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المقدمة العامة 

 1 

ً الجظس الاكخصادي ألًت دولت،  ت في الصمن الساهن من السوائص ألاطاطُت لخحٍس حعخبر البىىن الخجاٍز

ع هره العملُت حعخبر أهم  ل املشاَز وهظسا للدوز الفعاٌ الري جلعبه في عملُت مىح اللسوض بهدف جمٍى

الىظائف التي ًلىم بها البىً، وحعخمد هره العملُت على ػسق جللُدًت وأخسي  مبخىسة مظاًسة للخؼىز 

لي على اللسوض ليىنها حعؼي أهثر مسدودًت، ومعدٌ عائد مسجفع  الخىىىلىجي، جسجىص البىىن في وشاػها الخمٍى

 .عىد عملُت اطترجاع اللسوض

لت أهمُت بالغت في مخخلف الىظم إلاكخصادًت،وجصداد أهمُت من  واحخل الىظام البىيي مىر فتراث ػٍى

ًىم آلخس مع الخؼىزاث التي جؼسأ على إلاكخصادًاث الىػىُت من جهت، ومع الخحىالث العمُلت التي ٌشهدها 

.ىاملحُؽ املااي من حهت أخسيى

س ئمياهُاتها ووطائل عملها من أجل جمع ألامىاٌ  وفي ظل هره الظسوف حعمل البىىن جاهدة على جؼٍى

ت الحجس ألاطاض في  من مصادزها املخخلفت وجىجيهها هحى أفظل الاطخعمالث املمىىت، وحعخبر البىىن الخجاٍز

الىظام املصسفي حُث تهدف ئاى الحصٌى على زبحُت في أكص ى فترة شمىُت ممىىت وذلً من خالٌ كُمها 

بىظُفت الىطاػت املالُت بين ألاعىان إلاكخصادًين الرًن هم بحاجت ئاى زؤوض ألامىاٌ وألاعىان املالُين الرًن 

ًىفسون هره ألامىاٌ، لرلً ًمىن اللٌى أن أهم أوجه اطخعماالث الىلىد من ػسف الىظام البىيي ئهما جخمث 

في اطخعمالها في مىح اللسوض املخخلفت وفلا آللُاث ومعاًير محىمت ًدبعها املصسف، ولها شسوغ ومساحل 

ًجب ئجباعها بداًت من جلُُم املإطظت الؼالبت لللسض ئاى دزاطت جحلُلُت مدكلت للجاهبين املااي وغير املااي 

.ىللمإطظت

: إشكالية الدراسة- 1

جىمن ئشيالُت دزاطدىا في ئبساش الؼسق املعخمدة في جلُُم الظُاطت الاكساطُت ومدي اطخفادة البىً من 

ع املمىلت  على هحى الخااي  املشاَز

ماهي آلاليات وؤلاجراءات التي تعتمد عليها البنوك التجارية في منح القروض؟ 

:ىوالتي ًمىن جلظُمها ئاى ألاطئلت الفسعُت الخالُت

ما هي الؼسق املعخمدة في جلُُم الظُاطت الاكساطُت؟ -ى1

ع املمىلت أن جخدم أهداف البىً؟ -ى2 هل ًمىن للمشاَز

ىهل جخميز الظُاطت الاكساطُت باللُىهت التي ججعل منها أهثر مسدودًت؟-ى3

: فرضيات الدراسة- 

.ىهىان عدة ػسق لخحلُل ودزاطت ػلباث اللسوض واملىافلت عليها-ىأ

البىً ًساعي أوال مصالحه الخاصت كبل مىح أي كسض وعلُه فلد جخميز الظُاطت الاكساطُت بعدم -ىب

.ىاللُىهت
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: أسباب اختيار اإلاوضوع- 3

ًمثل مىطىع الدزاطت جصء من الخخصص الري هصاٌو دزاطدىا فُه وهأمل أن هظُف ئاى  هرا املجاٌ *ى

.ىمعلىماث جدًدة جدعم البحث الجامعي

ت*ى .ىمُىلىا وزغبدىا في معسفت آلُت وهُفُت مىح اللسوض من كبل البىىن الخجاٍز

. (أهمية اإلاوضوع): ألاهمية- 4

.ىهاثساء للمىخبت الجامعُت:ىألاهمُت العلمُت

حعخبر عملُت مىح اللسوض من أهم وظائف البىىن فهي حظاعد املإطظت على  :ىألاهمُت الاكخصادًت

جحظين مسدودًتها وشٍادة ئهخاجها وهرا مبُعاتها مما ًيىن له ألاثس املباشس على زبحُتها هما أن كسازاث مىح 

ت في الاكخصاد الىػني .ىاللسوض حظاهم في معسفت مياهت البىىن الخجاٍز

هما حظمح  بمعسفت مدي فعالُت املإطظت وكدزتها على الخىافع من خالٌ احترامها ملىاعُد حظدًد 

.ىأكظاغ اللسض وفىائده

: اإلانهج اإلاتبع- 5

لت املىهجُت التي جظمن جسابؽ أجصاءه وحظلظل  لإلملام بالبحث من جمُع الىىاحي جم اعخماد الؼٍس

.ىأفيازه معخمدًن على املىهج الىصفي والدزاطت املُداهُت

:  خطوات البحث- 6

لخبظُؽ دزاطت هرا املىطىع كمىا بخلظُمه ئاى ئػاز هظسي وآخس جؼبُلي  

:  ؤلاإلاار الننرر 

ت وأهم الىظائف املمازطت ثم كمىا بخعٍسف  في الفصل ألاٌو مىه جؼسكىا ئاى الخعٍسف بالبىىن الخجاٍز

اللسوض البىىُت، خصائصها، أهىاعها، وبعدها أهم املخاػس الىاجمت عن مىح اللسوض في الفصل الثاوي مىه 

لت الخللُدًت ملىح كسض  جؼسكىا ئاى الؼسق املىخهجت في الظُاطت الاكساطُت في كظمه ألاٌو جؼسكىا ئاى الؼٍس

لت الحدًثت .ىبىيي وفي كظمه الثاوي كمىا بالخؼسق ئاى الؼٍس

: ؤلاإلاار التطبيقي

 مخؼسكين للخعٍسف بهرا البىً 363ىمظخغاهم ووالت BDLكمىا بدزاطت مُداهُت ببىً الخىمُت املحلُت 

على املظخىي الىػني ومىه ئاى ووالت جُجل وللخعمم أهثر في بحثىا كمىا بدزاطت حالت ػلب كسض اطخغالاي، 

ى.ومخخلف املساحل التي ًمس عليها حتى الىصٌى ئاى اجخاذ اللساز بمىح أو زفع ػلب اللسض
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امللدمة الفصل  

حظيد البىون مىذ فترة ػويلة بؤهمية بالغة في مخحلف الىظم إلاكحصادًة، وثشداد أهميتها مع 

مزور الوكد ومع الحؼورات الهامة التي ثؼزأ على إكحصاًات الدول، خاصة أنها ثلوم بتزويد املشاريع 

واللؼاعات املخحلفة بالحمويل الالسم ملواهبة الحؼور السزيع الذي ًميز العصز  

حيث خصصىا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث  

 عموميات حول البىون الحجارية : املبحث ألاول  -

 اللزوض البىكية: املبحث الثاوي  -

 أخؼار اللزوض: املبحث الثالث -
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 عموميات حول البىون الحجارية: املبحث ألاول 

البىً هى كباسة كً ميشإة كملها الشئِس ي هى ججمُم الىلىد الفائظت كً خاحت الجمهىس، ؤو ميشإة 

ً ؤو اظدثماسها في ؤوساق مالُت آلخٍش
ّ
 .1ألاكماٌ ؤو الذولت بهذف إكشاطها ل

:  البىون الحجاريةووشؤة جعزيف :  املؼلل ألاول 

ت .1 :  حلٍشف البىىن الخجاٍس

ت هي كباسة كً مؤظعاث مالُت ًلخلي فيها كشض الىلىد والؼلب كليها، هما حلشف ؤًظا  البىىن الخجاٍس

ؤنها ميشأث مالُت هذفها الشئِس ي هى كبٌى الىدائم وؤلاكشاض وجلذًم خذماث ؤخشي وبالخالي فئن البىً 

 .2الخجاسي ٌلخبر وظُؼا بين ؤولئً الزًً لذيهم ؤمىاٌ فائظت وبين ؤولئً الزًً ًدخاحىن جلً ألامىاٌ

ت هي جلً اإلاؤظعاث اإلاالُت الزي ًىص كاهىن جإظِعها كلى كبٌى  شاس هىا إلى ؤن البىىن الخجاٍس َو

الىدائم ومىذ الائخمان، فهي إرن جخخلف كً جلً البىىن التي ال جلبل ودائم مثل البىىن اإلاخخصصت، والبىً 

الضساعي والبىً الصىاعي، وجخخلف ؤًظا كً جلً البىىن التي لِغ مً ؤوشؼتها اللشض مثل  البىىن 

ت مثل  ؤلاظالمُت هما ؤهه جىحذ مؤظعاث مالُت جلبل الىدائم وجمىذ اللشوض إال ؤنها لِعذ بىىن ججاٍس

. صىذوق الخىفير والاخخُاغ 

ت إلى كامل الخخصص ولىىه ًشحم  ت ال ًشحم بصفت حىهٍش ت وغير ججاٍس هما ؤن جلعُم البىىن إلى ججاٍس

إلى كىامل مخصلت بالخؼىس الاكخصادي والبِئت الاكخصادًت، خُث هجذ ؤن الخاصُت ألاظاظُت التي جخميز بها 

ت كً غيرها مً اإلاؤظعاث الائخماهُت هي وؿُفت خلم الىلىد . البىىن الخجاٍس

:  وشؤة البىون الحجارية .2

 آالف فبل اإلاُالد، 4ظىت  (اللشاق اللذًمت)إن البذاًاث ألاولى لللملُاث  اإلاصشفُت حلىد إلى  كهذ بابل 

م فلذ كشفىا كبل اإلاُالد بإسبلت كشون بذاًاث اللملُاث التي جضاولها البىىن اإلالاصشة هخبادٌ  ؤما ؤلاغٍش

اللمالث وخفف الىدائم ومىذ اللشوض ؤما ؿهىس البىىن  بشيلها الحالي فُلىد إلى الفترة ألاخيرة مً اللشون 

الىظؼى، خُث جشافلذ هزه ألاخيرة مم فىشة ؿهىس الىلىد الىسكُت، ومً زم فالشيل ألاٌو والبذائي للبىىن 

ت هى الصشاف ؤو الصيرفي الزي وان ًخلامل ببُم وششاء اللمالث ألاحىبُت ومبادلتها بلمالث وػىُت .  الخجاٍس

بخلذم الخجاسة  وؿهىس الفائع مً الىلىد لذي الخجاس وبالزاث في مذن البىذكُت حىىة، بششلىهت، 

بذؤث ؿاهشة إًذاق الىلىد لذي حهت مإمىهت ومىزىق بها بغُت اإلادافـت كليها مً الظُاق ملابل إصذاس 

شهاداث اظمُت، وبهزا فلذ ؤطاف البىً خالٌ جؼىسه وؿُفت حذًذة إلى كمله هي العماح للخجاس بئًذاق 

الىلىد لذًه خُث ًيىن لهم الحم في سحبها في ؤي وكذ ٌشاءون ووان اإلاىدكين ًدصلىن مً البىً كلى 

                                                 
1
 34، ؿ2000 ، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، انجضائش 2يذاضشاخ فً التصاد انثنىن، ط:  ؽاكش انمضوٌنً 

2
 5، ؿ1996، كهٍح انتجاسج طنطا 3إداسج انثنىن انتجاسٌح، ط:  ينٍش إتشاهٍى هنذي 
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شهاداث جثبذ إًذاكهم لذًه مبالغ ملُىت مً الىلىد ملابل كمىلت للُامه بالحشاظت واإلادافـت كلى هزه 

. الثروة اإلاىدكت

ومم جؼىس الضمً الخف سحاٌ اإلاصاسف ؤن وعبت صغيرة مً شهاداث ؤلاًذاق حلىد إليهم للمؼالبت 

لها إلى هلىد ؤو إلى ألاشُاء التي جمثلها، ومً زم ججملذ لذي هزه البىىن مبالغ هلذًت خاملت هبيرة  بخدٍى

وعبُا، وهىا سؤي سحاٌ اإلاصاسف ؤهه مً اإلامىً ومً ألافُذ لهم إكشاض هزه الىلىد الخاملت ملابل خصىلهم 

كلى فائذة جخمثل في الفشق بين الفائذة التي ًخلاطها كلى اللشض والفائذة التي ًذفله ألصحاب الىدائم، 

كبٌى الىدائم وؤلاكشاض ملا، ولىً جؼىسها : لزلً جؼىسث وؿائف البىىن وؤصبدذ ججمم بين وؿُفخين هما

لم ًلف كىذ هزا الحذ بل جلذم مشة ؤخشي، فالبىىن في مجمىكها آلان ال جلذم كشوطا للجمهىس مً ودائم 

. جملىها بل جلذم كشوض مً ودائم لِغ لها وحىد ؤي ؤنها جخلم الىدائم

مىىىا ؤن وشير إلى ؤهه جم إوشاء ؤٌو بىً خيىمي في البىذكُت كام  زم بىً ؤمعتردام كام . 1517ٍو

 .1وبلذها بذؤث جىدشش البىىن في مخخلف ؤهداء اللالم... 1906

: وظائف ا لبىون الحجاريةاملؼلل الثاوي 

ت في خلم الىلىد وحلشف هزه الىلىد بالىلىد الىخابُت،  جخلخص الىؿُفت ألاظاظُت للبىىن الخجاٍس

ت الهامت ما ًلي  :2هزلً مً وؿائف البىىن الخجاٍس

 خلم هلىد الىدائم. 

 كبٌى الىدائم. 

 مىذ الائخمان. 

 ت  .خصم ألاوساق الخجاٍس

  بلع الىؿائف ألاخشي. 

ٌلخبر خلم الىلىد الىخابُت ؤوظم ؤهىاق الىلىد اهدشاسا في اإلاجخملاث الحذًثت : خلم هلود الودائع .1

ت  الفىشة ألاظاظُت في خلم البىىن للىلىد جإحي مً اكخُاد ألافشاد في اإلاجخملاث الحذًثت مً حعٍى

ت م الشُياث التي ٌسحبىنها كلى ودائلهم في البىىن الخجاٍس  .مذفىكاتهم كً ػٍش

م : كبول الودائع .2 ت، خُث كً ػٍش ٌلخبر كبٌى الىدائم مً ؤهم ألاكماٌ التي جلىم بها البىىن الخجاٍس

الخف ؤن الىدائم كلى ؤهىاق  ت، ٍو هزه الىدائم ًخم خلم هلىد وهي الىؿُفت ألاظاظُت للبىىن الخجاٍس

 .الىدائم ألحل- ودائم الادخاس– الىدائم جدذ الؼلب : مخخلفت وهي هما ًلي

                                                 
1
 28، ؿ3،1996التصادٌاخ اننمىد وانثنىن، كهٍح االلتصاد، يصش ط:  أدًذ دؾٍؼ 

2
 17، ؿ16، ؿ2000انىجٍض فً انثنىن انتجاسٌح عًهٍاخ وتمنٍاخ، دٌىاٌ انًطثىعاخ انجايعٍح، لغنطٍنح :  عثذ انذك تىعتشوط 
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لخبر هزا ألاخير مً اإلاهام الخللُذًت التي جلىم بها :  مىح الائحمان .3 ت باإلكشاض َو جلىم البىىن الخجاٍس

ت لشحاٌ ألاكماٌ واإلاششوكاث كلى اخخالف ؤهىاكها خُث ؤهه حعخؼُم البىىن كً  البىىن الخجاٍس

م مىذ الائخمان ؤي إكشاض سحاٌ ألاكماٌ ائخمان كصير ألاحل مما ٌلؼيهم وظُلت دفم خاطشة  ػٍش

ت ؤو  ل اللملُاث الخجاٍس واألوساق الىلذًت والىدائم جدذ الؼلب، مما ًمىً مً اظخخذامها في جمٍى

ت والتي ًترجب كليها جخليها كً بلع  ؤلاهخاحُت وفي ملابل هزه الخذمت التي جؤديها البىىن الخجاٍس

ؤمىالها مذة ملُىت هي مذة اللشض، فئنها جدصل كلى مبلغ مً اللشض ًمثل وعبت ملُىت مً مبلغ 

عسم هزا اإلابلغ بالفائذة وجدصل كلى هزه اليعبت كلى ؤظاط ظىىي   .اللشض َو

ضداد : خصم ألاوراق الحجارية .4 ت في اللصش الحذًث ٍو ٌلخبر هزا ؤلاحشاء مً ؤهم وؿائف البىىن الخجاٍس

دصل كلى  ؤهمُت باصدًاد ؿاهشة اإلالامالث آلاحلت بين ألافشاد في اإلاجخمم، فالخاحش ًبُم بإحل ٍو

همبُاالث معخدلت الذفم في فتراث معخلبلُت ملابل مبُلاجه ال ٌعخؼُم الاظخمشاس في وشاػه 

الخجاسي بِىما جتراهم في ًذه الىمبُاالث فهى ًلجإ للبىً لُخصمها له ؤي ًذفم كُمتها كبل ؤن ًدل 

خ اظخدلاق الىمبُالت  ؤحلها، فُيىن البىً بهزه اللملُت كذم كشطا كصير ألاحل للخاحش مذجه جاٍس

ومبلغ الفائذة ٌلادٌ الفشق بين اللُمت الاظمُت واللُمت الحالُت ووعبت الفائذة إلى اللُمت الاظمُت 

 .للىمبُالت هى ما ٌعسم بعلش الخصم

 :بعع الوظائف ألاخزى  .5

حشمل ؤلاكخماداث اإلاعدىذًتكلى اكخماداث لالظخيراد وؤخشي للخصذًش، : فحح الاعحماد املسخىدي

دلم البىً الخجاسي ؤسباخه بصفت ؤصلُت بملذاس الفشق بين الفىائذ التي ًذفلها للمىدكين وجلً التي  ٍو

. 1ًخدملها اإلالترطىن واللمىالث وألاحىس التي ًدصلها ملابل جلذًم الخذماث للمالئه

كُام البىً بخدصُل معخدلاث كمالئه مً مصادسها اإلاخخلفت ظىاء واهذ هزه اإلاعخدلاث شُياث ؤو 

. همبُاالث  ؤو ظىذاث ؤدهُت معخدلت لصالحها ؤو بإظهم، وهزلً بذفم دًىنهم إلاعخدليها

كُام البىً بخجمُم مذخشاث اللمالء في شيل ودائم ادخاس ؤو صىذوق جىفير وإكؼاءهم فىائذ كنها زم 

. اظدثماس هزه اإلاذخشاث في ششاء ظىذاث

كُام البىً بالخلامل في ألاوساق اإلاالُت كلى اخخالف ؤهىاكها ظىاءا إلاصلحت كمالئه ؤو إلاصلحخه 

. الصخصُت

. اظدبذاٌ البىً اللمالث ألاحىبُت باللملت الىػىُت واللىغ لصالح كمالئه

جإحير البىً خضائً صغيرة للمالئه ًدخفـىن فيها بمىلىالتهم الغالُت مً مجىهشاث وؤوساق مالُت 

. وهلىد وغيرها

                                                 
1
 21، ؿ1999 أتى انفتىح عهً فضانح، تذهٍم انًانً وإداسج األيىال، داس انكتة انعًهٍح نهنؾش وانتىصٌع، يصش،  
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:  الحجارية البىون وأهواع  خصائصاملؼلل الثالث 

خصائص البىىن   .1

ت بثالر مميزاث جفشكها كً غيرها مً اإلاؤظعاث ألاخشي وحشمل هزه   جخصف البىىن الخجاٍس

الشبدُت، العُىلت وألامان وجشحم ؤهمُت جلً الخصائص إلى جإزيرها الىاضح كلى العُاظاث : الخصائص

: 1الخاصت باألوشؼت الشئِعُت التي جماسظها البىىن وهي

جمثل الخيالُف الثابخت واإلاخمثلت في الفىائذ كلى الىدائم، الجاهب ألاهبر مً مصشوفاث : الزبحية .1.1

البىً هزا ٌلني ؤن ؤسباح البىً ؤهثر جإزشا بالخغير قي إًشاداجه ورلً باإلالاسهت مم اإلاؤظعاث 

ادة في  ادة إًشاداث البىً بيعبت ملُىت جترجب كنها ٍص اإلاالُت جخلشض آلزاس الشفم اإلاالي ؤي ٍص

 .ألاسباح بيعبت ؤهبر، بل كذ جخدٌى ؤسباح البىً إلى خعائش

 ًخمثل الجاهب ألاهبر مً مىاسد  البىً اإلاالُت  في ودائم حعخدم كىذ الؼلب وهزا :السيولة .1.2

ت كً  ًلضم البىً بالىفاء بها في ؤي لحـت، وحلذ هزه ؤهم الخصائص اإلاميزة للبىىن الخجاٍس

اإلاؤظعاث ألاخشي ففي الىكذ الزي حعخؼُم فُه هزه اإلاؤظعت جإحُل ظذاد ما كليها مً 

اإلاعخدلاث ولى لبلع الىكذ، فئن مجشد إشاكت كً كذم جىفير ظُىلت وافُت لذي البىً 

هفُلت بإن جضكضق زلت اإلاىدكين وجذفلهم لسحب ودائلهم مما ٌلشض البىً إلى ؤلافالط 

 .اإلافاجئ

ذ وعبخه إلى صافي ألامىاٌ بـ : ألامان .1.3 % 10ًخميز سؤط ماٌ البىً الخجاسي بصغش حجمه إر ال جٍض

وهزا ٌلني صغش خافت ألامان باليعبت للمىدكين، إرن فالبىً ال ٌعخؼُم ؤن ٌعخىكب خعائش 

ذ كً كُمت سؤط اإلااٌ فئن صادث الخعائش كً رلً فلذ جخلذي إلى حضء مً ؤمىاٌ اإلاىدكين  جٍض

. والىدُجت إكالن إفالط البىً

:  أهواع البىون .2

: ًمىً جلعُمها بشيل كام إلى ؤسبلت ؤهىاق سئِعُت وهي

وهي بىىن الائخمان ؤو بىىن الىدائم، وكملُاتها إكشاض ألامىاٌ للغير في : البىون الحجارية .2.1

الغالب كصيرة ألاحل وملـمها ٌعخخذم في كؼاق الخجاسة، وهي حلخمذ ؤظاظا كلى ؤمىاٌ 

 .اإلاىدكين

ً ؤو ججذًذ سؤط اإلااٌ الثابذ :بىون الاسخثمار .2.2 مصىم، كلاس ؤو ؤسض ) كملُاتها مىحهت لخيٍى

لزا فهي جدخاج ألمىاٌ غير كابلت للؼلب متم شاء اإلاىدق ؤي ؤنها حلخمذ في  (صالحت للضساكت

