗملُاث التي جم اللُام بها ٖلى مؿخىي الىوالت اإلادلُت، و بٗض 

 Ticketمىافلت اللجىت اإلاخسههيت في صعاؾيت اإلاكغوٖاث، جغؾل للىوالت جظهغة بطن 

d’autorisation و هى الضلُل اللاَ٘ ٖلى اإلاىافلت ،  . 
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 : الفشع الثالث

 الذساظت الخلىى اكخفادًت للمؽشوع.

ًلىم بىً البرهت الجؼاثغي بضعاؾت اإلاكغوٕ وفم ؤؾـ وصٖاثم الضعاؾت الاكخهاصًت للجضوي 

ل الالػم للمكغوٕ  بةخضي نُغ الخمى  ٍل ؤلاؾالمي اإلاٗخمضة ، للخإهض مً مضي بمياهُت جلضًم الخمٍى

 لضي البىً .

 : دساظت أهميت اإلاؽشوع . أوال  

ٗت ؤلاؾالمُت ،والتي ال ًيىن  ٘ الهالخت و اإلاىافلت لخٗالُم الكَغ ًلىم البىً هىا باهخلاء اإلاكاَع

 ؤو غغع ؤو حهالت ؤو غل ؤو جضلِـ ؤو
ً
مِِؿغ ؤو كماع ؤو غحر طلً مً  ؤول ؤمىاٌ  مىيٕى ٖملها عبا

غ وحمُ٘ ما ًخٗلم ،   َل ؤو ؤلايغاع باإلاؿلمحنالىاؽ بالبا واهتهان خغماتهم والخجياعة بالخىاٍػ

لها والخجاعة   بخهيُٗها ؤو حؿٍى
 
 غاث واإلاسضعاث والفىاخل ووؾاثل جغوٍجها .باإلاؿى

 

 . يت ليعى دذساظت الثاهيا : ال 

هظا في خالت  ختى و لى ؤْهغث الضعاؾت ؤن اإلاكغوٕ مغبذ ، فهظا ال ٌٗني هجاخه مؿخلبال ، و 

 وحىص هفـ اإلاىخج اإلاُغوح في الؿىق و بىمُاث هبحرة .

 

 .دساظت ميزاهياث اإلاؽشوع  ثالثا : 

ت للخمـ ؾىىاث  ًلىم الٗمُل َالب الخمىٍل بتزوٍض بىً البرهت الجؼاثغي بمحزاهُاث جلضًٍغ

) اإلاحزاهُاث  ظلًب تمً ؾىت بضء اليكاٍ ، و ؤًًا جلضًم الىزاثم اإلالخيل ابخضاءاإلالبلت هدض ؤصوى ، 

ل اإلالترح ، و حضٌو خؿاباث الىخاثج ...الخ ( و ٌكتٍر  ت ( هجضٌو ؤلاهخالواث و هُيل الخمٍى الخلضًٍغ

 فيها ؤن جيىن مٗخمضة مً َغف مداؾب كاهىوي  .

 

 .لمؽشوع اإلااليت لسابعا:  الذساظت 
ُت للبىً ، ٌكٕغ ا زخهاص ي للبىً بٗض اإلاىافلت ٖلى اإلاكغوٕ مً َغف هُئت الغكابت الكٖغ

اإلاحزاهُاث اإلالضمت ؾابلا ، خُث ًلىم هظا ألازحر بضعاؾت اإلاكغوٕ بةجبإ الُغق الخللُضًت  في صعاؾيت

اإلاإلىفت ، مً زالٌ ٖملُاث الخدلُل اإلاالي و الخىاػهاث اإلاالُت ، و اللُام بضعاؾت نافي اللُمت 

ل .  الخالُت للمكغوٕ اإلالترح للخمٍى
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 اث .: جلذًم المماه خامعا 

بٗض الضعاؾت التي جمذ ٖلى اإلاكغوٕ اإلالترح للخمىٍل ، ًلف البىً ٖلى الًماهاث التي 

ل ، خُث جيىن مخمثلت في الٗلاعاث ، و التي ًجب ؤن ال جلل ًٖ  ؾُلضمها الٗمُل ملابل الخمٍى

مً كُمت اللغى  ، و ًخم  جلُم الٗلاع مً َغف زبحر ٌُٗىه البىً  ) زبحر مدلف ( ،  %  120

غ بلى اإلاىزم لُخم ببغام ٖلض الغهً ،   خُث غه خٌى ويُٗت و كُمت الٗلاع  زم ًغؾل الخلٍغ ًلضم جلٍغ

و بٗض طلً ًلىم الٗمُل بفخذ اٖخماص لضي البىً ، ًً٘ فُه مبلغ مالي ًمثل اليؿبت التي ًخدملها 

خماص ًمىذ البىً للٗمُل َالب الخ ل اإلاكغوٕ ، و ٖلى ؤؾاؽ هظا الٖا ٍل قُيا مى الٗمُل في جمٍى

مً الخيلفت اليلُت للمكغوٕ ، إلجمام الٗملُت ، م٘ جُبُم بحغاءاث  جًمً  ،بيؿبت اإلابلغ اإلاخبلي

 ؤن الكًُ اإلامىىح للٗمُل مىحه للغغى اإلاخفم ٖلُه ، و لِـ ألغغاى ؤزغي .

 

 : جدذًذ وشيلت حعذًذ ألاكعاه . ظادظا 

ل اإلامىىح و مضجه . ًخم طلً مً زالٌ بٖضاص عػهامت  لٗملُت الدؿضًض خؿب هى      ٕ الخمٍى

 

 
 : اإلاىلب الثاوي

 بىً البرهت الجضائشي . فعلي بىاظىتإلاؽشوع  الجذوي الاكخفادًتدساظت 

ل مً َغف بىً البرهت  ت هملترح للخمٍى فُما ًلي مكغوٕ جلضمذ  به ؤخض الكغواث الجؼاثٍغ

لُت اإلاٗخمضة لضي البىً  هُغالؤخض وفم  ي الجؼاثغ  خم صعاؾخه وفم ألاؾـ و والظي ؾِ ،الخمٍى

 .   ( 01) ؤهٓغ اإلالخم عكم اإلاٗاًحر اإلاىخهجت مً َغف بصاعة بىً البرهت الجؼاثغي 

 

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 . جلذًم اإلاؤظعت والبت الخمىيل

لُت ؤلاؾالمُت مً َغف بىً البرهت  ل بالهُغ الخمٍى ًخم جلضًم اإلااؾؿت َالبت الخمٍى

ف ا خماص ٖلى الخٍٗغ فها للاهىوي لالجؼاثغي ، بااٖل فىُا اهُالكا  لماؾؿت ، وهظلً مً زالٌ حٍٗغ

 و آلاالث و اإلاٗضاث اإلاٗخمضة في طلً . امً اإلاىخجاث التي جيخجه

 

 



 

 

321 
 

 : أوال :   حعشيف اإلاؤظعت والبت الخمىيل

شصج  xxxxxx  اٌيييي( بغؤؾمSARLهي قغهت طاث مؿاولُت مدضوصة )      ، ؤوكإث بخاٍع

، ملغها    xxxxxxىت واإلاسجلت لضي السجل الخجاعي جدذ عكم  في والًت باج 2001/ 03/09

 ، قإع بىكغة ، اإلاىٓغ الجضًض / الخغاف بالجؼاثغ الٗانمت. 48الغثِس ي في  : 

وهي قغهت الىُان ألاٌو ًمثله الكٍغً ألاحىبي والكغهت هي هدُجت وحىص ٖالكت بحن هُاهحن ، 

بهفخه وهُال للكغهت الؿُض والىُان الثاوي ممثل  طاث مؿاولُت مدضوصة ، ملغها الغثِس ي في صبي ،

xxxxxx   . عثِـ مىخب مضًىت باجىت 

ض  م حمُ٘ مىخجاث الخبًر ت ، ووكاَها الغثِس ي هى بهخاج وحؿٍى و هي قغهت نىاُٖت ججاٍع

 والخىُُف والخضفئت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي  .

 23، هما خهلذ ٖلى ٖلض بًجاع إلاضة جل٘ وخضة ؤلاهخاج اإلاخٗللت بها في اإلاىُلت الهىاُٖت  

 . 02/01/2004ؾىت اٖخباعا مً 

 

 للمؤظعت .مجمىعت اإلاىخجاث الحاليت ثاهيا : 

في الىكذ لؿىت ، وجىفغ الكغهت ا مضاعٖلى   جلىم الكغهت خالُا بخهيُ٘ مىخجاث الخضفئت 

 صج . 170،000،000.00   كُمخهما ب وخضة  12000  للبُ٘ الغاهً 

 

 .إلاؤظعت  في ا ث ؤلاهخاج الحاليتآال ثالثا : 

ٗنى بمٗضاث ؤلاهخاج اإلاخىفغة خالُا في وخضة بني ٖمغان ٌ  اإلاىالي اإلابلغ اإلاىضح في الجضٌو 

 في اإلاساَغ الهىاُٖت .  وجلُُمها مً كبل زبحر

 

                                                . إلاؤظعتفي ا آالث ؤلاهخاج الحاليت( :  13الجذٌو سكم ) 

الىخذة : دج                                                                                                                

 الليمت العىكيت

 

 الىبيعت جاسيخ اإلالىيت الليمت اإلافشح بها

 آالث ؤلاهخاج  ـٌى الثابخت :ألا  +++++++ +++++++ 43.999000

 اإلاجمىع +++++++ +++++++ 43.999000

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (
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 : الفشع الثاوي

 . مً وشف البىً  اإلالترح للخمىيل اإلاؽشوعجلذًم 

ل ، ًيىن مً زالٌ جلضًم اإلاكغوٕ اإلالترح ٖلى بىً البرهت الجؼاثغي لل ف خمٍى اليامل الخٍٗغ

ل ،وجيلفخه الجضًض اإلاكغوٕب لُت اإلالترخت للخمٍى ل  ،وؤلاحمالُت  ، والهُغت الخمٍى الغغى مً الخمٍى

 اإلاُلىب ، وؤزحرا صواف٘ الخىؾ٘ الاؾدثماعي للماؾؿت .

 .اإلالترح للخمىيل اإلاؽشوعبالخعشيف أوال : 

ل م ف اإلاكغوٕ اإلالترح  للخمٍى فا بىىُا وآزغ ًخم حٍٗغ ً َغف بىً البرهت الجؼاثغي  ، حٍٗغ

ا ، هما هى مىضح في الجضٌو  الخالي :  ججاٍع

 

 ( : بىاكت حعشيفيت  للمؽشوع اإلالترح للخمىيل . 14الجذٌو سكم ) 
 

 الخعشيف الخجاسي  الخعشيف البىيي 

                 

 xxxx/104سكم اإلالف                

 .21/03/2011جاسيخ ؤلاًذاع :     

 .  وكاٍ جىؾعيوؽاه الؽشهت :        

 . صًىاعا حؼاثغي                 عملت الحعاب البىيي : 

ت    العملت الفعبت  :   مخىٖى

 .1ملابل 1         ظعش الفشف :
 

    Yالؽشهت :

 الغشك : جفييع سخاهاث بالغاص ومىيفاث الهىاء

 سأط اإلااٌ : بالذًىاس الجضائشي عملت 

 .SARL اللاهىوي للمؤظعت :  الؽيل

  . ؼاسع بىكشة ، اإلاىظش الجذًذ  xxx  العىىان :

 الىالًت : الجضائش 

 الذائشة  : الحشاػ

 البلذًت  : الحشاػ

 XXXXXXXXهاجف / فاهغ :

 XXXXXXXXالؽشيً : 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 ثاهيا : الفيغت الخمىيليت اإلالترخت للخمىيل .

لُت اإلاُبلت في بىً البرهت الجؼاثغي  ل بةخضي الهُغ الخمٍى ل اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى ًخم جمٍى

 ، وهي : 

ل : اإلاُلىب لبلغ اإلا .1  ؛ صج690,00 983 81لخمٍى

ل ججهحزاث  .2 ل اإلاُلىب :   جمٍى ل الخإححري اإلاىخهي ؤلاهخاج وفم نُغت هٕى الخمٍى الخمٍى

 بالخملًُ؛

ل .3  ؾىىاث ؛ 05 : مضة الخمٍى
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ل الخإححري :  .4  . %  7,5الهامل الؿىىي للخمٍى

 

  .الخيلفت ؤلاحماليت للمؽشوع الجذًذ ثالثا : 

ل مً زالخيلفت ؤلاحمالُت للمكغوٕ الخى خلخو ج ل  الٌ وؿب ؾعي اإلالترح للخمٍى الخمٍى

 ضٌو الخالي :في الجاإلاىضخت  

 

 الجذًذ  . جمىيل اإلاؽشوعوعب (  :   15 حذٌو سكم )

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 الىخذة : مليىن دج 
 

 مفذس الخمىيل اإلابلغ %

 سأط اإلااٌ الخاؿ 35.136 % 30

70 % 81.983 
 اللشوك اإلافشفيت

 اإلاجمىع 117.119 % 100

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 

 سابعا : الغشك مً الخمىيل اإلاىلىب .

ل اإلاُلىب بمكغوٕ جىؾٗت واكخىاء وخضة اهخاج حضًضة  التي اؾخىملذ خىالي   -ًخٗلم الخمٍى

ل   ٌؿخ اوهظ -٪ مً ٖملُت البىاء ، والتي جل٘ في اإلاىُلت الهىاُٖت في باجىت، 90 سضم لغغى الخمٍى

الخهٌى ٖلى وؾاثل ؤلاهخاج للكغهت إلاىاهبت الُلب اإلاتزاًض في الؿىق الخالُت،  والتي تهضف 

ت حضًضة مً اإلاىخجاث ، وهي  ت مىاٍػ اصة كضعة الكغهت وحكغُلها في مجمٖى بالضعحت ألاولى بلى ٍػ

ض والدسخحن .   اإلاىخجاث الخانت بمىُفاث الهىاء و الخبًر

 

 ، وحكمل :² م 8800ًضة بىِذ ٖلى مؿاخت الىخضة ؤلاهخاحُت الجض

ً   قاعفذ ٖلى الاهتهاء؛ لإلهخاجبىاًت   .1  والخسٍؼ

 مبنى بصاعي مً َابلحن؛  .2

 اإلاباوي اإلالخلت )الخغاؾت ، ومدٌى اإلادُت ، مُبش ، واإلاغافم الصخُت  (. .3
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با    فلت(صج )اٖخماصا ٖلى الخبرة اإلاغ  80،700،000.00اللُمت ؤلاحمالُت لهظه  ألانٌى هي جلٍغ

ض مً الٗمل. وم٘ طلً،   وبغُت الخهٌى ٖلى مغافم ؤلاهخاج ، ال جؼاٌ هىان خاحت بلى مٍؼ

 

 خامعا : دوافع الخىظع الاظدثماسي للمؽشوع  .

 ًغح٘ لٗضة  ٖىامل ، منها : ىؾ٘والضاف٘ وعاء هظا الخ

ت والؿىً الخضًضًت ،   .1 جىافغ وؾاثل الاجهاٌ اإلاسخلفت ، و قبىت الُغق البًر

 هم ؛25ع ٖلى بٗض  واإلاُا

اصة الُلب ٖلى مىخجاث الكغهت   .2  زهىنا في اإلاغجفٗاث والصخغاء ؛ٍػ

 وفغة الُض الٗاملت  اإلااهلت ؛ .3

 

غ بغهامج اؾتراجُجي واؾ٘  مً هاخُت ؤزغي ، فةن هظا الخمضًض هى ؤًًا حؼء مً مكغوٕ جٍُى

اث ٖضة للكغهت.  الىُاق ٖلى مؿخٍى

 

 

 

 : الفشع الثالث

 الذساظت الدعىيليت للمؽشوع الجذًذ

لُت للمكغوٕ الاؾدثماعي الجضًض ،ليىن مىخجاث  مً الًغوعي بصعاج الضعاؾت الدؿٍى

 ىكىف ٖلى ؤهم اإلاساَغ التي كض جدٌى صون بكامت اإلاكغوٕ .ال ٍم ، و اإلاكغوٕ مىحهت للدؿى 

 . العمالء اإلادخملين والفعليين دساظت أوال :  

صلى بها ناخب اإلاكغوٕ  )مً مىك٘ ؾىهلغاػ( ، فةن الجؼاثغ جخيىن ووفلا لإلخهاءاث التي ؤ

٪  40٪، م٘ عبِ خىالي  1.5م٘ مٗضٌ همى ؾىىي كضعه  2001ملُىن ؤؾغة في ٖام  4.5مً هدى 

 ٪ بالىهغباء. 60بالغاػ و 

ا مً حم 210.000باإليافت بلى طلً ، ًخم بىاء هدى  ُ٘ ألاهىإ ، وخضة  ؾىىُت ؾىٍى

ؿخسضم   مجزلُت  بي   ، م٘ مٗضٌ حغُحر ؾىىي لألحهؼة الىهغو مجزلُت   الىهغو  ألاؾغ ألاحهؼة مً٪  80َو

 ٪ ول ٖام  . 10

في ؾُاق ؤوؾ٘، فةن الُلب  في مجاٌ مىُفاث الهىاء ؤهثر جغهحزا في اإلاىاَم الجىىبُت و

 صعحت مئىٍت في الهُف . 40صعحاث الخغاعة   للجؼاثغ، م٘ مخىؾِ 
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زهىنا في مىُلت الهًاب الٗلُا ، وبلى خض ؤكل ٖلى ٌَى لخضفئت و الخاحت اإلاتزاًضة ل

ض  ، الؿاخل  فخيىن الخاحت بليها ٖلى مؿخىي  حمُ٘ ؤهداء البالص.ؤما باليؿبت إلاجاٌ الخبًر

لى طلً فةن جىكٗاث الُلب اإلادخمل بسهىم ول هٕى مً اإلاٗضاث  ٖلى مضاع زمـ ٖو

 الف (.ًيىن  وفلا للمسُِ ؤصهاه )باآلؾىىاث اإلاخىكٗت 

 

 (  :  الىلب اإلاخىكع على مىخجاث اإلاؽشوع. 26الؽيل سكم ) 

   

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

            

 

 .العشك  ثاهيا : دساظت 

ىُت وصولُت ، مً بحن ؤهبرها في اإلاىافؿحن الغثِؿُحن مً  الن ب ت اإلاسخلفت َو ٗالماث الخجاٍع

٪، و الٗغى الخالي ال ًؼاٌ غحر واف  35خهت ؾىكُت كضعها ( م٘ مخىؾِ ENIEM)  الؿىق بهُام

 الؿٗغ. باليؿبت بلى الُلب اإلاتزاًض مً خُث الجىصة

 

 مؤن الاظتهالن العىىي للمؽشوع الجذًذ:مىاد و  :  ثالثا

 ص و اإلاان اإلاٗضة لدكغُل اإلاكغوٕ ، وهي ملخهت في الجضٌو الخالي :وهي جسو اإلاىا

 

 

 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
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 مؤن الاظتهالن العىىي للمؽشوع .مىاد و   (  : 16حذٌو سكم )  
 

  الىخذة : دج 

  الىخذة الىميت ظعش الؽشاء اإلابلغ ؤلاحمالي

 اإلافاسيف

777.180000 xxxxx xxxxx xxxxx مىاد ومؤن لالظتهالن 

 xxxxx xxxxx xxxxx  

777.180000 xxxxx xxxxx xxxxx اإلاجمىع 

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 

 

 : دساظت حجم اإلابيعاث اإلاخىكعت للمؽشوع . سابعا

م م دلُا وصولُا ، وجم جلضًغ اللُمت البُُٗت اإلاكغوٕ في ألاؾاؽ مىخجاجه مٗضة للدؿٍى

 ؤلاحمالُت  للؿىىاث الخمؿت اللاصمت إلاىخجاث اإلاكغوٕ هما ًلي : 

 

 (  : اإلابيعاث ؤلاحماليت للمؽشوع الجذًذ .17حذٌو سكم )
 

  الىخذة : دج          

  الىخذة الىميت ظعش الىخذة اإلابلغ

 الخعيين

928.200000 xxxxx xxxxx xxxxx  جىييف الهىاء  ث الخذفةت ،بيع آال

ذ  والخبًر

928.200000 xxxxx xxxxx xxxxx 
 اإلاجمىع

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخفشف (
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الخمؿت اإلاؿخلبلُت للمكغوٕ  ًىضح اإلابُٗاث اإلالغعة و اإلاخىكٗت  للؿىىاث والجضٌو اإلاىالي

 هما ًلي : ول ؾىت ٖلى خضي ، 

 

 

 (   : اإلابيعاث اإلالشسة خالٌ العىىاث الخمغ اللادمت . 18حذٌو سكم  )  

 

 الىخذة : دج       

 

AN  5  AN  4     AN 3  AN 2 AN  1                     

 الخعيين      

جىييف  بيع آالث الخذفةت ، 397.520000 627.000000 694.100000 835.000000 928.200000

ذ  الهىاء والخبًر

928.200000 835.000000 694.100000 627.000000 397.520000 
 اإلاجمىع

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 

بُاهاث الجضٌو ؤٖاله بلى اعجفإ كُمت اإلابُٗاث اإلالغعة للمكغوٕ الجضًض مً ؾىت بلى  حكحر 

ض ، مما ٌٗني اعجفإ ٖىاثضؤزغي وبىجحرة حُضة فُما ًسو آالث الخضفئت و ؤحهؼة الخىُُف و   الخبًر

 اإلااؾؿت .
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 : اإلاىلب الثالث

 اإلااليت . دساظت الجذوي الفىيت ، الخمىيليت و

غاخل ألازحرة مً صعاؾت الجضوي في بىً البرهت الجؼاثغي ، ًخم الترهحز ٖلى صعاؾت في اإلا

لُت ، والجاهب ألازحر ألاهثر ؤهم هى صعاؾت وجدلُل الغبدُت  اإلاكغوٕ مً الىاخُت الفىُت ، و الخمٍى

ت   .( 01) ؤهٓغ اإلالخم عكم الكا  مً ٖملُاث زهم الخضفلاث الىلضًت اهُالخجاٍع

 

 

 ٌ  : الفشع ألاو

 . دساظت الجذوي الفىيت

اإلاخٗللت الجىاهب ألاؾاؾُت في بىً البرهت الجؼاثغي ٖلى جدلُل صعاؾت الجضوي الفىُت  جلىم

الكغل  نبوؤًًا مىا،  بٗملُت الخهيُ٘ واإلاىخجاث  اإلالترخت مً َغف اإلاكغوٕ الجضًض 

  اإلاؿخدضزت.

 اإلالترخت . هبزة مىحضة عً عمليت الخفييعأوال : 

ض التي  اثىُفممً سخاهاث ، و وخضاث مسخلفت  جغهُب  ٖلى  ٌٗمل اإلاكغوٕ الهىاء والخبًر

 جلىم ٖلى اإلايىهاث اإلاؿخىعصة.

 

 . اإلاشاد إهخاحها في الاظدثماس الجذًذ  اث مجمىعت اإلاىخجثاهيا : 

 ٖلى الىدى الخالي : وهي        

 ، وجخمثل في :خذفةتآالث ال .1

  11000• سخاهاث الغاػ CKL؛ 

  9000• سخاهاث الغاػ CKL؛ 

   اإلااػوث ؛ سخاهاث 

 ؛سخان اإلاُاه 

 ،وجخمثل في : الهىاء مىيفاث .2

 WINDOW TYPE؛ 

  ؛الاوكلاق وخضة 

  ؛ الاوكلاقمتعدد 

 ً؛الخىُُف الهىاجي  زؼاث 
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  ُبؤحهؼة  .جَغ

ذأحهضة  .3  ،وجخمثل في : الخبًر

 ؛ اإلاُاه مبرصاث 

  الثالحاث . 

 

 . ثالثا : مىاـب الؽغل اإلاعخدذثت 

فحن اإلاىحىصًً لضيها مً زالٌ وفلا لهاخب اإلا ؼ ٖضص اإلاْى كغوٕ، فةن الكغهت حٗتزم حٍٗؼ

جي إلاسخلف ؤوكُت الكغهت هما هى مفهل في الجضٌو  فحن الالػمحن للخىفُظ الخضٍع  .ؤصهاه حُٗحن اإلاْى

 

 ( : مىاـب الؽغل اإلاعخدذثت في اإلاؽشوع الجذًذ . 19حذٌو سكم ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .الىخذة : شخق 

 

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE : CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N+4 N+3 N+2 N+1 N  

 ؤلاواساث 12 12 12 12 12

 الفىين 10 10 10 10 10

 العاملين 78 104 120 137 156

 عى اإلاجم 100 126 142 159 178
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 : يالفشع الثاو

 . مفادس الخمىيل والخجهيزاث اإلاىلىب جمىيلها

لها جىضعج جدذ صعاؾت الجضوي اإلاالُت  ل و الخجهحزاث اإلاُلىب جمٍى صعاؾت مهاصع الخمٍى

 للمكغوٕ .

  اإلالترخت  للمؽشوع .مفادس الخمىيل أوال : 

 حؿعى الكغهت مً هظه الخىؾٗت  للخهٌى ٖلى الخمىٍل الخالي :  

ل الاؾدثماع بلُم .1 ٪ مً اإلابلغ  70ملُىن صج  مً البىً ، وهى ما ًمثل  81.983ت جمٍى

 ملُىن صج . 117.119ؤلاحمالي اإلالضع ب  

له مً البىً   ملؿم ٖلى الىدى الخالي : ملُىن صج   81.983و اإلابلغ اإلاُلىب جمٍى

 

 

 070777  ملُىن صج 100.000٪ مً وخضة ؤلاهخاج التي جلضع  70، ؤو ملُىن صج. 

  11.983  17.119٪ مً اإلابلغ لكغاء مٗضاث بيافُت بلُمت  70، ؤو صج ملُىن 

 . ملُىن صج

 

 

خماص اإلاؿدىضي  بي   .2  ٪  . 25صج ، بهامل  80،000،000.00الٖا

 

 

ٌى الاظدثماسيت للمؽشوع الجذًذ . ثاهيا  : ألـا

ل مً بىً البرهت الجؼاثغي  ًخُلب اإلاكغوٕ الخىؾعي اإلالترح مً َغف اإلااؾؿت َالبت الخمٍى

ت  جخيىن مً ألاعى و الخجهحزاث واإلاٗضاث وألاصواث الالػمت لبضء جىفُظ مجمى  ٖت ؤنٌى اؾدثماٍع

 وحكغُل اإلاكغوٕ ، وهي مبِىت في الجضٌو الخالي :
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 .كيمت اظدثماساث اإلاؽشوع( :  20حذٌو سكم  ) 

 USDو   الىخذة: دج                                                                                                          

 (USD = 85.92 DA 1ؾٗغ الهغف  : ) 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .   .  ) بخهغف (

جىُبم فلِ  وهي،  بالخفهُلاإلاُلىبت الخجهحزاث ل اإلامثلت في الجضٌو اإلاىالي جمثاللاثمت و

ٖلى اإلاىاص التي ؾِخم اؾخحراصها مً كبل الكغهت ألغغاى جىؾُ٘ وكاَها ، وجغفم فىاجحر قيلُت 

 طاث الهلت لهظه الضعاؾت.

