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 إلاهداء
اهدي هره املركسة التي كاهت ثمسة جهدي املتىاضع إلى والدًا ًا أغلى ذكسي فيىا ، فحبكما حسكت طتظل 

 تبكيىا ، مً كال أن الدهس طىف ًيظيىا فأهتما أحياء في أعماكىا و في مماتىا.

لي ومىبعا  إلى مً حملتني وهىا على وهً والتي وضعت الجىت تحت كدميها وكاهت هبراطا ًضيئ طٍس

 للعطف و الحىان وحافصا على هجاحي وكان دعائها طىد لي ، إلى أغلى مخلىق في الدهيا أمي أمي أمي .

م والغالي الري كسض  إلى مً علمني إلاحترام ومعنى الحياة وكفاحها وأن الصبر أطاض الىجاح إلى أبي الكٍس

لسحم وكاهىا لي تلك البظمت املشسكت أختاي : حياته لىا أطال هللا في عمسهما . إلى مً كاطمىوي ظلمت ا

.زفيلاتيو فاطمت و أطماء وأخي الىحيد عفيف ، دون أن أوس ى عمتي الحبيبت   

 

 

 

 

 

 



 الشكس والتلدًس

 هلل الحمد والحمد ممً شكس           طليىا بىجه الىبي املطس

د           ومً ًكفس هللا ًللى الغير  فمً ٌشكس هللا ًللى املٍص

ما أعلى مكاهه وأعظمه وصلى هللا  مه وخلم إلاوظان  وكسمه طبحاهههلل الري خلم الكىن  فىظ الشكس 

 على محمد زطىل هللا عليه وطلم وأكسمه وعلى آله وأصحابه

 الشكس ملً طاعدها على إهجاش هرا العمل

على هصائحه وإزشاداتهمىشاوي عبد اللادز إلى ألاطتاذ املشسف   

 إلى كل مىظفي املكتبت

فيت  بظيدي لخضس  وإلى  إدازة الكليت  كما  أتىجه  بالشكس إلى كل عمال بىك  الفالحت والتىميت  الٍس

 وأطاترتها وعمالها

سض ى  إلى كل هؤالء فائض التلدًس وخالص التحيت وإلى الرًً أزجىا مً هللا أن ًىفلهم إلى ما ًحب ٍو



.......................................................................................................الفهرس  
 

I 
 

   إلاهداء

   الشكر

  ............................................................................................................................................... الفهرس
  

  ......................................................................... .............................................................قائمت ألاشكال

  .................................................................................................................................قائمت املخخصراث

  .........................................................................................................................................قائمت املالحق

 املقدمة العامة

............................................................................................................... 

 ج-ب-أ

  الفصل ألاول: القروض البنكية

 01 ......................................................................................................................................................جمهيد

 00 ............................................................................................املبحث ألاول: ماهية البنىك

 00 ...................................................................................................املطلب ألاول9 مفهىم البىك وأهميخه

 01 ................................................................................................أهداف البىىكاملطلب الثاوي9 مبادئ و 

 املطلب الثالث9  وظائف البىىك

.......................................................................................................... 

02 

 02 .................................................................................................................املطلب الرابع9 أهىاع البىىك

 05 .........................................................................................املبحث الثاني: ماهية القروض

   05 ..............................................................................................املطلب ألاول9 مفهىم القروض وأهميتها

املطلب الثاوي9 مصادر القروض 

 .......................................................................................وخصائصها

06 

 املطلب الثالث9 أهىاع القروض

............................................................................................................ 

07 

 أهداف العمليت إلاقراضيتاملطلب الرابع9 

.......................................................................................... 

11 

 11 ....................................................................................املطلب الخامس9 مخاطر  وضماهاث القروض

ث: سياسة املبحث الثال

 ......................................................................................إلاقراض

13 

 13 .........................................................................................املطلب ألاول9 ماهيت الاسدثمار في القروض

الثاوي9 السياست الرئيسيت لإلقراض والعىامل املؤثرة  املطلب

 ....................................................فيها

15 

املطلب الثالث9 جحليل طلباث 

 ..............................................................................................الاقتراض

18 

 22الرابع9 الخفاوض مع  املطلب

IV 

 

 

 

I- II  

III 

 

 

 

V 

 

 

 



.......................................................................................................الفهرس  
 

II 
 

 .....................................................................................................العميل

 23 ......................................................................املطلب الخامس9 اجخاذ القرار بشأن القرض ومخابعخه

 25 ................................................................................................................................................الخالصت

  الفصل الثاني: عمىميات حىل التمىيل والاستثمار

 27 ......................................................................................................................................................جمهيد

 28 ..........................................................................املبحث ألاول: التمىيل وأنىاعه ومصادره

 28 ...............................................................................................ألاول9 حعريف الخمىيل وأهميخه املطلب

 31 ................................................................................................................املطلب الثاوي9 أهىاع الخمىيل

املطلب الثالث9 مصادر 

 ............................................................................................................الخمىيل

30 

 38 ......................................................................................... املبحث الثاني: التمىيل البنكي

 املطلب ألاول9 مفهىم الائخمان

 ...................................................................................................البىكي

38 

 38 ...................................................................................................البىكي الائخماناملطلب الثاوي9 أهىاع 

 املبحث الثالث: مفاهيم عامة حىل الاستثمارات

............................................................... 

41 

 42 .......................................................................................................ألاول9 حعريف الاسدثماراث املطلب

املطلب الثاوي9 أهىاع 

 .........................................................................................................الاسدثماراث

43 

 املطلب الثالث9 القراراث الاسدثماريت

.................................................................................................. 

46 

 47 ........................................................................................... الرابع9 عىائد الاسدثمار ومخاطرهاملطلب 

 50 ..........................الخالصت......................................................................................................................

 ثمىيل مشروع استثماري من طرف بنك بدرالفصل الثالث: دراسة 

 ......................................................................................................................................................جمهيد

 

52 

ألاول: ثقديم بنك الفالحة والتنمية  املبحث

 ............................................................الريفية

53 

 53 ......................................................................................................املطلب ألاول9 وشأة وحعريف البىك

 53 ................................................................................................الثاوي9 وظائف البىك وأهدافه املطلب

 55 .........................................................................................................املطلب الثالث9 الهيكل الخىظيمي

 55 ......................................................دراسة ثطبيقية لقرض في إطار التحدياملبحث الثاني: 

 55 ..........................................................................................املطلب ألاول9 جقديم طلب قرض الخحدي

 58 .........................................................................................الثاوي9 دراست طلب قرض الخحدي املطلب



.......................................................................................................الفهرس  
 

III 
 

 ............................................................................................الدراست املاليت للمشروعاملطلب الثالث9 

 ...........................الخالصت......................................................................................................................

 ..................................................الخاجمت................................................................................................

 ..............................املراحع......................................................................................................................

60 

62 

64-65 

67-71 

 75-71.......................          .............................................................................................................................املالحق



 المقدمة العامة
 

 أ
 

ع الاهخمام  ٌعخبر ت  باملشاَز  الخىمُت أهداف  بلىغ في  حساهم  حُث الاكخصادًت  اليشاطاث أهم مً الاسدثماٍز

 . الاكخصادي اليشاط إوعاش و املالي  الخىاشن   جحلُم ،الاكخصادًت

ل ٌعد و ع هره جمٍى  مً الخىمُت في  فعالُخه على ًخىكف الاسدثمازي   املشسوع ألن العملُاث أصعب مً  املشاَز

ل عملُت وجخم حعسكله، أن ًمىً التي املخاطس جحلُل و دزاسخه هرا و الخيالُف بؤكل و هبيرة عىائد خالٌ  الخمٍى

 مخخلف مً إلاكتراض إلى باللجىء ذلً و خازجُا إما و أزباح، أو املحللت الىلدًت الخدفلاث طٍسم عً ذاجُا إما

ت والبىىن املالُت الهُئاث  .الخجاٍز

ٌ  معظم ألن و اللطاعاث مخخلف جطىز  و الخىمُت بدفع ًخعلم فُما خاصت حُىي  بدوز  ًلىم البىىن فلطاع  الدو

 العمل و املصسفي الىظام على لصاما وان الاكخصادي الخحسز  سُاست و السىق  اكخصاد هحى اججهذ الجصائس منها و

 .الجدًدة املىافست جحدًاث مىاجهت و الخطىزاث هره مىاهبت على

 اللطاعاث مخخلف على جىشَعها و املخاحت املدخساث هره إكساض علُه للمدخساث وىعاء البىً وظُفت بحىم و

 جهت أخسي  مً و جهت، مً الىطىُت إلاكخصادًت الخىمُت خطت جحلُم و إلاكخصادي اليشاط لدفع إلاكخصادًت

 .ألاخسي  إلاًساداث مصادز حعددث مهما بىً أي إلًساداث السئِس ي املحىز  إلاكساض وىن  السبح عً البحث

 :الخالي بشيل للمىطىع السئِسُت إلاشيالُت صُاػت ًمىً سبم مما

 .  ؟ "إلاسخثمارات ثفعيل في البنكية القروض جساهم كيف "

 :الخالُت الفسعُت ألاسئلت إلى هخطسق  أهمُخه، إبساش و املىطىع هرا إلثساء و

ٌ  املعاًير هي ما و اللسض؟ ما -  ملىحه؟ ابه املعمى

 طماهاجه؟ و مخاطسه هي ما و اللسض؟ سُىجه أًً إلى -

س في البىىن جلعبه الري الدوز  هى ما  -  ؟ الاكخصاد جطٍى

 ماهُت الاسدثماز، واملخاطس املىجهت الُه؟ -

  :فرضياتال

ل إلى اللسوض جىجه الفرضية ألاولى:   .الخ...الخدماثو  الخجازة الصزاعت، الصىاعت، حاجاث و سدثمازالا  جمٍى

 و ألافساد جصوٍد بملخظاها ًخم التي و للعمالء، امللدمت الخدماث جلً هي املصسفُت اللسوض الفرضية الثانية:

 . امليشآث املؤسساث و

س اكخصاد بلد ما مً خالٌ مساًسة السُاست  الفرضية الثالثة: جلعب البىىن دوزا هاما في جىمُت وجطٍى

م اللسوض املخىىعت التي جمىحها   .الاكخصادًت لهرا البلد عً طٍس

مىً ان جيىن  ،معُىت فترة إلى الحالُت ألامىاٌ عً الخخلي أهه على الاسدثماز ٌعسفالفرضية الرابعة:   جلًٍو

ٌ  عدم احخماٌ عً الىاشئت املخاطس هي ألامىاٌ  .مخىكع هى هما فيها املسػىب املالُت الخدفلاث حصى
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  :املوضوع اخحيار أسباب

 .البىىن بخخصص صلخه  -

ع دوز  شهده الري الىبير الخطىز   - ت املشاَز  .إلاكخصادًت الخىمُت جحلُم قي إلاسدثماٍز

ل في هبيرة أهمُت لها بدوزها التي و مىحها، البىً ًمىً التي اللسوض ٌعالج املىطىع  - ع جمٍى  ججد التي املشاَز

ٌ  قي صعىبت  .املخخلفت املصادز مً الالشمت ألامىاٌ على الحصى

 :البحث من الهدف

ل معسفت  إلى البحث يهدف  ع كسوض شيل على جلدًمهو  للبىىن املخاح الخمٍى ت للمشاَز  ٌساهم هُف و إلاسدثماٍز

ع هره هجاح في ت اللسوض حسُير و مىح مساحل على الخعسف هرلً .املشاَز  املعسفي الدعم إلى إطافت و إلاسدثماٍز

 .العملي و العلمي املُدان في الخبرة هسب و البىيي الدسُير مجاٌ قي

  :بحثال أهمية

ً الدوزة  جىمً أهمُت البحث في حسلُط الظىء على البىىن و هُفُت حسُيرها لللسوض، وبالخالي جفعُل وجحٍس

باإلطافت إلى معسفت الىُفُت التي ًخحصل عليها طالب اللسض وحب إلاطالع عل جاهب البىىن الاكخصادًت، 

 خاصت اللسوض البىىُت.

 املنهج املحبع:

مً إلاجابت عً إلاشيالُت وألاسئلت الفسعُت املطسوحت ومحاولت اخخباز صحت الفسطُاث املصاػت حتى هخمىً 

لها و اسدثمازها، هما جم اعخماد على اجبعىا الىهج الىصفي الري ًصف أهمُت اللسوض  البىىُت و هُفُت جمٍى

 .حالت كسض اسدثمازي لاملىهج الخحلُلي في الفصل الخطبُلي الخاص بدزاست جطبُلُت  

 :صعوبات البحث

ت امللفاث صعىبت الحصٌى وجمع املعلىماث  .في الىوالت هظسا لسٍس

 مححوى الدراسة:

ين وفصل جطبُلي مً أجل للىصل إلجابت عً إلاشيالُت املصاػت: جم  جلسُم املىطىع إلى فصلين هظٍس

 الفصل ألاول: إلاطار النظري للقروض البنكية

مً أهمُت و مبادئ و كسمىا الفصل لثالثت مباحث، املبحث ألاٌو وان حٌى ماهُت البىىن مً حعٍسف، 

جطسكىا فُه أًظا ملاهُت اللسوض مً خالٌ املفهىم، ومصادز و  و وظائف وأهىاع، أما املبحث الثاويأهداف 

 أهمُت ومصادز  و الخصائص و أهىاع و املخاطس،  أما املبحث الثالث فيان ًخص سُاست إلاكساض.
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  والاسخثمارالفصل الثاني: إلاطار النظري حول عموميات الحمويل 

ل وأهىاعه ومصادزه، أما املبحث الثاوي جم جلسُم الفصل إلى ثالثت مباحث، املبحث ألاٌو وان حٌى  الخمٍى

فه وأهىاعه واللسازاث  جطسكىا فُه حٌى الائخمان البىيي مً خالٌ املفهىم و ألاهىاع،  إلى جاهب الاسدثماز حعٍس

 وعىائده و ذلً في املبحث الثالث .

 :الفصل الثالث: إلاطار الحطبيقي

فُت " مً أجل التربص حٌى  جطسكىا في هرا الفصل لدزاست مُداهُت على مسخىي بىً" الفالحت والخىمُت الٍس

للمحت وهظسة حٌى البىً إطافت الى الىظائف التي ًلىم بها،  اللسوض البىىُت ، وجم في هرا الفصل الخطسق 

 وإلى جاهب هرا جم دزاست حالت كسض اسدثمازي وطسق جفعُله في البىً.
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 جمهيد

 تهابمياهُا مً َىعث ختى الاكخهاصي اليكاٍ جُىع  بن فما اإلاهغفي، الجهاػ مً هاما حؼءا البىىن حكيل        

ذ و البىىن هظه ؤقياٌ حٗضصث ؤؾاؾه ٖلى الظي و الخغير، مً الجضًض الىمِ إلاىاهبت ووْاثفها اثفها جىٖى  ْو

 .الؿىق  اكخهاص مٗالم بغوػ بٗض زانت الاؾخٗماالث ؤفًل هدى اإلاضزغة ألامىاٌ جىحُه بهضف

اللغوى  هظه ؤكل، بمساَغ مالثمت ؤعباح لخدلُم البىً زالله مً ٌؿعى مغبذ وكاٍ ؤهم اللغوى وحٗخبر

ل ؤؾاؾا مىحهت ىت، عجؼ و الاؾخغالٌ، هفلاث بمىاحهت حؿمذ ألاحل كهيرة بخخُاحاث لخمٍى جىحه  هما الخٍؼ

ل ؤًًا ٘ لخمٍى ت اإلاكاَع غ حؿمذ التي ؤلاؾدثماٍع  .اإلااؾؿاث كضعاث بخٍُى

ت و هثيرة إلاساَغ جخٗغى البىىن ؤن غير  وحىص اخخماٌ صون  كغى بًجاص ًمىً ال بط لللغوى، مىدها ٖىض مخىٖى

 .اإلاغوهت و الضعاؾت مً ٖالُت صعحت ٖلى بكغايُت ؾُاؾت وي٘ البىىن ٖلى ًىحب مما يئُلت، ولى مساَغ

لُه  :الخىالي ٖلى مباخث زالر بلى الفهل هظا جلؿُم اعجإًىا ٖو

ٌ  اإلابدث -  .البىىن ماهُت:ألاو

 .اللغوى ماهُت :الثاوي اإلابدث -

ؤلاكغاى ؾُاؾت:الثالث اإلابدث -
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 البىىك ماهيت :ألاول  املبحث

 ًغح٘ ؤوكإث و ألحله والظي جاصًه، الظي الضوع  خؿب جسخلف البىىن مً حملت مً ًخيىن  اإلاهغفي الجهاػ بن

لُت هُاول بًجاص في الغغبت و الضكُم للخسهو الخٗضص هظا  البىىن وجسخلف الثلت، و باللاهىهُت جمخاػ جمٍى

ىع  مضي و الاكخهاصي و الؿُاس ي لىٓامها جبٗا ألزغي  صولت مً
ّ
 .فُه ألاوكُت و الخٗامالث جُ

 أهميخه و البىك مفهىم :ألاول  املطلب

 البىك أوال: مفهىم

ٌ  ًلىم مالي وىؾُِ حٗمل مالُت ماؾؿت هى البىً ٌ  لآلحاٌ ؤو الُلب ٖىض جضف٘ التي الىصاج٘ بلبى  مدضصة وجؼاو

ل ٖملُاث لضازلي الخمٍى
ّ
صٖم  و الضولت ؾُاؾت و الخىمُت زُت ؤهضاف ًدّلم بما زضمخه و الخاعجي، و ا

 الاكخهاص

ني، باقغ الَى  بهخاج اإلاكغوٖاث، وما في ٌؿاهم بما الخاعج، و الضازل في اإلاالي الاؾدثماع و الاصزاع ٖملُان ٍو

ت و مهغفُت ٖملُاث مً ًخُلب  .1اإلاغهؼي  البىً ًلغعها التي لؤلويإ وفلا ومالُت ججاٍع

 .2لها خغفت الىلىص في الاججاع مً جخسظ التي باإلايكإة ٌٗغفه مً هىان و

  ًمثل ال اإلاتراهمت ألاعباح ػاثض الاخخُاٍ ػاثض الخإؾِـ ٖىض البىً عؤؾماٌ ؤّن  خُث
ّ
 مجمٕى مً بؿُُا حؼءا بال

 :هما هدُجخان الغير بإمىاٌ اإلاخاحغة ؤي الخلُلت، هظه ٖلى ًترجب و ا، ًخٗامل التي ألامىاٌ

لظًً اإلاىصٖين ؤمىاٌ ٖلى ماجمً البىً :الحرص -1
ّ
و فهى فُه، زلتهم ويٗىا ا  خغنا ألامىاٌ جلً ٖلى خٍغ

 اؾخٗاصة لًمان ٌؿعى فهى بكغايه، ٖىض ًُلبها التي الًماهاث في ًخّمثل الخغم فهظا اللاهىن، و اإلاىُم ًملُه

 .ؤكغيه ما

مً  ًغغبىن  ما لسخب متهلُلبا خايغا ًيىن  ؤن ٖلُه لضي اإلاىصٖين، بإمىاٌ ًخٗامل البىً :الضيىلت -2

كبل  مً آلاهُت السخب َلباث إلاىاحهت البىىن لضي اليافُت الؿُىلت مبضؤ وحىص هظا ًفؿغ وصاجٗهم، و

 .3اإلاىصٖين

 ثاهيا: أهميت البىىك

ت، يغوعة ٌٗض الُىم اكخهاص في البىىن وحىص فةّن  ؾبم، ما ٖلى بىاءا  :ؤهمُتها والخالي حسجُل ًمىً بالخالي و خٍُى

ٌ  ؤلاميان في ًجٗل مما اإلاساَغ جىػٕ فةجها اإلاهاعف، اؾدثماعاث لخىٕى هٓغا ٘ في الضزى  مساَغة طاث مكاَع

 ٖالُت.

  ألامىاٌ عئوؽ جغاهم ٌؿهل اللغى -

اصة ٖلي اللغوى حؿاٖض -   اإلاىاعص اؾخسضام في ٍػ

ض اللغوى - اصة و اللىمي الضزل مً جٍؼ   اإلاىخجين ؤعباح ٍػ

 الاهىماف ٖىانغ مً ٖىهغ بظلً حكيل الفاثضة،و ؾٗغ عف٘ ٍَغم ًٖ الخام الاؾدثماع مً جدض اللغوى -

 الاكخهاصي.
                                                           

.2، م2006صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘، َبٗت ، "ادارة البىىكمدمض ٖبض الفخاح الهيرفي، "  1 

  2 .16، م2003 ،الاعصن ،ماؾؿت الىعاق لليكغ والخىػَ٘، َبٗت"، البىىك مدخل محاصبي و اداري "خؿين حمُل البضًغي  
اث صًىان ،"البىىك اكخصاد في محاطراث" اللؼوٍني، قاهغ 3  .28 م ، 1992،الثاهُت الُبٗت الجامُٗت، اإلاُبٖى
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كضعتها ٖلى  جخىكف الخضخم مداعبت في اللغوى فٗالُت مضي ؤن ،ووضر الخضخمُت اللىي  ٖلى اللًاء -

اصة  لئلؾتهالواث. جسهو واهذ التي الكغاثُت اللضعة في امخهانها، الٍؼ

  . الفٗلي الُلب عف٘ و الكغاثُت اللضعة صٖم بججاه في البُالت مداعبت -

 1.ألامىاٌ لغئوؽ ؤفًل بةؾخٗماٌ ٌؿمذ اللغى -

 البىىك أهداف و مبادئ : الثاوي املطلب

 البىىك أوال: مبادئ

اثفها، ؤصاء في البىىن ابه جلتزم الهامت اإلاباصت مً ٖضص ًىحض  جىمُت و اإلاخٗاملين زلت الهدؿاب وطلً ْو

 :ًلي ما اإلاباصت هظه ؤهم ومً م،تهمٗامال

  ٖمالءه ؤؾغاع ًٖ ؤخضا ًسبر ؤن للبىً ًجب فال الٗمُل، و البىً بين ًخىفغ ؤن ًجب ٖامل هى و :الضريت -1

 .البىً م٘ اإلاخٗاملين ؤخض ًٖ بُاهاث الضولت في ٖامت عكابُت حهت َلب ٖىض اإلابضؤ ظابه الالتزام ٌؿدثني و

ل ؤؾاؽ : املعاملت حضً -2 لت هي صاثم ٖمُل بلى الٗغض ي الٗمُل جمٍى   فىاحب لظي له، البىً مٗاملت ٍَغ

بهم و فاثلت بٗىاًت الٗاملين ازخُاع البىً نهم بما جضٍع
ّ
 .لٗمالءه ممخاػة مهغفُت زضمت جلضًم مً ًمى

ت و بالبىً وحىصه ٖىض بالغاخت الٗمُل بخؿاؽ : الضرعت و الراحت -3   .ؤلاحغاءاث في الؿٖغ

  ٖلُه ٌٗىص وهظا اإلاىاَم مسخلف في فغوٕ بفخذ طلً و وكاَه جىؾُ٘ بلى صاثما البىً ٌؿعى :الفروع كثرة -4

 :منها هثيرة بفىاثض

 .البىً بصاعة بلى اهخلالهم بٗضم الٗمالء ٖلى اإلاٗامالث حؿهُل -

لل واؾ٘، هُاق ٖلى الٗمل جلؿُم مً فُخمىً الىبري، اإلاكغوٖاث بمؼاًا ًخمخ٘ الىثيرة الفغوٕ طو البىً -  ٍو

 .الفغوٕ بين اإلاؿاٖضاث جباصٌ ٖلى اٖخماصا الىلضي الاخخُاَي ٖىض

ت و الؿهىلت - له ٖىض البىً ًخدملها التي الخيالُف وكلت الؿٖغ  . 2ؤزغي  بلى حهت مً للىلىص جدٍى

 البىك أهداف ثاهيا:

ماٌ مىٓماث مً هغيره البىً ٌؿعى  : ؤهّمها ألاهضاف مً حملت جدلُم بلى ألٖا

 :ماليت أهداف -1

 .ألاعباح جدلُم اؾخمغاع -

 .الؿُىلت مً مٗلىلت بيُت ٖلى الٗاثض مٗضٌ حُٗٓم -

 :إداريت أهداف -2

 .اإلاهغفُت الخضماث جدؿين-

- ٘ غ و جىَى  .الٗمالء حمهىع  مخُلباث إلاىاحهت اإلاهغفُت الخضماث جٍُى

 .اإلاهغفُت الخضماث لخلضًم جيلفت جدلُم -

 .الًاج٘ الىكذ جللُل -

 :أخري  أهداف -3

 .الخلضم و الاؾخمغاع -

                                                           
.103، م 1997صاع النهًت الٗغبُت لليكغ، َبٗت ألاولى، "املاليت العامت" عفلت اإلاذجىب،   1  

..5ؾابم، م مغح٘ إدارة البىىك"، "مدمض ٖبض الفخاح الهيرفي،   2  
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اث جدلُم - ُت مؿخٍى  .الٗىاثض مً مىيٖى

 البىىك وظائف :الثالث املطلب

ان للبىىن ًىحض اثف، مً هٖى  :خضًثت و كضًمت جللُضًت الْى

 :الخلليدًت الىظائف -1

-  ٌ ت، واهذ ؾىاء الىصاج٘ كبى  .ألحل وصاج٘ جىفير، حاٍع

ل -  .الًمان و الؿُىلت و الغبدُت مىهجُت جدذ الٗمالء جمٍى

 .الىلىص زلم -

 :الحدًثت الىظائف -2

ت زضماث جلضًم - ماٌ وبصاعة والىُفُت الفىُت و الاكخهاصًت الجضوي  صعاؾت مجاالث في للٗمالء اؾدكاٍع  .ألٖا

ت ألاوعاق جدهُل -  .الٗمالء لهالر الخجاٍع

 .الٗمالء لخؿاب وخفٓها اإلاالُت ألاوعاق بُ٘ و قغاء -

ل جلضًم - ل و مخىؾِ الخمٍى  .ألاحل ٍَى

 .ؾُاخُت قُياث بنضاع -

 .الاثخماهُت البُاكت زضماث جلضًم -

 .للٗمالء الخضًضًت الخؼاثً جإحير -

 .الٗمالء وممخلياث ؤٖماٌ بصاعة -

خماصاث زضمت جلضًم -  .اإلاؿدىضًت ؤلٖا

 .الٗمالث بُ٘ و قغاء -

ل - لم فُما الؼباثً التزاماث لؿضاص للخاعج الٗملت جدٍى ّٗ  .الاؾخيراص بٗملُاث ًخ

ل -  .الغغى لهظا زانت كغوى مىدهم زالٌ للؼباثً الصخص ي ؤلاؾيان جمٍى

ب و البرمجُاث بخهمُم ًخٗلم فبما ؤلالىتروهُت الخاؾبت زضماث جلضًم -  .غيرها و الخضٍع

 البىىك أهىاع :الرابع املطلب

سخلف في جاصًه الظي الضوع  و لخسههها وفلا جسخلف البىىن مً ٖضص مً اإلاهغفي الجهاػ ًخيىن   اإلاجخم٘ ٍو

ت وصعحت الاكخهاصي لىٓامها وفلا ألزغي، صولت اإلاهغفي مً الجهاػ  في عؾم الجهاػ هظا بها ًخمخ٘ التي الخٍغ

ني الاكخهاص خاحت مضي زُُه وؾُاؾاجه و  .البىىن مً مٗين هىٕى الَى

 املركسي  أوال: البىك

حؿتهضف جضُٖم  ما بلضع اٖخباعها في الغبذ جً٘ التي الٗلُا اإلايكإة وهى الىابٌ، اإلاهغفي الجهاػ كلب ٌٗخبر

 الىٓام

 الجهاػ عكابُت ٖلى و بقغافُت ؤصاة وىهه ٖلى فًال الضولت وبىً البىىن بىً ،فهى الاكخهاصي وبالخالي الىلضي،

 و ؾىق عؤؽ اإلااٌ اؾخلغاع ٖلى الٗمل الىلض،و ؤوعاق بنضاع و وكغويها الخيىمت ًسضم هيل،فهى اإلاهغفي

 جضُٖم
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 1الفاثضة وؾٗغ الخهم ؾٗغ ججضًض و الاكخهاص

 الخجاريت ثاهيا: البىىك

 فُه ٖغى ًلخلي الظي اإلايان فهي الغبذ، لخدلُم حؿعى التي و الىلىص في الخٗامل في مخسههت مالُت ميكإة هي

ت البىىن جلضمها التي الخضماث ؤهم ومً ، 2ٖليها بالُلب ألامىاٌ  :ًلي ما الخجاٍع

 .اللغوى جلضًم و الىصاج٘ حظب -

ماٌ ميكأث و لؤلفغاص ؾىاء الاصزاع مجاٌ جلضًم -  .الخيىمُت اإلايكأث ؤو ألٖا

ت الخضماث ؤو الُلب جدذ الىصاج٘ مثل الخضماث و الكغاء و للضف٘ وؾاثل جلضًم -  .الجاٍع

ٌ  زالٌ مً ٖاإلاُت مالُت زضماث جلضًم - ت البىىن صزى ل و الخجاعة في الخجاٍع  .الضولي الخمٍى

ت الخضماث جلضًم - فها و ألاؾهم بةنضاع الخٗهض مثل الاؾدثماٍع  .له اإلاهضعة للكغواث جهٍغ

ت ألاوعاق زهم -  .الخجاٍع

 . طاجه البىً ؤو الٗمالء لخؿاب اإلاالُت ألاوعاق و الٗمالث بُ٘ و قغاء -

ت البىىن جدؿم  بلى جإزيرها الؿماث هظه ؤهمُت وجغح٘ ألامان، و الؿُىلت الغبدُت، هي و هامت ؾماث بثالر الخجاٍع

