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 امللدمت 

لت أهميت بالغت في مخخلف املىـىماث الاكخصادًت ، وجصداد أهميتها  للد احخلذ املصازف مىر فتراث ػٍى

مً ًىم آلخس مع الخؼىزاث الهامت التي جؼسأ على الاكخصادًاث الىػىيت مً جهت ، ومع الخحىالث العميلت التي 

. ٌشهدها املحيؽ املالي والدولي مً جهت أخسي 

وفي هره الـسوف ماجخلفذ املصازف أن جؼىز مً ئمياهيتها ووطاةل جمىنها مً أجل جمع ألامىاٌ مً 

مخخلف مصادزها ، وجىجيهها هحى أفظل الاطخعماالث املمىىت وفي طبيل ذلً جلجأ بىجه خاص هحى حعبئت 

 لالكتراض مً ألاطىاق 
ً
مىنها أمام عدم هفاًت هره املصادز أن جلجأ أًظا ادخاز العاةالث واملإطظاث ، ٍو

. الىلدًت واملاليت 

وفي هرا الصدد فاّن على املصازف طسوزة الاطخعداد الداةم إلحخماٌ ئكدام بعع املىدعين لديها 

لسخب وداتعهم في أي وكذ ، ألامس الري ٌظخدعي أن حظخجيب املصازف لهره السخىباث بالظسعت الالشمت 

بهدف جأمين مبدأ الظيىلت املصسفيت الري ٌعخبر مً امللىماث ألاطاطيت الهخماماث إلادازاث املصسفيت 

والظلؼاث الىلدًت والسكابيت التي ًلع على عاجلها مظإولياث زكابت العمل املصسفي والظهس على حلىق 

. املىدعين 

وكد عبر عً هرا إلاهخمام مىر بدء جىـيم العمل املصسفي املبدأ اللاةل بىجىب مالةمت آجاٌ 

وفي الىاكع فان مىطىع الظيىلت في املصسف ًخىكف على أطلىب . الاطخخداماث املاليت مع آجاٌ مصادزها 

الري ٌظتهدف جحليم ألازباح املثلى وجأثيره في مظخىي الظيىلت ، وحيث  (الاطخعماالث  )اطدثماز املىجىداث 

جسجبؽ ئلى حد بعيد بمىجىداجه مً جهت جىؿيفها وجحدًد  (املصادز مً الغير)أن مؼلىباث املصسف 

اطخحلاكاتها والخأهد مً ئمياهيت حظييلها ،فاهه وفي طىء الخاجت ئلى ئًجاد جىافم بين آجاٌ مصادز 

واطخعماالث ألامىاٌ ، فان طبؽ املصسف لعىاصس مىجىداجه واحخفاؿه بلدز واف مً ألامىاٌ الجاهصة 

ملىاجهت العىاصس امللخت مً مؼلىباجه ، وال طيما منها وداتع العمالء جبلى وطيلت أطاطيت للخحىم في وظبت 

.  الظيىلت لدًه 

  دوافع اخخياز املىطىع : 

: اخخيازها لهرا املىطىع للبحث والدزاطت مً أجل 

  ًالخعٍسف بالظيىلت املصسفيت وهرا ميىهاتها وأهىاعها باإلطافت ئلى املعاًير التي ٌظترشد بها البى

 .الخجازي في الخعسف على حالت الظيىلت 

  ئعؼاء هـسة على الىداتع واللسوض وعالكتها بالظيىلت. 

  ًحظليؽ الظىء على الظياطت إلاطتراجيجيت لدظيير مىازد واطخخداماث البى. 

 الخعسض ئلى املخاػس التي جصادف البىً في حالت ئدازة الظيىلت 

  السغبت في معسفت إلاجساءاث التي جحد مً مخاػس الظيىلت املصسفيت. 

ئذن ما ًبرز اخخيازها لهرا املىطىع هى الدوز الفعاٌ الري جلىم به املصازف للخفاؾ على طالمت  -

ت في العملياث املصسفيت ألن الفشل فيها كد  املىجىداث ومخؼلباث الظيىلت ، ئذ جحخل ئدازة الظيىلت ألاولٍى

 .ًإدي ئلى ئغالق املصسف على السغم مً أهه مليء فيها 

:  وحىصلت املىطىع ًمىً صياغتها في إلاشياليت الخاليت 
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كيف يتم التخطيط وإدارة السيولة في البنك ؟  

  ألاطئلت الفسعيت : 

د إلاجابت على بعع الدظاؤالث منها  : فمً خالٌ بحثىا هرا هٍس

  ماذا هلصد بالظيىلت ؟ وما هي أهىاعها ؟ . 

  ما هي كىاعد احدظاب وظب الظيىلت ؟  

  ما هي الىداتع واللسوض ، وما العالكت بينهما ؟ وهيف ًإثسان على وظبت الظيىلت ؟  

  هيف ًخم جلدًس احخياجاث املصسف للظيىلت ؟ . 

  ملاذا جىاجه املصازف املشىالث املهمت في ئدازة الظيىلت ؟ وما هي الظياطاث الالشمت ملعالجتها ؟ . 

  أهداف البحث  : 

  ًعلى وشاغ البى 
ً
 وطلبا

ً
 . ئبساش دوز الظيىلت في البىىن ومدي جأثيرها ئًجابا

  حعٍسف اللازب بمفهىم الظيىلت املصسفيت وهيفيت ئدازتها . 

  معسفت الىكذ الري ًيىن فيه البىً مخحىم في الظيىلت ، أي جىفيله في الخىاشن بين  احخياجاجه 

 .وجىؿيفاجه 

  جىطيح ألاخؼاز التي ًمىً أن جىجس عً الظيىلت طىاء في حالت هلصها أو في حالت الفاةع . 

  ئبساش دوز الظىق الىلدي في جأمين طيىلت البىىن وئعادة الخىاشن بين العملياث الداةىت والعملياث املدًىت 

. 

  معسفت مخخلف وظب الظيىلت وكىاعد احدظابها . 

  جحدًد إلاطتراجيجياث املالةمت للخحىم في الظيىلت بعد جلدًس احخياجاجه للظيىلت أو الخاجت ئلى جىؿيف 

 .الظيىلت الفاةظت أي معسفت مسهصه 

 

 

  أهميت البحث  : 

 لألهميت البالغت التي جلعبها الظيىلت في البىىن ، ازجأًىا أن جيىن محىز اهخمامىا وجسهيز جل جفىيرها 
ً
هـسا

 :في هرا البحث وذلً بظبب 

  ًاعخباز الظيىلت الدعامت السةيظيت والسهيزة ألاطاطيت لىجىد البى . 

  اعخبازها ملىم مً ملىماث هجاح البىً واهدظاب مصداكيخه . 

  كيام ول أوشؼت البىً على عىصس ًمىً اعخبازه وحيد وهى الظيىلت ، بحيث ال ًمىىىا مجسد جفىير عمل 

 .البىً بدون طيىلت 

  وجىد فىاةع في الظيىلت ًإدي بالبىً ئلى الخىؿيفاث ، وهره الخىؿيفاث ًىجس عنها اهخعاش الاكخصاد 

م الاطدثمازاث مّما ًإدي ئلى الخخفيف مً حدة البؼالت   .الىػني عً ػٍس

  فسطياث البحث: 

  مً زواةص جىفس الظيىلت في البىً حجم الىداتع. 

  بخؼبيم كىاعد حظاب وظب الظيىلت ٌظخؼيع البىً معسفت مسهصه املالي مً خالٌ معسفخه لدجم

 .الظيىلت التي بحىشجه 
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  الخخؼيؽ الجيد وئجباع اطتراجيجياث معيىت جبعد البىً عً الىكىع في ألاخؼاز التي جىجس عً مشيل

  .(هلص أو فاةع  )الظيىلت 

  جىؿيف فاةع الظيىلت ٌعىد باألزباح على البىً والاكخصاد. 

  هلص الظيىلت ًإدي ئلى إلافالض وحجص فاةع الظيىلت ًإدي ئلى ئًلاف الدوزة إلاكخصادًت . 

  مىهج البحث : 

اعخمدها املىهج الىصفي الخحليلي للخأهيد على الدوز الري جلعبه الظيىلت في البىىن باعخبازها أطاض 

كيامه ومحىز اهؼالق جميع أوشؼخه ، بحيث حعخبر هره ألاخيرة بمثابت ميزان هحىم به على مدي كىة البىً أو 

. جلهلسه 

 

  خؼت البحث : 

 ولإلجابت عليها بصىزة مفصلت ، كظمىا هرا البحث ئلى ثالثت 
ً
مً خالٌ الدظاؤالث التي ػسحىاها طابلا

: فصىٌ 

باليظبت للفصل ألاٌو جىاولىا فيه ئدازة الظيىلت مً خالٌ املفاهيم العامت للظيىلت وأهداف ئدازتها باإلطافت 

. ئلى مخؼلباث الظيىلت الالشمت داخل املصسف 

أّما الفصل الثاوي حعسطىا فيه ئلى املفاهيم املخخلفت للىداتع واللسوض همدخل لخىطيح مصادز 

. واطخخداماث ألامىاٌ وئدازتها مللابلت احخياجاث الظيىلت 

وباليظبت للفصل الثالث فلد خصصىاه لدزاطت مخاػس الظيىلت املصسفيت ، وطىابؽ الخد منها مع جىطيح 

. دوز الظىق الىلدي في ئدازة طيىلت البىىن 

 
     



 

 

 

 

 لإد رةل اسيواة: الفصل ألاول

ل

 ماهية السيولة ، أنواعها وأهداف إدارتها: املبحث ألاول 

 نسب السيولة وقواعد احتسابها: املبحث الثاني 

 متطلبات السيولة: املبحث الثالث 
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 :تمهيد 

      
جلىم اإلاطازف بدوز هام في اليشاؽ ؤلاكخطادي، خُث جلىم بخجمُو وحهبئت اإلاىازد اإلاالُت مً 

ذاث الفائؼ اإلاالي، وجىحيهها في شيل كسوع وطلفُاث ئلى الىخـداث ؤلاكخطادًت ذاث الىخداث ؤلاكخطادًت 

ألامس الري ًترجب نلُه جأمحن الظُىلــــت اإلاىاطبت باإلابلغ اإلاؿلـىب وفي الىكذ . العجص اإلاالي في اليشاؽ ؤلاكخطادي 

 اللدزة نلى جىفحر ألامىاٌ بالخيلفت اإلاالئمت، وفي الخىكُذ 
ً
 ئذا واهذ لدًه خالُا

ً
الالشم ، ئذ ٌهخبر اإلاطسف طائال

هرا ٌهني أن اإلاطسف ئّما أن جيىن لدًه ألامىاٌ الظائلت آلان ، أو أن . الدكُم الري ًدخاج فُه ئلى الظُىلت 

 في الحطىٌ نليها نىد الحاحت وبالظسنت اإلاؿلىبت ، وذلً مً خالٌ ؤلاكتراع مً الغحر أو بُو 
ً
ًيىن كادزا

 .بهؼ مىحىداجه 

هىان الىثحر مً اإلاطازف التي جفترع أن بامياجها ئكتراع ألامىاٌ الظائلت التي جدخاحها وذلً بـدون 

ت . طلىف  ً الظُىلت نلى شيل ئخخُاؾاث زاهٍى وفي الىكذ الري جدخاج فُه ئليها ، فاجها الججد خاحت لخخٍص

  .(أي أوزاق مالُت أو مىحىداث كابلت للبُو بظسنت وبأطهاز مظخلسة)

 :ونلى هرا ًمىً ؾسح ؤلاشيالُت الفسنُت الخالُت

 ما هي الظُىلــــت ؟ وما هي أهداف ئدازتهــا في البىـً ؟

:  للخىغُذ أهثر ئزجأًىا جلظُم هرا الفطل ئلى زالزت مباخث 

اإلابدث ألاٌو هى جمهُد وهسع فُه فىسة نً الظُىلت بطفت نامت مو ؤلاشازة ئلى ميىهاتها وأهىانها  وألاهداف 

. التي ًدللها البىً في ئدازة الظُىلت

اإلابدث الثاوي طجرهص فُه نلى اليظب التي ٌظترشد بها البىً الخجازي في الخهسف نلى خالت الظُىلت، 

. واإلاخؿلباث اإلاطسفُت الالشمت لخىفحر الظُىلت

. اإلابدث الثالث هخططه إلاهسفت مخؿلباث الظُىلت مً الىدائو واللسوع
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 ئدازة الظُىلت : الفطل ألاٌو 

 .   ماهُت الظُىلت ، أهىانها وأهدافها ئدازتها : اإلابدث ألاٌو 

ال شً أن الظُىلت حهد مً أهم اإلاشاول التي جىاحه اللائمحن بادازة ألاضىٌ والخطىم في البىىن 

 باطخمساز نلى ملابلت التزاماجه ججاه 
ً
لطد بالظُىلت مً وحهت هكس البىً الخجازي أن ًيىن كادزا ت ، ٍو الخجاٍز

م جدلُم الظُىلت اليافُت مّما ٌظخيخج مىه بالػسوزة كُام بىً ججازي  الهمالء وأصحاب الىدائو نً ؾٍس

باطخخدام كدز مهلىٌ مً مىازده في أضىٌ جخمخو بلدز واف مً الظُىلت مّما ًدُذ له ئمياهُت اطترداد كُمتها 

 .          بظسنت دون جدلُم خظازة جرهس نىد الحاحت ئلى الىلىد

 ٌ حهٍسف الظُىلت       : اإلاؿلب ألاو

ف ول مىازده 
ّ
ال ٌظخؿُو البىً أن ًدخفل بيل أمىاله في ضىزة طائلت، هما أهه ال ٌظخؿُو أن ًىق

هاث اإلاطسفُت وهرلً مخؿلباث  اإلاالُت في أوحه ؤلاطخخدام اإلاخخلفت مً ئكساع وئطدثماز وغحرها،ألن الدشَس

ىت البىً .  نمله جفسع نلُه ؤلاخخفاف بجصء طائل مً الىلدًت وألاضىٌ شبه الىلدًت بخٍص

فها مً ندة شواًا  مىً الىكس ئلى الظُىلت أو حهٍس   (1):ٍو

 
ً
حهني الظُىلت اإلاطسفُت ئخخفاف البىً بجصء مً أضىله في شيل طائل بدزحاث        مخفاوجت، وذلً : أوال

ادة في سحب الىدائو والسحب مً ؤلانخماداث اإلافخىخت للهمالء بدُث ًخمىً البىً في ذاث . إلاىاحهت الٍص

ىه مً ملابلت ؾلباث 
ّ
الىكذ مً اطخغالٌ ودائهه بما ًدلم له أهبر زبذ ممىً، مو ئخخفاقه بىلىد وافُت جمى

. السحب دون أدوى جأخحر، ومً غحر أن ًىجم نً ذلً ئزجبان في أنماله

 
ً
الظُىلت هي ئخخفاف البىً بجصء مً ألاضىٌ بأشياٌ طائلت أو شبه طائلت بما ًخىائم مو ئخخُاحاث : زاهُا

.   نمالء البىً والتزاماجه 

 
ً
ً هما : زالثا : الظُىلت حهني كدزة البىً الفسدي نلى مىاحهت التزاماجه، والتي جخمثل بطفت أطاطُت في نىطٍس

 جلبُت ؾلباث ؤلائخمان ، أي اللسوع والظلفُاث لخلبُت 
ً
جلبُت ؾلباث اإلاىدنحن للسحب مً الىدائو، وأًػا

.  ئخخُاحاث اإلاجخمو

 
ً
وهي . حهني الظُىلت نلى مظخىي الجهاش اإلاطسفي ، كدزة هرا الجهاش نلى جلبُت ؾلباث ؤلائخمان في أي وكذ: زابها

الث بحن البىىن ال جإزس نلى الظُىلت الهامت  برلً جخخلف نً الظُىلت نلى مظخىي البىً الفسدي ألن الخدٍى

الث جإزس نلى طُىلت البىً الري سحب مىه الىدائو .  للجهاش اإلاطسفي، ولىً هره الخدٍى

 
ً
ل ئلى هلدًت بدون خظائس في - بمهىاها الهام-   Liqudityالظُىلت: خامظا هت الخدٍى هي مدي جىافس أضىٌ طَس

. كُمتها إلالابلت دًىن مظخدلت في مىانُدها دون جأخحر

اإلاخغّحر ألاٌو هى ألاضىٌ الظائلت :     واضح مً هرا الخهٍسف الهام أن الظُىلت مظألت وظبُت لها مخغحران 

ي اطخدلاق الدًىن  وبؿبُهت الحاٌ جخخلف ألاضىٌ الظائلت في دزحت طُىلتها ، أي في . واإلاخغّحر الثاوي هى جىاٍز

لها ئلى هلدًت وفي دزحت الخظائس التي ًخم الخطحُت بها هدُجت هرا الخطسف، ومً هاخُت  ئمياهُت طسنت جدٍى

ي ئطخدلاكها وخظب دزحت اإلاخاؾسة في ندم دفو الدًً في مُهاد  أخسي فان الدًىن جخخلف خظب جىاٍز

.  ؤلاطخدلاق

                                                 
ت– الداز الجامهُت –  " ئدازة البىىن " مدمد طهُد طلؿان.   د(1)   .  143- 141ص  – 1993- ؤلاطىىدٍز
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     ئن هره الىلؿت ألاخحرة أي دزحت ندم اإلاخاؾسة في ندم دفو الدًً في مُهاد ؤلاطخدلاق هى ماًجهل 

ت مظألت خظاطت وخؿحرة، ففي الىكذ الري ًمىً أن ًؿلب مً أي دائً في أي  الظُىلت في البىىن الخجاٍز

 لى أن البىً ؾلب مً اإلاىدنحن 
ً
ت مهلت الظداد هجد أن ألامس ًطبذ خؿحرا شسهت ضىانُت أو شزانُت أو نلاٍز

 له ولإلكخطاد اللىمي هيل
ً
. ؤلاهخكاز لححن جدبحر ألامىاٌ، ونلى ذلً فان هلظ الظُىلت للبىً زبما ًيىن خؿسا

التي ًجب أن ًدخفل بها البىً أو الجهاش اإلاطسفي هيل مشيلت مً اإلاشىالث "الظُىلت "      ئن همُت 

ادة الظُىلت حهني أن البىً أو الجهاش اإلاطسفي ال ًلىم بىاحبه نلى الىحه . السئِظُت في ئدازة البىىن فان ٍش

ً .  ؤلاكخطاد اللىمي– أو جدنُم مخؿلباث –  ألاهمل في جدٍس

في أي شسهت فاهه مً اإلامىً نمل جسجِباث للظُىلت بىغو خؿت للخدفلاث الىلدًت اإلاىخكس  وزودها، وزبؿها 

بالخدفلاث الىلدًت اإلاخىكو خدوثها بدُث ال ًددر جىكف نً دفو أًت مؿلىباث مً هاخُت ، وبدُث ال جيىن 

. هىان أضىٌ طائلت أو هلدًت أهثر مً الالشم مً هاخُت أخسي 

ت  ت فان الىدائو الجاٍز ت والخىفحر )      أّما في البىىن الخجاٍز جمثل مهكم الىدائو وهي نبازة  (الحظاباث الجاٍز

نً ودائو جدذ الؿلب ، أي أن البىً ال ٌظخؿُو أن ًخىاوى لحكت في ؤلاطخجابت لؿلب نمالئه، هما أهه ال 

وبالخالي فان مشيلت ؤلادازة في البىىن . ٌظخؿُو أن ًخأخس في ضسف كُمت اللسع ئذا ما جىافسث الشسوؽ 

ت هي في ؤلاخخفاف بلدز مالئم مً ألاضىٌ الظائلت إلاىاحهت ؾلباث الهمالء .  الخجاٍز

ل ألاضىٌ ئلى هلدًت بظسنت وبدون   وظخخلظ مّما طبم أن الظُىلت بشيل نام، هي كابلُت جدٍى

. خظازة هبحرة ، لىفاء البىً بالتزاماجه ججاه نمالئه في أي وكذ مً ألاوكاث 

 

   .ميىهاث الظُىلت: اإلاؿلب الثاوي

لها ئلى   جخيىن نىاضس الظُىلت لدي البىً مً ألاضىٌ التي جخيىن مً هلىد  ، أو التي ًمىً بُهها وجدٍى

وحظّمى هره ألاضىٌ باخخُاؾاث . هلىد بظسنت مهلىلت ،ودون أن ًخدّمل البىً خظائس هبحرة في هرا الظبُل

، وألاضىٌ  (الظُىلت شبه الىلدًت)الظُىلت ،ومً هره الاخخُاؾاث ما ٌهبر نىه باخخُاؾاث الدزحت الثاهُت 

 .(1)ذاث الظُىلت اإلاشخلت 

  : (اخخُاؾاث الدزحت ألاولى )الظُىلت الحاغسة (1

وهي جخيىن مً الىلىد اإلاىحىدة بخصاهخه، والشُياث جدذ الخدطُل ، والحظاباث الدائىت لدي البىىن 

ت لدي البىً اإلاسهصي  .  اإلادلُت واإلاساطلحن بالخازج،وؤلاخخُاؾي الىلدي والحظاباث الجاٍز

 أو نملت زطمُت أو : الىلـىد بالطىـدوق  (أ)
ً
 أوان مطسفُا

ً
هي مجمىنت ما ًىحد في خىشة البىً مً هلد، طىاءا

. مهدهُت،  باإلغافت ئلى ما كد ًخىفس لدًه مً نمالث أحىبُت 

مً الطهب وغو مهُاز زابذ إلالداز ما ًيبغي أن ًدخفل به البىً مً هلىد، ذلً ألن الحاحت ئلى 

ل، هما جدباًً جلً الحاحت مً ميان ئلى   لإلًساداث واخخُاحاث الخمٍى
ً
الىلدًت جخخلف مً وكذ آلخس وفلا

 نً جأزحر الحالت ؤلاكخطادًت الهامت 
ً
 الحظام اإلاهامالث في اإلاىؿلت التي ًيشـ فيها البىً، فػال

ً
غحره، وفلا

وما جلخػُه مً جىفس اإلااٌ الظائل في قسف دون آخس وبدزحاث مخفاوجت، هرلً فان الىعي اإلاطسفي ًإزس في 

                                                 
. 151-148ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .   د (1)
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ذ الحاحت ئلى الىلىد وخل مدلها الخهامل 
ّ
ملداز الظُىلت نىد البىً ، خُث ولما ئزجفو ذلً الىعي كل

 
ً
 وئًدانا

ً
.   بالشُياث سحبا

ب – ومو ذلً مً اإلامىً أن ًلّسز البىً    – نلى وحه الخلٍس
ً
ما ًيبغي أن ًدخفل به مً هلىد مهخمدا

في ذلً نلى خبراجه الظابلت وججازبه في شتى الكسوف، ومّما ٌهحن البىً نلى دزاطت خالت الظُىلت الىلدًت 

خيبأ باإلاظخجداث التي جؿسأ نليها مظخلبال ً، أن ٌهد ئخطائُاث نلى شيل طالطل شمىُت كطحرة ألامد   )نىده ٍو

جبحن خسواث السحب وؤلاًدام خالٌ فتراث   طابلت، لخدٌ نلى طلىن الىلدًت في مخخلف . (أطبىنُت مثال ً

ونىدما ٌهد البىً مسهصه الىلدي في أي وكذ، فاهه ًلازن بحن هرا اإلاسهص وما هى وازد في ؤلاخطائُاث . ألاوكاث 

نلى خالت الىلدًت لدًه، فُدّبس ما ًلصم مً الىلىد إلاىاحهت الفترة الخالُت ئذا وان نً الفترة اإلامازلت ، لُخهّسف 

  .ؤلاججاه الري جدٌ نلُه ؤلاخطائُاث ًلخط ي ذلً 

لُد :الشُياث جدذ الخدطُل  (ب)  هي الشُياث الطادزة ألمس نمالء البىً الري ًلدمىجها ئلُه لُدطلها ٍو

ت  وكد جيىن هره الشُياث مسحىبت نلى بىً آخس في ذاث اإلادًىت، أو نلى بىً أو . كُمتها في خظاباتهم الجاٍز

فالشُياث اإلاسحىبت نلى بىً في هفع اإلادًىت جدظم بظُىلت نالُت ، خُث ًمىً . فسم لبىً في حهت أخسي 

ا ألاخسي اإلاسحىبت نلى بىىن في حهاث مغاًسة ، فاجها أمّ . جدطُلها أو كُدها لحظاب البىً في أكل مً ًىم

 لبهدها نً البىً ، ومو ذلً فان الىكذ ًدظم باللطس اليظبي 
ً
 ًؿىٌ أو ًلطس وفلا

ً
. حظخغسق وكخا

ي جلدًمه ئلى البىً للخدطُل ،فاذا وان   في جاٍز
ً
في بهؼ الحاالث كد ال ًيىن الشًُ مظخدلا

 
ً
، فاهه ًفلد ضفخه الظائلت ئلى أن ًدحن أحله ، هرلً فاهه ئذا لم ًىً الىعي اإلاطسفي نالُا

ً
اطخدلاكه مإحال

ت   اخترام مبدأ اإلاهامالث الخجاٍز
ً
فلد جسد للبىً شُياث بسطم الخدطُل دون أن ًيىن للمسحىب . ، وأًػا

 
ً
. نليهم أزضدة جلابلها نىد جلدًمها ، ونىدئر جفلد هره الشُياث طُىلتها جماما

 بهدد وكُمت 
ً
لهرا فمً واحب البىً أن ًدزض هُيل الشسواث اإلالدمت له بسطم الخدطُل مظترشدا

ً هره الشُياث ووظبت ول هىم فيها ودزحت الظُىلت  ول هىم منها خالٌ فتراث ماغُت وافُت،لُخهّسف نلى جيٍى

.  التي ًخمخو بها

ومنها ما ًيىن نلى شيل ودائو باخؿاز طابم لدي جلً البىىن، : الحظاباث الدائىت لدي البىىن ألاخسي  (ج) 

خؿس البىً اإلادًً بػسوزة زده ومنها ما ًيىن مظخدم الظداد . فُفلد كىة طُىلخه ئلى أن ًدل أحله ٍو

هت ، هما أن منها ما ًدخفل به البىً مً أزضدة البىىن ألاحىبُت  والحىالاث الىلدًت التي جخمخو بظُىلت طَس

م جلً ألازضدة ،  أو بظبب كُد مبالغ  ت مهامالجه الخازحُت نً ؾٍس أو مساطلُه في الخازج، بغسع حظٍى

وجخم هره ألازضدة بظُىلت نالُت ، خُث أجها جيىن مظخدلت . لحظاب البىً نلى أزس ئًداناث جخم فيها 

ل ل ئذا واهذ بهمالث كابلت للخدٍى  لِع بالؿٍى
ً
ظخغسق اطتردادها وكخا هما ًمىً . الظداد نىد الؿلب َو

م بُهها ئلى البىً اإلاسهصي  ل هره ألازضدة التي هي هلد طائل بظسنت فائلت نً ؾٍس . جدٍى

هىان وظبت مهُىت مً أضىٌ البىً ًدددها اللاهىن : ؤلاخخُاؾي الىلدي والحظاباث لدي البىً اإلاسهصي  (د)

، أو الهسف في دٌو أخسي هاهجلترا ، والبد مً ئًدام هره اليظبت لدي البىً اإلاسهصي في الدولت  في مهكم الدٌو

. بغسع جأمحن خلىق اإلاىدنحن 
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 ًفىكها مً 
ً
وفي هثحر مً الحاالث ال جىخفي البىىن بهره اليظبت فدظب ، ولىنها جىدم بالبىً اإلاسهصي ملدازا

اث الحظابُت بحن البىىن   إلاسهص البىً الخجازي خاضت نىد ئحساء الدظٍى
ً
أزضدتها الىلدًت، وذلً جدنُما

. بهػها والبهؼ مً خالٌ البىً اإلاسهصي 

  :(ئخخُاؾاث الدزحت الثاهُت  )الظُىلت شبه الىلدًت  (2

ت بسطم الخطم والخطفُت الجصئُت إلادفكت ألاوزاق  وهي جخيىن مً أذون الخصاهت وألاوزاق الخجاٍز

أّما . فأذون الخصاهت جخمخو بظُىلت فائلت الحد ، خُث ًمىً خطمها في أي وكذ لدي البىً اإلاسهصي . اإلاالُت

ت اإلاخطىمت فخخمخو بظُىلت وظبُت البأض بها ، وذلً بشسؽ أن جيىن الىزكت الجُدة، بمهنى  ألاوزاق الخجاٍز

د نً زالزت أشهس  )أن جيىن كطحرة اإلادة   جلل كُمتها نً مبلغ مهحن، وأن جيىن مىكهت بخىكُهحن  (ال جٍص
ّ
وأال

 ًيىن كد أحسي نلى اإلادًً ألاٌو بسوحظخى ندم الدفو
ّ
وجخمخو هره ألاوزاق بظُىلت نالُت نىد . أو أهثر وأال

ت لها جلالُدها، وجخىفس فيها الثلت في  الدٌو التي جيىن فيها الظىق الىلدًت مىخكمت، واإلاهامالث الخجاٍز

ت نىد البىً اإلاسهصي، مثلما ًددر في  اإلاهامالث ، هما أهه في بهؼ الدٌو ًمىً ئنادة خطم ألاوزاق الخجاٍز

ت نىد بىىن الاخخُاؽ ىُت خُث ًمىً ئنادة خطم ألاوزاق الخجاٍز . الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

أّما فُما ًخطل باألوزاق اإلاالُت ، فان هره ألاوزاق ال جخمخو بدزحت واخدة مً         الظُىلت ، فظىداث 

اللسوع الحيىمُت طهلت الخداٌو ومظخلسة اللُمت ، فهي نالُت الظُىلت خُث ًمىً بُهها في البىزضت 

أّما أطهم الشسواث فخخىكف دزحت طُىلتها نلى ما جدسشه الشسواث اإلاطدزة لها مً هجاح ، ونلى ما . بظهىلت 

. ئذا واهذ جلً ألاطهم مػمىهت مً الحيىمت وبأي كدز، أم أجها غحر مػمىهت 

 

 :ألاضىٌ ذاث الظُىلت اإلاشخلت  (3

هي جلً ألاضىٌ التي ال جخمخو بظُىلت ذاجُت، وئّهما حشخم طُىلتها مً ئطخدلاكها وئجمام جدطُلها، أو 

. مً أجها جللل مً ملداز الالتزاماث التي كد ًخدملها البىً فخمىو الىلظ في طُىلخه

ومً هره ألاضىٌ ألاماهاث التي ًىدنها الهمالء في البىً، والىمبُاالث اإلاىدنت بسطم الخدطُل ، 

 باالطتهالن أو الخطفُت أو البُو        بالبىزضت ، هما أّن منها اللسوع 
ّ
وألاوزاق اإلاالُت التي حظخدم كُمتها ئال

 أن ٌظترحو 
ً
دخمل هثحرا اللطحرة ألاحل والتي ًيىن البىً كد كدمها لهمالئه ملابل غماهاث نالُت ومسهت، ٍو

وانخماداث  )البىً كُمتها في مىند ئطخدلاكها ، وهرلً اللسوع اإلامىىخت بػمان نلىد مخىاٌش ننها للبىً 

 
ً
 . (اإلالاولحن مثال

 نلى ؾلب نمالئه 
ً
هرلً فان مً هره ألاضىٌ ذاث الظُىلت اإلاشخلت ، ما ًطدزه البىً مً حههداث بىاءا

لىفالتهم في أنماٌ طىف ًإدوجها للغحر، وحههداث البىً ملابل ؤلانخماداث اإلاظدىدًت التي ًلىم البىً 

ونادة جيىن هره الخههداث مغؿاة بػماهاث مً الهمالء ، – بفخدها لطالح الغحر وبىاء نلى ؾلب نمالئه 

لهرا فان طُىلتها مشخلت مً أن البىً ال ًخهسع ئلى هلظ الظُىلت نىده ئذا ما أوفى الهمالء بالتزاماتهم 

.      اإلاترجبت نليها 

وفي الهادة ال حهخمد البىىن في جلدًس الظُىلت نىدها ، نلى هره ألاضىٌ بأهىانها ، ألجها جدمل مهها 

.   كدزا هبحرا مً اإلاخاؾسة ، والظُىلت ًدخمل أن جخدلم بدزحاث مخباًىت أو كد ال جخدلم ئؾالكا 
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خىكف ملداز الظُىلت نلى الفسق بحن اخخُاؾاث الظُىلت التي أوزدها ذهسها        نلُه ،  هرا ٍو

والخطىم الظائلت الىاحبت الظداد وجخيىن هره الخطىم الظائلت مً الىدائو جدذ الؿلب    والتي ًدخمل 

أن ٌسحبها اإلاىدنىن في أي وكذ ، والشُياث والحىالاث اإلاسحىبت نلى البىً والتي ًخهحن نليها طدادها نىد 

 مً . الؿلب أو نىدما ًدل أحلها ، والىدائو ألحل متى خل مىند   اطخدلاكها 
ً
والجصء غحر اإلاغؿى هلدا

خؿاباث الػمان النهائُت الطادزة لطالح الغحر ، والتي ًدخمل أن ٌظخدم طدادها لرلً الغحر في أي وكذ 

.   ئذا لم ًلم نمالء البىً بدىفُر التزاماتهم التي مً أحلها ضدزث جلً الخؿاباث 

 

.  أهىام الظُىلت: اإلاؿلب الثالث

  :      جىلظم الظُىلت نادة ئلى زالزت أهىام زئِظُت هي 

م جدخل البىً : الظُىلت اللاهىهُت (1 جدسص الدولت نلى جىفحر نىطس الاؾمئىان والثلت في البىىن نً ؾٍس

 
ّ
ت، وئال اإلاسهصي، وفي هرا الظبُل ًفسع البىً اإلاسهصي وظبت كاهىهُت للظُىلت جلتزم بها البىىن الخجاٍز

 (1). حهسغذ لهلىباث مالُت ئذا اهخفػذ جلً اليظبت نّما هى ملسز 

: وجخيىن هره اليظبت مً ملادًس مً ألامىاٌ ًحجبها البىً الخجازي نً الخىقُف، وهي جخػمً ما ًلي

مً الىدائو وألازضدة اإلاظخدلت نلى البىً للبىىن اإلادلُت والفسوم  % 20ًلدز بيظبت : اخخُاؾي هلدي-   أ     

واإلاساطلحن بالخازج، وأًت مبالغ جيىن مظخدلت الدفو بىاطؿت البىً بمىحب شُياث أو خىالاث أو ئنخماداث 

ىدم هرا ؤلاخخُاؾي في البىً اإلاسهصي   .ٍو

مً ئحمالي ودائو البىً والتزاماجه ، وحشمل هره ألاضىٌ السضُد  % 10ال جلل نً : أضىٌ طائلت–     ب 

الىلدي بخصائً البىً وما ًدىشه مً طىداث خيىمُت أو ذهب، واإلابالغ التي جيىن جدذ الخدطُل مً 

وىبىهاث ألاطهم وفىائد الظىداث، والشُياث والحىالاث وألاوزاق اإلاالُت والهمالث ألاحىبُت وأًت أضىٌ 

. أخسي ذاث طُىلت نالُت والىمبُاالث الجُدة

. مً مىازدها نلى ألاكل % 30وبهرا جيىن حملت ؤلاخخُاؾاث اللاهىهُت لدي البىىن 

ت نلى جىفحر وظبت مً الظُىلت أنلى مً اليظبت اللاهىهُت : الظُىلت ؤلاغافُت  (2 جدسص البىىن الخجاٍز

 
ً
 نالُا

ً
اإلافسوغت نليها ، وذلً بغسع جدنُم الثلت فيها ، واطخغالٌ أًت فسص حدًدة للخىقُف جدز لها نائدا

. 

