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 ملدمت عامت

ان الاوؿان مهما ٧ان ازخلٟذ َبُٗخه و مغ٦ٍؼ الاحخماعي و الث٣افي ؤو ويٗه الا٢خهاصي و الخٗلُمي 

ت مً ال٣غاعاث بُٗضا ًٖ اإلاىاهج الٗلمُت مٗخمضا ٖلى الخضؽ و ألاخ٩ام و  ٞاهه ًخسظ للُٟغة مجمٖى

ٞاإلاٗلىماث اإلاخجمٗت لضًه في الخيبا بما ؾخ٩ىن ٖلُه الخٛحراث في اإلاؿخ٣بل ،مٗخمضا ٖلى الصخهُت ،

٢ضعاجه ال٣ٗلُت و ام٩اهاجه اإلاخُىعة التي جامً له الازخُاع الؿلمي و اإلاىاؾب ٨ٞما ان الٟغص ًخسظ 

ة في وكاٍ ال٣غاعاث املخخلٟت في خُاجه الُىمُت ،ٞان ٖملُت اجساط ال٣غاعاث جٟلٟل و بهىعة مؿخمغ 

ت مً جسُُِ جىُٓم و ع٢ابت .  اإلااؾؿت و في حمُ٘ ٖىانغ الٗملُت الاصاٍع

و َظا ال ٣ًخهغ خض ٖامل صون ٚحٍر او مؿخىي اصاعي صون ؾىاٍ ،ٞإي اصاعي ًخىحب ٖلُه ان ًماعؾها 

غ لضًه اإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت في اإلا٩ان و الؼمان  و ألصاء مهامه و ٧ي ًخجز٫ اجساط ال٣غاعاث ًخُلب جٞى

 اإلاىاؾب .

ت  ت املخخلٟت َظا بلى حاهب ٧ىهه ٖملُت اصاٍع ٞاجساط ال٣غاع ًلٗب صوعا َاما في مماعؾت الٗملُاث ؤلاصاٍع

َامت في خض طاجه ،اطان هجاح او ٞكل ؤلاصاعي ًيؿب الُه ،خُث ؤن اإلاضًغ الىاجر ٌٗٝغ مً زال٫ 

 في اصاء مهامه . ٢غاعاجه الىاجخت ،بِىما ٌٗبر ال٣غاع ال٠ًُٗ ًٖ مضي حٗؿغ اإلاضًغ

اث الضعاؾاث  اث  التي جدخل م٩اهت مهمت وؤؾاؾُت في ؤولٍى و ل٣ض انبذ مىيٕى الاؾدثماع مً اإلاىيٖى

ت مً الخسههاث التي تهخم بالخُىعاث اله٩ُلُت التي قهضتها املجخمٗاث  الا٢خهاصًت و اإلاالُت و الاصاٍع

دثماع و مجاالجه املخخلٟت لظا جٓهغ اَمُت اإلاخ٣ضمت ،َظٍ الخُىعاث ناخبها جُىع ممازل في صعاؾت الاؾ

اث  الضعاؾت لهظا مىيٕى زهىنا للبلضان الىامُت التي ٖليها الاَخمام ا٦ثر ٖملُا و ٖملي بمىيٖى

مجاالث وؤصواث الاؾدثماع ألا٦ثر مالثمت وهٟٗا لهظٍ املجخمٗاث مً زال٫ الخدؿحن مً ال٨ٟاءة َظٍ 

 ال٣غاعاث الاؾدثماعاث 

 :اشياليت الدزاطت 

 ٠ُ٦ ًم٨ً اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت في اي ماؾؿت مؿخمغة ؟

ُت الخالُت   وإلحابت ًٖ الدؿائ٫ الغثِس ي ه٣ىم بُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ٠ُ٦ ًم٨ً اجساط ال٣غاع؟ -

 ما هي الٗىامل اإلاازغة ُٞه ؟ -

 ٠ُ٦ ه٣ىم بازخُاع اإلاكغوٕ ؟ -

 فسطياث الدزاطت :

 :مً زال٫ الدؿائالث ه٣ترح الٟغيُاث الخالُت 



 

 حٗخبر الٗملُت اجساط ال٣اعاث اَم وكاٍ اصاعي ًخم زالله جدضًض و خل اإلاكا٧ل . -

غ لضًه اإلاٗلىماث ًٖ الىخاثج اإلام٨ىت . -  ًم٨ً للمغا ان ًخسظ ال٣غاع ختى و لم جخٞى

ت جهى٠ زام مً ال٣غاعاث . - اث ؤلاصاٍع  ل٩ل مؿخىي مً مؿخٍى

هى٫ ٖلى ٖاثض في اإلاؿخ٣بل ًٟى١ الاؾدثماع َى ب٣ضع مً اإلاىاعص اإلاالُت في الخايغ للخ -

 ج٩لٟت الخطخُت .

 ؤَمُت الضعاؾت :

جهضٝ مً زال٫ بدثىا الى مداولت اْهاع بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت باالؾدثماع مً زال٫ ازخُاع ال٣اعاث و 

 الٗىامل اإلاازغة ٞيها.

 مىهج البدث :

ظا  خماص ٖلى اصاة الىن٠ حهضٝ الاَخمام ب٩اٞت حىاهب البدث اؾخسضمىا اإلاىهج الاؾخ٣غاجي ،َو بااٖل

 هاع مسخل٠ اإلاٟاَُم بٗملُت اجساط ال٣غاع و الاؾدثماع في اإلااؾؿت بإن جخُلب طل٪ .إْل 

 ؤ٢ؿام الضعاؾت 

مداولت  مً الاحابت ًٖ الدؿائالث البدث اعجإًىا بط ج٣ؿُم البدث بلى زالزت ٞهى٫ ألاولى ابغاػ ُٞه 

ٞها و اهىاٖها و ٦ظل٪ اؾـ ازخُاع ال٣غاعاث مٟاَُم مخٗل٣ت باالؾدثماع مً مٟهىمها و اَضا

ت ،ؤما في الٟهل الثاوي ؾيخُغ١ بلى ٖملُت اجساط ال٣غاع و ٦ظل٪ الٗىامل اإلاازغة ُٞه ،ؤما  الاؾدثماٍع

ني الجؼاثغي مداولحن  الٟهل ألازحر و َى الٟهل الخُب٣ُي ٢مىا بةحغاء صعاؾت مُضاهُت في البى٪ الَى

ت اإلااؾؿت و ٦ُُٟت اصاعته  . ؾخماعاثلال ا مٗٞغ
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 ٌ  لالطدثماز الفصل ألاٌو :عمىمياث حى

 جمهيد:

ؿخسضم مً ٢بل املخخهحن في الا٢خهاص واملخاؾبت  ٦ثحرا ما ًترصص مهُلر الاؾدثماع ٖلى ألالؿً، َو

وؤلاصاعة واإلاالُت. وؤًا ٧ان املجا٫ الظي ٌؿخسضم ُٞه ٞةهه ال ًسغج ًٖ ٧ىهه ؤلاياٞت الى الُا٢ت ؤلاهخاحُت ؤو ؤلاياُٞت 

غاص بغؤؽ اإلاا٫ ما ًمل٨ه الصخو ؤو ؤي حهت مً ٢ُمت الى عؤؽ اإلاا٫، خُث ٌُٗي نىعة واضخت ل الؾدثماع وؤبٗاصٍ ٍو

غاث زابخت ؤو مخضاولت ؤو خ٣ى١ ُٖيُت. وبىاء ٖلى  اإلاا٫ الاؾخٗمالُت في لخًه ػمىُت مُٗىت ؾىاء اجسظث ق٩ل مجَى

لى يىء َظا ال٣ى٫ اعجإًىا الى ؤن ٘ ؤلاهخاحُت. ٖو ه٣ؿم َظا الٟهل الى  طل٪ ؾُٗض مً ٢بُل الاؾدثماع اوكاء اإلاكاَع

 مبدثحن:

-  ٌ  : ؤلاَاع اإلاٟاَُمي الٗام لالؾدثماع.اإلابحث ألاو

ت.حث الثاويباإلا -  : اله٩ُل الخىُٓمي إلصاعة الاؾدثماع وال٣غاعاث الاؾدثماٍع
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: ؤلاطاز اإلافاَيمي العام لالطدثماز  اإلابحث ألاٌو

مت خى٫ الاؾدثماع وؤَضاٞه والٗىامل اإلاازغة ُٞه بياٞت الى ؾٝى هداو٫ في َظا اإلابدث اُٖاء مٟاَُم ٖا

 ألاهىإ وؤصواث الاؾدثماع.

: مفهىم الاطدثماز  اإلاطلب ألاٌو

 أوال: مفهىم الاطدثماز

ل٣ض ْهغث حٗاٍع٠ مخٗضصة لالؾدثماع، هٓغا لخٗضص الؼواًا التي ًم٨ً ؤن ًىٓغ مً زاللها لٗملُت 

 الاؾدثماع.

بإهه "الخسلي ًٖ اؾخسضاماث ؤمىا٫ خالُت ولٟترة ػمىُت مُٗىت مً ؤحل  ٞالبٌٗ ًغي ؤن الاؾدثماع

ٌ ًٖ ال٣ُمت الخالُت لؤلمىا٫ اإلاؿدثمغة  ض مً الخض٣ٞاث الى٣ضًت في اإلاؿخ٣بل ج٩ىن بمثابت حٍٗى الخهى٫ ٖلى اإلاٍؼ

ٌ ًٖ الاهسٟاى اإلاخى٢٘ في ال٣ىة الكغاثُت لؤلمىا٫ اإلاؿدثمغة بؿبب الخطخم م٘ ام٩ا هُت الخهى٫ و٦ظل٪ حٍٗى

   1ٖلى ٖاثض م٣ٗى٫ م٣ابل جدمل ٖىهغ املخاَغة

ه: "بإهه جسهُو اإلاىاعص ًٖ ؤمل جد٤ُ٣ الٗىاثض اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖليها مؿخ٣بال زال٫  ؤما بغوهاؽ ٞٗٞغ

لت"  2ٞترة ػمىُت ٍَى

٠ُ ألامىا٫ لٟترة ػمىُت مدضصة بهضٝ الخهى٫ ٖلى جض٣ٞاث ه٣ضًت مؿخ٣بلُت ه بإهه "جْى  ؤما ٞغاوـ ٖٞغ

 حٗىى ًٖ ال٣ُمت الخالُت لؤلمىا٫ ومساَغ الخطخم والخض٣ٞاث"

ه ؤهه "ٖملُت ا٢خىاء مل٪ ب٣هض الخهى٫ ٖلى امخُاػاث مؿخمغة منها زضماث وه٣ىص...  vizzanovaؤما  ٞٗٞغ

ت"  3الخ، وهمحز بحن الاؾدثماعاث اإلاىخجت ٦كغاء املخالث الخجاٍع

 اء املخاؾبت، اإلاالُت، الا٢خهاص.٦ما هجض لالؾدثماع ٖضة مٟاَُم ومً حهت الىٓغ ؾى 

مٟهىم الاؾدثماع باإلاٗنى الا٢خهاصي: في الا٢خهاص ٚالبا ما ٣ًهض باالؾدثماع ا٦دؿاب مىحىصاث  – 1

٠ُ لؤلمىا٫ ٌٗخبر مؿاَمت في الاهخاج، ؤي اياٞت مىٟٗت ؤو زل٤ ٢ُمت ج٩ىن ٖلى ق٩ل ؾل٘  مالُت، ٖلى ؤم الخْى

 وزضماث.

ىم الا٢خهاصي ٞةن الاؾدثماع َى الخسلي ًٖ مىاعص الُىم للخهى٫ ٖلى اًغاص ؤو بٗباعة ازغي في ْل اإلاٟه

ٗالُت الٗملُت، الخُغ اإلاغجبِ  خباع زالر ٖىانغ هي: الؼمً، اإلاغصوصًت ٞو ى ًإزظ بٗحن الٖا ؤ٦بر مً الخ٩لٟت ألاولُت َو

 باإلاؿخ٣بل.

ؾدثماع ٖلى ؤهه ا٦دؿاب اإلاىحىصاث _ مٟهىم الاؾدثماع في الاصاعة اإلاالُت: مً َظا الجاهب ًىٓغ الى الا  2

٠ُ ألامىا٫ في ألاوعا١ وألاصواث اإلاالُت.  اإلاالُت ؤي جْى

لت ؤًً ٩ًىن حؿضًض  ت الخ٩ال٠ُ التي ٣ًىم باألعباح والاًغاصاث زال٫ ٞترة ػمىُت ٍَى ٣هض به مجمٖى ٍو

 الخ٩لٟت ال٩لُت وحُُٛتها.

ه البٌٗ آلازغ ٖلى ؤهه حؿضًض خالي م٣ابل الخهى٫ ٖل ٗٞغ  ى جدهُالث مؿخ٣بلُت.َو

                                                           
 31، ص  2012نشر والتوزيع، الطبعة الثانية، قاسم نايف عموان، ادارة االستثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة وال  1
 61،ص2002طبعة األولى كاظم جاسم العيساوي، دراسة الجدوى االقتصادية، وتقييم المشاريع   2
 .153، ص1997ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، دار الدمحمية العامة، الجزائر،   3
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اصة في ؤنى٫ اإلااؾؿاث ٦كغاء ال٣ٗاعاث، الخجهحزاث  3 _ مٟهىم الاؾدثماع في املخاؾبت: َى ٖباعة ًٖ الٍؼ

ٗٝغ بهى٠  ني للمداؾبت َو واإلاٗضاث وألاؾهم، ٞهى ؤنل زابذ ٌسجل في الهى٠ الثاوي للمسُِ الَى

 1الاؾدثماعاث.

مىا٫ للخهى٫ ٖلى ألاعباح وطل٪ بالخسلي ٖنها في لخًه ػمىُت و٦خٍٗغ٠ قامل لالؾدثماع: "ؤهه الخٗامل باأل 

مُٗىت ولٟترة ػمىُت مُٗىت ب٣هض الخهى٫ ٖلى جض٣ٞاث مالُت مؿخ٣بلُت حٗىى ًٖ ال٣ُمت الخالُت لؤلمىا٫ 

 اإلاؿدثمغة وحٗىى ًٖ ٧امل املخاَغة اإلاىا٣ٞت للمؿخ٣بل".

  زاهيا: مبادئ الاطدثماز

ت بهضٝ الخهى٫ ٖلى صزل للمؿدثمغ، ٦ما عؤًىا ؾاب٣ا بإن الاؾدثما ٠ُ لؤلمىا٫ في ؤنى٫ مخىٖى ع َى جْى

ت مً اإلاباصت وألاؾـ ٢بل اجساطٍ ل٣غاع الاؾدثماع. لى اإلاؿدثمغ ؤن ًغاعي في طل٪ مجمٖى  ٖو

 :2ومً ؤَم مباصت الاؾدثماع هي

 ٗني طل٪ ؤ ا، َو ىاثضَا اإلاخى٢ٗت ومساََغ ت البضاثل اإلاخاخت له مً خُث ج٩الُٟها ٖو ن ٖلى اإلاؿدثمغ ؤن مٗٞغ

 ًجغي مسخا ٧امال ًٖ ٞغم الاؾدثماع اإلاخاخت له.

  ،ال ألاحل ض اإلاؿدثمغ اؾدثماع ؤمىاله اؾدثماعا ٢هحرا ؤم ٍَى جدضًض الٟترة الؼمىُت لالؾدثماع، ؤي َل ًٍغ

ب في جد٣ُ٣ه زال٫ الٟترة الؼمىُت.  اٖخماصا ٖلى هٕى الىدى الظي ًٚغ

 ب اإلا ؿدثمغ في جدملها، ؤي اؾخٗضاصٍ لخدمل الخؿاثغ التي ٢ض ًخٗغى لها جدضًض صعحت املخاَغ التي ًٚغ

 حؼء مً اؾدثماعاجه في اإلاؿخ٣بل.

  يغوعة الاؾخٗاهت بال٨ٟاءاث اإلاالُت التي لضحها الخبرة والضعاًت ال٩اُٞت في َظا املجا٫، والتي مً قإجها ؤن

٧ل ما ًدخاحه اإلاؿدثمغ مً مٗلىماث جم٨ً اإلاؿدثمغ مً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب لالؾدثماع مً زال٫ ج٣ضًم 

 وتهُئتها بالك٩ل الظي جم٨ىه مً اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب.

 اإلاطلب الثاوي: أَداف الاطدثماز والعىامل اإلاؤزسة على الاطدثماز

 أوال: أَداف الاطدثماز

ت اإلاالُت اط ؤن بذ الهضٝ ل٣ض جُىعث ؤَضاٝ الاؾدثماع في يىء الخُىع الظي خهل في ال٨ٟغ اإلاالي والىٍٓغ

 .3ألاؾاس ي مً الاؾدثماع في َظا الٗهغ

  ؤي جد٤ُ٣ ؤ٦بر ً ٣٘ يمً طل٪ جد٤ُ٣ ألاعباح الظي ٌٗض َضٝ ج٣لُضي للمؿدثمٍغ حُٗٓم زغوة اإلاؿدثمغ ٍو

 ٖاثض بإ٢ل صعحت مً املخاَغ.

 ٠ُ ألامىا٫ للخهى٫ ٖلى الٗاثض بمسخل٠ مٟاَُمه) الٗاثض اإلاال اَُت وجْى ي، اوٗاف الا٢خهاص وػٍاصة الٞغ

 ٖاثض احخماعي، ٖاثض ا٢خهاصي...الخ(.

                                                           

621،ص2002لمنشر والتوزيع  عصام حسن ،أسواق األوراق المالية ،دار أسامة    1 
 .123، ص2008عصام حسن، أسواق األموال المالية، دار أسامة لمنشر والتوزيع،   2
، 2008األردن،  –آل شبيب دريد كمال، االدارة المالية المعاصرة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبقة الثانية، عمان   3
 .26ص
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  ت وصعحت املخاَغ التي ًخ٣بلىجها والتي ًجب ؤن ً مً خُث جًُٟل ألاصواث الاؾدثماٍع ازخالٝ بحن اإلاؿدثمٍغ

بُٗخه ٣ٞض  جدىاؾب م٘ َضٝ جد٤ُ٣ ألاعباح، والبض مً الخمحز خؿب الاؾدثماعاث التي ًيكضَا اإلاؿدثمغ َو

 ، مًاعبا ؤو م٣امغا.٩ًىن اإلاؿدثمغ مداٞٓا، عقُضا

 .الاؾدثماع َى الاؾخٗضاص لخدمل صعحت مً املخاَغ جدىاؾب م٘ الٗاثض اإلاُلىب 

  الخهى٫ ٖلى ٖاثض بضون جدمل مساَغ ٖالُت واإلاؿدثمغ الغقُض َى الظي حهضٝ مً اؾدثماعاجه الى اإلاىاػهت

ضعوؾت للخهى٫ ٖلى الغبذ، بحن الٗاثض واملخاَغ، ؤما اإلاًاعب ٞهى الظي ٣ًبل بإ٢ص ى صعحاث املخاَغ اإلا

واإلا٣امغ َى الظي ًغاًَ باإلاا٫ للخهى٫ ٖلى الغبذ م٘ الاؾخٗضاص لخدمل صعحت ٖالُت مً املخاَغ بضون 

 صعاؾت ؤي ًبني ٢غاٍع ٖلى يغبت الخٔ.

  ًٖىض اجساط ٢غاع الاؾدثماع ول٨ ً َىا٥ الٗضًض مً الٗىانغ التي جازغ ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاؿدثمٍغ

باليؿبت لهظٍ الٗىانغ مً خُث الخالت اإلاالُت وحجم الٟاثٌ مً ألامىا٫ اإلاخاخت لضي جسخل٠ الاَمُت 

جد٣ُ٣ه وصعحت ج٣بل املخاَغ التي ًخٗغى لها، وعؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ ومضي   اإلاؿدثمغ والضزل اإلاخى٢٘

بُٗت ال٣ىاهحن الخاحت الى حؿبُل الاؾدثماعاث وام٩اهُاث الؿُىلت في ألاؾىا١ اإلاالُت و٧لٟت ٖملُت الخباص٫  َو

ُٗاث ُٞما ًخٗل٤ بدىُٓم الاؾدثماعاث والًغاثب والغؾىم اإلاٗمى٫ بها واصاعة الاؾدثماعاث ومضي  والدكَغ

ترة الاؾدثماع مً خُث ٧ىهه ٢هحر ألاحل  غ الخبرة وال٨ٟاءة وؾهىلت الاحغاءاث واؾتراجُجُت اإلاؿدثمغ ٞو جٞى

ل ألاحل.  ومخىؾِ ألاحل ؤو ٍَى

 زسة على الاطدثماززاهيا: العىامل اإلاؤ 

ىا البض  ختى ًخد٤٣ الاؾدثماع البض مً صعاؾت الٗىامل املخُُت في بِئت الاؾدثماع الخاعحُت والضازلُت َو

م٨ً اًجاػ َظٍ الٗىامل ُٞما ًلي:  1مً جدلُل جل٪ الٗىامل بهضٝ الخٟاّ ٖلى ٢ُمت ألامىا٫ اإلاؿدثمغة وػٍاصتها ٍو

 م٨ً ٢ُاؽ َظٍ الاؾخ٣غاع الؿُاس ي: ٌٗخمض ٖلى صعحت امل خاَغ الؿُاؾُت التي جسخل٠ مً صولت الى ؤزغي، ٍو

٣ت جضاو٫ الؿلُت وق٩ل الخ٩ىمت  ٍغ املخاَغ مً زال٫ صعاؾت الخُٛحراث الؿُاؾُت في َظا البلض َو

ال٢تها م٘ الضو٫ املجاوعة، والٗالم الخاعجي التي جازغ ٖلى ؤلاهخاج وحجم الُلب والٗغى  ا ٖو واؾخ٣غاَع

 غاع ألاؾىا١ الضازلُت والخاعحُت.والخٟاّ ٖلى اؾخ٣

  الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي: مً زال٫ اإلااقغاث الا٢خهاصًت ال٩لُت اإلاخد٣٣ت في الىاجج ؤلاحمالي والخىاػن الضازلي

والخىاػن الخاعجي ؤي اؾخ٣غاع الؿُاؾاث اإلاالُت والى٣ضًت للضولت ؤو َبُٗت الاجٟا٢ُاث الضولُت الا٢خهاصًت 

غ١ الخٗامل م٘ ؤؾٗاع الٟاثضة وؤؾٗاع الهٝغ والٗال٢اث م٘ الضو٫ املخ خلٟت وقغوٍ الخباص٫ الخجاعي، َو

اث واإلاحزان الخجاعي ووؿبت اإلاضًىهُت. غ الخٗامل بهما ووي٘ محزان اإلاضٖٞى  للٗملت وجدٍغ

  لى الاؾدثماع مٗض٫ ؤؾٗاع الٟاثضة: ًازغ مٗض٫ ؤؾٗاع الٟاثضة ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي بهىعة ٖامت ٖو

ل بهىعة زانت م ً خُث ٧لٟت الاؾدثماعاث ؤو ٖىاثضَا، وؤن مٗض٫ الٟاثضة َى ؾٗغ عؤؽ اإلاا٫ ؤو الخمٍى

ٌ ًٖ اؾتهال٥ ق٩ل ؤمىا٫ اياُٞت في اإلاؿخ٣بل وجخإزغ ؤؾٗاع الٟاثضة بم٣ضاع الٗغى والُلب،  ؤي الخٍٗى

ازغ ٖلى حجم خُث ؤن اعجٟإ مٗضالث الٟاثضة الٗاإلاُت ًاصي الى اهخ٣ا٫ ألامىا٫ املخلُت الى الخاعج ٍو

                                                           
 .15ص 1999ار في األوراق المالية، منشأة المعارف، االسكندرية، هندي منير ابراهيم، اساسيات االستثم  1



 رعموميات حول االستثماالفصل األول:                                                                 

 

7 

 

الاؾدثماعاث املخلُت، وجازغ اؾٗاع الٟاثضة ٖلى ؤؾٗاع الٟاثضة ٖلى ؤؾٗاع الٗملت ٖلى ٢ُمت ألاوعا١ اإلاالُت 

 اإلاخضاولت في ؤؾىا٢ها اإلاالُت.

  الضزل ال٣ىمي: ًازغ الضزل ال٣ىمي في بلض ما بضعحت ٦بحرة ٖلى الاؾدثماعاث وؤَم الٗىانغ اإلاازغة هي: حجم

ومٗضالث الىمى في الضزل وجىػَ٘ الضزل ال٣ىمي واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى مخىؾِ الضزل الٟغصي، الضزل اإلاخاح، 

خُث ٧لما ٦بر حجم الضزل ؤصي الى اعجٟإ اإلاُل الخضي لالصزاع، و٧لما ػاص همى الضزل ال٣ىمي اصي الى 

  1اعجٟإ حجم ومغوهت الُلب ال٨لي مما ٨ٌٗـ ٖال٢ت َغصًت بحن الاؾدثماع والضزل ال٣ىمي.

 ازغ م لت مً الؼمً وبمٗض٫ ٚحر َبُعي ٍو ٗض٫ الخطخم: َى اعجٟإ اإلاؿدثمغ في مؿخىي ألاؾٗاع ولٟترة ٍَى

ت  اصي الى ٖضم مٗٞغ ما٫ ٍو جإزحرا ؾلبُا ٖلى الاؾدثماع ألهه ًسل٤ حى مً ٖضم الاؾخ٣غاع في ٢ُإ ألٖا

عجٟإ الٗام في ألاؾٗاع واهسٟاى اإلاؿدثمغ الخالت التي ٩ًىن ٖليها  الا٢خهاص في اإلاؿخ٣بل ألهه ًاصي الى الا 

 ال٣ىة الكغاثُت للى٣ىص.

  ت وزانت ت لؤلوكُت الاؾدثماٍع غ البنى الخدخُت يغوٍع ت والاهٟخاح والا٢خهاصي: بن جٞى غ البنى الاعج٩اٍػ جٞى

٣هض بالبنى الخدخُت الُغ١ واإلاىانالث والاجهاالث، الاهترهذ، اإلاىاوئ،  الٗىانغ اإلاازغة ٖلى الاؾدثماع، ٍو

اصة مٗضالث الاؾدثماعاث ال ٨هغباء ،اإلااء، ٦ظل٪ جلٗب مٓاَغ الٗىإلات والاهٟخاح الا٢خهاصي صوعَما في ٍػ

 وزانت ألاحىبُت منها.

 اإلاطلب الثالث: أهىاع وأدواث الاطدثماز

 أوال: أهىاع الاطدثمازاث

ت الى ؤهىإ مخٗضصة خؿب مى٢ٗها الجٛغافي وخؿب ؤهىإ  ألاصواث ًم٨ً جهي٠ُ ألاصواث الاؾدثماٍع

بُٗتها ٦ما ًلي:  َو

ب الاؾدثماعاث مً الىاخُت الجٛغاُٞت الى  الىٕى ألاو٫: الاؾدثماعاث خؿب اإلاى٢٘ الجٛغافي: ًم٨ً جبٍى

 اؾدثماعاث مدلُت واؾدثماعاث زاعحُت.

 الاؾدثماعاث املخلُت ؤو الضازلُت: هي جل٪ الاؾدثماعاث التي جخ٩ىن صازل الؿى١ املخلُت في البلض اإلاٗني، ؤي

صازل الخضوص ؤلا٢لُمُت للبلض مدل الضعاؾت مهما ٧اهذ َبُٗت َظٍ الاؾدثماعاث وؤصواث املخخاعة، وج٩ىن َظٍ 

 الاؾدثماعاث بٗضة ؤق٩ا٫.

