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: مقدمة عامة 

  ذؼرثش انًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح أؼذ أْى انؼُاصش انرٙ ذساْى فٙ ذؽشٚك ػعهح انًُٕ 

ْٔٙ انغشٚمح انُاظؼح ألشٛاء ٔيضاػفح انصشٔاخ ٔيُّ ذؽسٍٛ األٔضاع سٕاء ػهٗ يسرٕٖ 

انفشد أٔ ػهٗ يسرٕٖ انًإسساخ ٔؼرٗ ػهٗ يسرٕٖ انٕعٍ ، ْٔٙ أداج فؼانح نهرؽمٛك ظًٛغ 

األْذاف اإللرصادٚح نهًعرًغ ، يٍ خالل سفغ يسرٕٚاخ اإلَراض انرٙ ذؽمك اإلكرفاء انزاذٙ ئٌ 

انًششٔع اإلسرصًاس٘ نذّٚ ػُصشٍٚ ْايٍٛ ْٔٙ انًإسساخ ٔاألنٛاخ انًانٛح انًررثؼح فٙ 

. ذسٛٛش انًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح ٔأٚضا عشٚمح ذًٕٚم انًشاسٚغ 

فثانُسثح نهرًٕٚم فاٌ انًششٔع اإلسرصًاس٘ ٚؽراض ئنٗ ذًٕٚم نرغغٛح كافح انًصاسٚف - 

ٔششاء انًؼذالخ ٔانرعٓٛضاخ ٔػًهٛح ئٚعاد األيٕال يٍ انٕظائف انًًٓح فٙ يخرهف 

انًإسساخ ٔ انًشاسٚغ ، كًا ٚرشذة ػهٗ انؼًهٛاخ انرًٕٚم ئذخار يعًٕػح يٍ انمشاساخ 

ٔأًْٓا انمشاساخ انًرؼهمح تاخرٛاس يصادس انرًٕٚهٛح فٓٙ يؼمذج األيش انز٘ ٚسرهضو دساسح ْزا 

األيش دساسح ظٛذج ٔ يرأَٛح ، فانرًٕٚم ػُصش يؽذد نكفاءج يرخز٘ انمشاساخ انًانٛح يٍ خالل 

تؽصٓى ػٍ يصادس انرًٕٚم انالصيح انًالئًح نغثٛؼح انًششٔع اإلسرصًاس٘ انًسرٓذف إلخرٛاس 

أفضهٓا ٔ ئسرخذايٓا ئسرخذايا أيصم ٔذؽمٛك أكثش ػائذ ٔتألم خغش يًكٍ يًا ساػذ ػهٗ 

. تهٕؽ االْذاف انًسغشج ٔ ضًاٌ ئسرًشاسٚح انًششٔع 

ٔيٍ انعاَة  األخش فًٛكٍ نهسٛاسح انًانٛح أٌ ذكٌٕ ػايم يساػذا أٔ يساَذا فٙ دػى -   

اإللرصاد انٕعُٙ َٔعاغ انسٛاساخ اإللرصادٚح ، كًا ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يؽٕسا أٔ َمغح ضؼف 

ذرسثة فٙ فشم تشايط انرًُٛح ٔسٛاساخ اإلصالغ اإللرصاد٘ ، أٔ فٙ ذأخٛش ٔذؼغٛم ذؽمٛك 

. االْذاف يٍ انثشايط ٔانسٛاساخ اإللرصادٚح 

ٔٚرًصم دٔس انسٛاسح انًانٛح فٙ ذؽفٛض ٔظزب اإلسرصًاس فٙ ئسرخذاو  يكَٕاذٓا انًرًصهح فٙ - 

انسٛاسح اإلذفالٛح ٔانسٛاسح انضشتٛح ، ٔٚثشص دٔس انسٛاسح اإلذفالٛح فٙ اإلَفاق ػهٗ انعٕاَة 

ٔانًعاالخ انرٙ ذٕفش ٔذٓٙء يُاخا ئسرصًاسٚا يالئًا ٔيساػذا ػهٗ اإلسرصًاس  ٔٚظٓش دٔس 

انسٛاسح انضشٚثٛح يٍ خالل انرؽفٛضاخ انًمذيح نهًسرصًشٍٚ نعؼهٓى ٚفضهٌٕ اإلسرصًاس 

. سؤٔط أيٕانٓى 

ٔتؼذ ئذخار لشاساخ اإلسرصًاس ٔتذٖ انرشغٛم فٙ انؼًهٛاخ اإلَراظٛح التذ يٍ فؽص ذؽهٛهٙ - 

انُماد٘ شايم نخغظ ٔأْذاف ٔعشق انرشغٛم ٔئسرخذاو انًٕاسد نغشض انرؽمٛك يٍ كفاءج 

ٔئلرصادٚح  انًٕاسد ٔئسرخذايٓا أفضم ئسرخذاو ٔأػهٗ كفاءج تؽٛس ٚإد٘ رنك ئنٗ ذؽمٛك 

. األْذاف ٔ انخغظ انًٕضٕػح نٓا 

: إشكالية البحث 

: ٔيٍ خالل يا ذمذو ًٚكُُا عشغ ئشكانٛح انثؽس فٙ انسإال انًؽٕس٘ انرانٙ 

يا أشش انمشاساخ انسٛاسٛح انًانٛح ٔانرًٕٚهٛح ػهٗ انًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح ؟ - 

:  ٔذرفشع ػٍ ْزِ اإلشكانٛح انشئٛسح ذساؤند ذفشػٛح يُٓا 
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يارا  َمصذ تانًشاسٚغ اإلسرًاسٚح ؟ ٔيا أًْٛرٓا ؟ - 

يا ْٙ اًْٛح لشاس انرًٕٚهٛح تانُسثح نهًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح ؟  - 

كٛف ًٚكٍ نهًسرصًش أٌ ٚرخز لشاس  انرًٕٚم ؟  -  

أٍٚ ٚثشص دٔس انسٛاسح انًانٛح فٙ اإللرصاد ؟  -

كٛف ًٚكٍ ذؽذٚذ انؼاللح تٍٛ انسٛاسح انًانٛح ٔ اإلسرصًاس ؟  -  

: فرضيات البحث  

:   نًؼانعح ئشكانٛح تؽصُا ْزا ئَغهمُا يٍ انفشضٛاخ انرانٛح 

. نإلسرصًاس أًْٛح تانغح فٙ انًإسسح تاػرثاس أساط لٛايٓا ٔ ئسرًشاسْا ٔذٕسٛغ َشاعٓا- (1

ذإشش انسٛاسح انًانٛح ػهٗ اإلسرصًاس يٍ خالل فشٔػٓا انسٛاسٛح انضشٚثٛح ٔانسٛاسٛح - (2

. اإلذفالٛح 

نهرًٕٚم أًْٛح كثٛشج تانُسثح نهًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح ؼٛس ال ًٚكٍ لٛاو يششٔع ئسرصًاس٘  - (3

. دٌٔ ذًٕٚم ٔيٍ ْزا انًُغهك سٛرًذ لشاس انرًٕٚم أًْٛح 

: أهمية الدراسة 

 ٚؽظٗ ْزا انًٕضٕع تأًْٛح كثٛشج ْٔزا ساظغ نًذٖ ئَؼكاط َعاغ انًششٔع 

ٔذغٕسِ ػهٗ ئلرصاد انذٔنح ْٔزا يٍ خالل اإلخرٛاس انعٛذ ٔ انؽسٍ ٔ ئذخار انمشاساخ 

. اإلسرصًاسٚح انؽكًٛح ٔ انششٛذج 

: أهداف البحث 

  ٚرًصم أًْٛح انذساسح فٙ انرؼشف ػهٗ أْى انخغٕاخ األساسٛح ٔ انًشاؼم انرٙ ػهٗ 

أساسٓا ٚرى ئذخار أٔ ذثُٙ انمشاساخ اإلسرصًاسٚح انًُاسثح أيا تانرخهٙ ػٍ انًششٔع انًمرشغ 

:  أٔ انؼًم ػهٗ ذُفٛزِ ٔ نٓزا سُرؼشف يٍ خالل ْزا انثؽس ػهٗ كم يٍ 

. ذٕضٛػ يفٕٓو اإلسرصًاس ٔ كزا أًْٛح ٔ انؼٕايم انًإششج فّٛ - 

. ئػغاء َظشج شايهح ؼٕل انًششٔع اإلسرصًاس٘- 

. يؽأنح انرؼشف ػهٗ اإلسرصًاس ٔٔسائم انسٛاسح انًانٛح انًشعؼح نّ - 

. دساسح أسانٛة انرًٕٚم  ٔذؽذٚذ األسهٕب األيصم نهًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح - 



 يمذيح ػايح 
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:  انًُٓعٛح انًرثؼح 

 اإلظاتح ػهٗ اإلشكانٛح ٔيؽأنح ئخرٛاس صؽح انفشضٛاخ ذى اإلػرًاد ػهٗ يُٓط 

انٕصفٙ فًٛا ٚخص انعاَة انُظش٘ ألَّ يالئى ذماسٚش انؽمائك ٔفٓى ػُاصش انًٕضٕع تًُٛا 

ذى اإلػرًاد ػهٗ يُٓط دساسح انؽانح فًٛا ٚرؼهك تانعاَة انرغثٛمٙ يٍ أظم ئسماط انذساسح 

. ػهٗ ٔالغ انًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح 

:  أسباب إختيار الموضوع 

  شؼٕسَا تأًْٛح انًٕضٕع فٙ ظم انرؽٕالخ جاإللرصادٚح انرٙ ذشٓذْا انًإسسح 

. انعضائشٚح ٔ انرغٕساخ انرٙ ػشفرٓا فٙ انسُٕاخ االخٛشج 

. انًٕٛل انشخصٛح ٔ انشغثح فٙ دساسح انًٕاضٛغ انًرؼهمح تاإلسرصًاس 

: صعوبات البحث 

يٍ انصؼٕتاخ انرٙ ٔاظٓرُا ػُذ انمٛاو تانثؽس ْٙ  

انؼاللاخ تانشخصٛح انرٙ ذغغٗ ػهٗ انؼًهٛح يُػ انشخصح نهمٛاو تذساسح انؽانح فٙ أ٘ - 

. يششٔع 

. سشٚح انًؼهٕياخ انًرؼهمح تانًششٔع اإلسرصًاس٘ - 

:  تقسيم الدراسة 

:   فصٕل 3ذى ذمسٛى انذساسح ئنٗ 

  تؽٛس ٚضى انفصم األٔل انؼاللح تًٍ  انسٛاسح انًانٛح ٔ دٔسْا فٙ ذفؼٛم انًشاسٚغ 

ْٕٔ تذٔسِ ُٚمسى ئنٗ شالز يثاؼس األٔل ذؽد ػُٕاٌ ياْٛح انسٛاسح انًانٛح  أيا انًثؽس 

. انًفاْٛى األساسٛح ؼٕل اإلسرصًاس ٔ فٙ األخٛش أشاس انسٛاسح انًانٛح ػهٗ اإلسرصًاس : انصاَٙ

 أيا انفصم انصاَٙ لًُا تذساسح انرًٕٚم نهًشاسٚغ اإلسرصًاسٚح ُٔٚمسى ئنٗ شالز يثاؼس 

، األٔل ذؽد ػُٕاٌ لشاسا انرًٕٚم ٔ انصاَٙ ذؽد ػُٕاٌ يصادس انرًٕٚم ٔ انصانس آنٛاخ 

. ئخرٛاس يصادس انرًٕٚم 

  ٔاخٛشا ئخررًُا تؽصُا ْزا تذساسح ذغثٛمٛح نهًششٔػاخ  فٙ انٕكانح انٕعُٛح نذػى 

. ٔذشغٛم انسثاب ، فمسًُا انفصم ئنٗ شالز يثاؼس 

األٔل ٚضى ٔصفٙ انًششٔع ٔ انصاَٙ ذؽهٛم انًٛضاَٛح تاسرخذاو أسانٛة انرمٛٛى فٙ ظشٔف 

.   انراكذ ٔ انصانس فمًُا ترؽهٛم انًٛضاَٛح تاسرخذاو انُسة انًانٛح 



 

 

 األولالفصل 
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ذمهيك  

في ن لمتاشاـل قلذواؼياناً ب أتاالنٌؼاون لؼطن اػتق القذطاالح في قولقون اذظلى ق لق

نن لقن امخ ينانلؼشالى غايح نهايح ق إٌالي لالكالٌيكي ن افالفك. نىـأؼيانا ق أالقذطاؤون اش

لـفيح ق اليون اقانقج يح ذامح مؼذمنتؼؽ ينشص لـاع ااؽلقاكح نذا، لحقولق ايذتنى ؼيان لماػي كاا

لذي اليح والمذخ اماوألن الك. وقلٌواون الى ذإل وطولللا لؿ  كل ها...لذامحالمنافٌح خ واٌميقم أل

ن لفكون اقطخ شتذ، أ1929لؼالميح فيق الكٌاامح أوـاطح ، ٌمالينألق االقذطاافها نػ

في نج لشهين األفكان اتين م، ويحقالقذطاج الؼياالح في قولاـل قتذقي ذنان فكانخ أهفف؛ لكالٌيكيا

ن يح مقالقذطاج الؼياالح في قولاـل قهميح لذأى ؽػلي ألا" وكننق منياون ظ"نفكاق أالذظاه نظلا اه

لماليح الٌياٌح اـالل 

ف الـذالنى ايح يقالقذطاقاني المف امـذلن لماليح ػتالٌياٌح ؿون المذذتغ لذإن ا .

نى وذؼرثه الٍياٌح الماليح من تين ـألى إٌح قنمن لٌياٌح ماه لقغ هوفه منػلي لالشاٌغ ا

الٍياٌاخ اإلقرظاقيح الري ذرثؼها أغلة الكول للراشيه ػلى اإلٌرصمان من ـالل فهوع الٍياٌح 

وفي المثؽس ل وألز المتؼافي ، لماليحالٌياٌح ن اـال ػاما ػقلفطل ملا ال في هوٌنذناالماليح 

الصاني ػن مفاهيم األٌاٌيح ؼول اإلٌرصمان و في المثؽس الصالس ػن أشان الٍياٌح الماليح ػلى 

. اإلٌرصمان 

لماليت  السياست اماهيت :ل وألالمبحج ا

قاف ألهق اف، ولماليحاٌياٌذها م ٌنلح في قولايح نؼقأ لماليح تمتالٌياٌح وم امفهنن قذا

ون لكظها نف، وـذلقق واذؼوم لمفهلا اهأن ال ، إليهاإل وطوذٌؼى لل، وهاؿهلذي ذٌاـليح قالا

لماليح الٌياٌح ف اينلى ذؼز إلمتؼ  االـالل هن منض نؼ، ـلهاقذولح قولقون النآج لماليح مالٌياٌح ا

. ليح ػملهاوافها قاهوأ

 

 

 فها داهوألماليت السياست وم امفه: ل وألب الطلما
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  :لماليتالسياست وم امفه: لوألرع الفا

ميح ماليح مؼينح في ذنميح وح ؼكؽنشقام أٌذـا"لماليح تأنها الٌياٌح ن اػن لذؼتين ايمك

، لؼامحنوع القب، ائنالػا: لماليحالٌياٌح أقواخ اح هي ؽألنشاه لهو. قالقذطانان اٌذقوا

يح قالقذطاوايح قلنقؽ اتوالػامط مغ قذق وذنٌب أن يظ، ولؿا...لؼامحخ النفقا، الؼامحانيح والميا

"نالئذماؽ اتواػو
1

 . 

يل قذؼقف ميح تهولؼكخ ااؽلٌلاقتل ن مل ذذـناءاخ ظإػح ونها مظمأػلى "يػا نف أذؼو

مؼالظح ص تاألـويح قالقذطاقاف األهامح قظل ـن ام، يتيحنلػالؼطيلح أو الؼامح خ النفقام اؼظ

ب ئنالػع اذـفين شاي أنفقج ياولؼامح تالخ النفقااٌذؼمال ن اشون أيكز تؼيم، لذػـواالح ؽلتا

".يلؼكوا
2

 

ٌح ذؼليليح قنا" نها نى ألماليح ياللٌياٌح ن ـف آينذؼن يفينلذؼن ايللى هف إيػا و

ق القذطاخ ااػاؽقف تالنٌتح لمـذلن شان أمؽ لنشالا اما يٌذذتغ هم، ولؼاع ااؽلمالي للقؽ اللنشا

قاف هق أتغيح ذؼقيناقاخ، إليم والؼاق اإلنفام افيما ذذػمنه ذكيفا كميا لؼظن هي ذذػمومي ولقا

وع تنفي نان الٌذقاشاػح ٕ والذنميحافغ ػظلح ، وقميولقق اتاالقذطاوع لنهاليؼذها ؽمؼينح في 

ن، نيواؽلمون المذكافئح لظمهنص الفاذاؼح ٕ واالظذماػيحالح قالؼق اذؼقي، ونيوؽلق االقذطاا

" نواخلشواـل قلايغ وولذافي ناق ألفن اتيوخ لذفان اإلقالل موالمظذمغ خ اتقان ؽتيب ينتالذق
3

 .

 

 

                                                             
1

، الظذماػيحالذنميح ، الوـقل للقلؼاايغ وولذ، ايحقالقذطاالذنميح ا: قلماليح في ذؼقيالٌياٌح ق، قون اؼوالق ايح ػتؽػق لٌي ا- 

 .22.، ص1993ن، مط، تيحنلؼالنهػح قان ا
2

 -  Dominik salvadore , eugene diulio : principes d’économie. (cours et problèmes ; séries -2 

schaum). MG.graw.Hill. paris.1984 ,p96 . 
3

يح قنإلٌكن، ا1، ؽلماليحالٌياٌح والؼامح الماليح ق ايؿهلتق اؼمي انويم، ينلكق اػتخ كانتقق طام، لمنؼق اػتووي  ف- 

  33.، ص 1969نف، لمؼانا خ ايغ منشووذ
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ٌح قنولمناءاخ اإلظخ والٌياٌاك الماليح هي ذلالٌياٌح إن ا"أن لى ب إهلين مك هناو

هيكل وى وتمٌذ، وناؼيحن مح مولؼكاته وم ذقلي لق اإلنفاؽ انموى ولمذطلح تمٌذقج المذؼموا

"نىـأناؼيح ن لذي ذؼطل ػليها مناقاخ اإليا
1

 .

قج شينلن اتيقالذناءاخ واإلظالماليح تأنها الٌياٌح ال ولقن الٌاتقح يمكف اينلذؼااه لهن  م

ن غيويح ققذطاقاف اهق أذؼقيق قط، لؼامحالماليح ن الذؼامل مغ ػناطالح في قولالذي ذذتؼها ا

. نانالٌذقاشاػح ٕ والذنميحافغ ػظلح وقني وؽلق اتاالقذطاوع لنهاهمها ، أيحققذطاا

: لماليتالسياست ا افهدأ: لحانيرع الفا

ن ػح مومظمق ين ؿهػ، لى ذؼقيقهاإلح قولاذٌؼى ققج مذؼقاف هألماليح ا   للٌياٌح 

:لذاليح ؽ النقااهمها في ن أكلنلج، لمذـن اتيقلذناءاخ واإلظا
 2

 

  :لمجتمعيت وارد األمحل للمص التخصيا- 1

نى ـلج، وأنافقوقج ومؼوانق موانق لمن اػح موح مؼينح مظمفلمظذمغ في لؼك ا  يمل

لذي ذلتي خ اماقلـوالٌلغ ف امـذلض نذاإظل ن أمءاخ كفاق يظاإلى إلح قولاذٌؼى ققج، مذظ

م لؼاع ااؽللقو لذؼفيواظيه ولذقون الق اين ؿهػك ل، ولللمظذمغقج يوالمذواألٌاٌيح خ االؼذياظاا

لؼامح ناقاخ اتاإليق لماليح منها ما يذؼلالٌياٌح م أقواخ اٌاػليها ق لؽيأقواخ مح قمٌذـص لـاوا

. لؼامحخ اتالنفقانى ـوألح قولل

 

 

: خل دلرواث وال للحدلعاايع وزلتا 2-

                                                             
1

أنظه  -- 

: Philip. A. Klein , the Management of Market, Oriented Economics A Comparative 

Perspective Wadswor the Publishing company, Belmont, California, 1973, p176.  
2

ن كانذؼليل لألخ ولياوألقاف واألهم واٌح للمفاهيقنا: إلٌالميق االقذطاايل في قلتوي الذنمالمنهط ، ا طالؼي طالػ- 

 498 -499.، ص ص2006، يغوولذن واللنشن لفظنج، قان القاه، ا1خ، ؽٌٌاؤلمخ والٌياٌاوا
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خ، ماقلـوالٌلغ اػه وانف أتمـذلض إلنذاوع اذنم ويفلى ذؼؤقي إيق لٌاتقف الهق اذؼقي   إن 

ن ػك ل، وللمظذمغناق افأال ػلى قيؼا ػاوويؼه ذووظل ذن أذها مأقوالماليح الٌياٌح قم اذٌذـز ؼي

ق لمؼقاـل قل للقلؼاايغ وولذنوج والي للشوألايغ وولمذؼلقح تالذناءاخ اإلظن اػح مومظمق يؿه

وانق لمقام اٌذـن الناذظح ػخ االـذالالاني لذطؼيػ واولذايغ وولذنوج والشقن امطاقام ٌذـانذيظح 

. لمذاؼحا

: ديالقتصارار االستقق اتحقي 3- 

ز ؼي، لذشغيلض واإلنذاافي نان الٌذقن انى مق أقؼق لماليح ذؼقيالٌياٌح قاف اهم أهن أ   م

تل يؼني ، لمـذلفحايح قالقذطاخ ااػاؽلقافي وق كنلوق والظماال يؼني قي القذطانن االٌذقأن ا

يح قالقذطاؿوان األافي ن، ألٌؼاوى امٌذ، وـلقلقان امقض وإلنذاافي نج لمٌذمخ الذقلتان اقايح مولا

في ب ذنشأ ػنها مطاػويح قالقذطاج الؼيااـذالل افي ب فذذٌتم، فذػـَ، فانذؼاق، كٌاوق، كن نم

الظذماػيقي واالقذطان المظاليا
1

؛ منهف لذـفيأو االـذالل قانك اظل ذن ألح مقولاـل قفيأذي ذ، 

 .لماليحالٌياٌح قام أقواخ اٌذـق اين ؿهػك لول

: لماليوازن التا- 4

. نظه ممكن وؼٌألح ػلى قولوانق امقام ٌذـاته ق    يقط

: ملعاوازن التا 5-

لى إتئػافح ن الٌذشماك والالٌذهالناق ألفخ انفقا )مي ولقق اإلنفااػح ومظمن تيواون لذ   ا

يٌمػ تذشغيل ظميغ وى في مٌذ، لشاتذحن امي تاألٌؼاولقالناذط وع امظمن تيو (مح ولؼكخ انفقا

ه للى هإل وطوػح للومذننج وكشيقام أقواخ ٌذـالى إلح قولاذلظأ ز ؼي، لمذاؼحض اإلنذان اػناط

ن يوفي ذكناق ألفاكح مغ نلمشاءاخ، واإلػفاخ واإلػانانوع والقب وائنالػاهمها قاف وأألها

.هانغيويغ نلمشاا
 2

 

  .لماليحالٌياٌح قاف اهن أتينب ذػاك هناون يكق نه قألى نج إإلشاقن ا  ذظ

                                                             
1

 13.، ص 1998، ، لمنهلن، قان التنانوخ تي، 1، ؽيشحقلؼالح قولوايح قالقذطاالٌياٌح م، اهيناتإٌى وم - 
2

،          1997نق، لشناء اهومكذتح نج، لقاه، ا( كليوئي وذؼليل ظ )يح قالقذطاخ الٌياٌاق، الؼميق اػتب لؽلمق ا ػت- 

 241-242.ص ص 



       الٍياٌح الماليح  وقونها في                                                           الفظل  االول 

 ذفؼيل  المشانيغ  االٌرصمانيح 

 

10 
 

لماليت السياست اليت عمل آ: لحانيب الطلما

وج لفظ، وايحوقكنلوج الفظاظل مؼالظح ن أمق القذطاالماليح في الٌياٌح قم أقواخ ا   ذٌذـ

:ليح ػملها فيآذذظلى ولذػـميح ا
 1

 

. ديالقتصاد الكسااحالت : لوألرع الفا

ف ينفي ذطو لؼظاتالذالي ولكلي ب الؽلن امن كتألكلي نع الؼون ايكأن هي ذؼني    و

لؼالح اه لفي هو. ػهاواالح تأنؽتوق ظووػمل كافيح نص فوق ظقم وػك للمما يؼني كخ، ولمنذظاا

لى ما إمح ولؼكاػغ ذلظأ وللا اهن مق القذطااالنذشال ، وهوفي نمؿؤ ؼلح ذتانتمن يمق القذطان افا

.ٌؼيحولذالماليح ايٌمى تالٌياٌح 
 2

  :قين ؿهٌؼيح ػولذالماليح الٌياٌح ون اذك و

:  ملعاق اإلنفاوى امستدة ياز- 1 

قج يا، أو و(خماقـ، وٌلغ)نج متاشونج مح تطولؼكخ ايانمشذقج ياوٌاٌا في ألمذمشل   وا

ؤقي تالذالي يو. ناقـيل لألفقاتمشاتح مو مح هولؼكق انفان إألناق ألفالذي يذؼطل ػليها اـيل قالما

منه ، ونذاظهاقج إياولى خ إٌٌاؤتالمب لؽلقج اياؤقي وذب، ولؽلقج اياولى ناق إألفال وـقج قياو

فغ ق وقلكٌاواالح ؽلتامشكل ض لى ػالؤقي إمما يف يوفلذقج اياقج وويقػاملح ظقي يألى ض إالؼذياا

. مألماالى إلذنميح اػظلح 

ءاخ ػفاء إاؽػم، أو ألؼاق األنفاقج ايان والً مقتب ئنالػع الى ذـفيإمح ولؼكاذلظا ق كما ق- 2

ن غ مؽذقذخ لذي كانب ائنالػك اذلن أل؛ فينلذطاـل قلقج اياولى ؤقي إمما ين نيواؽيتيح للمنػ

قليلح مما خ اػاؽالقذاتالذالي ذطتػ نٌتح ، ولذـلي ػنهاأو اذـفيػها م ذق تنٌتح مؼينح قن نيواؽلما

لى ؤقي إتالذالي ين؛ وـاقالواالٌذهالكي ق الإلنفاص لمـطافي نلذطاـل قلقج اياولى ؤقي إي

. الٌذهالكيب الؽلني واالٌذشماب الؽلالكلي تما فيه ب الؽلقج اياو

                                                             
1

نقن، قان ألن اػما، 5ق، ؽتيؽلذظهي والنن الكلي تيق االقذطاقا امتاق، ؼمافاػي نلن اؼٌيق، ني ـالوولف اط وا- 

  - 71 327.، ص 2002ن، ئل للنشوا
2

، ص 2002، يغوولذن والشقافح للنش، قان ايغوولذن والؼلميح للنشقان الن، اػما، 1، ؽلكليق االقذطاق، اؼمن األشق ا- 
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تما ك لب، ولائنالػع اذـفيم ولؼاق اإلنفاوى امٌذقج ياأي ومؼنا ن الشنيامح ولؼكقم اذٌذـق قو 3-

  .قلكٌااؼالح ن ته منوض لـوافغ ػظلذه قظل ن أمق القذطاقم ايـ

 :ليوالمالتياني م اٌنلاـالل ن مق ٌؼيح للكٌاولذالماليح الٌياٌح الذالي كيفيح مؼالظح الشكل ن ايتي

 .سعيتولتالماليت السياست اضح وي (I01- ):م قرلشكل ا

 

ن ألٌؼاوى ا                                                                                مٌذ

                                              AS    

..........................                                                             P2 

....................                                                                   P1 

                                     AD2    

                                             AD1 

لمؼلي الناذط                    ا

                                         2Q      Q1    

باعت طلر لفك، دار ا1، طلكليد االقتصادئ امباس وسث، أيزلو ابن أحس، عبيزلم اهيح: درلمصا

 205.، ص 2000ن، عما، يعوزلتر والنشوا

 

 

. لكلينع الؼا AS: ز أنؼي

. :AD 1 ذوٌؼيحٌياٌح ع ذتاإلكلي قتل ب الؽلا .

. :AD2 ٌؼيحوٌياٌح ذع ذتاق إلكلي تؼب الؽلا.  

:  ديالقتصاافي م لتضخاحالت - لحانيرع الفا

لماليح الٌياٌح وقون ايذمشل و. نلألٌؼام لؼاوى المٌذاطل في وامذع ذفاانلمذمشل في   وا

ٌياٌح ع ذتاق إين ؿهػك ل؛ ولئيحنالشقنج القع اـفب ولؽلوى امٌذع لح ذـفيوٌاٌا في مؼاأ

: ػلىق لذي ذؼذموانكماشيح اماليح 
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: ملعاق اإلنفاوى امستض تخفي 1-

ب لؽلص الى نقؤقي إمما يك الٌذهالم اؼظع لى ذـفيف إلمػاػاليح آتفؼل ؤقي يلي ل   وا

. نألٌؼاوى الى كتػ مٌذؤقي إمما ي، لكلي ا

: بئرالضوى افع مستر 2-

ب لؽلع اذـفيؤقي يو. بلؽلع اتالذالي ذـفي، وفينلذطاـل قلع الى ذـفيؤقي إ   مما ي

ن ألٌؼاوى الى كتػ مٌذإ

: نلحالتين ابيزد لما -3

و  .ملذػـاؼالح ن منوض لـاظل ن أمب ئنالػقج ايام وولؼاق اإلنفاوى امٌذع ذـفي   أي 

 :لتيانيم اٌنلاـالل ن مم لذػـاالنكماشيح في ؼالح الماليح الٌياٌح الذالي الشكل ن ايتي

 

 

 

 

 

. النكماشيتالماليت السياست اضح وي( 01-02):م قرلشكل ا

ن ألٌؼاوى ا                                                                                مٌذ

                                              AS    

..........................                                                             P1 

....................                                                                   P2 

                                     AD1 

                                             AD2 

لمؼلي الناذط                    ا

                                         2Q      Q1    
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، ص هركق ذجع سبرم، لكليد االقتصادئ امباس وسث، أيزلوابن أحس، عبيزلم اهيح: درلمصا

.206  

ع ـالل ـفن النكماشيح مالماليح الٌياٌح ن اشؤذف كي(I-2)مقنلشكل اػػ وي   

 AD2 لىإ AD1ػغولن الكلي مب الؽلانذقال منؼنى الى ؤقي إذب، وئنالػقج اياق ووإلنفاا

ؿهج لٌيوالمظذمغ افي ق إلنفاوى الى كتػ مٌذإتالذالي ذٌؼى و P2. لىإ P1نمن ألٌؼاع اـفو

. نألٌؼاق ايواذولكلي ب الؽلخ اياوػلى مٌذ

مل واػقج ػك هناو. قجشيأو نؼكيمح ون ذكم ها ما لقونتوم ذقأن لماليح اللٌياٌح ن ال يمكو   

. لحقولالماليح في الٌياٌح قق اذؼ

: لماليتاللسياست ددة لمحامل والعا- ثلحالرع الفا

:همهاأمل واػقج لح ػلى ػقولالماليح في الٌياٌح وم اذق، ٌاتقاج اؽلمؼقاف األهوء ا   في ػ
1

 

: ؤكفز إداري جهاود جد وولبلايبي في رلضاعي ولوى امست- 

يا مغ ؿهقذناٌتا ب هي ذذناٌ، ولحقولؼامح أليح ناقاخ اإليافي ن كتيقون يتح نللػأن    تما 

لؼطيلح خ اما كانقمذقق القذطان افكلما كا. لذؼطيلاناؼيح ن م، أي لقوللقي القذطاقم الذقاظح قن

ب ئنامكانيح ذؼطيل ػبٕ وائناػنع مكانيح فك إهناز ؼي، يتيحنلػااقح ؽلاناؼيح ن من فأو

ػي ولاظح قنػلى ، يتيحنلػااقح ؽلن افػال ػ، في ذؼطيلهاب ئنالػاظميغ ق ذؼذمو. نجكتي

وى مٌذن تالذالي فاو. لذؼطيلاػلى وم يقلي لو الظهاءج اكفاوى ػلى مٌذ، وظهحن يتي منلػا

لماليح الٌياٌح قنج اققى لمققان مؼن ػامالؤ كفو إقاني ظهاوق ظق وولتلايتي في نلػاػي ولا

  .قفها تالنٌتح لالقذطاقاهق أػلى ذؼقي

:  تهاءكفاولعامت ث اسساؤلمدم اتقدى م -

ها قيقذؼم كما يذ، ـذطاطهاافي مظال خ لنفقااليح ؤولى مٌولؼامح ذذخ اٌٌاؤلمأن ا  تما 

خ ٌٌاؤلمقم اذققى لمن تالذالي فا، وذقٌيماذهاوذطنيفاذها ف ـذالب الؼامح ؼٌانيح والميافي 

وا طانؼوم ما يققػن، ولماليحالٌياٌح اليه قف إلى ما ذهوالؼامح انيح والمياظمح نفي ذقونا ذها ءكفاو

ق أو يقذتقون ٌٌح تئنفاقه ؤلماه لهوم ذق، وميحوٌٌح ػمؤلمم ػاق نفاص إلماليح تذـطيالٌياٌح ا

. يلؼكواميح ولؼمخ اٌٌاؤلمءج اكفاقى من يتيك لن لفئ؛ لهققخ لذي ؼاظه وألافي ناف وٌإ

:  ماليوق سود جو- 

                                                             
1

، ص      2006ن، ئل للنشن، قان واػما، 1، ؽلذؼليليالكلي ق االقذطاقا امتاخ، يقانٌى ػومق تي مؼمن ؼ- 

 186-187.ص
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وق لٌايح ٌياٌح قالقذطاع اػاوألاػلى ن للذأشيوي كنلمك التنالذي يذتؼها خ الٌياٌان ا  م

لماليح الٌياٌح اػؼي م وامان أكتيايفذػ مظاال ن أو فومالي يوق ٌوق ظن وتالذالي فا، وؼحولمفذا

ن، مؼيق في تلظم مالي منوق ٌوق ظأن ولى إنا وقيقلا هو. لمناٌتحالماليح الٌياٌح م اٌنيح في قلنقوا

ق ػذمان اال يمكو. يحقالقذطاالٌياٌح قاف اماليح مالئمح ألهخ ػغ ٌياٌاق وويقلى ذؼؤقي إي

. ماليوق فيه ٌق ظوال يق تيقها في تلؽلذظم، مالي منوق فيه ٌق ظويق ٌياٌح ماليح ناظؼح في تل

ٌائل وفؼاال في نًا ومتاشنًا ذأشين شؤيأن ؼح ولمفذوق الٌاٌياٌح قام تاٌذـوي كنلمك التنايغ ؽيٌذو

واق ألٌق والنقوق الح ٌوظح ٌيقنػلى ن لذأشياتمؼنى . ميولقق االقذطاالح في قاولمذوالمذاؼح افغ قلا

(ـليحقا)ػافيح وق إنقق مكانيح ـلم إشن م؛ و(ل ؼقيقيح وط، أمال، نأي ٌلغ)نى ألـا
 1

 .

لمٌاهمح ايغ ؽيٌذوي كنلمك التنقنك أن اما نقؼح ػنولمفذوق الٌاهميح ٌياٌح أذذػػ   و

. لمالوق نأي افي ٌ

 

 

 

: لماليتالسياست امت ديت في خدلنقالسياست اعلى جعل در في قارمصز جهاود جو -1

ص لمذـطايح نلذظااػها وانف أـذالاػلى وك لتنافي نلمطو ا   نؼني تالظها

يحوكنلموا
2

لي لن ااؽإلن اتالذالي فا، وفينلمطو الظهااـالل ن لماليح موايح قلنقخ الٌياٌان اذم

. ذهءكفاوفي نلمطو الظهاقنج اتققق لٌياٌح يذؼاه لػغ فيه هوذ

 .المفاهيم األساسيت حول االستخمار : المبحج الخاني 

  ذٍؼى الكولح من ـالل ذوظيه الموانق المراؼح إلى ذؼظيم المنفؼح وذنميح االقرظاق ػن 

ؿهيق االٌرصمان، من ـالل هما المثؽس ٌنرـهق إلى مفهوم االٌرصمان وأهكافه في المـلة األول 

. شم أقواخ اإلٌرصمان  في المـلة الصاني 

مفهوم االستخمار وأهدافه : المطلب األول

  اهرم الثاؼصين االقرظاقيون تاالٌرصمان، فاـرلفوا في ذؼهيفه وفي ؼظه أهكافه نظها الرؼكق 

. نؽاول في هما المـلة الرؼهف ػلى المفاهيم المفرلفح لالٌرصمان وأهكافه. معاالخ االٌرصمان

                                                             
1

ب ٌٌح شتاؤم، يحقنإلٌكنونو، الي لليقولق التؼوايح قلنقخ الٌياٌان، اؼٌق لٌيق امؼمن ٌهي، فىؽمطق ينفق ؼم ا- 

 60.، ص 2000، لظامؼحا
2

،     2000، تاػحؽلوايغ وولذن واللنشنج لمٌين، قان اػما، 1،ؽلكليق االقذطاقا امتام قاوق، ؼٌان ، فى ٌلماؽ مط- 

 115.ص 
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: مفهوم االستخمار: الفرع األول

  نظها ألهميح االٌرصمان في الؽياج االقرظاقيح واالظرماػيح ذثايند مواقف الثاؼصين 

. ـظوطح، ؼيس ذؼكقخ ذؼانيفه؛ ولهما نؽاول الوقوف ػلى أهمها

للك العىء من الٍلغ النهائيح المي يؼاف إلى نطيك "  يؼهف االٌرصمان اقرظاقيا تأنه 

الٍلغ الهأٌماليح، والمي يؽل مؽل الٍلغ الهأٌماليح الري اهرلكد، فهو للك العىء من الناذط المي 

لم يٍرهلك
1

الرفلي ػن أموال يمرلكها الفهق في لؽظح ومنيح "في ؼين يقظك تاالٌرصمان ماليا . 

ولفرهج من الىمن تقظك الؽظول ػلى ذكفقاخ ماليح مٍرقثليح ذؼوع القيمح الؽاليح ألموال 

المٍرصمه، وكملك النقض المروقغ في قيمرها الشهائيح تفؼل ػامل الرؼفم؛ وللك مغ ذوفيه ػائك 

"مؼقول مقاتل ذؽمل ػنظه المفاؿهج المرمصل في اؼرمال ػكم ذؽقيق هما الركفق
2

ويمكن الرؼثيه . 

كل ذؼؽيح تالموانق في الوقد الؽاػه لغهع الؽظول مٍرقثال ػلى نرائط أو "ػن للك تأنه 

.إيهاقاخ تأقٍاؽ ظامكج ػثه الوقد ولكن تمثلغ إظمالي أكثه من النفقاخ األوليح
 3

 أما مؽاٌثيح 

فينظه إلى االٌرصمان ػلى أنه ذلك الوٌائل الماقيح والقيم غيه ماقيح لاخ المثالغ الؼفمح، الري 

اشرهذها أو أنشأذها المؤٌٍح ليً من اظل تيؼها تل الٌرفكامها في نشاؿها لمكج ؿويلح
4

 .

وؼرى يكون األطل في المؤٌٍح ػثانج ػن اٌرصمان تالمفهوم المؽاٌثي يعة أن ذروفه فيه شهوؽ 

: الشهوؽ الراليح

. يعة أن يكون ملك للمؤٌٍح- 

. يعة أن يٍرؼمل في المؤٌٍح- 

. يعة أن ذكون مثلغه كثيها نٍثيا- 

. يعة أن يكون ػمهه اكثه من ٌنح- 

: أهداف االستخمار: الفرع الخاني 

                                                             
1

، ص 2000 ٌلمان مظـفی، ؼٍام قاوق، مثاقا االقرظاق الكلي ، ؿا، ػمان، قان المٍيهج للنشه والروويغ والـثاػح، - 

115. 

Boughba Abd Ellah, Analyse et évaluation de projet, Ed Berti, 1998, P07 

قناٌح موػوػيح تأمصلح ومهفقح ترمانين ومٍائل مؽلولح، ؿثقا للمفـؾ )توذين مؽمك، المؽاٌثح الؼامح للمؤٌٍاخ - 

 .96 ، ص 1991المؽاٌثي الوؿني، قيوان المـثوػاخ العامؼيح، 
2

، 2004، األنقن، قان وائل للنشه والروويغ، 3، ؽ(اإلؿان النظهي والرـثيقاخ الؼلميح) مـه مؽمك، إقانج االٌرصمان - 

 .22ص 
3

 -  Boughba Abd Ellah, Analyse et évaluation de projet, Ed Berti, 1998, P07 
4

قناٌح موػوػيح تأمصلح ومهفقح ترمانين ومٍائل مؽلولح، ؿثقا للمفـؾ ) توذين مؽمك، المؽاٌثح الؼامح للمؤٌٍاخ - 

 .96 ، ص 1991المؽاٌثي الوؿني، قيوان المـثوػاخ العامؼيح، 
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   يقرؼي اإللمام تالغايح الؽقيقيح من االٌرصمان الرفهيق تين االٌرصمان الؼام المي ذقوم ته 

؛ تالهغم من أن (القـاع الفاص)الؽكومح القـاع الؼام، واالٌرصمان الفاص المي يقوم ته الفواص 

وتظفح ػامح، يمكن لكه أهكاف . هناك أهكافا مشرهكح تين االٌرصمان الفاص واالٌرصمان الؼام

: االٌرصمان في ما يلي

:  ــملمالئــد العائــق اتحقي- 

ــق ل ذؼقيــواألمــف ايوفذــن ي مــألٌاٌــكف الهن ااــفن ذشماــالٌــوع انن اــا كــ  مهم

اً ــمالين ذشماــالٌــه اذؼشن الــهوع، لمشنان اذمــٌاى ــػلن الــيؼمــة ػ مناٌــتــم ونمالئــك ػائ

.قجفائن كشأمظال ن تؼشا ػنوع لمشاتما ذطفيح ، ونيلولذمن اػف قواؼته للذــفغ تطــكي
 1

  

 

: تنميتهاروة ولحن ايوتك- 

أو الي ـلؼك اذهالـالٌـن اي ػـلذـلأو اؼيح ـتالذػـهق لفـوم اا يقـمـك ػنـك لق ليذؼق   و

. نوجلشك اذنميح ذلو لمٌذقتل افي نوج شن يوذكق أو مل ذؼقيأػلى ني لظاا

:  وداثجولمات على قيمت ظلمحافا -

ـن قؼح مولمذؿه المـااح ـٌـك قناتؼـك ل، ولفيهانف لذطاله ق يؼن أو لمٌذشمالذي يمذلكها   ا

. ؿهاــلمـاه ـملتيح لهـلٌناخ اأشيـلذـن امـوقاخ ظولماه ـمه هـلـهع ذذؼـن أن ا يمكـمن وذشماـالٌا

ن أل، ذظيحناذــإلٌــون األمــن امن ذشمــتح للمٌــتالنٌــوقاخ ظولماى ــح ػلظــلمؼافــك اذؼو

ا ــح ؼققهـــاطخ اــممذلكع ياــى ػــلــؤقي إا يــكلهــوقاخ أو ظولمــن امــىء ؼيح تظــلذػا

ى ــلن إذشمــؼيح تالمٌــلذػاه ــمهــؤقي ذ، و يــماػــد قوي ــفناخ ذشماــٌاي ــفن ذشمــلمٌا

ــك الي ذؼــتالذو. ــكقجلمؼــهوؽ الشال ظــي ــا فــتهء اــفولايغ ؽذــال يٌــك قــون يقي ــل فوـــكلا

ن أميــذ .نيح لالٌذشماــألٌاٌاح ــلؼامــكاف األهن ايــتــن مــوقاخ ظولماى ــح ػلظــلمؼافا

ى ــػلن ذشمـــلمٌــهص ايؼ: خاـــلؼاظيــك اح ذلـــظهوالح لمويــلٌن افيـــوذوح ــقؼولمذخ ااـــلؼاظا

ي ـا فـي يؼذاظهـلذاغيليح ـلذشخ ااـالؼذياظف االيـذكق يـكظل ذٌن أمك ل، وليحقلح نقوٌين فيـــوذ

ـه ا ذؼذتـنهأال ، إ(قيالػذياا)ن لمٌذشمم اذيظي الهذماناالٌذون المؼالح ولٌيـك اال ذؼو. هنذشماـٌا

:تينهان مب ٌتاقج ألمذاؼح لؼـوانق المـن امـىء يح كظـهونػ
 2

  

. نيؿولذوالذطليػ والطيانح والذشغيل خ الـاطح تؼملياايح نلظاخ النفقاايح ؽذغ- 

                                                             
1

 20.، ص 2003نقن،ألن اػما، يغوولذن والمناهط للنش، قان ا2ن، ؽالٌذشماقا امتام، يا طيانكق وؼم ا- 
2

 21.، ص 2003، يغوولذن واطفا للنشن، قان ػما، 1، ؽلماليحواق األٌن واالٌذشمانوف، امؼن شياو ه- 
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ل ػلى ولؼطاتها م لذي ذا (ألظنتيحأو انيح وؽلا)خ لؼمالي اتنفولمٌذؼقح ون ايقتالء فاول  ا

ـن ؼيح ػـلطواح ـلشقافي، االظذماػيح، ايحقالقذطاج الؼياخ التاؽظهح مذوامم نه يذك ألل. ونيـكلاه له

ح ـــيميفلذنواح ـــيقانإلخ ااـــلتؽلمذاح ـــظهوامم ذـــا ذـــكم. ـــهقيلفن اذشماـالٌـق ايؿه

أو لح ويـــلٌـــض انقـــؤقي يو. يـــٌٌؤمن اإؿـــي ـــه فـــتم اـــلقيم اذـــما يـــكػنن ذشماـــلالٌ

ى ــل، إحــٌٌؤتح للمـــتالنٌـــهج اكل كتيـــى مشـــلإغيل ـــلذشخ ااـــح نفقـــا لمقاتلـــهنفوذـــكم ػ

ن ذشمــلمٌالح ويــلٌن افــوذق اػــيٌو. حــإلنذاظياا ــاقذهؽذغالل ــٌاه ــا فيــال يمكنهــمي لــك الؼا

ـكاق أو لٌاى ـػلـكنج لقالح هي ولٌيك أن ال؛للذي يذؼامل مؼهاؿهاف األاماذه ذظاه واتالذء فاولاػلى 

ـن منج اــٌن قون موق لى نقإل وطن أيه مقيل ما لوػلى ذؼقنج لقن، أو القطياألظل افغ في ـكلا

ـن ي يمكـلذال ـوألطاي ـفـى لذمييـن ايمكو. ـكاقلٌقم اػن ذتح ػنلمذالمشاكل ب اذظنـكاق  ولٌال ـظأ

قوق نـــلطال ـــمش، ىـــلوألاح ــظقنلـــن اائلح مـــلٌال ـــوألطن ايــتـــوق ى نقـلإا ـيلهوذؼ

ـن لٌائلح مال وألطق؛ اينلتقى الخ لؼٌاتااى ـــلإافح ـــػـــوك إلتنـــكى اح لــينلظااغ ـــئوقالوا

لشالشح مشل اظح قنلن الٌائلح مال ـوألطواح ـينقلمم امـملواح ـلماليوناق األال ـح مشـلشانياح ـظقنلا

.قيؿهلالتػاػح في وون والمـا
 1

 

ـكف؛ لهـق اٌيلح لذؼقيأو وفا قلح ذمشل هولٌيخ اكانإلا فيما ن ييقالقذطان اتيف ـذالك ا   هنا

ــن أن ح يمكــيقلنقالح ويــفالٌ. ــهوجلشواتػ ــهلم ايظــذؼــكاف أي ألهــق اى ذؼقيــػلـك ا قيـنهأم أ

ح ـيلقاف ؿوألهق اذؼقيم ماق أنها تالمقاتل قيأال ن إألظل للمٌذشمن ايــقطوا ــفاٌ ذكذيكيــكل هــذمش

. منيحولنج الفذافي ف الـذالن الكخ قولي اي نفـفـكًا قيوفاً ـكل هـا ذمشـنهـك، أي أألما

ص، اــلـم وااــلؼن اذشماــالٌن ايــح تــقنلذفن اذشماــالٌــن اح مــح تالغايؿــإلؼااي ــذقذػ   

:كما يليم لؼاع ااؽللقن الٌذشماقاف اهن أكن ليمك؛ وفهماقاهع أي تؼــا فـــذالفك ااــهنن أل
 2

  

. ونللظمهخ ماقـم يقذق- 

. يحقالقذطاخ ااػاؽلقن امن مؼيع اؽذنميح ق-  

. لمؼيشحوى افغ مٌذن ونلفقاتح نمؼا؛ الحؽلتامكافؼح -  

. خػاوفقلموان اػغ مين وذؼٌي-  

. ػالهونج أكللمقاف الألهنج ػنايح كتيم لؼان االٌذشماالي وي - 

ح ــلؼامــكاف األهاي ــى فــلوألاح ــظقنتالص اــلـن اذشماــالٌــكاف اهأل ــذذمش  و

  .قافألهك اذلق ذذمشل في ذؼقيص لـان االٌذشماخ ااــهذمامن األن، ذشماــلالٌ

                                                             
1

، 2008ق، يونلذق وايوللذٌقج لمذؼاتيح نلؼاكح نلشنج، القاهن، ب ؽ، االٌذشماي اٌو، أكنظوق ػتو كنظوؽ، شمنوان  م- 

 15.ص
2

 12.،ص ظغ نلمي ا نف- 
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. أدواث اإلستخمار : المطلب الخاني 

ه ــل ػليــيؼطــمي لاالي ــلمأو اي ــلؼقيقال ــألطا"ا ــتأنهن ذشماــالٌــهف أقاج ا   ذؼ

أقواخ ى ـــػلع تؼـــلـــق الؽيو" هنذشمـــيٌـــمي لاغ ـــلمتلــف ايوفذء اــلقن ذشمــلمٌا

".نذشماـــالٌؽ اائـــٌو" غالـــؾطن اذشماـــالٌا
1

ح ـــح تالغـــهمين لاخ أذشماـــالٌـــك أقواخ اذؼ و

ا ــيػأه ــذمكنوا ـــفيهـــوب غنلمـــك ائوالؼاى ـــل ػلـــولؼطـــن اه مـــا ذمكنـــألنهن ذشمـــللمٌ

ن لاخ ذشماــالٌن أقواخ امــا ذػــيوالماه ــمل هــى كــلإافح ــتاإلػو. هــذنوشقج اــيــن وم

ـن أقاج مف ذـذلن الٌذشماأقواخ اهميح أن أل ولقن اهنا يمكن من، ولح للمٌذشمولٌيق الح ذؼقيويــلٌا

ا ـيلهوح ذؼـمكانيـكى إلمن وذشمـللمٌن اـألمـن انى مقألق الؼق أو اذؼقيقها للؼائقى ا لمـذتؼـهى ألـ

 :لذاليالشكل اـالل ن مك للح فمالؼن يمك، وائلحـغ ٌـفأقاج قى ـلإ

ن الٌذشماف أقواخ اائوف (II01-):)مقنلشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  136.، ص هركق ذجع سبرمر، الستحماس اسو، أكنجود عبو كنجوط، شمروان م: درلمصا

ي ــــل فــــذذمشن وذشماــــالٌف أقواخ اائوظــــ (II01-)ــــمقنكل ــــلشاػ ــــػو  ي

ف أقواخ ذـذلو. لحولٌيق اذؼقيولمال نأي اح ػلى فلمؼاف، اتػــــهلــــق اذؼقيــــهوج، لشم ايظــــذن

نكذفي ك للل، ػها ظميؼانػب لطؼن اذظؼل مـكقج ي مذؼـه، وحـألهميـس اؼيـن من الٌذشماا

:هميحأها نكشنع أتؼ
 2

  

