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 ؤلاهضاء
ئلهي ال ًؿُب اللُل ئال بشىغن وال ًؿُب النهاع ئال بؿاعخً وال جؿُب آلازغة ئال بمغفغجً وال جؿُب الجىت ئال 

 بغؤٍخً هللا حل حالله.

هبي الغخمت وهىع العاإلاين...ؾُضها مدمض ضلى هللا علُه  ئلى مً بلغ الغؾالت وأصي ألاماهت... وهصح ألامت... ئلى

 وؾلم.

ت جطل ئلًُ ئلى التي وكفذ  ئلى عوح أمي الؿاهغة"ؾعضًت" وأصعى هللا الغخُم الحلُم أن ًجعلها ضضكت حاٍع

م صعائها باإلؾخمغاع بضعائها الضةم أمي أمُأمي عخمها هللا  صوما ئلى حاهبي ئلى مً أهاعث صعبي وؾيرث ليى ؾٍغ

اع الجىت وأصعى لها الغخمت واإلاغفغة ئلى أن ًجمعىا عب العباص  واؾىنها فؿُذ حىاهه وحعل كبرها عوغت مً ٍع

 في الجىت ئن شاء هللا.

ألى مً أخمل ئؾمهبافخساع وولله هللا بالهُبت والىكاع ألى الظي عؾم لي معالم الىجاح وعلمني معنى الحُاة 

اهخظاع أعحى مً هللا أن ًمض في عمغه لتري زماع كض خان كؿافها بعض والطبر لشضاةضها وعلمني العؿاء بضون 

ؼ "شعبان".  ؾىاٌ ؤلاهخظاع ئلى والضي العٍؼ

ؼ مدمض وػوحخه  مت،وأخي العٍؼ ت،هٍغ لهج بظهغهم فإاصي ئلى ئزىحي هىاٍع ئلى مً خبهم ًجغي في عغقي ٍو

ان ئؾالم،ؾعضًت،وئلى ػوحت أبي.وئلى ول ألا ب.وئلى الىخاهُذ مطؿفى ،ٍع  كاعب مً بعُض أو مً كٍغ

ئلى أعؼ الطضًلاث ،وئلى مً ًدملهم كلبي ولم ًىخبهم كلمي وئلى أضضكاء حامعت مؿخغاهم وزاضت ؾلبت 

 الؿىت الثاهُت ماؾتر علىم ئكخطاصًت جسطظ ئكخطاص هلضي وبىيي.
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 ٧لمت ق٨غ
 

                   مهض٢ا ل٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم"مً ال ٌك٨غ الىاؽ ال ٌك٨غ"

 ٤ وك٨غ هللا حٗالى اإلاُٗي اإلاىان الىاخض اإلاؿخٗان الظي حٗل لىا الهٗب ؾهال ٞأياء لىا الٍُغ

٤ُ ،ٞأزغحىا بهظا الجهض ئلى الىىع وو٣ٞىا بما ٢ضمىاه مخىاي٘ مِؿىعا ٞىدمضه  ،ٞؿغها مٗه بال ٞع

 ؾبداهه وال هدص ي الثىاء ٖلُه.

ت مىظ أو٫ مغاخل صعاؾدىا ئلى ًىمىا  ٞىخ٣ضم بالك٨غ ئلى مً ٧ان له الًٟل في ئًها٫ الٗلم واإلاٗٞغ

 هظا.....

الك٨غ الخام ئلى ألاؾخاطة اإلادترمت"بً خلُمت زيرة "التي ٧اهذ لي وٗم الؿىض والضٖم في ئهجاػ 

ت  هظا الٗمل بخىحيهاتها وههاةدها ووك٨غ ٧ل ٖما٫  وأؾاجظة ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت والخجاٍع

لىم الدؿُير.  ٖو

ُٟت  ٟي بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ ل ئلى مْى مؿخٛاهم ٖلى  –بؿُضي لخًغ -هخ٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

 اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت لي والخىحيهاث والىهاةذ .

ضها صعحاث  ومجمل ال٣ى٫ الخمض هلل مً ًىم زل٣ىا ئلى ًىم بٗثىا عاحين مً الخي ال٣ُىم أن ًٍؼ

غػ٢ىا ٖلما هاٞ  ٗا وأن الخمض هلل عب الٗاإلاينٍو
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 اإلالضمت العامت 

البىى٥ مً أهم الضٖاةم ألاؾاؾُت في بىاء اله٩ُل الا٢خهاصي للضولت بدُث حؿاهم في حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت  حٗخبر   

ت. ُٟها في اإلاجاالث وألاوكُت الخٍُى  والٗمل ٖلى خؿً جْى

 ٚير أنها جىاحه نٗىباث ٦بيرة هدُجت ألؾباب مسخلٟت ٌٗىص بًٗها الى الٓٝغ البِئت والخاعحُت والتي ٢ض جإصي ئلى

اتها وجى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٞٗلُت و٦ٟاءة ال٣ُإ البى٩ي  ٧ىهه ألا٦ثر خضور هٕى مً ألاػماث جسخل٠ في أؾبابها ومؿخٍى

خؿاؾُت وجأزغا بهظه الخٛيراث ومىه اؾخمغاع ٖملها ًغجبِ ب٣ضعتها ٖلى الخٗامل م٘ اإلاؿخ٣بل وم٘ ٧اٞت اإلاخٛيراث 

م٩اهُاث ألاػمت لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلايكىصة وبما أن الىٓم الخ٣لُضًت البُئُت والاؾخٗضاص ال٩افي لها بخضبير اإلاىاعص وؤلا 

ت إلصاعة اإلاهٝغ بؿبب اٖخماصها ٖلى الخدلُل  لخ٣ُُم ألاصاء لها مدضصاتها وهي ٢انغة في ئُٖاء ئقاعاث جدظًٍغ

بين أهم هظه  ال٨مي صون الىىعي لظا ْهغث مٗاًير حضًضة تهخم ب٨ال الجاهبين وحُٗي ج٣ُُم قامل ألصاء اإلاهٝغ ومً

٣ا إلاإقغاث الىاججت ًٖ الٟدو اإلاُضاوي أو هٓام  اإلاٗاًير هٓام  لخ٣ُُم أصاء البى٪.CAMELS ج٣ُُم البىى٥ ٞو

الث وئنالخاث بضاًت  ت يغوعة ملخت هٓغا إلاا ٌكهضه الىٓام اإلاهغفي مً جدٍى ٌٗخبر ج٣ُُم أصاء البىى٥ الجؼاةٍغ

ُمُت وئحغاةُت و٢ىاهين مٗضلت والؿعي لخ٣ُُم أزغ هظه ؤلانالخاث ب٣اهىن الى٣ض وال٣غى ومخابٗه مً حٗلُماث جىٓ

 ٖلى أصاء ٦ٟاءة ومغصوصًت البىى٥ مً أحل جأهُلها للمىا٢كت ئ٢لُمُا و صولُا.

 ئشيالُت الضعاؾت:

ا ومً زم أنبذ اإلاضًغ ملؼما باحغاء جدلُل لل٣ىاةم  أنبدذ ٖملُت ج٣ُُم أصاء اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت أمغا يغوٍع

 ت التي جدخىي ٖضص ضخما مً ألاع٢ام التي ججم٘ ًىمُا في الضٞاجغ اإلاداؾبُت.اإلاالُ

ٗض هٓام  لخ٣ُُم ألاصاء مً بين الىماطج الكاملت لخ٣ُُم أصاء اإلاهاٝع لخُُٛت ٧ل مً الىىاحي ال٨مُت  CAMELSَو

ُت ألصاء.  والىٖى

 ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:

ت باؾخسضام همىطج   ؟CAMELSهُف ًخم جلُُم ألاصاء اإلاالي للبىىن الخجاٍع

ُت:  وجخٟٕغ هظه ؤلاق٩الُت  ئلى أؾئلت ٖٞغ

 ماطا ه٣هض باألصاء اإلاالي وماهي الٗىامل اإلاإزغة ٖلُه؟ 

  ُٞما ج٨مً أهمُت هٓامCAMELSوما ٖال٢خه بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥؟ 

 فغغُاث الضعاؾت:

 ؤلاق٩الُت ٢مىا بُغح الٟغيُاث الخالُت: إلحابت ٖلى هظه

 ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وؾُلت ج٣ضم اإلاٗلىماث الاػمت لخدلُل الىيُٗت اإلاالُت للبىى٥ 

  مإقغاث هٓامCAMELS .لها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُم الىيُٗت اإلاالُت للبىى٥ 

 مىهج الضعاؾت:

٠  ٢هض ؤلاخاَت بجىاهب مىيٕى الضعاؾت ؾيخٗمض ٖلى اإلاىهج الىنٟي في- الجاهب الىٓغي ،وجدضًض أهم الخٗاٍع

 التي ًُلبها البدث واإلاخٗل٣ت به.

 أما الجاهب الخُب٣ُي لضعاؾت ؾىٗخمض ٖلى اإلاىهج الخدلُلي واإلاىهج الىنٟي إلاا ًدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاىيٕى للبدث-

 باؾخسضام م٣ابالث شخهُت مضٖمت باالؾخماعة. 

 هُيل الضعاؾت:

 لضعاؾت هظا اإلاىيٕى ٢مىا بخ٣ُُم البدث ئلى ٢ؿمين ٢ؿم هٓغي و٢ؿم جُب٣ُي:
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 اإلالضمت العامت 

ت وهمىطج-  والظي جم ج٣ؿُمه ئلى: CAMELSالٟهل ألاو٫ الظي ًدمل ٖىىان ألاصاء اإلاالي للبىى٥ الخجاٍع

:  ٖمىمُاث خى٫ ألاصاء اإلاالي. اإلابدث ألاٌو

 .CAMELSٖمىمُاث خى٫ هٓام  اإلابدث الثاوي:

ال٢خه بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي. CAMELS: هٓاماإلابدث الثالث  ٖو

ُٟت بؿُضي لخًغ خُث ٢ؿمىا هظا الٟهل  أما الٟهل الثاوي زهو لضعاؾت مُضاهُت في بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ئلى:

 ٌ ُٟت.اإلابدث ألاو  : ج٣ضًم ٖام خى٫ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت. اإلابدث الثاوي:  صعاؾت الىيُٗت اإلاالُت لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت.CAMELS: اؾخسضام هٓام اإلابدث الثالث  في بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

                           أهضاف الضعاؾت:                                                                                                               

ت مً ألاهضاٝ مً أهمها:  تهضٝ الضعاؾت ئلى بلٙى مجمٖى

 .٪مداولت الخٗٝغ ٖلى ألاصاء اإلاالي صازل البى 

  ت ما مضي جُب٤ُ هٓام ٤ مىهج مىخض وجدلُل الىخاةج. CAMELSمٗٞغ  في البىى٥ ٞو

  ها.مداولت جدضًض مٗاًير لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي واإلاإقغاث اإلاؿخسضمت في طل٪ وجٟؿير 

 .ت  جُب٤ُ اإلاإقغاث الؿاب٣ت الظ٦غ في ئخضي البىى٥ الخجاٍع

 أهمُت الضعاؾت:

 جأحي أهمُت الضعاؾت مً ئججاهين:

*أهمُت الخ٣ُُم اإلاالي للبىى٥ واٖخباعه أمغا مهما ل٨ثير مً اإلاهمخين والضعاؾخين هٓغا لث٣ل الظي جمثله البىى٥ 

 وخؿاؾِخه لضوعها الا٢خهاصي.

 باٖخباعه أخض ألاؾالُب الخضًثت في مجا٫ ج٣ُُم ألاصاء البى٩ي. CAMELSىمىطج *ألاهمُت الخُب٣ُُت ل

 أصواث الضعاؾت:

 ال٨خب واإلاإلٟاث اإلاخسههت في مجا٫ البدث.-

 مظ٦غاث الخسغج -

 مجالث -

ت البى٪ .- غ م٣ضمت مً مضًٍغ  مغاؾُم وج٣اٍع

 م٣ابالث شخهُت م٘ مؿإولي البى٪ باالؾخٗاهت باالؾخماعة

 الضعاؾت :ضعىباث 

 في اإلا٨خبت.٢CAMELSلت اإلاغاح٘ الخانت بمُٗاع -

 جدٟٔ البى٪ باإلاٗلىماث زانت اإلاخٗل٣ت بالجاهب اإلاداؾبي والىزاة٤ الضازلُت للبى٪.-

ت بمثل هظا الىمىطج مما نٗبذ ٖلُىا الضعاؾت-  ٖضم جُب٤ُ البىى٥ الجؼاةٍغ
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

:  ملضمت الفطل ألاٌو

ت اإلاهمت واإلادىعٍت مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي لها الظي ٌٗض مً  ت أخض اإلاإؾؿاث الخجاٍع حك٩ل البىى٥ الخجاٍع

الٗىامل ألاؾاؾُت التي ًخى٠٢ ٖليها هجاح هظه البىى٥ أو أي مكغوٕ مً اإلاكغوٖاجالخ٣ُُم مً أخض الىؾاةل اإلاهمت 

ٗخبر مٗ  أخض هماطج في ج٣ُُم أصء البى٪. camelsُاعلخماًت البى٪ مً الٟكل ومىا٦بت الخُىعاث،َو

 وؾيخُغ١ في هظا الٟهل ئلى زالر مباخث:

:  ٖمىمُاث خى٫ ألاصاء اإلاالي.اإلابدث ألاٌو

 .camelsٖمىمُاث خى٫ هٓام اإلابدث الثاوي:

ال٢خه بخ٣ُم ألاصاء اإلاالي للبىىcamels٥:هٓام اإلابدث الثالث  ٖو
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

:  عمىمُاث خٌى ألاصاء اإلاالي: اإلابدث ألاٌو

حٗخبر ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٖملُت الخ٣ت لٗملُت اجساط ال٣غاعاث الٛغى منها ٞدو اإلاغ٦ؼ اإلاالي والا٢خهاصي 

ش مٗين  وجغجبِ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي بالؿىت اإلاالُت لخدضًض الى مضي اؾخُاٖت الاصاعة جد٤ُ٣ للمىٓمت في جاٍع

 اإلاهام اإلادضصة لها.

 اإلاؿلب الاٌو :مفهىم واهمُت الاصاء اإلاالي

ًدل ج٣ُُم ألاصاء اإلاالُم٩اهت مخميزة في الى٢ذ الخايغ إلاا له مً أهمُت ٦بيرة في جدضًض ٦ٟاءة البى٪ ومضي جد٤ُ٣ 

 ٞه.أهضا

: مفهىم الاصاء اإلاالي  الفغع الاٌو

ؿاهم  ٌٗض الاصاء اإلاالي مً ا٦ثر مُاصًً ألاصاء اؾخسضاما و٢ضما ل٣ُاؽ اصاء اإلاهاٝع ألهه ًمخاػ باالؾخ٣غاع والثباث َو

في جىحُه اإلاهاٝع هدى اإلاؿاع الاًٞل والصخُذ. وهىا٥ مً الخبراء والباخثين مً خضص مٟهىم الاصاء اإلاالي باَاعه 

 1الض٤ُ٢ باهه:

مثل الغ٦يزة الاؾاؾُت إلاا ج٣ىم به اإلاىٓماث مً  - ما٫ باؾخسضام مإقغاث مالُت ٧الغبدُت مثال ٍو اإلاٗبر ًٖ اصاء الٖا

 اوكُت مسخلٟت 

لُت  - ل واو٩ٗاؽ ل٨ٟاءة الؿُاؾت الخمٍى  جبُان ازغ ه٩ُل الخمٍى

٩٦ل او لجاهب مٗين مً اصاء الكغ٦ت او ألصاء  اصاة الخٗٝغ ٖلى الىي٘ اإلاالي ال٣اةم في الكغ٦ت في لخٓت مُٗىت -

ترة مُٗىت.  اؾهمها في الؿى١ اإلاالي في ًىم مدضص ٞو

 الفغع الثاوي: اهمُت الاصاء اإلاالي

٣ت جسضم اإلاؿخسضمين هظه البُاهاث  ج٨مً اهمُت الاصاء اإلاالي في ج٣ُُم اصاء اإلاإؾؿاث مً ٖضة ػواًا وبٍُغ

 2الُت وجخمثل في:ومؿخُٟضًً منها لترقُض ال٣غاعاث اإلا

1-  .٘  مٗالجت اي زلل في ٖمل الاصاعة بك٩ل ؾَغ

 خث الاصاعة ٖلى الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي واجساط ال٣غاعاث. -2

اث ألاصاء البى٩ي-3  .مخابٗت أٖما٫ البىى٥ ومغا٢بت ألاويإ وج٣ُُم مؿخٍى

ُت -4 ؼ مبضأ اإلاؿاءلت باإلؾخاص ئلى أصلت مىيٖى  حٍٗؼ

ت في البىى٥ للمؿخ٣بل خُث أن ًخم ئبغاػ الٗىانغ الىاجخت وجىمُتها. -5  ٣ًىم بترقُض الُا٢ت البكٍغ

مؿاٖضة مضعاء ألا٢ؿام ٖلى ئجساط ال٣غاعاث التي جد٤٣ ألاهضاٝ مً زال٫ جىحُه وكاَاتهم هدى اإلاجاالث التي  -6

 جسً٘ لل٣ُاؽ و الخ٨م.

 ٦ؼ اإلاؿإولُت التي ج٩ىن أ٦ثر خاحت ئلى ؤلاقغاٝ. حؿاٖض ٖلى جىحُه ؤلاصاعة الٗلُا ئلى مغا -7

 

 

 

                                                           
  ؾىت  ٖمان ، الخىػَ٘ و لليكغ ،الُبٗت ألاولى،صاع الهٟاءخىهمت اإلاإؾؿت وألاصاء اإلاالي ؤلاؾؿتراجُجي للمطاعفٖالء ٞغخان َالب،ئًمان قُدان اإلاكهضاوي"1

 .67،م 2011

.48،م2010،صاع الخامض،ٖمان،الُبٗت ألاولى،ؾىت العىامل اإلاإزغة على ألاصاء اإلااليمدمض مدمىص الخُُب"
2 
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

 ٌٗمل ٖلى ئًجاص هٕى مً اإلاىاٞؿت بين ألا٢ؿام اإلاسخلٟت في اإلاهٝغ مما ٌؿاٖض في جدؿين مؿخىي ألاصاء ُٞه. -8

9- . ير البُاهاث و اإلاٗلىماث ؤلاخهاةُت ًٖ هخاةج ج٣ُُم ألاصاء في اإلاهاٝع  جٞى

 اإلاؿلب الثاوي : معاًير و مإشغاث ألاصاء اإلاالي

الىٓام اإلاالي وحؿاٖض ٖلى ج٣ُُم ٢ابلُت ال٣ُإ اإلاالي وحٗمل  حٗخبر مإقغاث ومٗاًير ألاصاء اإلاالي مضي ؾالمت وئؾخ٣غاع 

 ٦أصاة إلهظاع اإلاب٨غ في خاالث حٗغى الجهاػ اإلاهغفي اإلاالي للخُغ.

 الفغع ألاٌو : معاًير ألاصاء اإلاالي  

ت اإلاى٠٢ اإلاالي  ئن الخىانل ئلى ع٢م مٗين الٌٗني قِئا للمدللين اإلاالُين مالم جخم م٣اعهخه بٛيره مً ألاع٢ام إلاٗٞغ

 1للمهٝغ ،هىا٥ ٖضة مٗاًير للم٣اعهت منها :

سُت: - أ  اإلاعاًير الخاٍع

حٗخمض هظه اإلاٗاًير ٖلى أصاء اإلاهٝغ للؿىىاث الؿاب٣ت و أهمُخه حؿخمض مً ٞاةضجه في ئُٖاء ٨ٞغة ًٖ ؤلاججاه 

ال٨ك٠ ًٖ مىاي٘ ال٠ًٗ و ال٣ىة وبُان ويٗه اإلاالي الخالي م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت ول٨ً الٗام للمهٝغ و 

 ٌٗاب ٖلى هظا اإلاُٗاع ٖضم ٢ضعجه ٖلى اإلا٣اعهت بين وي٘ اإلاهٝغ اإلاالي وأويإ اإلاهاٝع ألازغي.

 اإلاعاًير اللؿاعُت )الطىاعُت(: - ب

بُٗت ج٣ضًم حكير هظه اإلاٗاًير ئلى م٣اعهت اليؿب اإلاالُت للمهٝغ بالي ت لها في الدجم َو ؿب اإلاالُت للمهاٝع اإلاؿاٍو

ؿخٟاص مً هظه اإلاٗاًير في ٖملُت الخدلُل اإلاالي و ٌٗاب ٖلُه ٖضم الض٢ت بؿبب الخٟاوث مً خُث الدجم  الخضمت َو

 و َبُٗت ألاوكُت.

 اإلاعاًير اإلاؿللت:  - ث

لؿىت  انُت مخأنلت جأزظ بك٩ل ٢ُمت زابختهي أ٢ل وأي٠ٗ مً اإلاٗاًير ألازغي مً خُث ألاهمُت وحكير ئلى وحىص ز

م ٖضم ٢بى٫ اإلاالُين هظا اإلاُٗاع في الخدلُل اإلاالي  مُٗىت مكتر٦ت بين حمُ٘ اإلاهاٝع وج٣اؽ بالخ٣لباث الىا٢ُٗت ،ٚع

 ( ماػالذ حؿخسضم ٦مُٗاع مُل1.٤÷2ئال أن هىا٥ بٌٗ اليؿب اإلاالُت مثل )وؿبت الخضاو٫ =

 اإلاعاًير اإلاؿتهضفت: - ر

ؿخٟاص  اإلاٗاًير ٖلى هخاةج اإلااض ي م٣اعهت اإلاٗاًير الخسُُُُت باإلاٗاًير اإلاد٣٣ت ٞٗال لخ٣بت ػمىُت مايُت، حٗخمض هظه َو

 مىه في جدضًض الاهدغاٞاث مً أحل أن حؿخُُ٘ اإلاهاٝع بٗض طل٪ اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت لها.