 

 .(  : الخجهيزاث اإلاىلىبت بالخففيل للمؽشوع الجذًذ   21حذٌو سكم ) 

 الىخذة : دج                                                                                        

 (USD = 85.92 DA 1)ؾٗغ الهغف  :                                                                        
 

الذًىاس 

 الجضائشي 

العملت الفعبت 

USD 

 مفذس اإلالىيت                               الىخذة الىميت اإلامىن في الخاسج

 الخعيين           

      

12.995000 151.250000 RTC corporation 

LTD 
الخجهيزاث لىخذة اإلاىيفاث  .1 1 1

 الهىائيت

1.546000 18.000000 
OMADA S.A 

آلت اللىم الهيذسوليىيت هىع  .2 1 1

 2510أوسوبا 

2.578000 30.000000 OMADA S.A 1 1 3. وليىيت الفشامل الهيذس  لاغي

 HFT 50-20هىع 

 اإلاجمىع    199.250000 17.119000

 

 اإلافذس : 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

 الخمىيل عملت                            العملت الفعبت الذًىاس الجضائشي  اإلاجمىع

 الخعيين         

60.400000 

39.600000 

17.119000 

60.400000 

39.600000 

17.119000 

 xxxxxxxx   

xxxxxxxx 

xxxxxxxx 

 

 ألاعى 

 ججهحز / اإلادلُت 

 اإلاٗضاث وألاصواث 

117.119000 117.119000 199.250 USD اإلاجمىع 
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 : الفشع الثالث

 .  خفم الخذفلاث الىلذًت للمؽشوع اإلالترح للخمىيل
 

خضفلاث الىلضًت اإلاخىلضة ًٖ اإلاكغوٕ ًخم صعاؾتها في الجاهب الخام ٖملُت الخهم لل

ت ، وطلً بٗض صعاؾاث محزاهُاث اإلاكغوٕ الؿابلت لخمـ صوعاث ،وؤزغي  بخدلُل الغبدُت الخجاٍع

لى هظا ألاؾاؽ ؾىلخهغ الخىؾعي   مؿخلبلُت لالؾدثماع ،واؾخسغاج الجضاٌو الخانت بالىخاثج ، ٖو

 لخضفلاث الىلضًت للمكغوٕ وفم ؤؾـ ومٗاًحر بىً البرهت الجؼاثغي .ٖلى صعاؾت ٖملُت زهم ا

 . في بىً البرهت الجضائشي معذٌ الشبديت )معذٌ الخفم(خعاب :  أوال

هى الانُالح الظي ًُلله بىً ،و مٗضٌ جيلفت ألامىاٌ ب مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(ٌؿمى 

لت بؿُُت حضا ، جإزظ في ٖلى مٗضٌ زهم الخضفلاث الىلضًت ، و ًالجؼاثغي البرهت  دؿب بٍُغ

الخؿبان مٗضٌ ؾٗغ الفاثضة ) الغبا ( مًافا له هامل عبخي جلضًغي عاح٘ للبىً ،  وهى ًإزظ 

 الهُغت الخالُت :

 

 

 

 خُث ؤن : 

 K    :  ٗامل الغبدُت )مٗامل الخهم(ًغمؼ إلا. 

 i        : ت ًغمؼ لؿٗغ الفاثضة  الؿاثض في الؿىق اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

 r        :هامل الغبذ ؤلايافي ًغمؼ ل . 

 

 و لضًىا : 

 

  ت ٌؿاوي  . %  7,5ؾٗغ الفاثضة الؿاثض في الؿىق اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

  هامل الغبذ ؤلايافي اإلافغوى مً َغف بىً البرهت الجؼاثغي ملضع بييي   

1,5 % . 

 

ٌ في ٖالكت   هجض ؤن: مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(بالخٍٗى

   

riK  

K = 7,5 + 1,5 =  9% . 
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 : ( van )  ـافي الليمت الحاليتخعاب ثاهيا : 

ًخم خؿاب نافي اللُمت الخالُت للبُاهاث اإلاالُت للمكغوٕ  بٗض خهغ الخضفلاث الىلضًت 

ل ، وطلً هما ًلي :   الهافُت اإلاخىلضة ًٖ اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

 خعاب الخذفلاث الىلذًت الفافيت :  .1

خماص جدؿب نافي الخضفلاث الىلضًت الهافُت اإلاخىلضة ًٖ اإلا ل ، بااٖل كغوٕ اإلالترح للخمٍى

بت  للؿىىاث الخمؿت اإلاخىكٗت للىخاثج اإلاداؾبُت للمكغوٕ الجضًض  ٖلى الىخاثج الهافُت بٗض الًٍغ

 مًافا بليها كُمت ؤلاهخالواث وهُغح منها كُمت الضًىن التي جم حؿضًضها بن وحضث .

 

 في الجضٌو الخالي: طلً  هلخو و     

 

 . خعاب الخذفلاث الىلذًت الفافيت ( :  22 حذٌو سكم ) 

 

 دج .  1000الىخذة  :

 

 N 1+N 2+N 3+N N+4 البيان

 .الىديجت الفافيت 

 .ؤلاهخالن

16 164 

9 438 

27 771 

13 294 

42 860 

13 294 

29 006 

13 269 

32 114 

12 999 

 113 45 275 42 154 56 065 41 602 25 . إحمالي الخذفلاث الىلذًت

 .الىلذًتإحمالي الخذفلاث 

 .حعذًذ الذًىن 

25 602 

0 

41 065 

0 

56 154 

0 

42 275 

0 

45 113 

0 

 602 25 الخذفلاث الىلذًت الفافيت

 

41 065 

 

56 154 

 

42 275 

 

45 113 

 

مً بٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضاٌو خؿاباث الىخاثج اإلاخىكٗت للمكغوٕ اإلالترح  اإلافذس : 

ل اإلاغفل  ت م٘ صعاؾت اإلاكغوٕ.للخمٍى

    ؤلاهخالن .  +إحمالي الخذفلاث الىلذًت   =  الىديجت الفافيت 

    حعذًذ الذًىن . -الخذفلاث الىلذًت الفافيت =  إحمالي الخذفلاث الىلذًت 
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  بما ؤن الضًىن غحر مىحىصة لضي اإلاكغوٕ الجضًض لُخم حؿضًضها فةن الخضفلاث

ل الىلضًت الهافُت حؿاوي مباقغة بحمال ي الخضفلاث الىلضًت ، ؤما فُما ًسو الخمٍى

ل جإححري مىخهي بالخملًُ فهى لِـ صًىن .  الظي جدهلذ ٖلُه اإلااؾؿت في قيل جمٍى

  في خؿاب  كُمت الؼواةو هالخٔ ؤًًا ؤن بىً البرهت الجؼاثغي ال ًإزظ في الخؿبان

جإزحر ٖلى  نافي الخضفلاث الىلضًت ، و التي ؾُيىن لهاالىدُجت الهافُت وبالخالي 

 
 
خباع ، في خحن ؤهه وان مً اإلافترى بصعاحها في ٖملُت الىدُجت لى ؤ زظث بٗحن الٖا

، و ؤن الىٓام الاكخهاصي   البىً بؾالمُاخؿاب الخضفلاث الىلضًت باٖخباع ؤن 

 ؤلاؾالمي ًلغ بظلً . 

 جدذًذ معياس ـافي الليمت الحاليت : .2

خماص ٖلى في الجضٌو اإلاىالي ًخم خؿاب نافي اللُمت الخ مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الُت  بااٖل

 ، هما ًلي :  %  9الغبىي اإلاُبم مً َغف بىً البرهت الجؼاثغي  ، والظي ٌؿاوي  الخهم(

 

 ( : ـافي الليمت الحاليت للخذفلاث الىلذًت  23 الجذٌو سكم  )

 .للمؽشوع اإلالترح للخمىيل                 

 دج .  1000الىخذة  :

مً بٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضاٌو خؿاباث الىخاثج اإلاخىكٗت للمكغوٕ اإلالترح اإلافذس : 

ل اإلاغفلت م٘ صع   اؾت اإلاكغوٕ.للخمٍى

لخذفلاث الىلذًت ـافي ا العىىاث

 الذاخلت

 (الخفم)معامل  الشبديت لاممع

[    

الليمت الحاليت 

 للخذفلاث الىلذًت

N 

N +1 

N +2 

N +3 

N +4 

25 602 

41 065 

56 154 

42 275 

45 113 

0,917 

0,842 

0,772 

0,708 

0,650 

23 488 

34 564 

43 361 

29 949 

29 320 

 الىلذًت الذاخلتالحاليت  للخذفلاث  مجمىع الليم

 اللــــمت الحاليت  للخذفلاث الىلذًت الخاسحت

160682 

-  81 984         

 78698+  ( VAN) ـــافي الليمت الحـــــاليت  
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 ليل ؾىت هى : مٗامل الغبدُت )مٗامل الخهم(خُث ؤن 

 

 N              :                                                       =   =   0,917  .                           

 N    +1                         :                               =   =   0,842 . 

 N +2                       :                                 =   =    0,772. 

 N +3                       :                                 =   =   0,708. 

 N +4                   :                                     =   =   0,650. 

 )معذٌ الشبديت )معذٌ الخفم (K = )9 % . 

 

                                 بطن :

 

 

  .بما ؤن نافي اللُمت الخالُت للمكغوٕ مىحبت ، فةن اإلاكغوٕ طو مغصوصًت  

  

     .اإلايلف بالذساظت  ثالثا :  سأي

1:هخاثج الضعاؾت اإلافهلت للمكغوٕ ، حٗىـ ألازغ ؤلاًجابي لهظا اإلاكغوٕ ألؾباب ٖضة 
 

اثف مً خُث .1 جي ل، وبوكاء الْى اثف صاثمتٗضص هبحر مً جضٍع حؼء  امخهام وبالخالي، ْو

 اإلاىحىصة ؛ البُالت مً

لى الهُٗض الاكخهاصي  .3 ل بىاؾُت بىً البرهت الجؼاثغي ٌؿاهم اإلاكغوٕ اإلا ٖو لترح للخمٍى

اصة   وبمياهُت مىافؿت  اإلادلي الىاجج جىلُض واإلاؿاهمت في في اإلاىُلت اليكاٍ الهىاعيفي ٍػ

 اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ؛ حىصة

ت باإليافت بلى .2 ، فةن الكغهت الخغة في الؿىق الكغهت  ؾمٗتو  WAY الجُضة الٗالمت الخجاٍع

٘ إلا الخضفم جًمً   اإلاكغوٕ ؛  مُٗىت مً عبدُت وبالخاليجاتها ، ىخالؿَغ

 

 

                                                 
1
 BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  :  CANEVAS D’ETUDES DU PROJET  D’INVESTISSEME , 

AGENCE DE BATNA   403 .  .  ) بخهغف (

   2 <    78698000Van   
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 لى يىء اعجىا  ٖو  واملت  ؾُُغة  الخمؿىا مىك٘ اإلاكغوٕ  ، بلى) بصاعة البىً ( ٍػ

لى يىء، وجىفغ ٖىامل الثلت و ألامان وكاَها مجاٌ للمكغوٕ في   اإلاٗلىماث للبىً ، ٖو

ل اإلاكغوٕ بمضة اإلاظوىعة ؾابلا  ألاؾاؾُت بلُمت     ألاحل تمخىؾُ، هىص ي بخمٍى

 ؾماح. فترة قهغاؤ (06) منها ؾخت ؾىىاث( 05زمـ )  إلاضةصج  80،000،000.00

 

 .المماهاث سابعا : 

 وجخمثل في :           

 ؛خضة ؤلاهخاجلى عهً ٖلاعي  .1

 ؛اإلاٗضاث اإلامىلتبحٗهض   .2

 يض وافت اإلاساَغ ؛ الخإمحن الكامل  .3

 .هاث ألانلُتٖضم هفاًت الًما  تبيافُت في خاليماهاث عهً  .4
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 : اإلابدث الثالث

 

 

 

 جمهــيذ :

ت اإلاٗخمضة مً َغف بىً  في ْل اإلاٗاًحر الخللُضًت لضعاؾت وجلُُم اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

لُت ؤلاؾالمُت  ، وزانت في  ل بإخض الهُغ الخمٍى البرهت الجؼاثغي ، جم كبٌى اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

ضفلاث الىلضًت وفم ألاؾلىب الغبىي ، في خحن ؤهه في هظا اإلاىي٘ مً الجاهب اإلاخٗلم بسهم الخ

مٗامل الغبدُت الضعاؾت ؾِخم ازخباع ؤو بؾلاٍ البُاهاث اإلاالُت لىفـ اإلاكغوٕ الؿابم ٖلى همىطج 

ؤلاؾالمي الظي جم اكتراخه ، وطلً للىكىف ٖلى مضي حضوي اإلاكغوٕ  وفي هفـ (الخهم )مٗامل 

 هظا اإلالترح .الىكذ ٖلى مضي هجاٖت 

 

 

 : اإلاىلب ألاٌو 

 . عامل الشبديت )معامل الخفم (إلااإلالترح ؤلاظالمي خعاب مخغيراث الىمىرج 

ٌؿخضعي خؿاب مخغحراث الىمىطج ؤلاؾالمي اإلالترح بحغاء حٗضًالث خؿابُت ٖلى الىدُجت 

  ُ ى بحمالي ؤنىله ٗخمض ٖليها في خؿاب وؿبت عبذ البىً بلالهافُت لبىً البرهت الجؼاثغي ،و التي ؾ

 ، وهظا هامل الغبذ ؤلايافي الظي ًُلبه البىً وؤًًا مٗضٌ الخطخم الؿاثض في الجؼاثغ .

 

 ٌ  : الفشع ألاو

  خعاب الضواة لبىً البرهت الجضائشي 

وٗخمض ٖلى اإلاُُٗاث  2010لغغى خؿاب كُمت الؼواة في بىً البرهت الجؼاثغي للؿىت اإلاالُت 

غه الؿىىي اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلالضمت م مً زالٌ حضولي  2010ً َغف بىً البرهت الجؼاثغي في جلٍغ

ؤلاظالمي اإلالترح على ( الخفم معامل الشبديت )معامل جىبيم همىرج 

 . البياهاث اإلااليت للمؽشوع الجذًذ
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الخام باإلاحزاهُت اإلاداؾبُت    02عكم ) ؤهٓغ اإلالخم اإلاحزاهُت اإلاداؾبُت وحضٌو خؿاباث الىخاثج 

 ، هظا مً حهت . ( 2010للبىً لؿىت 

قغخها ومً حهت ؤزغي وٗخمض ٖلى كاٖضة خؿاب الؼواة الخانت بالكغواث ، و التي ؾبم 

 ؾابلا ، و هي : 

 

 

 

هجض ؤن البىىص التي جضزل في خؿاب  2010وبخدلُل ٖىانغ محزاهُت بىً البرهت الجؼاثغ لؿىت 

 الؼواة هي :

ٌى .  أوال : في حاهب ألـا

ت والًغاثب في اإلاحزاهُت هجض ؤن البىىص اإلاٗىُت  باؾخثىاء ألانٌى الثابخت وألانٌى الاؾدثماٍع

 بدؿاب الؼواة هي :

 :لت العيى  .1

 وهي جمثل الىلضًت اإلاخىفغة لضي البىً ، وجخلخو في الخؿاباث الخالُت : 

 ؛بالهىضوق  خؿاب 

 اإلاغهؼي الجؼاثغي ؛ البىً خؿاب لضي 

 . ضًت  خؿاب  مغهؼ الهيىن البًر

 دًىن معخدلت لبىً البرهت الجضائشي  :   .2

 خالُت :وهي جمثل صًىن بىً البرهت الجؼاثغي لضي الغحر ، وجىمً في الخؿاباث ال

  كغوى وخلىق ٖلى ماؾؿاث مالُت ؛ 

  . ًكغوى وخلىق ٖلى الؼباث 

 

 ثاهيا : في حاهب الخفىم :

بن الخؿاباث اإلاهمت في خؿاب الؼواة في حاهب الخهىم ، هي الضًىن التي ٖلى البىً لهالح 

 الغحر ، وهي :

 صًىن ججاه اإلااؾؿاث اإلاالُت ؛ .1

 العذادملذاس الضواة     =    ]    كيمت البماعت اإلاىحىدة  +  العيىلت اإلالذسة بالفىذوق أو البىً +  الذًً اإلاشحى   

 . %2,5775×  ـــــــــــــ  الذًىن التي على اإلاضوي للغير   [                                                                                  
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 صًىن ممثلت بؿىض ؛ .2

 صًىن ججاه الؼباثً. .3

 

ٖلى كاٖضة خؿاب  2010ةؾلاٍ البُاهاث الؿابلت الخانت باإلاحزاهُت اإلاداؾبُت لؿىت وب

 الؼواة ، هخدهل ٖلى الؼواة لبىً البرهت الجؼاثغ ي، هما هى مىضح في الجضٌو الخالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لؿىت ومً الجضٌو الؿابم ًخطح ؤن كُمت الؼواة  الىاحبت ألاصاء ٖلى بىً البرهت الجؼاثغي 

 .  دج 257742435474هي خىالي  :   2010

 

 . 2010(  : خعاب صواة بىً البرهت الجضائشي لعىت  24حذٌو سكم )  

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 الىخذة : دج.

 2010 انالبي

 0 .كيمت البماعت اإلاىحىدة

ذًت . العيىلت اإلالذسة بالفىذوق و البىً  72, 56609931855 اإلاشهضي ومشهض الفىىن البًر

 55770476861,68 دًىن معخدلت لبىً البرهت الجضائشي  :  

 . كغوى وخلىق ٖلى ماؾؿاث مالُت 

 . ًكغوى وخلىق ٖلى الؼباث 

 

81590721,94 

55688886139,74 

 (89977911940783)  ًىن لفالح الغير  : د

  صًىن ججاه اإلااؾؿاث اإلاالُت 

 ًصًىن ججاه الؼباث 

 صًىن ممثلت بؿىض  

 (14443133,10) 

 (65249230631,59) 

 (24714238176,14) 

 22402496776,57  وعاء الضواة

 57742435474160918 ( %.2,5775كيمت الضواة  )

 

غ الؿىىي  ي خماصا ٖلى البُاهاث اإلاالُت لبىً البرهت الجؼاثغ مً بٖضاص الُالب  اٖ اإلافذس :  . 2010، الخلٍغ
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 : الفشع الثاوي

 .اإلالترح  الشبديتمىاءمت  الىديجت الفافيت لبىً البرهت الجضائشي مع همىرج 

بت فلِ وال جسً٘  بن الىدُجت الهافُت التي ؤفصح ٖنها بىً البرهت الجؼاثغي هي بٗض الًٍغ

لى هظا ألاؾاؽ ؾِخم حٗضًل الىدُجت للؼواة  خباع ٖامل الؼواة .، ٖو  الهافُت لخإزظ بٗحن الٖا

 أوال :  خعاب الىديجت الفافيت بعذ الضواة والمشيبت لبىً البرهت الجضائشي .

بت  لبىً البرهت الجؼاثغي للؿىت اإلاالُت لغغ  ى خؿاب الىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

غه وٗخمض ٖلى اإلاُُٗاث اإلاالُت واإلاداؾبُت اإلالضمت مً َغف بى 2010 ً البرهت الجؼاثغي في جلٍغ

الخام بجضٌو خؿاباث  02عكم ) ؤهٓغ اإلالخم مً زالٌ حضٌو خؿاباث الىخاثج  2010الؿىىي 

 ( . 2010الىخاثج    للبىً لؿىت 

بت ًخم خؿابها بالٗالكت الخالُت :  والىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

 

 

ت جلضع  بت مُٗى هيؿبت مئٍى  .   %  28بيييي : م٘ الٗلم ؤن مٗضٌ الًٍغ

لت خؿاب الىدُجت الهافُت للبىً في الجضٌو الخالي :  وهلخو ٍَغ

 (  : الىديجت الفافيت بعذ الضواة والمشيبت لبىً البرهت الجضائشي . 25حذٌو سكم ) 

 لىخذة : دج.    ا                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                              

 الىخذة : دج

 

 2010 البيان

 4499118562,80 الىديجت ؤلاحماليت الخام 

 ) 257742435474)   كيمت الضواة 

 3921694208,38 ىديجت بعذ الضواة ال

 (109807437873464)  (%  28 كيمت المشيبت ) 

 282361983070336 الىديجت الفافيت 

 

غ الؿىىي  ي مً بٖضاص الُالب  اٖخماصا ٖلى البُاهاث اإلاالُت لبىً البرهت الجؼاثغ  اإلافذس :  . 2010، الخلٍغ

 كيمت المشيبت .     –    كيمت الضواة       –  الىديجت ؤلاحماليت الخام     =    الىديجت الفافيت
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بت فلِ  وبطا كاعها بحن الىدُجت الهافُت التي ؤفصح ٖنها بىً البرهت الجؼاثغي وهي بٗض الًٍغ

صج،  و الىدُجت الهافُت بٗض الؼواة  3 243 157 215,31 لؼواة ،و واهذ كُمخا هي : صون اخدؿاب ا

بت وهي  صج ،   41953738572764 :صج ،هجض ؤن كُمت الفغق بُنهما هي 282361983070336والًٍغ

ت جمثل     ، مما ٌٗني ؤن كُمت ؤعباح بىً البرهت الجؼاثغي هي مبالغ فيها مً  %  12,93وهيؿبت مإٍو

 هٓغ بؾالمُت ليىن البىً بؾالمي وحب ٖلُه صف٘ الؼواة ٖلى ؤعباح الكغواث ، هظا مً حهت . وحهت

مٗضٌ الغبدُت ومً حهت ؤزغي ، بطا ما جم اٖخماص الىدُجت الهافُت صون الؼواة في اخدؿاب 

، مما مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(وفم الىمىطج اإلالغح ؾخاصي بلى جطخُم )مٗضٌ الخهم(

ل بىاؾُت بىً البرهت الجؼاثغي . ًاصي بلى عفٌ ٘ ملترخت للخمٍى  ٖضة مكاَع

 

 ثاهيا :  خعاب وعبت ألاسباح العىىيت للبىً :

بت  م٘ كُمت  بن وؿبت الغبذ الؿىىي جم خؿابها بملاعهت  الىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

ٖلى اإلاحزاهُت  ا، اٖخماص 2010بحمالي ؤنٌى بىً البرهت الجؼاثغي زالٌ اليكاٍ الؿىىي لٗام 

 ،وطلً وفم الٗالكت الخالُت : ااإلاداؾبُت للبىً والىدُجت الهافُت التي جم خؿابها ؾابل

 

 

 

 خُث ؤن : 

      =       دج؛ 120508888168,18بحمالي ؤنٌى بىً البرهت الجؼاثغي 

     =  بت  دج.   282361983070336الىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

 

 ٗالكت الؿابلت هجض :الٖلى وبالخُبُم  

 

 . % 2,34=      100 × ( 120508888168,18/  282361983070336وعبت الشبذ العىىي =  ) 

 

 

  وهىخب :

 

 اإلالترح .مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(وهظه اليؿبت ؾُٗخمض ٖليها في خؿاب  

ٌ الىديجت الفافيت بعذ ال ] وعبت الشبذ العىىي =  .  100× [ البىً ضواة و المشيبت / مجمىع أـى

 

R   = 2,34 %  
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 : الفشع الثالث 

 ح.ؤلاظالمي وفم الىمىرج اإلالتر معذٌ الشبديت )معذٌ الخفم(خعاب 

ؤلاؾالمي وفم الىمىطج اإلالترح ، ال بض مً مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(لغغى خؿاب  

مٗضٌ  الٗاملت في الجؼاثغ ، الهافُت للبىىن ؤلاؾالمُتخؿاب هال مً وؿبت مخىؾِ الىدُجت 

 2011و مٗضٌ هامل الغبذ ؤلايافي  الظي ًُلبه بىً البرهت الجؼاثغي ،وطلً زالٌ ؾىت  الخطخم

خماص   . 2010ٖلى مُُٗاث ؾىت بااٖل

 العاملت في الجضائش .مخىظي الىديجت الفافيت للبىىن ؤلاظالميت أوال :  وعبت 

ت بىىحن بؾالمُحن ، هما بىً البرهت الجؼاثغي   –ًيكِ خالُا في الؿاخت اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

اإلاداؾبُت لبىً وهٓغ لغُاب اإلااقغاث اإلاالُت و   -ؤلاماعاحي ألانل  - وبىً الؿالم  –مدل الضعاؾت 

الم   داث إلاؿاولي البىً في وؾاثل ؤلٖا ت ؤو في جهٍغ غ ؾىٍى الؿالم الجؼاثغي ، ؾىاء في قيل جلاٍع

اعجىا للمهغف في ملغه  ت للبدث بٗض ٍػ الؿمُٗت ؤو اإلاىخىبت ، وامخىاٖهم بةفاصجىا باإلاٗلىماث الًغوٍع

لى هظا هىخفي بىً بؾالمي واخض ؤال وهى بىً البره ت الجؼاثغي بافتراى وحىص بىً الغثِس ي ، ٖو

ت .  بؾالمي واخض ٌٗمل في ْل اإلاىٓىمت اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

 وبالخالي فةن : 

       

  . 2010وعبت مخىظي أسباح البىىن ؤلاظالميت في الجضائش = وعبت أسباح بىً البرهت الجضائشي خالٌ عام        

   

 هما ًلي :    2010ثغي زالٌ الٗام لضًىا ؾابلا وؿبت الغبذ الؿىىي لبىً البرهت الجؼا

 

 وهىخب : 

 

 

                                                         

 

 

                                                 


ت مً الخضماث اإلاالُت وفلا ألخيام الج بضؤ مهغف الؿالم ؤلاؾالمي الخام مماعؾت وكاَاجه في  ؼاثغ مً زالٌ جلضًم مجمٖى

ٗت ؤلاؾالمُت في ٖام  ت ، 2008الكَغ  . لُيىن بظلً زاوي مهغف )بىً( بؾالمي ًلخدم الؿىق الجؼاثٍغ

 

N

R

R

n

i
i

 1
    =  R   = 2,34 %  

 

 
 

ٌ  ] وعبت الشبذ العىىي =  %  2,34=   100× [ البىً الىديجت الفافيت بعذ الضواة و المشيبت / مجمىع أـى
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 في الجضائش .معذٌ الخضخم ثاهيا : 

ت ، وهي ممثلت في البىً مٗضٌ الخطخم اإلاخده ل ٖلُه مً َغف الؿلُاث الىلضًت الجؼاثٍغ

 .1 2010ٗام الجؼاثغ ل في  %  3.9وؿبت واهذ كض بلغذ اإلاغهؼي ، 

 وهىخب :

  

 الزي ًىلبه بىً البرهت الجضائشي .لافي ؤلا شبذ الهامؾ ثالثا : 

مكغوٕ ما لظي ًُلبه البىً مً لهضف مً هامل الغبذ ؤلايافي اهما ؾبم وؤن طهغها ؤن  ا

    هى  لغغى الخٗىٌٍ ًٖ اإلاساَغ التي كض حكىب اإلاكغوٕ ، و ؤن جدضًض هامل الغبذ ؤلايافي

(m   )  ال ًيىن حؼافا، و ًخم اؾخسغاحه مً زالٌ خؿاب الاهدغاف اإلاُٗاعي الظي ًلِـ حكدذ 

 ،وطلً في وفم الهُغت ؤلاخهاثُت له  ، هما ًلي :      اإلادخملت خٌى كُمتها اإلاخىكٗت جىػَ٘ الٗىاثض

 

       

 

 

ل وفم اله لُت ولغغى خؿاب الاهدغاف اإلاُٗاعي لٗىاثض اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى ُغ الخمٍى

لبىً البرهت الجؼاثغي ، فةن طلً ًخُلب جىفغ جىػَٗاث اخخمالُت للٗىاثض اإلاخىكٗت للمكغوٕ ، والتي 

 ًخم بٖضاصها مً َغف زبحر بخهاجي واكخهاصي .