: تــلماليوراق األا: لوألــرع الفا

                                                             
1

 .135-136.، ص ص هنكق لظغ ٌتنمن، الٌذشماي اٌو، أكنظوق ػتو كنظوؽ، شمنوان  م- 
2

 .80، ص هنكق لظغ ٌتنمق، مؼمؿه  م- 

 نوجلشم ايفذن تػنلق اذؼقي

 نالٌذشماأقاج ا

 لحولٌيق اذؼقي لمالناي اح ػلى فلمؼافا
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لذي اح ــننوللمظــها ن، حــلمذاؼن اذشماــالٌــهو أقواخ اتــن أح مــلماليوناق األــك ا   ذؼ

اـي ذؼملهـلذاا ـيوالمواا ـغ تهـذذمذ
1

ؿه اـلمــك والؼائـس اؼيـن مـف ذـذلوكال ـشـكج أا ػـله، و

ح ــقيموقيح ــولٌاح ــلقيم، احــينفذقلاح ــلقيم، اميحــالٌاح ــلقيمك ااــفهنم يــقــكج ا ػــلهـوق؛ ولؼقوا

يغح ـــلطن لاخ اذشماـــالٌأقواخ ا" ا ــــنهأى ـــح ػلـــلماليوناق األــهف اذؼو. ــكانإلطا

ــن موي ــافغ فــمنــك وئواػــق لذؼقيواخ اــــمذيوااً ـــقوا ؼقــــلؼاملهن مـــي ذػـــلذاح ــــنيولقانا

"ئمحقاا ــقوؼقأو ح ــملكيــوق ؼقــون ذكأن ا ــمإي ــهو. حــمؼينــهوؽ شــد ذؼن يــمؼ
2

ن م، و

خ يؼاووذـن نطيته من يذغيلي لم اـل كالٌهقلنج اماليح مذغيك أوناق هنا، قغ منهولمذاـل قلز اؼي

ه ـقيمذـن ح مـتح شاتذـتنٌـكق يذؼـمي لق انــل كالٌـكلخ اشاتو منها ما هنى، وٌنح ألـن مغ تانإلا

.الٌميحا
 3

ؿه اـلمـال ـا يقلـمم، حـيقلح نقويـى ٌـلإيلها ولح ذؼولماليح تٌهوناق األف اذذط و

:همان ئيٌيين نػيولى نإلماليح وناق األم اذنقٌ. نالٌذشمان أقواخ اموع لنلا اي هـيقيح فـولذٌا
 4

  

: (مألسها)لملكيتوق احق- أ

ن ػنج ي ػتاـهو. وجاـلممذواح ـيقلؼااا ـػيهوتنم هـكاألٌ، لملكيحاكح في نلمشاانؼني تها    و

لها تيؼا ـكاوذـن يمك، حـنيوقانوك كـح تطـاهمح مشتذـكح مٌنشأو ٌٌح ؤيح في ملكيح مومذٌاص ؼط

ـك لب ليـح نطـكح مؼينـهي شـفص ــلشم هـألٌوع ايمشل مظم، ولماليحواق األٌافي ناء شو

ن نأي يوذكوكح نلشايل وٌائل ذمن وٌيلح مم وألٌهن اذؼذت، وكحنلشامال نأي في ص ــلشا

. لمالا

: (داثنــــلسا)ئنتدالــــوق احق- ب 

خ اــــٌٌؤلماها ــــػنا ذقذــــػنوح قــــلماليوناق األــــن امــــوع لنــــما ال هــــ   يمش

ق نــلٌاذؼمال ــٌــن اا يمكــكم، اذهاؽاــل نشــيول ذمــظــن أمــك ل، ولحــلـاطأو اح ــميولؼكا

م، ـــلذػاح ــتنل مؼاــظــن اذؼمل مــا يٌــكمــوق، لنقــهع اػن واــالئذمم ايظــل ذنــظــن أام

ن فغ متلغ مؼيقتنع لمقذاـالله ن مق يذؼهق ؼق لٌنوا. ــكجئوالاح ــيقلنقاح ــلكذلص ااــمذطأي ا

قاخ نـلٌاي ـل فـكاولذـن ايمك. ققيؿ مؼنتذاوح ـتح مؼينـتنٌـكقج، ولمؼق ائوالفاليه إه مػافا لـأ

ون ك، ـلقلخ الشاتن االٌذشماـن أقواخ امـه أقاج يؼذت، وحـلماليـواق األٌاي ـفـهاء لشواالتيغ ـت

ك فهناقاخ، لٌنن امـواع نـكج أػك هناو. منيحقج وتمققا مؼون يكقج، وطاؼته يؼطل ػلى فائ

ح ــــلـاطقاخ انـلٌك ااـهن، وحـينولـقاخ انـل ٌـح مشـمولؼكاها ـكني ذطـلذواح ـميولؼكقاخ انـلٌا

ــــه كشأح ــــميولؼكقاخ انــــلٌوا. حــــلـاطخ اكاــــهلشخ وااــــٌٌؤلماها ــــكني ذطــــلذوا

. ـلقلايتح ػلى نلػن اتأنها مؼفيح مو كما ذمذا. مانان أكشوألـاطح قاخ الٌنــــن اقيح مــــكامط

                                                             
1

ن لؼلميح للنشووني اليان، قان اػمانقن أل، اتيحنلؼاتؼح ؽلني، الذؼليل لالٌذشمان واالٌذشما، اكاملق يب قنل شي آ- 

 53.ص        ، 2009، يغوولذوا
2

 26.، ص هنكق لظغ ٌتنمن، الٌذشماقا امتام، يا طيانكق وؼم ا- 
3

 80.، ص هنكق لظغ ٌتنمق، مؼمؿه  م- 
4

  .26-30.، ص ص هنكق لظغ ٌتنمن، الٌذشماقا امتام، يا طيانكق وؼم ا- 
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: راــــلعقا: انيــــلحــــرع الفا

ي ــــح فــــلماليوناق األــــك اح تؼــــلشانياح ــــذتنلمن ااــــلؼقاي ــــفن ذشماــــالٌال ــــ   يؼذ

ـــه أو كل متاشـــا تشـــمن، إكليـــتشن اـــلؼقاي ـــفن ذشماـــالٌم اذـــيو. نذشماـــالٌم االــــػ

ن اـــػقوج اـــتؼين ذشمـــلمٌـــوم اما يقـــكػنـــه لمتاشاكل ـــفالش. ـــهمتاشـــه كل غيـــتش

ـــوم ما يقـــكفؼنـــه لمتاشـــه اكل غيـــلشاا ـــم، أ(...، أنع ىـــمتنـــهاء ل شـــمش)ؼقيقي

ق يقناـــطـــك ح ألؼـــح ماليظـــي مؼفـــكح فناـــلمشني، أو ااـــػقق نـــٌوج اـــتؼين ذشمـــلمٌا

ــن مــواء ٌــها اال كتيــقتن إاــلؼقاال ــي مظــفن ذشماــالٌاي ــيلقو. نياــلؼقن اذشماــالٌا

. نلمؼلييــة أو األظانن اينذشمــلمٌا

: لعــلسا: ــجلحالــرع الفا 

ك، للح تـــاطخ اــطونتخ أــنشأل ك قواــهنن، وذشماــالٌــن أقواخ امأقاج لغ ــلٌــك ا   ذؼ

ن ذشماـالٌـك أقواخ اؼألغ ـلٌـك اذؼ، والنكأنيـي ٌـفي لشااطح ونتن وفي مطؿن لقاطح ونمشل ت

.ــكجيح ظينذشماــٌأقاج اا ــل منهــذظؼ، حــيح ـاطقاــقذطاا ــيواا تمــلذمذؼهظــه ن، حــلمهما
 1

م ذــيو

وق الؼقــمى تــذٌــوق ػقــق يــن ؿهلغ ػــلٌــواق اٌأي ــفن ينذشمــلمٌن ايــل تــلذؼاما

غالتا ن، ولٌمٌاأو اكيل ولوالمنذط للٌلؼح ن، افين ؿهيــتــوق ػقــن ػنج اــي ػتــه، وذقتليحــلمٌا

يؿ ناــح تذــلغ مؼينــٌــن ح مــكمين اــلٌمٌم اليـذط تذٌـلمنق اتذؼهك لنج؛ ولٌمٌب مكذون ما يك

ــكق ح ذؼــلوػمأو ح ــيؽى ذغــل ػلــولؼطال ــه مقاتــػليــق مذفن ؼــٌوذقتل ــلمٌاي ــفن يــمؼ

و ح ــننولمــن اح مــح ػاليــظقنتقواخ ألاه ــمغ هــذذمذو. ــكلؼقاغ ــمتلــن ح مــتح مؼينــتنٌ

ا ـــمح كمواـــغ للمٌـــالي ال ذـػـــتالذو. ـــوقلٌاي ـــفـــن مؼلـــكق وها مؼنؼـــٌن لح ألويـــلٌا

لماليح في وناق اتاألنج لمذاظالٌلغ افي نج لمذاظاذشته و . نىألـن االٌذشماأقواخ اي ـــفـــكز يؼ

وناق ألـلأن ي ـفف ذالـالـن ايكمو. نكتيق لى ؼإقا مذماشلح ول منها ٌـلكن أل؛ هـوظولـن امن كشي

ن ظح ػاليح مقنكما يذمذغ كالهما ت، مشلها تالنٌتح للٌلغق ظوال ين يـؼ، في حـيوقا شانـوح ٌـلماليا

. لحولٌيا

: يتداــالقتصث اعاــرولمشا: عــبرالــرع الفا

ل ـــذذمش، واليـــلؼــد اقولاي ــفن اــنذشــه األكشن اذشماــالٌن أقواخ ايــتــن ي مــه   و

ـــك ا ذمذلـــتأنهـــف ذذط، و حـــػيونالأو اح ـــينلذظاأو اناػيح ـــلطخ اػاـــهولمشاي ـــف

خ آلالال ــمش، حــؼقيقيــك أقواخ يح ذملقاــالقذطخ اػاــهولمشال ــمظمن أل؛ حــال ؼقيقيـــوطأ

ـق ى ـلـيح ػلقاـالقذطخ اػاـهولمشاي ـقن الٌذشماق ايٌاػو . لؿا...ل ــلنقاائل ــٌوواني ــلمتوا

م نأي كنافي ذومي ولقالناذط قج اياوػلى ق تالذالي ذٌاػ، وميـولقق ااـافح لالقذطـلمػاح ـلقيما

  .خلشاتالمال ا

                                                             
1

 56.، صهنكق لظغ ٌتنمني، لذؼليل لالٌذشمان واالٌذشما، اكاملق يب قنل شي آ- 
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. ألجنبيتث العمالا: سلخامرع الفا

يح وظل ذٌن امـك ل، ولحـألظنتيخ االؼمالـل تـلذؼامالى ؼذميح إليح قولنج الذظا  أقخ ا

ــكج قاػـد ما كانـك ػن1972م اـل ػـقتـها هوقمخ الـلؼمـوق اٌـن يكـم ل، ولـكولن ايـتخ لمؼامالا

.لــلذؼاماي ــفقج ائــلٌاي ــهب هــملا
 1

ه ــمح هــهميــهخ أهــكج فلقاػاه ــمهء اــلغــم إما ذــكػنو

ن ها منغيو وكيي و ؿوينتاقن ولنوق ألظنتيح مشل ٌخ اللؼمالوق ٌنخ أهــواق، وفألٌا

. واقألٌا

. رالستحماالماليت على السياست ر احاآ: ث الخالجلمبحا 

ن، ذشماـالٌاى ـػلن أشيـل للذـكولاذؼملها ـي ذٌـلذخ الٌياٌان الماليح مالٌياٌح ن ا  ذؼذت

يتيح ـهلػاح ـلٌياٌن ااـشآى ـلؿهق إنذـه ٌـػلي، وألظنتيوالمؼلي ص الـان اذشماـالٌاظيغ ـذش

: لذاليو النؼالشاني ػلى و ال وألب الؽلماـالل ـن مم اـلؼق ااـإلنفاح ـٌياٌن اـشوآ

. يبيت رلضالسياست ر احاأ: لوألب الطلما 

ي ــفن، ذشماــالٌــى اى ذؼفيــػلقنا اــقــون ى يكــؼذــه يذغيأن يتي ــهلػال ــلهيكاى ــ  ػل

ذذظلى  .نعلؼلا افي هق ذٌاػق لذي قالمـذلفح ايتيح نلػاٌائل ولقني انــوف ٌــة لؽلمــما اه

ن يـتن ينذشمـلمٌناخ ااــذياى ـػلن شؤلذي ذايتيح نلػو افوالؼاـالل ن يتيح منلػالٌياٌح ن اشاآ

ن ائـيح ـٌنذشماـالٌـهص الفـغ اائط تؼـنذن مـما ذذػـكػن، أو حـلمذاؼايح نذشماـالٌنوع الؼا

ص اــلـــك الؼائاح ــيح منـفػنذشماــالٌــهص الفاائط ــنذــون ما ذكــكػنأو ح ــمؼذملـكج، أو كؤم

م اظــا نــفيهــون ي يكــلذاح ــلناميال ــكولاي ــا فــهميذهــك أيوا ذــكم، اػيــالظذمــك الؼائاح ــذفؼنم

ن ٌؼاق أيقل في ذؼقولاـل قلذظها يح نقالقذطاــوانق اللمص يــي ذـطــال فــفؼــه غيــوق لٌا

لمؼذملح لكل ايح قالقذطان اآلشااذؼليل و ح ـٌم قانذـي يـا يلـفيمو. ضاـإلنذامل واػولٌلغ اغالتيح 

:يتيحنلػو افوالؼن اشكل م
 2

   

: رائــيبيت للخســرلضات ــلمعاملا- 1

ـــن مـــك مها للؼقاذـــٌــن اي يمكــلذاح ــلهاماائل ــٌولــكى اؼإح ــلمؼاملاه ــمهــه    ذؼذت

قج اـــيووح ـــلـاطناخ اذشماـــالٌاظيغ ـــلذش، واـــػهوانـــف أيتيح تمـذلـــهلتيح للػـــلٌن ااـــآلشا

ح ــلؼاليب ائــهالػخ االــكفمؼ، حــتوغنلمايح قاــالقذطاح ــؾألنشااه ــذظاي ــمالي فـٌنألم اكـــهلذا

ن اــشآا ــػنهــة ذنذذــن أن ح يمكــلمـذلفايح نذشماــالٌــهص الفاائط ــا نذــغ لهــي ذـػــلذا

طا ذٌمػ ويتي نطنلػايغ نلذشن ايذػمــم للا ئــف. اــػنهع فاــكلــمن التيح يذؼــيح ٌقاــقذطا

، لٌاتقحواخ الٌنافي ج لمنشأاي ذؼققها ـلذاافيح ـلطغ ااـتنألـن المؼققح من الكامل للـٌائم اتالـط

                                                             
1

 . 60نفً المهظغ الٍاتق ، ص -  
2

لظامؼيح قان ال، ايحقنإلٌكننن،ب ؽ، اـل ذؼليلي مقاقيتيح منلػظم النن، اػشماو يولؼق اػتق ٌؼق، ؼمق ايؿهلتي انو ي- 

 91-110.، ص ص 2000، يغوولذن والنشواتاػح ؽلل
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ــهان ى قــيتي ػلــهػو افـكؼن ائـلـٌال ـؼينتذغ ماـلٌـوص انطن أشيـذو فاػليح ف ذـذلو

ن شــؤي ذــلذايح قاــالقذطــه اغيويح قاــالقذطظــهوف الؽ وانمــلف ااـذالــح تــلـاطن اذشماــالٌا

ــن ح يمكــلؼالاه ــمي هــفو. نيذشماــالٌــهان القل ااــذـاح ــتؼمليؽ يــي ذؼــلذخ ااــقؼولذاى ــػل

: لذاليحخ الؼاالايتي نػو كؼافن لـٌائاؼيل نذن اإؽي ــفــى نميأن 

ن ذشماــالٌــهان اى قــيتي ػلــهػو افــكؼن ائــلـٌال ــؼينذــوص ح نطــفؼاليــف قوذذ- 

يغ ـهلذشن ااـكإلا ا ـم، ويتيـهلػايغ ـهلذشاي ـفن ائـلـٌال ـؼينلذنن لمقااه ــالذظاى ــػلص اــلـا

ن ائــلـٌال ــؼينفذ. اــكليهمــف أو لـلاى ــلم أو إاــألماى ــلن إائـلـٌال ـؼينمػ تذـيتي يٌـهلػا

لذي الٌنح الؼامح في اينح ولـم اقيانونج ػن مــيذػواخ، نــلٌــن امــكق ى ػــلــفٕ والـلاى ــلإ

واخ نـي ٌــفنج اـلـٌـكان ال مققاـا يؼـى مـيتح ػلـهلذه كػـا ؼطـمـهق تن لـٌائافيها ق ذؼق

تح ــنٌقج اــيووغ ـٌولذاى ــا ػلـيوقوا افــؼـف لـلاى ــلن إائـلـٌال ــؼينذـه يؼذتو. اتقحــٌ

ح ــمنيــهج وفذــم اظي منــإلنذاها ؽاــنشــد ٌني ماــلذاح ــلقائمخ ااــلمنشاي ــفناخ ذشماــالٌا

ــك ا تؼــلهــن يذٌــم ي لــلذــكج ايقلظاح ــإلنذاظيخ اػاــهوتح للمشــؼيفا تالنٌــػو افــؼ، وحــمؼين

ى ــلن إائــلـٌال ــؼينتذغ ماـلٌن ائــح فــلؼملياح ـلناؼيــن امو. اظيــإلنذؽ ااــلنشاح ــٌنمما

ل ـــكولاي ـــفن ذشماـــالٌـــهان اى قــح ػلــيظاتياائط ــنذـق يؼقــن أن يمكن اــكـفٕ وان لـلا

ه ناـــشـــوق آذفـــك ي قـــلذالتيح ـــلٌن ااـــآلشـــن امـــك يقلؼـــق اه يؼقـــنأال ، إحـــمقلمذقا

ح ـــلناميال ـــكولاح ـــفح ـاطـــتط؛ وهـــتيقؽتح ذوؼـــح لطـــلناميال ـــكولاي ـــح فـــاليظاتيا

. ا طؼتاـــؼا ماليـــػـــك وي ذملـــلذا

، حـلناميال ـكولظـهوف ال، تيقيحؽلذالناؼيح ن امح مءمالن كشم، أألماالى ن إلـٌائاؼيل نذن يؼذتو- 

ح ـــلقائمخ اػاـــهولمشامل ــليشو افـــلؼـــما اهــق تيؽذق اؿـــنـــك يمذــن أن ا يمكـكم

. واءٌـــك ى ؼـــػلـــكج يقلظخ اػاــهولمشوا

ظــهوف لاى ــػلــف لـلم وااــألماى ــلن إائــلـٌال ــؼينذــوص ح نطــفؼاليــه شــف أقويذ -

مػ ــذٌقج ائــلٌظــهوف الــد اكانلا ئــف. حــقؼولمذقج واائــلٌايح قاــالقذطــه اغيويح قاــالقذطا

فؼاليح في ذشظيغ ن كشأيطتػ ف لـلالى ن إلـٌائاؼيل نذن ئــف، الــألػمؽ ايــي مؼــفؤم اــتالذش

. ذقتالـيح مٌقاــالقذطاح ـموألــكج اؼـن مـف ا يـفـممم ذهناذشماـٌـم اؼظقج ياوػلى ن ينلمٌذشما

ن كشأيطتػ م ألماالى ن إلـٌائال ــؼينذن ئـف، حــليؤذقتل ذفاـلمٌــن اػخ اـقؼولذـد اكانإل ا ــمأ

. فؼاليح

ى ــلن إائــلـٌال ــؼينذــوص نطــق تيؽذــن ػــك لوذذــن أن ي يمكــلذن ااــآلشاح ــننتمقا- 

غ ماــلٌأن اػ ــيذػم، اــألماى ــلن إائــلـٌال ــؼينذــن ح ػــلناذظن ااــآلشــك اتذلــف لـلا

خ لمنشاالطالػ قج يقلظخ المنشااػلى ن شاآه ــػنــة ذنيذــف لـلاى ــلن إائــلـٌال ــؼينتذ

ى ـلـكج إيقلظخ المنشاال وـقلوًا ل ؼافـه يمشـفانم اـألمالى ن إلـٌائاؼيل نتذغ لٌمااما ، أيمحقلقا

ح ــاقء ؽاــتنوغ ــٌولذاى ـح ػلـلقائماح ـإلنذاظيـكاخ اؼولاظغ ـا يشـكم، اظيـإلنذؽ ااـلنشـهج ائقا



       الٍياٌح الماليح  وقونها في                                                           الفظل  االول 

 ذفؼيل  المشانيغ  االٌرصمانيح 

 

23 
 

نح نمقاــف لـلاى ــلن إائــلـٌال ــؼينذص اــلـن اذشمــلمٌال ــا يفػــمقج اــػو. ــكجيقح ظــنذاظيإ

. لمٌذقتلافي غ تاق أنذؼقين مق مذأكن غين لمٌذشمون ايكز ؼيم، ألماالى ن إلـٌائاؼيل نتذ

ـك قـق، لؽكل مـتشـف لـلم وااـألماى ـلن إائـلـٌال ـؼينتذغ ماـلٌن أن الؼٌتاافي ل ألـن ايذؼي - 

. إلنذاظيحاذها ءكفان تذؼٌيم الهذماالقائمح ػلى اإلنذاظيح خ اػانولمشع اتؼي ػليه ذقاػـة ذنيذ

ي ـــح فـــلفؼالو افـــوالؼـــن امم اـــألماى ـــلن إائـــلـٌال ـــؼينذوب لـــٌـــه أيؼذت و

ـــىقاق ي ذـــلذايح نذشماـــالٌـــهص الفااه ـــذظاي ـــفص اـــلـن اذشماـــالٌـــهان اى قـــػلن أشيـــلذا

ي ــح فــمؼذملوح ــفؼلين ائـــٌـــق ال ذؼقيـــاؼتح تاؼذمـــلمطؿهج ااـــلمـاح ـــظقنا ـــفيه

ػلى ن لذأشياي ــفن افــلؼــما اح هــفؼاليــكم ا ذنؼــكم، حــإلنذاظياا ــؼياذهــن ى مــلوألواخ انــلٌا

نان ظتح تاٌذمونذائط مق لذي ذؼقايح نالٌذشمانص الفع انذائط تؼ

: يبيتــرلضزة ااــإلجا 2-

واخ نــلٌــن امــكق يتيا لؼــهػء اــػفإيح نذشماــالٌخ اػاــهولمشانػ ــم" اــتهــك    يقط

"إلنذاظيحايح ؼياذها قاي تــف
1

ـه لمتاشاي ـألظنتن االٌذشماالناميح لذشظيغ ال قولب اغلاذلظأ ز ؼي، 

ك لـملـهوع، ولمشج ااـح ؼيـيقاي تـفواخ نـلٌـن امـكق يتيح لؼنلػءاخ اػفاء إاؽػإالل ـــن م

وج، اـإلظاه لتهنوع لمشاها لكي يذمذغ نفواذوم لالخ ااناؽالشذف اذـذلو. يتيحـهػوج اـظخ إميـٌ

ل ـكوتالنٌتح للقج ئق نالذي ذؼخ اػانولمشاػلى نج إلظااه ـمغ تهـلذمذـه ال ذقطـكولع اتؼـف

ل ــواألمــهؤوي اى لــنــك أقا كؼــا مؼينــؼظمأو ح ـح مؼينـنذاظيإح ـاقنؽ ؽذـيشع تؼـل، واحـلناميا

يتيحــهلػوج ااــإلظاح ــلمنؼــهوع لمشاي ــفنج ذشمـــلمٌا
2

ن يتيح تينلػن افوالؼـــهاوغ اذذ، و

يتيح ــهلػوج ااـإلظــهج افذـف ا ذـذلـكم .بئناكامل للػء لغاإلى وم إٌنلن امء ػفانق إمظ

ــً ل نفـــــهى، قاـأى ــلإناػح ـطــن ل مـتــه، ـأى ـلإيتي ــهيغ ػـهذشـن ا مــتهوغ مـلمٌا

ك للل. حــلقول ــح لكــالظذماػيو ايح ــلٌياٌوايح قاــالقذطظــهوف الف اذالــا الـــفقويغ ــهلذشا

ى ـلإيغ ـهذشـن من ذشماـالٌـهان اى قـيتيح ػلنلػوج اإلظااٌه نذمان أن يمكلي لقون الف ايـذل

لذاليحامل والؼن الؼٌتاافي ل نأـأن يتي نػو كؼافوج إلظام اذقييق ػنن يذؼيك لللو. ـهـآ
3

  :

ـه ي غيـفوح ـمؼينناخ ذشماـٌاالػ ـلطوي ذميين شايتي نػو كؼافوج إلظان اػب ذنيذن أن يمك- 

. نىـناخ أٌذشمااالػ ـط

. ئيحوظونج تطم يذق يتيح قنلػوج األظاامنػ إن - 

                                                             
1

 96.ق،ص لٌاتاظغ نلمي ا نف- 
2

  84.،ص 2000، لظامؼحب اٌٌح تاؤم، يحقنإلٌكن، ب ؽ، يتينلػق الذنٌيوالي قولن االٌذشماق، اينفن لنظا ا- 
3

  98.، ص هنكق لظغ ٌتنمنن، ـل ذؼليلي مقاقيتيح منلػظم النن، اػشماو يولؼق اػتق ٌؼق، ؼمق ايؿهلتي انو ي- 
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تح ــح تالنٌـــاط، وحــمءمالــه كشأيتيا ــهػوا افــيتيح ؼــهلػوج ااــإلظــون اذكــك ق-  

خ ػانولمشا)ذفؼا نٌتيا نمني لتشالمال أي نأي الؼمل افيها مؼامل ــون ي يكــلذخ اػاــهوللمش

. (لؼمل نٌتيااكشيفح 

كل ـمش: اـهمهأاكل ـلمشـن امـك يقلؼايتي نػو يتيح كؼافنلػوج اإلظاقام اٌذـن اػب ذنيذ  

يتيح ـهلػوج ااـألظم ااظـنع اـذتـن إػـة ذنيذـك ق، يتيحنلػوج اإلظانج افذن يانح ٌـيقاتـك يقذؼ

. ءإلػفالا اهقج مء اـنذهـك ااكل تؼـلمشـغ اتؼ

: رتحماـــالسث ااـــنومع3-

ظيغ ـــيتي لذشـــهلػـــى الذؼفيـــك أقواخ اكأؼن ذشماـــالٌخ ااـــنومؼقام ذــــٌـــن ا   يمك

ي ــلذن اائـــلـٌـــن اػن ذشمــلمٌع ايـــوالل ذؼــــــن ح مـــتوغنلماح ــؾألنشاي ـــفن ذشماــالٌا

ــن يمك. اــل ػليهــيؼطــن أن ي يمكــلذاافيح ــلطغ ااــتنألخ االــكمؼقج اـــي، أو واـــيؼققه

. همان الٌذشماخ ااــنولمؼن يــئيٌن نػيــونن تــيــى لذمييا

: لــوألصم ايــوتقدة اــعأت ــيقطر -

ن يقذقق ػنك ذهالــالٌؽ ااــقٌب أاــؼذٌاي ــح فــيقلذقليؿــهق الاى ــػلق اــالػذم   إن ا

خ ػاـهولمشـغ اتؼـى ه ػظـػنب ذنيذن، ألٌؼاخ اها شتاقػذما، وايتيحنلـاػؼح للػغ اتانألا

ـه شـك ألن لػب ذنيذق قؿونج، ومذقج ويقظنى ـأل وٌذهالكها تأطم الذي ذال وألطال قاٌذتن اػ

ه ـمهقف ذهو. قجيقلظناخ االٌذشمام اػلى ؼظ، ولقائمحناخ االٌذشمااٌغ في ولذال قلتي ػلى مؼـٌ

ح ـــلذكلفاا ـــٌاٌأى ـــتح ػلـــولمؼٌك اذهالـــالٌخ ااتاـــؼٌـــكج طأنؼيػ ـــى ذطـلإح ـيقؿهلا

ـــم ـطـــك ؼيػ ػنـــلذطـــما اهم ذـــين، وتاـــلؼٌاي ـــفن ؼاـــألٌع ااـــذفـــه انشـــم ألذأـ

. يتحنلػء ااـــػوى ـــلإل ـــطوللذـــهوع لمشـــهاقاخ ايـــن إمخ ذهالكاـــالٌا

: رتحماــالسانح ــم- 

ح ــلمؼققاه ــتاؼأنغ ــا ذـػــؼينمن ذشمــلمٌاا ــل ػليهــح يؼطــػانإح ــي تمشاتــ   ه

ف اليـــلذكن امـــػـــة يؼذٌن أـــتن ذشمـــللمٌغ ماـــلٌـــق ايـــن ؿهػـــك لم لذـــيويتح ــهللػ

ح ــذكلفــن تح مــيتيح نٌــهلػء ااــػوى ــلإل ــوطوه للـــذناقايـــن إمها مـــح ـطـــينلظاا

ؿهق فقا للوـطمها ني لظاخ اذهالكاــالٌاى ــلإافح ــتئػــكج، يقلظاماليح ــٌنألال ــوألطا

ك الٌذهالؽ اقٌاأى قيمح ـال ػلم واـلؼاح ـي نهايـح فـآللب اؼٌاق طينػلى ن شؤذ، وقون أن يحقلذقليا

. إلنذاظيح ألطلج الؼيانج ال فذؿوا

: لمعجلك اهتالالا 4-
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ف اليـلذكاح ـقيمك ذهالـٌاى ـلـؤقي إي ذـلذؿـهق الاح ـكاف"ل ـلمؼظك اتاالهذالق    يقط

ح ــإلنذاظياا ــؼياذهــهج فذــن ل مــقأح ــمنيــهج والل فذــماليح ـــٌنألال ــوح لألطــيـينلذاا

ـد شتذـك ألق، ويتيـهلػـى الذؼفيـن امـوع لنلا الى هإل قولن امن لكشيخ اأــلظــس ؼي، "ــكنجلمقا

، هـــفؼاليذظـــم ػـــهى وألـايتيح ـــهلػو افـــوالؼاح ـى كافـه ػلـقول ذفـكولـك اذلنب اـذظ

ـد قولافي وتح وغنلمخ ااالـــلمظاي ـــفن ذشماـــالٌم ااـــؼظأاػفح ـــى مػـــه ػلـــذقنقو

لح قوكل ن يمكـس ح ؼيـننويتي تالمـهلػو اافـلؼـما اهـى يذمي، وغـلمظذمـكاف اهـق ألذؼقيـة لمناٌا

. لـاطحافها قاهوأفها ظهوفقا لوطياغذه ن 

. لعامت ث النفقااسياست ر حاأ: لحانيب الطلما

خ اـــلنفقاح ـــٌياٌن ذشماـــالٌاى ـــػلـــه شاا ـــي لهـــلذاح ـــلمالياح ـــلٌياٌـــن أقواخ ا  م

ؾ اـــلمنن افيـــوى ذـــلقاج إألاه ـــمالل هـــــــن ح مـــلقول ـــؼى كـــذٌـــس ؼي، حـــلؼاما

ع اؿــلقــى اي يؼظــلذواح ــلذؼذياى ــلتنوال ــلهياكال ــيوالل ذمـــــــن من ذشمـــللمٌـــة لمناٌا

:  هيم قٌاألى شالشح ق إإلنفاخ امظاالــم نقٌــن أن يمك، واــتهم اــلقيص ااــلـا

: تــلتحتيات ــلبنياى ــعلق اــإلنفا- 1

ذذظه م لؼاق ااــإلنفايح ــٌياٌــون كن ذشماــالٌاى ــػلص اــلـع ااؿــلقــىاخ امؼفــن    م

ألٌاٌيحالتنيح ايح وذقو نؼ
1

لذؼذيح اي ـلتناى ـػلق إلنفااػمليح ن ٌغ مول ذقولن امق يقلؼامما ظؼل ، 

ؿـهق و لواال ـٌنإلخ ااؿـمؼوالذطال اٌائل ن وفيوػلى ذق إلنفاق اين ؿهػن، الٌذشمالب الظ

ح ـفؼاليقج اـيويح ـألٌاٌاي ـلتناى ـػلق اـل تاإلنفـكولم ااـقين ػب ذنيذو. (..ناخ اؽلمو اني والما

ك كـــلٌن ايـــشال ذؼٌـــفم، يحـــٌاٌلاخ ج أا ـــهنا تاػذتاـــػهوانـــف أل تمـذلـــلنقخ ااـاػؽق

ال ـف، ظينلـان االٌذشمانص افذػ فولتػائغ ن اشؼخ نفقاـــن مـــغ يـفـــوف ح ٌـــيقيقلؼا

. نقل فؼالحؽ ٌائقون ولي تقولو اي ـلمؼلوى اذـلمٌاى ـػلنج اـلذظـو انمـن يمك

:  يترتحماـالسـروض القاى ـعلـدة لفائر اعاـسض أتخفي - 2

ص، اـلـن اذشماـالٌاظيغ ـذشـك ل قطـكولاا ـي ذذتؼذهـلذق ااـإلنفخ ااـٌياٌن يـتـن ي مـه  و

ــكج الل مـــع ونـفــمــكج فائن ؼـح ٌـؾٌواتن ذشمـظؼح للمٌـمشـهوع لقـون اذكـس ؼي

حــيلؿو
2

ــكان ي ميــفص اــلـع ااؿــلقض ااــمإقح ــل ٌياٌــكولــة اغلع أاــذتال ظــي ــفف، 

ـــكج لفائن اؼاـــٌوأح ـــلؼقيقيـــكج الفائن اؼاـــٌن أيـــتـــهق لفن ائـــف، فيـــهلمطؽ ااـــلنشا

ــوم ي ذقــلذــوك التناالػ ــه لطقيــكح تذٌــلقولــوم ايح ذقنذشماــالٌـــهوع القاى ـــح ػلـــلمـفػا

يغ ـٌوذـمب ول ظـظـن امق إلنفاالح في قولاذذؼمله ــمي لــهق الفــما ال هــيذمش. ــهاعإلقاح ــتؼملي

ــهوع لقاى ــػلــكج لفائن اؼاــٌع أيـالل ذـفـــن ح مـلقولـكف اذهـك قناخ، وذشماـالٌا

                                                             
1

  395.، ص هنكق لظغ ٌتنم، كليوئي ويح ذؼليل ظقالقذطاخ الٌياٌاق، المظيق اػتب لؽلمق اػت - 
2

  358.، ص هنكق لظغ ٌتنم، يحقالقذطاالذنميح ق الٌياٌح لماليح في ذؼقيق، قون اؼوالق اي ػتؽػق لٌي ا- 
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، حــالؽلتاغــظناذك وذهالــالٌقج ااــيوويغ ناــح للمشــإلنذاظيــكنج القاغ ــفنى ــلإيح نذشماــالٌا

ق اــإلنفــو اه نؼــح ذذظــلناميال ــكولاي ــح فــيشقلؼايح قاــالقذطخ ااــلٌياٌــة اغلــك أنظــس ؼي

. يحقالقذطاو النماظل ن ايح منالٌذشمانوع القاػلى قج لفائن اٌؼاع أى ـفــػل

: جيولولتكندم التقث والبحاعلى ق إلنفاا -3

ل قولخ اطتؼض، أإلنذاقج اياوى ـظي ػلـولولذكنن ايؿـولذـس وااتي للتؼـاليظـه األشا   نذيظح 

ــكم ى ذقــظي ػلـولولذكنـكم الذقق ااػـيٌو. يحقلماوايح نلتشخ اإلمكانياافؼاليح قج ياولن التذكااذشظغ 

قج اــيوالي ــتالذخ، وػاــهولمشغ ااــتــك أنيوا يــح ممـإلنذاظيف االيــلذكع ايــذـفخ وػاــهولمشا

نذشماــالٌا
1

ب اليــٌن ؿــهق وأيؿــوي ذــي فــلذقنو اظي ــولولذكنؿــون الذق ااػــيٌــن أن يمك، و

ي ـــفناخ ذشماـــالٌقج ااـــيوالي ـــتالذو. تػـــهلقج ااـــيووغ ـــلتيـــهص افقج اـــيوي ـــفض واــإلنذا

و لنمامل واػم هن أظيا ـاطح مولولذكنز والتؼاػلى ق إلنفاقج ااـــيـــه وذؼذتو. يغناـــلمشاه ـــمه

  .قيالقذطاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1

 . 69، ص هنكق لظغ ٌتنم، لكليق االقذطاقا امتاي وٌخ، أيولواتن أؼٌ، ػتيولم ا هيش- 
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: األوللفصل اخالصت 

ه ناـــتاػذتن، ذشماـــالٌـــوم المفهؿـــهق لذال ـــلفطـــما االل هـــــــن ا مـــلنو  ؼا

ن ػح مومظمق ذؼقين الٌذشمان امنع لغن األقي، القذطام ااظـــلناي ـــي فـــئيٌنلـــه الؼنطا

ه ــمهق، ائــلٌقي ااــالقذطم ااظــلنــة اح ؼٌـلقوى ـلإح ـلـن قومـف لذي ذـذلقاف واألها

ذذمشل ن، غ تالنٌتح للمٌذشمــقولمذــك الؼائــق اذؼقيقون ل ــوذؼؿه اــها مـــوقذٌناخ ذشماــالٌا

. اميحفنن غينى ـوأاميح فنؿه في مـا

قي، اــــالقذطــــو النمــــق اؼى لذؼقيــــذٌن ذشماــــالٌــــن أقواخ اح مــــػومظمك اــــ هن

ح ـلقولاى ـػلن يـيذؼن الٌذشماقاف اهق ألذؼقي .نلالٌذشماخ ذطنيفاــــكج الل ػـــــــــن مــــك لول

ص لـان االٌذشمااػلى ن ػؼح للذأشيواح ـٌياٌـم ٌن، ونذشماـالٌـمب الظـة لمناٌؾ ااـلمناح ـذهيئ

ٌياٌح ويتيح نلػالٌياٌح اح في ـلمذمشلاح ـلمالياح ـلٌياٌأقواخ االل ـــن م (يـألظنتواي ـلمؼلا)

. لؼامحخ النفقاا

ى ـيتيح ػلـهلػاح ـلٌياٌاا ـتهن شـؤي ذـلذـه الؼناطـم اهأيتي ـهلػو الذؼفين ا يؼذت

ــه ينؼطن، وذشماــالٌؾ ااــلمنــهى ألـخ ااــنولمكن افــوذذــم ا لــي مــه ال يكفـنأال ن، إذشماـالٌا

ػلى قج لفائن اٌؼاع أـفولذؼذيح التنى اػلى ق إلنفاال في ــكولــة اي غالــح فــلؼامخ ااــلنفقــه اشا

. ظيولولذكنؿون الذنوع والقا

لمؼلي ن االٌذشمااػلى ن للذأشيقاج لماليح كأالٌياٌح ل الذي ذذـال قولن امن ئوالظن ا  ذؼذت

 .ليوالمالفطل اليه في ؿهق إلذال وما نؼالا ه، وألظنتيوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
الفصل الثاني 
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 :   تًهُذ

     ُٮ اٱ٣٩خ األفٰوح رٞ اال٧ز٠بٝ ث٠ب ٯ٬٠َ ثلهاٍبد اٛغل٫٩ ٩ؿوّ ر٠٪ٯٚ ا٠ٛشبهٯن ٩اٟلاك 

ا٠ٛئٍَبد ثبألٟ٪اٙ اٛالىٟخ إل٣شبئ٨ب أ٩ ر٪ٍٰو٨ب، ٩اٛن٭ ٯوزجو ٢ٟ أهٔل ا٠ٛش٘الد اٛزٮ ٯ٪اع٨٨ب 

 .   االٓزظبك ُٮ أ٭ ثٜل ٗب١

    ٩ه٠ٰٜخ اٯغبك األٟ٪اٙ ٢ٟ اٛ٪كبئَ ا٠٨٠ٛخ ُٮ ٟقزَٜ ا٠ٛئٍَبد ٩ا٠ٛشبهٯن،  ٠ٗب ٯزورت 

ه٬ٜ ه٠ٰٜبد اٛز٠٪ٯٚ ارقبم اٛٔواهاد ا٤٠ٛبٍجخ ٩أ٨٠٧ب اٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜخ ثبفزٰبه ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ، 

ُبٛٔواهاد ا٠ٛزؤٜخ ثبٛز٠٪ٯٚ ٩افزٰبه ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٢ٟ اٛٔواهاد ا٠٨٠ٛخ ٩ا٠ٛؤلح، األٟو اٛن٭ 

ٯزـٜت ٢ٟ ا٠َٛئ٩ٙ كهاٍز٦ كهاٍخ عٰلح ٩ ٟزؤ٣ٰخ، فبطخ ٩أ٦٣ ٯزورت ه٬ٜ ارقبم ٓواه اٛز٠٪ٯٚ 

 .   ٟغ٠٪هخ ٢ٟ ا٤ٛزبئظ ا٨ٛبٟخ

   ٩ٍ٪ٍ ٣زووع ُٮ ٧نا اِٛظٚ ا٬ٛ األٍبٰٛت ا٤٠ٛبٍجخ ٛز٠٪ٯٚ ا٠ٛشبهٯن ٩اٛزٮ ٢ٟ فال٨ٛب 

 .  افزٰبه ٟب ٯ٤بٍت ٗٚ ٟشو٩م ثؾَت كو٦ُ٩

 :    ٩ٓل ٤٠َٓب ٧نا اِٛظٚ ا٬ٛ صالصخ ٟجبؽش

ٓواه اٛز٠٪ٯٚ    : ا٠ٛجؾش األ٩ٙ 

 ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ   : ا٠ٛجؾش اٛضب٣ٮ 

 آٰٛبد افزٰبه ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ  : ا٠ٛجؾش اٛضبٛش 
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٣لوا ٠ٛؾل٩كٯخ ا٠ٛ٪اهك ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛزبؽخ ٠َٜٛزض٠و ٯول ٓواه اٛز٠٪ٯٚ ٢ٟ أطوت اٛٔواهاد    

ه٬ٜ االؿالّ ٩ثنٖٛ ٯزـٜت ارقبم ٓواه اٛز٠٪ٯٚ ٣٪هب ٢ٟ اٛلهاٍخ ا٠ٛو٠ٔخ ٩ا٠ٛزؤ٣ٰخ ٩ ُٮ ٧نا 

 .   ا٠ٛجؾش ٤ٍزووع أل٧ٞ فـ٪اد ارقبم اٛٔواه

 اتخبر انقشاس  : انًطهت األول

 يفهىو ػًهُخ اتخبر انفشاس   : انفشع األول

أ١ ه٠ٰٜخ ارقبم اٛٔواه ٧ٮ " ٧بهٯَ٪١"      ٤٧بٕ اٛولٯل ٢ٟ اٛزَِٰواد ٠ٛو٬٤ اٛٔواه ُٰٔ٪ٙ 

اطلاه ؽ٘ٞ ٟو٢ٰ ه٠ب ٯغت أ١ ٯِو٦ٜ اِٛوك ُٮ ٟ٪َٓ ٟب ،٩مٖٛ ثول اِٛؾض اٛلْٰٓ ٜٛجلائٚ :"

ا٠ٛقزِٜخ اٛزٮ ٯ٢٘٠ ارجو٨ب أ٩ ٧٪ ٛؾلخ افزٰبه ثلٯٚ ٟو٢ٰ ثول رٰٰٔٞ ثلائٚ ٟقزِٜخ ٩ُٔب ٛز٪ٓوبد ٟو٤ٰخ 

 ."  ٠ٛزقن اٛٔواه 

االفزٰبه ث٢ٰ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ اٛجلائٚ رزؼ٢٠ ه٠ٰٜخ ارقبم : "ُٰٔ٪ٙ أ١ اٛٔواه ٧٪" أٛجبرٰي"   أٟب 

اٛٔواهاد االكاهٯخ، ط٤ن اٛٔواهاد كافٚ ا٤َْٛ اٛز٤ل٠ٰٮ ٩ٯٔ٪ٝ ث٦ ٧ئالء ا٠َٛئ٢ٰٛ٩ ه٢ األ٣شـخ 

". ا٠ٛ٘٪٣خ ٛ٪كبئَ األؿواٍ ا٠ٛشبهٗخ ُٮ اٛو٠ٚ 

  ٩ه٠٪ٟب ٯ٢٘٠ رووٯَ ه٠ٰٜخ ارقبم اٛٔواه ه٬ٜ أ٨٣ب االفزٰبه اٛٔبئٞ ه٬ٜ أٍبً ثوغ 

ا٠ٛوبٯٰو ٛجلٯٚ ٩اؽل ٢ٟ ث٢ٰ ثلٯ٢ٰٜ ٟؾز٢ٰٜ٠ أ٩ أٗضو، ثٌوع رؾْٰٔ ا٨ٛلٍ،  ٧٩نا ٯوزجو اٛٔواه 

ث٠ضبثخ اٛ٪ٍٰؾ ث٢ٰ اٛزِٰ٘و ٩اِٛوٚ أل٦٣ ٗبٛغَو اٛن٭ ٯوجو ث٤ب ا٬ٛ اِٛوٚ اٛؾٰٔٔٮ
1

   . 

    رقزَٜ اٛٔواهاد ٢ٟ ؽٰش كهعخ األ٠٧ٰخ، ؽٰش ٯ٢٘٠ رظ٨ِٰ٤ب ا٬ٛ ٓواهاد هئَٰٰخ، أ٩ 

٩ا٠ٛغبٙ ا٠ٛبٛٮ ٌٰٗو٥ ٢ٟ ا٠ٛغبالد االكاهٯخ، ٯزـٜت اٛظالؽٰخ ُٮ ارقبم اٛٔواه، . أفو٫ صب٣٪٭

٩أ١ ٯ٠زٜٖ ٟزقن اٛٔواه ٢ٟ اٛظِبد ٩ا٨٠ٛبهاد ٟب ر٦٤٘٠ ٢ٟ ارقبم ا٤َٛجخ اٛول٬٠ ٢ٟ اٛٔواهاد 

اَٛلٯلح
2

   . 

 

 

 

 خطىاد ػًهُخ اتخبر انقشاس   : انفشع انخبٍَ 

                                              

 .   ٣غ٠خ ث٪َُٰٜٮ، ش٨ٰوح ث٢ هض٠ب١،ا٠ٛوعن اَٛبثْ- 1

 .   ٣ٌِ ا٠ٛوعن- 2
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    ا١ ه٠ٜبء االكاهح ٩اٛز٤لٰٞ ٯو١٩ أ١ ه٠ٰٜخ ارقبم اٛٔواهاد رزـٜت ػو٩هح ارقبم هلح 

٨ٟب ٩ٯغو٨ٜب ال روـٮ ٠٧بفـ٪اد ه٠ٰٜخ ٩االفزظبه ُٮ ٧ن٥ اٛقـ٪اد ٯئك٭ ا٬ٛ ٠ً٪ػ٨ب ٩ا

اٛؾٰٔٔخ اٛو٠ٰٜخ ثؤ٨ٜ٠ٗب ٩رز٠ضٚ ٧ن٥ اٛقـ٪اد ُٮ
1

  :  

 :تذذَذ انًشكهخ  - أ

أ٩ٙ فـ٪ح ُٮ ه٠ٰٜخ ارقبم اٛٔواه ٧ٮ رؾلٯل ا٠ٛشٜ٘خ أ٩ ا٠ٛ٪ػ٪م اٛ٪اعت ٛزقبم اٛٔواه    

ثشؤ٦٣ ٧٩نا اٛزؾلٯل ه٬ٜ عب٣ت ٗجٰو ٢ٟ األ٠٧ٰخ أل٦٣ ٯؾلك ثل٩ه٥ ٟل٫ ُوبٰٛخ اٛقـ٪اد اٛزبٰٛخ، ُِٮ 

 .  ؽبٛخ هلٝ ٟووُخ ا٠ٛشٜ٘خ اٛؾٰٰٔٔخ ُب١ اٛٔواه اٛن٭ ٍٰزقن ٯ٘٪١ ًٰو ٍٰٜٞ ٛولٝ ٟالئ٠ز٦ ٠ٜٛشٜ٘خ

 :تصُُف انًشكهخ  - ة

 ٯو٤ٮ رظ٨ِٰ٤ب ٩رغ٠ٰن اٛؾٔبئْ ٢٠ُ اٛؼو٩ه٭ رظ٤َٰ ا٠ٛشٜ٘خ ٌٛوع ٟووُخ ٢ٟ اٛن٭   

٩ثل١٩ ٧نا اٛزظ٤َٰ ٯ٘٪١ ٢ٟ اٛظوت علا . ٯغت أ١ ٯزقن اٛٔواه، ٢ٟ٩ اٛن٭ ٯغت اٍزشبهر٦ 

 .  رؾ٪ٯٚ اٛٔواه ا٨٤ٛبئٮ ا٬ٛ ه٠ٚ ُوبٙ

  :تًُُخ انذهىل انجذَهخ  - د

ثول اٛقـ٪ر٢ٰ اَٛبثٔز٢ٰ ٯظجؼ ٢ٟ اٛؼو٩ه٭ رؾلٯل هلح ؽٜ٪ٙ ثلٯٜخ ٠ٜٛشٜ٘خ ؽز٬ ٣ز٢٘٠   

 .  ٢ٟ اٛوض٪ه ه٬ٜ اٛؾل٩ك اٛغلٯلح ٨ٛب

 : تقُُى كم ثذَم  - ث

  ثول رؾلٯل اٛؾٜ٪ٙ اٛجلٯٜخ ٣ٔ٪ٝ ثزٰٰٔٞ ٗٚ ثلٯٚ ٩مٖٛ ثزؾلٯل اٛوٰ٪ة ٩ا٠ٛياٯب ٛ٘ٚ ٨٤ٟٞ، ٧٩ن٥ 

 .  اٛقـ٪ح رَزٜيٝ اٛز٤جئ ثب٠َٛزٔجٚ أل١ ٧ن٥ األفٰوح ال رل٨و اال َٟزٔجال

٤٧٩بٕ ٢ٟ ٯو٫ أ١ اٛقـ٪اد ر٘٪١ ٗبٛزبٛٮ
2

   :  

 .  رؾلٯل ا٨ٛلٍ األٍبٍٮ- 1

 .  ع٠ٰن ا٠ٛوٜ٪ٟبد ا٠ٛالئ٠خ الرقبم اٛٔواه- 2

 .  رؾلٯل اٛو٪اٟٚ ا٠ٛالئ٠خ ٰٛزٞ ٢ٟ فال٨ٛب رؾلٯل اٛو٪اٟٚ األٍبٍٰخ أ٩ ا٠ٛزؾ٠٘خ ُٮ اٛٔواه- 3

 .   افزٰبه اٛجلٯٚ ا٤٠ٛبٍت- 4

.      يفهىو انتًىَم: يفهىو انتًىَم وقشاسِ   أوال : انًطهت انخبٍَ 

                                              

  . 34هجل اٌِٛبه ؽ٤ِٮ، ٠ٍٰخ ٓوٯبٓض، أٍبٍٰبد االٍزض٠به ٩اٛز٠٪ٯٚ، ٟئٍَخ شجبة اٛغبٟوخ، اال٤ٍ٘لهٯخ، ص - 1

 .   ٠ٍٰٜخ ٣ش٤ش ، ٟوعن ٍبثْ- 2
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 :  نغخ

"ٗضو ٟبٖٛ: ٩ٟٜذ ثول٣ب ر٠بٙ ٩ٟٜذ ٩ر٠٪ٛذ،  ٦ٜٗ" اٛز٠٪ٯٚ ٟشزْ ٢ٟ ا٠ٛبٙ،
1

   .  

"أهـٰز٦ ا٠ٛبٙ : (ثبٛؼٞ)٩ٟٜز٦ ...ٗضو ٟبٖٛ : ٩ٟٜذ ر٠بٙ ٩ٟٜذ ٩ر٠٪ٛذ ٩اٍز٠ٜذ "
2

    .