م٨ً ج٣ؿُمه الى زالزت ؤهىإ: ً عؤؽ اإلاا٫ الثابذ: ٍو  ؤ _ الاؾدثماع في ج٩ٍى

 اص ة الُا٢ت ؤلاهخاحُت لال٢خهاصًت الاؾدثماع في عؤؽ اإلاا٫ الثابذ الظي ٌؿاَم بهىعة مباقغة في ٍػ

٘ الهىاُٖت والؼعاُٖت والخضماث... الخ  2ال٣ىمي مثل جإؾِـ اإلاكاَع

  ؿاٖض ؼ ال٣ضعة ؤلاهخاحُت، َو الاؾدثماع في عؤؽ اإلاا٫ الثابذ الظي ٌؿاَم بهىعة ٚحر مباقغة في حٍٗؼ

ؾدثماعاث مثل الُغ١ في جىػَ٘ الُا٢ت ؤلاهخاحُت في ال٣ُاٖاث الاهخاحُت اإلاغجبُت بهظا الىٕى مً الا 

ت ألازغي.  والجؿىع والهُا٧ل الاعج٩اٍػ

                                                           
 17ص  ذكره بقمرجع س ،آل شبيب دريد كمال  1
 .168، ص1991عمر الصخري، التحميل االقتصادي الكمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2
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 .اصة الُا٢ت الاهخاحُت  الاؾدثماع في عؤؽ اإلاا٫ الثابذ الظي ٌؿاَم بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في ٍػ

اصة في الُا٢ت الاهخاحُت،  ظا الىٕى مً الاؾدثماع ال ًاصي الى ٍػ ً املخؼون الؿلعي: َو ب _ الاؾدثماع في ج٩ٍى

ً مسؼون ؾلعي لدؿهُل ٖملُت الاهخاج والبُ٘ باليؿبت للكغ٧اث الهىاُٖت والخضماجُت، والٟغ  ى ألاؾاس ي مىه ج٩ٍى

ت ٖملُت الاهخاج والُ٘ بضون جى٠٢  .  1ؤي جإمحن اؾخمغاٍع

ى ٖباعة ًٖ نافي ٢ُمت الؿل٘ والخضماث الىاحمت ًٖ الخٗامل م٘  ج _ الاؾدثماعاث في ٞاثٌ الخهضًغ: َو

دؿب ٞاثٌ الخهضًغ بم٣ضاع الهاصعاث مً الؿل٘ والخضماث زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة.الا٢خهاص الخاع   جي، ٍو

ا مً ألاوعا١ اإلاالُت اإلاخاخت في  حَر ى الاؾدثماع في ألاؾهم والؿىضاث ٚو ص _ الاؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت: َو

 الؿى١.

ت والٟغم اإلاخاخت في ألاؾىا١ الاؾدثماع الخاعجي: َى اؾخسضام ألامىا٫ الٟاثًت في ألاصواث الاؾدثما ٍع

ألاحىبُت، ؤي الاؾدثماع زاعج الخضوص الا٢لُمُت لضولت اإلاؿدثمغ اإلا٣ُم مهما ٧اهذ َبُٗت َظٍ الاؾدثماعاث ٞغصًت ؤو 

حماُٖت ؤو بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة، ٢ض ٣ًىم اإلاؿدثمغ باالؾدثماع في بلض آزغ مباقغة، ؤي ٌؿدثمغ ؤمىاله في 

ظا الىٕى ٌؿمى اؾدثماع مباقغ زاعجي.قغاء ؤخض الاؾ  دثماعاث اإلاخاخت َو

ؤما الاؾدثماع ٚحر اإلاباقغ الخاعجي ُٞخم مً زال٫ مؿاَمت اإلاؿدثمغ بدهت في مدٟٓت اإلاالُت لكغ٦ت 

 الاؾدثماعاث.

 2ومً زهاثو الاؾدثماع الخاعجي:

ها مً   خُث الٗاثض واملخاَغ._ اإلاغوهت في ازخُاع ؤصواث الاؾدثماع الخاعحُت هٓغا لخٗضصَا وجىٖى

_ جخه٠ ؤؾىا١ اؾدثماعاث الخاعحُت اإلاخُىعة باهخٓام والخسهو والىمى والخٗامل ب٩اٞت ؤهىإ وؤصواث 

 الاؾدثماع.

ا ٖلى ٖىاثض  _ ان الخٗضص الىىعي والجٛغافي في ؤصواث الاؾدثماع ًاصي الى جىػَ٘ املخاَغ وج٣لُل جإزحَر

.ً  اإلاؿدثمٍغ

غ _ اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا وو  ت جٞى ؾاثل الاجهاالث الخضًثت بك٩ل مىؾ٘ وبؿهىلت مما ًى٨ٗـ ٖلى ؾٖغ

غ ألاعيُت اإلاىاؾبت الجساط ال٣غاع.  اإلاٗلىماث ال٩املت للمؿدثمغ وجٞى

خماص ٖلى آعاءَم الزخُاعاث  _ وحىص زبراء ومدللحن مالُحن وؾماؾغة وماؾؿاث مخسههت ًم٨ً الٖا

 اإلاىاؾب.ؤصواث الاؾدثماع اإلاغبدت ومجا٫ الاؾدثماع 

بُت  _ اعجٟإ صعحت املخاَغ الىاحمت ًٖ الٓغوٝ الؿُاؾُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت وال٣ىاهحن الًٍغ

 واعجٟإ  مٗضالث الخطخم وحٛحر ٢ُمت الٗملت.

ؼ الاؾدثماعاث املخلُت، وػٍاصة الىاجج املخلي  _ ٖضم الخهى٫ ٖلى الٗاثض الاحخماعي اإلاخمثل في حٍٗؼ

ني.واإلاؿاَمت في حكُٛل ٢  ُاٖاث الا٢خهاص الَى

 الىٕى الثاوي: الاؾدثماعاث خؿب َبُٗتها:

                                                           
 .123ص  2008عصام حسين، أسواق مالية، دار أسامة لمنشر والتوزيع،   1
 .50، ص 2003طارق عبد العال، ادارة المخاطر، الدار الجامعية االسكندرية،  عماد  2
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ُت الى اؾدثماعاث خ٣ُ٣ُت وازغي مالُت واؾدثماعاث مباقغة  ب الاؾدثماعاث مً الىاخُت الىٖى م٨ً جبٍى ٍو

حر مباقغة.  ٚو

هخاحُت _الاؾدثماعاث الخ٣ُ٣ُت ؤو الاهخاحُت: هي مجمٕى الاؾدثماعاث التي جخمثل في اوكاء الانى٫ الا  1

بهضٝ جد٤ُ٣ الغبذ ؤو قغاء وجمل٪ الانى٫ الغؤؾمالُت، ٧االؾدثماع في الاعاض ي واإلاهاو٘ والكغ٧اث الاهخاحُت 

ً وجغا٦م  اصة خ٣ُ٣ُت في الىاجج املخلي ؤلاحمالي وفي ج٩ٍى ظا الىٕى مً الاؾدثماعاث ًاصي الى ٍػ ت، َو ٘ الاعج٩اٍػ واإلاكاَع

ني، لها ٢ُمت  خ٣ُ٣ُت وجخمخ٘ بضعحت مساَغ مىسًٟت الا ؤن صعحت ؾُىلتها مىسًٟت وجخدمل عؤؽ اإلاا٫ الثابذ الَى

 1ه٣ٟاث جإمحن وه٣ل وزؼن ونُاهت.

_ الاؾدثماعاث اإلاالُت: هي مجمٕى الاؾدثماعاث في الاصواث اإلاالُت اإلاخاخت لالؾدثماع في الؿى١ اإلاالي  2

ا في الؿى١ اإلاالي )الاؾهم والؿىضاث( والاوعا١ اإلاالُت ألازغي بهضٝ ا٢خىائها لٟت رة مُٗىت زم بُٗها ٖىضما ًغجٟ٘ ؾَٗغ

خم جضاو٫ الاؾدثماعاث اإلاالُت التي جخمحز بٟاٖلُتها زانت اطا ٧اهذ َظٍ الاؾىا١ طاث  والخهى٫ ٖلى ؤعباح اياُٞت، ٍو

 ٦ٟاءة ٖالُت ومً زهاثهها الاحؿإ والٗم٤.

اث:  وجى٣ؿم الاؾدثماعاث اإلاالُت الى زالزت مجمٖى

ت حر قهاصاث الاًضإ الٛحر ٢ابلت  _ املجمٖى الاولى الاؾدثماعاث الٛحر ٢ابلت للخضاو٫ ٧الىصاج٘ ألحل وصاج٘ الخٞى

ت الخ٩ىمُت.  2للخضاو٫، ٢غوى ٞاثٌ الاخخُاٍ الالؼامي، اجٟا٢ُت اٖاصة الكغاء والؿىىاث الاصزاٍع

ت الثاهُت الاصواث اإلاخضاولت في ؾى١ الى٣ض، وجخ٩ىن مً ؤوامغ السخب ال٣ابلت للخضاو٫، قهاصاث  _ املجمٖى

ت، ٢غوى الضوالع الاوعوبي وؤطوهاث الخؼاهت. ُت، ألاوعا١ الخجاٍع  الاًضإ ال٣ابلت للخضاو٫، ٢ُىالث اإلاهٞغ

ت الثالثت ؤصواث الاؾدثماع اإلاخضاولت في ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ ٧االؾهم والؿىضاث الاؾهم الٗاصًت  _ املجمٖى

 وألاؾهم اإلامخاػة.

 اززاهيا: أدواث الاطدثم

ً لخُاػة ؤنل مٗحن، وؤصواث الاؾدثماع ٦ثحرة ومً  هي جل٪ الاصواث التي ًخم اؾخسضامها مً ٢بل اإلاؿدثمٍغ

 ؤَمها ما ًلي:

_ ألاوعا١ اإلاالُت: جخمحز باإلاغوهت ولها ٖضة ؤهىإ جسخل٠ مً خُث الٗاثض واملخاَغ والخ٣ى١ لها الٗضًض مً 1

٤ الىهىم والخٗلُماث ال٣اهىهُت، و٦ظل٪ ق٩ل ال٣ُمت ال٣ُم، ٞهىا٥ ال٣ُمت الاؾمُت لؤلنل التي جخد ضص ٞو

ُت و٢ُمت الانضاع، وؤوعا١ اإلاالُت  ت وال٣ُمت الخهٞى ض ؤو جى٣و ًٖ ال٣ُمت الاؾمُت وال٣ُمت الضٞتًر الؿى٢ُت التي جٍؼ

حن منها ؤصواث مل٨ُت مثل ؤؾهم بإهىاٖها وازغي حؿمى ؤصواث صًً مثل الؿىضاث، ٞاألؾهم جخٛحر ٖى  اثضَا ٖلى هٖى

ٖاصة بخٛحر الاهخاج وألاعباح التي جد٣٣ها الكغ٦ت، ؤما الؿىضاث ٞةن صزلها زابذ وهي ؤ٢ل مساَغ مً ألاؾهم وجخمحز 

 3ألاوعا١ اإلاالُت بدؿً الخىُٓم والغ٢ابت بهضٝ الخٟاّ ٖلى خ٣ى١ اإلاؿدثمغ.

                                                           

22،مرجع سبق ذكره ص  طارق عبد العال عماد    1
  

 640ص 2008عصام حسين، أسواق مالية، دار أسامة لمنشر والتوزيع،   2
 .26ص  2005مبادئ االقتصاد، مطابع األطمس، عمان األردن، ،الفارس عبد الرحيم   3
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دت واإلا٣بىلت مً ٢بل مجمى 2 ً _ الاؾدثماع في ال٣ٗاعاث: ٌٗض مً الاؾدثماعاث اإلاٍغ ٖت نٛحرة مً اإلاؿدثمٍغ

إحي الاؾدثماع في ال٣ٗاعاث باإلاغجبت الثاهُت مً بحن ؤصواث الاؾدثماع ٧ىن ال٣ٗاعاث  الخبراء وجدخاج الى عؤؽ ما٫ ٦بحر ٍو

ً َىال٪ ق٨الن لالؾدثماع في ال٣ٗاع:  مخاخت بك٩ل واؾ٘ للمؿدثمٍغ

ؤعاض ي ؤو مباوي ؤو ق٤٣ مً ٢بل ؤ_ الاؾدثماع اإلاباقغ وه٣هض بظل٪ قغاء ال٣ٗاع الخ٣ُ٣ي ؤي قغاء 

٣ىم بةصاعتها مً ٢بله.  اإلاؿدثمغ مباقغة ٍو

ب_ الاؾدثماع ٚحر اإلاباقغ ٖىضما ًخم قغاء ؾىض ٣ٖاعي ناصع ًٖ البى٪ ال٣ٗاعي ؤو اإلاكاع٦ت في مدٟٓت 

 اإلاالُت إلخضي الكغ٧اث التي جخٗامل بال٣ٗاعاث ؤو الاؾدثماع في اإلاىخجٗاث الؿُاخُت.

ي الؿل٘: حٗض الؿل٘ ؤخضي ؤصواث الاؾدثماع اإلاهمت هٓغا ل٩ىجها جخمخ٘ بمؼاًا ا٢خهاصًت زانت _ الاؾدثماع ف3

٣ت ال٣ٗىص اإلاؿخ٣بلُت، التي هي ٖباعة  ت حُضة، وؤٚلب ٣ٖىص الخٗامل بهظٍ الؿل٘ جخم بٍُغ ججٗل منها اصاة اؾدثماٍع

حن الُٝغ ألاو٫ الظي ًيخج الؿل٘ والُٝغ آلازغ الى٦ُل.  ًٖ ٣ٖض بحن َٞغ

ظٍ الكغوٍ هي:  غ قغوٍ مُٗىت في الؿلٗت ختى ًم٨ً الخٗامل بهظا َو  والبض مً جٞى

 ؤ_ ؤن ج٩ىن الؿلٗت مخجاوؿت.

ُتها.  ب_ لها ال٣ابلُت ٖلى الترجِب والخهي٠ُ في صعحاث ؤو ؤنىاٝ خؿب هٖى

الظَب  ج_ ؤن ًخم الخٗامل بالؿلٗت في نىعتها ألاولُت الخام ؤو هه٠ اإلاهىٗت ٞيها بٌٗ الؿل٘ ٦ؿباث٪

 والًٟت.

خم الخٗامل بمثل َظٍ الؿل٘ مً ٢بل بُىث الؿمؿغة اإلاخسههت واإلاخٗاملحن ٞيها ٖلى ٞئخحن:  ٍو

 .لى نلت بالؿل٘ اإلاىخجت ٞخ٣٘ يمً مجا٫ مىخجاتهم  الٟئت ألاولى: َم الظًً ٌٗملىن في اإلاهىت هٟؿها ٖو

 م ؤما ؤٞغاص ؤو ماؾؿاث مخسههت مدت ت بخجاعة الؿل٘ بُٗا وقغاء الٟئت الثاهُت: َم اإلاًاعبىن َو ٞر

 وال٣هض مً ٖملهم َظا َى حني ألاعباح واإلاًاعبت ٖلى ألاؾٗاع وقغاء وبُ٘ َظٍ الؿل٘.

ت ؤو الؼعاُٖت ومً زهاثهها:4 ٘ الهىاُٖت ؤو الخجاٍع  _ اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت: جخمثل في اإلاكاَع

ت واإلا٣ٗىلُت م٣اعهت ب٩لٟت الاؾدثما ع ألهه ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ صعاؾاث الجضوي ؤ_ ًخه٠ الٗاثض باالؾخمغاٍع

لت.  الا٢خهاصًت والٟىُت للمكغوٕ ولخ٩ىن ٞترة الاؾدثماع ٍَى

٘ ٖلى الضعاؾاث الا٢خهاصًت واإلاالُت  خماص َظٍ اإلاكاَع ب_ اعجٟإ َامل ألامان واهسٟاى صعحت املخاَغ اٖل

بُٗت الاهخاج وخم الُلب...  الخ لبِئت اإلاكغوٕ الخاعحُت والٗىامل الضازلُت َو

٘ املخخاعة بضعحت ٖالُت مً اإلاالءمت م٘ َبُٗت اإلاؿدثمغ ومُىله وام٩اهُاجه.  ج_ جخمحز اإلاكاَع

ت  ٘ الٟغصًت ؤو ٌؿخٗحن بسبراث اصاٍع ٘ بىٟؿه وزانت في اإلاكاَع ص_ ٚالبا ٣ًىم اإلاؿدثمغ بةصاعة َظٍ اإلاكاَع

٘ اإلاؿاَمت.  ٦1ٟاة  في اإلاكاَع

٘ ألجها جاصي الى اهخاج الؿل٘ ٌ_ اعجٟإ حجم الٟاثضة اإلاخد٣٣ت للمج خم٘ مً الاؾدثماع في َظٍ اإلاكاَع

ً ٖلى الٗمل وحؿاَم في  ٠ُ ألاٞغاص ال٣اصٍع ض مً الىاجج املخلي الاحمالي، وفي الى٢ذ هٟؿه جْى والخضماث ؤي جٍؼ

.٘  جيكُِ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت اإلاؿاهضة اياٞت الى الخضماث الازغي التي ج٣ضمها َظٍ اإلاكاَع

 ى صعحت الؿُىلت لٗضم وحىص ؾى١ زاهىي ًخٗامل بها.و_ اهسٟا

                                                           
 .27ص فارس عبد رحيم ، مرجع سبق ذكره   1
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_ الٗمالث ألاحىبُت: جٓهغ ؤَمُت الخٗامل بالٗمالث ألاحىبُت مً ٧ىجها هدُجت خخمُت لٗملُاث الخجاعة 5

ىض الخٗامل بالٗمالث ألاحىبُت ٧إصواث  الضولُت، ؤي ؤجها الىحه آلازغ للخٗامالث الضولُت والٗال٢اث بحن الضو٫، ٖو

ا اؾدثماٍع حَر ت خؿاؾت حضا وجخإزغ بٗىامل مخٗضصة منها ا٢خهاصًت وؾُاؾُت ٚو ت، ًجب الٗلم بإجها ؤصاة اؾدثماٍع

خٗغى الاؾدثماع في الٗمالث الاحىبُت الى زالزت ؤهىإ مً املخاَغ. ظا اصي الى اعجٟإ صعحت املخاَغ للخٗامل ٞيها، ٍو  َو

ُت.ؤ_ مساَغ ؾٗغ الٟاثضة والىاحمت ًٖ الخٛحر في ؤؾٗاع ا  لٟاثضة اإلاهٞغ

ض الدؿضًض. غ الؿُىلت ٖىض خلى٫ مٖى  ب_ مساَغ الؿُىلت وهي جل٪ املخاَغ الىاحمت ًٖ ٖضم جٞى

ج_ مساَغ الاثخمان ؤو مساَغ الدؿضًض، وجإحي َظٍ املخاَغ بؿبب ٖضم حؿضًض الُٝغ اإلاكاع٥ في ٖملُت 

 الكغاء للٗملت الاحىبُت هدُجت الاٞالؽ.

تاإلابحث الثاوي: الهييل الخ  ىظيمي إلدازة الاطدثماز واللسازاث الاطدثماٍز

ت واؾـ ازخُاع َظٍ  ؾٝى هداو٫ في َظا اإلابدث الى اُٖاء مٟهىم اصاعة الاؾدثماع وال٣غاعاث الاؾدثماٍع

 ال٣غاعاث و٦ُُٟت ازخُاع اإلاكغوٕ الا٢خهاصي.

ت : مفهىم ادازة الاطدثماز واللسازاث الاطدثماٍز  اإلاطلب ألاٌو

 الاطدثماز أوال: مفهىم ادازة

حٗض اصاعة الاؾدثماع مً الاصاعاث الخضًثت في الكغ٧اث و٢ض خضر جىؾ٘ في حك٨ُالتها، بٗض جؼاًض الٟىاثٌ 

ت اإلاخاخت ٖلى ازغ الاهٟخاح الا٢خهاصي واهدكاع  ً ؤو الكغ٧اث، و٦ظل٪ لخٗضص الٟغم الاؾدثماٍع اإلاالُت لضي اإلاؿدثمٍغ

ؼة الال٨تروهُت في حظب الاؾدثماعاث، ٞةن الخىؾ٘ في اوكاء ا٢ؿام مٓاَغ الٗىإلات وػٍاصة وؾاثل الاجها٫ وألاحه

٘ بضؤث في آلاوهت ألازحرة، ولظل٪ ال ًىحض اؾخ٣غاع في  1مؿخ٣لت إلصاعة الاؾدثماع يمً اله٩ُل الخىُٓمي للمكاَع

 ٩َُلها.

 ( ًبحن ؤَم الىخضاث التي ًخ٩ىن منها ٢ؿم اصاعة الاؾدثماع.1والك٩ل ع٢م )

 

 

 إلصاعة الاؾدثماع.اله٩ُل الخىُٓمي  1م الك٩ل ع٢  
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د وامل آٌ شبيب، الخحليل الاطدثمازي، عمان الازدن،   .33ص  2009اإلاصدز: هخاب دٍز

 مً زال٫ الك٩ل ٞةن اصاعة الاؾدثماع جخ٩ىن مً ؤ٢ؿام ؤَمها:

ضازلُت والخاعحُت ٢ؿم ؤبدار الاؾدثماع: مهمخه مخابٗت ألاويإ والٓغوٝ  الا٢خهاصًت في الاؾىا١ ال-

غى البضاثل  ت ومىا٦بت الخُىعاث في الؿى١ ٖو غ الخانت بسل٤ وابخ٩اع الٟغم الاؾدثماٍع واٖضاص الضعاؾاث والخ٣اٍع

اإلاخاخت، وان جخٟاٖل م٘ الٓغوٝ اإلاؿخجضة والخُىعاث الخانلت في البِئت املخُُت باإلاؿدثمغ ختى جسخاع الخى٢ُذ 

 ٍت اإلاىاؾبت.اإلاىاؾب الجساط ال٣غاعاث الاؾدثماع 

٢ؿم ٢غاعاث الاؾدثماع: ٣ًىم بضعاؾت ٧اٞت ألاصواث والٟغم وبضاثل الاؾدثماع اإلاخاخت واجساط ال٣غاعاث -

لت ألاحل، وجغجبِ م٘ َبُٗت الاؾتراجُجُت  بهضصَا و٧اٞت اٖما٫ الاؾدثماع ؾىاء ٧اهذ ٢هحرة ؤو مخىؾُت ؤو ٍَى

ت.  الاؾدثماٍع

إلاٗني بالٗملُاث الخىُٟظًت اإلاغجبُت بيكاٍ ؤ٢ؿام الاؾدثماع ٢ؿم الٗملُاث اإلاؿاهضة: َى ال٣ؿم ا-

 .1املخخلٟت والخيؿ٤ُ بُنها ٣٦ؿم الابدار واجساط ال٣غاعاث ومخابٗت جىُٟظَا م٘ الا٢ؿام الازغي 

ما٫ اإلاغجبُت بال٣غوى التي ًدهل ٖليها  - ل الضازلي والخاعجي: ان مهمت َظا ال٣ؿم اهجاػ الٖا ٢ؿم الخمٍى

ل ٖملُاجه مً مهاصع صازلُت ؤو اإلاؿدثمغ، وج٣ ضًم اإلاكىعة لخدضًض ؤهىإ الدؿهُالث الاثخماهُت اإلاىاؾبت لخمٍى

ت الى ؤصاة  زاعحُت، وجدضًض اله٩ُل اإلاالي لالؾدثماع وجىػَ٘ الاَمُت اليؿبُت لغؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ ٖلى ٧ل مجمٖى

 واصاعة الؿُىلت.

ماعاث والٗىاثض التي جد٣٣ها بٗض اٖاصة ج٣ضًمها ٢ؿم الٗمىالث ألاحىبُت: ٣ًىم بدؿاب ٢ُمت الاؾدث-

غاى الخدٍى  بالٗمالث الاحىبُت التي ًخٗامل مٗها اإلاؿدثمغ واإلاىاػهت بحن الٗمالث املخخلٟت والاخخٟاّ بها أٚل

غاى اإلاًاعبت والخهى٫ ٖلى  مؿخ٣بال وزانت ٖمالث الضو٫ التي ًخٗامل مٗها اإلاؿدثمغ ؤو ٢ض ًخم اؾخسضامها أٚل

 جٟٗت.ؤعباح مغ 

ت  زاهيا: مفهىم اللسازاث الاطدثماٍز

ى ازخُاع  ان ال٣غاع الاؾدثماعي َى طل٪ الازخُاع اإلاضع٥ والىاعي بحن البضاثل اإلاخاخت في مى٠٢ مٗحن َو

بىعي، ٣ًىم ٖلى الخضبحر والخؿاب في الٛاًت والىؾُلت ان ألانل في ال٣غاع َى ٖضم الخإ٦ض الىاجج ًٖ وحىص مىاهج 

جض اإلاؿدثمغ مخسظ ال٣غاع هٟؿه وؾِ زالزت وبضاثل مخٗضصة ول ظل٪ ٌٗض اجساط ال٣غاع الٗملُت الخغحت  في الاصاعة ٍو

 ْغوٝ هي: 

خه بالبضاثل اإلاخاخت والٓغوٝ املخُُت بها والىخاثج ٖنها  - خالت الخإ٦ض: َى الٓٝغ اإلاثالي الجساط ال٣غاع إلاٗٞغ

 وألاَضاٝ التي ًيكضَا اإلاؿدثمغ.

حر ال٩املت ٖىض ج٣ضًغ خالت املخاَغة: والتي ٩ً - ىن ٖىضَا مخسظ ال٣غاع ٖلى بِئت باإلاٗلىماث الجؼثُت ٚو

  2اخخما٫ جد٤٣ الىخاثج.

غ اإلاٗلىماث ًٖ الاخخماالث والبضاثل وهخاثجها وجىػَٗاتها الاخخمالُت  - خالت ٖضم الخإ٦ض: هي خالت ٖضم جٞى

ىا ٌٗخمض اجساط ال٣غاع ٖلى َبُٗت الخسمُىاث التي بمىحبها ًخم ج٣ ٗخمض َظا َو ضًغ الٗىاثض اإلاؿخ٣بلُت، َو
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الخ٣ضًغ ٖلى مٗاًحر اجساط ال٣غاع ٞىجض اإلاُٗاع الخٟائلي اط ًسخاع ؤ٦بر ٖاثض ل٩ل بضًل ومً زم ًخم ازخُاع 

ا واإلاُٗاع الثاوي الخٟائلي اإلاخدٟٔ اط ٣ً٘ الازخُاع ٖلى ؤ٢لها وؤزحرا اإلاُٗاع الدكائمي اط ًخم ٖغى  ؤ٦بَر

ؿدىض ال٣غاع الاؾدثماعي ٖلى مٟهىم ؤ٢ل ٖاثض ل٩ل بضًل وم ً زمت ًخم ازخُاع ؤ٦بر ٖاثض مً بُنها، َو

اإلاؿدثمغ الغقُض الظي ٌٗخمض الاؾلىب الٗلمي في اجساط ٢غاعاث الاؾدثماعاث الا٢خهاصًت، ؤي ًدؿم 

ال٣غاع بال٣ضعة ٖلى الاؾخسضام ألامثل للمىاعص الىاصعة مً زال٫ الخهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٖاثض مم٨ً ٖلى 

 دثماع وبإ٢ل صعحت املخاَغ.الاؾ

ى بظل٪ مً  لت َو مخض جإزحٍر لٟترة ٍَى وان َبُٗت ال٣غاع الاؾدثماعي َى ٢غاع ال ًم٨ً ج٨غاٍع ؤو اٖاصجه ٍو

دُِ به ٖضص مً الٗىانغ ؤو اإلاك٨الث بؿبب ْغوٝ ٖضم  ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت خُث ًمخض ؤزٍغ الى اإلاؿخ٣بل، ٍو

ضم ٢  .1ابلُت بٌٗ اإلاخٛحراث ٖلى ال٣ُاؽ ال٨ميالخإ٦ض وحُٛحر ٢ُمت الى٣ىص ٖو

 اإلاطلب الثاوي: أطع اخخياز اللساز الاطدثمازي 

ؤوال: ازخُاع اؾتراجُجُت الاؾدثماع اإلاالثمت: ان ازخُاع اؾتراجُجُت الاؾدثماع اإلاىاؾبت التي ًخبىاَا اإلاؿدثمغ 

بُ الجه ومجاالث الخمحز التي ًبضٕ بها وام٩اهُت جُىعَا َو ٗت البِئت املخُُت وؾُاؾت الؿى١ مً حٗخمض ٖلى مَا

زال٫ جُىع اإلاحزة الخىاٞؿُت الخالُت وزل٤ مؼاًا للخىاٞـ اإلاخمحز واجبإ اؾتراجُجُت الغبذ في ْل زباث ٢ىي الخىاٞـ 

اصة الٗىاثض اإلاالُت الخالُت م٘ يغوعة اجبإ اؾتراجُجُت اٖاصة الخإَُل ٖىض ي٠ٗ اإلاغ٦ؼ  في الؿى١ مً ؤحل ٍػ

٤ خاحاث واإلا٣اعهت الخًُٟلُت بحن الٗىانغ الخىاٞس ي ؤو  وحىص ؤزُاء في جُب٤ُ الاؾتراجُجُت، وطل٪ ًخدضص ٞو

ظٍ الٗىانغ هي الٗاثض والؿُىلت وألامان، والٗاثض ؤو الغبذ اإلام٨ً اخدؿابه مً زال٫  الثالر املخضصة لالؾدثماع َو

ً ب ً آلازٍغ ت مٗض٫ الٗاثض ٖلى الاؾدثماع اإلاُلىب مً اإلاؿدثمٍغ خباع الخٛحر في ال٣ُمت الؼمىُت للى٣ىص ومً مٗٞغ ااٖل

يمنها مٗض٫ الخطخم، ؤما الؿُىلت ٞترجبِ بداحاث الى الى٣ض لدؿضًض التزاماجه اإلاغجبُت بُبُٗت ؤٖماله، واإلا٣هىص 

 .2باألمان هي صعحت املخاَغ اإلا٣بىلت

ى، وػٍاصة الخهت زم مغخلت وجى٣ؿم مغخلت بىاء الاؾتراجُجُت الى مغخلت بىاء الخهت، زم اؾتراجُجُت الىم

 الخمغ٦ؼ في الؿى١،  ومغخلت الىًىج في ازخُاع الاؾدثماعاث اإلاىاؾبت ومغخلت الخمؿ٪ والاخخٟاّ ؤو جد٤ُ٣ الغبذ. 