ٌ  في اإلاخمثلت و للبىىن الغثِؿُت الؿُاؾاث حكىُل ٖلى اإلالمىؽ  والاؾدثماع في اللغوى جلضًم الىصاج٘، كبى

 :اإلاالُت ألاوعاق

ماٌ ميكأث ؤهثر البىىن باٖخباع:الربحيت -1  مُٗىت بيؿبت بًغاصاتها ػاصث ما فةطا اإلاالي، الغف٘ آلزاع حٗغيا ألٖا

اصة ًترجب ٖنها اصة صاثما حؿعى البىىن هجض صخُذ الٗىـ و ؤهبر، بيؿبت ألاعباح ٍػ  .لخجىب الخؿاثغ اتهبًغاصا لٍؼ

 ًيىن  ؤن البىً ٖلى بطن الُلب ٖىض حؿخدم وصاج٘ في اإلاالُت البىً مىاعص مً ألاهبر الجاهب ًمثل:الضيىلت -2

 .فُه اإلاىصٖين زلت جإزير طلً في إلاا الؿُىلت لىلو الخٗغى ججىب و لخٓت ؤي في ا للىفاء مؿخٗضا

ض ال بط بالهغغ البىً عؤؾماٌ ًدؿم:ألامان -3 ٗني ،%10 ًٖ وؿبخه جٍؼ   للمىصٖين باليؿبت ألامان خافت نغغ َو

 حؼء جلتهم فلض اإلااٌ عؤؽ ًٖ الخؿاثغ ػاصث فةطا لضي لالؾدثماع، همهضع ؤمىالهم ٖلى البىً ٌٗخمض الظًً و

  3اإلاىصٖين ؤمىاٌ مً

ت البىىن جىلؿم و  :ؤلاصاعي  جىُٓمها و وكاَها لدجم وفلا ؤهىإ زمؿت بلى الخجاٍع

 :الفروع ذاث البىىك -أ

ت وجدب٘ البالص في الهامت ألاهداء وافت في فغوٕ ولها اإلاؿاهمت الكغواث قيل غالبا جخسظ  جلىم بصاعتها و في الالمغهٍؼ

ل في اؾخسضامها قٍغ ألاحل كهيرة كغوى بخلضًم ت لًمان الٗامل اإلااٌ عؤؽ جمٍى  .4اؾترصاص اللغوى في الؿٖغ

 :الضالصل بىىك -ب

ت البىىن حجم هبر همى هدُجت جيكإ وهي  مىفهلت بىىن ٖضة ًٖ ٖباعة وهي مخىلها، التي ألامىاٌ حجم و الخجاٍع

ا، بًٗها ًٖ يؿم الٗامت الؿُاؾاث عؾم ًخىلى واخض عثِس ي مغهؼ بقغاف جدذ بصاٍع ماٌ ٍو  اليكاٍ بين و ألٖا

ىُت اإلاخدضة الىالًاث في بال الىٕى هظا ًىحض وال الىخضاث  .ألامٍغ

                                                           
ت، مهغ،  ،صاع الجامٗت الجضًضة"إدارة البىىك"، مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان،   . 11، م2005َبٗت، ؤلاؾىىضٍع 1

 

.15مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان، اإلاغح٘ هفؿه، م  2  

.12-11م  ، م2009َىُا، مهغ،  ،َبٗتصون  الضلخا للُباٖت،"إدارة البىىك الخجاريت:مدخل إجخاذ اللرار" مىير ببغاهُم هىضي،   3  

.17مغح٘ ؾبم طهغه، م "،إدارة البىىك"مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان،  4  
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 :جمىعاثامل بىىك -ج

 وحكغف مالها، عؤؽ مٗٓم فخمخلً مالُت قغواث ؤو بىىن ٖضة بوكاء جخىلى التي اللابًت الكغواث قبه وهي

 .اخخياعي  َاب٘ طاث فهي بخىحيهها، جلىم و ؾُاؾتها ٖلى

 :الفردًت البىىك -د 

ُف في جخميز و ألاشخام قغواث ؤو ؤفغاص ًملىها نغيرة ميكأث هي ل كابلت جيىن  التي مىاعصها جْى  للخدٍى

ت ألاوعاق مثل زؿاثغ وبضون  كهير، وكذ في هلىص بلى  .اإلاسهىمت الخجاٍع

 :املحليت البىىك -ٌ

 .مدضصة مضًىت ختى ؤو والًت ؤو ملاَٗت جيىن  كض مدضصة، حغغافُت مىُلت في وكاَها لخباقغ جيكإ

 املخخصصت ثالثا: البىىك

ت، البىىن مثل الىصاج٘ مً مىاعصها حؿخلي ال البىىن مً هظه  الؿىضاث و مً و عؤؾمالها مً بهما و الخجاٍع

مىاعصها  خضوص في بال اإلاؿخمغ الخىؾ٘ حؿخُُ٘ ال اإلاخسههت البىىن فةن لضي جهضعها، اللغوى الٗامت التي

 :ًلي ما ؤهىاٖها ومً

 :الصىاعيت الخىميت بىىك -1

ٌ  حؿخُُ٘ وما عؤؾمالها ٖلى مٗخمضة اإلاسخلفت الهىاٖاث جضُٖم و بوكاء في مخسههت بىىن وهي  ٖلُه الخهى

 .جهضعها التي الؿىضاث ؤو ألازغي  البىىن ؤومً اإلاغهؼي  البىً مً كغوى مً

 :السراعيت الخىميت بىىك -2

ل في مخسههت بىىن هي  الؼعاُٖت وعف٘ آلاالث قغاء و ألاحل كهيرة كغوى بمىذ الخهاص و الؼعاٖت هفلاث جمٍى

لت وبلغوى ألاحل مخىؾُت بلغوى ؤلاهخاحُت الىفاءة  .ألاعاض ي الؾخهالح اإلاضي ٍَى

 :العلاريت البىىك -3

هما حؿاهم  ؤلاؾيان وميكأث لجمُٗاث وكغوى مبيُت، ٖلاعاث ؤو ؤعاض ي بًمان ؾلف جلضم مالُت ميكأث هي

لها في مٗخمضة اإلايكأث هظه جإؾِـ في ؤًًا لت اللغوى و ألامىاٌ عئوؽ ٖلى جمٍى  التي ألاحل ٍَى

 الاكخهاصًت للمكغوٕ ؤلاصاعة و ألاهفاق ٖلى الياملت اإلاهغفُت بالغكابت جلىم هما اإلاغهؼي، البىً مً ٖليها جخدهل

 .الخٗمير ؤحهؼة زضمت و

 :الخارحيت الخجارة بىىك -4

ل في جسخو  الخاعحُت الخجاعة مؿاٖضة هى بوكائها مً الهضف و الضولُت، اإلاٗامالث و الخاعحُت الخجاعة جمٍى

لت الاؾدثماع كغوى طلً في بما مهغفُت حؿهُالث مً البىً ًلضمه ما ٍَغم ًٖ ابه النهىى و  هما ألاحل ٍَى

 وقغاء الىم، خُث مً للخهضًغ اإلاخسهو باإلهخاج للنهىى الهىاُٖت للميكأث الاثخماهُت حؿهُالث ًمىذ

 1الىؾُُت الؿل٘ و ألاولُت اإلاىاص

 الاصدثمار رابعا: بىىك

 ؾُاؾاث و الاكخهاصًت الخىمُت لخُِ وفلا الاؾدثماع لخضمت اإلاضزغاث جىمُت و بخجمُ٘ جلىم التي البىىن هي

ني، الاكخهاص صٖم جىػ  الَى اثفها مً و ،2الاؾدثماع اإلاجاٌ قغواث هظا في جيكإ ؤن لها ٍو  :ْو

                                                           
.23-18مم مغح٘ ؾبم طهغه،  "،إدارة البىىك:مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان،  1  

ض ٖبض الغخمان الضوعي، "  .43م، 2008، صاع واثل لليكغ، الُبٗت الغابٗت، إدارة البىىك"فالح خؿً الخؿُني، مٍا 2  
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 ؾىضاث(. و )ؤؾهم بالخجؼثت بُٗها بٖاصة و بكغائها اإلاالُت ألاوعاق في الاججاع -

ٌ  و الؿمؿغة -  .بالؿىق  اإلاىحىصة اإلاالُت ألاوعاق بُ٘ و قغاء ٖمىلت ٖلى الخهى

م - ل اإلااٌ عؤؽ لخىفير اإلاهضعة اإلاالُت ألاوعاق حؿٍى  .1اإلاكغوٖاث ليافت ألاحل ٍَى

 الادخار خامضا: بىىك

 وهي ؤكغب الدجم الهغيرة اإلاضزغاث ججمُ٘ هي ألانلُت غاًتها ولىً ٖامت بهفت الغبذ حؿتهضف ال بىىن هي

ٌ  طوي  مً للمضزغ وؾُلت  .الهغيرة الضزى

 إلاصالميت صادصا: البىىك

ٗت مً مؿخمضة فىغا و اليكإة، خضًثت بىىن هي  الخٗامل بالفاثضة هبظ ؤؾاؽ ٖلى جلىم فهي ؤلاؾالمُت، الكَغ

 ًٖ احخماُٖت جبدث و بكخهاصًت عؾالت طاث بؾالمُت مالُت ماؾؿت هي ُٖاءا، و ؤزظا ٖمالءه و البىً بين

 .عبدا ألاهثر مجغص ولِـ هفٗا ألاهثر اإلاكغوٖاث

 زانت بضوع خُىي  جلىم فهي صولت، ؤي في اإلاالُت و الاكخهاصًت اللُاٖاث مٗٓم ٖلى هام جإزير البىىن للُإ بّن 

لم فُما ّٗ ٌ  مٗٓم وألّن  اللُاٖاث، لهظه الخُىع  و الخىمُت بضف٘ ًخ  الؿىق  هدى اكخهاص اججهذ الجؼاثغ منها و الضو

٘ بلى ؤصي الظي الص يء الاكخهاصي الخدغع  ؾُاؾت و اصة و البىً وكاَاث جىَى  .حٗلُضهاصعحت  ٍػ

 املبحث الثاوي: ماهيت اللروض

نها ؤحل مً الىلىص ٖلى جدهل ال البىىن ؤّن   ؤحل اؾخٗمالها في مً ججمٗها و ٖنها جبدث وبهما ججمُضها، ؤو جسٍؼ

لُت الخاحاث ؾضا البىىن  مً َغف الىلىص اؾخٗماالث ؤوحه ؤهم ؤّن  ًمىً لظلً و اإلادخملين، للؼباثً الخمٍى

ل ٖملُت اللغوى حٗخبر خُث بليها ًدخاحىن  للظًً اللغوى مىذ في ًخمثل  مً ػبىن  لغؤؾماٌ ماكخت جدٍى

كُمت  بلُه مًافا اإلابلغ حؿضًض قٍغ بهخاجي ؤو بؾتهالوي وكاٍ في اؾخغالله كهض وطلً آلزغ، اكخهاصي

 .الفاثضة

 أهميتها و اللروض مفهىم:ألاول  املطلب

 اللروض أوال: مفهىم

 ؤما .2بلُمت آحلت خايغة كُمت مباصلت ًٖ ٖباعة هى الظي كغى ول ؤؾاؽ باٖخباعها الثلت مىذ ًٖ اللغى ٌٗبر

 ًً٘ للاء ٖغى ٖمل":ؤهه ٖلى اللغى ٖغف 68 ماصجه في 2003 ؾىت اإلاٗضٌ الجؼاثغي  اللغى و الىلض كاهىن 

آلازغ  لهالر الصخو بمىحبه ًإزظ ؤو آزغ، شخو جهغف جدذ ؤمىاٌ بىي٘ ٌٗض ؤو ما بمىحبه شخو

 مً اللغى جلخُو حٍٗغف ًمىً هظا زالٌ مً ،"الًمان ؤو الىفالت ؤو الاخخُاَي والًمان بالخىك٘ التزاما

 :عثِؿُت ػواًا زالر

 .الدؿضًض ٖىض الىكذ ومغاٖاة والىفاء الثلت ًٖ للخٗبير وؾُلت اللغى ٌٗخبر -

اإلايافئت  حؿخدم ًجٗلها هظا و واخض، آن في الخضمت جلضًم و اإلاساَغة مً فيها جمهُضًت وؾُلت اللغى ٌٗخبر-

 .الفاثضة في اإلاخمثلت

  .3ولُت ؤو حؼثُت جيىن  كض اللغوى بخلضًم اإلاغجبُت اإلاساَغة ٖملُت بّن -

                                                           
ض ٖبض الغخمان الضوعي، مغح٘ هفؿه، م  .44فالح خؿً الخؿُني، مٍا 1  

.31، م1999 ،َبٗت صون صاع واثل لليكغ،"إدارة الائخمان" ٖبض اإلاُٗي عيا ؤعقُض، مدفّى ؤخمض،   2  

.114، م2008صٌؿمبر  8كؿىُُىتمجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت،حامٗت ميكىعي، "معالجت مخاطرة في حال مىح اللروض البىكيت"ٖبض الجلُل بىصاح   3  
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 اللروض ثاهيا: أهميت

ض و الٗلىص ؤؾاؽ ٖلى جلىم ؤنبدذ التي اإلاٗامالث حؿهُل -  .بالىفاء الٖى

ل مىاؾبت وؾُلت ٌٗخبر -  ؤلاهخاج في ألامىاٌ وؤلاؾخغالٌ للخباصٌ واؾُت فهى ألزغ شخو مً ماٌ عؤؽ لخدٍى

اصة واؾُت ؤي الخىػَ٘، و   .1اإلااٌ عؤؽ بهخاحُت لٍؼ

ٌ  البىً ٖلُه حٗخمض الظي ألاؾاس ي اإلاىعص اللغوى حٗخبر -  .بًغاصاجه ٖلى للخهى

اصة ٖنها جيكإ التي الاثخمان لخلم ٖامل اللغوى حٗض - ٌ  الىلض و الىصاج٘ ٍػ  .اإلاخضاو

ت البىىن ميزاهُاث في اللغوى وؿبت اعجفإ -  همهضع حٗخبر التي الٗمىالث و الفىاثض اعجفإ بلى ًاصي الخجاٍع

 الؿُىلت مً بجؼء الاخخفاّ م٘ ألاعباح مً كضع جضبير و للمىصٖين، اإلاؿخدلت الفاثضة صف٘ مً جمىً و ؤلاًغاصاث

 .السخب الخخُاحاث

ل في هاما صوعا جلٗب -  عف٘ ألاولُت و اإلاىاص قغاء مً اإلاىخج جمىً فهي الؼعاٖت، و والخجاعة الهىاٖت خاحاث جمٍى

ل و الٗماٌ، ؤحىع   .آلاحلت اإلابُٗاث جمٍى

اصة و الٗمالت فغم زلم ٖلى اللغوى فخٗمل ؤلااكخهاصي، اليكاٍ جىمُت في ؤلاؾهام مً البىىن جمىً -  ٍػ

  2اإلاِٗكت مؿخىي  جدؿين و ؤلاكخهاصًت، اإلاىاعص بؾخغالٌ في الخىؾ٘ ٖلى حؿاٖض التي الكغاثُت اللىة

 وخصائصها اللروض مصادر :الثاوي املطلب

 اللروض أوال: مصادر

ت مً اإلاهغفي الىٓام ًخيىن  ل، بٗملُاث جلىم التي هي و الىلضًت و اإلاالُت اإلااؾؿاث مجمٖى فهي التي  الخمٍى

 مىذ اللغوى في اإلااؾؿاث هظه مىاعص و اإلاالي، العجؼ ؤصخاب و اإلاالي الفاثٌ ؤصخاب بين الىؾاَت بضوع  جلىم

 :هي

 البىىن مىاعص -1

 .وصاجٗها حغُي والتي زللتها التي ؤ. الىلىص

 .البىىن ججمٗه الظي اإلاضي كهير ؤو الؿاثل ب. ؤلاصزاع

ل لؤلحل اإلالتريت ج اإلاىاعص  .الخام عؤؾمالها و الٍُى

 .اإلادلُت الجمٗاث وهباث كغوى مً جخيىن :البلضي اللغى نىاصًم مىاعص-2

 .ألامىاٌ عئوؽ ؤؾىاق مً جإحي:اإلاالُت الكغواث مىاعص-3

 .ألامىاٌ عئوؽ ؤؾىاق مً جإحي :اإلاخسههت اإلااؾؿاث مىاعص 4

ىت اإلاالُت اإلاىاعص-5 ىت ججم٘:الٗامت للخٍؼ  .ؾُىلت هٕى ول مً للمىاعص الٗامت الخٍؼ

 .الاصزاع ؤ. مىاعص

اإلااؾؿاث  هظه جدهل فٗىضما خؿابها ًخم الظي اإلاغهؼي  البىً زانت و اإلاالُت اإلااؾؿاث ٖىض مً مىاعص ب.

 .3ػباثنها بلى كغوى قيل في بخلضًمها جلىم اإلاىاعص هظه ٖلى

 اللروض ثاهيا: خصائص

                                                           
.113مغح٘ ؾبم طهغه، م " مدايغاث في اكخهاص البىىن"،قاهغ كؼوٍني،  1  
 .105-104 مم  ، 2000 مهغ، صون َبٗت،الجامُٗت، الضاع ،"إدارتها و عملياتها:الشاملت البىىك" ،الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض  2

 www. eqtissad.blog spot.com 3  
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 :ًلي ما اللغى ابه ًخميز التي الباعػة زهاثو مً

 .اللغى ًخًمنها ؤو جمىذ التي ألامىاٌ ؤو اللغى كُمت ًمثل :املبلغ -1

 مً اإلاؿخفُض بٗض جهاًتها ًيىن  و ٖاملُه، خىػة جدذ اإلااٌ البىً فيها ًً٘ التي الفترة ؤو ألاحل هي :املدة -2

 :ؤكؿام زالزت بلى جهىف هي و بالدؿضًض ملؼما اللغى

 .الجؼاثغي  اللاهىن  خؿب وؾيخين قهغا ٖكغ زماهُت جتراوح:اللهيرة ؤ. اإلاضة

 .ؾىىاث ؾب٘ و قهغا ٖكغ زماهُت بين جتراوح:اإلاخىؾُت ب. اإلاضة

لت ج. اإلاضة  .ألاهثر ٖلى ؾىت ٖكٍغً و ألاكل ٖلى ؾىىاث ؾب٘ بين جتراوح:الٍُى

 عؤؽ ٖلى الٗاثض ؤو ألامىاٌ بؾخسضام زمً ؤو اإلالترى، اإلااٌ ؤحغة ؤهه ٖلى الفاثضة ؾٗغ ٌٗغف:الفائدة صعر -3

 ؤحغ ؤهه ٖلى ؤًًا ٌٗغف هما 1.الؿُىلت جفًُل ملابل ألامىاٌ بكتراى ٖىض الؼمً ٖاثض هى و اإلاؿدثمغ، اإلااٌ

ٌ  ملابل البىً بلى بضفٗه اإلالترى ًلتزم و الىلىص هغاء  مٗضٌ جدضًض في وجخضزل .2الؿُىلت ٖلى له اإلااكذ الخىاػ

 :منها ٖىامل ٖضة الفاثضة

 اإلاغهؼي  البىً جضزل -اللغى جيالُف-اإلاساَغ صعحت -اإلاىافؿت -الُلب مغوهت-اللغى مضة-اللغى كُمت

لى الخض بخدضًض  .اللغى للُمت ألاصوى الخض و ألٖا

 .بالخفهُل الخلا ٖليها هخٗغف ؾىف و شخهُت ؤو ُٖيُت بما جيىن  و :الظماهاث -4

 :ؤهمها مً و اللغى ؾضاص لٗملُت بغامج ٖضة هىان و :الضداد طريلت -5

 .الاؾخدلاق فترة َُلت زابذ بمبلغ اللغى ؤكؿاٍ و الفاثضة مبلغ بدؿضًض اإلالترى ًلىم-

 .الاؾخدلاق فترة َُلت مخغيرة فاثضة ؤؾٗاع -

 . 3مخغير فاثضة بؿٗغ آزغ وحؼء زابذ فاثضة بؿٗغ صفٗت هام حؼء بدؿضًض بما -

 اللروض أهىاع:الثالث املطلب

ت ملاًِـ و ٖضًضة مٗاًير وفم لللغوى جهيُفاث ٖضة هىان  الخهيُف الخالي: بلى هخُغق  ؾىف ٖمىما و مخىٖى

ل اإلاىحهت اللغوى ل بلى اإلاىحهت جلً و الاؾخغالٌ، لخمٍى  .الاؾدثماع جمٍى

 الاصخغالل ليشاطاث املىحهت أوال: اللروض

 تهالخغُُت اخخُاحا بليها اإلااؾؿت جلجإ قهغا، 12 الغالب في جخٗضي ال الؼمىُت اإلاضة خُث مً كهيرة كغوى هي

ىتها، آلاهُت ت ٖملُت إلاىاحهت ؤو لخٍؼ ل كغوى ٖضة البىىن جدب٘ و .مدضوص ػمً في ججاٍع  ألاوكُت خؿب لخمٍى

 :ًلي ما بلى اللغوى هظه جهىف و اللغى، مً الغاًت ؤو للماؾؿت اإلاالُت الىيُٗت ؤو اليكاٍ َبُٗت

 :العامت اللروض -1

ٌ  كغوى هي ٌ  جمى ل مىحهت لِؿذ و بحمالُت بهفت اإلاخضاولت ألانى كغوى  ؤًًا حؿمى و بُٗىه ؤنل لخمٍى

ىت،  : منها و ماكخت مالُت نٗىباث إلاىاحهت اللغوى هظه مثل بلى ٖاصة اإلااؾؿاث جلجإ الخٍؼ

                                                           
.61، م 1997صاع اإلاؿخلل لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الثاهُت، "مبادئ الاصدثمار" خُضعان، َاهغ خُضع   1

  

اث الجامُٗت،   ، "جفىُاث البىىنالُاهغ لُغف، .70م  ،2010صًىان اإلاُبٖى 2  

.28مغح٘ ؾبم طهغه، م "، محاطراث في اكخصاد البىىك" قاهغ كغوٍني،   3  
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 الؼبىن و ًىاحهها التي حضا اللهيرة الؿُىلت نٗىباث لخسفُف مُٗاة كغوى هي:الصىدوق  حضهيالث -أ

 ٖملُت الخدهُل فيها جخم فغنت ؤكغب خين بلى اإلاضًً الغنُض حغُُت بلى جغمي فهب ؤلاًغاصاث، جإزغ ًٖ الىاحمت

 .اللغى مبلغ ًلخُ٘ خُث الؼبىن  لٗملُت

 خؿاب ًترن خُث للؼبىن، الٗامل عؤؾماٌ هفاًت ٖضم ًٖ الىاحم البىيي اللغى هى:املكشىف الحضاب -ب

حؿهُالث  ًٖ اإلاىكىف الخؿاب ًسخلف و ؾىت، بلى جهل كض إلاضة و مٗين مبلغ خضوص في مضًىا ألازير هظا

 .الخباصٌ َبُٗت و اللغى مضة خُث مً الهىضوق 

ل البىً ًلىم ٖىضما ًيكإ :املىصمي اللرض-ج صوعة  ٖلى ممخضة غير و مىخٓمت غير مىؾمُت وكاَاث بخمٍى

فةّن الؼبىن  الخالت هظه وفي الؼعاُٖت، اإلادانُل بُ٘ و بهخاج ؤو اإلاضعؾُت اللىاػم بُ٘ و بهخاج هيكُاث الاؾخغالٌ

ل مسُِ بخلضًم مُالب  .بخلضًم اللغى البىً ًلىم ٖلُه بىاءا و ٖاثضاجه، و اليكاٍ هفلاث ػمىُا ًبين للخمٍى

ل اإلاُلىبت الؿُىلت بلى الخاحت إلاىاحهت للؼبىن  اللغى هظا ًمىذ:الربط كرض-د الغالب  في مالُت ٖملُت لخمٍى

 1 زاعحُت ألؾباب فلِ ماحل ولىً ماهض قبه جدللها

 :الخاصت  اللروض -2

ل اإلاىحهت اللغوى هي ٌ  مً مٗين ؤنل لخمٍى  :واآلحي هي ؤهىإ زالر جخًمً و اإلاخضاولت ألانى

ل الؼبىن  بلى ًلضم كغى هي :البظائع على الدضبيلاث -أ ٌ  ملابل مٗين مسؼون لخمٍى بًاج٘  ٖلى الخهى

يبغي للملترى، هًمان و  تهامىانفا َبُٗتها، البًاٖت، هظه وحىص مً الخإهض الٗملُت هظه ؤزىاء البىً ٖلى ٍو

مثل  ألازُاع و مً ؤهثر للخللُل الًمان كُمت و اإلالترى اإلابلغ بين ما هامكا ًخىك٘ ؤن ٖلُه ًيبغي هما مبلغها

ل الفغوى جمىذ هظه  .اإلاهىٗت الىهف و اإلاهىٗت الؿل٘ و ألاؾاؾُت اإلاىاص لخمٍى

لفاثضة  ؤقغاٌ جىفُظ ؤو للكغاء اجفاكُاث هي الٗمىمُت الهفلاث:العمىميت الصفلاث على الدضبيلاث -ب

 اإلادلُت ؤو الجمٗاث ؤو الىػاعاث(، اإلاغهؼي ) ؤلاصاعة في وممثلت ألازيرة هظه بين الٗمىمُت، جلام الؿلُاث

 .ؤزغي  حهت مً اإلاىعصًً ؤو اإلالاولين و حهت، مً ؤلاصاعي  الُاب٘ طاث الٗمىمُت اإلااؾؿاث

ت الىعكت البىً ٌكتري  ؤن هي:الخجاري  الخصم -ج ش كبل خاملها مً الخجاٍع في  مدله ًدل و اؾخدلاكها جاٍع

ش، هظا غاًت بلى الضاثيُت ش ًيخٓغ و خاملها، بلى ماال ؤُٖى البىً ؤّن  باٖخباع كغيا ٌٗض الخهم فهظا الخاٍع  جاٍع

 2 الخهم ؾٗغ ٌؿمى و زمً مً البىً ٌؿخفُض و الضًً، هظا لخدهُل الاؾخدلاق

 :بااللتزام اللرض -3

ُاء في ًخجؿض ال هى و بالخىكُ٘، باللغى ؤًًا ٌؿمى و  بهما ًخمثل الؼبىن، بلى البىً َغف مً خلُلُت ؤمىاٌ إٖل

ٌ  مً لخمىُىه له ًلضمه الظي الًمان في  هىا ٌُٗي ال البىً ؤّن  ؤي ، ؤزغي  حهت مً ؤمىاٌ ٖلى الخهى

 مثل وفي بالتزامه، الىفاء ٖلى الؼبىن  عجؼ بطا الىلىص بُٖاء بلى مًُغا ًيىن  خُث فلِ زلخه ٌُٗي بهما الىلىص

 :عثِؿُت ؤقياٌ زالزت بين هميز اللغوى مً الىٕى هظا

ت ألاوعاق زهم ًٖ الىاحمت اللغوى لًمان الخٗهض هى :الاحخياطي الظمان -أ ُا ًيىن  وكض الخجاٍع بطا  قَغ

 .قغوٍ ؤي جدضص لم ما بطا طلً غير ًيىن  وكض ؤلالتزام، لخىفُظ مُٗىت قغوَا الًمان ماهذ خضص

 اإلاضًً )الؼبىن( في خالت ٖاجم ٖلى اإلاىحىص الضًً بدؿضًض ًخٗهض البىً َغف مً مىخىب التزام هي :الكفالت -ب
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 في مً الىفالت الؼبىن  هظا ٌؿخفُض مبلغها، و الىفالت مضة الالتزام في جدضص و بئللتزاماجه، الىفاء ٖلى كضعجه ٖضم

 .الٗمىمُت بالهفلاث الخانت اليكاَاث خالت وفي الًغاثب بصاعة و الجماعن م٘ ٖالكخه

ٖضة  بين الخمُيز ًمىً خُث ػبىهه، لِـ و الضاثً بدؿضًض البىً ًلتزم اللغوى مً الىٕى هظا في :اللبىل  -ج

 :اللغوى مً الىٕى لهظا ؤقياٌ

-  ٌ  .الًماهاث جلضًم مً ٌٗفُه الظي ألامغ الؼبىن، مالءة لًمان اإلامىىح اللبى

-  ٌ ت الىعكت حٗبئت ضفبه اإلالضم اللبى  .الخجاٍع

-  ٌ ٌ  ألحل للؼبىن  اإلامىىح اللبى ىت مؿاٖضة ٖلى الخهى  .للخٍؼ

-  ٌ  .الخاعحُت للخجاعة اإلالضم اللبى

 :لألفراد امللدمت اللروض -4

ل هضفها و شخص ي، َاب٘ طاث كغوى هي  التي اللغى و بُاكاث مثل باألفغاص الخانت الاؾتهالن هفلاث جمٍى

اث حؿضًض في حؿخٗمل  ًؼاٌ في ال اللغوى مً الىٕى هظا و الىلىص، اؾخٗماٌ صون  لؤلفغاص الصخهُت اإلاكتًر

غه بٗض البىىن حؿخُ٘ لم و الجؼاثغ، في بضاًخه  .الكاملت اإلاماعؾت صعحت ًغقى ليي جٍُى

 :اللرض ثمً -5

ت همىٓمت البىً بّن   ٖىضما ًلضم لؼباثىه،فهى اإلامىىت الخضماث ؤفًل جلضًم ٖبر ؤعباخه حُٗٓم بلى حهضف ججاٍع