                                                 
1
 23، ؿ2002 جًال خشٌظ وأخشوٌ، اننمىد وانثنىن، داس انًٍغش نهنؾش وانتىصٌع وانطثاعح، عًاٌ، األسدٌ،  
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إكشاطها للغير كلى سؤظمالها بالذسحت ألاولى وكلى الىدائم ألحل وكلى الاكتراض مً الغير لفترة 

خ والعىذاث وحلخمذ كلى اإلاىذ الحيىمُت وكلى ول جلً اإلاىاسد التي ظبم رهشها  .مدذدة بخاٍس

 وهي جخخص بخجمُم مذخشاث ألافشاد التي جيىن في الغالب معخدلت :ميشآت الادخار والحوفير .2.3

كىذ الؼلب وجإخز شيل دفاجش الادخاس، وكذ جيىن جلً اإلاذخشاث بإحل كىذئز فهي جإخز 

م  شيل ؤروهاث ؤو ظىذاث وجلىم ميشأث الادخاس بئكادة حشغُل هزه الىدائم كً ػٍش

 .ؤلاكشاض آلحاٌ مخخلفت

ل وإداسة : بىون ألاعمال .2.4 هي بىىن راث ػبُلت خاصت جلخصش كملُاتها كلى اإلاعاهمت في جدٍى

م إكشاطها ؤو الاشتران في سؤط مالها ؤو الاظخدىار كليها وهي حلمل  اإلايشأث ألاخشي كً ػٍش

. ؤظاظا في ظىق سؤط اإلااٌ

 .اللزوض البىكية :املبحث الثاوي

: جعزيف اللزوض البىكيةاملؼلل ألاول 

مً  (مبلغ مالي) هى كالكت اكخصادًت وكاهىهُت راث شيل هلذي جدذر كىذ اهخلاٌ اللُمت :اللزض .1

ً ورلً الظخخذامها مؤكخا للاء حلهذ بدعذًذ كُمتها في  ؤشخاص ؤومششوكاث ؤو دٌو ملُىت إلى آخٍش

 .1وكذ الخم ودفم فائذة هـير رلً، هما ٌلبر اللشض كً ؤخذ ؤهىاق الائخمان إلى حاهب الاكخماد

ً هامين هما: الائحمان .2 لىم كلى كىصٍش . الثلت واإلاذة: حعلُم اإلااٌ الظدثماسه في ؤلاهخاج والاظتهالن ٍو

ل ؤظاظه الثلت ًلىم مً خاللها البىً بخلذًم سؤط اإلااٌ اإلاؼلىب ورلً بلذ  فاللشض هى إحشاء جمٍى

ل ٌعمذ  دساظت الخؼش الزي ًىاحه اإلاششوق اإلامٌى وهزا الظماهاث اليافُت وبالخالي فهزا الىىق مً الخمٍى

ً خللم اللشض بلىصٍش ع اخخُاحه في سؤط اإلااٌ ٍو له مً خالٌ حلٍى ل مشاَس اإلابلغ .- الضمً: - للمعخفُذ جمٍى

. الىلذي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 42-41، ؿ2002 دًضج يذًىد، إداسج اإلئتًاٌ انًصشفً وانتذهٍم اإلئتًانً، انطثعح األونى، داس انىساق نهنؾش وانتىصٌع، عًاٌ األسدٌ،  
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 :خصائص اللزوض البىكيةاملؼلل الثاوي 

: 1جخميز اللشوض البىىُت مً خُث

 اللشض اإلامىىح مً ػشف البىً ال ًخخلف مً خُث اإلابذؤ كً رلً اإلامىىح مً :أشكال اللزوض -1

ػشف شخص كادي، إر ًمىذ اللشض بلذ إمظاء وزُلت ًخلهذ فيها 

. اإلاذًً بالعذاد بلذ فترة صمىُت ملُىت بشيل حملت ؤو ؤكعاغ

البىىن جلذم كشوض للمؤظعاث كلى اخخالف ؤحجامها والحصت الىبري مً اللشوض : حجم العمالء -2

ت ممىىخت كادة للمؤظعاث الىبري وخصت ؤكل للمؤظعاث الصغشي   .الخجاٍس

ت جشهض كلى مىذ اللشوض اللصيرة خُث حشيل : أجل اللزض -3  مً مجمىق 3/2البىىن الخجاٍس

ذ مذتها كً ظىت3/1اللشوض البىىُت والباقي ؤي الثلث   . في شيل كشوض جٍض

إرا واهذ الاخخُاحاث اإلاالُت للمؤظعت جفىق اإلابلغ الزي مً اإلامىً ؤن : اللزوض املكفولة بظمان -4

ًلذمه البىً دون طمان فئن البىً ًفشض وحىد بلع الظماهاث وهزا الظمان إما ؤن ًيىن 

 .شخص آخش ؤو ؤصل ملين  والحعاباث اإلاذهُت

ت ملُىت جتراوح : الزصيد املعوض -5 ًؼلب البىً مً اإلالترض ؤن ًدخفف في خعابه الجاسي بيعب مئٍى

ا للىفاء : مً كُمت الاكخماد مثاٌ% 20و% 10بين  إرا اخخاحذ اإلاؤظعت إلى زماهين ؤلف دًىاسا حضائٍش

مً اإلابلغ هشصُذ ملىض، فئن كلى اإلاؤظعت ؤن % 10بالتزام ملين فئهه ًجب ؤن ًدخفف البىً بـ 

ا وإرا واهذ الفائذة  ا ختم حعخفُذ بـ زماهين ؤلف دًىاس حضائٍش فئن % 5جلترض مئت ؤلف دًىاسا حضائٍش

ا ولِغ  ا ؤي كلى ؤظاط مئت ؤلف دًىاسا حضائٍش الخيلفت الحلُلُت جيىن خمعت آالف دًىاسا حضائٍش

ا  .زماهين ؤلف دًىاسا حضائٍش

 إن ملـم الىدائم البىىُت ملشطت للسحب كىذ الؼلب، فئن البىً مىم :جسدًد اللزوض البىكية -6

ل اإلاذي وفي ظبُل رلً  ل  الؼٍى اإلاؤظعاث مً اظخلماٌ اللشوض البىىُت اللصيرة اإلاذي في الخمٍى

 .فئهه ًىحب كلى اللمُل حعذًذ كشطه مشة واخذة كلى ألاكل ول ظىت

 : ثكلفة كزوض البىون الحجارية -7

لخمذ في فشطها كلى  ت ؤظلاس فائذة ملُىت، َو جفشض كلى اللشوض اإلالذمت مً البىىن الخجاٍس

خصائص اإلاؤظعت مً حهت، وكلى اإلاعخىي اللام ألظلاس الفائذة وكلى معخىي الاكخصاد هيل، والفائذة إما 

ا إلاذة ظىت بملذٌ  ً ؤلف دًىاسا حضائٍش فالفائذة % 10ؤن جيىن مىخـمت هإن ًلذم البىً كشض بمبلغ كشٍش

:  هىا كباسة كً

20000x  10 = %2000دج هفائذة  .

                                                 
1
 45دًضج يذًىد، نفظ انًشجع انغاتك، ؿ   
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: أهواع اللزوض البىكيةاملؼلل الثالث 

جصىف اللشوض اإلامىىخت مً ػشف البىً الخجاسي وفم ملاًير وملاًِغ كذة ظىاء مً خُث اإلاذة، 

 ٌ . 1الغشض، الظمان، اليشاغ اإلامى

:  جىلعم إلى:مً حيث وشاغ املمول  .1

يىن هذفها : كزوض إهحاجية - وهي جلً اللشوض التي جلذمها الذولت واإلاؤظعاث اإلاالُت واإلاصشفُت، ٍو

ل اليشاغ الاظدثماسي وؤلاهخاجي  .جمٍى

. وهي جلً اللشوض التي هذفها حصجُم الاظتهالن خاصت البُم بالخلعُؽ: كزوض استهالهية -

:   جصىف إلى ما ًلي:مً حيث الغزض .2

ل حمُم ؤوحه اليشاغ الخجاسي : كزوض ثجارية -  .هذفها جمٍى

ل مخخلف ألاوشؼت الصىاكُت :كزوض صىاعية -  .(الخ...إهخاج، اظتهالن، ججهيز) هذفها جمٍى

ل ألاوشؼت الفالخُت وما ًشجبؽ بها:كزوض سراعية -  . هذفها جمٍى

ل ألاوشؼت التي لها كالكت بالللاساث مً مباوي وؤساض ي وإكامت اإلايشأث : كزوض علارية - هذفها جمٍى

 .الىبري 

وهي جلً اإلالذمت لؤلشخاص لعذ الىلص في اخخُاحاتهم اإلاخخلفت وهزلً جلً : كزوض شخصية -

. اإلالذمت ألصحاب الحشف البعُؼت

: مً حيث املدة أو الدورة .3

: خعب هزا اإلالُاس ًمىً ؤن هميز بين هىكين ؤظاظين لللشوض وهما

: كزوض الاسحغالل أو كزوض كصيرة ألاجل .1.3

ل وشاػاث الاظخغالٌ في اإلاؤظعت و مً مميزاث هزه اليشاػاث ؤنها  وهي جلً اللشوض اإلاىحهت لخمٍى

ٌ : جخىشس باظخمشاس ؤزىاء كملُت ؤلاهخاج ومً ؤمثلتها ً، ؤلاهخاج، الخىصَم، حني اإلادصى ً، الخمٍى . إلخ...الخخٍض

ت منها و رلً ًشحم  لُت للبىىن خاصت الخجاٍس و جإخز هزه اليشاػاث الجضء ألاهبر مً اللملُاث الخمٍى

مىىىا بصفت  ت في ؤغلبها إلى كشوض، ٍو ل إًذاكاث حاٍس إلى ػبُلت هزه البىىن باكخباسها مؤظعت وؿُفتها جدٍى

 .اللشوض اللامت، واللشوض الخاصت: إحمالُت ؤن هصىف هزه اللشوض إلى صىفين سئِعُين هما

:  اللزوض العامة - أ

ل ؤصل  ل ألاصٌى اإلاخذاولت بصفت إحمالُت، ولِغ مىحهت لخمٍى وظمُذ هزلً ليىنها مىحهت لخمٍى

ىت وجلجإ اإلاؤظعاث كادة إلى مثل هزه  م الصىذوق ؤو كشوض الخٍض بلُىه و حعسم ؤًظا باللشوض كً ػٍش

: اللشوض إلاىاحهت صلىباث مالُت مؤكخت و ًمىً إحماٌ هزه اللشوض فُما ًلي
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  هي كباسة كً كشوض ملؼاة لخخفُف صلىباث العُىلت اإلاؤكخت ؤو  : جسهيالت الصىدوق

اللصيرة حذا التي ًىاحهها الضبىن، والىاحمت كً جإخش ؤلاًشاداث كً الىفلاث ؤو اإلاذفىكاث، 

فهي إرا جشمي إلى حغؼُت الشصُذ اإلاذًً إلى خين ؤكشب جخم فيها كملُت جدصُل لصالح الضبىن 

 .خُث ًلخؼم مبلغ اللشض

خم اللجىء إلى مثل هزه اللشوض في فتراث ملُىت هنهاًت الشهش مثال خُث جىثر هفلاث الضبىن هدُجت  ٍو

ىت مً ظُىلت لخغؼُت ول هزه الىفلاث،  للُامه بذفم سواجب اللماٌ، ؤو حعذًذه لفىاجير خان ؤحلها بالخٍض

يبغي كلى البىً ؤن ًخابم كً كشب اظخلماٌ هزا اللشض مً ػشف الضبىن ألن الاظخلماٌ اإلاخىشس  (الدعهُل)ٍو

ذ رلً مً اخخماالث ؿهىس ألاخؼاس  ٍض الزي ًخجاوص الفترة إلاثل هزا الدعهُل ًمىً ؤن ًدىله إلى مىشىف ٍو

. اإلاشجبؼت بخجمُذ ؤمىاٌ البىً

 ىت هاحم كً  :املكشوف هى كباسة كً كشض بىيي لفائذة الضبىن الزي ٌسجل هلصا في الخٍض

خجعذ مالُا في إمياهُت جشن خعاب الضبىن ليي ًيىن مذًىا في . كذم هفاًت سؤط اإلااٌ اللامل ٍو

خذود مبلغ ملين ولفترة ؤػٌى وعبُا كذ جصل إلى ظىت واملت، وكلى الشغم مً الدشابه 

ت بُنهما جخمثل خاصت  اإلاىحىد بين حعهُل الصىذوق و اإلاىشىف فئن هىان اخخالفاث حىهٍش

ل إرا فدعهُل الصىذوق هى مجشد كشض بىيي ًمىذ للذة ؤًام . في مذة اللشض وػبُلت الخمٍى

ل خلُلي  ىت ؤما اإلاىشىف فهى كباسة كً جمٍى مً ؤحل مىاحهت كذم الخىافم في الخٍض

 .ليشاػاث ًلىم بها الضبىن 

وهـشا إلابلغ اللشض ومذجه وهزلً اليشاػاث التي ًمىلها، فهىان خؼش خلُلي ًمىً ؤن ًخلشض له 

البىً ًخمثل في ججمُذ ؤمىاله لفترة ملُىت وهى ما ًؤزش كلى ظُىلخه وكذسجه كلى اللُام بلملُاث كشض 

 .1وهىا ًجذ البىً  هفعه مظؼشا إلى اللُام بذساظت حذًذة كىذما ًلذم كلى مىذ اللشض. حذًذة

 اللشوض اإلاىظمُت هي هىق خاص مً اللشوض البىىُت وجيشإ كىذما ًلىم  :كزض املوسم

ل وشاغ مىظسي ألخذ صبائىه فالىثير مً اإلاؤظعاث وشاػها غير مىخـمت وغير . البىً بخمٍى

 .ممخذة كلى ػٌى دوسة الاظخغالٌ

فاإلاؤظعت جلىم بئحشاء الىفلاث خالٌ فترة ملُىت ًدصل ؤزىاءها ؤلاهخاج، وجلىم ببُم هزا ؤلاهخاج في 

ل جيالُف اإلاىاد ألاولُت واإلاصاسف ألاخشي اإلاشجبؼت . فترة خاصت واللشوض التي ًمىدها البىً للضبىن لخمٍى

. بلملُاث ؤلاهخاج حعسم اللشوض اإلاىظمُت

وبما ؤن اليشاغ اإلاىظسي ال ًمىً ؤن ًخجاوص دوسة اظخغالٌ واخذة فئن هزا الىىق مً اللشوض ًمىً 

 ؤشهش ولىً كبل ؤلاكذام كلى مىذ هزا الىىق مً اللشوض فئن الضبىن مؼالب 9ؤن ًمىذ إلاذة جمخذ كادة كلى 
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ل ًبين صمىُا هفلاث اليشاػاث وكائذاجه، وكلى هزا ألاظاط ًلىم البىً  بإن ًلذم إلى البىً مخؼؽ للخمٍى

. بخلذًم اللشض

 هي كباسة كً كشوض جمىذ للضبىن إلاىاحهت الحاحت إلى العُىلت اإلاؼلىبت  :كزوض الزبؽ

ل كملُت مالُت في الغالب، جدللها شبه مؤهذ، ولىىه مؤحل فلؽ ألظباب خاسحُت  .لخمٍى

: اللزوض الخاصة - ب

ل ؤصل ملين مً  ل ألاصٌى اإلاخذاولت بصفت كامت، وإهما جىحه لخمٍى هزه اللشوض غير  مىحهت لخمٍى

ىلعم هزا الىىق مً اللشوض إلى زالزت ؤهىاق وهي : بين هزه ألاصٌى ٍو

ل مخضون ملين والحصٌى  : جسبيلات على البظائع - وهي كباسة كً كشض ًلذم إلى الضبىن لخدٍى

يبغي كلى البىً ؤزىاء هزه اللملُت الخإهذ مً وحىد . ملابل رلً كلى بظائم هظمان للملشض ٍو

 .البظاكت وػبُلتها ومىاصفاتها ومبلغها إلى غير رلً مً الخصائص اإلاشجبؼت بها

الصفلاث اللمىمُت هي كباسة كً اجفاكاث بالششاء ؤو جىفُز  :جسبيلات على الصفلات العمومية -

ت  ؤو  (...الىصاساث)ؤشغاٌ لفائذة العلؼاث اللمىمُت جلام بين هزه ألاخيرة ممثلت في ؤلاداسة اإلاشهٍض

الجماكاث اإلادلُت ؤو اإلاؤظعاث اللمىمُت راث الؼابم ؤلاداسي مً حهت واإلالاولين ؤو اإلاىسدًً مً 

ل الصفلاث اللمىمُت. حهت ؤخشي  مىً للبىىن ؤن جمىذ هىكين مً اللشوض لخمٍى . ٍو

: مىذ الىفاالث لصالح اإلالاولين- 

صاخبت ) جمىذ هزه الىفاالث مً ػشف البىً للمىخدبين ورلً بظمانهم ؤمام العلؼاث اللمىمُت 

: 1 خاالث ممىىت04وجمىذ كادة هزه الىفاالث إلاىاحهت . (اإلاششوق

. هفالت الذخٌى إلى اإلاىاكصت- 

. هفالت خعً الخىفُز- 

. هفالت اكخؼاق الظمان- 

. هفالت الدعبُم- 

:  مىذ كشوض فللُت- 

ل الصفلاث اللمىمُت03جىحذ  ل اإلاعبم، :  ؤهىاق مً اللشوض التي جمىدها البىىن لخمٍى كشض الخمٍى

 حعبُلاث كلى الذًىن الىاشئت وغير اإلاسجلت وحعبُلاث كلى الذًىن الىاشئت واإلاسجلت

 

 

 

                                                 
1
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: الخصم الحجاري  -

ت لحاملها بلذ خصم كمىلت ؤو . وهي جخمثل في جلً اللملُت التي ًخم بمىحبها دفم مبلغ الىسكت الخجاٍس

ت مً خاملها كبل مىكذ اظخدلاكها،  بملنم آخش كملُت الخصم  جخمثل في كُام البىً بششاء الىسكت الخجاٍس

خ اإلادذد  .1للاء خصم حضء مً كُمتها، وبلذ رلً ًلىم البىً بخدصُل كُمتها مً اإلاذًً في الخاٍس

ؼبم هزا ألاخير  عخفُذ البىً ملابل هزه اللملُت كلى زمً ٌعسم ظلش الخصم ٍو كلى مذة  (اإلالذٌ)َو

خدذد  خ الاظخدلاق ٍو خ جلذًم الىسكت للخصم وجاٍس اللشض والتي هي كباسة كً الفترة التي جفصل بين جاٍس

: ملذٌ الخصم بىاءا كلى زالر كىاصش ؤظاظُت

خ الاظخدلاق وهى زمً اللشض-  خ الخصم وجاٍس . ظلش الفائذة بين جاٍس

. وهي ملابل الجهذ اإلابزٌو كىذ جدصُل الىسكت مً ػشف البىً في ملُذاها: كمىلت الخدصُل- 

ل كُمت آحلت بلُمت كاحلت: كمىلت الخصم-   .هي ؤحشة البىً للُامه بخدٍى

:  اللزض بااللتزام - ث

، (الضبىن )إن هزا الىىق مً اللشوض ال ًخجعذ في إكؼاء ؤمىاٌ خلُلُت مً ػشف البىً إلى اللمُل 

. بل ًخمثل في الظمان الزي ًلذمه له لخمىُىه مً الحصٌى كلى ألامىاٌ مً حهت ؤخشي 

يىن هزا ألاخير مظؼشا إلى سد الذًً ورلً إرا وان الضبىن كاحضا كً  ؤي البىً ٌلؼي زلخه فلؽ في ٍو

مىً الخمُيز بين زالر ؤشياٌ سئِعُت وهي : رلً ٍو

وهى كباسة كً التزام ًمىده البىً ًظمً بمىحبه جىفُز ؤلالتزاماث التي كبل بها  :الظمان الاححياػي -

ت إرن فهى كباسة كً حلاهذ لظمان اللشوض الىاحمت كً خصم ألاوساق . ؤخذ مذًني ألاوساق الخجاٍس

ت  .الخجاٍس

هي كباسة كً التزام مىخىب مً كبل البىً ًخلهذ بمىحبه حعذًذ الذًً اإلاىحىد كلى كاجم  : الكفالة -

دذد في هزا الالتزام الىفالت ومبلغها. اإلاذًً في خالت إكعاسه كً الذفم  .2ٍو

اللبٌى اإلامىىح لظمان :- وفُه ًلتزم البىً بدعذًذ الذائً ولِغ الضبىن وله كذة ؤظباب :اللبول  -

اللبٌى اإلالذم بهذف حلبئت الىسكت . مالئمت الضبىن ألامش الزي ٌلفُه مً جلذًم طماهاث

ت  .الخ...الخجاٍس

:  اللشوض الخاصت* 
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ل هفلاث الاظتهالن الخاصت باألفشاد ومً بين هزه  وهي كشوض راث ػابم شخص ي هذفها جمٍى

اث الصخصُت دون اظخلماٌ الىلىد وججذس ؤلاشاسة  اللشوض بؼاكاث اللشض والتي حعخلمل في حعذًذ اإلاشتًر

. إلى ؤن هزا الىىق مً اللشوض ال ًضاٌ في بذاًخه في الجضائش

: كزوض الاسخثمار أو اللزوض ػويلة ألاجل .2.3

ا كً كملُاث الاظخغالٌ مً خُث ػبُلتها ومذتها ومىطىكها ولزلً . جخخلف كملُاث الاظدثماس حىهٍش

ل  ل جخالءم وهزه اإلاميزاث اللامت واإلالصىد بلملُت جمٍى فئن هزه اللملُاث جخؼلب ؤشياٌ وػشق ؤخشي للخمٍى

لت ًمىً ؤن جمخذ مً ظيخين فما فىق خعب ػبُلت  الاظدثماساث ؤن البىً ملبل كلى ججمُذ ؤمىاله إلاذة ػٍى

ل مخىظؽ ألاحل، ؤما  ل الحصٌى كلى آالث وملذاث مثال فاألمش ًخللم بالخمٍى الاظدثماس فئرا حللم ألامش بخمٍى

ل ألاحل ل ػٍى ل كلاساث فئهىا هيىن بصذد جمٍى . إرا حللم ألامش بخمٍى

ومىطىكها هى  (07وؤخُاها ) ظىىاث 05 إلى 02وجتراوح مذتها مً ظيخين : اللزوض محوسؼة ألاجل- أ

ل الاظدثماسي ال الدشغُلي والشبدُت اإلاىخـشة مً وساء  اث وملذاث ومىىىت، ؤي الخمٍى ل مشتًر في الغالب جمٍى

ل حلين كلى وفاء اللشض خللم . 1هزا الخمٍى ًمىىىا في الىاكم الخمُيز بين هىكين مً اللشوض مخىظؼت ألاحل ٍو

ألامش باللشوض اللابلت للخلبئت لذي مؤظعاث مالُت ؤخشي ؤو لذي ملهذ ؤلاصذاس، واللشوض الغير اللابلت 