زاهُا: اٖخماص زُىاث مدضصة ٖىض اجساط ال٣غاع الاؾدثماعي: جدضًض الهضٝ مً الاؾدثماع وججمُ٘ البُاهاث 

غى البضاثل اإلاخاخت وج٣ُُم الٗىاثض ل٩ل بضًل وازخُاع البضًل اإلاىاؾب،  واإلاٗلىماث اإلاُلىبت للىنى٫ الى الهضٝ، ٖو

مً زال٫ اٖخماص اإلاضزغ الٗلمي الجساط ال٣غاع الاؾتراجُجي ًخم جدضًض ألاَضاٝ ألاؾاؾُت مً الاؾدثماع ؤي َبُٗت 

 صازل البلض ؤو زاعحه.الهضٝ َى الخمل٪ بك٩ل صاثم ؤو الاؾدثماع في  مجا٫ مٗحن ٧االؾدثماع في الٗمالث 

ل البُاهاث الى مٗلىماث  لى ازغ طل٪ ًخم جدضًض الٗىامل اإلاالثمت الجساط ال٣غاع الاؾدثماعي ؤي جدٍى ٖو

واجساط ال٣غاع اإلاُلىب مثل جدضًض الاؾدثماع في الاؾهم والؿىضاث واإلاكخ٣اث اإلاالُت، وبٗض ججم٘ اإلاٗلىماث وج٣ُُم 
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ُخه َل َى مداٞٔ ؤو الٗىاثض اإلاخى٢ٗت هخسظ ال٣غاع بازخ ظا ًغح٘ الى شخهُت اإلاؿدثمغ وهٖى ُاع البضًل اإلاىاؾب َو

 عقُض ؤو مًاعب ول٩ل مؿدثمغ وؿبت مساَغ مُٗىت حٗض ألاؾاؽ في ازخُاع البضًل الاؾدثماعي اإلاىاؾب.

 زالثا: الاطدىاد الى اإلابادئ الاطاطيت عىد اجخاذ اللسازاث 

ت: حٗضص ال1 بضاثل والخُاعاث َى هدُجت جٟاٖل الٟغم اإلاخاخت والتهضًضاث التي _ حٗضص الخُاعاث الاؾدثماٍع

ًخى٢٘ اإلاؿدثمغ مىاحهتها وه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ومضي ام٩اهُت ٢ُام مخسظ ال٣غاع باإلاالثمت بحن َظٍ البضاثل 

 وام٩اهُاجه.

غ مغوهت إلا ت ألجها ؾٝى جٞى اصة ٖغى الٟغم الاؾدثماٍع خسظ ال٣غاع ولٛغى اُٖاء َظا اإلابضؤ ص٢ه ًخُلب ٍػ

 1في ازخُاع البضاثل اإلاغاخل الخالُت.

اصة ام٩اهُت اإلاؿدثمغ في اهتهاػ  ً البضًل الظي ٌؿاٖض في ؾض الٟجىة في الاؾدثماعاث بهضٝ ٍػ ؤ_ مغخلت ج٩ٍى

 الٟغم ؤو الخض مً التهضًضاث التي ًخى٢ٗها  مً البِئت الخاعحُت.

م البضاثل باالؾدىاص ٖلى مٗاًحر ؤَمها  :ب_ مغخلت ج٣ٍى

الخىا٤ٞ واإلاالثمت م٘ البِئت الخاعحُت والبِئت الضازلُت ومبضؤ اإلاالثمت في الاؾدثماع له صوع ٞٗا٫ في هجاح  -

الاؾدثماعاث ٞٗىض جدضًض اؾتراجُجُاث الاؾدثماع ٖلى اإلاؿدثمغ ؤن ًسخاع املجا٫ الاؾدثماعي والاصاة 

غجبِ ازخُاع الاصاة الاؾدث ت اإلاىاؾبت واإلاالثمت، ٍو ت مً الٗىامل والهٟاث الخانت الاؾدثماٍع ت مجمٖى ماٍع

 باإلاؿدثمغ ٞالٗمغ وصعحت اليكاٍ جدضص َبُٗت الاؾدثماعاث املخخاعة.

ت ؤو  - اإلاىٟٗت واإلاحزة الخىاٞؿُت اط ًجب ؤن جد٤٣ الاؾدثماعاث اإلاىٟٗت للمؿدثمغ، ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مٗىٍى

ت وؤن جد٤٣ البضاثل اإلاحزة الخىاٞؿُت للمؿدثمغ اػاء  ً في الؿى١  ختى ٌؿخُُٗىن بكٍغ ً آلازٍغ اإلاؿدثمٍغ

ت ٖىض حُٛحر ْغوٝ الؿى١.  الخهٝغ بدٍغ

٩ىن مً زال٫ الٗىامل الخالُت:  ج_ مغخلت اإلاٟايلت بحن البضاثل لٛغى جدضًض البضًل اإلاىاؾب ٍو

جدضًض الاَضاٝ التي ٌؿعى اإلاؿدثمغ الى جد٣ُ٣ها ؾىاء ٧اهذ َظٍ ألاَضاٝ ٖامت ؤو زانت، عثِؿُت ؤو  -

لت ألاحل ؤو ٢هحرة الاحل.ٞ ُت، ٍَى  ٖغ

م البِئت بُٛت الخم٨ً مً اؾدثماع الٟغم اإلاخاخت  - الٟغم اإلاخاخت وتهضًض البِئت املخُُت ؤي جدلُل وج٣ٍى

 وازخُاع البضًل ال٨ُٟل بخ٣لُل آلازاع للمساَغ الخاعحُت اإلاخى٢ٗت.

 ع الٗاثض وجدضًض املخاَغ التي ٣ًبلها.ازخُاع البضًل الاؾدثماعي الظي ًدىاؾب م٘ ٞلؿٟت اإلاؿدثمغ في ازخُا -

_ ٦ٟاءة اصاعة الاؾدثماعاث: هٓغا العجٟإ ٧لٟت الاؾدثماعاث وصعحت املخاَغ التي جخٗغى لها، ٞان اجساط 2

ت اإلاىاؾبت، واطا ٧ان اإلاؿدثمغ  غ الخبرة وال٨ٟاءة ٖىض ازخُاع ألاصاة الاؾدثماٍع ال٣غاع الاؾدثماعي الغقُض ًخُلب جٞى

حن اإلاالُحن وبُىث الخبرة اإلاخسههت لٟغى الٗاصي ال ً مل٪ مثل َظٍ الخبرة وباإلا٩ان ٖلُه الخىحه الى الاؾدثماٍع

جغقُض ٢غاٍع الاؾدثماعي  الظي ؾُازغ ٖلى مؿخ٣بل اإلاؿدثمغ ومضي جد٤ُ٣ ألاعباح ؤو الخؿاثغ ٖلى مؿخىي ألامىا٫ 

 2اإلاؿدثمغة.
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٘ في الاؾدثماعاث: ٣ًىم مبضؤ الخى3 ت التي جضٖى الى ال٣ُام _ اٖخماص الخىَى ت املخٟٓت الاؾدثماٍع ٘ ٖلى هٍٓغ َى

ت و٦ظل٪ في مجاالث الاؾدثماع ؾىاء ٧ان  ٘ الاؾدثماعاث للمؿدثمغ الىاخض مً زال٫ حٗضص ألاصواث الاؾدثماٍع بدىَى

٘ في الٗىاثض وا ٘ في ألاصواث الى الخىَى ٘ بإصواث اإلال٨ُت ؤو ؤصواث صًً ومكخ٤ مالُت وحهضٝ الخىَى ملخاَغ في الخىَى

٘ في  مدٟٓت اإلاؿدثمغ للىنى٫ الى َضٝ جد٤ُ٣ ؤٖلى ٖاثض مُلىب بضعحت مساَغ مخىاؾبت، وبظل٪ ٌٗض الخىَى

الاؾدثماعاث اخضي الىؾاثل التي جاصي الى جسٌُٟ املخاَغ ومنها املخاَغ ٚحر اإلاىخٓمت ؤو الضازلُت للكغ٧اث، خُث 

٘ ٖىض حٛحر الؿى١ ًاصي الى اعج ٟإ ٖاثض اصاة وفي الى٢ذ هٟؿه ًدهل اهسٟاى في ٖاثض اصاة ان اإلا٣هىص بالخىَى

 ازغي لضي هٟـ اإلاؿدثمغ وطل٪ ًاصي الى جسٌُٟ ازغ الخُٛحر في اؾٗاع ألاصواث صازل املخٟٓت الىاخضة للمؿدثمغ.

 _ خؿاب ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لٗىاثض الاؾدثماعاث 4

ل ص٤ُ٢ م٣ضاع الٗاثض  اإلاخى٢٘ الخهى٫ بٗض جدضًض الٗاثض ٖلى الاؾدثماع في نىعة َضٝ وختى هدضص بك٩

ٖلُه، ه٣ىم بسهم الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخى٢ٗت )الٗاثض اإلاخى٢٘( مً زال٫ ازخُاع مٗض٫ الخهم مٗحن ًغجبِ بالبِئت 

املخُُت باالؾدثماع ل٩ي جدؿب ال٣ُمت الخالُت للخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖليها ألن الهضٝ مً الاؾدثماع 

اصة  في الٗاثض الى٣ضي بل اعجٟإ الٗاثض الخ٣ُ٣ي واملخاٞٓت ٖلى ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لغؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ ٖلى لِـ الٍؼ

حن آلاجُحن: غ الكَغ  َى٫ ٞترة الاؾدثماع، وختى ًخم٨ً اإلاؿدثمغ مً جد٤ُ٣ الٗاثض اإلاخى٢٘ ًجب ؤن ًخد٤٣ مً جٞى

 الخيبا بمضي ٧ىن الخض٣ٞاث الى٣ضًت ما٦ضة مً خُث ال٣ُمت. -

 ٧ىجها ما٦ضة جماما مً خُث الخى٢ُذ وال٣ىة الكغاثُت.مضي  -

 اإلاطلب الثالث: اخخياز اإلاشسوع الاكخصادي

بت شخهُت بدخت، واهما هي هابٗت  ت لِؿذ مؿإلت ٚع ان بؼوٙ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وا٦دكاٝ الٟغنت الاؾدثماٍع

ث التي حؿاَم في جىلُض ال٨ٟغة مً خُثُاث، وفي البضء جخ٩ىن ال٨ٟغة خُث ٩ًىن َىا٥ الٗضًض مً اإلاهاصع ؤو ال٣ىىا

وبٗض ؤن جخ٩ىن ال٨ٟغة ٦مغخلت ؤو جضزل مغخلت الخهُٟت مً زال٫ اإلاغاحٗت والخ٣ُُم اإلاٗم٤ في يىء مٗاًحر ٞهلُت 

 مدضصة، وبٗض طل٪ جضزل ٨ٞغة مغخلت البلىعة.

ت والخ٨ٟحر في اإلاكغوٕ ٞةجها ٢ض جإحي مً الٗض ًض مً اإلاهاصع و٢ض حٗل٤ ألامغ با٦دكاٝ الٟغنت الاؾدثماٍع

 1ؤَمها:

اث الخجاعة الخاعحُت: ؾىاء ما ًخٗل٤ منها باالؾخحراصاث ؤو الهاصعاث، خُث حؿاَم 1 _ ٢ىاثم و٦كٞى

ت مً الؿل٘  ٖملُت ٞدو وجدلُل ٢ىاثم الاؾخحراص والهاصعاث في ا٦دكاٝ الٟغم بىحىص ؾلٗت مُٗىت ؤو مجمٖى

ُلب املخلي ؤو الُلب الخاعجي خاٞؼا ٨ًٟي إل٢امت وخضة اهخاحُت ج٩ىن ال٨مُاث اإلاؿخىعصة ؤو اإلاهضعة منها إلاىاحهت ال

 جىىي اهخاج َظٍ الؿلٗت ؤو الؿل٘ لٟغى ؾض خاحت الؿى١ املخلي ؤو ألاؾىا١ الخاعحُت.

_ اإلاىاعص الُبُُٗت املخلُت اإلاخاخت: خُث ًدُذ جدلُل اإلاهاصع املخلُت مً اإلاىاعص ألاولُت بال٨م والىٕى 2

 ؾل٘ ٖلى ؤؾاؽ جىاٞس ي ؾىاء ما ًخٗل٤ بالؿى١ املخلُت ؤو ألاؾىا١ الخاعحُت. ٞغنت الهخاج ؾلٗت ؤو

اث اإلاهاعة وؤهىاٖها حؿاٖض ٖلى ا٦دكاٝ 3 ت اإلاخاخت: ؾىاء ما ًخٗل٤ منها بال٨م ؤو مؿخٍى _ الام٩اهُاث البكٍغ

غة. ٘ جدىاؾب والام٩اهُت اإلاخٞى ت وا٢امت مكاَع  ٞغم اؾدثماٍع

                                                           
 .43 ، ص2008طالل كراوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان، أ، د،   1
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ث حؿاٖض صعاؾت الهىاٖاث ال٣اثمت والخضازالث ال٣اثمت بُنها في الخ٨ٟحر _ اله٩ُل الهىاعي ال٣اثم: خ4ُ

٤ الترابُاث ؾىاء ٧اهذ ؤمامُت  بةوكاء وخضاث نىاُٖت حٗخمض ٖلى الهىاٖاث ال٣اثمت وحؿخُٟض مً وحىصَا ًٖ ٍَغ

غاث زاعحُت.   1ؤو زلُٟت وما ث جبه َظٍ الترابُاث مً ٞو

ت حضًضة، ٣ٞض ج٩ىن ٨ٞغة _ الخُىعاث والابخ٩اعاث الخ٨ىىلىحُت: 5 حؿاٖض ٦ثحرا في اًجاص ٞغم اؾدثماٍع

ىبت في ٞترة مً الٟتراث ل٨ً عبما في ْل الخُىع الخ٨ىىلىجي جهبذ ال٨ٟغة م٣بىلت،  ىيت ؤو ٚحر مٚغ ت ما مٞغ اؾدثماٍع

ظا ما ًم٨ً مالخٓخه في ال٣ُإ الهىاعي بك٩ل ٖام والهىاٖاث الض٣ُ٢ت بك٩ل زام.  َو

ت وزانت _ زُِ وبغامج الخى6 مُت: اط ًم٨ً مً زاللها الخٗٝغ ٖلى الٗضًض مً الٟغم الاؾدثماٍع

٘ اإلاؿاهضة لهظٍ البرامج ؤو اإلاؿخُٟضة منها، ولظل٪ ٞةن صعاؾت وجدلُل جل٪ الخُِ والبرامج ًدُذ الٟغنت في  اإلاكاَع

 اًجاص اؾىا١ للهىاٖاث ؤو مىخجاث مُٗىت.

٘ الؿاب٣ت اإلااحلت: خُث ؤن مغاحٗت 7 ٘ والتي لم جىٟظ بٗض بؿبب ٖضم حضواَا ٢ض _ اإلاكاَع َظٍ اإلاكاَع

  2جهبذ طاث حضوي في الى٢ذ الخايغ بؿبب الخٛحر في البِئاث الهىاُٖت والا٢خهاصًت والؿى٢ُت.

_ ججاعب الضو٫ الازغي: التي ْغوٞها مكابهت لٓغوٝ البلض مىيٕى الضعاؾت، خُث ؤن هجاح مكغوٖاث 8

لبلض اإلاٗني م٘ مغاٖاة الٓغوٝ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، بمٗنى ويٗها في ٢الب مُٗىت ٌصج٘ ٖلى ا٢امت مثلها في ا

 حضًض ًىاؾب ْغوٝ البلض.

غ الضولُت: خُث جيكغ بٌٗ اإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت حضاو٫ بالٟغم 9 _ اليكغاث والخ٣اٍع

٘ الهالخت وام٩اهُت هجا ت و٦ظل٪ اعقاصاث وم٣ترخاث خى٫ اإلاكاَع  حالاؾدثماٍع

 

 

 تالخالن

ت مٟهىم الاؾدثماع والظي َى الخسلي ًٖ اؾخسضاماث ؤمىا٫ خالُت  مً زال٫ َظا الٟهل جُغ٢ىا الى مٗٞغ

ت البضاثل  ض مً الخض٣ٞاث الى٣ضًت في اإلاؿخ٣بل ومً ؤَم مباصثه مٗٞغ ولٟترة ػمىُت مُٗىت مً ؤحل الخهى٫ ٖلى مٍؼ

ا ويغوع  ىاثضَا اإلاخى٢ٗت ومساََغ ة الاؾخٗاهت بال٨ٟاءاث اإلاالُت التي لضحها الخبرة اإلاخاخت له مً خُث ج٩الُٟها ٖو

 والضعاًت ال٩اُٞت ومً بحن ؤَضاٞه حُٗٓم زغوة اإلاؿدثمغ، ومً ؤهىاٖه الاؾدثماعاث الضازلُت والخاعحُت.

ت اله٩ُل الخىُٓمي إلصاعة الاؾدثماع والظي ًخ٩ىن مً زمؿت ؤ٢ؿام  وفي َظا الٟهل جُغ٢ىا الى مٗٞغ

ل الضازلي والخاعجي، ٢ؿم الٗملُاث ألاحىبُت"، "بدىر الاؾدثماع، ٢غاعا ث الاؾدثماع، الٗملُاث اإلاؿاهضة، الخمٍى

ى ازخُاع البضاثل اإلاىاؾبت واإلاخاخت في زالزت ْغوٝ )خالت الخإ٦ض، خالت ٖضم  وؤًًا مٟهىم ال٣غاع الاؾدثماعي َو

ً ازخُاع الاؾتراجُجُت التي ًخبىاَا الخإ٦ض، خالت املخاَغة( و٦ظل٪ ؤؾـ ازخُاع ال٣غاع الاؾدثماعي والظي ٩ًىن م

 اإلاؿدثمغ ومنها ٦ُُٟت ازخُاع اإلاكغوٕ الا٢خهاصي.

  
                                                           

، ص 1999  ى االقتصادية وتقييم المشروعات، دار المريخ الرياض، الطبعة الثانية،حمدي عبد العظيم، دراسة الجدو   1
100 .  

 .16، ص 1997حسين مصطفى هاللي، الجدوى االقتصادية لممشروعات االستثمارية، مكتبة عين الشمس، القاهرة،   2
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 عمليت اجخاذ اللساز الاطدثمازي في اإلاؤطظت الفصل الثاوي:

 جمهيد:

ت ٞةن هجاح اإلااؾؿاث ًخى٠٢ بلى خض ٦بحر  اث٠ الاصاٍع بن ٖملُت اجساط ال٣غاعاث جخٛلٛل في ٧ل الْى

م جباًً ؤَمُتها والجهض الظي ٣ًىم به ٖلى مضي ؾالمت  ً نى٘ ال٣غاعاث ٚع وعقض ال٣غاعاث التي ًخم اجساطَا. ٖو

ا بمغاخل وزُىاث. بضءا بٗملُت حصخُو اإلاك٩لت  ت مً زال٫ مغوَع ناوٗىا ال٣غاع، ٞةجها جمذ بهىعة ٚحر ٍٖٟى

ىا٥ ٖضة ؤؾالُب الجساط والخدغي ًٖ ألاؾباب الضاٞٗت بليها، زم البدث ًٖ الخلى٫ اإلام٨ىت والبضاثل اإلا غة. َو خٞى

٣باث ح٤ُٗ َظٍ الٗملُت. وؾيخُغ١ في َظا الٟهل الى مبدثحن:  ال٣غاع م٘ وحىص مكا٧ل ٖو

-  ٌ  : ماَُت اجساط ال٣غاع الاؾدثماعي.اإلابحث ألاو

 : مغاخل و ؤؾالُب اجساط ال٣غاع الاؾدثماعي.اإلابحث الثاوي -
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: ماَيت اجخاذ   اللساز الاطدثمازي اإلابحث ألاٌو

ت، و٢ض اؾدىضث ٢ضًما ٖلى الخضؽ والخسمحن  ـ جمثل ٖملُت اجساط ال٣غاع حاهب َاما في الٗملُت الاصاٍع

ت  ل٨نها  الُىم انبدذ مبيُت ٖلى ؤؾلىب ٖلمي ختى ختى ج٩ىن ال٣غاعاث ؤ٦ثر ص٢ت ولدؿاَم في خل اإلاكا٧ل الاصاٍع

ُما ًلي ؾيخُغ١ بلى مٟهىم ٖملُت اجساط ال ت.، ٞو  ٣غاع و ؤَمُتها وجهي٠ُ ال٣غاعاث الاؾدثماٍع

: مفهىم عمليت اجخاذ اللساز الاطدثمازي   اإلاطلب ألاٌو

٠ اإلاخٗضصة التي ويٗها له ٖلماء الاصاعة.   ًخًمً ؤو ًخطر مٗنى اجساط ال٣غاع مً زال٫ الخٗاٍع

ه   ٠ مٗحن".ٖلى ؤهه " الازخُاع اإلاضع٥ الىاعي بحن البضاثل اإلاخاخت في مى٢هيجسو اط ٌٗٞغ

" ان اجساط ال٣غاع ٖملُت ج٣ىم ٖلى الازخُاع اإلاضع٥ للٛاًاث التي ال ج٩ىن في الٛالب بسهازد فيري ؤما 

 (1)اؾخجاباث اوجىماج٨ُُت ؤو عص ٞٗل مباقغ.

غة لخد٤ُ٣ َضٝ، خل مك٩ل اهتهاػ ٞغنت. ٟه بإهه " ازخُاع بضًل مً ٖضة بضاثل مخٞى  (2)٦ما ًم٨ً حٍٗغ

ت الػمت  لىحىص ال٣غاع ًم٨ً مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع ٍغ ٠ الجساط ال٣غاع ًدبحن ؤن َىا٥ ٖىانغ حَى

ً َما  احمالها في  ٖىهٍغ

٤ ؤو ؤ٦ثر في مؿل٪ إلاىاحهت اإلاك٩ل، وان ًسخاع الصخو  ـ ان ًىحض في مى٠٢ مٗحن ؤ٦ثر مً ٍَغ

ظا مٗىاٍ ان ج٩ىن َىا٥ خلى٫ مخٗضصة إلاىاحهتها  غة لضًه، َو خم صعاؾتها وج٣ُُمها ختى وباصعا٥ بحن البضاثل اإلاخٞى ٍو

د٤٣ ؤ٢ص ى ٖاثض مم٨ً.  ًخم ازخُاع الخل ألا٦ثر مالثمت بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت ٍو

٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ ال٣غاع في الاصاعة الٗامت ٖلى ؤهه " الازخُاع اإلاضع٥ بحن ٖضص مً البضاثل املخخملت 

  لخد٤ُ٣ َضٝ ؤو ؤَضاٝ مدضصة مصخىبت بخدضًض احغاءاث الخىُٟظ".

٠ ؤن ال٣غاع في ٖلم الاصاعة الٗامت ًخإل٠ مً زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت، ؤولها ًخطر مً  زال٫ َظا الخٍٗغ

ًجب ؤن ٩ًىن َىا٥ ٖضة َغ١ ؤو بضاثل ختى ًم٨ً ؤن ٩ًىن َىا٥ ازخُاع، ووحىص َظٍ البضاثل ؤمغ يغوعي 

٩ىن مضع  ٧ا اي مىحها لخد٤ُ٣ َضٝ لٗملُت اجساط ال٣غاع، ومً حهت زاهُت ًجب ؤن ًخم الازخُاع بحن َظٍ البضاثل ٍو

ؤو ؤَضاٝ مُٗىت جمثل الٛاًت مً انضاع ال٣غاع هٟؿه، و ؤزحرا ًجب ؤن ًهاخب َظا الازخُاع حُٗحن وؾاثل 

 الخىُٟظ الالػمت لخد٤ُ٣ الهضٝ ؤو الاَضاٝ اإلاغحىة مً اجساط ال٣غاع.

                                                           
1
 الجزائر جامعة. التسيير وعلوم االلتصادية العلوم معهد. جيسترما رسالة. التسويمية المرارات اتخاذ في التسويك بحوث دور نافلة، بن لدور ـ  

  .20ص ،0222 ـ0222

 
2
 Jean Mnançais Dhénin Brigitte Mairnie, d’initiation à l’économie d’entreprise. Edition Breal, paris. 2998. P ـ 

175.  
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ثل اإلاخاخت وام٩اهُت وفي الازحر ًم٨ً ؤن وٗٝغ ٖملُت اجساط ال٣غاع ٖلى ؤهه " الاصعا٥ ال٩امل للبضا

ت زال٫ ٞترة  حر حمُ٘ اإلاىاعص اإلاالُت البكٍغ اإلاٟايلت بُنها وازخُاع ؤًٞلها لخد٤ُ٣ اَضاٝ اإلااؾؿت وطل٪ لخٞى

 ( 1)ػمىُت مدضصة في ْل مُُٗاث ٧ل مً الٗىامل البُئُت الضازلُت والخاعحُت والٗمل ٖلى جىُٟظٍ ومخابٗخه".

ازخُاع البضًل الىاخض مً بحن بضًلحن مدخملحن ؤو ا٦ثر لخد٤ُ٣ بازخهاع ٞةن اجساط ال٣غاع هي: ٖملُت 

ت مً الاَضاٝ زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت في يىء مُُٗاث ٧ل مً البِئت الضازلُت والخاعحُت  َضٝ ؤو مجمٖى

 واإلاىاعص اإلاخاخت للمىٓمت.

 غ هي:ومً وا٢٘ َظا اإلاٟهىم ًم٨ً اصعا٥ ان ٖملُت اجساط ال٣غاعاث جىُىي ٖلى ٖضص مً الٗىان

 الازخُاع. .1

 جىاٞغ البضاثل. .2

 ألاَضاٝ والٛاًاث او مدغ٧اث وصواٞ٘ الؿلى٥. .3

 الى٢ذ. .4

ت للمىٓمت. .5  اإلاىاعص اإلااصًت والبكٍغ

 البِئت الضازلُت للمىٓمت. .6

ه مً مخٛحراث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت. .7  البِئت الخاعحُت بما جدخٍى

 

 اإلاطلب الثاوي: أَميت اجخاذ اللساز الاطدثمازي 

ت للمضًغ، ٣ٞضعجه ٖلى اجساط ال٣غاعاث وخ٣ه الىٓامي في اجساطَا ـ ٌٗخ ٍغ بر اجساط ال٣غاع مً اإلاهام الجَى

ت  َى الظي ًمحٍز ًٖ ٚحٍر مً ؤًٖاء اإلااؾؿت، ومً َىا ؤنبدذ ٖملُت اجساط ال٣غاع مدىع الٗملُت الاصاٍع

وال٨ٟاءة ال٣ُاصًت في اجساط وؤنبذ م٣ضاع الىجاح الظي جد٣٣ه ؤي ماؾؿت ًخى٠٢ بلى خض بُٗض ٖلى ال٣ضعة 

  (2)ال٣غاعاث الؿلُمت.