ت الفاثضة في مخمثال ؤحغا كغيا ًخلاض ى  فمٗضالث الفاثضة 1994 حىان 22اإلااعر في 13-94 الىٓام وفم اإلاًبَى

ت الىصاج٘( و ٖلى الضاثىت )اإلامىىخت هظلً اللغوى( و ٖلى جدضص )اإلاُبلت اإلاضًىت  مؿخىي الٗمىالث بدٍغ

 ًترهب مٗضٌ ألاكص ى والهامل  لخدضًض الجؼاثغ بىً جضزل بمياهُت م٘ اإلاالُت اإلااؾؿت و البىىن َغف مً

 :مً الفاثضة

همغح٘  ًخسظ و الؼباثً، ألخؿً اإلامىىخت اللغوى ٖلى البىىن جدؿبه الظي اإلاٗضٌ هى :املرحعي املعدل -أ

 .النهاجي اإلاٗضٌ ولِـ الٗاصًت لللغوى باليؿبت مٗلم فهى النهاثُت، اإلاٗضالث لخدضًض

 ًجٗل صاثما مما مىحبت صاثما جيىن  و اللغى، بٗملُت اللُام ٖىض البىً ًخدملها التي ألاحٗاب هي :العمىالث -ب

لُه اإلاغحعي، اإلاٗضٌ مً ؤهبر الفاثضة مٗضٌ  :آلاجُت الٗالكت بإزظ الفاثضة مٗضٌ فةّن  ٖو

 1الٗمىالث+اإلاغحعي اإلاٗضٌ=الفاثضة مٗضٌ

 الاصدثماراث لخمىيل املىحهت ثاهيا: اللروض

لت و اإلاخىؾُت اللغوى مً ول الىٕى هظا ٌكمل ل ألاحل ٍَى ٌ  اإلايزاهُت، مً الٗلىي  الجؼء لخمٍى  الثابخت ؤي ألانى

 .اإلااؾؿت صازل الٗمل وؾاثل و

 :الاصدثماراث لخمىيل الكالصيكي اللرض عملياث -1

 اإلاسههت و ؾىىاث7 ٖمغها ًخجاوػ  ال التي و لالؾدثماعاث، مىحهت كغوى هي:ألاحل املخىصطت اللروض-أ

 مؿخىي اإلاغهؼ ٖلى خضوثها بمياهُت ًٖ الىاحمت الؿضاص ٖضم الخخماالث بيافت ألامىاٌ بهفت ؤلاهخاج لخجهيزاث

ين بين هميز هىا و للملغى، اإلاالي  ألاحل. مخىؾُت اللغوى مً هٖى
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 ؤزغي ؤو مالُت ماؾؿت لضي اللغوى هظه زهم بٖاصة له ًمىً اإلالغى البىً ؤن ؤي:للخعبئت كابلت كروض -1

ٌ  اإلاغهؼي  البىً لضي له  ٌؿمذ اللغى و اؾخدلاق ؤحل اهخٓاع صون  بليها الخاحت خالت في الؿُىلت ٖلى للخهى

 .الؿُىلت ؤػمت في الىكٕى خض بلى ًدُىه و ألامىاٌ ججمُض زُغ بخللُل طلً

 اهخٓاع ٖلى مجبرا فُيىن  اللغوى هظه زهم بٖاصة ٖلى كاصع غير البىً ؤن ؤي:للخعبئت كابلت غير كروض -2

لت ؤي للبىً لِـ و هبير بكيل ألامىاٌ ججمُض مساَغ جٓهغ هىا و الؿضاص  .لخفاصحها ٍَغ

لت لالؾدثماعاث مىحهت كغوى هي:ألاحل طىيلت اللروض-ب  جلضع ٖلى ال هبيرة مبالغ جدخاج التي اإلاضي ٍَى

 فةن البىىن اللغوى هظه لُبُٗت هٓغا و ؾىت 20 غاًت بلى جمخض و ؾىىاث 7 الغالب في لىخضها، جفىق  حٗبئتها

ت خماصها اإلاخسههت، البىىن ابه جلىم لضي ٖليها جلىي  ال الخجاٍع ت مهاصع ٖلى اٖل لت و اصزاٍع  اإلاساَغ ٍَى

ل مً جضفٗها اللغوى لهظه الٗالُت  خُث حكترن اإلاساَغ هظه لخسفُف الىفُلت الىؾاثل ًٖ البدث بلى الخمٍى

ل، في ٖضة ماؾؿاث ل في الكغوٕ كبل ٖالُت كُمت طاث خلُلُت يماهاث بُلب جلىم ؤو الخمٍى  .ٖملُت الخمٍى

ل نُغ جبلى اإلاهاٖب هظه ول عغم  لم هظا لىً و قاج٘، بكيل اإلاؿخٗملت الُغق  بين مً الىالؾُيي الخمٍى

غ مً البىيي الىٓام ًمى٘ خُث  اللغوى، مً ألاهىإ هظه مهاٖب و ٖىاثم ججاوػ  مً له ٌؿمذ بكيل الخٍُى

غ هظا في الخجاعي  الاثخمان ًضزل  .الخٍُى

 :إلاًجاري  اللرض -2

 مٗضاث ؤو ؤو آالث بىي٘ طلً و كاهىهُا، ماهلت جإحير قغهت ؤو مالُت ماؾؿت ؤو بىيا بمىحبها ًلىم ٖملُت هى

ٌ  ؤي ٌ  بمياهُت م٘ ؤلاًجاع ؾبُل ٖلى مؿخٗملت ماؾؿت بدىػة ؤزغي  ماصًت ؤنى الفترة  اًتبض في ٖنها الخىاػ

 :والخالي زهاثهه و ؤلاًجاع، زمً حؿمى ٖليها مخفم ؤكؿاٍ ٖلى الدؿضًض ًخم و ٖليها، اإلاخٗاكض

 زمً قغاء جخًمً بإكؿاٍ بهما و واخضة، مغة لالؾدثماع الىلي اإلابلغ بةهفاق مُالبت غير اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت بّن  -

 .به اإلاغجبُت الاؾخغالٌ مهاٍعف و اإلااحغة للماؾؿت ٖلى حٗىص التي الفىاثض بلُه مًاف ألانل

 .الاؾخٗماٌ مً فلِ مؿخفُضة فهي اإلاؿخإحغة، ؤما له اإلااحغة للماؾؿت حٗىص ألانل ملىُت بّن  -

 اثُاجه حكتري  ؤن بما و ؤلاًجاع، ٖلض ججضًض جُلب ؤن بما زُاعاث، زالر اإلاؿخإحغة اإلااؾؿت ؤمام الٗلض في جهاًت -

 ألانل قغاء ًٖ و الخإحير ٖلض ججضًض ًٖ جمخى٘ ؤن بما و الٗلض في ٖليها اإلاىهىم اإلاخبلُت باللُمت ألانل

 .1اإلااحغة  للماؾؿت بعحاٖه و

 الخارحيت الخجارة لخمىيل املىحهت ثالثا: اللروض

ت في البىىن بخضزل مغجبُت اللغوى هظه جيىن  حؿمى  و الضولُت، الخجاعة ًٖ هاقئت ٖالكاث في اإلاالُت الدؿٍى

خماص  ججمُض في اإلاخمثلت و اإلاباقغ حٗاملهم ؤزىاء اإلاهضع و باإلاؿخىعص اإلاغجبُت اإلاكاول ًدل الظي اإلاؿدىضي بااٖل

 يماهاث للُغفين بظلً ًمثل فهى الٗلض، قغوٍ جُبُم بٗضم جخٗلم هؼاٖاث بًاٖت، ملابل ججمُض مالي، مبلغ

خماص  كهير ًيىن  الؼبىن و ًٖ هُابت بالضف٘ البىً ًخٗهض و اؾخالمها ًيخٓغ بًاٖت ملابل اٖخماص اإلاؿدىضي فااٖل

 .ألاحل
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 إلاكراطيت العمليت أهداف :الرابع املطلب

ت الضفاجغ بكفاٌ فٗىى الخىمُت، ٖىامل مً زًاعي  ٖامل البىىن ٖلى اإلااؾؿت بكباٌ بّن   للماؾؿت و الخجاٍع

ذ  و وان مهضعها، هُفما ألاػمت ٖلى لللًاء ؤلاكغاى بلى اإلااؾؿت هظه جلجإ ال إلاا بفالؾها، بٖالن و ٖمالها، حؿٍغ

 :ًلي ما بلى ؤلاكغايُت الٗملُت ؤهضاف جلؿُم ًمىً زمت مً

 :اكخصادًت أهداف-1

 .للماؾؿت اإلاالي العجؼ حغُُت-

ىُت الؿىق  جؼوٍض-  .ؤلاكهاء ٖىى باإلاىخجاث الَى

 .الغبذ مً مٗين مٗضٌ جدلُم-

 :احخماعيت أهداف -2

 . البُالت ٖلى اللًاء -

 .الاحخماُٖت الخُاة في صمجهم و مٗاقُا و احخماُٖا الٗماٌ مؿخىي  عف٘ -

 .1َلباجه جلبُت و خم٘إلاجبا الٗىاًت-

 اللروض طماهاث و مخاطر:الخامط املطلب

 اللروض أوال: مخاطر

 بصاعة لًٗف هدُجت الخٗاكضي الٗاثض ًٖ ؤلاكترايُت للٗملُت الفٗلي الٗاثض جللب صعحت هي الاثخماهُت اإلاساَغة

 الاكخهاصًت والٓغوف ؾُاصًت ألؾباب بما و الؿضاص، في الخإزغ ؤو الؿضاص ٖلى الٗمُل كضعة لٗضم ؤو البىً،

 ؤلاخهاثُت ألاؾالُب بٌٗ و الخللُضًت اإلاالُت اليؿب باؾخسضام الضعحت هظه جلاؽ و الاحخماُٖت، و الؿُاؾُت و

 :هي ؤؾاؾُت مساَغ ؾبٗت هىان ٖام بىحه . و 2 الاثخمان اللغاع الجساط هإؾاؽ

ٌ  ؤخض ٖلى البىً اؾخدىط ولما :الائخمان مخاطر -1  بغص الىفاء ًٖ اإلالترى عجؼ مساَغة ًخدمل اإلاغبدت ألانى

ش وفلا فىاثضه و الضًً  الضزل نافي ٖلى اإلاازغ ألاؾاس ي اإلاخغير هى الاثخمان زُغ ًيىن  و اإلادضصة، للخىاٍع

 الاكخهاصًت الٓغوف بلى اإلاساَغ هظه جغح٘ جإحُله،و ؤو الؿضاص ٖضم ًٖ اإلالىُت لخلىق  الؿىكُت اللُمت و

 الفغص كضعة وجسخلف الضًً، لخضمت اإلاخاخت الىلضًت الخضفلاث ٖلى ًازغ الظي للماؾؿت الدكغُل اإلاىار و الٗامت

ُف ٖلى جُغؤ التي للخغيراث وفلا الضًً عص ٖلى  بخدلُل البىىن جلىم الؿبب لهظا الفغص، زغوة نافي و الخْى

 3.كغى َلب ليل الاثخمان

زؿاثغ  جدلُم بضون  اللهير ألاحل في بالتزاماجه الىفاء ٖلى البىً كضعة ٖضم هدُجت جيكإ :الضيىلت مخاطر -2

ُف ٖلى اللضعة ٖضم ملمىؾت ؤو الخضفلاث  كهىع  خالت في جيكإ فهي مىاؾب، بكيل الؿاثلت ألامىاٌ جْى

 الفاثضة و مٗضالث حغير هدُجت جيىن  كض هما الخاعحت، الىلضًت الخضفلاث ملابلت ٖلى للبىً الضازلت الىلضًت

ٌ  بٌٗ البىىن جمخلً و .اإلاالُت ألاػماث و الاكخهاصي الغوىص خالت وفي الاثخمان الُلب ٖلى ًمىً  التي ألانى

اصة ًمىنها هما الؿُىلت اخخُاحاث لخلبُت فىعا بُٗها  .اللغوى ٍػ
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 خالت في للبىىن ملمىؾت زؿاثغ بلى جاصي التي و الفاثضة، مٗضالث جللباث هدُجت جيكإ :الفائدة صعر مخاطر -3

 :الخالُت مٗلىماث جخىفغ لم بطا زهىنا الاؾخسضاماث، م٘ اإلاىاعص آحاٌ جىافم ٖضم

 .الاؾخسضاماث ٖلى الٗاثض ومٗضٌ ألامىاٌ مهاصع جيلفت مٗضٌ -

 .والاؾخسضاماث اإلاىاعص آحاٌ بين الفجىة ًٖ الىاجج الٗاثض مٗضالث هُيل خؿاؾُت مٗضٌ -

 .الهامل هظا وزباث اؾخلغاع ومضي منها والٗاثض ألامىاٌ جيلفت بين الهامل -

مٗضالث  مؿخىي  ٖلى َغؤ التي للخغيراث الىلضًت الخضفلاث خؿاؾُت مضي في الفاثضة ؾٗغ مساَغ وجخمثل

هبذ الفاثضة، الخغير  م٘ َغصًت بٗالكت الفىاثض صزل نافي ًخإزغ و الفاثضة، إلاٗضٌ باليؿبت خؿاؾا ألانل ٍو

 .1الفاثضة مٗضالث ألاحل في كهير

ًدبٗها البىً،  التي الدكغُل لؿُاؾاث هدُجت اإلاياؾب حغير بلى جاصي ؤؾباب ٖضة جىحض :الدشغيل مخاطر -4

في البىً،  ابه ًلىم التي اإلاٗالجت ؤزُاء و اإلاباقغة الخيالُف ٖلى للغكابت الىفاءة جملً ال فبٌٗ البىىن  مْى

مخىك٘ مما  هى ٖما هبيرة بهىعة الدكغُل مهاٍعف في الخغير اخخماالث بلى الدكغُل مساَغ حكير هىظا و

 ٌؿبب

 البىً في وان هٓام بطا ما ٖلى ٌٗخمض الخُغ ٖلى الغكابت هجاح فةن مىه و البىً، كُمت و الضزل نافي اهسفاى

 .ال ؤم هفإ الخضماث و اإلاىخجاث جلضًم

 خُىما بااللتزاماث، الىفاء ٖلى البىً كضعة ٖضم اخخماٌ جمثل و :الالتزاماث صداد أو املال رأش مخاطر -5

ٌ  كُمت نافي في الىبير الاهسفاى بلى حكير اإلااٌ عؤؽ مساَغ ؤن ؤي ؾالبت، ملىُت خلىق  جىاحه  .ألانى

 ؤؾٗاع مساَغ مثل بيافُت مساَغ جخدمل الضولُت ألاوكُت م٘ جخٗامل التي البىىن بن :أخري  مخاطر -6

ل همساَغ البلض مساَغ هظلً و الهغف  اإلااٌ وعؤؽ الفاثضة زؿاعة ؤو مدلُت ٖملت بلى ألاحىبُت الٗملت جدٍى

ني الاكخهاص جهِب التي الىؿاص مىحاث بلى بيافت الضولُت، باللغوى الخام ألانلي  .2هيل الَى

 البىكيت ثاهيا: الظماهاث

 ؤحل اإلالتريت مً اإلااؾؿاث مً وافُت يماهاث َلب بلى البىً ًلجا لللغى، مالػما ٖىهغا ًٓل الخُغ ؤن بما

اصة ٌ  بالًماهاث ًلهض و.الاخخُاٍ ٍػ  ملابل الخهٌى ٖلى للبىً لخلضًمها اؾخٗضاصه الٗمُل ًبضي التي ألانى

 بُ٘ خم البىً مً ًهبذ فىاثضه ؤو اللغى ؾضاص في فكله خالت وفي فُه، الخهغف للٗمُل ًجىػ  ال و كغى،

ين بلى الًماهاث جهيُف ًمىً و .مؿخدلاجه الؾترصاص اإلاغهىن  ألانل  : هٖى

 اإلاضًً بدؿضًض ٌٗضون  بمىحبه الظي و ألاشخام، به ًلىم الظي الخٗهض ٖلى جغجىؼ :الشخصيت الظماهاث -1

ش في التزاماجه باٌ الىفاء ٖلى كضعجه ٖضم خالت في  به اإلاضًً ًلىم ؤن ًمىً ال الصخص ي فالًمان الاؾخدلاق جاٍع

 :الًمان بلى مً الىٕى هظا هلؿم ؤن ًمىً ٖلُه و الًامً، بضوع  ًلىم زالثا شخها ًخُلب وبهما شخهُا،

 ٖىض ابه الىفاء ٌؿخُ٘ لم بطا البىً اججاه اإلاضًً التزاماث بدىفُظ مٗين شخو بمىحبها ًلتزم ؤن هي :الكفالت -أ

 ٌ  ؤلالتزام بضكت َبُٗت ومخًمىا مىخىبا ًيىن  ؤن ًيبغي شخص ي هًمان ألهمُتها هٓغا و اؾخدلاكها، آحاٌ خلى
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 ؤلالتزام هما خضوص و ؤهمُت بلى بيافت اليافل، الصخو و اإلاضًً ومضجه،الصخو الًمان مىيٕى ًمـ وؤن

اث مُٗىت كترة زالٌ وآحاله والتزامه الضًً بمبلغ اإلاضًً بٖالم يغوعة ٖلى اإلاسخلفت ألاهٓمت ججبر  لخفاصي اإلاىاٖػ

 .الٗمالء و البىىن بين الخفاهم ؾىء ًٖ الىاحمت

ت وعكت حؿضًض بمىحبه ًخٗهض مٗين شخو َغف مً مىخىب التزام هى :الاحخياطي الظمان -ب حؼء  ؤو ججاٍع

سخلف الدؿضًض ٖليها اإلاىكٗين ؤخض كضعة ٖضم خالت في منها  اإلاغجبُت الضًىن  ٖلى ًُبم وىهه في الىفالت ًٖ ٍو

ت باألوعاق خماص" جإمين "جهيُف ًمىً هما الكُياث، و الؿفخجت ألمغ، هؿىض الخجاٍع  شخص ي هًمان  الٖا

خماص مً اإلاؿخفُض لخؿاب الخإمين ماؾؿت جلىم خماص بمبلغ الىفاء زُغ لخغُُت الٖا  .الٖا

 مً واؾٗت كاثمت في وجخمثل هًمان اإلالضم الص يء مىيٕى ٖلى جغجىؼ يماهاث هي :الحليليت الظماهاث -2

ل ؾبُل ٖلى لِـ و الغهً ؾبُل ٖلى ألاقُاء هظه وحُٗى والٗلاعاث، الخجهيزاث و الؿل٘  اإلالىُت،يماها جدٍى

ٌ  هظه ًبُ٘ ؤن للبىً ًمىً اللغى، الؾترصاص  هظه جُبم و اللغى، اؾترصاص اؾخدالت مً الخإهض بمجغص ألانى

 :نىفين بلى الًمان هظا ًىلؿم و لئلؾدثماع، اإلاىحهت اللغوى ٖلى الًماهاث

ين بلى بضوعه ًىلؿم و :الحيازي  الرهً -ؤ  :هٖى

 خُث ًجب البًاج٘، و اإلاٗضاث و ألاصواث ٖلى ٌؿغي :بالخجهيزاث الخانت اإلاٗضاث و لؤلصواث خُاػي  عهً -

 .للخلف كابلت غير اإلاغهىهت البًاٖت جيىن  ؾالمتها،وؤن همً الخإهض البىً ٖلى

ت اإلااؾؿت ؤو الخجاعي  اإلادل عهً هى:الخجاعي  للمدل الخُاػي  الغهً - ٖلض  بمىحب البىً، لهالر الخجاٍع

ٌ  خؿب مسجل ت اللاهىهُت لؤلخيام وفلا ألانى  .الؿاٍع

 ؤن ًمىً خُث لضًىه وفاءا ٖلاع ٖلى ُٖيُا خلا البىً بمىحبه ًىدؿب الظي الٗلض هى:العلاري  الرهً -ب

 اإلاغجبت في له الخالُين الضاثىين ٖلى مخلضما طلً في مخلضما وان، ًض ؤي في الٗلاع طلً زمً مً صًىه ٌؿخىفي

 ؤفًل ًمثل الٗلاعي  الغهً بالخالي و الٗلني، اإلاؼاص في للبُ٘ كابال و للخٗامل، نالخا ًيىن  ؤن الٗلاع لهظا ًيبغي و 

 جىبُه وبٗض للبىً ًمىً اإلاضًً ٌؿضص لم و الضًً اؾخدلاق ؤحل خل بطا و البىىُت اللغوى جًمً التي الهُغ

 .1مىه الٗلاع ملىُت ًتٕر ؤن اإلاضًً

ُفت كغوى قيل في للمؿدثمٍغً مىدها و وصاج٘ قيل في اإلاضزغاث ججمُ٘ ٖملُت حٗخبر  بىً، ألاؾاؾُت ألي الْى

 ازخالف خؿب ألازغي و اإلاهاصع حٗضصث مهما إلًغاصاجه الغثِس ي اإلادىع  ًمثل الٗملُت هظه ًٖ اإلاخىلض الٗاثض و

ل مىيٕى َبُٗت خؿب و مضتها، و ؤهضافها َبُٗتها،  . ًإزظها التي ألاقياٌ و الخمٍى

 منها و للخض حاهضة حؿعى البىىن فىجض اإلاهاصع، مسخلفت اإلاساَغ مً جسلى ال اللغوى مىذ ٖملُت ؤّن  هم

َلب  و خلىكه، و البىً ؤمىاٌ حؿير يىابِ ٖضة بىي٘ هظا و ؤلاميان، كضع آزاعها مً الخسفُف مداولت

 .لضًه ؤماهت باٖخباعها اإلاىصٖين ألمىاٌ خماًت ألازُاع هظه إلاىاحهت يماهاث

 إلاكراض صياصت :الثالث املبحث

 لٗملُت مىذ ؤهبر بهخماما جىلي اجهفة البىىن، بًغاصاث مً هبيرة خهت ًمثل اللغوى مً اإلاخىلض الٗاثض ؤن بما

اث ٖىض مغجفٗت ٖىاثض جدلُم و اللغوى مدفٓت لؿالمت مالثمت ؾُاؾاث وي٘ زالٌ مً اللغوى  ؤكل مؿخٍى

 .الاثخمان مىذ للغاعاث اإلاهاخبت اإلاساَغ مً ممىىت
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 اللروض في الاصدثمار ماهيت:ألاول  املطلب

 ًمىً اإلاالُت و مىاعصها وافت بلُه جىحه ألن البىىن جإمل الظي ألاؾاس ي الاؾدثماع هى اللغوى في الاؾدثماع

اث زالر بلى الاؾدثماعاث جلؿُم  :مجمٖى

 الاخخُاَي و اإلاغهؼي، البىً لضي ألاعنضة و الىلضًت ؤمثلتها و الؿُىلت جىفير حؿتهضف :ألاولى املجمىعت -

 ٌ  .الىلضًت( الثاهىي )ألانى

 .اللغوى في جخمثل و الغبذ جدلُم ٌؿتهضف :الثاهيت املجمىعت -

ٌ  للىٕى جضُٖما ؤو الثاوي، الىٕى هفاًت لٗضم البىىن بليها جلجإ :الثالثت املجمىعت -  في ؤلاؾدثماعاث جخمثل و ألاو

 .الؿُىلت هلو لخغُُت الغبذ مً كضع جدلم التي

 الىلدًت ألاصىل  في الاصدثمارأوال: 

ض ال ؤن ًيبغي اصة إلاىاحهت ًىفي ٖما البىً زؼاثً في الىلضًت عنُض ًٍؼ  ًٖ ؤلاًضاٖاث،  اإلاسخىباث في مخىكٗت ٍػ

ىت في الىلضًت حٗخبر خُث الُىاعت، مىاحهت و  خؿب ًخىكف حجمه الظي و اللاهىوي، الاخخُاَي يمً الخٍؼ

 مضي فُخىكف ٖلى الثاهىي  الاخخُاَي ؤما.اإلاغهؼي  البىً وبين بِىه جفهل التي اإلاؿافت و البىً وصاج٘ هُيل

ٌ  ؾهىلت مضي و الىصاج٘، جضبضب  اإلاالثم قإن اإلاؿخىي  في اإلاغهؼي  البىً ؾُاؾت و بيافُت مىاعص ٖلى الخهى

اصة للؿُىلت، ٌ  مً الثاهىي  الاخخُاَي ًخمثل ما ٖو ىت هإطوهاث هلضًت قبه ؤنى  لبىىن كغوى ملضمت ؤو الخٍؼ

ت ت الخؿاباث ؤعنضة بلى بيافت الُلب، ٖىض مؿخدلت ؤزغي  ججاٍع  جدذ   قُياث ألازغي و البىىن لضي الجاٍع

 .1الخدهُل 

 املاليت ألاوراق في ثاهيا: الاصدثمار

مٗخبر                    ٖاثض جدلُم بلى منها البىً حهضف التي اإلاالُت ألاوعاق مدفٓت بلى اإلاىحهت اإلاالُت اإلاسههاث هي

 .اللغوى َلباث هفاًت ٖضم هى الخسهو لهظا البىً لجىء وؾبب الؿُىلت، هلو يض و إلؾخسضامها للىكاًت

 اللروض في ثالثا: الاصدثمار

ت للبىىن باليؿبت حاطبُت ؤهثر اللغوى حٗخبر  ملاعهت باإلؾدثماعاث ٖنها اإلاخىلض الٗاثض مٗضٌ العجفإ الخجاٍع

 :بلى جهىف و ألازغي،

ماٌ ميكأث كغوى جمثل:ألاعمال ميشآث كروض -أ ت و الهىاُٖت ألٖا  مدفٓت مً ألاهبر الجاهب الخجاٍع

 وؿبت ًمثل مٗىى بغنُض اإلايكإة اخخفاّ يغوعة ؤلاكغاى ٖلض في ٌكتٍر ما وغالبا الخجاعي، للبىً اللغوى

 هى ألاؾاس ي اإلاٗضٌ ًيىن  ما ٖاصة و عهً، جلضًم ٌكتٍر ال ما غالبا و اللغى، كُمت مً ℅ 20 بلى جهل كض

 .الفاثضة إلاٗضالث ألاصوى الخض

ا ؤهثرها و :الخارحيت الخجارة جمىيل كروض -ب  ًدغعها ؤقهغ بًٗت بٗض اإلاؿخدلت و "اإلالبىلت الىمبُالت "قُٖى

ش في لدؿضًضها ٌؿخٗض الخجاعي  البىً ٌٗخمضها و اإلاهضع، لهالر اإلاؿخىعص  ٖملُت فخبضو اؾخدلاكها، جاٍع

 .الٗمُل لخؿاب البىً مً مباقغة ممىلت واهذ لى هما ؤلاؾخيراص

 ٖاصة و للؿماؾغة، البىً ًلضمها ألاحل كهيرة كغوى هي :املاليت باألوراق املخعاملين و الضماصرة كروض -ج

ش بضون  حُٗى ما  ألاوعاق ؤن ؤي وكذ، ؤي في اللغى بلُمت اإلاُالبت في الخم البىً ٌُٗي مما بؾخدلاق جاٍع
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 .اللغى للُمت عهً حٗخبر اإلالتريين بىاؾُت اإلاكتراة اإلاالُت

ُف قغواث و اإلاخسههت البىىن ٖليها جخدهل التي اللغوى هي :املاليت املؤصضاث كروض -د  ألامىاٌ جْى

ت البىىن ههِب مً جيىن  ما ٖاصة و  .الىبيرة الخجاٍع

 هٓغا و ؤزغي، بىىن جدخاحه الظي و البىً لضي الفاثٌ الاخخُاَي في وجخمثل :الخجاريت البىىك كروض -ٌ

ت الخيالُف إلادضوصًت  وؿبُا مىسفًا ًيىن  الفاثضة مٗضٌ فةن ؾضاصها، ٖضم مساَغ هظا و لها اإلاهاخبت ؤلاصاٍع

ش ججضًض في البىً ًماو٘ ال و  .ألازغي  اللغوى ٖلى الُلب هلو بطا زهىنا بؾخدلاكها جاٍع

 مؿاهنهم ٖلى جدؿِىاث بصزاٌ مٗمغة، ؾل٘ قغاء بغغى لؤلفغاص اإلالضمت اللغوى هي:املضتهلكين كروض -و

ت صفٗاث ٖلى اللغوى هظه حؿضص ما ٖاصة و  .1قهٍغ

ت و الؼعاُٖت اللغوى هىان اللغوى هظه بلى بيافت  .آهفا طهغث والتي الٗلاٍع

 فيها املؤثرة العىامل و لإلكراض الرئيضيت الضياصت:الثاوي املطلب

 إلاكراض صياصت -1

ٌ  ًضوع  ؤلاكغاى كغاع مدىع  بن  لظلً الخٗلُض و الخُىعة جىمً هىا و عفًه، ؤو اللغى مىذ ٖلى اإلاىافلت خى

 اإلالُضة الخفانُل في جضزل وال الٗمىمُاث في جبدث و حامضة، غير مغهت جيىن  ؤن ؤلاكغاى ؾُاؾت ٖلى

 :ًلي ما جدلُم بلى الؿُاؾت هظه ضفهو  للٗمل

 .البىً ًمىدها التي اللغوى ؾالمت -ؤ

 .مغض ي ٖاثض جدلُم و البىً ؤوكُت جىمُت -ب

 .2مغاخلها وافت في ؤلاكغاى ٖملُت ٖلى اإلاؿخمغة الغكابت جإمين -ج

  آلزغ مً بزخالفها مً الغم ٖلى ؤلاكغاى ؾُاؾاث بن
ّ
اع في جخفم اجهؤ بال ا اإلايىن  الٗام ؤلَا  ًمىً و ا،تهإلادخٍى