. للخلبئت

ل هزه :اللزوض ػويلة ألاجل- ب لت إلى البىىن لخمٍى  جلجإ اإلاؤظعاث التي جلىم باظدثماساث ػٍى

اللملُاث هـشا للمبالغ الىبيرة التي ال ًمىً ؤن حلبئها لىخذها وهزلً هـشا إلاذة الاظدثماس وفتراث الاهخـاس 

لت كبل البذؤ في الحصٌى كلى كىائذ وهزه اللشوض جفىق في الغالب  ظىىاث، وفي بلع ألاخُان 07الؼٍى

ل هىق خاص مً الاظدثماساث مثل الحصٌى كلى كلاساث .  ظىت20جمخذ إلى غاًت  . (...ألاساض ي)وهي جىحه لخمٍى

ألامش الزي ًذفم باإلاؤظعاث اإلاخخصصت في . إن ػبُلت هزه اللشوض ججللها جىؼىي كلى مخاػش هبيرة

ل إلى البدث كً وظائل هفُلت بخخفُف دسحت هزه اإلاخاػشة هإن جلىم بؼلب طماهاث  هزا الىىق مً الخمٍى

ل واخذ. خلُلُت راث كُم كالُت . ؤو حشترن كذة مؤظعاث في جمٍى

: و مً ؤهم ؤهىاق هزه اللشوض هجذ

لت ال صالذ  :الائحمان إلاًجاري  - ل و إن واهذ هزه الؼٍش ٌلخبر فىشة خذًثت الخجذًذ في ػشق الخمٍى

لُت بين اإلاؤظعت  ا في ػبُلت اللالكاث الخمٍى جدخفف بفىشة اللشض، فئنها كذ ؤدخلذ جبذًال حىهٍش

و هى كباسة كً كملُت ًلىم بمىحبها بىً ؤو مؤظعت مالُت ؤو ششهت . اإلالشطت و اإلاؤظعت اإلالترطت
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مم إمياهُت الخىاٌص كنها في نهاًت الفترة اإلاخلاكذ كليها، و ًخم الدعذًذ  معخلملت كلى ظبُل ؤلاًجاس

 1كلى ؤكعاغ ًخفم بشإنها حعسم بثمً ؤلاًجاس

 :و هىان اللذًذ مً ؤهىاق الائخمان الاًجاسي منها

: الائخمان ؤلاًجاسي خعب ػبُلت الللذ*

. الائخمان ؤلاًجاسي اإلاالي و الائخمان الاًجاسي اللملي: و ًىلعم بذوسه إلى كعمين

ل* : الائخمان ؤلاًجاسي خعب ػبُلت مىطىق الخمٍى

م بين هىكين مً الائخمان ؤلاًجاسي  الائخمان ؤلاًجاسي لؤلصٌى : ًمىىىا خعب هزا الخصيُف الخفٍش

.  اإلاىلىلت و الائخمان ؤلاًجاسي لؤلصٌى غير اإلاىلىلت

و ًخم باظخلماٌ ؤدواث مالُت خاصت مثل العىذاث هما ًمىً للمؤظعاث ؤن  :الحوظيف املالي -

ل ؤخشي مثل اللجىء إلى اإلاعاهمين  .حعخلمل ػشق جمٍى

. ألاظهم: و ًخجعذ رلً بئصذاس هىق زاوي مً ألاوساق اإلاالُت و هي

: ألاظهم*

العهم هى كباسة كً وسكت مالُت جثبذ امخالن خائضها لجضء مً سؤط  ماٌ اإلاؤظعت التي ؤصذسجه مم 

الاظخفادة مً ول الحلىق و جدمل ول ألاكباء التي جيخج كً امخالن هزه الىسكت 

: العىذاث*

ً فشص ؤخشي للخىؿُف اإلاالي باإلطافت إلى ألاظهم وهي العىذاث، والعىذ هى  جىحذ ؤمام اإلاعدثمٍش

كباسة كً وسكت مالُت جثبذ دائيُت خاملها للمؤظعت التي ؤصذستها، إرن فالعىذ كباسة كً إزباث للملُت 

عخفُذ خامل العىذ مً ول الحلىق التي ٌعخفُذ منها دائىى اإلاؤظعت آلاخشون  كشض َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 76 انطاهش نطشػ، يشجع عثك ركشه، ؿ 



انفصم األول                                                 عموميات حول انبنوك انتجارية وانقروض انبنكية 

17 

 

أخؼار اللزوض : املبحث الثالث

بالشغم مً ؤن اللشوض حلخبر مً ؤهم الىؿائف التي ًلىم بها البىً، هما جمثل اإلاصذس ألاظاس ي 

لذخله، إال ؤنها ال جخلى مً مخاػش كذًذة جؤدي إلى الىكىق في مشاول مالُت، و هزا وله هدُجت حعلُمه ألمىاله 

، وؤهم جلً اإلاخاػش ما ًخللم بخجمُذ ألامىاٌ و خؼش كذم الدعذًذ و ًمىً  للغير آلحاٌ ملُىت كذ جؼٌى

  :1ًلي إبشاصها فُما

: ألاخؼار الفزدًةاملؼلل ألاول 

: خؼز عدم الخسدًد .1

ملخظاه ؤن اإلالترض كذ ال ًخمىً مً حعذًذ ما كلُه مً التزاماث ججاه البىً لعبب ما، مما ًؤدي 

بهزا ألاخير إلى كذم اللذسة كلى جدصُل ؤمىاله، هما ؤن طماهاث اللشوض مهما وان هىكها و حجمها ؤخُاها 

فهي غير وافُت لخغؼُت كُم اللشوض ولها، فلُام البىً باظترحاق كُمت اللشض غير اإلاعذد في آحاله 

لت جيلفه مصاٍسف جؤزش كلى مشدوده اإلاالي مً حهت، و  اإلاعخدلت ًذفم به إلى اخخماٌ الذخٌى في مىاصكاث ػٍى

. جدشمه مً فائذة إكادة اظخلماٌ جلً ألامىاٌ باإلطافت إلى اخخماٌ كذم اظترحاكها باليامل مً حهت ؤخشي 

هما جضداد شذة هزا الخؼش، كىذ كُام  البىً باإلكشاض مً ؤمىاٌ الغير اإلاىدكت لذًه ففي هزه الحالت 

ً هما خؼش كذم جدصُل ؤصل اللشض و فىائذه، و هزا اظخدلاكها، وهى ما ًمىً ؤن  البىً ًىاحه خؼٍش

. ًترجب كلُه كعشا مالُا، كذ ًؤدي بالبىً إلى خالت ؤلافالط، ؤو كذ حعىء ظملخه و تهتز زلخه ججاه صبائىه

: خؼز ثجميد ألاموال .2

إن إكشاض البىً ألمىاله للغير آلحاٌ مدذدة، ًؤدي به إلى ججمُذ جلً ألامىاٌ جبلا لخلً آلاحاٌ، و 

خ الاظخدلاق، فلذ ًفخذ البىً اكخمادا ألخذ مخلا ملُه، و الزي ًمىً ؤال ٌعخغل باليامل، وبما ؤن هزا  جىاٍس

الىىق مً اللشوض ٌلخبر اظخخذاما ألخذ مىاسد البىً والزي جيلفه حعذًذ فىائذ ألصحابها فئهه في مثل هزه 

. الحالت ًلم في وطلُت ججمُذ ألمىاله

: خؼز السيولة .3

كذ ًلم البىً في خؼش ؤو ؤصمت ظُىلت، ًترجب كليها كذم كذسجه كلى الىفاء بالتزاماجه اإلاعخدلت، وهزا 

ساحم إلى كذم إجباكه لعُاظت ائخماهُت سشُذة، ؤو لعىء حعُير مىاسده خُث ًدذر كذم جىافم صمني بين ؤحاٌ 

اظخدلاق اللشوض اإلامىىخت وؤحاٌ اظخدلاق الىدائم لذي البىً، ؤو ًلىم بخىؿُف ؤمىاله في ؤصٌى زابخت 

لها بعهىلت إلى ظُىلت مؼللت  .جخؼلب فترة صمىُت كذ جؼٌى ليي ًمىً جدٍى
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:  خؼز معدل الفائدة .4

إن هزا الخؼش مخللم بخللباث ظلش الفائذة في ألاظىاق اإلاالُت، فلذ ًدذر ؤن ًخلاكذ البىً مم 

كذ جفىق ملذالث الفائذة كلى الخىؿُفاث اإلاالُت معخلبال، وجللباث  (خالُا)كمالئه بملذالث فائذة زابخت 

ؤظلاس الفائذة التي جخدذد في العىق بىاءا كلى جفاكل كىي اللشض والؼلب كلى ألامىاٌ، مما كذ ًيلف البىً 

ظها ؤو حغؼُتها ألسباخه آلاجُت . خعائش كذ جيىن فىق ػاكخه اإلاالُت، بدُث ال ًمىىه حلٍى

:  الخؼز إلاداري واملحاسبي .5

وهى مشجبؽ بمذي جىفش اللىصش البششي الىفء في مجاٌ اللمل اإلاصشفي، ومذي جدبله للخىىىلىحُا في 

الخ، ...مجاٌ الصيرفت مما ًجىبه الىكىق في بلع اإلاخاهاث والخإخش في جىفُز اللملُاث ؤو إحشاءاث غير فلالت

ه صىسة البىً اججاه مخلاملُه ومً زم الخإزير كلى كذسجه الخىافعُت وما لزلً مً آزاس ظلبُت  جؤدي به إلى حشٍى

. كلى اليشاغ اإلاعخلبلي للبىً وكلى وطلُخه اإلاالُت

:  املخاػز الاكحصادًةاملؼلل الثاوي 

: إن هزه اإلاخاػش مشجبؼت بإخذ ألاوحه الخالُت

اإلاخدىم فيها في مجاٌ اليشاغ اإلامٌى   إن الخؼش هىا ًىمً في اإلاخغيراث غير:ػبيعة اليشاغ املمول  -1

هخللباث ألاظلاس في ألاظىاق الذولُت ؤو الذاخلُت، حغير في ؤظالُب ؤلاهخاج والخؼىس الخىىىلىجي، ؿهىس 

 ٌ الخ، ...مىخجاث مىافعت في العلش والجىدة والىمُت ومً جم طلف اللذسة الخىافعُت لليشاغ اإلامى

ل مً ػشف البىً، وول جلً  وول ما مً شإهه ؤن ًؤزش ظلبا كلى وشاغ اإلاخلامل مىطىق الخمٍى

 .ألاخؼاس ججلل البىً ًمخىم كً اإلاخاػشة بإمىاله في مىاطُم جيىن كشطت للذم كذستها كلى العذاد

لها وهزا مذتها،  :العميل والعملية موطوع الحمويل -2 إن هزا الخؼش مشجبؽ بؼبُلت اللملُت اإلاشاد جمٍى

مبلغها، ومذي جىفش ششوغ هجاخها وهزا الحاٌ باليعبت لللمُل فاألمش هىا مخللم بالىطلُت اإلاالُت 

لللمُل، فظال كً مىطله في العىق الىػني واللالسي فُما ًخللم بيشاػه، وهزا جىفشه كلى اللىصش 

البششي اللادس كلى الدعُير وججىب اإلاخاػش اإلاهىُت اإلاخىكلت، فالبىً هىا ملشض للخؼش إرا كام 

ل كمُل جىلصه إخذي الششوغ العابلت الزهش  .بخمٍى

إن هزا الخؼش مشجبؽ بخللب كُمت ؤسصذة البىىن باللمالث ألاحىبُت وجللب  : ثللبات أسعار الصزف -3

كُمت اللمالث التي جم بىاظؼتها جلذًم اللشوض مما ًؤزش ظلبا كلى اللُمت الحلُلُت لللشض كىذ 

خلٌى ؤحله، هما ًمىً ؤن ًيخج كً هزا الخؼش بلع العُاظاث ؤو الخذابير الىلذًت التي جخخزها 

العلؼاث الىلذًت التي ًمىً ؤن جؤزش كلى اللُمت الحلُلُت لللشوض اإلامىىخت، هئحشاء جخفُع 

كُمت اللملت  الزي ًمثل خؼشا هلذًا باليعبت للبىً، كلى اكخباس ؤهه ًؤدي إلى فلذان كُم خلُلُت 

 .بعبب اهخفاض كُمت الىخذة الىلذًت
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إن اسجفاق اإلاعخىي اللام لؤلظلاس ؤي كذم اظخلشاسه ًمثل خؼشا  :وطعية املسحوى العام لألسعار -4

باليعبت للبىً كلى اكخباس ؤهه كىذ جدذًذه لعلش الفائذة كلى اللشوض اإلامىىخت ًإخز بلين الاكخباس 

ملذالث الخضخم، ومً زم فلذم اظخلشاس ملذالث الخضخم جمثل خؼشا باليعبت للبىً كذ ًؤدي به 

إلى جدمل خعائش هبيرة خاصت إرا اسجفلذ ملذالث الخضخم بيعب جفىق ملذالث الفائذة كلى 

. اللشوض اإلامىىخت

 : الخؼز العاماملؼلل الثالث 

إن هزا الىىق مً ألاخؼاس ًمثل اولياظا لؤلوطاق اللامت واإلاخلامل الاكخصادي ومدُؼه الاكخصادي، 

الاحخماعي والعُاس ي، فهى مشجبؽ باألصماث مهما وان هىكها، فهي جفلذ اإلاخلامل اللذسة كلى الدعذًذ كىذ 

خلٌى ألاحل وهزلً الحاٌ باليعبت للمخاػش اإلاشجبؼت بالـشوف الؼبُلُت والضالٌص والفُظاهاث، ؤو العُاظُت 

إن الصيرفي اإلادىً في . والحشوب وما ًىجش كً رلً مً ؤخؼاس فُما ًخللم بالىفاء بااللتزاماث اججاه اإلاصاسف

مجاٌ وشاػه ٌلمل حاهذا كلى ججىب ؤو الخللُل كذس ؤلاميان مً هزه ألاخؼاس مهما وان شيلها ومهما واهذ 

. ػبُلتها وول رلً مً خالٌ اجخاره لجملت مً ؤلاحشاءاث والىظائل لخجىب ؤو الخللُل مً خذة هزه اإلاخاػش

للب دوسا فلاال في اليشاغ  وهىزا ًمىً اللٌى ؤن الائخمان بمخخلف ؤهىاكه ًؤدي وؿائف هامت ٍو

الاكخصادي بما ًىفشه لؤلفشاد واإلاششوكاث ؤلاهخاحُت مً مبالغ هلذًت ظىاء واهذ هزه الىلىد خاطشة ؤو هلىد 

شها، وفم ظُاظت ائخماهُت خىُمت جإخز بلين الاكخباس  ل  اللملُاث ؤلاهخاحُت اإلاخخلفت وجؼٍى مصشفُت لخمٍى

اخخُاحاث اللمالء والحفاؾ كلى ظالمت الىدائم لذبها والحصٌى كلى إًشاد وافي لخغؼُت هفلاتها اإلاخخلفت 

دخاج إلُه  .          1وجدلُم سبذ في صىسة فىائذ جظمً للمصاسف معاس الاظخمشاس في جلذًم الائخمان إلاً ًؼلبه ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 69 جًال خشٌظ وأخشوٌ، يشجع عثك ركشه، ؿ 



انفصم األول                                                 عموميات حول انبنوك انتجارية وانقروض انبنكية 

20 

 

                            خالصة الفصل 

مً خالٌ دساظت هزا الفصل جبين لىا ؤن البىىن حلخبر خلُت ؤظاظُت في بىاء إكخصاد ؤي بلذ مً خالٌ 

ل اإلاؤظعاث واللؼاكاث اإلاخخلفت، إر ؤن كملُت مىذ اللشوض جخؼلب آلُاث وإحشاءاث ودساظاث مدىمت  جمٍى

ودكُلت مً كبل مصلحت اللشوض لللذم الىكىق في خؼش كذم الدعذًذ، بذءا بالىزائم اإلالذمت والششوغ 

ألاظاظُت التي ًخخزها البىً إلاىذ اللشض إلى الذساظت الخدلُلُت للمؤظعت ػالبت اللشض بئظخخذام بلع 

 اليعب واإلاؤششاث اإلاالُت التي حلىغ وطلُت اإلاؤظعت مً خاهب اإلاالي 



الفصل الثاوي  

الطزق املىخهجت في 

الطياضت إلاكتراطيت 
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ملدمت الفصل  

إن اللغض مبني كلى مفهىم الظمني ليلمت الثلت وهى مىطىق طمً قغوغ جغهؼ كلى ؤفياع مىطىكُت 

. لُخمىً البىً مً كُاؽ ألازؼاع التي ًمىً ؤن ًخلغض لها كبل اجساط ؤي كغاع

وكلُه ًمىً جلؿُم هظا الفصل إلى زالر مباخث  

 .الطزيلت الخلليدًت ملىح كزض بىكي: اململبح  ألاو  -

 الطزيلت الحدًثت ملىح كزض بىكي: اململبح الثاوي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الثاني                                                             الطرق المنتهجة في السياسة اإلقراضية 

23 

 

. الطزيلت الخلليدًت ملىح كزض بىكي: اململبح  ألاو 

: ملبت جاريخيت عً الىظام املصزفي في الجشائزاملطلب  ألاو 

كلى إزغ الخدىالث التي كغفها الاكخصاص الجؼائغي مىظ نهاًت الثماهُيُاث فئن الؿُاؾت البُئُت التي 

حكملها هظه الخدىالث وطلً في إػاع ؤلاصالخاث التي كغفها الاكخصاص الجؼائغي مىظ طلً الىكذ إط ال ًمىً 

هجاح هظه ؤلاصالخاث وجدلُم ؤهضافه اإلاىخـغة ما لم جىً مغفىكت بئصالخاث كلى مؿخىي الؿُاؾت 

اإلاصغفُت زاصت وؤن الىـام اإلاصغفي في الجؼائغ كغف الىثحر مً الظغىػاث وهظا الفجىاث التي ؤزغث ؾلبا 

 1كلى اإلاؿاع الخىمىي 

ل   فلض كغف الىـام اإلاصغفي في الجؼائغ طغىػاث كلى اإلاؿخىي الضازلي مً زالٌ همؽ الخمٍى

ىت، هظه الؿُؼغة جخجؿض في اخخياع الؿاخت اإلاالُت مً  الاكخصاصي الجؼائغي الظي وان ًخمحز بؿُؼغة الخٍؼ

ت والاحخماكُت لخىػَم هظه اإلاىاعص، ؤما كلى اإلاؿخىي  خُث حلب اإلاؤؾؿاث اإلاالُت واؾخسضام اإلالاًحر ؤلاصاٍع

الخاعجي فخمثلذ في انهُاع الؿىق الىفؼي وهظا الؼابم الخاعجي لخدضًض ألاؾلاع، والخللباث كلى مؿخىي 

 إلى ؤعبلت 1990الخالت اإلاالُت والىلضًت الضولُت وكلى هظا ألاؾاؽ ًمىً جلؿُم الىـام البىيي الجؼائغي كبل 

: مغاخل ججؿضث فُما ًلي

جمثلذ هظه اإلاغخلت في اوسخاب الىـام اإلاالي الجؼائغي مً صائغة الفغهً الفغوس ي، وكلى : املزحلت  ألالى

ً بىىن  إزغ الخىاكظاث الخاصلت بحن الىـام اإلاصغفي الفغوس ي وألاهضاف الىػىُت فلض مهضث الجؼائغ لخيٍى

ل الاكخصاص الىػني وطلً بخؼبُم هـام اللملت وهظا مىظ  ت بهضف جمٍى  وجدذ إقغاف 1962وػىُت حؼائٍغ

ل  ضًت البضائُت، هُئاث مسخصت في جمٍى ىت اللمىمُت وقبىتها البًر وػاعة اإلاالُت وهي البىً الجؼائغي للخٍؼ

الخىمُت، وواهذ قبىت البىىن البضائُت جلىم إال بالىؿائف الخللُضًت، حمم وصائم الؼبائً، زصم ؾىضاث 

ت وإكاصة زصمها لضي البىً اإلاغهؼي  .  ججاٍع

ت 1966بضؤث ؾىت : املزحلت الثاهيت ، جمحزث هظه اإلاغخلت بخإمُم البىىن ألاحىبُت وؿهىع بىىن ججاٍع

:  جملىها الضولت وهي

ووان . BEA والبىً الخاعجي الجؼائغي  CPAاللغض الكلبي الجؼائغي - BNAالبىً الىػني الجؼائغي 

ل الاؾدثماعث . ليل بىً صوع ملحن في جمٍى

-74)وهظلً  (73-70)هي مغخلت الاؾدثماعث الىبري التي ؿهغث باإلاسؼؽ الغباعي ألاٌو : املزحلت الثالثت

مخُث ؤصبدذ البىىن حلمل بلغاع اإلاسؼؽ في كملُت مىذ اللغوض (77 ل اإلاكاَع .  لخمٍى

. 1990جمحزث هظه اإلاغخلت بصضوع كاهىن الىلض واللغض في ؾىت : املزحلت الزابعت

 

                                                 
1
 32شاكش انمضٔيُي، يشخع عثك ركشِ، ص  



الفصل الثاني                                                             الطرق المنتهجة في السياسة اإلقراضية 

24 

 

:  الطزيلت الخلليدًتاملطلب الثاوي 

I. مً خالو مصادر املعلوماث الائخماهيت : 

ت هغحرها مً اإلاىـماث واإلاؤؾؿاث ألازغي لها ؤهضاف حؿعى صائما لخدلُلها وألن  إن البىىن الخجاٍع

الخصٌى كلى إًغاصاث مالُت حلخبر مً ؤهم ؤهضافها، وؤلاكغاض ًدلم لها هظا الهضف ولظلً وحب وطم 

ؾُاؾت جدضص ؤؾلىب واججاه اؾخسضام ألامىاٌ هما ؤن كملُت اللغوض ال جخم ككىائُا إط ؤن البىً ال ًغجىؼ 

كلى كضعجه كلى اؾترحاق هظه اللغوض وكلُه ًمىً خصغ  (ًغهؼ)كلى كضص اللغوض اإلامىىخت بلضع ما ٌلخمض 

: 1وحصخُص هظه اإلاللىماث في

: ًلىم البىً بجمم اإلاللىماث اإلاخلللت باللىن اإلالترض مً زالٌ ملابلخه وجخمثل في: ملابلت العميل- 1

ملغفت هىق اليكاغ الظي ًؼاوله، ػبُلت  (الىطلُت اإلاالُت- اإلاهىت- اللمغ)ملغفت الىطلُت الصخصُت 

، فملغفت ؤمالن الؼبىن حلخبر همؤقغ واضح (...كلاعاث، ؤؾهم، ؾىضاث)اإلاضازُل وألامالن التي بدىػجه 

. ٌلؼي للبىً صىعة كً الظماهاث التي ًمىً ؤن جلضم لظمان صًً الؼبىن 

خؿابه الجاعي، خؿاباث الخىفحر،  )جخمثل في السجالث اإلادخفف بها لضي البىً : سجالث املصزف- 2

. واإلاخلللت بالؼبىن اإلالترض وطلً في إػاع حلامالجه (حضاٌو اؾتهالن اللغوض اإلامىىخت

غ اإلاالُت ًمىً للبىً ملغفت الىطلُت اإلاالُت للؼبىن اإلالترض ومضي : الخلاريز املاليت- 3 مً زالٌ الخلاٍع

غ في اإلاحزاهُت الخخامُت وحضاٌو  كضعجه كلى زلم الضزل الظي ًمىىه مً الىفاء بالتزاماجه، وجخمثل هظه الخلاٍع

. خؿاباث الىخائج

II. مً خالو جلييم املشزألاع :

وللل ؤكغب هظه الخلاٍعف إلى  (projet)إن حلضص الخلاٍعف الخاصت باإلاكغوق : حعزيف املشزألاع- 1

كمل  الكمٌى هى ؤهه مجمىكت مً ألاوكؼت التي ًمىً جسؼُؼها وحكغُلها وجدلُلها وىخضة مىفصلت َو

: اإلاكغوق بصفت كامت اللىاصغ الخالُت

ؤو مىاعص  (Imputs)ؤو مضزالث  (Coûts)وحؿمى ؤخُاها جيالُف  (Conflows: )جدفلاث خارجيت- أ

(Ressources)  ؤو اؾدثماعث(Investissement)  فظل ؤن ٌؿخسضم حلبحر الخضفلاث الخاعحُت ألهه ؤهثر ٍو

. قمىلُت وحلبحرا كً الىاكم

ؤو إهخاج  (Out put)ؤو مسغحاث  (Benefice)وحؿمى ؤخُاها مىافم  (Inflows )جدفلاث داخلت- ب

(Production)  ؤو كىائض(Revenus)  فظل ؤن ٌؿخسضم حلبحر الخضفلاث ألهه ؤهثر حلىـ هضف اإلاكغوق ٍو

. قمىلُت وحلبحرا كً الىاكم

 فترة ػمىُت ملُىت جمثل كمغ ؤو خُاة اإلاكغوق. 