 :   اصطالدب 

ه٤لٟب روٯل ٤ٟشؤح ىٯبكح ؿبٓز٨ب اال٣زبعٰخ أ٩ ا٣زبط ٟبكح : "  عبء ُٮ اٛٔبٟ٪ً االٓزظبك٭ ٟب ٯٜٮ

 :   ُب٨٣ب رؼن ثو٣بٟغب ٯوز٠ل ه٬ٜ ا٤ٛبؽٰز٢ٰ اٛزبٰٛز٢ٰ ..علٯلح أ٩ اهبكح ر٤لٰٞ أع٨ير٨ب

هلك ٩ؿجٰوخ األث٤ٰخ، ) أ٭ ؽظو ٗٚ اٛ٪ٍبئٚ ا٠ٛبكٯخ اٛؼو٩هٯخ ال٣غبػ ا٠ٛشو٩م:َبدُخ يبدَخ - 1

 ....  (اٱالد، األشٌبٙ، اٰٛل اٛوبٟٜخ

 رزؼ٢٠ ِٜٗخ ٩ٟظبكه األٟ٪اٙ ٩ِٰٰٗخ اٍزو٠ب٨ٛب، ٧٩ن٥ ا٤ٛبؽٰخ ٧ٮ اٛزٮ ر٬٠َ :َبدُخ يبنُخ - 2

ثبٛز٠٪ٯٚ
3

  

  أ٭ أ١ اٛز٠٪ٯٚ ُٮ االطـالػ االٓزظبك٭ اٛؾلٯش أهٞ ٦٤ٟ ُٮ اٌٜٛخ، ُؾَت اٛزووٯَ 

٧٩٪ _، ٩أفٰوا(روجئخ ا٠ٛ٪اهك ا٠ٛبٰٛخ)، ٟظله٧ب(ٍوو اِٛبئلح ٟضال)ِٜٗخ األٟ٪اٙ: اَٛبثْ ٨ُ٪ ٯش٠ٚ 

ٛنٖٛ .ِٰٰٗخ اٍزو٠بٙ ٧ن٥ األٟ٪اٙ ٩ؿوٯٔخ ا٣ِب٨ٓب ٩رَٰٰو ٧نا اال٣ِبّ ٩ٟؾب٩ٛخ روشٰل٥ _ األ٧ٞ

ر٠٪ٯٚ، ٣غل هبكح ٩ُٮ اٛوجبهح مار٨ب ٟب ٯِٰل٣ب ه٢ ٟظله األٟ٪اٙ ٩ٟغبٙ ا٣ِب٨ٓب، : ُؾٰض٠ب ٣غل ٠ٜٗخ 

٩ثبفزظبه ُب١ اٛز٠٪ٯٚ ٯو٤ٮ اٛزٌـٰخ ا٠ٛبٰٛخ أل٭ . ٩ٓل ٣غل أٯؼب ٟب ٯِٰل٣ب ه٢ ِٰٰٗخ ٧نا اال٣ِبّ

ٟشو٩م أ٩ ه٠ٰٜخ آزظبكٯخ 
4

   . 

  ٩ٯووٍ اٛز٠٪ٯٚ ثظِخ هبٟخ، ثؤ٦٣ ه٠ٰٜخ ر٘٪ٯ٢ ا٠ٛقظظبد ا٤ٛٔلٯخ ا٠ٛزبؽخ ٩ر٪ىٯو٨ب 

٩اٍزقلا٨ٟب ٛؼ٠ب١ ه٠ٰٜخ اٍز٠واه ه٠ٰٜخ اهبكح اال٣زبط ه٬ٜ َٟز٪٫ االٓزظبك اٛ٪ؿ٤ٮ ٩َٟز٪٫ 

أ٩ ث٠ٜ٘خ أفو٫، ٯِزوع األفن ث٨ِ٠٪ٝ ٩اؽل ٠ٛظـٜؼ . ا٤٠ٛشؤح ٍ٪اء ٗب٣ذ ا٣زبعٰخ أ٩ فلٰٟخ 

ُٮ ٌٛخ االٓزظبك، ث٪ط٦ِ رؤ٢ٰٟ اٛز٠٪ٯٚ اٛالىٝ ٢ٟ ٟظبكه ٟز٤٪هخ ٩ٟقزِٜخ ُٮ ط٪هح " اٛز٠٪ٯٚ"

. ٰٓٞ ٣ٔلٯخ أ٩ ه٤ٰٰخ ماد ٠ٰٓخ ٣ٔلٯخ، ٩اٍزقلا٨ٟب ُٮ ر٘٪ٯ٢ اٰٛٔٞ ا٠ٛبكٯخ ٩ اٛؾِبف ه٬ٜ اٍز٠واهٯز٨ب 

٩ٯ٤لهط ُٮ رووٯَ اٛز٠٪ٯٚ ث٨ِ٠٪٦ٟ اٛ٪اٍن ع٠ٰن ا٠ٛوبٟالد ٩اٛظِٔبد ا٠ٛبٰٛخ اٛزٮ ٯئك٭ 

 . اٍزقلا٨ٟب ا٬ٛ رٌٰٰواد ُٮ ُٮ روٰٗت اٰٛٔٞ ا٠ٛبكٯخ ٩هالٓبد ا٠ٰٜٛ٘خ 

ٟظبكه هأً ا٠ٛبٙ ٩ٟ٘٪٣بر٦ ٩اٛؾٔ٪ّ ٩االٛزياٟبد " ا٠ٰٛيا٣ٰخ"  ٩رل٨و هبكح ُٮ اؿبه ٟو٢ٰ

 .   ا٠ٛبٰٛخ األفو٫

                                              

 .   (ٟ٪ٙ: ٟبكح )، 636اث٢ ٤ٟل٪ه، َٛب١ اٛووة، ٟوعن ٍبثْ، ص - 1

 .   (ا٠ٛبٙ: ٟبكح )، 52اِٰٛو٩ى آثبك٭، اٛٔبٟ٪ً ا٠ٛؾٰؾ، ٟوعن ٍبثْ، ص - 2

  .  127، ص 1985، ا٠ٛئٍَخ اٛووثٰخ ٜٛلهاٍبد ٩ا٤ٛشو، ثٰو٩د ،1ٟؾ٠ل ثشٰو هٰٜخ، اٛٔبٟ٪ً االٓزظبك٭، ؽ -  3

  .  ٠ٍٰٜ38ب١ ا٤ٛبطو، ٟوعن ٍبثْ، ص - 4
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    ٩روزجو ا٠٨٠ٛخ األٍبٍٰخ ٜٛز٠٪ٯٚ ُٮ اؿبه هبٝ ٧ٮ رَٰٰ٘ اٛ٪ٍبئٚ ا٤ٛٔلٯخ ا٠ٛز٪ُوح ٟن 

اٛو٠ٰٜبد ا٠ٛبكٯخ ث٠قزَٜ أ٣٪اه٨ب اٛؼو٩هٯخ اعز٠بهٰب، ٛزؾْٰٔ أه٬ٜ هبئل ٢٘٠ٟ، ٩رؾْٰٔ ٟجلأ 

اٛؤال٣ٰخ ٩اٛز٪ُٰو ه٤ل ا٣ِبّ ٧ن٥ ا٠ٛقظظبد ُٮ اٛو٠ٰٜبد ا٠ٛبكٯخ اٛزٮ ٯزٞ ا٣غبى٧ب ه٬ٜ ا٠َٛز٪٫ 

 .   االعز٠بهٮ ٩ه٬ٜ َٟز٪٫ ا٠ٛئٍَبد ٩ا٤٠ٛشآد 

    رؾلك اَٰٛبٍخ ا٠ٛبٰٛخ أٍبٰٛت ٩ؿوّ اٛز٠٪ٯٚ، ٧٩ٮ رزـٜت ٛزؾْٰٔ أ٧لا٨ُب ٌٰٛ ٟغوك 

اٛقجوح ُٮ ٧نا ا٠ٛغبٙ ُٔؾ، ثٚ اٛٔلهح ه٬ٜ ارقبم اٛٔواهاد ا٤٠ٛبٯجخ ٛزؾْٰٔ هثـ٨ب ٟن ٍٰبٍخ 

األ٣شـخ ا٠ٛقزِٜخ ٗؤٍٜ٪ة كْٰٓ ٧٩بكٍ ٛالٍزقلاٝ األٟضٚ ٛالٟ٘ب٣ٰبد ٩اٛٔلهاد اٛز٠٪ٯٰٜخ ا٠ٛزبؽخ 

ُٮ ا٠ٛئٍَبد اال٣زبعٰخ أ٩ اٛقلٰٟخ، ثٌٰخ اٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ أ٧لا٨ُب ا٠ٛؾلكح هجو رؾْٰٔ اٛز٪ِٰٛخ ا٠ٛض٬ٜ، 

ٛؼ٠ب١ اٍز٠واهٯخ ا٠ٛئٍَبد ٩ا٠ٛشبهٯن االٍزض٠بهٯخ ٩ٓلهر٨ب ه٬ٜ اٛ٪ُبء ثبٛزياٟبر٨ب
1

  .  

 يفهىو قشاس انتًىَم   : حبَُب 

ا ا٠ٛئٍَخ أ٩ ا٠َٛزض٠و ه٬ٜ األٟ٪اٙ    ٯجؾش ٓواه اٛز٠٪ٯٚ ُٮ اِٰٰٛ٘خ اٛزٮ رزؾظٚ

ٟورجؾ اهرجبؿب ٩صٰٔب ثٔواه االٍزض٠به أل٦٣  (ٓواه اٛز٠٪ٯٚ)٧٩نا اٛٔواه . اٛؼو٩هٯخ ٛالٍزض٠بهاد 

 ٍز٘٪١ ٤٧بٕ ٟٔبه٣خ ث٢ٰ ٟولٙ ٟوك٩كٯخ ا٠ٛشو٩م االٍزض٠به٭ ٩رِٜ٘خ ر٠٪ٯ٦ٜ   

  ٩ث٠ب أ١ ا٠ٛ٪اهك ا٠ٛبٰٛخ ٟؾل٩كح، ُٰغت ه٬ٜ ا٠َٛزض٠و أ٩ ا٠ٛئٍَخ افزٰبه ا٠ٛشبهٯن 

االٍزض٠بهٯخ اٛزٮ رؼ٢٠ ٟوك٩كٯخ ٟورِوخ ٟن رِٜ٘خ ٤ٟقِؼخ ٩اٛزٰٜٔض ٢ٟ أفـبه االُالً
2

  .  

 

أهًُخ انتًىَم: انًطهت انخبنج 
3

   . 

   رٜغؤ ا٠ٛئٍَبد ٩اٛل٩ٛخ ٩ا٤٠ٛل٠بد اٛزبثوخ ٨ٛب ه٤ل اٛؾبعخ ا٬ٛ ٟظبكه فبهعٰخ َٛل 

ا ٍ٪اء ٢ٟ هغي ُٮ اٛظ٤ل٩ّ أ٩ ٛزَلٯل االٛزياٟبد هًٞ االٍزقلاٝ اٛلائٞ ٛغ٠ٰن ٟ٪اهك٧ب ؽبعب

 :   ا٠ٛبٰٛخ، ه٬ٜ ٧نا ا٤ٛؾ٪ ٯ٢٘٠ اٛٔ٪ٙ ثؤ١ ٜٛز٠٪ٯٚ أ٠٧ٰخ ٗجٰوح، ٩ٍ٪ٍ ٣زووع ٨ٛن٥ األ٠٧ٰخ ٠ٗبٯٜٮ 

ا١ اَٰٛ٪ٛخ ال ٯ٢٘٠ اال٠ٛؾبُلخ ه٨ٰٜب ٢ٟ ؿوٍ اٛشوٗخ ٩ؽ٠بٯز٨ب ٢ٟ فـو االُالً :  أوال

 .  ٩اٛزظِٰخ اال ه٢ ؿوٯْ ٓواه اٛز٠٪ٯٚ 

                                              

  21.00: ، اَٛبهخ15/04/2012: ا٠ٛ٪ٍ٪هخ اٛووثٰخ، ٨ِٟ٪ٝ اٛز٠٪ٯٚ، ربهٯـ اٛزظِؼ - 1

  http://www.arab-ency.com/index.php?modul=pnEncyclopedia&func                                                               

 .   ٰٟٜ٘خ ىًٰت، اٰٛبً ث٪عوبكح، ٟوعن ٍبثْ- 2

  .  10اهلل ثٜوجٰل٭، ٟوعن ٍبثْ، ص  هجل- 3
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   ٩ٛالشبهح أ١ اَٰٛ٪ٛخ ٤٧ب رو٤ٮ ثجَبؿخ ر٪ُٰو األٟ٪اٙ اَٛبئٜخ اٛ٘بُٰخ ٠ٛ٪اع٨خ االٛزياٟبد 

ا٠ٛزورجخ ه٨ٰٜب ه٤ل اٍزؾٔب٨ٓب ٩رو٤ٮ ثجَبؿخ أشل اٛٔلهح ه٬ٜ رؾ٪ٯٚ ثوغ ا٠ٛ٪ع٪كاد ا٬ٛ ٣ٔل 

 .   عب٧ي فالٙ ُزوح ٓظٰوح ك١٩ فَبئو ٗجٰوح 

ا١ االٍزقلاٝ األِٗؤ ٜٛز٠٪ٯٚ اٛقبهعٮ ٯئك٭ ا٬ٛ رقِٰغ اٛؼٌؾ ه٬ٜ ٰٟيا١ ٟلُ٪هبد :  حبَُب

اٛل٩ٛخ ا٠ٛلٯ٤خ ٩اٛن٭ ٯوعن ا٬ٛ فلٟخ كٯ٪٨٣ب اٛقبهعٰخ ٢ٟ٩ أ٧ٞ ه٪اٟٚ ِٗبءح اٍزقلاٝ اٛز٠٪ٯٚ 

 .   اٛقبهعٮ، اٛوثؾٰخ، ا٠ٛالئ٠خ، ا٠ٛو٣٩خ ٩اَٰٛ٪ٛخ

 .      ٩ٯَب٧ٞ اٛز٠٪ٯٚ ُٮ هثؾ اٛز٠٪ٯٚ اٛل٩ٛٮ ٟن ا٨ٰٛئبد ٩ا٠ٛئٍَبد ا٠ٛبٰٛخ

ٯَب٧ٞ اٛز٠٪ٯٚ ُٮ رؾْٰٔ أ٧لاٍ ا٠ٛئٍَخ ٢ٟ أعٚ رغلٯل أ٩ رؾ٢َٰ هأً ا٠ٛبٙ اٛضبثذ :  حبنخب

٠ٜٛئٍَخ ٗبألث٤ٰخ أ٩ اٍزجلاٙ ا٠ٛولاد ٩اٱالد، ٩ٯوزجو أٯؼب ٗ٪ٍٰٜخ ٍوٯوخ رَزقل٨ٟب ا٠ٛئٍَخ 

. ٛز٪اع٦ ث٦ اؽزٰبعبر٨ب اٛغبهٯخ ٩اٛقو٩ط ٢ٟ ؽبٛخ اٛوغي ا٠ٛبٛٮ

ٯؼ٢٠ اٛز٠٪ٯٚ اَٰٛو اٛؾ٢َ ٠ٜٛئٍَخ ٨ُ٪ ٯو٠ٚ ه٬ٜ رؾوٯو األٟ٪اٙ أ٩ ا٠ٛ٪اهك ا٠ٛبٰٛخ :  ساثؼب

ا٠ٛغ٠لح ٍ٪اء كافٚ ا٠ٛئٍَخ أ٩ فبهع٨ب ٩ٯ٪ُو اؽزٰبعبد اٛزشٌٰٚ ٩ٯيٯل ٢ٟ اٛلفٚ ثب٣غبى 

ٟشبهٯن ٟوـٜخ ٩أفو٫ علٯلح، ٨ٛنا ٯوزجو ٓواه٥ ٢ٟ اٛٔواهاد األٍبٍٰخ اٛزٮ ٯغت أ١ روز٤ٮ ث٨ب  

ا٠ٛئٍَخ، مٖٛ أ١ َٟزقلٟٮ اٛٔواهاد ا٠ٛبٰٛخ فالٙ ثؾض٨ٞ ه٢ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛالىٟخ ٩ا٠ٛ٪أُخ 

ٛـجٰوخ ا٠ٛشو٩م االٍزض٠به٭ ا٠َٛز٨لٍ ٩افزٰبه أؽ٨٤َب، ٩اٍزقلا٨ٟب اٍزقلاٟب أٟضال ٯز٤بٍت 

٩رؾْٰٔ أٗجو هبئل ثؤٓٚ رِٜ٘خ ٩ثل١٩ ٟقبؿو، ٠ٟب ٯَبهل ه٬ٜ ثٜ٪ى األ٧لاٍ ا٠َٛـوح، ٩أ١ اٛجلٯٚ 

اٛن٭ ٯَٜ٘ ا٠ٛئٍَخ أٓٚ ٟب ٯ٢٘٠ ٢ٟ رِٜ٘خ هأً ا٠ٛبٙ، ٯز٠ضٚ ُٮ ؽ٢َ افزٰبه ؿوّ اٛز٠٪ٯٚ اٛن٭ 

 .   ٯو٤جو أٍبً اَٰٛبٍخ ا٠ٛبٰٛخ

 يصبدس انتًىَم   : انًجذج انخبٍَ 

 تقغًُبد انتًىَم يٍ دُج األجم  : انًطهت األول 

  ٤٧بٕ رظ٤ِٰبد ٩ ر٠َٰٔبد ٟقزِٜخ ٜٛز٠٪ٯٚ، ؽٰش ٯ٢٘٠ ا١ ٯَٔٞ ؽَت اٛؾغٞ أ٩ اٛـجٰوخ أ٩ ؽَت 

ا٠ٛظله، ٢٘ٛ اٛزَٰٔٞ ا٠َٛزو٠ٚ ُٮ ٣ـبّ ٩اٍن ٧٪ اٛن٭ ٯ٘٪١ ؽَت ا٠ٛلح أ٩ األعٚ، ٩ ٯَٔٞ ثنٖٛ 

ا٬ٛ صالصخ أ٣٪ام
1

   : 

 اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ  - 1

 اٛز٠٪ٯٚ ٟز٪ٍؾ األعٚ  - 2

 اٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ  - 3

                                              

  .  38، ص 2002، 1ًوكاٯخ، ؽ , ٠ٍٰٜب١ ا٤ٛبطو، رـ٪ٯو طٰي اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ ٜٛج٤٪ٕ االٍالٰٟخ، ع٠وٰخ اٛزواس- 1
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أهًُخ تقغُى انتًىَم يٍ دُج األجم: انفشع األول 
1

 .

 :  يبضُب  - أ

  ٛٞ ر٢٘ ٤٧بٕ أ٠٧ٰخ رنٗو ٨ٛنا اٛزظ٤َٰ ُٮ ا٠ٛبػٮ ؽٰش أ٦٣ ٛٞ ر٢٘ ٤٧بٕ ٟشبهٯن 

 .  آزظبكٯخ ٗجو٫، ٩ٗب٣ذ ٟولٞ اٛو٠ٰٜبد اٛزغبهٯخ ٩ ا٠ٛبٰٛخ رزٞ ُٮ األعٚ اٛٔظٰو هبكح 

  ٩ؽز٬ ُٮ أ٩هثب ٗب٣ذ أًٜت ا٠ٛوبٟالد ا٠ٛبٰٛخ رزٞ ُٮ األعٚ اٛٔظٰو ال٨٣ب أٍبٍب ٗب٣ذ رزٞ 

ه٢ ؿوٯْ اٛظٰبهُخ ٩اٛزغبه ٩ا٠ٛواث٢ٰ، ٩اهرجؾ ك٨٪ه اٛز٠٪ٯٚ ٟز٪ٍؾ ٩ؿ٪ٯٚ األعٚ ثل٨٪ه 

اٛج٤٪ٕ أ٩ال صٞ رقظظ٨ب ُٮ ٗٚ ٣٪م ٢ٟ أ٣٪ام اٛز٠٪ٯٚ ثول مٖٛ، ٧٩نا ٦ٜٗ ٗب١ ٓجٰٚ ك٨٪ه ا٨٤ٛؼخ 

 .  االٓزظبكٯخ اٛ٘جو٫ اٛزٮ ثلأد ٟن اٛض٪هح اٛظ٤بهٰخ 

 :  دبضشا  - ة

   ٩أٟب ؽبٰٛب ُٔل ثوىد أ٠٧ٰخ ٗجو٫ ٛزَٰٔٞ اٛز٠٪ٯٚ ؽَت األعٚ، ٍ٪اء ٢ٟ ؽٰش ا٨ٛلٍ أ٭ 

 .   ِٰٰٗخ اٍزقلاٝ ٧نا اٛز٠٪ٯٚ أ٩ ٢ٟ ؽٰش اٛغ٨خ اٛزٮ رٔ٪ٝ ٧نا اٛز٠٪ٯٚ 

  ٢٠ُ ؽٰش اٌٛوع ٢ٟ اٍزقلاٝ اٛز٠٪ٯٚ ٣غل أ١ اٛٔظٰو األعٚ ٧٪ اٛن٭ ٯؼ٢٠ اَٰٛو اٛؾ٢َ 

٠ٜٛئٍَخ أل٦٣ ٯ٪ُو اؽزٰبعبد اٛزشٌٰٚ ٨ٛب أ٭ ر٠٪ٯٚ هأً ا٠ٛبٙ اٛوبٟٚ أ٩ ك٩هح االٍزٌالٙ، 

اٛز٪ٍن ا٠ٛ٪٠ٍٮ، ٟوبٛغخ اٛل٩ها١ اٛجـٮء ٠ٜٛقي١٩، ر٠٪ٯٚ : ٩ثبٛزبٛٮ ُب١ أًواػ٦ ٟزولكح ٨٤ٟب

االٍزٰواك ٩اٛزظلٯو، ر٠٪ٯٚ اٛزو٨لاد، كُن ُ٪ارٰو ا٨٘ٛوثبء ٩اٌٛبى ٩االٯغبه ٩اٛؼوائت ٩أع٪ه 

اٛـ، ٛنٖٛ ٨ُ٪ ٯَز٨لٍ ثبٛلهعخ األ٬ٛ٩ ر٪ُٰو هطٰل ٣ٔل٭ ٗبٍ ٛظ٤ل٩ّ ا٠ٛئٍَخ ٛز٪اع٦ ...اٛو٠بٙ

 .  ث٦ اؽزٰبعبر٨ب اٛغبهٯخ 

فبطخ  (أ٭ ثٰن اَٜٛن االٍز٨الٰٗخ ثبألعٚ)  ٠ٗب ٯَز٨لٍ أٯؼب ر٠٪ٯٚ االؽزٰبعبد االٍز٨الٰٗخ

األُواك ٩اٛوبئالد، ٢ٟ٩ ؽٰش اٛغ٨خ اٛزٮ رٔ٪ٝ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ ٨ُٮ اٛج٢ ٩ٕ اٛزغبهٯخ أ٩ 

 .  ث٤٪ٕ اٛ٪كائن

  ٩ثب٤َٛجخ ٜٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ ٨ُ٪ اٛن٭ ٯ٪ع٦ أٍبٍب ٛز٠٪ٯٚ هأً ا٠ٛبٙ اٛضبثذ ٠ٜٛئٍَخ  

ٗبألث٤ٰخ ٩ا٠ٛولاد ٩اٱالد أ٭ ا٠ٛ٪ع٪كاد اٛزٮ ال ر٤٪٭ ا٠ٛئٍَخ ثٰو٨ب ثٚ اٍزقلا٨ٟب ُٮ ه٠ٰٜخ 

اال٣زبط ؿ٪اٙ ُٰوح ثٔبئ٨ب، ٧٩نا ٯزـٜت ر٠٪ٯال اٍزض٠بهٯب ٩ِٛزوح ؿ٪ٯٜخ ٣َجٰب، ٩ال ٯ٪ُو ٧نا ا٤ٛ٪م 

 .  ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ اال اٛج٤٪ٕ ا٠ٛزقظظخ ٟضٚ ث٤٪ٕ اٛز٠٤ٰخ ٩اٛج٤٪ٕ اٛؤبهٯخ 

 انتًىَم قصُش ويتىعط وطىَم األجم  : انفشع انخبٍَ 

 :  انتًىَم قصُش األجم -1
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 :   تؼشَف

        اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ ٟلر٦ ُٮ اٌٛبٛت ٤ٍخ ٩اؽلح ٩ٯغت أال ٯزغب٩ى ا٤َٛز٢ٰ ٗؾل أٓظ٬، ٩ا١ 

أٟب اٛؾل األك٬٣ ٢٘٠ُٰ أ١ ٯظٚ ا٬ٛ ٯ٪ٝ . ش٨وا ُٔؾ18ٗب١ ثوغ االٓزظبكٯ٢ٰ ٯغوٚ ٧نا اٛؾل ٧٪ 

٩اؽل
1

  . 

       ٩ٯز٤ب٩ٙ اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ ر٪ُٰو ا٠ٛ٪اك األ٩ٰٛخ، ٩كُن أع٪ه اٰٛل اٛوبٟٜخ، ٩ا٠ٛظبهٯَ 

األفو٫، أ٭ ر٠٪ٯٚ اٛل٩هح اال٣زبعٰخ، ٩ٯ٢٘٠ أ١ ٯقظض عيء ٦٤ٟ ٛز٠٪ٯٚ ا٠ٛجٰوبد اٱعٜخ ٨َُٰٞ 

ثنٖٛ ُٮ ر٠٪ٯٚ اٛل٩هح اٛزغبهٯخ، ٩ٯزٞ اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ ه٢ ؿوٯْ االٓزواع ٢ٟ ا٠ٛظبهٍ 

أ٩ ...ثؤش٘بٙ ٟزولكح ٟضٚ ؽَٞ األ٤ٍبك اٛزغبهٯخ، ٩اٛؾَبٯبد ا٠ٛلٯ٤خ ه٬ٜ ا٠ٛ٘ش٪ٍ ٩ٓو٩ع اٛز٠٪ٯٚ

ثبٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ر٨َٰالد ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛ٪هكٯ٢
2

  . 

  ٗنٖٛ ٯٔظل ثبٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ رٜٖ األٟ٪اٙ اٛزٮ رؾظٚ ه٨ٰٜب ا٤٠ٛشؤح أ٩ ا٠ٛشو٩م ٢ٟ 

٤٧٩بٕ َٟؤٛز٢ٰ ٧بٟز٢ٰ رشٌال١ ثبٙ اإلكاهح ثشؤ١ . اٌٰٛو، ٩رٜزيٝ ثوك٧ب فالٙ ُزوح ال ريٯل ه٢ هبٝ

 :   اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ

 .ا٠َٛؤٛخ األ٬ٛ٩ رزوْٜ ثب٠ٛل٫ اٛن٭ ٯ٢٘٠ ٦ُٰ االهز٠بك ه٬ٜ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ  - 

 .أٟب ا٠َٛؤٛخ اٛضب٣ٰخ ُززوْٜ ثِٰٰ٘خ ا٠ِٛبػٜخ ث٢ٰ ا٠ٛظبكه ا٠ٛزبؽخ ٦٤ٟ  - 

٩ثب٤َٛجخ ٠َٜٛؤٛخ األ٬ٛ٩ ُب١ األٟو ٯز٪َٓ ه٬ٜ ٧ٰ٘ٚ أط٪ٙ ا٤٠ٛشؤح،  ٠ٗب ٯز٪َٓ ه٬ٜ ٟل٫ ٰٟٚ 

أٟب ثب٤َٛجخ ٠َٜٛؤٛخ اٛضب٣ٰخ ٩اٛقبطخ ثِٰٰ٘خ ا٠ِٛبػٜخ ث٢ٰ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ . اإلكاهح ٛزؾ٠ٚ ا٠ٛقبؿو 

ٓظٰو األعٚ، ُب٦٣ ٯ٢٘٠ اٛٔ٪ٙ ثؤ١ ٤٧بٕ اهزجبهٯ٢ هئ٢َٰٰٰ ُٮ ٧نا اٛظلك ٠٧ب
3

   : 

 اٛزِٜ٘خ ، أ٭ األهجبء اٛزٮ رزؾ٨ٜ٠ب ا٤٠ٛشؤح  - 1

٩كهعخ اربؽخ ا٠ٛظله ، أ٭ ٟل٫ اٟ٘ب٣ٰخ االهز٠بك ه٬ٜ ا٠ٛظله ُٮ ري٩ٯل ا٤٠ٛشؤح ثبالؽزٰبعبد - 2

 .   ا٠ٛـٜ٪ثخ ُٮ اٛ٪ٓذ اٛن٭ رل٨و ٦ُٰ ٧ن٥ االؽزٰبعبد

 :   تقغًُبد انتًىَم قصُش األجم 

 .  االئز٠ب١ اٛزغبه٭ ٩ االئز٠ب١ ا٠ٛظوُٮ :   ٯ٤َٔٞ اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ ا٬ٛ

                                              

  .  ٠ٍٰٜ38ب١ ا٤ٛبطو، ا٠ٛوعن اَٛبثْ، ص - 1

   00.00:اَٛبهخ .16/04/2012طبُٮ ُٜ٪ػ، االكاهح ا٠ٛبٰٛخ، ا٠ٛ٪ٍ٪هخ اٛووثٰخ، ربهٯـ اٛزظِؼ - 2

  http://www.arab-ency.com/index.php?modul=pnEncyclopedia&func                                                               

  

، 2003، ا٠ٛ٘زت اٛووثٮ اٛؾلٯش، اال٤ٍ٘لهٯخ ،٤ٟ5ٰو اثوا٧ٰٞ ٤٧ٰل٭، االكاهح ا٠ٛبٰٛخ، ٟلفٚ رؾٰٜٜٮ ٟوبطو، ؽ - 3
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 :  االئتًبٌ انتجبسٌ- أ

  ٯووٍ االئز٠ب١ اٛزغبه٭ ثؤ٦٣ االئز٠ب١ اٛن٭ ٯ٤٠ؾ٦ ا٠ٛ٪هك١٩ ٤٠ٜٛشؤح أ٩ ا٠ٛشزو٭، ؽزٮ 

ٯز٢٘٠ ٢ٟ ثٰن ثؼبهز٦ ٩ٍلاك ص٨٤٠ب، ٩ٯز٤بٍت ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ االئز٠ب١ ا٠ٛشبهثن اٛزغبهٯخ ٜٛزغيئخ 

٩اٛغ٠ٜخ اٛظٌٰوح اٛؾغٞ
1

   . 

   ٩روز٠ل ا٤٠ٛشآد ه٬ٜ ٧نا ا٠ٛظله ُٮ اٛز٠٪ٯٚ ثلهعخ أٗجو ٢ٟ اهز٠بك٧ب ه٬ٜ االئز٠ب١ 

٧نا ٩ٯـْٜ ه٬ٜ االئز٠ب١ اٛزغبه٭ االئز٠ب١ .ا٠ٛظوُٮ ٩ًٰو٥ ٢ٟ ا٠ٛظبكه األفو٫ ٓظٰوح األعٚ 

٩رول ٧ن٥ ٩اؽلح ٢ٟ أ٧ٞ . اٛزٜٔبئٮ ٣لوا أل٦٣ هبكح ٟب ٯ٘٪١ ٟزبػ ثبٛٔله ا٠ٛالئٞ ٩ُٮ اٛ٪ٓذ ا٤٠ٛبٍت 

 .   ٟياٯب االئز٠ب١ اٛزغبه٭، ٯؼبٍ ا٨ٰٛب أ٦٣ ٯزٞ ك١٩ اعواءاد أ٩ رو٨لاد ه٠ٍٰخ 

ُِٮ ًٰبة .    أٟب ثب٤َٛجخ ٛزِٜ٘خ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ ُب٨٣ب روز٠ل ه٬ٜ شو٩ؽ ا٠ٛ٪هكٯ٢ 

اٛقظٞ ا٤ٛٔل٭ ٯوزجو االئز٠ب١ اٛزغبه٭ ُٮ ؽ٘ٞ اٛز٠٪ٯٚ ا٠ٛغب٣ٮ، ًٰو أ٦٣ ٓل ٯ٤ٜٔت ا٬ٛ ر٠٪ٯٚ 

َٟٜ٘ علا اما ٛٞ رؾ٢َ ا٤٠ٛشؤح اٍزقلا٦ٟ ُولٝ ٰٓبٝ ا٤٠ٛشؤح ثَلاك َٟزؾٔبد ا٠ٛ٪هكٯ٢ ُٮ اٙ ٩ٓذ 

ا٤٠ٛبٍت، ٓل ٯزورت ه٦ٰٜ االٍبءح ا٬ٛ ٠ٍوز٨ب ُٮ اَٛ٪ّ، ثش٘ٚ ٓل ٯظوت ٟو٦ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ 

اؽزٰبعبر٨ب ثشو٩ؽ ٟؤ٪ٛخ، ٧٩نا األٟو اما ؿبٙ أٟل٥ ٓل ٯِٔل ا٤٠ٛشؤح ٟوٗي٧ب اٛز٤بَُٮ ثٚ ٩ٓل 

أٟب اما  ٗب١ ا٠ٛ٪هك١٩ ٯٔلٟ٪١ فظ٠ب ٣ٔلٯب ٛو٠الئ٨ٞ، ُب١ رِٜ٘خ االئز٠ب١ . ٯقوع٨ب ٢ٟ اَٛ٪ّ ٰٜٗخ 

ثوجبهح أٗضو رؾلٯلا ٯوزجو . اٛزغبه٭ ٍ٪ٍ رز٪َٓ ه٬ٜ ٟب اما ٗب٣ذ ا٤٠ٛشؤح رَزِٰل ٢ٟ اٛقظٞ أٝ ال

االئز٠ب١ اٛزغبه٭ ٟغب٣ٮ ُٮ ؽبٛخ ٰٓبٝ ا٤٠ٛشؤح ثَلاك ٠ٰٓخ اِٛ٪ارٰو فالٙ ُزوح اٛقظٞ، ث٠٤ٰب ٯوزجو 

ًٰو ٟغب٣ٮ اما رٞ اَٛلاك ثول ُزوح اٛقظٞ
2

  . 

 :  االئتًبٌ انًصشفٍ - أ

       ٯٔظل ثبالئز٠ب١ ا٠ٛظوُٮ اٛٔو٩ع ٓظٰوح األعٚ اٛزٮ رؾظٚ ه٨ٰٜب ا٤٠ٛشؤح ٢ٟ اٛج٤٪ٕ، 

٩ٯؤرٮ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ االئز٠ب١ ُٮ ا٠ٛورٰخ اٛضب٣ٰخ ثول االئز٠ب١ اٛزغبه٭، ٩مٖٛ ٢ٟ ؽٰش كهعخ اهز٠بك 

 .   ا٤٠ٛشآد ٩ا٠ٛئٍَبد ه٦ٰٜ ٠ٗظله ٜٛز٠٪ٯٚ ٓظٰو األعٚ 

  ٩ٯز٠ٰي االئز٠ب١ ا٠ٛظوُٮ ثؤ٦٣ أٓٚ رِٜ٘خ ٢ٟ االئز٠ب١ اٛزغبه٭،  ٠ٗب أ٦٣ ٯوزجو ٟظلها 

ٛز٠٪ٯٚ األط٪ٙ اٛلائ٠خ ٤٠ٜٛشآد ٩ا٠ٛشبهٯن اٛزٮ روب٣ٮ طو٪ثبد ُٮ ر٠٪ٯٚ رٜٖ األط٪ٙ ٢ٟ 

ٯؼبٍ ا٬ٛ مٖٛ أ٦٣ أٗضو ٟو٣٩خ ٦٤ٟ ُٮ ٣بؽٰخ أفو٫، ام ال ٯزٌٰو . ٟظبكه ر٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٜخ األعٚ

رٜٔبئٰب ٟن رٌٰو ؽغٞ ا٤ٛشبؽ
3

  .  

                                              

  ،2009أؽ٠ل اَٰٛل ٗوك٭، ٍٰبٍبد االئز٠ب١، ثؾش ٟٔلٝ َٛٔٞ اٛلهاٍبد اٛوٰٜب، ٰٜٗخ اٛزغبهح، عبٟوخ ث٨٤ب، ٟظو ،- 1

http://www.Kenanonline.com :  15.30، اَٛبهخ 16/04/2012ربهؿ اٛزظِؼ  ، 

  .  ٤ٟ546ٰو اثوا٧ٰٞ ٤٧ٰل٭، ٟوعن ٍبثْ، ص- 2

  .  ٣547ٌِ ا٠ٛوعن، ص - 3
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  ٤٧٩بٕ ٟوبٯٰو ٩أٌٍ ٯ٘٪١ ٨ُٔ٩ب ٤ٟؼ االئز٠ب١ ا٠ٛظوُٮ ٣نٗو ٨٤ٟب
1

   : 

 :  أعظ االئتًبٌ انًصشفٍ: أوال 

 ٩مٖٛ ٯو٤ٮ اؿ٠ئ٤ب١ ا٠ٛظوٍ ا٬ٛ أ١ ا٤٠ٛشؤح اٛزٮ رقظٚ ه٬ٜ :تىفُش األيبٌ أليىال انًصشف  - أ

 .  االئز٠ب١ ٍ٪ٍ رز٢٘٠ ٢ٟ ٍلاك اٛٔو٩ع ا٤٠٠ٛ٪ؽخ ٨ٛب ٟن ُ٪ائل٧ب ُٮ ا٠ٛ٪اهٰل ا٠ٛؾلكح ٛنٖٛ

٩ا٠ٛٔظ٪ك ثنٖٛ ؽظ٪ٙ ا٠ٛظوٍ ه٬ٜ ُ٪ائل ٢ٟ اٛٔو٩ع اٛزٮ ٯ٤٠ؾ٨ب ر٦٤٘٠ ٢ٟ : رؾْٰٔ اٛوثؼ  - ة

كُن اِٛ٪ائل ه٬ٜ اٛ٪كائن ٩ٟ٪اع٨خ ٟظبهٯ٦ِ ا٠ٛقزِٜخ، ٩رؾْٰٔ هبئل ه٬ٜ هأً ا٠ٛبٙ ا٠َٛزض٠و ه٬ٜ 

 .  ش٘ٚ أهثبػ طبُٰخ 

ٯو٤ٮ اؽزِبف ا٠ٛظوٍ أ٩ اٛج٤ٖ ث٠وٗي ٟبٛٮ ٯزظَ ثبَٰٛ٪ٛخ، أ٭ ر٪ُو ٓله ٗبٍ ٢ٟ : اَٰٛ٪ٛخ  - د

األٟ٪اٙ اَٛبئٜخ ٛل٫ ا٠ٛظوٍ، ا٤ٛٔلٯخ ٩األط٪ٙ اٛزٮ ٯ٢٘٠ رؾ٪ٯ٨ٜب ا٬ٛ ٣ٔلٯخ اٟب ثبٛجٰن أ٩ 

٧٩لٍ اَٰٛ٪ٛخ _ ٠ٛٔبثٜخ ؿٜجبد اَٛؾت ك١٩ أ٭ رؤفٰو ، ثبالٓزواع ثؼ٠ب٨٣ب ٢ٟ اٛج٤ٖ ا٠ٛوٗي٭ 

كْٰٓ أل٦٣ ٯَزٜيٝ ا٠ٛ٪اى٣خ ث٢ٰ ر٪ُٰو ٓله ٤ٟبٍت ٢ٟ اَٰٛ٪ٛخ ٠ٜٛظوٍ ٧٩٪ أٟو ٓل ٯزوبهع ٟن 

٧لٍ رؾْٰٔ اٛوثؾٰخ، ٩ٯج٬ٔ ه٬ٜ اكاهح ا٠ٛظوٍ ا٤ٛبعؾخ ٠٨ٟخ ا٠ٛ٪ائ٠خ ث٢ٰ ٧لُٮ اٛوثؾٰخ 

  .   ٩اَٰٛ٪ٛخ

  ٩ٯٔ٪ٝ ٗٚ ٟظوٍ ث٪ػن ٍٰبٍز٦ االئز٠ب٣ٰخ ثول ٟواهبح األٌٍ أهال٥ ٩ؿجٔب ٛؾبعخ اَٛ٪ّ، 

ري٩ك ث٨ب  اكاهح ٤ٟؼ _ ٧٩ٮ هجبهح ه٢ اؿبه ٯزؼ٢٠ ٟغ٠٪هخ ا٠ٛوبٯٰو ٩اٛشو٩ؽ االهشبكٯخ

االئز٠ب١ ا٠ٛقزظخ ٛؼ٠ب١ ا٠ٛوبٛغخ ا٠ٛ٪ؽلح ٠ٜٛ٪ػ٪م اٛ٪اؽل، ٩ر٪ُٰو ا٠ٛو٣٩خ اٛ٘بُٰخ، أ٭ ٍوهخ 

اٛزظوٍ ثل١٩ اٛوع٪م ا٬ٛ ا٠َٛز٪ٯبد اٛوٰٜب، ٩٩ُٔب ٠ٜٛ٪َٓ، ؿب٠ٛب أ١ مٖٛ كافٚ ٣ـبّ اَٜٛـخ 

.   ا٠ِٛ٪ػخ ا٨ٰٛٞ 

 يؼبَُش يُخ االئتًبٌ   : حبَُب 

  ٤٧بٕ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ ا٠ٛوبٯٰو اٛزٮ روز٠ل٧ب اٛج٤٪ٕ ٩ا٠ٛظبهٍ ُٮ ٤ٟؼ االئز٠ب١ ٣َزووػ٨ب 

 :   ُٮ ٟبٯٜٮ 

رول شقظٰخ اٛو٠ٰٚ اٛوٰٗيح األٍبٍٰخ األ٬ٛ٩ ُٮ اٛٔواه االئز٠ب٣ٮ ٧٩ٮ اٛوٰٗيح األٗضو : انشخصُخ  - أ

رؤصٰوا ُٮ ا٠ٛقبؿو اٛزٮ رزووع ٨ٛب ا٠ٛظبهٍ، ٩ثبٛزبٛٮ ُب١ أ٧ٞ َٟو٬ ه٢ اعواء اٛزؾٰٜٚ 

االئز٠ب٣ٮ ٧٪ رؾلٯل شقظٰخ اٛو٠ٰٚ ثلٓخ، ٠ُٜ٘ب ٗب١ اٛو٠ٰٚ ٯز٠زن ثشقظٰخ أ٤ٰٟخ ٣٩يٯ٨خ ٠ٍ٩وخ 

ؿٰجخ ُٮ األ٩ٍبؽ ا٠ٛبٰٛخ، ٩ٟٜزيٟب ث٘بُخ رو٨لار٦ ٩ؽوٯظب ه٬ٜ اٛ٪ُبء ثبٛزياٟبر٦ ٗب١ أٓله ه٬ٜ 

 .  ا٤ٓبم ا٠ٛظوٍ ث٤٠ؾ٦ االئز٠ب١ ا٠ٛـٜ٪ة 
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ًٰو ٟزبػ )٩هبكح ٟب رؼن اٛج٤٪ٕ شو٩ؽ االئز٠ب١ ا٠ٛظوُٮ ثش٘ٚ ٓل ٯغو٦ٜ طوت ا٤٠ٛبٙ   "

٤٠ٜٛشآد طٌٰوح اٛؾغٞ، ٩ا٤٠ٛشآد اٛزٮ ُٮ ثلاٯخ ه٨ل٧ب ثب٤ٛشبؽ اٛن٭ رزوبٟٚ ٦ُٰ، ٩ا٤٠ٛشآد اٛزٮ  (

ال رز٠ٰي ث٠وٗي ٟبٛٮ ٓ٪٭، ُٔل رـٜت اٛج٤٪ٕ ٢ٟ ٟضٚ ٧نم ا٤٠ٛشآد رٔلٯٞ ه٧٪٣بد،  ٠ٗب ٓل رـٜت  

"ر٪ٰٓن ؿوٍ صبٛش ٗؼ٠ب١ ٜٛزوبٓل، أ٩ رـٜت ٍلاك اِٛبئلح ٟٔلٟب أ٩ ٍلاك ٠ٰٓخ اٛٔوع ه٬ٜ كُوبد
1

   . 

 ٩رو٤ٮ ثبفزظبه ٓلهح اٛو٠ٰٚ ه٬ٜ رؾْٰٔ اٛلفٚ ٩ثبٛزبٛٮ ٓلهر٦ ه٬ٜ ٍلاك اٛٔوع :انقذسح  - ة

اٛـ، ٩ٟوٰبه اٛٔلهح أؽل أ٧ٞ ا٠ٛوبٯٰو اٛزٮ رئصو ...٩االٛزياٝ ثلُن اِٛ٪ائل ٩ا٠ٛظو٩ُبد ٩اٛو٠٪الد 

 . ُٮ ٟٔلاه ا٠ٛقبؿو اٛزٮ ٯزووع ٨ٛب ا٠ٛظوٍ ه٤ل ٤ٟؼ االئز٠ب١ 

  ٩ه٦ٰٜ الثل ٠ٜٛظوٍ ه٤ل كهاٍخ ٧نا ا٠ٛوٰبه ٢ٟ اٛزووٍ ه٬ٜ اٛقجوح ا٠ٛبػٰخ ٜٛو٠ٰٚ 

ا٠ٛٔزوع ٩رِبطٰٚ ٟوٗي٥ ا٠ٛبٛٮ، ٩روبٟالر٦ ا٠ٛظوُٰخ اَٛبثٔخ ٍ٪اء ٟن ٣ٌِ ا٠ٛظوٍ أ٩ أٯخ 

ٟظبهٍ أفو٫، ٩ٯ٢٘٠ اٛ٪ٓ٪ٍ ه٬ٜ اٛ٘ضٰو ٢ٟ اٛزِظٰٚ اٛزٮ رَبهل ٟزقن اٛٔواه االئز٠ب٣ٮ ٢ٟ 

٠ُٜ٘ب ٗب٣ذ . فالٙ اٍزٔواء اٛولٯل ٢ٟ ا٠ٛئشواد اٛزٮ رو٨َ٘ب اٛٔ٪ائٞ ا٠ٛبٰٛخ اٛقبطخ ثب٠ٛٔزوع 

٣زبئظ كهاٍخ ٧نا اٛغب٣ت اٯغبثٰخ ىاك اؿ٠ئ٤ب١ ٟزقن اٛٔواه ا٬ٛ ٓلهح ا٠ٛٔزوع ٟؾٚ اٛلهاٍخ ه٬ٜ 

ٍلاك اٛٔوع ا٠ٛـٜ٪ة ٩ُْ اٛشو٩ؽ ا٠ٛٔزوؽخ ٜٛٔوع ٩ُٮ ٟ٪اهٰل اَٛلاك اٛزٮ ٍٰزٞ اال٣ِبّ ه٨ٰٜب 

  . 