 :ًلي ما في الؿُاؾت هظه ميىهاث جدضًض

 لإلكراض املخاحت ألامىال أوال: حجم

ض ال ؤن هي و  كغوى وصاج٘ و مً اإلاخاخت اإلاىاعص مً مُٗىت وؿبت ًٖ لخٓت ؤي في لللغوى اليلُت اللُمت جٍؼ

ىسفٌ ًغجف٘ مغهت ؾُاؾت فهي اإلااٌ، عؤؽ و  بهسفاى العجفإ و وفلا اللغوى في الاؾدثماع حجم ْلها في ٍو

 ووصاج٘ جدذ الُلب وصاج٘ ؤغلبُتها وىن  البىً في الىصاج٘ بؾخلغاع مضي ٖلى مخىكف هظا و اإلاىاعص، جلً حجم في

 خالت الىؿاص في وزفًه البىً، ؾُىلت ًًٗف ججاوػ  صون  الغواج في اليؿبت هظه جدلُم بيبعي و الخىفير،

 .3اإلاىافؿت البىىن بين الؿاثض الدجم خضوص في

 البىك حاهب مً امللبىلت الظماهاث ثاهيا: جحدًد

ٌ  باليؿبت الًمان هامل وهظا كبىلها ًمىً التي الًماهاث بخدضًض البىً ًلىم  إلاىذ اإلالضمت لؤلنى

 .الؿىق  في كبىلها ومضي اإلاسخلفت و اإلادُُت الٓغوف ٖلى وجخىكف.الاثخمان

 اللرار اجخاذ ثالثا: مضخىياث

                                                           
.215 -210م  ممغح٘ ؾابم، "اجخاذ اللرار إدارة البىىك الخجاريت:مدخل"مىير ابغاهُم هىضي،  1  

.209مغح٘ ؾابم، م "،إدارة الائخمان "ٖبض اإلاُٗي عيا ؤعقض، 
2  

.    216، بخهغف، م ابممغح٘ ؾ ،ادارة البىىك الخجاريت:مدخل اجخاذ اللرار"مىير ببغاهُم هىضي،  3  
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اث ليافت اإلامىىخت الؿلُت ؤلاكغاى ؾُاؾت جىضر ت اإلاؿخٍى ٖلى مىذ  اإلاىافلت كغاع اجساط ًٖ اإلاؿاولت ؤلاصاٍع

اث هظه جدضًض ًيبغي عفًه،و ؤو اللغى وافت  بدث في الٗلُا ؤلاصاعة وكذ يُإ ٖضم ًىفل بما اإلاؿخٍى

ض ال التي الغوجُيُت اللغوى اللغوى، خُث ؤن مضًغ  مؿخىي  ٖلى اجهبكإ اللغاع ًخسظ مٗين خض ًٖ كُمتها جٍؼ

لُا كغوى جىي٘ خُث فيها للبدث مكيلت لجىت ٖلى جداٌ منها البٌٗ و اللغوى، مضًغ صاثغة ؤو الفٕغ  صهُا ٖو

ت حؿخضعي التي الفٗاٌ الخىُٓم مباصت م٘ ًخماش ى ما الخسهو، وهظا هظا لدجم اللغوى في  في اجساط الؿٖغ

 1.الؿلُاث جفىٌٍ زالٌ مً الٗلُا ؤلاصاعة ٖلى جسفُف الٗبء و اللغاع

 اللروض حشكيلت رابعا:

٘  ٖلى ًترجب ٘ـوالخى الٗاثض ٖلى  ٖىس ي ؤزغ  جغن صون  اإلاساَغ في جسفٌُ ثماعاثـؤلاؾخ جىَى ش  وفلا َى  لخاٍع

٘ ؤو اللغى، بلُه اإلاىحه لليكاٍ الجغغافي اإلاىك٘ ؤؾاؽ ٖلى ؤو ؤلاؾخدلاق،  في اليكاٍ خُث و للُاٖاث الخىَى

 ٌ الخىمُت  إلالخًُاث  وفلا  جخدضص الاكخهاص  كُاٖاث   إلاسخلف اإلاىحهت اإلاالُت  اإلاىاعص وؿبت الىامُت  الضو

 .ؤلاكخهاصًت

 إلاكراض خامضا: شروط

 :ٖلى ؤلاكغاى ؾُاؾاث جىو ؤن ًيبغي

 .جلضًمه للبىً ًمىً الظي اللغى للُمت ؤكص ى خض -

ش ؤكص ى خض -  .اللغوى اؾخدلاق لخاٍع

ل اؾتراجُجُه بجبإ -  .اللغى مضة َىاٌ زابذ بمٗضٌ الالتزام ؤو الفاثضة مٗضٌ جدٍى

ٌ  وؤهىإ اللغى، لًمان عهً بخلضًم الٗمُل مُالبت فيها ًيبغي التي الٓغوف -  اللغى وبيؿبت اإلالبىلت ألانى

 .اإلاغهىن  ألانل كُمت بلى

 البىً خم ٖلى الاكتراى ٖلض في الىو ؤو للٗمُل، هًامً زالث َغف لخلضًم اإلاؿخدلاث لًمان بضاثل -

 .2 للٗلض قٍغ بإي الٗمُل بزالٌ فىع  اللغى كُمت اؾترصاص في

 اللروض مخابعت صادصا:

 نٗىباث مدخملت في ؤي الهدكاف مخابٗخه و اللغى مىذ في بجباٖها، الىاحب ؤلاحغاءاث ؤلاكغاى ؾُاؾت جدضص

ٌ  ابه اإلاؿمىح الخإزير ؤًام جدضًض و الؿضاص،  اإلاخإزغ م٘ الٗمُل فيها الخفاوى الىاحب الخاالث و ألاكؿاٍ للبى

ل ؤو ب ٖغى هُفُت و لللًاء، اإلاىيٕى جدٍى  .3 الٗلُا  ؤلاصاعة ٖلى اإلاخٗثرة اللغوى وجبٍى

 اللرض ملفاث صابعا:

 :ًلي ما اللغى ملف ًخًمً

 .الٗمُل َغف مً مىكٗا و مٗبإ ًيىن  و ؤلاكغاى َلب -

 . الخجاعي  للسجل لؤلنل مُابلت وسخت -

ين لؤلشخام ألاؾاس ي اللاهىن  -  .اإلاٗىٍى

ني الهىضوق  اججاه الؼبىن  ويُٗت جٓهغ وزُلت -  .الاحخماُٖت للخإمُىاث الَى

                                                           
.216مغح٘ ؾابم، بخهغف، م  ،إدارة الائخمان""ٖبض اإلاُٗي عيا ؤعقُض،  1  

.218مغح٘ ؾابم، م  :مضزل اجساط اللغاع"،ادارة البىىك الخجاريت"مىير ابغاهُم هىضي،  2
  

.124، مغح٘ ؾابم، م "البىىك الشاملت:عمليتها وادارتها"ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض  3  
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 .ألامىاٌ و الٗلاع ؤو اإلادل ملىُت قهاصة مً وسخت -

ٌ  و اإلاداؾبُت اإلايزاهُت - ت اإلاىاػهاث ؤو ألازيرة الثالر للؿىىاث الىخاثج خؿاباث حضو  للميكإة باليؿبت الخلضًٍغ

 .الخضًثت

 .البىً م٘ ٖالكخه في الٗمُل مىكف ًٖ صوعي ملخو -

غ ؤي -  .الٗمُل بكإن الغير مً البىً ٖلُه خهل جلٍغ

 .ألازغي  البىىن اججاه الؼبىن  ويُٗت -

 .اكخهاصًت جلىُت صعاؾت :الاؾدثماع كغوى لُلباث باليؿبت ؤما -

ت مبُٗاث حٗىـ وزُلت -  1 جلضًٍغ

 إلاكراض صياصت في املؤثرة العىامل -2

ت ؤلاكغاى ؾُاؾت جخإزغ  :منها هظهغ الٗىامل مً بمجمٖى

 البىك رأصمال :أوال

 :هما مهمين لؿببين اإلااٌ بغؤؽ ؤلاكغاى ؾُاؾت جخإزغ

 عؤؽ ػاص فيلما ٖلُه و الىصاج٘، بلى اللغوى زؿاثغ حؿغب إلاى٘ هداحؼ واخخُاَُاجه اإلااٌ عؤؽ ٌؿخسضم -أ

 .اإلاساَغ جدمل ٖلى البىً فضعة ػاصث ولما الاخخُاَاث و اإلااٌ

 . للسخب ٖغيت لِؿىا الاخخُاَاث و ألهه اللغوى ؤحل بَالت في اإلااٌ عؤؽ ٌؿاٖض هما

 البىً لضي ماٌ عؤؽ بىحىص اٖخلاصهم ؤن خُث اإلالتريين، و اإلاىصٖين ول لضي اإلااٌ لغؤؽ الىفس ي الضوع  -ب

 2 . الاكخهاصًت اإلاهاٖب مىاحهت ٖلى ًدفؼهم

 الكخصادًت ألاوطاع و الظروف ثاهيا:

خباع في ألازظ م٘ الاكخهاصي اليكاٍ بضوعة مباقغ بكيل و اللغوى ؤهىإ مٗٓم ٖلى الُلب ًازغ  الٖا

 جازغ هما.قهٍغً ؤو بكهغ ؤلاكتراى مىؾم بٗض وجيخهي الاكخهاصًت الضوعة كبل ٖاصة جبضؤ البىً وكاٍ صوعة ؤن

 3. الؿىاء ٖلى ؤلاكغاى و ؤلاًضإ مجاالث في اإلاهغفي اليكاٍ حجم ٖلى مباقغ بكيل و الىؿاص و الغواج خاالث

 البىك ًخدمها التي املىطلت حاحاث ثالثا:

 ًٖ فهى مؿاوٌ فيها، ٌٗمل التي للمىُلت مهغفُت زضماث مً ًاصًه ما ؤؾاؽ ٖلى الٗمل للبىً ججيز الضولت بّن 

غ اللغوى بخلضًم اإلاىُلت جىمُت في ٌؿاهم و للكغوٍ، اإلاؿخىفُت ؤلاكغاى َلباث جلبُت وجىؾُ٘  لخٍُى

ماالللاثمت،وي مىٓماث ض ألٖا  .اإلاؿخلبل في بًضاٖها مً ًٍؼ

ُت بّن  ٖمىما ُت و حجم خؿب جسخلف حجمها و اللغوى هٖى  .اإلاىُلت وكاٍ هٖى

 الىلدًت الضلطاث و املركسي  البىك صياصاث رابعا:

ٌ  الىلضًت، الؿُاؾت فتراث في ت البىىن جداو اصة الخجاٍع  ؤما البىً ؤلاكغاى، قغوٍ جدلُم ٍَغم ًٖ كغويها ٍػ

ت ًدب٘ فهى اإلاغهؼي  ُت و الىمُت الغكابت ؤؾالُب مجمٖى ُت و حجم ٖلى اإلاازغة الىٖى مثل الخدىم  الاثخمان هٖى

                                                           
ض وىعجل،   .5/7/2007-4ألاعصهُت اإلاىٗلضة في الفترة  حامٗت فُال صلفُا"املؤجمر العلمي الضىىي"، هماٌ عػٍم، فٍغ 1

  

.391ؾُٗض ؤهىع ؾلُان، مغح٘ ؾابم، بخهغف، م مدمض   2  

.104، م 2000مهغ، صون َبٗت، الضاع الجامُٗت، " العىملت و اكخصادًاث البىىك" ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض،   3  
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 خضوص كهىي  وي٘ بلى بيافت الخهم، ؾٗغ و الفاثضة ؾٗغ جدضًض و اللاهىهُت الؿُىلت و الاخخُاَي في اليؿبي

 1 . اللغوى مً مسخلفت ألهىإ

 

 

 طبيعتها و هىعيتها الىدائع، حجم خامضا:

ُفها في البىً ػاص ولىا الىصاج٘ حجم اػصاص ولما  لٗمالء الىصاج٘ مملىهت واهذ ولما و الاؾدثماع، و ؤلاكغاى في جْى

ل بثخمان مىذ في البىً كضعة ػاصث ولما مسخلفىن   . ألاحل ٍَى

ض هظا ول و ُف في البىً مغوهت مً ًٍؼ اصة مخٗضصة، حغغافُت مىاَم في وكاَه واهدكاع الىصاج٘، جْى  ًلابل ما ٖو

لت اللغوى البىً لت بىصاج٘ ألاحل ٍَى  صعحت فةّن  مىه و اللهير لؤلحل باليؿبت الص يء هفـ و ألاحل، ٍَى

 .الاكغايُت البىً ؾُاؾت ٖلى جازغ زانُت ؤهم هي الىصاج٘ اؾخلغاع

 الطىيل و اللصير ألاحل في الضيىلت احخياحاث صادصا:

ت طاث ألامىع  مً الؿُىلت حٗخبر  نىعة في ؾىاء بإمىاله البىً اخخفٔ ما بطا و جدلُلها، بلى البىً ٌؿعى ألاولٍى

ٌ  ؤو هلضًت ل كابلت ؤو ؾاثلت ؤنى  .ؤلاكغاى حجم مً ًللل فةهه للخدٍى

 الربحيت صابعا: مخطلباث

 ؤهثر ٖلى ؤعباح بداحت هي التي و البىىن فٗلى ؤلاكغاى، ؾُاؾت لغؾم مهم ٖامل و للبىً عثِس ي هضف هى الغبذ

 البىً ما ًخدمله عغم مدؿاهلت، بكغايُت ؾُاؾت جيخهج ؤن البىً( بصاعة ٖلى اإلاؿاهمين يغِ )هدُجت غيرها مً

 .بيافُت مساَغ مً طلً للاء

  املىرد جكلفت ثامىا:

 واهذ البىً ولما حجم هبر ولما خُث الالػمت، اإلاىاعص جىفير ٖلى البىً للضعة صالت اإلامىىح ؤلاكغاى حجم بّن 

ُف في ؤهبر ؤلاصاعة مغوهت ت فالىصاج٘ الهغيرة، البىىن مً ؤفًل بهىعة اإلاىاعص جْى  مً ميلفت للبىً الخجاٍع

فين، مغجباث و ؤلالىتروهُت الخؿاباث اؾخسضام خُث ت هي الىصاج٘ حٗخبر ألحل الىصاج٘ ؤما اإلاْى الٗىهغ  اإلاضفٖى

 الخيلفت. في ألاؾاس ي

 ألاخري  املاليت املؤصضاث بين و بينها البىىك جاصعا: جىافط

لذ ولما
ّ
ٌ  جؼاخمها كّل  البىىن، بين اإلاىافؿت ك ؿغي هظا في الدكضص هدى مالذ و الٗمالء، ٖلى للخهى  كغويها َو

 .ألازغي  اإلاالُت ماؾؿاث و البىىن بين اإلاىافؿت ٖلى الىي٘

 إلاكراض عمليت عً املضؤولين البىك مىظفي كدرة :عاشرا

فين مهاعاث و زبراث همذ ولما  اللغوى،ولما اؾخُاٖىا مىذ و الٗمالء ويُٗت جدلُل في جسهههم واػصاص اإلاْى

 فةّن  بالخالي ؤلاكغاى و مغاكبت مً جمىىىا و الاثخماوي، للمغهؼ ؤصق جلضًغ بلى جىنلىا و ؤفًل ٖمالء بزخُاع

خباع بىٓغ جإزظ ؤلاكغاى ؾُاؾت  .2زبراث و مهاعاث و كضعاث مً البىً لضي ًخىفغ ما الٖا

 الاكتراض طلباث جحليل:الثالث املطلب

                                                           
.393-392م م مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان، مغح٘ ؾبم طهغه،   1  

.396 -395م م مغح٘ ؾابم، بخهغف،  ،إدارة البىىك""مدمض ؾُٗض ؤهىع ؾلُان،  2  
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الهاث زالٌ مً ؤو شخهُا بما اإلادخملين و الخالُين بالٗمالء الاجهاٌ البىً ٖلى ًيبغي  إلخاَتهم بإهىإ ؤلٖا

اصة ألحل اإلاخاخت، اللغوى  خالت عغبتهم في في و مٗه، للخٗامل ٖمالء بغغاء و بالبىً الخالُين الٗمالء جمؿً ٍػ

 ٌ  جدلُلها طاجه و الٗمُل ًٖ و اللغى، مً الغغى ًٖ مٗلىماث و بُاهاث حم٘ البىً كغوى،ٖلى ٖلى الخهى

 .للخفاوى هإؾاؽ

 

 اللرض مً الغرض أوال:

ل ألاحل كهيرة كغوى في جخمثل ؤلاكغاى َلباث غلب بّن   الخاحت العجفإ هظه جغح٘ و الٗامل اإلااٌ عؤؽ لخمٍى

 اإلاىاعص اإلاالُت جفىق  جىػَٗاث اإلااؾؿت، بحغاءاث زؿاثغ اإلاىؾمُت،مىاحهت الاخخُاَاث اليكاٍ، همى مٗضٌ

ٌ  في والفكل اإلاخاخت ل مهاصع ٖلى الخهى لت جمٍى ل ألاحل ٍَى ٌ  لخمٍى لُه .الثابخت ألانى  كض ًغخب البىً فةّن  ٖو

 بلى مٗلىماث ؤلاكغاى كغاع ًدخاج خُث ألازغي، الثالزت لؤلغغاى جلضًمها في ًترصص بِىما ألاولين، بالغغيين

 .اليكاٍ غلُه ؾُىحه الظي اليكاٍ و الٗمُل بيافُت ًٖ

لت اللغوى خالت في ؤما ماٌ، بميكأث الخانت و ألاحل ٍَى  الهُيل اإلاالي في جىاػن  جدلُم ؤحل مً جيىن  التي و ألٖا

ٌ  نٗىبت ؤو  .اللغوى مىذ في ًترصص ال فالبىً الٗمىم ٖلى ؤزغي، مهاصع مً ؤمىاٌ ٖلى الخهى

 اللرض ملدم مً معلىماث على الحصىل  :ثاهيا

له  ؾبم التي بلُه،البىىن ًضٖى الظي الؿبب اللغى، كُمت الاكتراى َلب ًخًمً ؤن يغوعة ٖلى بيافت

ٌ  البىً منها، ٖلى الكتراى  :الٗمُل جسو مٗلىماث ٖلى الخهى

ش ًخٗلم ما ول زالٌ مً طلً و:الضداد على العميل كدرة -أ  عبدُت ًماعؾه، الظي اليكاٍ في الٗمُل بخاٍع

ل ؾهىلت و الؿُىلت و الىلضًت عنُض مخىؾِ وكاَه، ٌ  جدٍى ل اللبلت ألانى  .زؿاثغ بضون  الىلضي للخدٍى

 ؾبم اللغى )الظي اؾخدلاق لخٓت مىظ الؿضاص في الٗمُل عغبت مً ٖليها الخىم ًمىً:العميل شخصيت -ب

 مً الاؾخٗالم البىً ٌؿخُُ٘ ؤلاكتراى، له ٌؿبم لم غضا ؤما ؾضاصها، ًخم ؤن بلى الفىاثض و ٖلُه( خهل ًٖ

 .مٗها اإلاخٗاملين اإلاىعصًً مً ؤو ألازغي  البىىن

 زلت ػاصث ولما اليؿبت هظه اعجفٗذ ولما و اإلاخاخت، اإلاالُت اإلاىاعص بحمالي ٖلى اإلالىُت وؿبت وهى:املال رأش -ج

 .الٗمُل مً مؿخدلاجه اؾترصاص بمياهُت في البىً

ٌ  هي:الرهىهاث -د  في فيها الخهغف له ًجىػ  وال هًمان، للبىً لخلضًمها اؾخٗضاصه الٗمُل ًبضي التي ألانى

 اإلاغهىن  ألانل بُ٘ البىً خم مً ًهبذ فىاثضه ؤو اللغى ؾضاص في الٗمُل فكل بطا و ألاخىاٌ، مً خاٌ ؤي

 .مؿخدلاجه الؾترصاص

 .1 الؿضاص ٖلى ملضعجه و الٗمُل وكاٍ ٖلى جازغ التي و الؿاثضة، الاكخهاصًت الخالت ؤي:املحيطت الظروف -ٌ

 املخاحت البياهاث جحليل :ثالثا

 اللغى و َلب بكإن الؿلُم اللغاع اجساط له ًدؿنى ختى جدلُلها ٖلُه ًخٗين اإلاخاخت اإلاٗلىماث البىً حم٘ بٗض

ٌ  الخدلُل ٌؿتهضف ما ٖاصة  :الخالُت ألاؾئلت بحاباث ٖلى الخهى
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ٗاث م٘ الاكتراى َلب ًخٗاعى (هل1 الخانت  البىً ؤؾاؾُاث ؤو اإلاغهؼي  البىً لىاثذ م٘ ؤو الدكَغ

 باالكتراى؟

 الٗمُل؟ بكغاى ٖلى اإلاترجبت اإلاساَغ حجم هى ما (2

 منها؟ الخللُل ؤو اإلاساَغ هظه ججىب ًمىً (هل3

 اللغى؟ ٖلى اإلاُلىب الٗاثض حجم هى ما (4

ٗاث جلط ي :اللرض كاهىهيت -أ  ـب الدكَغ

 ناخب الخجاعي  البىً سجالث و خؿاباث بفدو اإلاسخهىن  اإلاغهؼي  البىً إلافدص ي اللغى جلضًم ٖضم-

 .الكإن

 ًخمثل خُث اإلابيُت الٗلاعاث لكغاء اإلاىحهت اللغوى و بالبىً، للٗاملين اإلالضمت لللغوى ألاكص ى الخض وي٘-

ت وؿبت في ألاكص ى الخض  .الٗلاع كُمت مً مئٍى

ض كغوى جلضًم مً البىً مى٘-  .الاخخُاَاث و عؤؾماله كُمت مً مُٗىت وؿبت ًٖ جٍؼ

ٗاث م٘ اللغى جماش ى بطا:املخاطر وطبيعت هىع جحدًد -ب  مغخلت في ًضزل فإهه البىً ؾُاؾاث و الدكَغ

ت زُىة حٗض التي و اإلاساَغ َبُٗت و حجم جلضًغ  ٌؿمى ما هظا و اللغوى ٖلى الفاثضة ؤؾٗاع لخلضًغ يغوٍع

 ًىُىي  الظي اللغى ؤما الفاثضة، مٗضٌ اعجف٘ ولما اإلاساَغ حجم اػصاص فيلما واإلاساَغ الٗاثض بين بالخىاػن 

 .ٖامت و زانت بلى اإلاساَغ جلؿُم ًمىً و بالخهٍغف، اؾدبٗاصه ألافًل مً اإلاساَغ مً الىثير ٖلُه

 ؾل٘ ْهىع  و الٗمالُت اإلاكاول ؤماهتها، ٖضم ؤو ؤلاصاعة يٗف الٗمل، بيكاٍ اإلاخٗللت هي و:الخاصت املخاطر -1

كضعة  للُاؽ اإلاالي الخدلُل ؤؾلىب الؾخسضام البىً ًضف٘ الؿضاص،مما ٖلى الٗمُل كضعة ٖلى جازغ وولها.بضًلت

 فالغهً ملابل الٗمُل، ًلضمها يماهاث ؤي مً كُمت ؤهثر اإلاؿبلت الغكابت هظه حٗض و ماله، عؤؽ هفاًت و الٗمُل

  .1اإلاغهىن  ألانل بُ٘ في البىً فكل و اإلايكإة ؤفلؿذ ما بطا للمساَغ واملت حغُُت ًمثل ال كغى

 ٌ  :اإلاالي الخدلُل في اإلاؿخسضمت اإلاالُت اليؿب ًىضر الخالي الجضو
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 للٗمُل اإلاالي اإلاغهؼ لخدلُل اإلالترخت اإلاالُت اليؿب(I:1) ركم الجدول 

 22 6م ؾابم، مغح٘ هىضي، ببغاهُم: مىير املصدر

 

  

 

 

 

 مجال 

 الخحليل

 ملام اليضبت بضط اليضبت اليضب املاليت امللترحت

ٌ  الضيىلت  وؿبت الخضاو

 وؿبت الؿُىلت 

 وؿبت الظمم

 ؾُىلت اإلاسؼون

 ألانٌى اإلاخضاولت

 اإلاسؼون -ؤ اإلاخضاولت

 °360نافي الظمم 

 °360عنُض اإلاسؼون 

 الخهىم اإلاخضاولت

 الخهىم اإلاخضاولت

اإلابُٗاث افي ن

 آلاحلت

البًاٖت يلفت ج

 اإلاباٖت

ٌ  مً اإلاخىلض م الٗاثض الربحيت  ألانى

 الغبذ نافي خافت

 اإلالىُت خلىق  ٖلى الٗاثض م

الغبذ كبل الفىاثض 

بت  والًٍغ

نافي الغبذ بٗض 

بت  الًٍغ

بٗض  لغبذفي انا

بت  الًٍغ

ٌ  مجمٕى  ألانى

 اإلابُٗاث

 خلىق اإلالىُت 

 وؿبت الاكتراى إلاكتراض

 ن الاكتراى/خلىق اإلالىُت

مجمٕى ألامىاٌ 

 اإلالتريت

مجمٕى ألامىاٌ 

 اإلالتريت     

 مجمٕى ألانٌى 

 خلىق اإلالىُت

 مٗضٌ حغُُت الفىاثض الخغطيت

 مٗضٌ حغُُت ؤ الثابخت

الغبذ كبل الفىاثض 

بت  والًٍغ

الغبذ كبل ى+ؤٖباء 

 زابخت

 الفىاثض

باء الثابخت  ألٖا
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 اإلايكإة ْغوف و َبُٗت ًٖ الىٓغ بهغف اللغوى وافت لها جخٗغى التي اإلاساَغ وهي:العامت املخاطر -2

ت الضوعاث مساَغ والخضخم، الفاثضة ؤؾٗاع حغير همساَغ اإلالتريت ني الاكخهاص التي الخجاٍع  و هيل الَى

 مساَغ

 الاحخماُٖت و الاكخهاصًت الٓغوف ًٖ اإلاٗلىماث لخىفير مخسههت ؤحهؼة البىىن لضي ًخىفغ ما ٖاصة و .الؿىق 

ماٌ،و ميكأث جماعؾها التي ألاوكُت ًٖ اإلاخىكٗت آزاعها جدلُل و اإلاخىكٗت الؿُاؾُت و  ٖلى اتهملضع  ٖلى ألٖا

 .اتهبالتزاما الىفاء

غ الخانت اإلاساَغ في الخدىم ًمىً:املخاطر في الخحكم -ج ي اجفاق بخدٍغ كُىص  وي٘ في الخم البىً ٌُٗي قَغ

 ألي الٗمُل مسالفت خالت في فىاثضه و اللغى بدؿضًض ؤو ألامغ اكخط ى بطا اإلايكإة إلصاعة اإلاؿخلبلُت الخهغفاث

 بىً م٘ اجفاق ٖلض ؤو مسخلفت نىعة في عهً جلضًم َلب في ًخمثل آزغ ؤؾلىب البىً ًدب٘ و الاجفاق مً قغوٍ

 .آزغ

ؤؾاؾا  اإلاخٗللت اإلاساَغ مً الخض ؤو لخفاصي الىكاثُت باإلحغاءاث فُيىن  الخانت اإلاساَغ في الخدىم ًٖ ؤما

ل ألاحل طاث اللغوى في بىيىح ًٓهغ و مؿخلبال، الفاثضة بإؾٗاع الٗمُل  م٘ البىً ًخفم خُث الٍُى

ل كغى باؾدبضاٌ اث م٘ ًخماش ى فاثضة بؿٗغ مغاث لٗضة ًخدضص ألاحل كهير بأزغ ألاحل ٍَى الؿاثضة  اإلاؿخٍى

 اللغى كُمت ؾضاص ؤو ملضما الفاثضة حؿضًض ٖلى الٗمُل م٘ باجفاكه البىً فُخجىبها الخضخم مساَغ ًٖ ؤما

م ٖلى ؤو ٖلى صفٗاث  .الفاثضة ؾٗغ حٍٗى

ا اإلاخىك٘ الٗاثض ًيىن  ؤن ًيبغي للٗمُل كغى جلضًم البىً ًلبل ليي:املطلىب العائد -د للخض  ألاكل ٖلى مؿاٍو

باللغى  اإلاغجبُت اإلاهغوفاث بسهم ًدؿب و اللغى، طلً في الاؾدثماع ٖلى البىً ًُلبه الظي للٗاثض ألاصوى

ٌ  اإلاخىك٘ ؤلاحمالي الٗاثض مً  1ٖلُه الخهى

 العميل مع الخفاوض:الرابع املطلب

 الخىكف، الخلُُم ؤو بحغاءاث في الاؾخمغاع ضيإلاجا مً وان بطا ٖما مبضثُت نىعة الاكتراى َلب جدلُل ٌُٗي

 ًٖ هكف الخدلُل بطا ؤها مىه، مىام ال ؤمغا الغفٌ ًهبذ يُٗف اإلاالي مغهؼه ؤو ًماَل الٗمُل ؤن اجضر فةطا

ؤن  اإلاغخلت ًيبغي هظه وفي الٗلض، قغوٍ ٖلى الٗمُل م٘ بالخفاوى الاكتراى بصاعة جبضؤ اللغى مىذ بمياهُت

 جلضًم ًلترح البىً ؤن ًيبغي هًمان الغهً جلضًم فىغة ًٖ الٗمُل اٖترى فةطا مغهت، ؤلاكغاى ؾُاؾت جيىن 

ت ؤّن  ؤوال مغاٖاة ًجب الفاثضة مٗضٌ ًسو فُما و.الٗلض جىفُظ ًًمً َغف زالث  في لِؿذ مُللت البىً خٍغ