 وهي جخمثل في ألاضىٌ اللابلت للسهً لدي البىً اإلاسهصي ، خُث ًلدم هرا البىً :الظُىلت الاخخُاؾُت  (3

ت حظهُالث مطسفُت جدلم لها الظُىلت الالشمت نىد الػسوزة وذلً هكحر زهً بهؼ أضىلها  للبىىن الخجاٍز

والىمبُاالث الجدًدة اإلاخطىمـت ، أو ألاوزاق اإلاالُت اإلامخاشة التي ًدددها البىً ، أو اإلاداضُل السئِظُت 

ت ئلى ؤلاكتراع مً البىً اإلاسهصي إلاىاحهت الكسوف اإلاىطمُت . واللؿـً و ألازش  و في الهادة جلجأ البىىن الخجاٍز

ل مدطىٌ اللؿً  ل خىالي (،هخمٍى و  . ) ملُىن 90( أو مدطىٌ ألازش ) ملُىن حىُه280جبلغ كُمت هرا الخمٍى

ل ال شً أهه ًلخط ي جىفحر كدز مً الظُىلت في وكذ مهحن، وجيخهي خاحت البىً ئليها باهلػاء  هرا الخمٍى

ٌ – ذلً الىكذ ، هرلً جدخاج البىىن ئلى ؤلاكتراع مً البىً اإلاسهصي  نىدما جىاحه - بػمان بهؼ ألاضى

                                                 
 .161-159ص– مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .د (1)
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 مً كبل 
ً
لهرا فان البىىن جدسص نلى اكخىاء ألاضىٌ التي ًلبلها . بمىحاث مً السحب الري ال ًيىن مخىكها

 . البىً اإلاسهصي هسهً لخمثل طُىلت اخخُاؾُت نىدها وكذ اللصوم 

 وبالسغم مً أن أهداف الظُىلت جخلخظ بطفت نامت في مىاحهت السحب الغحر مخىكو مً الىدائو 

وبث الؿمأهِىت في هفىض اإلاىدنحن واإلاخهاملحن، وئنؿاء ضىز مشسفت للمسهص اإلاالي     للبىً، وجدنُم كدزجه نلى 

مىاحهت السحب ومىذ اللسوع في آن واخد، فان الظُىلت ؤلاغافُت والاخخُاؾُت جكهس أهمُتها في مجالحن 

ل اإلاشسوناث الىبري وكسوع الحيىمت ل اليشاؽ اإلاىطمي أو الهازع، وجمٍى . هامحن، هما جمٍى

ل اليشاؽ اإلاىطمي أو الهازع،ولما جىافس لدًه هطِب أهبر مً ميىهاث  فالبىً جصداد كدزجه نلى جمٍى

الظُىلت، أو واهذ لدًه مً ألاضىٌ ألاخسي ما ًمىً زهىه والاكتراع بػماهه مً البىً اإلاسهصي وبرلً ًإدي 

ل اإلاداضُل التي ٌهسغها اإلاصازنىن فجأة ،وبىمُاث وفحرة في   ًخمثل في حظُحر جمٍى
ً
 هاما

ً
 كىمُا

ً
البىً واحبا

 
ً
با د نً كدزة الؿلب نلى جلً .وكذ واخد جلٍس ل في اخخجاش الىمُاث التي جٍص خُث ٌظاند ذلً الخمٍى

 - طىاء وان ذلً مً أحـل الخطيُو أو الخطدًس- اإلاداضُـل 
ً
زم ًخم جىشَو اإلادطىٌ بهد ذلً وفلا

. لالخخُاحاث الفهلُت نلى مدي الهام، ئلى أن ًكهس اإلادطىٌ الجدًد

ت الاطخهداد  هرلً فان ئكامت اإلاشسوناث الىبري في بلد ٌظعى ئلى الخىمُت جخؿلب مً البىىن الخجاٍز

 نً هرا فان الاهخخاب في كسوع الدولت ًلخط ي . بظُىلت مالئمت إلالابلت اخخُاحاث هره اإلاشسوناث 
ً
وفػال

ًخهثر ئوشاء هره  أن جبادز البىىن ئلى حغؿُت الجصء الري ال ٌغؿى منها بىاطؿت مطادز طُىلت وافُت ختى ال

ز نليها الحطىٌ نلى اللسوع واغؿسث ئلى 
ّ
اإلاشسوناث، هما أن الدولت كد جخهسع إلاىحاث الخطخم ئذا حهر

. ئضداز هلد وزقي لخغؿُت هفلاتها والتزاماتها 

 

. أهداف ئدازة الظُىلت: اإلاؿلب السابو

:   ئن ئدازة البىً حظتهدف نىد ئدازتها للظُىلت جدلُم ماًلي 

جىفحر وظبت ؤلاخخُاؾي اللاهىوي ووظبت الظُىلت اللاهىهُت ،وذلً اطخجابت للاهىن جىكُم البىىن والائخمان  .1

 حهسع للهلىباث مً حاهب البىً اإلاسهصي اإلاطسي ، والتي جطل ئلى خد مىو البىً مً الخىطو في 
ّ
في مطس وئال

  .الخىقُف بمىذ كسوع حدًدة ختى حظخىفي اليظبت اإلاؿلىبت

ئشبام خاحاث ؤلاكساع وجربرباث الىدائو وذلً طىاء واهذ خاحاث ؤلاكساع مىطمُت      أو غحر مخىكهت،  .2

 .أو واهذ الىدائو غحر مظخلسة ومخللبت

بشيل فجائي ودون جىكهاث مظبلت، وبالخالي ًخؿلب جمىذ  اكخىاص الفسص اإلاسبدت غحر اإلاخىكهت والتي  .3

ألامس غسوزة جىافس الظُىلت اليافُت الطخغاللها طىاء وان ذلً مً خالٌ خاحت نمُل البىً ئلى كسوع، أو مً 

ل فىزي ت مىاجُت جدخاج ئلى جمٍى  . خالٌ فسص اطدثماٍز

مىاحهت الكسوف الؿازئت غبر اإلاخىكهت وغحر الىازدة في الخؿت، خُث هجد أهه زغم وحىد خؿـ للظُىلت  .4

 أن البىً كد ًىاحه بكسوف ؾازئت جدنىا ئلى وحىد جدفلاث هلدًت خازحت ، مثلما هى الحاٌ نىد وكىم 
ّ
ئال

 .اغؿساب أو جطفُت وشاؽ هام في اإلاىؿلت التي ٌهمل فيها البىً

ل الىمى في ألاضىٌ في قل الحاالث اإلاخىكهت دون كُىد أو نىائم هاججت نً الافخلاز ئلى ألامىاٌ  .5  (1 ).جمٍى

                                                 
   .84  ص 2002 - 2001- حامهت نحن شمع- ولُت الخجازة" ألاطىاق واإلاإطظاث اإلاالُت " هادًت أبى فخسة – طُد الهىازي .  د(1)
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  ت  : أهداف ئدازة الظُىلت في البىىن الخجاٍز

ًجب نلى البىً الخجازي في قل الكسوف اإلاهاضسة ؤلاخخفاف بظُىلت وافُت لخغؿُت أزبو خاالث جمثل 

 (1): اإلاىاكف اإلاخخلفت اإلادخمل أن ًىاحهها البىً الخجازي وهي 

 الىغو الهادي للميشأة:  الحالت ألاولى. 

في هره الحالت جيىن الحالت مظخلسة في أطىاق ؤلائخمان اإلادُؿت بالبىً ، وحهمل بطىزة ؾبُهُت ولِظذ 

. هىان مشاول زئِظُت ًلابلها البىً 

  غغىؽ كطحرة ألاحل مهُىت نلى البىً :  الحالت الثاهُت. 

 جخمثل في ألاخدار اإلاهاهظت الغحر مخىكهت التي جلابل البىً مثل اهدشاف بهؼ الدًىن الظِئت    أو 

. اإلاشيىن في جدطُلها والتي جدظبب في ئًجاد شً مإكذ في أمان البىً 

  غغىؽ كطحرة ألاحل خاضت بالطىانت اإلاالُت الهامت :  الحالت الثالثت . 

ش في ألاطىاق اإلاالُت هدُجت ضدمت مهُىت مثل الػغىؽ اإلاالُت   جددر هره الػغىؽ هدُجت خدور حشَى

خذ ألاوزوبُت  الىخدة ألاوزوبُت الىلدًت  )الهاإلاُت مثل خسب الخلُج، أو غغىؽ مالُت مهُىت مثل أشمت ماطتًر

. أو أشمت حىىب شسق آطُا وما ئلى ذلً  (واإلاالُت

  لت ألاحل مخهللت بالبىً هفظه :  الحالت السابهت  .غغىؽ ؾٍى

جيخج هره الػغىؽ هدُجت خظائس الدشغُل اإلاظخمسة واإلاخخالُت في ألاحل اللطحر مّما ًإدي ئلى اخخماٌ فشل 

دخاج البىً ئلى طُاطت طُىلت مخخلفت ليل خالت مً الحاالث الظابلت هما جخخلف ملاًِع  البىً ، ٍو

. الظُىلت بيل منها 

  طُاطت الظُىلت الىاحب ئجبانها إلاىاحهت ول خالت مً الحاالث الظابلت . 

  (الىغو الهادي للميشأة  )اخخُاحاث اإلايشأة الهادًت : الحالت ألاولى.  

ل اإلاظخمس واإلاخؿىز ألنماٌ البىً ومخؿلباث الظىق  ًدبلىز هدف البىً في هره الحالت في جىفحر الخمٍى

إلالابلت الحد ألاكص ى مً الؿلب نلى اللسوع، وهره ألامىاٌ ًجب جىافسها بظهس مىاطب إلالابلت الىمى 

اإلاخىكو في اللسوع ودفو الالتزاماث اإلاظخدلت في مىانُد     اطخدلاكها، باإلغافت ئلى ذلً ًجب أن ًيىن 

. البىً مظخهد للؿلب الهادي والؿلب الغحر نادي لؿلباث أصحاب الىدائو الىباز 

  الػغىؽ كطحرة ألاحل باليظبت للبىً :  الحالت الثاهُت. 

في هره الحالـت ًجب جىافس الظُىلت اإلاىاطبت إلاىاحهت ألاخـدار الغحر مخىكهـت واللطـحرة ألاحل ، والتي 

 نلى مىاحهت 
ً
جإدي ئلى جخفُؼ الثلت في البىً في الظىق الىلدي، وهىا ًخؿلب اإلاىكف أن ًيىن البىً كادزا

هره الػغىؽ دون اللجىء ئلى الظىق الىلدي ودفو جيلفت ملابل ذلً بل ومىاحهت هره الػغىؽ بدون 

م ؤلاخخفاف ببهؼ ألاضىٌ الظائلت ؤلاغافُت   .الخهسع لخيلفت مهُىت، وذلً نً ؾٍس

  الػغىؽ كطحرة ألاحل الخاضت بالطىانت هيل :  الحالت الثالثت. 

                                                 
   .79- 77ص-    مسحو طبم ذهسه– هادًت أبى فخسة . د-  طُد الهىازي (1)
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 أن 
ً
وفي هره الحالت ًالخل أن ول البىىن جىاغل مً أحل مىاحهت هرا الىغو وهىا ًالخل أًػا

 لحماًتها مً الفشل ولهرا الظبب ًالخل أن الظُىلت التي اخخفل بها 
ً
ت جيىن مظخهدة دائما البىىن اإلاسهٍص

البىً في الحالت الثاهُت حهخبر مفُدة له و ًمىً ججاهل الحالت الثالثت دون جخىف و ذلً باليظبت إلدازة 

. الظُىلت 

  لت ألاحل باليظبت للبىً هفظه :  الحالت السابهت  .الػغىؽ ؾٍى

ال ٌهخمد البىً في جىفحر الظُىلت إلاىاحهت هره الحالت نلى ألاطىاق الىلدًت و مطادز الظُىلت كطحرة 

و بالخالي فان ئدازة أمىاٌ البىً إلالابلت هره الحالت ال جدخل جدذ ئدازة الظُىلت بل جخػو لظُاطت . ألاحل

. نامت و شاملت خاضت بالبىً لخجىب الطهىباث ؤلازادًت اإلاخهللت بخدلُم الهىائد 

ت أهم مً الظُىلت في الشسواث طىاء واهذ  وحدًس بالرهس أن مشيلت الظُىلت في البىىن الخجاٍز

ت  الخ ألهه في الىكذ الري جمثل الىدائو مهكم التزاماث البىً الخجازي و هي ًمىً أن ...الطىانُت أو الخجاٍز

جؿلب في أي وكذ ، هجد أن التزاماث الشسواث ألاخسي نبازة نً كسوع مً البىىن أو دًىن إلاىزدًً ، وهرا 

ٌهني أن البىً الخجازي ال ًمىىه الامخىام نً زد الىدائو ألصحابها أو ختى جأحُلها و ئال نسع هفظه لفلدان 

 .أّما الشسواث ألاخسي فُمىنها جأحُل زد دًىجها باالجفاق مو الدائىحن دون أي مخاؾسة . الثلت و خؿس ؤلافالض 

 

. وظب الظُىلت وكىاند اخدظابها: اإلابدث الثاوي 

ت ألاولى التي خددتها الظلؿاث الىلدًت والسكابُت للمطازف في وافت الدٌو  مً بحن اإلاهاًحر ؤلاختراٍش

 إلاىاءمت آحاٌ ومطادز وئطخهماالث ألامىاٌ ، هى مهُاز وظب الظُىلت الري ٌهىع اإلاهدالث الهامت 
ً
جؿبُلا

دبحن مً خاللها ما ئذا واهذ وظبتها  التي ٌظترشد بها البىً الخجازي في الخهسف نلى خالت الظُىلت نىده، ٍو

. مالئمت أو غحر ذلً لُهمل نلى حهدًلها بما ًدلم له الىفاءة في     وشاؾه 

 

. مإشساث الظُىلت: اإلاؿلب ألاٌو 

ت  ت، والتي جمخلً بالخالي خٍس مً أهم وظب الظُىلت التي ال ًفسغها البىً اإلاسهصي نلى البىىن الخجاٍز

هــبحرة في جسهُبها هي، وظبت السضُد الىلدي، وظبت الظُىلت الىلدًت، وظبت الظُىلت الهامت، وظبت الظُىلت 

. مً أزضدة الىدائو بالهمالث الحسة % 15الاخخُاؾُت، مهدٌ الظُىلت اليظبُت، وظبت اٌ 

   :(اإلاهدٌ الىلدي ) وظبت السضُد الىلدي  (1

ت نادة بيظبت مً الىلدًت ئلى الىدائو، حظمى السضُد الىلدي أو اإلاهدٌ   جدخفل البىىن الخجاٍز

ت هبحرة في جسهُب اإلاهدٌ الىلدي  ت خٍس الىلدي في غىء مهدالث السحب الُىمُت، وجملً البىىن الخجاٍز

ىت البىً نلى الىدائو واآلحي . لدحها :                            فالبهؼ ًـــسي أن جدظب هره اليظبت بلظمت الىلدًت بخٍص

الىلدًت          

=                      اإلاهدٌ الىلدي 

الىدائو 
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د نً مخؿلباث  بِىما ًسي البهؼ آلاخس أهه ًمىً ئغافت ألازضدة التي لدي البىً اإلاسهصي، والتي جٍص

ادة مً طلؿت البىً الخجازي في  اليظبت اللاهىهُت ئلى بظـ وظبت اإلاهدٌ الىلدي نلى ئنخباز أن هره الٍص

وبىفع اإلاىؿم فاهه ًجب ؾسح العجص في ألازضدة لدي                البىً اإلاسهصي . سحبها وهرا زأي مىؿلي

 مً السضُد الىلدي نلى أطاض أن ئطدُفاء ألازضدة لدي البىً اإلاسهصي له أهمُت 
ً
الىاحب اطدُفاؤها كاهىها

 (1) .كاهىهُت

 (2):  هىان زأي ًلىٌ أهه ًجب خظاب وظبت السضُد الىلدي مً خالٌ اإلاهادلت الخالُت 

 

. الىلدًت لدي البىً +  زضُد البىً لدي البىً اإلاسهصي                                                             

  =     وظبت السضُد الىلدي 

. الالتزامـاث ألاخـسي +        ئحمـالي الىدائـو                                                                                          

                                                                            

: وهسي أن اليظبت ألاخحرة حدًسة باالطخخدام لهدة أطباب هرهس منها

أهه ال ٌهلل أن ًدخفل البىً بأزضدة هلدًت لدي البىً اإلاسهصي وال جأخر في الحظبان ، فأخر هره  .1

ألازضدة ًدفو ئدازة البىً ئلى مساكبتها بطفت مظخمسة واطخخدامها بما ًإدي ئلى جدظحن الهائد بالبىً، 

 جخجاوش هره اليظبت، اليظب اإلاخهازف نليها
ّ
 .ومساناة أال

ؤلالتزاماث  (الىدائو / الىلدًت  )أخرث في الحظبان وهى ما أغفلخه اإلاهادلت الظابلت - ئن اإلاهادلت ألاخحرة  .2

 ، أو في اإلاظخلبل 
ً
خهحن نلى البىً الىفاء بها خاال ألاخسي وهي نبازة نً التزاماث جلترب مً ضفت الىدائو، ٍو

ب مثاٌ ذلً  الشُياث والحىالاث وخؿاباث ئنخماداث دوزٍت مظخدلت الدفو ، ألازضدة اإلاظخدلت : اللٍس

 .للبىىن واللسوع مً البىً اإلاسهصي 

مىً جدظحن وظبت السضُد الىلدي مً خالٌ ما ًلي   (3): ٍو

 .ئًدام هلىد حدًدة مً حاهب ألافساد واإلاىكماث  - أ

 .طداد كسوع طبم أن أكسغها البىً للهمالء - ب

  - ث
ً
 .الاكتراع مً البىً اإلاسهصي بػمان ألاوزاق اإلاالُت مثال

م ججمُد ؤلاخخُاؾاث - ر ادة زأض ماٌ البىً في شيل هلدي، ولِع نً ؾٍس  .ٍش

جدز ؤلاشازة باليظت لهره . وحىد زضُد دائً للبىً لدي البىىن ألاخسي ، هدُجت لهملُاث اإلالاضت - ج ٍو

الىلؿت أهه ال جأزحر لها نلى حجم السضُد الىلدي للبىىن مجخمهت، وئهما ًبدو الخأزحر نلى جىشَو هرا 

 .السضُد بحن البىىن

أضبذ نلى ول بىً ججازي أن ًدخفل لدي البىً اإلاسهصي وبدون فائدة بسضُد بيظبت مّما لدًه مً 

دددها مجلع ئدازة البىً اإلاسهصي ، وهـره اليظبت اللاهىهُت لإلخخُاؾي الىلدي ، ال جىخفؼ في  ودائـو ، ٍو

. في ألاوكاث الهادًت % 20مخىطؿها الُىمي خالٌ الشهس نً خد أدوى 

                                                 
  .180ص – مسحو طبم ذهسه –   د مدمد طهُد طلؿان (1)
. 191-190ص  -  2002– داز الجامهت الجدًدة لليشس – " ئدازة اإلاطازف" نبد الغفاز خىفي .   د(2)
  .82-81ص - 2000-اإلاىخب الهسبي الحدًث" جىكُم وئدازة البىىن " نبد الظالم أبى كدف .د- نبد الغفاز خىفي.  د(3)
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 :  وظبت الظُىلت الىلدًت  (2

هي جدٌ نلى مدي الىفاًت في الىلدًت الحاغسة لدي البىً، إلالابلت الاخخُاحاث الهاحلت اإلاترجبت نلى 

. ؾلباث السحب مً الىدائو

 )مو غسب الىاجج في (كُمت الىدائو جدذ الؿلب  )نلى  (الىلىد بالطىدوق  )وجدظب هره اليظبت بلظمت 

100 . ) (1) 

 : وظبت الظُىلت الهامت (3

ي – كدزة البىً نلى جدطُل اللسوع والظلفُاث لدي الهمالء – حهني الظُىلت الهامت   لخىاٍز
ً
وفلا

اطخدلاكها بدون خظازة في اللُمت، والخىاؤم بحن جدطُل هره اللسوع ومىذ كسوع وطلفُاث حدًدة ، 

لرلً ًخهحن نلى البىً دزاطت وجدلُل مىكف الهمالء، واطدبهاد مً ًخطح ندم كدزجه نلى طداد اللسع 

.  مً وظبت الظُىلت الهامت 

خم ذلً مً خالٌ دزاطت الخهامالث الظابلت مو الهمالء، ومساكبت نملُاث السحب وؤلاًدام للخهسف  ٍو

نلى أطلىب ئطخخدام اللسع، وهل اطخخدم في اإلاجاٌ الري مىذ مً أحله، ومخابهت مسهص الهمُل بطفت 

 (2). دوزٍت ختى ًمىً جلُُم طُاطاث مىذ ؤلائخمان، وحهدًلها ئذا ئكخػذ الػسوزة ذلً 

الشُياث جدذ + الىلىد بالطىدوق  ) ، بظؿه ٌشمل 100وجخيىن هره اليظبت مً هظس مػسوب في 

، أّما ملامه فُخيىن  (الاخخُاؾي اللاهىوي لدي البىً اإلاسهصي + الىدائو لدي البىىن واإلاساطلحن + الخدطُل 

ودائو البىن واإلاساطلحن + الشُياث والحىالاث اإلاظخدلت الدفو + الىدائو ألحل + الىدائو جدذ الؿلب  )مً 

 مً خؿاباث الػمان + لدي البىً 
ً
      (1)  (السضُد غحر اإلاغؿى هلدا

:  وظبت الظُىلت ؤلاخخُاؾُت  (4

جمثل خـ الدفام الثاوي الري ًلجأ ئلُه البىً ئذا انىشه جدبحر كدز الظُىلت الىلدًت إلاىاحهت السحب 

ل اإلاىطمي أو ؤلاكساع الري ال بد مىه أو ؤلاطدثماز في اإلاشسوناث الجدًدة الهامت التي ًخلّسز  الفجــائي أو الخمٍى

. ئكامتها فجأة

ت جىجم نً كظمت  خيىن مهدٌ الظُىلت الاخخُاؾُت مً وظبت مئٍى الظىداث + أذون الخصاهت  )ٍو

ت الجُدة + الحيىمُت  الشُياث والحىالاث + الىدائو ألحل + الىدائو جدذ الؿلب ) نلى  (ألاوزاق الخجاٍز

 مً خؿاباث الػمان + ودائو البىىن واإلاساطلحن لدي البىً + اإلاظخدلت الدفو 
ً
 (السضُد غحر اإلاغؿى هلدا

 . 100وغسب الىاجج في 

الخل هىا أن هظس هره اليظبت هى ذاث هظس وظبت الظُىلت الهامت .  ٍو

 : مهدٌ الظُىلت اليظبُت (5

ًدٌ نلى دزحت اإلاسوهت التي جخمخو بها ألاضىٌ الظائلت نىد البىً بمخخلف أهىانها     ودزحاتها ، 

باإلالازهت مو مجمىنت الالتزاماث التي ًخدملها البىً، وهي جفُد في مهسفت ما ًمىً ججىِبه في ألاضىٌ إلالابلت 

. الخىطو في وشاؽ البىً أو إلاىاحهت ألاشماث التي كد حهترغه في أي وكذ 

                                                 
  .162ص -  مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .   د(1)
ا كظ. د– نبد الغفاز خىفي .   د(2) ت– ولُت الخجازة – " أطىاق اإلااٌ " زطمُت كٍس   .40ص - 2000- حامهت ؤلاطىىدٍز
 .162ص-  مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .  د(1)
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لدز هرا اإلاهدٌ بدظاب مخىطـ وظبتي الظُىلت الهامت و الظُىلت ؤلاخخُاؾُت أي بجمههما  ٍو

 (2 ) .2وكظمتهما نلى 

 :مالث الحسة مً أزضدة الىدائو بالو% 15وظبت ألـ  (6

 في 
ً
خُث أوحب نلى حمُو البىىن اإلاسجلت لدًه  – 1981 ًىلُى 30أضدز البىً اإلاسهصي اإلاطسي كسازا

مً مجمىم أزضدة ودائو الهمالء بالهمالث الحسة بظهس ؤلاًدام ونلى أن ًبحن  % 15ؤلاخخفاف بيظبت – 

خػمً هرا البُان  أزضدة الهمالء : البىً ذلً في بُان ًلدمه للبىً اإلاسهصي مسة ول زالزت أشهس، ٍو

يي، ومهادلتها بالهملت  اإلادلُت ، وطهس الطسف الري جم به خظاب  بالهمالث الحسة، وملىمت بالدوالز ألامٍس

ت خظب الىمىذج الخالي   : اإلالابل بالهملت اإلاطٍس

 . 01الشيل 

........ البىً ألاهلي 

.......... بُان نً الىدائو بالهمالث الحسة نً شهس مازض 

 

يي
مٍس

ألا
الز 

دو
بال

ت 
ُم

لل
ا

ت . 
دلُ

اإلا
ت 

مل
له

 با
دٌ

ها
اإلا

ف 
طس

 ال
هس

ط

 ئحمالي أزضدة ودائو الهمـالء بالهمـالث الحـسة  .1

 مً الىدائـو بالهمـالث الحـسة  % 15وظبت ألـ  .2

 ( (1)بىد ×  % 15     ) 

  الىدائـو الظـابم ئًدانها لدي البىـً اإلاسهصي  .3

 للمسهص في 
ً
...      وفلا

  الىدائو التي ًخهحن ئًدانها لدي البىً اإلاسهصي  .4

 (. (3)بىد  – (2)بىد  )     

 ...

 ...

 

 ...

 

 ...

 ...

 ...

 

 ...

 

 ...

 ...

 ...

 

 ...

 

 ...

 

وشهد بصحت هرا البُان  

    اطم مىكو البُان                            الىقُفت                                    الخىكُو 

1. ...........                               ............                            ........ 

2. ...........                               ............                            ........ 

 
  .197نبد الغفاز خىفي ، مسحو طبم ذهسه ، ص . د: اإلاطدز 

 

                                                 
 .163ص – هفع اإلاسحو – مدمد طهُد طلؿان .  د(2)
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.  كىاند ئخدظاب وظب الظُىلت: اإلاؿلب الثاوي 

 إلاا حظفس نىه دزاطت  % 20ًخم اخدظاب وظبت الظُىلت بدد أدوى  .1
ً
مىً ئنادة الىكس في اليظبت وفلا ، ٍو

ل الالشم للؿاناث اليشاؽ  ألاوغام ؤلاكخطادًت والىلدًت والحاحت ئلى جىطو اإلاطازف في جلدًم الخمٍى

ؤلاكخطادي في خدود آمىت في خالت وحىد التزاماث كطحرة ألاحل مخلابلت بحن اإلاطازف ، ًإخر ضافي الخلاص 

ػاف ئلى البظـ أو اإلالام خظب الحاٌ  .بحن هره ؤلالتزاماث ٍو

خم اخدظاب اليظبت نلى أطاض اإلاخىطـ الُىمي ألًام الهمل الفهلُت خالٌ الشهس بهدف ئجاخت كدز مً  ٍو

. اإلاسوهت للمطسف في ئدازجه ألمىاله مو الحفاف نلى الحد ألادوى همخىطـ

جخػمً نىاضس البظـ ألازضدة  الظائلت أو التي ًخاح حظُِلها في ألاحل اللطحر دون أن ًخهسع   .2

ت إلاىاحهت اخخُاحاث  اإلاطسف  لخظائس ،ذلً أن لجىء اإلاطسف ئلى حظُِل أضل بلُمت أكل مً كُمخه الدفتًر

.   الظُىلت أمس له آزازه الظلبُت نلى اإلاسهص اإلاالي للمطسف 

 لؿبُهخه واكترع بػماهه ، ًخم اطدبهاد كُمت ألاضل اإلاسهىن مً  .3
ً
ئذا  جىفس للمطسف أضل طائل وفلا

 .نىاضس البظـ لهدم ئميان اللجىء ئلُه إلاىاحهت سحىباث الهمالء أو اإلاطازف

باليظبت لألزضدة لدي اإلاطازف في الخازج، فان انخبازها أزضدة طائلت باليامل أمس كد الًخفم  والىاكو ئذ  .4

 منها كد ًخمثل في ئًداناث مجمدة في ضىزة غؿاءاث انخماداث مظدىدًت أو ما ًمازلها
ً
ولرا ٌظدبهد .أن حاهبا

 
ً
 مً نىاضس اإلالام خُث الًمثل نبئا

ً
كُمت هره الغؿاءاث مً نىاضس البظـ، هما كد ٌظدبهد ملابلها أًػا

 .نلى طُىلت اإلاطسف

لت ألاحل ذلً أن الهبرة هي بالىغو ؤلاحمالي  .5 ال جخم الخفسكت في اإلالام بحن الىدائو اللطحرة ألاحل والؿٍى

 لشسوؽ 
ً
للمطسف وبامياهُاجه في ئدازة الظُىلت لدًه ، وذلً أهه زغم أن اخخالف آلاحاٌ أمس ملسز وفلا

 مً الىدائو الساسخ
ً
 أن ؾبُهت الخهامل حشحر ئلى أن حاهبا

ّ
 Core (ة لدي اإلاطـسف ـالخهاكد مو الهمالء ، ئال

deposits ( ًخمثل في الىدائو جدذ الؿلب وخظاباث الخىفحر . 

 نلى وغو الظُىلت لدًه ، ال جلخطس الالتزاماث الىاحب مىاحهتها مً كبل اإلاطسف،  .6
ً
والتي كد حشيل نبئا

 ئلى الالتزاماث غحر اإلاباشسة خاضت في خالت ئضداز  (الخطىم )نلى نىاضس ؤلالتزاماث اإلاباشسة 
ً
وئهما جمخد أًػا

اإلاطسف خؿاباث غمان جهائُت غحر مىفىلت مً مطازف خازحُت جخمخو بدزحت مالءة نالُت أو غحر مغؿاة 

 مً هره 
ً
 مً اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا

ً
 لدي اإلاطسف ، ولرلً ًجب جػمحن نىاضس اإلالام حاهبا

ً
هلدا

  % 50 )الخؿاباث 
ً
 .(مً اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا

أّما ئذا واهذ خؿاباث الػمان النهائُت مىفىلت مً مطسف مدلي مهما ازجفهذ دزحت مالءجه نلى ول مً 

مً  % 100اإلاطسفُحن ، اإلاطسف ؾالب ئضداز خؿاب الػمان و اإلاطسف اإلاطدز له ، أن ًػمً اإلالام 

. اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا 

 إلقهاز الظُىلت لدي  .7
ً
 ألزس ؤلاًداناث اإلاخبادلت بحن اإلاطازف اإلادلُت نلى وظبت الظُىلت ، وججىبا

ً
ججىبا

وخداث الجهاش اإلاطسفي بدزحت جفىق الحجم الحلُلي لها ، ًدزج ضافي اإلاظخدم نلى اإلاطازف اإلادلُت 

 منها ألازضدة اإلاظخدلت لها غمً نىاضس البظـ أو الهىع ، أي ئدزاج 
ً
ألازضدة لدي اإلاطازف مظدبهدا
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ادة ألازضدة اإلاظخدلت نلى اإلاطسف اإلاهني  ضافي اإلاظخدم للمطازف اإلادلُت غمً نىاضس البظـ في خالت ٍش

 (1). لطالح اإلاطازف ألاخسي نً اإلاظخدلت له لدحها 

  نىاضس بظـ وملام وظبت الظُىلت: 

 : بظـ وظبت الظُىلت  ( أ)

 أزضدة هلدًت. 

  ألازضدة لدي البىً اإلاسهصي. 

 أذون نلى الخصاهت. 

  ٌ  .         أوزاق مالُت كابلت للخداو

 ضافي ألازضدة كطحرة ألاحل اإلاظخدلت نلى اإلاطازف في البلد اإلاهني . 

  ت كابلت ت مخطىمت حظخدم الدفو خالٌ زالزت أشهس، وأوزاق ججاٍز شُياث مشتراة ، وأوزاق ججاٍز

 .إلنادة الخطم لدي البىً اإلاسهصي 

. ٌظدبهد مً بظـ اليظبت ألاضىٌ الػامىت للسوع خطل نليها اإلاطسف

 : ملام وظبت الظُىلت ( ب)

 ودائو الهمالء. 

 ضافي ألازضدة كطحرة ألاحل اإلاظخدلت للمطازف. 

 شُياث مظخدلت الدفو. 

 50 %   مً خؿاباث الػمان النهائُت غحر اإلاىفىلت مً مطازف خازحُت 
ً
مً اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا

 . جخمخو بدزحت مالءة نالُت 

  100 %نلى ؾلب اإلاطازف 
ً
 مً خؿاباث الػمان النهائُت الطادزة بىاءا

ً
 .مً اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا

 

.  ئدازة اإلاسهص الىلدي في البىً: اإلاؿلب الثالث

ت في وغو الػماهاث الالشمت لخىفحر   نلى طلؿت البىىن اإلاسهٍص
ً
ئن اللىاهحن اإلاطسفُت جىظ دائما

 (1): الظُىلت ولرلً هلىم بدظاب اليظبخحن اللخحن ٌظخخدمهما البىً اإلاسهصي إلامازطت هره الظُؿسة وهما 

.                 ـ  وظبت ؤلاخخُاؾي اللاهىوي

.                ـ  وظبت الظُىلت اللاهىهُت  

 

 

 

 

                                                 
 "   ألاوزاق الطادزة نً اللجىت الهسبُت للسكابت اإلاطسفُت  " 1997ضىدوق الىلد الهسبي ، ؤلاحخمام الظابو  (1)

ي    -www.amf. Org.ae /v Arabic / show page www .google.com   .2007 / 02 /05  بخاٍز
  .170- 165ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .  د(1)
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ً
. وظبت ؤلاخخُاؾي اللاهىوي:  أوال

 لللاهىن زكم 
ً
 ، واللسازاث الطادزة مً مجلع ئدازة البىً اإلاسهصي، جدخفل 1957 طىت 163 وفلا

وئذا . البىىن بأزضدة لدي البىً اإلاسهصي وبدون فىائد بيظبت مهُىت مً الىدائو التي ًدّددها البىً اإلاسهصي 

 حاش مجلع ئدازة البىً  % 5حاوش العجص 
ً
مّما ًجب أن ًيىن نلُه السضُد، وئذا اطخمس العجص إلادة ججاوش شهسا

اإلاسهصي أن ًفسع نلى البىً الخجازي ندم ئنؿاء أي كسوع حدًدة ختى ًخم اطدُفاء الىلظ باإلغافت ئلى 

. حصاء مالي

 بخهدًل بهؼ أخيام كاهىن البىىن وؤلائخمان 1984 لظىت 50 اللاهىن زكم 1984 مازض 31وضدز في 

خُث – وحهمىا كاهىن البىىن وؤلائخمان  – 1975 لظىت 130 وكاهىن البىً اإلاسهصي زكم 1957 لظىت 163زكم 

 42ندلذ الهلىباث اإلاالُت نلى مخالفاث وظبتي الاخخُاؾي          والظُىلت، فاطدبدلذ الفلسة ألاولى مً اإلاادة 

جحز خطم مبلغ مً السضُد الدائً للبىً الخجازي اإلاخالف ال ًجاوش وظبت العجص مً  بىظ حدًد ، ٍو

ألازضدة اإلالابلت ليظبت الظُىلت أو وظبت الاخخُاؾي حهادٌ أنلى طهس فائدة مدًىت مهلىت مً البىً اإلاسهصي 

 مً الىظ اللدًم الري وان ًلطس الجصاء اإلاالي نلى مخالفت 
ً
نً الفترة التي خدر فيها العجص، وذلً بدال

وظبـت الاخخُـاؾي فلـ وفي خدود 
4

1
. مً العجص % 

ؿلب البىً اإلاسهصي أن جدظب وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي واآلحي : ٍو

 

ألازضدة لدي البىً اإلاسهصي                                                                              

= وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي 

       ئحمــــالي الىدائـــو                                                                                     

 

شمل ملام اليظبت البىىد الخالُت التي جػاف ئلى ئحمالي الىدائو والتي جلترب مً ضفت الىدائو  : َو

 

      ألازضدة لدي البىً اإلاسهصي                                                                                    

= وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي 

شُياث وخىالاث وخؿاباث دوزٍت مظخدلت +                ئحمالي الىدائو                                                         

الدفو 

مبالغ ملترغت مً البىً اإلاسهصي + ألازضدة اإلاظخدلت للبىىن         +                                                                 

 

ئن  )ًالخـل أن البىـً اإلاسهـصي ًؿلب ئغافت اإلابالغ التي اكترغها البىً مىه ئلى ملام هره اليظبت 

 . (وحدث 

: مثـاٌ 

فان البىً الري لدًه ودائو  % 25ئذا واهذ وظبت ؤلاخخُاؾي اللاهىوي التي ًفسغها البىً اإلاسهصي هي 

كهس ذلً في .  حىُه زضُد بدون فىائد 25.000 حىُه ًجب أن ًىدم لدي البىً اإلاسهصي 100.000بملداز  ٍو

: اإلاحزاهُت واآلحي 
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 أضىٌ                           خطىم 

 ودائو 100.000                                         أزضدة لدي البىً اإلاسهصي           25.000                    

.   أضىٌ أخسي 75.000                             

 

 

 

: فاذا واهذ اإلاحزاهُت واآلحي 

                        أضىٌ                                    خطىم

  ودائو 70.000                                       أزضدة لدي البىً اإلاسهصي   15.000

   شُياث وخىالاث مظخدلت الدفو10.000

   مظخدم للبىىن 20.000                                             أضىٌ أخسي               85.000

 

ا واهذ وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي 
ّ
 حىُه لدي البىً اإلاسهصي 10000فاهه مً الػسوزي ئًدام  % 25وإلا

خُث أن اليظبت الفهلُت التي  ( % 25 ) حىُه الطدُفاء اليظبت اللاهىهُت 25000بدُث ًطبذ السضُد لدًه 

 (. 100000+ 15000 )فلـ  % 15ًدخفل بها هي 

 
ً
 دوزٍا

ً
سا يشس البىً ألاهلي جلٍس ت  )ٍو ًبحن فُه وظبت  (في هامش اإلاحزاهُت اإلاجمهت البىىن الخجاٍز

 . (اللاهىهُت والفهلُت  )الاخخُاؾي 

ل   % ) 20 هي 1966 ومً اإلاهلىم أن وظبت ؤلاخخُاؾي اللاهىوي التي ًدخمها البىً اإلاسهصي ابخداءا مً أفٍس

ل ئلى  (وظبت ًىمُت  % 25 فان اليظبت اطخلسث نىد 1978و ابخداءا مً نام  % 15وجىخفؼ في أوكاث الخمٍى

.  نلى أطاض اإلاخىطـ الحظابي لليظبت نً أًام الهمل خالٌ الشهس 

ت ئلى ئدازة الاخخُاؾي الىلدي بىفاءة فلِع مً الحىمت  وحظعى ؤلادازة الىاهػت في البىىن الخجاٍز

 حهسع البىً للهلىباث التي 
ّ
الاخخفاف لدي البىً اإلاسهصي بسضُد ًلل نً وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي و ئال

ىكهها البىً اإلاسهصي هما أهه لِع مً الحىمت الاخخفاف لدي البىً اإلاسهصي بسضُد  ًفسغها كاهىن البىىن ٍو

د نً الاخخُاؾي اللاهىوي ألن مهىاه غُام أزباح ، وان مً اإلامىً نلى البىً جدلُلها ئذا ما جم جىقُفها  .  ًٍص

ولىً البىً  % 25 حىُه و أّن وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي 100000لىفسع أن الىدائو لدي البىً هي 

 حىُه أهثر مً الالشم ئذا وان نائد 2000 حىُه أي بـ 27000الخجازي ًدخفل بسضُد لدي البىً اإلاسهصي بـ 

ادة إلادة طىت مهنى ذلً أهه غام نلى البىً الخجازي  % 10ؤلاطدثماز   حىُه 200واطخمسث هره الٍص

(2000×10/100  .)