ٯوزجو هأً ٟبٙ اٛو٠ٰٚ أؽل أ٧ٞ أٌٍ اٛٔواه االئز٠ب٣ٮ ٩ه٤ظوا أٍبٍٰب ٢ٟ ه٤بطو : سأط انًبل  - د

رٰٜٔٚ ا٠ٛقبؿواالئز٠ب٣ٰخ ثبهزجبه٥ ٯ٠ضٚ ٟالءح اٛو٠ٰٚ ا٠ٛٔزوع ٩ٓلهح ؽٔ٪ّ ٰٟٜ٘ز٦ ه٬ٜ رٌـٰخ 

٧نا ٩رشٰو . اٛٔوع ا٤٠٠ٛ٪ػ ٦ٛ، ٨ُ٪ ث٠ضبثخ اٛؼ٠ب١ االػبُٮ ُٮ ؽبٙ ُشٚ اٛو٠ٰٚ ُٮ اٛزَلٯل 

اٛلهاٍبد ا٠ٛزقظظخ ُٮ اٛزؾٰٜٚ االئز٠ب٣ٮ ا٬ٛ أ١ ٓلهح اٛو٠ٰٚ ه٬ٜ ٍلاك اٛزياٟبر٦ ثش٘ٚ هبٝ 

روز٠ل ُٮ اٛغيء األٗجو ٨٤ٟب ه٬ٜ ٠ٰٓخ هأً ا٠ٛبٙ اٛن٭ ٯ٦ٜ٘٠، ام ٠ٜٗب ٗب١ هأً ا٠ٛبٙ ٗجٰوا 

 .  ا٣قِؼذ ا٠ٛقبؿو االئز٠ب٣ٰخ ٩اٛوٌ٘ طؾٰؼ ُٮ مٖٛ، ُوأً ٟبٙ اٛو٠ٰٚ ٯ٠ضٚ ٓ٪ر٦ ا٠ٛبٰٛخ

٩ٯورجؾ ٧نا اٛو٤ظو ث٠ظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٰخ أ٩ اٛلافٰٜخ ٤٠ٜٛشؤح أ٩ ا٠ٛشو٩م ٩اٛزٮ رش٠ٚ ٗٚ ٢ٟ 

هأً ا٠ٛبٙ ا٠َٛزض٠و ٩االؽزٰبؿبد ا٠ٛ٘٪٣خ ٩األهثبػ ا٠ٛؾزغيح، ؽٰش أ٦٣ الثل أ١ ٯ٘٪١ ٤٧بٕ 

 .   ر٤بٍت ث٢ٰ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٰخ ٜٛو٠ٰٚ ا٠ٛٔزوػ ٩ث٢ٰ االهز٠بك ه٬ٜ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛقبهعٰخ 

 ٯٔظل ثبٛؼ٠ب١ ٟغ٠٪هخ األط٪ٙ اٛزٮ ٯؼو٨ب اٛو٠ٰٚ رؾذ رظوٍ ا٠ٛظوٍ ٗؼ٠ب١ :انضًبٌ  - س

، ٨ُنا األطٚ (األطٚ ا٠ٛو٧٪١)ٟٔبثٚ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛٔوع، ٩ال ٯغ٪ى ٜٛو٠ٰٚ اٛزظوٍ ٦ُٰ 

ٍٰظجؼ ٢ٟ ؽْ ا٠ٛظوٍ ُٮ ؽبٙ هلٝ ٓلهح اٛو٠ٰٚ ه٬ٜ اَٛلاك ٩ٓل ٯ٘٪١ اٛؼ٠ب١ شقظب ما 

 . (االئز٠ب١)ِٗبءح ٟبٰٛخ ٠ٍ٩وخ ٟئ٧ٜخ ٛ٘ٮ روز٠ل ه٦ٰٜ اكاهح االئز٠ب١ ُٮ ػ٠ب١ رَلٯل اٛٔوع 

٩ه٠٪ٟب ُب١ ٤٧بٕ اٛولٯل ٢ٟ اٱهاء رزِْ ه٬ٜ أ١ اٛؼ٠ب١ ال ٯ٠ضٚ األٍجٰٔخ األ٬ٛ٩ ُٮ ارقبم اٛٔواه 

                                              

  .  ٤ٟ548ٰو اثوا٧ٰٞ ٤٧ٰل٭، ٟوعن ٍبثْ، ص - 1
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ا٠٣ب . االئز٠ب٣ٮ، أ٭ هلٝ ع٪اى ٤ٟؼ اٛٔو٩ع ث٠غوك ر٪ُو ػ٠ب٣بد ٯو٫ ا٠ٛظوٍ أ٨٣ب ٗبُٰخ 

 .  اٛؼ٠ب١ ثظِخ هبٟخ رِوػ٦ ٟجوهاد ٟ٪ػ٪هٰخ ٤ٟ٩ـٰٔخ رو٨َ٘ب كهاٍخ ؿٜت اٛٔوع

 ٯغت ه٬ٜ اٛجبؽش االئز٠ب٣ٮ أ١ ٯلهً ٟل٫ رؤصٰو اٛلو٩ٍ اٛوبٟخ ٩اٛقبطخ :انظشوف انًذُطخ  - ط

ا٠ٛؾٰـخ ثبٛو٠ٰٚ ؿبٛت االئز٠ب١ ه٬ٜ ا٤ٛشبؽ أ٩ ا٠ٛشو٩م ا٠ٛـٜ٪ة ر٠٪ٯ٦ٜ، ٩ٯٔظل ٤٧ب ثبٛلو٩ٍ 

اٛوبٟخ ا٤٠ٛبؿ االٓزظبك٭ اٛوبٝ ُٮ ا٠ٛغز٠ن، ٩ٗنٖٛ االؿبه اٛزشوٯوٮ ٩اٛٔب٣٪٣ٮ اٛن٭ رو٠ٚ ا٤٠ٛشؤح 

ُٮ اؿبه٥ فبطخ ٟب ٯزظٚ ثبٛزشوٯوبد ا٤ٛٔلٯخ ٩اٛغ٠وٰٗخ ٩اٛزشوٯوبد اٛقبطخ ثز٤لٰٞ أ٣شـخ 

اٛزغبهح اٛقبهعٰخ اٍزٰواكا أ٩ رظلٯوا، ؽٰش رئصو ٧ن٥ اٛلو٩ٍ اٛوبٟخ ه٬ٜ ٟقزَٜ ٓـبهبد 

أٟب اٛلو٩ٍ اٛقبطخ ٨ُٮ رورجؾ ثب٤ٛشبؽ اٛقبص اٛن٭ ٯ٠به٦ٍ اٛو٠ٰٚ، ٟئٚ . ا٤ٛشبؽ االٓزظبك٭ 

اٛؾظخ اَٛ٪ٰٓخ ٤٠ٛزغبد ا٠ٛشو٩م أ٩ فلٟبر٦ اٛزٮ ٯٔل٨ٟب، ش٘ب ا٤٠ٛبَُخ، ك٩هح ؽٰبح ا٤٠ٛزظ أ٩ 

اٛقلٟخ اٛزٮ ٯٔل٨ٟب اٛو٠ٰٚ، ٟ٪ٓن ا٠ٛشو٩م ٢ٟ ك٩هح ؽٰبر٦ ث٠و٬٤ ٧ٚ ٧٪ ُٮ ٟوؽٜخ اٛزٔلٝ أ٩ 

 .  اٛـ...اٛ٪الكح، أ٩ ُٮ ٟوؽٜخ ا٠٤ٛ٪، أ٩ ُٮ ٟوؽٜخ االٍزٔواه، أ٩ ُٮ ٟوؽٜخ اال٣ؾلاه

يضاَب وػُىة انتًىَم قصُش األجم*
1

  :  

أ١ أٍوبه اِٛبئلح اٛٔظٰوح األعٚ ر٘٪١ أك٬٣ هبكح ٢ٟ أٍوبه اِٛبئلح ؿ٪ٯٜخ األعٚ، أل١ كهعبد - 

ا٠ٛقبؿوح ا٠ٛورجـخ ثبٛزََٰٜ اٛٔظٰو األعٚ أٓٚ ٢ٟ كهعبد ا٠ٛقبؿوح ا٠ٛورجـخ ثبٛزََٰٜ ؿ٪ٯٚ 

. األعٚ

٨ٍ٪ٛخ اٛؾظ٪ٙ ه٦ٰٜ ٟٔبه٣خ ٢ٟ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛٔو٩ع ٟز٪ٍـخ أ٩ ؿ٪ٯٜخ األعٚ ٩مٖٛ ثَجت -  

ٜٓخ ا٠ٛقبؿوح اٛزٮ ٯزؾ٨ٜ٠ب ا٠َٛزض٠و١٩ اٛنٯ٢ ٯٔوػ٪١ أٟ٪ا٨ٛٞ ِٛزوح ٓظٰوح، ٧٩ٮ أٯؼب أٗضو 

ٟو٣٩خ ٢ٟ اٛٔو٩ع ٟز٪ٍـخ أ٩ ؿ٪ٯٜخ األعٚ، ٧٩نا ٢ٟ ٨ٍ٪ٛخ اٛؾظ٪ٙ ه٨ٰٜب ٠ٜٗب ك٨ود اٛؾبعخ 

.     ا٨ٰٛب ٩ٗنٖٛ ٢ٟ ٣بؽٰخ ٍلاك٧ب ٠ٜٗب كهذ اٛؾبعخ ا٨ٰٛب، ٧٩نا ال رزوٕ أٟ٪اال هبؿٜخ ثب٠ٛشو٩م 

ا١ اٛشوٗخ رغل ٟو٣٩خ أٗجو ُٮ االٓزواع ٓظٰو األعٚ أل٨٣ب رَزـٰن أ١ ه٤ل اٍزؾٔب٦ٓ أ٩ رغلٯل٥ - 

ثؾَت اؽزٰبعبر٨ب ٛألٟ٪اٙ ُبٛشوٗخ ٓل ٯز٤بٓض اؽزٰبع٨ب ٛألٟ٪اٙ ؽ٤ٰئن ٯ٢٘٠ أ١ رَلك اٛٔو٩ع 

ٓظٰوح األعٚ ؽبٙ اٍزؾٔب٨ٓب، ُٜ٪ ٗب٣ذ اٛٔو٩ع ؿ٪ٯٜخ األعٚ ُب٨٣ب رزؾ٠ٚ ر٘بَٰٛ اِٛبئلح اٛوبٰٛخ 

ه٬ٜ ٧ن٥ اٛٔو٩ع ُٮ أ٩ٓبد ال رؾزبط ٨ُٰب ا٬ٛ اٛز٠٪ٯٚ ٠ٟب ٯيٯل ُٮ ر٘بَٰٛ اٛز٠٪ٯٚ ٩ٯقِغ ٢ٟ 

 .   هثؾٰخ اٛشوٗخ

  ُب٤ٛزٰغخ اٛزٮ ٯ٢٘٠ اٍزقالط٨ب ثظ٪هح هبٟخ أ٦٣ ٠ٜٗب ٓظود آعبٙ اٍزؾٔبّ كٯ٪١ اٛشوٗخ 

٠ٜٗب ٗب١ اٛقـو أٗجو ٩اٛوثؾٰخ أه٬ٜ، ٩اٛوٌ٘ طؾٰؼ، أ٭ ٠ٜٗب ؿبٛذ آعبٙ اٍزؾٔبّ كٯ٪١ اٛشوٗخ 

٠ٜٗب ٗب١ فـو هلٝ ر٪ُو اَٰٛ٪ٛخ ا٤ٛٔلٯخ ٛزَلٯل اٛلٯ٪١ أٓٚ، ٩ٗب٣ذ اٛوثؾٰخ أٓٚ ثَجت رِٜ٘ز٦ 

 .   اٛوبٰٛخ

                                              

، ٟنٗوح ٟٔلٟخ ٤ٰٛٚ ش٨بكح (كهاٍخ ٟٔبه٣خ ٟن اٛز٠٪ٯٚ ث٤لبٝ ا٠ٛشبهٗخ)اهلل ثٜوجٰل٭، اٛز٠٪ٯٚ ثوأً ا٠ٛبٙ ا٠ٛقبؿو هجل- 1

  .  7، ص 2008- 2007ا٠ٛبعَزٰو،عبٟوخ اٛؾبط ٛقؼو، ثبر٤خ ،
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  ثغب٣ت ا٠ٛياٯب اَٛبثٔخ ٤٨ُبٕ ثوغ اٛوٰ٪ة ٛالٓزواع ٓظٰو األعٚ ٨٤ٟب أ١ ا٠ٛشو٩م 

 .   ٯ٪اع٦ ٟشٜ٘خ ٍلاك اٛلٯ٪١ ا٠َٛزؾٔخ ثظِخ َٟز٠وح، ٟب ٓل ٯ٨لك ٍالٟخ ا٠ٛشو٩م

 

 

 :  انتًىَم يتىعط األجم  -2

 :   تؼشَف

  اٛز٠٪ٯٚ ٟز٪ٍؾ االعٚ ر٘٪١ ٟلر٦ ٢ٟ ٤ٍز٢ٰ ا٬ٛ ف٠ٌ ٤ٍ٪اد، ٩ٓل ٯ٠زل ا٬ٛ ؽل٥ األٓظ٬ 

ا٬ٛ ٍجن ٤ٍ٪اد
1

  . 

٩ُٮ ع٠ٰن اٛؾبالد، ٯ٤جٌٮ أ١ ٯ٘٪١ اٛز٠٪ٯٚ ٢ٟ اٛٔو٩ع ٟز٪ٍـخ األعٚ ال رش٠ٚ االٍزض٠بهاد 

٨ٜٗب
2

  .  

  ٩رَزقلٝ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٟز٪ٍـخ األعٚ ٛز٠٪ٯٚ اٛغيء اٛلائٞ ٢ٟ اٍزض٠بهاد اٛشوٗخ 

٩ٛز٠٪ٯٚ االػبُبد ه٬ٜ أط٪٨ٛب ؿ٪ٯٜخ األعٚ، ٩رزظَ ٧ن٥ ا٠ٛظبكه ث٘٪٨٣ب رَزؾْ اَٛلاك فالٙ 

 .   ُزوح ريٯل ه٢ ا٤َٛخ ٩رٔٚ ه٢ هشو ٤ٍ٪اد 

  ٩ثش٘ٚ هبٝ رشز٠ٚ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٟز٪ٍؾ األعٚ ه٬ٜ ٟظلهٯ٢ هئ٢َٰٰٰ ٠٧ب اٛٔو٩ع 

ا٠ٛظوُٰخ، ٩االٍزئغبه
3

   . 

 انقشوض انًجبششح يتىعطخ األجم   : أوال 

  ٯزٞ ٍلاك ٧ن٥ اٛٔو٩ع ثظ٪هح ٤ٟزل٠خ ه٬ٜ ٟلاه هلك ٢ٟ ا٤َٛ٪اد ر٠ضٚ ه٠و اٛٔوع 

٩ٯـْٜ ه٬ٜ أَٓبؽ اَٛلاك ٟلُ٪هبد اال٧زالٕ ٩ٯ٘٪١ اٛٔوع ٟؼ٠٪١ ثؤطٚ أ٩ ػ٠ب١ ٟو٢ٰ ٩رضٚ 

  اٛج٤٪ٕ ٩شوٗبد اٛزؤ٢ٰٟ، ا٠ٛظله اٛوئَٰٮ ٨ٛن٥ اٛٔو٩ع، ٩ر٪عل فظبئض هلح رز٠ٰي ث٨ب

 :    اٛٔو٩ع ٟز٪ٍـخ األعٚ، أ٨٠٧ب ٟبٯٜٮ 

٢ٟ ٠ٰٓخ % ٩60 %30اٛؼ٠ب١ ثؾٰش رـٜت اٛج٤٪ٕ ٩شوٗبد اٛزؤ٢ٰٟ ػ٠ب٣ب ٯزوا٩ػ ٟب ث٢ٰ  - أ

 .  اٛٔوع

                                              

-
1

  .  ٠ٍٰٜ38ب١ ا٤ٛبطو، ٟوعن ٍبثْ، ص  

2- www.net-pme.fr.Financement des investissements، 17/04/2012 .  

  .  (،25، 24)ثٜوجٰل٭ ٟوعن ٍبثْ، ص اهلل هجل-3
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ُزوح اَٛلاك رزوا٩ػ ث٢ٰ ٤ٍخ ٩هشو ٤ٍ٪اد   ٩ٯزٞ اٜٛغ٪ء ا٬ٛ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ االٓزواع أل١ ا٤٠ٛشؤح  - ة

ا ا٠ٛبٰٛخ ثَوهخ ٢ٟ ٣بؽٰخ، ٢ٟ٩ ٣بؽٰخ أفو٫ ٯ٢٘٠ رٌٰٰو ث٤٪ك اٛزوبٓل رؾظٚ ه٬ٜ اؽزٰبعب

 .   ، ٩رِٜ٘ز٦ رز٠ضٚ ُٮ ٍوو اِٛبئلح اٛضبثذ أ٩ ا٠ٛزٌٰو ؽَت اٛشو٩ؽ ا٠ٛ٪ػ٪هخ ُٮ اٛؤل(ا٠ٛو٣٩خ)

 

 انتًىَم ثبالعتئجبس   : حبَُب 

ال ٯزٞ ُٮ ٧نا األٍٜ٪ة شواء األطٚ ثٚ اال٣زِبم ثؾْ االٍزقلاٝ ٩مٖٛ ثبالٍزئغبه ٢ٟ   

ثلال ٢ٟ اٟزال٨ٗب ٩ٯوزجو  (أهاػٮ، ٟجب٣ٮ)ا٠ٛبٖٛ األطٜٮ أ٩ ٟئعو٥، أ٭ ثوغ األط٪ٙ اٛضبثزخ 

 :   االٍزئغبه فلٟبد ٗجلٯٚ ٜٛألط٪ٙ اٛضبثزخ ٩ثنٖٛ ٯزِبك٫ كُن ص٨٤٠ب ٩ٯزقن هلح أش٘بٙ ٣نٗو ٨٤ٟب

 ؽٰش رقزبه اٛشوٗخ األطٚ اٛن٭ ٧ٮ ثؾبعخ ا٦ٰٛ ٩رن٧ت ا٬ٛ ؿوٍ صبٛش، اٛج٤ٖ :انتأجُش انتًىَهٍ  •

أ٩ شوٗخ ٟئعوح ٩رزِْ ٟو٦ ه٬ٜ ٰٓب٦ٟ ثشواء األطٚ ٩رٔ٪ٝ ٧ٮ ثبٍزئغبه٥ ٢ٟ اٛج٤ٖ ٩ال ٯ٢٘٠ 

اٌٛبئ٦ ٩الثل ٢ٟ ٍلاك ٠ٰٓخ األطٚ ثبٛ٘بٟٚ، ثبالػبُخ ا٬ٛ هبئل ه٬ٜ اٛوطٰل ٢ٟ فالٙ األَٓبؽ 

   (. األَٓبؽ اٛزٮ ٯلُو٨ب ا٠َٛزؤعو رَب٩٭ ٟغ٠ٚ ٠ٰٓخ ا٠ٛولاد ا٠َٛزؤعوح)ا٠ٛلُ٪هخ 

ُٮ ٧نا ا٤ٛ٪م رٔ٪ٝ ا٠ٛئٍَخ ر٠زٜٖ أهاػٮ أ٩ ٟجب٣ٮ أ٩ ٟولاد ثجٰو٨ب ا٬ٛ  : انجُغ حى االعتئجبس •

ٟئٍَخ أفو٫ ٩رٔ٪ٝ ُٮ ٣ٌِ اٛ٪ٓذ ثبٍزئغبه األطٚ ا٠ٛجبم ٠ٛلح ٟؾلكح ٩ثشو٩ؽ فبطخ، ٩ٯزٞ 

اهلاك عل٩ٙ ٍلاك االٯغبه ثظ٪هح كُوبد ٤ٍ٪ٯخ ٟزَب٩ٯخ رِ٘ٮ ٛزٌـٰخ ٠ٰٓخ األطٚ ٩ري٩ٯل ا٠ٛئعو 

ثوبئل ٤ٟبٍت ه٬ٜ اٍزض٠به٥ ٢ٟ٩ أ٧ٞ ا٤٠ٛشآد اٛزٮ رشبهٕ ُٮ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ االٍزئغبه ٢ٟ فالٙ 

اٰٛٔبٝ ثشواء األط٪ٙ ٢ٟ اٛشوٗبد اٛظ٤بهٰخ ٩اهبكح رؤعٰو٧ب ٨ٛب، شوٗبد اٛزؤ٢ٰٟ ٩اٛشوٗبد 

 .  ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛج٤٪ٕ

ٯزؼ٢٠ ٗٚ ٢ٟ فلٟبد اٛز٠٪ٯٚ ٩اٛظٰب٣خ ه٬ٜ أ١ رلفٚ  : (اعتئجبس خذيخ)انتأجُش انتشغُهٍ  •

ر٘بَٰٛ اٛظٰب٣خ ػ٢٠ ا٠ٛلُ٪هبد اٛضبثزخ اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ا٠َٛزؤعو ثَلاك٧ب ٩ٯالؽق هبكح ه٬ٜ ٧نا ا٤ٛ٪م 

٢ٟ االٍزئغبه أ١ ٟغ٠٪م أَٓبؽ االٍزئغبه ال ٯٌـٮ رِٜ٘خ األطٚ ثبٛ٘بٟٚ، ٩ُٮ ٣ٌٔ اٛ٪ٓذ ُب١ 

هٔل االٍزئغبه ٯ٘٪١ ِٛزوح رٔٚ ٗضٰوا ه٢ اٛو٠ٚ اال٣زبعٮ األطٚ، ٩ٯز٪ٓن ا٠ٛبٖٛ ا٠ٛئعو ُٮ ٧ن٥ 

اٯخ ا٠ٛلح ا٠ٛزِْ ه٨ٰٜب، ٩ٯوـٮ ٧نا اٛؾْ اٛؾبٛخ ا١ ٯؾظٚ ه٬ٜ ُوّ ا٠ٰٔٛخ ثبهبكح اٛزؤعٰو ثول 

ٰٟيح ٠٨ٟخ ٠َٜٛزؤعو، ٧٩ٮ أ٦٣ ٯَزـٰن اٛزقٜض ٢ٟ األطٚ ُٮ ؽبٛخ اٛزـ٪ه اٛز٤٘٪ٛ٪عٮ ٩ك٨٪ه 

أط٪ٙ أٗضو ؽلاصخ رئك٭ ا٬ٛ اٛو٠ٚ ثِ٘بءح أٗجو، ٢ٟ٩ ٟياٯب ٛغ٪ء ا٤٠ٛشؤح ا٬ٛ االٍزئغبه ه٠٪ٟب ، 

ٟٔبثٜخ االؽزٰبعبد ا٠ٛئٓزخ، ٩اٟ٘ب٣ٰخ ا٨٣بء االٍزئغبه ٩ٟياٯب ػوٯجٰخ أفو٫ ٩ٗنٖٛ االؽزِبف ثوأً 

ا٠ٛبٙ ؿب٠ٛب أ٨٣ب رؾظٚ ه٬ٜ فلٟبد األطٚ اٛن٭ رؾزبط ا٦ٰٛ ك١٩ اٛؾبعخ ا٬ٛ شوائ٦ 
1

  . 

 

                                              

 26 ا٠ٛوعن اَٛبثْ- 1
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 : انتًىَم طىَم األجم  -3

اٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ ٧٪ اٛز٠٪ٯٚ اٛن٭ ريٯل ٟلر٦ ه٢ اٛق٠ٌ أ٩ اَٛجن ٤ٍ٪اد ٩ٌٰٛ ٦ٛ  :   تؼشَف

ؽل أٓظ٬  ام ٯ٢٘٠ أ١ ٯظٚ ا٬ٛ هشو١٩ ٤ٍخ أ٩ أٗضو
1

  .  

. ٩ر٤شؤ اٛؾبعخ ا٬ٛ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ، ٣زٰغخ ٜٛز٪ٍوبد اٛزٮ ر٤٪٭ ا٤٠ٛشآد اٰٛٔبٝ ث٨ب 

٧٩نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ ٯَزؾْ اٛلُن ٯول ُزوح ى٤ٰٟخ ريٯل ه٢ اٛوبٝ اٛ٪اؽل، ٢ٟ٩ صٞ ُبألُؼٚ  ه٬ٜ 

٢ٟ٩ ٤٧ب رجل٩ األ٠٧ٰخ اٛ٘جٰوح ٜٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ، ٩اٛن٭ ٗضٰوا ٟب ٯؾلك ٍوهخ . األط٪ٙ اٛضبثزخ 

٩ارغب٥ ا٤٠ٛشآد،  ٠ٗب أ١ ٠٨ٟخ رلثٰو٥ ٢ٟ ا٨٠ٛبٝ األٍبٍٰخ ٠ٜٛلٯو ا٠ٛبٛٮ، ٩مٖٛ رٜجٰخ الؽزٰبعبد 

ا٤٠ٛشؤح ٢ٟ األٟ٪اٙ ا٠ٛـٜ٪ثخ ٍ٪اء ٛو٠ٰٜبر٦ اٛؾبٰٛخ ،أ٩ ألًواع اٛز٪ٍن ٩اٛزؾ٤َٰبد
2

   .  

٩ٯ٢٘٠ رَٰٔٞ ا٠ٛظبكه اٛوئَٰٰخ ٜٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ ا٬ٛ
3

   :  

أيىال انًهكُخ  : أوال 

 :  األعهى انؼبدَخ  -1  

ا ؽظض ٟزَب٩ٯخ ٢ٟ هأً ٟبٙ شوٗخ ا٠َٛب٠٧خ، ٯ٢٘٠ رووٯَ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ثؤ :    تؼشَف

٩روزجو األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٩ٍٰٜخ ٢ٟ اٛ٪ٍبئٚ األٍبٍٰخ ٜٛز٠٪ٯٚ ؿ٪ٯٚ األعٚ، ٩ر٘بك ر٘٪١ ا٠ٛظله 

٩ٯَزِٰل ؽ٠ٜخ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ث٠ياٯب ٟقزِٜخ . اٛ٪ؽٰل ٛشوٗبد ا٠َٛب٠٧خ، ٩فبطخ ه٤ل ثلاٯخ اٛز٘٪ٯ٢ 

 :   ٩ؽٔ٪ّ ٟزولكح أ٨٠٧ب 

 .  االشزوإ ُٮ األهثبػ -

 االشزوإ ُٮ ٟغٌٜ االكاهح ٩اٛزظ٪ٯذ ثبهزجبه٥ هؼ٪ا ُٮ اٛغ٠وٰخ   -

 .  هؼ٪ ُٮ اٛغ٠وٰخ اٛوبٟخ -

 .  ؽْ ٣ٔٚ ٰٟٜ٘خ ا٨َٛٞ -

 :   ٩ٛأل٨ٍٞ اٛوبكٯخ هلح ٟياٯب أ٨٠٧ب 

 . ٨ٍ٪ٛخ ثٰو٨ب  -

                                              

  .  ٠ٍٰٜ38ب١ ا٤ٛبطو، ٟوعن ٍبثْ، ص - 1

   .11.00: اَٛبهخ .٤ٟ17/04/2012زل٫ ا٠ٛؾبٍج٢ٰ اٛووة، ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٩ر٘ب٨ِٰٛب، ربهٯـ اٛزظِؼ - 2

  www.acc4arab.com/acc/forumdisplay.php?f=62                                                                                                                

 ( .  31- 27)ثٜوجٰل٭ ٟوعن ٍبثْ، ص اهلل هجل- 3
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 . ٯزٞ هك ٠ٰٓخ األ٨ٍٞ ُٮ اٛ٪ٓذ ا٠ٛؾلك  -

 . أ٨٣ب ال ر٤شٮء أ٭ اٛزياٟبد صبثزخ، ُال ٯ٪عل أ٭ اٛزياٝ ٓب٣٪٣ٮ ه٬ٜ ا٠ٛئٍَخ ٛلُن اٛز٪ىٯوبد  -

 :   ٩ه٬ٜ اٛوًٞ ٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛياٯب ٤٧بٕ هلح هٰ٪ة ٣نٗو ٨٤ٟب

 .  اهرِبم رِٜ٘خ اطلاه األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ -

 .  األهثبػ ٢ٟ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ال رقؼن ٢ٟ ٩هبء األهثبػ اٛقبػوخ ٜٛؼوائت -

  ا١ االٗززبة ُٮ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٯئك٭ ا٬ٛ ىٯبكح ا٠ٛلفواد ٩اؽَبً األُواك ث٠شبهٗز٨ٞ ُٮ 

 .   ٟقـؾ االٓزظبك ٜٛجالك ٩ُٮ اٛز٠٤ٰخ االٓزظبكٯخ

 :   األسثبح انًذتجضح  -2

   ٧٪ مٖٛ اٛغيء ٢ٟ ؽٔ٪ّ ا٠ٰٜٛ٘خ اٛن٭ رَز٠ل٥ اٛشوٗخ ٢ٟ ٠ٟبهٍخ ه٠ٰٜبر٨ب ا٠ٛوثؾخ 

٩ٯز٠ضٚ ٧نا اٛغيء ُٮ ا٠ٛزجٔٮ ٢ٟ أهثبػ ا٤َٛخ ثول رغ٤ت االؽزٰبؿبد ا٠ٛقزِٜخ ٩اٛز٪ىٯوبد ا٠ٛٔوهح، 

أ٭ األهثبػ ا٠ٛؾزيح ر٘٪١ ث٤غبػ ا٠ٛشو٩م ثول ر٤ِٰن٥ ٩رؾ٦ٰٔٔ األهثبػ، ام رٞ االؽزِبف ثغيء ٨٤ٟب 

ثٌوع اهبكح اٍزض٠به٧ب، ُب٤٠ٛشآد ا٠ٛقزِٜخ رٔ٪ٝ ثز٠٪ٯٚ عيء ال ٯَز٨ب١ ث٦ ٢ٟ اؽزٰغبر٨ب ا٠ٛبٰٛخ 

 .   ث٪اٍـخ األهثبػ ا٠ٛؾزغيح

   ٩ثظِخ هبٟخ ٯ٢٘٠ رؾلٯل ارغب٥ هبٝ ٯ٢٘٠ ٢ٟ فال٦ٛ رجوٯو ٍٰبٍخ االهز٠بك ه٬ٜ األهثبػ 

 :   ا٠ٛؾزغيح  ٗؤٍٜ٪ة ر٠٪ٯٜٮ ٩مٖٛ ٠ٗبٯٜٮ 

ا١ ارجبم ٍٰبٍخ هلٝ ر٪ىٯن األهثبػ ٍ٪ٍ ٯئك٭ ا٬ٛ ىٯبكح اٛـبٓخ االُزواػٰخ ٠ٜٛئٍَبد اٛٔبئ٠خ - أ

٩ثبٛزبٛٮ ري٩ٯل ٓلهر٨ب ه٬ٜ ر٠٪ٯٚ اِٛوص االٍزض٠بهٯخ اٛغلٯلح ٢ٟ فالٙ االٓزواع ٩رؾْٰٔ ٩ُواد 

 .  ػوٯجٰخ علٯلح 

ر٘٪١ ٍٰبٍخ هلٝ ر٪ىٯن األهثبػ ٩اٍزقلاٝ عيء ٨٤ٟب ُٮ ر٠٪ٯٚ اِٛوص االٍزض٠بهٯخ اٛغلٯلح - ة

 .  ٟٔج٪ٛخ ؽ٠٤ٰب ر٘٪١ ا٠ٛئٍَبد اٛٔبئ٠خ َٟزٔوح، ٩ٟولالد أهثبؽ٨ب َٟزٔوح أٯؼب

ٯ٘٪١ ًبٛجٰخ ؽ٠ٜخ األ٨ٍٞ ٢ٟ فالٙ ٧ن٥ اَٰٛبٍخ ٢ٟ م٩٭ اٛلف٪ٙ ا٠ٛورِوخ ٩ػوٯجخ اٛلفٚ - ط

.  ر٘٪١ رظبهلٯخ 

 

 :  األعهى انًًتبصح  -3

 :   ٧٩ٮ ر٠ضٚ َٟز٤ل ٰٟٜ٘خ ٛظبؽج٨ب ٩رقزَٜ ه٢ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٠ُٰب ٯٜٮ
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الٯز٠زن ؽ٠ٜخ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح ثؾْ األ٩ٛ٪ٯخ ه٬ٜ ؽ٠ٜخ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ - أ

 .  األهثبػ ا٠ٛ٪ىهخ

 .  هبكح ٣غل أ١ ٤٧بٕ ؽل أٓظ٬ ٠ٛٔلاه اٛوبئل اٛن٭ ٯ٢٘٠ ٛؾ٠ٜخ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح اٛؾظ٪ٙ ه٦ٰٜ- ة

 .  ًبٛجب ال ٯ٘٪١ ٛؾ٠ٜخ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح اٛؾْ اٛلائٞ ُٮ اٛزظ٪ٯذ- ط

 :   ٩رشزوٕ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح ٟن األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٠ُٰبٯٜٮ 

 .  اٛشوٗخ َٰٛذ ٟٜيٟخ ثلُن هبئل صبثذ ه٬ٜ ٧نٯ٢ ا٤ٛ٪ه٢ٰ ٢ٟ األ٩هاّ ا٠ٛبٰٛخ- 1

 .  اٍزؾٔبّ اٛوبئل ثول اٛلُن أ٩ األفن ثو٢ٰ االهزجبه ع٠ٰن ا٤ِٛٔبد اٛالىٟخ ٰٛٔبٝ اٛشوٗخ ثؤه٠ب٨ٛب- 2

 .  ٯز٠زن ؽبٟٚ ا٨َٛٞ ا٠٠ٛزبى ث٘بُخ ا٠ٛياٯب ٩اٛؾٔ٪ّ اٛزٮ ٯز٠زن ث٨ب ؽبٟٚ ا٨َٛٞ اٛوبك٭- 3

ا١ اطلاه األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح ٯئك٭ ا٬ٛ ىٯبكح ا٠ٛ٪اهك ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛزبؽخ ٜٛشوٗخ ٩ا٠ٛزبعوح ثب٠ٰٜٛ٘خ - 4

اشزوا٨ٗٞ ُٮ االكاهح  ٩اٍزو٠بٙ أٟ٪اٙ اٌٰٛو ك١٩ 
1

   

 :   ٤٧بٕ هلح ٟياٯب رؾظٚ ه٨ٰٜب ا٠ٛئٍَبد اٛزٮ رٜغؤ ا٬ٛ اطلاه األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح، ٣نٗو ٢ٟ ث٨٤ٰب   

ال ٯزورت ه٬ٜ اطلاه٧ب أ٭ اٛزياٝ ٓب٣٪٣ٮ ثلُن ر٪ىٯوبد األهثبػ اما ٛٞ رؾْٔ أهثبؽب ٗبُٰخ ٩ٗنٖٛ - أ

رِبك٭ األهثبػ ا٠ٛؾٔٔخ ث٠ب ٯغب٩ى ا٤َٛجخ ا٠ٛؾلكح ٨ٛب، ٩ال ٯ٪عل ربهٯـ ٟؾلك ٛوك ٠ٰٓخ األ٨ٍٞ 

 .  ا٠٠ٛزبىح

 .  اٟ٘ب٣ٰخ رؾ٪ٯٚ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح ا٬ٛ أٍٞ هبكٯخ- ة

رغ٤ت اٛوٓبثخ ه٬ٜ أه٠بٙ اٛشوٗخ ٩ال ٯؾْ ٛؾ٠ٜز٨ب اٛزظ٪ٯذ اال ُٮ اٛؾبالد اٛو٪ٯظخ ٩أ١ - ط

 .  اٛز٪ىٯوبد ٟؾلكح ث٠ٔلاه ٟو٢ٰ ٯز٠ضٚ ُٮ ٣َجخ ٟو٤ٰخ ٢ٟ ا٠ٰٔٛخ اال٠ٍٰخ

 :   ثبٛوًٞ ٢ٟ ٧ن٥ ا٠ٛياٯب، اال أ١ ٤٧بٕ هٰ٪ة ٣٪عي٧ب ٠ُٰب ٯٜٮ 

اهرِبم رِٜ٘خ األ٨ٍٞ ا٠٠ٛزبىح ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛظو٩ُبد اٛ٪اعجخ اٛقظٞ ٢ٟ ٩هبء األهثبػ اٛقبػوخ - أ

 ٜٛؼوائت  

ٝ اٛياٰٟخ اٛز٪ىٯوبد ٩رووػ٨ب ٠ٛقبؿو أٗجو ٢ٟ رٜٖ اٛزٮ ٯزووع ٨ٛب ا٠ٛٔوػ٪١ ٩ه٦ٰٜ ُب- ة

 . ٯـبٛج٪١ ث٠ولٙ هبئل أه٬ٜ

األيىال انًقتشضخ : حبَُب 
1

   

                                              

 28 ا٠ٛوعن اَٛبثْ- 1



اِٛظٚ اٛضب٣ٮ                                                                        ر٠٪ٯٚ اؽزٰبعبد 

 ا٠ٛشبهٯن االٍزض٠بهٯخ

 

47 

 

 :   ٩ر٤َٔٞ ا٬ٛ ٢ٰ٠َٓ 

 :  انغُذاد  -1

كٍ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ    روزجو ا٤َٛلاد عيءا ٢ٟ اٛٔو٩ع ؿ٪ٯٜخ األعٚ، رظله٧ب ا٠ٛئٍَبد

 .   أٟ٪اٙ ٛز٠٪ٯٚ ٣ِٔبر٨ب االٍزض٠بهٯخ ٩اٛزشٌٰٰٜخ

٩ا٠َٛزض٠و  (ا٠ٛٔزوع)  ٩ا٤َٛل ٧٪ طٖ رظله٥ ا٠ٛئٍَخ ٧٩٪ ٯ٠ضٚ هٔل ث٢ٰ ا٠ٛئٍَخ 

، ٩ث٠ٔزؼ٬ ٧نا االرِبّ ٯٔوع اٛـوٍ اٛضب٣ٮ ٟجٌٜب ٟو٤ٰب ٜٛـوٍ األ٩ٙ، اٛن٭ ٯزو٨ل (ا٠ٛٔوع)

٧٩٪ أٍٜ٪ة ٯ٢٘٠ شوٗبد ا٠َٛب٠٧خ . ثل٩ه٥ ثوك أطٚ ا٠ٛجٜي ٩ُ٪ائل ٟزِْ ه٨ٰٜب ُٮ ر٪اهٯـ ٟؾلكح

 .   ُٮ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٟب ٯٜي٨ٟب ٢ٟ أٟ٪اٙ

 :     ٩ر٤َٔٞ ا٤َٛلاد ا٬ٛ األ٣٪ام اٛزبٰٛخ 

 :  عُذاد غُش يضًىَخ ة سهٍ أصىل - أ

  ٧ٮ رٜٖ اٛزٮ ٯظجؼ ٨ُٰب ؽبٟٚ ا٤َٛل كائ٤ب هبٟب ُٮ ؽبٛخ اٛزظِٰخ، ؽٰش أ١ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ 

ا٤َٛلاد ٦ٛ أ٩ٛ٪ٯخ ه٬ٜ أط٪ٙ ثنار٨ب ٩ر٘٪١ اٛٔلهح ه٬ٜ رؾْٰٔ األهثبػ ٧ٮ اٛؼب٢ٟ ٛٔلهر٨ب ه٬ٜ 

 .  اٛ٪ُبء ثبٛزياٟبر٨ب

 :  عُذاد يضًىَخ ثشهٍ أصىل - ة

٩ٯ٘٪١ اٛؼب٢ٟ ُٮ اٌٛبٛت األط٪ٙ اٛضبثزخ اٛزٮ ر٠ز٨ٜ٘ب ا٤٠ٛشؤح ه٬ٜ أ١ ٯ٤ض ُٮ ا٤َٛل مار٦   

 .ه٬ٜ ٣٪م أ٩ أ٣٪ام األط٪ٙ اٛؼب٤ٟخ ُٮ ؽبٛخ هلٝ ٩ُبء ا٤٠ٛشؤح ثبٛزياٟبر٨ب

 

 :  عُذاد انذخم - د

  رٜزيٝ ا٤٠ٛشؤح ثلُن ُ٪ائل ٧ن٥ ا٤َٛلاد ُٔؾ ُٮ ؽبٛخ رؾ٨ٰٔٔب ألهثؼ ٗبُٰخ ٛلُو٨ن٥ اِٛ٪ائل، ث٠ب 

 .   ٯو٤ٮ أ١ اِٛ٪ائل ٨َِ٣ب ال روزجو ٢ٟ ٓجٰٚ االٛزياٟبد اٛضبثزخ

 :   ٢ٟ ٟياٯب ا٤َٛلاد ٣نٗو ٟبٯٜٮ 

رِٜ٘خ ا٤َٛلاد ٟؾل٩كح ؽٰش ال ٯشبهٕ ؽ٠ٜز٨ب ُٮ األهثبػ ٩رزٰؼ اٍزو٠بٙ أٟ٪اٙ اٌٰٛو ك١٩ اشوا٨ٗٞ  - أ

 .  ُٮ االكاهح ٧٩٪ م٩ رِٜ٘خ ٤ٟقِؼخ، ام أ١ اٛوبئل ا٠ٛز٪ٓن ٤َٜٛل أٓٚ ٠ٟب ٧٪ ٟز٪ٓن ٨َٜٛٞ اٛوبك٭
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 .  ا٤َٛلاد رئك٭ ا٬ٛ ىٯبكح ٟ٪اهك اٛز٠٪ٯٚ ا٠ٛزبؽخ ٜٛشوٗخ ثبالػبُخ ا٬ٛ ا٠ٛزبعوح ٩ا٠ٰٜٛ٘خ - ة

 :   ٢ٟ٩ اٛوٰ٪ة اٛزٮ رش٪ة ٧ن٥ األٍٜ٪ة اٛز٠٪ٯٜٮ ٣نٗو ٟبٯٜٮ 

 .  ا٣شبء اٛزياٟبد صبثزخ ٠ٟب ٓل ٯووع ا٠ٛئٍَخ ٛقـو االُالً ُٮ ؽبٛخ رونه اٛ٪ُبء ٧ن٥ االٛزياٟبد - د

 .  ٩ع٪ك ر٪اهٯـ ٟؾلكح ٨ٛن٥ االٛزياٟبد - س

رزؼ٢٠ ٧ن٥ ا٤َٛلاد اٛزياٟبد ٗضٰوح ثبهزجبه٧ب هٔ٪كا ؿ٪ٯٜخ األعٚ ٧٩٪ ٟب ال رزؼ٨٤٠ب هٔ٪ك  - ط

 .  اٛز٠٪ٯٚ ٓظٰوح األعٚ

 :  قشوض طىَهخ األجم  -2

ر٠ضٚ األٟ٪اٙ اٛزٮ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛئٍَخ اٛؾظ٪ٙ ه٨ٰٜب ٢ٟ ا٠ٛئٍَبد ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛؾٰٜخ أ٩ األع٤جٰخ، ٩ر٠ضٚ 

٧ن٥ اٛٔو٩ع اٛزياٟب ه٬ٜ ا٤٠ٛشؤح ٯزو٢ٰ اٛ٪ُبء ث٦ فالٙ ُزوح ى٤ٰٟخ ريٯل ه٢ ف٠َخ هشوح ٤ٍخ 

٩رظٚ أؽٰب٣ب ا٬ٛ صالص٢ٰ ٤ٍخ ٩مٖٛ ٩ُٔب ٜٛٔ٪اهل ٩اٛشو٩ؽ اٛزٮ ٯزٞ االرِبّ ه٨ٰٜب ث٢ٰ ا٠ٛٔوع 

ا رقْٜ ٟشبٗٚ ٩أهجبء ٗجٰوح ٤٠ٜٛشآد ٣برغخ ه٢ أٍوبه اِٛبئلح ا٠ٛورِوخ ٩ا٠ٛٔزوع، ٩ثبٛوًٞ ٢ٟ أ

 .    ٩رواٗٞ اِٛ٪ائل اال أ٦٣ ٯزٰؼ هلح ٟياٯب ثبٛوًٞ ٢ٟ أ٦٣ ال ٯقٜ٪ ٢ٟ هٰ٪ة ٩ٟقبؿو

انًضاَب  -  أ
1

  :  

 .  ٌٰٛ ٠ٜٛٔوػ٢ٰ اٛؾْ ُٮ اٛزظ٪ٯذ ُٮ اٛغ٠وٰخ اٛوبٟخ -1

ٯوزجو اٛز٠٪ٯٚ ثبالٓزواع أٓٚ رِٜ٘خ ٢ٟ اٛز٠٪ٯٚ ثبأل٨ٍٞ، ٩مٖٛ ثَجت اٛ٪ٍ ٩هاد اٛزٮ رز٪ٛل ه٦٤،  -2

 .  ٩ثَجت رووع ا٠ٛٔوػ٢ٰ أٓٚ ٣َجٰب ٢ٟ رٜٖ اٛزٮ ٯزووع ٨ٛب ؽ٠ٜخ األ٨ٍٞ اٛوبكٯخ ٩ا٠٠ٛزبىح

ؽظ٪ٙ ه٬ٜ رٜٖ . ا١ رِٜ٘خ االٓزواع ا٠ٛز٠ضٜخ ُٮ ٟولٙ اِٛبئلح ال رزٌٰو ثزٌٰو َٟز٪٫ األهثبػ -3

انؼُىة وانًخبطش  - ةاٛٔو٩ع  
2

:   

ال ٯوزجو االٓزواع ؿ٪ٯٚ األعٚ ٟزبؽب ٜٛولٯل ٢ٟ ا٤٠ٛشآد، ُب٤٠ٛشآد اٛظٌٰوح ثٚ ٩ثوغ ا٤٠ٛشآد  -1

 .  اٛ٘جٰوح رغل طو٪ثخ ُٮ اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ رٜٖ اٛٔو٩ع 

اٛٔو٩ع ه٬ٜ هٌ٘ األ٨ٍٞ، ٨ٛب ربهٯـ اٍزؾٔبّ ٢ٟ٩ ص٠خ ث٤جٌٮ ه٬ٜ ا٤٠ٛشؤح اٛو٠ٚ ه٬ٜ ر٪ُٰو ٓله  -2

 .  ٗجٰو ٢ٟ ا٤ٛٔلٯخ الٍزقلا٨ٟب ُٮ ٍلاك اٛلٯ٪١ ه٤لٟب ٯؾ٢ٰ أع٨ٜب

                                              

  .  ٤ٟ556ٰو اثوا٧ٰٞ ٤٧ٰل٭، ٟوعن ٍبثْ، ص - 1

 ٣557ٌِ ا٠ٛوعن ، - 2
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ٓل ٯئك٭ اِٛشٚ ُٮ ٍلاك اِٛ٪ائل ٩أطٚ اٛلٯ٢ ا٬ٛ رووع ا٤٠ٛشؤح ا٬ٛ االُالً، ٩ٯئك٭ االٓزواع  -3

 .  ا٬ٛ رووٯغ ا٤٠ٛشؤح ا٬ٛ ٣٪م ٢ٟ ا٠ٛقبؿو ٯـْٜ ه٨ٰٜب ا٠ٛقبؿو ا٠ٛبٰٛخ

ُِٮ ؽبٛخ ٩ع٪ك اٛٔو٩ع ٯزورت ه٬ٜ ا٣قِبع ا٠ٛجٰوبد ث٤َجخ ٟو٤ٰخ، ا٬ٛ ا٣قِبع هثؾٰخ ا٨َٛٞ 

 .اٛوبك٭ ث٤َجخ أٗجو 

ٓل ٯوـٮ هٔل االٓزواع اٛؾْ ُٮ ُوع ٰٓ٪ك ه٬ٜ ا٤٠ٛشؤح، ٢ٟ٩ أٟضٜخ مٖٛ ؽلو اٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ  -4

ٓو٩ع علٯلح، ٩ؽلو ثٰن ٩شواء األط٪ٙ اٛضبثزخ، ٤ٟ٩ن اعواء ر٪ىٯوبد أ٩ ه٬ٜ األٓٚ رقِٰغ 

 .  ٣َجز٨ب

 انتًىَم انزاتٍ   : أقغبو انتًىَم يٍ دُج انًصذس  أوال : انًطهت انخبٍَ 

    ٧٩٪ اٛز٠٪ٯٚ اٛن٭ ٯَزقلٝ ٛزواٗٞ ا٠ٛلفواد ا٠ٛزؤرٰخ ٢ٟ األهثبػ اٛزٮ ؽ٨ٔٔب ا٠ٛشو٩م 

ٜٛ٪ُبء ثبٛزياٟبر٦ ا٠ٛبٰٛخ، أ٩ ٧٪ ٟغ٠٪م اٛ٪ٍبئٚ اٛز٠٪ٯٰٜخ اٛزٮ أ٣شؤر٨ب ا٠ٛئٍَخ ثِوٚ ٣شبؿ٨ب 

٩ٯوعن افزالٍ ٓلهح ا٠ٛشو٩هبد . اٛوبك٭ أ٩ االٍزٌالٛٮ ٩اٛزٮ رج٬ٔ ثظ٪هح كائ٠خ أ٩ ٠ٛلح ؿ٪ٯٜخ 

ُٮ االهز٠بك ه٬ٜ ٧نا ا٠ٛظله ٛز٠٪ٯٚ اؽزٰبعبر٨ب ا٬ٛ اهرجبؽ ر٪ٍٰن اٟ٘ب٣ٰبد اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ثٔلهح 

.   ا٠ٛشو٩م ه٬ٜ ػٌؾ ر٘بَٰٛ اال٣زبط ٩ىٯبكح أٍوبه ٤ٟزغبر٦ ٠ٟب ٯئك٭ ا٬ٛ ىٯبكح أهثبػ ا٠ٛشو٩م

٠ٗب أ١ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٰخ رقزَٜ ثبفزالٍ ؽغٞ ا٠ٛشو٩م، ُب٠ٛشو٩م اٛظٌٰو ٟظبكه٥ 

اٛلافٰٜخ روز٠ل ه٬ٜ طبؽت ا٠ٛشو٩م أ٩ أطؾبة ا٠ٛشو٩م، ٩ا٠ٛشو٩م اٛ٘جٰو ُٮ ٣ـبّ اٛٔـبم 

٩ا٠ٛشو٩م اٛوبٝ ٯوز٠ل ه٬ٜ األهثبػ ا٠ٛؾغ٪ىح . اٛـ ...اٛقبص ٯوز٠ل ه٬ٜ ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ٩االؽزٰبؿبد

 .   ٩َٟب٠٧خ اٛل٩ٛخ، ٩ا٠ٛشو٩م اٛزوب٣٩ٮ ٯوز٠ل ه٬ٜ َٟب٠٧خ األهؼبء

  ٩ا٠ٛشو٩م اِٛوك٭ ٗ٘ٚ ا٠ٛشو٩هبد اٛشقظٰخ ٧٩ٮ اٛزٮ روز٠ل ه٬ٜ شقظٰخ طبؽت 

ا٠ٛشو٩م، ٨ُٮ ثبٛزبٛٮ روز٠ل ه٬ٜ ٟب ٛل٫ طبؽت ا٠ٛشو٩م ٢ٟ أٟ٪اٙ ؽبػوح ٛلٯ٦ ٍ٪اء ٗب٣ذ 

أٟ٪اٙ فبطخ ثب٠ٛشو٩م أ٩ فبطخ ثظبؽت ا٠ٛشو٩م
1

  .  

  ٩ثٌٰخ ر٪ػٰؼ ٨ِٟ٪ٝ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ، الثل ٢ٟ ا٠ٛٔبه٣خ ث٢ٰ ٧نا ا٨ِ٠ٛ٪ٝ ٨ِٟ٩٪ٝ هأً ا٠ٛبٙ 

اٛقبص، ٢٠ُ ٩ع٨خ ا٤ٛلو ا٤ٔٛ٪٣ٰخ ٯووٍ هأً ا٠ٛبٙ ثؤ٦٣ أؽل ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛن٭ ٯؾلك اٛزياٟبد 

طبؽت أ٩ أطؾبة ا٤٠ٛشؤح، أ٩ ث٠و٬٤ آفو االٟ٘ب٣ٰبد اٛزٮ ٯز٪عت ه٬ٜ أطؾبة ا٠ٛشو٩م 

ر٪ُٰو٧ب ٠٠ٛبهٍخ ا٤ٛشبؽ االٓزظبك٭، ٩ُٮ ثوغ اٛؾبالد ٓل ٯ٤َت ا٬ٛ هأً ا٠ٛبٙ اٛقبص 

٧٩نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ . ا٠٠ٛزٜ٘بد اٛشقظٰخ ٛظبؽت ا٠ٛشو٩م اِٛوك٭ أ٩ ألطؾبة شوٗبد األشقبص

ا٠ٰٜٛ٘خ ال ٯل٨و هبكح ُٮ ٰٟيا٣ٰخ ا٤٠ٛشؤح، ٍ٪اء ٗب٣ذ ٤ٟشؤح ُوكٯخ أ٩ شوٗخ أشقبص، ٢ٟ٩ اٛجلٯ٨ٮ 

أ١ ٯئفن ثبٛؾَجب١ ُٮ رؾلٯل ا٠ٰٜٛ٘خ اِٛوكٯخ اٛزياٟبد اِٛوك ارغب٥ اٌٰٛو
2

  .  

                                              

  .  120هٜٮ ٍوٰل هجل اٛ٪٧بة ٟ٘ٮ، ٟوعن ٍبثْ، ص - 1

   17.00: ، اَٛبهخ10/04/2012: ٟؾ٠ل ٍوٰل ا٤ٛبثَٜٮ، اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ، ا٠ٛ٪ٍ٪هخ اٛووثٰخ، ربهٯـ اٛزظِؼ- 2
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يضاَب وػُىة انتًىَم انزاتٍ*
1

   : 

 :  يضاَب انتًىَم انزاتٍ- 1

 .   ٯ٠ضٚ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ا٠ٛظله األ٩ٙ ٛز٘٪ٯ٢ هأً ا٠ٛبٙ اٛـجٰوٮ ثؤٓٚ رِٜ٘خ -

 ٯغوٚ ا٠ٛئٍَخ رز٠زن ثبٍزٔالٰٛخ ٟبٰٛخ ٩اكاهٯخ ربٟخ    -

 ٯيٯٚ ه٬ٜ ا٠ٛئٍَخ هتء اٛز٘بَٰٛ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛو٠ٰٜبد ا٠ٛبٰٛخ    -

٩ث٠ب أ١ اال٧زالٕ ٯ٠ضٚ اٛغيء األٗجو ُٮ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٩اٛن٭ ٯوزجو ٟو٬ِ ٢ٟ اٛؼوائت، ُب٦٣  -

 .  ٯقِغ ٟغ٠٪م اٛؼوائت اٛزٮ رقؼن ٨ٛب أٟ٪اٙ ا٠ٛئٍَخ 

 اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٯؾْٔ اٛز٪اى١ ث٢ٰ االكفبه ٩االٍزض٠به    -

 .ٯوـٮ اٛؾوٯخ ٠ٜٛئٍَخ ُٮ افزٰبه ٣٪م االٍزض٠به ك١٩ اٛزٰٔل ثشو٩ؽ االئز٠ب١   -

 

 :  ػُىة انتًىَم انزاتٍ - 2

 ُٮ ًبٛت األؽٰب١ ال ٯِ٘ٮ ؽغٞ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٛزٌـٰخ ٗٚ ؽبعٰبد ا٠ٛئٍَخ    -

 ٯؾْٔ ٟوك٩كٯخ أٓٚ ٢ٟ رٜٖ اٛزٮ ر٠٪ٙ ث٠يٯظ ٢ٟ األٟ٪اٙ اٛلافٰٜخ ٩اٛقبهعٰخ    -

ٯ٤٠ن رغ٠ٰن االكفبهاد ثظِخ هبٟخ صٞ اهبكح ر٪ىٯو٨ب ه٬ٜ ٟقزَٜ ٓـبهبد ٩ا٠ٛشو٩هبد ؿجٔب  -

 أل٩ٛ٪ٯبد اٍزض٠بهٯخ ٟو٤ٰخ   

االهز٠بك ه٬ٜ األٟ٪اٙ اٛنارٰخ ٯئك٭ ا٬ٛ اٛز٪ٍن اٛجـٮء ٠ٟب ٯئك٭ ٛولٝ االٍزِبكح ٢ٟ اٛٔو٩ع  -

 .   االٍزض٠بهٯخ ا٠ٛوثؾخ ثَجت هلٝ  ِٗبٯخ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٛزٜجٰخ االؽزٰبعبد

انتًىَم انخبسجٍ: حبَُب 
2

. 