                                                 
1
 36، ص2000 عثذانسك تٕعتشٔط، انٕخيض في انثُٕن انتداسيح عًهياخ ٔتمُياخ، ديٕاٌ انًطثٕعاخ اندايعيح، لغُطيُح،  
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 خحز مياوي. 

 إصاعة اإلاكغوق وألافغاص ؤصخاب اإلاكغوق ؤو اإلاكاعهحن فُه. 

وججضع ؤلاقاعة إلى ؤهه في بلع ألاخُان ًيىن اإلاكغوق مغخلت مً اإلاغاخل جىمل بلظها البلع مثل 

كملُت جىلُض الىهغباء التي حلخبر مغخلت جخلىها مغخلت هللها زم مغخلت جىػَلها، في هظه الخالت إما ؤن ًىؾم 

هؼاق حلٍغف اإلاكغوق لِكمل ول اإلاغاخل ؤو ؤن جضعؽ ول مغخلت كلى خضي همكغوق مؿخلل بظاجه، مم 

ألازظ في الاكخباع ول مغخلت، هما ؤهه في ؤخُان ؤزغي ًيىن اإلاكغوق مخلضص ألاغغاض مثل بىاء ؾض لخىفحر مُاه 

الغي ولخىلُض الؼاكت الىهغبائُت في هفـ الىكذ وفي مثل هظه الخاالث إما ؤن جخم الضعاؾت باكخباع اإلاكغوق 

كضة مكغوكاث خؿب اإلاىافم اإلاخدصل كليها مم جسصُص الخيالُف اإلاكترهت بحن اإلاكغوكاث اإلاسخلفت وإما 

. 1ؤن ًضعؽ اإلاكغوق وله همكغوق واخض

:  ًمغ اإلاكغوق بضوعة حؿمى صوعة اإلاكغوق حكمل اإلاغاخل آلاجُت: مزاحل املشزألاع- 2

خُث ًبضؤ اإلاكغوق بفىغة زم ًلي طلً مغخلت جدضًض اإلاكغوق التي جغهؼ : مزحلت جبدًد املشزألاع- 2-1

كلى ما جخظمىه جلً الفىغة فُما ًخللم بلىاصغ اإلاكغوق الؿابم طهغها ومياهت اإلاكغوق في الخؼت اللؼاكُت 

. 2والخؼت اللىمُت الكاملت وكغوض الاؾدثماع البضًلت

جخظمً هظه اإلاغخلت إكضاص صعاؾاث حضوي اإلاكغوق مً الىىاحي اإلاسخلفت : مزحلت إعداد املشزألاع- 2-2

: آلاجُت

لُت للمكغوق ؤي صعاؾت الؿىق -  . الجضوي الدؿٍى

. الجضوي الفىُت للمكغوق ؤي إمياهُت جىفُظه فىُا- 

ل-  لُت للمكغوق ؤي مصاصع الخمٍى . الجضوي الخمٍى

ت للمكغوق-  . الجضوي اإلاالُت ؤو الخجاٍع

. الجضوي الاكخصاصًت للمكغوق- 

ت والخىـُمُت للمكغوق-  . الجضوي ؤلاصاٍع

غ اإلاكغوق وجلىم بئكضاص اإلاكغوق وصعاؾت حضواه الجهاث اإلاؿؤولت كً . وجيخهي هظه اإلاغخلت بئكضاص جلٍغ

ت التي حلُنها م الهُأث الاؾدثماٍع . جىفُظه إما بىفؿها ؤو كً ػٍغ

حكمل الخلُُم اإلاالي ؤو الخجاعي ؤو الاكخصاصي والاحخماعي : مزحلت جلييم املشزألاع كملل جىفيذه/ 2-3

غ الخىفُظ مً كضمه، ؤو ًلىم بخلُُم اإلاكغوق كبل جىفُظه الجهاث اإلامىلت له ؾىاء  للمكغوق كبل جىفُظه لخلٍغ

                                                 
1
 38عثذانسك تٕعتشٔط، َفظ انًشخع انغاتك، ص  

2
 55، ص1995- 2انتمييى انًاني ٔااللتصادي ٔاالختًاعي نهًششٔعاخ، ط- ععذ صكي َصاس عًيذ كهيح انضساعح خايعح انماْشج  
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واهذ حهاث كىمُت ؤو حهاث ؤحىبُت ملضمت لللغض، وحلخمض جلً الجهاث في إحغاء صعاؾت حضواه اإلالضة مً 

. كبل الجهاث اإلاؿؤولت كً جىفُظ اإلاكغوق في إكضاص صعاؾاث حضواه

وجخظمً مغخلت جىفُظ كملُاث جدضًض مغاخل الخىفُظ وجىكُتها والخىفُظ : مزحلت الخىفيذ/ 2-4

. وؤلاقغاف والغكابت وحسجل ما ًخم جىفُظه

وحكمل الخلُُم اإلاالي ؤو الخجاعي والخلُُم الاكخصاصي : مزحلت جلييم املشزألاع بعد جىفيذه/ 2-5

سخلف جلُُم اإلاكغوق بلض جىفُظه كً جلُُم اإلاكغوق كبل  والخلُُم الاحخماعي للمكغوق، بلض جىفُظه، ٍو

جىفُظه، عغم ؤن اإلالاًِـ اإلاؿخسضمت فيهما واخضة في ؤن ألاٌو ٌلالج الخضفلاث الخاعحت والضازلت الفللُت 

للمكغوق بلض جىفُظه، بِىما ٌلالج الثاوي الخضفلاث الخاعحُت والضازلُت اإلاخىكلت ؤو اإلالضعة للمكغوق كبل 

جىفُظه، وكض جسخلف الخضفلاث الخاعحُت والضازلُت الفللُت كً جلً اإلاخىكلت ؤو اإلالضعة إما للصىع في الخىكم 

ؤو الخلضًغ ؤو للصىع فيهما ملا، وبالخالي كض جسخلف هخائج الخلُُم بلض الخىفُظ كً هخائج الخلُُم كبل الخىفُظ 

ويهضف الخلُُم بلض الخىفُظ إلى ملغفت ؤؾباب الازخالفاث ؤو الاهدغافاث بحن الىخائج اإلاسؼؼت ؤو اإلاؿتهضفت 

إطا ؾمذ - والىخائج الفللُت، ملغفت مىاػً الظلف ومىاػً اللىة لالؾخفاصة منهما في جدؿحن اإلاكغوق هفؿه

. ؤو جدؿحن اإلاكغوكاث اإلاؿخلبلُت- الىكذ بظلً

ت الاكخصاصًت للمكغوق جفترض ؤن جدلُم ؤكص ى عبذ ممىً ٌلخبر مً : أهداف املشزألاع- 3 إن الىـٍغ

ألاهضاف الغئِؿُت للمكغوق والغبذ الظي ٌؿعى إلُه اإلاكغوق هى الفغق بحن خصُلت اإلابُلاث وجيالُف ؤلاهخاج 

ىضعج في جيالُف ؤلاهخاج بهظا الهضف  : 1هجض ؤهضاف ال جلل ؤهمُت وهي (جدلُم عبذ)ٍو

جدلُم ؤكص ى كضع ممىً مً اإلابُلاث وىؾُلت لخصٌى اإلاكغوق كلى قهغة هبحرة في ألاؾىاق ختى - 1

. كضم جىػَم ؤعباح كالُت كلى اإلاؿاهمحن- في ألاحل اللصحر- ولى ؤصي هظا إلى

كض ًيىن الهضف مً الاجفاق الاؾدثماعي إلاكغوق كائم هى خماًت اليكاغ الغئِس ي له مً زؼغ - 2

ختى ال ًخلغض . جىكف ؤلاهخاج فمثال تهخم قغواث الغٌؼ واليؿُج الىبري بئوكاء وخضاث إهخاحُت مؿخللت

. لخؼغ جىكف ؤلاهخاج وحلؼله هدُجت للضم وعوصها في الىكذ اإلاىاؾب

إن الهضف مً اللُام بضعاؾت حضوي مبضئُت كبل الضعاؾت الخفصُلُت هى : دراضت الجدألاى اململدئيت- 4

ت حلغكل جىفُظ الاكتراح الاؾدثماعي  . الخإهض مً كضم وحىص مكاول حىهٍغ

وصعاؾت الجضوي اإلابضئُت ؤو الضعاؾت الؿابلت للجضوي ال جخؼلب الفدص الضكُم والخفصُلي ألامغ الظي 

. ًؤصي إلى كضم جدمل مً ًلىم بها، هفلاث هبحرة

: وجخجه الضعاؾت اإلابضئُت للجضوي إلى جىطُذ اإلاللىماث الخالُت ؤو بلظها

                                                 
1
 56ععذ صكي َصاس ، َفظ انًشخع انغاتك، ص  
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 مضي الخاحت إلى مىخجاث اإلاكغوق وهظا ًخؼلب وصف الؿىق بملنى جلضًغ الاؾتهالن الخالي 

 .واججاهاجه، واللغوض خالُا، وألاؾلاع الؿائضة وؤطواق اإلاؿتهلىحن

  مضي جىافغ كىامل ؤلاهخاج ألاؾاؾُت وهظا ًخؼلب صعاؾت الخاماث التي ًدخاحها اإلاكغوق مً خُث

مضي جىافغها باؾخمغاع وحىصتها، هظلً اللماٌ الظًً ؾُلخمض كليهم اإلاكغوق مً خُث مضي هفاءتهم 

اث ألاحىع   ......ومؿخٍى

  الؿىق، ؤلاهخاج، )جدضًض اإلاغخلت ؤو اإلاغاخل  التي جدخاج إلى جغهحز زاص في الضعاؾت الخفصُلُت

ل  .(.....الخمٍى

 جلُُم حجم الاؾدثماع اإلاؼلىب وجيلفت الدكغُل. 

 جلضًغ ألاعباح اللُاؾُت اإلاخىكلت مً اإلاكغوق. 

 ملخص للمكاول التي جىاحه اإلاكغوق وؤهم اإلاساػغ التي جترجب كلى إكامخه. 

  الخيالُف اإلالضعة للضعاؾت الخفصُلُت للجضوي. 

 :1مفهوم دراضت الجدألاى الاكخصادًت- 5

 ًمىً جدضًض اإلالصىص بضعاؾت الجضوي الاكخصاصًت إلاكغوق، بإنها جلً ألاؾالُب اللملُت اإلادضصة

واإلاؿخسضمت في حمم البُاهاث واإلاللىماث اإلاؼلىبت وجدلُلها بهضف الخىصل إلى هخائج كاػلت كلى مضي صالخُت 

فها ؤًظا بإنها ؾلؿلت ألاوكؼت واإلاغاخل اإلاخخابلت واإلايىهت مً  مىً حلٍغ اإلاكغوق مىطم الضعاؾت مً كضمه، ٍو

الضعاؾاث والبُاهاث التي جلط ي في الخدلُل النهائي بئكغاع إوكاء مكغوق اؾدثماعي ملحن مً كضمه ؾىاء وان 

. هظا اإلاكغوق حضًضا ؤو جىؾلا في مكغوق كائم؟ ؤو إخالٌ مكغوق كائم بمكغوق آزغ

اث الكيل الخالي مىىىا جىطُذ مفهىم صعاؾت الجضوي الاكخصاصًت مً زالٌ اؾخلغاض مدخٍى  :هظا ٍو

 

 صعاؾت الجضوي الاكخصاصًت( : II-01)قيل عكم 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 40، ص1997- 2ط- االعكُشيح- خدساعاخ اندذٖٔ االلتصاديح ٔتمييى انًششٔعا-  عًيش يسًذ عثذ انعضيض 
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ؤبى الفخىح كلي فظالت، جدلُل اإلاالي وإصاعة ألامىاٌ، صاع الىخب اللملُت لليكغ والخىػَم، مصغ، : اإلاصضع 
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: أهم الخصائص املميزة لدراضاث الجدألاى الاكخصادًت- 5-1

مىً خصغ ؤهمها في  : 1هىان اللضًض مً الخصائص اإلامحزة للجضوي الاكخصاصًت، ٍو

ت : الخعامل مع املطخلملل- 5-1-1 خُث حلنى صعاؾت الجضوي بضعاؾت مضي إمياهُت جىفُظ فىغة اؾدثماٍع

لت ملبلت وهى ألامغ الظي ٌلني بالظغوعة ؤن ول  وإكغاعها آلان لُمخض كمغها الافتراض ي لخغؼُت ؾىىاث ػٍى

اتها وهخائج مغاخلها جمثل جلضًغاث مدخملت جدمل في ػُاتها اخخماالث مؼابلت للىاكم ؤو الاهدغاف كىه . مدخٍى

. ألامغ الظي ٌلؼي وفي الخدلُل النهائي ؤهمُت متزاًضة إلاغاكاة الضكت في هظه الخلضًغاث

خُث جؼصاص الخيلفت اإلاالُت التي ًخدملها اإلاؿاهمىن ملابل إكضاص الضعاؾت : ارجفاع الخكلفت- 5-1-2

ت الطخمت وبكيل ؤهثر زصىصُت إطا واهذ ؤهضاف الضعاؾت  وزاصت باليؿبت للمكغوكاث الاؾدثماٍع

جضع بالظهغ ؤن جيلفت إكضاص الضعاؾت جضزل مداؾبُا طمً  ل مصغفي بلُم هبحرة، ٍو الخصٌى كلى جمٍى

.  ؾىىاث05كىاصغ جيالُف الخإؾِـ والتي ًخم اؾتهالهها مً هخائج ألاكماٌ للمكغوق كلى مضاع 

والظي هلصض به جلً الفترة الؼمىُت اإلادصىعة بحن الاهتهاء مً :  هميت اللصوى لعىصز الشمً- 5-1-3

إكضاص الضعاؾت والخصٌى كلى مىافلت الجهاث اإلاسخصت بئوكاء اإلاكغوق وبحن بضاًت الخىفُظ الفللي للمكغوق 

خُث ؤن ػٌى هظه الفترة الؼمىُت ؾُدضر وبالظغوعة اللضًض مً الاولياؾاث الؿلبُت اإلاخمثلت في احؿاق 

اث الضعاؾت وبحن ما ًدضر في الىاكم اللملي . الفجىة بحن مدخٍى

والتي هلصض بها كضم مىؼلُت الالتزام اإلاؼلم باإلادافـت كلى الدؿاوي الخام في ألاهمُت : املزألاهت- 5-1-4

اإلالؼاة للمغاخل اإلايىهت ألي صعاؾت ؤي حضوي خُث ًمثل الالتزام اإلاظوىع كُضا غحر مبرع كلى مً ًخصضي 

إلكضاص الضعاؾت اإلايىهت ألًت صعاؾت حضوي خُث ًمثل الالتزام اإلاظوىع كُضا غحر مبرع كلى مً ًخصضي إلكضاص 

الضعاؾت ؾىاء إلاكغوق هبحر ؤو صغحر، ألامغ الظي ٌلني وفي الخدلُل النهائي إمياهُت اؾخدىاط الضعاؾت 

لُت كلى الىصِب ألاهبر مً الاهخمام في بلع الخاالث وإمياهُت اؾخدىاط الضعاؾت الفىُت كلى الىصِب  الدؿٍى

ت للمكغوق اإلافخىح . ألاهبر مً الاهخمام في خاالث ؤزغي وهظلً الخاٌ باليؿبت للضعاؾت اإلاالُت والخجاٍع

: (دراضت الجدألاى )الدراضت الخفصيليت للزببيت الخجاريت للمشزألاع - 5-2

ت ًجب كلُىا إكضاص صعاؾت مبضئُت هظا ًلؼم كىه إكضاص صعاؾت جفصُلُت  كىض كبىلىا لفىغة اؾدثماٍع

ت وهي حكمل بصفت ؤؾاؾُت ما ًلي : للمكغوق وهي صعاؾت واملت إلاسخلف حىاهب الفىغة الاؾدثماٍع

لُت هى صعاؾت الؼلب كلى مىخىحاث : الدراضت الدطويليت- 5-2-1 إن مً ؤهم كىاصغ الضعاؾت الدؿٍى

:  اإلاكغوق وهي جخظمً ما ًلي

. صعاؾت اللىامل اإلادضصة للؼلب واللغض باليؿبت للؿلم التي ؾُيخجها اإلاكغوق- 

. فدص هُيل الؿىق الخالي وحجمه وزصائصها وإحغاءاث الخلامل اإلاخبلت فيها- 

                                                 
1
 87 أتٕ انفتٕذ عهي فضانح، يشخع عثك ركشِ، ص 
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....... جدلُل الؼلب الؿابم والخالي مً خُث همُت  وكُمت الاؾتهالن وػبُلت اإلاؿتهلً وطوكه- 

، حجم اإلابُلاث ومضي (إهخاج مدلي ؤو مؿخىعص)جدلُل اللغض الؿابم والخالي مً خُث مصضعه - 

لُت للمىافؿحن ..... اؾخلغاع ألاؾلاع والؿُاؾاث الدؿٍى

لُت -  جلضًغ هصِب اإلاكغوق في الؿىق كلى طىء الؼلب واللغض وجدضًض ملالم الؿُاؾت الدؿٍى

. اإلالغع إجباكها

لُت جدضص ملالم الضعاؾت الفىُت : الدراضت الفىيت للمشزألاع- 5-2-2 كلى طىء الضعاؾت الدؿٍى

للمكغوق، اإلالصىص بهظه الضعاؾت ول ما هى مغجبؽ بئوكاء اإلاكغوق وإكامت وجدضًض اخخُاحاجه مً مؿخلؼماث 

ت وجيالُف الدكغُل للؿىت اللُاؾُت وبصفت كامت جدىاٌو الضعاؾت الفىُت  ؤلاهخاج وجلضًغ الخيالُف الاؾدثماٍع

. للمكغوق ول الجىاهب الخالُت

: الدراضت الهىدضيت للمشزألاع- أ

. صعاؾت وجدلُل مىكم اإلاكغوق- 

. صعاؾت اللملُت ؤلاهخاحُت وجدضًض اإلاؿاخاث اإلاؼلىبت- 

. جدضًض اخخُاحاث اإلاكغوق مً آلاالث واإلالضاث- 

. جدضًض اخخُاحاث اإلاكغوق مً الخضماث واإلاؿخلؼماث- 

. جلضًغ اخخُاحاث اإلاكغوق مً الؼاكت- 

. جلضًغ اخخُاحاث اإلاكغوق مً ألازار ووؾائل الىلل- 

ت وهُيل جىـُمها-  . جلضًغ اخخُاحاث اإلاكغوق مً اللمالت والاخخُاحاث ؤلاقغافُت وؤلاصاٍع

ؤهم كىصغ جلضم كلُه الضعاؾت هى إكضاص اللىائم اإلاالُت التي جمىىىا مً : جلدًز جكاليف املشزألاع- ب

: جلضًغ الاخخُاحاث اإلاالُت وجخظمً هظه الضعاؾت ما ًلي

ت للمكغوق-  . جلضًغ الخيالُف الاؾدثماٍع

. جلضًغ جيالُف الدكغُل للؿىت اللُاؾُت- 

ت وجيالُف الدكغُل كلُىا صعاؾت الجضوي :(1)الدراضت الخمويليت- 5-2-3  بلض جلضًغ الخيالُف الاؾدثماٍع

لي اإلاىاؾب للمكغوق . الكتراح الهُيل الخمٍى

ل ًىلؿم إلى كؿمحن : خُث هجض ؤن الخمٍى

ل صازلي -  . (ؤمىاٌ اإلاالن)جمٍى

ل زاعجي -  . (حؿهُالث ائخماهُت وكغوض صازلُت ؤو زاعحُت)جمٍى

                                                 
(1)

. 120ص- َفغّ-   عًيش يسًذ عثذ انعضيض 
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ل ؤي ؤن عؤؽ اإلااٌ اإلاؼلىب مً اإلامىً جىفحره بئكضاص اللىائم اإلاالُت  فئطا ما وان اإلاكغوق كابال للخمٍى

: الخالُت

 كائمت عؤؽ اإلااٌ وبُان الكغواء. 

 ٌالجضٌو الؼمني اإلالترح لؿضاص عؤؽ اإلاا. 

 الجضٌو الؼمني للخصٌى كلى اللغوض. 

 الجضٌو الؼمني لؿضاص اللغض. 

 ت  .الجضٌو الؼمني لؿضاص الخيالُف الاؾدثماٍع

 ل  .كائمت مصاصع واؾخسضاماث الخمٍى

 مىاػهت اإلالبىطاث واإلاضفىكاث بالىلض ألاحىبي. 