 الفغع الثاوي : مإشغاث ألاصاء اإلاالي 

حٗض اإلاإقغاث اإلاالُت مً ألاصواث اإلاهمت لخ٣ُُم أصاء اإلاهاٝع و٢ضعجه ٖلى مىاحهت ئلتزاماجه اإلاؿخد٣ت ٖلُه خالُا 

ومؿخ٣بال ألنها جمثل أصاة شخهُت أؾاؾُت مً أصواث الخدلُل اإلاالي الظي ٌٗض البضاًت ل٣ُاؽ ألاصاء ٞاإلاإقغاث 

اصة ما ج ايُت بين ألاع٢ام ٖو ُما ًلي أهم اليؿب اإلاالي في ج٣ُُم اإلاالُت هي ٖال٢اث ٍع ٩ىن ٖلى ق٩ل وؿب أو مغاث .ٞو

 1ألاصاء اإلاالي:

                                                           
1

 .73ؾبم طهغه،ص فغخان ؾالب ،ئًمان شُسان اإلاشهضاوي،مغحعء عال
ل"،مإشغاث الحُؿت اليلُت لخلُُم ؾالمت اللؿاع اإلاالي،" أخمض ٞلُاح1 ذ،أٍٞغ  .02،م:2005اإلاٗهض الٗغبي للخسُُِ،ال٩ٍى
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 وؿب الغبدُت : - أ

اإلاىاعص ئؾخٛالال أمثل لخد٤ُ٣ ألاعباح وهى  حٗٝغ الغبدُت ٖلى أنها اليؿب التي ج٣ِـ ٦ٟاءة ئصاعة الكغ٦ت في ئؾخٛال٫

 مإقغ لخدؿين الـأصاء اإلاالي للكغ٦ت ومً وؿب الغبدُت ماًلي :

 وؿبت العاةض على اإلاىحىصاث : .1

ج٣ِـ هظه اليؿبت نافي الضزل الظي ًدهل ٖلُه اإلاؿاهمىن في اإلاهٝغ مً اؾدثماعهم ألمىالهم واعجٟإ هظه 

ت والدكُٛلُت وج٣اؽ وؿبت الٗاةض ٖلى الاؾدثماع بخُب٤ُ اإلاٗاصلت اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة ؾُاؾت ؤلاصا عة الاؾدثماٍع

 ألاجُت:                                 

=    وؿبت الٗاةض ٖلى اإلاىحىصاث  
 صافي انربخ بعذ انضريبت

 اجماني انمىجىداث
  ×100% 

 وؿبت العاةض على خم اإلالىُت: .2

، اعجٟإ ج٣ِـ وؿبت الٗاةض ٖلى خ٤ اإلال٨ُت  ما ًدهل ٖلُه اإلاال٩ىن مً اؾدثماعهم ألمىالهم مً وكاَاث اإلاهٝغ

اصة الغاٞٗت اإلاالُت  واهسٟايها ٌكير ئلى  هظه اليؿبت ًض٫ ٖلى ٦ٟاءة ئصاعة اإلاهٝغ و اإلاساَغة الٗالُت الىاحمت ًٖ ٍػ

ال مىسًٟا بال٣غوى وج٣اؽ بخُب٤ُ اإلاٗاصلت ألاجُت:  اٖخماص اإلاهٝغ جمٍى

=خ٤ اإلال٨ُت  وؿبت الٗاةض
صافي انربخ بعذ انضريبت

دك انمهكيت
  ×100% 

 وؿبت عبذ الؿهم :  .3

م٨ً م٣اعهتها زال٫  ح٨ٗـ خهت الؿهم الىاخض مً ألاعباح اإلاخد٣٣ت خُث اعجٟاٖها الى اعجٟإ عبدُت الؿهم ٍو

ت وؿبت الىمى في اإلاهٝغ وجُب٤ُ اإلاٗاصلت ألاجُت :  الؿىىاث اإلاايُت إلاٗٞغ

 =  وؿبت عبذ الؿهم                                      
 صافي انربخ بعذ انضريبت

عذد االسهم
×100% 

 وؿبت العاةض على الىصاتع: .4

ج٣اؽ  و ج٣ِـ وؿبت الٗاةض ٖلى الىصات٘ مضي هجاح ئصاعة اإلاهٝغ في جىلُض ألاعباح مً الىصات٘ التي خهل ٖليها 

 اإلاٗاصلت ألاجُت:

 وؿبت الٗاةض ٖلى الىص ات٘=                                     
صافي انربخ بعذ انصريبت

 ئحمالي انىدائع
×100% 

 وؿب الؿُىلت : - أ

ل حؼء مً أمىاله قبه الى٣ضًت الى ه٣ض بأ٢غب و٢ذ مم٨ً وأ٢ل زؿاعة  وهي ال٣ضعة اإلاهٝغ الخجاعي ٖلى جدٍى

ت ز٣ت اإلاىصٖين باإلاهٝغ ٞمً أهم اليؿب ألاؾاؾُت حؿمذ بمىاحهت الهٗىباث ٞى٣و الؿُىلت ًإصي  ٖؼ الى ٖػ

 ل٣ُاؽ الؿُىلت هي:

 وؿبت الغضُض الىلضي: -1

اء بالتزاماجه اإلاالُت اإلاترجبت ٖلُه والىاحبت الضٞ٘ في اإلاىاُٖض  اإلادضصة. حكير هظه اليؿبت الى ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى الٞى

ُت.اطا اعجٟٗذ هظه اليؿبت ؾٝى ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الٗىاةض -  اإلاهٞغ
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 اطا اهسًٟذ هظه اليؿبت ُٞخٗغى اإلاهٝغ الى مكا٧ل ٦ثيرة. -

 اطن هىا٥ ٖال٢ت َغصًت بين وؿبت الغنُض الى٣ضي والؿُىلت وج٣اؽ بخُب٤ُ اإلاٗاصلت ألاجُت:

  وؿبت الغنُض الى٣ضي=                
 اننمذ في انصنذوق اننمذ في انبنك انمركسي ارصذة نذي انمصاريف

 ئحمالي انىدائع
×100%                     

 ئحمالي الىصات٘ هى حمُ٘ اإلاُلىباث باؾخثىاء عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ خُث:

 .+ألاعباح اإلادخجؼةعأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪=عأؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى + الاخخُاَاث 

 

   :وؿبت الاخخُاؾي اللاهىوي -2

وحٗض  20جدخٟٔ اإلاهاٝع ٖاصة بغنُض ه٣ضي بضون ٞاةضة لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي ٌؿمى باالخخُاَي ال٣اهىوي بيؿبت 

هظه اليؿبت مً الاصواث اإلاهمت التي ٌؿخسضمها البى٪ اإلاغ٦ؼي لخأزير في حجم الةخمان اإلامىىح وج٣اؽ بخُب٤ُ اإلاٗاصلت 

 الاجُت:

 وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي=                   
 انرصيذ اننمذي نذي انبنك انمركسي

ئحمالي انىدائع
 ×100% 

 وؿبت الخىظُف)الاؾدثماع(: -3

ُٟه لألمىا٫ اإلاخاخت اإلاخدهلت مً الىصات٘ لخلبُت خاحاث الؼباةً مً ال٣غوى  ح٨ٗـ مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى جْى

 والؿل٠ .

 ًض٫ ٖلى ٢ضعة اإلاهٝغ ٞيي جلبُت ال٣غوى الجضًضة  اعجٟإ هظه اليؿبت-

اء بالتزاماجه اإلاالُت -  اهسٟايها ًض٫ ٢ضعجه ٖلى الٞى

 وج٣اؽ بخُب٤ُ اإلاٗاصلت الاجُت :

 =٠ُ  وؿبت الخْى
 انمروض و انسهف

ئحمالي انىدائع
 ×100 % 

 وؿب مساؾغ الاؾدثماع: -4

خباع صعحت اإلاساَغة اإلاغا٣ٞت لظل٪  ٖىض اجساط ٢غاعاث الاؾدثماع ٞاإلاؿدثمغ ال ًىٓغ الى الٗاةض ٣ِٞ بل ًأزظ بٗين الٖا

ت م٘ اخخما٫ الغبذ أو الخؿاعة.  الٗاةض ٞاإلاساَغةحٗٝغ بأنها مجاٞػ

م٨ً ج٣ؿُم اإلاساَغة الى زالزت أهىإ:   1ٍو

 اإلاساؾغة اإلاىخظمت:-1

اإلاىحىصاث الظي ًغجبِ بٗىامل الؿى١ والتي جإزغ ٖلى حمُ٘ اإلاىٓماث وهظا الىٕى ال ًم٨ً هي الجؼء مً مساَغ 

٘  .ججىبه بالخىَى

 ومً هظه اإلاساَغ ما ًلي:

                                                           
 .88،م:2001حامٗت الخدضي،ألاعصن،"ئصاعة اإلاطاعف مضزل وظُفي"،بكير الٗباؽ الٗال1١
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 مساؾغ اللىة الشغاةُت: -

جخمثل في اخخما٫ أن جإصي الخٛيراث التي جدضر ال ؾٗاع  الى الىُل مً ال٣ضعة الكغاةُت اإلاؿخ٣بلُت للٗىاةض الىاججت 

 ًٖ ؤلاؾدثماعاث.

 مساؾغ الاةخماهُت :   -

 حٗٝغ بمهُلخين: اإلاساَغة والاةخمان ومىه:

 : جم الخُغ١ اليها ؾاب٣ا.اإلاساؾغة-

٩لٟه لٟترة مدضصة  :هى ألاةخمان- ه مبلٛا مً الى٣ىص أٍو الث٣ت التي ًىليها اإلاهٝغ الى شخو ما خُث ًً٘ جدذ جهٞغ

ان عليهاًخ٤ٟ   الُٞغ

اءبالتزاماجه في الى٢ذ  ومىه اإلاساَغة ألاجماهُتهي اإلاساَغ التي جيكأ ًٖ ٖضم ٢ضعة الُٝغ اإلاخٗامل مٗه ٖلى الٞى

                          اإلادضص وج٣اؽ اإلاٗاصلت ألاجُت             

 = اإلاساَغة ألاجماهُت                 
 انمىجىداث انمرجذت بانمخاطرة

 إجماني انىدائع
 ×100% 

 أو

   =اإلاساَغة ألاجماهُت 
 انمروض و انسهف

إجماني  انمىجىداث
 ×100% 

 مساؾغ معضٌ الفاةضة: -

ت اليؿب التي ج٣ِـ الخٛير في الٗىاةض بؿبب الخٛير في أؾٗاع الٟاةضة ٞاعجٟإ أؾٗاع الٟىاةض ٖلى  هي مجمٖى

ان مً مساَغ مٗض٫ الٟاةضة مغجبُان  اصة الى٣ٟاث .وهىا٥ هٖى اإلاُلىباث ٌٗني اهسٟاى الاًغاصاث وهظا بؿبب ٍػ

 باالؾدثماع في ألاوعا١ اإلاالُت وهما:

 :مساؾغ ئعاصة الاؾدثماع  -1

 هي مساَغ هاحمت ًٖ ٖضم أم٩اهُت اؾدثماع ألاوعا١ اإلاالُت بىٟـ مٗضاث الٟاةضة.

 مساؾغ الؿعغ: -2

 .هي مساَغ اهسٟاى ال٣ُمت الؿى٢ُت ألوعا١ اإلاالُت طاث الٗاةض الثابذ ٖىض اعجٟإ مٗضالث الٟاةضة

 اإلاساؾغ الغير اإلاىخظمت: -

٘ ولها ٖضة حؼء مً مساَغ اإلاىحىصاث التي جخٗل٤ بأؾباب ٖكىاةُت وال تي ًم٨ً اؾدبٗاصها أومىٗها مً زال٫ الخىَى

 مهاصع منها:

 مساؾغ ضىاعُت:- -1

هي اإلاساَغ التي جخٗل٤ بهىاٖت مُٗىت والىاججت ًٖ ْغوٝ زانت بخل٪ الهىاٖت مثل ْهىع ابخ٩اعاث وازتراٖاث 

 حضًضة جإصي الى جى٠٢ الخض مً الُلب ٖلى اإلاىخىحاث والخضماث ال٣ضًمت.
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 مساؾغ الاصاعة : -2

ًىجم ًٖ هظا الىٕى ًٖ ٖضم ٦ٟاءة اصاعة اإلاهٝغ في اجساط ال٣غاعاث اإلاالةمت في الى٢ذ اإلاىاؾب في الخىاصر الُاعةت 

.  ٦أػماث الُا٢ت التي ًمغ بها اإلاهٝغ

 الاجماهُت:اإلاساؾغ  -

ير اإلاىخٓمت وحكمل ما ًلي:  هي اإلاساَغ التي ججم٘ بين مٓاهغ وأؾـ اإلاساَغ اإلاىخٓمت ٚو

 مساؾغ الغفع اإلاالي :  -1

ٌكير مٟهىم الغاٞٗت اإلاالُت الى جأزير الى٣ٟاث والخ٩ال٠ُ الثابخت في الٗال٢ت بين اًغاصاث اإلاهٝغ وأعباخه وج٣اؽ 

ل ٖملُاجه وأوكُت اإلاسخلٟتبالضعحت التي ٌٗخمض ٞيها اإلاهٝغ ٖلى   الا٢تراى في جمٍى

 مساؾغ الغفع الدشغُلي: -2

يرها مً  ٘ الدكُٛلي الى مضي اؾخسضام الخ٩ال٠ُ الثابخت ٧األهضزاعاث وعواجب الاصاعة و الاًجاعاث ٚو ٌكير مٟهىم الٞغ

                                    .  ٖملُاث اإلاهٝغ

٘ الدكُٛلي=  ومىه: صعحت الٞغ
  اننسبت انمؤيت نهتغير في إجماني انربخ لبم انفىائذ و انضريبت و تىزيع األرباح

 اننسبت انمؤيت نهتغير في انمبيعاث
 ×100% 

٘ ال٨لي وحكير الى اؾخسضام  ٘ الدكُٛلي ًيخج ما ٌؿمى بمساَغة الٞغ ٘ اإلاالي والٞغ ومً زال٫ مؼج مساَغة ٧ل مً الٞغ

٤ اإلاٗاصلت الخ٩ال٠ُ الثابخت الدكُٛلُت واإلاالُ ت لخُٗٓم أزغ الخٛير في اإلابُٗاث ٖلى عبدُت الؿهم الىاخض وجدؿب ٞو

 ألاجُت:

٘ ال٨لي=  صعحت الٞغ
  اننسبت انمؤيت نهتغيير في إجماني انربخ لبم انفىاصذ و انضريبت و تىزيع األرباح

 اننسبت انمؤيت في انتغير في انمبيعاث و اإليراداث
×100%                           

 وؿب هفاًت عأؽ اإلااٌ : -

إصي صوع مهم في ٖملُت امخهام وحُُٛت أي زؿاةغ  ٌك٩ل عأؽ اإلاا٫ ٢اٖضة للىمى والخُىع اإلاؿخ٣بلي للمهٝغ ٍو

لى اإلاهاٝع  ت تهخم ب٨ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ئط جدضص وؿبت مُٗىت ٖو ٚير مخى٢ٗت التي جىاحه اإلاهٝغ ٞالبىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت   الالتزام بها لخماًت الامىا٫ اإلاىصٖين والضاةىين.الخجاٍع

 1ج٣اؽ وؿب ٦ٟاًت عاؽ اإلاا٫ مً زال٫ اليؿب الاجُت:

  وؿبت عاؽ اإلااٌ اإلامخلً الى احمالي اإلاىحىصاث:

ل احمالي اإلاىحىصاث ًداو٫ اإلاهٝغ الاخخٟاّ بهظه اليؿبت  ح٨ٗـ مضي اٖخماص اإلاهٝغ ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت في جمٍى

 ٖىض مٗضالتها الثابخت وج٣اؽ بخُب٤ُ اإلاٗاصلت الاحي:                                      

 وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ الى أحمالي اإلاىحىصاث=
 رأش انمال انممتهك

ئعانىدا إجماني 
 ×100% 

 وؿبت عأؽ اإلااٌ اإلامخلً الى احمالي اللغوع :-

 

                                                           
 .09:،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤،مأخمض ٞلُاح1
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وج٣اؽ جىضح مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى مىاحهت اإلاساَغ اإلاخمثلت في ٖضم اؾترصاص حؼء مً الامىا٫ التي جم اؾدثماعها 

 هظه اليؿبت بخُب٤ُ اإلاٗاصلت الاجُت :

 وؿبت عاؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ الى احمالي ال٣غوى =
 رأش انمال انممتهك

إجماني اانمروض
 ×100% 

 وؿبت عاؽ اإلااٌ اإلامخلً الى الاؾدثماع في الاوعاق اإلاالُت :-

 اإلاٗاصلت الاجُت : ح٨ٗـ مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى مىاحهت خالت الاهسٟاى في ال٣ُمت الؿى٢ُت ألوعا١ اإلاالُت وج٣اؾب

  وؿبت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ الى الاؾدثماع في الاوعا١ اإلاالُت=
 رأش انمال انممتهك

 إجماني االستثمار  في االوراق انمانيت
 ×100% 

 اإلاؿلب الثالث: الخؿىاث والعىامل اإلاإزغة في الاصاء اإلاالي                                        

:  زؿىاث الاصاء اإلاالي: الفغع الاٌو

 1ًم٨ً جلخُو ٖملُت الاصاء اإلاالي بالخُىاث الخالُت : 

ت و٢اةمت الضزل.1 ت ال٣ىاةم اإلاالُت الؿىٍى  (الخهى٫ ٖلى مجمٖى

٘ اإلاالي والخىػَٗاث ،وجخم  ( اخدؿاب م٣ُاؽ2 مسخلٟت لخ٣ُُم الاصاء مثل وؿب الغبدُت والؿُىلت واليكاٍ والٞغ

 باٖضاص وازخباع الاصواث اإلاالُت التي حؿخسضم في ٖملُت ج٣ُُم الاصاء اإلاالي.

ت الاهدغاٞاث اٞاث والٟغ٢اث ومىا٢٘ ال٠ًٗ باألص3 اء ( صعاؾت وج٣ُُم اليؿب ،وبٗض اؾخسغاج الىخاةج ًخم مٗٞغ

 اإلاالي الٟٗلي مً زال٫ م٣اعهخه باألصاء اإلاخى٢٘ أو م٣اعهخه بأصاء الكغ٧اث التي حٗمل في هٟـ ال٣ُإ.

ت أؾباب هظه 4 م الاصاء اإلاالي مً زال٫ اليؿب بٗض مٗٞغ ( وي٘ الخىنُاث اإلاالءمت مٗخمضًً ٖلى ٖملُت ج٣ٍى

 الٟغو١ وأزغها ٖلى الكغ٧اث للخٗامل مٗها ومٗالجاتها.

 العىامل اإلاإزغة في الاصاء اإلاالي اوي:الفغع الث

 هىا٥ ٖىامل مإزغة في الاصاء اإلاالي جخمثل في:

 الهُيل الخىظُمي :-

اع الظي جخٟاٖل ُٞه حمُ٘ اإلاخٛيراث اإلاخٗل٣ت بالبىى٥ وأٖمالها ُٟٞه جخدضص أؾالُب الاجهاالث  اء أو الَا هى الٖى

 والهالخُاث وأؾالُب جباص٫ الاوكُت واإلاٗلىماث 

ما٫ ًإزغ  ٤ جدضًض الٖا اله٩ُل الخىُٓمي ٖلى أصاء البىى٥ مً زال٫ اإلاؿاٖضة في جىُٟظ الخُِ بىجاح ًٖ ٍَغ

واليكاَاث وجسهُو اإلاىاعص لها وحؿهُل جدضًض الاصواع لألٞغاص في البىى٥ واإلاؿاٖضة في اجساط ال٣غاع يمً 

 1اإلاىانٟاث التي حؿهل اصاعة البىى٥ في اجساط ال٣غاع.

 ي :اإلاىار الخىظُم-

 هى ويىح الخىُٓم و٦ُُٟت اجساط ال٣غاع وأؾلىب الاصاعة وجىحُه ألاصاء وجىمُت الٗىهغ البكغي 

مالُاتها.  *ويىح الخىُٓم هىئصعا٥ الٗاملين مهام البىى٥ وأهضاٞها ٖو

٣ت ال٣ٗالهُت وج٣ُُمها ومضي مالةمت اإلاٗلىماث.  الجساطها. *ئجساط ال٣غاع هى ألازظ بالٍُغ

                                                           
 .20غحع ؾبم طهغه،صمدمض مدمىص الخؿُب،م1
ً في شغواث الخأمُى1 ت،اإلاجلض شاهغ الخشالي"العالكت بين أبعاص الهُيل الخىظُمي وخاحاث اإلاضًٍغ  ص  ، 1،2006العضص ، 33األعصهُت"صعاؾاث العلىم ؤلاصاٍع

:113. 
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 2نىعة ألاصاء. 

ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

 الخىىىلىحُا:-

هي ٖباعة ًٖ الاؾالُب واإلاهاعاث والُغ١ اإلاٗخمضة في البىى٥ لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ اليكىصة،ُٞجب ٖلى البىى٥ جدضًض 

هٕى الخ٨ىىلىحُا اإلاىاؾبت لُبُٗت أٖمالها واإلايسجمت م٘ أهضاٞها.ٞالخ٨ىىلىحُا حٗمل ٖلى قمىلُت ألاصاء ألنها حُٛي 

٘ . حىاهب مخٗضصة مً ال٣ضعة الخىاٞؿُت وزٌٟ الخ٩ال٠ُ  واإلاساَغة والخىَى

 الحجم:-

 هى جهي٠ُ البىى٥ والكغ٧اث ئلى قغ٧اث نٛيرة أو مخىؾُت أو ٦بيرة الدجم .

ٗخبر الدجم مً الٗىامل اإلاإزغة ٖلى ألاصاء اإلاالي للبىى٥ ؾلبا ٣ٞض ٌك٩ل الدجم ٖاة٣ا ألصاء البىى٥ جهبذ أ٦ثر  َو

 ح٣ُٗضا ومىه ًهبذ أصاؤها أ٢ل ٞٗالُت.