  ٯٜغؤ ا٠ٛشو٩م ا٬ٛ اٛز٠٪ٯٚ اٛقبهعٮ ٩مٖٛ ُٮ ؽبٛخ هلٝ ِٗبٯخ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ 

ا٠ٛز٪ُوح ٛلٯ٦، ٩ٯز٠ضٚ ُٮ ا٠ٛلفواد ا٠ٛزبؽخ ُٮ األٍ٪اّ ا٠ٛبٰٛخ ٟؾٰٜخ ٗب٣ذ أ٩ أع٤جٰخ ث٪اٍـخ 

                                                                                                                                             

   

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=912

&m=1m  

  .  193، ص 1999ٟظـ٬ِ هشل٭ شٰؾخ، ا٤ٛٔ٪ك ٩ا٠ٛظبهٍ ٩االئز٠ب١، كاه اٛغبٟوخ اٛغلٯلح ٤ٜٛشو ،- 1

  .  387، ص 1996 ؽ٢َ أؽ٠ل ر٪ُْٰ، اٛز٠٪ٯٚ ٩االكاهح ا٠ٛبٰٛخ ُٮ ا٠ٛشو٩هبد اٛزغبهٯخ، كاه ا٨٤ٛؼخ اٛووثٰخ، اٛٔب٧وح ،-2
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اٛزياٟبد ٟبٰٛخ ٍ٪اء ٗب٣ذ ٓو٩ع أ٩ ٤ٍلاد أ٩ أ٨ٍٞ ٠ٛ٪اع٨خ اؽزٰبعبر٨ب اٛز٠٪ٯٰٜخ، ٨ٛ٩نا اٛز٠٪ٯٚ 

ٟظلهٯ٢، ر٠٪ٯٚ فبص ٯؤرٮ ٢ٟ ٟلفواد اٛٔـبم اٛقبص أُواك أ٩ ٟئٍَبد ٩اٛن٭ ٯ٘٪١ ُٮ ش٘ٚ 

أ٨ٍٞ أ٩ ٤ٍلاد، ٩ر٠٪ٯٚ هبٝ اٛن٭ ٯ٘٪١ ٟظله٥ ٟ٪اهك اٛل٩ٛخ ٩ٟئٍَبر٨ب ٩اٛن٭ ٯ٘٪١ ُٮ ش٘ٚ 

 .   ٓو٩ع ث٤ٰ٘خ ٤ٍ٩لاد فيٯ٤خ

آنُبد اختُبس يصبدس انتًىَم : انًجذج انخبنج 

يؼبَُش اختُبس يصبدس انتًىَم :   انًطهت األول
1

  

  أٟبٝ ٟزقن اٛٔواه اٛز٠٪ٯٜٮ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ ا٠ٛوبٯٰو ا٠ٰ٘ٛخ، ٩اٛزٮ رزوْٜ ثٰٔ٪ك اٛز٪اى١ ا٠ٛبٛٮ 

 .  ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ ٩رِٜ٘خ ٟظله اٛز٠٪ٯٚ : ٩ا٠ٛوك٩كٯخ، ٩ ٤ٍٔزظو ُٮ ٧ن٥ اٛؾبٛخ ه٬ٜ ٟوبٯٰو

 

 

 

 :   يؼُبس انًشدودَخ:  أوال

  ُٮ آزظبكٯبد ٍ٪ّ ا٠ٛبٙ ا٤٠ٛزشوح ثزَبهم ٗجٰو ٟئفوا ، ُب١ ٟولٞ ا٠ٛئٍَبد االٓزظبكٯخ 

رَو٬ ا٬ٛ رولٰٞ األهثبػ ٩ثبٛزبٛٮ ر٤بٟٮ أهثبػ األ٨ٍٞ، ٩اٛن٭ ٯزؾْٔ ٢ٟ فالٙ رولٰٞ ا٠ٛوك٩كٯخ 

 :   ا٠ٛبٰٛخ، ٩اٛزٮ رؾَت اهز٠بكا ه٬ٜ اٛوالٓخ اٛزبٰٛخ

 األٟ٪اٙ اٛقبطخ  / ا٤ٛزٰغخ اٛظبُٰخ  = (RCP)                      ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ

ام رَو٬ ا٠ٛئٍَخ ا٬ٛ أ١ ر٘٪١ ٣َجخ ا٤ٛزٰغخ اٛظبُٰخ ا٬ٛ األٟ٪اٙ اٛقبطخ أٗجو ٟب ٯ٢٘٠، أ٭ رؾْٰٔ 

٣زٰغخ ٟ٪عجخ ثؤٓٚ ؽغٞ ٢ٟ األٟ٪اٙ اٛقبطخ، ٩ثبٛزبٛٮ ٯزوبكٞ اٛوثؼ ه٬ٜ األ٨ٍٞ،  ٠ٗب رزوبكٞ 

 .   اٛٔلهح ه٬ٜ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ

 (االٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ)  ٩ ٯ٢٘٠ ؽَبة ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ ثلالٛخ ٗٚ ٢ٟ ٣َجخ ا٨ٰٛ٘ٚ ا٠ٛبٛٮ 

٩ا٠ٛوك٩كٯخ االٓزظبكٯخ ٩رِٜ٘خ االٍزلا٣خ ٩اٛؼوٯجخ ه٬ٜ اٛوثؼ، ٧٩٪ ٟب ٯووٍ ثوالٓخ أصو اٛواُوخ 

 :     ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛزٮ ٯ٢٘٠ ٢ٟ فال٨ٛب اهبكح ٗزبثخ هالٓخ ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ ٗبألرٮ

 أصو اٛواُوخ ا٠ٛبٰٛخ  +ا٠ٛوك٩كٯخ االٓزظبكٯخ =               ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ 

                                              
1

 ( .  311 - 305) اٰٛبً ث٢ ٍبٍٮ، ٯ٪ٍَ ٓوٯشٮ، ٟوعن ٍبثْ، ص- 
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 ٧نا اٛش٘ٚ اٛغلٯل ٠ٜٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ ٩اٛن٭ ٯؾ٪٭ اٛو٤بطو ا٠ٛزؾ٠٘خ ُٮ ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٯ٢٘٠ 

اٍزقلا٦ٟ ٗبٰٛخ الرقبم اٛٔواه اٛز٠٪ٯٜٮ ٩مٖٛ اهز٠بكا ه٬ٜ ؽبالد أصو اٛواُوخ ا٠ٛبٰٛخ ا٠ٛزؼ٤٠خ ُٮ 

 :   ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ، ؽٰش ٯ٢٘٠ اهبكح طٰبًخ اٛوالٓخ أهال٥ ٗبالرٮ

 

RCP=[ Re+(Re-i).D/CP].(1-IS) 

 :         ٯ٢٘٠ ؽظو اٛؾبالد اٛزبٰٛخ

• Re>i( ا٠ٛوك٩كٯخ االٓزظبكٯخ أٗجو٢ٟ رِٜ٘خ االٍزلا٣خ :) ٟغبٙ االٍزلا٣خ 

• Re=i( ا٠ٛوك٩كٯخ االٓزظبكٯخ رَب٩٭ رِٜ٘خ االٍزلا٣خ :) مه٩ح االٍزلا٣خ 

• Re<i( ا٠ٛوك٩كٯخ االٓزظبكٯخ أٓٚ ٢ٟ رِٜ٘خ االٍزلا٣خ :) اٛزٰٜٔٚ ٢ٟ أصو االٍزلا٣خ 

 

 يؼُبس انتكهفخ   :  حبَُب

 ا٠ٛبٰٛخ ر٘بَٰٛ ٟظبكه ٧ن٥ االؽزٰبعبد، ؽٰش تها رزؾ٠ٚ ا٠ٛئٍَخ ُٮ ٍو٨ٰب ٣ؾ٪ ر٠٪ٯٚ اؽزٰبعب  

رئصو ٧ن٥ اٛز٘بَٰٛ ه٬ٜ ا٤ٛزبئظ ٩ ا٠ٛوك٩كٯخ االع٠بٰٛخ، ٦٤ٟ٩ اٍز٪عت األٟو ٰٓبً رِٜ٘خ ٗٚ ٟظله ه٬ٜ 

 اٛـ   ...ؽل٫ ٩ا٠ٛز٠ضٜخ ُٮ رِٜ٘خ األٟ٪اٙ اٛقبطخ، رِٜ٘خ اٛلٯ٪١، رِٜ٘خ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ

تكهفخ األيىال انخبصخ -1
1  : 

رز٠ضٚ رِٜ٘خ األٟ٪اٙ اٛقبطخ ث٠ولٙ ا٠ٛوك٩كٯخ ا٤ٛزلو ٢ٟ ؿوٍ ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ٩رؾَت اٟب ثبٛزؾ٢ٰٰ،   

    MEDAFاألط٪ٙ ا٠ٛبٰٛخ  أ٩ االٍزوب٣خ ث٠٤٪مط ر٪اى١ 

 :  ًَبرد انتذٍُُ  -  أ

رزوْٜ ث٠٤بمط رٰٰٔٞ األ٨ٍٞ ا٣ـالٓب ٢ٟ أهثبػ األ٨ٍٞ ا٠ٛؤٟ٪ٙ رؾ٨ٰٔٔب،  ٠ٗب ٯزوْٜ ثبِٛزواد   

 .  ا٠َٛزٔجٰٜخ

                                              
1

  .307ا٠ٛوعن اَٛبثْ ، ص  - 
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ا٠ٛؾَ٪ثخ اهز٠بكا ه٬ٜ ٟولٙ ا٠ٛوك٩كٯخ )روزجو ا٤ٛلوٯخ ا٠ٛبٰٛخ أ١ ٠ٰٓخ ا٨َٛٞ رَب٩٭ ا٠ٰٔٛخ اٛؾبٰٛخ 

 .   م األهثبػ ا٤٠ٛزلوح ِٛزواد ى٤ٰٟخ َٟزٔجٰٜخمجمو( ا٤٠ٛزلوح٢ٟ ؿوٍ ا٠َٛب٢ٰ٠٧

 ٍوو٥ Cn األهثبػ ا٤٠ٛزلوح، ٩ اما ٗب١ Dn،D3،D2،D1 ، ٩اما ٗب0١ ٍوو ٨ٍٞ ُٮ اٛي٢ٟ C0  اما ٗب١ 

 :     ٟولٙ ا٠ٛوك٩كٯخ ا٤٠ٛزلو ٢ٟ ؿوٍ ا٠َٛب٢ٰ٠٧، ُبn٩t١ه٤ل 

 

C0=∑n
i=1=Di(1+t)-1+Cn(1+t)-n

 

   

 :   ، ؽٰش ٣جو٢٧ مٖٛ ٠ُٰبٯٜٮCn ٩ٟغ٠٪م أهثبػ األ٨ٍٞ C0٩ ثلالٛخ ٧tن٥ اٛوالٓخ ر٠َؼ ثؾَبة 

، gٯخ ا٠ٛ٪عجخ، أ٩ ثٔبء أهثبػ األ٨ٍٞ صبثزخ أ٩ ث٠ولٙ ٠٣٪ صبثذ ٨٣ب ٣ؾ٪ اٛالnُٮ ؽبٛخ ر٪ع٦ هلك اِٛزواد

 :  ُب١

 

 

 :  ُٮ ؽبٛخ ثٔبء أهثبػ األ٨ٍٞ صبثزخ •

C0=D(1+t)-1+D(1+t)-2+…+D)1+t(-n+Cn(1+t)-n
 

 :   أ٭ أ١

C0=(1-(1+t)-n)/[t+Cn(1+t)-n]              

 

 :   ، ٩ه٦ٰٜ ٛلٯ٤ب0 ٯزغ٦ ٣ؾ٪ (t+1)ٯخ ا٠ٛ٪عجخ ُب١نها٣ؾ٪ اٛال  n  ٠ٛب ٯز٪ع٦

 

 :   ٦٤ٟ٩ ُب١

 Cn=D1(1+t)-1.[(1+g)(1+t)-n-1]/(1+g)(1+t)-1-1 

 =D1[(1+g)n(1+t)-n-1]/(g-1) 

n(1+t)-n-(g+1)ٯخ ا٠ٛ٪عجخ ُب١نها٣ؾ٪ اٛال٠ٛnب ٯز٪ع٦ 
 :   ٦٤ٟ٩ ٯ٘٪١ ٛلٯ٤بg<t ٯئ٩ٙ ا٬ٛ اٛظِو ٟن

T=D/C0   

   ُٮ   ؽبٛخ   ٠٣٪     األ٨ٍٞ : أهثبػ   •

C0=D 1 (1+t) 
-1 

D + 1 (1+g)(1+t) 
-2 

+ D 1 (1+g) 
2 
(1+t) 

-3 
+ …+D 1 (1+g) 

n-1 
) Cn(1+t + 

- n 
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t=(D1/C0)+g                                            

  ؽ٨٤ٰب ٣زؾظٚ ه٬ٜ ٟب ٯووٍ ثوالٓخ ع٪هك١   

                                                            

   MEDAFًَىرد األصىل انًتىاصَخ   -  ة

 .  هبكح ٟب ٯَزقلٝ ٧نا ا٠٤ٛ٪مط ُٮ رٰٰٔٞ ا٠ٛوك٩كٯخ ا٤٠ٛززلوح ٢ٟ اٍزض٠به ٟورجؾ ث٠قبؿو ٟو٤ٰخ  

 ٟوك٩كٯخ األط٪ٙ ك١٩ نها  ؽَت ٧نا االؿبه رووٍ ا٠ٛوك٩كٯخ ا٤٠ٛزلوح ٢ٟ ؿوٍ ا٠َٛب٢ٰ٠٧ ه٬ٜ ا

 :    ٟوح ٟقـو اَٛ٪ّ، ٩رؾَت ٢ٟ فالٙ اٛوالٓخ اٛزبٰٛخβٟقـو، ٟٔلهح ث٠ولٙ ٟقبؿو ٯوبكٙ 

               E)Rt(=Rf+β)E)RM(-Rf)              

االٟٚ اٛوٯبػٮ ٠ٜٛوك٩كٯخ ا٤٠ٛزلوح ٢ٟ ؿوٍ ا٠َٛزض٠وٯ٢ اٛقبطخ ثب٨َٛٞ  : E(Rx): ؽٰش

 Rf     : ٧٪ األطٚ م٩ ٟوك٩كٯخ ٟزولكح فالٙ ُزوح ى٤ٰٟخ ٟو٤ٰخ ٟضٚ )ٟوك٩كٯخ األط٪ٙ ك١٩ ٟقـو

 ( .  اٛـ...أم٣٩بد اٛقيٯ٤خ، ٓو٩ع اٛل٩ٛخ

E(RM) :         ّ٪َٛاألٟٚ اٛوٯبػٮ ٠ٛوك٩كٯخ ا

 E(RM)-Rf :   ّ٪ََٛٓؾ ٟقـو ا 

Β :  يؼبيم يُذًُ االَذذاس

 :  تكهفخ انذَىٌ -2

روزجو رِٜ٘خ االٓزواع ٢ٟ أ٧ٞ ا٠ٛؾلكاد ا٠ٛوز٠لح ُٮ افزٰبه ٩ٍٰٜخ اٛز٠٪ٯٚ، ٩رورجؾ ثولح ه٪اٟٚ   

٢ٟ٩ ع٨خ أفو٫، ُب١ ػوَ ا٠ٛٔلهح ه٬ٜ . ٗـجٰوخ اٛز٠٪ٯٚ ٩ؽبٛخ اَٛ٪ّ ٩ٟلح اٛٔوع، ٧نا ٢ٟ ع٨خ

 .  اٛزِب٩ع ٟن اٛ٪ٍـبء ا٠ٛب٢ٰٰٛ ٯوُن ٢ٟ رِٜ٘خ اٛٔو٩ع اٛج٤ٰ٘خ، ٧٩نا ٠ٜٗب ٗب٣ذ ا٠ٛئٍَبد طٌٰوح 

ثؤ١ ٛزِٜ٘خ االٓزواع رؤصٰو ه٬ٜ ٣َجخ اٛٔو٩ع ٯب٨ٰٛ٘ٚ ا٠ٛبٛٮ ( CHANDLER)"ش٤لٛو"٩ٯو٫   

٠ٜٛئٍَخ، ؽٰش أ٦٣ ٠ٜٗب ىاكد ٧ن٥ اٛزِٜ٘خ ه٢ ٟولٙ اٛوبئل ه٬ٜ االٍزض٠به،  ٠ٜٗب أك٫ مٖٛ ا٬ٛ اٛزٰٜٔض ٢ٟ 
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اٛزٮ أشبهد ا٬ٛ أ١ رِٜ٘خ االٓزواع ( TAGGART) "ربعود"االٓزواع، ٧٩٪ األٟو اٛن٭ أٗلر٦ كهاٍخ 

ر٘٪١ ٟؾلكا أٍبٍٰب ٤َٛجخ االٓزواع ثب٨ٰٛ٘ٚ اٛز٠٪ٯٜٮ
11  . 

 رِٜ٘خ ٓوع ٧ٮ ٟولٙ اٛزِٜ٘خ ا٠ٛؾَ٪ة أفنا ثو٢ٰ االهزجبه اٛ٪ُ٪هاد اٛؼوٯجٰخ ا٠ٛؾٔٔخ ه٬ٜ   

 .  اِٛ٪ائل ٩ ه٬ٜ ا٧زالٗبد أَٓبؽ اٛٔو٩ع ا٠َٛلكح ٩ ٟظبهٯَ االطلاه 

 :   ٩ ٯ٢٘٠ ؽَبة رِٜ٘خ اٛلٯ٢، ثبٍزقلاٝ اٛوالٓخ اٛزبٰٛخ

D=RDi[1-(1+t)n-1]/t+S(1+t)-n                                                             

 

 :ؽٰش

  D :    ٠ٰٓخ اٛلٯ٢ 

   RDiا٠ٛووٍ ثبِٛوّ ث٢ٰ اَٛٔؾ ا٤َٛ٪٭ ٩ اٛ٪ُ٪هاد اٛؼوٯجٰخ ه٬ٜ اِٛ٪ائل    اَٛٔؾ ا٤َٛ٪٭ اٛؾٰٔٔٮ 

  T :   رِٜ٘خ اٛلٯ٢

 N :    ٟلح اٛٔوع

 .ٯخ ا٠ٛلح   نها   ٟغ٠٪م اٛزَلٯلاد ُٮ

انتكهفخ انًشجذخ نشأط انًبل -3
1  : 

 .  ٯ٢٘٠ رغ٠ٰن ٧ن٥ اٛز٘بَٰٛ ٩ رؾلٯل اٛزِٜ٘خ االع٠بٰٛخ ٜٛز٠٪ٯٚ، ٩ا٠ٛظـٜؼ ه٨ٰٜب ثزِٜ٘خ هأً ا٠ٛبٙ  

 ا٠ٛز٪ٍؾ اٛؾَبثٮ ا٠ٛوعؼ ٛز٘بَٰٛ ٟقزَٜ ٟظبكه هأً ا٠ٛبٙ ٩ ٯؾَت ٨٣برووٍ رِٜ٘خ هاً ا٠ٛبٙ ه٬ٜ ا

 .  ثبٛوالٓخ اٛزبٰٛخ 

K=Kcp.[cp/(cp+D)]+i.[D/(cp+D)]           

 :    ؽٰش

                                              
1

 .    ٰٟٜ٘خ ىًٰت، اٰٛبً ث٪عوبكح، ٟوعن ٍبثْ- 
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Kcp :  (   روـ٬ هبكح ث٠ولٙ ا٠ٛوك٩كٯخ األك٬٣ ٛوأً ا٠ٛبٙ)رِٜ٘خ االٟ٪اٙ اٛقبطخ

 I :  (   روـ٬ هبكح ث٤َجخ ا٠ٛظبهٯَ ا٠ٛبٰٛخ ا٬ٛ ٟغ٠٪م اٛلٯ٪١)رِٜ٘خ اٛلٯ٪١ 

رَزقلٝ اٛزِٜ٘خ ا٠ٛوعؾخ ٛوأً ا٠ٛبٙ ٗبٰٛخ الرقبم اٛٔواه ؽٰش ٯ٢٘٠ األفن ث٠جلأ اٛزِٜ٘خ اٛل٣ٰب   

 .ٛزشٰٜ٘خ اٛز٠٪ٯٚ

 هأٯ٤ب ُٮ ٟوٰبه ا٠ٛوك٩كٯخ ه٠ٰٜخ ارقبم اٛٔواه اٛز٠٪ٯٜٮ ُٮ ؽبٛخ ٩ع٪ك اٛؼوٯجخ ه٬ٜ األهثبػ، أٟب   

ُٮ ؽبٙ ًٰبة اٛؼوٯجخ ٤٨ُبٕ ٣زٰغخ ٧بٟخ رز٠ضٚ ُٮ أ١ رِٜ٘خ هأً ا٠ٛبٙ ٩ ٠ٰٓخ ا٠ٛئٍَخ َٟزٜٔز٢ٰ ه٢ 

 :   ٟظبكه ر٠٪ٯٚ ا٠ٛئٍَخ ٩ ٯ٢٘٠ أ١ ٣جو٢٧ مٖٛ هٯبػٰب ٠ٗبٯٜٮ

Rcp=[Re+(Re+i).D/cp](1+Is) 

 :  ٩ ُٮ ًٰبة اٛؼوٯجخ ه٬ٜ اٛوثؼ ٣غل أ١

Rcp=[Re+(Re+i).D/cp] 

 :  أٟب اٛزِٜ٘خ االع٠بٰٛخ ٜٛز٠٪ٯٚ

K=Kcp.[cp/(cp+D)]+i.[D/(cp+D)]     

 

 ُٮ اٛوالٓخ Rcpثزو٪ٯغ ٠ٰٓخ ٣غل
1

. 

 

 

 :  ٦٤ٟ٩ ٣ز٪طٚ ا٬ٛ ا٤ٛزٰغخ اٛزبٰٛخ

K=Re 

أ٭ أ٦٣ ُٮ ؽبٙ ًٰبة اٛؼوٯجخ ه٬ٜ االهثبػ ُب١ اٛزِٜ٘خ ا٠ٛوعؾخ ٛوأً ا٠ٛبٙ َٟزٜٔخ ر٠بٟب ه٢   

   .ا٠ٛوك٩كٯخ ا٠ٛبٰٛخ

                                              
1

  .  310اٰٛبً ث٢ ٍبٍٮ ٯ٪ٍَ ٓوٯشٮ، ٟوعن ٍبثْ، ص  - 

K=(Re+(Re+i).D/cp).[cp/(cp+D)]+i.[D/(cp+D)]   

=[ Re.cp+Re.Di.D+i.D]/(cp+D )   

= Re    
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قُىد اختُبس يصبدس انتًىَم:  انًطهت انخبٍَ
1   

ٯقؼن ٟزقن ٓواهاد اٛز٠٪ٯٚ ا٬ٛ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ اٰٛٔ٪ك اٛزٮ ال ٯ٢٘٠ رغب٨ٜ٧ب ه٤ل افزٰبه ٟ٪هك ٟبٛٮ   

ٟو٢ٰ، ُبرقبم ٓواه اٛز٠٪ٯٚ ك١٩ ا٤ٛلو ا٬ٛ ٰٓل ا٠ٛوك٩كٯخ ه٬ٜ ٍجٰٚ ا٠ٛضبٙ ٢ٟ شؤ٦٣ ا١ ٯؼقٞ ا٠ٛظبهٯَ 

 .بهاا٠ٛبٰٛخ ٩ ٯ٤وٌ٘ مٖٛ ه٬ٜ ٣زبئظ ا٠ٛئٍَخ، ٛنا الثل ٢ٟ ؽظو ٗٚ اٰٛٔ٪ك ٩ اٛزٰٔل 

 :   انقُىد انكالعُكُخ : أوال 

٧ٮ ٢ٟ اٌٍ اٛزؾٰٜٚ ا٠ٛبٛٮ اٛ٘الٍٰ٘ٮ، ٩ هًٞ أ١ ٧نا اٛزؾٰٜٚ رٞ رغب٩ى٥ اال ا١ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ   

 .   ٓ٪اهل٥ ثٰٔذ صبثزخ، ٩ ر٠ضٚ أٍبٍب ٜٛ٘ضٰو ٢ٟ اٛٔواهاد ا٠ٛبٰٛخ

 :  قبػذح انتىاصٌ انًبنٍ األدًَ -1

ٟؾز٪ا٧ب أ١ االٍزقلاٟبد ا٠َٛزٔوح ٯغت أ١ ر٠٪ٙ ث٪اٍـخ ا٠ٛ٪اهك اٛلائ٠خ، ٠ُضال ٯغت أ١ ر٠٪ٙ 

 .  االٍزض٠بهاد    ثلٯ٪١ ٟز٪ٍـخ أ٩ ؿ٪ٯٜخ األعٚ أ٩ ه٢ ؿوٯْ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ 

اٛٔبهلح ه٤ل افزٰبه ٛجٔواه اٛز٠٪ٯٜٮ ٯئك٭ ا٬ٛ هلح ٟشبٗٚ أ٨٠٧ب هغي ِٟبعئ ُٮ هذه          االفالٙ

اٛقيٯ٤خ ٩ ا٣قِبع ؽبك ُٮ هأً ا٠ٛبٙ اٛوبٟٚ، ٩ٯؾلس مٖٛ ٟضال ه٢ ؿوٯْ ر٠٪ٯٚ ه٠ٰٜخ شواء اٍزض٠به 

 .  ثبٍزقلاٝ ٓوع ٓظٰو األعٚ 

 ( : االعتقالنُخ انًبنُخ)قبػذح االعتذاَخ انؼظًً  -2

ٯغت أ١ ال ٯِ٪ّ األٟ٪اٙ ( ثبٍزض٤بء االهز٠بكاد اٛج٤ٰ٘خ اٛغبهٯخ)٩رو٤ٮ أ١ ٟغ٠٪م اٛلٯ٪١ ا٠ٛبٰٛخ   

 .  اٛقبطخ 

 ٩ ٯ٢٘٠ اٛزوجٰو ه٢ ٧ن٥ اٛٔبهلح ثبٍزقلاٝ ٣َجخ االٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ، ٩اٛزٮ ٯ٢٘٠ أ١ رؤفن هلح أش٘بٙ    

 :   ٗبالرٮ

اٛلٯ٪١ ا٠ٛبٰٛخ   /األٟ٪اٙ اٛقبطخ=االٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ 

  اٛٔبهلح ٯ٪عت أ١ ر٘٪١ ا٤َٛجخ أهال٥ أٗجو ٢ٟ اٛ٪اؽل   هذه االٛزياٝ

                                              

 ( .  304- 301)ا٠ٛوعن اَٛبثْ ، ص-  1
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م٥ اٛٔبهلح األٟ٪اٙ اٛقبطخ  االٛزياٝ /اٛلٯ٪١ ا٠ٛبٰٛخ=االٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ

 ٯ٪عت أ١ ر٘٪١ ا٤َٛجخ أهال٥ أٓٚ ٢ٟ اٛ٪اؽل   

 ا٠ٛ٪اهك اٛلائ٠خ  /األٟ٪اٙ اٛقبطخ=االٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ

 (  2/1)٥ اٛٔبهلح ٯغت أ١ ال ٯئصو ٓواه اٛز٠٪ٯٚ ه٬ٜ ا٤َٛجخ أهال٥، أ٭ ال رزول٫ ا٤ٛظَهذ ٢ٟ أعٚ اٛزٰٔل

 ا١ ا٨ٛلٍ ٢ٟ ٧ن٥ اٛٔبهلح ٧٪ عوٚ ا٠ٛئٍَخ رز٠زن ثبالٍزٔالٰٛخ ا٠ٛبٰٛخ، أ٭ أ١ ؽغٞ األٟ٪اٙ اٛقبطخ ٯغت 

 .   نهاأ١  ٯِ٪ّ ٟغ٠٪م كٯ٪

قبػذح انقذسح ػهً انغذاد -3
1  : 

رٔ٪ٝ ٧ن٥ اٛٔبهلح ه٬ٜ أ١ اٛلٯ٪١ ا٠ٛبٰٛخ ٯغت أ١ ال رِ٪ّ صالصخ أػوبٍ اٛٔلهح ه٬ٜ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ   

 .   ا٤َٛ٪ٯخ ا٠ٛٔلهح

 :   اٛٔبهلح٧ن٥           رَزقلٝ ا٤َٛجخ اٛزبٰٛخ ٠َٛبهلح ٟزقن اٛٔواه ا٠ٛبٛٮ ه٬ٜ ٟوآجخ ٩ اٛزٰٔل

اٛٔلهح ه٬ٜ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٟوآجخ اٛٔلهح ه٬ٜ اَٛلاك ٯو٤ٮ ا١ ر٘٪١ /اٛلٯ٪١ ا٠ٛبٰٛخ=اٛٔلهح ه٬ٜ اَٛلاك

ا٤َٛجخ أٓٚ ٢ٟ صالصخ،  ٠ٗب روجو ٧ن٥ ا٤َٛجخ ٟلح اَٛلاك ا٠ٛز٪ٍـخ ث٢ٰ ا٠ٛئٍَخ ٩ كائ٨ٰ٤ب ٩ اٛزٮ رٔٚ ه٢ 

 .  صالس ٤ٍ٪اد

 اٛٔبهلح ٯو٤ٮ االٍز٠واه ُٮ االٍزلا٣خ ثٌغ ا٤ٛلو ه٢ َٟز٪٫ اٛٔلهح اٛز٠٪ٯٰٜخ هذه       هلٝ االٛزياٝ

اٛنارٰخ، ٩ مٖٛ ٟئشو ه٢ ىٯبكح اؽز٠بٙ هلٝ اٛٔلهح ه٬ٜ اَٛلاك، ٩ ثبٛزبٛٮ اٛز٪َٓ ه٢ كُن اٛلٯ٪١ ُٮ اعبٙ 

 .  اٍزؾٔب٨ٓب، ٩ثبٛزبٛٮ اهرِبم اؽز٠بٙ اإلُالً

 ٠ٗب روزجو ا٤َٛجخ أهال٥ ٟئشو ٠ٜٛٔوػ٢ٰ، ٯَبهل ه٬ٜ ٤ٟؼ اٛٔو٩ع ٠ٜٛئٍَخ ٢ٟ هل٦ٟ، مٖٛ أ١   

 .   َٟٜ اٛٔوع ٯؾز٪٭ ه٬ٜ  ٗٚ ا٠ٛوـٰبد ا٠ٛبٰٛخ اٛقبطخ ثب٠ٛئٍَخ

 :  قبػذح انذذ األدًَ نهتًىَم انزاتٍ -4

                                              

  .  302ا٠ٛوعن اَٛبثْ ، ص - 1
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، ٩مٖٛ ه٢ ؿوٯْ اٛز٠٪ٯٚ (ر٠٪ٯٚ ا٠ٛشبهٯن االٍزض٠بهٯخ)ٍ ٧ن٥ اٛٔبهلح ا٬ٛ ر٤٪ٯن ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚتهد   

 .  اٛنارٮ ُٮ ؽل٩ك اٛضٜش،   ٩ االٍزلا٣خ ُٮ ؽل٩ك اٛضٜض٢ٰ 

 ُبما ٟ٪ٛذ ا٠ٛئٍَخ اٍزض٠بها ٰٜٗب ث٪اٍـخ ٓوع ُب١ مٖٛ ٯيٯل ٢ٟ اؽز٠بالد رؾْٔ ٟغ٠٪م ٢ٟ   

ا٠ٛقبؿو ٗزؼقٞ ٟظبهٯَ االٍزلا٣خ ٟٔبه٣خ ث٠وك٩كٯخ ا٠ٛشو٩م، ٩اما ٟ٪ٙ ا٠ٛشو٩م ٰٜٗب ث٠٪اهك مارٰخ ٓل 

 .   ٯِ٪د ُوص االٍزِبكح ٢ٟ اٛ٪ُ٪هاد اٛؼوٯجٰخ ا٠ٛؾٔٔخ ث٪اٍـخ االٍزلا٣خ

 :    حبَُب قُىد أخشي

ا٬ٛ عب٣ت اٰٛٔ٪ك ا٠ٛنٗ٪هح ٍبثٔب، ر٪عل ٟغ٠٪هخ ٢ٟ اٰٛٔ٪ك رِوع ه٬ٜ ا٠َٛئ٩ٙ ا٠ٛبٛٮ َٟبه   

:   ٟؾلك ٛو٠ٰٜخ اٛز٠٪ٯٚ ٣نٗو ٨٤ٟب

 :  انشكم انقبَىٍَ نهًؤعغخ -1

رقزَٜ اٛـجٰوخ اٛٔب٣٪٣ٰخ ٠ٜٛئٍَبد، ُٔل ر٘٪١ ٟئٍَخ فبطخ أ٩ ه٠٪ٰٟخ،  ٠ٗب ٓل ر٘٪١ ػ٢٠   

شوٗبد األٟ٪اٙ، أ٩ ػ٢٠ شوٗبد األشقبص، ٩ُٮ ٗٚ ش٘ٚ ٓب٣٪٣ٮ ٤٧بٕ ٟظلها ٜٛز٠٪ٯٚ ٯز٪اُْ ٟن 

األٌٍ اٛٔب٣٪٣ٰخ ٦ٛ، ٠ُضال ٯ٢٘٠ ٜٛشوٗخ اٛو٠٪ٰٟخ اطلاه أ٩هاّ االٗززبة اٛوبٝ ٜٛغ٨٠٪ه ث٠قزَٜ أ٣٪اه٨ب، 

 .  اٛـ ...٩ ٯ٢٘٠ ٛشوٗخ ا٠َٛب٠٧خ أ١ رِزؼ هأ٠ٍب٨ٛب ٠َٜٛب٠٧خ ك١٩ رؾلٯل هلك ٟو٢ٰ ٠َٜٛب٢ٰ٠٧

 :  دجى انًؤعغخ -2

ٜٛؾغٞ أصو ُٮ افزٰبه ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ، ٢ٟ٩ ا٤٠ٛـٔٮ أ٦٣ ٠ٜٗب ىاك ؽغٞ ا٠ٛئٍَخ ٠ٜٗب ٩ٍن مٖٛ   

 .  ٢ٟ اٟ٘ب٣ٰخ ر٤٪ٯن ٟظبكه اٛز٠٪ٯٚ، ٠ٜٗ٩ب ٓٚ ؽغ٨٠ب ٠ٜٗب ٜٓض ٢ٟ اٟ٘ب٣ٰخ مٖٛ 

ُب٠ٛئٍَبد اٛظٌٰوح ال ٯ٨٤٘٠ب ؿوػ أ٨ٍٞ أ٩ ٤ٍلاد ٛالٗززبة اٛوبٝ، أل١ ؽغ٨٠ب ال ٯزـٜت هأً   

ٟبٙ ٗجٰو، ٩ ثبٛزبٛٮ ٨ُٮ ر٠ٰٚ ٛالٓزواع ٢ٟ اٛج٤٪ٕ،أٟب ا٠ٛئٍَبد اٛ٘جٰوح ٨ُٮ ثؾبعخ ا٬ٛ  ٗٚ ٟظبكه 

اٛز٠٪ٯٚ رٔوٯجب ٢ٟ ُزؼ هأً ا٠ٛبٙ ٩ االٓزواع ٩ اٛز٠٪ٯٚ اٛنارٮ ٩ اٛز٤بىٙ ه٢ ثوغ االٍزض٠بهاد ٩أشجب٥ 

اٛـ...األٟ٪اٙ اٛقبطخ 
1   . 
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دبنخ عىق انًبل -3
1  : 

أطجؼ االٍزض٠به ُٮ األ٩هاّ ا٠ٛبٰٛخ ٯش٘ٚ فـوا ٠ٛظلهٯ٨ب أ٩ ا٠َٛزض٠وٯ٢ ٨ُٰب ه٬ٜ ؽل ٍ٪اء،   

 . ٛنا ُؾبٛخ اَٛ٪ّ ا٠ٛبٛٮ ٯئصو ه٬ٜ اٟ٘ب٣ٰخ ر٤٪ٯن ٟظبكه ر٠٪ٯٚ ا٠ٛئٍَخ 

ُبما ٗب٣ذ اَٛ٪ّ ًٰو ٟشغوخ ٛالطلاه، أ٭ أ١ اال٩هاّ ا٠ٛبٰٛخ رِٔل ٠ٰٓز٨ب أٗضو ٠ٟب ريكاك ٢٠ُ   

األُؼٚ اٛجؾش ه٢ ٟ٪اهك ثلٯٜخ ٩أ٨٠٧ب االهز٠بك ه٬ٜ ا٤ٛلبٝ اٛج٤٘ٮ ٩االئز٠ب١ اٛزغبه٭، أٟب اما ٗب٣ذ 

 .  اَٛ٪ّ ُٮ ؽبٛخ ؿجٰوٰخ ُؤٟبٝ ا٠َٰٛو ٟظبكه ر٠٪ٯٚ ٟز٤٪هخ ٍ٪اء كافٚ اَٛ٪ّ أ٩ فبهع٨ب 
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 :   خالصخ 

ا١ ا٠ٛشبهٯن االٍزض٠بهٯخ روز٠ل ُٮ ٠٣٪٧ب ٩اٍز٠واه٧ب ه٬ٜ ا٠ٛبٙ، ٩هإ٩ً األٟ٪اٙ ٓل ٯ٘٪١   

ر٪ُٰو٧ب ٨ٍال ُٮ ثوغ األؽٰب١ ٩ُٮ  ٗضٰو ٢ٟ األؽٰب١ ٯ٘٪١ ر٪ُٰو٧ب طوجب، ٩أٯب ٗب٣ذ ا٨َٛ٪ٛخ أ٩ 

اٛظو٪ثخ ُٮ ر٪ُٰو هإ٩ً األٟ٪اٙ، ُب١ اكاهح ٧ن٥ األٟ٪اٙ ٧٪ أ٧ٞ ٟب ٯشٌٚ ثبٙ اٛٔبئ٢ٰ٠ ه٬ٜ اكاهح 

٠ٛ٩ب ٗب٣ذ االكاهح اَٰٛئخ ألٟ٪اٙ ا٠ٛشو٩م رو٪ك ثبٛؼوه ه٬ٜ ا٠ٛشو٩م ٩أطؾبث٦ ٩ه٬ٜ . ا٠ٛشو٩م 

االٓزظبك اٛٔ٪ٟٮ ثآصبه ٍٰئخ، ُب١ االكاهح اٛغٰلح ألٟ٪اٙ ا٠ٛشو٩م رو٪ك ثب٤ِٛن ه٬ٜ ا٠ٛشو٩م ٩أطؾبث٦ ثٚ 

 .   ٩االٓزظبك اٛٔ٪ٟٮ ٗنٖٛ، األٟو اٛن٭ ٯلُو٦ ا٬ٛ األٟبٝ  ٩ا٬ٛ اٛزٔلٝ ٩االٍز٠واه

 ٩ه٦ٰٜ ُب١ اٛقزٰبه األٟضٚ ٠ٛظبكه اٛز٠٪ٯٚ ٩أٍبٰٛت اٛز٠٪ٯٚ ٯول ػو٩هح الثل ٨٤ٟب ه٤ل ثلاٯخ أ٭   

 .  ٟشو٩م ٧٩نا ٛؼ٠ب١ اٍز٠واهٯز٦ ٣٩غبؽ٦ ُٮ ا٠َٛزٔجٚ 

٩ُٮ اِٛظٚ اٛزبٛٮ ٤ٍز٤ب٩ٙ ِٰٰٗخ ر٠٪ٯٚ ٟشو٩م ٩اٛن٭ ٧٪ هجبهح ه٢ ا٣شبء شوٗخ فلٟبرٰخ، ٦٤ٟ٩   

 ا٠ٛشو٩م اثزلاء ٢ٟ ٗ٪٦٣ ُ٘وح ا٬ٛ ًبٯخ رـج٦ٰٔ ه٬ٜ أهع ٟو ٧نا٣ٔ٪ٝ ثبٍزوواع ع٠ٰن ا٠ٛواؽٚ اٛزٮ 

 اٛ٪آن



 

 

  ثالفصل الثال
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 :   رًهُذ

اْ طٕخِٟ كخَ٘س ط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش هٓ ؿ٠َك حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً         

ٌغ١خد ِظخىٍ حٌظ٠ًّٛ حٌّظخكش رخٌٕٔزش ٤طلخد ح٤فىخٍ حالٓظؼّخ٠ٍش، ٚحٌيهُ  حٌشزخد ٔلـَح

حٌّخٌٟ حٌىز١َ حٌّّٕـٛف  هـٕـ٠َك حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، ٚحٌّظّؼً فٟ لَٚع 

ريْٚ فٛحثي ٌّوظٍف حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ،ٚطوف١غ ٔٔذ حٌفٛحثي حٌّٔظلمش هٍٝ حٌمَٚع 

،ٌٌح  حٌـزخث١ش حٌّّٕٛكش ِٓ ؿـَف حٌزٕـٛن،  رخ٦ػـخفش  اٌـٝ  ِوظٍـف حالِظ١خُحص حٌؼ٠َز١ش ٚ

حٍطؤ٠ٕخ حٓظىّخي حٌشك حٌظـز١مٟ ِٓ ٌٖ٘ حٌزلغ ِٓ هالي ىٍحٓش ١ِيح١ٔـش لّٕخ رٙخ فٟ حٌٛوخٌش 

  .حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد 

 :  ٚهٍٝ ػٛء ِخ ٓزك ٕٓمَٛ رظم١ُٔ ٌ٘ح حٌفظً اٌٝ أٍروش ِزخكغ

  .ANSEJٔلَس هخِش هٓ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد : حٌّزلغ ح٤ٚي

كظ١ٍش ٔشخؽ حٌٛوخٌش فٟ ِـخي ط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ِٚىٛٔـخص ىٍحٓـخص : حٌّزلغ حٌؼخٟٔ

  .حٌـيٜٚ حٌوخطش رٙخ

  .ًّٔٛؽ هٓ ىٍحٓش ؿيٜٚ ِخ١ٌش ٌّشَٚم حٓظؼّخٍٞ ِّٛي ِٓ ؿَف حٌٛوخٌش: حٌّزلغ حٌؼخٌغ

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ANSEJَظرح ػبيخ ػٍ انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًجحش األول  

، ٚهَفض هٍـٝ أٔٙـخ ١٘جـش 1996حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ٕٓش  حٓظليػض حٌٛوخٌش  

هخص، ٚػوض طلض ٍٓـش ٍث١ْ حٌلىِٛش، ٠ظٌٛٝ ح٠ٌَُٛ حٌّىٍف رخٌظشـغ١ً ِظخروـش  ًحص ؿـخرن

   .رخٌشوظ١ش حٌّو٠ٕٛش ٚحالٓظمالي حٌّخٌٟ،ٌٚٙخ فَٚم ؿ٠ٛٙش ِٚل١ٍش ٔشـخؿخطٙخ، طظّظـن
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  .  ٚلزً حٌوٛع فٟ حٌظفخط١ً ٠ـذ هَع طمي٠ُ هخَ ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد

  رمذَى انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة : انًـهت األول

رّمظؼٝ لخْٔٛ ِئٍم ٍلـُ " ANSEJ"  أٔشجض حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد 

َ ٚحٌّويي رخٌََّٓٛ 1996ٓزظّزَ 8٘ـ حٌّٛحفك ي 1417 ٍر١ن حٌؼخٟٔ هُ 24 فـٟ 296/96

َ 1998 ١ٔٛ٠ٛ 13 ٘ـ ٚحٌّٛحفك ٌـ1419 ٍر١ن ح٤ٚي هخَ 19 حٌّـئٍم فٟ 231/98حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 

، ؿزمخ ٌٌٙح حٌَّٓـَٛ طٕشؤ ١٘جـش ًحص ؿخرن هخص رّخ طوَف رخٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً 

 :   حٌشزخد ،٠ّٚىٓ طو٠َفٙخ وّخ ٠ٍٟ

      حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ٟ٘ ِئٓٔش ه١ِّٛش ِىٍفش رظشـ١ن ٚ طيه١ُ َِٚحفمـش 

.حٌشـزخد  حٌزـخي ح٠ٌٌٓ ٌي٠ُٙ فىَس ِشَٚم أشخء ِئٓٔش
1

   

      هَف ؿٙخُ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد فٟ ح٢ٚٔش ح٤ه١َس ؿٍّش ِٓ حٌظيحر١َ، 

 فزَح٠َ ٌظو٠ِِ ٌٖ٘ ح١ٌ٢ش حٌظٟ طٙيف اٌٝ طشـ١ن 22أىٍؿض هـالي ِـٍْ حٌٍُٛحء حٌّٕومي فٟ 

ٚىهـُ حٌشـزخد أطـلخد ح٤فىخٍ حالٓظؼّخ٠ٍش ، حٌَحغذ فٟ أشخء ِشَٚم حٓظؼّخٍٞ طظً 

ىٚالٍ،136.000 ىؽ أٞ ِـخ ٠وـخىي طم٠َزخ 10.000.000طىٍفظٙخ 
2

 ِٓ هالي ِٕق حِظ١خُحص 

:طشـ١و١ش ٚط١ٙٔالص هي٠يس طظّؼً فٟ
3

   

  .(طى٠ٛٓ- َِحفمش- اهالَ- حٓظمزخي )ِٔخهيحص ِـخ١ٔش  •

ح٦هفخء ِٓ حٌَُٓ هٍٝ حٌم١ّش حٌّؼخفش ٚ طوف١غ حٌلمٛق حٌـَّو١ش  )حِظ١خُحص حٌـزخث١ش  •

  .(فـٟ َِكٍش ح٦ٔـخُ ٚ ح٦هفخء ِٓ حٌؼَحثذ فٟ َِكش حالٓظغالي

  .(طوف١غ ٔٔذ حٌفٛحثي حٌزٕى١ش– لَع ريْٚ فخثيس )ح٦هخٔخص حٌّخ١ٌش  •

 ك١غ ٚػوض حٌٛوخٌش طلض ٚطخ٠ش حٌُٛحٍس حٌّىٍفش رخٌوّـً ٚ حٌظشـغ١ً ٚ طؼــٍن رخالطظـخي  

  .ِـن حٌّئٓٔخص ٚ ح١ٌٙجخص حٌّو١ٕش

                  رمذَى فرع انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة .1

طُ أشخء حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد،  ٚريأ ِِحٌٚش ٔشخؿٗ فٟ حٌفخطق ِٓ   

 ٚ٘ٛ ١٘جش أٚ ِئٓٔش هخِش طظّظن رخٌشوظ١ش حٌّو٠ٕٛش ٚحالٓظمالي حٌّخٌٟ، ١ٔ٠َ 1998ِـخٍّ

حٌفَم ٚفـك ١٘ىـً طٕل١ّٟ ِظىْٛ ِٓ هيس ِظخٌق طٕمُٔ ريٍٚ٘خ اٌٝ ل١ّٔٓ، حٌمُٔ ح٦ىحٍٞ 

ٚحٌمُٔ حٌظمٕٟ ٠ٚـؤطٟ هٍـٝ ٍأّ ََ٘ ح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٟ ِي٠َ حٌفَم حٌٌٞ ٠مَٛ رظ١١َٔ حٌٛوخٌش، 

ٚحٌظ١ٕٔك ر١ٓ حٌّظخٌق ىحهً حٌٛوخٌش ِٓ ؿٙـش، ٚحٌّئٓٔخص ح٦ىح٠ٍش ٚحٌّخ١ٌش حٌظٟ ٌٙخ هاللش 

ٚحٌٌٞ ٠ٛػق ِوـؾ  (1-4)ِزخشَس رخٌٛوخٌش ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٌٚ٘ح وّخ ٘ٛ ِز١ٓ فٟ حٌشىً ٍلُ 

 .  ح١ٌٙىً حٌظٕل١ّٟ ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد

  يخـؾ انهُكم انزُظًٍُ نهىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة  : (1 )انشكم رلى  

                                                             

-1  www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 45 Agence Nationale de soutien a l’emploi des  

يراد )عهبز دػى رشغُم انشجبة آنُخ نغرش صمبفخ انًمبونخ ػُذ انشجبة ٌوٍف كٕٔش، ِـٍش حٌوٍَٛ حاللظظخى٠ش، - 2

 .  40، ص2011، هيى ٔٛفّزَ ("األثحبس االلزظبدَخ "زيبنٍ يذَر انؼبو نهىكبنخ انىؿُُخ نزشغُم انشجبة نـ

-3  www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 45  

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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. يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يؼهىيبد يٍ أيبَخ يذَر انفرع : انًظذر

طؼـٍن حٌٛوخٌش رخٌّٙخَ حٌَث١ٔ١ش : يهبو انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًـهت انضبٍَ

:ح٢ط١ش
1

  

طيهُ ٚ طميَ حالٓظشخٍس ٚ طَحفك حٌشـزخد ًٚٞ حٌّشـخ٠ٍن فـٟ اؿـخٍ طـز١ـك ِشـخ٠ٍوُٙ - 

  .حالٓظؼّخ٠ٍش

ط١َٔ حٌٛوخٌش ٚفمخ ٌٍظش٠َن ٚ حٌظٕل١ُ حٌّوّٛي رّٙخ، ال١ّٓخ فٟ ِٕق ح٦هخٔخص ٚ طوف١غ ٔٔـذ - 

  .حٌفٛحثي، فٟ كيٚى ح٤غٍفش حٌّخ١ٌش حٌظٟ ٠ؼوٙخ ح٠ٌَُٛ حٌّىٍف رخٌوًّ ٚ حٌظشغ١ً طلض طظَفٙخ

طزٍغ حٌشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن رّوظٍف ح٦هخٔخص حٌظٟ ٠ّٕلٙخ حٌظٕيٚق حٌـٛؿٕٟ ٌـيهُ طشـغ١ً - 

  .حٌشزخد ٚرخالِظ١خُحص ح٤هَٜ حٌظٟ ٠لظٍْٛ ه١ٍٙخ

طمَٛ رّظخروش حالٓظؼّخٍحص حٌظٟ ٠ٕـِ٘خ حٌشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن ِن حٌلَص هٍٝ حكظـَحَ رٕـٛى - 

ىفخطَ حٌشَٚؽ حٌظٟ طَرـُٙ رخٌٛوخٌش ٚ ِٔخهيطُٙ، هٕي حٌلخؿش، ٌـيٜ حٌّئٓٔـخص ٚ ح١ٌٙجـخص 

  .حٌّو١ٕش ربٔـخُ حالٓظؼّخٍحص

طم١ُ هاللخص ِظٛحطٍش ِن حٌزٕٛن ٚ حٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش فٟ اؿخٍ حٌظَو١ذ حٌّـخٌٟ ٌٍّشـخ٠ٍن ٚ - 

  .طـز١ك هـش حٌظ٠ًّٛ ٚ ِظخروش أـخُ حٌّشخ٠ٍن ٚ حٓظغالٌٙخ

 :أَىاع االضزضًبراد انًًىنخ يٍ ؿرف انىكبنخ: انًـهت انضبنش

   : طّٛي حٌٛوخٌش ٔٛه١ٓ ِٓ حالٓظؼّخٍ ّ٘خ   

 ٠ظوٍك حٓظؼّخٍ ح٦ٔشخء ربكيحع ِئٓٔخص ِظغَس ؿي٠يس فـٟ ؿ١ّـن :اضزضًبر اإلَشبء- 1

حٌٕشـخؿخص،  رخٓظؼٕخء حٌٕشخؽ حٌظـخٍٞ، ِٓ ؿَف طخكذ أٚ أطلخد حٌّشَٚم حٌّئ١ٍ٘ٓ ٌـٙخُ 

   .أٔٔخؽ

٠ٕزغٟ حٓـظ١فخء  :   شروؽ انزأهُم انىاعت رىفرهب فٍ انًطزضًر نالضزفبدح يٍ انزًىَم1.1

 :حٌشـَٚؽ حٌظخ١ٌش
1
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   .أْ ٠ىْٛ حٌشخد رـخال- 

  .  ٕٓش35 ٚ 19أْ ٠ظَحٚف ٕٓٗ ر١ٓ - 

، ٠ّىٓ (رّخ فٟ ًٌه حٌشَوخء)ِٕخطذ شغً ىحثّش هٍٝ ح٤لً  (03)٠ليع حالٓظؼّخٍ ػالػش - 

  .ٕٓش ولي ألظٝ (40)ٍفـن ٓٓ ١َِٔ حٌّئٓٔش حٌّٕشؤس اٌٝ أٍرو١ٓ 

  .أْ ٠ىْٛ ٌي٠ٗ طؤ١ً٘ ِٕٟٙ أٚ ِٙخٍس ًحص حٌظٍش رخٌٕشخؽ حٌَّطمذ ِّخٍٓظٗ- 

  .طمي٠ُ ِٔخّ٘ش شوظ١ش ٌظ٠ًّٛ حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ- 

٠وظّي ط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ٌٍشزخد فٟ ٌ٘ح ح٦ؿخٍ هٍٝ : أشكبل انزًىَم انًمزرحخ 2.1

 ِال١٠ٓ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ 10طـ١غظ١ٓ أٚ شى١ٍٓ أٓخ١١ٓٓ رشَؽ أْ ال طظـخُٚ وٍفش حالٓظؼّخٍ 

   :   ANSEJرخٌٕٔزش ٌظـ١غظٟ حٌظ٠ًّٛ حٌّليىس فٟ اؿخٍ ؿٙخُ

طـخكذ  )ٟٚ٘ هزخٍس هٓ طَو١زش ِخ١ٌش، ٠ٔخُ٘ ف١ٙخ ػـالع أؿـَحف :  انزًىَم انضالص1.2.1ٍ

حٌّشـَٚم رّٔخّ٘ش ِخ١ٌش شوظ١ش، حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد رمَع ريْٚ فٛحثي، 

(ٚحٌّئٓٔـخص حٌّظـَف١ش حٌو١ِّٛش رمَع ٌٍّيٜ حٌّظٛٓؾ
2

.  