واطدُفاء الاخخُاؾي اللاهىوي لدي البىً اإلاسهصي ًدخاج ئلى ئدازة، ذلً أن هىان ندة نملُاث حغُحر 

ادة الىدائو أو هلطاجها مثل ادة أو بالىلطان باإلغافت ئلى ٍش :  زضُد البىً الخجازي لدي البىً اإلاسهصي بالٍص
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فمً اإلاهسوف أن الشُياث اإلاسحىبت نلى البىىن جخطم مً خظاب جلً : نملُاث اإلالاضت بحن البىىن

ئن هدُجت اإلالاضت جإزس نلى زضُد . البىىن لدي البىً اإلاسهصي هما جػاف الشُياث اإلادطلت لطالح البىىن

ادة أو بالىلطان  . البىً لدي البىً اإلاسهصي طىاء بالٍص

مً الحيىمت لحظاب بىً مً البىىن خُث أن أمىاٌ الحيىمت مىدنت لدي : نملُاث ئغافت أمىاٌ مىدنت

ت لحظاب الحيىمت  . البىً اإلاسهصي بانخبازه بىً الحيىمت و باإلاثل أًت أمىاٌ جلُد نلى خظاب البىىن الخجاٍز

ئن ما ٌظهل ئدازة الاخخُاؾي الىلدي هى أن اليظبت التي ًدخمها البىً اإلاسهصي نلى أطاض مخىطـ 

أًام الهمل في الشهس ـ ولِع نلى أطاض ًىمي ـ بدُث ئذا اهخفػذ اليظبت في ًىم     أو في ندة أًام أمىً 

ؼ الىلظ في باقي ألاًام دون خاحت ئلى هلل فهلي لألمىاٌ مً وئلى البىً اإلاسهصي   .حهٍى
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 01  الجدٌو 

 ...طىت... بُان وظبت الاخخُاؾي خالٌ شهس

 وظبت الاخخُاؾي= اإلالام ÷ البظـ 

 في 
ً
سا ... طىت .... جدٍس

                       اطم مىكو البُان                                  الخىكُو 

 

 

 

ي  أزضدة لدي الخاٍز

البىً اإلاسهصي 

شُياث 

وخىالاث 

% اإلاجمىم ودائو مظخدم للبىىن 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

اإلاخىطـ 

الُىمي ألًام 

الهمل خالٌ 

 الشهس

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 ـ

ـ 

ـ 

 ـ

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 ـ

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 ـ

ـ 

ـ 

 ـ

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 
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وظبت الظُىلت اللاهىهُت  : زاهُا 

، و في 
ً
أنؿى كاهىن البىً للبىً اإلاسهصي طلؿت وغو كىاند في مجاٌ السكابت نلى البىىن     نمىما

مجاٌ الظُىلت ًلىم البىً اإلاسهصي بخددًد وظبت وهىم ألامىاٌ الظائلت التي ًجب أن جدخفل بها البىىن 

ت  (1). الخجاٍز

ساكب البىً هره اليظب أزبو مساث في الشهس، و التي جطل في اإلاخىطـ   % 30ٍو
ً
و جدظب وفلا

.  للمهادلت آلاجُت

السضُد البظـ 

أزضدة هلدًت  - 

أزضدة ؾسف البىً اإلاسهصي  - 

ذهب  - 

شُياث وخىالاث ووىبىهاث أوزاق مالُت ونمالث أحىبُت جدذ الخدطُل       - 

أذون نلى الخصاهت  - 

ت نادًت مخطىمت -    ( أشهس3)أوزاق ججاٍز

أوزاق خيىمُت أو ألاوزاق اإلاػمىهت منها  - 

اإلاظخدم نلى البىىن  - 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

 

ـ 
.                                                          الطافي (ضافي كُمت ألاضىٌ الظابلت  )ًخطم اللسوع بػمان ألاضىٌ الظابلت 

ئحمالي 

 اإلالام 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

ـ 

شُياث و خىالاث و خؿاباث انخماد دوزٍت مظخدلت الدفو  

 اإلاظخدم للبىىن  

ت   الىدائو بالهملت اإلاطٍس

اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا مً خؿاباث الػمان اإلاطدزة  

                                                           ئحمالي اليظبت 

    وهي ضيىن 
ً
أهكس ئلى بظـ وظبت الظُىلت طخالخل أن ولها أضىٌ طائلت ، فاألذون نلى الخصاهت مثال

 ألاوزاق 
ً
 مثلها في ذلً أًػا

ً
لها ئلى هلدًت بظسنت ودون خظازة بخاجا مدًىهُت نلى وشازة الخصاهت مً اإلامىً جدٍى

ي اطخدلاق مددد فاهه ًمىً الحطىٌ نلى كُمتها  الحيىمُت فهي أوزاق مػمىهت وختى ئذا واهذ ذاث جاٍز

 مً البىً اإلاسهصي 
ً
 اإلاظخدم نلى البىىن فهي مبالغ ًمىً سحبها دون جأخحر. فىزا

ً
 ...ومثل ذلً أًػا

ت  هخبر البىً اإلاسهصي أن ألاوزاق الخجاٍز اإلاخطىمت واإلاظخدلت الدفو في خالٌ زالزت  (الىمبُاالث  )َو

 طائلت
ً
. أشهس مً ألاضىٌ الظائلت أّما ما شاد نً زالزت أشهس فال حهخبر أضىال

                                                 
 .177-171ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د(1)
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وهدً هالخل أن البىً اإلاسهصي ًؿلب خطم اللسوع التي مىدها البىً اإلاسهصي للبىً الخجازي 

 للبىً الخجازي ؾاإلاا اكترع بػماجها وهرا 
ً
بػمان أي مً جلً ألاضىٌ ، فهره ألاضىٌ الحهخبر في الىاكو مليا

. ؾبُعي

 نلى ئنخباز 
ً
 أن البىً ًؿالب بأن جػاف مبالغ خؿاباث الػمان التي لم جدفو هلدا

ً
هما هالخل أًػا

 زبما ًلو نلى البىً الخجازي 
ً
 نلى البىىن . أجها جمثل التزاما

ً
ئن فىسة البىً اإلاسهصي هىا هى أن ًػو كُدا

ت ليي جخىطو في ؤلالتزاماث الهسغُت في خالت ما ئذا لم ًىف الهمالء بالتزاماتهم اإلاسجبؿت بخؿاباث  الخجاٍز

. غماجهم لدي الجهاث ألاخسي 

 (1): مً ميىهاث بظـ اليظبت الظابلت ماًلي  * 

ىت البىً-  أ دظب : الىلدًت بخٍص ىت البىً السئِس ي وفسونه إلاىاحهت ؾلباث       السحب، ٍو وهي اإلاىحىدة بخٍص

زضُد الىلدًت في أي وكذ وذلً باغافت أو ؾسح الفسق بحن ؤلاًداناث واإلاسحىباث الىلدًت في أي لحكت ئلى 

 لى أزدها مهسفت زضُد الىلدًت في جهاًت الُىم فاهىا هدبو ماًلي . زضُد الىلدًت الظابم
ً
: فمثال

 .جددًد زضُد الىلدًت في جهاًت الُىم الظابم  .1

مهسفت الفسق بحن ؤلاًداناث الىلدًت و اإلاسحىباث الىلدًت في جهاًت هرا الُىم، فلد ًيىن هرا الفسق  .2

 
ً
ً  أو طالبا

َا
 . مىحبا

 .هطل ئلى زضُد الىلدًت في جهاًت الُىم (1)ئلى بىد  (2)باغافت بىد  .3

 

فُد هرا السضُد في ملابلت اإلاسحىباث دون حهؿُل أو جطفُت لبهؼ ألاضىٌ ألاخسي ألاكل طُىلت .  ٍو

لها ئلى هلدًت  (طبائً)نبازة نً الرهب الحس : الرهب-   ب ت الرهبُت ، خُث ٌظهل جدٍى وال – والهمالث الخرواٍز

كهس بمحزاهُت البىً بظهس الشساء أو  ًجب اإلابالغت في هرا البىد ، ألهه ًمثل هلدًت ناؾلت بدون جىقُف ، ٍو

 .         الظىق أحهما أكل

ت-   ج ت التي حظخدم الدفو – ًخػمً هرا البىد و الري ًدخل في خظاب اليظبت : ألاوزاق الخجاٍز ألاوزاق الخجاٍز

حن نلى   ألاكل  ) أشهس نلى ألاهثر و مظخىفُت الشسوؽ 3خالٌ  هخبر هرا البىد مً أهم . (وحىد ئمػائحن ججاٍز َو

ل اليشاؽ ؤلاكخطادي بدظُِل حصء مً زأض اإلااٌ الهامل  ظاند في جمٍى  ، َو
ً
 مىاطبا

ً
بىىد الظُىلت و ًدلم زبدا

 .    للمىكماث الهامت و الخاضت

وجيىن  (غحر الحيىمُت  )فهـي أهثـس طُىلــت مً غحرها : ألاوزاق اإلاالُت الحيىمُت و اإلاػمىهت منها و أذون الخصاهت-  د

 مً مدفكت ألاوزاق اإلاالُت ، و ًمىً خطم أذون الخصاهت ختى 
ً
 هاما

ً
ي الاطخدلاق10حصءا .   أًام طابلت لخاٍز

و هي جمثل مظخدلاث البىً لدي البىىن ألاخسي لم ًخم جدطُلها : شُياث و أوزاق مالُت جدذ الخدطُل-  هـ

 .ولرلً فهي جكهس بمحزاهُت البىً. بهد

 (1): مً ميىهاث ملام اليظبت الظابلت ماًلي * 

                                                 
 .85 – 84ص– مسحو طبم ذهسه – نبد الظالم أبى كدف .د– نبد الغفاز خىفي . د(1)
 . 86- 85ص –  مسحو طبم ذهسه – نبد الظالم أبى كدف . د- نبد الغفاز خىفي .  د(1)
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جمثل هره أوامس وحهلُماث ًخللاها البىً مً نمالئه : الشُياث والحىالاث والظىداث اإلاظخدلت الدفو - أ

ً ، أي أجها جمثل الالتزاماث نلى البىً لطالح اإلاظخفدًً ومسفم بطىزة شًُ نلى الىمىذج . للدفو آلخٍس

:           الخالي

 

 02الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 176ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د: اإلاطدز

 

ت : مظخدم البىىن - ب ت أخسي خُث ًخم حظٍى ت أو غحرها ولطالح بىىن ججاٍز طىاء في شيل خظاباث حاٍز

د)الشُياث ، والحىالاث   أو بالبًر
ً
ػاف ئلى  (كد جخم هره جلغسافُا م غسفت اإلالاضت بالبىً اإلاسهصي، ٍو نً ؾٍس

. ما طبم الىدائو التي ًخللاها البىً لحظاب البىً اإلاسهصي، وهرلً ألازضدة الخاضت بالبىىن اإلاخخّططت

 نلى البىً مً كبل الجهاث التي ضدز : الجصء غحر اإلاغؿى مً خؿاباث الػمان- ج
ً
خُث ٌهخبر ذلً التزاما

 ئلى أن ٌظترد الخؿاب أو ًىفر الهمُل الالتزام 
ً
كل كائما  ًمىً به . لطالحها خؿاب الػمان ٍو

ً
ووهؿي همىذحا

 .خظاب وظبت الظُىلت طىاء باليظبت للمسهص السئِس ي للبىً أو الفسم ألغساع اإلاخابهت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19/     /     حترير يف       .................... ........ االسم 
........... رقم ............ بنك ....................مليم جنيه 

............... فرع 
/ .... مبوجب هذا الشيك ادفعوا األمر أو إذن السيد  

........ مبلغ 
 اإلمضاء....................                          رقم احلساب 
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  03 الشيل 

. بُان وظبت الظُىلت في جهاًت ألاطبىم

 .19/   /  اإلاىافم    ... طىت ... نً شهس 

أزضدة اإلالام م أزضدة البظـ م 

(1 )

(2 )

( 3 )

 

(4 )

(5 )

هلدًت 

اإلابالغ اإلاىدنت لدي البىً 

. وشازة اإلاالُت/ اإلاسهصي 

شُياث وخىالاث جدذ 

الخدطُل 

مظخدم نلى البىً 

أزضدة لدي البىً اإلاسهصي 

اإلاطسي                       اإلاجمىم  

 (1 )

 

(2 )

 

(3 )

(4 )

(5 )

شُياث وخىالاث مظخدلت الدفو 

مظخدم )ودائو مخبادلت للبىىن

 (البىىن

ت  ألاحىبُت / ودائو بالهملت اإلاطٍس

اللُمت غحر اإلاغؿاة مً خؿاباث 

غمان مطدزة 

 

 اإلاجمىم 

 

  

=                 % وظبت الظُىلت نً ألاطبىم الحالي 

=                      =   % وظبت الظُىلت نً ألاطبىم الظابم 

........ فسم ........                                                           اطم البىً 

.             الخىكُو

 . 196ص – مسحو طبم ذهسه – نبد الغفاز خىفي . د: اإلاطدز

 

 (1): وشحر في الطدد مسة أخسي ئلى وظبخا الاخخُاؾي و الظُىلت و اليظب اإلاىاقسة ليل منها   هما ًلي

 جلىم وظبت الاخخُاؾي بدوزها في غبـ الخىطو الىلدي هما جىفس وظبت : وظبخا الاخخُاؾي والظُىلت

 
ً
 مىاجُا

ً
دُذ مىاخا الظُىلت وهرلً غىابـ مىذ الائخمان غماهاث لألداء اإلاطسفي الظلُم مّما ٌشُو الثلت ٍو

 .لالطدثماز والخىمُت الاكخطادًت بىحه نام

ت وبىىن الاطدثماز وألانماٌ التي جخهامل بالهملت اإلادلُت  وفي هرا الطدد جلتزم ول مً البىىن الخجاٍز

مً اإلاخىطـ الُىمي % 25بيظبت الجلل نً – بدون فائدة – باالخخفاف باخخُاؾي هلدي لدي البىً اإلاسهصي 

بِىما ًلتزم بىً . ألزضدة الىدائو جدذ الؿلب و الىدائو التي جلل أحاٌ ئطخدلاكها نً طيخحن بالهملت اإلادلُت

ت و بىً الخهمحر و ؤلاطيان باالخخفاف باخخُاؾي هلدي لدي البىً اإلاسهصي  الخىمُت الطىانُت و البىىن الهلاٍز

مً الخجاوش في اإلاخىطـ الُىمي ألزضدة الىدائو جدذ الؿلب و % 25بيظبت الجلل نً – بدون فائدة – 

الىدائو التي جلل أحاٌ ئطخدلاكها نً طيخحن بالهملت اإلادلُت نً ئحمالي زأض اإلااٌ اإلادفىم ليل بىً 

                                                 
اكظ . د– نبد الغفاز خىفي .   د(1)  .45 -44ص– مسحو طبم ذهسه - زطمُت كٍس
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مً ودائو نمالئها بالهمالث % 15هما جلتزم وافت البىىن الهاملت في مطس باًدام وظبت . واخخُاؾُاجه اإلاسجلت

هرلً جخػو البىىن . ألاحىبُت لدي البىً اإلاسهصي ملابل طهس الفائدة الظائد في طىق لىدن إلادة زالزت أشهس

ت ليظبت طُىلت كدزها  %. 14، ًالخل أن وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي جطل في الىكذ الحاغس  % 30الخجاٍز

  خظاب وظب الظُىلت: 

 
ً
 بغسع بُان هُفُت خظاب وظبت الظُىلت نملُا

ً
 محزاهُت مبظؿت لبىً . وهؿي فُما ًلي مثاال

ً
وهلدم أوال

جدز مالخكت أن اإلاحزاهُاث . ججازي افتراض ي وظمُه بىً الفُىم ، زم هخهسع ليظب الظُىلت اإلاخخلفت  ٍو

 نلى وشسها  )اإلايشىزة في الصحف  
ً
ال جدىي هره الخفطُالث  (مىر أن أضبدذ البىىن مجبرة كاهىها

ت هما ًلاٌ ، وبالخالي  ال ًمىً جدلُلها وجفظحرها بشيل فهاٌ لرلً فان اإلاحزاهُت الافتراغُت . ألغساع طٍس

  (2). الخالُت ضّممذ ألغساع حهلُمُت و ًمىً اطخخدامها إلدازة البىً ذاجه

 
 . 164 – 163 ص– مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د: اإلاطدز 

 

                                                 
  .164 – 163ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .   د(2)

محزاهُت بىً الفُىم 

31/12/1992 

بمالًحن الجىيهاث 

خطىم أضىٌ 

2 

14 

19 

 -

6 

7 

1 

 

 

10 

50 

1 

هلدًت 

أزضدة لدي البىً اإلاسهصي 

أزضدة لدي البىىن 

أذون خصاهت 

أوزاق مالُت خيىمُت 

أوزاق مالُت أخسي 

ت مخطىمت أحل )أوزاق ججاٍز

 ( أشهس3اطخدلاكها 

كسوع بػمان 

كسوع بدون بػمان 

أضىٌ أخسي 

مجمىم ألاضىٌ 

1 

6 

1 

20 

30 

30 

 

 

20 

2 

زأض اإلااٌ 

اخخُاؾاث 

أزباح الهام اإلاىخهي 

مظخدم للبىىن 

ت  ودائو حاٍز

ودائو جىفحر 

 

ودائو ألحل 

خطىم أخسي 

110 110 

التزاماث نسغُت  1التزاماث نسغُت مغؿاة  1
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:   وظبت الاخخُاؾي اللاهىوي (1

 =   وظبت الاخخُاؾي الفهلُت لبىً الفُىم 

 

            

 

                                  

فاذا كازها هره اليظبت الفهلُت باليظبت اللاهىهُت التي ًدددها البىً اإلاسهصي في آخس وشسة     له وهي 

 بمخؿلباث الاخخُاؾي اللاهىوي و نلُه ئًدام هلدًت لدي البىً اإلاسهصي أخلهىدشف بأن بىً الفُىم % 25

 ملُىن حىُه وهى 25ئن اإلابلغ اإلاؿلىب ئًدانه لدي البىً اإلاسهصي . الطدُفاء مخؿلباث الاخخُاؾي اللاهىوي

 فان إلاجلع ئدازة البىً اإلاسهصي . وهي اليظبت اللاهىهُت% 25ًمثل 
ً
ئن هرا العجص ئذا اطخمس إلادة ججاوش شهسا

أن ًفسع نلى البىً الخجازي هرا ندم ئنؿاء كسوع حدًدة ختى ًخم اطدُفاء الىلظ ، باإلغافت ئلى 

 
ً
.  الجصاء اإلاالي اإلافسوع كاهىها

هدظب وظبت الظُىلت الفهلُت في بىً الفُىم في غىء جسهُب اليظبت الظابم : وظبت الظُىلت اللاهىهُت (2

. الري خدده البىً اإلاسهصي 

                 البظـ    اإلالام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 -

 

42 

 

2 

14 

         -

 -

 

        -

1 

 

6 

19 

أزضدة هلدًت  

أزضدة لدي البىً اإلاسهصي  

ذهب 

شُياث وخىالاث ووىبىهاث أوزاق 

مالُت جدذ الخدطُل 

أذون نلى الخصاهت 

ت نادًت مخطىمت       3)أوزاق ججاٍز

 (أشهس

أواق مالُت خيىمُت  

اإلاظخدم نلى البىىن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 -

 

 

20 

80 

 -

 

 

 

 

 

 

شُياث و خىالاث       

وخؿاباث انخماد دوزٍت 

مظخدلت الدفو  

اإلاظخدم للبىىن  

ت   الىدائو بالهملت اإلاطٍس

 مً 
ً
اللُمت غحر اإلاغؿاة هلدا

خؿاباث الػمان اإلاطدزة  

ئحمالي 

ًخطم اللسوع بػمان ألاضىٌ 

الظابلت    

ضافي كُمت ألاضىٌ الظابلت  

ئحمالي 

 

اليظبت الفهلُت   % 42

 . 174ص– مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د: اإلاطدز
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فاهه ًكهس لىا أن بىً الفُىم % 30فاذا نلمىا بأن آخس وظبت خددها البىً اإلاسهصي للظُىلت هي 

ًدخفل بأضىٌ طائلت أهثر مً مخؿلباث الظُىلت اللاهىهُت ، هرا في الىكذ الري أخل بيظبت الاخخُاؾي 

 مً أضىله الظائلت لُلىم بخىقُفها في 
ً
اللاهىوي، ئن ذلً ًخؿلب مً البىً الخجازي أن ًطفي بهػا

 أهبر
ً
د نً . اطدثمازاث حهؿي دخال  أن الهائد نلى أذون الخصاهت ال ًٍص

ً
فاإلاالخل مثال

4

أو % 1
2

نادة هما أن % 1

د نً  في خحن أهه مً اإلامىً اطدثماز ألامىاٌ في  (خظب ألاخىاٌ)% 3الهائد نلى ألاوزاق الحيىمُت ال ًٍص

 )% 12كسوع 
ً
%( . 10)أو شساء أوزاق مالُت غحر خيىمُت حهؿي وىبىهاث  (مثال

 : وظبت الظُىلت الهامت (3

 

 

  

 

 

   =              =                                  =                       35% 

 

ادة وظبت الظُىلت اللاهىهُت نً الحد الالشم هما طبم   ٍش
ً
ًالخل ازجفام هره اليظبت والتي حهىع أًػا

. الخىغُذ

 :وظبت الظُىلت الاخخُاؾُت  (4

 

   

 

 

 %.7=      =         = وظبت الظُىلت الاخخُاؾُت لبىً الفُىم 

    

 

ت كطحرة ألاحل  ت الجُدة هي ألاوزاق الخجاٍز د أحل  ( شهىز 3)ًالخل أن ألاوزاق الخجاٍز أّما جلً التي ًٍص

 ألهىا ال وهسف ما هى . اطخدلاكها نً ذلً فال حهخبر حُدة
ً
ت هكسا ظخخدم أحل اطخدلاق ألاوزاق الخجاٍز َو

. نلى هره ألاوزاق (بىً الفُىم)مهُاز الجىدة الري ًؿبله البىً اإلاهني 

 : مهدٌ الظُىلت اليظبُت (5
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=    مهدٌ الظُىلت اليظبُت لبىً الفُىم 

 

            =                                     

 : وظبت الظُىلت الىلدًت (6

 

 

 =     وظبت الظُىلت الىلدًت لبىً الفُىم 

  

 وهي وظبت غهُفت%  6.5                                       = 
ً
با . جلٍس

 

:  وظبت السضُد الىلدي (7

 هما ًكهس في محزاهُت بىً الفُىم هى 
ً
اإلالام ٌشمل ئحمالي الىدائو  )% 2فاذا وان اإلاهدٌ الىلدي خظابُا

فان اإلاهدٌ الىلدي الفهلي لبىً الفُىم بهد . (اإلاظخدم للبىىن و هي ودائو البىىن ألاخسي لدي بىً الفُىم + 

ئن مهنى ذلً أهه ًجب جطفُت بهؼ ألامىاٌ الظائلت ألاخسي .اطدُفاء مخؿلباث الاخخُاؾي اللاهىوي بالظالب

 ملُىن الطدُفاء الاخخُاؾي اللاهىوي و لخىً ألاوزاق اإلاالُت الحيىمُت و حصء مً ألاوزاق اإلاالُت 11بملداز 

.  ألاخسي 

% 36 ملُىن حىُه فان وظبت الظُىلت جطبذ نىدئر 6فاذا جم جطفُت ألاوزاق اإلاالُت الحيىمُت بملداز 

 جخفُػها ئلى . وهي أنلى كلُال مً اليظبت اللاهىهُت
ً
 ألن جسهُب % 30وزبما ًيىن مً الهظحر حشغُلُا

ً
هكسا

 
ّ
لها ئلى أضىٌ أخسي أكل طُىلت الجدىي ئال ملُىن حىُه 19ألاضىٌ الظائلت التي ًمىً الخطسف فيها لخدٍى

 أن نملُاث اإلالاضت بحن هرا 
ً
 اإلابلغ اإلاظخدم للبىىن ، وهرا مهىاه نملُا

ً
با أزضدة لدي البىىن وهي جمازل جلٍس

لت في الىكذ الري هجد أهفظىا مدًىحن للبىىن ألاخسي بمبالغ هبحرة .          البىً والبىىن ألاخسي إلادة ؾٍى

 

.  مخؿلباث الظُىلت: اإلابدث الثالث

مً ئحمالي الىدائو وما في خىمها، مو  % 30جلتزم البىىن باالخخفاف بيظبت طُىلت كاهىهُت الجلل نً 

غسوزة جىافس كدز ئغافي مً الظُىلت إلاىاحهت الؿلب اإلاىطمي أو الفطلي نلى اللسوع والظلفُاث ، وهرلً 

السحب غحر اإلاخىكو مً الىدائو، مّما ًبحن مدي الطهىبت التي جىؿىي نليها نملُت جلدًس الاخخُاحاث مً 

.  الظُىلت

ىت البىً وأذوهاث الخصاهت اإلاشيل ألاطاس ي للظُىلت لرلً ًجب الخهسف نلى جؿىز  حهخبر الىلدًت بخٍص

هرا  البىد، بِىما حهخبر اللسوع والظلفُاث أكل طُىلت مً البىد الظابم ، وحشحر وظبت اللسوع 

الىدائو ، ئلى مدي اطخخدام البىً للىدائو لخلبُت اخخُاحاث الهمالء، وحظمى هره بيظبت /والظلفُاث

ذ نلى هفاءة  البىً في جلبُت اللسوع ؤلاغافُت، وفي هفع الىكذ لها 
ّ
الخىقُف فيلما ازجفهذ هره اليظبت دل

ي الحُؿت والتروي نىد مىذ كسوع ئغافُت- أزس هفس ي
ّ
. خُث ًجب نلى ؤلادازة جىخ
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ت  الحد ألاكص ى لللسوع والظلفُاث التي ًمىً للبىً مىدها – جمثل الىدائو – مً الىاخُت الىكٍس

. مً الىدائو% 65للهمالء ولىً مً الىاخُت الهملُت الجخجاوش وظبت الخىقُف 

 بيظبت ألاضىٌ الظائلت وشبه الظائلت
ً
هخبر    هرا اإلالُاض أهثر /وكد جلاض الظُىلت أًػا الىدائو، َو

، ًخػمً أي  (الىدائو/ألاضىٌ الظائلت)الىدائو، ألن هرا اإلالُاض /فانلُت مً اطخخدام وظبت اللسوع

مخدطالث مً اللسوع اللائمت وهرلً ألامىاٌ التي كد ًلترغها البىً مً الغحر، وبرلً ًمىً حشبُه مسهص 

ٌشيل  (اإلادخالث واإلاخسحاث)  جدخل وجخسج مىه الىلدًت، والفسق بُنهما Réservoirالظُىلت ألي بىً والخصان 

 ألاوزاق اإلاالُت الحيىمُت أو اإلاػمىهت منها اإلاخدزحت في 
ً
السضُد الىلدي، وكد ًدخل جدذ هرا البىد أًػا

لها ئلى هلدًت بدون خظازة  ي اطخدلاكها ؾاإلاا أهه ًمىً جدٍى . جىاٍز

 جخخلف هره الاخخُاحاث مً وكذ آلخس 
ً
جخخلف الاخخُاحاث مً الظُىلت مً بىً آلخس، وأًػا

باليظبت للبىً الفسدي بظبب اخخالف الخدفلاث الىلدًت الداخلت والخازحت وهى ما ًمىً جطىزه بالسطم 

 (1 ):الخالي

  04الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 153ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د: اإلاطدز

                                                 
. 153-152ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .  د(1)
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بالخيبإ بالؿلب نلى اللسوع والظلفُاث، – ًدنى ما طبم ئلى غسوزة جلدًس اخخُاحاث الظُىلت 

ت لبهؼ أضىله، وما كد ًترجب نلى  ودزاطت طلىن الىدائو، وذلً ختى الًػؿس البىً ئلى الخطفُت ؤلاحباٍز

ظاند هرا الخلدًس في اإلاىاءمت بحن مخؿلباث الظُىلت والسبدُت. ذلً مً مخاؾس . َو

الخهسف نلى الخغحراث في خسهت ول مً الىدائو واللسوع، وبالخالي - ًمىً بالسحىم ئلى البُاهاث اإلااغُت

: خُث جصداد الحاحت في الحالخحن آلاجِخحن- جلدًس حجم الظُىلت اإلاؿلىب

ادة في الىدائو .1 ادة اللسوع والظلفُاث بدزحت أهبر مً الٍص  .ٍش

 .جىاكظ الىدائو بدزحت أهبر مً جىاكظ اللسوع والظلفُاث .2

. وبرلً ًخطح أن مخؿلباث الظُىلت جخىكف نلى ول مً الىدائو واللسوع

 

 ٌ   – Deposit Liquidity –الظُىلت إلالابلت سحب الىدائو : اإلاؿلب ألاو

جخىكف مخؿلباث الظُىلت ئلى خد هبحر نلى هىم وحجم وطلىن الىدائو لدي البىً، فهي جمثل التزاماث 

جدذ الؿلب، جىفحر : كبل اإلاىدنحن، والتي جخفاوث مً خُث دزحت الظُىلت، فلِع اإلاهم جطيُف     الىدائو ئلى

. الخ... ، آحلت

 إلاطادزها ئلى ودائو أفساد، ودائو خيىمُت
ً
ولىً ألاهم مهسفت دزحت أو اخخماٌ سحب ول هىم مً . ئلخ... أووفلا

. هره الىدائو خالٌ الفترة اللطحرة

 (1): جطىف الىدائو ألغساع الظُىلت ئلى زالزت أهىام هي

 .ودائو مإهدة السحب .1

 .ودائو مدخملت السحب .2

 .ودائو غحر مإهدة السحب ، ولىً ًدخمل سحبها في قسوف خاضت .3

وبطفت نامت ولما شاد اخخماٌ سحب الىدٌهت ، ولما جؿلب ذلً طُىلت أهبر ومً أمثلت الىدائو 

 باليظبت - اإلاإهدة السحب
ً
اإلاسجباث اإلادىلت نلى البىً ، فلد ًخم سحبها خالٌ أطبىم وهرلً الحاٌ أًػا

هاد سحبها فُما بهد ادة اإلاىطمُت في بهؼ الىدائو فهي مإكخت َو . للٍص

، لرلً مً  Volatileحظمى الىدائـو التي ًخم سحبـها خالٌ طىت بالىدائـو غـحر اإلاظخلـسة - بطفت نامت 

ي اطخدلاكـها مو أشمىت سحب هره الىدائو  ألاوظـب اطدثمـاز هره الىدائـو في أضىٌ أهثر طُىلت جدىاطب وجىاٍز

 ، باطخخـدام السطـىم البُاهُـت للىدائـو نلى مداز   Volatility  Deposits اإلاخللبــت ، ًمىً الخهسف نلى الىدائـو 

 وهى الخـ Trend lineواث أو شهىز ، خُث ًمىً الخىضل ئلى ما ٌظمى بخـ الاججاه أو ألاطـاس ي ـنـدة طً

 ، وهي التي جلو  Nom Volatileالري ًمس باللـسب مـً الىلـاؽ الدهُـا للىدائـو وبرلً جخدـدد الىدائـو اإلاظخلـسة 

أطفل هرا الخـ ، أّما الىدائو غحر اإلاظخلسة فهي التي جلو أنلى خـ ألاطاض هما جبرشه السطىم البُاهُت 

 :ألازبهت آلاجُت 

 

 

 

                                                 
 .207-203ص - مسحو طبم ذهسه– نبد الغفاز خىفي .  د(1)
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  06       الشيل                                                                                                         05           الشيل 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 . 205نبد الغفاز خىفي ، مسحو طبم ذهسه ، ص . د: اإلاطدز 

 

                 08                                                    الشيل 07الشيل 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
  .206نبد الغفاز خىفي ، مسحو طبم ذهسه ، ص . د: اإلاطدز 

 

 جبحن السطىم الظابلت خـ ألاطاض وهى نبازة نً الخـ الفاضل بحن الىدائو اإلاظخلسة وغحر اإلاظخلسة 

 Time ) والىدائـو ألحـل  ( Passbook ) وودائو الخىفحر)  ( Demand depositsليل مً الىدائو جدذ الؿلب 

deposits ) في 
ً
ظاند ذلً أًػا ، والشـً أن ذلً ٌظانـد في زطـم طُاطت الظُىلت ، والاطدثماز للىدائو، َو

ادة الؿلباث ) ( Marginal satetyجددًد دزحت ألامان   ففي خالت الازجفام في أطهاز الفائدة، فان ذلً ٌهني ٍش

لت غحر مىخكسة مّما ًىحب نلى البىً الاخخفاف بسضُد هلدي أهبر  الخاضت بخطفُت شهاداث الادخاز بؿٍس

. إلاىاحهت مثل هره الكسوف

شحر السطم ألاخحر ئلى الاخخُاحاث مً الظُىلت إلالابلت ؾلباث السحب ليل أهىام الىدائو، كد جلل  َو

. الحاحت ئلى الظُىلت ئذا واهذ الخللباث ليل مً الىدائو جدذ الؿلب والىدائو ألحل مخػادة 
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ٌهني ما طبم أن الظُىلت لها ندة أدواز أو وقائف، فهي جمىً مً مىاحهت سحب الىدائو غحر 