 بىى٥ ًؼصاص ٖضص اإلادللين اإلاالين اإلاهخمين بالكغ٦ت.٧لما ػاص حجم ال

ذ ٖضة صعاؾاث خى٫ ٖال٢ت الدجم بأصاء البىى٥ وبُيذ أن الٗال٢ت بين الدجم وألاصاء ٖال٢ت َغصًت.   ٢ض أحٍغ

 

 CAMELSعمىمُاث خٌى هظام اإلابدث الثاوي:

ومخاهت مغا٦ؼها اإلاالُت وأويإ مً الاؾالُب الٟٗالت لخ٣ُم أصاء اإلاهاٝع وجدضًض مضي ٢ىة CAMELSٌٗض هٓام

ؤلاصاعة بها ومً زم مضي جدضًض ٢ضعتها ٖلى الخٗامل والخ٠ُ٨ م٘ أي مخٛيراث أو مؿخدضزاث طاث ٖال٢ت بيكاَها 

.  والخٗٝغ ٖلى ٖىانغ ال٣ىة وال٠ًٗ في أصاء اإلاهاٝع

غ هظام  :وشأة وجؿٍى  CAMELSاإلاؿلب ألاٌو

:وشأة هظام            CAMELSالفغع ألاٌو

ُت   مً ٨ُت ول٨ً بؿبب ؤلانهُاعاث اإلاهٞغ أواةل الضو٫ التي ئؾخسضمذ مٗاًير ؤلاهظاع اإلاب٨غ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مهٝغ مدلي،و٧ان طل٪ أخض أؾباب ئوكاء مإؾؿت يمان  1000وأٖلً بمىحبها ًٖ ئٞالؽ أ٦ثر مً  1933ٖام 

ُتـ،حٗغى الىٓام اإلاهغفي بأ٦مله لٓاهغة ٣ٞضان ا لث٣ت وجضاٞ٘ الجمهىع هدى سخب وصاتٗهم ،زم الىصات٘ اإلاهٞغ

. 221أصي الى ٞكل  1988خضر ئنهُاع ممازل في ٖام  1مهٝغ

٨ُت خُث ْل البى٪ ألاخخُاَي الٟضعالي ٣ًىم بخهي٠ُ  بضأ ئؾخسضام مٗاًير ؤلاهظاع اإلاب٨غ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُت بالخيبإ باإلنهُاع اإلاهاٝع ومض البىى٥ بيخاةج الخهي٠ُ صون وكغها للجمهىع الى  أن جم٨ىذ الؿلُاث اإلاهٞغ

٨ُت  1998مهٝغ ٣ِٞ ٖام  22اإلاهغفي ٢بل خضوزه ٣ٞل الٗضص الى و٢ض ٨ٖؿذ الىخاةج جهي٠ُ اإلاهاٝع ألامٍغ

م٣اعهت  ٦1998م٣اعهت لٟترجين اإلاظ٧ىعجين لىخاةج َُبت لألصاء البىى٥ في نهاًت الغب٘ ألاو٫ مً ٖام camelsخؿب مُٗاع

 1أن ٧ل اإلاهاٝع اإلادلُت ج٣٘ في الخهي٠ُ  ٣ٞ،1998ض أْهغث هخاةج الخهي٠ُ لغب٘ ألاو٫ مً ٖام 1988بيخاةج ٖام 

 .1وأن أ٦ثر مً اإلاهاٝع جخمخ٘ بالخهي٠ُ  2والخهي٠ُ 

غ هظام  الفغع الثاوي:       CAMELSجؿٍى

                                                           
 .70:عاء فغخان ؾالب و ئًمان شُدان اإلاشهضاوي،مغحع ؾبم طهغه،ص2
يي أزغ ًىؾ٠ بىزلخا٫"1 ت   camelsجؿبُم هظام الخلُُم اإلاطغفي ألامٍغ  ، ،مجلت الباخث،حامٗت ٢انضي مغباحعلى فعالُت هظام الغكابت على البىىن الخجاٍع

 .207،م2012،الٗضص الٗاقغ، وع٢لت
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الٗضًض مً ألاؾئلت خى٫ مهضا٢ُت اإلاُٗاع في ٢ُاؽ  ل٣ض أزاعث هخاةج الخدلُل الظي أحغاه البى٪ ؤلاخخُاَُالٟضعالي

إ اإلاالُت للمهاٝع و٢ض جىنل اإلادللىن ؤلا٢خهاصًىن لهظا البى٪ الى أن الىخاةج التي أْهغها ئؾخسضام  ؾالمت ألاْو

ُت ٧اهذ مً أًٞل الىخاةج التي اؾخسضم  هظه اإلاُٗاع في ٦ك٠ أوحه الخلل باإلاهاٝع ومضي جدضًض ؾالمتها اإلاهٞغ

 ا الخدلُل ؤلاخهاتي الخ٣لُضي الظي ٧ان مىبٗا ٢بل ئؾخسضام هظا اإلاُٗاع ،٦ما أزبدذ الضعاؾاث أًًا م٣ضعة ٞيه

ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

اإلاُٗاع ٖلى جدضًض صعحت اإلاساَغة باإلاهٝغ ٢بل ٦كٟها ٖبر ألُت الؿى١ وألاؾٗاع بكهىع ٖضًضة لظل٪ ٣ٞض َالب 

الٗضًض مً اإلادللين والباخثين بًغوعة وكغ هظه الىخاةج بٛغى جمل٨ُهم الخ٣اة٤ وبالخالي جدؿين م٣ضعتهم في 

 اء ألاًٞل.الخ٣ُُم وئزخباع الخٗامل م٘ البىى٥ طاث اإلاساَغ ألا٢ل وألاص

ت التي ًٟصح ٖنها  CAMELS عأي هإالء الباخثين يغوعة جًمين هخاةج جدلُل مُٗاع يمً البُاهاث اإلاالُت الؿىٍى

الؿى١ وهى أخض الضٖاماث  اإلاهٝغ للجمهىع وبالخالي جد٤ُ٣ ٢ضع ٖالي مً الكٟاُٞت ٌؿاٖض ٖلى ٞغى ئهًباٍ

ُت.  ألاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖليها م٣غعاث لجىت باػ٫ الثاهُت للغ٢ابت اإلاهٞغ

ض واإلاٗاعى،ٞهىا٥ مً ًغي أنها في ٚاًت  ل٨ً هىا٥ زالٝ خى٫ ئم٩اهُت وكغ هخاةج هظا الخدلُل للجمهىع مابين اإلاٍإ

ت لظل٪ ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى الؿلُاث الغ٢ابُت ختى الًإزغ وكغها  ٖلى ز٣ت الجمهىع في اإلاهاٝع والىٓام اإلاهغفي الؿٍغ

 ٩٦ل،بِىما ًغي البٌٗ ألازغ يغوعة وكغها لخملُ٪ الخ٣اة٤ الجمهىع ومً زم ًخسظ ٢غاعه.

خباع اإلاساَغ اإلاىخٓمت وبظل٪ ًمثل   CAMELS اؾدبض٫ بمإقغcamelمإقغ  1996في ؾىت  الظي ًأزظ بٗين ؤلٖا

 . اإلا٩ىن الؿاصؽ وهى الخؿاؾُت ئججاه الؿى١ 

 CAMELSاإلاملب الثاوي:حعٍغف ومميزاث هظام 

: حعٍغف هظام         CAMELSالفغع ألاٌو

٣ت  ت صعحت CAMELSجخمثل ٍَغ ت مً اإلاإقغاث التي مً زاللها جدلُل الىيُٗت اإلاالُت ألي مهٝغ ومٗٞغ في مجمٖى

٤ الخٟخِل اإلاُضاوي خُث ٖملذ  ٣ت أخض وؾاةل الغ٢ابُت اإلاباقغة التي جخم ًٖ ٍَغ جهيُٟه ،وحٗخبر هظه الٍُغ

٩ا ٖلى ألازظ بيخاةج مُٗاع  خماص ٖليها في ئجسوCAMESLالؿلُاث الغ٢ابُت في أمٍغ  1اط ال٣غاع.ؤلٖا

CAMELS هى هٓام جهي٠ُ مىخض للمإؾؿاث اإلاالُت وهٓام الخهي٠ُ الضازلي هظا ٌؿخسضمه اإلاىٓمين لخ٣ُُم

 32اإلاإؾؿاث اإلاالُت ٖلى أؾاؽ مىخض والخٗٝغ ٖلى جل٪ اإلاإؾؿاث التي جخُلب ئهخمام ع٢ابي زام

ٗٝغ مإقغ   ٣ُم ٖلى أهه ٖباعة ًٖ هٓام لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى CAMELSَو ٥ مً زال٫ الٟدو الُضاوي ٍو

ت صعحت جهي٠ُ البى٪ ومً زم ئجساط  ؿمذ مً زالله مٗٞغ ويُٗت البى٪ مً زال٫ الٗىانغ الؿخت اإلا٩ىهت له َو

 ئحغاءاث جصخُدُت مً أحل ججىب و٢ٕى البى٪ في ألاػماث.

م٨ً أن ٌٗٝغ هٓام  ٘ ؤلاإلاام بد٣ُ٣ت اإلاى٠٢ اإلاالي ألي مهغ CAMELSٍو ت صعحت ٖلى أهه مإقغ ؾَغ ٝ ومٗٞغ

٤ الخٟخِل اإلاُضاوي.  ٗض أخض الىؾاةل الغ٢ابُت اإلاباقغة التي جخم ًٖ ٍَغ  جهيُٟه ،َو

 

 

                                                           
1Yakob rubayah « camel rating approach to assess the insurance operator financial stregth »jurnal ekonomi ,malaysia,2012,p05. 
2YAKOB RUBAYAH ,IBID ,P :06.. 
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

 CAMELSمميزاث هظام الفغع الثاوي:

 1في الى٣اٍ الخالُت: CAMELSًم٨ً جلخُو أهم مميزاث مُٗاع 

٤ مُٗاع مىخض.-1  جهي٠ُ البىى٥ ٞو

غ.-2  جىخُض أؾلىب ٦خابت الخ٣اٍع

ت.-3 ضم حكخِذ الجهىص في ج٣ُُم بىىص ٚير يغوٍع  ازخهاع ػمىالخ٣ُُم بالتر٦يز ٖلى ؾخت بىىص عةِؿُت ٖو

غ -4 خماص ٖلى الخ٣ُُم الغ٢مي ألا٦ثر مً ألاؾلىب ؤلاوكاتي في ٦خابت الخ٣اٍع ض في ؤلٖا ٍؼ غ ٍو مما ٣ًلل مً حجم الخ٣اٍع

 مهضا٢ُتها.

ت -5 ٤ مىهج مىخض وجدلُل الىخاةج ل٩ل مهٝغ ٖلى خضي ول٩ل مجمٖى ٖمل جهي٠ُ قامل لىٓام اإلاهغفي ٩٦ل ٞو

.  مدكابهت مً اإلاهاٝع

 وعالكخه بخلُُم ألاصاء اإلاالي للبىىنCAMELSهظام  اإلابدث الثالث:

للبىى٥ مً زال٫ الٗىانغ الؿخت له ٖلى الٗضًض مً اإلاٗاًير واليؿب التي  لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي CAMELSٌكمل هٓام

 CAMELS ًم٨ً مً زاللها ج٣ُُم ٧ل ٖىهغ ٖلى خضي بىاءا ٖلى هٓام

:زؿىاث جؿبُم هظام   CAMELSاإلاؿلب ألاٌو

 ٖلى الٗىانغ الؿخت الغةِؿُتله: CAMELSٌكمل هٓام

 C ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ -

 A حىصة ألانى٫ -

 M ؤلاصاعة-

 E ألاعباح-

 I الؿُىلت -

 S       الخؿاؾُت اججاه مساَغ الؿى١ -

 جهى٠ البىى٥ خؿب مخىؾِ الٗىانغ الؿخت ٖلى الىدى الخالي:

 CAMELSجهي٠ُ البىى٥ خؿب هٓام  :(Ι-1)الجضو٫ ع٢م 

 اليؿبت ؤلاحمالُت جطيُف البىىن

 1.4-1 ٢ىي 

 2.4-1.5 مغض ي

 3.4-2.5 م٣ٗى٫ 

 4.4-3.5 هامش ي

 5-4.5 ٚير مغض ي
 

 La Resource ;khalafalla ahmed mohamed arali « predicting bank failure :2009 » ;jurnal of 

businessstudies quarterly,volume4 ,nembre 3,2013,p :165.  

                                                           
1 YAKOB RUBAYAH ,IBID ,P :07. 
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

ٗخمض الخهي٠ُ ٖلى  مإقغ منها  44جدىٕى صعحاث جهي٠ُ بالدؿاوي ٖلى الٗىانغ الؿخت اإلا٩ىهت للمُٗاع اإلاظ٧ىع َو

مإقغ هىعي جإزظ حمُٗا في الخؿاب بٛغى  34مإقغاث ع٢مُت في ق٩ل وؿب ومٗاًير مالُت باأياٞت الى  10

ت مدك خم الخهي٠ُ ل٩ل مجمٖى ابهت مً اإلاهاٝع ول٩ل مهٝغ ٖلى الىنى٫ الى الخهي٠ُ النهاتي ل٩ل مهٝغ ٍو

ت التي ًيخمي الُه ٤ اإلاجمٖى  .خضي ٞو

 CAMELS ( وضف خالت البىً خؿب هظام   Ι-  2الجضٌو عكم )      

 جطيُف مىىهاث وضف خالت اإلاإؾؿت اإلاالُت

مىما ٞاإلا٩ىهاث الٟغصًت جًمً  اإلاإؾؿت في خالت ؾلُمت في حمُ٘ الىىاحي ٖو

 2أو  1بين 

 ت ؾلُمت وؿبُا ٖمىما اإلاإؾؿت لِـ لضيها مإقغاث ٞغصًتاإلاإؾؿاث اإلاالُ

 3أ٦بر مً 

 امً وؾلُم

1 

 

2 

جخُلب اإلاإؾؿت اإلاالُت بٌٗ ؤلاعقاصاث الغ٢ابُت في واخض أو أ٦ثر مً مجاالث 

 الىٓام

 جخميز اإلاإؾؿت اإلاالُت بىي٘ ٚير امً وؾلُم بؿبب وحىص مساَغ مالُت أو

ت التي جإصي الى   ألاصاء ٚير مغض يأوحه ال٣هىع ؤلاصاٍع

ت بك٩ل زُغ ٦بير ٖلى نىضو١ الخأمين  جخميز اإلاإؾؿت اإلاالُت في هظه اإلاجمٖى

 ٖلى الىصات٘ و أخخماالث ئٞالؽ ٦بيرة

 غير مغض ي

3 

 

4 

 

5 

          أَغوخت ص٦خىعة في الٗلىماإل٢خهاصًت الىفاءة الدشغُلُت للمطاعف ؤلاؾالمُت ""قىقي ع٢ُتاإلاطضع:                 

 .80،م2011-2010ميكىعة ،حامٗت ٞغخاث ٖباؽ،ؾ٠ُُ،  ٚير                                    

 خُث: 5الى1مىػٖت ؾلمُا مً CAMELSومىه م٩ىهاث

 (:أٖلى جهي٠ُ أي أخؿً ألاصاء.1ًمثل )

 (:أصوى جهي٠ُ أي أي٠ٗ ألاصاء.5جمثل)

 اإلاالي للبىىن لخلُُم ألاصاء CAMELSاإلاؿلب الثاوي:معاًير هظام 

:معُاع هفاًت عأؽ اإلااٌ  الفغع ألاٌو

هي الُغ١ التي ٌؿخٗملها مال٩ى اإلاهٝغ وئصاعجه لخد٤ُ٣ هٕى مً الخىاػن بين اإلاساَغ التي ًخى٢ٗها اإلاهٝغ مً حهت 

وحجم عأؽ اإلاا٫ مً حهت أزغي حٗخبر ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ مً أهم ألاصواث التي حؿخسضم لخٗٝغ ٖلى مالةمت اإلاهٝغ 

 ضعجه ٖلى جدمل الخؿاةغ اإلادخملت أو ؤلانضاع.و٢
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

 جؿىع معُاع هفاًت عأؽ اإلااٌ:-

خاو٫ الٗلماء وي٘ مٗاًير ل٣ُاؽ ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ مىظ و٢ذ مب٨غ بأق٩ا٫ مسخلٟت ومً أهم وؿب ل٣ُاؽ ٦ٟاًت 

 1عأؽ اإلاا٫ اإلاهغفي ماًلي: 

 *وؿبت عأؽ اإلااٌ اإلامخلً الى الىصاتع:

اصة مجمٕى الىصات٘ ًٖ وؿبت مُٗىت مً عأؽ اإلاا٫.  ٣ًىم ٖلى أؾاؽ الخد٨م في اإلاساَغ الىاججت ًٖ ٍػ

 ت عأؽ اإلااٌ اإلامخليالى أحمالي الىصاتع:*وؿب

ُت ألانى٫  جم اللجىء ئلُه ٦بضًل مٟترى بؿبب ٢هىع اإلا٣ُاؽ الؿاب٤ في الخد٨م ٖلى ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ لدجم وهٖى

 اإلاؿدثمغة للبى٪.

 *وؿبت عأؽ اإلااٌ اإلامخلً الى خم اإلالىُت:

لى حُُٛت اإلاىحىصاث التي ج٩ىن مساَغها مغجٟٗت ٣ًِـ هظه اإلاإقغ مضي ئم٩اهُت عأؽ اإلاا٫ اإلامخل٪ لخ٤ اإلال٨ُت ٖ

ت اإلاسهىمت وال٣غوى والؿلُٟاث.  التي حكمل ألاوعا١ الخجاٍع

 2ج٣ضًم لجىت باػ٫ إلاُٗاع ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ٖلى الىدى الخالي: 

  : 1988أ( لجىت باٌػ ألاولى 

 مُٗاع ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫=
 راش انمال ( انشريذت(   انشريذت(   

  األصىل انمرجذت بأوزان انمخاطر 
  <08%  

 :1996حعضًالث باٌػ ألاولى 

 مُٗاع٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫=
 رأش انمال ( انشريذت(   انشريذت(   انشريذت(  

 االصىل انمرجذت باوزان انمخاطر ممياش بانمخاطرة انسىليت     
 <08% 

 ب(لجىت باٌػ الثاهُت:

 =مُٗاع ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ 
 رأش انمال ( انشريذت(   انشريذت(   انشريذت(  

 االصىل انمرجذت باوزان انمخاطر ممياش انمخاطر انسىليت      انمخاطر انتشغيهيت     
 <08% 

 ج(لجىت باٌػ الثالثت :

 جًمً لجىت باػ٫ الثالثت مدىعًٍ أؾاؾين هما:

٘ مً مؿخىي مالةختها.  اإلادىع ألاو٫:جضُٖم عأؽ اإلاا٫ البىى٥ لٞغ

 مٗاًير ٖاإلاُت إلصاعة مساَغ الؿُىلت في البىى٥. اإلادىع الثاوي:وي٘

 

                                                           
ابي"1 ٌ تهاوي مدمض مدمىص الٖؼ غ همىطج لحؿاب هفاًت عأؽ اإلااٌ للمطاعف ؤلاؾالمُت في ئؾاع ملغعاث لجىت باػ ل جؿٍى "عؾالت ماحؿتر في اإلاداؾبت والخمٍى

 .52،م:2008ؤلاؾالمُت،ٚؼة، ٚير ميكىعة،الجامٗت
تصَعـ عقُضوبدلغي ؾُٟان"2  .02 .م2015-04-10ًىم  www ebassrauorg"ملغعاث لجىت باٌػ والىظم ؤلاختراٍػ



 

26 
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 1ع٦ؼث لجىت باػ٫ الثالثت ٖلى الى٣اٍ الخالُت: 

 جدؿين حىصة ألامىا٫ الخانت .-

اصة ٢ُمت ألامىا٫ الخانت .-  ٍػ

اصة-  حُُٛت اإلاساَغ. ٍػ

 ؤلاهخمام باإلاساَغ الىٓامُت واإلاساَغ بين البىى٥.-

 CAMELS *أؾـ جطيُف هفاًت عأؽ اإلااٌ البىً وفم هظام

 ًم٨ً جهي٠ُ ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ٖلى الىدى الخالي:

 CAMELS(:جطيُف هفاًت عأؽ اإلااٌ البىً وفم هظام   Ι  -  3الجضٌو عكم )                          

 الخطيُف وضف خالت عأؽ اإلااٌ

 أصاء ٢ىي ألعباح-

 الىمى حُض لألنى٫ -

ُت- ما٫ اإلاهٞغ  زبرة ؤلاصاعة حُضة في مخابٗت مؿاعاث ألٖا

 جدلُل اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باإلصاعة .

 

 

1 

( خُث جخجاوػ وؿب ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ اإلاخُلباث 1لضًه هٟـ زهاةو اإلاهٝغ الظي ًهىٟه عأؽ اإلاا٫ )-

ال٣اهىهُت ول٨ً اإلاهٝغ ًمغ بى٣اٍ ال٠ًٗ في ٖامل أو أ٦ثر مً الٗىامل اإلاظ٧ىعة ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ٢ض 

ضًغ همىه بهىعة حُضة ول٨ً أنىله جىاحه اإلاالػمت إلا ت ٍو ما٫.مكا٧ل ج٩ىن عبدُت اإلاهٝغ ٢ٍى ؿاعاث ألٖا

 مغجٟٗت وؿبُا ًٞال ًٖ ئزٟا١ ؤلاصاعة في ؤلاخخٟاّ بغأؽ اإلاا٫ ٧اٝ لخضُٖم اإلاساَغ 

 

 

2 

ُت ول٨ً هىا٥ ه٣اٍ ي٠ٗ عةِؿُت في - خىا٤ٞ م٘ ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ واإلاخُلباث الخىُٓمُت للمالءة اإلاهٞغ ٍو

لًمان مىا٢كت ؤلاصاعة أو اإلاؿاهمين  ٖامل أو أ٦ثر مً الٗىامل اإلاظ٧ىعة ،مما ًخُلب ئقغاٞا جىُٓمُا

ت لخدؿين ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ومً أؾباب الخهي٠ُ وحىص  لل٣ًاًا طاث الكأن وئجساط الخُىاث الًغوٍع

 مؿخىي مغجٟ٘ لألنى٫.

 

3 

ما٫ والٗملُاث - ٌكهض مكا٧ل خاصة بؿبب ٖضم ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ لخضُٖم اإلاساَغ اإلاالػمت إلاؿاعاث ألٖا

ُت ،خُث ٩ًىن لضي اإلاهٝغ مؿخىي ٖا٫ مً الخؿاةغ في ال٣غوى اإلاخٗثرة التي جخجاوػ أ٦ثر مً  اإلاهٞغ

ُت وا  لٗملُاث ؤلاةخماهُت ، هه٠ ئحمالي عأؾماله،٦ما ٌٗاوي اإلاهٝغ مً زؿاةغ ٦بيرة في مٗامالجه اإلاهٞغ

 

4 

حٗخبر مٗؿغة خُث جخُلب ئقغاٞا ع٢ابُا ٞىعٍا إلاال٢اة زؿاةغ اإلاىصٖين والضاةىين خُث أن زؿاةغ -

ملُاث ؤلا٢غاى ج٣اعب أو جخجاوػ عأؽ اإلاا٫ ؤلاحمالي. ُت ٖو  ؤلاؾدثماعاث والٗملُاث اإلاهٞغ

5 

ت بخؿبُم هفاًت عأؽ اإلااٌ وفم جىضُاث لجىت  مضي ئلتزامأخمض ٢اعون،إلاطضع:ا  البىىن الجؼاةٍغ

 ٌ ت ٚير ميكىعة،جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت،حامٗت ٞغخاث باػ ،عؾالتماحؿتر في الٗلىم الخجاٍع

 37-،م2013-2012ٖباؽ،ؾ٠ُُ،

                                                           
ـ عشُض وبدغي ؾفُان،هفـ اإلاغحع الؿابم،ص:1  .03صَع



 

27 

ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

 ٌ  الفغع الثاوي :معُاع حىصة اأضى

٩ي ألنها الجؼء الخاؾم في وكاٍ البى٪ الظي ٣ًىص  حٗخبر حىصة ألانى٫ طاث أهمُت زانت في هٓام الخ٣ُُم ألامٍغ

 ٖملُاجه هدى جد٤ُ٣ ؤلاًغاصاث وجىلُض صزل أ٦ثر وأصاء أًٞل للؿُىلت وؤلاصاعة وعأؽ اإلاا٫.