  طليى ٔٔزش ِٔخّ٘ش وً ؿَف فٟ ح١ٌٙىً حٌظ٠ٍّٟٛ ٌٍّشَٚم ٚفك ِٔظ١٠ٛٓ كيىّ٘خ حٌمخْٔٛ ِٓ 

٠ظٛلف حٌلي "  ال ١ّٓخ حٌّخىس حٌؼخٌؼش حٌظٟ طٕض هٍٝ 11/103هـالي حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 

"ح٤ىٔٝ ٥ٌِٛحي حٌوخطش هٍٝ ِزٍغ حالٓظؼّخٍ حٌَّحى اكيحػٗ أٚ ط١ٓٛوٗ 
3

،ٚحٌّخىس حٌَحروش حٌظٟ 

، كٔذ وٍفش حالٓظؼّخٍ ٦كيحع (ريْٚ فخثيس)٠ظَحٚف ِزٍـغ  حٌمـَٚع غ١َ حٌّىخفآس " طٕض هٍٝ 

"حٚ ط١ٓٛن ح٤ٔشـش
4

 :   ، ًٌٚه كٔـذ حٌّٔـظ١٠ٛٓ ح٢ط١١ٓ

 دط 000.000.5يجهغ االضزضًبر ال َزغبوز : انًطزىي األول   : 

 انهُكم انزًىَهٍ نهًشروع ثبنُطجخ نهًطزىي األول: ( 1-4)عذول رلى 

انمرع 

 انجُكٍ  

لرع ثذوٌ فبئذح 

   (انىكبنخ )

انًطبهًخ 

 انشخظُخ  

 يظذر انزًىَم  

  انىزٌ انُطجٍ نهًظذر انزًىَم 1%  29%   70%  

 يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً وصبئك انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًظذر

 ٍَدط 000.000.10 إنً 5.000.001يجهغ االضزضًبر يٍ :انًطزىي انضب  . 

 انهُكم انزًىَهٍ نهًشروع ثبنُطجخ نهًطزىي انضبٍَ  : (2  )عذول رلى  

لرع ثذوٌ فبئذح  انمرع انجُكٍ  

   (انىكبنخ )

انًطبهًخ 

 انشخظُخ  

 يظذر انزًىَم  

                                                                                                                                                                                         

 .  5، صدنُم إَشبء يؤضطخحٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 1
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 حٌّئٍم 03/290حٌّويي ٚحٌّظُّ ٌٍََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 2011 حٌّئٍم فٟ ِخٍّ 11/103حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ - 3

 .  حٌٌٞ ٠ليى شَٚؽ ح٦هخٔخص حٌّميِش ٌٍشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن ِٚٔظٛح٘خ، حٌّخىس حٌؼخٌؼش2003ٓزظّزَ 6فٟ 
4
 حٌّئٍم 03/290حٌّويي ٚحٌّظُّ ٌٍََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 2011 حٌّئٍم فٟ ِخٍّ 11/103 حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ - 

 .   حٌٌٞ ٠ليى شَٚؽ ح٦هخٔخص حٌّميِش ٌٍشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن ِٚٔظٛح٘خ، حٌّخىس حٌَحروش2003ٓزظّزَ 6فٟ 
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  انىزٌ انُطجٍ نًظذر انزًىَم 2%  28%   70%  

 يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً وصبئك انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًظذر

ٔالكق أْ ٕ٘خن طوف١ف ِٓ حٌظىخ١ٌف حٌوخطش رخٌّشخ٠ٍن هّخ وخْ ه١ٍٗ ِٓ لزً طـيٍٚ - 

 %5حٌَّٓـَٛ حٌظٕف١ٌٞ حٌّشخٍ ا١ٌٗ أهالٖ، ك١غ طُ طوف١غ ِٔظٜٛ حٌّٔخّ٘ش حٌشوظ١ش ِـٓ 

 ىؽ ِٚـٓ 000.0005 ِـٓ طىٍفـش حالٓظؼّخٍ هٕيِخ ٠ىْٛ حٌّشَٚم ٠ٔخٚٞ أٚ حلً ِـٓ %1اٌـٝ 

 ىؽ 000.0005 ِـٓ طىٍفـش حالٓظؼّخٍ هٕيِخ ٠ىْٛ حٌّشَٚم حوزَ ِٓ %2 اٌـٝ 10%

ٌ٘ح حٌظوف١غ طُ طغـ١ظٗ ِٓ هالي ٍفن ِٔظٜٛ ِٔخّ٘ش حٌٛوخٌش .  ىؽ000.000.10.اٌٝ

ِـٓ طىٍفش حالٓظؼّخٍ هٕيِخ ٠ىْٛ % 29اٌٝ % 25رخٌمَع حٌظٟ طّٕلٗ ٤طلخد حٌّشخ٠ٍن، ِٓ 

 ِٓ طىٍفش حالٓظؼّخٍ هٕيِخ ٠ىْٛ حٌّشَٚم %28 اٌٝ %20حٌّشَٚم فٟ حٌّٔظٜٛ ح٤ٚي، ِٚٓ 

فٟ حٌّٔظٜٛ حٌؼخٟٔ، ٠ٚظُ حٌظ٠ًّٛ ؿزمخ ٌٌٖٙ حٌظ١غش ٚفك ِـّٛهش ِٓ حٌشَٚؽ طظّؼً فٟ
1

:  

  .طو٠َف حٌّئٓٔش ٠ٛ٘ٚش طخكذ أٚ أطلخد حٌّشَٚم- 

  :حٌّّٕٛف ِٓ ؿَف حٌٛوخٌش ٚحٌظٟ طظّؼً فٟ  حٌشَٚؽ حٌوخطش رخٌمَع ريْٚ فخثيس- 

  

 ِزٍغ حٌمَع .  

  ( ٠ِٛخ30+ ٕٓش ٚحكيس )فظَس حالٓظوّخي.  

  ( ٕٓٛحص حرظيحء ِٓ حٔظٙخء فظَس حالٔـخُ ٚ حٌّليىس رٕٔش05)فظَس حٌظٔي٠ي.  

 حُٓ رٕه، حٌٛوخٌش:  ٍلُ كٔخد طٔي٠ي حٌمَع ريْٚ فخثيس.  

 ٚحٌظٟ طظّؼً فٟ :حٌؼّخٔخص  : 

 .  ٍ٘ٓ حٌوظخى حٌّٕمٛي حٌّظلَن ٌظخٌق حٌٛوخٌش فٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش روي حٌزٕه- 

 .  حٌَ٘ٓ حٌل١خُٞ ٌٍظـ١ِٙحص ٌظخٌق حٌٛوخٌش فٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش روي حٌزٕه- 

  .حٌٕٔيحص ٤َِ- 

ٟٚ٘ طَو١زش ِخ١ٌش طمظظَ هٍٝ حٌّٔخّ٘ش حٌّخ١ٌش ٌظخكذ حٌّشَٚم  :انزًىَم انضُبئٍ 2.2.1

.ٚحٌمَع رـيْٚ فخثيس حٌظٟ طّٕلٗ حٌٛوخٌش، ىْٚ حٌٍـٛء اٌٝ حٌّئٓٔخص حٌّظَف١ش 
2

  ًٌٚه كٔذ 

  :ِٔظ١٠ٛٓ ّ٘خ

 دط   5.000.000يجهغ االضزضًبر ال َزغبوز : انًطزىي األول  

 انهُكم انزًىَهٍ نهًشروع ثبنُطجخ نهًطزىي األول  : (3-4)انغذول رلى 

 يظذر انزًىَم   انًطبهًخ انشخظُخ     (انىكبنخ )لرع ثذوٌ فبئذح 

  انىزٌ انُطجٍ نًظذر انزًىَم 71%  29%  

  يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً وصبئك انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًظذر

                                                             
1
 .  ٚػخثك ىحه١ٍش ٌيٜ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد-  

2
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 ٍَدط   انغذول 10.000.000دط إنً 5.000.001يجهغ االضزضًبر يٍ : انًطزىي انضب

 انهُكم انزًىَهٍ نهًشروع ثبنُطجخ نهًطزىي األول    : (4 )رلى 

 يظذر انزًىَم   انًطبهًخ انشخظُخ     (انىكبنخ )لرع ثذوٌ فبئذح 

  انىزٌ انُطجٍ نًظذر انزًىَم 72%  28%  

 يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً وصبئك انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًظذر

  ٔالكق أْ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فٟ ٌٖ٘ حٌظ١غش ٠ظلٍّْٛ حٌوـذء أٚ حٌظىٍفـش

حٌّشخ٠ٍن  حٌٕخطــش هـٓ حٔٔلخد حٌزٕٛن رّفَىُ٘، ٌٚ٘ح ِخ ٠شىً هخثك رخٌٕٔزش ٤طلخد

حالٓظؼّخ٠ٍش ِّـخ ٠ـوٍٙـُ ال ٠مزٍْٛ هٍٝ ٌٖ٘ حٌظ١غش ِٓ حٌظ٠ًّٛ هٍٝ هىْ ط١غش حٌظ٠ًّٛ 

حٌؼالػٟ، ٌٚ٘ح ٠وِٜ اٌـٝ  هـيَ لـيٍس أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش هٍٝ حٌظ٠ًّٛ حٌٌحطٟ 

ٌّشخ٠ٍوُٙ ،رخ٦ػخفش اٌٝ طؤػ١َ حٌَحفوش حٌّخ١ٌش هٍـٝ أٍرخف حٌّظٛلوش ٌٍّشَٚم، ك١غ ٠فؼً 

حٌّٔظؼَّْٚ ط٠ًّٛ ِشَٚهُٙ  رخٓظويحَ حٌمـَع،  ِظـٛلو١ٓ أْ ٠ظلظٍٛح هٍٝ هخثي حوزَ 

ِٓ طىٍفش حٌمَع، ٚرٌٌه طِىحى ل١ُ ح٤ٍرخف حٌّظلظً ه١ٍٙخ روي طٔي٠ي طىٍفـش حٌمَع 

  .،هخطش روي طوف١غ ٔٔذ حٌفٛحثي حٌزٕى١ش حٌظٟ ٓٛف ٔظـَق ا١ٌٙخ الكمخ

  : طّٕق ٔٛهخْ ِٓ ح٦هخٔخص حٌّخ١ٌش هالي َِكٍظ١ٓ: اإلػبَبد و االيزُبزاد 1.3

  :هالي ٌٖ٘ حٌَّكٍش، ٠ٔظف١ي طخكذ حٌّشَٚم ِٓ :يرحهخ اإلَغبز:1.3.1

 رخ٦ػخفش اٌٝ حٌمَع ريْٚ فخثيس حٌٌّوٍٛ أهالٖ، طّٕق حٌٛوخٌـش حٌٛؿ١ٕـش : اإلػبَبد يبنُخ

 ٌـيهُ طشغ١ً حٌشزخد ػالػش لَٚع أهَٜ ٌٍشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن ِٓ هالي
1 

. 

ى٠ٕخٍ ِٛؿٗ ٌٍشزخد كـخٍِٟ شـٙخىحص  (500.000)لَع ريْٚ فخثيس ٠ميٍ رؤّّخثش أٌف- 

حٌظىـ٠ٛٓ حٌّٕٟٙ اللظٕخء هَرش ٍٚشش ٌّّخٍٓش ٔشخؿخص حٌظَط١ض ٚ وَٙرخء حٌوّخٍحص ٚ حٌظيفجش 

  .ٚ حٌظى١١ف ٚحٌِؿخؿش ٚ ى٘ٓ حٌوّخٍحص ٚ ١ِىخ١ٔه ح١ٌٔخٍحص

ى٠ٕخٍ ٌٍظىفً رب٠ـخٍ حٌّلالص حٌّوظظش  (500.000)لَع ريْٚ فخثيس ٠ميٍ رؤّّخثش أٌف- 

  .٦كيحع أٔشـش ِٔظمَس

ى٠ٕخٍ ٌفخثيس حٌشزخد كخٍِٟ شـٙخىحص  (1.000.000)لَع ريْٚ فخثيس ٠ّىٓ أْ ٠زٍغ ١ٍِْٛ - 

حٌظوٍـ١ُ حٌوخٌٟ ٌٍظىفً رب٠ـخٍ حٌّلالص حٌّٛؿٙش ٦كيحع ِىخطذ ؿّخه١ـش ٌّّخٍٓـش حٌٕشـخؿخص 

حٌّظوٍمـش رّـخالص ؿز١ش ِٚٔخهيٞ حٌمؼخء ٚحٌوزَحء حٌّلخٓـز١ٓ ِٚلـخفلٟ حٌلٔـخرخص ٚ 

حٌّلخٓـز١ٓ حٌّوظّي٠ٓ ٚ ِىخطذ حٌيٍحٓخص ٚ حٌّظخروش حٌوخطش رمـخهخص حٌزٕخء ٚ ح٤شغخي 

 .  (). ()ٌٖ٘ حٌمَٚع حٌؼالػش ال طـّن ٚطّٕق اال ِٛػق فٟ حٌٍّلك ٍلُ   حٌو١ِّٛش ٚ حٌَٞ

  أطلخد حٌّشخ٠ٍن ح٠ٌٌٓ ٠ٍـئْٚ اٌٝ ط٠ًّٛ ػالػٟ رّٔخّ٘ش وً ِٓ حٌزٕه ٚ حٌٛوخٌش 

 .  حٌٛؿ١ٕـش ٌـيهُ طشغ١ً حٌشزخد ٚ طخكذ حٌّشَٚم ٚ فٟ َِكٍش اكيحع حٌٕشخؽ فمؾ

 فٟ اؿخٍ حٌظ٠ًّٛ حٌؼالػٟ طيفن حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً : رخفُغ َطت انفىائذ انجُكُخ

 حٌشـزخد 

                                                             

 .  7-6َِؿن ٓخرك، ص ص دنُم إَشبء يؤضطخ، حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 1
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 حٌظٟ طٕض 6، حٌّخىس 11/103ؿِءح ِٓ حٌفٛحثي هٍٝ حٌمَع حٌزٕىٟ، ؿزمخ ٌٍََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 

 : هٍـٝ

٠ُخىس هٓ حالِظ١خُحص حٌّٕظٛص ه١ٍٙخ فٟ حٌظش٠َن ٚحٌظٕل١ُ  حٌّوّٛي رّٙخ، ٠ٔظف١ي حٌشخد أٚ "

حٌشـزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن ِٓ طوف١غ فٟ ٔٔزش فخثيس لَٚع حالٓظؼّخٍحص حٌوخطش ربكيحع أٚ 

، ٠ليى ٌ٘ح ....ط١ٓٛن ح٤ٔشــش حاللظظخى٠ش حٌظٟ طّٕلٙخ ا٠خُ٘ حٌزٕٛن ٚحٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش، 

  :حٌظوف١غ هٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ

ِٓ حٌّويي حٌّي٠ٓ حٌٌٞ طـزمٗ حٌزٕٛن ٚحٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش روٕٛحْ حالٓظؼّخٍحص حٌّٕــِس % 80- 

فـٟ لـخهخص حٌفالكش ٚحٌظ١ي حٌزلَٞ ٚحٌزٕخء ٚح٤شغخي حٌو١ِّٛش ٚحٌَٞ ٚوٌح حٌظٕخهخص 

  . حٌظل١ٍ٠ٛش

ِٓ حٌّويي حٌّي٠ٓ حٌٌٞ طـزمٗ حٌزٕٛن ٚحٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش روٕٛحْ حالٓظؼّخٍحص حٌّٕـِس  60%- 

  .فٟ وً لـخهخص حٌٕشخؽ حاللظظخىٞ

    هٕيِخ طىْٛ حٓظؼّخٍحص حٌشخد أٚ حٌشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن فٟ ٚال٠خص حٌٙؼخد حٌو١ٍخ ٚ 

 ِٓ حٌّوـيي % 80 ٚ %95حٌـٕٛد طَفن ِويالص حٌظوف١غ حٌّٕظٛص ه١ٍٙخ أهالٖ طزخهخ اٌٝ 

 .  حٌّـي٠ٓ حٌـٌٞ طـزمٗ حٌزٕٛن ٚحٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش 

  ٚال ٠ظلًّ حٌّٔظف١ي أٚ حٌّٔظف١يْٚ ِٓ حٌمَع ٜٓٛ فخٍق ٔٔزش حٌفخثيس غ١َ حٌوخػن 

."ٌٍظوف١غ
11

    

 ٚحٌّظوٍمش رخٌظ١١َٔ 2013 ِخٍّ 11 حٌّئٍهش فٟ 01رخ٦ػخفش اٌٝ ًٌه ، ٚؿزمخ ٌٍظو١ٍّش ٍلُ 

حٌظشغ١ً فـٟ ٚال٠خص حٌـٕٛد ،حٌظخىٍس هٓ ح٠ٌَُٛ ح٤ٚي ، حٓظفخى أطلخد حٌّشخ٠ٍن 

حالٓظؼّخ٠ٍش فٟ ٚال٠خص حٌـٕٛد ِٓ  طوف١غ ٔٔزش حٌفخثيس هٍٝ حٌمَٚع حٌّّٕٛكش ِٓ ؿَف 

 ، رٙيف ٍفن وً حٌم١ٛى حٌظٟ %100حٌزٕٛن فٟ اؿخٍ حٌٛوخٌـش حٌٛؿ١ٕـش ٌـيهُ طشـغ١ً حٌشزخد رٕٔزش 

طلٛي ىْٚ طـ٠َٛ ٍٚف حٌّمخٌٚش ٌيٜ حٌشـزخد أطـلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فٟ ٚال٠خص 

.حٌـٕٛد 
2

     

 رخفُغ َطت انفىائذ انجُكُخ  : (5 )عذول رلى  

 حٌٛال٠خص  /حٌمـخهخص  ٚال٠خص حٌـٕٛد   ٚال٠خص حٌٙؼخد حٌو١ٍخ    حٌٛال٠خص ح٤هَٜ  

 حٌمـخهخص ًحص ح٠ٌٛٚ٤ش   %100  %95   %80 

 لـخهخص أهَٜ   %100  %80   %60  

 يٍ إػذاد انـبنت: انًظذر 

حٌفالكش، حٌَٞ،  حٌظ١ي حٌزلَٞ، حٌزٕخء ٚحالشغخي حٌو١ِّٛش : حٌمـخهخص ًحص حال٠ٌٛٚش ٟ٘- 

 .  ٚحٌظـٕخهش حٌظل١ٍ٠ٛش
                                                             

1
 حٌّئٍم 03/290حٌّويي ٚحٌّظُّ ٌٍََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ 2011 حٌّئٍم فٟ ِخ11/103ٍّ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ٌٞ ٍلُ - 

 .  6 حٌٌٞ ٠ليى شَٚؽ ح٦هخٔخص حٌّميِش ٌٍشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن ِٚٔظٛح٘خ،حٌّخىس 2003 ٓزظّزَ 6فٟ 
2
 .3 طظوٍك رظ١١َٔ حٌظشغ١ً فٟ ٚال٠خص حٌـٕٛد ، ص2013 ِخٍّ 11   ِئٍهش ف01ٟطو١ٍّش ٍلُ -  
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:طظّؼً فٟ :االيزُبزاد انغجبئُخ - 
 1 

  

ح٦هفخء ِٓ حٌَُٓ هٍٝ حٌم١ّش حٌّؼخفش ٌٍلظٛي هٍٝ ِويحص حٌظـ١ِٙ ٚحٌويِخص حٌظٟ طيهً - 

  .ِزخشَس فٟ حٔـخُ حٌّشَٚم

 ِٓ حٌلمٛق حٌـَّو١ش هٍٝ ِويحص حٌظـ١ِٙ حٌّٔظٍٛىس ٚحٌظٟ %5طـز١ك ِويي ِوفغ ٔٔزظٗ - 

  .طيهً ِزخشَس فٟ حٔـخُ حالٓظؼّخٍ

  .ح٦هفخء ِٓ كمٛق حٌظٔـ١ً هٍٝ حٌومٛى حٌّٕشجش ٌٍّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش- 

ٚطشًّ حالِظ١خُحص حٌـزخث١ش حٌّّٕٛكش ٌٍّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش  ٌّيس ػالػـش  يرحهخ االضزغالل 2.3.1

ٓـٕٛحص ريح٠ش ِٓ حٔـالق حٌٕشخؽ أٚ ٓظش ٕٓٛحص رخٌٕٔزش ٌٍّٕخؿك حٌوخطش، ٚطظّؼً ٌٖ٘ 

: 2 فٟ حالِظ١خُحص

ح٦هفخء حٌىٍٟ ِٓ حٌؼ٠َزش هٍٝ أٍرخف حٌشَوخص ٚحٌؼ٠َزش هٍٝ حٌيهً ح٦ؿّـخٌٟ ٚحٌَٓـُ - 

هٕيِخ ٠ظوٙي حٌشخد حٌّٔظؼَّ  (2)هٍـٝ حٌٕشخؿخص ح١ٌّٕٙش، ٚطّظي فظَس ح٦هفخء ٌّيس ٕٓظ١ٓ 

  .هّخي هٍٝ ح٤لً ٌّيس غ١َ ِليٚىس (03)رظٛك١ف ػـالع 

ح٦هفخء ِٓ حٌَُٓ حٌومخٍٞ هٍٝ حٌزٕخ٠خص ٚحٌّشخءحص ح٦ػـخف١ش حٌّوظظـش ٌٕشـخؿخص - 

  .حٌّشـخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش

ح٦هفخء ِٓ حٌىفخٌش حٌّظوٍمش رلٔٓ حٌظٕف١ٌ رخٌٕٔزش ٌٍٕشخؿخص حٌلَف١ش ٚحٌّئٓٔخص حٌّظـغَس - 

  .  هٕـيِخ ٠ظوٍك ح٤َِ رظ١َُِ حٌّّظٍىخص حٌؼمخف١ش

رخ٦ػخفش ٌٌٖٙ ح٦هفخءحص ِٓ ىفن حٌؼَحثذ طؤطٟ طيحر١َ ؿي٠يس ٌيهُ ٌ٘ح حالِظ١خُ ،ربهؼـخم 

حٌّشـخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌـي٠يس ٌيفن حٌؼ٠َزش رظفش طي٠ٍـ١ش، روي ٔٙخ٠ش ِيس ح٦هفخء، ٌٚ٘ح هٍٝ 

  3:حٌشىً حٌظخٌٟ

 % 30حٌٕٔش ح٤ٌٚٝ ِٓ ح٦هؼخم حٌؼ٠َزٟ - 

 % 50حٌٕٔش حٌؼخ١ٔش ِٓ ح٦هؼخم حٌؼ٠َزٟ - 

 % 75حٌٕٔش حٌؼخٌؼش ِٓ ح٦هؼخم حٌؼ٠َزٟ - 

  % 100حٌٕٔش حٌَحروش ِٓ ح٦هؼخم حٌؼ٠َزٟ - 

  ٓٚكظٝ طظّىٓ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ِٓ حٌوًّ ٚحٌظـٍٛ أىٍؽ اؿَحء، ٌظوظ١ض ِخال ٠مً ه

 ِٓ حٌّشخ٠ٍن حٌو١ِّٛش حٌّل١ٍش ِٓ حؿً حٌظٕف١ٌ ِٓ لزً حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌٌّّٛش 20%

 .  ِٓ ؿَف حٌٛوخٌش

٠ظوٍك حٓظؼّخٍ حٌظ١ٓٛن رخٌّئٓٔخص حٌّظغَس ٚحٌّٕـِس فٟ اؿخٍ حٌٛوخٌش  :اضزضًبر انزىضُغ .2

حٌٛؿ١ٕـش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، ٚحٌظٟ طـّق اٌٝ ط١ٓٛن ليٍحطٙخ ح٦ٔظخؿ١ش فٟ ٔفْ حٌٕشـخؽ أٚ 

   .ٔشـخؽ ِـَطزؾ رخٌٕشخؽ ح٤طٍٟ

ٌالٓظفخىس ِٓ ط٠ًّٛ حٓـظؼّخٍ : شروؽ انزأهُم انىاعت رىفرهب فٍ اضزضًبر انزىضُغ 1.2

    1 :حٌظٛٓـ١ن ، ٠ــذ حٓظ١فخء حٌشَٚؽ ح٢ط١ش

                                                             
1
  -www.ansej.org.dz  le 02 /01/2013 h 09  45-  

2
 .  8َِؿن ٓخرك، ص  دنُم إَشبء يؤضطخ،حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد،- 

 .   41، ص يرعغ ضبثكٌوٍف كٕٔش، - 2
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   .ِٓ حٌمَع حٌزٕىٟ% 70طٔي٠ي ٔٔزش - 

   .طغ١١َ ؿ٠َمش حٌظ٠ًّٛ ِٓ ػالػٟ اٌٝ ػٕخثٟ طٔي٠ي وخًِ حٌمَع حٌزٕىٟ فٟ كخٌش طغ١١َ حٌزٕه أٚ- 

   .ِٓ حٌمَع ريْٚ فخثيس فٟ كخٌش حٌظ٠ًّٛ حٌؼٕخثٟ% 70طٔي٠ي ٔٔزش - 

 ٓـٕٛحص فـٟ 06 ٕٓٛحص حٓظغالي فٟ حٌّٕخؿك حٌوخى٠ـش أٚ 03طظ٠َق رخٌٛؿٛى ٦ػزخص - 

  .حٌّٕـخؿك حٌوخطش

   .حٌـزخث١ش ٌّوَفش حٌظـٍٛ حال٠ـخرٟ ٌٍّئٓٔش حٌّظغَس طمي٠ُ حٌلظ١ٍش- 

٠ٛؿي ٔٛهخْ ِٓ حٌظ٠ًّٛ فٟ اؿخٍ  وّخ ٓزك ٚحْ حشَٔخ ا١ٌٗ،: أشكبل انزًىَم انًمزرحخ 2.2 

حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕـش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد رخٌٕٔزش الٓظؼّخٍ حٌظ١ٓٛن، وّخ ٘ٛ حٌلخي فٟ حٓظؼّخٍ 

 ِال١٠ٓ ى٠ٕخٍ ؿِحثَٞ رخٌٕٔزش ٌظ١غظٟ 10ح٦ٔشخء ك١غ ال ٠ّىٓ أْ طظــخُٚ وٍفش حالٓظؼّخٍ 

   .حٌظ٠ًّٛ حٌّليىس فٟ اؿخٍ حٌٛوخٌش

 ح٦هخٔخص حٌّخ١ٌش :اإلػبَبد انًبنُخ وااليزُبزاد انغجبئُخ انخبطخ ثبالضزضًبر انزىضؼٍ 3.2 

ٚحالِظ١ـخُحص حٌـزخث١ش حٌّّٕٛكش فٟ حٓظؼّخٍ ح٦ٔشخء ٟ٘ ٔفٔٙخ رخٌٕٔزش الٓظؼّخٍ طٛٓـ١ن حٌمـيٍحص 

ِىخطذ ؿّخه١ش، لَع - ح٦ٔظخؿ١ـش  ٌٍّشـَٚم حالٓظؼّخٍٞ، رخٓظؼٕخء ح٦هخٔخص ح٦ػخف١ش حٌؼالػش

   .حٌظـٟ ٓزك ح٦شخٍس ا١ٌٙخ- حٌىَحء ٚ ٍٚشخص ِظٕمٍـش 

طُذوق انكفبنخ انًشزركخ نؼًبٌ أخـبر انمروع انًًُىػ إَبهب نهشجبة روٌ : انًـهت انراثغ

   2:انًشبرَغ

ٚػن حٌظٕيٚق طلض ٚطخ٠ش حٌٔـ١ي ٠ُٚـَ حٌوّـً ٚ حٌظشـغ١ً ٚ حٌؼـّخْ : رؼرَف انظُذوق- 1

حالؿظّخهٟ، ٚ ِٛؿٕٗ ٌيٜ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ٚ ٠ظّظـن رخٌشوظـ١ش حٌّو٠ٕٛـش ٚ 

حالٓظمالي حٌّخٌٟ ،٠ي٠َ حٌظٕيٚق ِـٍْ ح٦ىحٍس ٚ ١ٔ٠َٖ حٌّي٠َ حٌوخَ ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ 

  .طشـغ١ً حٌشزخد

طُ أشخء طٕيٚق حٌىفخٌش حٌّشظَوش ٌؼّخْ أهـخٍ حٌمَٚع حٌّّٕٛف ا٠خ٘خ : دور انظُذوق- 2

ٌٍشـزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن ِٓ حؿً ػّخْ حٌمَٚع حٌظٟ طّٕلٙـخ حٌزٕـٛن ٚحٌّئٓٔـخص حٌّخ١ٌـش 

   .ٌٍّشـخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌّليػش فٟ اؿخٍ ؿٙخُ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد

 حٌّٔظؼ٠َّٓ اٌٝ حٌّئٓٔخص حٌّمَػش لزً  ٠ىًّ حٌظٕيٚق حٌؼّخٔخص حٌّميِش ِٓ 

   :ٚحٌّظّؼٍش فٟ (حٌزٕٛن)

ٍ٘ٓ حٌظـ١ِٙحص رخٌيٍؿش ح٤ٌٚٝ ٌظخٌق حٌزٕه أٚ حٌّئٓٔخص حٌّخ١ٌش، ٚفٟ حٌيٍؿـش حٌؼخ١ٔـش - 

 . ٌظـخٌق حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد

 . طل٠ًٛ حٌظؤ١ِٓ ِظويى ح٤هـخٍ ٌفخثيس حٌزٕه- 

  .ٍ٘ٓ ح٤ؿِٙس حٌّظٕمٍش - 

٠ظّؼً حٌّٕوَؿْٛ فٟ طٕيٚق حٌؼّخْ فٟ وً ِٓ حٌزٕٛن حٌظـٟ : انًُخرؿىٌ فٍ انظُذوق- 3

طّـٕق حٌمَٚع ٌظ٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فٟ اؿخٍ ؿٙخُ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً 

                                                                                                                                                                                         

 .  10َِؿن ٓخرك، ص دنُم إَشبء يؤضطخ، حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 3

 .  12، صانًرعغ انطبثك - 1
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حٌشزخد ٚحٌشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن ح٠ٌٌٓ حهظخٍٚح ط١غش حٌظ٠ًّٛ حٌؼالػٟ ٦ٔـخُ أٚ ط١ٓٛن 

    .ِشخ٠ٍوُٙ

 ٠ٕوَؽ حٌشخد طخكذ حٌّشَٚم فـٟ طـٕيٚق حٌىفخٌـش :كُفُخ االَخراؽ فٍ انظُذوق- 4

حٌّشـظَوش ٌؼّخْ أهـخٍ حٌمَٚع حٌّّٕٛف ا٠خ٘خ حٌشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن روي طز١ٍغ حٌّٛحفمش 

حٌزٕى١ش، ٚلزً طٔـ١ٍُ لـَحٍ ِٕق حالِظ١خُحص ِٓ لزً ِظخٌق حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، 

  .فخٔوَحؿٗ ٠ٔزك ط٠ًّٛ ِشَٚهٗ

   ٠لٔذ ِزٍغ حالشظَحن فٟ طٕيٚق حٌىفخٌش حٌّشظَوش ٌؼّخْ أهـخٍ حٌمَٚع حٌّّٕـٛف 

   .ا٠خ٘ـخ حٌشـزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن هٍٝ أٓخّ ِزٍغ حٌمَع حٌزٕىٟ حٌّّٕٛف ِٚيطٗ

    ٠مَٛ طخكذ حٌّشَٚم ريفن حالشظَحن ىفوش ٚحكيس فٟ حٌلٔخد حٌّلٍـٟ ٌظـٕيٚق حٌىفخٌـش 

حٌّشـظَوش ٌؼّخْ أهـخٍ حٌمَٚع حٌّّٕٛف ا٠خ٘خ حٌشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن، طميٍ ٔٔزش حالشظَحن 

 .  ِـٓ ِزٍـغ حٌمَع حٌٌٞ ٠ّٕلٗ حٌزٕه % 0.35  رـ

 يرافمخ و ركىٍَ انشجبة أطحبة انًشبرَغ االضزضًبرَخ  : انًـهت انخبيص

 طمَٛ حٌٛوخٌش رَّحفمش أطلخد حٌّشخ٠ٍن  ٌٍلظٛي هٍٝ حٌمَع حٌزٕىٟ ٚح٦هخٔخص    

ٚحالِظ١ـخُحص حٌظـٟ طّٕلٙخ حٌيٌٚش الٔـخُ حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ ٚحٓظغالٌٗ هٍـٝ أكٔـٓ ٚؿـٗ ، 

   .ٚوـٌح طىـ٠ٛٓ أطـلخد حٌّشَٚهخص حالٓظؼّخ٠ٍش كٛي طم١ٕخص ط١١َٔ حٌّئٓٔخص

طمَٛ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشـغ١ً حٌشـزخد : يرافمخ أطحبة انًشبرَغ االضزضًبرَخ .1

رخالٓـظمزخي ٚح٦هالَ ٚ حٌظٛؿ١ٗ ٚ حالٓظشخٍس هالي وً ِٔخٍ أشخء أٚ طٛٓـ١ن حٌّشـَٚم 

حالٓـظؼّخٍٞ ٚ وـٌح حٌّظخروش فٟ َِكٍش حالٓظغالي، ِٓ هالي طى٠ٛٓ فَق ِٓ حٌَّحفم١ٓ، ِّٙظُٙ 

:حٌَث١ٔـ١ش ِٔـخهيس َِٚحفمش أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ، ٚفك حٌَّحكً حٌظخ١ٌش 
1

  

حالطظخي ح٤ٚي رفَم أٚ ٍِلمش حٌٛوخٌش ِٓ أؿً ح٦هالَ ٚ حٌظٛؿ١ـٗ ، :االضزمجبل و إػالو1.1.1

   :ؿٍٔش اهالَ ؿّخه١ش طّٔق رـ ١ٍ٠ٙـخ

  .أْ طىْٛ ٌيٜ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فىَس ٚحػلش هٓ ؿٙخُ حٌٛوخٌش- 

  .حٌظوخٍف ر١ٓ أطلخد حٌّشخ٠ٍن ٌّمخٍٔش ٚ طم١١ُ أفىخٍُ٘ ٦ٔشخء ِشَٚم حٓظؼّخٍٞ ؿي٠ي- 

  :ػُ ١ٍ٠ٗ حٌٍمخء حٌفَىٞ ح٤ٚي، ٚحٌٌٞ ٠ّٔق رـ

  .الخِش هاللش ر١ٓ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ٚ ر١ٓ َِحفمه- 

  .أْ ٠ىْٛ ٤طلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فىَس ٚحػلش هٓ حٌٕشخؽ حٌَّطمذ- 

  .اػزخص ِئ٘الص ٚ ِىظٔزخص ح١ٌّٕٙش ٤طلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش- 

 .   حٌّشخٍوش فٟ ىٍحٓش ٓٛق حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ- 

 :   ١ٓٔخُ٘ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش فٟ ؿّن حٌّوٍِٛخص ِٓ أؿً:عًغ انًؼهىيبد 2.1.1

  .١٘ىٍش حٌّوـ١خص حٌّـّوش كٛي حٌٔٛق حٌّلظًّ- 

  .طلي٠ي حهظ١خٍ حٌظـ١ِٙحص حٌّٛحفمش ٌّشَٚهه- 

  .طلي٠ي حهظ١خٍحص حٌّٛحٍى حٌزش٠َش- 

                                                             

1  www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 45 
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  .طلي٠ي حالهظ١خٍحص حٌمخ١ٔٛٔش- 

 .  طلي٠ي حٌّٛحٍى حٌّخ١ٌش حٌؼ٠ٍَٚش ٦ٔـخُ حٌّشَٚم- 

 .  حلظظخى٠ش- ٠ظُ طم١١ُ حٌّشَٚم هٍٝ أٓخّ ِوـؾ هًّ أٚ ىٍحٓش طم١ٕش3.1.1

 ٠ظُ طم١١ُ حٌّشَٚم طم١ٕخ ٚ حٌّٛحفمش ه١ٍٗ ِٓ ؿَف ٌـٕش حٔظمخء، حهظّخى ٚ ط٠ًّٛ  4.1.1

حٌّشخ٠ٍن
1

 .  ، لظـي حطوخً لَحٍ حٌظ٠ًّٛ

 روي لزٛي حٌّشَٚم ٚ حٌّٛحفمش هٍٝ ط٠ٍّٛٗ، ٠ٔظف١ي طخكذ حٌّشَٚم حالٓـظؼّخٍٞ   5.1.1

 .  اؿزخ٠ٍـخ ِـٓ طى٠ٛٓ فٟ طم١ٕخص ط١١َٔ حٌّئٓٔخص، لزً ط٠ًّٛ ٔشخؿٗ

٠ٕزغٟ هٍٝ طخكذ حٌّشَٚم حالٓـظؼّخٍ ٠بهظ١ـخٍ :  اإلَشبء انمبَىٍَ و رًىَم انًشروع6.1.1

 .  حٌظـ١غش حٌمخ١ٔٛٔش ٌّشَٚهٗ ٚ اطّخَ حٌٍّف ِٓ أؿً حٌظ٠ًّٛ

 .   طميَ حٌٛوخٌش وً ىهّٙخ ٌٍلظٛي هٍٝ لَع رٕىٟ.1.71

هٕي حٔـالق ٔشخؽ حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ، ٠ظُ حٌم١خَ ر٠ِخٍحص رظفش ِٕظلّـش ِـٓ ؿـَف  8.1.1

حٌَّحفـك ٦هـخء ٔظخثق ٌظخكذ حٌّشَٚم ٚ حٌَفن ِٓ كلٛف حٌٕـخف ٚ طـ٠َٛ حٌّشَٚم 

 .  حالٓظؼّخٍٞ

  :وً ٌٖ٘ حٌَّحكً طظٍوض فٟ حٌّوـؾ حٌظخٌٟ - 

(  ثبنُطجخ إلَشبء يشبرَغ عذَذح )يخـؾ يراحم انًرافمخ  : (2)انشكم رلى 

 

 .9، صدنُم إَشبء يؤضطخحٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، : انًظذر

                                                             

  طؼُ ٌٖ٘ حٌٍـٕش وخفش حٌشَوخء حٌّل١١ٍٓ ٌٍـٙخُ رّخ فٟ ًٌه حٌزٕٛن ِٓ أؿً: ٌـٕش حٔظمخء، حهظّخى ٚ ط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن- 1

 .  حٌّٛحفمش هٍٝ ط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش رلؼٍٛ حٌشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن
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أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّشخ٠ٍن حٌوخطش رظ١ٓٛن حٌٕشخؽ حاللظظخىٞ، فظظمٍض هيس َِحكً ٚطوظفٟ ِٓ  

ِوــؾ َِحكً حٌَّحفمش ، وخالٓظمزخي ٚح٦هالَ ٚ حٌظل١ْٔ ،ٚطى٠ٛٓ طخكذ حٌّشَٚم ، ٌىٓ 

ٕ٘خن َِحكـً أٓخ١ٓش فٟ حٌو١ٍّش ال ٠ّىٓ حالٓظغٕخء هٕٙخ ، ٚحٌّظّؼٍش ؿّن حٌّوـ١خص ِٓ حؿً 

طم١١ُ حٌّشَٚم ِـٓ ؿَف ٌـٕش حالٔظمخء ٚحهظّخى ٚط٠ًّٛ حٌّشخ٠ٍن ،ٚحٌظٟ طّٕق حٌّٛحفمش هٍٝ 

 :   حٌظ٠ًّٛ ،ٚأـخُ حٌّشَٚم    وّخ ٘ٛ ِٛػق فٟ حٌشىً حٌظخٌٟ

  (ثبنُطجخ نزىضُغ يشبرَغ لبئًخ )يخـؾ يراحم انًرافمخ  : (3  )انشكم رلى    

 

 
 

  .11دنُم إَشبء يؤضطخ، ص: انىكبنخ انىؿُُخ نذػى رشغُم انشجبة: انًظذر

٠وظّي ٔـخف ٚ طـٍٛ حٌّشَٚم هٍٝ لـيٍس : ركىٍَ انشجبة أطحبة انًشبرَغ االضزضًبرَخ .2

طخكزٙخ ػّٓ ِل١ؾ طـخٍٞ ىحثُ حٌظغ١َ، ٌٌٙح حٌٔزذ، ؿوٍض حٌٛوخٌـش طىـ٠ٛٓ حٌشـزخد  طٔـ١١َ 

   .أطـلخد حٌّشخ٠ٍن ػ٠ٍَٚخ لزً ط٠ًّٛ ِشخ٠ٍوُٙ

         ك١غ لخِض حٌٛوخٌش رٛػن رَٔخِؾ طى٠ٛٓ ٠ٔظـ١ذ ٌالكظ١خؿخص ٚ حٌظوٛرخص حٌظٟ 

٠ّٔق ٌُٙ ح٦ؿالم، رفؼً أٍٓٛد ًٓٙ ٚ هٍّٟ، . ٠ٛحؿٙٙخ غخٌزخ حٌشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن

 .  هٍٝ حٌّزـخىة ح٤ٓخٓـ١ش الٔـالق ِشَٚهُٙ حالٓظؼّخٍٞ ٚ ط١١َٔ٘خ
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     كخ١ٌخ، ٌيٜ وً فَم ِلٍٟ ِىْٛ حٓظفخى ِٓ طى٠ٛٓ كٛي حٌز١يحغٛؿ١ش ٚ ِلظـٜٛ حٌّـٛحى ، 

ٚطٔـ١َ رَِـش حٌيٍٚحص حٌظى١ٕ٠ٛش ٚ طـز١مٙخ، ِل١ٍخ ِٓ ؿَف حٌّىْٛ رخٌظشخٍٚ ِن ِـي٠َ حٌفـَم 

:، ٠ٚظؼـّٓ رَٔخِؾ طى٠ٛٓ حٌشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن أٍرن ِٛحى ٟ٘
 1

 

 .   اؿَحءحص ح٦ٔشخء ًحص حٌظٍش رخٌّل١ؾ حاللظظخىٞ ٚ حالؿظّخهٟ:يبدح اإلَشبء- 

 .   ىٍحٓش حٌٔٛق:يبدح انزطىَك- 

 .   ح٦ؿَحءحص ٚ ح٤ْٓ حٌؼ٠َز١ش:يبدح انؼرائت- 

 .   ح١ٌِّح١ٔش، ط١١َٔ حٌو٠ِٕش، طل١ًٍ حٌظىخ١ٌف ٚ حٌّٕظـخص:يبدح انزخـُؾ انًبنٍ- 

حظُهخ َشبؽ انىكبنخ فٍ يغبل رًىَم انًشـبرَغ االضـزضًبرَخ  ويكىَـبد : انًجحش انضبٍَ

 .   دراضبد انغذوي انخبطخ ثهب

   رخٌٕلَ ٌـز١وش حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد وّئٓٔش ه١ِّٛش طمَٛ رّـٕق 

طٔـ١ٙالص  ٤طـلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ، ٚطٛؿ١ُٙٙ ِٚٔخهيطُٙ هٍٝ رٍٍٛس فىَس حٌّشَٚم، 

   .َِٚحفمظُٙ أػٕخء ىٍحٓـش ٚاهـيحى ٚطم١١ُ حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ 

يكىَبد دراضبد انغذوي االلزظبدَخ ثبنُطجخ نهًشبرَغ انًًىنخ يٍ : انًـهت األول

    ANSEJؿرف

دنُم إَشـبء يؤضطـخ "   طمظَف حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ِٓ هالي حٌىظ١ذ 

 هٍـٝ أطلخد ح٤فىخٍ حالٓظؼّخ٠ٍش طٛؿ١ٙخص هخِش ِٓ أؿً اهيحى ىٍحٓش هٓ "يظـغرح 

حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌوخطش رٙـُ ، رّوظٍف حٌـٛحٔذ حاللظظخى٠ش ٚحٌزش٠َش، حٌظم١ٕش ٚحٌّخ١ٌش، 

 .  ٚحٌمخ١ٔٛٔش

   ٚحٌٔئحي حٌّـَٚف ٕ٘خ ً٘ ٌٖ٘ حٌيٍحٓخص أٚ حٌوـٛحص ح٦هيحى٠ش ٌٍّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش 

وخف١ش ِـٓ أؿـً طم١١ُ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش؟ ًٚ٘ ٠ظُ طـز١ك ًٌه هٍٝ حٍع حٌٛحلن أَ ٟ٘ هزخٍس 

 هٓ طٛؿ١ٙخص هخِش ٠ّىـٓ هيَ حالٌظِحَ رٙخ؟  

  ٚلزً ح٦ؿخرش هٍٝ ٌٖ٘ حٌظٔخإالص ٠ـذ أْ ٔمَٛ رمَحءس ٔمي٠ش فٟ ِؼّْٛ ٌ٘ح حٌي١ًٌ 

   :حٌٌٞ طمظَكٗ حٌٛوخٌش

طشًّ ه١ٍّش ح٦ٔشخء هيس َِحكـً ٠ــذ هٍـٝ أطـلخد حٌّشـخ٠ٍن : خـىاد إَشبء انًشروع .1

:حالٓظؼّخ٠ٍش طوـ١ٙخ ِن َِحفمش حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ،طظّؼً فٟ 
2

 

 

  :اْ فىَس حٌّشَٚم ٟ٘ ٔظ١ـش: انجحش ػٍ انفكرح 1.1 

    . ِالكلش ٍٓٛوخص ٚطظَفخص ح٤فَحى فٟ ك١خطُٙ ح١ِٛ١ٌش- 

  .٠ُخٍس حٌظخٌٛٔخص ٚحٌّوخٍع- 

  .حٌّلخىػخص ِن طخٔوٟ ِٚٔظوٍّٟ حٌّٕظـخص ٚحٌويِخص - 

ٌىٓ فٟ حٌٛحلن حٌوٍّٟ ٠ـذ أْ طزيأ فىَس حٌّشَٚم ِٓ هالي ِٓ ىٍحٓش أّٔخؽ حالٓظٙالن - 

ٚح٦ٔظـخؽ أٚ ِٓ ر١خٔخص حٌظخىٍحص ٚحٌٛحٍىحص، ِٚٓ ِـّٛهش ح٤فىخٍ حٌظٟ ٠ظُ حٌلظٛي ه١ٍٙخ 

                                                             
1
  -www.ansej.org.dz le 02/01/2013 h 09 -45   

 .  2 ، َِؿن ٓخرك ، صدنُم إَشبء يؤضطخحٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد ، - 2

http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
http://www.ansej.org.dz/
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ِٓ حٌّظخىٍ حٌّوظٍفش حٌّظويىس ٠ّىٓ طلي٠ي ِـّٛهش ِٓ ح٤فىخٍ حٌـي٠َس رخال٘ظّخَ ٚحٌيٍحٓش 

حٓظٕخىح اٌٝ روغ حٌّئشَحص حٌظٟ ٠ّىٓ حالٓظَشخى رٙخ فٟ طل١ًٍ حالهظ١خٍ حٌٕٙخثٟ ٌّـّٛهش 

  : ح٤فىخٍ،ٌٔوَ ِٕٙخ

ِيٜ طٛحفَ ٍأّ حٌّخي حٌّـٍٛد ٌظ٠ًّٛ حٌّشَٚم حٌّمظَف ِن حٌليٚى حٌمظٜٛ حٌّّٔٛف رٙخ - 

  .ٌٍّٔـ طؼَّ ٚه١ٍٗ ٠ظُ حٓظزوخى حٌّشَٚهخص حٌظٟ طفٛق ٌٖ٘ حٌليٚى

ً٘ حٌّشَٚهخص حٌّمظَكش طيهً ػّٓ حٌّشَٚهخص حٌّّٔٛف رٙخ، ك١غ أْ حٌيٌٚش لي ال طّٔق - 

٥ٌفـَحى  أٚ ٌٍشَوخص حٌوخطش ربلخِش ِشخ٠ٍن ِو١ٕش ٌيٚحهٟ أ١ِٕش أٚ أْ ِؼً ٌٖ٘ حٌّشخ٠ٍن 

طيهً فٟ اؿخٍ ٔشـخؽ حٌيٌٚش، وٌٌه لي طؼن حٌيٌٚش ل١ٛىح ِو١ٕش هٍٝ أشخء روغ حٌّشخ٠ٍن 

  .وخٌّشَٚهخص حٌظـٟ طـئػَ هٍـٝ حٌز١جش

ِيٜ طٛحفك حٌّشَٚهخص حٌّوظخٍس ِن حٌم١ٛى حٌظٟ طؼوٙخ حٌيٌٚش وم١ٛى طل٠ًٛ حٌوٍّش أٚ ل١ٛى - 

  .حالٓـظ١َحى ِؼال

ِلخٌٚش حالٓظفخىس ِٓ لٛح١ٔٓ حالٓظؼّخٍ وخ٦هفخءحص حٌـَّو١ش أٚ ح٦هفخء ِٓ حٌؼَحثذ ٌّيس - 

ِو١ٕش ٌزوغ حٌّشخ٠ٍن، أٚ ط١ّٕش ِٕخؿك طٕخه١ش ِو١ٕش، أٚ طشـ١ن حٌيٌٚش ٌٍّشَٚهخص حٌظٟ طظُٔ 

ؿـخرن طىٌٕٛـٛؿٟ كي٠غ، أٚ حٌظٟ طٕظؾ ٍٓوخ ٌالٓظٙالن حٌّلٍٟ ٌظلً ِلً حٌـٛحٍىحص، أٚ 

  . حٌّشـَٚهخص حٌظـٟ طٔـظويَ حٌوخِخص حٌّل١ٍش

 روي حٌظلمك ِٓ حٌظلف١ِحص حٌشوظ١ش ٦ٔشخء ِشَٚم ِٚٓ طلش حٌفىَس :إػذاد انًشروع 1.2 

حالٓـظؼّخ٠ٍش ربِىخْ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حٌشَٚم فٟ اهيحى ىٍحٓش ؿيٜٚ  ٌّشَٚهخطُٙ، حٌظٟ 

  :طظؼّٓ هّْ ؿٛحٔـذ وزَٜ، ٟ٘

  .حٌـخٔذ حٌظ٠ٛٔمٟ- 

  .حٌـخٔذ حٌزشَٞ- 

  .حٌـخٔذ حٌظمٕٟ- 

  .حٌـخٔذ حٌّخٌٟ- 

 .  حٌـخٔذ حٌمخٟٔٛٔ- 

٠مَٛ حٌّٔظؼَّ هالٌٙخ ريٍحٓش حٌـيٜٚ حٌظ٠ٛٔم١ش ٌٍّشَٚم ِٓ هالي، : انغبَت انزطىَمٍ. 2