ٗاث ألن الفاثضة جدضًض ؾٗغ  ؤن البىً ؤي الغف٘ بٗامل فُخٗلم الثاوي ألامغ ؤما ألاكص ى، الخض جدضص الدكَغ

 غير خلىق  مىاعص مً ممىلت الاؾدثماعاث مً ألاهبر الجاهب ؤن ؤؾاؽ ٖلى إلاالهه مٗلىال ٖاثضا ًدلم ؤن ٌؿخُُ٘

ٌ  لخلضًم اؾخٗضاصه ًبضي هما اإلالىُت،  اإلاٗضٌ الفٗلي مً جدؿً قغوٍ ملابل للفاثضة الاؾمي اإلاٗضٌ بكإن جىاػ

 :ومنها

 لضي وصاج٘ بغنُض ًدخفٔ للٗمُل اإلالضم اللغى ٖلى الفاثضة مٗضٌ ًيىن  ؤن ًيبغي:املعىض الرصيد شرط -1

 2البىً لضي وصاج٘ ًىصٕ ال لٗمُل اإلامازل اللغى ٖلى الفاثضة مٗضٌ مً ؤكل البىً

ت للىصاج٘ خؿاب فخذ في جفىغ ال اإلايكإة واهذ ما بطا:الفائدة دفع جىكيذ شرط -2  وان و البىً، لضي الجاٍع
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ملضما  الفىاثض صف٘ في ًخمثل آزغا بضًال جلترح خُيئظ اإلايكإة، لهظه اللغى مىذ في الغغبت ؤلاكغاى بصاعة لضي

َلب  ًىضخه هما اللغى كُمت في ممثلت لللغى الفٗلُت اللُمت جهبذ جّم  مً و اللغى، كُمت مً زهما

 .صفٗها ٖلى الٗمُل ًهغ التي الفاثضة كُمت مىه الاكتراى

 الٗمُل ؤّن  مفاصه الظي و الؿابم الكٍغ ٖىى البىً ًلترخه ٖغى هى:اللرض كيمت مً حسء صداد شرط-3

ٌ  كبل اللغى كُمت مً حؼء ٌؿضص ش خلى  فاثضة ٌٗاصٌ مٗضٌ ٖلى النهاًت في البىً ًدهل بدُث الاؾخدلاق، جاٍع

 .الؿىق  في الؿاثض اإلاٗضٌ

 مخابعخه و اللرض بشؤن اللرار اجخاذ:الخامط املطلب

 اللرار اجخاذ :أوال

ٌ  بما ًيىن  اللغاع فةّن  الٗمُل م٘ اإلافاوياث و اإلاخاخت البُاهاث جدلُل يىء ٖلى ٌ  الغفٌ ؤو ؤو باللبى  الخهى

 ٖلى ؤلاكغاىبصاعة  فخٗخمض اكخهاصًت غير اإلاٗلىماث هظه ؤن الخىكٗاث ؤقاعث ما بطا و بيافُت، مٗلىماث ٖلى

ًدخاج  عبما و ؤلاكغاى بل بصاعة مضًغ ٖلى ٌٗغى ختى اثُاجه ٌٗخبر وال ، الٗمُل َلب بكإن اللغاع الجساط الخبرة

اإلاخىك٘  الٗاثض مً ؤّن  الخإهض هى اللغاعاث مغاحٗت مً الهضف و لللغوى، الخىفُظًت اللجىت بلى الغحٕى بكغاعه بلى

 1طلً: ؾُىضر الخالي الكيل و لها، ًخٗغى كض التي اإلاساَغ ًخٗاصٌ م٘

 ؤلاكغاى َلب ابه ًمغ التي حغاءاث( ؤلا I -1)  :ركم الشكل
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فحص 
 مبدئي

إعداد   

عقد 

 مقترح

تقدمي 
 الطلب

تقييم  
 الطلبات

توقيع  التحصيل
 اإلتفاق

القرار 
 النهائي

 التفاوض

 بدأ

أداة 
التدفقات  

 النقدية

طلبات      
 مرفوضة

 إنشاء ملف 
 للقرض

ملفات القروض املقبولة  
 واملرفوضة
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 اللروض مخابعت :ثاهيا

 اؾخدلاكها و مىاُٖض في فىاثضه و اللغى ؤنل لؿضاص يماها ٖليها الخٗاكض بٗض اللغوى مخابٗت الًغوعي  مً

ها، كبل ججىبها ٖلى الٗمل و اإلادخملت اإلاساَغ اهدكاف ًدؿنى ختى للمخابٗت  اإلاؿخسضمت الىؾاثل بين ومً وكٖى

ش و اللغى كُمت ًخًمً الالىترووي للخاؾب الخفٔ وخضة في لللغوى ملفاث بوكاء  م٘ الفىاثض اؾخدلاكه جاٍع

سها، و الٗمُل مً اإلادهلت اإلابالغ ٖلى ًدخىي  آزغ ملف وبوكاء خم جاٍع  للىكف ًٖ اإلالفين بين اإلاُابلت ٍو

 كُمت الفىاثض سخب في للبىً الخم إلاىذ الٗمُل م٘ اجفاق ببغام ًخم للؿهى ججىبا ؤما الؿضاص. ًٖ الخإزير خاالث

 اللغى ًضزل فةن الؿضاص ٖلى اللضعة ؤو الغغبت لٗضم الخإزير بطا ؤما .للٗمُل الجاعي  الخؿاب ألاكؿاٍ مً و

اإلاغهىن  ألانل كُمت ًغاح٘ البىً فةّن  اللغى، لًمان عهً وحىص خالت وفي  .اإلاخٗثرة اللغوى ٖضاص في

 1كُمخه في قضًض هبٍى ٖضم مً الخإهض هظا و فُه بالخهغف الٗمُل كُام مً ٖضم للخإهض باؾخمغاع

 اكتراىبُلباث  الٗمالء ًخلضم ٖىضما بجباٖه ًيبغي ما جىضر ؾُاؾت مىخىبت لئلكغاى البىىن جً٘ ما ٖاصة

 ؤو الغثِؿُين الخالُين الٗمالء مً الُلب ملضم وان ما بطا زانت الؿُاؾت باإلاغوهت جخهف جلً ؤن اإلاخىك٘ ومً

 ؤن جمخض ًيبغي بل ؤلاكغاى َلب جلُُم ابه التي الىُفُت جدضًض ٖلى ؤلاكغاى ؾُاؾت جلخهغ ال و .اإلادخملين

 .اللغوى مخابٗت لدكمل
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 الخالصت

 هدُجت الخُىع  مً هبيرة صعحت بلى ونل البىيي الجهاػ ؤن بلى هسلو الفهل هظا في جلضم ما زالٌ مً         

 عغم و الخىمُت، هدى الاكخهاص مىحه بلى ٖليها الُلب و الىلىص لٗغى ميان مً فإنبذ اإلاالُت، اإلاٗامالث جُىع 

اثف جاصي ؤجها بال جسههها و البىىن حٗضص  .الاكخهاصًت اللُاٖاث مً كُإ ؤي ملته ال و مخياملت، ْو

لها في البىىن حٗخمض و          صازل ًجٗلها مما اللغوى مىذ في اؾخٗمالها بٖاصة و هبيرة، بضعحت الىصاج٘ ٖلى جمٍى

ٌ  التي اإلاساَغة، صاثغة  باب اللغوىو  البىً  كبل مً اإلاضعوؾت و اإلالضمت الًماهاث زالٌ مً منها الخللُل جداو

ٌ  ؤبىاب مً ٘ و ؤلاؾدثماع حصجُ٘ ؤًًا و ألاعباح و الفىاثض ٖلى الخهى ت.  اإلاكاَع  ؤلاؾدثماٍع
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 جمهيد

ل و الاؾدثماع مً ؤهم وشاؾاث اإلااؾؿاث اإلاالُت زاضت  الخؿىع الحالي لألؾىاق  في قلحعخبر وقُفتي الخمٍى

ل ؤصحاب العجؼ اإلاالُت ، و مضي مؿاهمتها في حؿُحر عجلت اليشاؽ و الىمى الاكخطاصي، فاإلااؾؿت جلىم بخمٍى

اصة في عؤؽ اإلااٌ و الحطت الؿىكُت لها. ؾدثماعاثةو في هفـ الىكذ جلىم ب  مً ؤحل الٍؼ

ل، و في حاهب ؤزغ ؾىلضم مفاهُم خٌى  و مً زالٌ هظا الفطل ؾيخؿغق لضعاؾت خٌى عمىمُاث الخمٍى

ت اإلاخسظة مً كبل اإلااؾؿت. و ؾِخم طلً على الىدى الخالي:   الاؾدثماع، و اللغاعاث الاؾدثماٍع

ل، ؤهىاعه و  : الخمٍى  مساؾغهاإلابدث ألاٌو

 ؤهىاعه و البىيي الاثخمان مفهىماإلابدث الثاوي: 

 مفاهُم عامت خٌى الاؾدثماعاثاإلابدث الثالث: 
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ل وأهىاعه ومخاطسه  املبحث ألاول: الخمٍى

ل وقُفت بن جفً بها  كغوغا اإلاالي العجؼ لظوي  جلضم خُث اجها اإلاالُت اإلااؾؿاث وقاثف ؤهم مً حعخبر الخمٍى

ض وبظلً غُلتها،  بضعاؾت اللُام مً لها البض باإلاشغوع اللاثمت اإلااؾؿت ؤن وهما الاكخطاصي اليشاؽ خغهت في جٍؼ

ٌ  وهُفُت الاخخُاج مبلغ وجلضًغ مالُت للمشغوع  علُه. الحطى

ف الخمىٍل وأهميخه  املطلب ألاول: حعٍس

ل ف الخمٍى  أوال: حعٍس

ل، لعملُت حعاٍعف عضة هىان  : منها هظهغ الخمٍى

ل ٌعخبر : ألاول  الخعٍسف -1 ت ألاصواث مً هامت ؤصاة الخمٍى ل و ؤلاهخاحُت للعملُت الػغوٍع  جضفم عً عباعة الخمٍى

ل ماؾؿت بحن ؤو ؾلعي مالي  اإلابالغ جىفحر عً عباعة هى ":ب ٌعغف هما ألامىاٌ جلً مً اإلاؿخفُض الؿغف و الخمٍى

غ ؤو لغفع الىلضًت الالػمت ل زاص، ؤو عام مشغوع جؿٍى  مً ؤلاصاعة جخسظها التي اللغاعاث جلً ؤًػا ٌشمل وجمٍى

 حؼثُاث ؤجها لِؿذ اإلاشغوع خُث ؤعماٌ في اليلُت بالىكغة للخدؿحن اكخطاصًا جىقُفا جىقُف ألامىاٌ ؤحل

 لطالح الاكخطاصي البعض في ألاعماٌ و اللغاعاث في الخيؿُم و لألمىاٌ جىفحر هي بعػها، وبالخالي عً مىفطلت

ل الغغع مً ًيىن  وكض اإلاشغوع،  للماؾؿت ؤلاهخاحُت اللضعة على اإلادافكت و العمل ؤي الدؿُحر الخمٍى

ل مً اإلاؿخفُضة  1الؿحر العاصي لها " غمان ؤي الخمٍى

ل ولمت "بن : الثاوي الخعٍسف-2  هضع ؤماهً ؤماهً وفغتها بلى مً ألامىاٌ عئوؽ اهخلاٌ مؿإلت لخىغُذ جإحي جمٍى

، وجخم العملُت مً زالٌ مجمىعت مً الىؾؿاء اإلاالُحن ؾىاء وان طلً في شيل بىىن او شغواث جامحن ؤو تها

ٌ  باإلالام حؿتهضف ألامىاٌ عئوؽ اصزاع عملُت ؤن هما طلً، غحر بلى اإلااٌ ضىاصًم اصزاع  و ؤؾىاق ٌ  ألاو  الحطى

 2ألامىاٌ " مً هظه ممىً عضص على

ٌ  اإلاىاؾبت الؿغاثم عً البدث بإهه ٌعغف " : الثالث الخعٍسف-3  جلً جلُُم و الازخُاعاث و ألامىاٌ على للحطى

ٌ  و الؿغاثم ج على الحطى  3 "اإلايشإة  التزاماث و اخخُاحاث هىعُت و همُت ًىاؾب بشيل بُنها ألافػل اإلاٍؼ

ً و الاؾدثماعاث على بهفاكها ؤحل مً ( الىلضًت الؿُىلت ) ألامىاٌ جىفحر بإهه ٌعغف " : السابع الخعٍسف-4  جيٍى

اصة الثابذ بهضف عؤؽ اإلااٌ   " اؾتهالن و ؤلاهخاج ٍػ

ل وعغف ؤن ًمىً ماؾبم ول مً و  بلى الفاثؼ ؤصحاب مً ألامىاٌ لغئوؽ اهخلاٌ عً عباعة ؤهه على الخمٍى

غ بغغع اإلاالي العجؼ ؤصحاب  . حضًضة اؾدثماعاث في جىؾُع ؤو زاص ؤو عام مشغوع جؿٍى

                                                           
ل وجطىز كطاع الفالحت في الجصائس"  ابذ الؼبحري،ر  1 .1، ص 8811حامعت الجؼاثغ،  " عؾالت ماحؿخحر ،الخمٍى

  

.1001- 1008" ؾىت عابعت مالُت هلىص وبىىن، حامعت مدمض زُػغ بؿىغة، محاضساث في املاليت الدوليت الطالح مفخاح، "   2  

.801، ص 1000" صاع الفىغ لؿباعت واليشغ والخىػَع، عمان، الادازة والخحليل املاليهُثم مدمض الؼغبي، "   3  
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ل ثاهيا: أهميت  الخمٍى

اإلاالُت،  مىاعصها حمُع ألاوكاث ول وفي صاثما الحؿخسضم لها الخابعت واإلاىكماث الضولت مثل واإلااؾؿاث زىاص بن

 مً و . الالتزاماث حؿضًض ؤو الطىضوق  في عجؼ مً ؾىاء خاحا تها حؿض زاعحُت مطاصع بلى الحاحت عىض جلجإ فهي

ٌ  ًمىً اإلاىؿم هظا ل ؤن اللى  : في جخمثل هبحرة ؤهمُت له الخمٍى

ذ  . زاعحها ؤو اإلااؾؿت صازل ؾىاء اإلاجمضة اإلاالُت اإلاىاعص ؤو ألامىاٌ حؿٍغ

ع بهجاػ على ٌؿاعض ض و حضًضة ؤزغي  و معؿلت مشاَع   . الىؾني الضزل التي بها ًٍؼ

 . اإلاعضاث اؾدبضاٌ ؤو اكخىاء ؤحل مً اإلااؾؿت عغبت جدلُم في ٌؿاهم

ل ٌعخبر عت وىؾُلت الخمٍى  . اإلاالي العجؼ مً للخغوج اإلااؾؿت حؿخسضمها ؾَغ

ل ؤن بما ل و اإلاالُت اإلااؾؿاث و الهُئاث عبـ في ٌؿاهم فهى اإلاعغفت مجاالث ؤخض الخمٍى  . الضولي الخمٍى

 . الخطفُت و ؤلافالؽ زؿغ مً لحماًتها اإلااؾؿت ؾُىلت على اإلادافكت

ل أهىاع : الثاوي املطلب  الخمٍى

ل جلؿُم ًمىً  . ألازغي  جلىي  الىاخضة عنها ؾىعغج آلن و ألازغي  عً الىاخضة جسخلف و هىاحي عضة مً الخمٍى

 : الصمىيت املدة هاحيت مً أوال: 

 :وهي ؤهىاع زالزت هىان

ل -8 ض التي ألامىاٌ جلً به ًلطض : ألاحل كصير جمٍى  التي الىلضًت واإلابالغ واخضة ؾىت عً اؾخعمالها فترة الجٍؼ

 الالػمت اإلاضزغاث مً وغحرها ألاؾمضة ؤو البظوع  مثل الاخخُاحاث بعؼ شغاء ؤو العماٌ ؤحىع  لضفع جسطظ

 1ؤلاهخاحُت " الضوعة هفـ بًغاصاث مً حؿضًضها ًخم والتي ؤلاهخاحُت إلجمام العملُت

ل-2 ل هظا ًيشإ": ألاحل مخىسط جمٍى  بحن جتراوح لفترة لألمىاٌ اؾخعماٌ جخؿلب التي العملُاث جلً عً الخمٍى

 2 الفالخُت " للمشغوعاث باليؿبت ومعضاث آالث هشغاء اؾترصاصها كبل ؾىىاث وزمؿتؾيخحن 

ل ل جمٍى  واؾخطالح الاؾدثماع ضبغت طاث الخدؿِىاث إلحغاء الالػمت ألامىاٌ على ؾلب مً ًيشإ : ألاحل ؾٍى

اصة بلى جاصي التي العملُاث مً وغحرها ضىاعُت ماؾؿاث بوشاء ؤو وبىاء ألاعاض ي  في اإلاؿدثمغة الىخضة بهخاحُت ٍػ

ض والتي البعُض اإلاضي لُت فترة جٍؼ   . فىق  فما ؾىىاث زمؿت عً اخخُاحاتها الخمٍى

                                                           
.040" صاع النهػت العغبُت بحروث، بضون ؾىت وشغ، ص" اساسياث الادازة املاليتحمُل ؤخمض جىفُم،   1  

. 048، ص  هاإلاغحع هفؿ حمُل ؤخمض جىفُم،  2  
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 ألامىال على الحصىل  مصدز هاحيت ثاهيا: مً

 : هما اإلاطاصع مً هىعحن هىان

ل-1  ذاحي)داخلي(:  جمٍى

مطاصع  وخضة مً طلً ًخػمنهم بما الاؾخسضام ومغخلت الخجمُع مغخلت بحن اإلاباشغ الاعجباؽ عً ٌعبر وهى

ل هظا ضىع  الاؾخسضام وؤهم ل هى للمشغوعاث باليؿبت الخمٍى  الخاضت اإلااؾؿاث غالبُت جلجإ والُه طاحي جمٍى

 طاجُت ومحزاهُت مالي باؾخلالٌ خُيئظ وجخمخع جدبعه ؤن ًمىً للماؾؿاث العامت هما

ل-2  :خازجي جمٍى

ل ًلجإ هىا"  التزاماث بىاؾؿت ؤحىبُت ؤو مدلُت واهذ ؾىاء اإلاالُت الؿىق  في اإلاخاخت اإلاضزغاث الى اإلاشغوع لخمٍى

 اخخُاحاتهم اإلاالُت". إلاىاحهت ؤؾهم( ,ؾىضاث ,مالُت )كغوع

ل ألحله ٌسخخدم الري الغسض هاحيت مً ثالثا:   الخمٍى

 :هىعحن هىان

ل-1  :الاسخغالل جمٍى

 للمشغوع ؤلاهخاحُت الؿاكت بدشغُل ؤؾاؾا جخعلم التي الىفلاث إلاىاحهت جغضض التي ألامىاٌ اؾخغالٌ في ًخمثل "

 إلجمام الالػمت اإلاضزالث مً طلً بلى وما العماٌ ؤحىع  صفع ؤو الخامت للمىاص للشغاء هىفلاث منها كطض الاؾخفاصة

 " ؤلاهفاق ؤوحه مجمىعها في حشيل والتي العملُت ؤلاهخاحُت

ل-2  :الاسدثماز جمٍى

 الؿاكت جىؾُع ؤو حضًضة بهخاحُت ؾاكت زلم عنها جترجب التي الىفلاث إلاىاحهت اإلاسططت ألامىاٌ في ًخمثل"

 طلً بلى وما ألاعاض ي واؾخطالح الحُىاهاث لتربُت مدؿاث وبكامت الخجهحزاث و آلاالث واكخىاء الحالُت للمشغوع

 . عنها جترجب العملُاث التي مً

ل مصادز : الثالث املطلب  الخمٍى

ل إلاطاصع اإلايشإة جدخاج حعخمض  وكض بالخىؾع، جلىم عىضما ؤو مىؾمُت ؤو ؾاعثت خاحاث لخغؿُت بما وطلً الخمٍى

ل على اإلايشإة تها  بخخُاحا جلبُت في زاعحُت مطاصع بلى جلجإ ؤو الضازلُت مطاعصها زاللها مً طاتها في الخمٍى

لُت واللغوع  .ؤهىاعها بمسخلف الخمٍى
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ل مصادز  -1  :الداخلي الخمٍى

ل :أوال  الراحي الخمٍى

ل بةحمالي باإلالاعهت هبحرة وؿبت جمثل ٌ  للمشغوعاث اإلاؿلىب الخمٍى غحع الىامُت للضو هما  مؼاًا عضة على طلً ٍو

بت ًسػع ال ؤهه بت إلاعضٌ ؤو للػٍغ  على زؿىعة ٌشيل ال ؤهه هما معحن حجم ججاوػ  بطا وؿبُا، مىسفؼ غٍغ

ل بمطاصع باإلالاعهت اإلاالي مغهؼها بل ًضعم الشغهت  1 الخاضت.  الخمٍى

عغف لت إلاضو ؤو صاثمت بطفت جطغفها جدذ جبلى والتي اإلااؾؿت ؤفغػتها ا اللُم مجمىع "ؤهه َو  2 " ما هىعا ؾٍى

مىً ل مً هىعحن بحن الخمُحز ٍو ل :الظاحي الخمٍى ل اإلادخجؼة ألاعباح ؾٍغم عً الظاحي الخمٍى  .الىكاجي الظاحي والخمٍى

 :املحخجصة ألازباح  -1

فها -أ ت وطلً اإلاؿاهمحن علال بخىػَعها الشغهت جلىم ال التي اإلادخجؼة باألعباح ًلطض :حعٍس  اإلاالي مغهؼها لخلٍى

 ألي حعغغها  خالت  في غلُه الغحىع حؿخؿُع للميشإة ألامان ضمام  حعخبر  هما والخؿىع  الىمى  على و مؿاعضتها

 3 .ؾاعت 

مىً   :الخالُت اإلاعاصلت بةؾخسضام اإلادخجؼة ألاعباح جيلفت جلضًغ ٍو

 4Kr = Ke(1 – T)(1-B)   

Kr.اإلادخجؼة ألاعباح : جيلفت . 

: Ke .ل ألاؾاؾُت الخيلفت  . اإلالىُت ولخمٍى

: T .بُت معضال وؾؿي  . للمؿاهمحن والضزل الػٍغ

: B .ٌالىؾاؾت عمىلت معض . 

ل وعيىب مصاًا -ب  5   املحخجصة باألزباح الخمٍى

 :٭املصاًا

ل ٌعخبر -  .ؤعباخا جدلم التي ميشإة ليل مخاخا مطضعا باألعباح الخمٍى

                                                           
ل وإلادازة املاليتعبض الغفاع الحىفي،   ت، ؾىت " أساسياث الخمٍى .  401، ص 8818" اإلاىخب العغبي الحضًث، ؤلاؾىىضٍع 1  

ل الدولي"هُثم ضاخب عجام، علي مدمىص ؾعىص،   .04، ص1001، صاع الىىضي، ؾغابلـ، ؾىت " الخمٍى 2  

.04" صاع الطفاء، الؿبعت الثاهُت، عمان، ص "إلادازة والخحليل املالعبض الحىُم هغاحت وآزغون،  3  

ت، ؾىت ، الضاع الجامعُت الجضًضة لل،" دزاست حدوي املشسوعاث"ًحي عبضالغني ؤبى الفخىح  . 868، ص1000يشغ، ؤلاؾىىضٍع 4  

  5 .11عبض الحلُم هغاحت، مغحع ؾابم، ص  
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ٌ  ؾهىلت - ل خالت في هما غماهاث بلى ًدخاج ال فهى عليها الحطى  .بالؿىضاث الخمٍى

 .اإلامخاػة وألاؾهم الؿىضاث مع باإلالاعهت الخيلفت بهسفاع -

ل بن - ل خالت في هما اإلايشإة على بلتزاماث ؤي عىه ًترجب ال اإلادخجؼة باألعباح الخمٍى  والؿهم بالؿىضاث الخمٍى

 .اإلامخاػة

ل بن-  .للمؿاهمت في صزىلهم لعضم هكغا اإلاؿاهمحن لىباع الخىافس ي اإلاغهؼ ًػعف ال اإلادخجؼة باألعباح الخمٍى

 :٭العيىب

 .اإلاشغوع بوشاء بضاًت في اإلاطضع على جىفغها عضم -

ل في اإلادخجؼة ألاعباح بؾخسضام بن - ت اللُمت بهسفاع بلى ًاصي اإلاشغوع جمٍى  اللُمت وبهسفاع للؿهم الضفتًر

 الؿىكُت له.

 .اإلاشغوع مً ألاولى الؿىىاث في وزاضت اإلاطضع هظا مدضوصًت -

ل-ب  :الىكائي الراحي الخمٍى

 همطاٍعف اإلاؿخلبل في جكهغ لً التي الخيالُف مً ًخيىن  اإلااؾؿت ؾغف مً اإلاباعت للمىخجاث الخيلفت ؾعغ بن

مىً اإلادطل البُع ؾعغ ؤجها في مً بالغغم الطُاهت   .واإلااوهاث ؤلاهخالواث مً ول في خطغها ٍو

 مداؾبُا عىه واإلاعبر حضًضة آلت قهىع  ؤو الاؾخعماٌ حغاء مً الاؾدثماع ًلحم الظي ؤلاهضزاع هى " :*ؤلاهخالواث

 الظي للىلظ مداؾبي بزباث فهى ؤلاهخاحُت، عىض جهاًت الفترة حضًض بؾدثماع بشغاء ٌؿمذ والظي بالخؿاعة،

 ؤلاهخالواث جغاهم وبفػل ؤلاهخاجي العمغ وعىض جهاًت الؼمً، عامل ؤو ؤلاؾخسضام بفعل ؤلاؾدثماع كُمت في ًدضر 

 كؿـ.ؤلاهخالواث كؿـ لحؿاب ؾغق  عضة وهىان وشاؾها إلؾدثماع حضًض بؾدثماع للماؾؿت خُاػة ًمىً

 1.ؤلاهخاجي العمغ / ؤلاؾدثماع ولفت خُاػة = الؿىىي  ؤلاهخالن

لت وفم ٌعؿي هظا ؤلاهخالن كؿـ ؤن خُث لت هي معُىت ؾٍغ  .الثابذ ؤلاهخالن ؾٍغ

ٌ  كُمت في الىفلاث ؤو الخيالُف ؤو الخؿاثغ إلاىاحهت جسطظ مالُت مبالغ وهي :اإلااوهاث *  حؿمذ والتي ألاضى

ت اللُم بةؾترحاع  .اإلاعىٍى

 الؿىكُت اللُمت – اإلاداؾبُت اللُمت = اإلااوهاث

                                                           
.40، ص 1080طارق الحاج "مبادئ التموٌل"، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان،سنة  

1
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مىً ٌ  عىاضغ وماوهاث الخطىم عىاضغ ماوهاث كؿمحن بلى اإلااوهاث جلؿُم ٍو  .ألاضى

 لخغؿُت مىحهت مبالغ عً عباعة وهي اإلادخملت والخيالُف الخؿاثغ ماوهت وهي :الخطىم عىاضغ ماوهاث  -

 العمالث ضغف ؤزؿاع ماوهت بُنها مً خضوثها ومىعض كُمتها مً مخإهضة غحر اإلااؾؿت ؤن معُىت بال زؿاثغ

 ؤزؿاع اإلاىاػعاث. وماوهت

ؾىت  في جدملها اإلااؾؿت حؿخؿُع ال مؿخللت جيالُف وهي ؾىىاث عضة على جىػَعها الىاحب الخيالُف ماوهت  -

 .ؾىىاث عضة على فخىػع واخضة

ٌ  عىاضغ ماوهاث -  عؤث بطا اإلاالُت الؿىت في جهاًت فاإلااؾؿت واإلاضًىىن، باإلادؼوهاث جخعلم اإلااوهاث هظه :ألاضى

ً عليها فُجب الخيلفت مً ؤكل اإلاسؼون بُع زمً ؤن  اإلادخملت. الخؿاثغ هظه إلاىاحهت ماوهت جيٍى

ل مصادز أوال:  الخازجي الخمٍى

ل مصادز -أ  .الخاصت الخمٍى

 العادًت *ألاسهم

فها  الشغهت جطضعها الثابخت ألاعباح وؿبت بخىػَع حعض وال بؾمُت كُمت جدمل حؿخدم ال مالُت ؤوعاق هي :٭حعٍس

 ٌ  مساؾغ جدمل مً طلً ًدبع وما للشغهت، النهاثُت للملىُت خلا لحامليها ألاؾهم جمىذ ملىُت ؤمىاٌ على للحطى

 ًدم ال الشغهت جطفُت خالت وفي الشغهت في اإلاؿاهمت وؿبت جدضصها التي اإلاؿاولُت وجبعاث ؤعماٌ الشغهت

ت بعض بال للشغهت الخطىفُت اللُمت في بدلىكهم العاصًت اإلاؿالبت ألاؾهم لحملت  وخملت اإلالترغحن مخؿلباث حؿٍى

 1 . وافت اإلامخاػة ألاؾهم

 Ke = p1 / p0 + g : Ke 2                  العاصًت  ألاؾهم ؤمىاٌ جيلفت

P0: اإلالبلت  الؿىت فترة في اإلاخىكعت ألاؾهم ؤعباح هي.  

P1 :الفترة في جهاًت الؿىق  في للؿهم اإلاخىكع البُع ؾعغ هى . 