ل  ل جبضؤ صعاؾت ؤزغي، لخسفُع الهىة بحن ألامىاٌ اإلاؼلىبت للخمٍى ؤما إطا وان اإلاكغوق غحر كابل للخمٍى

خىكف كً  ل فئن اإلاكغوق ًغفع ٍو لُت اإلاخاخت، وإطا لم جخىافغ ؤلامياهُاث اإلاؼلىبت للخمٍى وؤلامياهُاث الخمٍى

. الضعاؾت مهما واهذ الجضوي الاكخصاصًت لهظا اإلاكغوق

III. مً خالو الطزق الاكخصادًت :

ًخىافغ لضي ؤي ميكاة مالُت كاصة كضصا هبحرا مً اكتراخاث ؤلاهفاق الاؾدثماعي ولىنها جيىن غحر : ملدمت

ل حمُم هظه اإلالترخاث، طلً ؤن بلع هظه اإلالترخاث حُض والبلع آلازغ  كاصعة  ؤو غحر عاغبت في جمٍى

إطن ال بض كلى اإلايكإة مً جىمُت ألاؾالُب واإلالاًحر اإلاؿخسضمت في الخلُُم اإلاالي لإلهفاق الغؤؾمالي . طلُف

وازخُاع ألافظل وألاوؿب ؤي كليها ازخُاع الؼلب الظي ًيىن ؤهثر عبدا وؤكل مجاػفت وهظا كلى ؤؾاؽ ملاًحر 

. 1اكخصاصًت مسخلفت

هـغا لخلضص ػغق الخلُُم وجفاوتها فئهىا ؾىلخصغ كلى مىاككت ؤهم هظه الؼغق والتي حؿخسضم في 

: الخُاة اللملُت كلى هؼاق واؾم وهي

. (مضة اؾترحاق عؤؽ اإلااٌ)فترة الاؾترصاص - 

. اإلالضٌ اإلاخىؾؽ لللائض- 

. صافي اللُمت الخالُت- 

. مؤقغ اإلاغصوصًت- 

 .(اإلاغصوصًت الضازلُت)ملضٌ اللائض الضازلي - 

 

                                                 
1
 36، ص2008 عثذانسًيذ عثذانًطهة، انثُٕن انشايهح عًهياتٓا ٔإداستٓا، داس اندايعيح اإلتشاْيًيح، يصش، 
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. (مدة اضترجاع رأص املاو املطدثمز)فترة الاضترداد - 1

يىن طلً إما  لت يهخم اإلاؿدثمغ بالضعحت ألاولى باؾخلاصة ؤمىاله التي ؤهفلذ في اإلاكغوق، ٍو في هظه الؼٍغ

بهضف إكاصة اؾدثماعها ؤو للضم الثلت في الـغوف الاكخصاصًت وحلغف هظه الفترة بالفترة الؼمىُت التي ٌؿترحم 

ت، التي ؤهفلذ وجخم اإلافاطلت كلى ؤؾاؽ اإلاكغوق الظي ٌؿترحم ألامىاٌ في  فيها اإلاكغوق الخيالُف الاؾدثماٍع

وجدؿب فترة الاؾترصاص بلؿمت الاؾدثماع اإلابضئي كلى صافي الخضفم الؿىىي في خالت . ؤؾغق وكذ ممىً

 حؿاوي 

ت ؤما في خالت كضم حؿاويها فىلىم بجملها ؾىت بلض ؤزغي ختى . صافي الخضفلاث الىلضًت الؿىٍى

اطُا هما ًلي خم خؿابها ٍع  :1هخىصل إلى ما ٌلاصٌ الاؾدثماع اإلابضئي ٍو

 

 

 

 

ٌلخبر هظا اإلالُاع مً ؤهثر اإلالاًحر اؾخسضاما وطلً لؿهىلخه وبؿاػخه، وجبرػ صالخُت هظا اإلالُاع في خالت 

لت  اكتراخاث ؤلاهفاق الغؤؾمالي لالؾدثماعاث التي جسظم للىامل الخللب واإلالغطت لخغحراث جىىىلىحُت ؾَغ

. هما ٌلخبر هظا اإلالُاع مؤقغ لضعحت اإلاساػغة التي ًخظمنها ول اكتراح

:  عيوب هذا املعيار

:  إال ؤهه ال ًسلى مً كُىب ؤهمها (فترة الاؾترصاص)عغم ول الاًجابُاث التي ًخظمنها هظا اإلالُاع 

إهماله لللُمت الؼمىُت للىلىص إط ؤهه عغم حؿاوي فترة اؾترصاص اكتراخحن مثال في زالر ؾىىاث إال ؤنهما - ؤ

لِؿا كلى صعحت واخضة مً الخفصُل بؿبب اللُمت الؼمىُت للىلىص، لىً ملُاع فترة الاؾترصاص ًظم ول مً 

ت للخضفلاث اإلاسخلفت زالٌ الفترة الؼمىُت . الاكتراخحن في مؿخىي واخض هـغا إلكؼائه ؤوػاها مدؿاٍو

إهماله لفترة خُاة اإلاكغوق، وما ًدلم مً إًغاصاث هلضًت في فترة الاؾترصاص كلى الغغم مً ؤن - ب

ألامغ . (كائضا)اللُمت الخلُلُت لالكتراح الاؾدثماعي جخىكف كلى كضص الؿىىاث التي ًدلم زاللها مغصوصا 

. الظي ًترجب كلُه ازخُاع اؾدثماعاث ؤكل هفاءة

وكلُه فئن هظا اإلالُاع ًسلى مً ؤهم الكغوغ الىاحب جىافغها في ملُاع الخلُُم الؿلُم ؤي ؤهه ال ٌلخبر 

 .2ملُاؽ ؾلُم للغبدُت

 

                                                 
1
 38 عثذانسًيذ عثذانًطهة، َفظ انًشخع انغاتك، ص  

2
 39 َفظ انًشخع، ص 

 =فترة الاؾترصاص 
 الاؾدثماع اإلابضئي

 صافي الخضفم الىلضي الؿىىي 
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. (املعيار املباضبي)املعدو املخوضط للعائد - 2

ت إلاخىؾؽ صافي الغبذ اإلاداؾبي الؿىىي وطلً بلض زصم  ًلىم هظا اإلالُاع كلى إًجاص اليؿب اإلائٍى

مىً خؿاب هظه اليؿبت باللاهىن الخالي  :الاؾتهالن والظغائب إلى مخىؾؽ كُمت الاؾدثماع الالػم للمكغوق ٍو

 

 

 

إطن وؿخؼُم اللٌى بإن ملُاع اإلالضٌ اإلاخىؾؽ لللائض ًخمحز بالبؿاػت والؿهىلت، لهظا هجض الىثحر مً اإلايكأث 

ت . 1اإلاالُت حؿخسضمه هإصاة لخلُُم الاكتراخاث الاؾدثماٍع

: عيوب معيار املعدو املخوضط للعائد

: هما لهظا اإلالُاع مؼاًا فله ؤًظا كُىب وهلاغ طلف هظهغ منها ما ًلي

ججاهل اللُمت الؼمىُت للىلىص وطلً بدؿاوي اللُمخحن اإلاىدؿبخحن في الؿىت ألاولى والؿىت الخامؿت - ؤ

. مثال

ججاهل جىكُذ ميىهاث اإلاياؾب الىلضًت لالكتراخاث خُث هجض ؤهه عغم حؿاوي اكتراخحن في - ب

اإلاخىؾؽ لللائض إال ؤهىا هفظل ؤخضهما ألن الاكتراح اإلافظل ًدلم ؤغلب صزله في الجؼء ألاٌو لخُاجه ألن 

با في الؿىىاث البلُضة؟ لظلً هجض ؤن هظا اإلالُاع ًفكل في  بت ؤهبر مً كُمتها جلٍغ الىلىص في الؿىىاث اللٍغ

. اإلافاطلت بحن اكتراخحن

ل ألاحل مم . (اإلاكغوق)ججاهل مضة خُاة الاكتراح - حـ خُث ٌؿاوي ملضٌ مخىؾؽ لللائض لالكتراح ػٍى

في خحن ؤن ألافظلُت ًجب ؤن جيىن لالكتراح الظي جيىن له . ملضٌ مخىؾؽ لللائض لالكتراح كصحر ألاحل

 ٌ . صزٌى إلاضة ؤػى

كُام هظا اإلالُاع كلى ألاؾاؽ الضفتري اإلاداؾبي ولِـ كلى ؤؾاؽ الخضفلاث الىلضًت بالغغم مً ؤن - ص

سلى مً الكغوغ التي جخىفغ في الخلُُم الؿلُم ولىىه  هظا اإلالُاع ؾهل وبؿُؽ، إال ؤهه ًملً كضة كُىب ٍو

. ٌلخبر وكاء لألعباح اإلاىػكت كلى اإلاؿاهمحن في اإلاكغوق

: صافي الليمت الحاليت- 3

ًبحن صافي اللُمت الخالُت للمكغوق الاؾدثماعي الفغق بحن اللُمت الخالُت للخضفلاث الىلضًت الضازلت، 

واللُمت الخالُت للخضفلاث الىلضًت الخاعحت للمكغوق، إطا وان صافي اللُمت الخالُت للمكغوق مىحب هظا 

 ".غحر مغبذ"ؤما إطا وان اللىـ فئهه صلُل كلى ؤهه ". مغبذ"صلُل كلى ؤن الاكتراح الاؾدثماعي 

 

                                                 
1
 64 خًال خشيظ ٔآخشٌٔ، يشخع عثك ركشِ، ص 

 =اإلالضٌ اإلاخىؾؽ لللائض

= 

مخىؾؽ صافي الغبذ الؿىىي بلض زصم 

 مخىؾؽ كُمت الاؾدثماعاث الاؾتهالن والظغائب
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. (وطملت املزدألادًت الداخليت)مؤشز املزدألادًت - 4

لصض به خاصل كؿمت اللُمت الخالُت للخضفلاث الىلضًت الضازلُت مً الاكتراح الاؾدثماعي كلى  ٍو

. 1اللُمت الخالُت للخضفلاث الخاعحت له

ؤما إطا وان اللىـ . فهظا ٌلني ؤن الاكتراح الاؾدثماعي مغبذ. (1<ن)فئطا واهذ اليؿبت ؤهبر مً الىاخض 

لخمض هظا الخدلُل كلى ازخُاع الاكتراح ألاهثر ". غحر مغبذ"فهظا ٌلني ؤن الاكتراح الاؾدثماعي  (1>ن)ؤي  َو

. عبدُت

. (صلُل الغبدُت)صافي اللُمت الخالُت ومؤقغ اإلاغصوصًت : هلض إلالُاعي * 

هظا ما ًجلل . ًلىم اإلالحران كلى ؤؾاؽ الخضفلاث الىلضًت مم ألازظ بلحن الاكخباع كُمتها الؼمىُت

ت طاث مؤقغ ملبٌى إلاضي عبدُتها خُث ؤنهما ًخظمىان هثحر مً الكغوغ الىاحب . الاكتراخاث الاؾدثماٍع

. جىافغها في اإلالُاع الؿلُم للخلُُم، وهى آلازغ الظي ال ًخىافغ في ملُاعي فترة الاؾترصاص واإلالُاع اإلاداؾبي

 *ً :  كُىب هظًً اإلالُاٍع

حؿاوي كائض اإلاكغوق مم ملضٌ الخصم كىض إكاصة اؾدثماع اإلاياؾب الىلضًت وهظا غحر صخُذ في - ؤ

الىاكم اللملي ألهه مً اإلافغوض ؤن ًدلم اإلاكغوق كائض ؤهبر و ؤكل مً ملضٌ الخصم كىض إكاصة اؾدثماع 

ً والؿبب هى اؾخسضام ملضٌ  اإلاياؾب الىلضًت، ومما ال قً فُه ؤن هظا اللُب له جإزحر كلى هظًً اإلالُاٍع

وهظا ما ًفغض كليهما زباث ملضالث إكاصة اؾدثماع اإلاياؾب الىلضًت والخيلفت اإلاؿخلبلُت . زصم واخض

. لألمىاٌ

وغالبا ما جيىن هظه الاكتراخاث بلُضة ول البلض كً الىاكم وزاصت في ؿل الـغوف الاكخصاصًت - ب

. الضًىامُىُت

ً كلى ملضٌ الخصم خُث ًخم به زصم الخضفلاث الىلضًت الخاعحت - حـ اكخماص هال مً اإلالُاٍع

ت لألمىاٌ التي مً صلب جدضًضها بضكت  والضازلت، وهـغا ألن ملضٌ الخصم الظي ًمثل الخيلفت الخلضًٍغ

خُث جسظم لخىكلاث مخباًىت وجخىكف في النهاًت كلى الخلضًغ الصخص ي، هما ؤهه مً اإلادخمل حضا ؤن ًيىن 

. ملضٌ الخصم زاػئا وبالخالي فئهه ًؤصي إلى كضم صخت الىخائج اإلاكخلت مً اللملُاث الخؿابُت

إطا وان ملضٌ الخصم ؤهبر مً الالػم فهظا ًؤصي إلى إكؼاء اإلاياؾب الىلضًت لالكتراح في الؿىىاث - ص

.  ألاولى وػها ؤهبر مً وػنها الخلُلي واللىـ الصخُذ

حن لىثحر مً الكغوغ الىاحب جىافغها في  زالصت إلاا ؾبم ًخطح لىا ؤهه عغم جظمً هظًً اإلالُاٍع

ت إال ؤهه ٌكىبهما بلع اللُىب التي جظلفها وججللهما كاصغان . اإلالُاع الؿلُم لخلُُم الاكتراخاث الاؾدثماٍع

 .كً جدلُم ؤهضافهما باليامل

                                                 
1
 78 زًضج يسًٕد انضتيذي، يشخع عثك ركشِ، ص 
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: (املزدألادًت الداخليت للمشزألاع)معدو العائد الداخلي - 5

ت خُث ٌؿخسضمه  ٌلخبر هظا اإلالُاع مً ؤهم اإلالاًحر اإلادخملت في اإلافاطلت بحن الاكتراخاث الاؾدثماٍع

م كىض كبىلها ؤو عفظها لُت الضولُت في جلُُمها للمكاَع . خالُا ول مً البىً الضولي واإلاؤؾؿاث الخمٍى

مثل هظا اإلالُاع اإلالضٌ الظي جدؿاوي فُه اللُمت الخالُت للخضفلاث الىلضًت الضازلت مم اللُمت  ٍو

الخالُت للخضفلاث الىلضًت الخاعحت لالكتراح الاؾدثماعي، ؤي ملضٌ الخصم الظي ًيىن فُه صافي اللُمت 

. الخالُت لالكتراح حؿاوي الصفغ

خُث هجض ؤن ملضٌ جيلفت ألامىاٌ ًجب ؤن ًلاعن بملضٌ اللائض الضازلي فئطا وان ملضٌ اللائض ؤهبر 

وفي خالت وحىص اكتراخاث مىافؿت ًفظل . واللىـ صخُذ" مغبذ"مً ملضٌ الخيلفت فهظا ٌلني ؤن الاكتراح 

. ازخُاع الاكتراح الظي له ؤهبر ملضٌ لللائض الضازلي

مىً خؿاب ملضٌ اللائض الضازلي باللاهىن الخالي  :1ٍو

 

 

 

 

. ملضٌ الخصم ألاصغغ: 1ق

. ملضٌ الخصم ألاهبر: 2ق

. صافي اللُمت الخالُت الىلضًت كً ملضٌ الخصم ألاصغغ: 1ص ق ح

. صافي اللُمت الخالُت الىلضًت كً ملضٌ الخصم ألاهبر: 2ص ق ح

: هلض إلالُاع اللائض الضازلي* 

ًخمحز هظا اإلالُاع باإلاىطىكُت واؾخسالص عكم واخض ًىضح ول اإلاللىماث اإلاخلللت باالكتراح 

هما ؤهه لهظا اإلالضٌ ملنى مالي ٌكحر إلى عبدُت الاكتراح . الاؾدثماعي، وبالخالي ٌلخبر ملُاؾا صكُلا للغبدُت

لت واضخت وؤًظا ًدبم هظا اإلالُاع إمياهُت اإلاخابلت وملاعهت الخىفُظ الفللي  الاؾدثماعي وكىجه ؤلاًغاصًت بؼٍغ

. بالخلضًغاث

: وبالغغم مً هظا فلهظا ألازحر كُىب ؤهمها ما ًلي

لت فئن اإلاياؾب الىلضًت اإلاخىكلت ٌلاص اؾدثماعها بملضٌ ٌؿاوي طلً اإلالضٌ اإلالضع - ؤ ػبلا لهظه الؼٍغ

لالكتراح هفؿه، ومثل هظا ألامغ كض ًيىن غحر واكعي زاصت كلى الاؾدثماعاث طاث ملضالث اللائض الضازلي 

الىبحرة الاعجفاق ؤو الاهسفاض ولىً ًمىً الغص كلى هظا الاهخلاص بإن الاكتراح الاؾدثماعي له ملضٌ كائض ملحن 

                                                 
1
 79زًضج يسًٕد انضتيذي، َفظ انًشخع انغاتك، ص  

  +1ق= ملضٌ اللائض الضازلي 

 1ص ق ح. (1ق –2ق)

 2ص ق ح- 1ص ق ح
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بغع الىـغ كً اإلاياؾب الىلضًت ما إطا وان ؾُلاص اؾدثماعها  ؤم ال وؤن صخت هظا الاكخماص هى في خالت 

. اؾخسضام هظا اإلالضٌ في كملُت الازخُاع بحن الاؾدثماعاث زاصت التي لها ملضالث مىسفـت ومغجفلت

الصلىبت التي جىكف هظا اإلالضٌ وطلً إلاا ًخؼلبه مً كملُاث ومداوالث مداؾبُت وعٍاطُت ال - ب

. جخؼللها اإلالاًحر ألازغي 

بالغغم مما ؾبم طهغه فئهه ٌلض مً ؤهجم اإلالاًحر وطلً إلاا ًخىفغ فُه مً زصائص ؤؾاؾُت ًجب 

جىافغها في اإلالُاع الخلُُمي الؿلُم، ولىىىا ال وؿخؼُم إبغاػ هظا اإلالُاع لىخضه وإهما ًجب ؤن هبرػ مله اإلالُاع 

. اإلاداؾبي ألهه ؾُـل اإلالُاع الغئِس ي

: مً خالو الدراضت املاليت: رابعا

م كلى مؿخىي الىوالت، خُث  ت جلُُم اإلاكاَع ًلىم بهظه اللملُت الصخص اإلايلف بالضعاؾاث في مضًٍغ

اصة  له باللغض اإلاؼلىب  ؤي اللُام بٍؼ ًظم جلُُما صكُلا للمكغوق مً خُث الدجم، اإلاىكم، وإمياهُت جمٍى

مُضاهُت لضعاؾت ممخلياث اإلاكغوق واإلاخمثلت في وؾائل ؤلاهخاج، هىكُت اإلاىخىحاث والخضماث التي ًلضمها مً 

ل وبلض طلً  م ألازغي باإلطافت إلى كضعاجه كلى الخمٍى حهت ومً حهت ؤزغي صعاؾت مياهت اإلاكغوق بحن اإلاكاَع

اعة اإلاُضاهُت والظي كلى ؤؾاؾه ًخم جدضًض كُمت اللغض الظي ؾِخم مىده غ قامل كً الٍؼ . ًلىم بخلضًم جلٍغ

غ اإلاالُت مً ؤهم مصاصع اإلاللىماث التي ٌلخمض كليها البىً : الضعاؾت اإلاالُت*  حلخبر كملُت جدلُل الخلاٍع

ألنها جدضص وجلُم اإلاغهؼ اإلاالي لؼالب اللغض وعبدُخه ومضي جىلُض جضفلاث هلضًت لدؿُحر كملُاجه ؤو الىفاء 

يىن طلً باالكخماص كلى : بالتزاماجه ٍو

. وؿب الؿُىلت- 

. اليؿب الهُيلُت- 

. وؿب اإلاغصوصًت- 

. وؿب اليكاغ- 

. وؿب الغفم اإلاالي- 

ًلصض بيؿب الؿُىلت جلً اليؿب التي جلِـ ملضعة اإلاؤؾؿت كلى الىفاء : 1وطب الطيولت- 1

لها إلى هلضًاث في فترة ػمىُت كصحرة  بااللتزاماث كصحرة ألاحل مما لضيها مً هلضًت وؤصٌى ؤزغي ًمىً جدٍى

وؿبُا، وحلض وؿب الؿُىلت مً ألاهمُت بما وان لإلصاعة واإلاالن واإلالترطحن الظًً ًلضمىن للمؤؾؿت ائخمان 

 .كصحر ألاحل

 

                                                 
1
 44اإلداسج انًانيح، يذخم تسهيم يعاصش، انطثعح انثاَيح، انًكتة انعشتي انسذيث نثُاٌ ص:  يُيش صانر ُْذي 
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 :1وهي كلى زالزت ؤهىاق

 وجدؿب باللالكت الخالُت: وطملت الطيولت العامت    : 

فُجب ؤن جيىن هظه اليؿب ؤهبر مً الىاخض ختى ًمىً اللٌى بإن اإلاؤؾؿت باميانها مىاحهت صًىنها 

ل ؤصىلها اإلاخضاولت إلى ؾُىلت حاهؼة صون كىاء م جدٍى  .       كصحرة ألاحل كً ػٍغ

 وطملت الطيولت املىخفظت  :

م ؤصىله  و هظه اليؿبت جبحن لىا مضي كضعة اإلاضًً كلى الىفاء بالتزاماجه كصحرة ألاحل في ؤوانها كً ػٍغ

. اإلاخضاولت صون الخصغف في كُم الاؾخغالٌ

 

 

 

 لبر كنها باللالكت: وطملت الطيولت الجاهشة : َو

وجبحن لىا مضي كضعة اإلاؤؾؿت كلى مىاحهت صًىنها كصحرة ألاحل بىاؾؼت هلضًتها الجاهؼة و اإلاخىفغة 

. لضيها

ل . (FR جبليل رأص املاو العام) اليطب الهيكليت- 2 وهى طلً اإلاؤقغ الظي ًبحن لىا هُفُت جمٍى

مىً  ل ألاصٌى الثابخت للمؤؾؿت ٍو الاؾدثماعاث الثابخت للمؤؾؿت، ؤو مضي مؿاهمت ألامىاٌ الضائمت في جمٍى

: خؿابه باللالكت

( FR)  ألاصٌى الثابخت- ألامىاٌ الضائمت= عؤؽ اإلااٌ اللامل .

. الضًىن كصحرة ألاحل- ألاصٌى اإلاخضاولت= عؤؽ اإلااٌ اللامل 

لبر كً كضعة اإلاؤؾؿت كلى حغؼُت اخخُاحاث الضولت BFR  (2)اللامل   الخاحت إلى عؤؽ اإلااٌ*   َو

مىً خؿابه هما ًلي : الاؾخغاللُت بىاؾؼت اإلاىاعص للضوعة اللاصًت ٍو

. مىاعص الضوعة- اخخُاحاث الضوعة= اخخُاحاث عؤؽ اإلااٌ اللامل 

BFR = ٌالضًىن - كُم كابلت للخدلُم+ كُم الاؾخغال .