ت مً جسُُِ، جيؿ٤ُ، جىُٓم و اجهاالث. خُث  ـ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث حكمل ٧اٞت الجىاهب الاصاٍع

 جغجبِ بها اعجباَا وز٣ُا ومً َظا اإلاىُل٤ جخدضص ؤَمُت اجساط ال٣غاعاث.

اإلاٗاًحر التي ويٗذ لخ٣ؿُم ؤهىإ  ـ جخ٤ٟ ٖملُت الخسُُِ م٘ ٖملُت اجساط ال٣غاعاث مً خُث

اث  ٣ا للمؿخٍى الخسُُِ م٘ اإلاٗاًحر التي ويٗذ لخ٣ؿُم ؤهىإ ال٣غاعاث خُث جم جهي٠ُ ؤهىإ الخسُُِ ٞو

ت الٗلُا، الىؾُى والضهُا. اث الاصاٍع ت التي جخىلى وي٘ الخُت وهي اإلاؿخٍى  الاصاٍع
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ج٣ؿُم الٗمل، جدضًض الازخهاناث، جدضًض ـ ٖملُت اجساط ال٣غاع جخإزغ بالخىُٓم الاصاعي مً زال٫ 

لى بلى ألاؾٟل ؤو مً  ال٣ىاٖض والاحغاءاث، ٞخيخ٣ل ٖملُت اجساط ال٣غاعاث بلى حمُ٘ احؼاء الخىُٓم ؾىاء مً ألٖا

لى ؤو ٖلى اإلاؿخىلى ألا٣ٞي.  ألاؾٟل بلى ألٖا

 وج٣ُم مً زال٫ ال٨ٟاءة التي ويٗذ بها جل٪ ال٣غاعاث مىي٘ الخىُٟظ.

غ ٖمل غ الخىُٓمي، وطل٪ مً زال٫ الغبِ بحن ٦ٟاءة اجساط ـ جٍُى ُت اجساط ال٣غاعاث مضزال للخٍُى

٨ظا جخم٨ً اإلااؾؿت مً جىُٟظ ؤَضاٞها وؤَضاٝ الٗاملحن بها.   ( 1)ال٣غاعاث وصعة الخىُٓم ٖلى جىُٟظَا َو

ال٢تها بٗملُت اجساط ال٣غاعاث الخيؿ٤ُ الظي ًبرػ مً زالله ت ٖو جىُٓم  ومً ؤَم الٗىانغ الاصاٍع

خُلب طل٪ جد٤ُ٣  ت واإلااصًت وخؿً اؾخسضامها الجساط ال٣غاع وجىُٟظٍ، ٍو وجىخُض الجهىص والُا٢اث البكٍغ

يمً بَاع الاوسجام بحن وكاَاث ألا٢ؿام والٟغوٕ املخخلٟت وبحن حهىص الٗاملحن في ال٣ؿم  ؤو في الٟٕغ الىاخض 

للىنى٫ بلى الهضٝ مً زال٫ جىُٟظ ؾلُم لل٣غاعاث مخىاؾ٤ ٌؿاٖض ٖلى جد٤ُ٣ الخ٩امل وجىخُض الجهىص حٗاووي 

 اإلاخسظة.

ت مً ال٣ىاٖض التي جد٨م ؾحر الٗمل وجىي٘ ؾلٟا ليهخضي بها اإلاغئوؾحن في جىُٟظ ٧اٞت  ـ َىا٥ مجمٖى

ت لِؿذ  ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ ألاَضاٝ ُٞما ًسو الجىاهب الؿُاؾُت لئلصاعة، بطن ٞالؿُاؾاث الاصاٍع

خل وزُىاث عؾم َظٍ الؿُاؾاث ج٩اص جخ٤ٟ في مًمىجها م٘ مغاخل وزُىاث اجساط ال٣غاعاث الا٢غاعاث، ومغا

ت.  ومً َىا جإحي ؤَمُت الٗال٢ت بحن اجساط ال٣غاعاث والؿُاؾاث الاصاٍع

ـ ؤَمُت اجساط الاجهاالث باليؿبت لٗملُت اجساط ال٣غاعاث ٞاجساط ال٣غاعاث والاجهاالث ٌك٨الن حاهبحن 

خإزغان ُٞما بُنهما. بطن الٗال٢ت َامحن مً حىاهب ا ت خُث ٌٗخمض ٧ل واخض منهما ٖلى آلازغ ٍو لٗملُت الاصاٍع

ال٣اثمت بُنهما ٖال٢ت جباص٫، اط ًجب َىا٥ مغا٦ؼ اجهاالث حٗمل ٖلى جىنُل وجٟهُل ال٣غاعاث، و٢ض ؤ٦ض ال٨ثحر 

    (2)مً ال٨خاب ٖلى ؤَمُت الاجهاالث في اجساط ال٣غاعاث ومً بُنهم َغبغث ؾُمىن.

ت  اإلاطلب الثالث: جصييف اللسازاث الاطدثماٍز

٣ا إلاٗاًحر مخٗضصة جخمثل ُٞما ًلي:  ًهى٠ ٖلماء ؤلاصاعة ال٣غاعاث ٞو

٣ا إلم٩اهُت بغمجتها ؤو  ٣ا ألَمُت ال٣غاع، ٞو اث٠ ألاؾاؾُت للماؾؿت، ٞو ٣ا للْى جهي٠ُ ال٣غاعاث ٞو

٣ا لٓغوٝ اجساطَا، ٞو ٣ا ألؾالُب اجساطَا، ٞو ظا ًخم اصعاحه ُٞما حضولتها، ٞو ٣ا للىمِ ال٣ُاصي إلاخسظَا، َو

 ًلي:
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 ـ جصييف اللسازاث وفلا للىظائف ألاطاطيت باإلاىظمت1

ٟحن. أـ كسازاث جخعلم بالعىصس البشسي:  وجخًمً ال٣غاعاث التي جدىاو٫ مهاصع الخهى٫ ٖلى اإلاْى

ب الٗما٫، ؤؾـ صٞ٘ ألاحىع والخى  غ١ الازخُاع والخُٗحن،  و٦ُُٟت جضٍع غ١ التر٢ُت، و٦ُُٟت مٗالجت َو اٞؼ َو

ال٢ت اإلااؾؿت بالى٣اباث...الخ.  الك٩اوي ٖو

ت:  ٧ال٣غاعاث الخانت باألَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها، الاحغاءاث الىاحب ب ـ كسازاث جخعلم بالىظائف ؤلاداٍز

غ اإلا  خابٗت.اجباٖها والؿُاؾاث وبغامج الٗمل وؤؾالُب الاجها٫ واإلاٗاًحر الغ٢ابُت باإلياٞت بلى ج٣اٍع

اإلاهى٘، هٕى آلاالث الىاحب  جخًمً ال٣غاعاث الخانت بازخُاع مى٢٘ج ـ كسازاث جخعلم باإلهخاج: 

ً، حجمه... الخ. ٣ت الاهخاج، الخسٍؼ  اؾخسضامها، ٍَغ

م:  ُت الؿلٗت التي ؾِخم بُٗها واوناٞها د ـ كسازاث جخعلم بالدظٍى وحكمل ال٣غاعاث الخانت بىٖى

٤  ألاؾىا١ التي ؾِخم الخٗامل الن الىاحب اؾخسضامها لتروٍج الؿلٗت. بدىر الدؿٍى مٗها، وؾاثل الضٖاًت والٖا

ً اإلاىخجاث.    ووؾاثل الى٣ل جسٍؼ

ل:  ل ٌ ـ كسازاث جخعلم بالخمٍى غ١ الخمٍى ٧ال٣غاعاث الخانت بذجم عؤؽ اإلاا٫ الالػم والؿُىلت َو

 (1)ومٗضالث ألاعباح اإلاُلىب جد٣ُ٣ها و٦ُُٟت جىػَٗها.

 للسازاث وفلا ألَميتهاـ جصييف ا 2

ت:  1 وهي ال٣غاعاث التي جخٗل٤ ب٨ُان اإلااؾؿت، ومؿخ٣بلها والبِئت ـ اللسازاث الاطتراجيجيت الحيٍى

٩ىن طل٪ وؿبُا. لت ٍو  املخُُت بها، جخمحز َظٍ ال٣غاعاث بالثباث إلاضة ٍَى

 

 

غ الؿُىلت اإلاالُت الالػمت لخىُٟظَا وجخمحز ؤًًا بإَ مُت آلازاع اإلاترجبت ٖنها ضخامت الاؾدثماعاث وجٞى

ُت ال٣غاعاث اإلاخسظة، ومً  مؿخ٣بال خُث ًخُلب ٖىاًت زانت وجدلُالث ألبٗاص ا٢خهاصًت، احخماُٖت ومالُت لىٖى

 (2)ؤَم ما ًمحز َظٍ ال٣غاعاث ؤجها:

ت، خُث ًخم اجساطَا في ٢ُمت الهغم الخىُٓمي بىاؾُت الاصاعة الٗلُا.  جخه٠ بضعحت ٖالُت مً اإلاغ٦ٍؼ

لت ألاحل.ـ جخم  حز بالثباث اليؿبي وحُٛي ٞترة ٍَى

 ـ حؿتهضٝ اؾخٛال٫ الٟغم ؤو ججىب التهضًضاث.

 ـ جخُلب مىاعصٍ مٗخبرة وحجما ٦بحر مً اإلاٗلىماث.

ضم الخإ٦ض.  ـ جازظ في ْل ْغوٝ املخاَغة الكضًضة ٖو
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 ب ـ اللسازاث الخىخيىيت

ت، واإلااصًت بهضٝ هي ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بةٖضاص الخُِ واإلاىاػهاث واؾخسضام  اإلاىاعص اإلاالُت، البكٍغ

اث٠، جدضًض مؿاع  غ اإلاىاػهاث، ج٣ؿُم اإلاهام والْى جىُٟظ ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت. مثل جسهُو اإلاىاعص، ج٣ٍغ

خه٠ َظا الىٕى مً ال٣غاعاث بما ًلي:  الٗال٢اث بحن الٗاملحن، جىػَ٘ الؿلُت، جىُٓم الٗمل... الخ، ٍو

ت وؿبُت وجٍٟى اث٠، الىخضاث (.ـ ال مغ٦ٍؼ  ٌ الؿلُت، جازظ في مؿخىي ؤلاصاعة الىؾُى )الْى

 ـ جخمحز بالخُٛحر وحُٛي ٞترة ػمىُت مخىؾُت.

ؼ ه٣اٍ ال٣ىة ومٗالجت م٩امً ال٠ًٗ.  ـ جخٗل٤ حٍٗؼ

 ـ حؿىص َظٍ ال٣غاعاث ْغوٝ جدؿم باملخاَغة ؤو الخإ٦ض اليؿبي.

 

 ج ـ اللسازاث الدشغيليت

الٗملُاث الدكُٛلُت الُىمُت، وج٩ىن في ق٩ل احغاءاث و٢ىاٖض ٖمل جسو جخٗل٤ َظٍ ال٣غاعاث ٚالبا ب

اث٠ او مغا٦ؼ الٗمل الٟغصًت مثل حك٨ُل ٞغ١ الٗمل، حضولت الاهخاج، مغا٢بت الجىصة، بٖضاص الُلبُاث،  الْى

 مغا٢بت املخؼون... الخ. وجخمحز َظٍ ال٣غاعاث بما ًلي:

 ىُٟظًت ؤو اإلاباقغة في مؿخىي ؤلاصاعة الضهُا.ـ حٗخبر َظٍ ال٣غاعاث مً ازخهام ؤلاصاعة الخ

 ـ َظٍ ال٣غاعاث ٢هحرة اإلاضي ٧ىجها جخٗل٤ بإؾلىب الٗمل الغوجُني وجخ٨غع باؾخمغاع.

ض مً الجهىص ؤو البدث ؤو الابضإ مً ٢بل مخسظحها.  ـ ال جدخاج إلاٍؼ

٣ت ٞىعٍت.  ـ ًخم اجساطَا في ْل الخبراث الؿاب٣ت وبٍُغ

 م٨ً جىيُذ ال٣غاعاث  الاؾتراجُجُت، الخ٨خ٨ُُت والدكُٛلُت وؤَم زهاثهها في الك٩ل الخالي: ٍو

 (: ال٣غاعاث واإلاؿخىي الخىُٓمي.2الك٩ل )

    

 اإلاضي الؼمني                                                             خاالث الُبُٗت

لت ألاحل           ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت           ٖضم الخإ٦ض   ؤلاصاعة الٗلُا                     ٍَى

 ؤلاصاعة الىؾُى                  ال٣غاعاث الخ٨خ٨ُُت         مساَغة           مخىؾِ             

 ؤلاصاعة الضهُا                   ال٣غاعاث الدكُٛلُت              جإ٦ض               ٢هحر             

   

 

 ي الخىُٓمياإلاؿخى 

ت ال٣غاع، جض٤ُ٢ ومغا٢بت الدؿُحر، اإلاصدز:   .08، م2015، 2014ٖابضي دمحم الؿُٗض، مدايغاث هٍٓغ
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 ـ جصييف اللسازاث وفلا إلمياهيت بسمجتها3

 أ ـ اللسازاث اإلابرمجت ) اإلاهييلت( 

الخٗامل م٘  وهي ال٣غاعاث التي جدىاو٫ مك٩لت مخ٨غعة ؤو اٖخُاصًت، خُث ج٩ىن ٞيها ؤؾالُب و احغاءاث

 (1)اإلاك٩لت مغجبُت بؼمً وبغهامج مٗحن ٣٦غاعاث الدكُٛل.

ًاث... الخ.  مثل: اٖضاص الُلبُاث، قغاء اإلاىاص ألاولُت، صٞ٘ ألاحىع والخٍٗى

وبالخالي ج٩ىن احغاءاث اجساط ال٣غاع مٗضة مؿب٣ا، ٞال ًخُلب اجساطَا اإلاغوع بخدضًض اإلاك٩لت وجهمُم 

٤ مٗاًحر مبرمجت ؾلٟا.   الخل، بل ًخم اجساطَا بك٩ل  ٞىعي، ٞو

 ب ـ اللسازاث غير اإلابرمجت/ غير اإلاهييلت 

جٓهغ الخاحت إلاثل َظٍ ال٣غاعاث ٖىضما جىاحه اإلااؾؿت مك٩لت ألو٫ مغة، وال جىحض احغاءاث مٗغوٞت 

ا وو٢ذ ٧اُٞا لجم ٘ مؿب٣ا لخلها. لظل٪ مً الهٗب اجساط َظٍ ال٣غاعاث بك٩ل ٞىعي، ٞهي جخُلب حهضا ٨ٍٞغ

ظٍ ال٣غاعاث جدخاج بلى الابضإ والابخ٩اع في بًجاص الخلى٫  اإلاٗلىماث، وجدضًض اإلاك٩لت وج٣ضًم البضاثل وج٣ُُمها. َو

 اإلاىاؾبت مثل: اوكاء وخضة حضًضة، جىؾُ٘ الُا٢ت الاهخاحُت، ٢غاع الاهضماج ؤو الخ٩امل... الخ.

حر اإلاب م٨ً جبؿُِ ؤَم الٟغو٢اث بحن ال٣غاعاث اإلابرمجت ٚو  رمجت في الجضو٫ آلاحي:ٍو

 

حر اإلابرمجت.(: 1الجدٌو )                       اإلا٣اعهت بحن ال٣غاعاث اإلابرمجت ٚو

 ال٣غاعاث ٚحر اإلابرمجت ال٣غاعاث اإلابرمجت مُٗاع اإلا٣اعهت

حر مخ٨غعة عوجُيُت، مخ٨غعة َبُٗت اإلاك٩لت  ٚحر مٗغوٞت ٚو

 ىبتجدؿم بىٕى مً الهٗ ؾهلت ومٗغوٞت جدضًض البضاثل

ٖضم الخإ٦ض اليؿبي  الخإ٦ض ْغوٝ اجساط ال٣غاع

 ملخاَغة

 ٚحر مدضصة مؿب٣ا مدضصة مؿب٣ا احغاءاث اجساط ال٣غاع

الُغ١ ال٨مُت وبغامج  ؤصواث الٗمل

 الخاؾىب الجاَؼة

الخبرة، الخضؽ وبغامج 

 الخاؾىب اإلاخُىعة

 

 داؾبي.مدايغاث ؾاب٣ت خى٫ اجساط ال٣غاع، الؿىت الثالثت جض٤ُ٢ ماإلاصدز: 

 ـ جصييف اللسازاث حظب اإلاشازهت 4
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وهي ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالؿلُت في مىهب الٗمل والغؾمُت في ؤصاء اإلاهام و أ ـ اللسازاث الفسدًت: 

جخمحز َظٍ ال٣غاعاث بضعحت مً اإلاؿاولُت وجخسظ بىاؾُت الٟغص الىاخض، وهي ؾهلت عوجُيُت  1الاوكُت الٟغصًت.

ُُٟا.مخٗل٣ت بمغ٦ؼ الٗمل واؾخ٣ال  لُخه ْو

وهي ال٣غاعاث التي ًم٨ً الاؾخٟاصة ًٖ اجساطَا مً آعاء وا٢تراخاث ؤَغاٝ ب ـ اللسازاث الجماعيت: 

ت.  ٖضًضة، زانت ٖىضما ج٩ىن في مىاحهت مك٨الث خاؾمت مهحًر

 ـ جصييف اللسازاث وفلا ألطاليب اجخاذَا5

ت ال٣اثمت ٖلى الخ٣ضًغ الصخص ي إلاخسظ حٗخمض َظٍ ال٣غاعاث ٖلى ألاؾالُب الخ٣لُضًأ ـ كسازاث وصفيت: 

ت الظاجُت. خباعاث الخ٣ضًٍغ  ال٣غاع وزبراجه وججاعبه وصعاؾخه لآلعاء والخ٣اث٤ اإلاغجبُت باإلاك٩لت، وهي جخإزغ بااٖل

خماصَا ٖلى ألاؾالُب ب ـ كسازاث هميت:  حٗخمض َظٍ ال٣غاعاث ٖلى الغقض وال٣ٗالهُت إلاخسظَا اٖل

خُث ًٟترى في اجساط َظٍ الخُاعاث ٦ٟاًت ( 2)ض ٖلى ازخُاع ال٣غاع الؿلُم،وال٣ىاٖض الٗلمُت التي حؿاٖ

غ الخبراث والازخهاناث وجٟهم الٗىامل واإلاخٛحراث التي جازغ في ٖملُت ازخُاع  اإلاٗلىماث اإلاُلىبت وص٢تها، وجٞى

 البضًل اإلاىاؾب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 022ـ دمحم أحّذ عثذ جٛاد ،ِشجع سثك روشٖ ص 
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 ي اإلابحث الثاوي: مساحل و أطاليب اجخاذ اللساز الاطدثماز 

ت  م جباًً ؤَمُتها والجهض الظي ٣ًىم به ناوٗى ال٣غاع ٞةجها جخم بهىعة ٍٖٟى بن ٖملُت نى٘ ال٣غاعاث ٚع

غوٝ اجساط َظٍ ال٣غاعاث و ؤؾالُب ج٣ؿُمها والٗىامل اإلاازغة ٞيها و ؤَم ازخُاعاجه  ا بمغاخل ْو مً زال٫ مغوَع

 ٧ل َظا ؾيخُغ١ بلُه في َظا اإلابدث.

: مساحل اجخ  اذ اللساز وظسوف اجخاذٍاإلاطلب ألاٌو

 أوال: مساحل اجخاذ اللساز

 ًمغ اجساط ال٣غاع بٗضة مغاخل وهي:

اإلاك٩لت في مجا٫ اجساط ال٣غاع حٗبر ًٖ الاهدغاٝ ؤو ٖضم الخىاػن بحن ما َى حشخيص اإلاشيلت:  .1

ت  ٧اثً وبحن ما ًجب ؤن ٩ًىن. و ؤما الدصخُو ُٞخمثل في الخدضًض الض٤ُ٢ للمك٩لت ومٗٞغ

وحٗخبر ( 1)ؤٚغايها مً زال٫ الخدغي ًٖ الؿبب ؤو ألاؾباب الغثِؿُت لٓهىعَا. ؤبٗاصَا و

مغخلت الدصخُو للمك٩لت ؤَم مغخلت في ٖملُت اجساط ال٣غاع واإلاا٫، لظل٪ ٖلى مخسظ 

غوٞها والىخاثج التي جترجب ًٖ خلها ؤو ٖضم  ال٣غاعاث ؤن ٌؿعى لضعاؾت اإلاك٩لت و ؤؾبابها ْو

لُه ؤن ًٟغ١ في   َظا الكإن بحن الٓاَغة واإلاك٩لت.خلها، ٖو

ُت للمك٩لت الخ٣ُ٣ُت، باإلياٞت بلى طل٪ ًيبغي ٖلُه مغاٖاة  ٞالٓاَغة هي مك٩لت ؾُدُت ؤو ٖٞغ

 الٗىامل اإلاىالُت ٖىض حصخُهه للمك٩لت اإلاُغوخت.

 (2)ٖضم الاخال٫ للخ٣ُُم الصخص ي والخ٣ضًغ الظاحي مدل البدث الٗلمي في جدضًض اإلاك٩لت. -

غاى.ٖضم حكبُه ا - سُت جدؿم بىٟـ الٓىاَغ و ألٖا  إلاك٩لت اإلاُغوخت بمك٩لت جاٍع

ا وجُىعَا مؿخ٣بال. -  يغوعة خل اإلاكا٧ل اإلا٣ٗضة واإلاؼمىت لخجىب اؾخمغاَع

 ألازظ في الخؿبان الٓغوٝ املخُُت باإلاك٩لت وهخاثج خلها. -

بها وجدضًض َبُٗتها وحجمهجحليل اإلاشيلت:  .2 ا ومضي ج٣ط ي َظٍ اإلاغخلت جهي٠ُ اإلاك٩لت وجبٍى

 ح٣ُٗضَا مً زال٫ الٗىانغ الخالُت:

ب اإلاك٩لت خؿب زهاثهها، ٞهىا٥ مكا٧ل عوجُيُت ) ُٚاب الٗاملحن،  - جهي٠ُ وجبٍى

جىػَ٘ ألاوكُت، حُٗل آلت بهخاج... ( ومكا٧ل ٚحر عوجُيُت ) اهسٟاى الاهخاحُت، جغاح٘ ع٢م 

 ل٨حن... الخ(.الٗمل، اعجٟإ الخ٩ال٠ُ، صزى٫ اإلاىاٞؿحن حضص، حٛحر ؤطوا١ اإلاؿته

 ججؼثت اإلاك٩لت بلى م٩ىهاتها ألاؾاؾُت مهما ٧اهذ صعحت ح٣ٗضَا. -

                                                           
1
 .022،ِشجع سثك روشٖ، ص  عّاس تحٛشـ  

2
 .088، ص 2990اِع١ح "االسىٕذس٠ح" ـ عثذ اٌغٕٟ ت١س١ٛٞ عثذ هللا، أطٛي عٍُ اإلداسج اٌعاِح. اٌذاس اٌج 
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 جدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت و مهاصع الخهى٫ ٖليها. -

غ...اؾخسضام وؾاثل حم٘ اإلاٗلىماث ومٗالجتها ) هٓم اإلاٗلىم -  (اث، ٢ىاٖض البُاهاث، الخ٣اٍع

الٟغاٙ بل لها ؤؾباب وجإزحراث مخٗضصة و٢ض  اإلاك٩لت ال جيكإ مًوطع البدائل لحل اإلاشيلت:  .3

جمـ ؤ٦ثر مً حاهب في اإلاىٓمت، لظل٪ ٞةن للمك٩لت خلى٫ ٦ثحرة مخٗضصة، جخسظ ٦بضاثل 

٤ اإلاٗلىماث اإلاخاخت.  لخلها، لظل٪ في َظٍ اإلاغخلت ًخم خهغ البضاثل )الخلى٫( اإلام٨ىت ٞو

  1خُث ؤن ٧ل بضًل ًيبغي ؤن ٌؿخىفي الكغوٍ الخالُت:

ا.ؤن ٩ًى  -  ن ل٩ل بضًل ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٩لت ؤو الخ٣لُل مً آزاَع

 ؤن ٩ًىن ٧ل بضًل في خضوص اإلاىاعص والام٩اهُاث اإلاخاخت. -

 ؤن ٩ًىن ٧ل بضًل ٢ابل للخ٣ُُم. -

ُىب ٧ل منها و مضي مؿاَمت ٧ل جلييم البدائل:  .4 ت مؼاًا ٖو حٗني اإلاٟايلت بحن البضاثل ومٗٞغ

ً ؤنٗب اإلاغاخل لضي مخسظ ال٣غاع ٧ىن ؤن صعاؾت بضًل في خل اإلاك٩لت اإلاُغوخت. وهي م

البضاثل وج٣ُُمها ًبنى ٖلى ؤؾاؽ الىخاثج اإلاخى٢ٗت مً ٧ل بضًل، والتي ال جٓهغ بهىعة ٞٗلُت 

خباعاث ٖىض اإلاٟايلت بحن  بال في اإلاؿخ٣بل لظل٪ ٖلى مخسظ ال٣غاع مغاٖاة الٗضًض مً الٖا

 البضاثل، هظ٦غ منها:

ت مثل ) الخ٩ال٠ُ، ج٣ُُم البضاثل اإلاٟايلت ب - ٤ مٗاًحر مدضصة ومٗٞغ ُنها ًخم ٞو

 الٗىامل...(.

ت والاج٣ان. -  ام٩اهُت جىُٟظ البضًل ومضي ال٨ٟاًت التي ًد٣٣ها مً خُث الؿٖغ

 ازاع جىُٟظ البضًل مً الٗمل صازل اإلاىٓمت وزاعحها في املجخم٘ ٩٦ل. -

ص الخىُٓم، ومضي ٢ىة آلازاع الىٟؿُت والاحخماُٖت للبضًل، ؤي مضي او٩ٗاؾاجه ٖلى ؤٞغا -

 اَتزاػ الٗال٢اث التي ًمؿها زانت بطا ٧ان البضًل حهم مهالر الجمهىع.

 مىاؾبت الى٢ذ والٓغوٝ لخبني َظا البضًل. -

 اؾخجابت اإلاغئوؽ للبضًل. -

 الؼمً الظي ٌؿخٛغ٢ه جىُٟظ البضًل. -

لى بن الىجاح في ج٣ُُم البضاثل ؤمغ ًخى٠٢ ٖلى مضي نض١ وخضازت البُاهاث التي ًجب  ؤن ًداٍ بها ٖو

مضي ونى٫ َظٍ اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب. ومً الجضًغ باإلاالخٓت ؤن ٖملُت ج٣ُُم البضاثل جدؿم باإلاى٤ُ 

خى٠٢ خؿً الخ٣ُُم ٖلى اجساط ال٣غاع الغقُض.  (2)واإلا٣ٗىلُت ٍو

                                                           
1
 .228، ص 2997ـ اتشا١ُ٘ عثذ اٌعض٠ض ش١حا، أطٛي اإلداسج اٌعاِح، ِٕشأج اٌّعاسف االسىٕذس٠ح،  

2
 .202ـ ـ اتشا١ُ٘ عثذ اٌعض٠ض ش١حا،ِشجع سثك روشٖ ،ص  
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اع، جمثل َظٍ اإلاغخلت ؤنٗب اإلاغاخل التي ًمغ بها مخسظ ال٣غ اخخياز البدًل ) اجخاذ اللساز(:  .5

خم طل٪ بم٣اعهت  ٞبٗض ؤن ًخم ج٣ُُم البضاثل ًب٣ى ال٣ُام بٗملُت الخًُٟل والازخُاع بُنهما ٍو

البضاثل بٗض ج٣ُُمها زم ازخُاع البضًل ألاًٞل وألاخؿً لظل٪ ًخُلب زبرة وصعاؾت ٖلمُت، 

غ ٖىانغ مُٗىت إلاخسظ ال٣غاع مثل ال٨ٟاءة و٢ىة شخهِخه،  خى٠٢ الازخُاع الؿلُم ٖلى جٞى ٍو

ُت الٓغوٝ ٢ ضعجه ٖلى الخهٝغ الؿلُم، خالخه الىٟؿُت، و٢ذ الازخُاع َظا ًٞال ًٖ هٖى

التي جد٨م بصاعة اإلااؾؿت ٦ما ًخى٠٢ ؤًًا ٖلى الٓغوٝ املخُُت بالٗمل ومضي الًٍٛى 

 الضازلُت والخاعحُت التي جماعؽ ٖلى مخسظ ال٣غاع.     