G :اإلاخىكع . الىمى معضٌ هى  

 العادًت ألاسهم وعيىب *مصاًا

 :املصاًا ٭

 .جىػَعه وجلغع  الغبذ جدلم بطا بال عاثضا عليها ٌؿخدم ال ألهه الشغهت على زابخت ولفت حشيل ال-

                                                           

ل"ؾاعق الحاج    1   . 16مغحع ؾابم، ص ، ، " مبادئ الخمٍى

.111ٌحً عبد الغنً أبو الفتوح،" دراسة جدوى المشروعات" مرجع سبق ذكره، ص   2  
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لي همطضع العاصًت ألاؾهم حغؿي-  مثل اليلفت الثابخت اإلاالُت ألاوعاق جلضمها التي جلً مً ؤهثر مغوهت للشغهت جمٍى

 .غغحها مً زؿىعة ؤكل جيىن  هما اإلامخاػة ألاؾهم

ل مطاصع مع جغص التي اإلاالُت اللُىص بعؼ فغع جفاصي -  .اإلاضًىهُت مً مدضص مؿخىي  ألازغي  الخمٍى

 .اإلااٌ عؤؽ مً معحن ومؿخىي  اإلاضًىهُت

لُا مطضعا العاصًت ألاؾهم حعخبر-  .ؤلاكتراع في ؾاكتها وامل بؾخسضمذ كض اإلااؾؿت جيىن  عىضما مىاؾبا جمٍى

 .الىلضًت الخضفلاث على عبئا ٌشيل ال الظي ألامغ مدضص بؾخدلاق جخػمً ال-

 :٭العيىب

ازغ اإلاالىحن كاعضة وػٍاصة بلى بضضاعها في الخىؾع ًاصي -  .اإلاالُحن اإلاالىحن ؾلؿت على طلً ٍو

 .اإلادخجؼة ألاعباح بهسفاع هدُجت العىاثض جضوي وبالخالي ألاعباح جىػَع كاعضة جىؾع -

بت زاغعت اإلاىػعت ألاعباح جيىن  كض- ض الظي ألامغ للػٍغ  .ألازغي  الضًً مطاصع مع باإلالاعهت ولفتها مً ًٍؼ

 .ؤلاحغاءاث هاخُت مً عالُت بضضاعها جيلفت جيىن  كض -

 :املمخاشة ٭ألاسهم

فها لي  ومطضع الشغهت في ملىُت مؿدىض العاصًت لألؾهم باليؿبت الحاٌ هى هما اإلامخاػة ألاؾهم جمثل :٭حعٍس جمٍى

 بال ممخاػة ؤؾهما اإلاؿاهمت شغواث جطضع وال العاصًت ألاؾهم مً بهدشاعا ؤكل اإلاطضع وان وبن اإلاؿاهمت للشغهت

 وبحن العاصًت ألاؾهم ضفاث بحن ججمع ألاؾهم هظه ؤن خُث وىبىهاث صفع على باللضعة جىكعا وان هىان بطا

  .1ؾىضاث ؤلاكتراع ضفاث

مىً  .ألامىاٌ هظه بؾخسضام على جدلُله الىاحب العاثض بمعضٌ اإلامخاػة ألاؾهم جيلفت حعٍغف ٍو

 : Kp = dp / pm اإلامخاػة ألاؾهم جيلفت

Pmللؿهم الؿىكُت : اللُمت .                                                                           KPت : ألاعباح  الؿىٍى

 . ألاؾهم على

 2املمخاشة  ألاسهم وعيىب *مصاًا

 :٭املصاًا

                                                           
 .801، ص 1006الجؼء الثاوي، مىخبت اإلاجخمع العغبي، صون ؾبعت، عملً،، وحهاث هظس املصسفيت" مفلح مدمض علُل، "  1

  168 .ص ، 8881عمان، اإلاؿخلبل، صاع "خاص كطاع في املاليت إلادازة أساسياث" عبُضاث، ببغاهُم مدمض ؾىِب، خؿً شفُم مدمض 2
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 .الؿىضاث فىاثض في الحاٌ هى هما الشغهت بفالؽ بلى عىاثضها صفع عضم ًاصي ال  -

اصة ؤي في حشاعن ال معُىت وؿبت على ملخطغة عىاثض-   .العاصًت ألاؾهم عبدُت في ًظهغ جإول ؤجها ال هما ألاعباح في ٍػ

ش وحىص عضم مً بالغغم -  محزة اإلاطضعة للشغهت ٌعؿي بؾخضعائها خم ؤن بال اإلامخاػة ألاؾهم إللغاء مدضص جاٍع

 .الفاثضة ؤؾعاع بهسفػذ بطا ولفت ألاكل بحن بىؾاثل بؾدبضالها

ض -  .اإلاطضعة للشغهت ؤلاثخماهُت الطىعة وجدؿً ؤلاكتراع كاعضة وجىؾع اإلالترغحن ألامان هامش جٍؼ

 .للمؿدثمغ باليؿبت زابخا عاثضا وجدلم الؿلبُت ؤلاكخطاصًت باألوغاع الشغهت جإزحر بخخماالث جللل  -

 :٭ العيىب

ٌ  ال ألاعباح مً هطُبها ؤن خُث اللغوع جيلفت مً ؤعلى جيلفتها- بي الىعاء مً ًجز  عىـ على للشغهت الػٍغ

 .اللغوع لفىاثض باليؿبت الحاٌ

 عاثضهم جىػَع بلؼامُت عضم خُث مً اإلالغغىن  لها ًخعغع التي جلً جفىق  إلاساؾغ اإلامخاػ الؿهم خامل حعغع-

 .ؤلاكتراع فىاثض مع الحاٌ هما هى

ٌ  في اللغوع بعض الثاهُت اإلاغجبت في اإلامخاػة ألاؾهم جإحي -  .الخطفُت وكذ كُمتها على الحطى

ل -2  :إلاكتراض ي الخمٍى

ل ؤلاكتراع بلى اإلااؾؿت جلجإ عها لخدٍى ت مشاَع ل مً هىعحن هىان خُث ؤلاؾدثماٍع ل باإلكتراع الخمٍى  جمٍى

لت مخىؾؿت باللغوع ل ألاحل وؾٍى  .بالؿىضاث وجمٍى

ل * لت باللسوض الخمٍى  :ألاحل ومخىسطت طٍى

ل ٭ ض فترة في ؾضاصها ًخم التي باللغوع حعغف وهي : ألاحل مخىسطت باللسوض جمٍى عً  هلل ولىً ؾىت عً جٍؼ

 .ؤلاؾدئجاع وكغوع ألاحل مخىؾؿت كغوع كؿمحن بلى جىلؿم وهي ؾىىاث

 ،..بلخ....الخإمحن وشغواث البىىن مً اللغوع مً الىىع هظا على اإلااؾؿت جدطل :ألاحل مخىسطت كسوض ٭

خم ؾضاص ٌ  ٌعغف ما زالٌ مً الؿضاص هظا ًخدلم بل واخضة ًخم وال مىخكمت بطىعة اللغع هظا ٍو  بجضو

 .ؤلاؾتهالن

 في اإلالغع خم بلى جطل التي الػماهاث وهظلً ألاحل، مخىؾؿت الؿضاص فترة اللغوع مً الىىع هظا ًمحز وما
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ٌ  مً اإلالترغت للماؾؿت ًمىً الظي ألاحل، مخىؾـ لللغع ؤكص ى خض فغع  اللغع فترة زالٌ علُه الحطى

 اللغع كُمت مً وؿبت ًؿلب وكض ألاحل مخىؾـ اللغع كُمت مً وؿبت ًمثل غماها اللغع وؤخُاها ًؿلب

 1اللغع  جيلفت على الػمان ًازغ ؤن والشً

ل ل بهفاق هى :باإلسدئجاز ٭جمٍى ٌ  وبؾخسضام لخمٍى  شغاء ًخىلى الظي اإلااحغ ؾغفحن، بحن ًخم عؤؾمالُت ؤضى

 ًخم بًجاعه كُمت ؤصاة ملابل الغؤؾمالي ألاضل هظا وحشغُل بؾخسضام له ًدم الظي واإلاؿخإحغ ألاضل الغؤؾمالي،

 2  .زاللها ؤو ؤلاجفاق مضة ألاضل في جهاًت هظا بشغاء صون بلؼامه علُه ؤلاهفاق

عخبر ٌ  ؤخض بةؾخسضام اإلاؿخإحغة اإلايشإة جلىم بدث ميشخحن بحن بهفاكا ؤلاؾدئجاع َو  للميشإ اإلاملىهت ألاضى

 3 .معحن مبلغ بضفع بلؼامها ملابل في ؾىت مً ؤهثر إلاضة ألازغي، وطلً

خسظ ل ٍو  آلاالث مً وغحرها آلُت الحؿاباث ٌؿخإحغ الظي الدشغُلي واإلؾدئجاع ؤهىاع عضة باإلؾدئجاع الخمٍى

ٌ  مطضعا ؤي لألمىاٌ مطضع ٌعخبر والظي اإلاالي وؤلاؾدئجاع واإلاعضاث،  .الىلضًت الخضفلاث على للحطى

لت اللسوض ٭ البىىن  مثل اإلاسخلفت اإلاالُت اإلااؾؿاث مً زاضت الطىاعُت اإلااؾؿاث عليها وجدطل :ألاحل طٍى

لت فترة بعض اللغوع هظه حؿخدم ما وغالبا الخإمحن وشغواث ل ؤلاكتراع عملُت وجخىكف الؼمً، مً ؾٍى  ؾٍى

 في ًخعلم فُما وطلً ألامىاٌ، هظه جلضم التي والجهاث اإلااؾؿت بحن شغوؽ مً علُه ؤلاجفاق ًخم على ما ألاحل

ش ؤلاؾخدلاق الفاثضة معضٌ لت وجاٍع  الظي فاللغع صفعاث، على ؤو واخضة مغة الدؿضًض وان بطا وما الؿضاص وؾٍغ

لت اللغوع مً ؾىىاث ٌعخبر ؾبع مضجه ججاوػث  ألاحل ؾٍى

ل  :بالسىداث *الخمٍى

فها ش بؾمي فاثضة ومعضٌ بؾمُت كُمت جدمل الشغهت جطضعها صًً حعغف الؿىضاث باجها :٭حعٍس  بؾخدلاق وجاٍع

دضص ش ختى العاثض مدضص،ٍو  اللُمت بحن ما ٌؿاوي  الظي الخطم معضٌ بدؿاب الؿىضاث على ؤلاؾخدلاق جاٍع

 الؿىق  في العاثض ٌؿاوي  ؤلاؾمي الفاثضة معضٌ وان فةطا ؤلاؾمُت اللُمت ػاثض الضوعٍت الفاثضة اإلاسطىمت لضفعاث

 اإلاؿلىب ؤلاؾخدلاق في العاثض وان بطا ؤما الضفع عً الخسلف وزؿغ ؤلاؾخدلاق، مً خُث ممازلت ؾىضاث على

 في اإلاؿلىب العاثض وان وبطا ؤلاؾمُت، اللُمت مً بسطم بال الؿىض بُع ًمىً ؤلاؾمي فال الفاثضة معضٌ مً ؤهبر

 .ؤلاؾمُت اللُمت على ًباع بعالوة ؤلاؾمي الفاثضة معضٌ مً ؤكل الؿىق 

 :منها هظهغ ألاهىاع مً العضًض هىان :٭أهىاعها

ٌ  بعؼ اإلايشإة جلم الؿىضاث مً الىىع هظا ؾغح عىض :بأصىل  املضمىهت ٭السىداث  هغهً الخاضت بها ألاضى

 باليؿبت ؾىاء الؿىضاث خملت بلتزاماتها بججاه ؾضاص عً اإلايشإة عجؼث فةطا الؿىضاث خملت لحلىق  غماها

ٌ  بُع ًمىً للفاثضة ؤو باليؿبت اللغع ألضل  .اإلالترغحن خلىق  ألؾخفاء بججاهم ألاضى

                                                           
.114ًحي عبض الغني ؤبى الفخىح، "صعاؾت حضوي اإلاشغوعاث" مغحع ؾبم طهغه، ص   1  

ل"ؾاعق الحاج  .                                                  00، مغحع ؾابم، ص ، " مبادئ الخمٍى 2  

ل"إلادازة املاليت ضالح الحىاوي، "  مدمض  ت، مطغ، والخمٍى                          . 110، ص 1001، الضاع الجامعُت الاؾىىضٍع
3
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ٌ  على بمخُاػاث ؤي لها ًيىن  ال:العادًت ٭السىداث  الؿىضاث مً الىىع هظا مثل خملت ألن وبالخالي الشغهت ؤضى

ٌ  حمُع بػمان ملغغحن هم مجغص  .اإلايشإة ؤضى

ل كابلت ٭ؾىضاث ٌ  كبل الىىع هظا :للخدٍى خم معحن، ؾعغ ملابل عاصًت ؤؾهم بلى للخدى ل هظا ٍو لغغبت  وفلا الخمٍى

 .الؿىض خامل

 الفاثضة بضفع حؿمذ ؤعباخا اإلاشاة خللذ بطا بال عاثض على الؿىضاث مً الىىع هظا ًدطل ال :الضزل ؾىضاث ٭

 .الؿىضاث على

ٌ  جخغحر ال زابخت وؿبت عً عباعة هى الؿىض عاثض ؤن ًفترع :اإلاخغحر العاثض طاث ٭الؿىضاث ؤهه  بال اللغع فترة ؾى

ىسفؼ ًغجفع الؿىضاث مً الىىع هظا قل في  .الفاثضة معضالث لخغحراث وفلا اللغع فترة ؾىاٌ ًخغحر وال ٍو

ل وعيىب مصاًا*  :باإلكتراض الخمٍى

 :٭املصاًا

ل في بؾخسضامها على اإلااؾؿاث حصجع مؼاًا عضة هىان  :ؤهمها الخمٍى

ل ٌعخبر - ل مً ؤكل باإلكتراع الخمٍى بُت الىفغاث بؿبب وطلً بالؿهم الخمٍى  .عىه جخىلض التي الػٍغ

 .ألاعباح مؿخىي  بخغحر جخغحر ال الفاثضة معضٌ في اإلاخمثلت ؤلاكتراع جيلفت -

 .ؤعمالها على والغكابت اإلااؾؿت بصاعة في الؿىضاث خملت وال اإلالترغحن جضزل عضم -

 :٭العيىب

ل  :ؤهمها العُىب بعؼ على ًىؿىي  باإلكتراع الخمٍى

 لإلفالؽ اإلااؾؿت حعغع بلى الضًً ؤضل ؤو اللغع فىاثض ؾضاص في الفشل ًاصي كض-

 .اإلاالُت اإلاساؾغ مطؿلح عليها ًؿلم اإلاساؾغ مً لىىع اإلااؾؿت حعٍغؼ بلى ؤلاكتراع صي ًا-

 مً اإلااؾؿت مىع اللُىص، هظه ؤمثله ومً اإلااؾؿت على كُىص فغع في اإلالغع خم ؤلاكتراع هلض ٌعؿي كض-

ٌ  وشغاء بُع مً مىعها كغوع حضًضة، ؾلب  جسفُؼ ألاكل على ألاعباح جىػَع بحغاء مً مىعها الثابخت، ألاضى

 .اللغوع حؿضص وؿبخنها
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 أهىاعه و البىكي الائخمان مفهىم : الثاوي املبحث

 البىكي الائخمان مفهىم : ألاول  املطلب

ت، للبىىن ألاؾاؾُت الىقُفت الاثخمان مىذ عملُت حعخبر ت البىىن كُام فغغم الخجاٍع  ألاوشؿت مً بالعضًض الخجاٍع

 1لها. ألاضلُت الىقُفت هى الاثخمان مىذ ؤو ؤلاكغاع ؤن بال للعمالء، واؾع هؿاق على الخضماث اإلاالُت وجلضًم

   ٌعني مىذ الاثخمان حعني وغع الثلت ومً زم فةن والتي  Credere ))اليلمت الالجُيُت (ؤضلها Crédit ) وولمت)

 . Faire Crédit C’est Faire Confiance ))الثلت مىذ 

 ول علض بىضفها الاثخمان، مىذ عملُت لخعغف 1986 ؤوث 19 في اإلااعر البىىن كاهىن  مً 32 اإلااصة حاءث وللض

ؤشخاص  جطغف جدذ ألمىاٌ الؿلف، ؾبُل على مىذ بىعض ؤو بىغع لظلً ماهلت ماؾؿت جلىم بملخػاه

حن  .الخىكُع ؤو باإلمػاء ًلتزمىن  الظًً هاالء لحؿاب معا الازىحن ؤو ؾبُعُحن ؤو معىٍى

 " الضًً لضفع ؤحال اإلاضًً مىذ " ٌعني اكخطاصي واضؿالح فاهه " الثلت مىذ " هى اإلاعني في الاثخمان وان وبطا

 2  هي: ألاكل على ؤعبعت عىاضغ له فاالثخمان اثخمان، عملُت بالػغوعة حعخبر زلت عملُت ول ولِؿذ

 بُنهما الثلت عىطغ كُام غغوعة و مضًً آزغ و صاثً عىطغ وحىص وحعني :مضًىهُت عالكت 1-

ٌ  ًغصه ؤن ألازحر هظا على ًخعحن والظي للمضًً، الضاثً ؤعؿاه الظي الىلضي اإلابلغ وهى :صًً وحىص 2-  .لألو

 .منها والخسلظ اإلاضًىهُت خضور بحن جمط ي التي الفترة وهي : ( ألاحل ) الؼمني الفاعق  3-

 هظا ولعل الدؿضًض، عضم اخخماالث مً مضًىه على اهخكاعه هدُجت الضاثً ًخدمله ؤن ًمىً ما وهي : اإلاساؾغة 4-

ٌ  ؤؾباب مً  .ؤلاكغاع هدُجت فاثضة على الضاثً خطى

 البىكي الائخمان أهىاع :الثاوي املطلب

ل ًلعب لُت الاخخُاحاث بشباع في هاما صوعا البىيي الخمٍى  اليشاؽ ألوحه وفلا جدىىع والتي للميشأث الخمٍى

ت، : اإلاسخلفت الاكخطاصي  عً لضحها اإلاخاخت اإلاالُت اإلاىاعص كطىع  عً والىاججت ،... الطىاعُت الفالخُت، الخجاٍع

 آحاٌ خُث مً البىىن جمىدها التي الاثخماهُت الدؿهُالث وجخفاوث ؤهضافها، وجدلُم وشاؾها ملابلت مخؿلباث

 بلى: الاؾخدلاق

 

                                                           

. 166، ص 1000محمد صالح الحناوي، سٌدة عبد الفتاح عبد السالم، " المؤسسات المالٌة" دار الجامعٌة، اإلسكندرٌة،   1  
ت  ت،الجامعُ ،الضاع "الىلدًت السياساث و الصيرفت و الىلىد إكخصادًاث في ملدمت" ، مباعن الىعُم عبض ، ًىوـ مدمض ، هجُب هللا وعمت 2   ،ؤلاؾىىضٍع

  100 .ص ،1008
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ل مىحه ) ألاحل كصير ائخمان 1-  ألاحل كطحر الاثخمان بلى اإلااؾؿت جلجإ العاصة في : الاسخغالل( أوشطت لخمٍى

ل ض وال 1الؿلعي واإلاسؼون الىلضًت في الىلظ لخمٍى  مً وؿبت ؤهبر ٌشيل و الؿىت، عً الاثخمان هظا مضة جٍؼ

ت البىىن ؾغف مً الاثخمان اإلامىىح ػم 2 الخجاٍع  : الخالُت ألاهىاع ٍو

ىت، عمل مغوهت بعؿاء ؤؾاؾا بهضف جىحه: الصىدوق  حسهيالث -أ  ؤحل مً للماؾؿاث عمىما وحعؿى للخٍؼ

ىت لها جخعغع والتي اإلاضة خُث مً حضا اللطحرة الازخالالث بمىاحهت لها الؿماح   ألاخُان بعؼ في اإلااؾؿت زٍؼ

ىت جىاحه التي ألاػماث مً وغحرها اإلاىصعحن واؾخدلاق الجباثُت الاؾخدلاكاث هدلٌى ؤحل  .الخٍؼ

)عضة إلاضة لىً الطىضوق  حؿهُل ؤهه على اإلاىشىف على السحب ٌعغف : املكشىف على السحب -ب شهىع(  ؤؾٌى

ؿلم فيها ٌسحب التي الفترة زالٌ العمُل على فاثضة بفغع البىً ًلىم وفُه  مضة اإلاىشىف(، ) اإلاضة هظه على ٍو

ل في فُخمثل هضفه ؤما الؿىت، خضوص جطل وكض  بمياهُاث جفىق  التي العامل اإلااٌ عؤؽ اخخُاحاث جمٍى

 .الؿلعي اإلاسؼون 3اإلااؾؿت

ل البىً ًلىم عىضما وجيشإ البىىُت، اللغوع مً زاص هىع وهي: املىسميت اللسوض -ج  مىؾمي وشاؽ بخمٍى

ٌ  على ممخضة وغحر مىخكمت وشاؾاتها غحر اإلااؾؿاث مً ػباثىه فالىثحر ألخض  صوعة ؤن بل الاؾخغالٌ، صوعة ؾى

 وجلىم ؤلاهخاج، ؤزىاءها ًدطل معُىت فترة زالٌ الىفلاث بةحغاء جلىم فاإلااؾؿت مىؾمُت، البُع صوعة ؤو ؤلاهخاج

 خُث الفالخُت اإلاداضُل بُع و بهخاج وشاؾاث العملُاث هظه ؤمثلت بحن ومً زاضت فترةفي  ؤلاهخاج هظا ببُع

، بعض حني ما فترة في اإلابُعاث جدطل  اؾخغالٌ صوعة ًخجاوػ  ؤن ًمىً ال اإلاىؾمي اليشاؽ ؤن وبما اإلادطٌى

 .ؤشهغ 09 غاًت بلى ًمخض ؤن ًمىً مً اللغوع الىىع هظا فةن ( اإلاضًىت الؿىت ) واخضة

مىذ : السبط كسوض-د ل اإلاؿلىبت الؿُىلت بلى الحاحت إلاىاحهت للؼبىن  الاثخمان مً الىىع هظا ٍو  عملُت لخمٍى

 . زاعحُت ألؾباب فلـ ماحل ولىىه ماهض، شبه جدللها الغالب في مالُت

ل مىحهت جيىن  طان اجها العامت الاؾخغالٌ بلغوع ألاحل كطحر الاثخمان مً الؿابلت ألاهىاع وحؿمى-   لخمٍى

 ٌ ل مىحهت جيىن  والتي الخاضت الاؾخغالٌ كغوع عىـ على عامت، مخضاولت ؤضى ٌ  لخمٍى  ؾىاء اإلاخضاولت ألاضى

 : وجخػمً الحلىق، ؤو اإلاسؼون

ل عملُت وهي : السلع على الدسبيلاث ٭ لجإ البىً، جطغف جدذ وبػاجع ؾلع وغع ملابل للمسؼون جمٍى  ٍو

 .الدؿضًض عضم خالت في اإلاغهىهت البػاجع بُع بلى البىً

                                                           

.18عبد الحكٌم كراجة، وآخرون،" االدارة والتحلٌل المالً" مرجع سبق ذكره، ص   1  
لم، مدمض 2   .860ص ،8886،  وشغ بلض صون  للؿباعت، الهاوي صاع ،"الاسدثماز صىادًم و البىىن إدازة" ؾٍى

. 110، ص 1001مروان شموط، وكنجو عبود كنجو، " أسس االستثمار"، جامعة القدس المفتوحة،  
3
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ؤو  ؤلاصاعة بحن العمىمُت الطفلاث ببغام هدُجت الدؿبُلاث هظه وحعؿى : العمىميت الصفلاث على الدسبيلاث ٭

ٌ  اإلامىهحن، ؤو اإلالاولحن مً ومجمىعت العمىمُت الجماعاث  بعؾاٌ ألاعماٌ، بهجاػ :كطض الطفلاث هظه وجمى

ىاث ؤو  .اإلاسخلفت الخضماث ؤصاء الخمٍى

ت الىعكت مبلغ صفع بمىحبها ًخم التي العملُت جلً وهي : الخجازي  الخصم ٭  كبل البىً ؾغف مً لحاملها الخجاٍع

 ٌ  .العمىلت زطم بعض اؾخدلاكها مىعض خلى

خسظ : بالخىكيع ٭الاعخماداث ً اججاه ػبىهه التزاماث لػمان البىً جىكُع شيل اللغوع مً الىىع هظا ٍو  آلازٍغ

 خالت في بليها جىلل و البىً، محزاهُت زاعج اللغوع هظه وجكهغ عمىلت، ملابل معُىت وإلاضة معحن مبلغ خضوص في

 : ؤشياٌ زالزت خؿب الاعخماص هظا ًخم الؼبىن، عضم التزام

بدؿضًض  زالله مً ًخعهض ، الؼبىن  لطالح البىً ؾغف مً ملضم التزام عً عباعة هى : الاحخياطي الضمان-

ت  اإلاىكع فالبىً زم ومً الاؾخدلاق مُعاص في  اإلاىعص ) صاثىت لطالح ( البىً ػبىن  ) باإلاضًً الخاضت الىعكت الخجاٍع

 ػبىهه (. ) ًلتزم بها اإلاضًً التي الىُفُت ملؼم بىفـ

 بعؿاع هظا خالت في )اإلاضًً( الؼبىن  عىع الضاثً بلى ًضفع ؤن ؤي ، هفالت بخىكُع البىً حعهض وهي : الكفالت -

بُت هفالت حمغهُت، هفالت : جيىن  وكض ألازحر  ....غٍغ

خمثل : اللبىل  -  عضة ًإزظ و بالخىكُع فلـ ولىً مالُا، مبلغا مىده صون  للؼبىن  زضمت بخإصًت البىً كُام في ٍو

 وهي: ضُغ

ٌ  جلضًم -  الػمان  جلضًم عً ٌغىُه وبالخالي اإلاضًً مالءة وغمان اإلااؾؿت كضعة لػمان البىً ؾغف مً اللبى

 .الفىعي الدؿضًض ؤو العُني

ٌ  جلضًم - ٌ  الؼبىن  مؿاعضة ألحل البىً مً اللبى  · .آزغ بىً مً كغع على للحطى

ٌ  جلضًم - ل لدؿهُل البىً مً غماهاث بخلضًم وطلً الخعبئت ؤحل مً اللبى   جؿلب عىضما ما ماؾؿت جمٍى

 ٌ  .معحن كغع على الحطى

ل املىحه الائخمان -2 خسظ : الاسدثماز أوشطت لخمٍى ل ؤو مخىؾـ اثخمان شيل ٍو  زاضت وهدالت ألاحل ؾٍى

 : الاًجاعي  الاثخمان

مىذ ( ؾبعت وؤخُاها ) ؾىىاث زمـ بلى ؾيخحن مً مضجه وجتراوح :ألاحل مخىسط *الائخمان ل بغغع ٍو  جمٍى
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 حعضًالث بحغاء ؤو حضًضة بىخضاث للخىؾع حضًضة آالث شغاء مثل : للمشغوعاث الغؤؾمالُت العملُاث بعؼ

ل ؤي  1ج خاؤلاه جؿىع مً  .الدشغُلي ال الاؾدثماعي  الخمٍى

 : وهي ألاحل مخىؾـ الاثخمان مً هىعحن بحن الخمُحز ًمىً الىاكع وفي

 لضي زطمها بةعاصة ًلىم ؤن الخجاعي  البىً زاللها مً ٌؿخؿُع كغوع وهي : للخعبئت كابلت كسوض ٭

 .2للؿُىلت  الحاحت عىض اإلاغهؼي  البىً

 لضي ماؾؿت اللغوع هظه زطم بعاصة الخجاعي  للبىً ًمىً ال الحالت هظه وفي : للخعبئت كابلت غير ٭كسوض

 .الؿُىلت ؤػمت و ألامىاٌ ججمُض مساؾغ هىا وجكهغ اإلاغهؼي، البىً لضي ؤو مالُت ؤزغي 

ل ائخمان * لت باؾدثماعاث جلىم التي اإلايشأث جلجإ :ألاحل طٍى ل البىىن بلى ألاحل ؾٍى  العملُاث هظه لخمٍى

لت الاهخكاع وفتراث الاؾدثماع إلاضة هكغا وهظلً لىخضها، حعبئتها ًمىً ال التي الىبحرة للمبالغ هكغا  كبل الؿٍى

ٌ  البضء ض عىاثض على في الحطى  بلى و تهضف ؾىت، عشٍغً بلى لخطل ؾىىاث ؾبع عً الاثخمان هظا مضة وجٍؼ

ل ألامىاٌ جإمحن  والخجهحزاث واإلوشاءاث :زابخت ؤمىاٌ عئوؽ بلى ؤلاهخاحُت اإلاشغوعاث اخخُاحاث الالػمت لخمٍى

 .اإلاسخلفت الفىُت

لت إلاضة بًجاع عملُت ول " وهى : الاًجازي  الاعخماد *  مغاعاة مع عضمه مً بالشغاء الازخُاع بدم جيخهي ؾٍى

 3." اإلاضفىعت ألاكؿاؽ

 ؤحغة صفع ملابل معُىت إلاضة وعلاعاث وججهحزاث آالث جإححر ؤو بىغاء البىً كُام هى الاًجاعي  الاعخماص ؤن ؤي

 : ؤن العلض في جهاًت بةمياهه الظي اإلاؿخإحغ على والخإمحن الطُاهت مؿاولُت لخبلى اإلاضة، جلً مع جدىاؾب