وهٓغا لٗضم جىفغ هظه الخىػَٗاث الاخخمالُت ، فةهىا هىخفي  بمٗضٌ هامل الغبذ ؤلايافي الظي 

ت مً ًُلبه بىً البرهت الجؼاث الظي جىول بلُه لضي البىً زبحر َغف غي ، واإلاٗض بهفت جلضًٍغ

ت  للمكغوٕ ، و هى ٌؿاوي    ،  وهىخب : % 1,5صعاؾت الغبدُت الخجاٍع

 

 

 

                                                 
1
اعة اإلاىك٘   ش ٍػ ني  لإلخهاء : الخطخم في الجؼاثغ ، جاٍع  . 12/01/2012اإلاىك٘ الغؾمي  للضًىان الَى

 http://www.ons.dz/-Indices-.html. 
 

 

I = 3,9 % 

m  = 1,5 %  
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ٌ في مٗاصلت   ؤلاؾالمي ،وهجض :مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(ومما ؾبم  ًمىً الخٍٗى

 

=>    K = 2,34 +3,9 + 1 ,5 = 7,74  % 

 

ؤلاؾالمي الخالي مً ؾٗغ الفاثضة الغبىي اإلافترى جُبُله مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(وهى 

ت للمكغوٖاث ،   2011زالٌ ؾىت في بىً البرهت الجؼاثغي  لغغى جدلُل الغبدُت الخجاٍع

لها وفم الهُغ ؤلاؾالمُت . ت  اإلاغاص جمٍى  الاؾدثماٍع

 

 

 :اإلاىلب الثاوي 

 ذًت للمؽشوع الجذًذ على أظاط الىمىرج اإلالترح .خفم الخذفلاث الىل

ل مً َغف بىً البرهت  ؾِخم في هظا الجؼء مً البدث  صعاؾت اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

الجؼاثغي بُغق وجلىُاث الىمىطج ؤلاؾالمي للخهم  ، وطلً للىكىف ٖلى مضي كبٌى اإلاكغوٕ مً 

 الىلضًت  .عفًه ، مً زالٌ مُٗاع نافي اللُمت الخالُت للخضفلاث 

 

 

 : الفشع ألاٌو 

 جىييف البياهاث اإلااليت للمؽشوع وفم همىرج الخفم اإلالترح .

لغغى مىاءمت بُاهاث اإلاكغوٕ اإلاغاص صعاؾت حضواه الاكخهاصًت  وفم ؤَغ وجلىُاث بؾالمُت ، 

ت  بالخُبُم ٖلى الىمىطج ؤلاؾالمي اإلالترح إلا ٗضٌ  وليي جيىن كابلت لضعاؾت وجدلُل عبدُتها الخجاٍع

له بالهُغ ؤلاؾالمُت  الخهم ، وان لؼاما فغى ػواة الكغواث ٖلى بُاهاث اإلاكغوٕ اإلاغاص جمٍى

بت .  الؾخسغاج الىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

 أوال :خعاب الضواة الىاحبت على اإلاؽشوع اإلالترح للخمىيل . 

، اإلاٗضة  ٖغوى الخجاعةبن الؼواة التي ججب ٖلى البُاهاث اإلاالُت للمكغوٕ جضزل في بَاع 

ل مً بىً البرهت الجؼاثغي هليىن للبُ٘، ،  ت ، وكاٍ الكغهت َالبت الخمٍى ي قغهت نىاُٖت ججاٍع

ض والخىُُف والخضفئت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي  م حمُ٘ مىخجاث الخبًر ووكاَها الغثِس ي هى بهخاج وحؿٍى

 :خؿاب  الؼواة  ، وبظلً جيىن البُاهاث  اإلاالُت التي جضزل في مٗاصلتوالضولي 

mIRK  
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ٌى : .1  في حاهب ألـا

 باؾخثىاء ألانٌى الثابخت في اإلاحزاهُت هجض ؤن البىىص اإلاٗىُت بدؿاب الؼواة هي :

   ؛ كُمت البًاٖت اإلاىحىصة 

   ً؛ الؿُىلت اإلالضعة بالهىضوق و البى 

   لهالح اإلاكغوٕ . الضًً اإلاغحى الؿضاص 

 في حاهب الخفىم : .2

هىم ، جخمثل في  الضًىن التي ٖلى اإلااؾؿت لهالح الغحر ، بن خؿاباث الؼواة في حاهب الخ

 وهي :

 .  ٕمجمٕى الضًىن اإلاؿخدلت ٖلى اإلاكغو 

 

ل  ت للمكغوٕ الجضًض اإلالترح للخمٍى وبةؾلاٍ البُاهاث الخانت باإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت الخلضًٍغ

هخدهل ٖلى الؼواة  بىاؾُت بىً البرهت الجؼاثغي ٖلى كاٖضة خؿاب الؼواة ) التي ؾبم ٖغيها (   ،

 لبىً البرهت الجؼاثغ ي، هما هى مىضح في الجضٌو الخالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خعاب كيمت الضواة الىاحبت على اإلاؽشوع اإلالترح للخمىيل  .(  :   26حذٌو سكم ) 

                                                                                                                                                 الىخذة ألف دج

 N 1+N 2+N 3+N N+4 البيان

 765 61 491 58 674 48 412 44 158 28 ىحىدةكيمت البماعت اإلا

العيىلت اإلالذسة بالفىذوق 

 582 46 602 29 971 12 006 9 849 7 و البىً

   510 101   355 91   949 75   399 53   166 24 الذًً اإلاشحى العذاد

 209857 179448 137594 106817 60173 اإلاجمىع

اإلاؽشوع الذًىن على 

 الجذًذ
(38 696) (60 953)   (66 966)   (82 942)   (104 911 )  

 + 104946 + 96506 + 70628 + 45864 + 21477 الىعاء الضهىي 

 2704798315 2487744215 182074367 118271446 5537569675 ( %.2,5775كيمت الضواة  )

 

ت اإلاغفلت  اإلافذس :  م٘ اإلاكغوٕ . مً بٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت الخلضًٍغ
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 ثاهيا : خعاب الىخائج الفافيت بعذ الضواة والمشيبت للمؽشوع الجذًذ .

ل بىاؾُت بىً  بت  للمكغوٕ اإلالترح للخمٍى لغغى خؿاب الىخاثج الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

ت لخمـ ؾىىاث مؿخلبلُت للمكغوٕ واإلاغفلت م٘ البرهت الجؼاثغي ،وٗخ مض ٖلى اإلاحزاهُاث الخلضًٍغ

ت والتي جم  ملف صعاؾت اإلاكغوٕ ، وهظلً ٖلى كُمت الؼواة الىاحبت الضف٘ ًٖ ول ؾىت جلضًٍغ

 خؿابها في الجضٌو الؿابم . 

بت ًخم خؿابها بالٗالكت الخالُت :  والىدُجت الهافُت بٗض الؼواة والًٍغ

 

 

ت جلضع بيييي :  م٘ الٗلم بت مُٗى هيؿبت مئٍى  .   %  30ؤن مٗضٌ الًٍغ

ل  في الجضٌو الخالي : لت خؿاب الىخاثج الهافُت للمكغوٕ اإلالترح للخمٍى  وهلخو ٍَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعذ الضواة و المشيبت . (  : خعاب الىخائج الفافيت للمؽشوع 27حذٌو سكم ) 

  الىخذة ألف دج 

 N 1+N 2+N 3+N N+4 البيان

 الىديجت ؤلاحماليت

 الخام  

15 606 27 213 42 302 41 437 45 877 

)    (182074367)    (118271446)  (5537569675)  كيمت الضواة 

2487744215) 

 (2704798315 ) 

 الىديجت بعذ

 الضواة  
15052,430325 26030,8554 40481,5633 38949,55785 43172,01685 

 كيمت المشيبت

  ( 30  %) 

(451577290975)  (7809725662 ) (12144746899 ( (116847867355) (129517605055)  

 الىديجت 

 الفافيت 

1053677012275 18221759878 28337709431 272647690495 302207411795 

 

ت اإلاغفلت م٘ اإلاكغوٕ .مً بٖضاص الُالب اٖخماص  اإلافذس :  ا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت الخلضًٍغ

 كيمت المشيبت .     –    كيمت الضواة       –  الىديجت ؤلاحماليت الخام     =    الىديجت الفافيت
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 : الفشع الثاوي

 .  ـافي الليمت الحاليت خفم الخذفلاث الىلذًت للمؽشوع الجذًذ وفم أظلىب 

ل التي ًلخض ي خؿاب نافي اللُمت  له بهُغ الخمٍى الخالُت للمكغوٕ الجضًض اإلاغاص جمٍى

ًلضمها بىً البرهت الجؼاثغي ، جدضًض وخهغ الخضفلاث الىلضًت الهافُت ، ومً زم زهمها وفم 

 ؤلاؾالمي الظي جم خؿابه ؾابلا .مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(

  .خعاب الخذفلاث الىلذًت الفافيت أوال : 

لضًت الهافُت اإلاخىلضة ًٖ اإلاكغوٕ اإلاغاص صعاؾت حضوها ًخم خؿاب الخضفلاث الى

بت    الاكخهاصًت في ْل مٗامل زهم بؾالمي  خماص ٖلى الىخاثج الهافُت بٗض الؼواة وبٗض الًٍغ بااٖل

للؿىىاث الخمؿت اإلاخىكٗت مًافا بليها كُمت ؤلاهخالواث وهُغح منها كُمت الضًىن التي جم حؿضًضها 

 بن وحضث .

 : في الجضٌو الخالي ىاث الؿابلت الخُ هلخو و  

 

 خعاب الخذفلاث الىلذًت الفافيت ( :  28 حذٌو سكم ) 

 دج .  1000الىخذة  :

 N 1+N 2+N 3+N N+4 البيان

 .الىديجت الفافيت

 . ؤلاهخالن

1053677012275 

9 438 

 

18221759878 

13 294 

28337709431 

13 294 

272647690495 

13 269 

302207411795 

12 999 

إحمالي الخذفلاث 

 الىلذًت

1997477012275 31515759878 41631709431 405337690495 432197411795 

إحمالي الخذفلاث 

 . الىلذًت

 . حعذًذ الذًىن 

1997477012275 

 

0 

 

31515759878 

 

0 

41631709431 

 

0 

405337690495 

 

0 

432197411795 

 

0 

الخذفلاث الىلذًت 

 الفافيت

1997477012275 31515759878 41631709431 405337690495 432197411795 

 

مً بٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضاٌو خؿاباث الىخاثج اإلاخىكٗت للمكغوٕ اإلالترح اإلافذس : 

ل اإلاغفلت م٘ صعاؾت اإلاكغوٕ.  للخمٍى
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 خُث ؤن : 

    ؤلاهخالن   +إحمالي الخذفلاث الىلذًت   =  الىديجت الفافيت. 

    حعذًذ الذًىن . -الخذفلاث الىلذًت الفافيت =  إحمالي الخذفلاث الىلذًت 

 

  بما ؤن الضًىن غحر مىحىصة لضي اإلاكغوٕ الجضًض لُخم حؿضًضها فةن الخضفلاث الىلضًت

ل الظي  الهافُت حؿاوي مباقغة بحمالي الخضفلاث الىلضًت ، ؤما فُما ًسو الخمٍى

ل  جإححري مىخهي بالخملًُ فهى لِـ صًىن . جدهلذ ٖلُه اإلااؾؿت في قيل جمٍى

 

 ؤلاظالمي .معذٌ الشبديت )معذٌ الخفم(ثاهيا : خعاب ـافي الليمت الحاليت وفم 

خماص ٖلى  مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ في الجضٌو اإلاىالي ًخم خؿاب نافي اللُمت الخالُت  بااٖل

 ، هما ًلي :  % 7,74ؤلاؾالمي اإلادؿىب ٖلى ؤؾاؽ الىمىطج اإلالترح ، والظي ٌؿاوي  الخهم(

 

 ( : ـافي الليمت الحاليت للخذفلاث الىلذًت 29 الجذٌو سكم  )

 .للمؽشوع اإلالترح للخمىيل                         

 . دج  1000الىخذة  :  

وٕ اإلالترح مً بٖضاص الُالب اٖخماصا ٖلى اإلاحزاهُاث اإلاداؾبُت وحضاٌو خؿاباث الىخاثج اإلاخىكٗت للمكغ اإلافذس : 

ل اإلاغفلت م٘ صعاؾت اإلاكغوٕ  للخمٍى

ـافي الخذفلاث الىلذًت  العىىاث

 الذاخلت

 الشبديت لاممع

 (الخفم)معامل 

    

 

 الليمت الحاليت للخذفلاث الىلذًت

N 

N +1 

N +2 

N +3 

N +4 

1997477012275 

31515759878 

41631709431 

405337690495 

432197411795 

0,928 

0,861 

0,799 

0,742 

0,689 

18536752273912 

27134793054958 

33263724435369 

30075799834729 

297787174726755 

 مجمىع الليمت الحاليت  للخذفلاث الىلذًت الذاخلت

 ث الىلذًت الخاسحتاللــــمت الحاليت  للخذفلا

138788,870716435 

     81 984                       -       

   -      568047870716435 ( VAN) ـــافي الليمت الحـــــاليت  
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 ليل ؾىت هى : مٗامل الغبدُت )مٗامل الخهم(خُث ؤن 

 

 N             :                                                 =   =  0,928                             

 N    +1                     :                             =   =  0,861  

 N +2                    :                           =   =    0,799 

 N +3                    :                           =   =  0,742 

 N +4                :                               =   =  0,689 

 )معذٌ الشبديت )معذٌ الخفم (K = )7,74 % . 

 

                                 بطن :

 

 

 

 

  . اإلاكغوٕ   بشفن ه ًخم الخىنُت ، فةه ؾالبت بما ؤن نافي اللُمت الخالُت للمكغوٕ و 

 

الغبىي اإلاٗخمضة مٗضٌ الغبدُت )مٗضٌ الخهم(ٖلى الغغم ؤهه في ْل اإلاٗاًحر الؿابلت لخؿاب 

( ، مما ٌٗني  ؤن ؤلاصاعة  +     78698في  بىً البرهت الجؼاثغي ؤفًذ بهافي كُمت خالُت مىحبت )

في الىدُجت و الفاعق اإلاسٌى لها باجساط اللغاع  في بىً البرهت الجؼاثغي ؤونذ بلبٌى اإلاكغوٕ  ، 

 .   فاعق هبحر حضا ى ، و ه   دج 13550287077الهافُت اإلادؿىبت وفم مٗضٌ زهم بؾالمي هي 

 

 

 

 

 

 

 

 

        VAN  =  -      222227222212222     <    2 
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 ﴾ الشابعالففل  خالـت ﴿

 

 

ٖلى يىء ما جم جلضًمه في هظا الفهل ،ًخطح حلُا ؤن ؤؾلىب بىً البرهت الجؼاثغي في 

لت الخللُضًت  في ؤي مغخلت مً مغاخلها ، وؤن  اجساط اللغاع الاؾدثماعي ال ًسخلف  ًٖ الٍُغ

مبضؤ الٗمل اإلاهغفي ؤلاؾالمي  ، فٗلى الٗىـ جماما بؾالمُت البىً غحر  واضخت همىهج ًىغؽ 

ل  ت بؿُُت وغحر صكُلت .، فهي ٍَغ

 

ت ، فىجض البىً ٌٗخمض ٖلى  وفُما ًسو الجؼء الظي ًغهؼ ٖلى جدلُل الغبدُت الخجاٍع

مٗضٌ وؤن واخض في الخلُُم وهى مُٗاع نافي اللُمت الخالُت صون بلُت اإلاٗاًحر ألازغي  ،   مُٗاع

مبالغ فُه الخهم(مٗضٌ عبدُت ) مٗضٌ  بال ى ما هطلً اإلاؿخسضم في الغبدُت ) مٗضٌ الخهم(

ا  ت اإلادغم قٖغ مما ًفخذ مجاال للكً خٌى ازخالف بىً البرهت ، ؤؾاؾه ؾٗغ الفاثضة الغبٍى

 .ٗمل في ْل اإلاىٓىمت اإلاهغفُت الخللُضًت ٌ جللُضيًٖ ؤي بىً  ؤلاؾالمي الجؼاثغي 

 

بيافت بلى ؤهه في هظا الفهل جم جإهُض مضي مالءمت الىمىطج اإلالترح همٗضٌ للخهم ،  

ل ٖلى بىً البرهت  زالٌ بزًاٖه لالزخباع مً  ٖلى هفـ بُاهاث اإلاكغوٕ اإلالترح للخمٍى

 .الجؼاثغي 
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 الخاثمة 
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 ﴾ ةــــــــــالخاثم ﴿
 

 

  ثمـــــــهيد :

 

 دزاطت عً كطىزها هى ؤلاطالمُت جىاحهها اإلاطازف التي اإلاخاؾس أطباب بسش أ ئن مً

ع الاكخطادًت الجدوي  ت للمشاَز الخطم أخد  الحالُت وطعسٌعخبر مىغىع اللُمت ئذ  ، الاطدثماٍز

ت ، ٍمثل طعس الفاةدة السبىي ألاداة و اإلاخغيراث اإلاهمت في الخلُُم اإلاالي للمشسوعاث الاطدثماٍز

ت، وبخاضت ئذا  همعدٌ لخطم اللُم آلاحلت في جلدًس زبدُت اإلاشسوعاث اإلاظخخدمت الاطدثماٍز

م  هىا هدزن جماما مىكف  .الاكخطاد ؤلاطالمي مً طعس الفاةدة وهى الخدٍس

م اإلاشسوعاث وهظسا  للىلظ في الخلىُاث و اللىاعد الىاظمت لعملُت اخخُاز و جلُُ

لت ؤلاطالمُت  لت البىىن الخللُدًت ئلى أدي ذلً بالبىىن ؤلاطالمُت ، بالؿٍس في اهتهاج أطلىب وؾٍس

ت دزاطت الجدوي الاكخطادًت للمشسوعاث الاطمجاٌ  عدا بعؼ الاخخالفاث الؿفُفت مً  -دثماٍز

ل  -الىاخُت الشسعُت  خاضت فُما ًخعلم بخطم الخدفلاث الىلدًت للمشسوعاث اإلالترخت للخمٍى

 .لفاضل الىخُد في عملُت الخطم هى االسبىي ، ئذ أغحى أن طعس الفاةدة 

في مجاٌ الباخثين لعدد مً مُت ُالسغم مً وحىد بعؼ اإلالترخاث الحظابُت و الخلُعلى 

 على أزع اإلالترخاث هره مً أي جؿبُم آلان ختى ًخم لم ههاف ،البىىن والاكخطاد ؤلاطالمُين 

ت مإشساث ئلى ًدُلها بما الىاكع  على هؿاق ؤلاطالمُت اإلاالُت الخدماث ضىاعت ئليها جسحع معُاٍز

ت معدالث الفاةدة  على غمىا أو ضساخت حعخمد الطىاعت شالذ ما خُث أوطع،     .مشخلاتها  أو السبٍى

 

 نتــائج الــــدراسة :

 

اثخاذ القرارات الاستثمارية في البنوك  إلاىغىع دزاطتالمً خالٌ ألافياز التي اطخعسغتها 

مجمىعت مً الخىضل ئلى  جم، إلاسالمية : من أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية 

 وذلً على الىدى الخالي : هخاةج عامت ، وهخاةج خاضت ،الىخاةج ، ملظمت ئلى 
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 أوال : النتائج العامة .

 

ت وألاوادًمُت للدزاطت ، و  الىخـــــــاةج العامت هي الىخـــــــاةج التي حعىــــــى بالىاخُت الىظٍس

 اإلاخمثـــــلت في مـــــا ًلي : 

 ٌظدىد ئلى العدٌ بين الحلىق  .1
ً
ًلُم مبدأ اإلاخاؾسة في اإلاطازف ؤلاطالمُت جالشما

 مع ؤلاطالمُت اإلاطازف في اإلاؿبلت لألدواث واإلاخاؾسة العاةد هُيل حشابه نوالالتزاماث ،و ئ

 الدًً، أدواث ؤلاطالمُت أهثر على اإلاالُت اإلاإطظاث هظيرتها  الخللُدًت، ٌعىد ئلى اعخماد

ئلى  اإلاشازهت واإلاػازبت والطُغ ألاخسي غير اإلاىلدة للدًىن ، مما اغؿسها مً بدال

 اإلاسحعُت   . الفاةدة بمإشساث مىخجاتها  حظعير في تالاطخعاه

ل وفم اإلاعاً .2 ر يئن البىىن ؤلاطالمُت في اخخُازها و جلُُمها للمشسوعاث اإلالترخت للخمٍى

ؤلاطالمُت  ججمع بين أهدافها الخاضت مً حهت و ألاهداف الشسعُت و اللىمُت مً حهت 

عت ؤلاطال اخترامها لإلؾاز العام لعمل البىىن أخسي ، في ظل  مُت أال وهي  الشَس

 .ؤلاطالمُت

ت بعىطس الصمً الاججاه اللاض ي بسب ئن .3 الظاةد في الاكخطادي الفىس هى ـ الفىاةد السبٍى

ً والباخثين في مجاٌ والاججاه الخاؾئ لدي الىثير السأطمالي،  ًً ئن لم هلل ول اإلافىٍس

في الىاكع هي   السبىي وأن  اإلابرزاث الشاتعت خٌى طعس الفاةدة الاكخطاد الاطالمي ، 

مدلٌى عملُت ؤلاكساع بظعس  هي اإلالطىدة براتها ، ألن لِظذ ول اإلابرزاث ولِظذ

ت مدددة طلفا ، مسبةدة جسهص على مبدأ جأحير الىلىد وفم فا ىؾت بمدة شمىُت وظبت مئٍى

 .جخخلف في آحالها 

 –ملابل الصمً  أهثر ما ًإهد أن طعس الفاةدة السبىي  هى ملابل جأحير الىلىد ولِعئن  .4

، هي ضُغت اللسع الحظً في الاكخطاد ؤلاطالمي ، التي ججعل مً -هظبب زةِس ي 

عملُت ؤلاكساع هي جبرع اإلالسع للملترع بمىفعت مإكخت للىلىد خالٌ مدة شمىُت 

يىن اإلالابل فيها هى الثىاب وألاحس في الدهُا و آلاخسة .  معُىت ، ٍو

لُم  ًفسق الاكخطاد ؤلاطالمي .5 بين اللُم الحاغسة واللُم آلاحلت للمبالغ الىلدًت، ٍو

ت للصمً كُمت مالُت   ألن اللسوع مبيُت  -في البُىع دون اللسوع وألامىاٌ السبٍى
ً
هظسا

عخمد الاكخطاد ؤلاطالمي- عل ؤلاخظان على بُع الظلم والبُع آلاحل ومظألت غع  َو

م دت على غسوزة الخفٍس   .لحاغس واإلاإحلبين ا وحعجل هأدلت شسعُت ضٍس
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 الىاظس في أدبُاث اإلاعامالث اإلاالُت في الفله ؤلاطالمي ًجد أن هىان مىكفين ججاه ئن .6

ادة في البُع باألحل ملابل الخأحُل ئذا ما اكترن  الصمً ، خُث هجده كد أباح الٍص

ادة في الدًً الثابذ في الرمت عىد  بيشاؾاث خلُلُت ، وفي اإلالابل هجده كد خّسم الٍص

 ٌ  ألاحل . خلى

ادة الثمً ألحل الصمً ،  .7 ذ واضحت في ٍش
ّ
هرا وكد زبذ في كُمت الصمً في البُع آلاحل ججل

الفىس الاكخطادي ؤلاطالمي عدم الدظاوي بين الىلد واليظِئت ، وال بين اإلاعجل واإلاإحل 

 ؛ ألن اإلاإحل أهلظ في اإلاالُت مً اإلاعجل .

والاكخطادًت ال ٌعني بالػسوزة  ئباخت السبا ئن مبدأ الخفػُل الصمني في اإلاعامالث اإلاالُت  .8

س ذلً  ،إؾسون لالكخطاد الىغعي في حاهبه اإلاالي هما ًسوج لرلً اإلا اإلادسم شسعا ،  وجبًر

د الفلهاء في الاعتراف بالهُيل الصمني لإلًساداث على البُىع فلـ دون طاةس ااطدى

 . اإلاعامالث ألاخسي 

عت الاطالمُت  منها وحىد مإشساث مالُت لخلُُم اإلاشسوعاث  .9 جخفم وأخيام الشَس

اإلاإشساث اإلاالُت البظُؿت التي ال حعخمد على الخطم وال حعترف باللُمت الصمىُت للىلىد، 

و اإلاإشساث التي حعخمد على خطم الخدفلاث الىلدًت والتي جلس بأن للىلىد كُمت شمىُت ، 

 ا ضافي اللُمت الحالُت . هوأهم

لت حعخبر .11 ت للمشسوعاث اإلاالي الخلُُم ؾسق  أهم مً الحالُت اللُمت ؾٍس ،  الاطدثماٍز

لت هره ولهرا للُذ دا الؿٍس الخللُدي وؤلاطالمي  الاكخطاد في والخدلُل البدث مً مٍص

أن ألاطاض الفىسي إلافهىم اللُمت الحالُت حاةص مً اإلاىظىز الفلهي على خد طىاء ، و 

  اطخخساج هره اللُمت حاةص .ؤلاطالمي وال ٌعني ذلً أن اطخخدام طعس الفاةدة في 

اإلاظخعمل في خظاب اللُمت الحالُت معامل السبدُت )معامل الخطم(ن ئ .11

السبىي هى طعس الفاةدة اإلاساد دزاطت حدواها الاكخطادًت ، لِع بالػسوزة للمشسوعاث 

عت ؤلاطالمُت   . أو زبدا مإهدااإلادسم في الشَس

في جلُُم واخخُاز )معامل الخطم(معامل السبدُت ئن الظبب السةِس ي الطخخدام  .12

ت ٌظدىد ئلى مبرز  ، و التي أال و هى اللُمت الصمىُت للىلىد أطاس ياإلاشسوعاث الاطدثماٍز

 .ججعل مً الصمً كُمت اكخطادًت وحب مساعاة جيلفتها اإلاظخلبلُت 
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أخد ألاخؿاء الشاتعت الاطخخدام بين الاكخطادًين هى الاعخلاد بأن طعس ئن  .13

الفاةدة هما ش يء واخد، والحلُلت أنهما طعسان مخخلفان ومعسفت ول الخطم وطعس 

 واخد منهما ال حعخمد على معسفت آلاخس.

ل ئلي جىُُف ضُغت شسعُت خازج ئؾاز مفهىم طعس الفاةدة ما لم خىضال ًمىًال  .14

ال ًمىً ججاهل التي أضبدذ خلُلت علمُت ، باللُمت الصمىُت للىلىد ًخم الاعتراف 

 . الاكخطاداإلاالُت و اإلاداطبت ، البىىن ، زها فيجأزيراتها ودو 

 اإلابالغ به جخطم هظعس الفاةدة طعس اطخخدامب طالميؤلا  الاكخطاد ال ٌعترف .15

غير مبيُت على  أخسي  أدواث اطخخدام مً ًماوع وال ، الحاغسة إلًجاد كُمتها آلاحلت

 الفاةدة .