: (الىلاؽ الىاحب مغاعتها1  خٌى صعاؾت حىصة ألاضٌى

 1ًخم جهي٠ُ حىصة ألانى٫ بإلؾخثىاء الى ال٣ًاًا الخالُت:

 حجم وقضة ألانى٫ اإلاخٗثرة باليؿبت الى ئحماي عأؽ اإلاا٫. - ج

اصة حضولتها. - ح ض حؿضًضها وؤلاحغاءاث اإلاخسظة إٖل  حجم وئججاهاث أحا٫ حؿضًض ال٣غوى التي ٞاث مٖى

 ال٨بيرة ومساَغ اإلا٣ترى الىخُض أو اإلا٣تريين طوي الٗال٢ت . التر٦يزاث ؤلاةخماهُت

 .ٟين  حجم ومٗاملت ؤلاصاعة ل٣غوى اإلاْى

 ٞٗالُت ئصاعة مدٟٓت ال٣غوى بالٓغ الى ئؾتراججُاث والؿُاؾاث وؤلاحغاءاث والٓىابِ والخٗلُماث الىاٞظة.  

 .ئلخ(.اليكاَاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلةخمان )مُالباث،مالخ٣ت اإلا٣تريين... 

2.  (مإشغاث جلُُم حىصة ألاضٌى

 ئن ج٣ُُم حىصة ألانى٫ ٖاصة ماًىٓغ ئلُه مً حهخين مسخلٟخين:

 مإشغاث مخعللت باإلاإؾؿاث اإلالغغت:-أ

٧التر٦يز ؤلاةخماوي ال٣ُاعي ،ؤلا٢تراى بالٗملت ألاحىبُت،ال٣غوى ٚير الٗاملت،ال٣غوى للمإؾؿاث الٗامت الخاؾغة 

٘ اإلاالي.مساَغ الؿى١،ؤلا٢غاى اإلا  غجبِ،مإقغاث الٞغ

 مإشغاث مخعللت بالإؾؿاث اإلالترغت:-ب

٦جىصة ال٣غوى في مدٟٓت ؤلا٢غاى باليؿبت للمإؾؿت اإلا٣تريت ،وؿبت الضًً الى خ٣ى١ اإلال٨ُت،عبدُت ٢ُإ 

 الكغ٧اث،مإقغاث لٓغوٝ الكغ٧اث الٛير اإلاالُت،مضًىهُت ال٣ُإ الٗاةلي.

       (جىظُفاث ألاضٌى في البىىن       3

جٓهغ ألامىا٫ أحه ئؾخسضام البى٪ إلاىاعصه وهي جمثل الٗملُاث التي ًماعؾها البى٪ الضاةً،وجخمثل أهم بىىص ألانى٫ 

٠ُ ُٞماًلي:  1أوأوحه الخْى

 :*الغضُض ؤلاخخُاؾي

َلباث الٗمالء مً  ًخ٩ىن مً الى٣ىص في ق٩ل ٖمالث مٗضهُت ووع٢ُت التي ًدخٟٔ بها البى٪ في زؼاهخه امىاحهت

 الى٣ض.

 *اللغوع كطيرة ألاحل حضا واللغوع كطيرة ألاحل:

                                                           
ل ٚير ميكىعة ، "هأصاة للغكلبت على اللؿاع اإلاطغفيCAMELS،"جدلُل هظام الخلُُم اإلاطغفي ٟغاأخمض هىعالضًً ال1 ،عؾالت ماحؿتر في اإلاداؾبت والخمٍى

 .65-64م:-الجامٗت  ؤلاؾالمُت ،ٚؼة،م
ت،1 ل"صاع الجامعت الجضًضة،ؤلاؾىىضٍع يب عىع هللا أؾامتمدمض"ئكخطاصًاث الىلىص والخمٍى  .172،ص:2005ٍػ
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ٖليها ئال  ؾاٖت والًض24٘ٞألاولى: ج٣ترى ٖاصة بُىث الخهم ًم٨ً ئؾترصاصها بىاؾُت البى٪ اإلا٣غى في أ٢ل مً 

 ٞلئضة مىسًٟت.

 ًىما. 14أما الثاهُت :ًم٨ً ئؾترصاصها في خضوص 

 ألاوعاق اإلاسطىمت:*

ىت )مً ألاوعا١ اإلاالُت الخ٩ىمُت( التي ج٣بل البىى٥  ت( وأطوهاث الخٍؼ جخ٩ىن مً ال٨مبُاالث )مً أوعا١ الخجاٍع

اء بالضًً الثابذ  ٣ا لُى٫ أحل الٞى  بها.زهمها هظه ألاوعا١ جهبذ ؾاةلت ٞو

 *اللغووع التي ًلضمها البىً إلاضة مدضوصة ؾىاء وان بػمان مالي أو شخص ي أو بضون غمان:

ال٣غوى جأزظ ق٩ل ؾلٟت ٣ًضمها البى٪ للٗمُل أو ئطن  ئطا ٧ان الٗمُل ًخمخ٘ بمغ٦ؼ مالي حُض أو ؾمٗت ٦بيرة،هظه

ض ٖلى ماله لضي البى٪ مً  ٌسخب الٗمُل ناخب الخؿاب الجاعي لضي البى٪ ٖلى اإلا٨كٝى أي سخب مبالٜ جٍؼ

 عنُض في خضوص أ٢ص ى مخ٤ٟ ٖلُه.

 CAMELS ( أؾـ جطيُف أضٌى البىً وفم هظام4

 ًم٨ً جهي٠ُ أنى٫ البى٪ ٖلى الىدى الخالي: 

 CAMELS(:جطيُف حىصة ألاضٌى وفم هظام  Ι -  4الجضٌو عكم )                       
 ٌ  الخهي٠ُ  الخطيُف   وضف خالت حىصة ألاضى

 3أو    2وؿبت ألانى٫ اإلاخٗثرة باليؿبت لغأؽ اإلاا٫ أ٢ل مً -

٤ ال٣اهىن. ئب٣اء ال٣غوى التي ٞاث ض حؿضًضها أو جم جمضًضها جدذ الغ٢ابت مً ٢بل وخضة زانت ٞو  مٖى

ٟين بما ٌُٗي خض أصوى للمساَغ-  التر٦يز الجُض إلةخمان وال٣غوى اإلا٣ضمت للمْى

 جٟخ٣ض ألانى٫ ٚير ؤلاةخماهُت ٖلى تهضًضاث بالخؿاةغ .-

 

 

1 

هٟـ الخهاةو اإلاكابهت لهى٠ ألاو٫ ل٨ً ٌكهض ه٣اٍ ال٠ًٗ في بٌٗ الٗىامل الؿاب٣ت ٞإلصاعة ٢اصعة ٖلى  جٓهغ -

 مٗالجت ه٣اٍ ال٠ًٗ بىٟؿها.

 مً مجمٕى عأؽ اإلاا٫ وم٘ طل٪ ًخه٠ البى٪ باإلاإقغاث الخالُت:  %10ٌكهض البى٪ زؿاةغ في ألانى٫ ال جخجاوػ -

ض حؿضًضها*ْهىع ئججاهاث ؾلبُت في مؿخىي ؤلاةخما  ن وال٣غوى التي ٞاث مٖى

 *وحىص ي٠ٗ في مٗاًير ئصاعة ؤلاةخمان وؤلاحغاءاث الغ٢ابُت الخانت به.

 ئهسٟاى ٖاةض ألانى٫ الٛير ؤلاةخماهُت.-

 

 

 

2 

 (2ًٓهغ البى٪ يٟٗا في الٗضًض مً اإلاإقغاث أ٦ثر مً الهى٠  )-

 ًخميز هظا الخهي٠ُ ب:-

 *ؾىء حؿُير مٗاًير مىذ ؤلاةخمان.

ٟين بك٩ل ٚير مالةم.  *مىذ ٢غوى للمْى

 *ؾُاؾاث وئحغاءث مىذ ؤلاةخمان ال جضاع بض٢ت

 

 

3 

خه٠ ب خُلب صٖم إلاىاحهت اإلاساَغ ٍو  البى٪ ٌٗاوي مً مكا٧ل وي٠ٗ عأؽ اإلاا٫ ٍو

 حجم ٦بير للخؿاعة في ال٣غوى.-

اصة ال٣غوى اإلاخٗثرة وال٣غوى اإلاك٩ى٥ ٞيها.-  ٍػ

اصة مخىانلت إلاؿخىي الخؿاةغ - ض خاالث ٖضم ٢ضعة الؿضاص. ٍػ  في ال٣غوى والىدُجت جٍؼ

 

4 

 % 50وؿبت ألانى٫ اإلاخٗثرة الى عأؽ جٟى١ -

ت في ئنالح البى٪.-  ٖضم ئم٩اهُت الٗملُاث الدؿيًر

5 

يب ٖىى هللا،أؾامت مدمض الٟىلي، اإلاطضع:                  173،م:مغح٘ ؾب٤ ط٦غهٍػ
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 CAMELSالفغع الثالث: معُاع حىصة ؤلاصاعة وفم هظام 

ت للبىى٥ ال جدخىي ٖلى أع٢ام مباقغة  غ الؿىٍى غح٘ طل٪ الى خ٣ُ٣ت الخ٣اٍع ٌٗخبر ج٣ُُم ؤلاصاعة نٗبا باإلا٣اعهت م٘ باقي اإلاٗاًير ٍو

٣ُُم ٦ٟاءة وئهخاحُت ئصاعة البىى٥ وأن مٗٓم هظه اإلاإقغاث حؿخسضم ٖلى مؿخىي البى٪ ولِـ مً في البُاهاث اإلاداؾبُت ج

ُت: ت، اإلاىاعص الخى٦مت، الؿهل أزظ مإقغاث ججمُٗت في هظا الؿُا١ ًدخىي جدلُل هظا اإلاجا٫ زمؿت مإقغاث هٖى  البكٍغ

 (مإشغاث جلُُم حىصة ألاصاعة:11واإلاٗلىماث، الخسُُِ ؤلاؾتراجُجي.  اإلاغا٢بت واإلاغاحٗت، أهٓمت الخ٨ىىلىحُا ٖملُاث

ُت الخالُت:    ًخم ج٣ُُم ؤلاصاعة بىاءا ٖلى اإلاإقغاث الىٖى

ت.  *مضي الخ٣ُض بال٣ىاهين وألاهٓمت والخٗلُماث الؿاٍع

 *مضي ص٢ت البُاهاث واإلاٗلىماث اإلا٣ضمت للؿلُت الخىُٟظًت.

 واإلاغوهت في الخ٠ُ٨ م٘ ألاخىا٫ اإلاخٛيرة.*مضي ٢ضعة ؤلاصاعًت ٖلى الخسُُِ 

 *مضي ججاوب ؤلاصاعة م٘ الخض٤ُ٢ الضازلي وجضُٖم هٓام الغ٢ابت الضازلُت.

ت أًٖاء ؤلاصاعة الٗلُا بالؿى١ اإلاهغفي.  *مضي زبرة ومٗٞغ

 *مضي ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاساَغ وئصاعتها بك٩ل حُض.

خماص ٖليها وهي:باإلياٞت الى بٌٗ اإلاإقغاث ال٨مُت ا  لتي ًم٨ً ؤلٖا

 مٗضالث ؤلاهٟا١.-

-.٠  وؿبت ؤلاًغاصاث ل٩ل مْى

 الخىؾ٘ في ئٖضاص اإلاإؾؿاث اإلاالُت.-

 CAMELS(أؾـ جطيُف حىصة ئصاعة البىً وفم معُاع3

 ًم٨ً جهي٠ُ ؤلاصاعة ٖلى الىدى الخالي:

 CAMELS(:جطيُف حىصة ئصاعة البىً وفم هظام  Ι-  5الجضٌو عكم )    

 الخطيُف خالت حىصة ؤلاصاعةوضف 

 ٢ىة الاصء اإلاالي في حمُ٘ اإلاجاالث.-

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي.-  ص٢ت ومالةمت ْو

غ صالةل ٖلى حٛلُب اإلاهلخت الظاجُت.-  الجخٞى

 مغاٖاة ؤلالتزام بٗملُاث الخسُُِ وص٢ت جىُٟظ البُاهاث وؤلاحغاءاث في مجا٫ الٗمل.-

 ؤلاصاعة والهُئت الٗامت واإلاؿاهمين م٘ جىنُاث البى٪ اإلاغ٦ؼي. ججاوب-

 

 

1 

 (1هٟـ زهاةو الخهي٠ُ )-

 جُب٣ُاث ئصاعة اإلاساَغ اإلاغيُت وؿبُا.-

2 

ٟين-  جخه٠ باؾاءة ؤلاؾخسضام بك٩ل باعػ مً ٢بل اإلاْى

ُت.ججاهل اإلاخُلباث الخىُٓمُت والخ٣ُُم ال٠ًُٗ للمساَغ والٗملُاث الخسُُُُت إلاؿاع ألا -  ٖما٫ اإلاهٞغ

 

3 

 4 الخاحت الى ئحغاء جىُٓمي ٢ىي لًمان ئجساط ؤلاحغاء الخصخُخي الاػم مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي.

ال١ وجخُلب ئحغاء ع٢ابي ٞىعي خُث جٓهغ هظه ؤلاصاعة ُٖىب في مٗٓم الٗىامل  ؤلاصاعة- ٚير ٞٗالت ٖلى ؤلَا

ٗاوي البى٪ مً ي٠ٗ قضًض في أصاةه اإلاالي.  اإلاظ٧ىعة أٖاله َو

5 

ت"ٖاقىعي نبري اإلاطضع: عؾالت ماحؿتر "صوع الىظام الخلُُم اإلاطغفي في صعم الغكابت على البىىن الخجاٍع

ت ٚير ميكىعة،جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت،حامٗت ٞغخاث ٖباؽ،ؾ٠ُُ، ُٞالٗلىم  -الخجاٍع

 101 -م 2011- 2010

 

                                                           
1
RAPORT D’evalution des perfomances globales de l’union des caises d’epargne et de prét « UNACREP,Rupublique 

du bénin ,Aout 2011,p ;07. 
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 الفغع الغابع :معُاع الغبدُت

غ  ت البى٪ باٖخباعه أهم مهاصعها اإلاالُت ٦ما حؿعى صاةما لخُُٛت وجٍُى حٗخبر ألاعباح الؿبب الغةِس ي في ب٣اء وئؾخمغاٍع

 البى٪ وحُٗٓم مغ٦ؼه اإلاالي

 (مطاصع أعباح البىىن1

ً مٗض٫ الغبذ هى نافي الضزل بٗض صٞ٘ الخ٩ال٠ُ الاػمت و٧لما ػاص الضزل م٘ زباث الخ٩ال٠ُ أوػٍاصتها بمٗض٫ أ٢ل م

 الضزل ٧لما ػاص الغبذ. 

جيخج ألاعباح بك٩ل عةِس ي مً هخاةج ٖملُاث ؤلا٢غاى و ؤلاؾدثماع التي ٣ًىم بها اإلاهٝغ باإلياٞت الى أعباح عأؾمالُت 

التي ٢ض جيخج ًٖ ئعجٟإ ال٣ُمت الؿى٢ُت لبٌٗ أنىله،بإلياٞت للٗمالث الىاججت ًٖ ج٣ضًم زضماجه اإلاسخلٟت مً 

ت،جأحير الخؼاةً،جدهُل الك٩ُاث.....ئنضاع لخُاباث ال  ًمان،ٞخذ ئٖخماصاث مؿدىضًت،زهم أوعا١ ججاٍع

 (الىلاؽ الىاحب مغاعاتها عىض صعاؾت عبدُت البى2ً

 1لالبض مً صعاؾت ال٣ًاًا التي جخٗامل م٘ هظا الٗىهغ ٦ماً

 خهو أعباح م٣ٗىلت. *مضي ٦ٟاًت ألاعباح إلاىاحهت الخؿاةغ وجضُٖم ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ وصٞ٘

ُت وجغ٦ُب ٖىانغ الضزل الهافي بما في صل٪ جأزير الًغاةب.  *هٖى

ملُاث ألاوعا١ اإلاالُت وألاوكُت طاث اإلاساَغ الٗالُت أو مهاصع الضزل  خماص ٖلى البىىص ؤلاؾخثىاةُت أٖو *مضي ؤلٖا

 الٛير الخ٣لُضًت .

 ث.*ٞٗالُت ئٖضاص اإلاىاػهت والغ٢ابت ٖلى بىىص الضزل والى٣ٟا

 *٦ٟاًت اإلاسههاث وؤلاخخُاَاث الخانت بسؿاةغ ال٣غوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .85،ص:1988عبد المنعم راضي"النقود والبنوك"مطبعة النهضة مصر،مصر،1
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 (وؿب عبدُت البى3ً

 مٗضالث الضزل وؤلاهٟا١ -3الٗاةض ٖلى ألانى٫                                                       -1

 اإلاإقغاث اله٩ُلُت-4الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت                                               -2

 CAMELS(أؾـ جطيُف عبدُت البىً وفم معُاع 4

 ٖلى الىدى آلاحي:ًم٨ً جهي٠ُ عبدُت البى٪ 

 CAMELS(:جطيُف عبدُت البىً وفم معُاع     Ι - 6الجضٌو عكم)   

 الخطيُف وضف خالت الغبدُت

ت ٖلى بىىص الضزل والى٣ٟاث .-  ؾالمت أويإ اإلايزاهُت والخسُُِ والغ٢ابت ال٣ٍى

 ؤلاججاه ؤلاًجابي في ٞئاث الضزل والى٣ٟاث.-

 . % 1وؿبت الغبدُت بالٗاصة جٟى١ -

 

1 

 ًىلض صزال ٧اُٞا لخلبُت مخُلباث إلخخُاَاث الاػمت.-

 ًخىحب ٖلى ؤلاصاعة صعاؾت ه٣اٍ ال٠ًٗ صون ع٢ابت جىُٓمُت.-

بت منها)بين 1وؿبت الغبدُت ج٩ىن -  (% 1و%  0.75%  أو ٢ٍغ

 

2 

ضم ٞٗالُتها مما ٤ٌُٗ - ٌكهض اإلاهٝغ ئهسٟاى في أصاء ألاعباح بؿبب ئحغاءاث ؤلاصاعة أٖو

ً ؤلاخخُ  اَاث الاػمت.ج٩ٍى

ألامغ الظي ًخُلب وحىص ع٢ابت جىُٓمُت لًمان ئجساط   %0.75و % 0.5جبلٜ وؿبت الغبدُت -

ُت.  ؤلاصاعة والخُىاث اإلاىاؾبت لخدؿين أطاء الاعباح اإلاهٞغ

 

3 

 

٢ض ٩ًىن نافي الغبذ ئًجابي ول٨ً ُٚلغ ٧افي الخخٟاّ باالخخُاَي اإلاالةم وهمى عأؽ اإلاا٫ -

 اإلاُلىب.

 (%  0.5أو   %0.25وؿبت الغبدُت مابين )-

 

4 

ت لخىُٟظ - ٌكهض زؿاةغ بهىعة حٗغى مالةمت للمساَغ مما ًخُلب وحىص ع٢ابت جىُٓمُت ٢ٍى

 ؤلاحغاءاث الخىُٟظًت واإلاؿاهمين لخٌٟ همى ألانى٫.

 أو الضزى٫ في الخؿاةغ % 0.25جبلٜ وؿبت الغبدُت أ٢ل مً -

 

5 

ييٖلي مدمض قاهيناإلاطضع:                    الخفخِش على البىىن لضعم فعالُت هظام CAMELS "أزغ جؿبُم هظام الخلُُم اإلاطغفي ألامٍغ

ت"  29-28م:-،م2005الجامٗت ؤلاؾالمُت،ٚؼة،الخجاٍع

 الفغع الخامـ:معُاع الؿُىلت 

 مفهىم الؿُىلت في البىً ومىىهاتها: -1

لباث ؤلاةخمان مً ٢غوى  الؿُىلت ٖباعة ًٖ ٢ضعة البى٪ ٖلى م٣ابلت التزاماجه مً جلبُت َلباث اإلاىصٖين لسخب وصاتٗهم َو

ت وبضون زؿاةغ. ل أي أنل مً أنىله الى ه٣ض ؾاةل بؿٖغ  وؾلُٟاث مً زال٫ جدٍى

 1والؿُىلت بمٗنى ؤلاًجابي هي: 

ير الامىا٫ بال٣ضع ال٩افي ٖىض الخاحت -1  ئليها.جٞى

ير الامىا٫ ب٩لٟت م٣ٗىلت إلاىاحهت الالتزاماث ٖىض ئؾخد٣ا٢ها.-2  ال٣ضعة ٖلى جٞى

ل بٌٗ اإلاىحىصاث الى ه٣ض حاهؼ زال٫ ٞترة ٢هيرة صون زؿاعة مهمت.-3  ال٣ضعة ٖلى جدٍى

                                                           
1

 .23-22م:-،م2000"صاع اإلاؿخ٣بل لليكغ وجىػَ٘،الُبٗت الثاهُت،ٖمان،ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي ملضمت في"مفلح محمد عقل
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يرها الى م٩ىهين هما: ت جٞى  *جخ٩ىن الؿُىلت خؿب ؾٖغ

 : حكمل ماًلي: الؿُىلت الحاغغة 

الى٣ضًت بالٗملت اإلادلُت والٗمالث ألاحىبُت وهي ألامىا٫ اإلاىحىصة في زؼاةً البى٪ في نىعة ه٣ض ؾاةل مً ٖمالث -

 عؾمُت.