 · .العُىب مً زاٌ اإلااحغ بلى اإلاؿخإحغ ًغحع -

 · .مجضصا الؿعغ على باالجفاق ؤلاًجاع، علض ججضًض -

 · . اإلاخبلُت باللُمت الاؾدثماع شغاء -

 الثالث: مفاهيم عامت حىل الاسدثمازاث املبحث

ٌ  ؾىف  اإلاسخلفت والاؾخسضاماث لالؾدثماع اإلاسخلفت الخعاٍعف مً ول بلى اإلاؿلب هظا في الخؿغق  هداو

 مطاصعه. اؾخسضاماجه، لالؾدثماع، ؤهىاعه،

                                                           
ت"،   .880ص ، 1000الضاع الجامعُت، الجؼاثغ، عبض اإلاؿلب عبض الحمُض، "صعاؾاث الجضوي الاكخطاصًت الجساط اللغاعاث الاؾدثماٍع

1  

. 881، ص 1008البنوك التجارٌة" الدار الجامعٌة،الجزء الثالث، اإلسكندرٌة، مصر،  طارق عبد العال حماد، "تقٌٌم اداء  2  

.                          801، ص 8818شاكر قزوٌنً، " محاضرات فً اقتصاد البنوك"، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر،   3  
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 املطلب ألاول:حعٍسف إلاسدثمازاث

 الاؾدثماعاث بلى الخىحُه ؾٍغم عً الخىمُت، و الىؾني باالكخطاص للنهىع بالغت ؤهمُت طا الاؾدثماع ٌعخبر

 ألاؾاؾُت الغهحزة و ألاصاة بمثابت الاؾدثماع ؤن هجض ألاؾاؽ هظا وعلى ألامىاٌ، عئوؽ على و الخفخذ ألاحىبُت

 منها: حعاٍعف عضة لالؾدثماع و وهاجح، مخؿىع  الكخطاص

ف إلاكخصادي  أوال: الخعٍس

ٌ  ؤحل مً الحالي الىكذ في ؤمىاٌ ضغف عملُت "بإهه اكخطاصًا الاؾدثماع ٌعغف  هخاثج على وعائها مً الحطى

 1الغغع" لهظا خالُا عليها اإلادطل ألاشُاء و اإلاىاص و اإلاىاعص ول الاؾدثماع ٌشمل اإلاعنى في اإلاؿخلبل، وبهظا

اصة (ؤو همى)ؤعباح جدلُم بغغع ما مشغوع في الغؤؾمالي ؤلاهفاق عملُت هى ؤًػا الاؾدثماع "و  اإلابلغ في ٍػ

اصة مً اإلااؾؿت جيخكغ الظي اليشاؽ وهى طلً اإلاؿدثمغ،  مخسظ ًلىم خُث للىتها وكضعتها، مً وعاءه ٍػ

ٌ  ًإمل عىاثض و مضازُل خالي، ملابل عؤؾماٌ بخىقُف اللغاع  2 مؿخلبال" عليها الحطى

غي   عؤؽ بلى الغؤؾمالُت ؤو ؤلاهخاحُت، اإلاىخجاث مً الجضًضة ؤلاغافت عً عباعة":بإهه اإلاعاضٍغً الىخاب بعؼ ٍو

 ." ماٌ الضولت

فه بلى آزغون هخاب اهخهى و بًجاص  ٌؿتهضف ألافغاص ؤخض عً ضاصع بًجابي جضزل عً جيشإ التي العملُت" بإهه: حعٍغ

 آحلت" زضماث ًامً صاثم ماٌ

 بلى جاصي الاؾخسضاماث هدى ألامىاٌ جىحُه ؤزغي  بعباعة ؤو ، اإلااٌ لغؤؽ اإلاخبع جىقُف عً عباعة الاؾدثماع "

 " اكخطاصًت خاحاث ؤو بشباع خاحت

ٌ  في ألامىاٌ اؾخعماٌ عً عباعة" بإهه فعغفه :ؤلاؾالمي بالبعض العملُت بغبـ ؤزغي  حماعت وجبيذ  على الحطى

ٌ  زلم ألاعباح، ؤي يىن  ؤمىالهم، ألافغاص فيها ًىحه حضًضة عؤؾمالُت ألاضى  زحر فيها التي اإلاشغوعت بالؿغق  طلً ٍو

 3 " للمجخمع

غ ؤحل مً معُىت إلاضة جطغف ؤو عمل وهى "  ؤو ماصًت ؤمىاٌ شيل في العمل هظا وان ؾىاء اكخطاصي، وشاؽ جؿٍى

 كغوع" شيل في ؤو ( البدث هخاثج الفىُت، اإلاهاعة الطىاعُت، اإلالىُت بُنها ماصًت )مً .غحر

ٌ  ؤحل مً اؾخسضامها و باألمىاٌ الخعامل هى الاؾدثماع"  و ألامىاٌ عً الخسلي زالٌ ومً ألاعباح على الحطى

ٌ  بغغع جدمل اإلاساؾغ  4 " اإلاؿخلبل في عىاثض على الحطى

 

                                                           
. 810، ص 8881عامت، الجؼاثغ، "جلىُاث مغاكبت الدؿُحر"، صاع اإلادمضًت الهاضغ صاصي عضون،   1  

ت"، مغحع ؾبم طهغه، ص   .88عبض اإلاؿلب عبض الحمُض،" صعاؾاث الجضوي الاكخطاصًت الجساط اللغاعاث الاؾدثماٍع 2  

11،11، ص ص 1000، دارالنفائس للنشر والتوزٌع 8قطب مصطف سانو،"االستثمار أحكامه وضوابطه فً الفقهاإلسالمً"الطبعة0 .     

. 118، ص 8888الزٌدانٌن السعودي، "أساسٌات فً الجهاز المالً والمنظور العلمً" دار وائل للنشر، األردن، جمٌل  
4
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العامت بهضف  ؤو الخاضت الؿىضاث و ألاؾهم شغاء في حؿخسضم التي ألامىاٌ لخلً همطغف الاؾدثماع ٌعخبر "

 1اإلاؿلىبت" اللغوع مىذ بعض و الؿُىلت مخؿلباث جىفحر بعض ًخم فهى جدلُم عاثض

 الجُض الاكخطاصي ألاصاء و للىمى ألاؾاس ي و اإلاهم العامل فهي ، الاكخطاصًت الحُاة في هبحرة ؤهمُت لالؾدثماع و

غ في حؿاعض مالُت مىاعص جدلُم و جىقُف بخىفحر فغص  حضًض صفع بعؿاء و الاكخطاصًت الىخضاث جؿٍى

 لالكخطاص.

ف املحاسبي  ثاهيا: الخعٍس

ت و اإلااصًت الثابخت اللُم و الىؾاثل مً مجمىعت ؤهه على ٌعغف اشترتها  التي اإلاىلىلت غحر و اإلاىلىلت منها اإلاعىٍى

لها ؤو بُعها لِـ بهضف ؤهجؼتها لىفؿها اإلااؾؿت ؤو اصة لهضف اؾخغالٌ وىؾُلت الؾخعمالها بهما و جدٍى  الؿاكت ٍػ

ت  للمشغوع" الاؾدثماٍع

لطض ، الؼمً مً معُىت فترة زالٌ , الىلضي ؤلاهفاق مً جُاع عً عباعة هى"  اإلااٌ عؤؽ عضُض على اإلادافكت به ٍو

 ألفغاص الاكخطاصًت الحاحاث بشباع في حؿاهم التي ؤلاهخاحُت اإلاعضاث و الؿلع شغاء ؤو بهخاج ؾٍغم عً ؤو الخىمُت

 عؤؽ عضُض جىمُت زاللها مً ًخم عملُت عً عباعة الاؾدثماع فةن وعمىما مباشغ، غحر ؤو مباشغ اإلاجخمع بشيل

 اؾخغالال  اؾخغاللها ؤو الؿبُعُت الثرواث عً بالىشف ؤو اإلاجخمع ؾىاء للمشغوع الؿاكت ؤلاهخاحُت ؤو اإلااٌ

  " ؤمثل

ف املالي   ثالثا: الخعٍس

 2حعغف الاؾدثماعاث " على ؤجها ججمُع اإلابالغ اإلاالُت بهضف الحطٌى على عاثض ؤو صزل في اإلاؿخلبل"

 اإلاؿخلبل" في ؤهبر عاثض وعاثه مً ًيخكغ خالي بهفاق عً عباعة هى" الاؾدثماع و

 املطلب الثاوي: أهىاع الاسدثمازاث

 :فُماًلي ماؾىبُىه وهظا اليشاؽ هىع ؤو الؿبُعت بدؿب ، اإلاىغىع خؿب الاؾدثماعاث بحن الخفغكت ًمىً

 ؤوال: مً خُث اإلاىغىع

 همحز بحن الاؾدثماعاث الخالُت

آزاعها  جيىن  التي و ماصًت اؾدثماعاث مً مجمىعها في جخيىن  التي الاؾدثماعاث جلً وهي : املىخجت الاسدثمازاث -أ

اصتها وجػم :  على مباشغة  ؤلاهخاج، وتهضف بلى الحفاف على الؿاكت الاهخاحُت ؤو ٍػ

ؼ بلى الخجضًض: تهضف اؾدثماعاث  . فعالُت ؤهثر حضًضة بإزغي  كضًمت اؾدثماعاث حعٍى

                                                           
. 00، ص8881صالح الدٌن حسن السٌسً، " التسهٌالت المصرفٌة للمؤسسات واألفراد"، جامعة القاهرة، مصر،  

1
  

.811، ص ناصر دادي عدون،" تقنٌات مراقبة التسٌٌر"، مرجع سبق ذكره 
2
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اصة هضفها: الخىؾع اؾدثماعاث  اليشاؽ هفـ في الخىؾع و ؤلاهخاج ؾاكت ٍػ

 و ؤلاهخاج. اإلاؿخعملت جلً مً ؤخضر و جؿىعا ؤهثر جلىُاث و وؾاثل اؾخعماٌ هي : الخدضًث اؾدثماعاث

 . ؤلاهخاج على آزاعها جيىن  التي و ماصًت اؾدثماعاث مً مجمىعها في جخيىن  التي جلً هي اإلاىخجت الاؾدثماعاث ؤن ؤي

 زضماث بخلضًم جلىم التي و مىخجت غحر اؾدثماعاث هىان ؤهه هجض باإلالابل : املىخجت غير الاسدثمازاث -ب

 : هىعحن حشمل اإلاىخجت غحر الاؾدثماعاث و اإلاضاعؽ، هبىاء اؾتهالهُت ؾبُعت احخماعُت طاث

ع وهي : بؾتراجُجُت اؾدثماعاث  واإلشهاع الؿىق  صعاؾت مدل للماؾؿت اإلاؿخلبلي الىجاح شغوؽ التي جيهئ اإلاشاَع

ل اإلاضي على ً و الؿٍى  .والعماٌ ؤلاؾاعاث جيٍى

ع هي : احخماعُت اؾدثماعاث  الىلل جىفحر مثل اإلاغصوصًت و للعماٌ العملُت الكغوف بخدؿحن حؿمذ التي اإلاشاَع

 . مؿاعم و احخماعُت مؿاهً حشُِض ، للعماٌ

فحن زالٌ ومً  جىفحر على حعمل ألازحرة هظه وىن  اإلاىخجت غحر و اإلاىخجت الاؾدثماعاث بحن العالكت ؤن هجض الخعٍغ

 .اإلاىخجت الاؾدثماعاث منها ٌؿخفُض زضماث

 ثاهيا: مً حيث الطبيعت:

ًيىن  ؤن ًمىً هما ماصًا الاؾدثماع ًيىن  ؤن فُمىً مسخلفت، ؤهىاع عضة بلى ؾبُعتها خؿب الاؾدثماعاث جسخلف

 ماصي. غحر

ألاؾاؾُت  اللاعضة حشيل بط للماؾؿت، اإلاالُت بالثروة جخعلم التي الاؾدثماعاث جلً هي : املادًت الاسدثمازاث -أ

ا لها فُسطظ اإلاىخج، لليشاؽ ٌ  ول حشمل الاؾدثماعاث وهاجه الاهخالن، كؿـ ًضعى مالُا مبلغا ؾىٍى  ألاضى

 .اإلاعضاث و واآلالث اإلالمىؾت الثابخت و

مىً اإلالمىؾت، اإلاالُت بالثروة جخعلم اؾدثماعاث وهي: املادًت غير الاسدثمازاث -ب  : بلى جلؿُمها ٍو

 . وغحرها والعلب واألغلفت اإلاىخىج هىعُت جدؿحن في ًخمثل : باإلهخاج اإلاخعلم الفني اإلاجاٌ في الاؾدثماعاث

ت اإلاىاعص مً اإلاخاخت الؿاكاث اؾخغالٌ ًاصي الظي الاؾدثماع طلً هى: اإلاجاٌ البشغي  في الاؾدثماعاث       البشٍغ

ً، الخإهُل، الخىقُف، عملُاث طلً ٌشمل و  ألاصاة هى البشغي  العامل ليىن  العمل قغوف جدؿحن الخيٍى

تها وبالخالي اإلااؾؿت، للنهىع بالعمل وبجهاءه صازل ألاؾاؾُت  .اؾخمغاٍع

  والعالماث ؤلاعالن  و ؤلاشهاع ؾٍغم عً العمالء حظب و اإلادل شهغة في ًخمثل و : الخجاعي  اإلاجاٌ في الاؾدثماع

ت  . الخجاٍع
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 اليشاط هىع حيث ثالثا:  مً

 : ماًلي بلى اإلاعُاع هظا خؿب على جلؿُمها ًمىً خُث

  حضًضة ؾلع بهخاج ؤحل مً عملُاث في ألامىاٌ باؾخسضام الاؾدثماعاث هظه جخدلم : إلاهخاحيت الاسدثمازاث  -أ

 هىعان و هىان

ل ًخم وفُه :الصىاعي الاسدثماز  . الطىع جامت ؾلع ؤو مطىعت هطف ؾلع بلى الخام اإلاىاص جدٍى

خم :الفالحي الاؾدثماع ل فُه ٍو  . الحطاص و الؼعع ؾٍغم عً زماع بلى البظوع  جدٍى

ليت الاسدثمازاث-ب لُت بعملُت جلىم التي الاؾدثماعاث عً عباعة وهي : الخحٍى  بلى الخام الؿبُعت مً لؿلعت جدٍى

غه، و البتروٌ واؾخسضام ؾلعت مطىعت  . غحرها و الطلب و الحضًض وميشأث جىٍغ

خم : الخدماجيت الاسدثمازاث-ج  ؤو لألفغاص ؾىاء زضماث جلضًم ؾٍغم عً ألامىاٌ اؾدثماع زاللها مً ٍو

 الخلؿُم هى و هىعحن بلي ًلؿم الاؾدثماع فةن الىاكع في والفىضكت و ، اإلاجاٌ الؿُاحي  في اإلااؾؿاث واالؾدثماع

فحن وخلُلي. مالي بلى جلؿُمه وهى ؤال شُىعا ألاهثر  : لهما مبؿؿحن وؾىإزظ حعٍغ

 اإلاسخلفت )ؤصواة اإلاالُت ألاصواث و ألاوعاق شغاء و بُع فيها ًخم التي الاؾدثماعاث وهي: املاليت ٭الاسدثمازاث

ٌ  شغاء آزغ بمعنى ؤهىاعها(، ؤو بجمُع و ألاؾهم الاثخمان،  ممىىت. مساؾغ بإكل ؤعباح عنها جيخج التي اإلاالُت ألاضى

ٌ  بُع و شغاء ًخم وفيها : الحليليت ٭الاسدثمازاث اصة بغغع ؤلاهخاج ؤضى  شغاء في الاؾدثماع مثل الثرواث ٍػ

ٌ  والعلاعاث، ألاضٌى الحلُلُت  1الخ... اإلاطاوع اإلاىخجت، ألاضى

اصة عاصة ًدبعه الحلُلي الاؾدثماع ؤن هى الاؾدثماٍعً بحن الفغق  و  لالكخطاص،ؤما ؤلاحمالي الىاجج في خلُلُت ٍػ

اصة ؤي ًدبعه ال فاهه الاؾدثماع اإلاالي  مً ؤلاهخاج وؾاثل ملىُت اهخلاٌ عً عباعة ألهه طلً و ؤلاحمالي الىاجج في ٍػ

مىً ؾغف  : الخالي اإلاسؿـ في الاؾدثماعاث ؤهىاع ًسظ فُما ماطهغ ول جلخُظ آلزغ. ٍو

 

 

 

 

 

 

                                                           
.41زٌاد رمضان، "االستثمار المالً الحقٌقً"، مرجع سبق ذكره، ص  

1
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 ؤهىاع الاؾدثماع مسؿـ :2 الشكل زكم

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ت  املطلب الثالث:اللسازاث الاسدثماٍز

ت الفغص وجدىىع جخعمض وفلا  ؤزغي  بلى فغضت لها اإلادخملت الىخاثج وجسخلف اإلاؿدثمغ، ؤمام اإلاخاخت الاؾدثماٍع

 الاؾدثماعاث هظه جلُُم اإلاؿدثمغ على ًجب اإلاساؾغة اإلاغجبؿت بهظا العاثض، لظلً وصعحت اإلاخىكع العاثض الزخالف

 على حعخمض كض اإلاعاًحر هظه ؤن هجض هما والطعىبت، الضكت خُث مً بُنها فُما جخفاوث هثحرة بمعاًحر اإلاخاخت وفلا

غاث بلى باالؾدثماعاث اإلاخعللت اإلاعلىماث اللغاعاث ؤو ؤجها بترحمت اجساط طاجُت في ؤخيام  للخيالُف همُت جلٍغ

 الجساط اإلاخىفغة اإلاعلىماث وؾبُعت همُت غىء على آلاجُت الثالزت الحاالث ًمىً لظا واإلاىافع اإلاخىكعت وؤلاًغاصاث

 اإلاىاؾب: الاؾدثماعي  اللغاع

 .وصكُلت واملت الاؾدثماع بعملُت واإلاخعللت اإلاخىفغة اإلاعلىماث وىن  بلى حؿدىض وهي :ألاهيد املسخلبل ٭حالت

 مدل لالؾدثماع والضكُلت اليافُت اإلاعلىماث جخىفغ ال عىضما الحالت هظه جدطل :اإلادخمل اإلاؿخلبل ٭خالت

 الضعاؾت

ش مً مؿخلاة وطاجُت مىغىعُت اخخماالث على الحالت هظه في والتي  .اإلايشإة جاٍع

 من حٌث نوع النشاط من حٌث الطبٌعة من حيث املوضوع

ت استثمارا

 منتجة

ت استثمارا

 غٌر منتجة

ت استثمارا

 مادٌة

ت استثمارا

 غٌر مادٌة

ت استثمارا

 خدماتٌة

 

 تاستثمارا

 انتاجٌة

استثمارا

 تانتاجٌة

 تاستثمارا

 مالٌة

مالٌةاست

 ثمارات

ت استثمارا

 تحوٌلٌة

ت استثمارا

 التجدٌد

ت استثمارا

استراتٌجٌ

 ة

ت استثمارا

 فالحٌة

قً المجال 

 االنتاجً

ت استثمارا

 التوسعٌة

ت استثمارا

 اجتماعٌة

ت استثمارا

 صناعٌة

فً المجال 

 البشري

ت استثمارا

 التحدٌث

فً المجال 

 التجاري

 أنواع االستثمار
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ٌ  اإلاؿخلبل ٭خالت ٌ  معلىماث ؤي جخىفغ ال خُث :اإلاجهى  .اللغاع كُض الاؾدثماع مىغىع خى

 املطلب السابع: عىائد الاسدثماز ومخاطسه

 الاسدثماز أوال: عىائد

ٌ  اإلاؿدثمغ ًؿمذ الظي اإلالابل هى العاثض  صاثما ًخؿلع فهى ألمىاله، اؾدثماعه هكحر مؿخلبال علُه بالحطى

 :كُاؾه ؤؾالُب ؤهم ومً ؤمالهه، حعكُم و زغوجه لخىمُت العاثض على

 ممىىت ؤعباح ؤكص ى لخدلُم ؤضىلها اؾخغالٌ في ؤلاصاعة هفاءة إلاضي هماشغ ٌؿخعمل:إلاسدثماز على ٭العائد

دؿب  1 :الخالُت بالعالكت ٍو

بت  ضافي ألاعباح بعض الػٍغ

 عاثض الاؾدثماع=                             

 مجمىع ألامىاٌ اإلاؿدثمغة

 ٌؿخسضم هظا و اإلاضوعة، ألاعباح و ؤلاخخُاؾاث و اإلااٌ عؤؽ اإلالىُت خلىق  حشمل :امللكيت حلىق  على ٭العائد

ً، ؤمىاٌ جىقُف مً ألاعباح جىلُض في ؤلاصاعة هفاءة للُاؽ هماشغ العاثض  هظا العاثض اؾخسغاج ًخم اإلاؿدثمٍغ

    :آلاجُت بالعالكت

بت بعض ألاعباح ضافي  الػٍغ

   =اإلالىُت خلىق  على العاثض                 

 اإلالىُت خلىق 

 مً ًخيىن  مثال الؿىضاث و باألؾهم اخخفاقه زالٌ اإلاؿدثمغ علُه ًدطل الظي العاثض:إلاحخفاظ فترة ٭عائد

 :حؼثُحن

 .بُعه وؾعغ الؿىض ؤو الؿهم شغاء جيلفت بحن الغغق  جمثل و الغؤؾمالُت ٭ألاعباح

ت الىلضًت ٭الخضفلاث لاؽ غحرها، و الؿىضاث فىاثض ؤو لألعباح الىلضًت الخىػَعاث حشمل التي و الجاٍع  هظا ٍو

  :الخالُت اإلاعاصلت وفم العاثض

                                                           

دون والتوزٌع،  زهران للنشر حسٌن خربوش،عبد المعطً رضا أرشٌد،" االستثمار والتموٌل بٌن النظرٌة والتطبٌق"، دار8 

.40ص، 8888،االردن،طبعة   
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ت الىلضًت الخضفلاث+الشغاء( جيلفت-البُع )ؾعغ  1 الجاٍع

  = الاخخفاف فترة عاثض       

 الشغاء جيلفت

 إلاسدثماز ثاهيا: مخاطس

 الظي ٌشيل هى اإلاؿدثمغ عؤؾماٌ بلى وؿبتها في ؤو كُمتها في العىاثض جضبضب العىاثض، بهخكام عضم هي اإلاساؾغ

 :بلى اإلاساؾغ جىلؿم خُث بالخيبااث الُلحن عضم بلى ؤؾاؾا اهخكامها عضم ًغحع و اإلاساؾغة، عىطغ

 هظه اإلاساؾغ مثل و .الخ..ؾُاؾُت ؾبُعُت عىامل و خغهتها، و باألؾىاق اإلاخعللت جلً وهي:الىظاميت املخاطس-1

 .الاؾدثماع كؿاعاث و مجاالث ول جطِب عىضما جلع بهما و ؤلاؾدثماع، مً معحن بىىع جغجبـ ال

 الفاثضة ؤؾعاع في الخغحراث مثل الىكامُت، اإلاساؾغ ؾغح بعض جبلى التي اإلاساؾغ هي:الىظاميت غير املخاطس-2

 عمىما آزغ و مجاٌ جطِب ال و ؤلاؾدثماع مً معحن مجاٌ جطِب كض اإلاساؾغة هظه و ؤلاهخاج، عملُاث جضهىع  و

 :الخالي الىدى هاعلى وعضص ؤن ًمىً

 .الاؾدثماع ؤهضاف ًدلم ال وبالخالي ًفشل كض معحن عمل ؤصواث في ؤلاؾدثماع عً جيخج التي العمل مساؾغ -

 لها العاثضة الػماهاث ؤو ا اإلاخعامل الاؾدثماع ؤصواث ؤؾعاع في العىس ي الخغحر عً الىاججت الؿىق  مساؾغ -

 .الؿىق  ؤوغاع جللب هدُجت

 الىاججت اإلاساؾغ ؤو طلً بعض اعجفعذ ما بطا اإلاىسفػت الفاثضة ؤؾعاع في ؤلاؾدثماع عً جىجم التي الؿعغ مساؾغ-

 .كطحر ألحل ؤلاؾدثماع جم ما بطا اإلاغجفعت الفاثضة زؿاعة عً

 في ؤلاهسفاع بلى بضوعه ًاصي الظي لألؾعاع العام اإلاؿخىي  في ؤلاعجفاع عً الىاججت للىلىص الشغاثُت اللىة مساؾغ-

 .الشغاثُت)الخضخم( باللىة عنها معبرا الىلىص كُمت

ل عضم ختى ؤو ؤلاؾدثماع لغاًاث اإلالترغت ألامىاٌ ؾضاص على اللضعة عضم هدُجت مالُت مساؾغ-  ؤلاؾدثماعاث جدٍى

 .معلىلت بإؾعاع هلضًت ؾُىلت بلى

                                                           

.48"، نفس المرجع السابق، ص  والتموٌل بٌن النظرٌة والتطبٌقاالستثمار " حسٌن خربوش، عبد المعطً رضا أرشٌد، 
1
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 واللىاهحن  الخعلُماث و الاحخماعُت ألاهكمت في العىؿُت الخغحراث عً جيخج كض التي جىكُمُت ؤو احخماعُت مساؾغ-

عاث ؾً عً ؤلاؾدثماع)جىجم ؤصواث و ؤؾعاع ؤلاؾدثماع، مجاالث على اإلاازغة  الخإمُم في اإلاخعللت الدشَغ

 1( ..ؤلاهخاج على الغؾىم و الػغاثب معضالث عفع ؤو اإلاطاصعة و .

ٌ  كض الؼمً مً معُىت فترة بلى الحالُت، ألامىاٌ عً الخسلي ؤهه على الاؾدثماع ٌعغف  ضفبه جلطغ ؤو جؿى

 ٌ ؼ على حؿاعضه اإلاؿخلبلُت الىلضًت و اإلاالُت الخضفلاث على الحطى  عً ؤو ألامىاٌ جلً في اإلاخىكع الىلظ حعٍى

ٌ  عضم اخخماٌ عً الىاشئت اإلاساؾغ  ازخلفذ ؤشياٌ مهما و مخىكع، هى هما فيها اإلاغغىب اإلاالُت الخضفلاث خطى

 اإلاخاخت إلشباع اإلاىاعص في اليامىت اإلاىفعت حعكُم زالٌ مً عاثض جدلُم على جىؿىي  غاًخه فةن ؤلاؾدثماع ؤهىاع و

ت ألاؾاؾُت الحاحاث  اهسفاع صعحت خُث معا ٌؿحران اإلاساؾغة و العاثض ؤن الحؿبان في وغع مع لفغص، الثاهٍى

 في اجساط اإلااؾؿت على ًازغ ما وهظا صحُذ، العىـ و مىسفؼ عاثض باإلاثل ًلابله ؤلاؾدثماع على اإلاساؾغة

 الاؾدثماعي. كغاعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 81-86،ص ص 1008طاهر حردان، "أساسٌات االستثمار" الطبعة، دار المستقبل للنشر والتوزٌع،دار البداٌة،  

1
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 الخالصت:

ل و الاؾدثماع و مضي فعالُتهما باليؿبت مً    زالٌ ول ما جم الخؿغق له في هظا الفطل جىضلىا ألهمُت الخمٍى

ل ًخم اؾخغاللها في وشاؾاث للماؾؿت اإلاالُت ، زاضت ؤن الخضفلاث التي ًخم الحطٌى عليها حغاء الخمٍى

 الاؾدثماع مً ؤحل مػاعفت حجم الخضفلاث اإلاخدطل عليها.