 
ً
ددد حجم هرا الىىم وفلا  ملابلت الؿلباث غحر اإلاخىكهت لسحب الىدائو جدذ الؿلب ، ٍو

ً
اإلاظخلسة ، وأًػا

الىدائو جدذ الؿلب التي جلو جدذ بىد السحب غحر مخىكو حظاوي حجم الىدائو جدذ الؿلب  )للخبرة، 

هني هرا جىافس كدز مالئم مً الظُىلت إلاىاحهت  . (هاكظ ذلً الجصء مً الىدائو جدذ الؿلب غحر اإلاظخلس  َو

. هرا الىىم بطفت خاضت

الىقُفت الثالثت هي مىاحهت اخخماٌ السحب مً ودائو الخىفحر والىدائو ألحل فلد ًخم السحب مً 

هرا الىىم بدون ملدماث أو دالئل أو مإشساث حهؿي لإلدازة فسضت جدبحر الظُىلت اليافُت إلاىاحهت ؾلباث 

. السحب 

 
ً
خىكف حجم – وأخحرا جمىً الظُىلت مً جلبُت ؾلباث السحب مً اإلاىدنحن لكسوف اطخثىائُت ٍو

السضُد الىلدي الري ًخطظ إلاىاحهت مثل هره الكسوف نلى مدي ئمياهُت البىً في جدبحر مىازد أخسي 

. إلاىاحهت هره اإلاسحىباث

  –  Liquidity for loans –الظُىلت ألغساع جلبُت اللسوع والظلفُاث: اإلاؿلب الثاوي 

ادة الؿلب نلى اللسوع بدزحت أهبر مً الاهخفاع في الىدائو ولخجىب  د الحاحت للظُىلت هدُجت لٍص جٍص

ًدخفل البىً بأضىٌ طائلت لخلبُت اخخُاحاث الهمالء اإلاإهدة          الظداد ، لرلً ًجب جلبُت – هرا الىغو 

ادة في اللسوع والظلفُاث  الاخخُاحاث اإلادلُت مً اللسوع والظلفُاث ، وهرا ما ٌهسف بالظُىلت إلالابلت الٍص

وكد جيىن هره اإلاخؿلباث مً الظُىلت مىطمُت أو مإكخت والتي جمازل الىدائو غحر اإلاظخلسة خُث ًمىً ئبساشها 

 : بالسطم البُاوي الخالي 

 

 09الشيل 
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ادة في اللسوع  Trend ceilingٌظمى بالظلف الائخماوي – فالخـ الري ًمس بالىلـ اللطىي   ، فالٍص

د مً الظُىلت  ل ألاضىٌ الظائلت في ألاحل – فالىلـ أطفل الخـ أو الظلف الائخماوي – حهني اإلاٍص
ّ
جمث

. اللطحر التي ًجب أن جيىن في خىشة البىً إلالابلت هره الاخخُاحاث اإلاىطمُت

ئذا شادث اللسوع بدزحت أهبر مً الىدائو وواهذ ؤلادازة جخىكو ذلً ، فالبد مً جدبحر مىازد ئغافُت 

ل، لرلً فان ئمياهُت  ؼ الىلظ في الىدائو همطدز  للخمٍى ادة في اللسوع والظلفُاث، وحهٍى إلالابلت الٍص

ادة الىدائو، أو – جخىكف نلى مىازده اإلاالُت - الاكتراع اإلاظخلبلي للبىً  م ٍش لت مباشسة نً ؾٍس طىاء بؿٍس

لت غحر مباشسة وذلً بمشازهت بىىن أخسي في جلبُت اللسوع والظلفُاث أو بُو بهؼ ألاضىٌ التي  بؿٍس

. ًمخلىها البىً

 مسجفهت اطخلصم ألامس البدث نً خل مالئم Loans to deposits –  –الىدائو/ ئذا واهذ وظبت اللسوع 

ل اللسوع اإلادلُت مً خالٌ خملت لخيشُـ وجىمُت حجم الىدائو أو الخيامل مو  لخىفحر الظُىلت لخمٍى

 (1). مإطظت مالُت أخسي 

 

. وظبت اللسوع ئلى الىدائو : اإلاؿلب الثالث

حهخبر وظبت اللسوع ئلى الىدائو بطىزة نامت ، ئخدي اإلالاًِع لظُىلت اإلاطسف وكدزجه نلى 

هما أّن هره اليظبت جدٌ نلى . فهلى هره اليظبت ًإشس ئلى جدوي مظخىي الظُىلت لدي اإلاطسف. ؤلاكتراع

هخبر هرا ألامس  اإلادي الري جم فُه جخفُؼ حجم اللسوع ونالكت ذلً بلاندة الىدائو لدي     اإلاطسف، َو

د مً الىدائو الحالُت ئلى كسوع، وهرلً الخخماالث لجىء اإلاطسف ئلى ألاطىاق  ل مٍص  الخخماالث جدٍى
ً
مإشسا

ادة       أضىله، وخُث أن اللجىء ئلى هره ألاطىاق كد ًيىن  ل كسوع ئغافُت أو ٍش اإلاالُت والىلدًت لخمٍى

 وذو ؾبُهت مخللبت ، فاهه مً اإلامىً أن ًإزس نلى الاطخلساز اإلاالي للمطسف اإلاهني و زبدُخه
ً
ولرلً فان . ميلفا

 (2). وظبت اللسوع ئلى الىدائو كد جيىن أداة مهمت لإلدازة و ألغساع السكابت

     وخُث أن هره اليظبت هي ملُاض لظُىلت اإلاطسف واكتراغه، ئذ ًإدي ازجفام وظبت اللسوع ئلى الىدائو 

د مً هره اليظبت ختى  ئلى جللُل طُىلت البىً، وجداٌو البىىن التي حظعى لخدلُم أزباح نالُت أن جٍص

ادة اللسوع ال جخم نلى خظاب الخطحُت بجصء مً . خدودها اللطىي  وال ماوو مً ذلً اإلاظعى ئذا واهذ ٍش

 نً جلبُت ؾلباث ؤلاكساع اإلاظخىفُت 
ً
 واكخطادًا

ً
ت فاإلاطازف مظإولت احخمانُا الاخخُاؾاث ألاولُت والثاهٍى

للشسوؽ بهد أن جطىن طُىلتها و جساعي خدود زأطمالها واخخُاؾُاتها وطُاطاتها ألاخسي ، وكد ًرهب البهؼ 

ًإدي ئلى حهسع طُىلت اإلاطسف للخؿس في  % 50في الخددًد فُفترع بأن ازجفام اليظبت مىغىم البدث ئلى 

.  ول ألاخىاٌ

نلى شيل  (في الكسوف الانخُادًت  )      وهىان مً ًسي أن اإلاطازف ًجب أن جدخفل بدىالي زلث ودائهها 

ت ، وألجها مخخططت باإلكساع فهي حظعى لخىقُف الثلثحن اإلاخبلُحن مً ودائهها في  اخخُاؾاث أولُت و زاهٍى

   (1). اللسوع كدز ؤلاميان
                                                 

 .159- 158ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان . د (1)
ي "                        ألاوزاق الطادزة نً اللجىت الهسبُت للسكابت اإلاطسفُت  " 1997ضىدوق الىلد الهسبي ، ؤلاحخمام الظابو  (2)    2007 / 02 /05بخاٍز

.www.amf. Org.ae /v Arabic / show page 
  .404ص – مسحو طبم ذهسه – مدمد طهُد طلؿان .د (1)
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 ومً اإلاهم أن جخػمً هره اليظبت حمُو مطادز واطخهماالث اإلاىازد اإلامىىت مثل بهؼ الهىاضس خازج 

اإلاحزاهُت والخههداث لإلكساع أو ؤلاكتراع ، والػماهاث واللبىالث ، وخؿاباث ؤلانخماداث اإلاظدىدًت ، باللدز 

.           الري جخىفس فُه كىانت بأن هره الهىاضس طِخم الخهامل بها في اإلاظخلبل اإلاىكىز 
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: خالضت الفطل ألاٌو 

       

      البىً مإطظت مالُت جلىم بدفل ودائو ألافساد وجلدًمها نلى شيل كسوع مخخلفت ألاشياٌ وآلاحاٌ، 

هاث في الهالم جىظ نلى خد أدوى مً  والظُىلت حهخبر مً أبسش اهخماماث البىىن وبما أّن مهكم الدشَس

مخؿلباث الظُىلت إلالابلت ؾلباث أصحاب الىدائو واللسوع أو ملابلت التزاماث البىً في مىانُد اطخدلاكها 

. دون جأخحر

ىت        ختى وئن لم ًىً هىان مخؿلباث كاهىهُت للظُىلت فان أي بىً البد وأن ًدخفل بىلدًت في الخٍص

ل هره ألاضىٌ ئلى خصائً  إلالابلت الخدفلاث الىلدًت الخازحت والبد له مً اجخاذ ؤلاحساءاث الالشمت لخدٍى

 إلالابلت ضافي 
ً
 ألوغام البىً ججهله حاهص دائما

ً
 وجلُُما

ً
الىلدًت ، ولرلً فان ئدازة الظُىلت جدخىي جدلُال

:   وهرا ما ًدفهىا لؿسح الدظاؤالث الخالُت . الخدفلاث دون الحاحت ئلى جطفُت بهؼ الاطدثمازاث 

مً أًً جأحي مطادز أمىاٌ البىً الخجازي ؟ وماهي مطادز الؿلب نليها ؟   -

 ما هي الاطتراجُجُاث التي ًدبهها البىً لخىمُت وحرب الىدائو ؟  -

. ئغافت ئلى هلاؽ أخسي طىداٌو جىغُدها في الفطل الثاوي
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 :جمهيد 

 

ل الظاحي  ل اإلااؾؿاث اإلاالُت ًفترى فُه ؤن حٗخمض ٖلى مىاعصها الظاجُت وهظا ما ٌؿمى بالخمٍى بن جمٍى

 لُبُٗت اإلاجاالث اللاثمت ٖلى ؤؾاؽ الٗلىص والضف٘ اإلااحل فلض ؤنبذ مً الالػم ٖلى اإلااؾؿت 
ً
، ولىً هٓغا

ل الظاحي لألؾباب  ل اخخُاحاتها هظا بؿبب يٗف بمياهُت الخمٍى اللجىء بلى مهاصع زاعحُت مً ؤحل جمٍى

: الخالُت 

.  بعجفإ ألاحىع واإلاضًىهُت اإلاتزاًضة ٖلى اإلااؾؿت التي جىحب ٖليها زفٌ هامل الغبذ بفٗل اإلاىافؿت  -

 ال مفغ مىه والبىً وؾُِ  -
ً
ل ؤمغا  وجلجإ اإلااؾؿت بلى البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي مً ؤحل الخمٍى

ل ، وجىمً ؤهمُت اللغى لغغى ؤلاؾدثماع لدؿهُل اإلاٗامالث  مخسهو ًخىلى الخىفُم بحن ؤلاصزاع والخمٍى

ل ؤلاؾدثماعاث وألاشخام   جمٍى
ً
ىت ، وؤًًا ىص والىثاثم وؾض فاعغاث          الخٍؼ التي جلىم ٖلى ؤؾاؽ الٖى

 .وختى ؤهه ٌؿمذ بمىاحهت الفغوكاث ما بحن الىفلاث وؤلاًغاصاث

بن صعاؾت اإلاىاعص البىىُت ًدخم ٖلُىا صعاؾت بؾخسضاماتها والتي حٗبر ًٖ ٖىانغ اإلاحزاهُت في البىً 

خحن ًُلم ٖلى ألاولى طاجُت وهي جمثل بلتزاماث البىً  الخجاعي ، بط جىلؿم مىاعص البىً الخجاعي بلى مجمٖى

كبل عؤؽ ماله والثاهُت اإلاىاعص الخاعحُت التي جمثل التزاماث البىً كبل الغحر وجمثل بؾخسضاماث هظه اإلاىاعص 

 ألهمُت هظه الٗملُت البىىُت 
ً
ُفها  )في مسخلف هفلاجه ومهغوفاجه وهٓغا  . (ججمُ٘ اإلاضزغاث وجْى

ًت لظلً  . بعجإًىا بلى َغح ؤلاقيالُت الخالُت التي جمثل الخٍُى الٍٗغ

ما هي دعامت مدخراث البىك وكيف ٌعمل البىك على ججميعها ، وفي أي شكل ًصرفها ؟  -

 ولإلحابت ٖلى هظه ؤلاقيالُت كؿمىا الفهل بلى ثالثت مباخث هدىاٌو فيها بالترجِب  

. الىصاج٘  -

 .اللغوى -

 .    بخخُاحاث اإلاهغف للؿُىلت -
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. دور البىىك في ججميع املدخراث وحضيير اللروض : الفصل الثاوي 

الىدائــع : املبحث ألاول 

فغى   ألن الجؼء ألاهبر مً مىاعص البىً الخجاعي ًخمثل في وصاج٘ حؿخدم ٖىض          الُلب ، ٍو
ً
هٓغا

ت الاخخفاّ بيؿبت ؾُىلت جمىنها مً الىفاء بالتزاماتها في ؤي لخٓت  ت ال . ٖلى البىىن الخجاٍع فالبىىن الخجاٍع

 .حؿخُُ٘ جإحُل ؾضاص ما ٖليها مً اإلاؿخدلاث لفترة ػمىُت ولى كهحرة 

ت ٖلى زللها    .ؾىدىاٌو في هظا اإلابدث  حٍٗغف الىصاج٘ وهظا ؤهىاٖها ومضي كضعة البىىن الخجاٍع

. مفهىم الىدائع : املطلب ألاول 

  (1).الىصاج٘ هي صًً بظمت اإلاهغف ، ؤي عنُض مىحب للمىصٕ وجيىن بما بكيل هلىص   ؤو بكيل كُم مىلىلت -   

 مً الىلىص بىؾُلت مً وؾاثل الضف٘ ،   - 
ً
حٗغف الىصٌٗت هظلً ٖلى ؤجها بجفاق ًضف٘ اإلاىصٕ بمىحبه مبلغا

لتزم بملخًاه البىً بغص هظا اإلابلغ للمىصٕ ٖىض الُلب ؤو خُىما ًدل ؤحله هما كض ًلتزم بضف٘ فىاثض ٖلى  ٍو

ت الياملت وىن كُمتها كض جضٌ ٖلى اإلاغهؼ اإلاالي للمىصٕ الظي ٌٗخبر ؾغ  كُمت الىصٌٗت وجداٍ هظه ألازحرة بالؿٍغ

 (2). مً ؤؾغاعه التي ال ًلبل بفكائها 

ت مؿخدلت للمىصٖحن بالٗمالث اإلادلُت  ؤو   -  الىصاج٘ جمثل مبالغ هلضًت ملُضة في صفاجغ البىىن الخجاٍع

 لإلجفاق اإلاىٓم للٗالكت بحن ناخب الىصٌٗت 
ً
بالٗمالث  ألاحىبُت ، وجخسظ هظه الىصاج٘ ؤهثر مً قيل َبلا

  (3).والبىً 

 

 أهىاع الىدائع: ملطلب الثاوي ا

:     جخٗضص ؤهىإ الىصاج٘ خؿب َبُٗت ٖملها وهي هما ًلي 

ت:الىدائع جحذ الطلب  .1 ، هما وٗغف ؤن هظه الىصاج٘ جسً٘ للسخب منها   ًلهض بها الخؿاباث الجاٍع

ىُت بالىصاج٘ جدذ الُلب ، وهي هظلً حؿخدم الُلب في  ٖىض الُلب ولظا ؾّمُذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 (اإلاىصٖحن )الخاٌ ؤي بمجغص َلب اإلاىصٕ وفي هظا الىٕى مً الىصاج٘ ًيىن البىً مجغص زؼاهت فلِ ألمىالهم 

 (1).ًدفٓىجها لضًه 

هي جلً الىصاج٘ التي ًًٗها ؤصخابها في البىىن لفترة مُٗىت وال ًمىً لهم سخبها بال بٗض : الىدائع ألجل  .2

فالىكذ ٌٗخبر ٖامال جهىف ٖلى ؤؾاؾه هظه الىصاج٘ وجمحزها ًٖ غحرها فهي لِؿذ . بهلًاء هظه الفترة 

 بدىم الٗلباث والكغوٍ التي حٗثر ناخبها ؤثىاء ٖملُاث السخب باإليافت بلى ؤجها جبلى 
ً
ت جماما وصاج٘ حاٍع

 (2). بدىػة البىً لفترة ما جيىن مدل بجفاق بحن الُغفحن 

                                                 
ت  (1) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى مظهغة جسغج لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامُٗت      اإلاُبلت ، فٕغ جلىُاث "  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع

  .13 -12    م 2001بىىُت وهلضًت ، صفٗت 
مت (2) مظهغة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ ، جسهو          مالُــت ، حامٗت الكلف ، صفٗت "  الٗملُاث البىىُـت " ًىؾف زضًجت –   ػعق الٗحن هٍغ

  .70- 65م .           2003
ت " َهغاوي خلُم – خلُمي ؤخمض  (3) مظهغة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ في ٖلىم       الدؿُحر ، فٕغ مداؾبت ، " بؾتراجُجُت حؿُحر البىىن الخجاٍع

  .23     م 2005/ 2004صفٗت 
ت  (1) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى   .13 -12مغح٘ ؾبم طهغه   م " -  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع
مت  (2)     .70مغح٘ ؾبم طهغه   م " -  الٗملُاث البىىُـت " ًىؾف زضًجت – ػعق الٗحن هٍغ
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باألشخام الُبُُٗحن ولِـ فُه صفتر   الكُياث ، ولىً  هي ٖباعة ًٖ خؿاب زام: ودائع الخىفير  .3

جب ٖلى الؼبىن ؤن ًدًغ  ؿمى صفتر الخىفحر ٍو حسجل خغهت السخب وؤلاًضإ في صفتر ٌُٗى للؼبىن َو

 
ً
بلى البىً ومٗه صفتر م٘ ول ٖملُت سخب    ؤو بًضإ ، ومبلغ ول ٖملُت له خض ؤصوى ال   (ؤو وهُله )شخهُا

ًجىػ الجزوٌ ؤهثر مىه وال حُٗى للاء هظا الخؿاب فاثضة خُث ًيىن الهضف مً هظه الىصاج٘ جلبُت ؤهبر كضع 

ت لخلضم ؤلاكخهاص في البلضان   (3).مً الخضماث اإلاهغفُت الًغوٍع

ال ٌؿخُُ٘ ؤصخاب هظه الىصاج٘ السخب ٖليها كبل بٖالم البىً الخجاعي بفترة مخفم : ودائع بئخطار  .4

دهل ؤصخابها ٖلى فاثضة   (4).ٖليها كبل السخب ٍو

وهي مبالغ ًىصٖها الٗمالء لخغُُت الٗملُاث اإلاهغفُت ًلىم بها البىً لخؿابهم ، منها : الىدائع املجمدة  .5

  .ما ًمثل ؤعنضة ججمض لهالر البىً 

لهض بالخجمُض ٖضم الؿماح للؼبىن بالسخب مىه وهظا الخجمُض ٌُٗي فغنت للبىىن إلؾخسضامها وطلً  ٍو

 (5).خؿب الٗىامل التي جدىم مضة ججمُضها 

 

 . إصتراجيجياث جىميت وجلب الىدائع : املطلب الثالث 

:  ًمىً الخمُحز في هظا الهضص بؾتراجُجُخحن ؤؾاؾِخحن هما 

ت  .1 ت في مٗٓم مجاالث اليكاٍ : املىافضت الضعٍر تراف بإهمُت اإلاىافؿت الؿٍٗغ ٖلى الغغم مً ؤلٖا

 ٖلى جلً اإلاىافؿت ومً ؤبغػ ألامثلت ٖلى طلً الخدىم في مىذ 
ً
ٗاث اإلاهغفُت كُىصا الاكخهاصي،جً٘ الدكَغ

ت بط جلىم هظه الؿُاؾت ٖلى صف٘ مٗضالث فاثضة ؤٖلى ٖلى الىصاج٘ وجسفٌُ . الفىاثض ٖلى الىصاج٘ الجاٍع

غ الؿُاؾت  الٗمىالث والخيالُف للخضماث اإلاهغفُت ؤي جلضًم زضماث بإؾٗاع ؤكل ؤي ؤن مٗٓم الضٌو جَا

الىلضًت التي جدضص ألاؾٗاع الضهُا واللهىي ألؾٗاع الفاثضة ٖلى ؤلاًضاٖاث واللغوى وهظا ًغح٘ ليىن 

 :الؿلُاث الىلضًت حٗمل ٖلى مغاكبت البىىن وطلً بهضف 

. الخض مً اإلاىافؿت الهامت والغحر مكغوٖت بحن البىىن  -

ت وزلم الثروة واإلاؿاهمت  - ٘ ؤلاؾدثماٍع ل اإلاكاَع الخض مً اعجفإ جيلفت ألامىاٌ ألامغ الظي ًًل بخمٍى

 .في الخىمُت 

الخض مً اعجفإ الفىاثض ٖلى اللغوى ؤي ًاصي بلى جسفٌُ جيلفت ألامىاٌ الظي ٌصج٘ البىىن ٖلى  -

 .جسفٌُ مٗضالث الفىاثض ٖلى اللغوى اإلالضمت 

  (1). الخض مً هجغة ألامىاٌ مً اإلاضن الهغحرة والىاثُت  -

ت  .2 ت ؤجها ال حٗض مً بحن ؤلاؾتراجُجُاث الفٗالت في : املىافضت غير الضعٍر ؤؾفغ جدلُل اإلاىافؿت الؿٍٗغ

حظب الىصاج٘ بإهىاٖها اإلاسخلفت لظا ًهبذ مً اإلاخىك٘ ؤن جخدىٌ البىىن بلى بؾتراجُجُت بضًلت واإلاخمثلت في 

                                                 
ت  (3) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى   .14 – 13مغح٘ ؾبم طهغه   م  " -  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع
ت " جىاحي بً ٖلي فاَمت – ٖلي ٖغوؽ زضًجت  (4) ٘ ؤلاؾدثماٍع ل اإلاكاَع مظهغة جسغج لىُل قهاصة  لِؿاوـ في الٗلىم " صوع اللغوى اإلاهغفُت في جمٍى

  .14   م 2004الاكخهاصًت ، فٕغ هلىص وبىىن ، صفٗت 
ت   (5) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى   .14م  -  مغح٘ ؾبم طهغه " -  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع
ت " ببغاهُم هىضي . ص   (2) (1) -153 ، م 1996ولُت الخجاعة ، حامٗت َىُا ، الُبٗت         الثالثت ، " مضزل اجساط اللغاعاث – بصاعة البىىن الخجاٍع

157.   
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ت ؤي اإلاىافؿت التي جلىم ٖلى ؤؾاؽ جلضًم الخضماث الجُضة وبإؾٗاع جىافؿُت ، ومّما  اإلاىافؿت الغحر الؿٍٗغ

ض اخخماٌ هجاح هظه ؤلاؾتراجُجُت ما ؤهضجه الضعاؾاث اإلاُضاهُت مً وحىص جباًً هبحر بحن البىىن في  ًٍؼ

 في جيلفتها بلى حاهب الخباًً في الخضماث اإلالضمت ومضي جياملها 
ً
.مؿخىي الخضماث اإلالضمت وؤًًا

)2(
  

 

اللروض  : املبحث الثاوي 

ت فةن اللغوى هي الاؾخسضام الغثِس ي  بطا واهذ الىصاج٘ هي اإلاهضع الغثِس ي ألمىاٌ البىىن الخجاٍع

ملُت بكغاى الٗمالء هي الخضمت التي جلضمها البىىن ، وفي هفـ الىكذ هي اإلاهضع  لخلً ألامىاٌ ، ٖو

. الغثِس ي للٗىاثض وألاعباح اإلادللت 

     وحٗخبر اللغوى ؤهم ؤوحه اؾدثماع اإلاىاعص اإلاالُت للبىً بط جمثل الجاهب ألاهبر مً      ألانىٌ ،هما ًمثل 

الٗاثض اإلاخىلض ٖنها الٗاثض ألاهبر مً ؤلاًغاصاث لها ، ًجب ؤن ًىلي اإلاؿاولحن في البىً خماًت زانت لهظا 

الىٕى مً ألانىٌ وهظا بإن جىي٘ ؾُاؾاث مالثمت جًمً ؾالمت حؿُحرها وبصاعتها ٖلى الىدى الجُض ، 

ت ًٖ وي٘  اث ؤلاصاٍع ت اإلافاهُم التي جًٗها ؤلاصاعة الٗلُا لخىحُه مسخلف اإلاؿخٍى لهض بالؿُاؾت مجمٖى ٍو

. بغامج ؤلاكغاى 

. وؾىدىاٌو زالٌ هظا اإلابدث مفهىم اللغوى البىىُت وؤهىاٖها وؾُاؾت ؤلاكغاى 

 

 .مفهىم اللروض ، أهميتها وخصائصها : املطلب ألاول 

  مفهىم اللروض:  

ت مً الخٗاٍعف لللغى وهي  : هىان مجمٖى

 
ً
  CREDERE اإلاكخلت مً الفٗل  CREDITUMحاءث مً اليلمت الالجُيُت  (CREDIT)ؤنل ولمت كغى : أوال

  CROIRE . "(1)" الظي ٌٗني ٌٗخلض 

 
ً
 بإهه ول فٗل جلىم مً زالله 1986-08-19 مً اللاهىن اإلااعر في 32 ٌٗخبر اللغى بمفهىم اإلااصة :زاهيا

ت مً ألامىاٌ في مخىاٌو شخو َبُعي  ؤو مٗىىي ؤو مخلاٖض   مجمٖى
ً
ماؾؿت مهُإة لهظا الغغى بىي٘ ماكخا

 باإلمًاء 
ً
  (2). لخؿاب هظا ألازحر حٗهضا

 
ً
ً : زالثا بلغت الاكخهاص اللغى ٌٗني حؿلُف اإلااٌ لخثمحره في ؤلاهخاج وؤلاؾتهالن ، وهى ًلىم ٖلى ٖىهٍغ

م اهخلالها مً .ؤؾاؾُحن وهما الثلت واإلاضة وبٗباعة ؤزغي اللغى هى ٖملُت حؿلُف واؾخضاهت ألامىاٌ ًٖ ٍَغ

شخو آلزغ ٖلى ؾبُل الضًً كهض بعحاٖها مغة ؤزغي بلى ناخبها بٗض ؤحل مخفم ٖلُه م٘ وؿبت فاثضة 

 (1). مؿبلت لظلً 

 

 

                                                 
ـت " ٖلي ٖغوؽ زضًجت ، جىاحي بً ٖلي فاَمت  (1) ـ٘ الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع  .  16مغح٘ـ ؾبـم طهغه م " صوع اللغوى اإلاهغفُت في جمٍى

(2)   Amour Ben Halima "Pratique des techniques Bancaires " Edition DAHLEB - 1997- P 05.    
لي صلُلت (1) مظهغة جسغج لىُل صبلىم الضعاؾاث الجامُٗت اإلاُبلت ، " اللغوى اإلامىىخت للماؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت " فخاح مذجىبت –  بً بٖى

  .01  م 2001فٕغ جلىُاث بىىُت ، صفٗت 
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  أهميت اللرض  :

الخهىٌ ٖلى فاثضة ، خُث جلتزم الضولت بضف٘ فاثضة مُٗىت وهي وؿبت مُٗىت مً ؤنل اللغى  -

 
ً
اصة ما جغاعي الضولت يماها . لخامل الؿىضاث وطلً ملابل الخىاٌػ لهم ًٖ الؿُىلت إلاضة مُٗىت ٖو

اإلادافٓت ٖلى كُمت عؤؽ اإلااٌ اإلالترى وطلً ؤن ؤلاعجفإ اإلاؿخمغ في اللغى ًاصي بلى الاهسفاى  -

 ألهمُت اللغوى فالبىً مؿاوٌ ًٖ عؤؽ ماله ؤمام الىصاج٘ 
ً
اإلاؿخمغ للُمت الىلىص ، وهٓغا

ً ، وال ًمىً مىذ كغوى للماؾؿاث ٖضا في خالت زُغ اكخهاصي هظا ما ًاصي بالبىً بلى  واإلاضزٍغ

 (2) .َلب يماهاث 

  أشكال اللروض : 

ض بالدؿضًض وهظا الىٕى ًغجىؼ :  اللرض الشخص ي  - أ  بطا وان الًمان ٖلُه هى الٖى
ً
ًيىن اللغى شخهُا

زانت ٖلى الهضق ، ألاماهت ،الىفاء بالٗهىص وججضص بمىحبه ؤي وثُلت فخهبذ اليلمت هي الًمان الىخُض ، 

 ؤن البىً ًلىم بةحغاء جدضًاث خىٌ الصخو الُالب لللغى والؿلىواث التي ًلىم بها وهٕى اليكاٍ 
ّ
بال

الكت ػباثىه بمىعصًه   .بلخ ... الظي ًماعؾه ٖو

ًلاٌ ًٖ اللغى ؤهه خلُلي بطا اعجىؼ ٖلى ش يء ولِـ فلِ ٖلى   شخو ، ًخمثل : اللرض الحليلي  - ب

هظا الص يء في ؾلٗت ؤو حؼء مً اإلااٌ اإلالترى مضفٕى هًمان لدؿضًض اإلابلغ اإلالترى هما ًيىن في اللغى 

 به لىخضه 
ً
 (3 ).الخلُلي يمان اإلالترى زانا

  لللغى ٖضة زهاثو هظهغ منها : خصائص اللروض: 

 .ٌسخب اإلابلغ مغة واخضة بمجغص بجمام ؤلاجفاق  .1

ش ؤلاجفاق وليل اإلاضة  .2  .حؿغي الفاثضة ٖلى مبلغ اللغى وله مً جاٍع

ض الؿضاص  .3  .الدؿضًض ٌكمل ول اإلابلغ اإلاخفم ٖلُه م٘ الفىاثض في مٖى

 بدؿضًض اللغى  .4
ً
 .اإلاضة هي ألاحل الظي بٗض جهاًخه ًيىن الٗمُل ملؼما

 

. أهىاع اللروض : املطلب الثاوي 

: جلىم البىىن بمىذ كغوى مسخلفت ًمىً طهغها فُما ًلي 

 
ً
. اللروض املىجهت لخمىٍل وشاطاث إلاصخغالل : أوال

ل وكاَاث ؤلاؾخغالٌ هي كهحرة مً خُث اإلاضة الؼمىُت وال جخٗضي في  بن اللغوى اإلاىحهت لخمٍى

 ، وجغجبِ هظه اللغوى بهفت ٖامت بدغواث الهىضوق الخام باإلااؾؿت  (18)الغالب ثماهُت ٖكغ 
ً
قهغا

 وجهىف هظه اللغوى بلى نىفحن هما 
ً
 ومغة صاثىا

ً
:  الظي ًيىن مغة مضًىا

ل ألانىٌ اإلاخضاولت بهفت بحمالُت : اللروض العامت  .1 ؾمُذ باللغوى الٗامت ليىجها مىحهت لخمٍى

مىً بحماٌ هظه اللغوى فُما ًلي  ل ؤنل بُٗىه ، ٍو  : ولِؿذ مىحهت لخمٍى

                                                 
مت  (2)   .75م -  مغح٘ ؾبم طهغه "  - الٗملُاث البىىُـت " ًىؾف زضًجت – ػعق الٗحن هٍغ
لي صلُلت (3)   .02م -  مغح٘ ؾبم طهغه - " اللغوى اإلامىىخت للماؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت " فخاح مذجىبت –  بً بٖى
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مُٗاة لخسفُف نٗىباث الؿُىلت اإلااكخت   ؤو اللهحرة   هي ٖباعة ًٖ كغوى:حضهيالث الصىدوق . 1 .1

اث  ، والتي ًىاحهها الؼبىن والىاحمت ًٖ جإزغ ؤلاًغاصاث ًٖ الىفلاث ؤو اإلاضفٖى
ً
 (1). حضا

خمثل في مبلغ مالي ٌؿمذ الخهغف بٗملُت سخبه بما  مضجه ؤَىٌ مً ؾهىلت الهىضوق : املكشىف . 2 .1 ، ٍو

فغى اإلاهغف فاثضة ٖلى الٗمُل زالٌ الفترة التي حسخب فيها اإلابالغ جفىق  ض ًٖ الغنُض الضاثً، ٍو ًٍؼ

ىكف اإلاهغف كغى الفاثضة بمجغص ٖىصة الغنُض مً اإلاضًً بلى  عنُض الضاثً في الخؿاب الجاعي ، ٍو

 60 و30الضاثً ومضجه جتراوح بحن 
ً
  . ًىما

لضم ٖىضما جيىن صوعة ؤلاهخاج ؤو 9هى حؿلُف الخؿاب الجاعي ومضجه : اللرض املىصمي . 3 .1  ؤقهغ ٍو

  (2 ).البُ٘ مىؾمُت ، ؤي ًلهض بها حهت جيالُف اإلاىاص ألاولُت ؤو الىلل 

ل ٖملُت مالُت : كروض الربط  . 4 .1 هي كغوى جمىذ بلى الؼبىن إلاىاحهت الخاحت بلى الؿُىلت اإلاُلىبت لخمٍى

.  في الغالب ، جدللها قبه ماهض ولىً ماحل فلِ ألؾباب زاعحُت 

ل  هظه اللغوى: اللروض الخاصت  .2 ل ألانىٌ اإلاخضاولت بهفت ٖامت وبّهما جىحه لخمٍى غحر مىحهت لخمٍى

ان مً اللغوى الخانت   . ؤنل مٗحن مً بحن هظه ألانىٌ وهىان هٖى

ل مسؼون مٗحن والخهىٌ : حضبيلاث على البظائع  . 1 .2 هي ٖباعة ًٖ كغى ًلضم بلى الؼبىن لخمٍى

 .ملابل طلً ٖلى بًاج٘ هًمان للملغى 

هي ٖباعة ًٖ بجفاكاث للكغاء ؤو جىفُظ ؤقغاٌ لفاثضة : حضبيلاث على الصفلاث العمىميت  . 2 .2

 .الؿلُاث الٗمىمُت مً حهت واإلالاولحن ؤو اإلاىعصًً مً حهت ؤزغي 

 
ً
. اللروض املىجهت لخمىٍل وشاطاث إلاصدثمار : زاهيا

ل ؤلاؾدثماعاث ؤن البىً ملبل ٖلى ججمُض ؤمىاله إلاضة ؾيخحن فما فىق خؿب َبُٗت  حٗني ٖملُت جمٍى

ل مخىؾِ ألاحل   فاألمغ ًخٗلم بخمٍى
ً
ل الخهىٌ ٖلى آالث ومٗضاث مثال ؤّما . الاؾدثماع ، فةطا حٗلم ألامغ بخمٍى

مىً الخمُحز في هظا الهضص بحن ألاهىإ الخالُت   ل ألاحل ٍو ل ٍَى ل ٖلاعاث ًيىن جمٍى بطا وان ألامغ ًخٗلم بخمٍى

 : اللروض مخىصطت ألاجل  .1

ض بلى ؾبٗت ؾىىاث وجمىده في الغالب بلى   جٍؼ
ً
     جتراوح مضتها مابحن ؾيخحن بلى زمؿت ؾىىاث وؤخُاها

 ؤنبدذ جماعؾها مٗٓم البىىن بٗضما  (ٖلاعي )ماؾؿاث مخسههت للاء يماهاث ؤو عهً عؾمي 
ً
لىً خالُا

لت ألاحل وبنضاعها  واهذ ملخهغة ٖلى بىىن مخسههت للضعتها ٖلى طلً بفًل الؿماح لها بلبىٌ وصاج٘ ٍَى

لت  ألاحل  ل مكغوٕ ما ، هكغاء . لؿىضاث ٍَى وهظه اللغوى طاث َاب٘ اؾدثماعي ًلترى بغغى جمٍى

ل الخىؾ٘ ؤلاؾدثماعي  ل آالث ، ؤي بمٗنى آزغ جمٍى  (1). مٗضاث بهخاج ، ؤو جمٍى

 

 

 

 