 الىصات٘ لضي البىى٥ ألازغي ولضي البى٪ اإلاغ٦ؼي.-

 ل هي ق٩ُاث م٣ضمت لٗمالةه لخدهُلها وئياٞت ٢ُمتها الى خؿاباث الٗمالء بالبى٪.الك٩ُاث ٢ُض الخدهُ-

 البى٪ ًدخٟٔ بٌٗ وصاتٗه في ق٩ل وصات٘ ٢هيرة الاحل لضي البىى٥ الازغي.-

 :الؿُىلت الشبه هلضًت 

ىت وال٨مبُالت  جخ٩ىن الؿُىلت في هظه الخالت مً ألانى٫ التي ًم٨ً جهيُٟها أي بُٗها أو عهنها مثل أطوهاث الخٍؼ

 اإلاسهىمت م٘ اإلاغاٖاة أن ٧ل ؤلاؾدثماعاث خ٩ىمُت أو مًمىهت مً الخ٩ىمت مهما ٧ان الخهٝغ ٞيها

 2البض مً صعاؾت ال٣ًاًا التي جخٗامل م٘ هظه الٗىهغ ٦ماًلي: 2

ل ئلى الى٣ض( واإلاخاخت لخلبُت ئلتزاماث اإلاهٝغ الُىمُت.*حجم  ٗت الخدٍى  ومهاصع ألامىا٫ الؿاب٣ت )ألانى٫ ؾَغ

 *مضي ج٣لب الىصات٘ والُلب ٖلى ال٣غوى.

ش ؤلاؾخد٣ا١ ألانى٫ والخهىم.  *مضي مالةمت جىاٍع

خماص ٖلى ؤلا٢غاى بين البىى٥ لخلبُت خاحُاث الؿُىلت .  *مضي ؤلٖا

ت(.*مضي مالةمت   ٖملُاث ؤلاصاعة لخسُُِ والغ٢ابت )أهٓمت اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

 مإشغاث الؿُىلت في البىً -2

 لخُُٛت حاهب الؿُىلت في البى٪ وؿخسضم اإلاإقغاث الخالُت:

ت.-  الدؿهُالث اإلا٣ضمت مً البى٪ اإلاغ٦ؼي الى البىى٥ الخجاٍع

 الخجؼةت في مٗضالث ؤلا٢غاى بين البىى٥.-

 ى .وؿبت الىصات٘ الى ال٣غو -

 وؿبت الىاصت٘ الى اإلاجامُ٘ الى٣ضًت.-

 ه٩ُل ئؾخد٣ا١ ألانى٫ والخهىم.-

ت.-  ؾُىلت الؿى١ الثاهٍى

 CAMELSأؾـ جطيُف ؾُىلت البىً وفم معُاع هظام  -3

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .31،هٟـ اإلاغح٘ الؿاب٤،م:مٟلح مدمض ٣ٖل2
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 ًم٨ً جهي٠ُ ؾُىلت البى٪ ٖلى الىدى ألاحي:

 CAMELS(:جطيُف ؾُىلتالبىً وفم معُاع Ι -  7الجضٌو عكم)            

 وضف خالت ؾُىلت البىً الخطيُف

 

1 

 

 ًخه٠ بٟهم ؤلاصاعة الكامل لبُان اإلايزاهُت وبِئت الٗمالء والبِئت ؤلا٢خهاصًت.-

غ ألانى٫ لخلبُت ج٣لب  الىصات٘ والُلب ٖلى ال٣غوى بك٩ل َبُعي. جٞى

غ مخُلباث الغ٢ابت وؤلاقغاٝ ال٣ىي ٖلى الٗملُاث.ئمخال٥ ؤلاصاعة الخبرة ال٩اُٞت وؤلاؾخسضام - جٞى

 اإلاغبذ لٗملُاث ؤلا٢غاى بين اإلاهالح إلا٣ابلت ئخخُاحاث الؿُىلت

 

 

2 

 اإلاهٝغ ٌكهض ه٣اٍ ي٠ٗ في واخضة أوأ٦ثر جل٪ الٗىامل.-

 ًم٨ً جصخُذ هظه الى٣اٍ مً زال٫ جُب٤ُ ئَاع ػمني م٣ٗى٫ بضون ع٢ابت جىُٓمُت .-

ٌكهض مك٨الث في الؿُىلت و٢ض جخسظ ؤلاصاعة عص ٞٗل مىاؾب ،ل٨ً جٟكل في ئجساط الخُىاث -

ت في مى٘ ج٨غاع اإلاك٨الث و٢ض حٟٛل ؤلاصاعة أو جىاو٫ بك٩ل ٚير مىاؾب ؤلاججاهاث الؿلبُت  الًغوٍع

اصة ج٣لب الىصات٘......( )مثل ئهسٟاى  مؿخىي ألانى٫ ٍػ

 

3 

 ٖضم الخى٨ت في ئصاعة الؿُىلت مما ًإصي الى ْهىع مك٨الث مخ٨غعة في الؿُىلت 

الخاحت الى جضاعؽ إلصاعة الٟىعي إلججاهاث الؿلبُت لخجىب ألاػماث في ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى جلبت -

 ؤلالتزاماث الُىمُت.

 

4 

ت مغ٦ؼ الؿُىلت لًمان ٌكهض مكا٧ل ؾُىلت خاصة مما ًخ- ت لخ٣ٍى ُلب ع٢ابت جىُٓمُت ٞىعٍت ٢ٍى

 جلبُت اإلاهٝغ إلخخُاحاجه الخالُت.

 ٢ُام اإلاهٝغ بالخسُُِ اإلا٨ث٠ لخٗامل م٘ ئخخُاحاث الؿُىلت ٢هيرة اإلاضي.-

 

5 

ًخُلب مؿاٖضة البى٪ اإلاغ٦ؼي أو مؿاٖضة مالُت زاعحُت لخلبُت ئخخُاحاجه الٟىعٍت مً الؿُىلت -

خاحت إلاثل هظه اإلاؿاٖضة الٟىعٍت إلاى٘ ئقهاع اإلاهٝغ بؿبب ٖضم ٢ضعجه ٖلى جلبُت َلباث وجبرػ ال

 الضاةىين واإلاىصٖين.

يي أخمض هىع الضًً الٟغااإلاطضع:  هأصاة لغكابت على اللؿاعcamels"جدلُل هظام الخلُُم اإلاطغفي ألامٍغ

ل ٚير اإلاطغفي"  .82-81م:-اإلايكىعة،الجامٗت ؤلاؾالمُت،ٚؼة،معؾالت ماحؿتر في اإلاداؾبت والخمٍى

 معُاع الحؿاؾُت ئججاه مساؾغ الؿىق  الفغع الؿاصؽ:

 (مفهىم مساؾغ الؿىق:1

 هي مساَغ حٗغى اإلاغا٦ؼ اإلادمىلت صازل ميزاهُت اإلاإؾؿت وزاعحها لخؿاةغ هدُجت لخ٣لب ألاؾٗاع في الؿى١.

خُث ًخىحب ٖلى البىى٥  1996هظا الىٕى مً اإلاساَغ جم ئياٞخه الى مخُلباث مُٗاع ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ؾىت 

 ؤلاخخٟاّ بغأؽ اإلاا٫ إلاىاحهت مساَغ الؿى١.

م مساَغ الؿى٢ُت ٖلى ٖضم ؤلاؾخ٣غاع في اإلاإقغاث الؿى١ أؾٗاع الٟاةضة ،مإقغاث بىعناث ألاؾهم - ٩ًىن ج٣ٍى

٣اؽ ٖضم ؤلاؾخ٣غاع ب  1خ٣لباث الؿى١ وحكمل مساَغ الؿى١ ماًلي:،ٍو

 : *مساؾغ ؾعغ الفاةضة

ىاةضها. ىب في ؾٗغ الٟاةضة خُث ًإزغ ٖلى ٢ُمت ٖىانغ اإلايزاهُت ٖو  هي الخؿاةغ اإلاغجبُت بالخٛير الٛير اإلاٚغ

                                                           
 .334،م:2009مجلت الباخث،حامٗت ٢انضي مغباح،وع٢لت،الٗضص الؿاب٘،،""ئؾتراجُجُاث ئصاعة اإلاساؾغ في اإلاعامالث اإلاالُتبلٗؼوػ بً ٖلي1
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،ًم٨ً أن ج٩ىن ٦بيرة مثل أخضار زٍغ٠ ٖام  :جيكأمً الخدغ٧اث في ؾٗغ الهٝغ في  1992*مساَغ ؾٗغ الهٝغ

 أوعبا.

 : *مساؾغ الدؿعير

جخمثل في الخؿاعة الخُِخ٨بضها اإلاهٝغ هدُجت لخٛيراث اإلاٗا٦ؿت في ألاؾٗاع الؿى٢ُت وجيكأمً جظبظباث أؾىا١ 

 الؿىضاث وألاؾهم والؿل٘.

 (الىلاؽ الىاحب مغاعتهها عىض صعاؾت خؿاؾُت البىً ئججه مساؾغ الؿىق:2

 ٌؿدىض ٖىهغ الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١ ٖلى ماًلي:

 خؿاؾُت أعباح اإلاإؾؿت اإلاالُت لخٛيراث الؿلبُت في أؾٗاع الٟاةضة.-

 ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى جدضًض ،٢ُاؽ ،عنُض ومغا٢بت الخٗغى إلاساَغ الؿى١.-

 َغ الؿى١ الىاقئت ًٖ الخضاو٫ والٗملُاث الخاعحُت.َبُٗت وح٣ُٗض مسا-

ت.-  َبُٗت وح٣ُٗض مساَغ أؾٗاع الٟاةضة الىاحمت ًٖ اإلاىا٤ٞ الٛير الخجاٍع

   CAMELS                                                                             (أؾـ جطيُف البىً إلاساؾغ الؿىق وفم هظام 3

 ًم٨ً جهي٠ُ خؿاؾُت البى٪ إلاساَغ الؿى١ ٖلى الىدى ألاحي:

 CAMELS                                    (:جطيُف خؿاؾُت البىً إلاساؾغ الؿىق وفم معُاع  Ι -  8الجضٌو عكم )    

 وضف خالت خؿاؾُت البىً إلاساؾغ الؿىق  الخطيُف 

 

1 

 صعحت الخد٨م في مساَغ الؿى١ لضًه ٦بيرة.-

 نافي أعباح البى٪ ٢اصعة ٖلى مىاحهت الخٛيراث ال٨ٗؿُت ألؾٗاع الٟاةضة -

ان في مىاحهت مساَغ الؿى١ .-  مؿخىي ألاعباح ومالةمت عأؽ اإلاا٫ ٢ٍى

 (1لضًه زهاةو مكابهت لهى٠ )- 2

 ي٠ٗ في ه٣ُت واخضة أو أ٦ثر مً الٗىامل اإلاظ٧ىعة.-

 

 

3 

وجدخاج الى جدؿين ٦ما أن ألاعباح البى٪ ٢اصعة ٖلى  صعحت الخد٨م في مساَغ الؿى١ مىسٟٓت-

 مىاحهت الخٛيراث ألؾٗاع الٟاةضة .

ت باإلياٞت ئلى مؿخىي ألاعباح ومالةمت عأؽ اإلاا٫ ٚير - ًىاحه مكا٧ل في اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع

 ال٩اٞين إلاىاحهت مساَغ الؿى١ وهىا ٌؿخىحب وحىص ع٢ابُت جىُٓمُت .

ٗىامل اإلاظ٧ىعة مما ًبرػ الخاحت الى ئحغاء جصخُخي الػم مً ًٓهغ ي٠ٗ ٖام في ٖضص مً ال 4

 ٢بل مً البى٪ اإلاغ٦ؼي زانت ئطا٧اهذ هىا٥ مك٩لت خ٣ُ٣ت في الخد٨م  في مساَغ الؿى١.

 

5 

ٌكهض مكا٧ل خاصة في الخد٨م في مساَغ الؿى١ وهظا ٌٗني أن الٗىامل الؿاب٣ت ٚير ٞٗالت -

ال١ وجخُلب ئحغاءاث ع٢ابُت جصخ ت ،خُث أهه بضون هظه ؤلاحغاءاث ٞانها ٖلى ؤلَا ُدُت ٢ٍى

 ج٩ىن زؿاةغ ٞاصخت  ٢ض حؿبب في ئٞالؽ البى٪.

تٖاقىعي نىعٍت اإلاطضع : "عؾالت ماحؿتر في "صوع الىظام الخلُُم اإلاطغفي في صعم الغكابت على البىىن الخجاٍع

ت ٚير ميكىعة،جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبت مٗم٣ت ،حامٗت ٞغخ -2010اث ٖباؽ،ؾ٠ُُ،الٗلىم الخجاٍع

 112:م2011
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ٌ  الفطل ت للبىىن اإلاالي ألاصاء                                        ألاو  camels وهمىطج الخجاٍع

:  زاجمت الفطل ألاٌو

ت جد٣ُ٣ها ألهضاٞها اإلاؿُغة و٦ك٠ ؤلازخالالث في ألاصاء مىأحل وي٘  تهضٝ البىى٥ مً زال٫ ج٣ُُمها إلصائها مٗٞغ

 الخلى٫ الاػمت وئؾخضعا٥ الىي٘ ٢بل ئؾخٟاخله.

في ج٣ُُم ألاصاء مً بين الخماطج الكاملت ألصاء اإلاهاٝع ولخُُٛت ٧ل مً الجىاهب ال٨مُت  camelsلُهبذ هٓام 

الى أهه ٌُٛي الٗضًض مً الجىاهب اإلاهمت واإلاإزغة في أصاء اإلاهٝغ ٣٦ضعة اإلاهٝغ ٖلى حُُٛت  وال٨ُُٟت بإلياٞت

اإلاساَغ التي جىاحهها مً زال٫ وؿبت ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ وصعاؾت حىصة أنى٫ البى٪ ومضي جد٤ُ٣ هظه ألانى٫ مً 

الى صعاؾت الؿُىلت و٢ضعة البى٪ زال٫ جغ٦ُبها ٖلى حلب ؤلاًغاصاث جًمً مً زاللها جد٤ُ٣ أعباح مغيُت بإلياٞت 

اء بالتزاماجه إلن مساَغ الؿُىلت مً بين أهم اإلاساَغ التي جإصي الى ئٞالؽ البن  ٖلى الٞى
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 ملضمت الفطل الثاوي:

ت لىٓام  غى مٟاهُمي هٍٓغ ت للضعاؾت ٖو  CAMELSبٗضما جم الخُغ١ في الٟهل ألاو٫ للمٟاهُم الىٍٓغ

ُٟت وخؿاب اإلاإقغاث اإلاخٗل٣ت  ؾىداو٫ مً زال٫ هظا الٟهل ئؾ٣اٍ جل٪ اإلاٟاهُم ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت أي مً اإلاإقغاث )مٗاًير(التي حٗتري يٟٗا أحل مCAMELSبىٓام  ن أحل الخغوج بخهي٠ُ لهظا البى٪ ومٗٞغ

 ج٣ضًم جىنُاث للبى٪.

ُٟت وطل٪ مً زال٫ الخُغ١ ليكأجه مً أحل صعاؾت حُضة للمىيٕى جم ج٣ضًم بى٪  و الٟالخت والخىمُت الٍغ

خؿب CAMELSوه٩ُله الخىُٓمي وأهم الخضماث التي ٣ًضمها جم جُب٤ُ مإقغاث للمٗاًير الؿخت اإلا٩ىهت لىٓام 

غة لضًىا.  اإلاُُٗاث اإلاخٞى
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

فُت : جلضًم عام خٌى بىً الفالخت والخىمُت الٍغ  اإلابدث ألاٌو

ت وهٓغا لُا٢اث ال٩اُٞت اإلاىحىصة في البالص ُٞما  ني ٖلى ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت للٟالخت الجؼاةٍغ أ٦ض اإلاُثا١ الَى

ير طل٪ مما ٌؿاهم في جىمُتها وهٓغا لًغوعة جبنى والخاحُاث  ًسو اإلاىاعص الٟالخُت ومإهالتها مً مىار وجغبت ٚو

اث الخ ىُت للمىخجاث الٛظاةُت ،ٞان الٟالخت ج٨خب أهمُت ٦بري وجُىعها أخض ألاولٍى جغج٨ؼ أ٦ثر صاللت مً أي يي الَى

 حٗبير هظا وئياٞت ئلى الخضماث البى٨ُت ألازغي اإلاٗخاصة.

: حعٍغف بىً بضع والهُيل الخىظُمي له.  اإلاؿلب ألاٌو

فُت الفغع : حعٍغف بىً الفالخت والخىمُت الٍغ  ألاٌو

اإلاىا٤ٞ ٫ ماعؽ  1402حماصي ألاولى 17اإلاإعر في  106/28هى بى٪ ٖمىمي أوكأ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي ع٢م

ل  85-84والظي ٖض٫ بمغؾىم  1982 ت( طاث  1985اإلاإعر في أٍٞغ وهى ٖباعة ًٖ قغ٦ت مؿاهمت )شخهُت مٗىٍى

قإع ال٣ُٗض ٖميروف بالجؼاةغ الٗانمت خُث  17صج،ال٩اةً م٣غها الغةِس ي ب 330000000000عأؽ ما٫ ٢ضعه 

ٗض جاحغا م٘ الٛير ،بضأ بى٪  لًُم في  BNAو٧الت مخىاػ٫ له ٖنها َٝغ  140ب  BADRًخمخ٘ باالؾخ٣ال٫ اإلاالي َو

ت و 41و٧الت و  292الى٢ذ الغاهً  ت حهٍى اصة مؿخمغة  7مضًٍغ اث ٖامت وهظه ال٨ثاٞت في ٍػ ٤ ئؾتراجُجُت مً مضًٍغ ٞو

ني وهٓغا ألهمُت البى٨ُت وأهمُت ق٩لها وهضٞها نى٠ بى٪  مً   BADRقأنها حٗل البى٪ ألاقمل ٖلى اإلاؿخىي الَى

 َٝغ ٢امىؽ مجلت البىى٥.

BANKERSAL MANACH  ت واإلاغجبت -2001الُبٗت في الترجِب الٗالمي  668اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في جغجِب البىى٥ الجؼاةٍغ

 4٪ مهى٠.بى  4100مً بين 

: صعاؾت الهُيل الخىظُمي للبىً   BADREالفغع ألاٌو

٣ت جدىاؾب م٘ صًىام٨ُُت الؿى١ ومخُلباجه  ئن اله٩ُل الخىُٓمي لبى٪ بضع ٚير مؿخ٣غ ٧لُا ٞهى ٌٗخبر بٍُغ

ٞبى٪ بضع ًىانل ؾُاؾت جضُٖم مجمٕى هُا٧له لخس٠ُٟ أهضاٝ زانت في مجا٫ نُاهت آلاالث والبرامج وجدؿين 

 ،٦ما هى مىضح في الك٩ل الخالي:أصائها 

 

 

 

 

 

                                                           
ضة الغؾمُت،العضص 1982اإلاإعر في ماعؽ  106/82مغؾىم عةاس ي4 فُت، الجٍغ  .1982ماعؽ  11،16 اإلاخعلم باوشاء بىً الفالخت والخىمُت الٍغ
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

فُت بؿُضي لحػغ ǁ-1الشيل   الهُيل الخىظُمي للبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 الاصاعة

 اإلاضًغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزاة٤ مهضعةمً و٧الت ؾُضي لخًغ. :اإلاطضع                                          

 شغح الهُيل الخىظُمي للىوالت:

ُٟت ٖلى مؿخىي بلضًت ؾُضي لخًغ ،خُث ًخدمل (اإلاضًغ:1 ئِس ي للبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ ٌٗخبر اإلامثل الٍغ

ومسخل٠ الىزاة٤ ومً مهامه أًًا مغا٢بت حمُ٘ اإلاهالح الخابٗت مؿإولُت ئبغام وجى٢ُ٘ ٧ا ال٣ٗىص وؤلاجٟا٢ُاث 

ما٫ والبرامج اإلاخٗل٣ت بالى٧الت غا ًٖ ئهجاػ ألٖا  1للى٧الت و٦ظل٪ ٣ًضم ج٣ٍغ

 الٗملُاث  و ، هى الؿلُت الثاهُت بٗض اإلاضًغ الٗام بؿبب حُٛبه، أو الخهى٫ ماو٘ ٖلى صعاؾت الخضابير هاةب اإلاضًغ:

 وؾاةله وأٖماله ؾيرا ٖاصًا. بضع و الاػمت لدؿُير هُا٧ل

لهألاماهت العامت ض،وجدٍى ض الىاعص والهاصع،وحسجُل مالخٓاث ًٖ البًر  ا:مؿيرة مً مخسهو في ألاماهت،حسجُل البًر

ض ناصع أو واعص في البى٪. ت الٗامت م٘ ئقهاع بإلؾخالم،خُث أن اإلاضًغ الٗام،٩ًىن ٖلم ب٩ل بٍغ  لضي اإلاضًٍغ

                                                           
 .م٣الت شخهُت مً م٣ابلي البى1٪

 مياجب اإلاىاحهت

اإلاعامالث قطب  

 اإلاشغف

 الطىضوق الغةِس ي

 مداؾبت اإلاضفىعاث

 كؿب العمالء الؼباةً

 مياجب زلفُت

 وظُفت الاةخمان و اللغوع

اللاهىن و الضعىاث و الخدطُالث وظُفت  

الث و الخعىٍؼ  وظُفت الخدٍى

اإلاغاكبت و اإلاداؾبت وظُفت  
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

ت:  مً مهامها حؿهُل أٖما٫ اإلاضًغ الظي بضوعه ًخضزل في قإون ؾيرها وجىُٓمها ٦ما حؿخ٣بل ئصاعة الؿىغجاٍع

ض و اإلا٩اإلااث  الٗمالء الظًً ٢ضمى  الُلباث للخهى٫ ٖلى ال٣غوى و الاجها٫ بالٗمالء ٖىض الخاحت و اؾخ٣با٫ البًر

 الهاجُٟت.  

 وجى٣ؿم ئلى: مياجب الىاحهت:-2

 جًم اإلاكٝغ والبى٪ الىا٠٢)الخضمت اإلاخى٢ٗت( :كؿب اإلاعامالث

اث.  الهىضو١ الغةِس ي مداؾبت اإلاضٖٞى

سلٟه في خالت ُٚابه .: ٣ًىم بمؿاٖضة اإلاضًغ في أصاء اإلاشغف-  مهامه ٍو

٣ىم أًًا باٖضاص  البىً الىاكف ٣ىم ب٣بٌ وصٞ٘ اإلابالٜ الى٣ضًت ل٩اٞت أهىإ الٗمالث،ٍو ؿمى أًًا الكبا٥ ٍو أَو

 حغص خغ٦ت وحسجُلها والٗمل ٖلى جُب٤ُ ألاهٓمت وؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة مً َٝغ اإلاضًغ. 