ل اللساز إلى عمل فعاٌ ومخابعخه. .6  (1)جحٍى

له بٗض الخىنل  بلى ازخُاع البضًل اإلاىاؾب للخل، جيخهي الٗملُت بىي٘ ال٣غاع مىي٘ الخىُٟظ ؤي بخدٍى

ً ٞٗلى مخسظ  ٤ حٗاون آلازٍغ بلى ٖمل ٞٗا٫ )ٌٗني ببؿاَت جىُٟظ ألاٞٗا٫ اإلاخًمىت في البضًل املخخاع( ًٖ ٍَغ

م ٖلى طل٪، ٞٗملُت ج ىُٟظ الخل املخخاع حؿخلؼم جى٢٘ ال٣غاع اباٙل اإلاٗىُحن بدىُٟظ ما ٖليهم ال٣ُام به وجدٟحَز

ُبهم  م وجٚغ اث ال٣اثمحن بالخىُٟظ بط ال بض مً الٗمل ٖلى جدٟحَز الخٛحراث املخخمل خضوثها في ؾلى٥ وجهٞغ

م وطل٪ مً زال٫ مكاع٦تهم في  بإًٞل الىؾاثل وصٞٗهم للٗمل وحٗلهم ًامىىن بإن ال٣غاع اإلاخسظ َى ٢غاَع

بضاثل وج٣ُُمها وازخُاع اوؿبها مما ٌؿهل مً جىُٟظ ال٣غاع في ؤخؿً ٖملُت اجساطٍ زانت في مغخلت جدضًض ال

الٓغوٝ، هٓغا لخٗضص الٗىامل واإلاخٛحراث التي جدُِ بٗملُت اجساط ال٣غاع والتي ججٗله في حٛحر مؿخمغ ًجب 

خمغة مخابٗخه ومغا٢بت الخىُٟظ للخإ٦ض مً ؾالمخه و٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ، ٞمً زال٫ ٖملُت اإلاغا٢بت اإلاؿ

ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى ال٣هىع وال٣ٗباث التي جيكإ زال٫ الخىُٟظ وبالخالي وؿخُُ٘ حٗضًل ال٣غاع واجساط احغاءاث 

 بياُٞت لخىُٟظٍ.

 زاهيا: ظسوف اجخاذ اللسازاث:

بن حٗضص ْغوٝ البِئت التي ًخم في ْلها اجساط ال٣غاع مً خُث صعحت الخ٣ٗض والخىُٟظ والخُٛحر، و٦ظا 

بُٗت اإلاٗلىماث اإلاخاخت ؤصي بلى الخمُحز بحن زالر خاالث ومىا٠٢ الجساط ال٣غاع هي: خالت  ازخالٝ حجم وهٕى َو

 الخإ٦ض، خالت املخاَغة و خالت ٖضم الخإ٦ض.

 أ ـ حالت الخأهد 

وهي الخالت التي ج٩ىن ٞيها البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت الجساط ال٣غاع مخاخت ومٗلىمت ٖلى وحه الض٢ت،    

ُت (. وبالخالي ٩ًىن مخسظ ال٣غاع مضع٧ا بصعا٧ا ٧امال ل٩ل  وال ًىحض ؤي اخخماالث لؤلخضار اإلاخى٢ٗت )طاجُت ؤو مىيٖى

  (2)البضاثل وهخاثج ٧ل بضًل.

                                                           
1
 088ص،2990ـ عثذ اٌغٕٟ تس١ٛٞ عثذ هللا،أطٛي عٍُ االداسج اٌعاِح ،داس اٌجاِع١ح االسىٕذس٠ح  
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 .202ـ 202ـ اتشا١ُ٘ عثذ اٌعض٠ض ش١حا، ِشجع سثك روشٖ ، ص ـ ص:  
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وبمٗنى آزغ، بن مخسظ ال٣غاع بضعاًت جامت باإلاؿخ٣بل ومً زم ٌٗلم ٖلم ال٣ُحن بإهىإ اإلاخٛحراث 

إلاك٩لت وهخاثج خلها بهظا الك٩ل ؤو طا٥. وفي َظٍ الخالت ًىاحه مخسظ وؾلى٦ُاتها جإزحراتها ال٨مُت وال٨ُُٟت ٖلى ا

 ال٣غاع مى٢ٟحن ازىحن.

ـ ؤن ٩ًىن للمك٩لت خال وخُضا مم٨ىا. ومثا٫ طل٪ جدضًض بٌٗ اإلااقغاث الا٢خهاصًت ال٨مُت ٧الدجىم 

ىا٫ و ألاوػان، واملخ٩ىمت بمهضع واخض مً اإلاهاصع اإلاخاخت، ٖلمذ ٦مُتها بك٩ل ص٢ُ  ٤.وألَا

ؤو ؤن ٩ًىن للمك٩لت ٖضصا مدضوصا مً الخلى٫ البضًلت اإلام٨ىت. ومثا٫ طل٪ مك٩لت جغقُض زُِ 

جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت ٖلى وحه الاؾخسضام اإلام٨ىت املخخلٟت، وفي َظٍ الخالت ٖلى مخسظ ال٣غاع ؤن ًٟايل بحن 

ت البضاثل اإلام٨ىت، الظي ًد٤٣  سخاع ؤخض الخلى٫ مً بحن مجمٖى َضٝ ال٣غاع بمىحب مُٗاع ؤو ٖضة البضاثل ٍو

 مٗاًحر ٦مُت ؤو ٦ُُٟت. 

مً الجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن مخسظ ال٣غاع ٦ثحرا ما ًهاصٝ زال٫ ٖملُت اجساط ال٣غاع وزانت مالحظت: 

ٖملُت خهغ البضاثل، الخل ؤن للمك٩لت ٖضص مً الخلى٫ ٚحر مدضوصة ؤو لها ٖضص ال جهاجي مً الخلى٫ يمً 

ظٍ البض إلاخسظ ال٣غاع مً ؤن ٠ًًُ قغوَا و٢ُىصا حضًضة، ٧ان ٢ض اَملها، لخ٣ىحن بضاثل مجا٫ مدضوص. في مثل َ

ا وجدضًضَا. وبال ٞلً ًدهل ٖلى الخل اإلايكىص ولً ٌؿخُُ٘ اجساط ال٣غاع.  الخل وخهَغ

في َظٍ الخالت ًخىاٞغ ٢ضع مً البُاهاث واإلاٗلىماث ًٖ البضاثل وخاالث الُبُٗت. ب ـ  حالت املخاطسة: 

ل٨ً الىخاثج مغجبُت باالخخماالث الخانت بالُغ١ اإلاخى٢ٗت الخضور مؿخ٣بال، لظا ٞةن مخسظ ال٣غاع ٣ًىم بةٖضاص 

غ هخاثج ٧ل بضًل وخاال   (1)ث الُبُٗت.جىػَ٘ اخخمالي مبني ٖلى صلُل مىيعي ) مؿخمض مً اإلااض ي( الخ٣ٍغ

جٟترى َظٍ الخالت، ؤن مخسظ ال٣غاع ٌٗلم جمام الٗلم بالٓغوٝ والٗىامل واإلاخٛحراث التي ًم٨ً ؤن 

جدضر زال٫ الٟترة التي ٌُٛيها ال٣غاع والتي جازغ ٖلى اإلاك٩لت، ول٨ىه ال ٌٗلم وال ًم٨ىه الخيبا ٖلى وحه الض٢ت 

ال٫ جىُٟظٍ بل ٌٗلم اخخما٫ و٢ٕى الخضر ومجا٫ واخخماالث بالخضر اإلاىخٓغ واججاَاث الخٛحر ماقغاث ال٣غاع ز

ىا جٓهغ ؤمام مخسظ ال٣غاع مؿإلت مؼصوحت ٖلُه خلها. ً جىػَ٘ اخخمالي لؤلخضار اإلاخى٢ٗت. َو  الخٛحر و طل٪ بخ٩ٍى

 ـ جدضًض الٓغوٝ ؤو اإلاخٛحراث التي ًم٨ً ؤن جدضر باإلاؿخ٣بل بك٩ل قمىلي و ص٤ُ٢.

 ها.ـ جدضًض اخخما٫ و٢ٕى ٧ل من

 وججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن ؤهىإ الاخخماالث ًم٨ً ؤن ٌٗخمضَا مخسظ ال٣غاع:

وهي الاخخماالث التي حؿدىض بلى ٢ىاهحن الاخخماالث زانت ٢اهىن الاحخماالث اإلاىطىعيت:  -

ضاص ال٨بحرة و٢ىاهحن الخىػَٗاث الاخخمالُت.  ألٖا

الؾدىاص بلى الخ٣ضًغاث الصخهُت وهي الاخخماالث التي ًخم جدضًضَا با الاحخماالث الراجيت: -

 إلاخسظ ال٣غاع ؤو مؿاٖضًه مً الخبراء، التي ٌٗخمض ٞيها ٖلى بصعا٦ه الصخص ي ومل٩اجه الظاجُت.

                                                           
1
 .200ـ اتشا١ُ٘ عثذ اٌعض٠ض ش١حا، ِشجع سثك روشٖ، ص  
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ها بدضر ؤو حملت ؤخضار مٗلىم اخخماال  الاحخماالث الشسطيت: - وهي الاخخماالث اإلاكغوٍ و٢ٖى

ا ٖلى اإلاخٛحراث طاث الٗال٢ت باإلا ها مؿب٣ا وصعحت جإزحَر  ك٩لت.و٢ٖى

 ج ـ حالت عدم الخأهد :

غ ٞيها ٢ضع ٧افي مً اإلاٗلىماث والبُاهاث ومً الهٗب  ٖلى مخسظ ال٣غاع ج٣ضًغ  وهي الخالت التي ال ًخٞى

خماص ٖلى الخبرة اإلاايُت واٖضاص  الاخخماالث للمجاالث املخخلٟت، وفي مثل َظٍ الخالت ًم٨ً إلاخسظ ال٣غاع الٖا

 ثج ٧ل بضًل وخاالث الُبُٗت.اخخماالث طاجُت ) شخهُت( ًٖ هخا

وهي الخالت التي ٌٗلم ٞيها مخسظ ال٣غاع الٗىامل واإلاخٛحراث التي ؾخ٣٘ في اإلاؿخ٣بل بك٩ل ص٤ُ٢، ول٨ىه 

ها، وفي َظٍ الخالت البض إلاخسظ ال٣غاع مً ؤن ًلجإ بلى ج٣ضًغاجه  ال ٌٗلم و ال ًم٨ىه ؤن ًخيبإ باخخما٫ و٢ٖى

ظا ما ًُب٘ ال٣غاع الا  صاعي بُاب٘ طاحي، ًخٗل٤ بالؿلى٥ الصخص ي إلاخسظ ال٣غاع، وخالخه الىٟؿُت، الصخهُت. َو

بت.  (1)ومضي جٟائله و حكائمه مً اإلاؿخ٣بل ومضي مُله لخُٗٓم الٗاثض باملخاَغة ؤو ج٣لُل الخؿاعة بالخظع والٍغ

لظل٪ هبحن ؤن الخمُحز بحن خالت الخإ٦ض، خالت املخاَغة وخالت ٖضم الخإ٦ض لِـ باألمغ البؿُِ مالحظت: 

 ( في الجضو٫ اإلاىالي:Ducanبٌٗ مٗاًحر حٛحر بِئت ال٣غاع خُث لخهها ) 

 

 ( مٗاًحر حٛحر بِئت ال٣غاع.2الجضو٫ ع٢م )

الٓغوٝ/ الٗىامل 

 واإلاازغاث

 م٣ٗضة بؿُُت

 

 مؿخمغة

الٗىامل واإلاازغاث ٢لُلت 

 مدكابهت مثل ال٣غاع الغوجُني. 

 

 الخإ٦ض

الٗىامل واإلاازغاث ٦ثحرة 

ر مدكابهت وجب٣ى زابخت مثل: ٚح

 ال٣غاع الدكُٛلي.

 املخاَغة

 

 مخٛحرة

الٗىامل واإلاازغاث ٢لُلت 

مدكابهت ومخٛحرة باؾخمغاع مثل: 

ت.  ال٣غاعاث الاصاٍع

 املخاَغة    

الٗىامل واإلاازغاث ٦ثحرة 

ٚحر مدكابهت ومخٛحرة باؾخمغاع 

 مثل: ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت .

 ٖضم الخإ٦ض

ت اجخاذ اللساز، الخدكيم ومساكبت الدظيير، الظىت ألاولى ماطتراإلاصدز: مح  .اطسة هظٍس

                                                           
1
 .08. ص 0222ـ طاسق طٗ، ِمذِح فٟ ٔظُ اٌّعٍِٛاخ االداس٠ح ٚاٌحاسثاخ ا١ٌ٢ح، اٌطثعح اٌصاٌصح االسىٕذس٠ح، ِٕشأج اٌّعاسف،  
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ـ خُث بِئت ال٣غاع هي اإلاىار الٗام الظي ًخسظ في ْله ال٣غاع، وهي جمثل الٗىامل واإلاازغاث ال٨مُت 

ض ُت املخُُت بإي مغ٦ؼ ٢غاع ) مىٓمت(. و ؤن ؤ٦بر ما ًمحز ْغوٝ َظٍ البِئت هي الضًىام٨ُُت ٖو م والىٖى

 الاؾخ٣غاع. 

  (1)نى٠ ْغوٝ اجساط ال٣غاع خؿب الٗىامل واإلاازغاث في بِئت ال٣غاع Ducanخؿب الجضو٫ ٞةن 

وهي الٓغوٝ التي ج٩ىن ٞيها الٗىامل واإلاازغاث ٖىض ؤزظ ال٣غاع ٢لُلت الظسوف البظيطت:  -

 مدكابهت وجب٣ى صون حُٛحر في مغا٦ؼ ال٣غاع.

ٞيها الٗىامل واإلاازغاث ٦ثحرة، ٚحر مدكابهت ول٨ً هي الٓغوٝ التي ج٩ىن  الظسوف اإلاعلدة: -

 جب٣ى زابخت في مغا٦ؼ اجساط ال٣غاع.

حر  الظسوف اإلاخغيرة: - هي الٓغوٝ التي جخٛحر ٞيها ٖىامل ومازغاث اجساط ال٣غاع بهىعة ٦بحرة ٚو

 مخى٢ٗت.

اث ال٣غاع املخخلٟت. ًم٨ً ج٣ؿُم ؤؾالُباإلاطلب الثاوي:  ٤ هٍٓغ اإلاٟايلت بحن  ؤؾالُب اجساط ال٣غاع ٞو

خحن، ألاولى حكمل ألاؾالُب الخ٣لُضًت والثاهُت حكمل  البضاثل ؤو بمٗنى آزغ ؤؾالُب اجساط ال٣غاع بلى مجمٖى

 ألاؾالُب الخضًثت ؤو ٦ما ًُل٤ ٖليها البٌٗ ألاؾالُب ال٨مُت.

 أوال: أطاليب اجخاذ اللساز

 جدب٘ زُىاث اإلاىهج الٗلمي في ٖملُت ٢هض باألؾالُب الخ٣لُضًت جل٪ التي الأ ـ ألاطاليب الخلليدًت: 

البا ما حٗخمض ٖلى الخبرة الؿاب٣ت والخ٣ضًغاث الصخهُت وحٗىص حظوع َظٍ ألاؾالُب بلى  اجساط ال٣غاعاث ٚو

 (2)ؤلاصاعاث ال٣ضًمت.

ت بالٗضًض مً الخجاعب التي مً قإجها ؤن ج٩ىن الخبرة:  .1 ًمغ اإلاضًغ ؤزىاء جإصًخه إلاهامه ؤلاصاٍع

ض مً الخبرة التي حؿاٖضٍ في اجساط ال٣غاعاث، ٦ما ؤهه ًم٨ً ؤن بمثابت صعوؽ ج ٨ؿبه اإلاٍؼ

ً ؤو ختى اإلاضعاء الخٗا٢ضًً، ل٨ً َظا ألاؾلىب ال ًسلى مً  ٌؿخُٟض مً زبرة ػمالثه اإلاضًٍغ

املخاَغ ٣ٞض ٩ًىن خل اإلاك٨الث الجضًضة مسخل٠ في خل اإلاك٨الث ال٣ضًمت، وفي َظٍ 

صعوؽ و ججاعب اإلااض ي ٖلى الخايغ خُث ؤهه مً الخالت مً ٚحر اإلاىاؾب جُب٤ُ 

اإلاؿدبٗض ؤن جخُاب٤ اإلاىا٠٢ اإلاؿخ٣بلُت جُاب٣ا ٧امال م٘ مىا٠٢ ؾاب٣ت. لظا ٞاإلاضًغ 

الىاجر َى الظي ًم٨ىه جضُٖم زبرجه الؿاب٣ت بضعاؾت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت 

 3)باإلاى٠٢ الجضًض ٢بل اجساط ال٣غاع.

 إحساءاث الخجازب .2

                                                           
1
 .09ساتك، ص  ـ طاسق طٗ ،ٔفس ِشجع 

2
 .067، ص 0222ـ ِٛفك حذ٠ذ دمحم، اإلداسج اٌّثادئ ٚإٌظش٠اخ ٚاٌٛظائف، األسدْ، 

3
 .213، ص 0220ـ عٍٟ اٌششلاٚٞ، اٌع١ٍّح اإلداس٠ح، ٚظ١فح اٌّذ٠ش٠ٓ اٌحاِذ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠ع، األسدْ،  
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٤ُ ؤؾلىب الخجاعب ؤي احغاء الخجاعب في مجاالث البدث الٗلمي، زم اهخ٣ل جُب٣ُه بلى ؤلاصاعة بضؤ جُب

خباع حمُ٘ الاخخماالث  وجدضًضا مجا٫ اجساط ال٣غاعاث وطل٪ بإن ًخىلى مخسظ ال٣غاع بحغاء الخجاعب ؤزظ بٗحن الٖا

 ضًل ألاوؿب.    اإلاغجبُت باإلاك٩لت مدل ال٣غاع، ومً زال٫ َظٍ الخجاعب ٣ًىم بازخُاع الب

 ومً مؼاًا َظا ألاؾلىب:

ٌؿاٖض اإلاضًغ مخسظ ال٣غاع ٖلى ازخُاع ؤخض البضاثل وطل٪ بٗض احغاء الخجاعب ٖلى ٧ل منها  -

واحغاء حٛحراث ؤو حٗضًالث ٖلى ؤًٞل بضًل بىاء ٖلى الخٛحراث التي ج٨ك٠ ٖنها الخجاعب 

زُاء الؿاب٣ت ومداولت ججىبها وبالخالي َظا ألاؾلىب ًمىذ الٟغنت للمضعاء للخٗلم مً ألا 

مؿخ٣بال، ول٨ً ًجب الاقاعة بلى ؤن َظا ألاؾلىب ٚالي الخ٩ال٠ُ ٦ما ؤن ٌ ٌؿخٛغ١ وز٣ذ 

ل.  ٍَى

ض ٖاملت. -  بن احغاء الخجاعب جدخاج بلى مٗضاث وآالث ٍو

 ًم٨ً الجم٘ بحن الخبرة والخجغبت ومثا٫ طل٪ ؤهه بطا ؤعاصث قغ٦ت ما اهخاج ؾلٗت حضًضة، ٣ٞضمالحظت: 

جدخاج بلى زبرة الكغ٧اث ألازغي اإلاىخجت لؿلٗت ممازلت زم ججغي ججاعب ٖلى يىء َظٍ الخبراث لخخم٨ً مً 

 ازخُاع البضًل ألاًٞل.

 البديهت والحىم الشخص ي .3

ت البضحهت في اصعا٥ الٗىانغ  ٌٗني َظا ألاؾلىب اؾخسضام اإلاضًغ خ٨مت الصخص ي واٖخماصٍ ٖلى ؾٖغ

٨الث التي حٗغى لها، والخ٣ضًغ الؿلُم ألبٗاصَا، وفي الٟدو وجدلُل وج٣ُُم الغثِؿُت الهامت للمىا٠٢ واإلاك

 (1)البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخاخت والٟهم الٗم٤ُ والكامل ل٩ل الخٟانُل الخانت بها.

ًم٨ً ؤن ٩ًىن َظا ألاؾلىب مجضًا في اجساط ال٣غاعاث ٚحر الاؾتراجُجُت، ؤو ٢غاعاث مى٢ُٟه ال جدخمل 

ىا ج  ٓهغ ٦ٟاءة اإلاضًغ ومضي ٢ضعجه ٖلى جدمل اإلاؿاولُت.الخإحُل، َو

 دزاطت آلازاء والاكتراحاث وجحليلها: .4

ًخمثل َظا ألاؾلىب في صعاؾت اإلاضًغ آلاعاء والا٢تراخاث التي ٣ًضمها اإلاؿدكاعون واإلاخسههىن لخل 

 مك٩لت ما جدلُلها الزخُاع البضًل ألاًٞل، ومً مؼاًا َظا ألاؾلىب:

  ؤهه ؤ٢ل ج٩لٟت، ٦ما.ً  ؤهه ال ٌؿخٛغ١ و٢خا وحهضا ٦بحًر

خطر مً زال٫ طل٪ ؤن ألاؾالُب الخ٣لُضًت الجساط ال٣غاعاث حٗخمض ٖلى ؤؾـ ومٗاًحر هابٗت مً  ٍو

ه، وؤن َظٍ ألاؾالُب اؾخُاٖذ ؤن جد٤٣ ٢ضعا مً الىجاح في ْل ْغوٝ  شخهُت اإلاضًغ و٢ضعاجه ومٗاٞع

 ومىا٠٢ مُٗىت.

                                                           
1
 .020ص ، 0222ـ صوٟ ِحّٛد ٘اشُ، أساس١اخ اإلداسج، ِٕشٛساخ راخ اٌسالسً، اٌى٠ٛد،  
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ً ازبدذ ٖضم نالخُت  ان الخُىعاثألاطاليب العلميت: ب ـ  التي قهضتها ؤلاصاعة في مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

ً ٖلى  ألاؾالُب الخ٣لُضًت في مىا٦بت َظا الخُىع وجُلب طل٪ اللجىء بلى اؾخسضام اؾالُب ٖلمُت حؿاٖض اإلاضًٍغ

غة ومً زم ازخُاع البضًل اإلاالثم وجخمحز َظٍ  ت وجدلُل وج٣ؿُم البضاثل اإلاخٞى ألاؾالُب مىاحهت اإلاكا٧ل الاصاٍع

ُت ومً ؤَم َظٍ ألاؾالُب.  بإجها ج٣لل مً ؤزغ الخدحز الىاحم ًٖ ألاخ٩ام الصخهُت بلى خض ٦بحر وجمخاػ باإلاىيٖى

حٗني بدىر الٗملُاث ٖىض مُلغ وؾخاع "جُب٤ُ الىؾاثل والُغ١ بحىر العملياث:  .1

ً بك٩ل ًًمً جد٤ُ٣ ؤًٞل  والٟىىن الٗلمُت لخل اإلاك٨الث التي جىاحه اإلاضًٍغ

 خاثج"الى

ها  ت في اإلاىا٠٢ اإلا٣ٗضة، وؤن مدىعَا ألاؾاس ي واحنر ٦ما ٖٞغ " بإجها مضزل ٖلمي لخل اإلاك٨الث الاصاٍع

 (1)َى اجساط ال٣غاعاث".

٠ ؤهه البض مً وحىص ٖىانغ مدضصة إلحغاء بدىر الٗملُاث وجخمثل في  ًخطر مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع

ب في جد٣ُ٣ها مؿب٣ا، و ؤن ج٩ىن يغوعة وحىص ؤ٦ثر مً بضًل لخل َظٍ اإلاك٩لت  وؤن ج دضص ألاَضاٝ التي ًٚغ

 َىا٥ ٢ُىص ًخم في ْلها اجساط ال٣غاع.

ٗخمض جُب٤ُ ؤؾلىب بدىر الٗملُاث في مجا٫ اجساط ال٣غاع ٖلى اؾخسضام ما جىنل بلُه في الٗلىم  َو

ايُاث وألاؾالُب ألازغي   (2)في بىاء الىماطج.الاحخماُٖت ٦ما ًخم ٖلى الاؾخٟاصة والتر٦حز مً ؤلاخهاء والٍغ

م٨ً لبدىر الٗملُاث ؤن جدضص الخ٩لٟت والٗاثض مً ٧ل بضًل و جدضًضَا للبُاهاث الالػمت للخٗٝغ  ٍو

 ٖلى ؤًٞل الخلى٫.

اض ي ٦ما ؤجها جغ٦ؼ ٖلى الٗىامل التي  ٦ظل٪ جبؿُُها للمك٩لت مل ال٣غاع مً زال٫ نُاٚتها في همىطج ٍع

 ًم٨ً ٢ُاؾها ٦مُا ٣ِٞ.

ت الاحخماال  .2  ثهظٍس

هاصعا ما ًخسظ اإلاضًغون ٢غاعاتهم في ْل ْغوٝ الخإ٦ض خُث ؤن البُاهاث واإلاٗلىماث الالػمت لخل 

غة بك٨غ ٦بحر لظا ٞهم ملؼمىن باجساط ال٣غاعاث في ْل َظٍ الٓغوٝ، وفي الىا٢٘ ؤن َظا  مكا٧لهم ٚحر مخٞى

ؿمى بالىي٘ الاخخمالي لظا ْهغث بٌٗ املخاوالث  التي حؿتهضٝ جُب٤ُ الاخخماالث في الىي٘ َى ألا٦ثر وحىصا َو

مجا٫ اجساط ال٣غاعاث لدؿاٖض مخسظي ال٣غاعاث في جدضًض صعحت اخخما٫ خضور ؤخضار مُٗىت جازغ في جىُٟظ 

ومً ؤَم اإلاٗاًحر التي ًم٨ً اؾخسضامها ل٣ُاؽ الاخخماالث ما ٌٗخ٣ضٍ  (3)ال٣غاع ؤو في جد٤ُ٣ الىخاثج اإلاُلىبت.

ظا ما ٌٗٝغ باالخخما٫ الصخص ي، ؤما اإلاُٗاع الثاوي ٞهى مخسظ ال٣غاع باالؾدىاص ٖلى  زبرجه ومماعؾخه الؿاب٣ت َو

٤ احغاء ججاعب ومً زال٫ الىخاثج اإلاخىنل بليها ًخم جدضًض وؿبت و٢ٕى  الاخخما٫ اإلاىيىعي والظي ًخدضص ًٖ ٍَغ
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 .027ـ صاوٟ ِحّٛد ٘اشُ ،ِشجع سثك روشٖ ص  
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ظا ل َو ما ًُل٤ ٖلُه  الخضر، ٦ما ٢ض ًخم خؿاب الاخخما٫ ٖلى ؤؾاؽ مٗض٫ ج٨غاع الخضر في ألاحل الٍُى

ت ٌٗخبر  ا جالقي نٗىباث في الخىُٟظ وح٣ٗض مهامها ومكا٧لها الاصاٍع ٣ت ٦ٛحَر الاخخما٫ الخ٨غاعي. ل٨ً َظٍ الٍُغ

 ٣ٖبت في ٖملُت الخى٢٘ وجدضًض صعحت الاخخما٫.