منها السبذ، ، ئن الفىس الاكخطادي ؤلاطالمي ًدخىي على عدة ضىز لىماء اإلااٌ  .16

وعلى ذلً ٌعخبر السبذ مً وأن ؤلاطالم لم ًددد السبذ بيظبت معُىت ال ًجىش حعديها، 

اإلاىظىز ؤلاطالمي هى أطاض اخدظاب اللُمت الحالُت للخدفلاث الىلدًت اإلاظخلبلُت، 

همىذج  الخطم ؤلاطالمي ،اإلابني على ألازباح الفعلُت ممل ًجعل مىه مإشسا حُدا لبىاء 

  ولِظذ اإلادخملت .

ت  .17 ئن همىذج الخطم ؤلاطالمي الري ًيىن ضالحا وملبىال لخدلُل السبدُت الخجاٍز

ت ًجب أن ٌعخمد على معدالث أزباح خلُلُت واكعُت ولِظذ  للمشسوعاث الاطدثماٍز

اث اإلاخاؾسة بعين الاعخباز .، ئغافت ئلى مجسد اخخماالث  أخره معدٌ الخضخم و مظخٍى

ؤلاطالمي اإلالترح لخطم الخدفلاث معدٌ السبدُت )معدٌ الخطم(ئن همىذج  .18

الىلدًت اإلاظخلبلُت للمشسوعاث اإلاساد دزاطت حدواها الاكخطادًت ، ًمىً اعخماده 

اإلاالُت ؤلاطالمُت هبدًل إلاإشس الفاةدة السبىٍت في الخؿبُم مً ؾسف البىىن و اإلاإطظاث 

ل والاطدثماز الاطالمي ، وذلً هظسا لثبىث صحت هرا الىمىذج وئمياهُت  اإلالتزمت بالخمٍى

 ججظُده على أزع الىاكع ، عىع اإلالترخاث الظابلت في هرا اإلاجاٌ .
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  .اصة بدراسة حالة النتائج الخثانيا : 

 

هي الىخاةج التي حعنى بالجاهب العملي الخؿبُلي الخاص بدزاطت خالت بىً خاضت الىخاةج ال

ل ،   وخلطذ الدزاطت ئلى الىخاةج الخالُت : البرهت الجصاةسي وهرا اإلاشسوع اإلالترح للخمٍى

عت ؤلاطالمُت  .1 و اللاهىن  -ئن ئطالمُت البىً جلط ي بالػسوزة الالتزام بمبادب الشَس

و اطدبعاد السبا في وافت ألاعماٌ  –ي ًىظ على ذلً الخأطِس ي لبىً البرهت الجصاةس 

عت ؤلاطالمُت ، و ؤلاخالٌ  اإلاطسفُت مهما وان شيلها) السبا ( ، هى مبدأ مً مبادب الشَس

بمبدأ مً هره اإلابادب ًثير الشيىن خٌى مدي ئطالمُت البىً ، و التي حظخدعي 

ً الشسعُين ئًجاد مبرزاث شسعُت بالدزحت  باللاةمين على ئدازة البىً ، و اإلاظدشاٍز

 ألاولى ، و مبرزاث اكخطادًت مىؿلُت بالدزحت الثاهُت ، لدخؼ أي شيىن جثاز خىله.

بي لدي العاملين في بىً البرهت الجصاةسي  في حاهب جلُُم و  .2 هىان هلظ في الجاهب الخدٍز

ع وفم اإلابادب  ؤلاطالمُت ، وهرا بظبب اعخماد البىً  على ئؾازاث و اهذ اخخُاز اإلاشاَز

ت ،مما ًإزس بدوزه على طير العملُاث الاةخماهُت ، و  في ألاطاض مىظفت في البىىن السبٍى

خاضت أهه مً  أطباب حعثر العمالء هى غعف اليىادز العاملت في مجاٌ مىذ الاةخمان 

بالبىـىن  ، وجصاًـد مىؿـم الحىـم الشخص ي على ألامىز في ممازطت وظُفت مىذ الاةخمان 

ً .بالبىىن ؤلاطال   مُت لظبب هلظ الخبرة و الخيٍى

في خظاب ضافي الخدفلاث  كُمت الصواةن بىً البرهت الجصاةسي ال ًأخر في الحظبان ئ .3

في البُاهاث واللىاةم اإلاالُت للبىً ، على السغم مً ئكساز  ا، وهي ال جظهس أطاطالىلدًت 

وكُمت الصواة لى ، مجمىعت البرهت اإلاطسفُت إلابدأ الصواة في خظاباث الىخاةج الخاضت بها 

بت  ، في خين أهه وان مً هبير لها جأزير  ال وان خظبذ في الىدُجت الطافُت بعد الػٍس

، و أن  البىً ئطالميث الىلدًت باعخباز أن اإلافترع ئدزاحها في عملُت خظاب الخدفلا

 الىظام الاكخطادي  ؤلاطالمي ًلس برلً . 

اإلاظخخدم في عملُاث خطم الخدفلاث الىلدًت معدٌ السبدُت )معدٌ الخطم(ئن  .4

ل بىاط لت  ال ؿت بىً البرهت الجصاةسي، ما هي ئاإلاخىكعت لالطدثمازاث اإلالترخت للخمٍى ؾٍس

عس الفاةدة السبىي اإلادسم شسعا هأطاض لها في عملُت بظُؿت و جللُدًت ، حعترف بظ

هى أمس غير ملبٌى ، و مً غير اإلاىؿلي  و ،  معدٌ السبدُت )معدٌ الخطم(خظاب 
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اعخماد بىً ئطالمي على طعس الفاةدة السبىي اإلادسم شسعا و لى في أبظـ و أدوى وشاؽ 

 مطسفي ًلىم به البىً .

الري ٌعخمده بىً البرهت الجصاةسي  ملازهت بالبىىن معدٌ السبدُت )معدٌ الخطم(ئن  .5

ت العاملت في ظل الىظام اإلاطسفي الجصاةسي ، هى ألاهبر  ، و الفازق على ؤلاؾالق السبٍى

اليظبي بُنهما هى الهامش ؤلاغافي الري ًفسغه بىً البرهت الجصاةسي ، على عىع 

ت ألاخسي التي جؿبم مباشسة طعس الفاةدة الظ اةد في الظىق الىلدًت البىىن السبٍى

ت همعدٌ للخطم ، و مً اإلاعسوف أهه ولما  ازجفع  معدٌ السبدُت )معدٌ الجصاةٍس

مما ًجعل ، لخدفلاث الىلدًت اإلاخطىمت اللُمت الحالُت لولما اهخفػذ ضافي الخطم(

اخخماٌ زفؼ اإلاشسوع هبيرا ، و العىع صحُذ ، و هرا ما ٌعؿي ألافػلُت في اخخماٌ 

ت ملازهت ببىً البرهت الجصاةسي ، و كبٌى اإلاشسوعا ل للبىىن السبٍى ث اإلالترخت للخمٍى

ت .  بالخالي ميزة جىافظُت في ضالح البىىن السبٍى

ئن الىدُجت التي جدطلىا عليها بخطىص الخدفلاث الىلدًت  الطافُت بعد جؿبُم  .6

ف الىمىذج اإلالترح للخطم ، هي جخخلف جمام الاخخالف عً جلً اإلاخدطل عليها مً ؾس 

بىً البرهت الجصاةسي وفم أطلىب الخطم السبىي ، و هرا هظسا لعدم أخر عامل الصواة 

بعين الاعخباز ، طىاء في الىدُجت الطافُت لبىً البرهت الجصاةسي ، أو طىاء للىخاةج اإلاالُت 

ل .  للمشسوع اإلالترح للخمٍى

 

 .ات ــــــــــــــــــالتوصيثانيا : 

 

 ، ًىص ي الباخث بما ًلي :لخىضل ئليها مً خالٌ هره الدزاطتعلى غىء الىخاةج التي جم ا

غسوزة ضُاغت معاًير حادة و واكعُت إلاساخل وخؿىاث جلُُم واخخُاز اإلاشسوعاث  .1

ت وفم أطع شسعُت ،جطادق عليها هُئت ئطالمُت علُا ميىهت مً مجمىعت  الاطدثماٍز

ً اللاهىهُين ئغافت ئلى عدد مً الخبراء والفىُين في  مً العلماء اإلاظلمين و اإلاظدشاٍز

 و  ث مخخلفت ،  بدُث جيىن اإلاعاًير عدة مجاال 
ً
  و وغىخـا

ً
أهثر مىؿلُـت و اطخلـسازا

 ممىىت الخؿبُـم، و بمثابت كىاهين ئلصامُت على البىىن ؤلاطالمُت .

د  .2 مً الدزاطاث في مجاٌ اإلاإشساث اإلاالُت واإلاداطبُت وضىال ئلى  غسوزة ئحساء مٍص

ل ؤلا ئطالمُت كابلت لالطخخدام مً كبمعاًير مالُت   طالمي .ل اإلاإطظاث اإلالتزمت بالخمٍى
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غسوزة اطخددار كظم خاص ٌعنى بدزاطاث الجدوي الاكخطادًت وفم معاًير ئطالمُت  .3

إؾسه مجمىعت مً الخبراء  ، ًيىن ظاهسا في الهُيل الخىظُمي للبىً ؤلاطالمي ، ٍو

م اليامل واإلاخيامل  لدزاطت والفىُين اإلاخخططين الرًً ٌشيلىن فُما  بُنهم الفٍس

 الجدوي وبمساكبت اإلاظدشاز الشسعي في البىً ؤلاطالمي .

في جلُُم و اخخُاز   -لخطم الخدفلاث الىلدًت  غسوزة اعخماد البىىن ؤلاطالمُت معدال  .4

ت  وذلً  اإلادسم شسعا ،السبىي جماما عً طعس الفاةدة  مظخلل –البداةل الاطدثماٍز

ت اإلاطسفُت .الطخىماٌ اط  خلاللُتها  عً اإلاىظىمت السبٍى

للخدفلاث الُت حاإلاىاطب لحظاب اللُمت العدٌ السبدُت )معدٌ الخطم(باليظبت إلا .5

ت  هىص ي باعخماد الىمىذج  في الاكخطاد ؤلاطالمي ، الىلدًت للمشسوعاث الاطدثماٍز

ت ،  وجم ئزباث واكعُخه ؤلاطالمي اإلالترح للخطم ، ألهه ألاوظب في جدلُل السبدُت الخجاٍز

 وحدواه مً خالٌ الخؿبُم على اإلاشسوع اإلالدم للخمىٍل لدي بىً البرهت الجصاةسي .

س ب بىً البرهت الجصاةسي  غسوزة اهخمام .6 ب و خؿٍى م ، على بمخخلف مظخىٍاتهئؾازاجه جدٍز

ل ؤلاطالمي ، و  ؾسق  أوادًمُت ئطالمُت معهد أو ئوشاء لرلً هلترح وجلىُاث الخمٍى

ت جدذ زعاًت اباالجفاق م حعنى ، لبىًع وشازة الخعلُم العالي و البدث العلمي الجصاةٍس

بمىذ شهاداث علُا  مخخططت في أعماٌ الطيرفت ؤلاطالمُت و البىىُت بطفت خاضت ، و 

مع جىفُر بسهامج ًسطل بمىحبه الفىُىن  في الاكخطاد ؤلاطالمي بطفت عامت ، 

سطل والخىفُرًىن في اإلاطسف واإلاإطظاث  ت ؤلاطالمُت ئلى دوزاث أوادًمُت ، ٍو الاطدثماٍز

بُت في اإلاإطظاث الاكخطادًت ؤلاطالمُت.   ؾالب الاكخطاد ؤلاطالمي ئلى دوزاث جدٍز

بين  ين ؤلاطالمُواإلاطسفي الىعي الاكخطادي غسوزة مباشسة بىً البرهت الجصاةسي بيشس  .7

 ً ً حمهىز اإلاظدثمٍس  فُما ًخعلم بأدواثواإلادخٍس
ً
ل  الاطدثماز  وخطىضا والخمٍى

 .  ؤلاطالمي

 

 أفـــاق الـــــدراسة :   

 

اثخاذ القرارات الاستثمارية في البنوك إلاسالمية : من أجل معامل ئن مىغىع  

خٌى ًلدم زؤٍت ، خصم في ظل الضوابط الشرعية ) دراسة حالة بنك البركة الجزائري ( 
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ت في البىىن ؤلاطالمُت وفم مىهج  ؾسق وجلىُاث جلُُم واخخُاز اإلاشسوعاث الاطدثماٍز

الاكخطاد ؤلاطالمي ، مع الترهيز على حاهب مهم في الدزاطت أال وهى عملُت خطم الخدفلاث 

معدل الربحية )معدل جمذ حظمُخه بــ : الىلدًت ومداولت اكتراح بدًال للخطم السبىي 

 .  إلاسالميالخصم(

لت ؾسخىا ومعالجخىا للمىغىع لِظذ نهاةُت ، ألن مجاٌ الابداع والابخياز  وأهُد أن ؾٍس

ت اإلاىغىع  خاخا أمام الباخثين في  الاكخطادال شاٌ م وبغُت ، ؤلاطالمي  ، وهظسا ألهمُت وخٍُى

للعمل اإلاطسفي ؤلاطالمي ، بما ًخدم مطالح البىً و اإلاجخمع معا  اإلاظاز الخىظيري اطخىماٌ 

عت ؤلاطالمُت في مجاٌ فله اإلاعامالث اإلاالُتفي  ، و اطخىماٌ  ئؾاز اخترام إلابادب ومعاًير الشَس

ما بدأهاه في ئزازة اإلاىغىع ، هلترح مجمىعت مً العىاضس التي هساها مىاطبت همىاغُع 

 واإلاخمثلت فُما ًلي : في هرا اإلاجاٌ ، مظخلبال للدزاطت و البدث 

س اإلاإشساث اإلاالُت واإلاداطبُت في مجاٌ جلُُم الاطدثمازاث في ظل اإلاعاًير  .1 جؿٍى

 طالمُت .ؤلا 

اللُمت الصمىُت للىلىد في الاكخطاد ؤلاطالمي ودوزها في اإلاعامالث اإلاالُت  .2

 والاكخطادًت آلاحلت .

 .جىُُف ضُغت مالُت شسعُت خازج ئؾاز مفهىم طعس الفاةدة للخعامالث آلاحلت  .3
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   ﴿ كائــمت اإلاساحع   ﴾  

 
                І    .ساحع االغةت الرسةُتاإلا : 

ـــــالىخـ أوال :  ـب .ـــــــــــــــــ

ت ، داس النهػت العشبُت ،  ابتهاج مططفى عبذ الشحمً :  .1  الطبعت الثاهُتإداسة البىىن الخجاٍس

 . 2000  –اللاَشة  -

 –إبشاَُم دظىقي أباعت : الاكخطاد ؤلاظالمي ملىماجه و مىاهجه ، داس لعان العشب لليشش   .2

 بذون ظىت وشش . –لبىان 

ل و الاظدثماس ،  إبشاَُم محمذ مهذي :  .3 اغُاث الاظدثماس ، دساظت مخلذمت في مجاٌ الخمٍى ٍس

ت لليشش و الخىصَع   .   2009 - اإلاىطىسة ، مطش  –اإلاىخبت العطٍش

، الشاًت آزاس جطبُله،أَذافه  ،خطائطهإبشاَُم ًىظف : الىغام الاكخطادي ؤلاظالمي   .4

 . 2000 -اللاَشة  –، الطبعت الشابعت الذولُت للطباعت و اليىمبُىجش 

(، اإلاشهض العشبي ألبحار 18أبى ألاعلى اإلاىدودي : فخاوي الضواة ،ظلعلت اإلاطبىعاث العشبُت )  .5

ض ، الطبعت ألاولى  اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –الاكخطاد ؤلاظالمي ، حامعت اإلالً عبذ العٍض

– 1985 . 

دون بلذ  –الطبعت ألاولى مي ، أحمذ الضسكاء : ششح اللىاعذ الفلهُت ، داس الغشب ؤلاظال   .6

 .1983   -وشش 

بىسظعُذ  –ُل العشبُت  لليشش ئخمان الهاسب ،مجمىعت الىأحمذ غىُم : الذًىن اإلاخعثرة والا   .7

 . 2001 -،مطش 

ل في إطاس الاظتراجُجُت الشاملت للبىً،   .8 أحمذ غىُم : ضىاعت كشاساث الائخمان والخمٍى

 .2002 -بىسظعُذ ،مطش  –ُل العشبُت  لليشش مجمىعت الى

ت –أحمذ ماَش : اجخار اللشاس بين العلم و الابخياس ، الذاس الجامعُت لليشش   .9  –ؤلاظىىذٍس

2007/2008 . 
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 –أششف محمذ دوابت : هحىي دساظت حذوي إظالمُت ، داس العالم للطباعت و اليشش   .11

 .2008 –اللاَشة 

ا ًحي بً ششف الىىوي  .11 :أحادًث ألاسبعىن الىىوٍت ، ظىذط  ؤلامام محي الذًً أبي صهٍش

 .2001 –_ بئر خادم الجضائش ،الطبعت ألاولى للفىىن اإلاطبعُت 

 –أميرة عبذ اللطُف مشهىس ، الاظدثماس في الاكخطاد ؤلاظالمي ، داس ؤلاشعاع للطباعت   .12

 .1990 –اللاَشة 

ت باظخخذام مىهذ واسلى للمحاواة   .13 أمين العُذ أحمذ لطفي :  جلُُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

ت   -، الذاس الجامعُت ،  . 2006   -ؤلاظىىذٍس

ت ، الذاس الجامعُت لليشش  أمين العُذ أحمذ لطفي :  .14  –دساظت حذوي اإلاششوعاث الاظدثماٍس

ت ،مطش   . 2004 –ؤلاظىىذٍس

ت بذس الذًً أبي عبذ هللا محمذ بً علي الحىبلي البعلي   .15  جُمُت بًل : مخخطش الفخاوي اإلاطٍش

 .دون ظىت وشش   -بيروث ، لبىان   –،داس الىخب العلمُت 

حان: دوس اإلاطاسف ؤلاظالمُت في الحذ مً آلازاس العلبُت للعىإلات و أبعادَا   .16 بىشي ٍس

 . 2001  –سدنألا  –الاكخطادًت ، حامعت الضسكاء ألاَلُت 

بىشي عبذ الشحُم بشير , الخُجاوي ظِس ي محمذ : دلُل جلُم و اخخُاس و جىفُز اإلاششوعاث   .17

 دون ظىت وشش    . –العىدان  -البىىن ؤلاظالمُت ، بىاظطت 

دلُل خذمت العمالء ومهاساث البُع  حماٌ الذًً محمذ مىس ى و مططفى محمىد أبى بىش :  .18

ت ، دون ظىت وشش.  ، الذاس الجامعُت ، ؤلاظىىذٍس

حعً أًىب : فله العباداث بأدلتها في ؤلاظالم ، داس العالم للطباعت و اليشش والخىصَع ،   .19

  . 2003 –اللاَشة  –الطبعت الثاهُت 

المي ، ميشىساث اإلاعهذ حمذي عبذ العغُم : دساظاث الجذوي الاكخطادًت في البىً ؤلاظ  .21

 .   1996 –اللاَشة –العالمي للفىش ؤلاظالمي ، الطبعت ألاولى 

 -الىساق لليشش و الخىصَع الطبعت الثاهُت  , حمضة محمىد الضبُذي : ؤلاداسة اإلاالُت اإلاخلذمت  .21

 . 2008 –عمان ، ألاسدن 

 -حمضة محمىد الضبُذي : ؤلاداسة اإلاالُت اإلاخلذمت ، الىساق لليشش و الخىصَع الطبعت الثاهُت   .22

 . 2008 –عمان ، ألاسدن 

، مؤظعت  حعبئت الىدائع وجلذًم الائخمان اظتراجُجُتحمضة محمىد الضبيري، إداسة اإلاطاسف   .23

 .2000 -، ألاسدن عمان  -، الطبعت ألاولى الىساق
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العملُاث اإلاطشفُت ؤلاظالمُت  الطشق  :خالذ أمين عبذ هللا و حعً ظعُذ ظعُفان   .24

 . 2008- ألاسدن عمان،– ، الطبعت ألاولىاإلاحاظبُت الحذًثت ،داس وائل لليشش والخىصَع

خالذ بً عبذ الشحمً اإلاشعل : الجاهب الىغشي لذالت الاظدثماس في الاكخطاد ؤلاظالمي ،   .25

 –اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –مععىد ؤلاظالمُت  ابًميشىساث حامعت ؤلامام محمذ 

2002. 

ُب الشاوي : إداسة اإلاخاطش اإلاالُت ، داس اإلاعيرة لليشش و الخىصَع ، الطبعت ألاولى   .26 –خالذ َو

 . 1999 –،ألاسدن  عمان

ش الذساظاث العلُا و   .27 خلُل محمذ خلُل عطُت : دساظاث الجذوي الاكخطادًت ، مشهض جطٍى

 .2008 –حامعت اللاَشة  –الطبعت ألاولى البحىر ولُت الهىذظت ، 

 -بيروث –خيرث غُف و آخشون : اإلاحاظبت اإلاالُت ، داس النهػت العشبُت للطباعت و اليشش   .28

1981. 

ذ و  .29 امل آٌ شبِب : الاظدثماس و الخحلُل الاظدثماسي ،داس الُاصوسي للعلمُت لليشش و دٍس

 . 2009 –عمان ، ألاسدن  –الخىصَع 

ذ وامل آٌ شبِب : ملذمت في ؤلاداسة اإلاالُت اإلاعاضشة ، داس اإلاعيرة للطباعت واليشش   .31 دٍس

 . 2009 –عمان ، ألاسدن  –الطبعت الثاهُت ، 

ذان شحادة   .31 العالوهت : إداسة اإلاخاطش في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ، عماد الذًً لليشش و ساهُت ٍص

 .2008 –عمان ،ألاسدن  –الخىصَع 

سفُم ًىوغ اإلاطشي : الشبا و الحعم الضمني في الاكخطاد ؤلاظالمي ،داس اإلاىخبي للطباعت و   .32

 .  2009 –دمشم ، ظىسٍت  –اليشش ،الطبعت الثاهُت 

اد سمػان : مبادئ الاظدثماس اإلاالي و الحلُلي ،دائش وائل لليشش ، الطبعت الثالثت   .33 عمان  –ٍص

  . 2005 –، ألاسدن 

لم : ضىاعت الهىذظت اإلاالُت هغشاث في اإلاىهج ؤلاظالمي،  .34 مشهض البحىر ششهت  ظامي العٍى

ظدثماس
ٌ
 . 2000  دٌعمبر –، اإلاملىت العشبُت الععىدًت حذة  -الشاححي اإلاطشفُت لال

ل ؤلاظالمي ، مشهض أبحار الاكخطاد   .35 ظامي بً إبشاَُم  العىٍلم : مذخل إلى الخمٍى

ض   .2011 –اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –ؤلاظالمي ، حامعت اإلالً عبذ العٍض

ب ،   .36 ظعذ هللا سغا : مفهىم الضمً في الاكخطاد ؤلاظالمي ، اإلاعهذ ؤلاظالمي للبحىر و الخذٍس

 .2000 –اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –للخىمُت ، الطبعت الثاهُت  البىً ؤلاظالمي

 .2008 –اللاَشة ، مطش  –ظلُمان أبى ضبحت : ؤلاداسة اإلاالُت ،الششهت العشبُت اإلاخحذة   .37
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ض : دساظاث الجذ  .38 أظغ ، ، وي الاكخطادًت  و جلُم اإلاششوعاثظمير محمذ عبذ العٍض

ت  –اعت و اليشش إحشاءاث ، حالث ، مىخبت ؤلاشعاع للطب  .1997 –ؤلاظىىذٍس

ت اإلاحاظبت اإلاالُت مً مىغىس إظالمـــــــــــي  .39 شاء لإلعــــــــــــــالم  شىقي إظماعُل شحاجت : هغٍش ،الَض

 .1987 –اللاَـــــشة  –العــــشبي، الطبعـــــت ألاولى 

دساظت وجحلُم شمغ الذًً أبى بىش محمذ بً أبي ظهل العشخس ي: اإلابعىط للعشخس ي ،   .41

بيروث،   -الطبعت ألاولى  ،  داس الفىش للطباعت واليشش والخىصَع خلُل محي الذًً اإلاِغ،

 .2000 -لبىان 

...أوشطتها الخطلعاث ظُاث الطىاعت اإلاطشفُت ؤلاظالمُتأظا ضادق ساشذ الشمشي :  .41

 .2008 –عمان ، ألاسدن  –اإلاعخلبلُت ، داس الُاصوسي العلمُت لليشش و الخىصَع 

ضالح ضالحي :العُاظت الىلذًت واإلاالُت في إطاس هغام اإلاشاسهت في الاكخطاد ؤلاظالمي ، داس   .42

 .2001 -اإلاىطىسة  –الىفاء 

، الطبعت ضالح الذًً حمُذ : دساظت الجذوي هُف حعذَا بىفعً ، داس الفىش العشبي  .43

 . 2000 –، مطش اللاَشة  – ألاولى

 –البىسضاث، أظىاق اإلااٌ وأدواتها ، مؤظعت شباب الجامعت غُاء مجُذ اإلاىظىي :   .44

ت  . 2003  -ؤلاظىىذٍس

ت   .45 جحلُل العائذ و اإلاخاطشة  ، الـذاس  ،طاسق عبذ العاٌ حماد :  جلُم أداء البىىن الخجاٍس

ت  -الجامعُت    .1999 –ؤلاظىـىذٍس

عمان –، الطبعت ألاولى  طاَش حشدان : أظاظُاث الاظدثماس ، داس اإلاعخلبل لليشش و الخىصَع  .46

 .2009 –، ألاسدن 

الطبعت ،لشبا ، الضواة ، داس وائل لليشش حشدان : الاكخطاد ؤلاظالمي ، اإلااٌ ، ا س طاَش حُذ  .47

 .1999 –عمان ، ألاسدن  -ألاولى 

ت ، داس الُاصوسي العلمُت لليشش و الخىصَع  طالٌ الىذواي  .48  –: جلُُم اللشاساث الاظدثماٍس

 .    2008 –عمان ,ألاسدن 

الطُب لحلُح : الىلىد واإلاطاسف والعُاظاث الىلذًت في اكخطاد إظالمي، َُئت ألاعماٌ   .49

ت. العىدان   .2002 -الفىٍش

ت ،داس الصحابت عاشىس عبذ الجىاد عبذ الحم : البذًل ؤلاظالمي للفىائذ   .51 اإلاطشفُت الشبٍى

 . 1992 –طىطا ، مطش  –للترار لليشش و الخىصَع 
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البىىن ؤلاظالمُت بين الخجشبت الفله و اللاهىن و الخطبُم ،  :عائشت الششكاوي اإلااللي   .51

 . 2000 - بالذاس البُػاء ، اإلاغش  –ألاولى  اإلاشهض الثلافي العشبي ، الطبعت

و محمذ عبذ الحمُذ الشىاسبي : إداسة اإلاخاطش الائخماهُت  مً وحهت   عبذ الحمُذ الشىاسبي  .52

ت  –الىػش اإلاطشفُت و اللاهىهُت ، ميشأة اإلاعاسف   . 2002 –ؤلاظىىذٍس

ب ، البىً ى غذة : البُع آلا عبذ العخاس أب  .53 حل ، ميشىساث اإلاعهذ ؤلاظالمي للبحىر و الخذٍس

 . َـ 1419 –دًت اإلاملىت العشبُت الععى  –ؤلاظالمي للخىمُت 

م : دساظت الجذوي وجلُُـــــــم اإلاششوعـــــــــاث ،داس الحــــــــامذ   .54 ض مططفى عبذ الىٍش عبذ العٍض

 . 2004 –ن ،ألاسدن اعم -الطبعت ألاولى لليشـــــــش و الخىصٍـــــــع ،

 –الحذًث ،اإلاىخب العشبي  سة اإلاالُت ،مذخل اجخار اللشاساث: ؤلاداعبذ الغفاس حىفي  .55

ت   دون ظىت وشش. –ؤلاظىىذٍس

ل و ؤلاداسة ، داس الجامعت الجذًذة   .56 ت  –عبذ الغفاس حىفي : أظاظُاث الخمٍى    -ؤلاظىىذٍس

2002  . 