وهظه الاخخُاحاث جغجبؽ مباقغة بؼبُلت وحجم اليكاغ للمؤؾؿت وهي اخخُاحاث الاؾخغالٌ، ًخلحن 

ال زابخا . كلى اإلاؤؾؿت ؤن جسصص لها جمٍى

وال قً ؤن الخاحت إلى عؤؽ اإلااٌ اللامل فىغة مهمت باليؿبت للبىً فهي حلؼُه صىعة واضخت كً 

. مضي كضعة اإلاؤؾؿت كلى مىاحهت إلتزاماتها  في ؤي لخـت زالٌ فترة الاؾخغالٌ

                                                 
1
 69 عثذ انسك تٕعتشٔط، يشخع عثك ركشِ ص 

 

 = م م  

 هدُجت الضوعة الصافُت

 ألامىاٌ الخاصت

X 100   
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 .وطب املزدألادًت- 3

 اإلاغصوصًت مً وحهت هـغ اليكاغ الاؾخغاللي للمؤؾؿت ٌلبر كنها بغكم : وطملت املزدألادًت الخجاريت

 :ألاكماٌ الؿىىي وجدؿب باللالكت الخالُت

 

 

 

 وحؿمى ؤًظا اإلاغصوصًت اللامت للمؤؾؿت وهي مغصوصًت عؤؽ اإلااٌ اللامل : وطملت املزدألادًت املاليت

 :الخاص وجلاؽ هظه اإلاغصوصًت باللالكت الخالُت

 

 وجلُم هظه اليؿب صعحت فلالُت اؾخلماٌ ؤو حؿُحر عؤؽ اإلااٌ الاكخصاصي :1(الدطيير)وطب اليشاط 

للمؤؾؿت، وتهخم اإلاؤؾؿت بؿغكت صوعان كىاصغ ؤمىالها اإلاخضاولت ختى جدلم ؤكلى عبذ مً وعائها ومً ؤهم 

: هظه اليؿب ما ًلي

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زالٌ  (كُم الاؾخغالٌ)مضة صوعان اإلاسؼون في الخلُلت حلبر كً كضص اإلاغاث التي ًضوع فيها اإلاسؼون، 

ومً وحهت هـغ البىً ولما وان اإلاؤقغ هبحر ولما وان طلً صلُال كلى ؾهىلت اوؿُاب مسؼون . صوعة الاؾخغالٌ

 .اإلاؤؾؿت، ؤي اخخماالث ججمُض هظا اإلاسؼون طلُفت

 

 

                                                 
1
 70ص- يشخع عثك ركشِ-  يُيش صانر ُْذي 

ت    = اإلاغصوصًت الخجاٍع

 هدُجت الضوعة الصافُت

عكم ألاكماٌ زاعج 

 الغؾم 

X 100   

 = مضوة الضوعان اللمالء   

ؤوعاق اللبع+ اللمالء  

  اإلابُلاث
X 360 

 = مضوة الضوعان اإلاىعصًً   

 اإلاىعصون وؤوعاق الضفم

اث  اإلاكتًر
X 360 

 = مضوة الضوعان اإلاسؼون   

جيلفت قغاء الؿلم 

 اإلاباكت
 مخىؾؽ اإلاسؼون

X 360 
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. الطزيلت الحدًثت ملىح كزض بىكي: اململبح الثاوي

:  جطور الىظام املصزفي في الجشائزاملطلب  ألاو 

ت مؿذ حمُم الهُاول بما فيها الىـام اإلاصغفي فبلضما وان هظا  ت وحظٍع كغفذ الجؼائغ جؼىعاث حىهٍغ

ألازحر ٌؿحر بىمؽ مغهؼي، الش يء الظي حلله وؾُلت لخىفُظ اللغاعاث فدؿب فلض كام البىً اإلاغهؼي بخدضًض 

: قغوغ مظبىػت لخىػَم اللغض وهظلً هُفُت حؿُحر ؤمىاٌ اإلاىصكحن وهظا ًخللم بـ

. جظُِم اللغوض بىاؾؼت جلؿُم مالي مؿبم- 

. مخابلت مجاٌ اؾخلماٌ اللغض والىطلُت اإلاالُت للمؤؾؿت- 

. الخض مً زؼغ كضم الدؿضًض- 

ت الظماهاث الخلُلُت-  . جلٍى

ت في كؼُلت بصفت جامت مم ؤخيام الدؿُحر ؤلاصاعي اإلاغهؼي،  وبالخالي ؤصبذ الىاكم اللملي للبىىن الخجاٍع

مىً ؤن ًخجاوػ هاجحن اليؿبخحن في % 60و% 20فمؿخىي جضزل البىً ًتراوح ما بحن  مً جيلفت اإلاكغوق ٍو

. خاالث زاصت  وقغوغ ملُىت

لاث  إطا فالىـام البىً الجؼائغي غحر كاصع كلى الخىُف مم الىطلُت الجضًضة عغم اللىاهحن والدكَغ

اإلالضلت وبلُضا ول البلض كً ؾُاؾت الخجضًض والخؼىع ألن هىان مداوالث مً ػغف الؿلؼاث للخضزل في 

ً اؾخغالٌ اإلاؤؾؿاث كض ال جخصف باإلاالءمت وؤخُاها  الدؿُحر الضازلي لهظه اإلاؤؾؿاث مً ؤحل إعغامها لخمٍى

. 1كض جمىذ اللغوض الكىان اكخصاصًت غحر كاصعة كلى الاؾخمغاع

لُت  ت ؤو هخابُت، هما ؤن ألاوامغ الدكَغ ومً هظا اإلاىؼم ؤصبذ عجؼ الغبذ اإلاالي هاجج كً ؤوامغ قفٍى

لاث مجلـ الىلض واللغض . واللاهىهُت جدض وحلُم مً وكاغ البىىن واإلاخمثلت ؤؾاؾا في كىاهحن وحكَغ

ت لم ًصل إلى اإلاؿخىي اإلاؼلىب  ت الجؼائٍغ إطا بصفت كامت هلٌى ؤن اليكاغ اإلاصغفي للبىىن الخجاٍع

ل  اليافي كلى مؿخىي اإلاؤؾؿاث اإلالترطت، وعغم وحىص فغص هائلت لالؾدثماع هىا  مىه كلى ألاكل زلم الخمٍى

بالجؼائغ والتي حلخبر ؾىق اؾدثماع زام، هجض ؤن ؤلاصاعة لم جلضم بلض ؤي وؾائل كملُت لدؿهُل وكاغ البىىن 

لها إلى الجؼائغ وؤصبدذ تهضص البىىن الخيىمُت هدُجت للخضماث اإلاخمحزة والدؿهُالث  الخاصت التي كغفذ ػٍغ

 .التي جلضمها للؼبائً
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 :1إصالح الىظام املصزفي

حملت ؤلاصالخاث التي مؿذ مسخلف اإلاُاصًً الاكخصاصًت في الجؼائغ ال ًيىن لها ؤي ملنى ما لم ًغافلها 

إصالخاث كلى  مؿخىي الىـام البىيي، إط ال ًمىً جصىع اكخصاص خضًث وكىي ومىافـ صون هـام مصغفي 

. خضًث، كىي وواضح

خُث ؤن غُاب هـام بىيي ومالي ًخالءم مم الـغوف واإلالؼُاث الجضًضة ٌكيل كضة كلباث هظهغ منها 

:  ما ًلي

. حلظع إمياهُت مىاصلت ؤلاصالخاث الاكخصاصًت- 

. كضم الاهؼالق الاكخصاصي وإهبلازه- 

. حلثر إكاصة الهُيلت الصىاكُت وبالخالي إكاصة حكغُل الجهاػ ؤلاهخاجي بصفت كامت- 

. كضم إمياهُت اهبثاق الؿىق اإلاالي الظي بضوهه اكخصاص الؿىق لِـ له ملنى- 

 ومً ؤهم ؤلاصالخاث التي ػغؤث 1986وفي هظا ؤلاػاع كغف الىـام اإلاصغفي الجؼائغي كضة جدىالث مىظ 

: كلى الىـام اإلاصغفي هظهغ ما ًلي

ىضح الهُاول ألاؾاؾُت للىـام اإلاصغفي والظي 14-86اللاهىن عكم -   والظي ٌلخبر ؤٌو كاهىن بىيي ٍو

. ٌلخبر البىىن وؾُلت لخجؿُض الؿُاؾت الخيىمُت

 اإلاخظمً اؾخلاللُت اإلاؤؾؿاث اللمىمُت، هما ؤخضر 1988 ًىاًغ 14 اإلاؤعر في 01-88اللاهىن عكم - 

حلضًال كلى اللىاهحن ألاؾاؾُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاصغفُت، والكغوق في بلىعة الىـام اإلاصغفي بخىصُت 

البىىن بإزظ الخضابحر الالػمت إلاخابلت اللغوض اإلامىىخت، بلباعة ؤزغي مخابلت اؾخسضام اللغوض التي جمىدها 

ت للخللُل مً  البىىن إلى حاهب مخابلت الىطلُت اإلاالُت للمؤؾؿاث واجساط حمُم الخضابحر الالػمت والظغوٍع

زؼغ كضم الدؿضًض، وفي هظا ؤلاػاع ًمىً اللٌى بإن اؾخلاللُت البىىن بصفتها مؤؾؿاث اكخصاصًت كمىمُت 

.  وهظا مً زالٌ اللىاهحن التي جمذ اإلاصاصكت كليها زالٌ هظه الؿىت1988كض جمذ فلال ؾىت 

  اجطح كضم مالءمتها للىطلُت الاكخصاصًت الجضًضة وبظلً 1986وعغم حملت الخلضًالث مىظ 

:  اإلاخللم بالىلض واللغض واإلاخظمً إلاا ًلي14/04/1990 اإلاؤعر في 10-90جىاصلذ كملُت ؤلاصالخاث بلاهىن 

. هُيلت الىـام اإلاصغفي وكصغهخه- 

ت-  . اؾخلاللُت البىً اإلاغهؼي واؾخلاصة صالخُخه الخاصت بالبىىن اإلاغهٍؼ

. جىطُذ وجثمحن ؤؾلىب الغكابت كلى كملُت إصضاع الىلض- 

 .إمياهُت إوكاء بىىن زاصت وػىُت ؤو ؤحىبُت كلى التراب الىػني- 

 

                                                 
1
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 :1كاهون الىلد ألااللزض/ 2

اث 03خُث ؤهه حاء هدُجت لإلصالخاث كلى الىـام اإلاصغفي الجؼائغي التي مغ بها، وجىحض   مؿخٍى

:  للؿلؼت وهي

: وله صوعان ؤؾاؾُان وهما: مجلظ الىلد ألااللزض- ا

. اإلاجلـ ؤلاصاعي للبىً اإلاغهؼي - 

الؿلؼت الىلضًت التي جملي ملاًِـ ملُىت وجدغص كلى جؼبُلها فهى هؿلؼت هلضًت ًدضص الخىصُاث - 

يكغ الىصىص اللاهىهُت اإلالضمت مً ػغف البىً  اللامت التي جؼبُلها البىىن والهُأث اإلاالُت فهى ًىافم ٍو

:  اإلاغهؼي والىصىص جسص ما ًلي

. ؤلاصضاع الىلضي- 

. ملاًِـ وقغوغ كملُاث البىً اإلاغهؼي - 

. ؤهضاف جؼىع الىخلت الىلضًت واللغض- 

. قغوغ إوكاء البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت- 

. قغوغ فخذ مياجب في الجؼائغ ممثلت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت- 

. ملاًِـ حغؼُت وجىػَم ألازؼاع باليؿبت للؿُىلت واإلاغصوصًت  اإلاؼبلت في البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت- 

. اإلالاًِـ واللىاهحن اإلاداؾبُت اإلاؼبلت في البىىن- 

. جىـُم ؾىق الصغف- 

خُث ؤهه باميان اإلاجلـ ؤن ٌؿمذ ؤو ٌغحر ؤو ٌسخب الترزُص إلاماعؾت اإلاهىت في البىىن واإلاؤؾؿاث 

ت والخاعحُت وبامياهه مماعؾت ؾلؼت فُما ًسص جىـُم الصغف . اإلاالُت الجؼائٍغ

خيىن مجلـ الىلض واللغض مً مدافف البىً اإلاغهؼي الغئِس ي، زالزت هىاب للمدافف وزالزت ؤكظاء  ٍو

ً ملُىحن مً ػغف عئِـ الخيىمت . آزٍغ

: (بىك الجشائز)الملىك املزهشي - ب

ىت، وهى  إن كاهىن الىلض واللغض ًلغ باؾخلاللُت البىً اإلاغهؼي كً الؿلؼت الخىفُظًت، وكً الخٍؼ

ًظم البىً اإلاغهؼي في وؿائفه وصالخُاجه الخلُلُت فُما ًسص حلضًل ومغاكبت الؿُاؾت اإلاالُت فئن البىً 

دافف في إػاع الىلىص، اللغض والصغف كلى الـغوف ألاهثر مالءمت للخؼىع اإلاىـم  اإلاغهؼي ًسلم ٍو

لالكخصاص، وإن البىً اإلاغهؼي ميلف بالؿحر الخؿً للجهاػ اإلاصغفي ومً ؤحل طلً فئن كاهىن الىلض واللغض 

. ًمىذ البىً اإلاغهؼي صالخُاث هثحرة
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 5 و6إن إصاعة البىً اإلاغهؼي مخيىهت مً مدافف وزالزت هىاب ٌلُىىن مً ػغف عئِـ الجمهىعٍت إلاضة 

. ؾىىاث كلى الخىالي

: الخليت الملىكيت- جـ

إن صوعها ًخمثل في الخدلم مً جؼبُم اللغاعاث اللاهىهُت اإلاؼبلت كلى البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت 

إهظاع، جىكُفاث، هؼق )وباميانها إصضاع كلىباث إطا جم خضور جلصحر في جؼبُم اللغاعاث واللىاهحن 

. (الترزُصاث

وجخيىن مً مدافف بىً الجؼائغ، الغئِـ وؤعبلت ؤكظاء ملُىىن مً ػغف عئِـ الخيىمت، كاض مً 

ً هـغا لىفاءتهما في اإلاجاٌ البىيي، اإلاالي واإلاداؾبي زاصت ً مسخاٍع . اإلادىمت الللُا وكظٍى

: جلىياث جلدًز الخطز املطلب الثاوي 

  Crédit Men :جلىيت الزجل امللزض- 3-1

م ؤؾلىب  إن اؾخلماٌ اإلالؼُاث ؤلاخصائُت قهض احؿاكا هبحرا زاصت في الخيبؤ بمضي هجاكت اإلاكاَع

جإؾؿذ هظه . اؾخسضام  البُاهاث ؤلاخصائُت ؾاهم بلض هبحر في ؿهىع كضة جلىُاث منها جلىُت الغحل اإلالغض

لت جالئم  ىُت هضفها صعاؾت الخؼغ في كملُت مىذ اللغوض، وهي ػٍغ الخلىُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت همىطحُت ؤكضث بؼغق إخصائُت  اإلاؤؾؿت، وجغجىؼ ؤؾاؾا كلى اإلالاعهت بحن اليؿب للملُت ما ووؿب جلضًٍغ

. مً زالٌ صعاؾت ملخمضة للضة مؤؾؿاث مً هفـ اللؼاق 

  هيفيت جطمليم هذه الخلىيت: 

هىان زالزت كىامل ؤؾاؾُت جإزظ بلحن الاكخباع وول كامل ًمثل بيؿبت ملُىت وكلى ؤؾاؾها ًبحن اللغاع وهظه 

: اللىامل هي 

 ، هظا اللامل يهخم بالؿلىهُاث وطهىُاث ألافغاص، هظا اللضعاث %40ًإزظ بيؿبت : اللامل الصخص ي- 

ً . الصخصُت و هفاءة اإلاؿحًر

 ، يهخم هظا  اللامل بئصاعة الخىم كلى الىطلُت التي كليها فغق %20ًإزظ بيؿبت: اللامل الاكخصاصي- 

. الـغوف الاكخصاصًت التي جيكؽ فيها اإلاؤؾؿت– اإلاؤؾؿت 

 ويهخم هظا اللامل بضعاؾت الهُيل اإلاالي للمؤؾؿت اإلالترطت وهظا اللامل %40ًإزظ بيؿبت : اللامل اإلاالي- 

: ٌلخمض في صعاؾخه كلى وؿب الدؿُحر اإلاالي وهي زمؿت وؿب جبحن الىطلُت اإلاالُت للمؤؾؿت وهي 

وؿب الؿُىلت  * 

وؿب اإلاالئمت  * 

ل الاؾدثماعاث  *  جمٍى

 صوعا ن اإلاسؼون * 
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صوعان اللمالء * 

: وهظا الجضٌو ًمثل مضي مؿاهمت ول وؿبت في جدضًض اللامل اإلاالي

 مؿاهمت ول وؿبت في جدضًض اللامل اإلاالي( II-01): حضٌو عكم 

 

معامل بُـــاهــــــها  اليؿبـــت  الغكـــم  

الترجيح  

R1  25كغوض كصحرة ألاحل  / (كُم حاهؼة- كُم مدللت )الؿُىلت الخمىؾؼت% 

R2  25مجمىق الضًىن  / ؤمىاٌ زاصت اإلاالئمت% 

R3   ل الاؾدثماعاث  %10اؾدثماعاث صافُت /ؤمىاٌ زاصتجمٍى

R4   20اإلاسؼون  / الخيلفت اإلابُلاث بؿلغصوعا ن اإلاسؼون% 

R5  20  (ؤوعاق غحر مسصىمت- اللمالء)/اإلابُلاثصوعان اللمالء% 

 89ن ص2007الؼاهغ لؼغف، جلىُاث البىىن، صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت، الجؼائغ، : اإلاصضع 

ججمم حمُم اإلالامالث اإلاخدصل كليها، الصخص ي والاكخصاصي واإلاالي وفم صعحت ؤهمُت ول منها في 

. كملُت بىاء اللغاع زم ًلاعن هظا اإلاجمىق مم مجمىق همىطجي

:  جلىيت ضوق الزهً- 3-2

ؾىق الغهً هي إخضي الخلىُاث ألاؾاؾُت اإلاؿخلملت في كملُت جلضًغ اإلاساػغ الخاصت وحؿخلمل هظه 

الخلىُت بصفت واؾلت في جلضًغ مساػغ اللغوض اإلاىحهت للؿىً اإلاخبىكت بظماهاث الغهً ؤي في هظا اإلاجاٌ 

ل - ؾىضاث الغهً- جخم كملُت إصضاع ؾىضاث مً ػغف اللمُل، زم ػغح هظه الؿىضاث في ؾىق إكاصة الخمٍى

ىاحه  لبُلها وهظا ختى جظمً وكاػها في مىذ اللغوض الجضًضة، حؿمى ؤًظا بخلىُت الاكخماص اإلالضم ٍو

ً هما ً هبحًر : جؼبُم هظه الخلىُت زؼٍغ

إن كملُت الغهً وػغخها للخضاٌو في الؿىق اإلاالي جسلم إقيالُت ججمُض الللاعاث مً : خطز الطيولت- أ

ل الخاحُاث ألاصلُت ليكاػها . ػغف ميكأث اللغوض والتي حلؼي صائما مصاصع زابخت لخمٍى

إن كملُت الخىاٌػ كً الاؾدثماعاث اإلامثلت لللغوض اإلامىىخت جيىن كمىما بملضٌ : خطز املعدو- ب

لت ألاحل، والبىىن لها مصاصع حضًضة إلاىذ اللغوض وخؿب قغوغ الؿىق اإلاالي . زابذ وكلى مضة ػٍى

ل وغحرها فئن ؾىق الغهً ًجمم  لىً عغم وحىص هلص في الؿُىلت هدُجت هلص في ؤلاًضاكاث ؤو الخمٍى

مىً لهظه  ل، ٍو لت للخمٍى م إصضاع ؾىضاث الغهً مما ًظمً اللىصة الؿَغ لت وطلً كً ػٍغ ؤلاكخماصاث الؼٍى

 .الىطلُت ؤن جمىذ كغوض حضًضة بملضٌ الؿىق وججىب خالت اإلالضٌ الثابذ
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: Crédit Scoringجلىيت - 3-3

غهؼ هظا الىمىطج كلى كاكضة  حؿخسضم هظه الخلىُت ألاؾلىب ؤلاخصائي في كملُت جلضًغ الخؼغ ٍو

اللُىاث، الهضف اإلاغؾىم هى جللُل ؤصوى خض زؼا كبٌى اإلالفاث الظلُفت، وللض جؼىع اؾخسضام هظه الخلىُت 

. 1وجؼىع مؿخىي ؤصائها هدُجت اؾخسضام ؤلاكالم آلالي

حلني هـام اللالماث وجلضم كلى ؤؾاؽ ؤنها مخغحرة حلخمض هظه الخلىُت كلى ؤؾئلت وؾلم : Scoreولمت 

كالماث باللىاصغ ألاؾاؾُت، ول ؾؤاٌ ٌسجل همخغحرة زم هلىم بغبؽ ول حىاب بؿؤاٌ بلالمت ملُىت زم 

. هلىم بجمم اللالماث النهائُت

م حمم اإلاللىماث جبلى الخاحؼ الظي ًدٌى صون  اإلاكيل اإلاؼغوح كلى مؿخىي هظه الخلىُت هى ؤن ػٍغ

لت ؤصاة فلالت إلالغفت ميان الخؼغ وإن جلىُت   لها مىهجُخان جخمحزان كً بلظهما Scoringحلل هظه الؼٍغ

: البلع لىً ال جخلاعطان مً خُث اإلابضؤ وهما

شخص )هظه اإلاىهجُت جغجىؼ كلى حمم مللىماث مخىىكت والتي جمحز الؼبىن اإلالترض : املىهجيت  ألالى- أ

ت، زم حلالج هظه )ومً الىاخُت الىىكُت ( اإلااصًت)، مً الىاخُت الىمُت (ػبُعي، شخص ملىىي  ملىٍى

لت إخصائُت وصُاغتها كلى قيل ملاصلت جيخهي بئؾىاص هلؼت   للؼبىن مىطىق الضعاؾت، Scoreاإلاللىماث بؼٍغ

كترغ في الفاصل  زم جخم كملُت اإلالاعهت بُنهما وبحن خض فاصل مثبذ مؿبلا مً ػغف مصلخت اللغوض، َو

ؤن ًيىن هاججا كً مخغحراث مؼابلت للمخغحراث التي ؤزظث للملالجت ؤي هفـ اإلالاصلت، وهظا ًيىن هاججا كً 

. صعاؾت مجمىق مً الؼبائً اإلاخلاعبت مً خُث اإلاساػغة

.  ًجب ؤن جيىن ؤكلى مً الخض الفاصل وجغفع في خالت اللىـScoreألزظ اللغاع كلى ؤؾاؽ هلؼت 

جخم مً زالٌ صعاؾت ؾالؾل إخصائُت للُىت مً الؼبائً اإلالترطحن، الهضف منها : املىهجيت الثاهيت- ب

إبغاػ اإلاـاهغ اإلامحزة للؼبىن التي جخجه للعجؼ والخىكف كً اليكاغ، هظه الضعاؾت ؤًظا جيىن كلى قيل 

ت " ن"ملاصلت مً كضة وؿب ليل منها ملامل الترحُذ  كمىما هظه " Score"جيخهي اإلالاصلت بئهخاج وؿبت مئٍى

: اليؿب جصىف الؼبائً إلى

 ػبائً في وطلُت حُضة. 