 شجسة اللسازاث .3

٣ت ؤن  هي ٖباعة ًٖ ق٩ل بُاوي ٌؿاٖض في حؿهُل ٖملُت اإلاٟايلت بحن البضاثل، جٟترى َظٍ الٍُغ

 (1)ؾلؿلت مً الخإزحراث جازغ في ٖملُت اجساط ال٣غاع.

بمٗنى ؤن اجساط ؤي ٢غاع في ْل هٓام ٞغعي ًيخج جإزحرا ٩ًىن له عصوص ٞٗل جىدكغ في ؾلؿلت مخٗا٢بت في 

ؿخٗمل  غ٦ؼ َظا ألاؾلىب ٖلى مخابٗت ال٣غاع مىظ لخٓت البضء وختى اجساطٍ بك٩ل جهاجي َو الىٓام وبُئخه، ٍو

ت التي للمٟايلت بح ٘، ٦ما ًخمحز َظا ألاؾلىب ؤًًا ب٩ىهه ًخٗامل م٘ الخاالث واإلاكا٧ل ؤلاصاٍع ن ٖضة مكاَع

جخًمً مٗلىماث ٦ثحرة ومخضازلت ومً زال٫ مخابٗت اإلاؿاعاث ًم٨ً جىحُه اإلاٗلىماث التي جًمً اجساط ال٣غاع 

 ال٠٨ء.

ت .4 اث ؤلاداٍز ت اإلاباٍز  هظٍس

ت مً ٨ٞغة ؤؾاؾُت مٟاصَ ا ؤن ٧ل مضًغ ًإمل بخُٗٓم ألاعباح وجضهئت الخؿاثغ وهٟـ جىُل٤ َظٍ الىٍٓغ

الص يء باليؿبت إلاىاٞؿه، لظا ٞةن اإلاىا٠٢ التي ٩ًىن مخسظ ال٣غاع ملؼم باإلاٟايلت بحن البضاثل اإلاخاخت جخم في بَاع 

اث في اجساط ال٣غاعاث. وبظل٪ ًدُذ َظا ألاؾ لىب اإلاىاٞؿت ل٣غاعاث جخسظَا قغ٧اث ؤزغي وبالخالي َىا٥ مباٍع

ت الٗىامل التي جازغ في اجساط ال٣غاعاث.  الٟغنت للمخضعبحن إلاٗٞغ

خماصَا ٖلى اٖخباعاث  ـ ؤن جغقُض ال٣غاعاث ال ًإحي مً زال٫ اؾخسضام ألاؾالُب الخ٣لُضًت لىخضَا اٖل

ا ٖلى الجىاهب ال٨مُت واَمالها للجىاهب الؿلى٦ ُت شخهُت، ٦ما ال جإحي مً اؾخسضام ألاؾالُب الٗلمُت لتر٦حَز

ه ؤلاصاعة.  لظل٪ البض مً الخ٩امل بحن ألاؾلىبحن مٗا إلاىاحهت اإلاكا٧ل التي جؼصاص ح٣ٗضا م٘ الخُىع الظي حٗٞغ

اث اجخاذ اللساز املخخلفت  زــــــــــــــــاهيا: هظٍس

ت اللساز الىالطييي  أ ـ هظٍس

ً ٣ٖالهُ غي ؤصخابها ؤن اإلاضًٍغ ً، ٍو ت في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٗىص طل٪ ْهغث َظٍ الىٍٓغ ىن َو

ضون خلها وألاَضاٝ التي ًغحىن جد٣ُ٣ها. مما ٌٗني ؤن لضحهم  المخال٦هم مٗلىماث جامت خى٫ اإلاكا٧ل التي ًٍغ

ت ٧املت ب٩ل البضاثل اإلاخاخت، وز٣ت ٦بحرة في هخاثج  واخخماالث ٧ل  ال٣ضعة ٖلى ازخُاع ؤًٞل بضًل بىاء ٖلى مٗٞغ

 (2)بضًل ومضي مؿاَمخه في اهجاػ الهضٝ.

                                                           
1
 .002، ص 0222ٛساخ راخ اٌسالسً، اٌى٠ٛد، أساس١اخ اإلداسج، ِٕشصوٟ ِحّٛد ٘اشُ،ـ   

2
شا١ّ١٘ح، ـ جّاي اٌذ٠ٓ دمحم اٌّشسٟ، ِظطفٝ ِحّٛد أتٛ تىش ٚطاسق سشذٞ جثح. اٌرفى١ش االسرشاذ١جٟ ٚاإلداسج االسرشاذ١ج١ح. اٌذاس اٌجاِع١ح، االت 

 .02ـ 07، ص ـ ص 0223
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ك م ما٦ـ ُٞبر الغؤي في طل٪ بإؾلىبه " البحرو٢غاَُت الىمىطحُت ؤو اإلاثالُت "، خُث ًغي مً َو اََغ

ت اجساط ال٣غاع، وؤن ال٣ٗالهُت ج٣اؽ بلٛت  زال٫ هخاثج ؤؾلىبه ؤن نىع ال٣ٗالهُت حؿىص ال٣ضع ألا٦بر مً هٍٓغ

٣ٖالوي. ٦ما ٢ام بغبُها مً حهت ؤزغي اإلاٗلىماث، بمٗنى مً ًمل٪ اإلاٗلىماث ٞهى ٣ٖالوي ومً ال ًمل٨ها ٞهى ٚحر 

بالهضٝ، ٞغؤي ؤن مخسظ ال٣غاع ال٣ٗالوي له َضٝ واضر بِىما ال َضٝ لٛحر ال٣ٗالوي. ؤما باليؿبت لؤلؾلىب اإلاخب٘ 

في اجساط ال٣غاع ٞهى ًًٟل ؤن جخسظ ال٣غاعاث بىاء ٖلى احغاءاث و٢ىاٖض مدضصة ؾب٣ذ ججغبتها وازبدذ هجاٖتها 

ت ٣ًِؿىن واهخ٣اء الىؾاثل ا إلاؿخسضمت ٖلى ؤؾاؽ ؤًٞل اإلاٗلىماث اإلاخاخت. وبالخالي ٞةن ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

ٞٗالُت ال٣غاع بمضي ٣ٖالهُت مخسظٍ، وال ٩ًىن له طل٪ بال بطا ٧ان مُلٗا ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث اإلاخاخت، بال ؤن َظا 

 ألامغ ال ٩ًىن مخاخا في ٧ل ألاخىا٫.

ت اللساز الظلىوي  ب ـ هظٍس

ت واإلاٗلىماث لضي مخسظ ال٣غاع واجساطٍ ؤن ما ًاز ت ال٨الؾ٨ُُت اٞترايها ٦ما٫ اإلاٗٞغ ظ ٖلى الىٍٓغ

ضم ال٣ُحن الظي  لل٣غاعاث في ْل الىزى١ الخام وويىح ألاَضاٝ، بال ؤن الىا٢٘ ال ًخه٠ بهظٍ الث٣ت. ٞالٛمىى ٖو

ً بلى جبؿُُه في هماطج ونُٟت  حؿهل اجساط ال٣غاع في َظٍ ًىاحه مخسظ ال٣غاع في الىا٢٘ صٞ٘ ببٌٗ اإلاىٍٓغ

الٓغوٝ في مداولت لٟهم وون٠ ؾلى٥ مخسظ ال٣غاع ال ٚحر، باؾخسضام ؤؾالُب ال٨مُت، ٦بدىر الٗملُاث 

ايُاث، والاخهاء.  والٍغ

 Armenبن ؤًٞل َضٝ َى الٗاثض اإلاغض ي ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ ؤما   Robert Anthanyخُث ًغي 

Alcluon (1)ٝ َى الهضٝ اإلاُلىب واإلاخمحز بإعباح متزاًضة بك٩ل مؿخ٣غ."ؤلكُان "ٞحري ؤن ؤًٞل َض 

ت واجساط ال٣غاعاث ٞهى َغبغث  ت لخل اإلاك٨الث ؤلاصاٍع اصة اصعا٥ البكٍغ ؤما مً ٧ان له ألازغ ألا٦بر ٖلى ٍػ

ذ اإلاغض ي "ؤو " ال٣ٗالهُت املخضصة " الظي جىنل مً زاللها بلى ؤن مخسظي  ؾاًمىن الظي ؤحى بمٟهىم " الٍغ

ت الخامت و ؤجهم ٌٗلمىن في ْل خالت مُٗىت هي خالت ٖضم الخإ٦ض.ال  ٣غاعاث ال ٌٗلمىن في ْل اإلاٗٞغ

 اإلاطلب الثالث: العىامل اإلاؤزسة في اجخاذ اللساز واخخياٍز

م مً ؤن َىا٥ مغاخل مدضصة ًدبٗها مخسظي ال٣غاعاث للىنى٫ بلى ٢غاعاث ؾلُمت بال ؤن َىا٥  بالٚغ

ملُت اجساط ال٣غاعاث في مغاخلها املخخلٟت َظٍ الٗىامل ٢ض جازغ ٖلى نضوع ال٣غاع ٖىامل مخٗضصة جازغ ٖلى ٖ

 بهىعة صخُدت ؤو ٢ض جاصي بلى الخإزغ في نضوعٍ.

 أوال: العىامل اإلاؤزسة في اجخاذ اللساز

 

 

 

                                                           
1
 .01ـ جّاي اٌذ٠ٓ دمحم ِشسٟ ،ِشجع سثك روشٖ ،ص  
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 ( الٗىانغ اإلاازغة في اجساط ال٣غاع. 3الك٩ل ) 

 

 

             

      

 

 

 

 ص الُالبت.اإلاهضع: مً بٖضا

ا، ٖضص الٗاملحن ٞيها، ؤي ؤهه جأزير البيئت الداخليت:  (1 ًخإزغ ال٣غاع ؤلاصاعي بذجم اإلااؾؿت، مضي همَى

ًخإزغ ب٩ل ٖىامل البِئت الضازلُت للماؾؿت، لظل٪ حٗمل َظٍ ألازحرة صاثما ٖلى الخد٨م بهظٍ الٗىامل 

حر الجى اإلاالثم لىجاح ال٣غاع اإلاخسظ مً زال٫ جدضًض ألا  َضاٝ بض٢ت وحصجُ٘ الٗاملحن ٖلى ؤلابضإ لخٞى

 .(1)والابخ٩اع

ا هٓام مٟخىح ٞهي جازغ وجخإزغ بٓغوٝ البِئت الخاعحُت  جأزير البيئت الخازحيت: (2 بن اإلااؾؿت باٖخباَع

وبالخالي ٞةن ختى ال٣غاع اإلاخسظ ًخإزغ بالٓغوٝ هٟؿها، ٞالٓغوٝ الؿُاؾُت ٧الىٓام الؿُاس ي مثال 

ل٣غاعاث ختى ج٩ىن َظٍ ألازحرة ميسجمت م٘ مباصت َظا الىٓام، ٦ما ؤن ًٟغى ٢ُىص ٖلى ناجغي ا

ٍغ مً مؿاٖضاث وصٖم مالي  الىٓام الا٢خهاصي بضوعٍ ًازغ في ٞٗالُت ال٣غاعاث مً زال٫ ما ًٞى

للماؾؿاث ؤو مىده المخُاػاث ؤزغي، ؤي٠ بلى طل٪ مضي الخإزحر ال٨بحر للٗىامل الخ٨ىىلىحُت ٖلى 

 ث.ٖملُت اجساط ال٣غاعا

جخإزغ ٖملُت اجساط ال٣غاع بك٩ل ٦بحر بصخهُت مخسظ ال٣غاع، ؾلى٦ه، مغ٦ٍؼ  جأزير مخخر اللساز: (3

الاحخماعي واإلاالي، وختى خالخه الىٟؿُت ٖىض اجساطٍ لل٣غاع، وجسخل٠ صعحت َظا الخإزحر بازخالٝ 

ً، صعحت زبرتهم ومهاعاتهم، ومضي ٞهمهم لؤلمغ و٢ضعتهم ٖلى الخى٢٘، صعحت جإ م بخ٣الُض البِئت اإلاضًٍغ زَغ

م بأعاء مؿاٖضحهم  .(2)التي ٌِٗكىن ٞيها باإلياٞت بلى مضي جإزَغ

 جأزير ظسوف اللساز ومدي أَميخه  (4

٣ًهض بٓغوٝ ال٣غاع ٧ل جل٪ اإلاىا٠٢ املخُُت باإلاك٩لت مدل ال٣غاع، ومضي قمىلُت البُاهاث وص٢تها 

. ٞمخسظ ال٣غاع في ْل ْغوٝ الخإ٦ض ٩ًىن ٖلى ٖلم والتي ججٗل ال٣غاع ًخسظ اما في ْغوٝ الخإ٦ض ؤو ٖضم الخإ٦ض

                                                           
1
فٍح، دٚس اٌثحٛز اٌرس٠ٛك، فٟ اذخار اٌمشاساخ اٌرس٠ٛم١ح ،سٕح سساٌح ِاجسر١ش ِعٙذ اٌعٍَٛ االلرظاد٠ح عٍَٛ اٌرس١ش ،جاِعح ـ لذٚس تٓ ٔا 

 .21ص   0222-0222اٌجضائش،
2
 .27ـ 20. ص ـ ص: 2998ـ عٍٟ اٌشش٠ف دمحم فش٠ذ اٌظحٓ، الرظاد٠اخ اإلداسجـ ِٕٙج اٌمشاساخ، اٌذاس اٌجاِع١ح، اٌما٘شج  

 العوامل المؤثرة في اتخاذ المرار

 

تأثير البيئة 

 الداخلية

ر البيئة تأثي

 الخارجية

تأثير متخذ 

 المرار

تأثير ظروف المرار 

 ومدى أهميته 
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بجمُ٘ البضاثل اإلام٨ىت ؤو الىخاثج اإلاترجبت ًٖ ٧ل بضًل وبالخالي َظا ٌؿهل ٖلُه جدضًض الخل ألامثل، ل٨ً بطا ٧اهذ 

البضاثل والىخاثج اإلاغج٣بت منها مبيُت ٖلى ؤؾاؽ اٞتراياث واخخماالث هدُجت لٗضم وحىص مٗلىماث ص٣ُ٢ت ٞةن 

ظ ال٣غاع ملؼم باجساط ال٣غاع في ْل َظٍ الٓغوٝ، ٦ما البض ؤن وكحر بلى ؤهه ٧لما ػاصث ؤَمُت ال٣غاعاث ػاصث مخس

 .(1)يغوعة الخهى٫ ٖلى البُاهاث واإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت، َظٍ ألاَمُت جخدضص بالٗىامل آلاجُت

 ـ ٖضص ألاٞغاص الظًً ًخإزغون بال٣غاع وصعحت َظا الخإزحر. ؤ 

 ً خُث ال٩لٟت والٗاثض.ـ جإزحر ال٣غاع م ب 

 ـ الى٢ذ الالػم الجساط ال٣غاع. ج 

 زاهيــــــــــــــــا: اخخيازاث اجخاذ اللساز

خباع  ه٣هض بها جل٪ اإلاٗاًحر الخ٣لُضًت اإلاؿخٗملت في الخ٣ُُم، ؤو جل٪ اإلاٗاًحر التي ال جإزظ الؼمً بٗحن الٖا

 ٚحر مسهىمت.

٣ت ً: DRمعياز فترة الاطترداد  .1 ًٟل اإلاكغوٕ الاؾدثماعي الظي ًم٨ً َب٣ا لهظٍ الٍُغ

٣هض بٟترة الاؾترصاص  ت في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً، ٍو اإلاكغوٕ مً اؾترصاص ج٩الُٟه الاؾدثماٍع

ت التي اه٣ٟذ  جل٪ الٟترة الؼمىُت الالػمت ل٩ي ٌؿترص اإلاكغوٕ زاللها الخ٩ال٠ُ الاؾدثماٍع

ىا هٟغ١ بحن خالخحن: (2)ٖلى اإلاكغوٕ  . َو

ت: حالت الخدفلاث الىلدًت 1.1  ًخم الخؿاب بالٗال٢ت الخالُت: اإلادظاٍو

 I  =DRٞترة اؾترصاص= الاؾدثماع اإلابضجي للمكغوٕ ؤو 

 CF netteنافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت                 

ت:  2 .1 ا حالت الخدفلاث الىلدًت الغير مدظاٍو في خالت الخض٣ٞاث الى٣ضًت الهاُٞت ؾىٍى

ت، ٞةهه لخدضًض ٞترة الاؾترصاص ًخم  خؿاب الخض٣ٞاث الى٣ضًت اإلاترا٦مت التي  ٚحر مدؿاٍو

 ًد٣٣ها اإلاكغوٕ مً جدضًض ٞترة الاؾترصاص.

DR=             I 

MTF nette 

 مخىؾِ نافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت للمكغوٕ. MCF netteخُث: 

تها في  ت ٖلى ؤؾاؽ ؾٖغ ٌ اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع ٣ت ٞترة الاؾترصاص بلى ٢بى٫ ؤو ٞع اصي اؾخسضام ٍَغ ٍو

 .(3)اؾترحإ ٢ُمت الاؾدثماع اإلابضجي للمكغوٕ

                                                           
1
 .076جع ساتك، ص ـ ِش 

2
 .99، ص 0229ـ أحّذ فش٠ذ ِظطفٝ، دساسح اٌجذٜٚ االلرظاد٠ح ٌٍّششٚعاخ االسرصّاس٠ح، ِؤسسح شثاب اٌجاِعح االسىٕذس٠ح،  

3
ـ تٓ ِسعٛد ٔظش اٌذ٠ٓ، دساسح ٚذم١١ُ اٌّشاس٠ع االسرصّاس٠ح، ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج اٌّاج١سرش. لسُ اٌعٍَٛ االلرظاد٠ح، ذخظض تحٛز  

 . 222، ص ١ٍّ0222اخ، جاِعح ذٍّساْ، اٌع
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ٞةطا ٧ان مً اإلاخى٢٘ ؤن الُلب ٖلى اإلاىخجاث للمكغوٕ ؾى١ ًخدى٫ بلى اججاٍ الجزو٫ ؤو مٗضاث الاهخاج 

 ( ٞةن اإلاكغوٕ ٌٗخبر م٣بىال مً وحهت هُغ َظا اإلاُٗاع بطا جد٤٣ الكٍغ الخالي:Nؾى١ جخ٣اصم بٗض ٞترة مدضص )

DR ≤ N 

ى  ٗخبر مٞغ  (.Nيا بطا ٧اهذ ٞترة الاؾترصاص ؤ٦بر مً الٟترة املخضصة )َو

 إلاُٗاع ٞترة الاؾترصاص ٖضة مؼاًا و٦ما ؤهه حٗغى لٗضًض مً الاهخ٣اصاث جخمثل في: 

 :1جخلخو ُٞما ًلياإلاصاًا: ـ  ؤ 

  ٗت إللٛاء ٧ل مكغوٕ ج٩ىن جى٢ٗاجه ٣ت ؾَغ م٨ً اؾخسضامه ٦ٍُغ الؿهىلت ال٨بحرة في الخؿاب ٍو

 مخىايٗت.

 َ ُت الاؾدثماعاث طاث املخاَغة الٗالُت في املجاالث خُث ؤن ظا اإلاُٗاع ًم٨ً اؾخسضامه للخ٨م ٖلى هٖى

ض اؾتهال٦ها. ٘ حضا وؤن الخإزغ في طل٪ ٌٗمل ٖلى ج٣اصم اإلاٗضاث ٢بل ؤن ًدحن مٖى  الخ٣ضم الٟني ؾَغ

 جخلخو ُٞما ًلي:الاهخلاداث: ـ  ب 

 ٣ضًت ؤو ٢ُمت الى٢ذ باليؿبت للى٣ىص ال جإزظ في الخؿبان اله٩ُل الؼمني للخض٣ٞاث الى

ت.  ؤن مكغوٕ ٌُٛي ج٩الُٟه الاؾدثماٍع

  ٣ت جماما الٗمغ الاهخاجي للمكغوٕ، ٞهي ال ج٣ِـ الغبدُت بل ج٣ِـ جخجاَل َظٍ الٍُغ

ت الاؾترصاص.  ؾٖغ

ٌٗخمض ٖلى مٟهىم الغبذ املخاؾبي والىاجج ًٖ م٣ابلت : TRCمعدٌ العائد املحاطبي  .2

ل٩ل ؾىت مً ؾىىاث الٗمغ الا٢خهاصي للمكغوٕ بالخ٩ال٠ُ اإلاخى٢ٗت الاًغاصاث اإلاخى٢ٗت 

للخهى٫ ٖلى َظا الاًغاص. ولظل٪ ٞةن َظا اإلاٗض٫ ٣ًِـ عبدُت اإلاكغوٕ الاؾدثماعي 

دؿب بالٗال٢ت الخالُت  :   (2)ٍو

 

T R c = 1/N 
∑Cfn × 100 

I 

 ؤو: مٗض٫ الٗاثض املخاؾبي:

 100× ت مخىؾِ نافي الخض٣ٞاث الى٣ضً           

 الاؾدثماع اإلابضجي للمكغوٕ                   

 مصاًا معدٌ العائد املحاطبيـ أ 

                                                           
1
 .206، ص 0222ـ عثذ اٌشسٛي عثذ اٌشصاق اٌّٛسٛٞ، دساساخ اٌجذٜٚ ٚذم١١ُ اٌّششٚعاخ، داس ٚائً ٌٍٕشش عّاْ،  

2
 .220ـ أحّذ فش٠ذ ِظطفٝ، ِشجع سثك روشٖ، ص  
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 .ؾهىلت َظا اإلاُٗاع وبؿاَخه 

  ٌٗخبر مً ؤخض الىؾاثل الغ٢ابُت الظاجُت ٖىض جىُٟظ اإلاكغوٕ، وطل٪ بم٣اعهخه م٘ مٗض٫

ل.  ج٩لٟت الخمٍى

 .ٕخباع ال٣ُمت اإلاخب٣ُت مً اإلاكغو  ًإزظ بٗحن الٖا

م٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:الاهخلاداث: ب ـ   ٍو

  ٌٛججاَل مٗض٫ الٗاثض املخاؾبي لٗامل الى٢ذ خُث ًإزظ مخىؾِ الخض٣ٞاث الى٣ضًت ب

 الىٓغ ًٖ الٟترة التي ؾدخد٤٣ ٞيها. 

  ت ججاَل َظا اإلاُٗاع الٞتراى بٖاصة اؾدثماع الٗاثض املخ٤٣ مً اإلاكغوٕ في ٖملُاث اؾدثماٍع

 ؤزغي.

نافي ال٣ُمت الخالُت ٖلى ؤهه ٖباعة ًٖ  ٌٗٝغ مُٗاع: VANلحاليت معياز صافي الليمت ا .3

الٟغ١ بحن ال٣ُمت الخالُت للخض٣ٞاث الى٣ضًت التي ؾخد٤٣ ٖلى مضي ٖمغ اإلاكغوٕ وبحن 

 .(1)٢ُمت الاؾدثماع اإلابضجي للمكغوٕ

٤ مٗامل ال ٣ت نافي ال٣ُمت الخالُت حٗضًل الى٢ذ لجمُ٘ الخض٣ٞاث الى٣ضًت ًٖ ٍَغ خهم جخًمً ٍَغ

ل( ت )ؤي ج٩لٟت الخمٍى  .(2)باؾخسضام مٗض٫ الٗاثض اإلاُلىب مً اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

 

ت مُغوخت  ؿاوي نافي ال٣ُمت الخالُت للمكغوٕ: ال٣ُمت الخالُت لهافي الخض٣ٞاث الى٣ضًت الؿىٍى َو

ت، خُث ًم٨ً الخٗبحر ًٖ نافي ال٣ُمت الخالُت للم كغوٕ بالهُٛت منها ال٣ُمت الخالُت للخ٩ال٠ُ الاؾدثماٍع

ايُت الخالُت:   الٍغ

VAN = ∑n
t=M+1 (

cft
(1+i)t )- ∑m

t=0 (
I
(1+I)t ) 

 بدُث:

CFT ًنافي الخض٤ٞ الى٣ضي اإلاخى٢٘ في الؿىىاث م :M+1  بلىn .)ٞترة ؤلاهخاج( 

I.مٗض٫ الخهم : 

I( ج٩لٟت الاؾدثماعي اإلابضجي مىػٖت في الٟترة ما بحن :M-0 والتي جمثل ٞترة الاوكاء ؤو ) الاهجاػ، ؤما الٟترة

 ( ٞخمثل ٞترة ؤلاهخاج.N-M+1ما بحن )

                                                           
1
 - PHILIPE NASER , LA GESTION DE PROJET. GAETAN MORIN EDITEUR, GANADA 2006. P 51. 

2
ـ تٓ ِسعٛد ٔظش اٌذ٠ٓ، داسسح ٚ ذم١ُ ِشاس٠ع اسرصّاس٠ح ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج ِاج١سرش لسُ عٍَٛ الرظاد٠ح ذخظض تحٛز ع١ٍّاخ،جاِعح  

 .212ص  0222_0222ذٍّساْ
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وبهٟت ٖامت ًم٨ً نُاٚت ال٣ُمت الخالُت الهاُٞت باٞتراى ؤن ج٩لٟت الاؾدثماع اإلابضجي في ق٩ل صٞٗت 

 واخضة ٖىض بضاًت اإلاكغوٕ بالٗال٢ت الخالُت:

VAN= ∑n
t=0 (cft

(1+i)t )- I 

 ٦ما ًلي:VANٖىض جهاًت الٟترة ًم٨ً خؿاب  وفي خالت وحىص ال٣ُمت اإلاخب٣ُت لالؾدثماع

 

VAN= ∑n
t=0 cft

(1+i)t +VR 
(1+I)

 - I 

 ال٣ُمت اإلاخب٣ُت لالؾدثماع. VRخُث: 

 :1إلاُٗاع نافي ال٣ُمت الخالُت ٖضة مؼاًا و٦ما ؤهه حٗغى للٗضًض مً الاهخ٣اصاث

 جخلخو ُٞما ًلي:اإلاصاًا: ؤـ 

 ًغاعي الخٛحر في ال٣ُمت الؼمىُت للى٣ىص. -

خباع الخض٣ٞاث الى٣ضًت للمكغوٕ َىا٫ ٖمغ اإلاكغوٕ.ًإ -  زظ في الٖا

 ًلخو البُاهاث الغثِؿُت والتي حٗخبر ماقغا ل٣ُاؽ عبدُت اإلاكغوٕ الاؾدثماعي. -

 جخلخو ُٞما ًلي:الاهخلاداث: ب ـ 

ت في خالت ازخالٝ ال٣ُمت الاؾدثماع اإلابضجي ؤو ٖمغ  - ال ٌُٗي جغجِب ؾلُم للمكغوٖاث الاؾدثماٍع

 وٕ. اإلاكغ 

ًخجاَل َظا اإلاُٗاع ٖىامل ٖضم الخإ٦ض وما ًغجبِ بها مً مساَغ لها ؤزغ ٖلى ٢ُمت اإلاكغوٕ  -

 الاؾدثماعي.