ل،  مؤظعت شباب   .57 اكظ : أظاظُاث الاظدثماس والخمٍى عبذ الغفاس حىفي و سظمُت كٍش

ت  –الجامعت    .2004  -ؤلاظىىذٍس

لً إلى اإلاثالُت ، داس عبذ هللا بً محمذ   .58 بهجذ و إًمان بيذ عبذ هللا هشدي : اللشاس طٍش

 .2008 –اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –الضمان لليشش و الخىصَع 

  -حذة  -عبذ هللا ضادق دحالن : اكخطادًاث اإلاششوعاث ، ششهت اإلاذًىت للطباعت و اليشش   .59

1990. 

ت ، عبذ اإلاطلب عبذ الحمُذ : دساظاث الجذوي الا  .61 كخطادًت لجخار اللشاساث الاظدثماٍس

ت   -الذاس الجامعُت   .2000  -ؤلاظىىذٍس

ت   .61 عبذ اإلاطلب عبذ الحمُذ : دساظاث الجذوي الاكخطادًت لجخار اللشاساث الاظدثماٍس

ت  –،الذاس الجامعُت لليشش   .2007  -ؤلاظىىذٍس

اإلاطاسف ؤلاظالمُت وجطبُلاتها عبذ اإلاطلب عبذ الشصاق حمذان : اإلاػاسبت هما ججشبها   .62

ت–اإلاعاضشة ،داس الفىش الجامعي   . 2005 -ؤلاظىىذٍس

عبذ اإلاعطي سغا أسشُذ و محفىظ أحمذ حىدة : إداسة الائخمان ،داس وائل للطباعت واليشش   .63

 .1999 –عمان ,ألاسدن  –

حىدة إداسة الائخمان، داس وائل لليشش والخىصَع،  :  عبذ اإلاعطي سغا، محفىظ أحمذ  .64

 .1999عمان
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عذهان جاًه الىعُمي و أسشُذ فؤاد الخمُمي : ؤلاداسة اإلاالُت اإلاخلذمت ،داس الُاصوسي العلمُت   .65

 .2009 –عمان ، ألاسدن  –لليشش و الخىصَع 

م عطُت الّعُذ الّعُذ فُاع : الخحذًاث الذاخلُت للمطاسف ؤلاظالمُت وأزش   .66 َا في حعٍى

 .2002–مطش  –، داس اليلمت لليشش والخىصَع الطبعت ألاولى الاظدثماسي والخىمىي ، 

عت ؤلاظالمُت منها ، داس اليلم الطُب   .67 عالء الذًً صعتر : الخذماث اإلاطشفُت و مىكف الشَش

 .2002 –، ظىسٍادمشم  –، الطبعت ألاولى 

غماهاث الاظدثماس في الفله ؤلاظالمي وجطبُلاتها اإلاعاضشة ،  عمش مططفى حبر إظماعُل :  .68

 . 2010 –عمان ، ألاسدن  –داس الىفائغ لليشش و الخىصَع 

ت ألاسباح في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ،   .69 ، داس دساظت ملاسهتعِس ى غُف هللا اإلاىطىس : هغٍش

 .2007 –ألاسدن  –الىفائغ 

ت ، إلاارا ؟ و هُف؟ ،داس اإلاىخبي  غعان  .71 ، كلعاوي :  اإلاطاسف ؤلاظالمُت غشوسة عطٍش

 .1998 -ظىسٍت  –الطبعت ألاولى 

فشد وظخىن و ًىحين بشحام ، فشد وظخىن و ًىحين بشحام جشحمت عبذ الشحمً دعالت بًُ و   .71

خ  ل ؤلاداسي ، الجضء الثاوي ، داس اإلاٍش اإلاملىت    -لليشش  عبذ الفخاح العُذ الىعماوي : الخمٍى

 .1993 -العشبُت الععىدًت  

 –فلعطين  –، الطبعت ألاولى ، دون داس وشش  ي مططفى الشُخ ن الخحلُل اإلاالي فهم  .72

2008. 

ل ؤلاظالمي ودوس اللطاع الخاص ، داس اإلاعيرة   .73  –،الطبعت ألاولى فؤاد العشطاسي : الخمٍى

 .  1999 - ، ألاسدن  عمان

و ضالح الطباس ظعُذ : أظغ دساظاث الجذوي للمششوعاث  فُطل مفخاح شلىف  .74

ت الضساعُت ، ميشىساث حامعت عمش اإلاخخاس البُػاء   .  1996-لُبُا  -الاظدثماٍس

ت ،داس الحامذ لليشش و   .75 واظش هطش مىطىس : ألاظالُب الىمُت في اجخار اللشاساث ؤلاداٍس

 .   2006  - ألاسدن -الخىصَع 

ت الحعم الضمني في الاكخطاد   .76 مجذي علي محمذ غُث هلال عً أحمذ ظعُذ : هغٍش

فشحُيُا ، الىلًاث  –ؤلاظالمي ، ميشىساث اإلاعهذ العالمي للفىش ؤلاظالمي ، الطبعت ألاولى 

ىُت   . 2010 –اإلاخحذة ألامٍش

ل بذون هلىد ، مجمىعت الىُل العشبُت  .77  – ألاولىالطبعت ، محعً أحمذ الخػيري : الخمٍى

 . 2001-اللاَشة 
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ل بذون هلىد  ، مجمىعت الىُل العشبُت  .78  – الطبعت ألاولى  ،محعً أحمذ الخػيري : الخمٍى

 .2001-اللاَشة 

إجشان لليشش  ، الذًىن اإلاخعثرة ،الغاَشة، ألاظباب والعالج : محعً أحمذ الخػيري   .79

 . 1997-اللاَشة  –والخىصَع 

ف   .81 بالبىسضت، ألاوساق اإلاالُت اإلاخذاولت في البىسضاث محفىظ حباس: ظلعلت الخعٍش

 .2002  -الجضائش  -وألاظىاق اإلاالُت ،الجضء الثاوي، ، داس َىمت، الطبعت ألاولى

عت ؤلاظالمُت ،  محمذ الشحاث  .81 ل في الشَش عبذ الحمُذ الجىذي: اللشع هأداة للخمٍى

     -للفىش ؤلاظالمي  ، الطبعت ألاولى ، اإلاعهذ العالمي  15دساظاث في الاكخطاد ؤلاظالمي سكم 

 .1996 -اللاَشة     

ع ،داس اإلانهل ، الطبعت  محمذ دًلب :  .82 دساظاث الجذوي الاكخطادًت والاحخماعُت للمشاَس

 .2009 -بيروث ،لبىان –الثاهُت 

 –عمان ، ألاسدن  –ؤلاداسة اإلاالُت ، داس الحامذ لليشش و الخىصَع  محمذ ظعُذ عبذ الهادي :  .83

2008. 

م اإلاششوعُت الذًيُت و الذوس   .84 محمذ شُخىن ، اإلاطاسف ؤلاظالمُت دساظت في جلٍى

 .2001 -، ألاسدن عمان  –الاكخطادي و العُاس ي ،داس وائل لليشش

اسة اإلاالُت  ، داس الجامعاث : أدواث الخحلُل و الخخطُط في ؤلادمحمذ ضالح الحىاوي   .85

ت   ت  -اإلاطٍش  دون ظىت وشش. –ؤلاظىىذٍس

ل ،الذاس الجامعُت   .86 ت  –محمذ ضالح الحىاوي : ؤلاداسة  اإلاالُت و الخمٍى  .1994-الاظىىذٍس

اكظ  .87 : ؤلاداسة اإلاالُت  مذخل اجخار اللشاساث ، الذاس  محمذ ضالح الحىاوي و سظمُت كٍش

ت  –الجامعُت   . 2009 –ؤلاظىىذٍس

ؤلاطاس الششعي والاكخطادي واإلاحاظبي لبُع العلم في غىء   لحلُم عمش: محمذ عبذا  .88

ب ، البىً ؤلاظالمي للخىمُت  الخطبُم اإلاعاضش ، ميشىساث اإلاعهذ ؤلاظالمي للبحىر و الخذٍس

 .2004 –،الطبعت الثاهُت _ اإلاملىت العشبُت الععىدًت 

ل الششواث مً مىغىس إظالمي ، مشهض أبحار الاكخطاد ؤلاظالمي ،   .89 محمذ عبُذ هللا : جمٍى

ض   .2006ي اإلاملىت العشبُت الععىدًت _ فُفش  –حامعت اإلالً عبذ العٍض

م : ؤلاداسة اإلاالُت  مفاَُم   .91 م  وعمش عبذ الىٍش محمذ فخىح ، جشحمت وإعذاد محمذ عبذ الىٍش

 –الطبعت ألاولى أظاظُت ،جلُُم ألادواث اإلاالُت ،الجضء ألاٌو ، شعاع لليشش و العلىم ، 

 . 2010 –حلب ، ظىسٍا 
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ذ صحً ،إظماعُل العُذ وإبشاَُم ظلطان  .91 ؤلاداسة ، الذاس الجامعُت : مبادئ  محمذ فٍش

ت  –لليشش   .2002 –ؤلاظىىذٍس

محمذ هماٌ خلُل الحمضاوي : اكخطادًاث الائخمان اإلاطشفي دساظت جطبُلُت لليشاط   .92

ت ،مطش –الائخماوي وأَم محذداجه ، ميشأة اإلاعاسف   .1997-ؤلاظىىذٍس

ل اإلاطشفي ؤلاظالمي بين اإلاخاطشة حمحمذ م  .93 و العُطشة ،اإلاىخبت مىد اإلاياوي : أظغ الخمٍى

ت لليشش  .  2009 -اإلاىطىسة ،مطش -اإلاطٍش

محمذ محمىد العجلىوي : البىىن ؤلاظالمُت أحيامها ومبادئها وجطبُلاتها اإلاطشفُت ،داس   .94

 .2008-   عمان ،ألاسدن–اإلاعيرة لليشش و الخىصَع و الطباعت 

ل اإلاطشفي ؤلاظالمي بين   .95 الخاطشة والعُطشة ،اإلاىخبت محمذ محمىد اإلاياوي :أظغ الخمٍى

ت لليشش والخىصَع   .2009-اإلاىطىسة ،اللاَشة  –العطٍش

–محمذ هىس علي عبذ هللا :جحلُل مخاطش الاظدثماس في اإلاطاسف ؤلاظالمُت ،دون داس وشش   .96

 .1998-عمان،ألاسدن

ـــي ، داس ا ــشاوي ــــىد عىف الىفــــمحمـــــــ  .97 لجامعاث : الىلىد و اإلاطاسف في الىغام ؤلاظالمـــــــــــــــــــ

ت  ت  –اإلاطٍش  دون ظىت وشش. –ؤلاظىىذٍس

ع ، الجضء   .98 م : ؤلاداسة اإلاالُت ، أظغ جلُُم اإلاشاَس محمىد فخىح ، جشحمت عمش عبذ الىٍش

 . 2010 –حلب ، ظىسٍا  –الطبعت ألاولىالثاوي ، شعاع لليشش و العلىم ، 

ي البىىن ؤلاظالمُت ، اإلاىخب الجامعي فالعُذ طاًل : اللشاس الاظدثماسي مططفى هماٌ   .99

ت  -الحذًث ،  .2006 –ؤلاظىىذٍس

 –مطابع غباش ي ،مططفى هماٌ العُذ طاًل : اللشاس الاظدثماسي في البىىن ؤلاظالمُت   .111

 . 1999  -مطش ،طىطا 

غ البهىحي  .111 : ششح مىخهى ؤلاساداث اإلاعمى دكائم أولي الىهى لششح مىطىس بً ًىوغ بً إدَس

 . 1996 -بيروث ، لبىان  -عالم الىخب لليشش ،  الجضء الثاوي اإلاىخهى ، 

معبذ علي الجاسحي : هحىي هغلم هلذي ومالي إظالمي ، اإلاشهض العالمي ألبحار الاكخطاد   .112

ض   .1981 –العشبُت الععىدًت حذة ، اإلاملىت   –ؤلاظالمي ، حامعت اإلالً عبذ العٍض

اغُاث اإلاالُت ، دًىان اإلاطبىعـــــــاث   .113 ـــــم : مذخل إلى الٍش مىطــــىس بً عىف عبـــــذ الىٍش

 . 2003 –الجضائش     –الجــــامعُت ، الطبعت الثالـــــــثت 
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مىىس إكباٌ وآخشون : الخحذًاث التي جىاحه العمل اإلاطشفي ؤلاظالمي ، اإلاعهذ ؤلاظالمي   .114

ب ، البىً ؤلاظالمي للخىمُت, وسكت عشغُت سكم  –حذة  – الطبعت ألاولى، 2للبحىر والخذٍس

1998. 

مىير إبشاَُم َىذي :  الفىش الحذًث في إداسة اإلاخاطش، الهىذظت اإلاالُت باظخخذام الخىسٍم   .115

ت  -اإلاشخلاث ، الجضء ألاٌو ، ميشأة اإلاعاسف و   . 2002  -ؤلاظىىذٍس

 – ، الطبعت الثاهُت مىير إبشاَُم َىذي :  الفىش الحذًث في الاظدثماس ، ميشأة اإلاعاسف  .116

ت   .2004 –ؤلاظىىذٍس

ت -مىير إبشاَُم َىذي : أظاظُاث الاظدثماس في ألاوساق اإلاالُت، ميشأة اإلاعاسف  .117  -ؤلاظىىذٍس

1999. 

مىير إبشاَُم َىذي : شبهت الشبا في البىىن الخللُذًت و ؤلاظالمُت  دساظت اكخطادًت وششعُت   .118

ت  –، داس النهػت العشبُت   .  2000 –ؤلاظىىذٍس

ت ، إزشاء لليشش و الخىصَع   .119 ذ عبذ الحعين الفػل : ؤلابذاع في اجخار اللشاساث ؤلاداٍس  –مٍؤ

 .2009-ألاسدن 

 .1990 –الجضائش  –عذون : جلىُاث مشاكبت الدعُير ، داس اإلاحمذًت  هاضش دادي  .111

م بً ظلطان الحمذاوي : مشيلت إفالط اإلاذًً و الحل ؤلاظالمي ، داس   .111 هضاس بً عبذ الىٍش

 دون ظىت وشش. –حذة -إلاجخمع لليشش و الخىصَع  ا

ت وعُم هطير :  .112     2003  -اللاَشة  –إداسة و جلُم اإلاششوعاث ، اإلاىغمت العشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

ت ، داس الثلافت لليشش و الخىصَع   .113 -عمان ، ألاسدن  –هىاف هىعان : اجخار اللشاساث ؤلاداٍس

2009. 

ش : العُاظت   .114 الىغعي،  والاكخطادالىلذًت بين الفله ؤلاظالمي ولُذ مططفى شاَو

 .2011 –العشبُت الععىدًت  اإلاملىتسدمً ،  –ميشىساث اإلاعهذ العالمي للفىش ؤلاظالمي 

 –ولُذ هاجي الحُالي : الخحلُل اإلاالي ، ميشىساث ألاوادًمُت العشبُت اإلافخىحت في الذهماسن   .115

 . 2007 –الذهماسن 

 –امعت الجذًذة ًحي عبذ الغني أبى الفخىح : دساظاث حذوي اإلاششوعاث ، داس الج  .116

ت   .   2003   -ؤلاظىىذٍس

اء دظلُماث اللىصي  : دساظت الجذوي الاكخطادًت و جلُم هفاءة أ و ًىحىا عبذ العالم   .117

 .2000 –عمان – ،الطبعت ألاولى اإلاىغماث ، داس اإلاعيرة لليشش و الخىصَع و الطباعت
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ًىظف اللشغاوي : دوس الضواة في معالجت اإلاشىالث الاكخطادًت وششوط هجاحها ،داس   .118

 .2001 –، مطش اللاَشة  –الششوق ، الطبعت ألاولى 

 

 . اإلاىطىعاث ثاهُا :

دلُل جحلُل الجذوي و جلُم  اإلاىظىعت العلمُت و العملُت للبىىن ؤلاظالمُت :  .119

اإلاششوعاث مً مىغىس مطشفي إظالمي ، ملحم مىظىعت الاظدثماس ، الاجحاد الذولي 

 ٌ .  1404 -اللاَشة  -للبىىن ؤلاظالمُت  

 اإلاجالث والدوزٍاث . ثالثا :

ش ،العذد ألاٌو ، العىت ألاولى   .121  –مطش   –اإلاجلت العلمُت ، ولُت الخجاسة ،حامعت ألاَص

1978. 

 .1982 ظىت  –العشاق  –مجلت الشافذًً ، العذد العابع ،حامعت اإلاىضل   .121

 –اللاَشة   -  29مجلت البىىن ؤلاظالمُت ،الاجحاد الذولي للبىىن ؤلاظالمُت ،  العذد   .122

ل   .1983أبٍش

ض  ،02،العذد02مجلت أبحار الاكخطاد ؤلاظالمي ، اإلاجلذ   .123  - حامعت اإلالً عبذ العٍض

 م.1985ٌ/1405اإلاملىت العشبُت الععىدًت _ 

 .1999مجلت حامعت دمشم ، اإلاجلذ ألاٌو ،  .124

ض مجلت الاكخطاد ؤلاظالمي   .125 حذة ،اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –،حامعت اإلالً عبذ العٍض

– 1991. 

تي ، العذد   .126  .2004، ًىهُى  77سظائل البىً الطىاعي اليٍى

–، العذد الثاوي  24مجلت حامعت دمشم للعلىم الاكخطادًت و اللاهىهُت ، مجلذ   .127

 . 2008 -دمشم 

ض لالكخطاد ؤلاظالمي ،  .128 اإلاملىت  – 02، العذد  02مجلذ  مجلت حامعت اإلالً عبذ العٍض

 .2008 –العشبُت الععىدًت 

ض، اإلالً حامعت مجلت  .129 اإلاملىت العشبُت  -2 ع 23 م ؤلاظالمي  ، الاكخطاد عبذ العٍض

 .  2010  –الععىدًت 

اإلاجلت ؤلاظىىذهافُت ) مجلت إلُىتروهُت ( ،اإلاجلذ ألاٌو ،العذد ألاٌو ، واهىن الثاوي   .131

 .2010/ًىاًش 

http://iefpedia.com/arab/?cat=127
http://iefpedia.com/arab/?cat=127
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 .2010 –كعىطُىت  –مجلت الاكخطاد و اإلاجخمع ، العذد العادط ، حامعت مىخىسي   .131

 زابرا :البدىث واإلاؤجمساث .

الجىاهب الخطبُلُت و اللػاًا واإلاشىالث  ،خطت الاظدثماس في البىىن ؤلاظالمُت   هذوة  .132

شان 21-18،  .1987 حٍض

البىىن ؤلاظالمُت و دوسَا في جىمُت  ، 34هذوة البىً ؤلاظالمي للخىمُت /هذوة سكم   .133

 .1990   -حذة–اكخطادًاث اإلاغشب العشبي 

ل  06إلى  01اإلاؤجمش الخاظع إلاجمع الفله ؤلاظالمي ، اإلاىعلذ في أبى عبي مً    .134  .1995  أفٍش

بُت الذولُت   .135 ش دوسَا في  ،الذوسة الخذٍس ل اإلاششوعاث الطغيرة واإلاخىظطت وجطٍى جمٍى

 –الاكخطادًاث اإلاغاسبُت ،حامعت فشحاث عباط ،ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدعُير

 . 2003 ماي 28 -25 –ظطُف

خىهت ،  إداسة اإلاخاطش واكخطاد اإلاعشفت ، اإلاؤجمش العلمي الذولي العىىي العابع  .136 حامعت  الٍض

ل  18- ألاسدهُت الهاشمُتاإلاملىت  –  .2007هِعان / إبٍش

اع  -اإلاؤششاث اإلاالُت البذًلت عً معذٌ الفائذة ،هذوة ألاظىاق اإلاالُت ؤلاظالمُت   .137 -1  -الٍش

 م .2007ماي  2

ماي  31  -دبي ، ؤلاماساث العشبُت اإلاخحذة  –مؤجمش اإلاطاسف ؤلاظالمُت بين الىاكع و اإلاأمٌى   .138

 .2009حىان  03 إلى

 .السطائل الجامرُت خامظا:
بلـعضوص بً عـلي: أزش حغير ظعش الفائذة على اكخطادًاث الذٌو الىامُت حالت الجضائش ، سظالت   .139

ملذمت لىُل دهخىساٍ دولت في العلىم الاكخطادًت ) غير ميشىسة ( ، ولُت الـعلـىم 

 .2004/ 2003مـعُـت الاكخطادًت و عـلىم الدـعـُير ، حـامـعـت الـجضائــــش، العـىـت الجا

ت ) دساظت ملاسهت ( :   .141 بىلعُذ بعلىج : اإلاىهج ؤلاظالمي لذساظت و جلُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

علىم سظالت دهخىساٍ في العلىم الاكخطادًت ، غير ميشىسة ، ولُت  العلىم الاكخطادًت و 

خ  . –حامعت كعىطُىت  –الدعُير   دون جاٍس

حمُل أحمذ : الذوس الخىمىي للبىىن ؤلاظالمُت ،سظالت دهخىساٍ دولت ) غير ميشىسة ( في   .141

 –الخشوبت ، حامعت الجضائش  –الدعُير ،ولُت العلىم الاكخطادًت وعلىم الدعُير 

2005/2006 . 
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البعذ اإلالاضذي لذوس اإلاخاطشة في الاكخطاد ؤلاظالمي ،سظالت ملذمت لىُل :حمُلت كاسي   .142

ذهخىساٍ في العلىم ؤلاظالمُت ،جخطظ فله وأضٌى ،ولُت العلىم الاحخماعُت دسحت ال

عت   .2008/2009-حامعت الحاج لخػش باجىت –والعلىم ؤلاظالمُت  ،كعم الشَش

ش  .143  بالجضائش ، أطشوحت العامت ؤلاداسة في اللشاس وجطبُلاجه ضىع عملُت :سابح هللا عبذ ظٍش

 وؤلاداسي، ولُت العُاس ي الخىغُم العُاظُت ،فشع العلىم في دولت)غير ميشىسة ( دهخىساٍ

 .2006/2007 –الجضائش  –الجضائش  وؤلاعالم ، حامعت العُاظُت العلىم

كاظم مىس ى كاظم أبى عُذ : اإلاخأخشاث في اإلاطاسف ؤلاظالمُت  دساظت حالتي البىً   .144

ل و الاظدثماس والبىً العشبي ؤلاظالمي الذولي ،  سظالت دهخىساٍ )غير ؤلاظالمي ألاسدوي للخمٍى

ميشىسة (، جخطظ اإلاطاسف ؤلاظالمُت ، ولُت العلىم اإلاالُت و اإلاطشفُت ، ألاوادًمُت 

 .2005 –عمان ، ألاسدن  –العشبُت للعلىم اإلاالُت و اإلاطشفُت 

ت الحعم الضمني في الاكخطاد ؤلاظالمي   .145     ، سظالت دهخىساٍ مجذي محمذ علي غُث : هغٍش

عت والذساظاث  (غير ميشىسة )  ، جخطظ الاكخطاد و اإلاطاسف ؤلاظالمُت ، ولُت الشَش

 .2006 –أسبذ ، ألاسدن  –ؤلاظالمُت ، حامعت اليرمىن 

ل الخىمُت الاكخطادًت ،   .146 ً : آلُاث حشجُع وجشكُت الاظدثماس هأداة لخمٍى مىطىسي   الٍض

ىد و مالُـت ، ولُت هلـ أطشوحت دهخىساٍ) غير ميشىسة ( في العلـىم الاكخطادًت ، جخطـظ

العىــت الجامعُــت:  -الجضائش  –العلىم الاكخطادًت و علىم الدعُير ، حامعـــت الجضائـــش 

2005/2006 . 

ل ؤلاظالمي وعالكتها بمعُاس هفاًت  مىس ى عمش مباسن أبى مجُذ :  .147 سأط مخاطش ضُغ الخمٍى

ساٍ )غير ميشىسة( ،كعم ،أطشوحت دهخى  2الٌ معُاس باٌص خاإلااٌ للمطاسف ؤلاظالمُت مً 

اإلاطاسف ؤلاظالمُت ، ولُت العلىم اإلاالُت و اإلاطشفُت ، ألاوادًمُت العشبُت للعلىم اإلاالُت و 

 .  2008 - عمان ،ألاسدن –اإلاطشفُت 

ت الخاضت مً   .148 مِعاء مىير حعً ملحم : دساظت الجذوي وجلُُم اإلاششوعاث الاظدثماٍس

ميشىسة ( ، جخطظ الاكخطاد و اإلاطاسف ؤلاظالمُت مىغىس إظالمي ، سظالت دهخىساٍ ) غير 

 . 2009 –أسبذ ، عمان  –، حامعت اليرمىن 

 . اثـــــــــــاإلاؿبىع : طادطا

 .2003،  مطبىعاث بىً البرهت الجضائشي   .149

 . 2004، مطبىعاث بىً البرهت الجضائشي   .151
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ل اإلاؤظعاث ،   .151  . 2011وزائم داخلُت لبىً البرهت الجضائشي : جمٍى

س الظىىٍت   . طابرا :الخلاٍز

ش مجلغ الفىش ؤلاظالمي في باهعخان : إلغاء الفائذة مً الاكخطاد ، جشحمت عبذ العلُم   .152 جلٍش

، اإلاشهض العالمي ألبحار الاكخطاد  07العُذ ميس ي ، ظلعلت اإلاطبىعاث العشبُت  سكم 

 . 1983 –اإلاملىت العشبُت الععىدًت  –ؤلاظالمي 

ش العىىي لبىً البرهت الجضائشي ،ظىت   .153  . 2003الخلٍش

ش العىىي لبىً البرهت الجضائشي  ،ظىت    .154  .  2010الخلٍش

ش العىىي    إلاجمىعت  البرهت اإلاطشفُت ،ظىت    .155  . 2006الخلٍش

ش العىىي    إلاجمىعت  البرهت اإلاطشفُت ، ظىت   .156  .  2007الخلٍش

ش العىىي    إلاجمىعت  البرهت  .157  .  2008اإلاطشفُت ، ظىت  الخلٍش

ش العىىي    إلاجمىعت  البرهت اإلاطشفُت ، ظىت   .158  .  2009الخلٍش

 . (  CDألاكساص اإلاػةىؾت ) ثامىا :

ظلُمان ألاشلش ، و مجمىعت مً العلماء : فلـه اإلاعامالث، الطبعت ألاولى في شيل كشص   .159

 . 1996 - -( ،ششهت صخش و مؤظعت دالت البرهت  cdمػغىط )

 .1997 -ششهت صخش و مؤظعت دالت البرهت -الفخاوي الاكخطادًت  ، ؤلاضذاس الثاوي   .161

П    .ساحع االغةت ألاحىيُتاإلا : 

ـــــالىخـ أوال :  ـب .ـــــــــــــــــ

161.  A.Boukhear et P. conso : la gestion financière adaptée au contexte 

algérien, op / dunod- France – 1984. 