                                                 
ت " جىاحي بً ٖلي فاَمت – ٖلي ٖغوؽ زضًجت  (1) ٘ الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع   .19م -   مغح٘ ؾبم    طهغه "  - صوع اللغوى اإلاهغفُت في جمٍى
لي صلُلت  (2)   .  03، مغح٘ ؾبم طهغه ، م "  اللغوى اإلامىىخت للماؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت " فخاح مذجىبت – بً بٖى
ت  (1) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى   .20مغح٘ ؾبم طهغه   م " -  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع
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 : اللروض طىٍلت ألاجل  .2

 
ً
ل ؤلاؾدثماعاث ، جفىق مضتها غالبا لت ألاحل مىحهت لخمٍى مىً ؤن جمخض ؤو 7اللغوى ٍَى  ؾىىاث ٍو

ل هٕى زام مً ؤلاؾدثماعاث مثل الخهىٌ ٖلى ٖلاعاث 20جفىق   . (واإلاباوي وألاعاض ي ) ؾىت وهي جىحه لخمٍى

 للمبالغ  -
ً
ل بؾدثماعاتها هٓغا ت لخمٍى لت ألاحل بلى البىىن الخجاٍع  جلجإ اإلااؾؿاث التي جلىم بةؾدثماعاث ٍَى

لت كبل البضء   إلاضة ؤلاؾدثماع وفتراث ؤلاهخٓاع الٍُى
ً
الىبحرة التي ال ًمىً ؤن جمىلها لىخضها وهظلً هٓغا

 (2). والخهىٌ ٖلى ٖىاثض 

 

 : اللرض إلاًجاري  .3

هى ٖباعة ًٖ ٖملُت ًلىم بمىحبها اإلاهغف بىي٘ آالث ؤو مٗضاث ؤو ؤنىٌ ماصًت ؤزغي بدىػة  

خم الدؿضًض  ماؾؿت مؿخٗملت ٖلى ؾبُل ؤلاًجاع م٘ بمياهُت الخىاٌػ ٖنها في جهاًت الفترة اإلاخٗاكض      ٖليها ، ٍو

 (1).ٖلى ؤكؿاٍ ًخفم بكإجها حؿمى ؤكؿاٍ ؤلاًجاع 

 

. الضياصاث الرئيضيت لإلكراض : املطلب الثالث 

 
ً
: حضيير اللروض : أوال

ش الاؾخدلاق ًلخط ي يغوعة  بن ضخامت حجم ؤلاؾدثماع في اللغوى ونٗىبت الخسلو منها كبل جاٍع

وي٘ ؾُاؾاث مىخىبت لإلكغاى جًمً ؾالمت ألامىاٌ اإلاؿدثمغة ، هما جًمً جدلُم ٖاثض ًخالثم م٘ 

اإلاساَغ التي ًىُـىي ٖليها كغاع ؤلاكغاى ،  هما حؿاهم جلً الؿُاؾاث في حظب كضع مالثم مً اللغوى وؤن ال 

 (2).ًترجب ٖليها اهسفاى في مؿخىي الؿُىلت 

ت ، لىً جسخلف ؾُاؾت ؤلاكغاى مً بىً آلزغ  لىً ال جىحض ؾُاؾت همُُت جُبم بالبىىن الخجاٍع

 ألهضافه ومجاٌ جسهُهه وهُيله الخىُٓمي وحجم عؤؽ ماله ، بهفت ٖامت ًىحض الٗضًض مً الىلاٍ 
ً
وفلا

 (3): واإلاجاالث التي حغُيها الؿُاؾت وهي 

خباعاث اللاهىهُت  - . ألازظ في الخؿبان ؤلٖا

ت  -  .الخيلفت ؤي ؾٗغ الفاثضة واإلاهاٍعف ؤلاصاٍع

 .قغوٍ ومٗاًحر مىذ ؤلاثخمان ، باإليافت بلى بحغاءاث وزُىاث الخهىٌ ٖلى ؤلاثخمان  -

ت مً اإلااثغاث التي جاثغ في هظه الؿُاؾت مهما ازخلفذ وجخمثل في  :   وهجض في اإلالابل مجمٖى

. عؤؽ ماٌ البىً ، بط ولما ػاص ملضاعه ػاصث اللابلُت لخدمل اإلاساَغ وػٍاصة مضة اللغى  -

اصة ؤعباخه ملابل حؿاهله في الؿُاؾت ؤلاكغايُت  -  بلى ٍػ
ً
 مخُلباث الغبدُت بط ٌؿعى البىً صوما

 .اؾخلغاع الىصاج٘ بط ٌؿاٖض طلً البىً ٖلى اهتهاج ؾُاؾت بكترايُت  -

                                                 
اث الجامُٗت ، بً ٖىىىن ، الجؼاثغ "  جلىُاث البىىن " َاهغ لُغف . ص (2)   .75    م 2001صًىان اإلاُبٖى
ت " جىاحي بً ٖلي فاَمت – ٖلي ٖغوؽ زضًجت  (1) ٘ الاؾدثماٍع ل اإلاكاَع   .23م –  مغح٘ ؾبم           طهغه"  - صوع اللغوى اإلاهغفُت في جمٍى
ت " بىصاوي هىع الضًً – بً خضاصة خؿحن - ٖبضووي بكحر (2) مظهغة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر ، فٕغ " فٗالُت بصاعة البىىن الخجاٍع

  .    71   م 2004/2005بصاعة ؤٖماٌ ، صفٗت 
مظهغة جسغج لىُل قهاصة لِؿاوـ في الٗلىم الاكخهاصًت ، فٕغ       حؿُحر ، صفٗت " حؿُحر اللغوى " فخُدت بً نالر – فاَمت الؼهغاء بلبل  (3)

  .27  م 1999
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 .  الؿُاؾت الىلضًت الٗامت بط ًدكضص البىً اإلاغهؼي في خالت َلباث ؤلاكغاى اإلاغجفٗت  -

 
ً
مضخىٍاث اجخاذ اللرار  : زاهيا

ت التي ًل٘ ٖلى ٖاجلها كبىٌ ؤو عفٌ َلباث  اث ؤلاصاٍع ًيبغي ؤن جدضص ؾُاؾت ؤلاكغاى اإلاؿخٍى

ت ؤصاء الخضمت باليؿبت للٗمُل ، زانت ٖىضما جيىن  ت اجساط اللغاعاث وؾٖغ ؤلاكتراى بما ًًمً ؾٖغ

خاحخه بلى ألامىاٌ ٖاحلت ، وختى ًخدلم طلً ٖاصة ما جىو ؾُاؾت ؤلاكغاى ٖلى خض ؤكص ى لللغوى التي 

 
ً
 كض ٌؿمذ لغثِـ اللؿم بخلضًم كغوى ال جخجاوػ كُمتها مبلغا

ً
ًمىً ؤن جمىذ في ول مؿخىي بصاعي ، فمثال

لى   ، ؤّما بطا ججاوػث هظا اإلابلغ فحرف٘ ألامغ بلى اإلاؿخىي ؤلاصاعي ألٖا
ً
وفي حمُ٘ ألاخىاٌ ًيبغي ؤن ًدهل .مُٗىا

غ صوعي ًىضر خالت اللغوى التي جم كبىلها ؤو  مضًغ ؤلاصاعة لإلكغاى ولجىت ؤلاكغاى اإلاسخهت ٖلى جلٍغ

اث  وطلً هىٕى مً اإلاخابٗت ، وهىظا جىو ؾُاؾاث ؤلاكغاى ٖلى مٗاملت اللغوى  عفًها ٖلى وافت اإلاؿخٍى

التي ًخلضم بها هباع  اإلاؿاهمحن وهباع اإلاىصٖحن مٗاملت زانت ، وطلً بإن جدىٌ الُلباث بلى مضًغ بصاعة 

 (1).ؤلاكغاى ؤو بلى لجىت ٖلُا مسخهت بهغف الىٓغ ًٖ كُمت اللغى اإلاُلىب 

 

. إصتراجيجيت حضيير مىارد واصخخداماث البىك : املبحث الثالث 

     بن الخضًث ًٖ البىً هماؾؿت مالُت التي ًدخل الغبذ اإلاغجبت ألاولى في ؤهضافها ، خُث ًخجلى طلً مً 

 بطا جىفغث لضًه ألامىاٌ الالػمت ، وال ًمىً 
ّ
لُت التي ًلىم بها البىً ، وال ًيىن طلً بال زالٌ الخٗامالث الخمٍى

طلً بإمىاله الخانت بل البض مً ججمُ٘ ؤمىاٌ الغحر لضًه وهظه ألامىاٌ هي اللُم التي ًلتزم بها البىً ؤو جٓهغ 

ٗىـ حاهب ألانىٌ اإلاىحىصاث في محزاهُت البىً الخجاعي ألاوحه اإلاسخلفت  في حاهب الخهىم مً اإلاحزاهُت ، َو

. إلؾخسضاماث مىاعصه اإلاخاخت ، وحهضف هظا ؤلاؾخسضام بلى جدلُم ؤكص ى عبذ ممىً 

 

 .أهم مصادر واصخخداماث ألامىال : املطلب ألاول 

 
ً
  .مصادر البىك الخجاري : أوال

عؤؽ اإلااٌ اإلاضفٕى وؤلاخخُاَاث ، واللغوى مً البىىن : ٌٗخمض البىً في مهاصعه ٖلى ثالثت ٖىانغ 

 لترجُبها الىاعص في  ولم جظهغ هظه الىصاج٘ مغجبت. ألازغي والىصاج٘ بإهىاٖها اإلاسخلفت 
ً
 ألهمُتها ، بل وفلا

ً
وفلا

 ، بمٗنى ؤن 
ً
هُيل اإلاحزاهُت اإلاخٗاعف ٖلُه ، ؤّما جغجِب ألاهمُت الخلُلُت لهظه اإلاىاعص فُيىن الٗىـ جماما

الىصاج٘ هي ؤهم مىعص للبىً الخجاعي ، جليها اللغوى ؤّما عؤؽ اإلااٌ وؤلاخخُاَاث فهي ال جمثل ؾىي وؿبت 

. يئُلت خُث ال ٌٗخمض ٖليها في ؤلاكغاى 

 (1): رأش املال وإلاحخياطاث  (1

ؿدثمغه البىً في ؤنىٌ ثابخت واألعاض ي : رأش مال البىك  . 1 .1 هى ؤمىاله الخانت التي بضؤ بها وكاَه َو

 للبىً بؾخسضمه 
ً
سُا  جاٍع

ً
والٗلاعاث ، وال ٌؿخٗمل البىً عؤؽ اإلااٌ في ٖملُاجه ؤلاكغايُت فهى في الىاك٘ ؤنال

 .في صف٘ كُمت ألانىٌ والىفلاث التي لؼمخه ٖىض بضؤ وكاَه 

                                                 
ت " َهغاوي خلُم – خلُمي ؤخمض  (1)   .42مغح٘ ؾبم طهغه  م " بؾتراجُجُت حؿُحر البىىن الخجاٍع
ت واإلااؾؿاث الىلضًت – بكخهاصًاث الىلىص واإلااٌ " مجضي مدمىص قهاب . ص (1) ت ، "الىٍٓغ   .208 م 2002حامٗت ؤلاؾىىضٍع
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ىلو ٖاصة عؤؽ اإلااٌ اإلاضفٕى ًٖ  جب ؤن هفغق بحن عؤؽ اإلااٌ اإلاضفٕى وعؤؽ اإلااٌ اإلاهغح به ، ٍو  ٍو

 للُلب في ؤي . عؤؽ اإلااٌ اإلاهغح به بؿبب ٖضم َلب ول التزاماث اإلاىخدبحن في عؤؽ اإلااٌ 
ً
ٓل الفغق كابال ٍو

ؿ٘ وكاٍ البىً ختى ًهبذ مً غحر الًغوعي َلب 
ّ
وكذ في الؿىىاث ألاولى إلوكاء البىً ، ولىً ما بن ًد

 مً مىاعص البىً 
ً
 هاما

ً
.  هظا الفغق ، وطلً ألن عؤؽ اإلااٌ ال ًمثل مىعصا

حن  هي ما ًلخُٗه البىً: إلاحخياطاث . 2 .1  : مً ألاعباح وال ًىػٖها ٖلى اإلاؿاهمحن وهي هٖى

هى اخخُاَي ًلتزم البىً ٖاصة بٗمله بةكخُإ وؿبت مُٗىت مً ألاعباح بٗض جىػَ٘ وؿبت :   إحخياطي كاهىوي  - أ

 للاهىن بوكاء البىً 
ً
 .مُٗىت منها ٖلى اإلاؿاهمحن بلى ؤن ًهل بلى ما ٌٗاصٌ عؤؽ اإلااٌ وطلً وفلا

ت اإلاغهؼ اإلاالي للبىً ؤمام: احخياطي خاص  - ب الٗمالء ، والغغى   ًيىهه البىً صون التزام كاهىوي بغغى جلٍى

ً ؤلاخخُاَاث هى جدلُم يمان ّيض جللباث كُم ألانىٌ ويض الضًىن اإلاٗضومت وللجىء بليها  الٗام مً جيٍى

 .ٖىض الغغبت في الخىؾ٘ 

 وؿبت يئُلت مً مجمٕى 
ّ
كيل عؤؽ اإلااٌ والاخخُاَاث ألانىٌ الظاجُت للبىً ، وهي ٖاصة ال جمثل بال َو

ت خُث  % 10مىاعص البىً اليلُت وكض ال جهل بلى  منها ، وهظا ما ًاهض اللىة ؤلاكخهاصًت للبىىن الخجاٍع

م زلم الىصاج٘  . حؿخُُ٘ ؤن ججم٘ مىاعص مً الٗمالء ، وؤن جىمي هظه اإلاىاعص ًٖ ٍَغ

هي ٖباعة ًٖ مىاعص مدللت جلجإ بليها البىىن ٖىضما جلىم بخلضًغ اإلاىاعص اإلاخاخت : ألارباح الغير مىزعت  (2

ُف   (1) .باإلؾخسضام ؤو الخْى

هي جلً اإلاهاٍعف التي جخدملها اإلااؾؿت ٖلى بحمالي الغبذ في جهاًت ول ؾىت : املخصصاث إلاصخثىائيت  (3

إلاىاحهت ؤغغاى مُٗىت فخيىجها اإلااؾؿت إلالابلت ؤزُاع مدخملت الىكٕى ؾىاء جضهىع في كُمت ؤنىلها ؤو 

 .اإلااوهاث وؤلاهخالواث  لدؿضًض الضًىن اإلاكيىن فيها 

  بطن فيل مً عؤؽ اإلااٌ والاخخُاَاث وألاعباح الغحر مىػٖت واإلاسههاث ؤلاؾخثىاثُت حٗخبر بمثابت 

. مىاعص طاجُت للبىً 

 
ً
 إصخخداماث مىارد البىك الخجاري : زاهيا

 ٖلُىا ؤن هخٗغى بلى مسخلف هفلاجه ومهغوفاجه 
ً
ت وان الػما بٗض ما حٗغيىا بلى مىاعص البىىن الخجاٍع

  (2):وهظهغ منها 

 : ألارصدة الىلدًت الحاطرة  (1

وهي حٗخبر .      وحكمل الىلضًت بالخؼاهت ، وألاعنضة لضي البىً اإلاغهؼي والبىىن ألازغي والٗمالث ألاحىبُت 

ُلم ٖليها ٖاصة  إلاىاحهت مسخىباث الٗمالء ، وحكمل  (زِ الضفإ ألاٌو  )ؤنىٌ طاث ؾُىلت واملت ٍو

ؤّما ألاعنضة لضي البىً . الىلضًت بالخؼاهت ٖلى ؤوعاق الىلض اإلاهضعة مً البىً اإلاغهؼي والىلىص اإلاؿاٖضة 

:  اإلاغهؼي فهي جىلؿم بلى كؿمحن 

اللؿم ألاٌو هى ؤلاخخُاَي اللاهىوي ، ؤي اليؿبت التي ًلتزم البىً الخجاعي باإلخخفاّ بها لضي البىً  -

 للؿُاؾت ؤلاثخماهُت التي ًًٗها البىً اإلاغهؼي 
ً
. اإلاغهؼي َبلا

                                                 
ت  (1) ت " بً ٖلي صلت – مٗمغ بً قٍى   .10م -    مغح٘ ؾبم طهغه " -  ؾُاؾت ؤلاكغاى في البىىن الخجاٍع
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واللؿم الثاوي هى ما ًخجم٘ لضي البىً اإلاغهؼي لخؿاب البىً الخجاعي هدُجت لٗملُاث اإلالانت بحن  -

البىىن ؤو بؿبب قغاء ؤوعاق مالُت واهذ لضي البىً الخجاعي ؤو لغحر طلً مً ألاؾباب ، وبهفت ٖامت فهي 

 بدُث ٌؿخُُ٘ البىً الخجاعي َلبها صون اٖتراى مً البىً 
ً
ألاعنضة اإلاىحىصة لضي البىً اإلاغهؼي بزخُاعا

 . ومً الُبُعي ؤهىا هلهض بهظه ألاعنضة ألازحرة خُىما هخيلم ًٖ زِ الضفإ ألاٌو للبىً الخجاعي . اإلاغهؼي 

 بلضع مً الٗمالث ألاحىبُت حؿخُُ٘ ؤن جخهغف فيها     بالبُ٘ ، ؤو 
ً
ت ؤًًا  وجدخفٔ البىىن الخجاٍع

اتهم بالخاعج بالٗملت ألاحىبُت  هما كض جيىن هظه الٗمالث ألاحىبُت مٗضة . إلالابلت َلباث الٗمالث إلاضفٖى

. إلالابلت َلباث سخب الٗمالء مً وصاجٗهم بطا وان البىً ًلبل الىصاج٘ بالٗمالث ألاحىبُت 

 : ألاوراق املخصىمت  (2

ت التي زهمها البىً  خمثل في كُمت ألاوعاق الخجاٍع  ٖلُه ، ٍو
ً
هي ؤٌو اؾخسضام إلاىاعص البىً ًضع صزال

ض اؾخدلاكها  . لٗمالثه وهظلً كُمت ؤطون الخؼاهت التي كض ًيىن البىً زهمها واخخفٔ بها لضًه لخحن مٖى

والفغق بحن اللُمت ؤلاؾمُت لألوعاق اإلاسهىمت واللُمت الخالُت التي ًضفٗها البىً ًخىكف ٖلى ؾٗغ الخهم 

الكت الٗمُل بالبىً ، وهٕى الىعكت اإلاسهىمت  هل هي ؤطون  )الظي ًدضصه البىً بالىٓغ بلى ْغوف الؿىق ٖو

ت  . وهظلً ألاوعاق ٖلى ؤحل ٖلى غحر طلً مً الٗىامل  (زؼاهت ؤم وعكت ججاٍع

 وحٗخبر ألاوعاق اإلاسهىمت ؤهثر ؾُىلت مً ألانىٌ ألازغي التي ًلخىيها البىً وطلً بٗض الىلضًت مباقغة 

 
ّ
ل بلى هلضًت بضون زؿاعة هبحرة خُث ؤن البىً اإلاغهؼي ٌُٗض ٖاصة زهم هظه ألاوعاق بال ، فهي كابلت للخدٍى

فالبىً اإلاغهؼي ًلىم بضوع اإلالغى ألازحر في الٓغوف الٗاصًت ، .بطا واهذ الًغوعة جلخط ي ٖضم بحغاء طلً 

 
ً
ت ، فُلضم كُمتها هلضا ت ؤو ؤطون زؼاهت مً البىىن الخجاٍع خٗحن ٖلُه زهم ما ًلـضم بلُـه مً ؤوعاق ججاٍع ٍو

ت بٗـض زهـم فاثضة  مدؿىبت ًٖ اإلاضة الباكُت ختى خلىٌ ؤحل هظه  (بؿٗغ البىً  )بلى البىىن الخجاٍع

. ألاوعاق 

غح٘  الخٔ ؤن بىض ألاوعاق اإلاسهىمت ال ًمثل وؿبت هبحرة مً ؤنىٌ البىً الخجاعي في الضٌو  الىامُت ، ٍو ٍو

ت  التي  )طلً بلى ٖضم اهدكاع هٓام بنضاع ؤطون الخؼاهت وحٗامل البىىن فيها بالخهم ، هما ؤن ألاوعاق الخجاٍع

 بلى البىىن لخهمها ، بط       (جخسظ نىعة الؿىضاث ؤلاطهُت ولِـ الىمبُاالث في هظه البالص 
ً
ال جلضم هثحرا

ًفًل خاملىها ، هما ًفًل البىً الخجاعي بكغاى ٖمالءه بًمان هظه ألاوعاق ؤو بًمان ؤًت ؤنىٌ 

 (1). ؤزغي 

 : ألاوراق املاليت  (3

ت بلى اؾدثماع وؿبت مً مىاعصها في ألاوعاق اإلاالُت بغغى الخهىٌ ٖلى صزل ،   اججهذ البىىن الخجاٍع

ت اإلاسهىمت ، فهي حكمل ألاؾهم في الكغواث  ولىً هظه ألاوعاق حٗخبر ؤكل ؾُىلت مً ألاوعاق الخجاٍع

ت وغحرها وهظلً الؿىضاث ، وول هٕى مً ؤهىإ ألاوعاق اإلاالُت ًمثل ؾُىلت مسخلفت ًٖ  الهىاُٖت والخجاٍع

.  الىٕى آلازغ 
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 في 
ّ
ضم الخٗغى لألزُاع ، ال حؿدثمغ ٖاصة ؤمىالها بال ت عغبت منها في الخُُت ٖو لظلً فةن البىىن الخجاٍع

لى الكغواث اإلاالُت الىبري  ، وال حؿدثمغ ؤمىالها في ألاؾهم  ألاوعاق اإلاًمىهت ، مثل الؿىضاث ٖلى الخيىمت ٖو

 في الكغواث الىبري التي ال جلىح فيها ؤًت مساَغ 
ّ
 (1). بال

 : اللروض والضلفياث  (4

 في اللغوى التي جلضمها للٗمالء وجسخلف بةزخالف البىً اإلاخٗامل بها 
ً
 هاما

ً
ت حاهبا      حؿدثمغ البىىن الخجاٍع

لىم البىً  وحٗخبر الجاهب ألاهثر عبدُت للبىً الخجاعي ،وبطا واهذ ؤكل ؾُىلت وطلً إلاا جضعه مً فىاثض ٍو

 بلى الٗاثض اإلاخىك٘ مً هظا الٗمل 
ً
مىذ  )الخجاعي بهظا الٗمل واإلاخمثل في مىذ اللغوى للغحر وطلً هٓغا

 (2). (اللغوى 

      

والجضٌو اإلاىالي ًبحن بؾخسضاماث البىً ومىاعصه  

 02الجدول ركم 

 (املىارد  )الخصىم  (إلاصخخداماث  )ألاصىل 

 ؤعنضة هلضًت خايغة  .1

. هلىص خايغة في زؼاهت البىً الخجاعي  -

 )ؤعنضة هلضًت مىصٖت لضي البىً اإلاغهؼي  -

  .(بخخُاَي كاهىوي 

قُياث وخىالاث )ؤعنضة ؾاثلت ؤزغي  -

  .(بىىُت وؤوعاق مالُت جدذ الخدهُل 

 .خىالاث مسهىمت  .2

ؤطوهاث الخؼاهت   -

ت  -  ؤوعاق ججاٍع

 .مؿخدم ٖلى البىىن  .3

 .ؤوعاق مالُت وبؾدثماعاث  .4

ؾىضاث خيىمُت   -

 ؤوعاق مالُت ؤزغي  -

 كغوى وؾلفُاث  -

 ملابل يماهاث  -

بضون يماهاث   -

 عؤؽ اإلااٌ اإلاضفٕى  .1

 .ؤلاخخُاَي اللاهىوي والخام  .2

قُياث وخىالاث وبٖخماصاث صوعٍت  .3

 .مؿخدلت الضف٘ 

 مؿخدم البىىن  .4

 الىصاج٘  .5

 خيىمُت -

ت   - الجاٍع

 ألحل -

 بةزُاع -

جىفحر   -

 
ت " جىاحي بً ٖلي فاَمت –  ٖلي ٖغوؽ زضًجت :املصدر  ٘ ؤلاؾدثماٍع ل اإلاكاَع   .12م -      مغح٘ ؾبم طهغه "  - صوع اللغوى اإلاهغفُت في جمٍى
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إلاحخياطاث الثاهىٍت لالحخياجاث املحخملت وبعيدة إلاحخمال ، معاًير الحكم على صيىلت : املطلب الثاوي 

 .  املصرف 

 وهما 
ّ
ان بدؿب الخاحت التي جضٖى لإلخخفاّ بها ؤال ت هٖى   (1):  ؤلاخخُاَاث الثاهٍى

ت التي ًدخفٔ بها اإلاهغف إلاىاحهت بخخُاحاجه بلى الؿُىلت اإلادخملت ؤو اإلامىىت الخيبا بها *  . ؤلاخخُاَاث الثاهٍى

ت التي ًدخفٔ بها اإلاهغف إلاىاحهت ؤلاخخُاحاث بُٗضة ؤلاخخماٌ *  . ؤلاخخُاَاث الثاهٍى

I –  إلاحخياطاث الثاهىٍت لالحخياجاث املحخملت:  

 
ً
: أصبابها : أوال

:  هىان ٖضة ٖىامل جضٖى اإلاهغف لإلخخفاّ بهظه ؤلاخخُاَاث هظهغ منها ما ًلي 

ًمىىىا مالخٓت الخللباث اإلاىؾمُت في مجاالث هثحرة ، فالؼعاٖت مٗغيت لخللباث : الخللباث املىصميت  .1

مىؾمُت واضخت بؿبب الٗىامل اإلاىازُت ، والهىاٖت مٗغيت لخللباث مىؾمُت بؿبب جبضٌ َلب اإلاؿتهلىحن 

 
ً
 في ؤوكاث  مُٗىت ، ومً الخللباث ما له ٖالكت . مىؾمُا

ً
 قضًضا

ً
ُاص خُث جىاحه ألاؾىاق َلبا وهىان هظلً ألٖا

باألخىاٌ والٗاصاث ؤلاحخماُٖت وهىان مً الٗىامل ما ٌٗىص لؿُاؾاث اإلايكأث في ٖغى مىخجاتها في مىاؾم 

ماٌ  مُٗىت ،  جبضًل ؾُاؾاث ميكأث ألٖا
ً
بِىما ًهٗب جبضًل الٗىامل الُبُُٗت ، فةهه مً ألاؾهل وؿبُا

 .والخإثحر في بٌٗ الٗاصاث ؤلاحخماُٖت 

 بؿبب جإثحرها في الىصاج٘ واللغوى وؤلاؾدثماعاث ، 
ً
الخللباث اإلاىؾمُت ْاهغة تهخم بها اإلاهاعف هثحرا

 بخغُُت الُلباث لللغوى اإلاىؾمُت 
ً
 . فاإلاهاعف تهخم هثحرا

ً
فمً اإلاٗغوف ؤن اإلاهاعف في اإلاضن هي ؤكل حٗغيا

فُت ؤو الٗاملت في مىاَم حٗخمض ٖلى كُإ واخض ؤو كُاٖاث مترابُت  للخللباث اإلاىؾمُت مً اإلاهاعف الٍغ

 
ً
وطلً بؿبب جىٕى وصاجٗها ، بط جخلابل لخض ما ؤلاهسفاياث في وصاج٘ بٌٗ الٗمالء م٘ ؤلاعجفاٖاث . مىؾمُا

ً وهفـ الص يء باليؿبت لخللباث اللغوى  .  في وصاج٘ آلازٍغ

وجاصي الخللباث اإلاىؾمُت في ؤوكاث ؤلاهخٗاف ؤلاكخهاصي بلى يغُحن مخٗاهؿحن ٖلى اإلاهغف الىاخض 

اصة ؤلاكتراى مً حهت ؤزغي  اصة سخب الىصاج٘ مىه مً حهت وبلى ٍػ طلً ألن الٗمالء . ، فهي جاصي بلى ٍػ

 بلى 
ً
جُا  بلى خضوص صهُا ثم ًبضءون باإلكتراى ، ؤّما في ؤوكاث الغوىص فخٗىص الىصاج٘ جضٍع

ً
ٌسخبىن وصاجٗهم ؤوال

ذ الىثحر مً الضعاؾاث خىٌ هظه الٓاهغة وولها .اإلاهاعف في وكذ جىسفٌ فُه َلباث ؤلاكغاى  وكض ؤحٍغ

 .      جثبذ هظا الىمِ مً الخللباث 

 بالٗكىاثُت : الخللباث العشىائيت  .2
ّ
هىان باإليافت بلى الخللباث اإلاىؾمُت جللباث ال ًمىً ونفها بال

ُت ٖلى  لٗضم وحىص ؤؾباب مُٗىت مخىكٗت ؤو مٗغوفت وعائها ، فلى عؾمىا ؤعنضة الىصاج٘ الُىمُت ؤو ألاؾبٖى

قيل زٍُى بُاهُت لىحضها جللباث نغحرة مخخالُت يمً الخللباث اإلاىؾمُت وهظه هي الخللباث الٗكىاثُت ، 

 . وجىحض مثلها جللباث في حجم اللغوى 

 : مً الىصاج٘  غحر اإلاؿخلغة ما ٌٗىص بلى الجهاث الخالُت : الىدائع الغير مضخلرة  .3

لُه فهي ٖغيت  - أ  مً ؤلاخخُاَاث ألاولُت لخلً اإلاهاعف ٖو
ً
وصاج٘ اإلاهاعف ألازغي التي جالف حؼءا

 .لخللباث ؾُىلت اإلاهاعف اإلاىصٖت 

 .وصاج٘ الخيىمت واللُإ الٗام التي جمخاػ بىبر حجمها وكلت ٖضصها وقضة جللباتها  - ب

                                                 
  .   2005 لٗام 3، جخمت للميكىع بالٗضص " ألاواصًمُت الٗغبُت للٗلىم اإلاالُت واإلاهغفُت " زلُل مدمض خؿً الكمإ ، مجلت . ص (1)
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اء بط جيىن الخللباث قضًضة أو  (  الترؾذميكأث )وصاج٘ ؤمىاء ؤلاؾدثماع  - ث  .ألافغاص ألاثٍغ

في اإلاهغف الهغحر ، فبٌٗ اإلاهاعف حٗخمض ٖلى نىاٖت واخضة ؤو  (بهفت ٖامت )الىصٌٗت الىبحرة  - ر

اجه  خماص ٖلى وكاَها والخإثغ بمؿخٍى ت كلُلت مً اإلايكأث مّما ًًُغ بلى الٖا جب ؤن ًيىن مثل . مجمٖى ٍو

 لخؿاعة وصٌٗت هبحرة صون الخإثحر في ؾُىلخه لضعحت زُحرة 
ً
 صاثما

ً
وهظا ٌٗني ؤن ٖلُه . هظا اإلاهغف مؿخٗضا

٘ وصاجٗه بطا ما كبل وصٌٗت هبحرة  . ؤن ٌؿعى لخىَى

 
ً
 :إلاحخياطاث الثاهىٍت لإلحخياجاث املحخملت جلدًر مكىهاث : زاهيا

ت لإلخخُاحاث اإلادخملت بط لِـ  لِـ مً الؿهل ٖلى اإلاهغف جلضًغ اخخُاحاجه مً الاخخُاَاث الثاهٍى

جىء بليها 
ّ
هىان ٖىامل هثحرة جاثغ في حجم هظه ؤلاخخُاَاث ، . هىان كىاٖض مخياملت ٌؿخُُ٘ اإلاهغف الل

 ، وم٘ طلً فاإلاهغف ٌؿخُُ٘ بجبإ ٖضة َغق للخىنل بلى حجم اخخُاَاجه 
ً
فمنها ما ًهٗب كُاؾه هما

بُت ، وكض ٌؿعى لخللُض اإلاهاعف الىبحرة في هظا الكإن ؤو ؤلاؾخفاصة مً زبرة  ت اإلادخملت بهىعة جلٍغ الثاهٍى

 واهذ جىلو الخبرة الٗملُت في جلضًغ هظه ؤلاخخُاَاث 
ً
بت ؤو اإلاغاؾلت ؤو ألاكضم مىه ، بطا .  اإلاهاعف اللٍغ

 

II-   إلاحخياطاث الثاهىٍت لإلحخياجاث بعيدة إلاحخمال: 

ت إلاىاحهت خاحاث اإلاهغف للؿُىلت في ْغوف ال ًدخمل  ٌؿخٗمل الىٕى الثاوي مً ؤلاخخُاَاث الثاهٍى

. جىغاعها باهخٓام ؤو ال ًخىك٘ خضوثها بهىعة ؤهُضة 

 
ً
:  أصبابها : أوال

:  مً ؤهم ألاؾباب التي جاصي بلى وكىء مثل هظه الخاحاث ما ًإحي 

ماٌ )جخإثغ اإلاهاعف بالخللباث ؤلاكخهاصًت ؤو: الخللباث إلاكخصادًت  .1 فيلما ػاص الضزل ( صوعة ألٖا

م الخجاعة الخاعحُت   .الُبُعي ، والخللباث الهىاُٖت الضازلُت وهظلً لضوعاث مؿخىعصة مً الخاعج ًٖ ٍَغ

جخإثغ اإلاهاعف الٗغبُت هظلً لخض يُم بالخللباث ؤلاكخهاصًت الؿاثضة بالخاعج بؿبب ما لضحها مً 

 لظلً  (ؤو ؤؾٗاعها )بؾدثماعاث هىان جخللب ؤؾٗاع فىاثضها 
ً
.  جبٗا

بمٗنى  )كض جغجىؼ فغوٕ مهغف ما في مىاَم مخضهىعة ؤو غحر مؿخلغة : الىمى أو الخدهىر طىٍل ألاجل  .2

جي اإلافٗىٌ بط ؤن الىصاج٘  (ؤجها حٗخمض ٖلى وكاٍ اكخهاصي مدضوص وجخإثغ بخضهىعه  ٗخبر هظا الٗامل جضٍع ، َو

 .جيخلل مً اإلاىاَم اإلاخضهىعة بلى اإلاؼصهغة ٖبر الىكذ بدُث حؿمذ للمهغف بخسُُِ ؾُىلخه 

جًُغ اإلاهاعف ؤثىاء الخغب إلاىاهبت الؿُاؾت ؤلاكخهاصًت الخيىمُت ، : الحرب وخطر وشىء الحرب  .3

ل اإلاجهىص الخغبي ، هما حؿخٗض الخيىمت للاء طلً  ألن الخيىمت جفغى اللُىص التي جىحه اإلاهاعف لخمٍى

 .لخماًت ؾُىلت اإلاهاعف لئال جخٗغى للخُغ 

هىان اخخماٌ اعجفإ وؿبت ؤلاخخُاَي اللاهىوي بدؿب ملخًُاث : جبدل وضبت الاحخياطي اللاهىوي  .4

 .الؿُاؾت الىلضًت ، فةخخماٌ اعجفإ هظه اليؿبت جفغى يغٍى ٖلى ؾُىلت اإلاهغف 

 
ً
: اصخعداد املصارف : زاهيا

ت حؿخُُ٘ جسُُِ   مّما ؾبم ًٓهغ ؤن هظه الاخخُاحاث غحر مؿخعجلت بدُث ؤن اإلاهاعف الخجاٍع

ت مً هظا اللبُل جخىؾِ بحن  لُه فةن ؤلاخخُاَاث الثاهٍى جُت إلاىاحهت هظه الُىاعت ، ٖو ؾُىلتها بهىعة جضٍع
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برػ فيها ٖامل الغبدُت ؤهثر مً الىٕى ألاٌو  ت مً الىٕى ألاٌو وبحن اؾدثماعاث اإلاهغف ، ٍو ؤلاخخُاَاث الثاهٍى

ض ٖلى آحاٌ اؾدثماع الىٕى ألاٌو مً ؤلاخخُاَاث . مً ؤلاخخُاَاث  . هما ؤهه مً اإلامىً جدضًض آحالها إلاا ًٍؼ

 

 
ً
. أصلىب هيكل ألامىال : زالثا

 : ججسئت مصادر ألامىال في شرائح  .1

ل بلى       جخمثل الخُىة ألاولى في ؤؾلىب هُيل ألامىاٌ بخلؿُم وصاج٘ اإلاهغف ، وغحرها مً مهاصع الخمٍى

 مً بخخماٌ سخبها وفلضان اإلاهغف لها 
ً
ومثاٌ طلً ًمىً جلؿُم الىصاج٘ وغحر الىصاج٘ بلى .ؤحؼاء بهُالكا