 

ًسخل٠ َظا اإلاُٗاع ًٖ اإلاٗاًحر ألازغي ال٣ُمت املخهىمت : TRIمعدٌ العائد الداخلي  .4

ت ٢ُمت طل٪  للٗىاثض والخ٩ال٠ُ في ؤن مٗض٫ الخهم َىا ٩ًىن مجهىال واإلاُلىب مٗٞغ

، ؤي ؤن طل٪ اإلاٗض٫ َى (2)إلاٗض٫ والظي ًجٗل ال٣ُمت الخالُت الهاُٞت حؿاوي الهٟغا

م٨ً حٍٗغ٠ مٗض٫ الٗاثض الضازلي للمكغوٕ ما بإهه طل٪ اإلاٗض٫  اإلاٗض٫ الٗاثض الضازلي. ٍو

الظي بطا جم اؾخسضامه في زهم ٢ُم اإلاىاٞ٘ والخ٩ال٠ُ اإلاخى٢ٗت زال٫ ؾىىاث الاهخاج 

بحن ال٣ُمت الخالُت للمىاٞ٘ الهاُٞت وال٣ُمت الخالُت لخ٩ال٠ُ والاوكاء ٞةهه ٌؿاوي 

الاؾدثماع، وبٗاعة ؤزغي ٞةن مٗض٫ الٗاثض الضازلي َى مٗض٫ الخهم الظي ًجٗل ال٣ُمت 

                                                           
1
 .272،ص  0222ـ عثذ اٌشسٛي عثذ اٌشصاق اٌّٛسٛٞ، دساسح اٌجذٜٚ ٚ ذم١ُ ِششٚعاخ ،داس ٚائً ٌٍٕشش عّاْ  

2
 . 220ص  0229أحّذ فش٠ذ ِظطفٝ، دساسح جذٜٚ االلرظاد٠ح اٌّششٚعاخ اسرصّاس٠ح ،ِؤسسح شثاب اٌجاِعح االسىٕذس٠ح ـ  
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ت لل٣ُمت الخالُت للخ٩ال٠ُ اإلاخى٢ٟت زال٫  الخالُت للٗىاثض اإلاخى٢ٟت مً اإلاكغوٕ مؿاٍو

 ٖمٍغ الا٢خهاصي.

ب الخُي، ولخؿاب مٗض٫ الٗاثض الض ٣ت الخ٣ٍغ ازلي ًم٨ً اؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت والتي حٗٝغ بٍُغ

ُل٤ ٖلُه الخض ألاصوى وزاهيهما  VANوهي ؤن هسخاع مٗضلحن للخهم، ؤخضَما مىسٌٟ بدُث ًجٗل  مىحبا ٍو

ب الخُي لخ٣ضًغ VAN مغجٟ٘ بدُث ًجٗل  لى، زم حؿخسضم مٗاصلت الخ٣ٍغ ُل٤ ٖلُه الخض ألٖا  اإلا٣ابل ؾالبا ٍو

TRI (1)وهي : 

TRI = i 1+ PV(i2-i1) 

PV+NV 

 ٖىض مٗض٫ الخهم ألانٛغ. VAN: ال٣ُمت اإلاىحبت ٫ PVخُث   

NV ال٣ُمت الؿالبت ٫ :VAN .ٖىض مٗض٫ الخهم ألا٦بر 

I1  مٗض٫ الخهم ألانٛغ الظي ًجٗل :VAN .مىحبا 

i 2 مٗض٫ الخهم ألا٦بر الظي ًجٗل :VAN .ؾالبا 

ت بحن مٗض٫ الٗاثض الضازلي و ال٣ُمت اإلاخب٣ُت للمكغوٕ: ٖال٢ت ال٣ُمت خُث ؤن َىا٥ خالت ؤو ٖال٢

اإلاخب٣ُت للمكغوٕ ومٗض٫ الٗاثض الضازلي وطل٪ م٘ زباث الٗىامل ألازغي ٖلى خالها، وؤن ال٣ُمت اإلاخب٣ُت حٗخبر 

م٨ً (2)ضًت٧ةًغاص ًًاٝ في الؿىت ألازحرة مً ؾىىاث الٗمغ الا٢خهاصي ومً زم ٞهي جازغ ٖلى الخض٣ٞاث الى٣ . ٍو

 جىيُذ طل٪ في الك٩ل الخالي: 

 

 

 ( الٗال٢ت بحن مٗض٫ الٗاثض الضازلي وال٣ُمت مخب٣ُت للمكغوٕ.4الك٩ل ) 

 

  

   

 

 

 

                                                           
1
 .272ِشجع سثك روشٖ. ص  حّذ فش٠ذ ِظطفٝ،ـا 

2
جاِعح  ز ع١ٍّاخ،تٓ ِسعٛد ٔظش اٌذ٠ٓ، داسسح ٚ ذم١ُ ِشاس٠ع اسرصّاس٠ح ِزوشج ِمذِح ١ًٌٕ شٙادج ِاج١سرش لسُ عٍَٛ الرظاد٠ح ذخظض تحٛـ  

 .262، ص   0222_0222ذٍّساْ
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ت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماحِؿتر ٢ؿم الٗلىم اإلاصدز:  ٘ اؾدثماٍع بً ههغ الضًً، صعاؾت وج٣ُُم مكاَع

 .160، م 2010ؿت، حامٗت جلمؿان، الا٢خهاصًت، جسهو بدىر الٗملُاث وحؿُحر اإلااؾ

اصة ال٣ُمت اإلاخب٣ُت للمكغوٕ ومٗض٫ الٗاثض  هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ؤهه ًىحض ٖال٢ت َغصًت بحن ٍػ

الضازلي، ٚحر ؤهه ٧لما ٧ان الٗمغ الا٢خهاصي ؤ٢هغ ٧لما ٧ان الخإزحر ال٣ُمت اإلاخب٣ُت ٖلى مٗض٫ الٗاثض الضازلي 

 ؤ٦بر.

 ٖضة مؼاًا و٦ما ؤهه حٗغى للٗضًض مً الاهخ٣اصاث:إلاُٗاع مٗض٫ الٗاثض الضازلي 

 وجخمثل ُٞما ًلي:اإلاصاًا: ؤ ـ 

ُت وبالخالي ٌٗخبر م٣ُاؽ ص٤ُ٢ لغبدُت اإلاكغوٕ  - ؤن َظا اإلاُٗاع ًخمحز باإلاىيٖى

 الاؾدثماعي.

 ًمـ اؾخسضامه في جغجِب اإلاكغوٖاث مً خُث صعحت عبدُتها وحضواَا اإلاالُت . -

 ا ًلي:جخمثل ُٞمالاهخلاداث: ب ـ 

غوٝ ٖضم الخإ٦ض، بال ؤهه ًم٨ً ٖالج  - ال ٌٗالج مك٩لت الخُغ ؤو املخاَغة ْو

خباع ؤن اإلاكغوٕ الاؾدثماعي له مٗض٫ ٖاثض مٗحن بٌٛ  طل٪ م٘ الازظ بٗحن الٖا

ا   .Ppالىٓغ بطا ٧اهذ م٩اؾبه الى٣ضًت ؾُٗاص اؾدثماَع

لُت ٩ًىن ٖىضما ج٩ىن َىا٥ مكغوٖاث مخباصلت، ٞةن مُٗاع نافي ال٣ُمت الخا -

ؤ٦ثر حضوي في اإلاٟايلت بحن َظٍ اإلاكغوٖاث، وعٚم جل٪ الاهخ٣اصاث بال ؤجها ال 

ت،  جى٣و ًٖ ٦ٟاءة م٘ مٗض٫ الٗاثض الضازلي في ج٣ُُم اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

 وبىاء ٢غاع اؾدثماعي ؾلُم.

ٗٝغ صلُل الغبدُتIPمعياز دليل السبحيت:  .5  : ًُل٤ ٖلُه ؤًًا مٗض٫ الٗاثض/ الخ٩لٟت، َو

. ٞهى ٖباعة ًٖ (1)بإهه اإلاُٗاع الظي ٣ًِـ ٢ضعة اإلاكغوٕ الاؾدثماعي ٖلى جد٤ُ٣ ألاعباح

ت اإلابضثُت  وؿبت ال٣ُمت الخالُت الهاُٞت للخض٣ٞاث الى٣ضًت بلى الخ٩ال٠ُ الاؾدثماٍع

٣ِـ َظا اإلاُٗاع الٗال٢ت بحن مضزالث اإلاكغوٕ ومسغحاجه في ق٩ل وؿبت بضال  للمكغوٕ. ٍو

٦ما َى الخا٫ في مُٗاع نافي ال٣ُمت الخالُت، ووٗبر ًٖ صلُل الغبدُت مً ٢ُمت مُل٣ت 

ايُت الخالُت:  بالهُٛت الٍغ

                                                          IP =    ∑n
t=0  Cft + VR 

                                   (1 + i)t   (1+i)n 

                      I 

                                                           
1
 .226، ص 0229ِؤسسح شثاب اٌجاِعح اسىٕذس٠ح ، ـ أحّذ فش٠ذ ِظطفٝ، دساسح اٌجذٜٚ االلرظاد٠ح ٌٍّششٚعاخ االسرصّاس٠ح، 
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مىػٖت ٖلى ٖضة ؾىىاث ج٩ىن  Iؤما في خالت  ٢0ُمت الاؾدثماع اإلابضجي في الؿىت  I َظا بطا ٧ان في خالت 

 الهُٛت ٦ما ًلي:

Cft +   VR 

IP =  ∑n
t=0 (1 + I)t + ( 1+ i)n 

∑
m

t=0      It 

(1+i)t 

الاهجاػ، ٦ظل٪  جمثل ٞترة الاهخاج بمٗنى ما بٗض nختى  m+1جمثل ٞترة الاوكاء والاهجاػ،  mبدُث: 

 ًم٨ً الخٗبحر ًٖ َظا اإلاُٗاع بالهُٛت الخالي:

IP = VAN + 1 

I 

 وهدُجت جُب٤ُ َظا اإلاُٗاع جٓهغ زالر خاالث:

ٞظل٪ ٌٗني ؤن اإلاكغوٕ طو عبدُت وله حضوي مالُت  (IP ˃ 1)بطا ٧ان الىاجج ؤ٦بر مً الىاخض  -

 وبالخالي ٞهى م٣بى٫.

ٞظل٪ ٌٗني ؤن اإلاكغوٕ لِـ له ال عبذ وال زؿاعة وبالخالي  (IP = 1)بطا ٧ان الىاجج ٌؿاوي الىاخض  -

.ٌ  لِـ له حضوي مالُت بطن ٩ًىن ال٣غاع بالٞغ

ؤما بطا ٧اهذ اإلاٟايلت بحن ؤ٦ثر مً مكغوٕ ٞةن ٢ىاٖض ال٣غاع ٖىض اؾخسضام صلُل الغبدُت ٦ما  -

 : (1)ًلي

ت اإلاؿخ٣لت طاث صلُل الغبدُت ؤ٦بر م - ٘ الاؾدثماٍع ً الىخض، وعٌٞ ٢بى٫ حمُ٘ اإلاكاَع

 اإلاكغوٖاث طاث صلُل الغبدُت ؤنٛغ مً الىاخض.

٢بى٫ اإلاكغوٕ الاؾدثماعي اإلااو٘ بالخباص٫ طو صلُل الغبدُت ؤ٦بر مً الىاخض، وعٌٞ باقي  -

 اإلاكغوٖاث اإلاخباصلت ألازغي.

 وإلاُٗاع صلُل الغبدُت ٖضة مؼاًا و٦ما ؤهه هٟغى للٗضًض مً الاهخ٣اصاث: -

 ا ًلي:جخمثل ُٞماإلاصاًا: ؤ ـ 

٨ٌٗـ َظا اإلاُٗاع ٞٗالُت ومغصوصًت الاؾدثماع خُث ٣ًِـ الٗاثض الهافي للىخضة الى٣ضًت  -

 الىاخضة مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدثمغ.

ٚالبا ما ٌؿخسضم مُٗاع صلُل الغبدُت ٦مُٗاع مغجر إلاُٗاع نافي ال٣ُمت الخالُت بٟغى جغجِب  -

ت التي جد٤٣ مٗا في ٢ُمت خالُت مى  حبت خُث ًخم ازخُاع اإلاكغوٕ اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع

                                                           
1
 .223ِشجع سثك روشٖ، ص  ـاحّذ فش٠ذ، 
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ت مً خُث حجم  ناخب ؤٖلى صلُل عبدُت وزانت في خالت ازخالٝ للمكغوٖاث الاؾدثماٍع

مغ اإلاكغوٕ.  الاؾدثماع اإلابضجي، ٖو

 ًغاعي الخُٛحر في ال٣ُمت الؼمىُت للى٣ىص. -

ت طاث الغبدُت والتي لها حضوي ا٢خه - اصًت ٌؿاٖض مُٗاع الغبدُت ٖلى جغجِب البضاثل الاؾدثماٍع

 بمٗنى ؤن البضًل الظي ٩ًىن صلُل الغبدُت ؤ٦بر مً ب٣ُت البضاثل ألازغي ٩ًىن َى اإلاًٟل.

 :(1)وجخمثل ُٞما ًليالاهخلاداث: ب ـ 

ضم الخإ٦ض التي جهاخب الخض٣ٞاث الى٣ضًت الضازلت والخاعحت. -  ال ٌٗالج مك٩لت الخُغ ٖو

ٗخمض جُب٣ُه ٖلى جدضًض مٗامل ؤو ؾٗغ الخهم اإلاىاؾب َو - ظا ما ٌٗني ؤن الخُإ في َو

 الخ٣ضًغ َظا الٗامل ؾ٩ُىن له ؤزغ ٖلى اجساط ال٣غاع الاؾدثماعي الغقُض.

م مً َظٍ الاهخ٣اصاث ٞةن مُٗاع صلُل الغبدُت َى مً اإلاٗاًحر الهامت واإلاغجخت بلى                    لى الٚغ ٖو

 .خض ٦بحر ألًٞلُت مكغوٕ اؾدثماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
١ً شٙادج ِاج١سرش لسُ عٍَٛ الرظاد٠ح ذخظض تحٛز ع١ٍّاخ،جاِعح داسسح ٚ ذم١ُ ِشاس٠ع اسرصّاس٠ح ِزوشج ِمذِح ٌٕـ تٓ ِسعٛد ٔظش اٌذ٠ٓ،  

 .266، ص   0222_0222ذٍّساْ
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 خالصت

ت مً البضاثل  مً زال٫ َظا الٟهل جبحن لىا ؤن ٖملُت اجساط ال٣غاع ما هي بال الازخباع اإلاضع٥ ملجمٖى

اث٠  ٤ لٗضة مٗاًحر مً زال٫ الْى حر اإلاىاعص الالػمت لخىُٟظَا وجهي٠ُ ال٣غاعاث ٞو لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت بخٞى

٣ا للىمِ ال٣ُاصي  إلاخسظَا، و٦ظل٪ اإلاغاخل املخضصة ألاؾاؾُت للماؾؿت مً زال٫ ؤَمُتها وؤؾالُب اجساطَا ٞو

ومخبٗت إلاخسظي ال٣غاعاث للىنى٫ بلى ٢غاعاث ؾلُمت بال ؤن َىا٥ ٖىامل مخٗضصة جازغ ٖلى َظٍ الٗملُت جخمثل في 

جإزحر البِئت الخاعحُت والضازلُت ٦ما جخإزغ بصخهُت مخسظ ال٣غاع والٓغوٝ املخُُت بال٣غاع، ٦ما جيخهج ٖملُت 

غة وج٣ُُمها للىنى٫ بلى ازخُاع اجساط ال٣غاع َظٍ اإلاغ  اخل مً زال٫ حصخُو اإلاك٩لت، البدث ًٖ البضاثل اإلاخٞى

م٨ً الخمُحز بحن ؤؾلىبحن لٗملُت اجساط ال٣غاع، ألاؾلىب الخ٣لُضي. وألاؾلىب الثاوي الظي  البضًل اإلاىاؾب ٍو

اث ؤلا  ت اإلاباٍع ت اخخماالث، شجغة ال٣غاعاث وهٍٓغ ى ألا٦ثر ٖلمُت.ٌٗخمض ٖلى بدىر الٗملُاث، هٍٓغ ت َو  صاٍع
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 جمهيد

ُٟه لؤلمىا٫ ومىده ملخخل٠ ال٣غوى  ني الجؼاثغي ٦ٛحٍر مً البىى٥ صوعا مهما مً زال٫ جْى ًلٗب الَى

وبظل٪ ٌؿاٖض ٖلى جىؾُ٘ الاؾدثماعاث والاػصَاع والاهٟخاح ٖلى ا٢خهاص الؿى١، ٦ما ٌؿاَم مً زال٫ ج٣ضًمه 

٘ الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع ً ألاعاض ي ؤو اإلاٗضاث لل٣غوى في جمٍى ت التي ٣ًىم بها ؾىاء ألاٞغاص ؤو اإلااؾؿاث م٣ابل َع

ؤو الؿ٨ىاث ولهظا ٖىضما ٣ًضم الٗمُل ٖلى َلب ٢غى للبى٪ ٩ًىن َظا ألازحر ٖلى صعاؾخه حُضا و٢ُاؽ مضي 

لُه زانت، وؤو٫ ٖمل ٣ًىم به البى٪ ٖىض صعاؾخه للمكغوٕ َى الخ ني ٖامت ٖو إ٦ض مً ٖاثضٍ ٖلى الا٢خهاص الَى

مي و٦ظا مً ناخب اإلاكغوٕ وبٗضَا البضء في صعاؾت مالُت وا٢خهاصًت لخ٣ُُم  صخخه بن ٧ان خ٣ُ٣ي ؤو َو

ت ممىىخت مً  اإلاكغوٕ وبهظا ٩ًىن البى٪ ٢ض ؾاَم بضعحت ٦بحرة في بوٗاف الا٢خهاص مً زال٫ ٢غوى اؾدثماٍع

 َٝغ البى٪.
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: عمىمياث حٌى البىً  BNAالجصائسي  اإلابحث ألاٌو

م٨ً  ت في الجؼاثغ التي ْهغث بٗض الخإمُم، ٍو ني الجؼاثغي ؤخض ؤَم البىى٥ الخجاٍع ٌٗخبر البى٪ الَى

ني الجؼاثغي و٦ظا  ت، ؾيخُغ١ في َظا البدث بلى وكإة وحٍٗغ٠ البى٪ الَى ج٣ضًمه ٧إي بى٪ مً البىى٥ الخجاٍع

ني ال  جؼاثغي.اله٩ُل الخىُٓمي له وبلى مهام ووكاَاث البى٪ الَى

ف البىً الجصائسي  : وشأة وحعٍس  اإلاطلب ألاٌو

ٗخبر 1966حىان  13جإؾـ َظا البى٪ بمىحب ألامغ الهاصع في  وشأة البىً الىطني الجصائسي: -1 م، َو

ا في الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت بغؤؽ ما٫ ٢ضٍع  ت التي جم بوكاَئ ملُىن صًىاع حؼاثغي،  20ؤو٫ البىى٥ الخجاٍع

 1بُت الخالُت:و٢ض ٖىى جإؾِؿه البىى٥ ألاحى

لُت  01و٧الت والظي ؤصمج في  133ال٣غى ال٣ٗاعي للجؼاثغ وجىوـ، الظي ًدخىي ٖلى  -  م.1966حٍى

لُت  01ال٣غى الهىاعي والخجاعي، الظي ًدخىي ٖلى زالر و٧االث، والظي ؤصمج في  -  .1967حٍى

٣ُا، الظي ًدخىي ٖلى  - ني للخجاعة والهىاٖت في بٍٞغ حاهٟي  01صمج في و٧االث، والظي ؤ 06البى٪ الَى

 م.1968

ىلىضا، الظي ًدخىي ٖلى و٧الت واخضة، والظي ؤصمج في ماي  - ـ َو  م.1968بى٪ باَع

. وباٖخباٍع بى٪ 1968م٨خب مٗؿ٨غ للخهم، الظي ًدخىي ٖلى و٧الت واخضة، والظي ؤصمج في حىان  -

ي الىٓام ججاعي، ٞةهه ٣ًىم بجم٘ الىصاج٘ ومىذ ال٣غوى ال٣هحر ألاحل، وجبٗا إلابضؤ الخسهو ف

البى٩ي الجؼاثغي، ٣ٞض ج٨ٟل َظا البى٪ بمىذ ال٣غوى لل٣ُإ الٟالحي والخجمٗاث اإلاهىُت لالؾخحراص 

R.P.I .واإلااؾؿاث الٗمىمُت وال٣ُإ الخام 

ف البىً الىطني الجصائسي: -2 ني الجؼاثغي ٖباعة ًٖ ماؾؿت تهضٝ بلى حم٘  حعٍس بن البى٪ الَى

لها بلى ٢غوى جمىذ لُا لبيها، وبالخالي َىا٥ ؤٖىان ا٢خهاصًحن ٌٗغيىن ٞاثًا في عئوؽ ألامىا٫ وجدٍى

ألامىا٫ وآلازغون الظًً َم بداحت بليها، ؾىاء حٗل٤ ألامغ ٖلى اإلاؿخىي الضولي ؤو املخلي، ٖلى َظا 

اعض ي عئوؽ ألامىا٫.  ألاؾاؽ ٌٗخبر البى٪ وؾُِ بحن َالبي ٖو

داٞٔ ٖليهم ٣ًىم بٗغى حملت مً الخضماث لخلبُت خاحاَم وباإلا٣ابل  وختى ًجلب البى٪ ػباثىه ٍو

 لُبدث الؼبىن ًٖ خماًت إلًضاٖاجه وؤمىاله مً ألازُاع الىاحمت ًٖ ه٣لها.

بٗض الاؾخ٣ال٫ ٧ان ٖلى الجؼاثغ ؤن ج٠٣ وحها لىحه م٘ الا٢خهاص زانت بٗضا ما زلٟخه الخغب، 

اعاث الٟغوؿُت وبالخالي ٧ان ٖليها بٖاصة الخىُٓم مً زال٫ بوكاء بى٪ بنضاع طاحي )مؿحر طاجُا(،  ومٛاصعة ؤلَا

 وبهظا اؾخُاٖذ ؤن جى٠٢ جض٤ٞ عئوؽ ألامىا٫ بلى الخاعج بًٟل ٞٗا٫ وؾُاؾت إلاغا٢بت اإلاباصالث.

                                                           
1
 .288، ص0222طا٘ش ٌطشش، ذم١ٕاخ اٌثٕٛن، د٠ٛاْ اٌّطثٛعاخ اٌجاِع١ح اٌجضئش 
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بن مكاٚل الجؼاثغ اإلاىهبت ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ؤصث بلى جإمُم البىى٥ ألاحىبُت وزل٤ مسخل٠ 

لى َظا ألاؾاؽ ٞةن ٧ل البىى٥ ٖلى عؤؾها بى٪ الجؼاثغ الخاعجي، ال٣غى  ني الجؼاثغي، ٖو الكٗبي والبى٪ الَى

ت ألاوكُت الى٣ضًت واإلاالُت  بحغاءاث الخىمُت الا٢خهاصًت ج٣خط ي جضزل الىؾاَت البى٨ُت لخل٤ الى٣ض وحؿٍى

ىُت، وبالخالي جلٗب الىؾاَت البى٨ُت صوعا وكُُا في جسهُو اإلاهاصع بحن  غ١ الضٞ٘ بهضٝ خماًت الٗملت الَى َو

 الٗمالء الا٢خهاصًحن. مسخل٠

ٗاث لخٍٗغ٠ البى٪ صون ؤن جخٗغى بلى زهاثهها ووكاَها بل ٧اهذ جضوع  و٢ض جُغ٢ذ مسخل٠ الدكَغ

لُه ٌٗخبر حٍٗغ٠ اإلاكغوٕ الٟغوس ي ؤ٦ثر قمىلُت  حماٖا خى٫ ؤجها َُئاث حؿخ٣بل الىصاج٘ ومضزغاث ألاٞغاص ٖو

خل٣ي ألامىا٫ مً الجمهىع ٖلى ق٩ل وصاج٘ وحؿخسضمها خُث ٢ا٫: "هي اإلااؾؿاث التي ج٣ىم ٖلى ؾبُل الاختراٝ ب

 .1لخؿابها الخام في ٖملُاث الخهم والاثخمان ؤو في الٗملُاث اإلاالُت"

ٟه: "ميكإة مالُت جضزل وجسغج منها ألامىا٫"  ٦2ما ًم٨ً حٍٗغ

ني الجؼاثغي ماؾؿت مهمتها جدهُل ألامىا٫ مً الجمهىع ٖلى ق٩ل  ٦سالنت لل٣ى٫ ٌٗخبر البى٪ الَى

ظا في ٖملُت ؤلا٢غاى والٗملُاث اإلاالُت ألازغي.  وصاج٘ ؤو ؤق٩ا٫ ؤزغي، بدُث ًخم اؾخٗمالها لخؿابه الخام، َو

 اإلاطلب الثاوي: الهييل الخىظيمي للبىً الىطني الجصائسي 

 جخىاحض بالبى٪ اإلاهالر الخالُت:

 LE SERVICE CAISSEمصلحت الصىدوق:  -1

ُت ج  اصي ٖضة زضماث منها:وجى٣ؿم َظٍ اإلاهلخت بلى مهالر ٖٞغ

 COMPENSATIONٖملُاث اإلا٣انت  -

 LE PORTEFUILLEٖملُاث املخٟٓت  -

 COMPTABILITEٖملُاث املخاؾبت  -

 ٢ُإ الدؿضًضاث -

 ٖملُاث السخب والضٞ٘ -

 الخدهُالث بإهىاٖها -

ت -  ٢ُإ ألاوعا١ الخجاٍع

 LE SERVICE ETRANGERاإلاصلحت الخازحيت:  -2

 َظٍ اإلاهلخت هي: مً بحن اإلاهام الغثِؿُت التي جضزل في

 ٖملُاث السخب والضٞ٘ بالٗملت الهٗبت -

                                                           
1
 .02، ص2933دمحم حسٓ وّاي، حسٓ ألحّذ عالب، اٌثٕٛن اٌرجاس٠ح، داس اٌجثً ٌٍطثاعح،  

DICTIONNAIRE ECONOMIQUE ET FINANCIER, BERNARDL /J. COLL
2
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 الخدهُالث بالٗملت الهٗبت -

 ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت )الخهضًغ، الاؾخحراص(. -

 LE SERVICE DE CREDITمصلحت اللسوض:  -3

 حٗمل َظٍ اإلاهلخت ٖلى ما ًلي:

ً ملٟاث  - ، ٢غوى CREDIT PAR SIGNATURE، ٢غوى باإلمًاء FC، حؿهُالث الهىضو١ CMTج٩ٍى

 مخىؾُت ألاحل.