162.  Carry   Behadar : Risk-Based ,Auditing May 2002. 

163.  Didier VITRAC: Tout savoir sur la bourse, City and York et Gualino 

éditeur -  Paris -  2001 

164.  G. Depalace : Gestion financière de l’ entreprise ,Ed Sirey – s . p  - 

1997 . 

165.  Georges Legros:  Mini Manuel de  Finance d' enterprise , Dunod -  

Paris – 2010.  



 

 

294 
 

 

Ш     ..  اإلاىاكع ؤلالُىتروهُت 

 .http://www.aazs.net 178.  
. http://www.islamonline.net 179.  
http://e-su.no/index.php 181.  
http://infotechaccountants.com 181.  
http://isegs.com 182.  

166.  Hubert de La Bruslerie : Analyse financière, 4 e édition, Dunod -paris- 

2010. 

167.  Jean- François Dhénin et  Brigitte Fournie : 50 thèmes d'initiation à 

l'économie d'entreprise, Edition  Breal -  Paris-1998
.       

 

168.  Jean-Marc Béguin  et Arnaud Bernard  : L’essentiel des techniques 

bancaires , Éditions Groupe  Eyrolles  – paris _ 2008. 

169.  Laurence H Meyer: Governor of The Board of Governors of The US 

Federal Reserve System; “Why Risk Management Is Important For 

Global Financial Institutions” Speech; Before The Bank Of Thailand 

Symposium, Risk Management Of Financial Institutions; Held In 

Bangkok, On 31 August 2000; BIS Review 68/2000 

170.  M. Darbelet: Economie d'entreprise. Ed: Foucher. Paris. 1992. P : 20.  

171.  Mondher  CHERIF et Stéphane DUBREUILLE :Création de valeur et 

capital-investissement , Pearson Education-  France – 2009. 

172.  Norbert Guedj :finance d’entreprise ,les règles du  jeu  ,édition 

d’organisation –France – 2001,p(364).   

173.  Pascal BARNETO et  Georges GREGORIO : Finance ,MANUEL 

ETAPPLICATIONS, 2
e 

édition , , Dunod -paris- 2009 . 

174.  Philippe herlen :Finance ،le nouveau paradigme, Éditions 

d’Organisation Groupe Eyrolles – Paris-2010. 

175.  Pierre cabane : l’essentiel de la finance à l’usage des managers , édition 

de l’organisation   –parais – 2004 .                                                                                           

176.  Pringle, J. and Harris : Essentials of managerial finance, Scott 

foresman,-Unites State of America-1984  .  

177.  Sylvie de Coussergues : Gestion de la Banque , 3ièm édition , DUNOD 

– Parais – 2003  

http://www.aazs.net/t4825-topic
http://www.aazs.net/t4825-topic
http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=4233


 

 

295 
 

 http://vb.aleppoeconomics.com 183.  
http://www.albaraka.com 184.  
http://www.albaraka-bank.com. 185.  
http://www.alghad.com 186.  
http://www.almadapaper.com 187.  
http://www.alzatari.net 188.  
http://www.arab-api.org 189.  
http://www.arriyadh.com.  

 
 191.  

http://www.balagh.com 191.  
http://www.barakaonline.com  .  192.  
http://www.bouti.com 193.  
http://www.businessdictionary.com 194.  
http://www.cbj.gov.jo. 195.  
http://www.darelmashora.com 196.  
http://www.fibsudan.com  197.  
http://www.iifef.com. 198.  
http://www.islam-qa.com. 199.  
http://www.Kantkji.org  .                                                          211.  
http://www.ons.dz 211.  
http://www.tagvaluation.com. 212.  
www. zakathouse.org.kw. 213.  
www.Cisco.com. 214.  
www/islamiccenter.kaau.edu.sa  215.  

 

 

 

http://vb.aleppoeconomics.com/attachment.php?attachmentid=682&d=1176905597
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=215
http://www.albaraka-bank.com/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=16
http://www.alghad.com/index.php/article/476678.html
http://www.almadapaper.com/sub/08-169/p04.htm
http://www.alzatari.net/research/498.html
http://www.arab-api.org/course2/c2_4_3.htm
http://www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/Interviews
http://www.barakaonline.com/
http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/bouti_
http://www.businessdictionary.com/definition/discount-rate.html
http://www.cbj.gov.jo/docs/arabic_circulars/suna.html
http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=286
http://www.fibsudan.com/details.php?rsnType=1&id=42
http://www.iifef.com/node/177
http://www.islam-qa.com/ar/ref/13945
http://www.kantkji.org/fiqhfilesfinanceGaEsaGcm.pdf.pdf%20%20.
http://www.tagvaluation.com/


 

 

296 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  الجداٌو وألاشياٌكائمت 



 

 

297 
 

 فهـــسض الجداٌو ﴾ أوال : ﴿
 

 

ٌ  الطفدت  السكم عىــــىان الجدو

  .1 أهىاع اإلاخاؾس التي جىاحه اإلاؤطظاث اإلاطسفُت . 11

  .2 .ضُغ الخمىٍل ؤلاطالمُت اإلاخاؾس السئِظُت في 38

  .3 الخرثر اإلاالي  في البىىن ؤلاطالمُت والبىىن الخلغُدًت . 61

  .4 همىذج ميظـ لغهُيل الخمىٍلي اإلالترح لغمشسوع. 113

  .5 وظب الظُىلت و الجدازة الائخماهُت 114

  .6 همىذج الهُيل الرام للائمت الخدفلاث الىلدًت 125

  .7 أهم مظاهماث اىً البرهت 224

  .8 ( . 2010 –2006)  جؿىز إحمالي أضٌى اىً البرهت الجصائسي  232

  .9 (  2010 – 2006جؿىز خلىق اإلاغىُت لبىً البرهت الجصائسي )  233

  .11 ( .  2010 – 2006ىز إحمالي ودائع اىً البرهت الجصائسي)جؿ 234

  .11 ( .  2010 – 2006جؿىز إحمالي الخمىٍل اإلامىىح لغصةائً) 235

  .12 . (2010 – 2006) الطافُت الظىىٍت لبىً البرهت الجصائسي جؿىز الىدُجت  235

  .13 آالث ؤلاهخاج الحالُت في اإلاؤطظت . 241

فُت  لغمشسوع اإلالترح لغخمىٍل . 242   .14 اؿاكت حرٍس

  .15 وظب جمىٍل اإلاشسوع الجدًد  . 243

  .16 مؤن الاطتهالن الظىىي لغمشسوع .مىاد و  246



 

 

298 
 

  .17 . اإلابُراث ؤلاحمالُت لغمشسوع الجدًد 246

  .18 اإلابُراث اإلالسزة خالٌ الظىىاث الخمع اللادمت . 247

  .19 مىاضب الشةل اإلاظخددثت في اإلاشسوع الجدًد . 249

  .21 كُمت اطدثمازاث اإلاشسوع. 251

  .21 الخجهحزاث اإلاؿغىةت االخفطُل لغمشسوع الجدًد . 251

  .22 خظاب الخدفلاث الىلدًت الطافُت . 253

  .23 الىلدًت ضافي اللُمت الحالُت لغخدفلاث 254

  .24 . 2111خظاب شواة اىً البرهت الجصائسي لظىت  259

بت لبىً البرهت الجصائسي . 260   .25 الىدُجت الطافُت برد الصواة والػٍس

  .26 ت على اإلاشسوع اإلالترح لغخمىٍل  خظاب كُمت الصواة الىاحب 265

بت . 266   .27 خظاب الىخائج الطافُت لغمشسوع برد الصواة و الػٍس

  .28 الخدفلاث الىلدًت الطافُت.خظاب  267

  .29 ضافي اللُمت الحالُت لغخدفلاث الىلدًت  لغمشسوع اإلالترح لغخمىٍل. 268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

299 
 

 فهسض ألاشياٌ  ﴾ثاهُا : ﴿ 
 

 

 السكم عىــــىان الشيل الطفدت

  .1 الخىشَراث الاخخمالُت لغرىائد. 5

ً لغمخاؾسة . 7   .2 مٌُى اإلاظدثمٍس

  .3 اإلاخخغفت إلاىاحهت اإلاخاؾسة الؿسق  18

  .4 كُاض اإلاخاؾس الائخماهُت . 20

  .5 أنواع الخطر في المبادالت المالية 23

  .6 مخاؾس البِئت الخازحُت التي جىاحه البىىن ؤلاطالمُت 29

  .7 أكظام ضُغ الخمىٍل و الاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت 35

  .8 في ضُغ الخمىٍل والاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت . مطادز  اإلاخاؾسة 37

  .9 مىهجُت مخابرت الائخمان في البىىن ؤلاطالمُت . 57

  .11 مساخل عمغُت اجخاذ اللساز 73

  .11 جمىكع ا للساز الاطدثمازي في الهُيل الخىظُمي إلدازة الاطدثماز 77

  .12 أولىٍاث وأشياٌ الاطدثماز. 81

  .13 مساخل اللساز الاطدثمازي  83

  .14 الاطدثمازي الرىامل اإلاؤثسة في عمغُت اجخاذ اللساز  88

  .15 جأثحر عىطس الصمً على اجخاذ اللساز الاطدثمازي  90

  .16 دزاطت الظالمت اإلابدئُت لالطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت 97



 

 

300 
 

  .17 هسم ألاولىٍاث ؤلاطالمُت . 100

ت . 107   .18 مطادز  جمىٍل اإلاشسوعاث الاطدثماٍز

  .19 . عالكت اإلاخاؾسة االسةدُت  111

ت الخاضت في البىىن ؤلاطالمُت  116   .21 همىذج جدغُل السةدُت الخجاٍز

  .21 الخمثُل البُاوي لرمغُت خطم الخدفلاث الىلدًت. 148

و اللُمت مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الرالكت الرىظُت احن  151

 الحالُت

22.  

و اللُمت الخطم(مردٌ السةدُت )مردٌ احن  الؿسدًت الرالكت  153

 اإلاظخلبغُت

23.  

  .24 مطادزة الصواة لألمىاٌ اإلاىخجزة . 180

  .25 الهُيل الخىظُمي لبىً البرهت الجصائسي . 230

  .26 الؿغب اإلاخىكع على مىخجاث اإلاشسوع. 245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

301 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  اإلاالخــــــــــــــم 



 

 

302 
 

 ﴾  11اإلاـــــــلحـــــــم  زكم ﴿ 

 

BANQUE AL BARAKA D’ALGERIE  

AGENCE DE BATNA   403 
      CANEVAS D’ETUDES DU PROJET 

          D’INVESTISSEME  

 SECTEUR D’ACTIVITE :     

INDUSTRIE ET TRANSFORMATION X 

SERVICES ET TELECOMMUNICATIONS  

AGRICULTURE ,AVICULTURE  ET PECHE  

COMMERCE  

BATIMENT ET TRX  PUBLICS  

PROFESSIONS  LIBERALES  
 

                              

 

                              

       

Fiche de Renseignement 
             

                              

                              Nom ou raison sociale : SARL FREE WAY  

  

                              Adresse 
: 48, Rue Bougara, Belle vue El Harrach/ Alger 

  Montant du financement  : 81 983 690,00 
              Montant du financement  : cent millions de dinars 

         Forme de Financement : Leasing 
                Date de mobilisation : 30 juillet 2004 
                Durée du financement : 20 

                   Mode de remboursement  : trimestres 
                 Durée de différé : 2 

                      Taux de marge annuel : 7,5 
                   Annuité TTC :                  6 013 021,89    

                  Montant en lettres :   

  

         

                              Total remboursement  :   
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I ) IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 
 

IDENTIFICATION   BANCAIRE IDENTIFICATION  COMMERCIALE 
DOSSIER N° 104/2004 SOCIETE :   

 VOCATION : Fabrication de radiateurs à gaz et de climatiseurs 

DATE DE DEPOT  LE   : 21/03/2004 CAPITAL : DA 

ENTREPRISE  EN ACTIVITE : CREATION NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SARL   

                                               ADRESSE  :  

MONNAIE DE COMPTE :  EN DINARS WILAYA   : ALGER       

MONNAIE DE DEVISE : DIVERS  DAIRA       : EL HARRACH 

TAUX DE CHANGE   :    1 POUR 1 COMMUNE : EL HARRACH 

N° DE CPTE   : TEL  / FAX :  

N° D’AUTORISATION :  Gérant associé : M  

 

B/ REFERENCES  DES  PROMOTEURS  et présentation du projet  

Est une Société à Responsabilité Limité (SARL) au capital de xxxxxxDA, créée par devant maître 

ALLAOUA BOUTEGHRAR, à BATNA en date du 03/09/2001, et inscrite au registre de 

commerce le 13/02/2002 sous lexxxxxx. Le siège social est à : 48, Rue BOUGARA, Bellevue/ El 

HARRACH- ALGER. 

L'entreprise est le fruit d'une association entre deux entités, à savoir; la SARL, dont le siège social 

est à DUBAI, représentée par M. en sa qualité de mandataire de la dite société, et la, dont le siège 

social est à la Commune d'El MADHER/ BATNA, et représentée par son gérant M. 

Il s’agit d’une société industrielle et commerciale, dont l’activité principale consiste en la 

production et la commercialisation locale et internationale de tous les produits de climatisation, de 

réfrigération et de chauffage. L'unité de production y afférente est implanté au niveau de la zone 

industrielle de, acquise à titre de location pour une durée de 23 années à compter du 01/02/2004. 

Pour cette demande, il s'agit d'une extension envisagée, des moyens de production de la société, 

afin de mieux adapter le capital expérience et le savoir faire acquis jusqu’à présent à la demande 

sans cesse croissante existante sur le marché. A ce titre la relation projette d’une part, l’acquisition 

de nouveaux moyens de production destinés essentiellement à augmenter la capacité de production 

de l’entreprise et de lancer en parallèle une nouvelle gamme de produits, à savoir ; les produits de 

climatisation et de réfrigération. D’autre part l’acquisition d’une nouvelle unité de production en 

toute propriété, finalisée à environ 90%, localisée à la zone industrielle de BATNA . 

 

L’unité sus indiquée, bâtie sur une surface de base de 8.800 m ², regroupe : 

 Un bâtiment destiné à la production et au stockage d’une superficie de 3.600m²(en 

cours d’achèvement) 

 Un bâtiment administratif de deux niveaux d’une superficie de 400m² 

 Des bâtiments annexes (loge de garde, poste transfo, cuisine, sanitaire et 

vestiaires) 

L’évaluation globale de ces biens s’élève à environ 80.700.000,00 (selon expertise jointe). 

Toutefois, et afin de pouvoir recevoir les équipements de production, des travaux complémentaires 

demeurent indispensables.   

 

Cette perspective d'extension est motivée par plusieurs facteurs, notamment : 

 

 La disponibilité de l’unité en question, dont l’emplacement est doté de différents moyens de 

communication, à savoir : 

 Réseau routier : routes nationales, n° 05 vers SETIF,n°03 vers BISKRA, n°10 vers TEBESSA et 

n°04 vers TIARET- ORAN 

 Chemin de fer (800 mètres environ de l’unité) 

 Aéroport situé à 25 KM de la ville de BATNA 

 L’existence d’une demande potentielle très importante dans la région Est du pays, particulièrement 

les hauts plateaux et le Sahara, réputés pour leur forte demande en produits de climatisation et de 

chauffage. 
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 La proximité de la ville de BATNA, permettra à la société de disposer d'une main d'œuvre variée et 

qualifiée, mais surtout disponible pour les besoins d'un travail posté.   

  

 D'autre part, cette extension s'inscrit également, dans le cadre d'un large programme 

stratégique de développement à plusieurs niveaux de l'entreprise.  

   

 Il importe par ailleurs, de faire allusion au savoir faire capitalisé par le gérant de la société 

en matière de management, qui est l'aboutissement de sa longue expérience en tant que gestionnaire 

et créateur d'entreprise (25 ans), en l'occurrence : 

 "AFRILEC" spécialisée dans l'électricité du bâtiment 

 Une entreprise de production industrielle de lits convertibles 

 Un bureau d'affaires spécialisé dans le conditionnement agroalimentaire 

 Une société de génie climatique,…. 
 

C/ GAMME DE PRODUITS ACTUELS :   

La société fabrique actuellement les produits de chauffage (ci-joint catalogue y afférent). A ce titre, 

pour l’année en cours, l’entreprise a déjà prévoie la commercialisation de 12000 pièces, dont 6000 

pièces sont déjà disponibles, 3000 autres en entrepôt, aux magasins de l’entreprise et 3000 pièce en 

cours de production. La valeur vénale de ce stock s’élève d’après le promoteur à un montant global 

de 170.000.000,00 DA (ci-joint pièces justificatives). 
 

D/ PATRIMOINE DE LA  SOCIETE                                   

NATURE 
   

DATE 

D’ACQUISITION 

VALEUR 

DECLAREE 

VALEUR  

MARCHANDE 

PATRIMOINE MOBILIERS    

Matériel de production    43.999 

          MATERIEL ROULANT    

                        TOTAL   43.999 
 

Le montant figurant sur le tableau ci-dessus, concerne le matériel de production disponible 

actuellement au niveau de l’unité de BENI AMRANE, évalué par l’expert en risque industriels, 

MBELARIF ABDELOUAHAB, demeurant à :. 

  II ) LE PROJET : 
   
 

 

   A ) ETAT 

NOUVELLE CREATION    

RENOUVELLEMENT  

EXTENSION X 

 

    B  ) GAMMES DE PRODUITS ENVISAGES :  

Les produits envisagés par l'entreprise se présente comme suit :    

1-  Chauffage 

 Radiateur à gaz 11000 CKL 

 Radiateur à gaz 9000 CKL  

 Radiateur à mazout 

 Chauffe eau 

2-  Climatisation  

 WINDOW TYPE 

 SPLIT UNIT 

 MULTI SPLIT 

 Armoires 

 Humidificateurs 

3- Réfrigération 

 Fontaine réfrigérée  
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il demeure bien entendu, qu'il s'agisse de produits de large consommation, dont le marché est en 

constante évolution.  
            

        

    C) LOCALISATION DU PROJET 

 

     WILAYA   : BATNA         DAIRA :   BATNA         COMMUNE : BATNA 

 

D) UTILITES :  

 OUI NON 

Eau X  

Gaz X  

Electricité X  
 

E)  EMPLOI A CREEER :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le promoteur, l’entreprise compte renforcer le personnel existant par le recrutement 

progressif des personnels nécessaires à la mise en place des différentes activités de la société 

comme détaillé au tableau ci-dessus.   
 

      F  )  AVANTAGES FISCAUX ET PARAFISCAUX :  

 Pour ce qui est des avantages fiscaux et parafiscaux, le promoteur dispose d'une décision 

portant agrément d'ouverture d'entrepôt privé sous douane au sein même de l'unité de production, 

portant n°, permettant ainsi à la société de procéder avec souplesse au dédouanement des matières 

importées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 N N+1 N+2 N+3 N+4 

CADERE 12 12 12 12 12 

MAITRISE 10 10 10 10 10 

EXECUTION 78 104 120 137 156 

TOTAL … 100 126 142 159 178 
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COUT DE L’INVESTISSEMENT        U  10 ^3 DA  

             NATURE DE  FINANCEMEt 

   DESIGNATIONS                                

        DEVISE          DINARS            TOTAL 

FRAIS PRELIMINAIRE    

DONT    

        FRAIS D’ETABLISSEMENT    

        FRAIS D’APPROCHES    

INVESTISSEMENT    

TERRAIN  60.400 60.400 

TRANSFORMATION / LOCAUX  39.600 39.600 

AGENCEMENT ET INSTALLATION    

EQUIPEMENT DE PRODUCTION    

MATERIEL ET OUTILLAGE 199.250USD 17.119 17.119 

MATERIEL DE TRANSPORT    

EQUIPEMENT DE BUREAUX    

MONTAGE    

P/LES EQUIPEMENTS IMPORTES     

  FRAIS D’APPROCHE    

  FRET/Taux  2.46 % + ASSURANCE    

 - DROIT DE DOUANE    

 - REDEVANCES DOUANIERES    

- HONORAIRES TRANSIT    

 TOTAL……..  117.119 117.119 

* Pour un cours de change de : 1 USD = 85.92 DA 

 

DETAIL DES EQUIPEMENTS          U  10 (3)  

DA 

                    Sources d’Acquisition 

DESIGNAt 

UNI

TE 

QTE FOURNISSEU

R 

EN ALGERIE 

FOURNISSEUR 

A L’ETRANGER 

DEVISE 

USD 
DINARS 

Matériel de production  

 

      

1-Equipements pour unité de 

climatisation 

   RTC corporation LTD 151.250 12.995 

2-Poinçonneuse Hydraulique type 

EUROPE 2510 

   OMADA S.A 18.000 1.546 

3- Presse Plieuse Hydraulique type 

HFT 50-20 

   OMADA S.A 30.000 2.578 

    T O T A L     199.250 17.119 
* Pour un cours de change de : 1 USD = 85.92 DA 

 

La liste ci-dessus concerne uniquement le matériel à importer par la société pour les besoins de son 

extension, les factures pro forma y afférentes sont jointes à la présente étude.



 

 

PROGRAMME DE REALISATION DE L’INVESTISSEMENT  

 

                         PERIODES 

RUBRIQUES 

N N + 1 N + 2  

 S1 S2 S1 S2 S1 S2 TOTAL 

 D’INVESTISSEMENTS Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur Qte Valeur  

Travaux d’Infrastructures    100.000         100.000 

Terrain     60.400         60.400 

Batiments    39.600         30.600 

              

              

              

              

              

              

              

Matériel  de production    17.119         17.119 

Materiel de production +frais 

d’approche 

   17.119         17.119 

              

Matériel Auxiliaires              

              

              

              

              

Matériel de Bureau              

              

              

              

Agencement et installation               

              

              

              

TOTAL Général    117.119         117.119 
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RESUME SUCCINT DU PROCES DE FABRICATION 

 

Il s'agit d'une unité de montage de différents appareils de chauffage, de climatisation et de 

réfrigération, réalisé à base de composants importés.  

 
 

E/-SOURCES DE FINANCEMENT : 

  

La société sollicite pour cette extension deux types de financement : 

 Un financement d'investissement de l'ordre de 81.983MDA, représentant 70% du montant 

global de l'extension prévue, soit 117.119MDA 

Les 81.983MDA, représentent le produit des sommes : 

 70.000MDA, soit 70% du montant de l’unité de production estimée à 100.000MDA 

 11.983MDA, soit 70% du montant de l’équipement complémentaire dont la valeur est 

de 17.119MDA 

 Une ligne de crédit documentaire pour un montant global de 80.000.000,00DA, margé à 

25% à l'ouverture et le reste relayé par un financement. 

 

Financement de l'investissement : 
                                                  RUBRIQUES 

ORIGINE DU FINANCEMENT 

         MONTANT     % 

APPORT  PROPRE  DE  LA SOCIETE) 35.136 30 % 

Fonds propres    

Dettes envers les associés 35.136  

EMPRUNT  BANCAIRE 81.983 70 % 

                T O T A L  117.119 100 % 

 

 

 

III ) INFORMATION COMMERCIALES  
 

A )CLIENT  POTENTIEL ET  REEL 

 
 D'après les statistiques avancées par le promoteur (émanant du site WEB de SONELGAZ), 

l'Algérie comptait prés de 4.500.000 ménages en 2001, avec un taux de croissance annuel de 1.5%, 

soit un nombre avoisinant les 4.567.500 ménages actuellement avec un taux de raccordement de 

l'ordre de 40% en GAZ et de 60% en électricité.  

 D'autre part, environ 210.000 logements tous types confondus sont construits 

annuellement, et dans le même ordre d'idées, 80% des ménages utilisent des appareils 

électroménagers avec un taux de renouvellement d'appareillages de l'ordre de 10% chaque année 

10%. 

 Dans un cadre plus général, cette demande Pour ce qui est du domaine de la climatisation, 

est plus concentrée aux régions du sud Algérien, ou les températures avoisinent la moyenne des 

40°C en été, elle émane surtout des: 

o Compagnies pétrolières, l'ANP 

o Le secteur des services et administrations 

o Les ménages dont la demande devient de plus en plus importante.  

Par contre en matière de chauffage le besoin est manifesté particulièrement des régions des hauts 

plateaux, et à un degré moindre du littoral. Quant au domaine de la réfrigération, la demande est 

généralisée à toutes les régions du pays.       

  

 

 Ceci dit, la demande potentiel prévisionnelle tout type d'appareillages confondus est 

représentée selon le graphique ci-dessous. (En milliers de ménages).  
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B) L’OFFRE : 

 
Les principaux concurrents de, sont bien cernés par cette dernière. Il s'agit de différentes marques 

nationales et internationales. L' ENIEM figure parmi les plus importantes au niveau du marché 

avec une part moyennant les 35%. L’offre actuelle, toute marque confondu demeure insuffisante 

par rapport à une demande sans cesse croissante et exigeante, en matière de qualité. La maîtrise du  

procès de production, a permis aux entreprises nationales, à l’image de la SARL FREE WAY de 

concurrencer les produits d’importation et d’offrir un meilleur rapport qualité - prix.   

 

 

 

  C) PRIX DE REFERENCE 
  L’inscription de la au programme de mise à niveau des entreprises (PME-PMI), initié par le 

ministère de l’industrie avec l’union Européenne, visant la qualité de management et la 

performance dans la gestion des coûts, permettra à l’entreprise d’offrir sur le marché un produit 

concurrentiel, de meilleur rapport qualité – prix. 