 ػبائً في وطلُت عجؼ. 

 ػبائً مكيىن فيهم. 

لهاجحن اإلاىهجُخحن ال ًىفي ؤنها ال جىحض، ؤو ال جىاحه صلىباث كلى اإلاؿخىي " Score"إن اؾخسضام جلىُت 

 .اللملي ألهه ًصلب اؾخسضام ؤي ؤصاة صون ملغفت طلً وهظا هظمان، وهى ما ٌؿمى جلىُا بالخدلم اإلاخىاصل

                                                 
1
، انطثعح انثاَيح، داس ٔائم، عًاٌ، (يذخم انكًي ٔإعتشاتيدي يعاصش) فالذ زغٍ انسغيُي ٔيؤيذ عثذانشزًاٌ انذٔسي، إداسج انثُٕن  

 42 ، 2003األسدٌ،
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: وطملت هون- 3-4

 وهي كباعة كً مجمىكت مً اللىاكض واللملُاث BAL وؤهجؼث مً ػغف 1988جإؾؿذ وؿبت وىن 

التي ًمىً مً زاللها مغاكبت وكاغ البىً، زاصت اللملُاث اإلاخلللت بمىذ اللغوض والتي جمـ هُيل ألامىاٌ 

. 1هظه البىىن اللاإلاُت الخاصت، وؿهغث هظه اليؿبت هدُجت جضهىع 

: جإؾؿذ وىن ؤؾاؾا هدُجت جضهىع ألامىاٌ الخاصت والتي ججهل هخائجها فُما بلض وهضفها هى

ت صالبت واؾخلغاع الىـام البىيي اللالمي-  . جلٍى

. ججاوػ الازخالف اللائم كلى اللضعة الخىافؿُت فهي جظم مسخلف ألاهـمت الىػىُت في هلؼت واخضة- 

: هيفيت جطمليم هذه الخلىيت

وؿبت وىن ال جسخلف في حىهغها كً وؿبت حغؼُت ألازؼاع إطا فهي كباعة كً وؿبت ألامىاٌ الخاصت إلى 

. وؿبت زؼغ الؿُىلت

ت لـ  كترغ ؤن جيىن هظه اليؿبت ؤهبر ؤو مؿاٍو  . %8َو

ؤن جلُُم حجم اللغوض اإلامىىخت وطلً بلض جصيُفها خؿب ػبُلتها ًجب صعاؾت وؿبت وىن ليي 

: ًدؿنى لىا خؿابها وطلً بـ

. ملغفت البؿؽ ؤي ألامىاٌ الخاصت- 1

.  ملغفت اإلالام ؤي وؿبت ألازؼاع ووؿبت الخؼغ اإلاترجبت بىىق وػبُلت اللغض- 2

إن هظه الخلىُت جمحز ألامىاٌ الخاصت إلى كىاصغ جمثل الىىاة الصلبت وهظه : ميىهاث ألامىاٌ الخاصت

: اللىاصغ هي

. عؤؽ اإلااٌ الاحخماعي- 

. الاخخُاػاث اإلاؤهضة- 

. الخاصل اإلاىلٌى الجضًض- 

. (الضائىت)الفىائض الللُلت - 

ل-  . فاعق الخدٍى

ؿخضعي الهضف مً هظه ألامىاٌ : َو

. الجؼء غحر اإلادضص في عؤؽ اإلااٌ- 

. (اإلاضًً)الخاصل اإلاىلٌى - 

. اإلاصاٍعف ؤلاكضاصًت- 

. اللُم الثابخت- 

                                                 
1
 44فالذ زغٍ انسغيُي ٔيؤيذ عثذانشزًاٌ انذٔسي، َفظ انًشخع انغاتك، ص  
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. ازخالف الخؿاباث اإلاضًىت ألاولى- 

. الفىائض الللُلت اإلاضًىت- 

ل اإلاضًً-  . فاعق الخدٍى

:  ؤما كىاصغ ألامىاٌ الخاصت ؤلاطافُت فهي

. اخخُاػاث إكاصة الخلُُم- 

ىاث اللامت -  ٌ )الخمٍى ىاث ؤزؼاع الضو . (منها جمٍى

. الظماهاث- 

: الظماهاثاملطلب الثالح 

باإلطافت إلى جيلفت اللغض ًخلحن كلى اإلاضًً جدمل كبء زاوي ًؤزغ بكيل غحر مباقغ كلى جيلفت اللغض 

هظه ألازحرة ًبضي اإلاضًً اؾخلضاصه لخلضًمها للبىً هظمان في ملابل الخصٌى كلى " جيلفت اإلاغهىهاث" وهي

اللغض وال ًجىػ لللمُل الخصغف في ألاصل اإلاغهىن بإي هىق مً ؤهىاق الخصغف وفي خالت فكله في ؾضاص 

اللغض ؤو الفىائض ًصبذ مً خم البىً بُم ألاصل اإلاغهىن الؾترصاص مؿخدلاجه، وكاصة ما ًخظمً ػلب 

الاكتراض ألاصل الظي ًبضي اللمُل اؾخلضاصه لخلضًمه هظمان لللغض وبصفت كامت جلؿم هظه الظماهاث 

: إلى 

. طماهاث شخصُت - 

. طماهاث كُيُت- 

ػالب )وهي حلهض شخص ي ػبُعي ؤو ملىىي بدؿضًض صًىن شخص: 1الظماهاث الشخصيت- 4-1

 ". coution" " Aval" في خالت عجؼ هظا ألازحر كً الدؿضًض وجيىن كلى قيل هفالت (اللغض

إن جلضًغ كُمت الظماهاث الصخصُت صلب، فالىفالت كُمتها جلضع جبلا ألهمُت الصخص مً خُث 

الجزاهت و هظلً مً خُث ؤن هظا الصخص ًمىً ؤن ًيىن له اللضًض مً الىفاالث لللضًض مً ألاشخاص و 

الىفالت و : و ًمىً ؤن همحز بحن هىكحن مً الظماهاث الصخصُت. هظا ما ًؤصي إلى ؤلاهلاص مً كُمت الىفالت

. الظمان الاخخُاػي

هي هىق مً الظماهاث الصخصُت التي ًلتزم بمىحلها شخص ملحن بدىفُظ التزاماث : الكفالت 4-1-1

. اإلاضًً ججاه البىً إطا لم ٌؿخؼُم الىفاء بهظه الالتزاماث كىض خلٌى آحاٌ الاؾخدلاق

                                                 
1
 1999-1998عياعح اإللشاض ٔكيفيح يُر انمشٔض في انثُٕن انتداسيح، يزكشج نُيم شٓادج انهيغاَظ في انعهٕو انتداسيح :  أزًذ زًذاٌ ٔآخشٌٔ 

 85يعٓذ انعهٕو انتداسيح، خايعح تثغح، ص
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و هـغا ألهمُت الىفالت هظمان شخص ي ًيبغي ؤن ٌلؼي له اهخمام ؤهبر و ًخؼلب طلً ؤن ًيىن مىخىبا 

و مخظمىا ػبُلت الالتزام بضكت ووطىح و ًيبغي ؤن ًمـ هظا الىىق ول الجىاهب ألاؾاؾُت لاللتزام و اإلاخمثلت 

. مىطىق الظمان:- فُما ًلي

. مضة الظمان-

ٌ )الصخص اإلاضًً -  (الصخص اإلاىفى

. الصخص اليافل- 

. ؤهمُت و خضوص الالتزام- 

و هى التزام مىخىب مً ػغف شخص ملحن ًخلهض بمىحبه كلى حؿضًض : الظمان الاحخياطي- 4-1-2

ت ؤو حؼء مىه في خالت كضم كضعة ؤخض اإلاىكلحن كليهما كلى الدؿضًض . مبلغ وعكت ججاٍع

إن الظمان الاخخُاػي هى قيل مً ؤقياٌ الىفالت وجسخلف كنها في وىهه ًؼبم فلؽ في خالت الضًىن 

ت . اإلاغجبؼت باألوعاق الخجاٍع

ت التي ًمىً ؤن ٌؿغي كليها هظا الىىق مً الظمان هي الؿىض ألمغ، الؿفخجت :    وألاوعاق الخجاٍع

ش الاؾخدلاق . والكُياث والهضف مً هظه اللملُت هى طمان جدصُل الىعكت في جاٍع

. وكلُه فئن الظمان ًمىً ؤن ًلضم مً ػغف الغحر ؤو ختى مً ػغف ؤخض اإلاىكلحن كلى الىعكت

. وهي ؤصل مىلٌى ؤو زابذ: الظماهاث الحليليت- 4-2

إن هظه الظماهاث جمىذ للبىً خماًت طض اإلاساػغ التي ًمىً ؤن جىاحهها وطلً في خضوص ألاصل 

مىً ؤن  ض مً فغصخه في الخصٌى كلى اللغض ٍو اإلاغهىن، ؤما مً حهت هـغ اإلالترض فئن جلضًمه للظمان ًٍؼ

ل صًً وكاصة جخيىن الظماهاث الخلُلُت مً ت، جدٍى :  ًيىن مسؼون ؾللت، ؤوعاق ججاٍع

خم Depossession de débiteurهؼق اإلالىُت -   وهىا ًدىاٌػ الصخص كً ملىُخه لصالح البىً ٍو

. الاخخفاؾ بالغهً

.  مىضخا فُه الظماهاث اإلامىىختLa rédaction d’un contratهخابت كلض - 

: ألايىلطم إلى: الزهً الحياسي - 4-2-1

ٌؿغي هظا الىىق مً الغهً الخُاػي كلى ألاصواث : 1الزهً الحياسي الخاص بالعخاد ألا دألااث- ا

جب كلى البىً الخإهض مً ؾالمت هظه اإلالضاث والخجهحزاث، وبظلً إن  وألازار وملضاث الخجهحز والبظائم ٍو

البظاكت اإلاغهىهت غحر كابلت للخلف وؤال جيىن كُمتها ملغطت للخغحر بفلل حغحراث ألاؾلاع، وجخم اإلاىافلت كلى 

الغهً بىاؾؼت كلض عؾمي ؤو كغفي ٌسجل بغؾم مدضص وإطا ما وكم هظا الللض للملغض وهي خالت البىً 

 مً اللاهىن الخجاعي الجؼائغي، 152اكخبر الغهً الخجاعي خاصال بمىحب كلض البُم وهظا خؿب هص اإلااصة 

                                                 
1
 84َفغّ ص:  أزًذ زًيذاٌ ٔآخشٌٔ 
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 مً هفـ اللاهىن ًلُض كلض الغهً الخُاػي بالسجل اللمىمي الظي ًمؿً بىخابت 121-120وخؿب اإلااصجحن 

جب ؤن جخم إحغاءاث اللُض زالٌ الثالزحن ًىما  اإلادىمت التي ًىحض بضائغة ازخصاصها اإلادل الخجاعي، ٍو

ش إبغام الللض الخإؾِس ي، وإطا لم ًدترم هظا ألاحل ؾىف ًضزل هظا الللض جدذ ػائلت البؼالن . 1الخالُت بخاٍع

هظا الللض ٌلؼي وامل الخم في ألاصواث والخجهحزاث اإلامىلت مً ػغف البىً وهظا الخم ٌلؼي بضوعه 

:  البىً

م اللضالت-  . إمياهُت حجؼ اللخاص وألاصواث اإلاغهىهت وطلً كً ػٍغ

. إمياهُت بُلها واؾخحراص خلىكها- 

هظا الخم ٌكمل ول الامخُاػاث ما كضا الخلىق اإلاىطىكت كلى ألاقُاء الؿالفت الظهغ، خلىق ؤلاحغاء 

.  قهغا ألازحرة12وفُما ًسص الغواجب مهما واهذ ػبُلتها لـ 

 مً 119ًخيىن اإلادل الخجاعي مً كىاصغ كضًضة طهغث في اإلااصة : الزهً الحياسي ملبل ججاري - ب

كىىان اإلادل الخجاعي، الاؾم الخجاعي، الخم في ؤلاحاػة : اللاهىن الخجاعي الجؼائغي كلى وحه الخصىص

ت وألازار الخجاعي  ولىً إطا لم ٌكمل كلض الغهً الخجاعي للمدل الخجاعي . الخ....والؼبائً، الكهغة الخجاٍع

ذ ؤي اللىاصغ التي جيىن مدال للغهً فئهه في هظه الخالت ال ًيىن قامال إال كىىان اإلادل  وبكيل صكُم وصٍغ

ت . والاؾم الخجاعي والخم في ؤلاحاػة والؼبائً والكهغة الخجاٍع

 مً كاهىن الىلض واللغض في هفـ الاججاه، خُث جىص هظه اإلااصة كلى ؤهه ًمىً 172وجظهب اإلااصة 

، وكلُه  ت لصالح البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت بمىحب كلض كغفي مسجل خؿب ألاصٌى عهً اإلاؤؾؿت الخجاٍع

ت بللض ٌسجل في سجل كمىمي بىخابت اإلادىمت التي  ًثبذ الغهً الخُاػي للمدل الخجاعي ؤو اإلاؤؾؿت الخجاٍع

ش إبغام الللض  خم هظا اللُض في الثالزحن ًىمُا اإلاىالُت لخاٍع ًىحض اإلادل الخجاعي بضائغة ازخصاصها، ٍو

. الخإؾِس ي و إال فئهه ًضزل جدذ ػائلت البؼالن

: الزهً العلاري - 4-2-2

مىً له باإلالخط ى ؤن  هى كباعة كً كلض ًىدؿب بمىحبه الضائً خلا كُيُا كلى كلاع لىفاء صًىه ٍو

. ٌؿخىفي صًىه مً زمً طلً الللاع في ؤي ًض وان

ال ًخم الغهً إال كلى الللاع الظي ٌؿخىفي بلع الكغوغ التي حلؼي للغهً مظمىهه الخلُلي، وهظا ما 

 مً اللاهىن اإلاضوي الجؼائغي، فالللاع ًيبغي ؤن ًيىن صالخا للخلامل فُه وكابال للبُم 886هصذ كلُه اإلااصة 

في اإلاؼاص الللني، هما ًجب ؤن ًيىن ملُىا بضكت مً خُث ػبُلخه ومىكله وطلً في كلض الغهً وفي كلض عؾم 

الخم، وما لم جخىفغ هظه الكغوغ فئن الغهً ًيىن باػال، ومىه هالخف ؤن الغهً الللاعي ًمثل واخضة مً 

 .ؤفظل الصُغ التي جظمً اللغوض البىىُت هـغا إلاا ًلضمه مً طماهاث فللُت

                                                 
1
 انمإٌَ انتداسي اندضائشي ديٕاٌ انًطثٕعاخ اندايعيح 
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خالصت الفصل  

إن وان الخدلُل اإلاالي للمؤؾؿت ًىفغ للبىً اإلاللىماث هثحرة وزمُىت كً خالت اإلاؤؾؿت، فئن هظا 

الخدلُل ال ٌغني كً اللُام بىىق آزغ مً الضعاؾت والخمدُص واإلاخمثل في جدلُل جلني وإكخصاصي للمكغوق 

ل، ألهه وإن واهذ الىطلُت اإلاالُت الغاهىت للمؤؾؿت حُضة، فئن الىخائج مىخـغة مً اإلاكغوق،  مىطىق الخمٍى

وإطا واهذ ؾلبُت وزاصت إطا وان حجم اإلاكغوق هبحرا، مً اإلامىً ؤن جؤصي إلى الخإزحر كلى الهُيل اإلاالي 

مىً ؤن ٌلغض ؤمىاٌ البىً للخؼغ . للمؤؾؿت مؿخلبال ٍو
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 دراست ميدانيت لطلب 
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املقدمت الفصل  

 والزي حعضص في حععُىاث 1989شهذ حهاص اإلاصشفي جطىسا هائال ابخذاءا مً الاظخلالٌ الى غاًت 

ىت العمىمُت واًشاداث اإلادشوكاث، مما حعبب في ابعاد البىً  ل على الخٍض ببصالخاث مالُت خُث اعخمذ الخمٍى

ت عً وظائفها ألاظاظُت وكذ دعم هزا ؤلاصالح في الثماهِىاث مً خالٌ اعادة هُيلت  اإلاشهضي والبىىن الخجاٍس

 وهزا كاهىن اظخغاللُت 1986اإلائظعاث ؤلاكخصادًت والبىىُت وجبعتها اصالخاث أخشي جمثلذ في كاهىن 

، الزي شهذث مشاخله جدىالث مخعذدة لىنها لم جىً وافُت خاصت مع دخٌى الجضائش مع 1988اإلائظعاث 

بذاًت الدععُىاث الى اكخصاد العىق مما جطلب غىماٌ معيرة ؤلاصالخاث على معخىي البىىن وججلى هزا مً 

ت وظائفها ألاظاظُت الخللُذًت 90/10خالٌ كاهىن الىلذ واللشض   الزي أعادة للبىً اإلاشهضي والبىىن الخجاٍس

.قاإلاخماشُت مع اكخصاد العىقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الفصل الثالث   دراست ميدانيت لطلب قرض اسخغالل

52 

 

  BDLبنك الخنميت املبليت : اململبث  ألال 

قBDLقجقديم بنك الخنميت املبليت: املطلب  ألال 

ادة وظائف بىً اللشض الشعبي الىطني   وحعذدها، حعله غير كادس على حغطُت هزه الىظائف CPAان ٍص

.ققBDLواللُام بها على أخعً وحه، فؤعُذث هُيلخه وهخج عىه مىلىد حذًذ هى بىً الخىمُت اإلادلُت 

 بشأط ماٌ خصص مً طشف الذولت، وهى 86-85 بمشظىم سكم 30/04/1985البىً في  أوشؤ هزا

ل اإلائظعاث العمىمُت  خاطع للىاعذ اللاهىن الخجاسي، وكذ ولف باعخباسه مئظعت مالُت لظمان جمٍى

 أن طبُعت أغلب صبائىه ًىمً في أنهم ًيخمىن الى BDL، وهزا ما ًميز EPLاإلادلُت الخابعت للبلذًت والىالًت 

ق(a).اللطاع العمىمي اإلادلي والخاص

، الزي وان Prêt sur gageوأًظا ما ًميزه عً غيره مً البىىن هى اخخياسه لعملُاث اللشض على الشهً 

.قهزا اليشاط مً اخخصاص صىذوق اللشض البلذي

ذ على الجهاص البىيي الجضائشي ولف هغيره مً البىىن  وبعذ ؤلاصالخاث الاكخصادًت واإلاالُت التي أحٍش

أما مشخلت الاظخلاللُت لـ .قبمخابعت ول العملُاث الخاصت باللشوض الخاسحُت وأًظا حعُير اإلاذًىهُت الخاسحُت

BDL ًق اإلاخعلم باظخلاللُت اإلائظعاث04-88 بمىحب كاهىن 1989 فُفشي 20 فياهذ ابخذاءا م.

أي أصغش بىً مً ) هى الىخُذ اإلاىطىع مششوع الخىصصت ألهه ٌعخبر بىً حذًذ العهذ BDLوخالُا 

.قوأكل مشاول في عملُاجه ملاسهت بالبىىن ألاخشيقق(خُث العمش

ت العامت لبىً الخىمُت اإلادلُت في الجضائش العاصمت  ٌعيرها سئِغ مذًش عام .قق(ظطاوالي)جلع اإلاذًٍش

اث ميلفت بؤعماٌ مخخلفت .قبمعاعذة اإلاذًش العام وعذة مذًٍش

ان بىً الخىمُت اإلادلُت خلم في وكذ كصير هجاخا ال ٌعشف له مثُل، والذلُل هى أن فشوعه مخىاحذة 

 ووالت بىىُت جابعت لـ 152وبىثرة عبر وافت والًاث الىطً ورلً للخلشب مً صبائىه، هما أهه أصبذ الُىم ًظم 

.ق فشع اظخغال15ٌ

ت واإلاعمٌى  ًخمثل الذوس ألاظاس ي لهزا البىً في حمع سإوط ألامىاٌ اإلاخاخت وهزا وفلا لألهظمت العاٍس

:قبها ومً أهم العملُاث التي ًلىم بها هزا البىً هي

ت للمئظعاث العامت اإلادلُت-ق1 ل ألاوشطت الاظخغاللُت والاظدثماٍس .قجمٍى

ع راث الطابع الاكخصادي للجماعاث اإلادلُت-ق2 ل اإلاشاَس .قجمٍى

ت-ق3 ت والعلاٍس ل ألاوشطت الصىاعُت والخجاٍس .قجمٍى

.قٌعاهم في حمع ؤلادخاساث -ق4

ق.معالجت حمُع اللشوض بشهىُت-ق5

ت العامت وهُيلها الخىظُمي-ق6 قاإلاذًٍش

                                                 
(a)

 BDL INFOS- Le Magazine de la banque- 1995- p11. 
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 BDLهيكل الخنظيمي للملنك الخنميت املبليت : املطلب الثاني 

قBDLبنك الخنميت املبليت قهُيلها الخىظُمي(قIII-01)شيل سكم 

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

 

 

ق

ق

.ق2001مجلت وشاط بىً الخىمُت اإلادلُت :قاإلاصذس

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة 

مستشار المديرية 
الرئيس المدير 

العام 
األقسام 

 األماوة العامة  المفتشية العامة 
المديرية 

المركسية 

 المفتشية الجهىية 

خلية اإلمداد 

مشروع فرع 

القروض على 

الرهه 

مديريات 

مجمىعة 

االستغالل 

مديرية الشؤون 

القاوىوية 

والمىازعات 

وكاالت 

القروض على 

الرهه 
وكاالت 
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. بمسخغانم- 363- الخعريف بالوكالت: اململبث الثاني

حعريف بالوكالت ألااملصالح املوجودة بها : املطلب  ألال 

:  الخعريف بالوكالت- 1

ل الهُآث العامت اإلادلُت وهزا اإلائظعاث اإلادلُت باإلطافت الى جلذًم  مً اإلاهام اإلاعشوفت للىوالت جمٍى

ش، ورلً بالخيعُم مع  ت لها مهمت الخطٍى خذماتها لللطاع الخاص وبالخالي فهى ٌعخبر بمثابت هُئت ججاٍس

ت العامت واإلاعخيبطت مً اإلاخطط الاظتراجُجي للبىً .قالعُاظاث اإلالشسة مً طشف اإلاذًٍش

على مخخلف اإلاصالح ق(11) مىظف باإلطافت الى خاسظين ومىظفت، ًخىصع اإلاىظفىن 11ٌعمل بالىوالت 

ترأظهم حمُعا مذًش الىوالت الزي ٌعخبر اإلاعير  ؤلاداسي ألاعلى واإلاعئٌى ألاٌو عً الدعُير الحعً ليافت  ٍو

 ووالت مشيلت لشبىت بىً 152 عً اإلاعخىي الىطني مً بين 26اإلاصالح، خُث جصىف الىوالت في اإلاشجبت 