 صعاؾت ملٟاث ال٣غوى وبُٖاء اإلاىا٣ٞت اإلابضثُت. -

 صعاؾت خالت املخاَغ. -

ت:  -4  LE SERVICE ADMINISTATIFاإلاصلحت ؤلاداٍز

ا مً اإلاهام ألاؾاؾُت، ٞهي حٗض ال٣لب  حَر حٗمل َظٍ اإلاهلخت ٖلى مخابٗت ٧ل الٗملُاث الخالُت ٚو

ت  )ُٚاباث...( الىابٌ ألي بى٪ لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

داث حىاثُت -  جهٍغ

 ٧ل ما ًخٗل٤ بإمً البى٪ -

 صعاؾت محزاهُت البى٪ وبُٖاء الهىع اإلاؿخ٣بلُت لها -

 LE SERVICE CONTENTIEUXمصلحت النزاعاث:  -5

ؤو٫ مهلخت ًخجه بليها الٗمُل لٟخذ الخؿاب الجاعي هي مهلخت الجزاٖاث خُث حٗمل َظٍ اإلاهلخت 

ت ويُٗخه  ٤ جل٣ي ٖلى مخابٗت الٗمُل ومٗٞغ الخالُت واإلاايُت مً ؤحل مىاحهت وجٟاصي املخاَغ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ىت، الًغاثب وخاالث ؤزغي(.  اإلاٗلىماث مً اإلاغاؾالث التي جإحي مً الخاعج )الخٍؼ

 ججمُض الخؿاباث بالبى٪ هٟؿه ؤو ببىى٥ ؤزغي. -

 ويُٗت الخؿاباث بالبى٪ هٟؿه ؤو ببىى٥ ؤزغي.  -

ى٥ ألازغي و٦ُُٟت ؾحر ال٣غوى التي ؤزظَا منها، ٦ما جٓهغ ويُٗت الخؿاب الجاعي للٗمُل بالبى -

ؤَمُت وصوع َظٍ اإلاهلخت زانت في مىذ ال٣غوى خُث بطا ؤن الٗمُل لم ٌؿضص الضًً اإلاخ٤ٟ ٖلُه 

 جدا٫ ال٣ًُت بلى ٢ؿم الجزاٖاث وجدب٘ الخُىاث الخالُت:

٣ت الىصًت. -1  َلب البى٪ مً الٗمُل خل اإلاىيٕى بالٍُغ

.جغؾل بلُه عؾالت  -2  مًمىت وجيخٓغ اإلاهلخت مضة ؤؾبٕى

بهظاع زاوي بطا لم ًدًغ جدا٫ ال٣ًُت بلى مدًغ ٢ًاجي والظي بضوعٍ ًغؾل له بهظاع ؤزحر بالضٞ٘  -3

غ. 20إلاضة   ًىم بطا لم ًمخثل ٨ًخب ٖلُه ج٣ٍغ
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ىهت بٗض بمًاء عثِـ املخ٨مت وج٣ضم  -4 جغؾل ٍٖغًت لغثِـ اإلاهلخت لدجؼ جىُٟظي ألمىاله اإلاَغ

 ختى جىُٟظ الدجؼ زم بُ٘ الًماهاث. ملخًغ ٢ًاجي

 

 

ٓهغ الك٩ل الخىُٓمي ٦ما ًلي: ني الجؼاثغي 5الك٩ل ) 1ٍو  bna( اله٩ُل الخىُٓمي للبى٪ الَى
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 ٚشائك ِمذِح ِٓ طشف اٌثٕه اٌٛطٕٟ اٌجضائشٞ.ـ   

 المدير العام

 مساعد المدير

 مصلحة االلتزامات والمروض

Le service 

d’engagements et 

crédits 

 السكرتيريا

 المصلحة اإلدارية

Le service 

administratif 

 مصلحة الصندوق

Le service caisse 

 لطاع المحفظة

 لطاع التسديدات

 لطاع المماصة

 مصلحة النزاعات

Le service 

contentieux 

 

لطاعات الحسابات 

بالعملة والتبادل عن 

 طريك الشبان 

Le guichet 

 مكتب الدراسات

 لطاع المحاسبة

 المصلحة الخارجية

Le service étranger  

لطاع التوظيف والتسوية 

 الكلية

 لطاع االعتماد المستندي

Crédoc 

 التحصيل المستندي 

Rendoc 

لطاع األوراق 

 التجارية
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 اإلاطلب الثالث: مهام ووشاطاث البىً الىطني الجصائسي 

ني الجؼاثغي بيكاَاث ٖضًضة ؤ  1َمها ما ًلي:٣ًىم البى٪ الَى

  اؾخ٣با٫ الىصاج٘ اإلاخٗل٤ بغئوؽ ألامىا٫ مً َٝغ ألاشخام، ٦ما ؤن البى٪ ٌؿمذ بالدؿضًض بما ه٣ضا

ؤو ألحل ؤي ٖىض خلى٫ ؤحل الاؾخد٣ا١، ٦ظل٪ ًهضع ونىالث الاؾخد٣ا١، ٦ظل٪ ًهضع ونىالث 

 (.وؾىضاث )وجخم ٖملُت الا٢تراى مً ؤحل حُُٛت الخاحُاث التي ًخُلبها وكاٍ مٗحن

  حن وعؾالت ال٣غى ٤ الكُ٪ واإلاخٗل٣ت بٗملُت الخَى اؾخ٣با٫ ٖملُاث الضٞ٘ التي ج٣ضم ه٣ضا ؤو ًٖ ٍَغ

 " البى٪.LA DOMICILIATION" والخدهُل "LE VIREMENTوحمُ٘ ٖملُاث "

  ًمىذ ٢غوى بجمُ٘ ؤق٩الها ؾىاء ٧اهذ ٢غوى ؤو حؿب٣ُاث بضون يماهاث وطل٪ مً ؤحل جد٤ُ٣

 وكاَاث مُٗىت.

 مُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بال٣غوى وطل٪ لخؿاب ماؾؿاث مالُت ؤو لخؿاب الضولت.ًًمً ح 

 .جىػَ٘ عئوؽ ؤمىا٫ ألاٞغاص ومغا٢بت اؾخٗمالها 

  ُ٘ا٦خخاب حؼجي ؤو ٦لي ؾىاء بًمان ؤو بضوهه هاجج ًٖ جد٤ُ٣ جهاًت حُضة لٗملُت الخىاػ٫ ًٖ حم

 الضًىن التي صٞٗها مباقغة مً َٝغ اإلاضًً.

 ت ، الىنالث، ٣ًىم البى٪ بجم ُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ت باال٦خخاب، الخهم، قغاء ألاوعا١ الخجاٍع

ض  ىت الٗامت ؤو الكغ٧اء الٗمىمُحن، الالتزام ٖىض خلى٫ مٖى الضٞٗاث، اإلابالٜ اإلاهضعة مً َٝغ الخٍؼ

ت، ؤو اإلاالُت.  الاؾخد٣ا١ والظي ًدى٫ بلى ؤمغ هاجج ًٖ الٗملُاث الهىاُٖت، الؼعاُٖت والخجاٍع

 بضوع اإلاغاؾل م٘ البىى٥ ألازغي. ٣ًىم 

 " ل بكتى الُغ١ ٖملُاث الخجاعة الخاعحُت، اؾخ٣با٫ وصٌٗت مبالٜ الؿىضاث " LED TITRESالخمٍى

الؾخ٣با٫ ؤمىا٫ هاججت ًٖ ٖملُاث الضٞ٘ الخانت والخانت بالؿٟخجت، ؾىض ألمغ، الكُ٪، ٞىاجحر 

ت ؤزغي.  ؤو وزاث٤ ججاٍع

 ُؤو الكغاء و٦ظل٪ ألاوعا١ الٗامت باألؾهم والؿىضاث وزهىنا ًلٗب صوع الىؾاَت في ٖملُاث الب ٘

 ال٣ُم اإلاى٣ىلت، ٦ما ؤهه ًًمً ج٣ضًم زضماث مالُت مخٗل٣ت بالىزاث٤ ؤو ألاوعا١.

  ٣ًىم بجمُ٘ ٖملُاث الخباص٫ ؾىاء ٧اهذ ه٣ضا ؤو ألحل، ٦ظل٪ ٖملُاث الخٗا٢ض مً ؤحل ؤلا٢غاى ؤو

 الا٢تراى.

                                                           
1
 ـ ٍِفاخ ٚٚشائك خاطح تاٌثٕه اٌجضائشٞ )اٌمأْٛ اٌذاخٍٟ( 
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 خماصاث اإلاؿدىضًت الٛحر ال٣ابلت للخٗضًل، الُلباث ٖلى ٢بى٫ حمُ٘ الٗملُاث اإلاخٗل٣ ت بالخٓهحر، الٖا

خماص اإلاؿدىضي، يمان جىُٟظ حُض لل٣ٗض، جهاًت حُضة لٗملُت الدؿضًض، مغا٢بت حمُ٘ الٗملُاث  الٖا

 مً البضاًت ختى النهاًت.

 .ًامً زضماث للماؾؿاث ألازغي واإلاخٗل٣ت بال٣غى 

 ُت: البُ٘، ؤلاًجاع، وحمُ٘ الٗملُاث اإلاى٣ىلت والٛحر اإلاى٣ىلت والتي ا٦دؿاب ؤمىا٫ مً الٗملُاث الخال

 جسو وكاٍ البى٪ ؤو اإلاخٗاملحن مٗه.

  ت ني ٣ًىم بجمُ٘ اإلاهام مهما ٧ان ق٩لها والتي لها ٞىاثض ومخٗل٣ت بماؾؿاث ؤو قغ٧اث حؼاثٍغ البى٪ الَى

ما٫ الخانت به، ٞا غ ألٖا ؿعى بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞه وجٍُى ني الجؼاثغي ٌٗمل ٖلى ؤو ؤحىبُت َو لبى٪ الَى

حؿُحر ؤٖماله بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة لخؿابه ؤو لخؿاب ؤَغاٞه، بما لىخضٍ ؤو م٘ قغ٧اثه 

ما٫ اإلاغجبُت بإَضاٞه في بَاع  ما٫ التي جضزل في جد٤ُ٣ ؤَضاٞه، لظل٪ ٣ًىم بةهجاػ ألٖا بجمُ٘ ألٖا

 جىُٓمي.

 

 BNAممٌى مً طسف البىً الىطني الجصائسي اإلابحث الثاوي: معالجت إلالف كسض اطدثمازي 

ٖلى ٨ٖـ ٢غى الاؾخٛال٫ ٞةن ؤي َلب ل٣غى اؾدثماعي ًخُلب صعاؾت مٗم٣ت م٘ ألازظ بٗحن 

خباع والاَخمام ألا٦بر باملخاَغ التي ٢ض جلخ٤ باإلاكغوٕ والدؿضًض ٖلُه ٞالبى٪ مُالب بجم٘ وجدهُل ؤ٦بر  الٖا

 ٖضص مم٨ً مً الىزاث٤ والًماهاث.

: مىىهاث ملف طلب اللسضاإلاطلب   ألاٌو

ا مهضعا َاما للمٗلىماث، ٞبًٟلها  ت مً الىزاث٤ باٖخباَع مل٠ اإلا٣ترى ًجب ؤن ًدخىي ٖلى مجمٖى

ًخم الىنى٫ بلى جدلُل مالي حُض وبالخالي ًخٟاصي البى٪ ألازُاع التي جىجم مؿخ٣بال ٞال حُٗي ؤي ؤَمُت ألي َلب 

 جى٣هه وز٣ُت مً الىزاث٤.

 مت في مل٠ َلب ال٣غى هي:الىزاث٤ الالػ 

 َلب زُي. -

 ٣ٖض مل٨ُت ألاعى التي ٣ًام ٖليها اإلاكغوٕ. -

ُت وكاَها. - ش مُالصَا وهٖى  السجل الخجاعي: ٌٗخبر الضلُل ٖلى الىحىص ال٣اهىوي للماؾؿت وجاٍع

 ٌٗٝغ َبُٗت الكغ٦ت وال٣ىاٖض وال٣ىاهحن التي ج٣ىم ٖليها. الشيل اللاهىوي: -

ىُت للممخل٩اث اإلاىجمُت.جغزُو باالؾخ٨كاٝ اإلاىجمي م -  ً َٝغ الى٧الت الَى

غ الاؾدثماع. - ىُت لخٍُى  وسخت مهاص١ ٖليها ل٣غاع مىذ الامخُاػاث مً َٝغ الى٧الت الَى

بيت: -  ًجب ٖلى اإلا٣ترى ؤصاء مؿخد٣اجه جماما اججاٍ الضولت. الىزائم الظٍس
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ني للًمان الاحخماعي لٛحر ألاحغ  -  .CASNOSاء ٦ك٠ ؤصاء اإلاؿخد٣اث اججاٍ الهىضو١ الَى

ىُت. -  وسخت مً بُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى

 وسخت مً قهاصة اإلاُالص. -

ؾىىاث مايُت وؾيخحن  3اإلاحزاهُت الاٞخخاخُت، حضو٫ خؿاباث الىخاثج الخام بـ  الىزائم املحاطبيت: -

ت الخانت بـ TCRجىبئخحن   ؾىىاث مايُت وؾيخحن جىبئخحن. 3، اإلاحزاهُاث الخ٣ضًٍغ

جخمثل بضعاؾت قاملت ٣ًىم بها اإلا٣ترى، ٞهي جيبااث مٗغيت للخُٛحر و٢ض  :الدزاطت الخلىيت الاكخصادًت -

جغجٟ٘ و٢ض جىسٌٟ مؿخ٣بال، ًجب ؤن هظ٦غ ٞيها زهاثو اإلاكغوٕ وصعاؾت الؿى١ وما هي آزاع 

ني...الخ.  اإلاكغوٕ ٖلى الا٢خهاص الَى

 ٌٗغى ُٞه: َييل الاطدثماز: -

ضاصًت. -  اإلاهاٍع٠ ؤلٖا

 اض ي، ميكأث(اإلابلٜ ؤلاحمالي للمهى٘ )ؤع  -

 اإلابلٜ ؤلاحمالي إلاٗضاث ؤلاهخاج. -

 اإلابلٜ ؤلاحمالي لىؾاثل الى٣ل. -

ها ًمثل الخ٩لٟت الٗامت للمكغوٕ. -  مجمٖى

 حٗغى ُٞه: الهييل اإلاالي للمشسوع: -

ل الظاحي وللبى٪. -  وؿبت الخمٍى

ؿضص ًضون ُٞه مبلٜ ال٣غى، مضجه، مٗض٫ ؾٗغ الٟاثضة، واإلابلٜ اإلا حدٌو الاَخالن الخاص باللسوض: -

 ٧ل ؾىت.

 حٗغى في آزغ الُلب، جخمثل في: الظماهاث اإلالترحت: -

ً ال٣ٗاعي، ؤعاض ي، ميكأث. -  الَغ

ً الخُاػي، ًًمً للبى٪ ٖضم الخهٝغ في آلاالث واإلاٗضاث في خالت مداولت اإلا٣ترى ببُٗها، ج٩ىن  - الَغ

 َظٍ آلاالث ومٗضاث ؤلاهخاج مضوهت لضي الًغاثب.

 ضاإلاطلب الثاوي: دزاطت ملف اللس 

بن ؤَم ش يء باليؿبت للم٩ل٠ بضعاؾت ملٟاث ال٣غى َى يمان والخإ٦ض مً مغصوصًت اإلاكغوٕ ومً 

ما٫ وحضو٫ خؿاباث الىخاثج اإلاخى٢ٗحن ومً  ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى َظا ال٣غى، ولهظا ًغ٦ؼ في صعاؾخه ٖلى ع٢م ألٖا

 مذ باجساط ال٣غاع اإلاىاؾب.زال٫ الىزاث٤ اإلا٣ضمت في اإلال٠، ٞةهه ٖلُه ال٣ُام بضعاؾت مالُت وج٣ىُت حؿ

ٖىض صعاؾت َلب ل٣غى هخُغ١ بلى جبُان حاهبحن ؤؾاؾُحن في َظا  الدزاطت الخلىيت الاكخصادًت: -1

 الٗىهغ، اإلال٠ اإلا٣ضم مً َٝغ اإلاؿخُٟض، وصعاؾت الُلب.
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 ًخم ُٞه ج٣ضًم ٧ل مً: جلدًم اإلاظدثمس: -1-1

 ٖىىان اإلااؾؿت: ماؾؿت ألاقٛا٫ الٗمىمُت والبىاء. -

 .EURLاهىوي: ماؾؿت طاث اإلاؿاولُت املخضوصة الك٩ل ال٣ -

 صج. 30.800.000.00عؤؽ ما٫ الكغ٦ت:  -

 م٣غ اإلاكغوٕ. -

ُه ًخم جلخُو ما ًلي: جلدًم اإلاشسوع: -2  ٞو

 حٍٗغ٠ اإلاكغوٕ: بهخاج ٖىانغ البىاء. -

 َبُٗت اليكاٍ: نىاعي. -

 َبُٗت الاؾدثماع: ابخ٩اع. -

 مى٢٘ اإلاكغوٕ. -

ً ألاؾاس ي إلهخاج وبُ٘ ٖىانغ البىاء.ون٠ ؤؾاؾُاث اإلاىخىج: اإلاكغوٕ ًضعؽ  -  الخ٩ٍى

 

 دزاطت الظىق  -3

الؿى١ املخلي لهظا اليكاٍ ًمثل ٖىهغا ؤؾاؾُا ل٩ل قب٨ت الٗال٢اث بحن مسخل٠ اإلااؾؿاث التي  -

 جد٤٣ ٦ٟاءة ٖالُت.

 هدُجت ألن الُلب مهم حضا، وؤن خ٣ُ٣ت اإلاكغوٕ ًسل٤ الٗغى في الؿى١ الخ٣ُ٣ي. -

 ممحزاث الؿى١. -

 ليتالدزاطت اإلاا -2

حُٗي الضعاؾت الا٢خهاصًت لُلب الا٢تراى نىعة مبضثُت ٖما بطا ٧ان مً املجضي الاؾخمغاع في 

بحغاءاث الخ٣ضًم ؤو ؤن جخى٠٢ جل٪ ؤلاحغاءاث، ٦ما ؤهه ًىحض مل٠ زام للؼبىن ٌؿمى مل٠ ج٣ُُم الٗمُل بط 

ساط ال٣غاع الؿلُم بكإن ؤن ٌكمل ٖلى مسخل٠ بُاهاجه الخانت، لظا ًيبغي جدلُل البُاهاث ختى ًدؿنى اج

اصة ما ٌؿتهضٝ الخدلُل الخهى٫ ٖلى بحاباث ًٖ ألاؾئلت الخالُت:  الا٢تراى ٖو

 َل ًخٗاعى َلب الا٢تراى م٘ ؾُاؾاث البى٪ الخانت. -

ل ًم٨ً ججىبها. -  ما َى حجم املخاَغ اإلاترجبت ٖلى َظا الا٢تراى َو

 ما َى حجم الٗاثض اإلاُلىب ٖلى ال٣غى. -

ت بحاباث َظٍ الدؿائالث جىحب ٖلُىا الخدلُل في ألانى٫ والخهىم ل٩ي هخىنل بلى الىخاثج  وإلاٗٞغ

 الض٣ُ٢ت التي حؿمذ باجساط ال٣غاع الصخُذ.

 اإلاطلب الثالث: هيفيت اجخاذ اللساز
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بٗض ٢ُام اإلا٩ل٠ ٖلى مؿخىي الى٧الت بضعاؾت مل٠ اإلا٣ترى وطل٪ باؾخسضام ٧ل الخُىاث  الىوالت: -1

ت.الالػمت ٞةن ٖلُه بٗض طل٪  غؾلها م٘ اإلال٠ بلى اإلاضًٍغ  جدًحر ملخو خى٫ َظٍ البُاهاث ٍو

ت: -2 اصة ٖلى طل٪ جدلُل  اإلادًٍس ت بىٟـ زُىاث الى٧الت ٍػ ٣ًىم اإلا٩ل٠ بالضعاؾاث ٖلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ت الظي ٣ًىم ؤًًا  ه، زم ًىحه اإلال٠ بلى مضًغ ٢ؿم ال٣غى باإلاضًٍغ ال٣غاع ألازحر واإلاخسظ مً َٞغ

زم بٗض طل٪ مضًغ قب٨ت  DPACعؤًه، بٗضٍ عثِـ ٢ؿم...الخيكُِ الخجاعي بٟدو اإلال٠ وببضاء 

 الظي ٣ًىم ؤًًا بضعاؾخه الخانت وببضاء عؤًه. DREالاؾخٛال٫ 

 كساز مىح اللسض:  -

1- :  بطا ٧اهذ ؤٚلبُت ؤَغاٝ مخسظي ال٣غاع مىا٣ٞت َلب الؼبىن ٞةهه ًخم مىذ ال٣غى. اللبٌى

لبُت ٚحر م السفع: -2  ىا٣ٞت ٞةهه ال ًخم مىذ ناخب مل٠ َلب ال٣غى.وال٨ٗـ بطا ٧اهذ ألٚا

ٌ وال٣بى٫ ٞةهه ًخم اجساط ال٣غاع اؾدىاصا ٖلى  ؤما بطا ٧ان عؤي ؤَغاٝ مخسظي ال٣غاع مدؿاوي بحن الٞغ

 .DREعؤي مضًغ قب٨ت الاؾخٛال٫ 
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 لخالصتا

 

ني الجؼاثغي لُاإلاا ؤصث البىى٥ صوعَا ٖلى ؤ٦مل وحه، وفي الخ٣ُ٣ت جىُب٤ َظٍ الىٓغ  ة ٖلى البى٪ الَى

BNA  ظا بمىذ ال٣غوى بمسخل٠ ظٍ ألازحرة ٧اهذ في اإلاؿخىي اإلاُلىب بضٞ٘ عجلت الخىمُت َو  َو

ؤهىاٖها وزانت ٢ىى الاؾدثماع باإلياٞت بلى وؾاثل الضٞ٘ اإلاخٗضصة وويٗها جدذ جهٝغ الؼباثً 

 وبجبإ ؤؾالُب خضًثت لدؿهُل َظٍ الٗملُاث.

ظا ما خاولىا ؤن ني الجؼاثغي  َو ى البى٪ الَى هبرػٍ مً زال٫ صعاؾدىا الخُب٣ُُت في بخضي البىى٥ ؤال َو

BNA  ت في َظٍ اإلايكإة، وهإمل مً زال٫ الخجغبت ؤهىا ؤُُٖىا ٨ٞغة ولى ل اإلاكغوٖاث الاؾدثماٍع ليكغح ٦ُُٟت جمٍى

٘ وزضمت  مسخهغة ٖلى ألاَمُت التي جد٣٣ها اإلايكإة مً زال٫ طل٪ والًماهاث التي ج٣ضمها في ل اإلاكاَع جمٍى

 الٗمالء اإلاخٗاملحن مٗها.
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 زاجمت ٖامت

مً زال٫ صعاؾدىا إلاىيٕى ٢غاع ازخُاع ًم٨ىىا ال٣ى٫ الاؾدثماع له اَمُت و اَخمام ٦بحر صازل اإلااؾؿت 

ً مً زال٫ الٗملُت اجساط ال٣غاع خُث ؤن َىا٥ الٗضًض مً ألاؾالُب التي ججٗل ٖملُت  مً َٝغ اإلاؿحًر

خض طاجه ؤو هٓغ الىٕى اإلاك٩ل ؤو َبُٗت اليكاٍ و َىا٥ الٗضًض مً  الاؾدثماع  ؾلمُت و َظا خؿب هٕى ال٣غاع في

مٗض٫  الٗىامل اإلاازغة مً الاؾدثماع مثل اؾخ٣غاع الؿُاس ي وا٢خهاص و مٗض٫ اؾٗاع الٟاثضة الضزل ال٣ىمي،

الخطخم ،ٞال٣غاع لِـ مجغص مى٠٢ قاص ًخسظ في لخٓت ػمىُت مُٗىت و اهما ٩ًىن و٠٢ مغاخل و صعاؾاث ج٣ىم 

٢بل اجساط ال٣غاع و طل٪ اهُال١ مً جدضًض اإلاك٩ل زم  صعاؾخه و جدلُله و جدضًض البضاثل اإلام٨ً اإلاٟايلت  بها

بُنها ازخُاع البضًل ألاًٞل مً بُنهما ،و ال٣غاع لِـ نى٠ واخض ٞىجض له الٗضًض مً ألاق٩ا٫ و ألانىاٝ مثل 

اًحر في ال٣مخه الخالُت ،صلُل الغبدُت و بهظا ٞان ال٣غاعاث الغوجُيُت و ازغي اؾتراجُجُت ووُُْٟت و مضاَم اإلاٗ

ال٣غاع لِـ مغاؾال و ال ٌؿتهان به صاثما َى الٗمىص ال٣ٟغي ل٩ل ماؾؿت و ه٣ى٫ في النهاًت َظ اإلااؾؿاث زانت 

غ واػصَاع ماؾؿاتها باٖخباع ان  في صو٫ الٗالم الثالث ؤن جىلي ؤَمُت ٦بحرة لل٣غاعاث اإلاخسظة مً ؤحل جٍُى

 هي ٢لب الا٢خهاص زانت في ْل الٓغوٝ الا٢خهاصًت الذ وِٗكها .اإلااؾؿت 

 اخخباز الفسطياث 

ٞغيُت ألاولى و التي ج٣ى٫ ٖملُت اجساط ال٣غاع حٗخبر اَم وكاٍ اصاعي مً زالله جدضًض البضاثل و  -

خل اإلاكا٧ل صخُدت و ألامً مً احل جد٤ُ٣ َضٝ ؤو اَضاٝ مُٗىت جمثل الٛاًت مً انضاع 

 اع اًٞل بضًل مً بحن البضاثل اإلاخاخت .ال٣غاع و ازخُ

غ لضًه اإلاٗلىماث و  - الٟغيُت الثاهُت و التي مٟاصَا ان اإلاؿحر ًم٨ً ان ًخسظ ال٣غاع ختى ،ولم جخٞى

الىخاثج اإلاخاخت صخُدت َىا ٌٗخمض ٖلى ٢ضعاجه و ٦ٟاءجه ال٣ُاصًت في اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت 

مً زال٫ حجم و هٕى و َبُٗت اإلاٗلىماث اإلاخاخت مً و٦ظل٪ جىخُض و جيؿ٤ الجهىص بحن الٗاملحن 

 زال٫ خالت الـ٨ض او ٖضم الخإ٦ض او املخاَغة .

ت نى٠ زام مً ال٣غاعاث صخُدت خُذ ؤن  - اث الاصاٍع الٟغيُت الثالثت ل٩ل مؿخىي مً اإلاؿخٍى

اث الاصاعة الٗلُا لها ٢غاعاث اؾتراجُجُت الاصاعة الىؾُى ٢غاعاث ج٨خ٨ُُت الضاعة ال ٗلُا ٢غاعاث مؿخٍى

 جيكُُُت .

الٟغيُت الغابٗت الاؾدثماع َى الخطخُت ب٣ضع مً اإلاىاعص اإلاالُت في الخايغ للخهى٫  ٖلى ٖاثض في  -

اإلاؿخ٣بل ًٟى١ ج٩لٟت الخطخُت صخُدت خُث ان اؾدثماع َى الخسلي ًٖ اؾخسضاماث امىا٫ 

ض مً الخض٣ٞاث ال ى٣ضًت في اإلاؿخ٣بل م٘ خالُت و لٟترة ػمىُت مُٗىت مً احل الخهى٫ ٖلى اإلاٍؼ

 ام٩اهُت ٖلى ٖاثض م٣ٗى٫ م٣ابل حٗمل ٖىهغ املخاَغة .
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 الىخائج 

 اإلااؾؿت مغ٦ؼ ال٣غاعاث الا٢خهاصًت .

غ اإلااؾؿت الا٢خهاصًت . -  جدخل الاؾدثماعاث م٩اهت َامت في جيكُُا و جٍُى

٘ مً ال٣ُمت الؿى٢ُت للماؾؿت . -  الخهى٫ ٖلى ٖىاثض اخؿً في اإلاؿخ٣بل و الٞغ

ً عاؽ اإلاا٫  ٌٗمل - اصة في عاؽ ما٫ الخ٣ُ٣ي و عاؽ ما٫ املجخم٘ و ٌؿاٖض ج٩ٍى الاؾدثماع ٖلى ٍػ

 الثابذ .

ال بض ان ج٩ىن اإلااؾؿت مىاجُت للبِئت التي وحضث ٞيها و حؿخجُب لهظٍ البِئت .ٞاإلااؾؿت ال جىحض  -

 مىٗؼلت ٞةطا ٧اهذ ْغوٝ البِئت مىاجُت ٞةجها حؿخُُ٘ مهمتها في اخؿً الٓغوٝ.

غاع الاؾدثماع : َى ازخُاع البضاثل اإلاىاؾبت و اإلاخاخت و ٦ظل٪ ازخُاع ال٣غاع الاؾدثماعي و التي ال٣ -

 ٩ًىن مً زال٫ الاؾتراجُجُت التي ًخبىاَا ٦ُُٟت ازخُاع اإلاكغوٕ الا٢خهاصي 
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 ملخص عام

٘ بهضٝ اجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت ,وطل٪ بؿبب الضوع  بلىحهضٝ َظا البدث  الخٗٝغ ٖلى ٖملُت ج٣ُُم اإلاكاَع

ني  ض  ؤوال٨بحر الظي ًلٗبه الاؾدثماع في الا٢خهاص الَى الضولي واملخاَغ ال٨بحرة التي جغا٣ٞه مما ًخُلب بظ٫ اإلاٍؼ

مً هاخُت الٟترة الؼمىُت وال٩لٟت  ألاًٞلحؿاٖض في ازخُاع الاؾدثماع  التيالُغ١  ؤًٞلواؾخسضام  مً الاَخمام,

 بلىخض مم٨ً وجىنل  بلىالٗملُت للخ٣لُل مً صعحت املخاَغ  في جل٪ ألاؾالُبلظل٪ جم اؾخسضام و  والٗاثض,

 الٗضًض مً الاؾخيخاحاث.

 

 

 

Abstract 

This research aim to identify the importance of using ,the process of evaluating investments in 

order to make the appropriate decisions and because of the large role played by investment in the 

national economy or intenational, and the large risks accompanying it which require fur there 

attention to him and the used best investment in terms of time and cost yield and it was the use of 

the methods listed to assist in that process and that will this study found number of conclusions.  

 