 
 

 

D) ANNEE DE CROISIERE  
 MATIERE & FOURNITURES  A CONSOMMER 

      P.Unitaire en DA , Montant  en  U .10 (3)  DA  

                                       RUBRIQUES 

 DESIGNATION  Fres 

  U QUANTITE PRIX 

D’ACHAT 

MONTANT 

GLOBAL 

MATIERES & FOUR CONSOMMES    777.180 

     

     

                        T O T A L ............    777.180 
 

E/ DETAIL DES VENTES  ( année de croisière )           U   10^3  DA  

                             RUBRIQUES    UNITE   QUANTITE   P . UNITAIRE  MONTANT 

DESIGNATIONS     

Vente d’appareils de chauffage,     928.200 

de climatisation et réfrigération     

     

     

     

     

  T O T A L     928.200 

NB  renseignements communiqués par le client  
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F ) MONTEE EN CADENCE  DES VENTES      U   10^3  

DA 

                   RUBRIQUES AN  1  AN 2     AN 3  AN  4 AN  5 

DESIGNATIONS      

Vente d’appareils de chauffage, 397.520 627.000 694.100 835.000 928.200 

de climatisation et réfrigération      

      

      

      

      

  T O T A L  397.520 627.000 694.100 835.000 928.200 

 

 

 

 

PRINCIPAUX RATIOS    

      

  EXE1 EXE2 EXE3 EXE4 EXE5 

      

CONSOM.INT/CA 0,880 0,880 0,872 0,871 0,867 

Nbre jours de FDR 19 26 37 42 41 

Nbre jours de BFDR 12 21 30 29 23 

Disp/¨DCT 0,20 0,15 0,19 0,36 0,44 

Dettes L&MT/F.PERM 0,85 0,71 0,51 0,41 0,24 

VALEUR AJOUTEE / CA 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 

RESULTAT D'EXP / CA  0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 

Résultat net/Fonds propres 0,41 0,35 0,31 0,23 0,20 

RESULTAT NET / VA 0,23 0,25 0,33 0,27 0,26 

RESULTAT  NET / CA 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 

F.PERS/VA 0,37 0,31 0,30 0,35 0,38 

MB.d'autofin cum / M.Eqt.brut 0,16 0,39 0,67 0,93 1,18 

MB.AUTOFiN Cum / F.d'emprunt 0,23 0,56 0,96 1,33 1,69 
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Les dettes à long et moyen terme, 

représentant 85% au premier exercice 

par rapport au fonds permanent par 

l'effet du financement bancaire prévu, 

diminue graduellement pour se situer à 

24% au cours du cinquième exercice. En 

conséquence l'entreprise améliore son 

autonomie financière de manière 

régulière.  

Représentation Graphique    

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Les consommations intermédiaires constituent 

la majeure partie du chiffre d'affaires de 

l'entreprise, avec des taux respectif de 88%, 

88%, 87%, 87% et 86% pour les cinq exercices 

prévisionnels. Ceci reflète la nature de 

l'activité, dont le procès se résume au montage 

de composants importés en majorité, sans pour 

autant, avoir besoin d'une main d'œuvre 

importante. D’autre part la valeur ajoutée 

demeure négligeable avec une moyenne de 

12,5% du CA, mais elle reste quand même 

intéressante en valeur absolue.   

Les bilans prévisionnel de la société, 

présente une structure financière 

caractérisée par un fonds de roulement 

positif et croissant, assurant ainsi un marge 

de manœuvre couvrant respectivement, 19, 

26, 37, 42 et 41 jours de chiffre d'affaires 

pour les cinq exercices prévisionnels. la 

structure dégage  un besoin en fonds de 

roulement également positif, et qui est 

couvert en totalité par les fonds de 

roulement.  

Le rapport évolue de manière dégressive, 

traduisant ainsi l'augmentation de fonds 

propres de l'entreprise au fur et à mesure, 

par leur consolidation à chaque exercice 

par les résultats dégagés durant l'activité. 

Toutefois, ces mêmes résultats demeurent 

appréciables en valeur absolue.  
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VALEUR ACTUELLE NETTE : 

  

La valeur actuelle nette = Marge d’autofinancement actualisé cumulé – Coût de l’investissement 

            = 138.303 – 81.984= 56.320 

 La marge d’autofinancement est non seulement positive. L’excédent très conséquent sera 

réservé pour l’expansion de l’entreprise.  

 

EVALUATION DU TRI 

 

Le taux de rentabilité interne selon les données  existante est estimé à 30%. Soit un taux dépassant 

de loin le taux de placement au niveau des banques.  

 

 

DELAIS PRVISIONNEL DE REMBOURSEMENT 

 

 A  ) INDICE DE SOLVABILITE 

 

1- SUR LA BASE DE 05 AN  D’EXPLOITATION 

 

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT CUMULE 

---------------------------------------------------------------  =  1.69 

FINANCEMENT  PROPOSE 

 

B)  DUREE  PROBABLE DE REMBOURSEMENT 

   

TOTAL DES ANNUITES  DE  REMBOURSEMENT  

-------------------------------------------------------------------- =  2.96  (soit environ trois ans) 
MOYENNE DES  CASH FLOW ANNUEL   

 

 

 

 

AVIS DU  CHARGE D’ETUDES  

 

Appréciation de l’activité de la société        U 10^3 DA 

                                        PERIODES  

DESIGNATIONS  

EXERCICES 

 

1 SEM  2003 

du 

01/01au31/06 

Mouvement  confié  au confrère  BADR 2003 7.420MDA 

  //       //          //      //       //         CPA 2003 25.165MDA 

TOTAL  MVT  Confié  2003 32.585MDA 

Mouvement  confié  au confrère  BADR Au 16/03/04 7.133MDA 

  //       //          //      //       //         CPA Au 16/03/04 6.837MDA 

TOTAL  MVT  Confié  Au 16/03/04 13.970MDA 

Engagements Utilisé ……………………… / / 

Chiffre d’affaires réalisé ou à réaliser  Au 31/12/02 47.382MDA 

%  de centralisation du Mvt d’activité  / 69% 

Solde  Solde enregistré  au confrère   / / 

   «           «           «           à la Baraka  / / 

 

Le résultat de l’étude ci-dessus détaillée, traduit  des impacts positif du projet à plusieurs titres, 

notamment ; 

 

 En matière d’emplois, par la création graduelle d’un nombre appréciable  de postes 

permanent, permettant ainsi d’absorber un part du chômage existant. 
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 Sur le plan économique, en dynamisant l’activité industrielle dans la région et en 

participant à générer un produit local de qualité conquérant les produits importés. 

 En prenant en charge les préoccupations d’une partie considérable de la clientèle 

 

 Par ailleurs, la bonne réputation de la marque FREE WAY sur le marché, garantie à la 

société un écoulement rapide de son produit, et par conséquence une rentabilité certaine du projet.         

 Aussi et lors de notre visite sur cite, nous avons touché une maîtrise parfaite de notre 

relation, de son domaine d’activité, ce qui constitue un élément supplémentaire de sécurité pour la 

banque. 

     Compte tenu des éléments d’appréciation ci-dessus relevés, nous émettons un avis 

favorable pour un financement à moyen terme de 80.000MDA dont 70.000MDA pour l’acquisition 

de l’unité envisagée, et 10.000MDA pour l’acquisition du matériel, pour une durée de cinq(05) 

année dont six (06) mois de différé.  

 

Conditions : 

- Mobilisation préalable de la part d’autofinancement 

- Centralisation des mouvements d’affaires 

- Marge sur financement  conformément aux taux en vigueurs  

- Amortissement trimestriel du financement 

Garanties : 

- Hypothèque de l’unité de production  

- Nantissement  du matériel financé  

-  Souscription d’une ASSURANCE Multirisque Professionnelle  

- Complément de garantie hypothécaire en cas d’insuffisance de celles existante.  

 
 

 

 

 

 

Le Chargé d’Etudes 

           

Batna, le  

 

RELATION:   

ACTIVITE : Fabrication de radiateurs à Gaz et de climatiseurs   

Adresse de l’unité : Zone industrielle de BATNA 

Visite effectuée par : MM. 
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COMPTE RENDU DE VISITE 

 

 

 A l’issue de notre visite de ce jour du 17 mars 2004, au niveau de la zone 

industrielle de Batna, afin de vérifier la consistance des travaux effectués au niveau de 

l’unité de production devant faire l’objet d’acquisition de la part de notre relation citée en 

marge pour les besoins de son projet d’extension, nous avons relevé ce qui suit : 

   

 Le bien en question d’une superficie globale de 8800m², totalement clôturé par un 

mur en dur et viabilisé. Il est doté de toutes les utilités nécessaire au fonctionnement de 

l’activité, à savoir ; eau, électricité, Gaz… 

Il regroupe entre autres : 

 

 Un hangar de type charpente métallique lourde, d’une superficie globale de 3600m², 

de 8m de hauteur et 90m de longueur, sans couverture, ni plate forme, avec bardage 

en parpaing en cours de réalisation. 

 Un immeuble  en béton, fini à 100%, construit en R+1, sur une surface de base de 

200m². disposé en administration au RDC et d’un logement type F5. 

  Des bâtiments annexes fini à 100% (loge de garde, poste transfo, 

cuisine, sanitaire et vestiaires) 

 

L’emplacement de l’unité convient parfaitement à ce type d’activité. Sa proximité du 

centre ville de Batna, ainsi que  par rapport aux différents moyens de communication, à 

savoir ; Aéroport, chemin de fer, est routes nationaux,  lui permet d’exercer avec plus de 

souplesse et d’efficacité en matière de contact avec la clientèle.  

 

Par ailleurs, le bien en question est évalué par un bureau d’études agréé auprès des 

tribunaux à un montant global de 80.691.224,15. 

 

Tels sont nos constatations.  
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 ﴾  12اإلاـــــــلحـــــــم  زكم ﴿
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اث   .  فهسض اإلادخٍى



 
 

 
319 

 

 ﴿ فهــسض اإلادخىٍـاث  ﴾

 الطفدـت الرىىان

 І- ІІІ خؿت البدث 

 ك  –أ ملدمـــت عامت

 65 -1 . اإلاخاؾس الائخماهُت في عمل البىىن ؤلاطالمُت  :الفطل ألاٌو 

ٌ  ملدمت  2 الفطل ألاو

 20 -3 اإلابدث ألاٌو :مدخل لغخرٍسف ااإلاخاؾـس الائخمـــاهُت .

 9 -2 اإلاؿغب ألاٌو :  مفهــــــــــــــــــــــــــىم اإلاخــــــــــــــــــــاؾسة  .

ف اإلاىغىعي و ؤلاخطائي لغمخاؾسة   3 . الفسع ألاٌو : الخرٍس

ف اإلاىغىعي لغمخاؾسة .  3 أوال : الخرٍس

ف ؤلاخطائي لغمخاؾسة .  4 ثاهُا : الخرٍس

 5 الفسع الثاوي :اإلاطؿلحاث ذاث الطغت ااإلاخاؾسة .

 5 أوال  : عدم الخأهد وعالكخه ااإلاخاؾسة .

 6 اإلاخاؾسة و الرائد . ثالثا : 

ت .  7 الفسع  الثالث  : أهمُت جدغُل اإلاخاؾس في اللسازاث اإلاالُت و الاطدثماٍز

 8 مخجىب اإلاخاؾسة .  أوال :

 8 ثاهُا : مداًد ججاه اإلاخاؾسة.

 8 ثالثا :مجاشف  .

 9-15 اإلاؿغب الثاوي : اإلاخاؾس التي جىاحه اإلاؤطظاث اإلاطسفُت .

كظام اإلاخاؾس اإلاطسفُت .
ٌ
 9 الفسع ألاٌو : أ
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 9 أوال : اإلاخاؾس اإلاالُت .

 10 ثاهُا : مخاؾس ألاعماٌ .

 12 الفسع الثاوي:  مفهـىم اإلاخـاؾس الائخماهُت .

ف اإلاخاؾس الائخماهُت .  12 أوال : حرٍس

 13 ثاهُا : آلاثاز الظغبُت لغمخاؾس الائخماهُت .

 13 الفسع الثالث  :مطادز اإلاخاؾس الائخماهُت .

 13 أوال : اإلاطادز مسجبؿت االرمُل .

 14 ثاهُا :اإلاطادز اإلاسجبؿت االبىً هفظه .

 15 ثالثا : مطادز خازحُت  .

  15- 20   اإلاؿغب الثالث : إدازة اإلاخاؾس الائخماهُت .

ف وأهداف إدازة اإلاخاؾس الائخماهُت .  15 الفسع ألاٌو :  حرٍس

ف إدازة اإلاخاؾس الائخماهُت .  16 أوال : حرٍس

 16 ثاهُا : أهداف إدازة اإلاخاؾس الائخماهُت .

 17 مياهت إدازة  اإلاخاؾس  في اإلاؤطظاث اإلاالُت . الفسع الثالث :

 17 أوال : مياهت إدازة اإلاخاؾسة مً خُث  أهمُتها.

 18 ثاهُا : مياهت إدازة اإلاخاؾسة مً خُث ؾسق الخرامل مرها.

 19 الفسع الثالث  : خؿىاث إدازة مخاؾس الائخمان .

 19 أوال : جددًد مخاؾس الائخمان . 

 19 كُاض اإلاخاؾس الائخماهُت . ثاهُا :

 45 -20 اإلابدث الثاوي : حشخُظ اإلاخاؾس الائخماهُت في عمل البىىن ؤلاطــــــالمُت .

 21-28  اإلاؿغب ألاٌو : ألاطاض الفىسي لغمخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي .

 21 الفسع ألاٌو : اإلارنى الفلهي لغمخاؾسة .

 22 أوال : الػمان .

 22 الةـــسز . ثاهُا :



 
 

 
321 

 

 22 ثالثا : اخخماٌ وكىع الخظازة .

 23 زابرا : اإلاجاشفت .

 24 الفسع الثاوي : اإلارنى اإلاراضس لغمخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي .

ف الرام لغمخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي .  24 أوال : الخرٍس

ف اإلاخاؾسة وفلا لؿبُرتها في الاكخطاد ؤلاطالمي .  24 ثاهُا : حرٍس

 25 الفسع الثالث  :كىاعد فلهُت جدىم اإلاخاؾسة في الاكخطاد ؤلاطالمي .

 25 أوال : كاعدة الةىم االةسم .

 26 ثاهُا : كاعدة الخساج االػمان .

 27 ثالثا :  ال غسز وال غساز .

 28-34  اإلاؿغب  الثاوي :ؾبُرت اإلاخاؾس في اإلاطازف ؤلاطالمُت  .

 28 مخاؾس البِئت الخازحُت . الفسع ألاٌو  :

 29 أوال : اإلاخاؾس اإلاسجبؿت االرمُل . 

 30 ثاهُا  : اإلاخاؾس اإلاسجبؿت االظىق اإلاطسفي .

 32 ثالثا : مخاؾس مسجبؿت االلىاهحن و ألاهظمت الظائدة .

 33 الفسع الثاوي :  مخاؾس البيُت الراجُت لغمطسف ؤلاطالمي .

 33 اإلاالــُت .أوال : مخاؾس الهىدطـــت 

ت اللادزة على كُادة الخمىٍل ؤلاطالمي .  33  ثاهُا : هلظ اإلاىازد اليشٍس

 34 ثالثا :  خؿس عدم وحىد هُئاث زكاات شسعُت في اإلاظخىي اإلاؿغىب.

 34-45  اإلاؿغب الثالث : اإلاخاؾـــــــــــــــــــــــس الخراكدًــــــــــــــت 

 34 مخاؾس ضُغ الخمىٍل والاطدثماز. الفسع ألاٌو :

 35 أوال : جلظُم ضُغ الخمىٍل والاطدثماز في البىىن ؤلاطالمُت .

ت .  36 ثاهُا : ميشأ مخاؾس الطُغ الخمىٍغُت و الاطدثماٍز

 39 الفسع الثاوي :مخاؾس الطُغ اإلارخمدة على اإلاغىُت .

 39 أوال : مخاؾس ضُةت اإلاشازهت :

 40 اإلاػازةت . ثاهُا : مخاؾس ضُةت
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 41 الفسع الثالث  : مخاؾس الطُغ اإلارخمدة على اإلادًىهُت .

 41 أوال : مخاؾس اإلاساادت :

 42 ثاهُا : مخاؾس الاطخطىاع .

 44 ثالثا : مخاؾس الخمىٍل الخأححري .

 44 زابرا : مخاؾس الظغم .

 64  -46 ؤلاطالمُتاإلابدث الثالث :أوحه مخابرت ومرالجت الخرثر اإلاالي في البىىن 

ف االخرثر اإلاالي  46- 53  اإلاؿغب ألاٌو : مدخل لغخرٍس

 46 الفسع ألاٌو : مفهىم الخرثـــــــــــــــــــس اإلاــــــــــــــالي .

ف الخرثر اإلاالي .   46 أوال : حرٍس

 47 ثاهُا  : أشياٌ الخرثر اإلاالي في اللؿاع اإلاطسفي  .

 48 الخرثر اإلاالي .الفسع الثاوي  :أطباب 

 48 أوال : ألاطباب الرامت )خازحُت(.

 49 ثاهُا : ألاطباب الخاضت .

 50 التي حرىد إلى البىً . ثاهُا : ألاطباب

 51 الفسع الثالث  : مؤشساث الخرثر اإلاالي وآثازه .

 51 أوال : مؤشساث الخرثر اإلاالي .

 52 : آلاثاز اإلاترجبت عً الخرثر اإلاالي لدي البىً . هُااث

غُت في البىىن ؤلاطالمُت.  53-58   اإلاؿغب الثاوي : مخابرت الرمغُاث الخمٍى

 53 الفسع ألاٌو : أهداف وأهمُت مخابرت الرمغُاث الخمىٍغُت في البىىن ؤلاطالمُت .

ف مخابرت الرمغُاث الخمىٍغُت .  53 أوال : حرٍس

ت في البىىن ؤلاطالمُت .ثاهُا :   53 أهداف مخابرت الرمغُاث الخمىٍغُت والاطدثماٍز

ت في البىىن ؤلاطالمُت.  55 الفسع الثاوي : أهمُت مخابرت الرمغُاث الخمىٍغُت والاطدثماٍز

 55 أوال : االيظبت لغبىىن الخلغُدًت )السةىٍت( .

 56 ثاهُا : االيظبت لغبىىن ؤلاطالمُت .
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ت في البىىن ؤلاطالمُت.الفسع الثالث   56 : مىهجُت مخابرت الرمغُاث الخمىٍغُت والاطدثماٍز

 57 أوال : اإلاخابرت اإلاىخيُت .

 58 ثاهُا :اإلاخابرت اإلاُداهُت .

 58-64   اإلاؿغب الثالث :أشياٌ اإلاخأخساث اإلاالُت في البىىن ؤلاطالمُت وطبل مرالجتها 

 58 أشياٌ اإلاخأخساث اإلاالُت في البىىن ؤلاطالمُت . الفسع ألاٌو :

 59 أوال : اإلاماؾغت .

 60 ثاهُا : ؤلافالض  .

 60 ثالثا : وفاة اإلادًً .

الفسع الثاوي : إحساءاث مرالجت اإلاخأخساث اإلاالُت  في خالت اإلادًً اإلاماؾل في البىىن 

 ؤلاطالمُت .

62 

 62 أوال : ؤلاحساءاث اإلاؿبلت في البىىن ؤلاطالمُت على اإلادًً اإلاماؾل . 

 62 ًً اإلاماؾل في البىىن ؤلاطالمُت ثاهُا : مالخظاث خٌى ؤلاحساءاث اإلاؿبلت على اإلاد

الفسع الثالث  :إحساءاث مرالجت اإلاخأخساث اإلاالُت في خالت إفالض و وفاة اإلادًً في 

 البىىن ؤلاطالمُت.

63 

 63                      أوال: ؤلاحساءاث اإلاؿبلت في البىىن ؤلاطالمُت على اإلادًً اإلافغع  .                                                             

 63 ثاهُا : مالخظاث خٌى ؤلاحساءاث اإلاؿبلت على اإلادًً اإلافغع في البىىن ؤلاطالمُت.  

 64 ثالثا : وفاة اإلادًً .

 64 زابرا : خاالث ٌظخدُل فيها زد أضل الدًً لغبىىن ؤلاطالمُت .

  ٌ  65 خالضت الفطل ألاو

  143 -66 اللساز الاطدثمازي في البىىن ؤلاطالمُت .  : ثاوي الفطل ال

 67 ملدمت الفطل الثاوي 

 90  -68 .اإلابدث ألاٌو : ماهُت اللساز الاطدثمازي 

ف االلساز واجخاذ االلسازاإلاؿغب ألاٌو  :مدخل   68- 76  لغخرٍس

 68 الفسع ألاٌو :مفهــــــــــــــــــــــــــىم اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساز

ف اللساز.  68 أوال : حرٍس
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 69 ثاهُا :أهىاع اللسازاث.

 70 عمغُت اجخاذ اللساز  الفسع الثاوي  :مفهىم

ف عمغُت اجخاذ اللساز . أوال :  70 حرٍس

 71 ثاهُا :أهمُت اجخاذ اللساز .

 71 ثالثا : عىاضس اجخاذ اللساز .

 72  عمغُت اجخاذ اللساز . زابرا   : خطائظ

 72 الفسع الثالث :مساخــــــــــل اجخــــــــــــــاذ اللـــــــــــــــــــــــساز

 73 أوال :  جددًد اإلاشيغت وجدغُغها .

 74 ثاهُا :  جددًد البدائل  و جلُُمها واخخُاز أفػغها.

 75 .جدىٍل اللساز إلى عمل فراٌ ومخابرخه :   لثاثا

 76- 82   اإلاؿغب الثاوي : اللــــــــــــــــــــساز الاطدثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــازي.

 76 الفسع ألاٌو  : مفهىم اللساز الاطدثمازي .

ف اللساز الاطدثمازي .  76 أوال : حرٍس

 77 ثاهُا : أهداف اللساز الاطدثمازي . 

 78 الفسع  الثاوي  : خطائظ اللساز الاطدثمازي .

 78 أوال : الخطائظ التي جسجبـ االبرد الصمني .

 78 ثاهُا : الخطائظ التي جسجبـ اظسوف اللساز الاطدثمازي  .

 79  االهُيل الخمىٍلي.ثالثا : الخطائظ التي جسجبـ 

 80 زابرا : الخطائظ الرامت .

ت .  80 الفسع الثالث :أهىاع اللسازاث الاطدثماٍز

 80 أوال : كسازاث جددًد أولىٍاث الاطدثماز .

 81 ثاهُا : كسازاث كبٌى أو زفؼ الاطدثماز.

ا . ًُ  81 ثالثا : كسازاث الاطدثماز اإلااورت جبادل

 82-90   مساخل اجخاذ اللساز الاطدثمازي و الرىامل اإلاؤثسة فُه . اإلاؿغب الثالث :

 82 الفسع ألاٌو : مساخل اجخاذ اللساز الاطدثمازي 
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 84 أوال : الخفىحر في اإلاشسوع .

 84 .  دزاطت الجدوي اإلابدئُت ثاهُا : 

 86 ثالثا : دزاطت الجدوي الخفطُغُت .

ت .زابرا : الخلُُم اإلاالي و الاكخطادي   87 لغسةدُت الخجاٍز

 87 خامظا : اجخاذ اللساز الاطدثمازي .

 87 الفسع الثاوي :الرىامل اإلاؤثسة في عمغُت اجخاذ اللساز .

 88 جأثحر البِئت الخازحُت . أوال :

 89 جأثحر البِئت الداخغُت .  ثاهُا : 

 89  .جأثحر مخخر اللسازثالثا : 

 89 . جأثحر ظسوف اللساز  زابرا : 

 90 جأثحر أهمُت اللسازخامظا :

 90 جأثحر عىطس اللساز: طادطا 

  115  -91 . اإلابـــدث الثاوي : مراًحر اللساز الاطدثمازي في البىىن ؤلاطالمُت

 اإلاؿغـــــــب ألاٌو : ألاطاض الفىسي لدزاطت الجدوي في الاكخطاد ؤلاطالمي

 و البىىن ؤلاطالمُت .

  96 -91 

 92 أوال : اإلاصاًا  الاكخطادًت لدزاطت الجدوي في الاكخطاد ؤلاطالمي .الفسع ألاٌو :

 93 الفــــــسع الثاوي :ألاطاض الفىسي لدزاطت الجدوي في البىىن ؤلاطالمُت .

 94 أوال : أهداف البىىن ؤلاطالمُت مً دزاطت الجدوي .

 94 ثاهُا :  مصاًا دزاطت الجدوي  في اإلاطازف ؤلاطالمُت .

 95 : أهمُت اخخُاز اإلاشسوعاث لدزاطت الجدوي لغبىىن ؤلاطالمُت .ثالثا 

ت   95 الفسع الثالث :ملىماث البىىن ؤلاطالمُت في دزاطت الجدوي لغمشسوعاث  الاطدثماٍز

 95 أوال : اإلالىماث الرلائدًت .

 96 ثاهُا : اإلالىماث الاحخماعُت .

 96 ثالثا  : اإلالىماث الفىُت .
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ت .   زابرا :  96 اإلالىماث اليشٍس

 96- 105   اإلاؿغـــــــب الثاوي : دزاطت الظالمت اإلابدئُت لالطدثماز  في البىىن ؤلاطالمُت.

 97 الفــــــسع ألاٌو : مرـــُاز الظـالمت الشسعُت لغمشسوع

 98 أوال : مشسوعُت  اإلارامالث اإلاالُت و طغع و خدماث اإلاشسوع .

 98 ثاهُا :ألاولىٍاث ؤلاطالمُت .   

 100 الالتزام االظغىن ؤلاطالمي . : ثالثا 

 101 الفــــــسع الثاوي :  الظـــالمــت الاحخمــــاعُت.

ادة الخىظُف في اإلاجخمع .   101 أوال  : اإلاظاهمت في ٍش

 101 ثاهُا  :  جدظحن جىشَع الدخل . 

 102 جدظحن حىدة الحُاة  ) اإلاادًت و اإلارىىٍت ( .  ثالثا :

 103 الفسع الثالث :  الظـــالمــت الاكخطــــادًت.

 103 أوال :  ضافي اللُمت اإلاػافت اإلادغُت الحالٌ لغدخل اللىمي .

 103 ثاهُا :  هفاءة اطخخدام اإلاىازد .

 104 ثالثا :  جدظحن محزان اإلادفىعاث .

 104 الاطخلساز الاكخطادي . زابرا :

غُت   105- 115   اإلاؿغب  الثالث : دزاطت الجدوي الخمٍى

ت  .  105 الفسع ألاٌو  : جددًد مطادز جمىٍل الفسص الاطدثماٍز

 107 أوال :  اإلاطادز الراجُت لغخمىٍل)الخمىٍل الراحي( .

 109 ثاهُا : اإلاطادز الخازحُت لغخمىٍل )الخمىٍل الخازجي (.

 109 الفسع الثاوي : اخخُـــــــــــــــــــاز الهُىـــل اإلاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي .

ف الهُيل اإلاالي .  110 أوال : حرٍس

 110 ثاهُا : الرىامل اإلادددة الخخُاز الهُيل الخمىٍلي اإلاالئم .

 114 الفسع  الثالث : جددًد وظب الظُىلت و الجدازة الائخماهُت .

ت  في البىىن  اإلابدث الثالث : جدغُل السةدُت لغمشسوعاث الاطدثماٍز

 ؤلاطالمُت .

116-  142  
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ت   117- 125   اإلاؿغـــــــب ألاٌو : جددًد الخدفلاث الىلدًت لةسع جدغُل السةدُت الخجاٍز

 117 الىلدًت الفسع ألاٌو : مفهىم الخدفلاث

 117  : الىلدًت الخدفلاث حرٍسف أوال

 118 ثاهُا : أهمُت الخدفلاث الىلدًت.

 118 ثالثا : أكظام الخدفلاث الىلدًت . 

 120 الىلدًت الخدفلاث الفسع الثاوي : كائمت

ف كائمت  120 . الىلدًت  الخدفلاث أوال : حرٍس

 : أهداف
ً
 120  الىلدًت. الخدفلاث إعداد كائمت ثاهُا

 121 :  الخدفلاث اإلاالُت ثالثا : مطادز كائمت

 122  .  الىلدًت الخدفلاث الفسع الثالث : مىىهاث كائمت  

 122 أوال : ألاوشؿت  الدشةُغُت .

ت .  123 ثاهُا : ألاوشؿت الاطدثماٍز

 124 ثالثا :ألاوشؿت الخمىٍغُت .