.ألاؾاس ي لظا جخم به ٧ل ٖملُاث الضٞ٘ ،وهي تهخم باؾخ٣با٫ :حٗض مهلخت الهىضو١ الطىضوق الغةِس ي - الٟٕغ

ىت. لى هظا ٞهي م٩لٟت بأماهت الخٍؼ  ئًضٖاث الؼباةً ؾىاء بالضٞ٘ أو السخب أو الدؿلُم ٖو

ها بمخابٗت ٧ل ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بٟخذ مداؾبت اإلاضفىعاث:- ٣ىم باؾخالم َلباث ٞخذ خؿاباث الىصات٘ وجدضص هٖى ٍو

ير حمُ٘ الكغوٍ ال٣اهىهُت ومخابٗت ٖملُاث ؤلاًضإ والسخب مً الخؿاب لهالح الخؿاباث و  الخأ٦ض مً جٞى

 اإلاىصٖين.

:ًًم اإلاكٝغ ،مهلخت ؤلاؾخ٣با٫ والخىحُه مهلخت م٩ل٠ بالؼباةً )أٞغاص(،مهلخت كؿب العمالء)الؼباةً(-

ُت ؤلال٨تروهُت.  الخأمين اإلاهغفي،زضماث اإلاهٞغ

جًم:مياجب الخلفُت   

٣ا للمباصب ؤلاةخمان واللغوع: وظُفت- ج٣ىم هظه اإلاهلخت بدىُٟظ ؤلاحغاءاث والخٗلُماث اإلاخٗل٣ت بكإون ال٣غى ٞو

اإلاٗخمضة بكإون ال٣غى ومً ٢بل ؤلاصاعة وج٣ىم أًًا باؾخ٣با٫ الٗمالء والبى٪ في َلباتهم وئٖضاص اإلاظ٦غاث الاػمت 

زلُت الضعاؾاث والخدالُل خُث ج٣ىم هظه ألازيرة ٦ما جًم هظه اإلاهلخت ٧ل مً أماهت ؤلالتزماث وزلُت حؿمى 

 بضعاؾت َلباث ال٣غوى 

 :وظُفت الخدىٍالث والخعىٍػاث-

ً وألاحاهب في ٖملُاث البُ٘ وظُفت الخجاعة الخاعحُت- :حٗخبر هظه بمثابت الىؾُِ بين اإلاخٗاملين الجؼاةٍغ

 والكغاء)ؤلاؾتراص والخهضًغ(.

الث ئلى ال ين )ؤلا٢امت( اإلاهغفي ؤلاٖخماصاث اإلاؿدىضًت للٗملُاث وج٣ىم هظه اإلاهلخت بالخدٍى ملُاث الَى خاعج ٖو

 اإلاخٗل٣ت بالخجاعة الخاعحُت وهي ٖلى ئجها٫ صاةم م٘ اإلاغاؾلين بالخاعج.

٣ىم هظا ال٣ؿم بمؿاٖضةالى٧الت مً الىاخُت ال٣اهىهُت و٦ظل٪ مخابٗت وظُفت اللاهىن والضعىاث والخدطُالث- ،ٍو

لباث الخ٣ى١،وحُٗين اإلادامين الظًً ٣ًىمىن ًخمثل الى٧الت أمام اإلادا٦م الخاالث اإلاخىإػ ٞيه ا وصعاؾت الك٩اوي َو

 ومخابٗت جىُٟظ الخ٨م بٗض ئنضاعه .

وج٣ىم بدسجُل حمُ٘ الٗملُاث الُىمُت التي ج٣ىم بها الى٧الت في حمُ٘ أ٢ؿامها وج٣ىم وظُفت اإلاغاكبت واإلاداؾبت:-

وجدهُلها واإلاغاحٗت الض٣ُ٢ت لخؿاباث الى٧الت،٦ما ٌكٝغ ٖلى الىٟا٢اث الٗامت في  أًًا باٖضاص اإلايزاهُاث الخخامُت

الى٧الت مخابٗت ٣ٖىص الهُاهت والخأمين وجىػَ٘ الخ٩ال٠ُ واإلاغا٢بت لٗملُت الدؿُير ومضي مُاب٣ت ال٣ىاهين الضازلُت 

ت ا  إلاخبٗت ٦ما ٣ًىم بالخيؿ٤ُ وحؿاٖض للى٧الت ٦ما ٣ًىم بالخيؿ٤ُ بين اإلاهالح والخث ٖلى جُب٤ُ الؿُاؾت ؤلاصاٍع
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

غ التي جىحه ئلُه ًٖ مضي ئهخٓام وصٞٗت الى٧الت،ومضي وحىص اإلاكا٧ل  اإلاضًغ في ئجساط ال٣غاعاث مً زال٫ الخ٣اٍع

تو٧ل ٤ مغا٢بت صوعٍت مىخٓمت مً أحل جد٤ُ٣ وؾُاؾت وأهضاٝ الى٧الت. ؤلاصاٍع  هظا ًخم ًٖ ٍَغ

 BADRام واهضاف بىً هم اإلاؿلب الثاوي:

: فُت ووظاةفمهام  الفغع ألاٌو  بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت ٣ًىم باؾخالم الىصات٘ ومىذ ال٣غوى،لظا ُٟت ٦ٛيره مً البىى٥ الخجاٍع جخمثل مهام البى٪  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 1ُٞماًلي:

 .ئٖاصة الىصات٘ التي ًخل٣اها مً الؼباةً ٖلى ق٩ل ٢غوى 

 . ٪بدؿب ما ٌؿمذ به البى ٘  حصجُ٘ ؤلاؾدثماع وئهجاػ اإلاكاَع

 . جىُٟظ ؾُاؾت الضولت في مجا٫ ؤلاةخمان ال٣هير واإلاخىؾِ ألاحل 

 .خٟٔ الىصات٘ لؼباةً ونُاهتها 

  ير وؾاةل الضٞ٘ ٧الك٩ُاث  ال٨مبُاالث.جٞى

 . اإلاخسههت بها ٘ ُٟها في اإلاكاَع  مىذ ال٣غوى ومخابٗت جْى

 .ًُت اإلاُلىبت مً َٝغ الؼباة  ٢ُام بجمُ٘ الٗملُاث اإلاهٞغ

  .لت ألاحل ل ب٣غوى ٍَى  مكاع٦ت اإلاإؾؿاث اإلاالُت في الخمٍى

 .٪بىن في طل  ٞخذ خؿاباث ل٩ل ألاشخام الظًً ًٚغ

  ل ئخخُاحاث ألاؾخٛال٫ وؤلاؾدثماع ىان ؤلا٢خهاصًت في ٢ُإ الهىاٖت والخجاعة. جمٍى  أٖل

فُت الفغع الثاوي:  أهضاف بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت بالضعحت ألاولى ئلى جد٤ُ٣ أٖٓم عبذ بدُث ٌُٛي هظه ألاعباح ٧ل الخ٩ال٠ُ  ٌؿعى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ُٟتفي:بمسخل٠ أهىاٖها،ومً هىا جخمثل أهضاٝ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

الم ألالي وججضًض الثروة.- غ وجهمُم ئؾخٗما٫ الخ٨ىىلىحُا وؤلٖا ئٖاصة جىُٓم حهاػ ؤلاهخاج الٟالحي بخٍُى  

ني.- ئقغا٥ الؼعاٖت وجىمُتها في مجا٫ ؤلاهخاج الَى  

ل خؿب ال٣ىاهين اإلاٗمى٫ بها.- ُت والٟالخُت الهىاُٖت ويمان هظا الخمٍى جغ٢ُت اليكاَاث الٟالخُت الخٞغ  

لى أ٦بر خهت في الؿى١.خهى٫ ٖ-  

جىؾُ٘ ألاعاض ي الٟالخُت وجدؿين الخضماث.-  

ىت . ٘ اإلاىاعصٖلى الدؿير الض٤ُ٢ للخٍؼ  ٞع

ٟين.- ً وجدٟيز هُئت اإلاْى ج٩ٍى  

جدؿين ؤلاهخاج ٖلى مؿخىي ٖملُاث اإلاٗالجت الُىمُت.-  

ٖهغهت وججضًض زغوجه.-  

الم ألالي.- غ وحٗمُم ئؾخٗما٫ ؤلٖا جٍُى  

ُٟت بٌٗ الى٣اٍ اإلاهمت اإلاخمثلت في: ولخض آلان خ٤٣ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  

ت.  *ٌٗخبر البى٪ ألاو٫ في جغجِب البىى٥ الخجاٍع

ؾاٖت 24*جغجِب ال٣غوى الىزاة٣ُت في   

                                                           
 م٣ابلت م٘ م٩ل٠ بمهلخت ال٣غوى.1
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 الثاوي: الىغعُت اإلاالُت لبىً  اإلابدث -

ت مضي مداٞٓت ٖلى جىاػهه اإلاالي هىا هجض أن مؿإولي بى٪  ئن أهمُت الخدلُل اإلاالي ج٨مً في ٢ُاؽ أصاء البى٪ ومٗٞغ

ُٟت) ( ًمضون أهمُت بالٛت لخدلُل اإلاالي مً زال٫ صعاؾت مسخل٠ مٓاهغ اليكاٍ BADRالٟالخت والخىمُت الٍغ

ج وجدضًض اإلاغصوصًت وجدلُل ألازُاع وهظا اهُال٢ا مً اإلايزاهُت الخخامُت وجدضًض همىطج والخىاػن اإلاالي والىخاة

لخؿاباث الىخاةج و٦ضل٪ اليؿب التي ًم٨ً اؾخسضامها في الخدلُل اإلاالي لؿهىلت الضعاؾت ؾٝى ه٣ؿم اليؿب 

 1اإلاالُت ئلى:

ٌٗخمض البى٪ أؾاؾا في جدضًض وؿب اإلاغصوصًت ٖلى: وؿب اإلاغصوصًت:-1  

نصافيتا  نتيجت 

 االمىال انخاصت
مغصوصًت ألامىا٫ الخانت= -  

ُٟت بؿُضي لخًغ:  ٧اهذ وؿبت مغصوصًت في و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 62 74  
 8 0366 8  3

  90 6 9        
2016مغصوصًت ألامىا٫ الخانت لؿىت     

تكانيف االستغالل

انناتج انصافي انبنكي
 مٗامل ؤلاؾخٛال٫ =    

ؤلاؾخٛال٫ في و٧الت بى٪ بضع ؾُضي لخًغ مٗامل   

مٗامل الاؾخٛال٫ =  
30   9 6 

  9660 9
   =37.12% 

 وؿبت ئؾخٗما٫ ال٣غوى= 
 مجمىع انمروض

 مجمىع انىدائع
   

ُٟت:                        وؿبتئؾخٗما٫ ال٣غوى في و٧الت بى٪ والٟالخت والخىمُت الٍغ

%56.92   =   
 0060 8  0  

  0  8 99   
              وؿبت ئؾخٗما٫ ال٣غوى=

 وؿبت ئٖاصة جدؿين الخضمت وج٣ُُم ما ًلي

ا:            اصة ٖضص خؿاباث الؼباةً ٖلى ألا٢ل10%ؾىٍى  خؿاباث الؼباةً:ًجب ٍػ

 : ئلى 31/10/2016في و٧الت بضع بؿُضي لخًغ ونلذ في ؾىت 

ت.2073- :خؿاباث ججاٍع  

ٟين896- :للمْى  

وؿبت الٗمىالث = -
التالعمو  

 مجمىع انمنتىجاث
  

ئلى:2016في و٧الت بضع ونلذ وؿبت الٗمىالث في ؾىت   

                                            % =11.07  
 68 3080

  33  33
وؿبت الٗمىالث=      

 

 

                                                           
،ملابلت مع اإلايلف بمطلحت الػغاةب 1
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 ألازُاع :ٌٗخمض البى٪ في مخابٗت ألازُاع ٖلى اليؿب الخالُت:وؿبت مخابٗت 

وؿبت مخابٗت ألازُاع=  
 لروض مذفىعت

 مجمىع انمروض
 

 ئلى: 31/03/2016و٧اهذ هظه اليؿبت في 

وؿبت مخابٗت ألازُاع=         
 0 3    9 

 0600 8  0
 =0.97% 

 وهىا٥ أهىإ أزغي مً اليؿب اإلاالُت:

 :*وؿب الغفع اإلاالي

٘ اإلاالي ٖاصة بيؿبت ؤلا٢غاى الى ئحمالي ألانى٫ وحُٗي بالٗال٢ت الخالُت  ٣ًاؽ الٞغ

وؿبت ألا٢غاى = 
 اجماني انمروض

 اجماني االصىل
  

وؿبت الا٢غاى =  
90        

   38 69  
 =3.14% 

 ٖىض ئهسٟاى هظه اليؿبت هىا٥ ئهسٟاى في اإلاساَغ.

 هظه اليؿبت هىا٥ نٗىبت في الخهى٫ ٖلى ٢غوى ئياُٞت. ٖىض ئعجٟإ-

 *وؿب الؿُىلت:

ت  ت ألانى٫ اإلاخضاولت وهظه اإلاجمٖى ت باؾخسضام مجمٖى اء بالتزاماجه الجاٍع هي التي ج٣ِـ م٣ضعة البى٪ ٖلى الٞى

ت جخًمً اليؿب الخالُت:  ألانىالإلاخضاولت وهظه اإلاجمٖى

(وؿبت نافي عأؽ اإلاا٫ الٗامل ئلى ئحمالي ألانى٫= 1
 نافي عاؽ اإلاا٫ الٗامل

 اجماني االصىل
 

وؿبت نافي عأؽ اإلاا٫ الٗامل ئلى ئحمالي ألانى٫=  
  3 38   0

   38 69  
   =8.75 %  

   

2 ٌ  :هي اليؿبت التي حكير ئلى ٢ضعة البى٪ ٖلى ؾضاص ئلتزاماجه ٢هيرة ألاحل: (وؿبت الخضاو

وؿبت الخضاو٫= 
  ااالصىل اإلاخضاولت

الخهىم اإلاخضاولت
 

وؿبت الخضاو٫ =   
   38 69  

  63033 63  6
  =40.78 %      
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل                                  لخًغ بؿُضي الٍغ

 :*وؿب الغبدُت

ت   اليؿب الخالُت:جًم هظه اإلاجمٖى

ُٗى أ(هامش ضافي الغبذ ت اليؿبت مً اإلابُٗاث التي جخدى٫ ئلى أعباح ناُٞت َو :حؿاٖض هظه اليؿبت ٖلى مٗٞغ

 بالٗال٢ت الخالُت:

هامل نافي الغبذ=               
 االرباح انممابهت نتىزيع

 انمبيعاث
 

هامل نافي الغبذ =                 
 6   09 3 

  8 966 9  
  =1.13 %                    

  ب(معضٌ العاةض على خلىق اإلالىُت:

الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت=               
 الاعباح اإلا٣ابلت لخىػَ٘

 امىا٫ الخانت
 

الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت =                    
 6   09 3 

  38 9 696
  =23.55 %                             

: ج(معضٌ   العاةض على ئحمالي ألاضٌى

 حكير هظه اليؿبت الى وؿبت الضزل اإلاد٤٣ ٖلى ئحمالي ألانى٫ اإلاؿدثمغة في اإلايكأة وحُٗي اليؿبت بالٗال٢ت الخالُت:

مٗض٫ الٗاةض ٖلى ئحمالي ألانى٫=                  
 الاعباح اإلا٣ابلت لخىػَ٘

 احمالي الانى٫ 
  

مٗض٫ الٗاةض ٖلى ئحمالي ألانى٫=                   
 6   09 3 

   38 69  
  =1.15%  

  ب( اإلايزاهُت في الىوالت:

ت:  *ميزاهُت الخلضًٍغ

خُث ًخم مالخٓت اإلايزاهُت لؿيخين مايِخين  2016ج٣ىم بها اإلاإؾؿت ٢بل بضاًت اليكاٍ مثال ٢ُام بميزاهُت لؿىت

 . 2014و2015بأٖما٫ ؾىت  2016مً أحل م٣اعهت أٖما٫ 2014و2015

خُث ٣ًىم بخ٣ضًغاث للخؿاباث اإلاٟخىخت بدُث ًخم٨ً مً خؿاب بدُث ٣ًىم بخ٣ضًغاث للخؿاباث اإلاٟخىخت 

باء واإلاىخجاث وج٣ضًغاث لل٣غوى اإلامىىخت .بدُث   ًخم٨ً مً خؿاب ألٖا

 *ميزاهُت خلُلُت:

باء واإلاىخجاث. خم مً زاللها ج٣ُُم الخؿاباث اإلاٟخىخت وألٖا  ج٣ىم بها ٧ل قهغ أو ٧ل زالزت أقهغ ٍو

 *ميزاهُت زخامُت:

 هي ٖباعة ًٖ مجمٕى مما جىنل ئليها مً زال٫ اإلايزاهُت الخ٣ُ٣ُت.

 لحؿاباث الىخاةج:ج(همىطج 

 أٖباء ؤلاؾخٛال٫ =الٗمىالث +الٟىاةض.-

 هخاةج ؤلاؾخٛال٫ =ٖمىالث الخضماث البى٨ُت+الٟىاةض مً ال٣غوى.-

 PNB. هخاةج ؤلاؾخٛال٫  ـــــــــ  أٖباء ؤلاؾخٛال٫= 
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

-RBE =PNB.ـــــــــــ مهاٍع٠ الخضماث الٗما٫ ــــــــ الًغاةب ـــــــــ  مهاٍع٠ أزغي 

 الىدُجت الهاُٞت = هاجج الخام ـــــــ جسههاث اإلاالُت لل٣غوى ٚير اإلاؿضصة .

ُٟت بؿُضي لخًغ:  مثا٫ ًٖ و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 430567704أٖباء ؤلاؾخٛال٫ =

 143027478هخاةج ألاؾخٛال٫ =

PNB=1493027478 430567704ـــــــ 

PNB=1062459774 

RBE=106245977457.525ــــــ300000ــــــــ265568628ـــــــ76897ــــــ 

RBE=783148946 

 7831489.46ـــــــ1000000ـ+2000000هدُجت الهاُٞت=

L=883148946هدُجت ناُٞت 

 31/12/2017همىطج لجضٌو خؿاباث الىخاةج  (Π-9الجضٌو عكم)  

 اإلابالغ البُان

 مىخىج ؤلاؾخٛال٫ البى٩ي-

 ج٩ال٠ُ ؤلاؾخٛال٫ البى٩ي-

12000000000 

 ـــــــــ7300000000

 +4700000000 مىخىج البىً الطافي-

 ج٩ال٠ُ الدؿُير-

 هدُجت ؤلاؾخٛال٫ الخام-

 مىخىج زاعج ؤلاؾخٛال٫-

 جسٌُٟ الدؿضًض-

 الخسههاث ئؾترحإ-

 ــــــــ 3090000000

1610000000 

0000000003+ 

 ـ ــــــــ0000000004

3000000000+ 

 +DA64000000  الىدُجت الطافُت 

خماص ٖلى ٢ىاةم اإلاالُت. : اإلاطضع                                 مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 جدلُل الجضٌو :

ئجطح لىا أن و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت  2017مً زال٫ الىدُجت الىمىطحُت التي خ٣٣ها البى٪ في نهاًت ؾىت 

ُٟت  ني  BADRالٍغ بؿُضي لخًغ في هظه الؿىت خ٤٣ عبذ وهظه ٌٗني أن هىا٥ ٞغوٕ خ٣٣ذ أعباح ٖبر التراب الَى

 خ٤٣ عبذ  2017مما أصي الى أن البى٪ في ؾىت 

فُت بؿُضي لخػغ   CAMELSسضام همىطج اإلابدث الثالث:ئؾخ  .على بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت  CAMELSًخم مً زال٫ هظا اإلابدث جُب٤ُ مإقغاث هٓام  ُٟت بؿُضي لخًغ إلاٗٞغ ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 صعحت جهيُٟه.
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

:  جدلُل هفاًت عأؽ اإلااٌ  اإلاؿلب ألاٌو

ير الخماًت  حٗخبر ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ هامل ألامان الظي ًدخٟٔ به البى٪ إلاىاحهت اإلاساَغ اإلادخملت بُٛت جٞى

 للمىصٖين واإلا٣غيين ومً أحل جهي٠ُ عأؽ اإلاا٫ ببى٪ بضع بدؿاب وؿبت عأؽ اإلاا٫ ألاؾاس ي ئلى مخىؾِ ألانى٫.

 ( وؿبت هفاًت عأؽ اإلااٌ ببىً بضع. Π -  10الجضٌو عكم)                

 البُان        

 الؿىىاث

 وؿبت هفاًت عأؽ اإلااٌ

2014 35.53% 

2015 44.26% 

2016 44.01% 

2017 35.41% 

خماص ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت. اإلاطضع:                 مً ئٖضاص الُالبت باإٖل

 الخدلُل:

وطل٪  %  35.53ٖىضما ٧اهذ جبلٜ  2015م٣اعهت بؿىت  2014ؾىت %44.26وؿبت ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ ئلى  ئعجٟٗذ

اصة عأؽ ما٫ البى٪ مً زال٫ يم حؼء مً هخاةج الؿىىاث الؿاب٣ت لغأؽ اإلاا٫ البى٪.  بؿبب ٍػ

ا 2016ؾىت % 44.01ئهسًٟذ اليؿبت وؿبُا ئلى  اصة حجم ال٣غوى اإلاىىخت لؼباةً)ٍػ صة حجم وطل٪ بؿبب ٍػ

اصة اإلاساَغاإلاغجبُت بها(  ال٣غوى ٌٗني ٍػ

بؿبب اهسٟاى ٢ُمت الاخخُاَاث و ٢ُمتا ألمىا٫ إلاىاحهت  2017ؾىت  %35.41زم ئهسًٟذ اليؿبت مجضصا ئلى -

 اإلاساَغ الٗامت.

 (:الخطيُف الىليΠ-  11الجضٌو عكم )                        

 %35.41 %44.01 %44.26 %35.53 وؿبت هفاًت عأؽ اإلااٌ

 1 1 1 1 الخطيُف الؿىىي 

 1=4(/1+1+1+1)                                     الخطيُف الؿىىي 

 1 الخطيُف الؿىىي 

خماص ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت. اإلاطضع:                  مً ئٖضاص الُالبت باإٖل

 إلؾخيخاج:ا

زال٫ الجضو٫ أٖاله جم جهي٠ُ ٦ٟاًت عأؽ اإلاا٫ بى٪ بضع بالخهي٠ُ ألاو٫ مما ٌٗني عأؽ ما٫ البى٪ في  مً

 خالت حُضة وللبى٪ ال٣ضعة ٖلى حُُٛت اإلاساَغ اإلاغجبُت بأنىله مً عأؽ ماله.