ل و الاؾدثماع الا ؤن اإلااؾؿت جفػل ؤهه ولما وان الخؿغ مغجفعا وان و غحر اإلاساؾغ ال تي جىجم عً الخمٍى

العاثض اإلاخىكع مغجفع و هظا ما ٌعؼػ عغبت اإلااؾؿت في هظا الىىع مً الاوشؿت، زاضت و ؤجها حؿاعض في جىؾُع 

 الحطت الؿىكُت و هظا حظب لغئوؽ ألامىاٌ ألاحىبُت.
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 جمهيد:

اث ٌعد اإلاعلىماث بين الخيظُق ؤن باعخباز و ، الخطبُقي و الىظسي  بين الخهامل جىطُد إطاز في     مً ألاولٍى

فُت والخىمُت الفالخت بىو مظخىي  على جطبُقُت بدزاطت طىقىم  ٌعد خُث ، مظخغاهم والًت بظُدي لخظس  الٍس

ت البىىك ؤخد مً  بُنها مً التي و ألاطاطُت خالى وشاطاجه مً الخازجي و الداخلي اإلاظخىي  على البازشة الجصائٍس

 .مىذ قسوض 

فُت والخىمُت الفالخت بىو على الخعسف الفصل هرا في طىداوى  و   إلُه اإلاىملت اإلاهام و ؤهم وظائفه وؤهدافه ، الٍس

 هره مظخىي على  اطدثمازي  قسض مىذ خالت دزاطت زم ومً ، التربص على اإلاظخقبلُت الىمالت طىعسج على لما

 الىمالت.
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 : بىو الفالحت و الخىميت الزيفيت املبحث ألاوى 

 ميشإ بىو الفالحت و الخىميت الزيفيت، حعزيفه. : املطلب ألاوى 

 : وشإة بىو الفالحت و الخىميت الزيفيت  ؤوال:

ت طلظلت مً ؤلاصالخاث ؤزمسث مُالد بىىك  مان لها دوز في جفعُل اإلاهىت عسفذ اإلاىظىمت اإلاصسفُت الجصائٍس

فُت الري عسف الىىز بعد إعادة هُهلت البىو الىطني الجصائسي  اإلاصسفُت منها بىو الفالخت و الخىمُت الٍس

خُث اعخبر  03/1982/ 11هــ اإلاىافق ى 1402حمادي ألاولي  11الصادز في  106.  82بمقخط ي اإلاسطىم زقم 

 شازلت في جىمُت القطا  الصزايي و جسقُت الٍس..ك وطُلت مً الىطائل السامُت إلي اإلاهراآ

 : حعزيف بىو الفالحت و الخىميت الزيفيت ثاهيا:

هى مؤطظت اقخصادًت مالُت وطىُت لها قاهىنها ألاطاس ي الخجازي بمقخط ي اإلاسطىم الظابق الرلس ؤعاله  

، و مع مسوز الظىىاث حعددث وشاطاجه . بداء بخدعُم فسوعه علي  ؤوملذ له مهمت الخنفل بالقطا  الفالحي

 6ومالت منها  269إلي  1985مظخىي التراب الىطني خُث خقق ما مان ًصبى إلُه إذ بلغ عدد وماالجه طىت 

ت حشغل خىالي  31ومالت و  286فس  ، ؤما في ًىمىا هرا فقد ؤصبذ عدد وماالجه  31زئِظُت و  ت حهٍى مدًٍس

 ل ما بين إطاز و مىظ..عام 7000

فُت مً قبل قامىض مجلت البىىك  BANKERSو هظسا لنثافت وشاطه و مظخىاه فقد صى. بىو الفالخت الٍس

ALMANACH  1بىو. 4100عاإلاُا مً ؤصل  668في اإلاسلص ألاوى في الجصائس و  2001لطبعت 

 وظائف البىو و ؤهدافه  : املطلب الثاوي

 : وظائف البىو ؤوال:

  : سياست اجصاى فعالت لخحقيق ألاهداف املخططت مً خالىوضع  -ؤ

 العمل علي مىاحهت مخاطس الصسف علي القسوض الخازحُت بصفت عقالهُت. -  

ت لحاملي الشهاداث - س مظخىي هُئت اإلاىظفين و إعطاء ألاولٍى  . جطٍى

 إعطاء الدعم ؤلاعالمي. -

  : عزض املىخجاث و الخدماث الجدًدة مً خالى -ب  

 جصفُت اإلاشامل اإلاالُت. -

 ؤخر الظماهاث اإلاالئمت و جطبُقها مُداهُا. -

ل الخجازة الخازحُت. -  جمٍى

 الاطخقباى الجُد للصبائً و اخترامهم و السد علي طلباتهم بجدًت. -

ع الداخلُت في إطاز حشغُل الشباب. - ل اإلاشاَز  جمٍى

                                                 
وزائق مقدمت مً طسف البىو - 1  
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 : ـو هذا ل جطبيق الخطط و البرامج الداخليت وفق سياست الحنىمت -ج  

س اإلاىازد و العمل علي زفعها و جدظين جهالُفها. -  جطٍى

 الاطخعماى السشُد لإلمهاهُاث التي جمىدها الظىق اإلاالُت. -

 مظاًسة الخطىز الحاصل في عالم اإلاهىت اإلاصسفُت و جقىُاتها. -

 : ؤهداف البىوثاهيا:

س و حعمُم اطخعماى ؤلاعالم آلالي و ججدًد الثروة و عصسهتها. إعادة جىظُم حهاش ؤلاهخاج الفالحي -  بخطٍى

 إشساك الصزاعت و جىمُت خصتها في مجاى ؤلاهخاج الىطني. -

جىطُع ألازاض ي الفالخُت و جدظين الخدماث. -  

ً اإلاىظفين و ج - ق فخذ وماالث حدًدة في اإلادن الغىُت باإلاىازد و لرا جهٍى م الاقتراب مً الصبائً عً طٍس قٍى

 : غير ؤهه ال ًمنً لهره ألاهداف ؤن جخدقق ما لم ٌعمل البىو علي طلىلهم.

 زفع اإلاىازد بإفظل الخهالُ.. -

ىت. -  الدظُير الدقُق للخٍص

ً و جدفيز هُئت اإلاىظفين. -  جهٍى
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 (III-3)الشهل رقم : BADRاملطلب الثالث: الهيهل الخىظيمي لـ 
 

ت العامت الىائبت / ؤلادازة و الىطائل  / DIRECTION GENERALE ADJOINTE                                                                                   اإلادًٍس

ADMINISTRATION ET MOIYENS 

ت ت اإلاىازد البشٍس                                                                                                                                                                            مدًٍس

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 املصدر: مً اعداد الطالبت اسدىادا مً وثائق البىو

 الخحدي إطار في قزض لخقدًم جطبيقيت دراست :الثالث املبحث

فُت والخىمُت الفالخت بىو ًقىم  ألاشخاص مل منها ٌظخفُد قسوض مىذ طٍسق عً الفالخُت اإلاظدثمساث بدعم الٍس

ين الطبُعُين  .واإلاعىٍى

 (1)امللحق .الخحدي قزض طلب ملف جقدًم :ألاوى  املطلب

فُت والخىمُت الفالخت بىو ًقدمها التي القسوض مً الخددي إطاز في القسض ٌعخبر  خالله مً ًقىم والري الٍس

 INDICE  ALE  GRE تالىقطت الاطخداللُ

SUPERVISEUR 

 مساقب

SUPERVISEUR 

 مساقب

CHEF DE SERVICE 

 زئِع اإلاصلحت

       SECRETARIATالنخابت العامت  

                       

                             DIRECTEURاإلادًس 

             

BACK OFFICE 
 

POLE  TRANSACTION 
 

FRONT OFFICE 
 

  CREDET                          MOIYENS DE PAIEMENTS 

       وطائل الدظدًد                       القسض

 

 

COMMERCE EXTERIEUR            COMPTABILITE 

 اإلاداطبت                           الخجازة الخازحُت           

 

JURDIQUE                                       ADMINSTRATION 

عي              ؤلادازة                           حشَس

 

CAISSE PRAINCIPAL 

 الصىدوق السئِس ي

 

SERVICE RAPIDE 

عت  الخدمت الظَس

 

COMPTA VERSEMENT 

 مداطبت الدفع

 

ACCUIL ET ORIENTATION 

 

 ؤلاطخقباى و الخىحُه

CHARGE DE CLIONTELE 

 

عباء الصبىن أ  
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ل ع بخمٍى لت اإلاشاَز  .اإلادي ومخىططت طٍى
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 الخحدي قزض حعزيف :ؤوال

 القائمت واإلاصاز  وخُىاهُت فالخُت مظدثمساث خلق ؤحل مً ًمىذ حصئُا، اإلادعىمت زاث لالطدثما مىحه قسض هى

ل ًهىن  وقد بالدولت، الخاصت ألامالك ؤو الخاصت للملنُت الخابعت اإلاظخغلت غير الفالخُت ألازاض ي على  ؤو طٍى

 .مخىطط اإلادي

 القزض مً املستهدفت الفئاث :ثاهيا

ين؛ ؤو الطبُعُين ألاشخاص -  مً لها اإلاخىى  الجهاث طسف مً علُه اإلاصادق ألاعباء بسجل مسفىقين اإلاعىٍى

فُت؛ والخىمُت وشازة الفالخت طسف  الٍس

 لألمالك الخابعت الجدًدة الحُىاهُت ؤو الفالخُت اإلاظدثمساث وؤصحاب اإلاظخغلت غير الخاصت ألازاض ي مالك -

 الخاصت بالدولت؛

 قاهىهُا؛ مهىهت مجمىعاث ؤو حعاوهُاث في مىظمين ؤو فسدًين ماهىا طىاء الحُىاهاث ومسبي اإلاصازعين -

ل ؤو الفالحي؛ ؤلاهخاج مجاى في الىاشطت الخاصت ؤو العامت الاقخصادًت اإلاؤطظاث -  اإلاىخىحاث جىشَع ؤو الخدٍى

 الفالخُت؛

بُت اإلاصاز  -  .والىمىذحُت الخجٍس

 :" الخحدي"  قزض مً لإلسخفادة املؤهلت املشاريع :ثالثا

 : ألاراض ي وحماًت التهيئت بإشغاى ًخعلق فيما -1

 والخطهير الصسف -

 الحجازة وإشالت الخىحُه ؤشغاى -

اح مصّداث وطع -  الٍس

 الخعدًل -

ت ؤشغاى -  ألازطُت ُئتهو  الدظٍى

 الفالخُت ألازاض ي فخذ -

 النهسبائُت الطاقت حلب -

 :الفالحي السقي جطىيز عملياث -2

 الجدًدة آلاباز وإهجاش ُئتهو  السي  معداث ججىُد -

ل اإلاُاه، مصادز على العثىز  الخالى، اطخقطاعاث -  .وآلاباز الحفس اإلااء، جدٍى

 .اإلاُاه لخخٍصً ؤخىاض إهجاش -

 .اإلاُاه مضخاث ججهيز -

 .اإلاُاه جىشَع شبهاث إوشاء -

 .الصسف قىىاث ُئتتهة وإعاد إوشاء -

 .الفالحي لإلطخعماى اإلاىحهت اإلاضخاث جصلُذ -

 :املؤهالث والدساب إلاهخاج وسائل -3

ى مىخىحاث و ؤطمدة هباجاث، بروز،'' ألاولُت اإلاىاد على الحصىى  -  .''جقىُت فيًز
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 .اإلااشُت لخغرًت اإلاىحهت الهُئاث جإهُل إعادة التهُئت، ؤشغاى صُدالهُت، مىخىحاث  :الحُىاوي ؤلاهخاج -

ال عّمسث التي الىباجاث قلع -  .طٍى

 .الىباجاث جطعُم عملُاث -

 .الفالحي العخاد اقخىاء -

 .الخاصت الىقل وطائل اقخىاء -

 .اإلاىاش ي جسبُت وججهيزاث عخاد اقخىاء -

 :والخقييم الخغليف الخعبئت، الخحىيل، الخخشيً، ميشأث إهجاس -4

لُت الصىاعاث وججدًد إهجاش -  .اإلاصاز  على ؤو بالقسب الهائىت الفالخُت اإلاىخىحاث و الخدٍى

 .الفالخُت اإلاىخىحاث جخٍصً ميشأث إهجاش -

 والصىاعاث الفالحي اىإلاجا في الطخعمالها والخغلُ. الخعبئت بمىخىحاث الخاصت اإلايشأث ئتهُ ؤو بىاء  -

 .الغرائُت

 (1)ملحق .القزض ملف محخىي : رابعا

 .الصبىن  طسف مً خطي طلب •

 فاجىزة •

 .الىطىُت الخعٍس. بطاقت مً وسخت •

 .ؤلاقامت شهادة •

 .اإلاُالد شهادة •

 .العمل خىادر على الخإمين صىدوق  مً شهادة •

 .اإلاظخدقاث ؤداء شهادة •

بي مظخخسج •  .طٍس

 .الخجازي  السجل مً وسخت •

 .الصبىن  جخصص شهادة •

 .اإلاُداهُت الخبرة شهادة •

 .اإلاهىُت ألاخطاز مخعدد الخإمين عقد •

فُت والخىمُت الفالخت بىو لدي الجازي  الحظاب فخذ إزباث •  .الٍس

  .الىخائج خظاباث وحدوى  مخىقعت مداطبُت ميزاهُاثخمع  •

  (3)ملحق القسض لطالب إًدا  وصل البىو ٌظلم اإلال. قبىى  عىد

 الخحدي قزض مميزاث  :خامسا

 الخددي قسض قُمت 1-

 دج 100000000 إلى دج 1000000 مً :اإلادي مخىطط القسض

ل القسض  دج 100000000 إلى دج 1000000 مً :اإلادي طٍى

 الخإحيل مدة 2-
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 طيخين إلى طىت مً :اإلادي مخىطط القسض

ل القسض  طىىاث خمع إلى طىت مً :اإلادي طٍى

 القزض مدة 3-

 طيخين إلى طىت مً الخإحُل مع طىىاث 7 إلى طىىاث 3 مً :اإلادي مخىطط القسض

ل القسض  طىىاث خمع إلى طىت مً الخإحُل مع طىت 15 إلى طىىاث 8 مً :اإلادي طٍى

 الاسخعماى آحاى 4-

 القسض اطخالم مً ابخداءا خد لإقص ى شهسا 12 إلى 6 مً :اإلادي مخىطط القسض

ل القسض  القسض اطخالم مً ابخداءا خد لإقص ى شهسا 24 إلى 6 مً :اإلادي طٍى

 الشخصيت املساهمت 5-

 هنخاز 10 حظاوي  ؤو ؤقل إلاظاخت اإلاشسو  قُمت مً % 10 ألاقل على

 هنخازاث 10 جفىق  التي للمظدثمساث باليظبت اإلاشسو  قُمت مً % 20 ألاقل على

 الفىائد وسبت / الامخياساث وسبت 6-

 الصبىن  عاجق على امخُاشاث % 5.25 :اإلادي مخىطط القسض

 ألاولى الخمظت للظىىاث %0

 والظابعت الظادطت للظىت %1

ل القسض  الصبىن  عاجق على امخُاشاث % 5.25 :ألاحل طٍى

 ألاولى الخمع للظىىاث %0

 والظابعت الظادطت للظىت %1

 والخاطعت الثامىت للظىت % 3

 مىحىدة غير امخُاشاث العاشسة الظىت مً ابخداء

 :والاحخياطاث الضماهاث 7-

ت الحقُقُت لألمالك قاهىوي زهً  التراب على اإلاىجص البىاء على بالسهاهاث والالتزام الخىاشى  عً الىاججت والعقاٍز

 اإلامىىح؛

 ؛ الخاصت باإلالنُت اإلاخعلقت للمظدثمسة قاهىوي زهً

ين لألشخاص باليظبت قاهىهُا اإلاهىهت ىعتجمإلاا ؤعظاء ؤو اإلاخعاوهين للشسماء مخظامً عسبىن   .اإلاعىٍى

 :الدًً استهالك 8-

 .مخىاقص

 . الخحدي قزض طلب دراست:الثاوي املطلب

فُت والخىمُت الفالخت لبىو جقدم "ض" الظُد  . فالخُت مظدثمسة إوشاء دفبهد قسض طلب ؤحل مً الٍس

 القزض طالب عً عامت معلىماث: ؤوال

 (.طبُعي شخص)القاهىهُت الطبُعت 1-

 .حدًد:الاطدثماز طبُعت 2-
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 (2)ملحق  .املشزوع جقدًم:ثاهيا

 :الخالُت اإلاعلىماث جىفسث البىو طسف مً اإلاشسو  لهرا الدزاطت بعد

 والخىمُت الفالخت بىو طسف مً قسض على جدصل والري طىت 40 العمس مً البالغ  "ض" بالظُد اإلاىطى  ًخعلق

فُت  .جددي قسص اطاز في فالخُت مظدثمسة اوشاء ؤحل مً الٍس

 .دج 2630500300 قدزث اإلاشسو  جهلفت

 املقدمت القزوض هىعيت: ثالثا

ل قسض  . الفالخُت اإلاظدثمساث لدعم مىحه الخددي إطاز في اإلادي مخىطط و اإلادي طٍى

 اقخىاء معداث فالخُت ) حساز هىائي مدسار، مقطىزة، مدسار القالب، مدسار اإلاجسفت، دبابت ( :اإلاشسو 

 القزوض مدة :رابعا

  طىىاث7 :ألاحل مخىطط

ل  طىت 15 :ألاحل طٍى

  شهس 12 :اإلادي قصير

 الدسدًد فترة :خامسا

ل  طىىاث 3 :اإلادي طٍى

 طيخين  :اإلادي مخىطط

 واخدة طىت :اإلادي قصير

 (الامخياساث وسبت) الفىائد وسبت :سادسا

 ألاولى الخمع للظىىاث %0 ي: املد طىيل

 والظابعت الظادطت للظىت %1

 والخاطعت الثامىت للظىت % 3

 امخُاش بدون  اإلاخبقُت الظىىاث

 املدي مخىسط

 ( الاولى الظىىاث 5 خالى) %0 :القسض لهرا الفىائد وظبت

  الظادطت الظىت خالى %1

  الظابعت الظىت خالى %1

  اإلادي قصير 0 %

 املقدمت الضماهاث :سابعا

 (5)اإلالحق  عدًدة وهي طماهاث جقدًم بشسط لنً القسوض مىذ على البىو ًىافق

 :اإلاشسو  هرا في اإلاقدمت والظماهاث
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  خبير عىد جقُُمها بعد ؤزض قطعت بسهً الصبىن  ًقىم :زهىُت طماهاث -

 % 70 وظبت للبىو بئزحا  ًقىم صىدوق  وهى الفالخُت القسوض طمان صىدوق  في للدسجُل القبلُت اإلاىافقت -

 .الدًً حظدًد عدم خالت في اإلاقدم القسض مً

 

 (2)ملحق  للمشزوع املاليت الدراست :الثالث املطلب

 اإلاالُت الدزاطت جإحي اإلال. لهرا الهاملت الدزاطت بعد

 الخقدًز املالي للمسدثمز الفالحي:  (III-2)حدوى رقم

 الاسدثماراث -ؤ

 جهلفت الاسدثماريت الىحدةسعز  النميت الخعيين

 sonalikaهىع  حزار 

 طً 5 مقطىرة 

 socs 2محزاث 

 socs 4محزاث 

 لتر 3000خشان املجلفً 

 سً 11مجزفت لـ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1650000300 

320000300 

120500300 

105000300 

200000300 

145000300 

1650000300 

320000300 

120500300 

105000300 

200000300 

145000300 

 

 املجمىع

   

2630500300 

 

 

 مً اهجاش الطالبت اعخمادا على وزائق البىو

ت الخهلفت قدزث  2639500300ـ ب اإلاشسو  ليشاطاث ؤلاطدثماٍز

    :الترليب املالي -ب 

 الىمالت في إطار قزض الخحديالدعم املقدم مً طزف : (III-3)حدوى رقم

 قزض الخحدي املساهمت الشخصيت الخهلفت الاسدثماريت 

اقخىاء مقطىرة و 

 لىاحقها

 

 

 

2630500300 

 

 

26305000 

 

237555000 
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 اعخمادا على وثائق البىومً اهجاس الطالبت املصدر: 

ت الخهلفت مً % 10 القسض،وجمثل طالب به ٌظاهم الري اإلابلغ هي الصخصُت اإلاظاهمت  . الاطدثماٍز

ت الخهلفت مً % 90 و فُت والخىمُت الفالخت بىو ًقدمها الاطدثماٍز  .الخددي قسض شهل في الٍس

ع ًخص الخددي إطاز في اإلاقدم القسض لت اإلاشاَز  دج237555000  طٍى

 طزيقت جمىيل املشزوع: (III-4)حدوى رقم

  2630500300 مبلغ الاسدثمار

 / / قزض الخحدي) طىيل املدي(

 سىىاث 7لـ  2360500300 قزض الخحدي ) مخىسط املدي(

  26395000 املساهمت الشخصيت
 مً اهجاس الطالبت اعخمادا على وثائق البىوالصدر: 

ل جم  مخصص دج 2369500300 وبلغ اإلادي قصير الخددي قسض طٍسق عً البىو طسف مً اإلاشسو  هرا جمٍى

 طىىاث   7القخىاء وطائل مخخصصت باألزض إلادة 

 دج 26395000 بلغذ القسض لطالب الصخصُت اإلاظاهمت ؤما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجمىع

 

2630500300 26305000 

 

237555000 

 

 

 املعدى

  

10 %                            

 

90 %  



دراست حالت جمىيل مشزوع اسدثماري مً طزف                                  الفصل الثالث                   

 بىو بدر

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصت:

فُت والخىمُت الفالخت بىو ٌعخبر              زش  ؤب ًمخلو لهىهه الىطىُت الظاخت على البىىك ؤهم بين مً الٍس

ع لعدد ؤخسي  حهت ومً حهت مً هرا الجصائس  في مصسفُت شبنت لها ًقىم التي اإلاشاَز  خاللها مً ًسمي والتي بخمٍى

ت مخططاث وفق لها مظبقا مظطس ؤهداف جدقُق إلى  .جىمٍى

فُت الخىمُت و الفالخت فبىو          الصبائً إلى القسوض مىذ خالى مً وذلو الخىمُت عجلت دفع على ٌعمل الٍس

قت جؤزس للقسض فهي الطالبت  مً وغيرها والشغل والاطتهالك ؤلاهخاج مً مل على مباشسة غير ؤو مباشسة بطٍس

        معاًير وإجبا  إقساطُت طُاطت جىفير ًخطلب القسوض ومىذ .الخىمُت طمً التي جىدزج الاقخصادًت اإلاخغيراث

   .هاجحت و فعالت جهىن  إحساءاث و
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ا دوسا البىيي اللؼاع عبلً             ألي هظام العصبي الجهاص فهى ، العالمي و املدلي الاكخصادي اليشاغ في خٍُى

 إلاكشاض الىظُلت عملُت حعخبر هم البىيي الجهاص هُيل في الفعاٌ املإزش و امليىن  البىىن وحعذ اكخصادي 

ل املىاظبت  إلاكشاض أن عملُاث مً بالشغم هزا ، العجض أصحاب ئلى الفائع أصحاب مً ألامىاٌ سؤوط لخدٍى

 . باملخاػش مملىءة ألنها البىً ًخخزها التي اللشاساث أصعب مً حعخبر

الؼالبت  للمإظعت معملت و شاملت بذساظت ًلىم خُث ، إلاكشاض عملُت في خاصت ظُاظت ًيخهج البىً ئن

 فان  العمل في والذكت الىفاءة و بالخبرة ًخميزون الذساظت بهزه امليلفين فان علُه و ، الجىاهب حمُع مً لللشض

 .وافُت طماهاث جلذًم الاكتراض في الشاغب العمُل مً ًؼلب البىً

 رلً الاكخصادي و اليشاغ جىظُع أي الاكشاطُت، العملُت وساء مً ألاهبر الجاهب اللشوض هزه عىائذ حعخبر هما

ادة مخعذدة أهذاف بخدلُم  الاظخلشاس الىمى و ًخدلم ختى الىىعُت و الىمُت خُث مً الاظدثماس و إلاهخاج هٍض

ٌ  بالخالي و الاكخصادي،  .الاظخيراد مً ًللل و الخصذًش على ًدفض الزي إلاهخاجي الفائع ئلى الىصى

 :خالٌ مً الفعالُت هزه جبرص و

 .بالىفاء الىعذ و العلىد على جلىم أصبدذ التي املعامالث حعهُل -

ل في اللشوض مً عليها املدصل الضائذة العُىلت مً الاظخفادة  -  في ألامىاٌ اظخغالٌ و الضساعت الصىاعت جمٍى

ادة ًإدي الزي الخىصَع و إلاهخاج      .مظافت كُمت خلم و املاٌ سأط ئهخاحُت في بالٍض

ل  -  ول ئفادة و الاكتراض أبىاب فخذ بالخالي و املاٌ سأط عشض في حعاهم دخاساثا ئلى زةناملىخ املبالغ جدٍى

 .الاحخماعُت و الاكخصادًت مىعاثملجا

ت املىاسد اظخغالٌ و البؼالت على اللظاء  -  بخجعُذ الىفُلت الفشص باعؼائها رلً و ةإ الىف و املإػشة البشٍش

 .ًفعله و الاظدثماس ًىىع مما الىاكع، أسض على اتهػمىخا

 الخاسج ئلى ألامىاٌ حعشب مىع بالخالي و ادخاسهم جلذًم و الىلذًت، ألاظىاق مع الخعامل على ألافشاد حشجُع  -

 .ألاػشاف حمُع جخص ألاسباح فان زابهو  البىىن، في الثلت و الظمان و العائذ الذاخل قي جىفش ما ئرا

 جإدي ظلُمت اكخصادًت لعُاظت ججعُذا أهه على دلُل لهى الاكخصاد جىمُت في اللشوض معاهمت فان مىه و

ادة ئلى ل مصذسا أهبر ًجعلها الزي الش يء الخىػين، و الاظدثماس ٍص  حعذ أهمُتها و فعالُتها و املششوعاث، لخمٍى

 .الاحخماعي و الاكخصادي الخؼىس  ملىاحهت ػاكت

 : الخالُت الىخائج ئلى جىصلىا بها كمىا التي الذساظت طىء على و

 البىً ًلىم ولزلً منها والخللُل جفاديها على البىً ٌعمل التي املخاػش مً جخلىا ال اللشوض مىذ عملُت ئن -

 .اللشوض لهزه طماهاث بىطع

 . اللشوض مىذ و الىدائع حمع على وشاػه ًىصب و الاكخصاد خللاث مً خللت هى البىً -

 . الاظدثماس و لالظخغالٌ املىحهت اللشوض في املخمثلت البىً ػشف مً املمىىخت اللشوض جىىع -
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فُت والخىمُت الفالخت بىً لذي الخؼبُلُت دساظدىا خالٌ مً -        لتدكُ بذساظت ًلىم البىً أن لىا جبين ، الٍش

ٌ  شاملتو   اللشض و مبلغ اظترحاع مً الخأهذ كصذ مىده عذم أو اللشض مىذ كشاس اجخار كبل اللشض ػلب خى

خ عىذ عىه املترجبت الفىائذ  .الاظخدلاق جاٍس

 اختبار الفرضيات:

 ألاولى: الفرضية

ل في البىيي الجهاص بها ٌعاهم بها و  البىىن جلىم  التي العملُاث أهم مً اللشوضان  ع جمٍى   ، الاكخصادًت املشاَس

 الفرضية الثانية

ل ئلى اللشوض جىحه  عملُت وجذعم.الخذماث و  الخجاسة الضساعت، الصىاعت، خاحاث و إلاظتهالن جمٍى

 .املخاػشة دسحت اسجفاع خالت في أمىاله اظترداد للبىً اليافلت الظماهاث مً مجمىعت بخلذًم اللشوض مىذ

 الفرضية الثالثة:

وجؼىس اليشاغ  املالي الخىاصن  جدلُم و الاكخصادًت الخىمُتو  الاظدثماساث جفعُل في هبير دوس  لللشوض

 الاكخصادي.

 الفرضية الرابعة: 

، و مذي الخؼىس الحالي لألظىاق املالُت في ظلالاظدثماس مً أهم وشاػاث املإظعاث املالُت خاصت ٌعخبر

 معاهمتها في حعُير عجلت اليشاغ و الىمى الاكخصادي.

 التوصيات و الاقتراحات:

الاكخصاد  ملخؼلباث الاظخجابت مً ًخمىً ختى عمُم، بشيل املالي و البىيي الجهاص  ئصالح مىاصلت طشوسة -

 .فعالُت و بىفاءة العاملُت الخؼىساث مع الخىُف الىػني و

 . الخذماث أفظل جلذًم و البىيي اليشاغ بتركُت حعمذ البىيي املجاٌ في املخؼىسة الخذماث ئجباع -

ل علي العمل و عمل مدُؽ إلًجاد الععي البىىن علي -  .الىػني كخصادالا علي الفائذة حعىد التي اظدثماساث جمٍى

ل الالصمت اللشوض جىفير طشوسة -  .الاكخصاد في الهامت لللؼاعاث املىحهت خاصت الاظدثماساث لخمٍى

 آفاق الدراسة:

بلى مىطىعىا مجاال واظعا للذساظت، وئجمامه ال ٌعني أهىا اظخىفُىا ول حىاهبه، ولىً هأمل أن هيىن وفلىا  ٍو

 ث أمام الذفعاث الذساظُت امللبلت.فُه ئلى خذ ما ًبلى املجاٌ واظعا أمام الباخثين للخىظع و البد

 وعلُه هؼشح بعع الاوشغاالث التي مً شأنها ان جيىن مدل البدىر ودساظاث معخلبلُت.

 ما هى مصير البىىن في ظل العىملت. -

 . مخاػش دون  اللشوض حعُير شأنها مً واضحت ئظتراجُجُت صُاغت للبىىن ًمىً هُف -

 .جىفير الخلىُاث الجذًذة في جلذًم اللشض -
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 امللخص

 فبموجب .الاسخثمارات أهم ثمثل التي املشاريع ثمويل في القزوض مساهمة إبزاس إلى الدراسة هذه دفته             

 ثحقيق و الاقحصادية الحنمية  أهداف بلوغ بالحالي و اسحمزارية، و   أرباح من املنشآت أهداف ثحقق  الحمويل هذا

 الزيفية،  الفالحة والحنمية بنك ومالة في ابه قمنا التي الحطبيقية الدراسة من اسحخلصناه ما و .املالي الحواسن 

 ثحليلية   بدراسة ثقوم حيث البنوك، طزف من املمولة الاسخثمارات ثفعيل  في لبير  أهمية للقزوض  أن هو

 يظمن ما هذا و مسحقبال، ابهالحنبؤ  و املقترطة للمؤسسات املالية الوطعية جشخيص و بحقييم جسمح دقيقة

 .الوقد اخحصار و النجاح للمشاريع

 :الكلمات املفتاحية

 القزوض البننية، الحمويل، الاسخثمارات، الحنمية الاقحصادية

Résumé 

             Cette étude vise à mettre en évidence la contribution des prêts bancaires pour financer les 

projets qui représentent les investissements les plus importants. 

En vertu de ce financement, les installations réalisent les objectifs de bénéfices et de la continuité, 

pour ainsi atteindre les objectifs du développement économique et la réalisation de l’équilibre 

financier. Et comme conclusion tiré de l’étude appliquée que la chercheur a fait à l’Agence du Crédit 

banque l’agriculture et du développement rural, c’est que les crédits jouent un grand importance 

dans l’activation des investissements financés par les banques à tel point qu’elle assume l’étude 

analytique précise qui permet d’estimer et personnaliser la situation financière des établissement et 

de la pronostiquer à l’avenir, ce que assure la réussite aux projets, et de raccourcir le temps. 

Mots-clés : 

Prêts bancaire –Financement -Investissements- Développement économique. 
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