ت في ظل اإلاراًحر غحر اإلاخطىمت  126- 132  اإلاؿغب الثاوي : جدغُل السةدُت الخجاٍز

 126 مرُاز فترة الاطترداد  الفسع ألاٌو :

ف مرُاز فترة الاطترداد .   126 أوال : حرٍس

 126 . في ظل مرُاز فترة الاطترداد  اللساز اجخاذ كاعدةثاهُا :

 127 ثالثا : ؾسق خظاب فترة الاطترداد .

لت فترة الاطترداد .  128 زابرا  : مصاًا  ؾٍس

لت فترة الاطترداد .  128 خامظا : عُىب ؾٍس

رت ؤلاطالمُت .  128 طادطا  : جلُُم مرُاز فترة  الاطترداد  في غىء أخيام الشَس

 129 الفسع الثاوي :  مرُاز اإلاردٌ اإلاخىطـ لغرائد 

ف مرُاز اإلاردٌ اإلاخىطـ الرائد.  129 أوال : حرٍس

 131 كاعدة اجخاذ اللساز في ظل مرُاز اإلاردٌ اإلاخىطـ لغرائد . ثاهُا :

لت اإلاردٌ اإلاخىطـ لغرائد .ثالثا : مصاًا    131 ؾٍس
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لت اإلاردٌ اإلاخىطـ لغرائد  .   131 زابرا : عُىب ؾٍس

رت ؤلاطالمُت .  131 خامظا : جلُُم مرُاز مردٌ الرائد اإلاداطبي  في غىء أخيام الشَس

ت في ظل اإلاراًحر اإلاخطىمت   132- 142   اإلاؿغب الثالث : جدغُل السةدُت الخجاٍز

 132 مرُاز ضافي اللُمت الحالُت الفسع ألاٌو :

ف مرُاز ضافي اللُمت الحالُت.  133 أوال : حرٍس

 134 في ظل مرُاز ضافي اللُمت الحالُت . اللساز اجخاذ ثاهُا : كاعدة

 134 ثالثا : مصاًا مرُاز ضافي اللُمت الحالُت .

 134 زابرا : عُىب مرُاز ضافي اللُمت الحالُت .

رت ؤلاطالمُت . خامظا :  135 جلُُم مرُاز مردٌ ضافي اللُمت   في غىء أخيام الشَس

 135 مرُازي مؤشس السةدُت و مرُاز مردٌ الرائد الداخلي   الفسع الثاوي :  

 135 أوال :  مرُاز مؤشس السةدُت   .

 137 ثاهُا : مرُاز مردٌ الرائد الداخلي .

 140 ملترخاث لخدغُل السةدُت في البىىن ؤلاطالمُت. الفسع الثالث :

 140 أوال : اإلالترح ألاٌو . 

 140 ثاهُا: اإلالترح الثاوي.

 141 ثالثا : اإلالترح الثالث .

 143 خالضت الفطل الثاوي 

   212-144 مرامل خطم ادًل وفم جطىز إطالمي .الفطل الثالث : 

 145 ملدمت الفطل الثالث 

 167 -146 . اإلابدث ألاٌو : خطم الخدفلاث الىلدًت 

 146- 152   اإلاؿغب ألاٌو : مفهىم عمغُت خطم الخدفلاث الىلدًت 

ف عمغُت خطم الخدفلاث الىلدًت و عىاضسها  146 الفسع ألاٌو : حرٍس

ف عمغُت خطم الخدفلاث الىلدًت .  146 أوال : حرٍس

 147 الىلدًت .ثاهُا : عىاضس عمغُت خطم الخدفلاث 
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والفسق احن خطم الخدفلاث الىلدًت مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع الثاوي : 

 وخطم الدًىن 

148 

ف   148 .مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(أوال : حرٍس

 149 ثاهُا : الفسق احن خطم الخدفلاث الىلدًت و خطم الدًىن .

اغُت لرمغُت الخطم   150 الفسع الثالث : اإلارادلت الٍس

 150 أوال : الىمىذج الرام لرمغُت الخطم .

 151 و اللُمت الحالُت مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثاهُا : الرالكت الرىظُت احن 

و اللُمت اإلاظخلبغُت مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثالثا :  الرالكت الؿسدًت  احن 

. 

152 

 153-158    طرس الفائدة اإلاظخخدم في خظاب  مردٌ الخطم. اإلاؿغب الثاوي :

 153 الفسع ألاٌو : عالكت طرس الفائدة امردٌ الخطم

ف طرس الفائدة .  154 أوال   : حرٍس

 154 في ظل مرُاز طرس الفائدة .مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثاهُا  :  

لت طرس الفائدة .  155 ثالثا  :  مصاًا وعُىب ؾٍس

 156 أشياٌ طرس الفائدة اإلارخمدة في عمغُت الخطمالفسع الثاوي : 

 156  طرس الفائدة الاطمي   .أوال : 

 157 ثاهُا : طرس الفائدة الجصئي.

 157 ثالثا : طرس الفائدة الظىىي الفرلي.

ل اإلاظخخدم في خظاب  مردٌ   اإلاؿغب الثالث : اإلاخىطـ اإلاسجح لخيالُف الخمٍى

 أخسي.الخطم  وؾسق 

  167-158 

 158 الفسع ألاٌو : مفهىم اإلاخىطـ اإلاسجح لخيالُف الخمىٍل 

ف اإلاخىطـ اإلاسجح لخيالُف الخمىٍل .  159 أوال  : حرٍس

 159 اإلاخىطـ اإلاسجح لخيالُف الخمىٍل .ثاهُا : خظاب 

 160 ثالثا : جددًد ألاوشان اليظيُت  إلاطادز الخمىٍل.

 161 جددًد  جيالُف الخمىٍل اإلاظخخدمت في خظاب مرادلت الخطم  الفسع الثاوي :

 161 أوال : جيغفت الخمىٍل ااالكتراع.
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 161 ثاهُا : جيغفت الخمىٍل ااألزةاح اإلادخجصة .

 163 ثالثا : جيغفت الخمىٍل ائضداز الظىداث .

 163 زابرا : جيغفت الخمىٍل ائضداز ألاطهم الرادًت .

 164 الخمىٍل ااألطهم اإلامخاشة .خامظا : جيغفت 

 165 الفسع الثالث : ؾسق أخسي لخددًد مردٌ الخطم

 165 أوال : مردٌ الرائد اإلاؿغىب على الاطدثماز.

 166 ثاهُا :  مردٌ الرائد على الاطدثماز البدًل . 

 166   . ثالثا : مردٌ الرائد اإلاخىكع

في الاكخطاد مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(اإلابدث الثاوي  : مدلىٌ 

 ؤلاطالمي.

167-  187 

 167-171   اللُمت الصمىُت لغىلىد هأطاض لرمغُت الخطم اإلاؿغب ألاٌو :

ف اللُمت الصمىُت لغىلىد ،مبرزاث اطخخدامها وأهمُتها.  167 الفسع ألاٌو : حرٍس

ف اللُمت الصمىُت لغىلىد . أوال :  167 حرٍس

 168 ثاهُا :  مبرزاث اطخخدام اللُمت الصمىُت لغىلىد .

 169 .  اللُمت الصمىُت لغىلىدثالثا  : أهمُت دزاطت        

 170 وعالكتها بظرس الفائدة السةىي   مجاالث اطخخدام اللُمت الصمىُت لغىلىدالفسع الثاوي : 

 170 أوال : مجاالث اطخخدام اللُمت الصمىُت لغىلىد.

 170 ثاهُا :  عالكت اللُمت الصمىُت لغىلىد بظرس الفائدة السةىي .

 172-181   ؤلاطالمي اللُمت اإلاالُت لغصمً في الخدغُل الاكخطادي اإلاؿغب الثاوي  :

 172 الفسع ألاٌو :اللُمت الصمىُت في البُع آلاحل

َظاء ( .
َّ
ف البُع آلاحل ) اُع الخلظُـ أو الي  172 أوال : حرٍس

 173 ثاهُا : مشسوعُت ألاحل في البُع آلاحل .

 174 الفائدة .ثالثا : كُمت الصمً احن البُع اإلاؤحل و 

 175 الفسع الثاوي : اللُمت الصمىُت في اُع الظغم و غع وحعجل 

 175 أوال : اللُمت الصمىُت في اُع الظغم.
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 176 ثاهُا : اللُمت الصمىُت في غع وحعجل.

 178 الفسع الثالث  : اللُمت الصمىُت في الصواة 

 179 أوال : مفهىم الصواة .

 179 جفرُل اللُمت الصمىُت لغىلىد.ثاهُا :  دوز الصواة  في 

  181-187  .رامل السةدُت )مرامل الخطم(اإلاؿغب الثالث : الىظسة ؤلاطالمُت إلا

 182 الفسع ألاٌو : طرس الفائدة السةىي هأطاض لرمغُت الخطم في الاكخطاد ؤلاطالمي

 182 أوال : الخطم السةىي .

 182 ثاهُا : مبرزاث الخطم السةىي .

 183 الثاوي : الاهخلاداث اإلاىحهت للخطم السةىي .الفسع 

اغُت  .  183 أوال  : الاهخلاداث الٍس

 185 ثاهُا : الاهخلاد الاكخطادي .

 185 الفسع الثالث : السةذ هأطاض لرمغُت الخطم في الاكخطاد ؤلاطالمي

 185 في الاكخطاد ؤلاطالمي .مرامل السةدُت )مرامل الخطم(أوال : غسوزة اطخخدام 

 186 ثاهُا : اطخخدام مردٌ السةذ الاخخمالي همرامل للخطم .

   211-188 مً مىظىز إطالمي .مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(اإلابدث الثالث  : جددًد 

اإلالسون امردٌ الرائد على مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(اإلاؿغب ألاٌو  : 

س 
َ
ت وآخ  على أخظً اطدثماز ادًل. الىدائع اإلاسهٍص

  194 -188 

ت   188 الفسع ألاٌو : مفهىم ملترح مردٌ الرائد على الىدائع اإلاسهٍص

ت . ف ملترح مردٌ الرائد على الىدائع اإلاسهٍص  189 أوال : حرٍس

ت .  189 ثاهُا :آلُت عمل   شهاداث الىدائع اإلاسهٍص

ت .  190 ثالثا  : ممحزاث شهاداث الىدائع اإلاسهٍص

اإلالسون ردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(والاهخلاداث اإلاىحهت إلاالفسع الثاوي : اإلامحزاث 

ت.  امردٌ الرائد على الىدائع اإلاسهٍص

190 

 191 أوال : ممحزاث اطخخدام  اإلارام .

 191 ا : الاهخلاداث اإلاىحهت لغمرام .هُثا
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اإلالسون امردٌ الرائد على أخظً مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع الثالث : 

 اطدثماز ادًل 

192 

ف   اإلالسون امردٌ الرائد على أخظً مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(أوال : حرٍس

 اطدثماز ادًل.

192 

اإلالسون امردٌ الرائد ردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثاهُا: الاهخلاداث اإلاىحهت إلا

 على أخظً اطدثماز ادًل.

193 

الرائد ) السةذ اإلالسون امخىطـ مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(اإلاؿغب  الثاوي  :

 (  اإلاخىكع .

  202 -195 

اإلالسون امخىطـ اليظبت اإلائىٍت لألزةاح مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع ألاٌو : 

 اإلاخىكرت

195 

ف  اإلالسون امخىطـ اليظبت اإلائىٍت مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ا أوال :  الخرٍس

 .لألزةاح اإلاخىكرت

195 

اإلالسون امخىطـ ردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ا : الاهخلاداث اإلاىحهت إلاهُثا

 .اليظبت اإلائىٍت لألزةاح اإلاخىكرت

196 

اإلالسون امخىطـ اإلاردٌ اإلاخىكع  مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع الثاوي : 

 لرىائد الاطدثماز 

197 

ف  اإلالسون امخىطـ اإلاردٌ اإلاخىكع  مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ا أوال :  الخرٍس

 لرىائد الاطدثماز .   

197 

اإلالسون امخىطـ ردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثالثا : الاهخلاداث اإلاىحهت إلا

 .اإلاردٌ اإلاخىكع  لرىائد الاطدثماز

199 

 200 الفسع الثالث : ملترخاث أخسي لحظاب مردٌ خطم إطالمي 

 200 أوال : ملترح خمدي عبد الرظُم .

 201 ثاهُا : ملترح ًىوع زفُم اإلاطسي .

 202- 211   .إطالمي (خطمزةدُت )مردٌ اإلاؿغب الثالث : اكتراح مردٌ 

 202 ؤلاطالمي اإلالترحمردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع ألاٌو : مسجىصاث همىذج 

 202 أوال : مرُاز السةذ .

 203 ثاهُا : مرُاز الــــــصهــــــاة .

 205 مرُاز الخضخم . ثالثا :

 205 الفسع الثاوي : جددًد مخةحراث الىمىذج اإلالترح .
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 205 أوال :  مخىطـ الىدُجت الطافُت لغبىىن ؤلاطالمُت .

 206 ثاهُا : مردٌ الخضخم .

 206 ثالثا : هامش السةذ ؤلاغافي .

اغُت لىمىذج  ؤلاطالمي مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع الثالث : الطُةت الٍس

 اإلالترح.

208 

 208 أوال  : الطُةت الرامت لغىمىذج.

 209 ؤلاطالمي .مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(ثاهُا : شسوؽ اطخخدام 

 210 ثالثا : ممحزاث الىمىذج اإلالترح .

 213 خالضت الفطل الثالث 

 -213 .دزاطت عمغُت االخؿبُم على اىً البرهت الجصائسي   :  سااــــعالفطل ال

 214 ملدمت الفطل السابع 

 236 -215 . اإلابدث ألاٌو  : مدخل لغخرٍسف ايىً البرهت الجصائسي 

  215-220  اإلاؿغـــــــب ألاٌو :جلدًم  مجمىعت البرهت اإلاطسفُت

 215 الفسع ألاٌو :هبرة عً مجمىعت البرهت اإلاطسفُت .

ف امجم  216 .ىعت البرهت ؤلاطالمُت أوال : الخرٍس

 216 إلاجمىعت لبرهت اإلاطسفُت . الاطتراجُجُتثاهُا : ألاهداف 

 217 ثالثا : الشبىت اإلاطسفُت إلاجمىعت البرهت ؤلاطالمُت .

 217 الفسع الثاوي : إدازة اإلاخاؾس في مجمىعت البرهت اإلاطسفُت.

 218 أوال : مخاؾس الائخمان .

 218 ثاهُا : مخاؾس الاطدثماز اإلاشترن .

 219 مخاؾس الظُىلت . ثالثا :

 219 زابرا : مخاؾس مردٌ ألازةاح ) مخاؾس مردٌ الرائد ( .

 220 خامظا : مخاؾس الرمغت .

 220 طادطا : مخاؾس الدشةُل.



 
 

 
334 

 

 
 224 ثاهُا : مظاهماث اىً البرهت في شسواث أخسي .

 224 الثاوي :الشبىت اإلاطسفُت لبىً البرهت الجصائسي. الفــــــسع 

 224 .على مظخىي الىطـ أوال : 

 223 .على مظخىي الشسق ثاهُا : 

 225 .على مظخىي الةسب  ثالثا : 

 226 .على مظخىي الجىىب زابرا : 

 226-236  الخدماث اإلاطسفُت و الهُيل الخىظُمي لبىً البرهت الجصائسي .اإلاؿغب الثالث : 

 226 لبىً البرهت الجصائسي . تالخدماث اإلاطسفُالفسع ألاٌو : 

 226 . الخدماث البىىُت  أوال :

 227 ُت .الخمىٍغثاهُا : الخدماث 

 228 ثالثا : خدماث الخجازة الدولُت .

 228 .الخدماث الاحخماعُت  زابرا  :

 229 .اإلاىخجاث الجدًدة خامظا : 

 229 الهُيل الخىظُمي لبىً البرهت الجصائسي الفسع الثاوي :

 229 . البرهت الجصائسي  غهُيل الخىظُمي لبىًالشيل الرام ل:   أوال

 231 ا : مالخظاث خٌى الهُيل الخىظُمي لبىً البرهت الجصائسي .هُثا

رت ؤلاطالمُت.  220 طابرا : مخاؾس الالتزام االشَس

  221-226  اإلاؿغب الثاوي :جلـدًم اـىً الــبرهت الجصائسي 

ف ايىً البرهت الجصائسي الفسع ألاٌو :  221 الخرٍس

ف اىً البرهت الجصائسي .  221 أوال : حرٍس

 221 ثاهُا : وشأة اىً البرهت الجصائسي .

 222 ثالثا : جؿىز اىً البرهت الجصائسي .

 223 اىً البرهت الجصائسي وأهم مظاهماجه اإلاالُت . الفسع الثاوي : أهداف

 223 أوال  : أهداف البىً .
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 232 ( .2111-2116)  الفترة خالٌجدغُل ألاداء لبىً البرهت الجصائسي : الفسع الثالث

 232 جدغُل ألاداء وفم جؿىز إحمالي ألاضٌى . أوال : 

 233 ثاهُا : جدغُل ألاداء وفم جؿىز خلىق اإلاغىُت لبىً البرهت الجصائسي  

 233 ثالثا : جدغُل ألاداء وفم جؿىز إحمالي ودائع اىً البرهت الجصائسي .

 234 زابرا :   جدغُل ألاداء وفم جؿىز إحمالي جمىٍالث اىً البرهت الجصائسي.

 235 جدغُل ألاداء وفم جؿىز الىدُجت الطافُت الظىىٍت.خامظا :  

اىً البرهت  علىدزاطت عمغُت  إلاشسوع ملترح لغخمىٍل :  اإلابدث الثاوي

 . الجصائسي 

237-256 

 ٌ ت :  اإلاؿغـــــب ألاو لدزاطت الجدوي الاكخطادًت في اىً البرهت  ألاطع الىظٍس

 الجصائسي.

240-237 

 237 دزاطــت الرمُل ؾالب لغخمىٍــــــل .الفسع ألاٌو : 

 237 الاطخرالم عً الرمُل ؾالب الخمىٍل . : أوال

 236 .الحىم على الىفاءة الشخطُت و اإلاهىُت لغرمُل  :ثاهُا 

 237 اإلاساخل التي حظبم دزاطت اإلاشسوع  : الفسع الثاوي

 237 الخمىٍل .جىىًٍ مغف أوال : 

ف الشامل و اليامل ااإلاشسوع ثاهُا:   238 .الخرٍس

 238 ثالثا : الجهاث اإلارىُت التي ًخىحه إليها اإلاغف .

 239 :الدزاطت الخلىى اكخطادًت لغمشسوع. الفسع الثالث

 239 : دزاطت أهمُت اإلاشسوع . أوال 

 239 . ُت لٍظى ددزاطت الثاهُا : ال

 239 .دزاطت محزاهُاث اإلاشسوع  ثالثا : 

 239 .غمشسوع اإلاالُت لزابرا:  الدزاطت 

 240 : جلدًم الػماهاث . خامظا 

لت حظدًد ألاكظاؽ . طادطا         240 : جددًد ؾٍس

 240-247 اىً البرهت  فرلي اىاطؿتإلاشسوع  الجدوي الاكخطادًتدزاطت : اإلاؿغب الثاوي
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 الجصائسي 

 ٌ  240 :جلدًم اإلاؤطظت ؾالبت الخمىٍل  الفسع ألاو

ف اإلاؤطظت ؾالبت الخمىٍل  241 : أوال :   حرٍس

 241 لغمؤطظت .مجمىعت اإلاىخجاث الحالُت ثاهُا : 

 241 .إلاؤطظت  في ا آالث ؤلاهخاج الحالُتثالثا : 

 242 مً ؾسف البىً  اإلالترح لغخمىٍل اإلاشسوع:جلدًم  الفسع الثاوي

ف أوال :   242 .اإلالترح لغخمىٍل اإلاشسوعاالخرٍس

 242 ثاهُا : الطُةت الخمىٍغُت اإلالترخت لغخمىٍل .

 243  .الخيغفت ؤلاحمالُت لغمشسوع الجدًد ثالثا : 

 243 زابرا : الةسع مً الخمىٍل اإلاؿغىب .

 244 دوافع الخىطع الاطدثمازي لغمشسوع  . خامظا :

 244 الدزاطت الدظىٍلُت لغمشسوع الجدًد:  الفسع الثالث

 244 . الرمالء اإلادخمغحن والفرغُحن دزاطت أوال :  

 245 .الرسع  ثاهُا : دزاطت 

 245 مؤن الاطتهالن الظىىي لغمشسوع الجدًد:مىاد و  :  ثالثا

 246 دزاطت حجم اإلابُراث اإلاخىكرت لغمشسوع . : زابرا

غُت و  248-256  اإلاالُت . اإلاؿغب الثالث : دزاطت الجدوي الفىُت ، الخمٍى

 248 الفسع ألاٌو : دزاطت الجدوي الفىُت

 248 اإلالترخت . هبرة مىحصة عً عمغُت الخطيُعأوال : 

 248 . اإلاساد إهخاحها في الاطدثماز الجدًد  اث مجمىعت اإلاىخجثاهُا : 

 249 . ثالثا : مىاضب الشةل اإلاظخددثت 

 250 الفسع الثاوي : مطادز الخمىٍل والخجهحزاث اإلاؿغىب جمىٍغها

 250 اإلالترخت  لغمشسوع .مطادز الخمىٍل أوال : 

ت لغمشسوع الجدًد . ثاهُا  250 : ألاضٌى الاطدثماٍز

 252  : خطم الخدفلاث الىلدًت لغمشسوع اإلالترح لغخمىٍل الفسع الثالث
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 252 . في اىً البرهت الجصائسي مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(خظاب :  أوال

 253 :( van )  خظاب ضافي اللُمت الحالُتثاهُا : 

 255 .اإلايغف االدزاطت  ثالثا :  زأي

 .الػماهاث زابرا : 

 

256 

ؤلاطالمي  مرامل السةدُت )مرامل الخطم (جؿبُم همىذج  اإلابدث الثالث :

 اإلالترح على البُاهاث اإلاالُت لغمشسوع الجدًد .

257-269 

 الىمىذج ؤلاطالمي اإلالترح إلارامل السةدُت اإلاؿغب ألاٌو :خظاب مخةحراث 

 )مرامل الخطم ( .

 264-257 

 :  257 خظاب الصواة لبىً البرهت الجصائسي الفسع ألاٌو

 258 : في حاهب ألاضٌى . أوال 

 258 ثاهُا : في حاهب الخطىم :

همىذج السةدُت الفسع الثاوي :مىاءمت  الىدُجت الطافُت لبىً البرهت الجصائسي مع 

 اإلالترح .

260 

بت لبىً البرهت الجصائسي .  260 أوال :  خظاب الىدُجت الطافُت برد الصواة والػٍس

 261 الظىىٍت لغبىً :ثاهُا :  خظاب وظبت ألازةاح 

 262 ؤلاطالمي وفم الىمىذج اإلالترح.مردٌ السةدُت )مردٌ الخطم(الفسع الثالث :خظاب 

 262 الرامغت في الجصائس .مخىطـ الىدُجت الطافُت لغبىىن ؤلاطالمُت أوال :  وظبت 

 263 في الجصائس .مردٌ الخضخم ثاهُا : 

 263 اىً البرهت الجصائسي .الري ًؿغبه غافي ؤلا سةذ الهامش ثالثا : 

اإلاؿغب الثاوي :خطم الخدفلاث الىلدًت لغمشسوع الجدًد على أطاض الىمىذج 

 اإلالترح .

  269-264 

 264 الفسع ألاٌو :جىُُف البُاهاث اإلاالُت لغمشسوع وفم همىذج الخطم اإلالترح .

 264 أوال :خظاب الصواة الىاحبت على اإلاشسوع اإلالترح لغخمىٍل .

بت لغمشسوع الجدًد .  266 ثاهُا : خظاب الىخائج الطافُت برد الصواة والػٍس

 267ضافي اللُمت  الفسع الثاوي : خطم الخدفلاث الىلدًت لغمشسوع الجدًد وفم أطغىب 
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 .  الحالُت

 267  .خظاب الخدفلاث الىلدًت الطافُت أوال : 

 268 ؤلاطالمي .)مردٌ الخطم(مردٌ السةدُت ثاهُا : خظاب ضافي اللُمت الحالُت وفم 

 270 خالضت الفطل السابع

 271 الخاجمت 

 280 كائمت اإلاساحع 

 296 كائمت الجداٌو وألاشياٌ

 301 كائمت اإلاالخم 

 



 ص ـــــــــــــــــــــلخامل

 

 الاقتصادًة الجدوى  دزاطة عن قصوزها هو ؤلاطالمُة ثواجهها اإلاصازف التي اإلاخاطس أطباب أبسش  إن من

ع ة للمشاَز الخصم أحد اإلاتغيرات اإلاهمة في التقُُم اإلاالي  إذ ٌعتبر موضوع القُمة الحالُة وطعس ، الاطتثماٍز

مثل طعس الفائدة السبوي ألاداة اإلاظتخدمةللمشسوعات  لمعدل لخصم القُم آلاجلة في ثقدًس زبحُة  ،ٍو

ة، وبخاصة إذا لنا هدزك ثماما موقف اإلاشسوعات المي من طعس الفائدة وهو الاقتصاد ؤلاط الاطتثماٍز

م  .التحٍس

في البنوك إلاسالمية :  اثخاذ القرارات الاستثماريةبــ : اإلاوطومة و على هرا ألاطاض أثت هره الدزاطة 

ظلط الضوء لتمن أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعية ) دراسة حالة بنك البركة الجزائري ( 

ة خاصة في الشق اإلاعتمد  على اإلاقومات وألاطع اإلاعتمدة في البنوك ؤلاطالمُة في اثخاذ القسازات الاطتثماٍز

ة  ةعلى التقُُم اإلاالي والاقتصادي للسبحُة التجاٍز و ضسوزة اطتخدام الصمن لعامل  للمشسوعات الاطتثماٍز

اقتصادي للمفاضلة بين اإلاشسوعات في الاقتصاد ؤلاطالمي من خالل عملُة خصم التدفقات النقدًة اإلاتولدة 

ة  . عن اإلاشسوعات الاطتثماٍز

 الكلمات املفتاحية : 

، القُمة الحالُة ، القُمة الخصم(معامل السبحُة )معامل البنوك ؤلاطالمُة ، القساز اطتثمازي ، 

 الصمنُة للنقود .

Abstract  

One of the most prominent reasons for the risks faced by Islamic banks is palaces 

for a feasibility study for the investment projects, considering  present value and the 

discount rate one of  variables of interest in the financial evaluation of investment 

projects ,  and represents the interest rate usurious instrument used  for the discount 

values futures in estimating the profitability of investment projects ,especially if we 

are fully aware of the position of Islamic economics of the interest rate which is 

forbidden. 

And on this basis came this study tagged with: making investment decisions in 

Islamic banks: In order to  discount factor  Within the framework of Shariah 

(case study Baraka Bank Algeria) for shed light on the characteristics and principles 

adopted in Islamic banks in the  investment decisions   based on the financial and 

economic evaluation of the profitability of business for investment projects and the 

need to use time as a trade-off between economic projects in the Islamic economy 

through the process of discounting the cash flows generated by the investment 

projects. 

Keywords: 
Islamic banks, investment decision, discount factor, the present value, time value of 

money. 