:  ثالثت قغاثذ هي 

وهي الىصاج٘ وغحرها مً ألامىاٌ اإلالتريت   ( HOT MONEY)" وصاج٘ ؾازىت " اإلاُلىباث ٖلى قيل -

 للخللباث في ؤؾٗاع الفاثضة ، ؤو جلً التي جخىك٘ ؤلاصاعة بكيل ؤهُض ؤجها ؾىف حسخب زالٌ 
ً
الخؿاؾت حضا

. اإلاضة الخالُت 

 .ألامىاٌ اإلاٗغيت للسخب هي وصاج٘ الٗمالء التي ًخىك٘ سخب حؼء منها زالٌ اإلاضة الخالُت  -

كاع بليها هظلً ٖلى ؤجها  - وهي ألامىاٌ التي جخىك٘ ؤلاصاعة ؤجها  (الىصاج٘ اللاٖضًت  )ألامىاٌ اإلاؿخلغة َو

 .ؾىف ال حسخب ، بةؾخثىاء وؿبت بؿُُت منها 

حت من مصادر ألامىال ا .2  : إلحخفاظ باحخياطاث هلدًت ملابل كل شٍر

دت مً       ًجب ٖلى مضًغ الؿُىلت ؤن ًسهو ألامىاٌ الؿاثلت ، باؾخسضام كاٖضة ٖملُت وطلً ليل قٍغ

 
ً
 . مهاصع ألامىاٌ الثالثت اإلاظوىعة ؾابلا

ً
ٖلى قيل بخخُاَاث هلضًت ملابل ألامىاٌ  ( %95)فلض ًسهو مثال

ت لضي مهاعف اإلاغاؾلت  ملابل ٖاثض  )الؿازىت ، وكض ًإزظ طلً قيل ؤلاخخفاّ بىصاج٘ كابلت للسخب بؿٖغ

ىت واجفاكُاث بٖاصة الكغاء  . (مخىاي٘  ت )والاؾدثماع في ؤطوهاث الخٍؼ خُث ( ؤهىإ مً الاخخُاَاث الثاهٍى

. ًمىً سخب ألامىاٌ بالؿاٖاث 

ٖلى قيل  ( % 30 )مً الىصاج٘ وغحر الىصاج٘ جيىن اليؿبت " لألمىاٌ اإلاٗغيت للسخب "  ؤّما باليؿبت

فلِ ٖلى قيل  ( % 15 )فةن اإلاهغف كض ًسهو " ألامىاٌ اإلاؿخلغة " وبسهىم . اخخُاَاث ؾاثلت 

. اخخُاَاث ؾاثلت 

 : جلدًر اللروض  .3

 في ول ألاوكاث لخلبُت َلباث اللغوى الجُضة ، ؤي ؤلاخخُاحاث الجضًغة 
ً
     ًجب ؤن ًيىن اإلاهغف مؿخٗضا

بط البض للمهغف ؤن ًدخفٔ باإلخخُاَاث الؿاثلت " الجىصة ؤلاثخماهُت " لٗمالثه ممً ٌؿخىفي منهم مٗاًحر 

اليافُت إلاىاحهت َلباث سخب اللغوى بٗض مىدها ، وهي ؤمىاٌ كض جظهب بلى اإلاهاعف ؤو للخضاٌو بُض 

 ، هما ؤن . الجمهىع 
ً
ض عفٌ مثل هظه اللغوى ألن الٗمُل اإلالترى هى ٖمُل مىصٕ ؤًًا فاإلاهغف ال ًٍغ

مثل هاالء الٗمالء هم مهضع ؤلاًغاصاث ، ؾىاء مً ؤؾخسضم منهم ؤمىاٌ اإلاهغف ؤو مً صف٘ الغؾىم ملابل 

 .زضماجه لهم 
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ً
 : إصخخدام إلاحخماالث في جلدًر مخطلباث الضيىلت : رابعا

ًغغب بٌٗ اإلاهاعف في اؾخسضام ؤلاخخماالث ٖىض جلضًغ الخاحت لإلخخُاَاث الىلضًت ملابل الىصاج٘   

واللغوى ، هىا ًلىم مضًغ اإلاهغف بهُاغت مغاهؼ الؿُىلت ٖلى ؤؾـاؽ ؤؾـىؤ خالت ، والخالت اإلاٗخضلت 

.  وؤفًل خالت وجدضًض بخخماالث جدلم ؤي منها 

 : أصىأ مركس صيىلت محخمل في املصرف  (1

هفغى ؤن وؿبت همى الىصاج٘ في اإلاهغف هي ؤصوى بىثحر مً جىكٗاث بصاعجه ، بدُث ؤن مجمٕى الىصاج٘ 

ش الىصاج٘ في اإلاهغف  ؤيف لضلً ؤن َلباث اللغوى مً الٗمالء . ًلل ًٖ ؤصوى هلُت جدللذ في جاٍع

ش   جىكٗاث ؤلاصاعة ، بدُث ؤن مجمٕى اللغوى ًفىق ؤٖلى هلُت جدللذ في جاٍع
ً
الجُضًً جفىق هثحرا

في خالت ههظه ًىاحه اإلاهغف ؤكص ى يغِ ٖلى ؤمىاله الؿاثلت اإلاخاخت ، ألن همى . اللغوى في اإلاهغف

الىصاج٘ ال ٌؿض الىمى في اللغوى ، هىا ٌؿخٗض مضًغ الؿُىلت إلاغهؼ عجؼ في الؿُىلت ، وبذجم هبحر ًخىلى 

. نُاغت زُت ٖمـل لخٗبئـت مهاصع الؿُىلـت ؤلايـافُت وبإحجام هبحرة 

:  أفظل مركس صيىلت محخمل في املصرف  (2

 جىكٗاث ؤلاصاعة ، بدُث ؤن مجمٕى الىصاج٘ ًفىق 
ً
هفغى ؤن وؿبت همى الىصاج٘ في اإلاهغف جفىق هثحرا

ش الىصاج٘ باإلاهغف ، ؤيف لظلً ؤن َلباث اللغوى مً الٗمالء  ؤو ًلاعب ؤٖلى هلُت جدللذ في جاٍع

 ًٖ ؤصوى هلُت جدللذ في 
ً
 ًٖ جىكٗاث ؤلاصاعة ، بدُث ؤن مجمٕى اللغوى ًلل هثحرا

ً
الجُضًً جلل هثحرا

ش اللغوى في اإلاهغف  في خالت ههظه ًىاحه اإلاهغف الخض ألاصوى مً الًغِ ٖلى اخخُاَاث الؿُىلت ، . جاٍع

 همى اللغوى ، هىا ٌؿخٗض مضًغ الؿُىلت إلاغهؼ فاثٌ في الؿُىلت وبذجم هبحر ، 
ً
ألن همى الىصاج٘ ًفىق هثحرا

دت لخُٗٓم الٗاثض للمهغف  خىلى وي٘ زُت ٖمل الؾدثماع هظه ألامىاٌ الفاثًت في مىحىصاث مٍغ . ٍو

:  املركس الىصط املحخمل لضيىلت املصرف  (3

ً الؿابلحن وجياص ؤن جخىاػن وؿب همى الىصاج٘ م٘ وؿب همى   بحن اإلاغهٍؼ
ً
 هىا ًلف اإلاهغف وؾُا

 في الخدلم 
ً
. اللغوى ، ؤو ؤن ؤخضهما ًفىق آلازغ بمبالغ مدضوصة وهى اإلاغهؼ ألاهثر اخخماال

لى مخىؾُاث ألاصاء اإلاخدللت  ٌؿدىض بٌٗ اإلاهاعف في جلضًغ ؤلاخخُاحاث للؿُىلت ٖلى الخبراث الؿابلت ٖو

ؿمى هظا ألاؾلىب    " .ماقغاث الؿُىلت " في الهىاٖت اإلاهغفُت ، َو

III –  املؤشراث في ميدان الضىق " املعاًير النهائيت للحكم على صيىلت املصرف . "

ًغي بٌٗ اإلاخسههحن ؤن الخىم النهاجي ٖلى مضي ؾُىلت اإلاهغف هم ما ًفغيه مُضان الؿىق مً 

هل ؤن اإلاهغف ًدخفٔ باخخُاَاث الؿُىلت اليافُت ؟  . مٗاًحر ألاصاء في هظا اإلاجاٌ 

والجىاب هىا هى مغهؼ اإلاهغف في الؿىق ؤي ؤن اإلاؿإلت لِؿذ مُللت بهّما وؿبُت ، وجلاؽ بازخباعاث الؿىق 

: بطن مً بحن ؤلاقاعاث التي تهخم بها ؤلاصاعة في مُضان الؿىق ما ًلي . 

 هل ؤن هىان قىاهض ٖلى اإلاهغف جفلض الىصاج٘ بؿبب كىاٖت ألافغاص واإلايكأث اإلاىصٖت :زلت الجمهىر  .1

 جىاحهه ، بط ؤهه ؾىف ًفلض الىلضًت مً زالٌ اإلاسخىباث ؤلاؾخثىاثُت وكض ال 
ً
فُه مً ؤن هىان ؤزُاعا

  .ٌؿخُُ٘ الىفاء بيل التزاماجه 

هل ؤن ؾٗغ ؾهم اإلاهغف في الؿىق اإلاالي ًىاحه ؤلاهسفاى ألن : صعر صهم املصرف في الضىق  .2

ب ؟ ً ٌٗخلضون بىحىص ؤػمت ؾُىلت ؤو اخخماٌ خهىلها في اإلاؿخلبل اللٍغ  اإلاؿدثمٍغ
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هل ؤن اإلاهغف ًضف٘ ؤؾٗاع فاثضة ٖلى : عالواث املخاطرة املدفىعت على الىدائع وإلاكتراض من الغير  .3

لى اكترايه في الؿىق الىلضي جفىق ما جضفٗه اإلاهاعف ألازغي اإلاىاْغة له ؟  وصاج٘ الخىفحر والىصاج٘ ألحل ٖو

ٖلى اكتراى اإلاهغف بالؿىق بؿبب ما ٌؿىص مً " ٖالوة اإلاساَغة  "وبٗباعة ؤزغي هل ؤن الؿىق ًفغى 

 .بقاعاث مً ؤن اإلاهغف ًىاحه ؤػمت ؾُىلت ؟ 

 : بيع املىجىداث بخضارة  .4
ً
ت ، ومدللا هل كام اإلاهغف في آلاوهت ألازحرة ببُ٘ بٌٗ مىحىصاجه       بؿٖغ

  .زؿاثغ هبحرة ليي ٌؿخُُ٘ الىفاء بُلباث الؿُىلت ؟ وهل هظه الخالت هاصعة ؤم مخىغعة ؟ 

هل اؾخُإ اإلاهغف الىفاء بالتزاماجه ججاه ٖمالثه : الىفاء بالتزاماجه ججاه العمالء امللترطين  .5

اإلالتريحن مً خُث مىاحهت َلباتهم الجضًضة ؟ ؤم هل ؤن يغٍى الؿُىلت اإلاىهبت ٖلُه كض ؤحبرجه ٖلى 

 .ٖضم جلبُت اللغوى التي اؾخىفذ قغوٍ الجضاعة ؤلاثخماهُت ؟ 

هل ؤن اإلاهغف كض ؤْهغ لإلكتراى مً اإلاهغف اإلاغهؼي بمبالغ هبحرة :  إلاكتراض من املصرف املركسي  .6

 ؟ هل بضؤ اإلاؿاولىن في اإلاهغف اإلاغهؼي ًدؿاءلىن ًٖ ألاؾباب وعاء هظا ؤلاكتراى  
ً
وبكيل مخىغع مازغا

 الىثُف ؟ 

 ، فةن طلً ٌٗني ؤن ؤلاصاعة ًجب ؤن جخسظ ؤلاحغاءاث 
ً
فةطا وان الجىاب ٖلى مثل هظه الدؿائالث بًجابُا

. الالػمت إلاٗالجت ؤويإ الؿُىلت ٖلى نُٗض الؿُاؾاث واإلاماعؾاث 

   

. إدارة ألاصىل والخصىم مللابلت احخياجاث الضيىلت : املطلب الثالث 

وان مً هدُجت الضعاؾاث اإلاسخلفت اإلاخٗللت بالؿُىلت والضعاؾاث اإلاخٗللت باإلالاًِـ الخضًثت اإلاؿخسضمت      

للُاؽ كضعة البىً ٖلى ملابلت َلباث ؤصخاب الىصاج٘ واللغوى ؤو ملابلت التزاماث البىً في مىاُٖض 

  (1): اؾخدلاكها صون جإزحر ، ؤهه ًمىً جدضًض ؤهم الىؾاثل اإلاٗانغة بصاعة الؿُىلت في البىىن فُما ًلي 

 
ً
. بصاعة ألانىٌ إلالابلت اخخُاحاث الؿُىلت : ؤوال

 
ً
. بصاعة ؤلالتزاماث إلالابلت اخخُاحاث الؿُىلت : ثاهُا

I –  إدارة ألاصىل مللابلت احخياجاث الضيىلت  :

ت وبؿهىلت وبضون زؿاثغ وكذ       ل بلى هلضًت بؿٖغ حٗغف ألانىٌ الؿاثلت بإجها ألانىٌ الؿهلت الخدٍى

: الخاحت  بليها ، وهظه الهىٌ ٖباعة ًٖ 

ىت  .1  .الىلضًت بالخٍؼ

ت  .2  .الىصاج٘ لضي البىىن اإلاغهٍؼ

 .ألاعنضة لضي البىىن ألازغي واإلاغاؾلحن  .3

 .ألاعنضة الىلضًت جدذ الخدهُل  .4

. ألانىٌ الؿاثلت ألازغي  .5

دخفٔ البىً بإهىإ مسخلفت مً ألانىٌ ألغغاى مسخلفت فاألنىٌ التي ًدخفٔ بها في خؿاب  ٍو

ت وبضون  لها لىلضًت بؿٖغ ُفت ألاؾاؾُت ؤو ألاولُت لها هي جدٍى الؿُىلت ًخىك٘ ؤن جضع ٖاثض للبىً ، ولىً الْى

وبظلً ًمىً اللىٌ بإن الخؿاباث الؿاثلت ال . زؿاثغ ؤو جدمل كضع مٗلىٌ مً الخؿاثغ ٖىض الخاحت بلى طلً 
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 زالٌ فترة مُٗىت مً الؼمً ولىً ًدخفٔ بها ومخىك٘ 
ً
با ًدخفٔ بها مً ؤحل بلائها ؾاهىت بىفـ الدجم جلٍغ

 للخاحت بليها 
ً
وفي هظه الىؾُلت ٌٗخمض البىً ٖلى حؿُِل جلً ألانىٌ وكذ . اهسفاى واعجفإ كُمتها َبلا

.  الخاحت بليها إلؾدُفاء مخُلباث الؿُىلت 

 

  خصائص ألاصىل الضائلت  :

 (1):      مً ؤحل ؤن جيىن هظه ألانىٌ كابلت للخدىٌ بؿهىلت وبضون زؿاثغ ًجب ؤن جيىن ألانىٌ الؿاثلت 

. طاث ؤحل اؾخدلاق كهحر  -

م  -   .(كابلت للخضاٌو في الؿىق الىلضًت  )ؤن جيىن كابلت للدؿٍى

 .طاث حىصة مغجفٗت بمٗنى ؤن ًخىافغ فيها ألامان  -

 .جدفٔ وحؿخسضم ألغغاى الؿُىلت  -

II –  إدارة الالتزاماث مللابلت احخياجاث الضيىلت : 

     ًمىً اللىٌ بإن البىً ًمىىه الخهىٌ ٖلى ألامىاٌ إلؾخسضامها في الخىؾ٘ في اللغوى      ؤو ملابلت 

م الخهىٌ ٖلى التزاماث بيافُت ؤي ؤمىاٌ مً  م بصاعة ؤلالتزاماث ، وطلً ًٖ ٍَغ سخب الىصاج٘ ًٖ ٍَغ

 طلً ًٖ بُ٘ ؤطون الخؼاهت ؤو 
ً
م بنضاع قهاصاث بًضإ كابلت للخضاٌو مفًال مىً طلً ًٖ ٍَغ الغحر ، ٍو

لت الثاهُت مً الىؾاثل اإلاٗانغة إلصاعة الؿُىلت . بٌٗ ألانىٌ ألازغي  .وهي جمثل الٍُغ
)2(

 

م هظه الُغق ٖلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن   وحٗخمض بؾتراجُجُت البىً الخجاعي اإلاؿخسضمت في جىفحر الؿُىلت ًٖ ٍَغ

. الخيالُف اليؿبُت التي جدىحها ول بؾتراجُجُت  -

 .    اٖخباعاث اإلاساَغة التي جدىحها ول بؾتراجُجُت  -

لت بصاعة الالتزاماث : وهىا ًٓهغ حؿاٌئ مغصه  لت الثاهُت ؤي ٍَغ متى ًيىن مً اإلاىاؾب اؾخسضام الٍُغ

إلالابلت اخخُاحاث الؿُىلت ؟ بمٗنى متى ًيىن مً اإلاىاؾب بنضاع التزاماث كهحرة ألاحل مثل قهاصاث ؤلاًضإ 

 مً حؿُِل ؤنىٌ البىً ؟ 
ً
.  إلالابلت مخُلباث الؿُىلت بضال

 ٖلى الدؿاٌئ الؿابم ، ًمىً اللىٌ بإن هىان زمـ خاالث ًمىً اللجىء فيها إلنضاع ؤلالتزاماث 
ً
     وبىاءا

:  كهحرة ألاحل إلؾدُفاء مخُلباث الؿُىلت ، وهظه الخاالث هي 

 جلجإ بٌٗ : ٖىضما ًيىن هامل ؤؾٗاع الفاثضة الؿاثضة في الؿىق الىلضي مىاؾب ومغض ي  .1
ً
فٗاصة

ت بىاؾُت ألامىاٌ  البىىن الٗاملت في الؿىق الىلضي في الىالًاث اإلاخدضة بلى جىفُظ بٌٗ اللغوى الخجاٍع

ت  )الفُضعالُت  وجؼصاص كُمت هظه اللغوى اإلاىفظة بىاؾُت هظه البىىن ٖىضما ًيىن هامل ؾٗغ  . (اإلاغهٍؼ

خللو حجم هظه اللغوى بطا وان الهامل غحر مغض ي   .الفاثضة الىاجج مغض ي ٍو

وفي هظه الخالت ًخدلم حؼء لِـ بالللُل مً : ٖىضما جيىن ؤعباح اإلاخاحغة في ألاوعاق اإلاالُت مًمىهت  .2

اصة في صوعان ألاوعاق  ألاعباح هدُجت صوعان وػٍاصة ألاؾٗاع ٖلى ألاوعاق اإلاالُت اإلاباٖت ، فةطا ؤصث هظه الٍؼ

اإلاالُت واعجفإ ؤؾٗاعها بدُث حاوػث جيلفت الخهىٌ ٖلى ألامىاٌ اإلاؿخسضمت في قغاء هظه ألاوعاق اإلاالُت 

 .ًيىن هظا اليكاٍ كض خلم الهضف مىه 
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: ٖىضما حؿخسضم ألامىاٌ اإلاكتراة ؤو اإلالتريت لخىفُظ كغى مٗحن بظاجه لخدلُم هضف        مدضص  .3

فاللغى الظي ًىفظ ًمىٌ بىاؾُت بنضاع التزام متزامً مٗه ومدؿاوي مٗه في الدجم وؤلاؾخدلاق وجدضص 

ىضما ًدحن  (هامل الغبذ  )الفاثضة ٖلى اللغى  بةيافت هامل مدضص  بلى ؾٗغ الفاثضة ٖلى هظا الالتزام ، ٖو

وبطا حضص اللغى فلِؿذ هىان . مُٗاص اؾخدلاق اللغى ًمض البىً بؿُىلت ملابلت لؿضاص كُمت ؤلالتزام 

مكيلت َاإلاا هفـ ؤلاحغاءاث ؾىف حٗاص وهظا اإلاىهج ال ًمىً اؾخسضامه بفٗالُت صون ؤن ًخالثم اللغى 

. وؤلالتزام  في يىء ؤؾٗاع الفاثضة واللُمت والاؾخدلاق 

فٗىض بصاعة اإلاىكف الىلضي الٗاصي كض جيىن خاحت إلنضاع بٌٗ : ألاؾباب الخىخُىُت ؤو الخىفُظًت  .4

ؤلالتزاماث لُدخفٔ البىً بلضمه في الؿىق ؤو هظلً ألؾباب جسُُُُت ، ولىً في هظه الخالت ًجب ؤن 

 .  ًيىن جإثحر هظا ؤلاحغاء ٖلى مغهؼ البىً اإلاالي وبًغاصاث ؤكل ما ًمىً 

بالغغم مً ؾُىلت ؤلالتزاماث فةن جيلفتها جيىن ٖاصة ؤٖلى مً جيلفت : ٖىض اؾدىفاط ؾُىلت ألانىٌ  .5

 ؤن اؾدىفاط ؾُىلت ألانىٌ م٘ اؾخمغاع الُلب ٖلى اللغوى بكيل كىي بٗض ؤلاخخفاّ 
ّ
ؾُىلت ألانىٌ ، بال

بالخض ألاصوى اإلاُلىب مً ألانىٌ الؿاثلت ًاصي بلى ؤن ًيىن هظا الخىكُذ هى ؤوؿب جىكُذ إلؾخسضام  

ل هظه اللغوى ختى ولى بخيلفت ؤٖلى فهظا ؤفًل للبىً مً فلضان  ألامىاٌ اإلاكتراة ؤو اإلالتريت لخمٍى

 . ٖمالثه 
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:   خالصت الفصل الثاوي 

      

     لم حٗض مىاعص البىً اإلاالُت مً بحن ألامىع التي جسغج ًٖ ؾُُغة بصاعجه ، بط لم حٗض الىصاج٘ ألاولُت اإلاهضع 

ت للبىً ، فهىان بلى حاهب طلً الىصاج٘   اإلاكخلت ، وػٍاصة عؤؽ اإلااٌ ،  ألاؾاس ي الىخُض للُاكت ؤلاؾدثماٍع

لى الغغم مً ؤن الىصاج٘ وألامىاٌ اإلالتريت  ض مً اللغوى ، ٖو ض مً ألاعباح ، والخهىٌ ٖلى اإلاٍؼ واخخجاػ اإلاٍؼ

 ؤن ؤلاكتراى ٖاصة  ًسً٘ لبٌٗ اللُىص ختى بطا لم جخىاحض جلً 
ّ
ٌٗخبران مهاصع زهِبت لألمىاٌ ، بال

 الهسفاى جيلفتها 
ً
. اللُىص ، فالػالذ الىصاج٘ ؤهثر حاطبُت هٓغا

 

 



 

 

 إستراتيجية إدارة السيولة ومخاطرها :الفصل التطبيقي

إستراتيجية إدارة السيولة : املبحث ألاول 

إدارة مخاطر السيولة : املبحث الثاني 

 دور السوق النقدي في تأمين سيولة البنوك: املبحث الثالث 
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 :ثمهيد 

   

لت ألاحل  جٝترك اإلافاٗس مبالٖ ٠بحرة مً الىداجْ زم جٝىم باظخخذام هزه ألامىا٥ في الٝشوك الىٍى

خ اظخدٝاٛ   مً ِذم الخىاصن بحن جىاٍس
ً
ا لُه ٘ةن مٍّم اإلافاٗس جىاحه هِى لفالح الّمالء اإلاٝترلحن،ِو

خ اظخدٝاٛ مىلىباتها، وهادًسا ما ج٣ىن الخذ٘ٝاث الىٝذًت الىاججت ًِ  مىحىداتها، مً حهت وبحن جىاٍس

اإلاىحىداث مخىاصهت مْ الخذ٘ٝاث الخاسحت الالصمت لخٕىُت     اإلاىلىباث، ّ٘لى اإلافاٗس ؤن ج٣ىن معخّذة 

 ٠بحرة الحجم
ً
 إلاىاحهت الىلباث الىٝذًت الٙىسٍت التي ٜذ ج٣ىن ؤخُاها

ً
. داثما

ومّما ظبٞ ًخطح ؤن بداسة العُىلت ًجب ؤن ج٣ىن مً مداوس الاهخمام الشثِعُت في البىىٟ      و الٙؽل 

٘يها ٌّشك اإلافٗش بلى ؤصمت ظُىلت خُُٝٝت تهذد ٠ُاهه، لهزا وحب مشاحّت ظُاظت العُىلت وجُّٙلها 

. وحّلها ؤ٠ثر مالثمت بما ًدىاظب مْ جىىس وحٕحر ؤولاُ ووؽاواث البى٤

لى هزا ألاظاط ًم٢ً ـُأت ؤلاؼ٣الُت الخالُت : ِو

ما امللصود بإدارة الضيولة و مخاطرها في البنك؟ 

. وللخىلُذ ؤ٠ثر اسجإًىا جٝعُم هزا الٙفل بلى زالزت مباخث

اإلابدث ألاو٥ وّشك ُ٘ه الاظتراجُجُاث التي ًدبّها البى٤ في مجا٥ بداسة العُىلت لذًه مْ ؤلاؼاسة بلى ٠ُُٙت 

ُٞ البى٤ بحن هزه العُاظاث . ج٘ى

اإلابدث الثاوي ظجر٠ض ُ٘ه ِلى الخّٗش ِلى خىش العُىلت و المىابي الالصمت و٠زا ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً 

. وٗش البى٤ للحذ منها

ت العىٛ الىٝذي ودوسه في جإمحن ظُىلت البىىٟ . اإلابدث الثالث هخففه لذساظت ومّ٘ش
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. إصتراثيجية إدارة الضيولة ومخاطرها : الفصل الثالث 

. إصتراثيجية إدارة الضيولة :املببث  وو 

مت إلاّالجت  ُت ِبر العىحن، ـُأت الّذًذ مً العُاظاث الٍّش اظخىاُ مذساء العُىلت اإلاف٘ش

خماد ِلى العُىلت :مؽ٢التها، وهي جخممً ججهحز العُىلت مً اإلاىحىداث ؤي بداسة ظُىلت اإلاىحىداث ، الِا

.اإلاٝترلت إلاىاحهت الىلباث الىٝذًت ؤي بداسة اإلاىلىباث، و٠زا ؤلاداسة اإلاخىاصهت إلاىحىداث   ومىلىباث العُىلت

  

.  إصتراثيجية إدارة صيولة املوحودات:اململطل  وو 

ُت وفي ؤبعي ؤؼ٣اله  حّخبر بداسة ظُىلت اإلاىحىداث ؤٜذم مذخل إلاىاحهت اخخُاحاث العُىلت اإلاف٘ش

ً العُىلت بفىسة مىحىداث ظاثلت وخاـت الىٝذًت وألاوساٛ اإلاالُت الٝابلت للبُْ،  ًٝىم اإلاذخل ِلى جخٍض

اء بىلباث العُىلت   ختى ًخم ال٘ى
ً
ىذما جيؽإ الحاحت للعُىلت ًخم بُْ مىحىداث مخخاسة وحعبُلها هٝذا ِو

ل اإلاىحىداث ألن ألامىا٥  ، وحعمى هزه ؤلاظتراجُجُت بةداسة ظُىلت اإلاىحىداث        ؤو جدٍى اإلاىفبت ِلى اإلافٗش

ل اإلاىحىداث ٔحر الىٝذًت بلى مىحىداث هٝذًت  (1). العاثلت ًخم جذبحرها مً خال٥ جدٍى

:  ـ خصائص املوحودات الضائطة1

. ؤن ج٣ىن ٜفحرة ألاحل ؤي ؤٜل مً ظىت واخذة - 

 ِىذما جيؽإ الحاحت بلى رل٤- 
ً
لها هٝذا . وحىد ظىٛ حاهض لبُّها و ؼشائها ختى ًم٢ً جدٍى

 ؤو حجم اإلاىحىداث - 
ً
ل اإلاىحىداث هٝذا ت اإلاىلىبت لخدٍى ن الىٍش ًِ العِش

ّ
الخمخْ بإظّاس معخٝشة بٕ

. العاثلت اإلاىلىبت، ؤي ؤن العىٛ ًم٢ىه اظدُّاب ِملُاث بُْ اإلاىحىداث بذون اهخٙاك مهم في ؤظّاسها

الخمخْ بخاـُت بم٣اهُت جىُٙز مّاملت مّا٠عت وؤن ٣ًىن الباجْ ٜادس ِلى اظخّادة ؤـل اإلابلٖ مْ جدمل - 

. مخاوشة مدذودة

. ؤن ج٣ىن خالُت ؤو مىخٙمت مً اإلاخاوشة ؤلاجماهُت- 

. خالُت ؤو مىخٙمت مً مخاوشة ظّش الفٗش- 

. بداسة اإلاش٠ض الىٝذي بةحشاءاث مخّاٜبت- 

: مكونات املوحودات الضائطة- 2

شتها ِلى مذي الخٝذم  جمم م٣ىهاث اإلاىحىداث العاثلت الّذًذ مً ألادواث اإلاالُت، وحّخمذ ٘و

 :اإلاالُت ، ومً بحن هزه ألادواث ما ًلي اإلااظعاحي وألاظىاٛ

: أذونات خسينة الحكومة- أ

ب ٘يها  ، وجٔش
ً
ا ت       ؼُِى ألاوساٛ الح٣ىمُت راث آلاحا٥ الٝفحرة هي ؤ٠ثر م٣ىهاث الاخخُاواث الثاهٍى

ت،  ت وجٙملها ِلى اإلاىحىداث ألاخشي ألّنها حعخىفي بذسحت ٠بحرة ؼشوه الاخخُاوُاث الثاهٍى اإلافاٗس الخجاٍس

. ٘هي ٜفحرة ألاحل ٠ما ؤنها خالُت مً اإلاخاوش ؤلاجماهُت، ألن الح٣ىمت ٜادسة ِلى حعذًذ التزاماتها

 في العىٛ 
ً
ذ ظىاء ١ان رل٤ مخمثال جمخاص ألاوساٛ اإلاالُت الح٣ىمُت بىحىد ظىٛ حاهضة لها في ١ل ٜو

ت رل٤، وحّخبر ؤروهاث  الىٝذي ؤو باظخّذاد البى٤ اإلاش٠ضي لؽشاء هزه ألاوساٛ ِىذما حؽاء اإلافاٗس الخجاٍس

 
ً
ا ىت ؤ٠ثر ؤهىاُ الذًً الّام ؼُِى . الخٍض

                                                 
ُت " خلُل مدمذ خعً الؽماُ ، مجلت . د (1)   .   2005 لّام 3، جخمت للميؽىس بالّذد " ألا١ادًمُت الّشبُت للّلىم اإلاالُت واإلاف٘ش
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ىت في الذو٥ اإلاخخلٙت وبعّش مدذد ؤو ِلى ؤظاط اإلاضاًذة وبخفم ًِ ُٜمتها -  ًخم بـذاس ؤروهاث الخٍض

ؤلاظمُت خُث جذْ٘ ِىذ الاظخدٝاٛ الُٝمت ؤلاظمُت ٘ٝي، وجخإلٚ الٙاثذة التي ٢ًعبها اإلافٗش ؤو ؤي 

. مؽتري آخش مً الٙٛش بحن ظّش ؼشاء ألارن و ُٜمخه ؤلاظمُت

تراوح ؤحل الحىالت بحن   و90ٍو
ً
 خعب مذة ١ل ؼهش مً ألاؼهش الثالزت التي حؽ٣ل مذة الحىالت، 99 ًىما

ً
ًىما

.  ؤؼهش٠6ما ٜذ جفذس الحىالاث إلاذة 

ىت  الن ًِ بُْ هزه ألاروهاث ظىاء مً ٜبل الخٍض و مّنى البُْ باإلاضاًذة مً ٜبل اإلافٗش اإلاش٠ضي هى ؤلِا

مباؼشة ؤو بىاظىت البى٤ اإلاش٠ضي وبِىاء اإلاخىا٘عحن ِلى الؽشاء مذة مدذدة لدعلُم ِشولهم لؽشاء مٝادًش 

. مُّىت مً ألاروهاث وبعّش خفم مّحن

ذة الشظمُت خُث ٌّشك اظخّذاده  ٞ وؽش بُان مً ٜبل البى٤ اإلاش٠ضي في الجٍش الن ًِ وٍش      ًخم ؤلِا

ىت اإلافذسة، وبّذ اهتهاء مذة اإلاضاًذة جٙخذ اظخماساث اإلاضاًذة وجىصُ  ادة خفم ؤروهاث الخٍض لخفم ؤو إِل

 زم جباُ بلى ألاظّاس ألاٜل منها وه٢زا ًخم بُْ 
ً
ألاروهاث ِلى اإلاخىا٘عحن، ٘خباُ إلاً دْ٘ ؤِلى ألاظّاس ؤوال

. ألاروهاث اإلافذسة

 

:  أوراق الخسينة- ب

 
ً
ت، وهٍشا ًتراوح ؤحلها بحن ظىت واخذة وخمغ ظىىاث وجدمل ٘اثذة مُّىت جذْ٘ بفىسة هفٚ ظىٍى

لت ٘ةنها ال جفلح لالخخٙاً   برا مض ى مً ؤحلها حضء مّحن بدُث ًبٝى مىه ١اخخُاواثآلحالها الىٍى
ّ
ت بال  زاهٍى

. ؤٜل مً ظىت واخذة

: الحوالات املصرفية- ج

ُت هي خىالت مسحىبت مً وٗش شخق مّحن ظىاء ١ان وبُعي ؤو مّىىي ِلى مفٗش  الحىالت اإلاف٘ش

ذ مدذد في       اإلاعخٝبل، وهي جٝبل مً اإلافٗش  ًإمشه ٘يها بذْ٘ مبلٖ مّحن لجهت زالثت مُّىت، ؤو لحاملها بٜى

". مٝبىلت"ؤو " ٜبلذ" اإلاسحىبت ِلُه ِىذما ٢ًخب ِليها ١لمت

ُت  تر٠ض اخخالٗ ألاظاط بُنهما بخذُِم الحىالت اإلاف٘ش ت ٍو ُت مْ الحىالت الخجاٍس جدؽابه الحىالت اإلاف٘ش

. بالجذاسة ؤلاجماهُت للمفٗش والزي ٜبلها لفالح ِمُله الزي ٌعذد مبلٕها للبى٤ ِىذ الاظخدٝاٛ

ُت في الٕالب في مّامالث الخجاسة الذولُت، ولى ؤهه باإلم٣ان وؽىئها في اإلاّامالث  جيؽإ الحىالاث اإلاف٘ش

ت الذاخلُت ؤًما لى ؤظاط الخفم.الخجاٍس . جباُ هزه الحىالاث مً شخق آلخش بّذ جٍهحرها، ِو

خخفق في بُْ هزه الحىالاث وظىاء في الذو٥ اإلاخٝذمت، ٢ًعبىن سبدهم مً الٙاٛس بحن ظّش   ٍو

الؽشاء وظّش البُْ، ٠ما ؤن البى٤ اإلاش٠ضي في جل٤ الذو٥ ِلى اظخّذاد لؽشاء ؤي مٝذاس مً هزه الحىالاث مً 

ت الشأبت في البُْ، ٘هي ؤوساٛ جخمخْ باهخٙاك اإلاخاوشة ؤلاجماهُت وألاحل الٝفحر الزي ًٝل  اإلافاٗس الخجاٍس

.  ِالُتببُُّتًِ العىت و

 :شهادات الودائع- د

ٌّخبر بـذاس ؼهاداث الىداجْ مً ٜبل اإلافاٗس مً الىظاثل اإلاهمت التي اظخىاِذ بىاظىتها الحفى٥ 

ت، ٘ٝذ بذؤث الّذًذ مً الذو٥ اِخباسا مً ظىت   بدصجُْ الادخاساث وحّبئت 1961ِلى الاخخُاواث الثاهٍى

ً   ؤو بلى الىظىاء اإلاالُحن الزًً  ٞ بـذاس ؼهاداث وبُّها بّما مباؼشة بلى اإلاعدثمٍش العُىلت الٙاثمت ًِ وٍش
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 ً ٝها للمعدثمٍش هي بًفا٥ بالىٝىد اإلاىدِت لذي البى٤ ، وهي جفّشح بإن " ؼهادة الىدٌّت "و.ًخىلىن حعٍى