 جدلُل حىصة ألاضٌى في بىً بضع اإلاؿلب الثاوي:

وبك٩ل ٖام حٗخمض صعحت مهضا٢ُت CAMELSٓام ج٣ُُم جدخل ٖملُت ج٣ُُم حىصة ألانى٫ ألاهمُت ألا٦بر في ه

ُت ألانى٫ وللخ٨م ٖلى مضي حىصة أنى٫ البى٪ ًخم  إلاٗضالث عأؽ اإلاا٫ ٖلى صعحت مىزى٢ُت بمإقغاث حىصة وهٖى

 ئؾخسضام اليؿب الخالُت اإلاىحىصة في هظا البى٪.
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 *وؿبت الخطيُف اإلاغجح لبىً بضع

 (:وؿبت الخطيُف اإلاغجح لبىً بضعΠ-  12الجضٌو عكم )               

 الؿىىاث

 

 البُان

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

اإلاسططاث 

)اللؿاع العام 

 +اللؿاع الخاص(

 

151934811 

 

12911889432380 

 

11506642300046 

 

/ 

 204032017384.07 203141656066.87 179060862562.81 152521544 خلىق اإلالىُت

وؿبت الخطيُف 

 اإلاغجح

49.90% 41.89% 36.16%  

 / 4 4 4 الخطيُف الجؼتي

 4 الخطيُف ؤلاحمالي

 اإلاطضع مً ئعضاص الؿالبت باإلعخماص على اللىاةم اإلاالُت للبىً.               

 الخدلُل:

ئٖخماصا ٖلى  2016-2015-2014 -4-مً زال٫ الجضو٫ أٖاله جم جهي٠ُ حىصة أنى٫ بى٪ بضع بالخهي٠ُ

إلاخىؾِ الؿىىاث البى٪،وأهه الًىحض ئهخٓام قي جدهُل أ٢ؿاٍ ال٣غوى  4وؿبت الخهي٠ُ باإلاغجح والخهي٠ُ 

ا صة الضًىن اإلاخٗثرة للمإؾؿاث والٟىاةض اإلاؿخد٣ت ٖليها ٦ما أن ئصاعة في البى٪ ٚير حُضة،حاء هظا بالتزامً ٍػ

 الهٛيرة واإلاخىؾُت.

( ًم٨ً جهي٠ُ حىصة أنى٫ البى٪ بضع ئٖخماصا ٖلى وؿبت مجمل ألانى٫  Π-  12بىاءا ٖلى هخاةج الجضو٫ ع٢م )  

 اإلاد٣٣ت إلًغصاث مجمل ألانى٫ ٖلى الىدى الخالي:
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(:جطيُف حىصة أضٌى البىً بضع ئعخماصا على وؿبت مجمل ألاضٌى اإلادللت إلًغاصاث الى Π-13الجضٌو عكم)  

 ٌ  مجمل ألاضى

 الؿىىاث         

 البُان

 2014 2015 2016 2017 

مجمل ألاضٌى 

اإلادللت 

 إلًغاصاث

2168884378 

 

 

2350089078848.96 

 

1957604903031.21 

 

1611639386775.13 

 ٌ  2111443454229.51 2307753548231.36 2636705516258.94 2367626126 مجمل ألاضى

وؿبت مجمل 

ألاضٌى اإلادللت 

إلًغاصاث /مجمل 

 ٌ  ألاضى

 

91.60% 

 

89.12% 

 

84.82% 

 

76.32% 

 2 1 1 1 الخطيُم الجؼتي

مخىؾـ 

 الخطيُف

(2+1+1+1)/4=1.25 

الخطيُف 

 ألاحمالي

1 

خماص ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪. اإلاطضع:                   مً ئٖضاص الُالبت بااٖل

 الخدلُل:

م مً خهى٫ البى٪ ٖلى الخهي٠ُ  1مً زال٫ الجضو٫ أٖاله جم جهي٠ُ حىصة ألانى٫ ببى٪ بضع بالخهي٠ُ  بالٚغ

٠ُ  2017زال٫ ؾىت  2 أنىله في أنى٫ مد٣٣ت إلًغاصاث جًمً له مما ٌٗني أن أنى٫ البى٪ حُضة وأهه يهخم بخْى

ت. اصة ألاعباح والاؾخمغاٍع  ٍػ

فُت  اإلاؿلب الثالث:جدلُل حىصة ئصاعة بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت ،ئحغاءاث  ُت جخمثل أؾاؾا في :الخى٦مت،اإلاىاعص البكٍغ ًخًمً هظا الٗىهغ جدلُل زمؿت مإقغاث هٖى

ِ ؤلاؾتراجُجي وبالخالي ًخم ج٣ُُم حىصة ئصاعة البى٪ مً زال٫ اإلاٗاًير اإلاغا٢بت والخض٤ُ٢ وهٓام اإلاٗلىماث والخسُُ

 الخالُت:

ًخم ج٣ُُم ٖمل مجلـ ؤلاصاعة ٖلى أؾاؽ جدىٕى الخبت وال٣ضعة ٖلى ئجساط ال٣غاعاث بك٩ل مؿخ٣بل ًٖ  :*الحىهمت

 ؤلاصاعة وطل٪ بٟٗالُت ومغوهت .

ت ت ج٣ضم ههاةذ ال٣غاعاث بك٩ل مؿخ٣ل واضح ٖلى :ٌك٩ل هظا اإلاُٗاع ج٣ُُم مهلخت اإلاى *اإلاىاعص البشٍغ اعص البكٍغ

ً و٦ظل٪ هٓام جدٟيز الٗما٫ وهٓام ج٣ُُم ألاصاء. ٠ُ والخ٩ٍى  اإلاؿخسضمين وطل٪ مً زال٫ مُٗاع الخْى

:ًخم ج٣ُُم وحك٨ُل الٗملُاث ألاؾاؾُت ومضي ٞٗالُاتها في حؿُير اإلاساَغ ٖلى مؿخىي *عملُت اإلاغاكبت والخضكُم

ُت اإلاغاحٗت الضازلُت والخاعحُت.اإلاىٓمت وطل  ٪ مً زال٫ ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وهٖى
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ت ص٣ُ٢ت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب. :والظي*هظام اإلاعلىماث غ ؾىٍى ير ج٣اٍع ٗالُت هٓام مٗلىماث في جٞى  ٣ًُم ٦ٟاءة ٞو

لت *الخسؿُـ ؤلاؾتراجُجي ٍى :والظي ًدضص ما ئطا ٧اهذ اإلاإؾؿت ٢ض َىعث مىهجا مخ٩امال للخى٢ٗاث اإلاالُت ٢هيرة َو

 ألاحل و ما ئطا ٧ان مسُِ الخىمُت ٢ض جم جدضًثه.

ٗض ج٣ُُم أصاء البى٪ جم  ُٟت خُث َو ملأل ئؾخماعة جخٗل٤ بخ٣ُُم حىصة ئصاعة ببى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟتي اإلاغا٢بت والخض٤ُ٢  ٣ُم ْو ت ٍو ٣ُم اإلاىاعص البكٍغ قملذ هظه ؤلاؾؿخماعة مضي جُب٤ُ البى٪ للخى٦مت ومباصئها ٍو

٣ُم هٓام اإلاٗلىماث اإلاؿخسضمت في البى٪ باإلياٞت ئلى مٗ  اًير أزغي.بجاهبه الخاعجي والضازلي ٍو

 اإلاؿلب الغابع:جدلُل عبدُت بىً بضع       

ت أصاء البى٪ ٞهي جخأزغ بك٩ل مباقغ بمضي حىصة  جىٓغ ئصاعة البى٪ ئلى ألاعباح ٦أخض الٗىانغ الهامت لًمان ئؾخمغاٍع

اصة عأؽ اإلاا٫ ومىاحهت الخؿاةغ. ل الضازلي لٍؼ  ألانى٫ وحٗخبر أخض مهاصع الخمٍى

 (:وؿب الغبدُت في بىً بضع.Π-   14الجضٌو عكم)   

 الؿىىاث  

 البُان

2014 2015 2016 2017 

 20931942640.31 3555730338.81 3026035674.84 19168656 الغبذ الطافي

 20403201738.07 203141656066.87 179060862562.81 152521544 خلىق اإلالىُت

مجمىع 

 ٌ  ألاضى

23676126 2636705516258.94 2307759548231.36 2111443454229.51 

مخىؾـ 

 ٌ  ألاضى

1578417417 14578036775059.6 15385063654875.7 14076289694863.4 

وؿبت 

العاةضعلى 

 خلىق اإلالىُت

 

12.56% 

 

16.9% 

 

17.5% 

 

%10.26 

وؿبت العاةض 

 ٌ  على ألاضى

0.8% 1.14% 1.54% 01% 

وؿبت العاةض 

على مخىؾـ 

 ٌ  ألاضى

 

12.14% 

 

17.21% 

 

23.11% 

 

14.87% 

 مً ئٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:              

 هالخٔ مً الجضو٫ أٖاله ماًلي:

 16.9لخبلُٜ  2016و2015واعجٟٗذ هظه اليؿبت زال٫  2014 ؾىت  12.65بلٛذ وؿبت الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت  -

٘ عأؽ اإلاا٫ أو جد٤ُ٣ هخاةج مالُت  17.5و ٖلى الخىالي ًغح٘ الؿبب في طل٪ ئلى ئعجٟإ ٢ُمت خ٣ى١ اإلال٨ُت ؾىاء ًٞغ

بؿبب ئهسٟاى ٢ُمت ألاعباح هٓغا إلجبإ ؾُاؾت ئه٨ماقُت مً ٢بل البى٪  2017مٗخبرة،ئال أنها اهسًٟذ ؾىت 

 إلاغ٦ؼي.ا

وطل٪ بؿبب ئهسٟاى ألاعباح الىاججت ًٖ ئهسٟاى الٗىاةض اإلاخأجُت  2014ؾىت   0.8بلٛذ وؿبت الٗاةض ٖلى ألانى٫ 

 مً ال٣غوى ؤلاؾتهال٦ُت.
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اصة البى٪ لٗضص   1.54و1.14اليؿبت لخبلٜ  ئعجٟٗذ 2016-2015وفي ؾىتي - ٖلى الخىالي ًغح٘ الؿبب في طل٪ ئلى ٍػ

 و٧االجه.

م مً ئهسٟاى ٢ُمت ألاعباح الهاُٞت لهظه الؿىت ئال أن  ٣ٞ1ض ئهسًٟذ اليؿبت لخبلٜ 2017أما في ؾىت  ٞبالٚغ

-17.21لخبلٜ  2016-٫2015 ئحمالي ألانى٫ ئهسًٟذ ب٣ُمت أ٦بر و ئعجٟٗذ وؿبت الٗاةض ٖلى مخىؾِ ألانى٫ زال

اصة أعباح البى٪ زال٫ الؿىىاث اإلاظ٧ىعة،ئال أن هظه  2014ٖلى الخىالي م٣اعهت بؿىت   23.11، ًغح٘ ؾبب طل٪ لٍؼ

 بؿبب ئهسٟاى ألاعباح. 2017ؾىت  14.87اليؿبت ئهسًٟذ لخبلٜ 

 (:جطيُف عبدُت البىً بطفت عامتΠ  -  15الجضٌو عكم )                                   

 وؿبت الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت الطىف

 A 

 وؿبت الٗاةض ٖلى ألانى٫ 

B 

 وؿبت الٗاةض ٖلى مخىؾِ ألانى٫ 

C 

1 A>0.4% B>1% C>1.5% 

2 A<0.2% <B<1%0.75% <C<1.5%%0.75% 

3 A<0.1% <B<0.75%0.5% <C<0.75%0.48% 

4 A<0.05% <B<0.5%0.25% <C<0.41%0% 

5 A<0.01% B<0.25% C<0% 

 :مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى:اإلاطضع                

ت"قاهين ٖلى- -2002،الجامٗاإلؾالمُت،ٚؼة،ٞلؿُين،"ؾُاؾت ئؾخسضام الخلُُم اإلاغهب للمطاعف الخجاٍع

 .19،م:2003

ت- ت""صوع هظام الخلُُم اإلاطغفي في صعم الغكابت على البىىن ٖاقىعي نبًر عؾالت ماحؿتر في الٗلىم الخجاٍع

ت ٚير ميكىعة،جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت،حامٗت ٞغخاث ٖباؽ،ؾ٠ُُ، -2010الخجاٍع

 .103،م:2011

 (ًم٨ً جهي٠ُ عبدُت بى٪ بضع ٖلى الىدى ألاحي:Π -  15(والجضو٫ ع٢م )  Π  -  14مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

 :جطيُف البىً على وؿبت العاةض على خلىق اإلالىُت:( Π-  16الجضٌو عكم)                  

 ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.مً ئٖضاص الُالبت اإلاطضع:            

 

 الؿىىاث          

 البُان

2014 2015 2016 2017 

وؿبت العاةض على 

 خلىق اإلالىُت

12.56% %16.9 17.5% 10.26% 

 2 2 2 2 الخطيُف الجؼتي

 2=4(/2+2+2+2) مخىؾؿت الخطيُف

 2 الطىف الىلي
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زال٫  2اٖخماصا ٖلى وؿبت الٗاةض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت بالخهي٠ُ  مً زال٫ الجضو٫ أٖاله جم جهي٠ُ  البى٪

٠ُ 2الؿىىاث ألاعبٗت ٦ما خاػ البى٪ ٖلى الخهي٠ُ  مً زال٫ مخىؾِ جهي٠ُ الؿىىاث ألاعبٗت مما ٌٗني أن جْى

 خ٣ى١ اإلال٨ُت ًضع هخاةج مغيُت للبى٪.

ٌ  Π- 17الجضٌو عكم)    (:جطيُف البىً ئعخماصا على وؿبت على ألاضى

 الؿىىاث           

 الخطيُف

2014 2015 2016 2017 

وؿبت العاةض على 

 ٌ  ألاضى

0.8% 1.14% 1.54% 01% 

 1 1 1 2 الخطيُف الجؼتي

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:                     

م مً خهى٫ البى٪  1ؤلاحمالي مً الخهي٠ُمً زال٫ الجضو٫ أٖاله هالخٔ أن البى٪ خهل ٖلى الخهي٠ُ  بالٚغ

 مما ٌٗني أن أنى٫ البى٪ جد٤٣ ٖىاةض حُضة. 2014ؾىت  2ٖلى الخهي٠ُ 

ٌ Π-  18الجضٌو عكم )    (:جطيُف البىً ئعخماصا على وؿبت العاةض على مخىؾـ ألاضى

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:

جهي٠ُ عبدُت بى٪  مً زال٫ الجضو٫ أٖاله جم جهي٠ُ البى٪ ئٖخماصا ٖلى وؿبت الٗاةض ٖلى مخىؾِ ألانىلخم

مً زال٫ مخىؾِ جهي٠ُ الؿىىاث ألاعبٗت  1زال٫  الؿىىاث ألاعبٗت ،٦ما خاػ البى٪ ٖلى الخهي٠ُ  1بالخهي٠ُ 

 مما ٌٗني أن البى٪ ًد٤٣ هخاةج حُضة.

 (ًمىً جطيُف بىً بضع على الىدى ألاحي: Π17  - 18-19ومً زالٌ الجضاٌو )

 الؿىىاث            

 الخطيُف

ٌ  على خلىق اإلالىُتالعاةض  ٌ  العاةض على ألاضى  العاةض على مخىؾـ ألاضى

 1 1 2 جطيُف اليؿبت

 1.33=3(/2+1+1) مخىؾـ الؿىت

 1  الخطيُف النهاتي

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:                     

 

 الؿىىاث         

 الخطيُف

2014  2015 2016 2017 

وؿبت العاةض على 

 ٌ  مخىؾـ ألاضى

12.14% 17.21% 23.11% 14.87% 

 1 1 1 1 الخطيُف الجؼتي

 1=4(/1+1+1+1) مخىؾـ الخطيُف

 1 الخطيُف ؤلاحمالي
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غ صزل ٧افي لخد٤ُ٣ مخُلباث  1جم جهي٠ُ عبدُت البى٪ بالخهي٠ُ  ٞى مما ٌٗني أن أن البى٪ ًد٤٣ أعباح حُضة ٍو

ً ؤلاخخُاَي الاػم لىمى عأؽ اإلاا٫ وجىػَ٘ أعباح  م٣ٗىلت للمؿاهمين.  ج٩ٍى

فُتاإلاؿلب الخامـ :جدلُل ؾُىلت بىً الفالخت والخىمُت   الٍغ

 ؾٝى ه٣ىم بخدلُل الؿُىلت ببى٪ بضع باؾخسضام اليؿب الخالُت:

وؿبت ال٣غوى ئلى الىصات٘=  
 مجمٕى ال٣غوى

 مجمٕى الىصات٘
 

وؿبت ال٣غوى ئلى ئحمالي ألانى٫= 
ال٣غوى

 احمالي الانى٫ 
 

 والجضو٫ الخالي ًىضح جهيُٟاث الؿُىلت خؿب ٧ل وؿبت

 البىً بطفت عامت(:جطيُف ؾُىلت Π-  20الجضٌو عكم )   

ٌ  وؿبت اللغوع ئلى الىصاتع الخطيُف    Dوؿبت اللغوع ئلى ئحمالي ألاضى

 D<50% ٞما ٞى١    55 1

 D<60% ٞما ٞى١   60 2

 D<65% ٞما ٞى١  65 3

 D<70% ٞما ٞى١  70 4

 D<71% ٞماٞى١  71 5

خىوي"صعاؾتاإلاطضع ،ًىم  ,14wwwkatankj.comاإلاإقغاث الضولُت الخضًثت لخ٣ُُم أصاء البىى٥ م: :ٖبض ال٣اصع ٍػ

02/04/2015. 

 ( :وؿب الؿُىلت في البىΠ -  21ًالجضٌو عكم)

 الؿىىاث 

 اليؿبت

 2014 2015 2016 2017 

 1394534330166.46 1720640117915.1 206993284701.12 1916570657 اللغوع 

 1680611308592.01 186184397521.3 2198064067230.83 2018159263 الىاصتع

 ٌ  211144345229.51 2307759548231.36 2636705516258.94 2367626126 ئحمالي ألاضى

ل  وؿبت الخمٍى

 ئلى الىصاتع

94.96% 94.17% 92.41% 82.97 % 

وؿبت اللغوع 

ئإلحمالي 

 ٌ  ألاضى

 

80.94% 

 

78.5% 

 

74.55% 

 

64.04% 

 :مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت بالبى٪اإلاطضع             
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 هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ أٖاله هالخٔ ماًلي:

 ًغح٘ الؿبب ئلى:2014م٣اعهت بؿىت  2015زال٫  ئحمالي ال٣غوى وئحمالي الىصات٘ ئعجٟٗذ

اصة الخىؾ٘ الى٣ضي.-  ٍػ

اصة ال٣غوى اإلا٣ضمت لإل٢خهاص -  ٍػ

٠ُ الٗمىمي.- اصة الدكُٛل في الخْى اصة في ألاحىع،ٍػ  ٍػ

 ًغح٘ الؿبب ئلى ئجبإ الؿُاؾت ؤلاه٨ماقُت.2016م٣اعهت بؿىت  2017ئحمالي ال٣غوى ئهسٌٟ ؾىت 

 %1.5ؾت الى٣ضًت جمثلذ في ئؾترحإ الؿُىلت لؿخت أقهغ بمٗض٫ ٞاةضة ٢ضعهئصزا٫ أصاة حضًضة للؿُا

 : ومً زال٫ الجضو٫ أًًا 

لخبلٜ  2017-2016-2015وئهسًٟذ هظه اليؿبتزال٫  2014ؾىت  % 94.96أن وؿبت ال٣غوى ئلى الىصات٘ بلٛذ -

لب وصاتٗ %82.97-%94.17-92.41%  ه ئلى ال٣غوىٖلى الخىالي ًغح٘ الؿبب ئلى جىحُه البى٪ أٚل

م مً أن جىي٠ُ البى٪ لىصاتٗه في ق٩ل ٢غوى ًد٤٣ له عبدُت ئال أن طل٪ ٣ًلل مً حجم الؿُىلت  ٞالبٚر

 اإلاُلىبت لخلبُت خاحُاث اإلاىصٖين.