.قالخىمُت اإلادلُت

:  املصالح املوجودة بالوكالت- 2

ان وحىد اإلاصالح في مثل هزه الىوالت ظاعذ في اللُام بؤدواسها هما ًجب وهزا لظمان العير الحعً 

:قليشاطها وهي هما ًلي

الث والصيىن :قمصلحت الحافظت- 2-1 خمثل في معالجت الخدٍى جلىم مصلحت الحافظت بذوس مهم ٍو

:ققعىذ حعلُمها مً طشف الضبىن ورلً لخصمها أو كبظها، وتهخم مصلحت الحافظت بما ًلي

.قالخؤهذ مً اشعاساث الذائً في خعاباث الضبائً-ق

.قالخؤهذ مً الشصُذ وؤلامظاء على هزا ألاخير عىذ سحىعها-ق

.قمخابعت ومشاكبت إلابالغ غير اإلاذفىعت-ق

.قالخؤهذ مً حذٌو الدعلُم ومطابلتها مع كُم وأسكام الحعاباث-ق

الجذًش بالزهش أن هزه اإلاصلحت جلىم باظخلباٌ الىدائع الىلذًت، وجىفُز :قمصلحت الصندألاو - 2-2

الث لحعاباث الضبائً واهجاص الخخلُصاث اإلاؤمىس بها، هزه ألاخيرة في خذود اإلابلغ اإلاخاح، هما ًلع على  الخدٍى

:قعاجم الصىذوق معئولُت

.قالالتزام بدىفُز العملُاث التي جيىن فيها خشهت هلذًت مً خعاب الى خعاب-ق

.قطبط ومخابعت خعاباث الضبائً والحعاباث الذاخلُت للىوالت-ق

.قطمان ومخابعت خعاباتها وخعاباث الىواالث ألاخشي ان وحذث-ق

ت اإلاىىطت بها -ق .ق(الخ...معً السجل)هخابت أو امالء الىظُفت ؤلاداٍس
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ان هزه اإلاصلحت ميلفت ببهجاص العملُاث التي جخم في الخاسج :مصلحت عملياث الخجارة الخارجيت- 2-3

مً طشف الضبائً الزًً لهم عالكت بزلً، وهزا ًطابم الخىظُم الخاص بالصشف والخجاسة الخاسحُت ومً أهم 

:قمهامها

.قاإلاخابعت واإلاشاكبت اإلاعخمشة الخاصت بخصفُت اإلالفاث اإلاخعللت ببكامت الاظخيراد والخصذًش-ق

ل أو الاظخيراد للعلع ورلً مً خالٌ فخذ اعخماد جىزُلي هلشض-ق .قطمان الخدٍى

خ معين للهُيل اإلاعني-ق ذ أو خالت دوسٍت وطمان جبلُغها في جاٍس .ق(داخلي أو خاسجي).قجدظير ول جصٍش

ت -ق الث التي جيخلل الى الخاسج بؤمش مً الضبائً، والخخلُصاث، علىد ججاٍس الالتزام بدىفُز ول الخدٍى

ل الث ألاخشي اإلاشخصت بالخدٍى .قوالخدٍى

.قطمان اإلاخالصت واعادة الى الىطً هاجج عً اظلاط جىزُلي اإلاعىذة في اطاس عملُاث الخصذًش-ق

:ق مً التزاماث هزه اإلاصلحت ما ًلي:مصلحت املراقملت- 2-4

.قالخؤهذ مً الخىكُعاث ووطع جؤشير الشكابت-ق

ل،)الخؤهذ مً اإلاطابلت للىزائم -ق .ق(الخ...الصيىن، ؤلاشعاساث بالخدٍى

.قخخم الىزائم اإلاسجلت بالطابع الخاص-ق

.قحسجُل فئت أو هىع الىلىد على أوساق الذفع والسحب لألمىاٌ-ق

.قاعذاد وجدظير بطاكاث الصشف للىلىد-ق

.قوطع عالمت على ؤلاشعاساث باظخالم اسظالُاث ألامىاٌ والصيىن-ق

.قاإلاخابعت الُىمُت لجمُع العملُاث اإلاداظبُت التي ججشي في مخخلف اإلاصالح-ق

ً مهمين هما:قمصلحت إلادارة- 2-5 :قجلىم هزه اإلاصلحت بؤمٍش

ل، ؤلاسظاالث، فخذ -ق أعماٌ الشكً، اعذاد اشعاساث فخذ وغلم الحعاباث، اعذاد اشعاساث الخدٍى

.قبطاكاث الدسجُل، بُان نهاًت الشهش

ملفاث فخذ الحعاباث والخىهُالث، بطاكاث ؤلامظاء، خعاباث اإلايرار بدباًً :قمخخابعت وطبط ًىمي لـ-ق

، هشاء الخضائً اإلالىاة، اًلاف خعاباث الُىم، طبط (معاسطاث على الصيىن والحجض اإلاىكىف)اإلاعاسطاث 

.قؤلاخصائُاث

:قمً أهم التزاماتها:قمصلحت القرألاض- 2-6

ججهيز ملفاث اللشض ورلً بعذ معالجتها لُخم جلذًمها الى اللجىت الخاصت باللشض واإلاخىلت كاهىها -ق

.قلذساظتها

.قالاظخمشاس في اإلاخابعت الذائمت مً أحل جطىس اإلائظعاث اإلامىلت-ق

ظها مع الفىائذ-ق .قمشاكبت ومخابعت اظخعماٌ اللشوض وحعٍى
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ش مفصل -ق ت اإلامىلت مً طشف البىً وجدظير جلٍش ع الاظدثماٍس اإلاخابعت اإلاعخمشة مً أحل جلذًم اإلاشاَس

.قعً اليشاط الخذسجي

.قحمع الظماهاث اإلاطلىبت-ق

.ق(اجفاكُت اللشض، علذ الىفالت)جدظير علىد الالتزام -ق

.قاهجاص العملُاث اإلاخعللت بالجاهب اللاهىوي واإلاىاصعاث-ق

.قجدظير وجلذًم ملفاث اللشوض لبىً الجضائش-ق

ان أهم خاصُت جخميز بها هزه اإلاصلحت أنها خففذ كلُال مً مشاق اإلاخعاملين :قمصلحت املقاصت- 2-7

الث فُما  ت، وهزا الخدٍى فُما بُنهم في الخىلل مً بىً آلخش ومً ميان آلخش في جبادٌ الشُياث، ألاوساق الخجاٍس

وجخىلى هزه .قبين البىىن، خُث ًخصص صمان وميان معين ومدذد إلهجاص هزه ألاعماٌ وهزا بعذ علذ اجفاق

:قاإلاصلحت ما ًلي

جدصُل الشُياث اإلاىدعت لذي البىً مً كبل الضبائً واإلاسحىبت على هفغ البىً أي الىوالت أو على 

خم رلً مً خالٌ غشفت (وواالث أخشي لىفغ البىً)معخىي فشوع البىً  ، أو على معخىي بىىن أخشي ٍو

اإلالاصت لذي البىً اإلاشهضي التي حعشف بؤنها ميان في البىً اإلاشهضي ًلخلي فُه ًىمُا ما عذا أًام العطل وفي 

.قظاعت مدذدة وبدظىس مىذوبين ًمثلىن البىىن اإلاخىاحذة بالىالًت

: BDL(a)القرألاض املقدمت من طرف املطلب الثاني 

في خالت طعف سأط ماٌ اإلائظعاث الاكخصادًت جلجؤ الى أخز كشوض مً البىً وهزه ألاخيرة على 

م ؤلامظاء:قهىعان م الصىذوق وكشوض عً طٍش .قكشوض عً طٍش

:  القرألاض عن طريي الصندألاو - 3-1

ىت-قأ :ققوهي كشوض اظخغالٌ وكصيرة اإلاذي وجىلعم الى:قكشوض الخٍض

ل أصل مدذد وهي الخصم الخجاسي، :قCausesكشوض *ق طلم عليها هزا الاظم ألنها تهذف لخمٍى ٍو

.قحعبُلاث على اإلاخضون

:قوهزه اللشوض لِعذ ملذمت ألصل معين وهي:قEn Blancكشوض *ق

حعبُلاث على العىذاث، حعبُلاث على الحعاب الجاسي، حعهُالث على  الصىذوق، السحب على 

.قاإلاىشىف

ش طشق :قهزه اللشوض جمىذ على شيل كشوض مخىظطت اإلاذي ومىطىعها:ققرألاض الاسدثمار- ب جطٍى

ت راث طابع ججاسيق ت في اطاس التركُت العلاٍس ل لبىاء ظىىاث علاٍس ل الصادساث، الخمٍى .قؤلاهخاج، جمٍى

                                                 
(a)

 Banque de dévelopement Local – Fasicule crédit- mars 1996.   
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م اللشض العىذي وكشوض الخصذًش بؤجم :قجمويل الخجارة الخارجيت- جـ ل الىاسداث ورلً عً طٍش جمٍى

(.قFournisseur-قAcheteur)اإلاشتري -قاإلاىسد:قمعنى اليلمت

وهى "قAVAL"وهي كشوض حعمذ بظمان اخخُاطي، هعلذ الخجاسة :ققرألاض عن طريي إلامضاء- 3-2

ت  ق(الخ....شُياث، خىالاث مصشفُت)ًخعلم باألعماٌ الخجاٍس

عىذ الاظخفادة مً اللشض ًلىم الضبىن ببمظاء ظىذ ألمش واعتراف بالذًً، وخذد معذٌ الفائذة 

%ق.ق12باليعبت لللشوض 

ق

.قدراست حالت طلب قرض اسخغالل: اململبث الثالث

، BDLفي هزا اإلابدث ظىف هخعشض لذساظت مثاٌ جطبُلي على كشض اظخغاللي ملذم مً طشف بىً 

.قمً خالٌ دساظت مخخلف اإلاشاخل والىزائم اإلاطلىبت وول ما ًخص هزا الىىع مً اللشوض

:   الوثائي املطلوبتاملطلب  ألال 

ان جلذًم اللشوض مً كبل اإلائظعاث اإلاصشفُت جدض ى بؤهمُت هبيرة مً الىاخُت الاكخصادًت وهزا 

مً أحل اإلاعاهمت في الخىمُت الاكخصادًت بالشغم مً ألاخطاس التي ًمىً أن جىجم مً حشاء جلذًم هزه 

(قBDL)وظىف هخعشض بصىسة واضحت لىُفُت جلذًم اللشض وؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً طشف البىً .قاللشوض

.قلخجىب ألاخطاس

 لذساظت خالت طلب كشض اظخغاللي ملذم مً صاخبت اإلاششوع مً أحل اوشاء BDLوللذ اكتربىا مً 

:قصُذلُت ووان اإلالف اإلاطلىب ًخيىن مً الىزائم الخالُت

  Demande de crédit: طلب القرض- أ

في هزا الطلب ًبين الضبىن هىع اللشض، مبلغ اللشض، مذجه وال جخعذي ظىت والهذف مً اللشض، في 

 دج 1000.000,00اللشض هى كشض اظخغالٌ بمبلغ :مثالىا هزا

ل مخضون بظاعت لفخذ صُذلُت .قلغشض جمٍى

.قهزا الطلب عباسة عً وزُلت ًىخبها الضبىن وفي خالت كبىله ًدظش بلُت الىزائم اإلاطلىبت 

:  الوثائي إلاداريت- ب

.قملشس فخذ الصُذلُت-ق1

.قRegistre de commerceمعخخشج مً السجل الخجاسي -ق2

بت -ق3 ت العامت للظشائب وال جخجاوص مذتها .قExtrait de rôleشهادة ؤلاعفاء مً الظٍش حعخخشج مً اإلاذًٍش

-ققال ش يء-قزالزت أشهش وجدمل مالخظت

.قLa carte Fiscale-ق4
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.قAttestation de mise a jourشهادة الظمان الاحخماعي -ق5

.قAttestation de travailleشهادة العمل -ق6

:ققوجخمثل فُما ًلي:قالوثائي الخقنيت- جـ

.قشهادة جثبُذ الاخخصاص في مجاٌ معين في خالت وحىدها-ق1

 هما L’identité خالت ششهت وفي خالت شخص طبُعي Le statusبُان اللاهىن الخؤظِس ي للششهت في -ق2

.قهى الحاٌ في مثالىا

.قالظماهاث اإلامىً جلذًمها-ق3

.قالخبرة خُث أنها حعىض الظماهاث-ق4

:قوهي:قالوثائي املاليت- د

.قق2003ق-ق2002-ق2001ميزاهُت الثالر ظىىاث ألاخيرة -ق1

.قحذٌو الىخائج-ق2

:   ألاجبليل الوضعيت ألاإجخاذ القرار دراست امللفاملطلب الثاني

دساظت اإلالف   -1

ل اإلايزاهُاث اإلاداظبُت اإلالذمت  في دساظت ملف طلب اللشض ًلىم اإلايلف بالذساظاث في البىً بخدٍى

مً كبل الضبىن الى ميزاهُاث مالُت باظخعماٌ وظائل الخدلُل اإلاالي هشأط اإلااٌ العامل واخخُاحاث سأط اإلااٌ 

.قالعامل في مشخلت أولى

وفي مشخلت زاهُت ًشاكب البىيي سكم أعماٌ الضبىن اإلاىجض فعلُا ودساظت مالءجه مً خالٌ خشهخه خعابه 

.قلذي البىً خُث ًجب أن ًيىن سكم ألاعماٌ الحلُلي وسكم ألاعماٌ اإلاىدع لذي البىً مخلاسبين

وكبل اعطاء اللشض ًيبغي على الضبىن اخظاس الظماهاث بعذ امظاء اجفاكُت كشض لالظخغالٌ بِىه 

وهىع اللشض اإلاطلىب مً ق(...اظمه، عىىاهه)وبين البىً والتي جدخىي على معلىماث عً ملذم طلب اللشض 

.قوجدذًذ العمىالث والظماهاث اإلالذمت وغيرها مً الششوط اإلاخفم عليهاق(كشض بىاظطت الصىذوقق)كبلها 

لها الى ميزاهُت  وفُما ًلي عشض إلايزاهُاث الثالر ظىىاث ألاخيرة اإلالذمت مً كبل هزه الضبىهت وجدٍى

.قمالُت مً كبل البىً مخبىعت بالخدلُل اإلاالي وكشاس البىً فُما ًخص طلب اللشض

 :جبليل الوضعيت للصيدليت ألااجخاذ القرار -2

 الوضعيت للصيدليت( : III.01)جدألال رقم 

ق2003ق2002ق2001ق

ق2.822ق1.018ق476سأط اإلااٌ العامل 

ق1.774ق310ق408اخخُاحاث سأط اإلااٌ العامل 



  الفصل الثالث   دراست ميدانيت لطلب قرض اسخغالل

59 

 

ىت الصافُت  ق1.048ق708ق68الخٍض

ل اإلايزاهُاث اإلاداظبُت الى ميزاهُاث مالُت زم خعاب سأط اإلااٌ العامل واخخُاحاجه وهزلً  بعذ جدٍى

ىت الصافُت زم الخىصل الى ما ًلي :قالخٍض

بما أن سأط اإلااٌ العامل مىحب في حمُع العىىاث وهزا ٌعني أن اإلاىحىداث اإلاخذاولت حغطي الذًىن 

 بامياهه مىذ كشض اظخغاللي في شيل مىشىف BDLكصيرة ألاحل، وهزا معىاه أهه مً هزا الجاهب فبن 

.ق(أولُا).ق دج1.000.000,00بلُمت 

أما فُما ًخص جدلُل اخخُاحاث سأط اإلااٌ العامل فهي هزلً مىحبت وهزا ٌعني أن الصُذلُت لِعذ 

أي أن ظشعت دوسان ألاصٌى اإلاخذاولت أهبر مً ظشعت دوسان .قبداحت الى أمىاٌ هبيرة لخغطُت ألاصٌى اإلاخذاولت

.قاللشوض كصيرة ألاحل التي عليها

ىت فهي أًظا مىحبت وبالخالي فالىطعُت اإلاالُت لهزه الصُذلُت فهي مخىاصهت هُيلُا أي أن .قهزلً الخٍض

.قببميانها حعذًذ ما عليها مً دًىن ان وفش البىً لها اللشض

وعلُه ومً خالٌ الخدلُل ظالف الزهش هجذ البىً ًلبل مىذ هزا اللشض الاظخغاللي في شيل مىشىف 

.ق دج مع جدمُل الظماهاث معبلا1000.000,00وبلُمت 

:قوجخمثل هزه الظماهاث في

.قالخؤمين الشامل اإلاخعذد ألاخطاس لصالح البىً-ق

-قمعخغاهم–سهً اإلادل الخجاسي مً اإلاشجبت ألاولى لصالح بىً الخىمُت اإلادلُت -ق

خ اظخدلاق اللشض هى  %.ق8وعبت الفائذة اإلاطبلت هي .ق2005 فُفشي 20وجاٍس

:قبالشغم مً هزه الظماهاث التي كام البىً بخدصُلها اال أهه مً اإلامىً أن ًخعشض إلاخاطش منها

مىكع الصُذلُت لِغ في مىكع اظتراجُجي  -ق

 .قوىن اليشاط اإلامٌى ًخميز بمىافعت هبيرة-ق
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خالصت الفصل  

مً خالٌ دساظدىا لبىً الخىمُت اإلادلُت بمخخلف مصالحه وحعشفىا على مياهخه التي ًدخلها بين مخخلف 

ت التي حععى الى جبىء ما جبىء، باإلطافت الى  ت الجضائٍش البىىن، مما ًجعله همىرحا لغيره مً البىىن الخجاٍس

لي الزي ًلذمه إلاخخلف العمالء وبالخصىص اإلائظعاث  رلً جطشكىا الى أهم وظائفها مً خالٌ الذوس الخمٍى

ل البىيي باليعبت لها بمثابت العصب  ؤلاكخصادًت والتي لها دوس هما في ؤلاكخصاد الىطني، خُث ٌعخبر الخمٍى

الشئِس ي مً أحل مىاحهت اإلاىافعت والخصذي ألي معخجذاث حشاء جؤزير اإلادُط الخاسجي، وجطشكىا أًظا الى 

.قآلالُاث التي جمىذ بها اللشوض والششوط ألاظاظُت لخجىب الىكىع في خطش عذم الدعذًذ

ق



 

 

الخاجمت العامت 
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ا في اليشاط إلاكخصادي املدلي والعالمي، فهى ألاطاض ألي هظام  إن لللعاع البىيي دوزا خٍُى

إكخصادي، وحعخبر عملُت إلاكساض الىطُلت املىاطبت التي جىمً هرا ألاخير مً اللُام بدوز الىطُغ املالي 

على أخظً وجه، مً خالٌ وضع طُاطت عمل زشُدة ٌظخعين بها مخخرو  اللسازاث في البىىن بما 

ًىاطبهم هرا، بالسغم مً أن عملُاث إلاكساض حعخبر مً أصعب اللسازاث التي ًخخرها البىً، وىنها غالبا 

. ما جيىن مدفىفت باملخاظس

وبالبىً لِع خسا في حعامالجه مع الغير ألن هىان عدة عىامل جخدىم في كدزجه على مىذ اللسوض، 

فهى ًيخهج طُاطت خاصت في عملُت إلاكساض خُث ًلىم بدزاطت شاملت ومعملت للمؤطظت العالبت 

لللسض مً جمُع الجىاهب، وعلُه فئن امليلفين بهره الدزاطت ًخميزون بالخبرة والىفاءة والدكت في العمل، 

زغم ألاخعاز التي جخعسض لها اللسوض، إال أن هىان وطائل وطبل ًدبعها البىً لخجىب مثل هره ألاخعاز 

وجخىفس لدًه مجمىعت مً الخلىُاث ومً بين هره الىطائل هرهس طمعت العمُل ومياهخه وملدزجه املالُت، 

وهرا جدلُل الىضعُت املالُت للمؤطظت ظالبت اللسض بئطخخدام بعض املؤشساث واليظب املالُت، 

د مً ثلت البىً وأخر الاخخُاظاث الالشمت في  باإلضافت إلى ضماهاث امللدمت مً كبله فهي جبلى وطُلت جٍص

ل للمشسوع والري ًتراوح  ل دون أن ًخىفس الحد ألادوى للخمٍى املظخلبل، هما ال ًلبل البىً الالتزام بالخمٍى

.  وول هرا ضماها إلطتراد اللسض%50 و%30ما بين 

مً خالٌ الدزاطت ًخضح لىا أهمُت البىً في الاكخصاد الحس، إذ ٌعخبر السهيزة ألاطاطُت الكخصاد 

ع في شيل كسوض بىىُت ومىذ هره اللسوض مً  ول دولت، ألهه ًلىم بمىذ ألامىاٌ الالشمت إلهجاش املشاَز

ظسف البىً ًخعلب مىه دزاطت معملت ودكُلت ألوضاع العمُل مً ول الىىاحي، ختى ًدظنى له الخللُل 

. مً املخاظس

وهرا ما جىصلىا إلُه مً خالٌ الدزاطت التي كمىا بها في بىً الخىمُت املدلُت خُث أن البىً أصبذ 

ًدترم وظب حظمى وظب الاختراض وذلً الطخعماله خاصت املسدودًت املالُت في مىذ اللسوض إذ أهه أثىاء 

وهرلً إًجاد الضماهاث , دزاطخه مللف ظلب اللسض ًدسص على أن ًيىن املشسوع ذا مسدودًت عالُت

. اليافُت
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: ومً أهم الىخائج التي جم الخىصل إليها* 

أهه بالسغم مً إععاء البىىن هفع جدًد في مىذ اللسوض مً خالٌ كاهىن الىلد واللسض إال أهه - 

م طُاطت الضغغ التي  ًىاجه الخلُُد مً خالٌ املساطُم واللىاهين التي جدٌى دون جعىزه عً ظٍس

. ًمازطها البىً املسهصي 

ًىاجه البىً مشيلت جخمثل في أن العمُل ًصسح بمعلىماث مبالغ فيها جؤدي بالبىً إلى الىكىع في - 

. املخاظسة هى في غنى عنها

ع-  . مدة دزاطت ملف ظلب اللسض جعٌى وهرا ما ًدظبب في عسكلت إهجاش املشاَز

. وجىد هىع مً البيروكساظُت في مىذ اللسوض- 

. اطخعماٌ العمُل ألمىاٌ اللسض في غير مدلها- 

: ولخدلُل هره الصعىباث والعساكُل هلترح ما ًلي* 

. جىفير جهاش فعاٌ وذو هفاءة عالُت لدزاطت ملفاث ظلب اللسض- 

ت والتي جخدم الاكخصاد-  ع ذاث ألاولٍى . الحسص على أن جيىن اللسوض املمىىخت مىجهت للمشاَز

ع التي جيىن فيها دزجت املخاظسة هبيرة-  . ججىب املشاَز

ت أهثر لبىىن في مىذ اللسوض-  . إععاء مجاٌ أوطع وخٍس

أععى هفع جدًد للبىىن خُث أصبذ ٌعخمد على  (الاكخصاد الحس)وفي الخير فئن الخىجه الجدًد - 

 .آلُاث وظسق أهثر جعىزا في مىذ  اللسوض
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