 ألن 
ً
اإلابلٖ اإلاىدُ والٙاثذة اإلاترا٠مت للمذة اإلاثبخت بالؽهادة ٜابالن للذْ٘ ألمش اإلاىدُ ؤو بلى خامل الؽهادة وهٍشا

هزه الؽهادة ٜابلت للخذاو٥ ِلى ؤظاط الذْ٘  

 

لحاملها،٘ةن بةم٣ان اإلاىدُ بُّها للٕحر ِىذ الحاحت والحفى٥ ِلى الٙاثذة اإلاترا٠مت بن ؼاء رل٤ ؤو لححن 

. الاظخدٝاٛ 

ذ جذُِم  ت واإلافاٗس التي جٍش ً في هزه الؽهاداث الؽش١اث الفىاُِت والخجاٍس مً ؤهم اإلاعدثمٍش

ت  حّخبر هزه . ٘هي حعدثمش في هزه الؽهاداث آلحا٥ ٜفحرة وجدٝٞ الٙاثذة اإلاترا٠مت ِلُـها . اخخُاواتها الثاهٍى

ىت مً خُث ظّش الٙاثذة ،  ت ألاخشي ختى خىالاث الخٍض  ل٣ل ؤهىاُ الاخخُاواث الثاهٍى
ً
ا  ٍٜى

ً
الؽهاداث مىا٘عا

ٔحر ؤن اظخّذاد اإلافٗش اإلافذس لها للذْ٘ بّذ اهتهاء اإلاذة و بمبالٖ ٠بحرة ًدخم في الٕالب جش٠حز بـذاسها بُذ 

. اإلافاٗس ال٢بحرة والؽش١اث ال٢بري 

:  وراق الحجارية املبااة في الضوق - هـ

هي ؤوساٛ جفذسها الؽش١اث ال٢بحرة اإلاّشو٘ت راث الجذاسة ؤلاجماهُت في الذو٥        اإلاخٝذمت، لخٕىُت 

اخخُاحاتها مً ألامىا٥ آلحا٥ ٜفحرة جتراوح بحن ؤسبّت وظخت ؤؼهش، وهي جفذس لحاملها وجباُ ِلى ؤظاط 

ىت، مً ؤهم الؽش١اث اإلافذسة لهزه ألاوساٛ  ل اإلابُّاث "الخفم ٠إروهاث الخٍض ل "،"ؼش١اث جمٍى ؼش١اث جمٍى

ل الخجاسي "، "اإلاعتهل٢حن ت "و"     ؼش١اث الخمٍى ذ جباُ هزه ألاوساٛ بلى " الؽش١اث الفىاُِت و الخجاٍس ٜو

ً النهاثُحن ً مباؼشة ؤو مً خال٥ الىظىاء اإلاالُحن في العىٛ لُٝىمىا هم ببُّها بلى اإلاعدثمٍش . اإلاعدثمٍش

ضداد ظّش الخفم هزا ١لما اصداد ألاحل ؤو  ىت، ٍو وهي جباُ بخفم ًِ ُٜمتها ؤلاظمُت ِلى ٔشاس ؤروهاث الخٍض

ل ت لشبْ . اصداد اظخّذاد اإلاعدثمش لؽشاء ؤوساٛ مالُت راث ألاحل الىٍى  ما ج٣ىن ِملت الىظُي معاٍو
ً
البا ٔو

. الىاخذ باإلائت مً ظّش الخفم

: ؤّما ؤهم ؤظباب بـذاسها ٘هي ٠ماًلي

. الحفى٥ ِلى ؤمىا٥ بإظّاس ؤٜل مّما جٙشله البىىٟ -1

 .الحفى٥ ِلى ؤمىا٥ جٙىٛ ما حعخّذ اإلافاٗس جٝذًمه لهزه الؽش١اث  -2

ُذ هٝذي ال ًٝل ًِ خذ مّحن وُلت  -3 الخخلق مً بّن الؽشوه التي جٙشلها اإلافاٗس ١االخخٙاً بـش

 .٘ترة ؤلاٜتراك

جدعحن الجذاسة ؤلاجماهُت للمٝشك ألن الٝذسة ِلى بُْ هزه ألاوساٛ في العىٛ اإلاٙخىح حّبر ًِ مخاهت  -4

 .الؽش٠ت اإلاٝشلت

 

:  وراق املالية املشتراة بموحل اثفاكيات إاادة الشراء- و

خُث ًخم اظخخذام ألاوساٛ اإلاالُت الّالُت العُىلت للحفى٥ ِلى الٝشوك مً اإلاخذاولحن ٘يها ؤو مً 

 .اإلايؽأث اإلاالُت ألاخشي 
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: الودائع لدى املصارف املراصطة- ي

خُث ًم٢ً اظخخذام الىداجْ بحن اإلافاٗس لإلٜشاك والاٜتراك بلى حاهب بٜشاك  ؤو اٜتراك 

. العُىلت في ألاظىاٛ اإلاالُت

: املبادلة بين العائد و املخاطرة في إدارة املوحودات الضائطة- 3

م مً ؤن اإلافٗش ٌعخىُْ دِم ظُىلخه مً خال٥ الاخخٙاً باإلاىحىداث ألا٠ثر ظُىلت، ٘ةهه  ِلى الٔش

 برا ما ّ٘ل رل٤ ألن مش٠ض ظُىلخه ًخإزش ٠زل٤ بالىلباث ِليها والتي ًىاحهها 
ً
 ظاثال

ً
ا ال ٌٕذو بالمشوسة مف٘ش

. باظخمشاس

ؤي ؤن اإلافٗش العاثل هى رل٤ الٝادس ِلى الحفى٥ ِلى العُىلت بخ٣لٙت مىاظبت وباإلابالٖ التي 

ل اإلاىحىداث ِملُت ال جخم بذون ج٣لٙت، بل ؤن هىاٟ ِذة  ُذ اإلاىلىب مىه، ٠ما ؤّن جدٍى ًدخاحها وبالخٜى

: ج٣الُٚ ًخدملها هزا ألاظلىب مً بُنها ما ًإحي

ْ جدُٝٝها   لى اخخَٙ -  ُت ؤن اإلافٗش ًمحي بّىاثذها اإلاعخٝبلُت التي ١ان ًخٜى ٌّني بُْ اإلاىحىداث اإلاف٘ش

ً العُىلت مً خال٥ بُْ اإلاىحىداث اإلاشبدت ت هاؼئت ًِ جخٍض . بها، ؤي ؤن هىاٟ ج٣لٙت ٘ـش

ٜذ جباُ هزه اإلاىحىداث في ظىٛ ٌؽهذ اهخٙاك في ؤظّاسها، مّما ٌّشك اإلافٗش إلاخاوشة جدُٝٞ الخعاثش - 

 ٛ . الشؤظمالُت بعبب الحش٠ت اإلاخّا٠عت ألظّاس الٙاثذة وألاوساٛ اإلاالُت في العى

البذ ؤن جشاعي بداسة اإلافٗش ؤن بُْ اإلاىحىداث ًجب ؤن ًبذؤ بخل٤ التي جدٝٞ ؤدوى الّىاثذ بهذٗ جٝلُل - 

. آلازاس العلبُت اإلاترجبت ِلى ِىاثذها اإلاٙٝىدة ، مّما ًخىلب حذولت معبٝت       الخخماالث البُْ

ًادي بُْ اإلاىحىداث العاثلت بلى بلّاٗ مش٠ض العُىلت لذي البى٤، ٠ما ًٍهش رل٤ ِلى محزاهِخه الّمىمُت - 

 ما ج٣ىن ِلى ؼ٣ل ؤوساٛ مالُت خ٣ىمُت راث مخاوشة مىخٙمت، التي ًىلذ 
ً
بر ؤن مثل هزه اإلاىحىداث ٔالبا

. وحىدها الاهىباُ الجُذ ًِ اإلاخاهت اإلاالُت للمفٗش

 باإلاىحىداث اإلاالُت ألاخشي مّما ٌّني ؤن الاظدثماس ٘يها - 
ً
جدٝٞ اإلاىحىداث العاثلت ِادة ؤدوى الّىاثذ ُٜاظا

. البذ ؤن ٣ًىن ِلى خعاب الخطحُت بمىحىداث ؤخشي جدٝٞ ِىاثذ ؤِلى

 

اصتراثيجية إدارة الضيولة امللترطة  :اململطل الثاني

: جعريف إدارة الضيولة امللترطة- 1

بذؤث اإلافاٗس وخاـت ال٢بحرة منها خال٥ العخِىاث والعبُّىاث حّبئت ألامىا٥ العاثلت مً خال٥ 

ؤو " بداسة اإلاىلىباث"الاٜتراك في العىٛ الىٝذي وحعمى هزه ؤلاظتراجُجُت بالعُىلت اإلاٝترلت             ؤو

" . بالعُىلت اإلاؽتراة"

ّت ِلى ظُىلت البىىٟ  (1) .وهي جخممً بإبعي ـىسها اٜتراك ألامىا٥ العاثلت لخٕىُت ١ل الىلباث اإلاخٜى

: مساًا اكتراض  مواو الضائطة- 2

: ًخمخْ ؤظلىب اٜتراك العُىلت بالّذًذ مً اإلاضاًا مً بُنها ما ًإحي

                                                 
ُت " خلُل مدمذ خعً الؽماُ ، مجلت . د (1)  .مشحْ ظبٞ ر٠شه –  "  ألا١ادًمُت الّشبُت للّلىم اإلاالُت واإلاف٘ش
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  العُىلت الزي ً  لألمىا٥ العاثلت، وهى ب٢ّغ ؤظلىب جخٍض
ً
ًٝترك البى٤ ٘ٝي ِىذما ًدخاج ّ٘ال

ذ باهخٍاس الحاحت لها مّما ًادي بلى جخُٙن ِىاثذ اإلافٗش ًخممً الاخخٙاً  باإلاىحىداث العاثلت وى٥ الٜى

 ل٣ىن اإلاىحىداث العاثلت هي راث ِىاثذ مىخٙمت
ً
. هٍشا

  ًدُذ اٜتراك ألامىا٥ العاثلت بم٣اهُت اإلاداٍ٘ت ِلى حجم وجش٠ُبُت مدٍٙت مىحىداث اإلافٗش بذون

 بما ًدخَٙ به منها، هزا في خحن ؤن بُْ اإلاىحىداث للحفى٥ ِلى العُىلت ٌّني اه٢ماػ 
ً
حُٕحر برا ١ان سالُا

 .اإلاىحىداث اإلاشبدت وسبما حجم اإلافٗش ٣٠ل

  ذ جخمْ بداسة العُىلت اإلاٝترلت للخٕحراث في ؤظّاس الٙاثذة، ؤي ؤهه برا ؤساد اإلافٗش الحفى٥ ِلى اإلاٍض

حرها مً مفادس  ذ مً الىداجْ       ٔو ْ ؤظّاس الٙاثذة التي ٌّشلها لجزب اإلاٍض مً العُىلت ٘ةن بةم٣اهه ٘س

 ٘ةن ظّش 
ً
ل ختى جفل بلى الحجم اإلاعتهذٗ، ؤّما برا ١ان حجم ألامىا٥ العاثلت اإلاىلىبت مدذودا الخمٍى

اث ؤٜل  .الٙاثذة اإلاّشوك ظ٣ُىن بمعخٍى

: مكونات مصادر الضيولة امللترطة- 3

: هىاٟ ِذة م٣ىهاث إلافادس العُىلت اإلاٝترلت هز٠ش منها ماًلي

اٜتراك الاخخُاواث العاثلت مً اإلافاٗس ألاخشي ؤو مً اإلايؽأث اإلاالُت ألاخشي التي ًم٢ً الحفى٥ ِليها - 

 
ً
. ٘ىسا

للمفاٗس واإلايؽأث اإلاالُت ألاخشي التي جخىا٘ش " اجٙاُٜاث بِادة الؽشاء"بُْ ألاوساٛ اإلاالُت العاثلت لمً - 

م  خ اظخدٝاٛ مدذد ، ِلى الٔش لذيها العُىلت الٙاثمت، جدمل هزه الاجٙاُٜاث ِادة ؤظّاس ٘اثذة زابخت وجاٍس

. مً ؤن هزه الاجٙاُٜاث جبٝى ها٘زة ختى ًٝىم اإلاٝشك ؤو اإلاٝترك بةنهائها

بـذاس ؼهاداث ؤلاًذاُ راث اإلابالٖ ال٢بحرة ٜابلت للخذاو٥ ومباِت للؽش١اث ال٢بحرة وألاحهضة الح٣ىمُت جتراوح - 

ذة ؤؼهش وبإظّاس ٘اثذة ًخم الخٙاوك ِليها بحن البى٤ اإلافذس لها والّمالء . بحن ِذة ؤًام ِو

ٜبى٥ الىداجْ مً البىىٟ الذولُت ومخّذدة الجيعُت ومً الؽش١اث ال٢بحرة بإظّاس جخدذد مً خال٥ ِشك - 

. ألامىا٥ والىلب ِليها في ألاظىاٛ الذولُت

 ؼ٣ل - 
ً
 مٝابل المماهاث والتي جإخز ٔالبا

ً
ت لذي البى٤ اإلاش٠ضي، وهي مخاخت ٘ىسا بِادة خفم ألاوساٛ الخجاٍس

ت وإلاذة ٜفحرة . ألاوساٛ الح٣ىمُت، باألظّاس الجاٍس

: مخاطر الضيولة امللترطة- 4

ٌّخبر ؤظلىب العُىلت اإلاٝترلت ؤ٠ثر ألاظالُب مخاوشة مً خُث مّالجت مؽ٢الث العُىلت وهى ًخمخْ ٠زل٤ -

ت حُٕحر العُىلت  ّىد رل٤ بلى جٝلباث ؤظّاس الٙاثذة في العىٛ الىٝذي     وظِش ّت، َو بإِلى الّىاثذ اإلاخٜى

. اإلاخاخت ُ٘ه

ٜذ ًمىش البى٤ لؽشاء العُىلت ِىذما ٣ًىن مً الفّب الحفى٥ ِليها مً خُث ١ل مً الخ٣لٙت ومذي - 

شة هزا خاـت وؤن ِىفش الخ٣لٙت ٌّاوي مً ِذم الخإ٠ذ ولذسحت ٠بحرة . ال٘ى

البى٤ الزي ًىاحه اإلاؽ٢الث اإلاالُت هى ألا٠ثر خاحت للعُىلت، ٔحر ؤن بؼاِت مثل هزه ألاولاُ ؤمام حمهىس - 

بت البىىٟ   واإلايؽأث اإلاالُت ألاخشي في  اإلاىدِحن ًذّ٘هم باججاه سحب وداجّهم، هزا بلى حاهب اهخٙاك ٔس

. جٝذًم العُىلت إلافٗش ٌّاوي مً اإلاؽ٢الث اإلاالُت
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. إصتراثيجية إدارة الضيولة املحوازنة :اململطل الثالث

خماد ِلى اٜتراك  ً العُىلت في اإلاىحىداث، والِا خماد ِلى جخٍض  للمخاوش اإلاخإـلت في الِا
ً
هٍشا

 مً بداسة 
ً
ٞ بحن خُاساث اظتراجُجُت بداسة العُىلت وبالخالي ٘هي حعخخذم ٠ال العُىلت، ٘ةن مٍّم البىىٟ ج٘ى

. اإلاىحىداث وبداسة اإلاىلىباث

اء بها  ّت ِلى العُىلت ًخم ال٘ى وبمىحب بظتراجُجُت بداسة العُىلت اإلاخىاصهت ٘ةن بّن الىلباث اإلاخٜى

ً العُىلت وبىحه خاؿ الاخخٙاً باألوساٛ اإلاالُت الٝابلت للبُْ ، والىداجْ راث الّاثذ في  مً خال٥ جخٍض

اء بالىلباث ألاخشي ِلى العُىلت مً خال٥ اظدباٜها وجشجِب خىىه الاثخمان  البىىٟ ألاخشي في خحن ًخم ال٘ى

حر رل٤ مً مفادس العُىلت . مْ اإلافاٗس اإلاشاظلت ومْ البى٤ اإلاش٠ضي، ٔو

 للعُىلت مً خال٥ جشجِب بُْ ألاوساٛ اإلاالُت التي ججذو٥ 
ً
٠ما ًم٢ً جخىُي الاخخُاحاث ألاوى٥ ؤحال

ذ اإلاىاظب ، ؤو الحفى٥ ِلى الٝشوك مً الٕحر إلاىاحهت ولباث العُىلت  وبالٜى
ً
 جدىلها هٝذا

ً
 (1). ِملُا

                                           

إدارة مخاطر الضيولة : املببث الثاني 

خىلب رل٤ لشوسة وحىد آلُت  ًٝىم اإلافٗش بةجباُ ظُاظت مالثمت إلداسة العُىلت الُىمُت لذًه ٍو

إلداسة مخاوش العُىلت التي جمّها بداسة اإلافٗش للخإ٠ذ مً ؤن معإلت العُىلت ًخم بداستها بّٙالُت والّمل 

ت اإلاخاوش التي جخّشك لها والّمل ِلى بًجاد  ِلى مخابّت الخٕحراث الهامت التي جىشؤ ِليها مً خال٥ مّ٘ش

. بظتراجُجُت إلاّالجت ؤصماث العُىلت

. جعريف مخاطر الضيولة :اململطل  وو 

جخمثل مخاوش العُىلت في ِذم ٜذسة البى٤ ِلى ظذاد الالتزاماث اإلاالُت ِىذ         اظخدٝاٜها، والبى٤ 

اء بالتزاماجه ٜفحرة ألاحل ج٣ىن البذاًت لحذور ٌاهشة العجض الزي برا اظخمش ًم٢ً ؤن  الزي ال ٌعخىُْ ال٘ى

 (2). ًادي بلى ب٘الظه

مً اإلاّلىم ؤن البى٤ ٌؽخٕل بىداجْ ِمالثه، ّ٘ىذ مىا٘ٝخه ِلى مىذ الٝشوك للٕحر ٘ةهه ًٝىم 

ذ مً  بخّبئتهم باإلاىاسد التي لِعذ مل٢ه، ٔحر ؤن ؤصحاب هزه الىداجْ ٜذ ًٝىمىن بسحب ؤمىالهم في ؤي ٜو

خعاباتهم ظىاء ١اهذ ِلى الىلب ؤو ألحل، وهىا ًٍهش الخىش الزي ًالخٞ وؽاه البى٤ واإلاخمثل في ِذم 

الٝذسة ِلى مىاحهت السحب اإلاعخمش باِخباس ؤن ألامىا٥ اإلاعلمت للضباثً في 

ذ اإلادذد لها ٘خفبذ جل٤ ألامىا٥ مجمذة ، وهزا ما ٌّٗش لذي البى٤ بخىش   ؼ٣ل ٜشوك لم حّذ في الٜى

تها اإلاىاظب، وهزا هاجج   بن ألامىا٥ الالصمت في ٜو ُٞ بحن مخخلٚ آلاحا٥ لدعذًذ ٜو ِذم الخ٘ى

 ًِ ظىء حعذًذ الٝشوك وهزا ١له ًادي بلى خىش الخجمُذ الزي ٌّخبر مً ؤهم اإلاخاوش التي تهذد 
ً
وبّا

 (1) .٠ُان وظمّت البى٤ وبالخالي مشدودًخه

: كياش مخاطر الضيولة- 

: حعخخذم اإلاّذالث آلاجُت لُٝاط مخاوش العُىلت

                                                 
ُت " خلُل مدمذ خعً الؽماُ ، مجلت . د (1)  .–   مشحْ ظبٞ ر٠شه –  "  ألا١ادًمُت الّشبُت للّلىم اإلاالُت واإلاف٘ش
  .162ؿ –  مشحْ ظبٞ ر٠شه – ِبذ الٕٙاس خىٙي .   د(2)
الث البى٢ُت " آًذ حُذة ظُّذة –  ِحن الىاط خمضة (1) مز٠شة جخشج لىُل ؼهادة لِعاوغ في ِلىم الدعُحر ، " حعُحر اإلاخاوش اإلاشجبىت بالخمٍى

  .34 ، ؿ 2002جخفق مالُت ، دّ٘ت ظبخمبر 
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=               نضبة الضيولة  .1

          

ؽحر هزا اإلاّذ٥ بلى ٜذسة البى٤ ِلى ظذاد التزاماجه اإلاعخدٝت ألاداء ؤو الّاحلت في مىاُِذها دون  َو

ى٥ العاثلت التي ًٝخىيها  .جإخحر مً واْٜ ألـا

                                  

=    معدو اللروض إلى الودائع  .2

  

ؽحر هزا اإلاّذ٥ بلى ٜذسة البى٤ ِلى مٝابلت الىلب ِلى الٝشوك مً ظىٛ الىداجْ الخاؿ بالبى٤ ، وبمذاد  َو

. ؤلاداسة به٣ُل ؤـى٥ مشن دون الحاحت بلى اٜتراك بلافي

 

=       نضبة الودائع آلاحطة إلحمالي الودائع  .3

               

خماد ِلى ألامىا٥ ألاٜل جٝلبا و١لما اسجْٙ هزا اإلاّذ٥ ١لما د٥ رل٤ ِلى اهخٙاك  ٍهش هزا اإلاّذ٥ مذي الِا ٍو

 (2). مخاوش العُىلت

. طوابط الحد من مخاطر الضيولة  :اململطل الثاني 

بن الٕشك مً بداسة العُىلت هى الخإ٠ُذ ِلى ؤن البى٤ ٜادس ِلى مٝابلت ١ا٘ت التزاماجه الخّاٜذًت، 

لى رل٤ ًجب ؤن ٌؽخمل الىٍام الٝىي إلداسة العُىلت ِلى ِذة ِىاـش هي   :ِو

 .هٍام حُذ إلداسة اإلاّلىماث .1

ت ِلى العُىلت  .2  .ظُىشة مش٠ٍض

ل الالصم في لىء بذاثل مخخلٙت .3  .جدلُل ـافي الخمٍى

ل .4  .جىُى مفادس الخمٍى

. ولْ خىت للىىاست  .5

ىله والتزاماجه و٠زل٤ البىىد خاسج اإلاحزاهُت -  جب ِلى اإلاشاٜبحن ؤن ٣ًىهىا ِلى ِلم بإظلىب بداسة البى٤ أـل ٍو

ش العُىلت ال٣اُ٘ت للبى٤ إلاىاحهت ١ا٘ت   التزاماجه الخّاٜذًت . ، مْ الخدٝٞ مً ؤن هزا ألاظلىب ً٘ى

ى٥ الٝفحرة ألاحل -  ّت باالظخدىار ِلى ألـا  منها لّملُاث السحب ٔحر اإلاخٜى
ً
ّا ٠ما جٝىم البىىٟ جٜى

ٚ ِذم جىا٘ش هٝذًت  ت بذون جدمل خعاثش ختى جخالفى جل٤ البىىٟ مٜى ّت الخدى٥ بلى هٝذًت بعِش والعَش

جب ِلى البىىٟ الُٝام بةداسة العُىلت  ظاثلت جم٢نها مً مىاحهت ِملُاث السحب التي ًٝىم بها الّمالء ، ٍو

حر اخخُاحاث العُىلت اإلاخّلٝت بالحاالث آلاجُت : بدُث جخجىب ؤي مخاوش جيخج ًِ ِذم ٜذستها ِلى ج٘ى

ما٥ البى٤،  - ؤ ل اإلاعخمش و اإلاخىىس أِل حر الخمٍى العُىلت اإلاخّلٝت باخخُاحاث البى٤ الّادًت والتي جخمثل في ج٘ى

ومخىلباث العىٛ إلاٝابلت الحذ ألاٜص ى مً الىلب ِلى الٝشوك ، و٠زل٤ دْ٘ الالتزاماث اإلاعخدٝت في 

 .مىاُِذها دون جإخحر

                                                 
  .166ؿ –  مشحْ ظبٞ ر٠شه – ِبذ الٕٙاس خىٙي .  د(2)

إجمالي 
 إجمالي الودائع القروض

 صافي األصول السائلة

إجمالي االلتزامات التي 
 تستحق خالل العام

 الودائع اآلجلة

 إجمالي الودائع
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العُىلت اإلاخّلٝت بمىاحهت المٕىه الٝفحرة ألاحل التي ًخّشك لها البى٤ واإلاخمثلت في ألاخذار ٔحر  - ب

ّت والٝفحرة ألاحل ول٢نها جادي بلى جخُٙن الثٝت في البى٤ في العىٛ الىٝذي . اإلاخٜى

ت مً الخىـُاث للمفاٗس بمشوسة الّمل ِلى بجباُ الخّلُماث الخاـت  وفي هزا اإلاجا٥ هز٠ش مجمِى

 (1): بةداسة العُىلت اإلابِىت في ماًلي

 

 :إنشاء وثملوير هيكطية إلدارة مخاطر الضيولة .1

ِلى ١ل بى٤ بجباُ ظُاظت مالثمت إلداسة العُىلت الُىمُت لذًه وحٍّشٚ ِىاـشها وؤلابآل ِنها ل٣ا٘ت 

ت وؤن جخممً ما ًلي اث ؤلاداٍس : اإلاعخٍى

 .ألاهذاٗ ال٢مُت ٠خدذًذ خذ ؤدوى ليعب العُىلت ب٣ل ِملت ًخّامل بها البى٤ - ؤ

ُت جخّلٞ بمشوسة اإلاداٍ٘ت ِلى الٝىة اإلاالُت والٝذسة ِلى جدمل الٍشوٗ الىاسثت  - ب ؤهذاٗ هِى

 .والّىامل المأىت

 .ألاظالُب الىاحب بجباِها إلداسة العُىلت بالّمالث الشثِعُت والبلذان التي ًم٢ً      الخّامل مّها  - ث

لت ألامذ - ر خت ؤو وٍى ْ خفى٥ ؤصماث ظُىلت مٜا . العبل التي ًلجإ بليها اإلافٗش ِىذ جٜى

ِلى بداسة اإلافٗش ؤن ٣ًىن لذيها ؤهٍمت مّلىماث حّمل ِلى ُٜاط ومشاٜبت ومخابّت مخاوش العُىلت 

ذ اإلاىاظب بلى  ش الخاـت بهزه اإلاخاوش بدُث ًخم بسظالها في الٜى مُت والخٝاٍس وؤن جٝىم بةِذاد البُاهاث الٜش

١ل مً مجلغ ؤلاداسة اإلافٗش وبلى بداسجه الّامت وبلى الجهاث ألاخشي اإلاّىُت في البى٤ ، و٠زل٤ بلى اإلاشاٜبحن 

، ٠ما ًجب ؤن حعاِذ هزه ألاهٍمت ِلى اخدعاب العُىلت  الذاخلُحن ُ٘ه وبلى مٙىلُت الح٣ىمت لذي البىٟى

. ب٣ا٘ت الّمالث بلا٘ت بلى اخدعاب العُىلت ِلى ٘تراث مخخلٙت

 :كياش ومراكبة اححياحات الحمويل الصافية .2

لُت الفاُ٘ت وبِذاد بحشاءاث  ِلى ١ل مفٗش ؤن ٌّمل ِلى ولْ هٍام لُٝاط اخخُاحاجه الخمٍى

: خاـت بمشاٜبت هزا الىٍام بفىسة معخمشة، بّن هزا ألامش ًخىلب ماًلي

خفش الخذ٘ٝاث الىٝذًت الذخلت والخذ٘ٝاث الىٝذًت الخاسحت اإلاعخدٝت بما في رل٤ الالتزاماث الىٝذًت  - ؤ

 .التي جيخج ًِ الحعاباث الخاسج اإلاحزاهُت

ل، واإلافادس اإلادخملت لخلبُت هزه  - ب جٝذًش الاخخُاحاث الىٝذًت اإلاعخٝبلُت ِلى ألامذًً الٝفحر والىٍى

ٞ الخدلُل بىاظىت  بحن الٙاثن     ؤو العجض في ١ل ٘ترة " ظلم الاظخدٝاٜاث " الاخخُاحاث ورل٤ ًِ وٍش

 .صمىُت

 . ولْ الخىي اإلاىاظبت إلاىاحهت العجض اإلاترا٠م الزي ٜذ ًٍهش في ؤي ٘ترة - ث

 

 

 

 

                                                 
"  مّاًحر بداسة مخاوش العُىلت " مدمذ بؽاس ٠باسة .   د(1)

خ   -www.amf. Org.ae /v Arabic / show page www .google.com .25/03/2007بخاٍس
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 :إدارة امطية الللوء إلى الضوق  .3

 بمشاحّت مذي ٜذسجه ِلى جإظِغ ِالٜاث مْ الجهاث اإلامىلت في العىٛ - 
ً
ِلى ١ل مفٗش ؤن ًٝىم دوسٍا

ها وجىصِها والّمل ِلى الخإ٠ذ مً مذي ٜذسجه  اإلافشفي ومذي ٜذسجه ِلى اإلاداٍ٘ت ِلى هزه الّالٜاث وجىِى

. ِلى حعُِل ؤو بُْ مىحىداجه

بن ِملُت جإظِغ ِالٜت مخِىت ومعخمشة مْ الجهاث اإلامىلت ظىاء ١اهذ اإلافاٗس اإلاشاظلت      ؤو الؽش١اث - 

 
ً
شة ، حعاِذ اإلافٗش ِلى خلٞ خي د٘اعي في خاالث ؤصماث العُىلت وحؽ٣ل حضءا اإلالُت ؤو ؤهٍمت الذْ٘ اإلاخ٘ى

 لّملُت بداسة مخاوش العُىلت
ً
. م٢مال

ل ِلى حهت مدذدة ؤو ِلى هُى مدذد مً ألادواث اإلاالُت  هزا ألامش ًخىلب الابخّاد ًِ التر٠حز في مفادس الخمٍى

. ؤو ِلى مىىٝت حٕشاُ٘ت مُّىت

 :الظبط الداخلي إلدارة مخاطر الضيولة  .4

ش لذًه هٍام لبي داخلي ١اٗ إلداسة مخاوش العُىلت، وؤن ٌّمل ِلى مشاحّت -  ِلى ١ل مفٗش ؤن ًخ٘ى

خىحب ِلى ١ل مفٗش جٝذًم وسخت  ّالُخه، ٍو جُُٝم هزا الىٍام بؽ٣ل دوسي ورل٤ للخإ٠ذ مً مالءمخه ٘و

. مً هزا الىٍام وؤًت حّذًالث جىشؤ ِلُه بلى مٙىلُت الح٣ىمت لذي البىىٟ

:  بن هزا ألامش ًخىلب ماًلي

ابُت مخِىت لذي اإلافٗش - ؤ  .وحىد بِئت ٜس

ش بحشاءاث ١اُ٘ت لخدذًذ وجُُٝم مخاوش العُىلت - ب  .ج٘ى

ابُت ؼاملت بما في رل٤ جدذًذ العُاظاث وولْ ؤلاحشاءاث الخاـت بمخاوش العُىلت - ث  .وحىد وؽاواث ٜس

ت - ر  .الُٝام بمشاحّت معخمشة لهزا الىٍام للخإ٠ذ مً مذي الخُٝذ والالتزام بالعُاظاث وؤلاحشاءاث اإلاىلِى

 . جدذًذ الفالخُاث واإلاعاولُاث - ج

 .ولْ خذود إلابالٖ الخّامل ل٣ل ِملُت و ل٣ل هُى مً الّملُاث ِلى خذة - ح

ِلى ١ل مفٗش ؤن ًلتزم بىٍام مدذد ًممً وحىد دسحت ب٘فاح ِالُت مما ًٝخض ي وحىد بُاهاث - 

ومّلىماث دُٜٝت جخمخْ بالؽٙاُ٘ت ال٣اُ٘ت التي ح٢ّغ ولْ العُىلت الحُُٝٝت لذًه بجمُْ الّمالث 

. الشثِعُت التي ًخّامل بها 

 

. إصتراثيجية الحفاظ الى صيولة البنك : اململطل الثالث 

لخإمحن مخاوش الخّشك الصماث الىٝق في العُىلت ٌّمل البى٤ مً خال٥ هزه الاظتراجُجُت ِلى 

اء باخخُاحاجه اإلاالُت ختى ال ًدخَٙ  خماد ِلى البى٤ ١لُت في ال٘ى لمان الخذمت التي جم٢ً الّمالء مً الِا

ذ ظهلذ  ت في الخّامل، والخىاحذ الضمني لىخذاث البى٤ ٜو ٞ العِش  ًِ وٍش
ّ
لذًه بإًت هٝىد وال ًخإحى رل٤ بال

هزه اإلاهمت ؤمام بداسة البى٤ الثروة الخ٢ىىلىحُت واإلاّلىماجُت            واظخخذامها في بحشاء الّملُاث الُىمُت 

 (1): للّمالء في ١ا٘ت بىىٟ الّالم ومً ؤهم الخذماث التي جٝذم في هزا اإلاجا٥ 

 .الفٗش آلالي والخذماث اإلاخ٣املت إلؼّاس الّمالء باألمان ؤن ؤمىالهم جدذ ًذيهم ِىذ الحاحت .1

                                                 
 .67 ، ؿ 2003 – 2002، حامّت ِحن ؼمغ ، الذاس الجامُّت ، " الّىإلات واٜخفادًاث البىٟى " ِبذ اإلاىلب ِبذ اإلاجُذ .   د(1)
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خذمت هٝي الفٗش للخٕلب ِلى الّىاثٞ التي حّىل بّن الّمالء ًِ ؤداء ؤِمالهم ؤزىاء ظاِاث  .2

 .الّمل الُىمُت

ُت .3 ذ جضاًذث مْ جٝذم الًٙ اإلافشفي والخ٢ىىلىحُا اإلاف٘ش  .الخذمت اللُلُت اإلاخ٣املت ، ٜو

ٞ بىاٜاث الفٗش آلالي مْ ولْ همىرج مبعي ًخم جش٠ُب آالث خاـت لهزا  .4 هٝاه البُْ ًِ وٍش

 .الٕشك في مجا٥ الخجضثت والعىبش ماس٠ذ ال٢بحرة

م ظشي خاؿ باالجفا٥ اإلاباؼش بدعاباجه  .5 الخذماث اإلاباؼشة والاهترهذ خُث ٌعخىُْ الّمُل بمىحب ٜس

ُت في ألي م٣ان وصمان .  وبحشاء ١ا٘ت مّامالجه اإلاف٘ش

 

. دور الضوق النلدي في ثأمين صيولة البنوك : املببث الثالث

ت بر ججذ هزه ألاخحرة  حّخبر العىٛ الىٝذًت ؤخذ اإلافادس ألاظاظُت في جإمحن ظُىلت البىىٟ الخجاٍس

اإلاجا٥ اإلاىاظب في ِشك ٜذس هام مً مىاسدها اإلاالُت البالٕت العُىلت ، ٠ما حعاِذ البى٤ ِلى خلٞ خي 

 لّملُت بداسة مخاوش العُىلت
ً
 م٢مال

ً
. د٘اعي في خاالث العجض في العُىلت وحؽ٣ل حضءا

 

.  مفهوم الضوق النلدي :اململطل  وو 

هى ظىٛ الخّامل بحن البىىٟ الزي ًممً جدُٝٞ الخىاصن الُىمي بحن آحا٥ الّملُاث الذاثىت  واإلاذًىت 

للماظعاث ؤلاجماهُت، خُث جٝىم البىىٟ باظدثماس ٘ىاثمها لذي هزا العىٛ، ٠ما جدفل مىه ِلى الٝشوك 

 بلى ولُّت اخخُاوُاتها لذي البى٤ اإلاش٠ضي 
ً
 (1). الالصمت اظدىادا

بهزا الؽ٣ل ٘ةن العىٛ الىٝذي ٌّمل ِلى جدُٝٞ الشبذ ألامثل لحعاباث البىىٟ وحّخبر ماظعاث 

الخفم مً ؤهم الىظىاء في هزا العىٛ الزي جٝىم ِملُاجه ِلى ؤظاط الثٝت بحن اإلاخّاملحن، والمماهاث 

ت اإلاخّامل بها . الحُُٝٝت لهزه الّملُاث بهّما ج٢مً في ألاوساٛ اإلاالُت الح٣ىمُت والعىذاث الخجاٍس

، والتي حعمذ 
ً
والعىٛ الىٝذي بمٙهىمه الىاظْ هى ظىٛ الّملُاث الاجماهُت ٜفحرة ألاحل ٔالبا