:طلي٠ي حٌّٕظـٛؽ ريلش ػُ اهيحى هـش ٌـّن حٌّوٍِٛخص ِٓ حؿً
1

  

  .ٔمخؽ حٌمٛس، ٔمخؽ حٌؼوف: ِوَفش حٌّٕخف١ٔٓ- 

.... ِٓ ٠شظَٞ ؟ ٚرؤٞ ٚط١َس حٌٔٓ، حٌفجخص حالؿظّخه١ش ح١ٌّٕٙش، ِٔخٍ حٌشَحء)ِوَفش حٌـٍذ - 

  (؟

  .طلي٠ي حٌّز١وخص حٌّظٛلوش- 

  .ٚػن حٓظَحط١ـ١ش طـخ٠ٍش، ف١ّخ ٠وض ح٤ٓوخٍ ٚحٌظ٠ُٛن ٚحالطظخي- 

فٟ ٌ٘ح ح٦ؿخٍ فخْ ِظـٍزخص حٌٔٛق ِٓ أُ٘ حٌّوخ١٠َ حٌظٟ طٔـظويِٙخ حٌٛوخٌـش فـٟ حٔظمـخء - 

ليٍس حٌٔٛق هٍٝ حٓظ١وخد حٌّشخ٠ٍن : حٌّشـخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش، ٚٔمظي رّظـٍزخص حٌٔٛق

حالٓظؼّخ٠ٍش حٌـي٠يس ٓـٛحء هٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌٔٛق حٌّلٍٟ رخٌٕٔزش ٌٍّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌظٟ 
                                                             

 .  3-2، ص صانًرعغ انطبثك- 1
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طٕشؾ هٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌّلٍـٟ،  ٚهٍـٝ ِٔظٜٛ حٌٔٛق حٌٛؿٕٟ رخٌٕٔزش  ٌٍّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش 

.حٌظٟ طٕشؾ هٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌٛؿٕٟ
1

   

  فّؼال حطوخً لَحٍ ٚلف ط٠ًّٛ ِشخ٠ٍن حٌٕمً، رٔزذ رٛحىٍ فشً حٌّشَٚم ٌِٕ حٌزيح٠ش وْٛ 

ٓٛق حٌٕمـً كخ١ٌخ رٛال٠خص حٌٛٓؾ ٚحٌشّخي طوَف طشزوخ وز١َح، اػخفش اٌٝ أْ كَوش حٌٕمً 

رخٌـِحثَ فٟ طــٍٛ ِٔـظَّ هخطش ِن كٍٙٛ حٌظَحِٛحٞ ٚ ح١ٌّظَٚ ٚطلي٠غ هـٛؽ حٌٔىه 

حٌلي٠ي٠ش ٚحٌمـخٍحص، رخ٦ػخفش اٌٝ ٚوـخالص وَحء ح١ٌٔخٍحص، ح٤َِ حٌٌٞ ١ٓئػَ فٟ حٌّٔظمزً 

أِخ فٟ ٚال٠خص حٌـٕٛد فىً حٌّشخ٠ٍن  رـَلش ِزخشَس هٍٝ ٔشخؽ حٌّشخ٠ٍن فٟ ٌ٘ح حٌّـخي،

ِمزٌٛش ريْٚ حٓظؼٕخء ٤ٔٙخ طزمٝ ِٓ حٌّٕخؿك حٌوخطش ٚحٌظٟ طٔـوٝ حٌٛوخٌـش ٦ٔشخء حوزَ هيى 

ِّىٓ ِٓ حٌّشخ٠ٍن ف١ٙخ ،طّخش١خ ِن كخؿ١خص ٚهظٛط١خص وً ٚال٠ش طـلَح٠ٚش،  فـؤٞ  

. ِشَٚم ٠ىْٛ فٟ فخثيس حٌّٕـمش ٠ىْٛ ِمزٛال
2

  

ٌىٓ فٟ حٌٛحلن حٌوٍّٟ ٔالكق غ١خد وخًِ ٌيٍحٓش حٌـيٜٚ حٌظ٠ٛٔم١ش
3

، أٍؿوٗ حٌوخ١ٍِٓ فٟ 

:حٌٛوخٌش اٌٝ هـيس أٓزخد أّ٘ٙخ
4

   

  .طوٛرش طلي٠ي كـُ حٌـٍذ حٌيحهٍٟ هٍٝ حٌٍٔوش حٌظٟ ٓٛف ٠ٕظـٙخ حٌّشَٚم - 

طوٛرش طلي٠ي كـُ ح٦ٔظخؽ حٌيحهٍٟ ًٚ٘ ٠غـٟ حٌـٍذ حٌّلٍٟ، ٚفٟ كخٌش ٚؿٛى هـِ ر١ٓ - 

ح٦ٔظـخؽ ٚحالٓظٙالن، ٠ظوذ طمي٠َ كـُ ٌ٘ح حٌوـِ، ٚٚٓخثً طغـ١ظٗ ٓـٛحء هـٓ ؿ٠َـك 

  .حالٓـظ١َحى أٚ رخٓظويحَ حٌٍٔن حٌزي٠ٍش

طوٛرش طلي٠ي اِىخ١ٔش طظي٠َ ِٕظـخص حٌّشَٚم، ٚحٌٌٞ ٠ظـٍذ ىٍحٓش حٌٔٛق حٌوـخٍؿٟ - 

  .ٌٍٛلـٛف هٍٝ ًٌه

طوٛرش ىٍحٓش أٓوخٍ ر١ن حٌٍٔوش ِل١ٍخ ٚهخٍؿ١خ، ًٌٚه ٔخطؾ هٓ طوٛرش ىٍحٓش طىـخ١ٌف - 

  .أظخؿٙـخ،  ٚرلغ ٘ٛحِش حٌَرق ِٓ ١ِِح١ٔخص حٌشَوخص حٌظٟ طوًّ فٟ ٔفْ حٌٕشخؽ

طوٛرش حٌظٕزئ رخٌـٍذ حٌّٔظمزٍٟ هٍٝ حٌٍٔوش، ًٌٚه ٔخطؾ هٓ طوٛرش ىٍحٓش هيى حٌٔىخْ - 

ِٚوـيالص حالٓظٙالن ِٚيٜ طؤػَٖ رخ٠ٌِخىس أٚ حٌٕمض ٠ٕٛٓخ، ٚىٍحٓش ىهٛي ح٤فَحى ٚطـٍٛ٘خ 

  .،ٚحكظّخالص طغ١َ أًٚحق حٌّٔظٍٙى١ٓ

طوٛرش ىٍحٓش و١ف١ش ط٠ٛٔك أظخؽ حٌّشَٚم ٚطلي٠ي ِٕخفٌ حٌظ٠ُٛن ٚأشىخٌٙخ ٚأِخوٕٙـخ - 

 .   ٚحكظّـخالص حٌـٍذ ِٔظمزال ،ٚطوٛرش طٛلن فظق أٓٛحق ؿي٠يس ٌٌٙح حٌّٕظؾ

: ٠ٚشًّ طى٠ٛٓ ف٠َك حٌّئٓٔش حٌّشىً ِٓ:انغبَت انجشرٌ. 3
5

  

 ك١غ ٠ـذ أْ ٠ٔظٛفٟ شَٚؽ حٌظؤ١ً٘ حٌٛحؿذ طٛفَ٘خ فٟ حٌّٔظؼَّ ٌالٓظفخىس ِٓ : انًُشئ1.3

حٌظ٠ًّٛ، أِخ رخٌٕٔزش ٌىفخءس حٌّٕشت، فزخ٦ػخفش اٌٝ حٌّئ٘الص حٌظٟ ٠ظّظن رٙخ أطلخد 

، ٠ٔظف١يٚح وٌٌه ِٓ طى٠ٛٓ ٌفظَس لظ١َس (...ىرٍـَٛ ،شٙخىحص هًّ )حٌّشَٚهخص حالٓـظؼّخ٠ٍش 

  .كٛي طم١ٕخص ط١١َٔ ٚاىحٍس حٌّئٓٔخص

                                                             

 ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد   - 1

 .  45-44، ص ص يرعغ ضبثكٌوٍف كٕٔش، - 3

 (  1)حٔلَ حٌٍّلك ٍلُ - 4

   .ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، فَم ٠ٔىَس - 5

 .  3َِؿن ٓخرك، ص دنُم اَشبء يؤضطخ ،حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 1
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ٕٚ٘خ طلَٙ أ١ّ٘ش وفخءس حٌّٔظؼَّ وّو١خٍ ٌمزٛي أٚ ٍفغ ط٠ًّٛ حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ،  

ك١غ ٠ـذ هٍٝ طخكذ حٌفىَس حالٓظؼّخ٠ٍش حٌظّظن حٌىفخءس حٌالُِش ٌظمي٠َ حكظ١خؿخص حٌّشـَٚم 

ِـٓ طىـخ١ٌف حٓـظؼّخ٠ٍش ٚطىخ١ٌف حٌظشغ١ً ٚطمي٠َ ح٠٦َحىحص حٌظٟ ٓظٕظؾ هٓ حٓظغالي حٌّشَٚم 

  .ٚط١١َٖٔ رـ٠َمش ِؼال طّىٕـٗ ِـٓ طٔي٠ي حٌمَع حٌّٔظلك ه١ٍٗ


ٌىٓ فٟ حٌٛحلن حٌوٍّٟ ٔالكق هيَ حٓظفخىس غخٌز١ش حٌّٔظف١ي٠ٓ ِٓ حٌظ٠ًّٛ فٟ حؿخٍ  

ANSEJ فـٟ كـً غ١خد شزٗ وخًِ ٌيٍٚحص حٌظى٠ٛٓ، ٠َؿوٗ حٌوخ١ٍِٓ فٟ حٌٛوخٌش اٌٝ ٔمض ، 

  .  حٌّئؿ٠َٓ ٚحٌّى١ٔٛٓ

  .ك١غ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ حٌّشَٚم فَىٞ أٚ ِـّٛهش ِٓ حٌشَوخء:  انشركبء2.3

ك١غ طىْٛ ح٤فؼ١ٍش ٌٍّشَٚم ح٤وؼَ طشغ١ال ٌٍوّخي، ِٓ هالي هيى : انؼًبل األعراء3.3

  .ِٕخطـذ هّـً حٌـي٠يس حٌّٔظليػش ٓٛحء وخٔض ىحثّش أٚ ِئلظش

فٟ ٌٖ٘ حٌٕمـش ٠ّىٓ أْ ٔمظَف حٓظوّخي ِو١خٍ ِوخًِ حٌظشغ١ً  ٌٍّفخػٍش ر١ٓ حٌّشخ٠ٍن حٌـخٌزش - 

،ٚحٌٌٞ ٠ّؼً ٔٔزش ح٤ِٛحي حٌّٔظؼَّس هٍٝ هيى حٌوّخي فٟ حٌّشَٚم ، ًٌٚه ِٓ هالي  ٌٍظ٠ّٛـً 

    :  حٌـ٠َمش حٌظخ١ٌش

 حٌظىخ١ٌف ح٦ٓظؼّخ٠ٍش

 يؼبيم انزشغُم     = 

   هيى حٌوخ١ٍِٓ رخٌّشَٚم  

 .  رخ٦طزخم ٌٖ٘ حٌـ٠َمش طىْٛ ح٤فؼ١ٍش ٌٍّشَٚم طخكذ حلً ِوخًِ طشغ١ً  - 

طوظزَ ىٍحٓش حٌـيٜٚ حٌظم١ٕش حٌوّٛى حٌفمـَٞ ٚ حٌّلـٍٛ ح٤ٓخٓـٟ ٌيٍحٓـش : انغبَت انزمٍُ.4

حٌــيٜٚ حاللظظخى٠ش، فٟٙ طّؼً ٔمـش حٌزيح٠ش فٟ ه١ٍّش طمي٠َحص حٌظىخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش ٚطىخ١ٌف 

حٌظشغ١ً ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّٔظوٍّش، طظٛلف حٌيٍحٓخص حٌظم١ٕش ٌٍّشَٚم هٍٝ حٌز١خٔخص ح٤ٓخ١ٓش 

هيس ٔمخؽ أٓخ١ٓش فٟ ِـخي " ى١ًٌ أشخء ِئٓٔش"طؼّٓ  حٌّٔظّيس ِٓ ىٍحٓـش حٌٔـٛق،  ٚلـي

: حٌيٍحٓش حٌظم١ٕش ٌٍّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ طّؼٍض فٟ
1

     

  :اْ حهظ١خٍ حٌوظخى ٠ـذ أْ ٠ؤهٌ فٟ حٌلٔزخْ *

  .هظخثض حٌّٕظٛؽ أٚ حٌويِش حٌّميِش- 

  .حٌى١ّخص حٌظٟ ١ٓظُ أظخؿٙخ- 

 :  حٌظفى١َ رخٓظَّحٍ فٟ* 

  .حٌزلغ هٓ حالٓظغالي ح٤ِؼً ٌٍوظخى- 

  .طفخىٞ حٌظم١ًٍ أٚ ح٦فَحؽ ِٓ حٓظوّخي حٌوظخى- 

  ٌىٓ حٌّالكق أْ ٌٖ٘ حٌٕمخؽ ٍغُ أ١ّ٘ظٙخ، ال ٠ّىٓ أْ طىـْٛ ىٍحٓش طم١ٕش ِظىخٍِش 

 :  ٌٍّشَٚم حالٓـظؼّخٍٞ،  ك١غ ٠ـذ أْ طظؼّٓ

  .طلي٠ي حٌّٛحطفخص حٌظم١ٕش ٌٍّشَٚم ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّٔظويِش- 

                                                             

 .  3حٌَّؿن حٌٔخرك ، ص - 1
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طلي٠ي حٌـخلش ح٦ٔظخؿ١ش حٌوخى٠ش ٌٍّشَٚم ٚوٌح طلي٠ي حٌـخلش ح٦ٔظخؿ١ش حٌمظٜٛ حٌظٟ ٠ّىـٓ - 

  .حٌظٛطـً ا١ٌٙخ

  .طلي٠ي حٌوـٛحص حٌظٟ طَّ رٙخ حٌو١ٍّش ح٦ٔظخؿ١ش ٌٍٛطٛي اٌٝ حٌّٕظؾ حٌٕٙخثٟ- 

حٌظوـ١ؾ حٌيحهٍٟ ٌٍّظٕن ٚطلي٠ي أِخوٓ هـٛؽ ح٦ٔظخؽ رّخ ٠لمك حال١ٔٔخر١ش فٟ حٌظشـغ١ً - 

ٚٚطـٛي ِٔظٍِِخص حٌظشغ١ً اٌٝ أِخوٓ حكظ١خؿخطٙخ ىْٚ هٛحثك أٚ ِشخوً، ٚوٌٌه ٔمً حٌّٕظؾ 

  .حٌظخَ اٌٝ أِـخوٓ طو٠ِٕٗ فٟ ٌٓٙٛش ٠َٚٔ

طلي٠ي ِٔظٍِِخص ح٦ٔظخؽ ٚحٌّٛحى ح١ٌٚ٤ش ٚرلغ ِيٜ طٛفَ٘خ فٟ حٌٔٛق حٌّلٍٟ أٚ حٓـظ١َحى٘خ - 

  .فـٟ كخٌش هيَ طٛفَ٘خ

  (حٌّٛحى حٌزظ١ٌَٚش– وَٙرخء –١ِخٖ )طٛفَ حٌـخلش - 

  .ِوخٌـش حٌّوٍفخص حٌظٕخه١ش، ٚكّخ٠ش حٌز١جش- 

  . لـن حٌغ١خٍ ِٚظخىٍ٘خ- 


أِخ فٟ حٌٛحلن حٌوٍّٟ ٔالكق حلظظخٍ حٌيٍحٓش حٌظم١ٕش ٌٍّشَٚم ِٓ ؿَف حٌٛوخٌـش هٍـٝ  

طمـي٠َ ل١ّـش حالٓظؼّخٍ حٌالَُ ِٓ حؿً حٌم١خَ رخٌّشَٚم، رخالهظّخى هٍٝ حٌفٛحط١َ حٌشى١ٍش 

حٌّـٍٛرـش هٍـٝ طـخكذ حٌّشَٚم ،ٚهيَ حال٘ظّخَ روظخثض حٌّٕظٛؽ أٚ حٌويِش حٌّميِش 

.أٚ حٌى١ّخص حٌظٟ ١ٓظُ أظخؿٙخ ٚغ١َ٘ـخ ِٓ حٌٕمخؽ حٌٔخرمش حٌٌوَ
1

  

 اْ حٌيٍحٓش حٌّخ١ٌش حٌظٟ طمَٛ رٙخ حٌٛوخٌش طٙيف اٌٝ حٌظلمك ِٓ ؿيٜٚ حٌّخ١ٌـش :انغبَت انًبنٍ.5

:ٌٍّشـَٚم ًٚحٌه ِٓ هالي
2

  

  . حٌظلمك ِٓ حٌَرؾ ر١ٓ حكظ١خؿخص حٌّخ١ٌش ٚ اِىخ١ٔخص حٌّٛحٍى- 

  .حٌظلمك ِٓ َِىٚى٠ش حٌّشَٚم - 

  ًٌٚه هٓ ؿ٠َك اهيحى ح١ٌِّح١ٔخص حٌوخِش حٌظمي٠َ٠ش، ٚؿيٚي كٔخرخص حٌٕظخثؾ ٌىً ٕٓش ِٓ 

ٓـٕٛحص  حٌؼّخ١ٔـش ح٤ٌٚٝ ٚحٌظٟ طّؼً ِيس حٌمَع حٌزٕىٟ ًٌٚه هٛػخ ٌٍوَّ ح٦لظظخىٞ 

ٌٍّشَٚم، ػُ حٌم١خَ رظمـي٠َ حٌظـيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّظٛلوش ٌٍّشَٚم ًٌٚه رخفظَحع ، ك١غ طوظزَ ٌٖ٘ 

حٌَّكٍش ِٓ أ٘ـُ حٌَّحكـً ٌظم١ـ١ُ حٌّشـخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش، ٚفك هيس ِوخ١٠َ طـَلٕخ ا١ٌٙخ فٟ 

حٌـخٔذ حٌٕلَٞ ، ٌىٓ حٌّالكق فٟ حٌٛحلن حٌوٍّـٟ حلظظـخٍ حٌيٍحٓش حٌّخ١ٌش هٍٝ حٓظوّخي ِو١خٍ 

 ".VANطـخفٟ حٌم١ّـش حٌلخ١ٌش "ٚحكي ِٓ حؿً طم١١ُ حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ،أال ٚ٘ـٛ 
3

  

 ْطّٔق ٔظخثؾ حٌيٍحٓش حٌّخ١ٌش ِٓ حطوخً حٌمَحٍ رشؤ:
4

   

  أٞ أْ حٌّشَٚم ِمزٛي ٚ ًٚ ؿيٜٚ ِخ١ٌش، ٚطُ حطوخً لَحٍ رظ٠ٍّٛٗ : اَغبز انًشروع- 

 أٞ طؤؿ١ً ِٕق حٌّٛحفمش هٍٝ ط٠ًّٛ حٌّشَٚم :إػبدح انُظر فٍ انؼُبطر انزغبرَخ أو انزمُُخ- 

حٌٕخطؾ اٌـٝ حٌّزخٌغش فٟ طمي٠َ حٌظىخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش حٌالُِش ،ًٌٚه ِٓ هالي اىٍحؽ هظخى ١ٌْ ٌـٗ 

                                                             

 (  2)حٔلَ حٌّالكك ٍلُ - 1

 .  3َِؿن ٓخرك، صدنُم إَشبء يؤضطخ، حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 2

 (  7،6،5 )أٔلَ حٌّالكك ٍلُ - 3

 .  3، ص دنُم إَشبء يؤضطخ، يرعغ ضبثكحٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، - 4
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طـٍش رخٌو١ٍّـش ح٦ٔظخؿ١ش ِؼً ١ٓخٍس ٍرخه١ش حٌيفن رخٌٕٔزش ٌّمخٚي أشغخي ه١ِّٛش، أٚ طـخُٚ حٌلـي 

  .  ىؽ10 000.000.00 ح٤لظـٝ ٌٍظ٠ّٛـً حٌّّٕٛف حٌّميٍ رـ 

 أٚ روزخٍس أهَٜ ٍفغ ط٠ًّٛ حٌّشَٚم ٌٚ٘ح ٔخطؾ هٍٝ ه١ٍّش حٌظم١١ُ :انزخهٍ ػٍ انًشروع- 

  .حٌظٟ طؼزض هيَ ؿيٜٚ حٌّشَٚم ِخ١ٌخ

  ٕٚ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد طٌٟٛ حٌـخٔذ حٌّخٌٟ أ١ّ٘ش وز١َس

هٕـي حطوـخً حٌمَحٍ حٌظ٠ٍّٟٛ ، ك١غ طوظزَ ىٍحٓش حٌـيٜٚ حٌّخ١ٌش ٌٍّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ ٟ٘ 

حٌَّكٍش ح٤ٓخ١ٓش حٌظـٟ ِٓ هالٌٙخ ٠ظُ حطوخً لَحٍ حٌّٛحفمش أٚ طؤؿ١ً أٚ حٌظوٍٟ هٓ ط٠ًّٛ 

  . حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ 

 ٠وظزَ ٌ٘ح حٌـخٔذ ح٦ؿخٍ حٌظش٠َوٟ ٌٍّشَٚم، ٚحٌٌٞ ٠ئػَ هٍـٝ ِٔـظٜٛ :انغبَت انمبَىٍَ.6

حٌظِحِـخص أطلخرٙخ طـخٖ ِوظٍف حٌشَوخء،
1

: ٚحٌظٟ طظٍوض ف١ّخ ٠ٍٟ
 2

    

  :طظّؼً ف١ّخ ٠ٍٟ : االنزسايبد انًزؼهمخ ثبنمرع ثذوٌ فبئذح انًًُىػ يٍ ؿرف انىكبنخ 1.6

طٔي٠ي حٌمَع هٓ ؿ٠َك حٌظل٠ًٛ اٌٝ كٔخد حٌٛوخٌش رؤلٔخؽ ٓيح١ٓش ؿزمخ ٣ٌؿـخي  1.1.6

 حٌّلـيىس فـٟ

 .                                       ؿيٚي حٌظٔي٠ي حٌّز١ٓ أىٔخٖ، ٚ ٠ٍُٔ ٌٍٛوخٌش أَِ حٌظل٠ًٛ حٌّـخرك ٌٍو١ٍّش

 .  عذول رطذَذ انمرع ثذوٌ فبئذح انًًُىػ يٍ ؿرف انىكبنخ: (6 )عذول رلى 

 انرلى  رلى انطُذ ألير  ربرَخ انزطذَذ  انًجهغ   دط 

        
 

 .ANSEJيٍ إػذاد انـبنت ثبػزًبد ػهً وصبئك داخهُخ نذي انىكبنخ : انًظذر

ىفن ل١ّش حٌََٓٛ ٚ حٌوّٛالص حٌَّطزـش رظٔو١َ ٚ حٓظوّخي حٌمَع ٚوٌح وً حٌََٓٛ ٚ   2.1

شَٚؽ  )حٌوّـٛالص حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طؼخف اٌٝ ًٌه ؿزمخ ٌٍٕظٛص حٌظش٠َو١ش ٚ حٌمخ١ٔٛٔش 

 .   (حٌزٕٛن

   3:ٚطظّؼً فٟ: االنزسايبد انؼبيخ.2

 .                             حٔـخُ حٌّشَٚم ؿزمخ ٌٍشَٚؽ حٌّٕظٛص ه١ٍٙخ فٟ اؿخٍ ؿٙخُ ىهُ طشغ١ً حٌشزخد 1.1

هـٓ حٌّوـيحص حٌّمظٕـــخس فـٟ اؿـــخٍ - ٚطلض أٞ كَف ِـٓ حٌلـَٚف -  هيَ حٌظوٍٟ  2.2

  .حالٓظؼّــخٍ حٌّٛػق فٟ ٌ٘ح حٌيفظَ ٚ حٌّليىس فٟ لخثّش حٌظـ١ِٙحص اٌٝ غخ٠ش ح٘ظالوٙخ حٌظخَ

حالٓظـخرش ٌىً حٓظيهخء ِٓ ؿَف حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشـزخد ٚ طٔـ١ًٙ وـً 1.2

ح٠ٌِـخٍحص ح١ٌّيح١ٔش حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ ِٛكفٛح حٌٛوخٌش فٟ اؿخٍ حٌّظخروش، ٚوٌح ط١ٔ١َ حٌيهــٛي اٌٝ 

  . حٌّلــالص ٚحٌزٕخ٠ـــخص حٌّظوٍمش رخٌّشَٚم

هيَ اىهخي أٞ طغ١١َ هٍٝ حٌمخْٔٛ ح٤ٓخٟٓ ٌٍّئٓٔش، ٓـٍٙخ حٌظـخٍٞ، ِوـيحطٙخ، أشـغخي  4.2

  .حٌظ١ٙجـش ِٚٛلن حٌّشَٚم ىْٚ اهالَ حٌٛوخٌش رٌٌه

                                                             

 .  3، ص انًرعغ انطبثك- 1

 .  ٚػخثك ىحه١ٍش ٌيٜ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد- 2

 .  ٚػخثك ىحه١ٍش ٌيٜ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد- 3
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٠ظميَ طخكذ حٌّشَٚم اٌٝ فـَم حٌٛوخٌـش روي حٓظىّـخي حٔــخُ حٌّشـَٚم ٚ لزً حالٔــالق  5.2

فٟ حٌٕشـخؽ، رغَع حالٓظفخىس ِــٓ لـَحٍ ِٕق حالِظ١ــخُحص حٌوخطــش رفظـَس حالٓظغـــالي، ٚ 

  . ٕٓٛحص3ٌّيس  (TAP،IRG,IBS): حٌّظّؼٍش فٟ اهفــخء طـخَ ِٓ حٌؼَحثذ حٌظخ١ٌــش

ٍ٘ٓ ك١خُٞ ٌـ١ّن حٌّويحص حٌّمظٕخس فٟ اؿخٍ حٌّشَٚم حٌّشخٍ ا١ٌٗ فٟ ىفظَ حٌشَٚؽ   6.2

رخ٦ػخفش اٌـٝ طٔـ١ً ٍ٘ٓ حٌّٕمٛي هٍٝ حٌوظخى حٌّظلَن ٌظخٌق حٌزٕه حٌّمَع فٟ حٌيٍؿش 

  .ح٤ٌٚٝ ٚ ٌظخٌق حٌٛوخٌـش فٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش

ِن ح٤هـٌ فـٟ % 100حوظظخد طؤ١ِٓ هٍٝ ؿ١ّن ِويحص حٌّئٓٔش ػي وً ح٤هـخٍ رٕٔزش  7.2

حالهظزـخٍ ل١ّظٙخ رىخًِ حٌََٓٛ ِن كٍٛي حٌزٕه حٌّمَع ِلً حٌّئٓٔش حٌّىظظزش فٟ حٌيٍؿش 

  .ح٤ٌٚـٝ ٚ حٌٛوخٌـش فٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش، هٍٝ أْ ٠ـيى ٌ٘ح حٌظخ١ِٓ  اٌٝ غخ٠ش حٔظٙخء طٔي٠ي حٌمَع

ٌالٓظفخىس ِٓ حالِظ١خُحص حٌؼ٠َز١ش حٌوخطش رَّكٍش حالٓظغالي، ٠ـذ هٍٝ طخكذ  8.2

 :  (هٍٝ ٔٔوظ١ٓ  )حٌّئٓٔـش طمـي٠ُ حٌٛػخثك حٌظخ١ٌش 

 آٌش، ١ٓخٍس، أىٚحص هًّ، أشغخي ط١ٙجش  : فٛحط١َ شَحء حٌّويحص- 

  حٌزـخلش حٌـزخث١ش- 

  اٌن... رـخلش فالف / رـخلش كَفٟ / حٌٔـً حٌظـخٍٞ- 

همي ٍ٘ٓ ك١خُٞ ٌٍّويحص حٌّمظٕخس أٚ حٌزـخلش حٌَِخى٠ش ِٔـً ه١ٍٙخ ٍ٘ٓ حٌّٕمـٛي ؿزمـخ  - 

  ٌفـٛحط١َ حٌشَحء

  شٙخىس حٌظؤ١ِٓ ح٠ٌٕٛٔش ِظويىس ح٤هـخٍ ٌٍوظخى غ١َ حٌّظلَن ٚشخٍِش ح٤هـخٍ ٌٍوظخى حٌّظلَن- 

  .ٍهظش حالٓظغالي رخٌٕٔزش ٌٍٕشخؿخص حٌّٕلّش لخٔٛٔخ- 

طمي٠ُ ٔٔوش ِٓ ؿيٚي طٔي٠ي حٌمَع حٌزٕىٟ ٌّظخٌق حٌٛوخٌش ٚوٌح حٌٛػخثك حٌظٟ طؼزض طٔـي٠ي  9.2

 ِٓ حٌََّٓٛ حٌظٕف١ـٌٞ ٍلـُ 13ألٔـخؽ  حٌمَع حٌزٕىٟ حٌظٟ كً حؿٍٙخ ًٌٚه ؿزمخ ٤كىخَ حٌّخىس 

 حٌّليى ٌشَٚؽ ح٦هخٔش حٌّميِش ٌٍشزخد أطلخد حٌّشخ٠ٍن 06/09/2003 حٌّئٍم فٟ 03-290

ِٚٔـظٛح٘خ ٚ حٌّظوٍمش ريفن حٌٛوخٌش ٔٔزش حٌظوف١غ ِٓ حٌفخثيس ٌٍّئٓٔخص حٌّخ١ٌش،وّخ ٘ٛ ِز١ٓ فٟ 

     :حٌـيٚي حٌظخٌٟ

 عذول رطذَذ انمرع انجُكٍ: (4 )عذول رلى

 حٌز١خْ/حٌٕٔٛحص 1حٌٕٔش 2حٌٕٔش 3حٌٕٔش 4حٌٕٔش 5حٌٕٔش 6حٌٕٔش 7حٌٕٔش 8حٌٕٔش 

 حٌمٔؾ        

 رخلٟ حٌمَع روي حٌٔيحى        

 فخثيس حٌزٕى١ش        

 فخثيس حٌزٕى١ش روي حٌظوف١غ        

 .ANSEJيٍ إػذاد انـبنت ثبػزًبد ػهً وصبئك داخهُخ نذي انىكبنخ : انًظذر
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 :  رخٌّوٍِٛخص حٌظخ١ٌش (حٌٕٔش حٌّخ١ٌش)ِٛحفخس حٌٛوخٌش هٕي ٔٙخ٠ش حٌٕشخؽ حٌٕٔٛٞ  10.2

 ىحث١ّٓ ٚ ِئلظ١ٓ  : حٌّٔظوي١ِٓ حٌفو١١ٍٓ- 

  ٍلُ ح٤هّخي حٌّظؼّٓ فٟ حٌلظ١ٍش حٌوظخ١ِش- 

  ٚػو١ش طٔي٠ي حٌمَع حٌزٕىٟ- 

  ٔظخثؾ حٌٕشخؽ حٌٕٔٛٞ- 

  .حٌٛفخء رخالٌظِحِخص حٌـزخث١ش ٚ شزٗ حٌـزخث١ش ؿزمخ ٌٍظش٠َن حٌّوّٛي رٗ 11.2

طٔي٠ي حٌمَع حٌزٕىٟ ٚ حٌلظش غ١َ حٌّيهّش ِٓ ٔٔزش حٌفخثيس ؿزمخ ٌـيٚي حٌظٔي٠ي حٌّليى   12.2

 .  ِٓ ؿَف حٌزٕه


رخٓظؼٕخء كخٌش حٌمٛس حٌمخَ٘س ٠ئىٞ هيَ حكظَحَ حالٌظِحِخص حٌّٕظٛص ه١ٍٙـخ اٌـٝ ٓـلذ  

حالِظ١ـخُحص حٌّّٕٛكش ٌظخكذ حٌّئٓٔش رٕفْ ح٤شىخي حٌظٟ ِٕلض ف١ٙخ ىْٚ ح٦هالي 

رخ٤كىخَ حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حٌظٕل١ّ١ـش ح٤هَٜ حٌٔخ٠ٍش حٌّفوٛي، ٚوً ِٔحم ٌُ طظُ ط٠ٛٔظٗ رخٌـَق 

 حٌٛى٠ش ٠َفن أِخَ حٌـٙخص حٌمؼخث١ش حٌّوظظش 


٠ـيٍ ح٦شخٍس اٌٝ أْ حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد كيىص ػالع أشىخي لخ١ٔٛٔش ٠ّىٓ  

ٌٍّشخ٠ٍن أْ طظوٌ٘خ رخ٦ػخفش اٌٝ شوض ؿز١وٟ، ٚحٌظٟ طظٕخٓذ ِن ِوظٍف حٌظ١غ حٌظ١ٍ٠ّٛش 

، (SARL)شَوش ًحص حٌّٔئ١ٌٚش ِلـيٚىس  1:حٌظٟ طمـيِٙخ حٌٛوخٌـش،  ٌٖٚ٘ ح٤شىخي طظّؼً فٟ

 (.  SNC)، شَوش حٌظؼخِٓ  (EURL)شـَوش حٌشـوض حٌٛك١ـي ًحص حٌّٔئ١ٌٚش حٌّليٚىس 

: حظُهخ َشبؽ انىكبنخ فٍ يغبل رًىَم انًشبرَغ ػهً انًطـزىي انـىؿٍُ : انًـهت انضبٍَ

 ِشَٚم حٓظؼّخٍٞ ؿي٠ي فٟ 159114َ طُ حٓظليحع 1996ِٕـٌ طؤٓـ١ْ حٌٛوخٌش ٕٓش    

   2:ِوظٍف لـخهخص حٌٕشخؽ، ٚطظـُٛم ر١ٕٙخ وخ٢طٟ

  (.%31).............................. ِشَٚم 49294حٌويِخص رـ- 

  (.17%)........................... ِشَٚم27456ٔمً حٌزؼخثن رـ- 

  (.%15)..............ِشَٚم23872حٌظٕخهش حٌظم١ٍي٠ش ٚحٌلَف رـ- 

  ( .%10)................................ِشَٚم 16380حٌفالكش رـ- 

  ( .9%)....................... . ِشَٚم 13958ٔمً حٌّٔخف٠َٓ رـ- 

  ( .%7).............. ِشَٚم 11228ح٤شغخي حٌو١ِّٛش رـ حٌزٕخء ٚ- 

  ( .%5)............................... ِشَٚم 8421حٌظٕخهش رـ - 

  (.%2.49)......................... ِشَٚم 3955حٌّٙٓ حٌلَس رـ - 

  (.%2)............................... ِشَٚم 3506حٌظ١خٔش رـ - 

  (.%0.39 )......................... ِشَٚم616حٌظ١ي حٌزلَٞ رـ - 

  (.%0.27)................................... ِشَٚم428حٌَٞ د - 

                                                             

 .  ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد، فَم ٠ٔىَس - 1

 .   42، ص يرعغ ضبثكٌوٍف كٕٔش، - 2
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 حظُهخ َشبؽ انىكبنخ فٍ يغبل رًىَم انًشبرَغ ػهً انًطزىي انىؿٍُ  : (4 )انشكم رلى  

 

 يٍ إػذاد انـبنت: انًظذر

  ِٓ فَم هٍٝ ِٔظٜٛ وً حٌٛال٠خص، 48ٚطـيٍ ح٦شخٍس اٌٝ أْ حٌٛوخٌش هزَ شزىظٙخ حٌّظىٛٔش 

 هٍٝ ِٔظٜٛ حٌيٚحثَ رّوظٍف حٌٛال٠خص 2009حٌظٟ حٓظليػض حرظيءح ِٓ ٕٓش  (28)ٍِٚلمخطٙـخ 

ٌظم٠َذ حٌـٙخُ ِـٓ حٌشزخد ٚحٌّٔخف ٤وزَ هيى ُِٕٙ ِٓ حالٓظفخىس ِٓ حالِظ١خُحص حٌظٟ 

  .٠ّٕلٙخ ٌُٙ، ٚطمَٛ رَّحفمظُٙ ِٚظخروش حٌّٔظؼ٠َّٓ حٌـيى هزَ ِوظٍف َِحكً أشخء حٌّشَٚم

 ِٓ أطلخد حٌمَٚع حٌظٟ ِٕلظٙخ حٌٛوخٌش لي هـِٚح %5  ٌىٓ فٟ حٌّمخرً ٠ٛؿي ٔٔزش 

، 1996حٌف لَع طُ ِٕلٗ ٌِٕ أشخء حٌٛوخٌش ٕٓش 151هٓ طٔي٠ي ى٠ُٛٔٙ حٌّٔظلمش، ِٓ أطً 

 ِشَٚم ِٔظليع أهٍٓ افالٓٗ، ٚطٛلف هٍٝ حٌٕشخؽ ٤ٓزخد ِوظٍفش، 3781ُِٕٙ  ِخ ٠ميٍ رــ 

 ِٓ حٌويى ح٦ؿّخٌٟ ٌٍمَٚع حٌّّٕٛكش، لخَ طٕيٚق حٌؼّخْ %2.6ٟٚ٘ طّؼً ِخ ٔٔزظٗ 

  .رظو٠ٛغ حٌزٕـٛن رشـؤٔٙخ ٚفمـخ ٌٍظٕلـ١ُ حٌّوّٛي رٗ

  رخ٦ػخفش اٌٝ ًٌه طميِض حٌزٕٛن حٌو١ِّٛش حٌؤّش حٌّو١ٕش رظ٠ًّٛ ِشـخ٠ٍن طشـغ١ً 

حٌشـزخد رـٍزـخص طو٠ٛغ ٌيٜ طٕيٚق حٌؼّخْ حٌٌٞ أٔشؤطٗ حٌيٌٚش هظ١ظخ ٌٌٖٙ حٌلخالص، ِـٓ 

 لَػخ آهَ طوض ِشخ٠ٍن طَّ رظوٛرخص ِخ١ٌش ٚ ط٠َ١١ٔش اهخلظٙخ هٍٝ 3876حؿـً طوـ٠ٛغ 

 ِٓ هيى حٌّشخ٠ٍن حٌٌّّٛش، ٚرخٌظخٌٟ فخْ حٌٕٔزش ح٦ؿّخ١ٌش %2.6ىفن ى٠ٛٔٙخ، أٞ رٕٔـزش 

، ٚلي كظَ حٌّي٠َ حٌوخَ ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ % 5.2ٌٍّشخ٠ٍن حٌّٔظليػش حٌوخؿِس طميٍ د 

   1:طشغ١ً حٌشزخد أٓزخد طوٍف طٍه حٌٕٔزش هٓ ىفن ِٔظلمخطٙخ حٌّخ١ٌش اٌٝ ػالػش كخالص ٟ٘

 طظوٍك رؤطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش حٌظٟ فشٍض ِشخ٠ٍوُٙ حٌّٕشخس، ٚرخٌظخٌٟ انفئخ األونً- 1

  .ٚؿيٚح أٔفُٔٙ هخؿ٠ِٓ هٓ ىفن ى٠ُٛٔٙ حٌّظَحوّش

                                                             
1
 .  43 حٌَّؿن حٌٔخرك، ص - 
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 طظّؼً فٟ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش، أهٌص أِٛحي حٌمَع ٚحهظفض، أٚ انفئخ انضبَُخ- 2

  .فؼً روؼـٙخ حٌٔفَ اٌٝ حٌوخٍؽ رظٍه ح٤ِٛحي

 طظّؼً فٟ أطلخد حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش ح٠ٌٌٓ لخِٛح رظل٠ًٛ حٌمَٚع اٌٝ غ١ـَ انفئخ انضبنضخ- 3

 .حٌٛؿٙـش حٌّمٍَس ٌٙخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: حظُهخ َشبؽ انىكبنخ فٍ يغبل رًىَم انًشبرَغ ػهً انًطزىي انًحهـٍ: انًـهت انضبنش

َ ،ٚحٌٝ غخ٠ـش 1998حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ ٚطشغ١ً حٌشزخد، ٌِٕ طؤ١ٓٔٙخ ٕٓش   أكظض حٌٛوخٌـش   

، طُ 2012 ٍِف هالي  ٕٓش 1749 ٍِف ؿٍذ ط٠ًّٛ ،ِٕٙخ 17411َ ، 2012ٔٙخ٠ـش ٓـٕش 

 َ، وّخ ٘ٛ 2012 فٟ ٕٓش 2800 ِشـَٚم حٓظؼّخٍٞ ،ِٓ ر١ٕٙخ 11077حٌّٛحفمش هٍٝ ط٠ًّٛ 

   .1ِز١ٓ فٟ حٌـيٚي أىٔخٖ

 ػذد انًهفبد انًزحظهخ ػهً شهبدح انزأهُم (8 )عذول رلى 

 يرحهخ اإلَشبء   يرحهخ انزىضغ   انًغًىع  

انًهفبد انًزحظهخ   

 ػهً شهبدح انزأهُـم  
 ِٓ1998 

   2012اٌٝ 

هالي 

2012    

 ِٓ1998 

   2012اٌٝ 

هالي 

2012   

 ِٓ1998 

   2012اٌٝ 

هالي 

2012   

                                                             
1
  ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد- 
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 انخذيــبد   454   2686   00   03   454   2689 

 انـحـرف   315   1313   00   01   315   1314 

 انـُـمـم   05   804   00   12   05   816 

 انـفـالحخ   1883   4561   00   00   1883   4561 

 انـــرٌ   01   82   00   00   01   82 

 انًهٍ انحـرح   20   115   00   05   20   120 

 انظُـبػـخ   64   316   01   03   65   319 

 انظُـبَـخ   00   131   00   00   00   131 

 األشغبل انؼًىيُخ   53   1029   04   16   57   1045 

 انًغًىع   2795   10371  05   40  2800  11077  

 يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يظهحخ اإلحظبء: انًظذر

  أِخ هٓ ط٠ُٛن حٌّشخ٠ٍن حالٓظؼّخ٠ٍش هٍٝ ِوظٍف أٔٛحم حٌمـخهخص فٕالكق طظيٍ حٌمـخم

ِشَٚهخ ، ٌىٓ حٌّالكق ٘ٛ أْ غخٌز١ش حٌّشخ٠ٍن حٌّئٍ٘ش ٟ٘ ِشخ٠ٍن ؿي٠يس 1883ـ حٌفالكٟ د

رخٌّمخٍٔش ِن ِشخ٠ٍن حٌظٛٓن ، ٌٚ٘ح ٍحؿن اٌٝ حهظّخى حٌّٔظؼ٠َّٓ فٟ ه١ٍّش حٌظٛٓن هٍٝ 

ٕٓش ٠مٍض ِٓ ؿٍزخص ط٠ًّٛ 35حٌظ٠ًّٛ حٌٌحطٟ ٌ٘ح ِٓ ؿٙش ، هخًِ حٌٔٓ ٚحٌّليى ولي ألظٝ 

. ِشخ٠ٍن حٌظٛٓن ِٓ ؿٙش ػخ١ٔش

   طـيٍ ح٦شخٍس أْ وً ِشَٚم ٠ّٕق ٌٗ حٌظؤ١ً٘ ٚحٌّٛحفمش هٍٝ حٌظ٠ّٛـً ِـٓ  ؿـَف

ANSEG ٟ٠وـخى ىٍحٓظٗ ٚطم١١ّٗ ِٓ ؿَف حٌزٕه فٟ كخٌش حٌظ٠ًّٛ رظ١غش حٌظ٠ًّٛ حٌؼالػ ، 

-BADR-BDL-BEA)، ك١غ طظوخًِ حٌٛوخٌش ِن وـً ِٓ حٌزٕٛن حٌو١ِّٛش حٌؤّش

BNA-CPA) ٖرٕه حٌزَوش  وّخ ٘ٛ ِز١ٓ فٟ حي ؿـيٚي أىٔخ ٚ . 

 رمطُى انًىافمبد انجُكُخ ػهً انًشبرَغ االضزضًبرَخ: (9)عذول رلى 

انًهفبد انًزحظهخ  يرحهخ اإلَشبء   يرحهخ انزىضغ   انًغًىع  
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 ِٓ1998  
 

  2012هالي    2012اٌٝ 
 ِٓ1998 

   2012اٌٝ 

هالي 

2012    

 ِٓ1998  

   2012هالي    2012اٌٝ 
ػهً 

 انًىافمخ انجُكُخ

1661 1004 03 00 1658 1004 BADR 

447 133 04 03 443 130 BDL 

355 128 01 01 354 127 BEA 

389 162 03 02 386 160 BNA 

610 170 05 03 605 167 CBA 

01 00 05 00 01 00 BARAKA 

 انًغًىع 1588 3447 09 16 1597 3463

يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يظهحخ اإلحظبء : انًظذر

 

 

 

 

 ػذد انًشبرَغ انًًىنخ حطت طُغ انزًىَم: (10       )عذول رلى 

    2012خــالل     2012 اٌٝ 1998ِٓ 

 انًغًىع  

يرحهخ 

 انزىضغ  

 يرحهخ اإلَغبز  

 انًغًىع  

 انًشبرَغ  يرحهخ اإلَغبز   يرحهخ انزىضغ  

 انًًىنخ  

 رًىَم 

 صُبئٍ  

 رًىَم 

 صالصٍ  

 رًىَم 

 صُبئٍ  

 رًىَم 

 صالصٍ  

 رًىَم 

 صُبئٍ  

 رًىَم 

 صالصٍ  

 رًىَم 

 صُبئٍ  

 رًىَم 

 صالصٍ  

 3084   14  16   

409 

  2645   1200   00   04   31   

1165 

 انؼـــذد  
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 يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يظهحخ اإلحظبء: انًظذر

  ِٓ طـيٍ ح٦شخٍس حٔٗ كٔذ طم٠ََ حٌٛوخٌش كٛي ٔشخؿٙخ فخْ ِويي ٔـخف حٌّشخ٠ٍن حٌٌّّٛش

.%96رٍغ  2012ؿـَف حٌٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ ٚطشغ١ً حٌشزخد هالي ٕٓش 
1

  

دَُبر : ػذد انًشبرَغ االضزضًبرَخ انزٍ دخهذ يرحهخ االضزغالل  انؼًهخ  : (11 )انغذول رلى 

 عسائرٌ   

    يرحهخ اإلَغبز   يرحهخ انزىضغ   انًغًىع  

 إنً 1998يٍ 

2012   

يٍ    2012خالل 

1998 

 إنً 

  2012 

خالل 

 ضُخ 

  2012 

 1998يٍ 

   2012 إنً 

انًؤضطبد     2012خالل 

انزٍ دخهذ  

 يرحهخ 

 االضزغالل  

 انؼـــذد   69   920   00   00   69   929  

  

2.097.123.505 

 

232.568.39

9 

  00   00   

2.097.123.50

5 

 

232.568.39

9 

ركهفخ 

 االضزضًبر  

   

يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يظهحخ اإلحظبء ثبنىكبنخ : انًظذر

 

 

 

 :  ANSEJ ًَىرط ػٍ دراضخ عذوي يبنُخ نًشروع اضزضًبرٌ يًىل فٍ إؿبر:انًجحش انضبنش

  لظي حٌم١خَ رخٌظم١١ُ حٌّخٌٟ ٌٍّشَٚم ٚحٌظوَف هٍٝ ِيٜ ِـخرمظٗ ٌّوخ١٠َ ىٍحٓش حٌـيٜٚ 

الظظخى٠ش ٌٍّشَٚم، ٚلزً ًٌه -حٌّخ١ٌش ،ٕٓوظّي هٍٝ حٌمٛحثُ حٌّخ١ٌش حٌظٟ طؼّٕظٙخ حٌيٍحٓش حٌظمٕٛ

.   ٓـٕوَع ٍِوـض ٤٘ـُ حٌز١خٔخص حٌّظوٍمش رخٌّشَٚم 

 يهخض انًشروع  : (12 )عذول رلى  

  يهخض انًشروع

 اضى انًشروع يؤضطخ أشغبل انجُبء واألشغبل انؼًىيُخ

 انشكم انمبَىٍَ شخض ؿجُؼٍ

                                                             

   .ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد 1
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 لـبع انُشبؽ (يٍ انمـبػبد راد األونىَخ  )األشغبل انؼًىيُخ 

 انًىلغ أو انًُـمخ (يٍ انًُبؿك راد األونىَخ  )ضُذٌ خبنذ  

 شكم انزًىَم رًىَم صالصٍ

 ػذد انؼًبل 6

 االضزضًبر انكهٍ    دط  000.00 000 10

 يؼذل انخظى    %7 

  vanطبفٍ انمًُخ انحبنُخ  311.18 120 7  

 فزرح االضزرداد    ضُىاد 5

 دنُم انرثحُخ   1.7 

 .  إلزظبدَخ نهًشروع-                    يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً يؼـُبد انزمُى

:  انمىائى انًبنُخ انزمذَرَخ نهًشروع: انًـهت األول  

   :طظشىً ِٓ

ٚ٘ٛ حٌـيٚي حٌٌٞ طلظَ ف١ٙخ وً حٌظىخ١ٌف حٌالُِش ٦ٔشخء حٌّشَٚم وّـخ : هُكم االضـزضًبر - 1

   :٘ـٛ ِز١ٓ فٟ حٌـيٚي حٌظخٌٟ

 

 

 

 

 

 

 نهًشروع هُكم االضزضًبر: (13)عذول رلى 

 دَُبر عسائرٌ: انؼًهخ

 انجُبٌ انزكهفخ انزكهفخ انكهُخ

 انًظبرَف اإلػذادَخ 650.00 258 650.00 258

 يطبهًخ فٍ طُذوق انؼًبٌ 336.88 147 

 انزبيٍُ 201.00 104 

 يظبرَف أخري 112.13 7 

 رغهُساد اإلَزبط 550.00 152 2 550.00 152 2

 رغهُساد يحهُخ 550.00 152 2 
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 رغهُساد يطزىردح 0.00 

 ػزبد يزُمم 000.00 715 6 000.00 715 6

 أصبس يكزت 00. 800 173 800.00 173

 اداءاد  عًركُخ ،ورضىو 0.00 0.00

 ػرائت ورضىو أخري 000.00 700 000.00 700

 انًغًىع 000.00 000 10 000.00 000 10

  (3)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى : انًظذر

  ًِٚحٌّالكق ٕ٘خ حٔٗ ٌُ ٠ظُ طوظ١ض ٍأّ ِخي هخFR ٌظغـ١ش ِظخ٠ٍف حالٓظغالي  

حٌّظوٍمش رخٌفظَس أٚ حٌٕٔش ،ٌٚ٘ح ٍحؿن اٌٝ ؿز١وش حٌٕشخؽ حٌوخص رخٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ 

.(حٌزٕخء ٚح٤شغخي حٌو١ِّٛش)
1

   

 ٘ٛ حٌـيٚي حٌٌٞ ٠ز١ٓ ف١ٙخ ِظخىٍ ط٠ًّٛ حٌّشَٚم ِٚميحٍ وً ِٕٙخ، ٚلي طُ :انهُكم انًبنٍ- 2

  :ط٠ًّٛ اؿّخٌٟ حٌظىخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش ِٓ هالي هيس ِظخىٍ ِوظٍفش طظٍوض فٟ حٌـيٚي حٌظخٌٟ

 

 

 

 

 

 

انهُكم انًبنٍ نهًشروع  (14 )عذول رلى 

 دَُبر عسائرٌ   :   انؼًهخ

 ِظخىٍ حٌظ٠ًّٛ   حٌٕٔزش   حٌّزٍغ  

 ِٔخّ٘ش حٌشوظ١ش   %2   000.00 200 

 ِٔخّ٘ش حٌٛوخٌش   %28   000.00 800 2  

 حٌمَع حٌزٕىٟ    %70   000.00 000 7  

 حٌّـّٛم   %100   000.00 000 10  

  (  3)                                        يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى 

 3 ٕٓٛحص ِن فظَس ٓـّخف 8  ٠ظُ ط٠ًّٛ حٌّشَٚم رمَع رٕىٟ ٠ظُ طٔي٠يٖ هً ِيس 

، أِخ ِٔخّ٘ش حٌٛوخٌش -وّخ ٕٓٛػلٗ الكمخ–  روي حٌظوف١غ %0.28ٓـٕٛحص رّوـيي فخثـيس 

                                                             

 (  2)حٌٍّلك ٍلُ - 1
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فظظّؼً فٟ لَع ريْٚ فخثيس ٠ظُ طٔي٠يٖ رٛحٓـش ىفوخص ٓيح١ٓش ِظٔخ٠ٚش روي طٔي٠ي حٌمَع 

 .  ٕٓش13 ٕٓٛحص، أٞ ِيس حٌمَػ١ٓ ِـظّوـ١ٓ ٟ٘ 5حٌزٕىٟ هٍٝ ِيس 

 طٕيٚق حٌىفخٌش حٌّشظَوش )رخ٦ػخفش اٌٝ حالشظَحن حٌٕٔٛٞ فٟ طٕيٚق حٌؼّخْ : انؼًبَبد

 ِٓ %0.35رٕٔزش طميٍ د  (ٌؼّخْ أهـخٍ حٌمَٚع حٌّّٕٛف ا٠خ٘خ ٌٍشزخد ًٚٞ حٌّشخ٠ٍن

ِزٍغ حٌمَع حٌزٕىـٟ، طلٔـز٠ٕٛٔخ وّخ ٘ٛ ِٛػق فٟ حٌـيٚي أهالٖ، ٌىٓ ٠ظُ طٔي٠ي٘خ ريفوش 

، لزً حالٓظفخىس ِٓ BADRٚحكيس فٟ كٔـخد حٌظـٕيٚق فـٟ رٕـه حٌفالكش ٚحٌظ١ّٕش ح٠ٌَف١ش 

حٌمَع حٌزٕىٟ،
1

 ىؽ، وٌٌه ٠ميَ طخكذ 147 336.9 ٚطميٍ ِـّٛم حالشـظَحوخص حٌٔـ٠ٕٛش رـ 

   :ٚحٌٛوخٌش حٌّظّؼٍش فٟ (حٌزٕـه )حٌّشَٚم ػّخٔخص أهَٜ اٌـٝ حٌّئٓٔـش حٌّمَػـش 

ٍ٘ٓ ك١خُٞ حٌظـ١ِٙحص ٌظخٌق حٌزٕه رخٌيٍؿش ح٤ٌٚٝ، ٚفٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش ٌظخٌق حٌٛوخٌش - 

  .حٌٛؿ١ٕش ٌـيهُ طشغ١ً حٌشزخد

  .طل٠ًٛ حٌظؤ١ِٓ ِظويى ح٤هـخٍ ٌفخثيس حٌزٕه- 

ٍ٘ٓ حٌوظخى حٌّٕمٛي ٌظخٌق حٌزٕه رخٌيٍؿش ح٤ٌٚٝ، ٚفٟ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش ٌظخٌق حٌٛوخٌـش حٌٛؿ١ٕـش - 

  .ٌـيهُ طشغ١ً حٌشزخد

: اهزالن انمرع انًًُىػ يٍ انىكبنخ- 4

طٔي٠ي حٌمَع هٓ ؿ٠َك حٌظل٠ًٛ اٌٝ كٔـخد حٌٛوخٌـش رؤلٔـخؽ ٓيح١ٓش ؿزمخ ٣ٌؿخي    

  .حٌّليىس فٟ ؿيٚي حٌظٔي٠ي حٌّز١ٓ أىٔخٖ، ٚ ٠ٍُٔ ٌٍٛوخٌش أَِ حٌظل٠ًٛ حٌّـخرك ٌٍو١ٍّش

 .  عذول رطذَذ انمرع ثذوٌ فبئذح انًًُىػ يٍ ؿرف انىكبنخ: (16 )عذول رلى 

 انطُخ انطذاضٍ انًجهغ   دط

 1انطذاضٍ 000.00 280
 9انطُخ

 2انطذاضٍ 000.00 280

 3انطذاضٍ 000.00 280

 10انطُخ
 4انطذاضٍ 000.00 280

 5انطذاضٍ 000.00 280

 11انطُخ
 6انطذاضٍ 000.00 280

 7انطذاضٍ 000.00 280

 12انطُخ
 8انطذاضٍ 000.00 280

 9انطذاضٍ 000.00 280
 13انطُخ

 10انطذاضٍ 000.00 280

                                                             

 .  ِوٍِٛخص ِٔظوٍظش ِٓ حٌيٍحٓش ح١ٌّيح١ٔش ٌٍٛوخٌش حٌٛؿ١ٕش ٌيهُ طشغ١ً حٌشزخد - 1
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             يٍ إػذاد انـبنت: انًظذر                                           

روي طمي٠َ ل١ّش حالٓظؼّخٍحص حٌالُِش ٦ٔشخء حٌّشَٚم، ٚكٔخد : إهزالن األطىل انضبثزخ- 5 

ألٔـخؽ طٔـي٠ي حٌمَػ١ٓ حٌّمي١ِٓ ِٓ حٌزٕه ٚحٌٛوخٌش، ٔمَٛ رلٔخد ِوظٍف ألٔخؽ حال٘ظالن 

ٌّوظٍف ح٤طـٛي  حٌؼخرظـش ٌٍّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ، رّخ ف١ٙخ حٌّظخ٠ٍف ح٦هيحى٠ش وّخ ٘ٛ ِز١ٓ 

  :فٟ حٌـيٚي حٌظخٌٟ

 دَُبر عسائرٌ: عذول اهزالكبد األطىل انضبثزخ          انؼًهخ: (17)عذول رلى 

 لٔؾ حال٘ظالن  
حٌوّــَ ح٦ٔظــخؿٟ  ِوــــيي حال٘ظالن  

 ٥ٌطً  
 ح٤طً   ل١ّش ح٤طً  

ِظخ٠ٍف  650.00 258   ٕٓٛحص  5 20%   730.00 51 

 اهيحى٠ش  

 طـ١ِٙحص ح٦ٔظخؽ   550.00 152 2   ٕٓٛحص  10 10%  255.00 285 

  1 343 

000.00 

 ِويحص   000.00 715 6   ٕٓٛحص  5 20%  

 ِويحص ِىظذ   800.00 173   ٕٓٛحص  8 12.5%   725.00 21  

( 5)يٍ إػذاد انـبنت ثبػزًبد ػهً انًهحك رلى : انًظذر

 

 ٚطلَٙ حٌٛػن حٌّخٌٟ ٌٍّشَٚم هٕي حٔـاللش حٌّشَٚم، ٚوـٌٌه ر١ـخْ :انًُساَُخ االفززبحُخ- 6

، ٟٚ٘ طظٍوض فٟ (ح٤طٛي )ٚحٓظويحِخص ٌٖ٘ ح٤ِٛحي  (حٌوظَٛ )ِظـخىٍ ح٤ِٛحي حٌّظخكش 

  :حٌـيٚي حٌظخٌٟ

انًُساَُخ االفززبحُخ    : (18    )                 انغذول رلى 

 دَُبر عسائرٌ   :                  انؼًهخ

 ح٤طٛي       حٌّزخٌغ   حٌوظَٛ    حٌّزخٌغ  

       حالِٛحي حٌوخطش  -1 000.00 200 

 حالٓظؼّخٍحص   -2         

  ِظخ٠ٍف حهيحى٠ش    650.00 258        

 طـ١ِٙحص حالٔظخؽ   550.00 152 2        

 حىٚحص   0.00        

 ِويحص   000.00 715 6   ى٠ْٛ حالٓظؼّخٍ  - 5   

 ِويحص ِىظذ    800.00 173   لَٚع رٕى١ش    000.00 000 7  
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لَٚع أهَٜ  000.00 800 2  

(ANSEJ  ) 

 أؿِٙس ح٦هالَ ح٢ٌٟ    0.00  

 أهَ    000.00 700        

 ِوِٚٔخص   -3 0.00        

 حٌّي٠ْٕٛ   -4 0.00        

  10 000 

000.00 

 ِـّٛم   000.00 000 10   ِـّٛم   

  (4)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى  :انًظذر

 روي اهيحى ح١ٌِّح١ٔش حالفظظخك١ش، ٠ظُ اهيحى ح١ٌِّح١ٔش حٌظمي٠َ٠ش رغَع :انًُساَُخ انزمذَرَخ- 7

حٌظوَف هٍـٝ حٌٛػن حٌّخٌٟ ٌٍّشَٚم فٟ ٔٙخ٠ش وً ٕٓش ِٓ ٕٓٛحص هّـَ حٌّشـَٚم ح٦ٔظـخؿٟ،  

، (حٌوظـَٛ )ِٚمخٍٔظٙخ ِن ِٛحٍى حٌّشـَٚم  (ح٤طٛي )ًٌٚـه ربكٙـخٍ حٓظويحِخص حٌّشَٚم 

ٚحٓـظوالص  حٌٕظـخثؾ حٌّظٛلن حٌلظٛي ه١ٍٙخ هالي ٕٓٛحص حٌوَّ ح٦ٔظخؿٟ ٌٍّشَٚم، ًٌٚه 

  .رخالهظّخى هٍٝ حفظَحع حْ وـً ا٠َحىحص حٌّشَٚم ٓظىْٛ ٔميح أٚ رش١ه

 

 

 

 .  انًُساَُخ انزمذَرَخ نهطُخ األونً وانضبَُخ يٍ ػًر انًشروع: (19 )انغذول رلى  

 دَُبر عسائرٌ  : انؼًهخ

     حٌٕٔش ح٤ٌٚٝ    حٌٕٔش حٌؼخ١ٔش

  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ  ٚحٌّئٚٔخص
 حال٘ظالوخص 

  حالطٛي  حٌّزخٌغ هخَ  ٚحٌّئٚٔخص

6 596 

580,00  

3 403 

420,00  

10 000 

000,00  

8 298 

290,00  

358 

710,00  

10 000 

000,00  

2 -

  حالٓظؼّخٍحص

155 

190,00  

103 

460,00  

258 

650,00  

206 920,00  51 

730,00  

 258 

650.00 

ِظخ٠ٍف 

  اهيحى٠ش

2 282 

040,00  

570 

510,00  

2 852 

550,00  

2 567 

295,00  

285 

255,00  

 2 152 

550.00 

طـ١ِٙحص 

  ح٦ٔظخؽ

4 029 

000,00  

2 686 

000,00  

6 715 

000,00  

5 372 

000,00  

1 343 

000.00  

6 715 

000,00  

  ِويحص

130 

350,00  

43 

450,00  

173 

800,00  

152 075,00  21 

725,00  

173 

800,00  

  ِويحص ِىظذ
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  ِوِٚٔخص- 3      00.00      00.00

3 729 

792,79  

    1 740 

586,88  

  حٌّي٠ْٕٛ- 4    

  حٌظٕيٚق      522,176,06      938 118 1

2 610 

854,95  

    1 218 

410,81  

  حٌزٕه    

10 326 

372,79  

    10 038 

876,88  

  ِـّٛم    

  حٌوظَٛ            

200 

000,00  

     200 

000.00 

حالِٛحي - 1    

  حٌوخطش

ى٠ْٛ -  5            

  حالٓظؼّخٍ

7 019 

250,00  

     7 000 

000.00 

  لَٚع رٕى١ش    

2 800 

000,00  
    

 2 800 

000.00 
    

لَٚع أهَٜ 

(ANSEJ)  

307 

122,79  

  حٌٕظ١ـش      876,88 38    

10 326 

372,79  

    10 038 

876,88  

  حٌّـّٛم    

  (5)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى 

 .انضبنضخ وانراثؼخ يٍ ػًر انًشروعح١ٌِّح١ٔش حٌظمي٠َ٠ش ٌٍٕٔش  :(20  )حٌـيٚي ٍلُ 

 دَُبر عسائرٌ  :      انؼًهخ

     حٌٕٔش حٌؼخٌؼش   حٌٕٔش حٌَحروش

  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ  ٚحٌّئٚٔخص
 حال٘ظالوخص 

  حالطٛي  حٌّزخٌغ هخَ  ٚحٌّئٚٔخص

3 193 

160,00  

6 806 

840,00  

10 000 

000,00  

4 894 

870,00  

5 105 

130,00  

10 000 

000,00  

  حالٓظؼّخٍحص-2

51 730,00  
206 

920,00  
258 650,00  103 460,00  

155 

190,00  

 258 

650.00 

  ِظخ٠ٍف حهيحى٠ش

1 711 

530,00  

1 141 

020,00  

2 852 

550,00  

1 996 

785,00  

855 

765,00  

 2 852 

550.00 

  طـ١ِٙحص حالٔظخؽ

1 343 

000,00  

5 372 

000,00  

6 715 

000,00  

2 686 

000,00  

4 029 

000,00  

6 715 

000,00  

  ِويحص
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  ِويحص ِىظذ  800,00 173  175,00 65  625,00 108  800,00 173  900,00 86  900,00 86

  ِوِٚٔخص-3      00.00      00.00

7 783 

956,77  
    

5 740 

849,16  
    

  حٌّي٠ْٕٛ-4

2 335 187      1 722 

254,75  

  حٌظٕيٚق    

5 448 

769,74  

    4 018 

594,41  

  حٌزٕه    

10 977 

116,77  

    10 635 

719,16  

  ِـّٛم    

  ِزخٌغ طخف١ش
حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ

 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  حٌوظَٛ  حٌّزخٌغ هخَ

200 

000,00  

     200 

000,00 

  حالِٛحي حٌوخطش-1    

  ى٠ْٛ حالٓظؼّخٍ- 5            

7 019 

250,00  

    7 019 

250,00  

  لَٚع رٕى١ش    

2 800 

000,00  
    

 2 800 

000,00 
    

لــَٚع أهــَٜ 

(ANSEJ)  

957 

866,77  

  حٌٕظ١ـش      469,16 616    

10 977 

116,77  

    10 635 

719,16  

  حٌّـّٛم    

   (5)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى 

 

 حٌوخِٔش ٚحٌٔخىٓش ِٓ هَّ حٌّشَٚمح١ٌِّح١ٔش حٌظمي٠َ٠ش ٌٍٕٔش  :(21  )حٌـيٚي ٍلُ  

  دَُبر عسائرٌ:انؼًهخ

     حٌٕٔش حٌوخِٔش    حٌٕٔش حٌٔخىٓش

  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ

 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ح٤طٛي  حٌّزخٌغ هخَ

1 184 

470,00  

1 841 

880,00  

3 026 

350,00  

1 491 

450,00  

8 508 

550,00  

10 000 

000,00  

  حالٓظؼّخٍحص- 2

0,00  0,00  0,00  0,00  258 650,00  
 650.00 

258 

ِظخ٠ٍف 

  حهيحى٠ش
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1 141 

020,00  

1 711 

530,00  

2 852 

550,00  

1 426 

275,00  

1 426 

275,00  

 2 152 

550.00 

طـ١ِٙحص 

  ح٦ٔظخؽ

0,00  0,00  0,00  0,00  
6 715 

000,00  

6 715 

000,00  

  ِويحص

43 

450,00  

130 

350,00  

173 

800,00  

  ِويحص ِىظذ  800,00 173  625,00 108  175,00 65

  ِوِٚٔخص- 3      0,00      0,00

7 795 

338.75  
    

8 467 

553,90  
    

  حٌّي٠ْٕٛ- 4

2 447 

164,79  

    2 540 

266,17  

  حٌظٕيٚق    

5 348 

673.96  

    5 927 

287,73  

  حٌزٕه    

8 980 

308.75  

    9 959 

003,90  

  ِـّٛم    

  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ

حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  حٌوظَٛ  حٌّزخٌغ هخَ

200 

000,00  

ح٤ِٛحي - 1     000.00 200     

  حٌوخطش

  ى٠ْٛ-  5            

4 211 

550,00  

    5 615 

400,00  

  لَٚع رٕى١ش    

2 800 

000,00  
    

2 800 

000,00  
    

لَٚع حهَٜ 

(ANSEJ)  

1 768 

758.75  

    1 343 

603,90  

  حٌٕظ١ـش    

8 980 

308.75  

    9 959 

003,90  

  حٌّـّٛم    

  (6)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى :                                         انًظذر

 .انطبثؼخ وانضبيُخ يٍ ػًر انًشروع ح١ٌِّح١ٔش حٌظمي٠َ٠ش ٌٍٕٔش  :(22  )حٌـيٚي ٍلُ  

  دَُبر عسائرٌ:     انؼًهخ

    حٌٕٔش حٌٔخروش     حٌٕٔش حٌؼخِٕش
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  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ

 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ح٤طٛي  حٌّزخٌغ هخَ

570 

510,00  

2 455 

840,00  

3 026 

350,00  

877 490,00  2 148 

860,00  

3 026 

350,00  

  حالٓظؼّخٍحص- 2

  ِظخ٠ٍف اهيحى٠ش 0.00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

570 

510,00  

2 282 

040,00  

2 852 

550,00  
855 765,00  

1 996 

785,00  

2 852 

550,00  

  طـ١ِٙحص ح٦ٔظخؽ

  ِويحص  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

0,00  173 

800,00  

173 

800,00  

  ِويحص ِىظذ  800,00 173  075,00 152  725,00 21

  ِوِٚٔخص- 3      0,00      0.00

5 963 

475.98  

    6 650 

702.10  

  حٌّي٠ْٕٛ- 4    

1 150 

002,00  

    1 479 

063,00  

  حٌظٕيٚق    

4 813 

473.98  

    5 171 

639.10  

  حٌزٕه    

6 533 

985.98  

    7 528 

192.10  

  ِـّٛم    

  ِزخٌغ طخف١ش
 حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  ِزخٌغ طخف١ش  حٌّزخٌغ هخَ

حال٘ظالوخص 

  ٚحٌّئٚٔخص
  حٌوظَٛ  حٌّزخٌغ هخَ

200 

000,00  

     200 

000,00 

  ح٤ِٛحي حٌوخطش- 1    

  ى٠ْٛ-  5            

1 403 

850,00  

    2 807 

700,00  

  لَٚع رٕى١ش    

2 800 

000,00  
    

2 800 

000,00  
    

لَٚع أهَٜ 

(ANSEJ)  

2 130 

135.98  

    1 720 

492.10  

  حٌٕظ١ـش    

6 533 

985.98  

    7 528 

192.10  

  حٌّـّٛم    
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  (7)يٍ إػذاد انـبنت ثبالػزًبد ػهً انًهحك رلى : انًظذر

 ِٓ حؿً طمي٠َ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌظخف١ش حٌظٟ ٠ظلظً ه١ٍٙخ :عذول حطبثبد انُزبئظ انزمذَرٌ- 8

حٌّشـَٚم ؿَحء حٌم١خَ رخٌٕشخؽ ح٦ٔظخؿٟ، ٔمَٛ ربهيحى ؿيٚي كٔخرخص حٌٕظخثؾ حٌظمي٠َٞ ٌظلي٠ـي 

حٌٕظ١ــش حٌظـخف١ش ح٠ٌٕٛٔش حٌّظٛلوش ؿ١ٍش فظَس حٌوَّ ح٦ٔظخؿٟ ٌٍّشَٚم ًٌٚه رظلي٠ي طىخ١ٌف 

حالٓظغالي، ِٚمخٍٔظٙـخ ِـن ح٠٦َحىحص ٚحٓظوالص حٌٕظخثؾ حٌّظٛلوش ٌٍّشَٚم، ٔؼ١ف ا١ٌٙخ 

حال٘ظالوخص ٚحٌّئٚٔخص، فظظلظً هٍـٝ حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌظخف١ش، وّخ ٘ٛ ِٛػق فٟ حٌـيٚي 

  : حٌظخٌٟ

:  رمُى انًشروع االضزضًبرٌ ثبضزخذاو يخزهف انًؼبَُر : انًـهت انضبٍَ

لخِض رٙخ حٌٛوخٌش هٍٝ حٓظويحَ ِو١خٍ طخفٟ حٌم١ّش  ٌمي حلظظَص حٌيٍحٓش حٌّخ١ٌـش حٌظـٟ   

ِٓ حؿً طم١١ُ حٌّشـَٚم ىْٚ حالٓـظوخٔش رّوظٍف حٌّوخ١٠َ ح٤هَٜ، ٌٌح لّٕخ   ،VANحٌلخ١ٌش 

رلٔخد ى١ًٌ حٌَرل١ش ٚفظَس حٓظَىحى حٌّشَٚم، وبػخفش ٌّخ ٘ٛ ِٛؿٛى فٟ حٌيٍحٓش حٌّخ١ٌش 

.  ٌٍّشَٚم

 

 

طظؼّٓ ؿ٠َمش طخفٟ حٌم١ّش حٌلخ١ٌـش طوـي٠ً  : VANحطبة طبفٍ انمًُخ انحبنُخ  .1

، وّخ ٘ٛ ِٛػق فٟ حٌــيٚي %7حٌٛلـض ٌـ١ّـن حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش هٓ ؿ٠َك ِوخًِ حٌوظُ ٚ٘ٛ 

  .أهـالٖ،  ٠ٚلٔـذ رخٌظ١غش ٠ٌَخػ١ش 

 

  ٚٚفمخ ٌٌٖٙ حٌـ٠َمش ٠وظزَ حٌّشَٚم ِمزٛال ٠ّٚىٓ حطوخً لَحٍ ط٠ٍّٛٗ، ِخ ىحَ طخفٟ 

حٌم١ّش حٌلخ١ٌـش أوزـَ ِٓ حٌظفَ، أٞ أْ ٌ٘ح حٌّشَٚم ًٚ ؿيٜٚ ِخ١ٌش، ك١غ أْ طيفمخطٗ حٌٕمي٠ش 

هالي هَّٖ حاللظظخىٞ طغـٟ ل١ّش حٌظىخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش، ٌىٓ ٌ٘ح حٌّو١خٍ ٚكيٖ ال ٠ىفٟ ٌظم١١ُ 

حٌّشَٚم حالٓظؼّخ٠ٍش رً ٠ـذ حالٓظوخٔش رّوظٍـف حٌّوخ١٠َ ح٤هَٜ وّخ أشَٔخ فٟ حٌـخٔذ 

حٌٕلَٞ ، ٤ْ وً ِو١خٍ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفَ ِوٍِٛش ِّٙش ٌّظوٌ حٌمـَحٍ ، ٚٔلَح ١ّ٘٤ش ِوظٍف ٌٖ٘ 

حٌّوخ١٠َ، ١ٌْ ٕ٘خن ِخ ٠ّٕن أْ طئهٌ ؿ١ّوٙخ فٟ حٌلٔزخْ أػٕخء ه١ٍّـش حطوـخً ، فخطوخً لَحٍ 

ِو١ٓ لي ٠وـٟ ُٚٔخ ٔٔز١خ أهٍٝ ٤كي ٌٖ٘ حٌّوخ١٠َ ِمخٍٔش رغ١َٖ ِٓ حٌّوـخ١٠َ ح٤هـَٜ ،  ٌىـٓ 

 .    ٠ـذ أْ ال ٠ٕـٛٞ ٌ٘ح حٌمَحٍ هٍٝ طـخً٘ ٌٍّوٍِٛخص حٌظٟ طٛفَ٘خ حٌّوخ١٠َ ح٤هَٜ

 حطبة فزرح االضزرداد  - 2

 حطبة فزرح االضزرداد : (5    )انشكم رلى 



ىٍحٓش طـز١م١ش ٌٍّشَٚهخص فٟ حٌٛوخٌش                                            حٌفظً حٌؼخٌغ      

 ٌيهُ ٚ طشغ١ً حٌشزخد

 

99 
 

 

 يٍ إػذاد انـبنت

ِٓ هالي حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّظَحوّش حٌّز١ٕش فٟ حٌشىً أهالٖ، ٔالكـق أْ فظـَس حٓـظَؿخم   

حٌظىـخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش ٌٍّشَٚم وخٔض هالي هّْ حٌٕٔٛحص ح٤ٌٚٝ ِٓ هَّ حٌّشَٚم، ك١غ 

 ىؽ، ٌٚ٘ح ٠وزَ هٓ ليٍس حٌّشَٚم هٍٝ 11 772 185.59رٍغض حٌظيفمخص حٌٕمي٠ـش حٌّظَحوّش 

.   حٓظَؿخم ل١ّش ٍأّ حٌّخي حٌّٔظؼَّ هالي هَّٖ حاللظظخىٞ 

 

:   TRCحطبة يؼذل انؼبئذ انًحبضجٍ .3

٠م١ْ ٌ٘ح حٌّو١خٍ ٍرل١ش حٌّشَٚم حالٓـظؼّخٍٞ ، ٚ ٠وظّـي  هٍـٝ ِفَٙٛ حٌَرق حٌّلخٓزٟ   

حٌٕخطؾ هٓ ِمخرٍش حٌظيفمخص حٌٕمي٠ش حٌّظٛلوش ٌىً ٕٓش ِٓ ٓـٕٛحص حٌوّـَ ح٦لظظـخىٞ  ٌٍّشَٚم 

: رخٌظىخ١ٌف حالٓظؼّخ٠ٍش حٌالُِش ٦ٔشخء حٌّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ، ٠ٚلٔذ رخٌواللش ح٠ٌَخػ١ش حٌظخ١ٌش

طش١َ ٔٔزش حٌوخثي حٌّلخٓزٟ، أْ حٌّشَٚم ٠لمك هخثي حوزَ ِٓ حٌوخثي حٌّـٍٛد   

   .%7حٌّميٍ
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 .   حوزَ ِٓ حٌٛحكي ٌٚ٘ح ٠يي هٍٝ ٍرل١ش ٚ َِىٚى٠ش حٌّشَٚمIP:أٞ أْ    

  ٚرخٌوٛىس اٌٝ حٌّوخ١٠َ حٌٔخرمش ٔٔظٕظؾ أْ حٌّشَٚم أشخء ِئٓٔش أشغخي حٌزٕـخء ٚح٤شـغخي 

 .  حٌو١ِّٛـش،  ِشَٚم ًٚ ؿيٜٚ ِخ١ٌش، ِٚمزٛي ٠ّٚىٓ حطوخً لَحٍ رظ٠ٍّٛٗ

 رمُُى انًشروع االضزضًبرٌ ثبضزخذاو انُطت انًبنُخ   : انًـهت انضبنش

   ِٓ أؿً اهـخء طٍٛس كٛي حٌىفخءس حٌّخ١ٌش فٟ ط١١َٔ ح٤ِٛحي حٌّٔظؼَّس ٚطلم١ك 

ح٤ٍرخف، ٠ظُ طل١ًٍ حٌٕٔذ حٌّخ١ٌش ٌٍّشَٚم ، ًٌٚه ِٓ هالي طل٠ًٛ ح١ٌِّح١ٔش حٌّلخٓز١ش 

حٌظمي٠َ٠ش اٌٝ ١ِِح١ٔش ِخ١ٌش  ك١ـغ طوـي ح١ٌِّح١ٔش حٌّخ١ٌش ٌىً ٕٓش ِٓ ٕٓٛحص هَّ حٌّشَٚم، 

ًٌٚه رخالهظّخى هٍٝ ح١ٌِّح١ٔـش حٌّلخٓـز١ش حٌظمي٠َ٠ـش ٌٍّشَٚم ، وّخ ٘ٛ ِٛػق فٟ حٌـيٚي 

   :حٌظخٌٟ

  :ِٓ هالي ِخ طميَ ِٓ ٔٔذ ِخ١ٌش ٠ّىٓ حٓظوالص حٌٕظخثؾ حٌظخ١ٌش

حٌّشَٚم ٠ظٛفَ هٍٝ ٍأّ ِخي هخًِ ِٛؿذ هالي ٕٓٛحص هَّ حٌّشَٚم، رّوٕٝ أٔٗ ل١ّش - 1

ح٤ِـٛحي حٌيحثّش طغـٟ ح٤طٛي حٌؼخرظش ٚطلمك فخثغ ٠مَٛ رظغـ١ش ؿِء ِٓ ح٤طٛي حٌّظيحٌٚش، 

، ( ِٓ ٤طٛي حٌؼخرظش فٟ حٌٕٔش ح٤ٌٚٝ%20)ك١غ ٠وظزَ ٌ٘ح حٌفخثغ وٙخِش أِخْ ٌٍّشَٚم 

ٌىٓ ِٓ هـالي ٔٔـزش حٌظ٠ًّٛ حٌيحثُ طز١ٓ ٌٕخ حٍطفخم ٘خِش ح٤ِخْ رٕٔذ وز١َس، ٌ٘ح ٍحؿن اٌٝ 

هيَ حٓظغالي ح٤ِٛحي حٌّظخكش ٚهيَ حٓظؼّخٍ٘خ فٟ حلظٕخء أطٛي ؿي٠يس، ٌٚ٘ح ٠يي هٍٝ أْ ٕ٘خن 

  . أِٛحي ِوـٍـش ال ٠ـظُ حٓـظغالٌٙخ رخٌشىً ح٤ِؼً

اْ حٔوفخع حٌّظظخٌٟ ٌّويي ىٍٚحْ حٌٕمي٠ش ٠يي هٍٝ هيَ وفخءس اىحٍس حٌّشَٚم فٟ حٓظويحَ - 2

  .حٌٕمي٠ش فٟ ِوظٍف حٌو١ٍّخص، هالي ٕٓٛحص هَّ حٌّشَٚم

طش١َ ٔٔزش حٌظ٠ًّٛ حٌوخص اٌٝ حالهظّخى حٌشزٗ حٌىخًِ هٍٝ حٌي٠ْٛ فٟ طغـ١ش ح٤طٛي، - 3

 ِٓ ِـٛم %2.43هـالي ريح٠ـش حٌّشَٚم ك١غ رٍغض ٔٔزش حٌظ٠ًّٛ حٌوخص فٟ حٌٕٔش ح٤ٌٚٝ 

 فٟ حٌٕٔش حٌؼخِٕش، ٌٚ٘ح 35.66ح٤طٛي، ٌىٓ ٘ـٌٖ حٌٕٔزش طلٕٔض رظٛحٌٟ حٌٕٔٛحص ٌظظً اٌٝ 

  . ٍحؿن اٌـٝ  هـيَ ط٠ُٛـن حٌٕظخثؾ حٌّخ١ٌش ٚاهخىس حٓظؼّخٍ٘خ فٟ حٌّشَٚم

طلَٙ ٔٔزش حالٓظمال١ٌش حٌّخ١ٌش، ٚٔٔزش حٌّي١ٔٛ٠ش  طوَع حٌّشَٚم ٌيٍؿش هخ١ٌش ِٓ حٌوـَ - 4

ٚحٌّظّؼـً فٟ هيَ ليٍس حٌّشَٚم هٍٝ حٌٔيحى فٟ حٌّٔظمزً، كظٝ فٟ كخٌش ر١ن ؿ١ّن أطٛي 

، ٌٚ٘ح ِخ ٠زٍَ ٌـٛء حٌٛوخٌش اٌٝ أشخء طٕيٚق ػّخْ (فـٟ كخٌش حٌظظف١ش ِؼال  )حٌّشـَٚم 

  .حٌمَٚع رخ٦ػخفش اٌـٝ حٌَ٘ٓ حٌل١خُٞ ٌٍوظخى

طش١َ ٔٔذ ِٚئشَحص حٌَرل١ش، هٍٝ أْ حٌّشَٚم لخىٍ هٍٝ ط١ٌٛي ح٤ٍرخف، ٚطلم١ك ٔٔـزش - 5

َِىٚى٠ـش ؿ١يس ٥ٌطٛي، ٌٚ٘ح ٍحؿن رشىً وز١َ اٌٝ حالِظ١خُحص حٌؼ٠َز١ش حٌّّٕٛكش ٌٍّشـخ٠ٍن 

  .حٌٌّّٛـش هـٓ ؿ٠َك حٌٛوخٌش
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٠لَٙ ِويي ىٍٚحْ ح٤طٛي طلٔٓ وفخءس اىحٍس حٌّشَٚم فٟ حٓظغالي ِـّٛم أطٌٛٗ هٍٝ - 6

  .حهـظالف أٔٛحهٙخ فٟ ٠ُخىس ٍلُ ح٤هّخي

   هِّٛخ ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌّشَٚم ِٓ هالي ِوظٍف حٌٕٔذ ٚحٌّئشَحص حٌّخ١ٌش لخىٍ هٍٝ 

ٓيحى ى٠ٛٔٗ فٟ حٌّٔظمزً ،ٍغُ طوَػٗ ٌيٍؿش هخ١ٌش ِٓ حٌّوخؿَس حٌٕخطـش هٍٝ هيَ طٛحُْ 

َِوِٖ حٌّخٌٟ ،حٌٌٞ ٠َطىِ أٓخٓخ هٍٝ حٌظ٠ًّٛ هٓ ؿ٠َك حاللظَحع ، ٌىٓ فٟ حٌّمخرً ٠ظٛلن أْ 

٠لمك حٌّشَٚم ِميحٍ ِٓ ح٤ٍرـخف ٚحٌوٛحثـي ٚٔٔذ ِخ١ٌش َِىٚى٠ش ؿ١يس ؿٛي هَّٖ حاللظظخىٞ 

 .  ٠ّىٕٗ ِٓ طغـ١ش ِوظٍف حٌظىخ١ٌف، ٌٚ٘ح ِخ ٠وزـَ هٍـٝ حٌـيٜٚ حٌّخ١ٌش ٌٍّشَٚم حالٓظؼّخٍٞ 

 

 

 

 

 :خالطخ

 حٌشزخد طشغ١ً ٌيهُ حٌٛؿ١ٕش حٌٛوخٌش كٛي هخِش ٔلَس اٌمخء كخٌٕٚخ حٌفظً ٌ٘ح هالي   ِٓ

ANSEJ ىٍحٓخص ِٚىٛٔخص ؿَفٙخ ِٓ حٌٌّّٛش حالٓظؼّخٍحص ٚأٔٛحم ِٙخِٙخ هٍٝ ٚحٌظوَف 

 فٟ حٌٛوخٌش ٔشخؽ كظ١ٍش ٚحٓظوَحع حالٓظؼّخ٠ٍش، حٌّشخ٠ٍن ٌٌٖٙ رخٌٕٔزش حاللظظخى٠ش حٌـيٜٚ

 حٌٛوخٌش فَم فٟ ١ِيح١ٔش ريٍحٓش حٌم١خَ هالي ِٓ ًٌٚه ، حالٓظؼّخ٠ٍش حٌّشخ٠ٍن ٚىهُ ط٠ًّٛ ِـخي

 ِّٛي حٓظؼّخٍٞ ٌّشَٚم ِخ١ٌش ؿيٜٚ ٌيٍحٓش ًّٔٛؽ ٚحٓظوَحع حٌشزخد طشغ١ً ٌيهُ حٌٛؿ١ٕش

 .حٌٕظخثؾ ِٓ ؿٍّش حٓظوالص ِٓ ِىٕٕخ حٌؼالػٟ، حٌظ٠ًّٛ ط١غش اؿخٍ فٟ

 



 

 

ة ـمــاتــخ
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 : خاذًح ػايح 

 ٔذشغٛم نذػى انٕطُٛح انٕكانح اطاس فٙ االسرصًاسٚح انًشاسٚغ ذمٛٛى ْزا تحصُا اسرٓذف   نمذ

 يٍ االسرصًاس يفٕٓو انٗ اساسٛح تصفح انرؼشض انٗ أال انثحس ْزا يُا فرطهة ANSEJ انشثاب

 انًؼطاج ٔانرؼاسٚف انًفاْٛى يخرهف ػهٗ انعٕء ترسهٛط لًُا شى ٔيٍ االلرصاد٘ انفكش َظش ٔجٓح

 ٔأًْٛح دٔس انٗ ذطشلُا كًا نالسرصًاس ٔشايم يٕحذ ذؼشٚف تؼشض لًُا تحٛس االسرصًاس حٕل

 دٌٔ يٍ اَّ نُا فرثٍٛ انًششٔػاخ جذٖٔ تذساسح أٚعا لًُا ٔلذ فّٛ انًؤششج ٔانؼٕايم االسرصًاس

 ذششٛذ فٙ كثشٖ اًْٛح انجذٖٔ فهذساسح انًطهٕب، انٓذف انٗ انٕصٕل ًٚكُُا ال جذٖٔ دساسح

 ٔانرٙ يشاكم ػذج يٍ ٚؼاَٙ ٚثمٗ االسرصًاساخ ذمٛٛى ٔالغ أٌ إال انًؤسسح داخم االسرصًاس٘ انمشاس

 دالالخ ٔراخ انفُٛح انُاحٛح يٍ انًسرٕٖ ظؼٛفح ذطثٛمٛح دساساخ انٗ االحٛاٌ يٍ كصٛش فٙ ذؤد٘ لذ

 ٚأخز أٌ انخاص أٔ انؼاو انمطاع فٙ سٕاءا يسرصًش كم ػهٗ ٚجة نزا انؼًهٛح انُاحٛح يٍ يُخفعح

  .تانًششٔع انًحٛطح انًرغٛشاخ كم انجذٖٔ تذساساخ لٛايّ خالل االػرثاس فٙ

 ظشٔف ظم فٙ انرمٛٛى اسانٛة ٔكزا انًششٔػاخ ذمٛٛى حٕل يفاْٛى تئػطاء أٚعا ٔلًُا  

 .انًانٛح انُسة ٔ انحساسٛح ذحهٛم ذؼشٚف انٗ اٚعا ٔذطشلُا انرأكذ ٔػذو انرأكذ

 ظم فٙ االسرصًاس٘ انًششٔع ذمٛٛى انٗ انرطثٛمٛح دساسرُا فٙ تانرؼشض لًُا االخٛش   ٔفٙ

 ذمذو انٕكانح اٌ انٗ ٔذٕصهُا ٔيؤكذج يحذدج ظشٔف أ٘ غٛش احرًانٛح انظشٔف أٌ افرشاض

 انذٔنح اٌ ٚؼُٙ يًا انمثٕل ٚهمٗ ْزا يششٔػُا ٔاٌ اكثش ػائذ ذحمٛك اجم يٍ ٔايرٛاصاخ ذسٓٛالخ

 .انثطانح َسثح يٍ نرمهٛم انشثاب نذٖ االػاَاخ ترمذٚى كثٛشا اْرًايا ذشاػٙ

 :انرانٛح انُرائج انٗ ْزِ دساسرُا فٙ ذٕصهُا ٔلذ

 ػهٗ انحصٕل انرٕلٛد ٔيمذاس االسرصًاسٚح انُفمح حذٔز تٍٛ انكثٛش انضيُٙ ٔانفاصم انثؼذ  ٚؼرثش -

 انضيُٙ انفاصم ْزا ٚؼذ حٛس االسرصًاسٚح انًششٔػاخ ذمٛٛى يشاكم اساط ْٕ االَفاق ْزا َٕاذج

 .االسؼاس ٔذمهثاخ نهُمٕد انضيُٛح ٔانمًٛح انرأكذ ػذو نًشكهح األٔل انًرغٛش

 ػُذْا انذخم ٚمم اٌ ٚجة ال ٔانرٙ نهًُشاج االلرصادٚح نهُظشٚح ذطثٛما االسرصًاس انمشاس اذخار ٚؼذ- 

 انًرٕلغ انؼائذ يؼذل ٚمم ال ػُذيا فمط االسرصًاس ٚمثم اخش ٔترؼثٛش انحذٚح انركانٛف ػٍ انحذ٘

 .انًالئى انخصى يؼذل ػٍ االسرصًاس ػهٗ انؼائذ يؼذل أ انًطهٕب انؼائذ يؼذل ػٍ ػهّٛ انحصٕل

 .انصاترح االسرصًاسٚح انركانٛف فٙ انحاصهح نهرغٛشاخ حساط انًششٔع أٌ انحساسٛح ذحهٛم أظٓش -

 

 .ٔانًماَح ٔانرفسٛش نهفٓى لاتهح كًٛح تصٕسج ذؼشض َرائج انًانٛح انُسة  ذمذو -

 ْٔٙ انًشاسٚغ ذمٛٛى ػًهٛح فٙ ذساػذ انرٕصٛاخ نؼط ترمذٚى َمٕو سٕف ْزا كم ظم   ٔفٙ

 :انرانٙ انُحٕ ػهٗ
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 دساسح اػذاد ػهٗ ذساػذْى انًشاسٚغ ألصحاب انالصيح ٔانثٛاَاخ انًؼطٛاخ ذٕفش يٍ  التذ -

 .انًمرشحح نهًششٔػاخ انجذٖٔ

 .انرأكذ ٔػذو انخطش ظشٔف فٙ انرمٛٛى اسانٛة اسرخذاو -

 .انششٛذج انمشاساخ ٔاذخار انًشاسٚغ ذمٛٛى اجم يٍ االخرصاص رٔ٘ ػهٗ االػرًاد ٚجة - 

 انمشاس، اذخار ػًهٛح ٔدػى االسرصًاسٚح انًششٔػاخ ذمٛٛى فٙ فمط ٔحٛذ يؼٛاس ػهٗ االػرًاد ػذو -

 ذحهٛم تأسانٛة ٔاالسرؼاَح انرأكذ، ٔػذو انًخاطشج نًؼانجح اإلحصائٛح انرحهٛالخ يٍ ٔاالسرفادج

 انرذفماخ خصى ػهٗ ذؼرًذ انرٙ األسانٛة يخرهف ٔاسرخذاو انحساسٛح، ذحهٛم كأسهٕب انًخاطشج

 .االسرصًاسٚح انمشاساخ اذخار ػُذ انضيٍ ػثش انُمٕد لًٛح ٔذغٛش انُمذٚح
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 اوال الكتب  

 

ُ عٍا، يعوصىتس واىٍّاهذ ىيّش، داس ا2س، طالستحٍادئ اٍتاً، يا صياسمد صحٍا .1

 2003سدُ،ألا

ىي دوىد اىتعوايح دىّقخ اىسياساُ، احسد ىسيد اٍحٍس سهي، فىطٍصد يسفد حٍا .2

  2000، ىراٍعحب اسسح شتاؤٍ، يحدسإلسمّوسو، اىيي

ىي دوىد اىتعوايح دىّقخ اىسياساُ، احسد ىسيد اٍحٍس سهي، فىطٍصد يسفد حٍا .3

  2000، ىراٍعحب اسسح شتاؤٍ، يحدسإلسمّوسو، اىيي

سدُ أل، اتيحسىعاتعح طىسي، اىتحييه ىالستحٍاس واالستحٍا، اماٍهد يب دسه شيآ .4

 2009، يعوصىتس واىعيٍيح ىيّشصوسي اىياُ، داس اعٍا

ىحقافح ، داس ايعوصىتس واىعيٍيح ىيّشداس اىُ، اعٍا، 1، طىمييد االقتصاد، احٍس األشقا .5

 2002، يعوصىتس واىيّش

ىحقافح ، داس ايعوصىتس واىعيٍيح ىيّشداس اىُ، اعٍا، 1، طىمييد االقتصاد، احٍس األشقا .6

 2002، يعوصىتس واىيّش

يع وصىت، ايحدالقتصااىتٍّيح ا: قىٍاىيح في تحقياىسياسح د، دوس احواىد ايح عتطعد ىسيا .7

 ، 1993س، ٍص، تيحسىعاىّهضح ، داس االرتٍاعيحاىتٍّيح ، اهوخده ىيدىعاا

ب سسح تاؤٍ، يحدسإلسمّ، ب ط، يتيسىضق اىتّسيواىي دوىس االستحٍاد، ايسفس ىّراا .8

  2000، ىراٍعحا

9.
دساسح ٍوضوعيح تأٍخيح وٍشفقح تتَاسيِ )توتيِ ٍحَذ، اىَحاسثح اىعاٍح ىيَإسساخ  

وٍسائو ٍحيوىح، عثقا ىيَخغظ اىَحاسثي اىوعْي، ديواُ اىَغثوعاخ اىزاٍعيح، 

1991
 

دساسح ٍوضوعيح تأٍخيح وٍشفقح )توتيِ ٍحَذ، اىَحاسثح اىعاٍح ىيَإسساخ  .10

تتَاسيِ وٍسائو ٍحيوىح، عثقا ىيَخغظ اىَحاسثي اىوعْي، ديواُ اىَغثوعاخ 

  1991اىزاٍعيح، 
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ُ، عٍا، 1، طىتحيييياىميي د االقتصادئ اٍتاخ، يقاسسى عوٍد تي ٍحٍسح .11

  2006س، ئه ىيّشداس وا

ُ، عٍا، 1، طىتحيييياىميي د االقتصادئ اٍتاخ، يقاسسى عوٍد تي ٍحٍسح .12

  2006س، ئه ىيّشداس وا

سيَاُ ٍصغفی، حساً داود، ٍثادئ االقتصاد اىنيي ، عا، عَاُ، داس  .13

 2000اىَسيشج ىيْشش واىتوصيع واىغثاعح، 

سيَاُ ٍصغفی، حساً داود، ٍثادئ االقتصاد اىنيي ، عا، عَاُ، داس  .14

 2000اىَسيشج ىيْشش واىتوصيع واىغثاعح، 

سييَاُ اىْاصش، تغويش صيغ اىتَويو قصيش األرو ىيثْوك االسالٍيح، رَعيح  .15

   .2002، 1غشدايح، ط , اىتشاث

سح دسا: إلسالٍيد االقتصاايه في دىتوي اىتٍّاىٍّهذ ، اصاىحي صاىح .16

، 1خ، طسساؤىٍخ واىسياساُ واماستحييه ىألخ وىياوألداف واألهً واىيٍفاهي

 498 -499.، ص ص2006، يعوصىتس واىيّشس ىفرسج، داس اىقاها

سح دسا: إلسالٍيد االقتصاايه في دىتوي اىتٍّاىٍّهذ ، اصاىحي صاىح .17

، 1خ، طسساؤىٍخ واىسياساُ واماستحييه ىألخ وىياوألداف واألهً واىيٍفاهي

 2006، يعوصىتس واىيّشس ىفرسج، داس اىقاها

، ( مييوئي صتحييه ر )يح دالقتصاخ اىسياساد، اىحٍيد اعتب يطىٍد اعت .18

 241-242.، ص ص 1997سق، ىشساء اهصٍمتتح سج، ىقاها

، ( مييوئي صتحييه ر )يح دالقتصاخ اىسياساد، اىحٍيد اعتب يطىٍد اعت .19

 1997سق، ىشساء اهصٍمتتح سج، ىقاها

ىٍاىيح ق ايعشىتد احٍس اّويً، يسىمد اعتخ ماستدق صاً، ىٍّعد اعتوصي ف .20

،  1969سف، ىٍعاسا خ ايع ٍّشوصيح تدسإلسمّ، ا1، طىٍاىيحاىسياسح واىعاٍح ا

، اىَإسسح اىعشتيح ىيذساساخ 1ٍحَذ تشيش عييح، اىقاٍوس االقتصادي، ط  .21

  1985واىْشش، تيشوخ ،
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مح سىشسج، اىقاهس، ب ط، االستحٍاس اسو، أمّرود عتو مّروط، شٍسواُ ٍ .22

 2008د، يوسىتق وايوىيتسدج ىٍتحاتيح سىعا

ُ، داس عٍا، 1،طىمييد االقتصادئ اٍتاً داود، حساُ ، فى سيٍاطٍص .23

      2000، تاعحطىوايع وصىتس واىيّشسج ىٍسيا

ُ، داس عٍا، 1،طىمييد االقتصادئ اٍتاً داود، حساُ ، فى سيٍاطٍص .24

      2000، تاعحطىوايع وصىتس واىيّشسج ىٍسيا

، 3، ط(اإلعاس اىْظشي واىتغثيقاخ اىعيَيح)ٍغش ٍحَذ، ئداسج االستخَاس  .25

 2004األسدُ، داس وائو ىيْشش واىتوصيع، 

، اىَنتة 5ٍْيش اتشاهيٌ هْيذي، االداسج اىَاىيح، ٍذخو تحيييي ٍعاصش، ط  .26

 ، 2003اىعشتي اىحذيج، االسنْذسيح ،

ُ، داس ىتّاسوخ تي، 1، طيححدىحاىح دوىوايح دالقتصااىسياسح ً، اهيساتئسى وٍ .27

 1998، ، ىٍّهها

ُ، داس ىتّاسوخ تي، 1، طيححدىحاىح دوىوايح دالقتصااىسياسح ً، اهيساتئسى وٍ .28

 1998، ، ىٍّهها

س صفا ىيّشُ، داس عٍا، 1، طىٍاىيحواق األسس واالستحٍاسوف، اٍعس شياوه .29

 2003، يعوصىتوا

ُ ىميي تيد االقتصادئ اٍتاد، حٍافاعي سىُ احسيد، ّي خاىوصىف اصوا .30

 ، 2002س، ئه ىيّشسدُ، داس واألُ اعٍا، 5ق، طتيطىتظشي واىّا

ُ ىميي تيد االقتصادئ اٍتاد، حٍافاعي سىُ احسيد، ّي خاىوصىف اصوا .31

  2002س، ئه ىيّشسدُ، داس واألُ اعٍا، 5ق، طتيطىتظشي واىّا

خه تحيييي ديتيح ٍسىضظٌ اىُّ، اعحٍاص يصىعد اعتد سعد، حٍق ايعشىتس اّوي .32

  2000، يعوصىتس واىّشواتاعح طىراٍعيح ىيداس اى، ايحدسإلسمّسُ،ب ط، اٍقا

المذكرات العلمية  
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دساسح ٍقاسّح ٍع اىتَويو تْظاً )اهلل تيعثيذي، اىتَويو تشأس اىَاه اىَخاعش عثذ .1

، ٍزمشج ٍقذٍح ىْيو شهادج اىَارستيش،راٍعح اىحاد ىخضش، تاتْح (اىَشاسمح

،2007 -2008 ،

ىخيف حسْح، ٍزيح اىعيوً االقتصاديح، رهاص دعٌ تشغيو اىشثاب آىيح ىغشس حقافح  .2

ٍشاد صٍاىي ٍذيش اىعاً ىيوماىح اىوعْيح ىتشغيو اىشثاب )اىَقاوىح عْذ اىشثاب 

  2011، عذد ّوفَثش ("األتحاث االقتصاديح "ىـ

 المراسيم  والقونين 

اىَعذه واىَتٌَ ىيَشسوً 2011 اىَإسخ في ٍاسس11/103اىَشسوً اىتْفيزي سقٌ  .1

 اىزي يحذد ششوط اإلعاّاخ 2003 سثتَثش 6 اىَإسخ في 03/290اىتْفيزي سقٌ 

اىَقذٍح ىيشثاب روي اىَشاسيع وٍستواها  

اىَعذه واىَتٌَ ىيَشسوً 2011 اىَإسخ في ٍاسس 11/103اىَشسوً اىتْفيزي سقٌ  .2

 اىزي يحذد2003سثتَثش 6 اىَإسخ في 03/290اىتْفيزي سقٌ 
 

ششوط اإلعاّاخ 

 . اىَقذٍح ىيشثاب روي اىَشاسيع وٍستواها، اىَادج اىخاىخح

اىَعذه واىَتٌَ ىيَشسوً 2011 اىَإسخ في ٍاسس 11/103اىَشسوً اىتْفيزي سقٌ  .3

 اىزي يحذد ششوط اإلعاّاخ 2003سثتَثش 6 اىَإسخ في 03/290اىتْفيزي سقٌ 

ىزْح اّتقاء، اعتَاد و اىَقذٍح ىيشثاب روي اىَشاسيع وٍستواها، اىَادج اىشاتعح 

تضٌ هزٓ اىيزْح مافح اىششماء اىَحيييِ ىيزهاص تَا في رىل اىثْوك : تَويو اىَشاسيع

 اىَوافقح عيى تَويو اىَشاسيع االستخَاسيح تحضوس اىشثاب أصحاب  ٍِ أرو

 .  اىَشاسيع
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