ت بلى حاهب بّن اإلااظعاث  بخذخل مخخلٚ اإلااظعاث الىٝذًت ممثلت في البى٤ اإلاش٠ضي والبىىٟ الخجاٍس

حر  والاخخُاه ىت الّمىمُت ، وماظعاث الخ٘ى ... اإلاالُت الٕحر بى٢ُت ٠ؽش١اث الخإمحن ، الخٍض

وبهزا الؽ٣ل ٘ةن العىٛ الىٝذًت هي اإلا٣ُاه٢ُُت التي جخم بمىحبها ومً خاللها جذاو٥ سئوط ألامىا٥ 

الٝفحرة ألاحل ٘ٙي هزه العىٛ ًتر٠ض ِشك وولب ألامىا٥ الٝابلت لالٜتراك لٙترة جٝل ًِ ِام، ُ٘خىلذ 

ٞ الخخلي ًِ مىاْ٘ هٝىده  ُٚ ٘ىاثمه اإلاالُت ًِ وٍش ب في جٌى ِشك هزه ألامىا٥ مً حاهب ١ل مً ًٔش

لٙترة ٜفحرة في مٝابل خفىله ِلى ِاثذها، بِىما ٌؽ٣ل الىلب ِليها مً حمُْ الشأبحن في الحفى٥ ِلى 

. مىاْ٘ هٝىد الٕحر لٙترة ٜفحرة هٍحر دْ٘ ٘اثذة ما

ى٥ الىٝذًت ،  لُه ٘ان العىٛ الىٝذًت ِباسة ًِ ججمْ مىلىعي وشخص ي ، بهذٗ الخّامل في ألـا ِو

ى٥ الشثِعُت هي ظُىلتها اليعبُت التي جخّذد في  ٘مىلُى اإلابادلت في هزه العىٛ ًخّلٞ بىُى خاؿ مً ألـا

حرها مً ألادواث اإلاالُت التي ًىلٞ  ت واإلاالُت ٔو ىت وألاوساٛ الخجاٍس ؤؼ٣الها وؤحجامها وؤهمها ظىذاث الخٍض

                                                 
اث الجامُّت ، " ألاظىاٛ اإلاالُت والىٝذًت " مشوان ِىىن .  د(2) (1)  . 16 ، ؿ 1993، دًىان اإلاىبِى
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ِليها ؼبه الىٝىد ، والتي ًخّحن ؤن جخفٚ بعهىلت جبادلها دون هٙٝاث ٠بحرة، وهي ١لها جمثل ظىذاث حّبر ًِ 

 (2). مذًىهُت ٜفحرة ألاحل

 الفرق بين الضوق النلدي وصوق رأش املاو :

اثٚ وحؽابه بّن اإلااظعاث اإلاخّاملت في       ١ليهما، ًم٢ً بًجاص   لدؽاب٤ الّالٜاث واسجباه الٌى
ً
هٍشا

 (1): هزا الٙٛش في ما ًلي

ل  .1  العىٛ الىٝذي ظىٛ ًخّامل في الاثخمان الٝفحر ألاحل، ؤّما العىٛ اإلاالي ٘هى ًخّامل في الاثخمان الىٍى

 .ألاحل ومً هىا ١ان ظّش الٙاثذة في العىٛ اإلاالي ؤِلى مىه في العىٛ الىٝذي

 ٌّخمذ العىٛ الىٝذي في مماسظت ِملُاجه ِلى الٙىاثن الىٝذًت لذًه ، ؤّما العىٛ اإلاالي ُّ٘خمذ في جٝذًم  .2

لى الٝشوك التي حّٝذها في العىٛ هٙعها والتي جفذسها في ـىسة ظىذاث  .ؤلاثخمان ِلى سؤط ما٥ البىىٟ ِو

حرها ، ؤّما  .3 ت، مً ٠مبُاالث وظىذاث برهُت          ٔو  العىٛ الىٝذي ًخّامل في ما ٌعمى باألوساٛ الخجاٍس

 .العىٛ اإلاالي ُ٘خّامل في ألاوساٛ اإلاالُت مً ؤظهم و ظىذاث

شله جِعحر ِملُاتها ، ؤّما العىٛ اإلاالي ًمى٥ الفىاِت  .4 ت في الٕالب ٔو  العىٛ الىٝذي ًمى٥ الّملُاث الخجاٍس

ملُاث ا٠دعاب وجدعحن سؤط اإلاا٥ الثابذ  .والضساِت ِو

 ًضود العىٛ الىٝذي اإلاؽشوِاث بشؤط مالها الّامل، ؤّما العىٛ اإلاالي ٘هى ًضودها بشؤط مالها الالصم  .5

 .للخإظِغ ؤو الخجذًذ

ب  .6  ًم٢ً الٝى٥ بإن العىٛ الىٝذي هى ظىٛ الادخاس ؤي العىٛ الزي ًدٟش ألامىا٥ العاثلت التي ًٔش
ً
 وؤخحرا

ؤصحابها في ادخاسها، ؤّما العىٛ اإلاالي ٘هى ظىٛ اظدثماس ؤي العىٛ الزي ًدٟش ألامىا٥ التي حععى وساء 

 .الاظدثماس ظىاء في البىىٟ ؤو في البىسـت

ت بلى العىٛ اإلاالي إلاباؼشة ِملُاث البُْ و الؽشاء ٠ما ؤن العىٛ اإلاالي   وبالخالي ٜذ ًلجإ البىىٟ الخجاٍس

ت لُدفل منها ِلى ألامىا٥ الالصمت إلجمام بّن ِملُاث اإلاماسبت  .ٜذ ًلجإ للبىىٟ الخجاٍس

 

. أهمية الضوق النلدي : اململطل الثاني 

ت في  جشحْ ؤهمُت العىٛ الىٝذًت بؽ٣ل ؤظاس ي بلى دوسها في بِادة ججذًذ ظُىالث البىىٟ الخجاٍس

. جلبُت مخىلباث الاٜخفاد بفٙت ِامت

ت ٌّخبر وحىد هزه العىٛ وظُلت مهمت في الخإزحر ِلى حجم الاخخُاواث  ٘مً وحهت هٍش اإلافاٗس اإلاش٠ٍض

لت ألاحل و١لها  اث الٙاثذة ظىاء ٜفحرة ألاحل ؤو وٍى ت وبالخالي في الخإزحر ِلى معخٍى الىٝذًت للمفاٗس الخجاٍس

. مً ألامىس الحاظمت ِىذ سظم العُاظت الىٝذًت

ُٚ ٘ىاثمها الىٝذًت لذيها  واإلاخمثلت   لخٌى
ً
 واظّا

ً
ت مجاال  ومً خال٥ الّملُاث اإلاخٝذمت ججذ البىىٟ الخجاٍس

ٞ ِشلها في العىٛ الىٝذًت ذة الذاثىت للبى٤ الخجاسي لذي البى٤ اإلاش٠ضي ًِ وٍش . في ألاـس

                                                 
 

  .149 ، ؿ 1993، الذاس الجامُّت ، بحروث " اٜخفادًاث الىٝىد والبىٟى " ِاد٥ ؤخمذ خؽِؾ .  د(1)
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حر ؤظباب هٙار   ومً الىاضح ؤن ـالخُت العىٛ الىٝذي لخإمحن ظُىلت الىٍام اإلافشفي ؤو لخ٘ى

عخذ٥ ِلى هماء العىٛ الىٝذي بمٝذسة ما ًخفٚ به  ٚ ِلى مذي هماثه َو ظُاظاث البى٤ اإلاش٠ضي بهّما ًخٜى

خمخْ به مً ظُىلت ووؽاه وما ًخٙٞ مْ اإلاىا٘عت وجدذًذ ؼشوه الخّامل ُ٘ه . مً ظّت ٍو

لى مذي جىا٘ش الٝذس اإلاالثم لعذ  ى٥ التي جباُ ُ٘ه وحؽتري ، ِو ٚ احعاُ العىٛ الىٝذي ِلى جىُى ألـا خٜى ٍو

ى٥ بلى هٝىد ِىذ  ل جل٤ ألـا ٚ ظُىلت العىٛ ِلى مذي ظهىلت جدٍى خاحُاث الخّامل منها، ٠ما جخٜى

ش للعىٛ مً مىاسد لى مٝذاس ما ًخ٘ى ٚ ِلى مبلٖ وؽاه الخّامل ِو   (1) .المشوسة، ألامش الزي ًخٜى

 

. آلية الضوق النلدي : اململطل الثالث

حن مً الّملُاث ، الّملُاث  ًباؼش مخخلٚ اإلاخذخلحن في العىٛ الىٝذًت مّامالتهم بىاظىت هِى

 (2). اإلاممىهت والّملُاث البُماء، ورل٤ خال٥ آحا٥ مدذدة ومّذالث ٘اثذة مُّىت

 :العمطيات املظمونة .1

ت ٠بحرة مً ؤدواث الاثخمان ٜفحرة ألاحل مٝابل الحفى٥ ِلى الٝشوك ،  يها ًخم حعلُم مجمِى ٘و

 ٛ  لٙهم وبُّت وآلُت هزه العى
ً
 هاما

ً
ا  لشوٍس

ً
ّخبر ؤلاإلاام ال٣افي بها ؼشوا : وجخمثل ُ٘ماًلي.        َو

ت ِلى ؤظاط ؤنها ؼهادة  - أ ت بمخخلٚ ؤهىاِها وحعخخذم هزه ألاخحرة في الّملُاث الخجاٍس  ألاوساٛ الخجاٍس

ل حضء مً سؤط ما٥   لخمٍى
ً
 هاما

ً
دًً، جٍهش ب٣ل ولىح خٝىٛ والتزاماث ١ا٘ت ؤوشا٘ها، لهزا ٘هي حّخبر مفذسا

 .الاٜخفاد

ّني رل٤ في  ت هي بم٣اهُت خفمها لذي البىىٟ َو ٘مً ؤهم اإلاضاًا التي جخفٚ بها ألاوساٛ الخجاٍس

 باالخخٙاً 
ً
خُٝٝت ألامش ُٜام هزه ألاخحرة بخٝذًم ٜشوك ٜفحرة ألاحل، ل٢ً البى٤ الخجاسي لِغ ملضما

خ اظخدٝاٜها وجدفُلها مً اإلاذًً ٘يها ٘ٝذ ًدخاج البى٤ بفىسة واسثت للعُىلت، ًٝىم  بالىسٜت ختى جاٍس

. بةِادة خفم بّن ؤو١ل ما لذًه مً ألاوساٛ لذي البى٤ اإلاش٠ضي 

ملُاث خفم و ِملُاث بِادة الخفم لها جدٝٞ الّذًذ  ت ٜفحرة ألاحل ِو بن الخّامل بهزه ألاوساٛ الخجاٍس

. مً اإلاضاًا والٙىاثذ لجمُْ ألاوشاٗ اإلاخّاملت بها

: بالنضبة لألفراد - 

ت لذي البىىٟ ًممً لأل٘شاد الحفى٥ ِلى العُىلت ِىذ اخخُاحهم     لها ورل٤  بّن خفم ألاوساٛ الخجاٍس

. مً خال٥ اظدبذالهم لهزه ألاوساٛ بالىٝىد ؤي خفمها

: بالنضبة لطنظام املصرفي- 

 البنوك الحجارية: 

ُٞ بحن الشبدُت      والعُىلت،  بن مً ؤِٝذ اإلاؽا١ل التي جىاحه وؽاه البى٤ الخجاسي هي مؽ٣لت الخ٘ى

رل٤ ؤن وبُّت اإلاىاسد لذي البى٤ الخجاسي جدخم ِلُه الاخخٙاً بإـى٥ راث دسحت ِالُت مً العُىلت، 

ى٥ ٘هي جم٢ىه مً ت حّخبر مً ؤهم ؤهىاُ هزه ألـا : وألاوساٛ الخجاٍس

                                                 
  .246 ، ؿ 1952، داس النهمت الّشبُت ، " مٝذمت في الىٝىد والبىٟى " الؽا٘عي مدمذ ص١ي . د  (1)
 ، ؿ 2006 ، ماسط 09الّذد –  بع٢ـشة – حامّت مدمذ خُمش " مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت ، دوس العٛى الىٝذي في جإمحن العُىلت " خذة ساٌغ . ؤ  (2)

81. 
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الحفى٥ ِلى بًشاداث وهي ِباسة ًِ الٙىاثذ والّمىالث التي ًدفل ِليها البى٤ ِىذ ُٜامه بخفم هزه - 

. ألاوساٛ

شحْ ظبب رل٤ بلى اظخّذاد البى٤ -  ى٥ راث العُىلت الّالُت ٍو جدُٝٞ العُىلت ٘هي حّخبر ؤ٘مل ؤهىاُ ألـا

ادة خفمها وجضوٍذ البى٤ الخجاسي بالعُىلت التي ًدخاحها . اإلاش٠ضي إِل

 

  البنك املررسي  :

ابت  حّخبر جٝىُاث وظُاظاث بِادة الخفم مً ؤهم الىظاثل التي ًدبّها البى٤ اإلاش٠ضي لخدُٝٞ الٜش

 مّالجت الٍشوٗ 
ً
ت الشثِس ي واإلاخمثل في مىذ الاثخمان، وؤًما ُت ِلى وؽاه البىىٟ الخجاٍس ال٢مُت والىِى

ت للبىىٟ، ٠ما ؤن  ادة خفم ألاوساٛ الخجاٍس ٝا لزل٤ ًمْ البى٤ اإلاش٠ضي ؼشووا إِل وألاصماث الاٜخفادًت، ٘و

. هزه ألاخحرة ِادة ال جلتزم بهزه الؽشوه ِىذ ُٜامها بخفم هزه ألاوساٛ لأل٘شاد

: بالنضبة لالكحصاد ركل- 

ت اإلادشسة واإلاخفىمت واإلاّاد خفمها وبحن  ال ؼ٤ ؤن هىاٟ ِالٜت بحن ِذد ومبالٖ ألاوساٛ الخجاٍس

. معخىي اليؽاه في الاٜخفاد

ومّما الؼ٤ ُ٘ه ؤن مّالجت ألاصماث الاٜخفادًت جٝخض ي جذخل البى٤ اإلاش٠ضي بهذٗ الخإزحر ِلى هزه الّالٜت 

ومً مّالجت هزه ألاصماث، ورل٤ بدعب الٙتراث التي ًمش بها الاٜخفاد، وبىاظىت العُاظت الىٝذًت الح٢ُمت 

ٞ حّذًل ؼشوه  التي تهذٗ بلى اظخٝشاس ولمان الحجم ألامثل للعُىلت اإلاٝذمت لالٜخفاد، ورل٤ ًِ وٍش

 الخإزحر ِلى ٠ُُٙت جىصَّه بحن 
ً
ت بهذٗ الحذ مً حجم ؤلاثخمان    وؤًما خفم وبِادة خفم ألاوساٛ الخجاٍس

. الٝىاِاث والّٙالُاث الاٜخفادًت ، في بواس العُاظت الاٜخفادًت اإلاخبّت إلاىاحهت الخطخم

ت الٝابلت  ت مً ألاوساٛ الخجاٍس ت جمم مجمِى ت مدٍٙت ججاٍس وخالـت الٝى٥ ؤن ل٣ل البىىٟ الخجاٍس

ادة الخفم ولهزه اإلادٍٙت ؤهمُت ٜفىي ألن مدخىاها ًذ٥ ِلى معخىي وؽاه البى٤، ٠ما ؤن بّن  إِل

ّاث حؽتره وحىد بّن الخفاثق ل٣ي جفبذ وسٜت بى٢ُت، ؤي ل٣ي ًٝبل البى٤ اإلاش٠ضي خفمها،  الدؽَش

: وجخلخق هزه الؽشوه ِادة في الىٝاه الخالُت

ُّاث ِلى ألاٜل، لممان ُٜمتها-  ت زالر جٜى . ًجب ؤن حؽمل ألاوساٛ الخجاٍس

ّاث-  ذ مذة اظخدٝاٜها ًِ ٘ترة مُّىت جدذد خعب الدؽَش  (1). ًجب ؤن ال جٍض

ىت الّامت -ب  ىت الّامت ما ٌعمى الزمم الّاثمت ؤي :  ظىذاث الخٍض  ج٣ىن مخخلٚ ظىذاث الخٍض
ً
مىما ِو

م٢ً خفش ؤهمُت بـذاس العىذاث الح٣ىمُت في الىـى٥  ب ، ٍو الزمم التي ٌعخىحب اظخخالـها في ؤحل ٍٜش

 :لّذة ؤهذاٗ هز٠ش منها

ىت -  ظذ عجض اإلاحزاهُت وحٕىُت بّن الىٙٝاث الح٣ىمُت باِخباس ؤن مٝابل العىذاث ٣ًىن مىاسد مالُت للخٍض

. الّامت

الخد٢م في العُىلت اإلاخذاولت في العىٛ، ورل٤ ؤن بـذاس العىذاث الح٣ىمُت وا٠خخاب ألا٘شاد   واإلااظعاث - 

. ٘يها ًم٢ً الذولت مً العُىلت الٙاثمت، الش يء الزي ٜذ ٌعاِذ ِلى مداسبت الخطخم في خالت وحىده

                                                 
  .38مشوان ِىىن  ، مشحْ ظبٞ ر٠شه ، ؿ . د (1)
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ٞ بحباسها ِلى اظخّما٥ -  مشاٜبت البىىٟ ٘خخم٢ً الذولت مً جىحُه ظُاظاث البىىٟ وجإوحرها ًِ وٍش

ىت بالحعاب الجاسي  . مىاسدها اإلاالُت في ظىذاث الخٍض

 :العمطيات البيظاء  .2

ت ؤو مالُت مٝابل الحفى٥ ِلى ٜشك، وفي هزه الحالت ٘ةن  ٝفذ بها ِذم حعلُم ؤي وسٜت ججاٍس ٍو

سجل ٘ٝي دًىه في حهت  ت ؤي العُىلت َو اإلاٝترك ال ًٝذم ؤي وسٜت مٝابل الحفى٥ ِلى الىٝىد اإلاش٠ٍض

. خفىمه، ٠ما ًٝىم اإلاٝشك مً حهخه بٙخذ خعاب بما ًىا٘ٞ اإلاذًً، ؤي بمٝذاس الذًً

ت، اإلاشوهت، -  بن هزه الخٝىُت حّخبر ّ٘الت باليعبت للمّامالث راث آلاحا٥ الٝفحرة، ٘خٝذم امخُاص  العِش

، وبالخالي ٘ةن 
ً
ل ظحر الّملُت، خُث حعىي هزه ألاخحرة خعابُا خاـت مْ ُٔاب بحشاءاث ؤو ٜىاِذ ٠بحرة حّٜش

العىٛ الىٝذًت في هزه الحالت جدعم ببعاوت ِملُاتها، ٘لِغ هىاٟ بُىث للخفم وال ظماظشة، ٘الّملُاث 

زىاثُت جدذر ِادة بزش م٣اإلااث هاجُٙت بحن معحري خعاباث البىىٟ وجإخز ؼ٣ل جشخُالث في د٘اجش البى٤ 

اإلاش٠ضي بذون مبادلت لألوساٛ، وبالخالي ٘ةن ِملُت الاثخمان هزه جدخم وحىد هُى مً الثٝت مً وٗش اإلاٝشك 

حن والتي حّخبر ؤظاط  ُت بحن الى٘ش هدى اإلاٝترك، وهي زٝت حعخمذ وحىدها مً مّىُاث راجُت ؤو مىلِى

. الخّامل بحن مخخلٚ اإلااظعاث الّاملت في العىٛ الىٝذًت

مً الخدلُل العابٞ وعخيخج ؤن الالتزاماث التي ًخم جذاولها في هزه العىٛ، جخمخْ بذسحت ِالُت مً ألامان - 

 ً الح٣ىمت و اإلاؽشوِاث ال٢بحرة وألا٘شاد روي اإلاالءة اإلاالُت )ل٣ىنها حّبر ؤـال ًِ وؽاه مٝترلحن ممخاٍص

 ًِ ؤنها حّخمذ ِلى (والعمّت الىُبت 
ً
ش ظُىلت ٠بحرة        لحاملها، ٘مال ، و٠زل٤ وبد٢م ٜفش ؤحلها ج٘ى

ٞ الخل٢غ ت في الخّامل خُث ًخم بهجاص الخّامل هاجُٙا ؤو ًِ وٍش . ِىفشي البعاوت والعِش

 

: معدو الفائدة في الضوق النلدًة- 

 لٍشوٗ الّشك و الىلب في هزا 
ً
 جابّا

ً
بن مّذ٥ الٙاثذة اإلاّمى٥ به في العىٛ الىٝذًت خش ِمىما

 في جدذًذه
ً
 و الصما

ً
ا باإللا٘ت بلى رل٤ ٘ةن ظّش الخىاصن في العىٛ .العىٛ ، ل٢ً جذخل البى٤ اإلاش٠ضي لشوٍس

ٝت معبٝت ول٢نها ٔحر مباؼشة ما دام البى٤ اإلاش٠ضي ًدذد بةسادجه  (ظّش الٙاثذة)الىٝذًت  ًخدذد ٔالبا بىٍش

ً ت بحن هزًً اإلاخٕحًر . ظّش بِادة الخفم وبالخالي وحىد سابىت ٍٜى

لُت  ٘مّذ٥ بِادة الخفم ًمثل الحذ ألادوى لثمً الاٜتراك في اإلاذة الٝفحرة، ؤي ؤن اإلااظعاث الخمٍى

حرها مً الىخذاث راث الٙاثن ال ًم٢نها ؤن جمىذ ٜشولها للىخذاث راث العجض في اإلاىاسد   والتي جدخاج  ٔو

لبلى الادخاس الالصم .  اظدثماساتها ٜفحرة ألاحل بإٜل مً هزا العّش لخمٍى

ذ ًدذد هزا الثمً الٝاهىن      ؤو الٍشوٗ  ٝابل رل٤ خذ ؤٜص ى إلاا ًم٢ً ؤن ٣ًىن ِلُه زمً الاٜتراك، ٜو ٍو

لى ٜىي الّشك والىلب ؤن حععى لخدُٝٞ الالخٝاء بُنهما في خذود اإلاعا٘ت بحن  الىاُّٜت للعىٛ الىٝذًت، ِو

 (1). الحذ ألاٜص ى و الحذ ألادوى

 

 

 

                                                 
  .478 ، ؿ 1988، الذاس الجامُّت ، بحروث " ؤلاٜخفاد الىٝذي واإلافشفي "   مفىٙى سؼذي ؼُدت (1)
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  :آحاو امطيات الضوق النلدًة- 

 في الاثخمان الٝفحر ألاحل، وحؽمل هزه ألاخحرة حمُْ ؤهىاُ الٝشوك التي 
ً
حّمل العىٛ الىٝذًت ٔالبا

٣ىن ٜىامها ألاظاس ي مً اإلاؽشوِاث وألا٘شاد مً  حّٝذ آلحا٥ ٜفحرة جتراوح ما بحن ؤظبُى واخذ وظىت ١املت ٍو

ت وبّن ماظعاث ؤلاٜشاك في مىذ الاثخمان ٜفحر ألاحل . هاخُت والبىىٟ الخجاٍس

 وهىاٟ ِالٜت ٢ِعُت بحن دسحت جٝذم العىٛ وبحن الحذ ألادوى ألحل الٝشك بدُث ًفل الحذ ألادوى 

ألحل الاٜتراك ٜفحر ألاحل لبّن ؤظىاٛ الىٝذ بلى ًىم واخذ خُث ًخم ججذًذ آحا٥ الٝشك في ١ل ًىم 

 ٘ان مذة الّملُاث 
ً
مىما ٣ىن بالىبْ مً خٞ الذاثً ؤن ًمخىْ ًِ الخجذًذ في ؤي    ًىم، ِو للُىم اإلاىالي، ٍو

ذ ًٝلق  اإلاّمى٥ بها في العىٛ الىٝذًت جتراوح ما بحن ًىم بلى خمغ ظىىاث في بّن الذو٥ اإلاخٝذمت، ٜو

. الحذ ألاٜص ى لهزه اإلاذة بلى ظيخحن ٠دالت الجضاثش

ومً الجذًش بالز٠ش ؤهه ١لما احعْ هىاٛ الخّامل في ظىٛ الخفم و١لما جماء٥ الحذ ألادوى لٙترة - 

الاٜتراك، ١لما ظىٛ الىٝذ ؤ٠ثر خعاظُت لخٕحراث ؤظّاس الٙاثذة، ٘عىٛ الىٝذ في الذو٥ اإلاخخلٙت ال ج٣ىن 

 ًِ ؤن 
ً
باالحعاُ اإلاؽاهذ ورل٤ لّذم جىا٘ش ٘شؿ الاظدثماس اإلاممىن في ٘تراث ٜفحرة في هزه الذو٥ ٘مال

 
ً
ت التي جخم ٘يها حعىي هٝذا  (1). مٍّم الّملُاث الخجاٍس

 ٘ةن البى٤ اإلاش٠ضي وفي مخخلٚ دو٥ الّالم ًخذخل ِلى معخىي العىٛ الىٝذًت خعب زالر وٛش - 
ً
مىما ِو

: ؤظاظُت وهي

 :ًوم بعد ًوم .1

ت  ت وحّذًل العىٛ الىٝذًت بىاظىت بِادة الخفم ألاوساٛ الخجاٍس ىت البىىٟ الخجاٍس ورل٤ بهذٗ بظّاٗ خٍض

. الّامت ؤو الخاـت

 :ثلنية املعاش .2

ّت للبىىٟ ىت لخلبُت الحاحاث الٕحر اإلاخٜى . ورل٤ إلاذة ظبّت ؤًام بىاظىت ظىذاث الخٍض

ات الثابحة .3  :املشتًر

بخه في الؽشاء النهاجي ؤو  ٝت اإلاضاًذة ، ٘البى٤ اإلاش٠ضي ٌّلً ٔس ٞ اظخذِاء الّشوك خعب جٝىُت ؤو وٍش ًِ وٍش

الثابذ لبّن ؤـىاٗ ألاوساٛ الخاـت ؤو الّامت ِىذما ًشي بإن الاٜخفاد بداحت بلى ظُىالث بلاُ٘ت 

 خعب سد البىىٟ ِلى هزه الّشوك   وؤٜل ظّش هى ما ًشس ي ِلُه 
ً
ُ٘دذد العّش وال٢مُت لهزه الّملُت الخٝا

. اإلاضاد

وه٢زا هشي ؤن مّامالث العىٛ الىٝذًت ٜذ جخىلب جذخل البى٤ اإلاش٠ضي خُث ًٝا٥ ؤن العىٛ في 

ذ ال ًخذخل البى٤ اإلاش٠ضي وفي هزه الحالت ًٝا٥ ؤن العىٛ خاسج      البى٤، وه٢زا ًلّب البى٤  البى٤ ، ٜو

ت بفٙت خاـت  والاٜخفاد بفٙت  اإلاش٠ضي الذوس اإلاهم في حٕىُت العجض ؤلاحمالي في ظُىلت البىىٟ الخجاٍس

 إلاا جملُه ِلُه الٍشوٗ الاٜخفادًت العاثذة في جل٤ الٙترة
ً
ٝا  .ِامت ٘و

 

 

 

                                                 
  .89ؿ – مشحْ ظبٞ ر٠شه - خذة ساٌغ  / أ (1)
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: خالصة الفصل الثالث 

 

بن ّ٘الُت البى٤ جشجبي بذسحت ٠بحرة بمذي الخد٢م في بداسة ظُىلخه مً مىلىباث            ومىحىداث 

ت الاخخالالث اإلاىحىدة والّمل ِلى ولْ بحشاءاث مدذدة  ُٞ ُ٘ما بُنها ألامش الزي ًادي بلى مّ٘ش و٠زا الخ٘ى

. إلاّالجتها و جصحُذ معاسها

شة لذي البى٤ واإلاخمثلت       في واٜخه   بلى البذاثل اإلاخ٘ى
ً
ٝا وجخخلٚ بحشاءاث مىاحهت ؤصمت العُىلت ٘و

ت ، وبإٜل  لها بلى هٝذًت بعِش شة و٠زا بم٣اهُت جدٍى ى٥ اإلاخ٘ى الاٜشالُت والاخخالٗ في دسحت ظُىلت ألـا

. خعاسة مم٢ىت

عخذ٥ رل٤ بمٝذسة ما ًخفٚ به  ٠ما ًشجبي جإمحن العُىلت لذي البى٤ بمذي هماء العىٛ الىٝذي َو

 في جدُٝٞ الخىاصن بحن الّملُاث الذاثىت 
ً
 هاما

ً
مً ظّت وما ًخمخْ به مً ظُىلت ووؽاه ، بدُث ًادي دوسا

لها ِلى اإلاعخى .  ى القصريواإلاذًىت للبىىٟ بخمٍى
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الخاجمت 

ت ، " جخؼُؽ وئدازة السُىلت في البىً " بلد جىاولىا ملىطىق  بالدزاست مً خالٌ الفصىٌ الثالر الىـٍس

ووان بىدها ئزساء املىطىق بالخدلُل مً خالٌ فصل جؼبُلي لُيىن أهثر وطىح وشمىلُت للفصىٌ السابلت ، 

التي جىصلىا مً خاللها ئلى أن املصازف حلخبر ذاث أهمُت للدزتها كلى كمل جسجِباث للسُىلت ، بىطم خؼت 

للخدفلاث الىلدًت املىخـس وزودها وزبؼها بالخدفلاث الىلدًت املخىكم خدوثها بدُث ال ًددر جىكف كً دفم 

. أًت مؼلىباث مً هاخُت وبدُث ال جيىن هىان أصىٌ سائلت أو هلدًت أهثر مً الالشم مً هاخُت أخسي 

 بخخؼُؽ ووطم ئستراجُجُت مالئمت إلدازة السُىلت في البىً 
ّ
. ولىً ال ًىحد هرا ئال

 للمفاهُم املخخلفت للسُىلت فاجها حلني كدزة البىً كلى مىاحهت التزاماجه والتي جخمثل بصفت 
ً
وفلا

ً هما   ػلباث الائخمان أي اللسوض : أساسُت في كىصٍس
ً
جلبُت ػلباث املىدكين للسحب مً الىدائم ، وأًظا

. والسلفُاث لخلبُت اخخُاحاث املجخمم 

ت ، ًدبادز ألي واخد مىا حساؤالث خىٌ  وباكخباز السُىلت مً أهم السوائص التي جلىم كليها البىىن الخجاٍز

هرا املىطىق كلى سبُل املثاٌ ، هُف حسخؼُم البىىن جىفير هره السُىلت والخدىم فيها وأًً جىؿفها ؟ فمً 

خالٌ دزاسدىا هالخف أن الىدائم حلخبر أهم مصادز لخىفير السُىلت ومىاحهت ػلباث املىدكين في وكذ ػلبها ، 

باإلطافت ئلى الفىائد املدصلت مً اللسوض ، ئذ حلخبر هره ألاخيرة وسُلت للخخفُف مً الفائع في السُىلت 

يىن في شيل جىؿُفاث  .   ٍو

الخدىم في ئدازة السُىلت ًخىكف كلى فلالُت حسُير البىً مً خالٌ ملسفت مدي سُىلت ألاصىٌ 

خؼلب ذلً وحىد آلُت إلدازة مخاػس  املخىفسة وهرا اللدزة كلى الاكتراض ملىاحهت مشىالث السُىلت ، ٍو

السُىلت خُث ٌلمل مً خاللها املسيرون في البىً كلى مخابلت الخغيراث التي جؼسأ كلى السُىلت والخيبإ 

بالعجص في الىكذ املىاسب إلحساء الخلدًالث والحلىٌ املمىىت كبل جفاكم الىطم ، خُث ًإدي السىق الىلدي 

 في مجاٌ جأمين السُىلت للبىىن مً خالٌ جىفيره لألمىاٌ في ألاحل اللصير ، هما ٌساهم في جدلُم 
ً
 هاما

ً
دوزا

.  الخىاشن بين كملُاث البىً الدائىت  واملدًىت 

 جمىىا مً ملالجت إلاشيالُت 
ً
وبلد كسطىا ملخخلف حىاهب املىطىق ، هل وسخؼُم اللىٌ بأهىا فلال

املؼسوخت ؟ وإلاحابت كلى مخخلف الدساؤالث التي لؼاملا زاودث أذهاهىا ؟ أو بملنى أصح هل وصلىا ئلى الهدف 

. املساد جدلُله ؟ 

 

 

 وسخؼُم اللىٌ بأهىا جىصلىا للىخائج الخالُت 
ً
:  وكمىما

  ٌلاث املصسفُت ومخؼلباث كمل البىً جفسض كلُه الاخخفاؾ بجصء سائل مً الىلدًت ، وألاصى الدشَس

 . شبه الىلدًت لدي البىً املسهصي باإلطافت كلى الاخخُاػي اللاهىوي 

  أو جدكُم مخؼلباث ً ادة السُىلت حلني أن البىً ال ًلىم بىاحبه كلى الىحه ألاهمل في جدٍس ٍش

 .الاكخصاد اللىمي 

  في الىدائم باجباق ئستراجُجُت حساكد كلى جىمُتها وحلبها 
ً
ًلىم البىً بخجمُم املدخساث واملخمثلت أساسا

 .باكخبازها الدكامت ألاساسُت ليشاغ البىىن ، فهى ٌلخمد كليها بصفت هبيرة في حسُير ومىذ اللسوض 
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  ٌلمل البىً كلى مىاحهت أشماث السُىلت والخللُل مً خدتها مً خالٌ ئجباق ئستراجُجُت مدىمت في

مجاٌ حسُير سُىلت املىحىداث املخىفسة مً خالٌ بُلها بأسلاز جخخلف خسب دزحت سُىلت ول أصل ، وهرا 

 في جأمين وججدًد سُىلت البىىن 
ً
 هاما

ً
 .الاكتراض مً السىق الىلدي الري ًإدي دوزا

 
ً
وهما ًلىٌ الاكخصادًىن واملالُىن فان السُىلت سالح ذو خدًً في ألاسىاق ، فىما أجها جللب دوزا

 في خاٌ 
ً
ت والري ٌساهم في ئولاشها والحفاؾ كلى وشاػها فاجها أًظا  في جىفير الىلد للسىق الثاهٍى

ً
ئًجابُا

ادتها كً الحجم املللىٌ جإدي ئلى ئلحاق الظسز في ألاسىاق  . ٍش

 مً هرا اللىٌ ًمىىىا الخسوج بخىصُاث مخمثلت في أهه 
ً
: وفي ألاخير واهؼالكا

  ًجب كلى البىً وطم سُاست مدىمت لجلب الىدائم ووطم جخؼُؽ استراجُجي لدسُير اللسوض وفم

مخؼلباث الىطم ، فاذا وان بداحت ئلى سُىلت ًجب جخفُع وسبت مىذ اللسوض ، وئذا وان ٌلاوي فائع 

 .السُىلت فُجب كلُه الخىسم في مىذ اللسوض 

  س دوزٍت مم ئزسالها ئلى إلادازة ًجب وطم هـام لهُيلت سُىلت البىىن ًلىم املشسفىن كلُه باكداد جلاٍز

الخىفُرًت للخلسف كلى وطم السُىلت في البىً والخيبإ بدالت العجص ، واللمل كلى اجخاذ اللساز املالئم في 

 .الىكذ املىاسب 

  وججدز إلاشازة ئلى أهه لِس فلؽ هلص السُىلت هى الري ٌشيل خؼس باليسبت للبىىن وئهّما ختى

ىجس كىه كدة مشاول   . الفائع في السُىلت ًمثل خؼس ٍو

 

 

 

ت جخخبؽ في مشيل فائع السُىلت أي أن لدحها  مً خالٌ دزاسدىا جبين لىا بأن ملـم البىىن الجصائٍس

سُىلت فائظت وال جدزي هُف جىؿفها ، وذلً الولدام سُاست إلاكساض للدة أسباب وسخؼُم ذهسها باًجاش 

ت لِس لدحها الثلت في اللمُل فخخىفها مً كـدم الحصىٌ كلى أمىالها امللترطت بلد   البىىن الجصائٍس
ً
فمثال

فترة جسي أهه مً ألاخسً ئبلاءها وجىدٌسها بدٌ هدزها وطُاكها ، باإلطافت ئلى كدم وحىد طماهاث ذاث كىة 

 .  ئبساء بالىم املؼلىب باإلطافت ئلى أسباب أخسي هجهلها 
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