-2015وئهسًٟذ هظه اليؿبت في طل٪ زال٫  2014ؾىت  %80.94ئن وؿبت ال٣غوى ٖلى ئحمالي ألانى٫ بلٛذ -

ٖلى الخىالي ًغح٘ الؿبب في طل٪ ألى ج٣لُل البى٪ ًَ وؿبت   % 64.04  % 74.55  %78.5لخبلٜ  2016-2017

٠ُ اأنى٫ مً في ق٩ل ٢غوى وهظا مهم باليؿبت للبى٪ مً أحل ججىب الى٢ٕى في مساَغ ٖضم الدؿضًض  جْى

ٖلى (ًم٨ً جهي٠ُ ؾُىلت بى٪ بضع Π-  21( ومُُٗاث الجضاو٫ ع٢م)   Π - 20بىاءا ٖلى هخاةج الجضو٫ ع٢م ) 

 الىدى ألاحي:

 (:جطيُف ؾُىلت البىً ئعخماصا على وؿبت اللغوع على الىصاتعΠ-  22الجضٌو عكم)   

 الؿىىاث     

 الخطيُف

2014 2015 2016 2017 

وؿبت اللغوع ئلى 

 الىصاتع

94.96% 94.17% 92.41% 82.97% 

 3 5 5 5 الخطيُف الجؼتي

 4.75=4(/3+5+5+5) الخطيُف ؤلاحمالي

 5 ؤلاحمالي الخطيُف

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:                   

ضم جلبُت  اعجٟٗذ وؿبت ال٣غوى ٖلى الىصات٘ زال٫ الؿىىاث ألاعبٗت مما يهضص البى٪ في الى٢ٕى في زُغ الؿُىلت ٖو

٠ُ أٚلب الىصات٘ في ق٩ل ٢غوى،لظا مىدُث الؿُىلت زال٫  5جم مىذ الخهي٠ُ  اخخُاحاث اإلاىصٖين بؿبب جْى

 الؿىىاث ألاعبٗت.
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

ٌ Π -  23الجضٌو عكم )   ( :جطيُف ؾُىلت البىً على وؿبت اللغوع على ئحمالي ألاضى

 الؿىىاث

 اليؿبت 

2014 2015 2016 2017 

اللغوع ئلى  وؿبت

 ٌ  ئحمالي ألاضى

80.94% 78.5% 74.55% 64.04% 

 3 5 5 5 الخطيُف الجؼتي

 ٌ  4.75=4(/3+5+5+5) مخىؾـ ألاضى

 5 الخطيُف ؤلاحمالي

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:               

ألن  2016-2015-2014مً خُث الؿُىلت زال٫  5زال٫ الجضو٫ أٖاله هالخٔ أهه جم مىذ البى٪ الخهي٠ُ  مً

٠ُ أنى٫ البى٪ ما ًى٢٘ البى٪ في زُغ ٖضم الدؿضًض، والخهي٠ُ  زال٫ لخ٣لُل البى٪  3ال٣غوى حك٩ل أ٦بر جْى

٠ُ أٚلب أنىله في ق٩ل ٢غوى.  مً وؿبت الخْى

 (:   ًمىً جطيُف ؾُىلت البىً على الىدى ألاحي:Π   -22-23ن  )  مً زالٌ الجضولي             

 

 

 

 

 

             

 ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪. مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصااإلاطضع:

اله جم جهي٠ُ ؾُىلت البى٪ بالخهي٠ُ  مما ٌٗني أن أصاةه ٚير مغض ي ُٞما ًخٗل٤ بالؿُىلت  5مً زال٫ الجضو٫ ألٖا

ت مغ٦ؼ الؿُىلت لًمان جلبُت اإلاهٝغ إلخخُاحاجه الخالُت ٦ما ًجب  ،لظل٪ ًجب أن جخسظ ئحغاءاث ٞىعٍت لخ٣ٍى

 مل م٘ ئخخُاحاث الؿُىلت الٛير اإلاخى٢ٗتاإلاهٝغ بالخسُُِ اإلا٨ث٠ للخٗا

 اإلاؿلب الؿاصؽ:جدلُل خؿاؾُت بىً بضع إلاساؾغ الؿىق 

 ؾٝى ه٣ىم بخدلُل خؿاؾُت بى٪ بضع باؾخسضام اليؿب الخالُت :

*وؿبت ألانى٫ الخؿاؾت للٟاةضة ئلى ئحمالي ألانى٫= 
 االصىل انذساست نهفائذة

 اجماني االصىل
 

 GAP =RSA-RSLs اليؿبت الٟجىة بين اإلاىحىصاث و الالتزاماث الخؿاؾت للٟاةضة.وج٣ِـ هظه 

لم هخم٨ً مً الخهى٫ ٖلى جهيُٟاث ُٞما ًخٗل٤ بدؿاؾُت بى٪ اججاه مساَغ الؿى١ ،٦ما أهىا جدهلىا ٖلى  

وؿب جخٗل٤ بالخؿاؾُت ئججاه أؾٗاع الٟاةضة،وم٘ طل٪ ؾٝى ه٣ىم ج٣ضًم هٓغة خى٫ مضي خؿاؾُت أنى٫ البى٪ 

 يراث في أؾٗاع الٟاةضة.وزهىمه لخٛ

 

 اليؿبت 

 الخطيُف

ٌ  وؿبت اللغوع ئلى الىصاتع  وؿبت اللغوع ئلى ئحمالي ألاضى

 5 5 جطيُف اليؿبت 

 5=2(/5+5) مخىؾـ الخطيُف

 5 الخطيُف النهاتي
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 

 (:الفجىة بين أضٌى وزطىم البىً الحؿاؾت ألؾعاع الفاةضة Π - 24الجضٌو عكم)  

 الؿىىاث      

 اليؿبت

2014 2015 2016 2017 

كغوع وخؿاباث 

 صاةىت على اإلاإؾؿاث

 اإلاالُت

1481962383 150566031242.50 1139983259293.11 64324263825.49 

كغوع وخؿاباث 

 صاةىت 

 على الؼباةً

434608274 564666803458.62 580656858621.99 75129190340.97 

أضٌى مالُت مملىهت 

ش ؤلاؾخدلاق  ختى جاٍع

157881423 21969225520.78 190871591663.14 177174152348.68 

مجمىع اأضٌى 

الحؿاؾت ألؾعاع 

 الفاةضة

2074452080 228962513022.9 1911511709578.25 1571708482515.14 

صًىن ئججاه 

 اإلاإؾؿاث اإلاالُت

1680836 15461108937.73 15604849323.99 1135406743.04 

 1679475901848.97 1846239125888.33 2182602958293.12 2016478427 صًىن ئججاه الؼباةً

صًىن ممخلئت بىعكت 

 مالُت

40930452 38759654187.14 40506183346.14 41838931136.29 

مجمىع الخطىم 

الحؿاؾت ألؾعاع 

 الفاةضة

2059089715 2236823721417.99 1902350158558.46 1722450239728.3 

 -GAP  15362365 52801408803.91 9161551019.79 150741757213.16الفجىة

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُتاإلاطضع:                

ملُاع صًىاع  52لخبلٜ  أ٦ثر مً 2014م٣اعهت بؿىت 2015اعجٟٗذ بكضة ؾىت  GAPهالخٔ مً الجضو٫ أٖاله أن ٢ُمت 

اةضة أ٦ثر مً ملُاع صًىاع مما ًض٫ أن أنى٫ البى٪ خؿاؾت للخٛيراث في أؾٗاع الٟ 9.1لخبل2016ٜزم ئهسًٟذ ؾىت 

ملُاع صًىاع مما ولض  150ػاصث زهىم البى٪ ًٖ أنىله الخؿاؾت ألؾٗاع الٟاةضة ب 2017الخهىم ،الا أهه في ؾىت 

 ٞجىة ؾالبت.

-2014الجضو٫ الخالي ًبين وؿبت ألانى٫ الخؿاؾت لؿٗغ الٟاةضة مً ئحمالي ألانى٫ البى٪ زال٫ الٟترة اإلامخضة بين 

2017 
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

ٌ Π-  25الجضٌو عكم )                      (:وؿبت ألاضٌى البىً ألؾعاع الفاةضة ئلى ئحمالي ألاضى

              

 الؿىىاث

 اليؿبت

2014 2015 2016 2017 

مجمىع ألاضٌى 

الحؿاؾت ألؾعاع 

 الفاةضة

 

2074452080 

 

2289625130221.9 

 

1911511709578.25 

 

1571708482515.14 

 ٌ  2111443454229.51 230775954823 2636705516258.94 2367626126 ئحمالي ألاضى

وؿبت ألاضٌى 

الحؿاؾت لؿعغ 

الفاةضة إلحمالي 

 ٌ  ألاضى

 

87.61% 

 

86.83% 

 

82.82% 

 

 

74.43% 

 ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت :مً ئٖضاص الُالبتئٖخماصااإلاطضع      

هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ أٖاله أن وؿبت ألانى٫ ألؾٗاع الٟاةضة جبلٜ وؿبت مغجٟٗت مً ئحمالي ألانى٫ باٖخباع أن 

أٚلب ئًغاصاث البى٪ جأحي مً أؾٗاع الٟاةضة ،٦ما هالخٔ أن اليؿبت اهسًٟذ زال٫ الؿىىاث ٢ُض الضعاؾت لخبلٜ 

 2017أصوى مؿخىي ئليها ؾىت 

 النهاتي للبىً: الخطيُف

 وئُٖاء الخهيُٟاث اإلاىخضة ل٩ل مُٗاع ٖلى خضي  CAMELSبٗض الضعاؾت اإلاٟهلت ل٩ل مُٗاع مً مٗاًير هٓام 

 ومً زال٫ الجضاو٫ والىخاةج ًم٨ً ئُٖاء الخهي٠ُ النهاتي للبى٪ ٖلى الىدى ألاحي:

 ( :الخطيُف النهاتي للبىΠ  -   26ًالجضٌو عكم)  

                 

 اإلاعُاع

 الخطيُف

ٌ  هفاًت عأؽ اإلااٌ  الؿُىلت الغبدُت حىصة ألاضى

 5 1 3 1 الخطيُف الفغصي

 2.75=4(/5+1+3+1) الخطيُف ؤلاحمالي

 3 الخطيُف ؤلاحمالي

 مً ئٖضاص الُالبت ئٖخماصا ٖلى ال٣ىاةم اإلاالُت للبى٪.اإلاطضع:                 

خُلب بٌٗ ؤلاعقاصاث 3مً زال٫ الجضو٫ أٖاله جدهل البى٪ ٖلى  الخهي٠ُ  مما ٌٗني أن أصاء البى٪ م٣ٗى٫ ٍو

لى البى٪ ئجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لخصخُذ الىي٘ في ئَاع ػمني م٣ٗى٫.  الغ٢ابُت في ه٣اٍ ال٠ًٗ التي جم ٦كٟها .ٖو
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ُٟت والخىمُت الٟالخت بى٪ في مُضاهُت صعاؾت             :الثاوي الٟهل  لخًغ بؿُضي الٍغ

 زاجمت الفطل الثاوي:

وج٣ضًم جهيُٟاث ٞغصًت ٧ان الهضٝ مىه جُب٤ُ ما جم CAMELSمً زال٫ صعاؾت وجدلُل اإلاإقغاث اإلاخٗل٣ت بىٓام 

 :الخىنل له في الجاهب الىٓغي وئزخباع مضي جُب٣ُه م٘ الىا٢٘ الٗملي ٞخم٨ىا مً الىنى٫ في الجاهب الخُب٣ُي ئلى

ُٟت وطل٪ مً زال٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبى٪.- ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مٗٞغ

ت- ُٞجب ٖلُه ئٖاصة  ٌٗاوي البى٪ مً مكا٧ل في الؿُىلت ول٨ً ًد٤٣ أعباح مغيُت جًمً له الب٣اء وؤلاؾخمغاٍع

 الىٓغ في ٦ُُٟت ئصاعة الؿُىلت في البى٪ مً أحل ججىب الى٢ٕى في ٖؿغ مالي.

خُلب بٌٗ ؤلاعقاصاث الغ٢ابُت في ه٣اٍ - جدهل البى٪ ٖلى الخهي٠ُ الثالث مما ٌٗني أن أصاء البى٪ م٣ٗى٫ ٍو

 ال٠ًٗ التي جم ٦كٟها..
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 الخاجمت :

ت حٗخبر حغؽ ئهظاع مب٨غ للمساَغ التي حٗتري ٖملها لظا ْهغث  ئن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي باليؿبت للبىى٥ الخجاٍع

الٗضًض مً الىماطج التي ٧ان الٛغى منها ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبى٪ ومً أهم الىماطج اإلا٣ضمت في هظا اإلاجا٫ هٓام 

٩ي  الظي ٌٗض مً الىماطج الخضًثت لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي والظي ًخميز بخ٣ُُم ٧ل مً الجىاهب  CAMELSالخ٣ُُم ألامٍغ

ُت في الخ٣ُُم وحُُٛت ألا٦ثر الجىاهب خؿاؾُت في وكاٍ البى٪ وئؾهامه في بُان ه٣اٍ ال٣ىة  ال٨مُت والىٖى

 وال٠ًٗ في أصاء البى٪.

٩ي   ، الغبدُت ألانى٫،الؿُىلت ، ع وهي عأؽ اإلاا٫،حىصةمكا٧ل البىى٥ في ؾخت مداو  CAMELSٌٗالج الىمىطج ألامٍغ

ت أصاةه  ؤلاصاعة، ُٟت مً أحل مٗٞغ لُه ٢مىا بخُب٣ُه ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ الخؿاؾُت إلاساَغ الؿى١ ٖو

 وج٣ُُمه.

 ازخباع صخت الٟغيُاث: -

 دلُل الىيُٗت اإلاالُت للبىى٥.جخمدىع الٟغيُت ألاولى خى٫ ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي وؾُلت ج٣ضم اإلاٗلىماث الاػمت لخ

خُث أن مً زال٫ الخ٣ُُم والخدلُل الجُض ألصواث اإلاالُت ٌؿاٖض مً جد٤ُ٣  وهظا ما جم جأ٦ُضه مً زال٫ الٗغى،

ٗا٫ في البىى٥.  مؿخىي أصاء اإلاالي حُض ٞو

ى٥ وهظا ما جم لها صوع ٞٗا٫ في ج٣ُُم الىيُٗت اإلاالُت للبى CAMELSجخمدىع الٟغيُت الثاهُت خى٫ مإقغاث هٓام

 حٗض ٖامل أؾاس ي ومؿاٖض في ج٣ُُم أصاء البىى٥. CAMELSجأ٦ُضه خُث أن اإلاإقغاث هٓام

 هخاةج الضعاؾت: -

اإلاىاعص اإلاخاخت لضيها ومضي  ئن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في مجا٫ البىى٥ يهضٝ ئلى ٢ُاؽ مضي ٦ٟاءتها في ئؾخسضام

تها.  ٢ضعتها ٖلى جدضًض اخخُاَاتها وجد٤ُ٣ أهضاٞها ويمان ئؾخمغاٍع

 ئن ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي هى ٖملُت مؿخمغة ومىٓمت ل٣ُاؽ وئنضاع ألاخ٩ام ٖلى الىخاةج اإلاد٣٣ت.-

ضي هجاح اإلاهٝغ في جد٤ُ٣ أن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للبىى٥ حؿدىض ٖلى اإلاٗاًير واإلاإقغاث التي جىضح م-

ُٟت.  ألاهضاٝ اإلاىحىصة مً مماعؾت هظه الْى

ب اإلاهٝغ في جد٣ُ٣ه وئن هظا اإلاؿخىي ًًمً ئهجاػ اإلاهام - ئن ٦ٟاءة ألاصاء اإلاالي حٗني جدضًض مؿخىي مٗين ًٚغ

اة٠ بهىعة ٦ٟإة .  والٟٗالُاث والْى

ٍ أي مىٓمت لظا ًجب ٖلى اإلاؿإولين اجساطها بٗين حٗخبر ٖملُت الخدلُل اإلاالي أصاة مً ألاصواث اإلاغا٢بت ليكا-

خباع.  الٖا

 ه٣اٍ ال٠ًٗ وال٣ىة في البىى٥.  ٨ًCAMELSك٠ هٓام 

ُت التي حك٩ل ه٣اٍ ال٠ًٗ في الٗملُاث اإلاالُت و الدكُٛلُت و - ٌؿخسضم هظا الىٓام لخدضًض اإلاساَغ اإلاهٞغ

ت للمهٝغ و التي جخُلب بظ٫ ٖىاًت ع٢ابُت زانت و جد اث الغ٢ابت ألاػمت أو جضزل الؿلُت الى٣ضًت ؤلاصاٍع ضًض أولٍى

 إلاٗالجت ألامغ.

 ٖلى ئحغاء قامل ألصاء البىى٥ وم٣اعهخه م٘ مؿخىي الهىاٖت في اإلادُِ اإلاهغفي.  CAMELSٌٗمل مُٗاع -

ت ًم٨ً مً زاللها ج٣ُُم أصاء البى٪. CAMELSًخميز همىطج - ىُت وئصاٍع  بٗىانغ مالُت ٞو
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 الخاجمت :

ُٟت لى٧الت ؾُضي لخًغ ًالخٔ أن اٖخماص ٢ُاؽ  مً زال٫ صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى مؿخىي بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً ٢بل ئصاعة البى٪ ًيخج لها ئم٩اهُت جدضًض الاهدغاٞاث وجدضًض أؾباب و٦ُُٟت مٗالجتها وعؾم 

 الؿُاؾاث اإلاىاؾبت لخدؿين مؿخىي ألاصاء اإلاالي في البى٪.

لخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي ٞهى ٌٗخمض ٖلى مسخهغاث هظا الىٓام التي  CAMELSاجطح أًًا أن هظا البى٪ ٌؿخسضم هٓام و 

 جخمثل في:

ُٟت بؿُضي لخًغ وؿبت مالءة جٟى١ اليؿبت اإلاُلىبت ٢اهىها مما ًض٫ ٖلى ٦ٟاًت  ًد٤٣ بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 .1عأؽ ما٫ بى٪ للمساَغ التي ًخٗغى لها و مىه جم جهي٠ُ مالءة البى٪ بالخهي٠ُ 

البى٪ يٟٗا في الٗضًض  خُث,ُٞما ًخٗل٤ بجىصة أنىله مما ٌٗني أن أصاء البى٪ م٣ٗى٫  3خاػ البى٪ ٖلى الخهي٠ُ 

مً اإلاإقغاث مما ٌؿخضعي مً ؤلاصاعة اجساط زُىاث ٞىعٍت لضعاؾت ه٣اٍ ال٠ًٗ وجصخُذ الُٗىب ٦ما ٌٗاوي 

البى٪ مً اعجٟإ مؿخىي الاةخمان اإلاخٗثرة مً اإلاؿخىي الٗاصي وؾىء حؿُير مٗاًير مىذ الاةخمان ٦ما أن ئحغاءاث 

 مىذ الاةخمان ال جضاع بض٢ت.

مما ٌٗني أن أصاءه ٚير مغض ي ُٞما ًخٗل٤ بالؿُىلت لظل٪ ًجب ان ٣ًىم  5ؾُىلت البى٪ بالخهي٠ُ جم جهي٠ُ 

 البى٪ بالخسُُِ اإلا٨ث٠ لخٗامل م٘ اخخُاحاث الؿُىلت الٛير اإلاخى٢ٗت.

مما ٌٗني أن أصاء البى٪ م٣ٗى٫ و ًخُلب بٌٗ ؤلاعقاصاث الغ٢ابُت في  3جدهل البى٪ في النهاًت ٖلى الخهي٠ُ 

 ال٠ًٗ التي جم ٦كٟها. ه٣اٍ 

له أهمُت بالٛت في ج٣ُُم أصاء البىى٥ و ميزاجه في ئُٖاء نىعة قاملت ألصاء البى٪. و   CAMELSو في ألازير ٞان هٓام

 :ل٨ىه ًتر٦ؼ ببٌٗ الُٗىب التي ج٨مً ُٞما ًلي

اث مدكابهت خؿب حجم اإلاىحىصاث باٖخباع أن مخىؾِ  -1 ال٣ُم اليؿب ٌٗخمض اإلاُٗاع ٖلى ج٣ؿُم البىى٥ بمجمٖى

ت.  اإلاؿخسضمت ٌٗبر ًٖ اإلاجمىٖت هٟؿها و بالخالي ٞهى ال ٌٗبر ًٖ خ٣ُ٣ت ألويإ اإلاجمٖى

ت أو ٖلى أصاء هٓام  -2 ٌٗخمض اإلاُٗاع ٖلى ٢ُاؽ ألصاة اؾدىاص ٖلى اإلاهاٍع٠ ألازغي لخُٛير ه٨ُلي ًُغأ ٖلى جل٪ اإلاجمٖى

٣ا لظ  ل٪ ٖىض اخدؿاب صعحاث الخهي٠ُ النهاتي.اإلاهغفي ٩٦ل ٞاهه ٖاصة ال ًخم حُٛير مإقغ الخ٣ُُم ٞو
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 : اإلاالخم

 01اإلالحم عكم :

 مً الخدلُل اإلاالي ن اإلاؿخفُضو 

 

ئصاعة اإلاطغف                                                                                              

 اإلاؿاهمىن )اإلاؿدثمغون(          

 العاملىن                                        

 

 

 

 

 

 

 الؼباةً  

 الضاةمىن                                              

 عحاٌ ألاعماٌ                                       

 شغواث الخامين                                    

 الباخثىن و الضاعؾىن                        

بت                  الضولت و ألاحهؼة الػ ٍغ  

 اإلاطاعف اإلاىافؿت                               

  

  

مً صازل اإلاطغف  ن اإلاؿخفُضو   

 اإلاؿخفُضون مً الخدلُل اإلاالي 

مً زاعج اإلاطغف  اإلاؿخفُضون   
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 : اإلاالخم

 02اإلالحم عكم :

اعي بىً جج تهمىطج  إلايزاهُ  

ٌ  اإلابالغ  الخطىم  اإلابالغ  ألاضى

 الىصاتع اإلاطغفُت  *****

ات٘ جدذ الُلب وص-  

ت - وصات٘ اصزاٍع  

وصات٘ ألحل -  

 ألامىاٌ الىلضًت  *****

ه٣ضًت بالهىضو١ -  

أعنضة لضي البى٪-  

أعنضة مضًىت ٖلى البىى٥ ألازغي -  

  ٢ُم جدذ الخدهُل-

 ألاعضضة الضاةىت للبىىن ألازغي  *****

أعنضة صاةىت للبىى٥ اإلادلُت -  

  أعنضة صاةىت للبىى٥ و اإلاغاؾلين بالخاعج -

 ألاوعا١ اإلاالُت  *****

ؾىضاث خ٩ىمُت -  

ىت - ؾىضاث الخٍؼ  

ألاؾهم -  

 اإلابالغ اإلالترغت *****

٢غوى مً البى٪ اإلاغ٦ؼي -  

٢غوى مً بىى٥ أزغي  -  

 الدؿهُالث الاةخماهُت  *****

ت مسهىنت - أوعا١ ججاٍع  

 

 مسططاث إلالابلت الالتزاماث الخاعحُت  *****

مسهو الًغاةب -  

ًاث ال٣ًاةُت - مسهو الخٍٗى  

 أضٌى زابخت  *****

مباوي -  

مٗضاث-  

 الخطىم ألازغي  *****

ت- ئًغاصاث مضٖٞى  

مهغوٞاث مؿخد٣ت -  

خؿاباث عأؽ اإلااٌ-  

عأؽ اإلاا٫-  

الاخخُاَاث-  

 أضٌى أزغي  

ئًغاصاث-  

مهغوٞاث الخامين-  

ممخل٩اث-  
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 اإلالخظ

ئن ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي حؿدىض ٖلى اإلاٗاًير و اإلاإقغاث التي جىضح مضي هجاح البىى٥ في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ 

 اإلاىحىصة.

ُٟت وجدضًض مضي التزامه بمٗاًير خُث  يهضٝ هظا اإلاىيٕى الى ج٣ُُم ألاصاء و ٦ٟاءة البى٪ الٟالخُت و الخىمُت الٍغ

ٖلى بى٪ الٟالخت و الخىمُت  AMELS   Cالخ٣ُُم الضولُت و الىي٘ اإلاالي للبى٪ و ٖلى هظا ألاؾاؽ جم جُب٤ُ مُٗاع

ُٟت بؿُضي لخًغ .  الٍغ

أن هظا البى٪ ًمخل٪ وؿبت اإلاالءة حُضة جم٨ىه مً اإلاىاحهت اإلاساَغ التي جىاحهه و مً زال٫ صعاؾدىا جىنلىا ئلى 

ت ئلى اهه ٌٗاوي مً الضًىن اإلاخٗثرة التي جأزغ ٖلى حىصة أنىله  ٦ما و  ٍد٤٣ أعباح حُضة جًمً له الب٣اء و الاؾخمغاٍع

ت  مغ٦ؼ الؿُىلت في البى٪ إلاىاحهت أن أصاءه ٚير مغض ي ُٞما ًخٗل٤ بالؿُىلت و ٖلُه اجساط ئحغاءاث ٞىعٍت لخ٣ٍى

 الالتزاماث الٟىعٍت.

ت-ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي :اليلماث اإلافخاخُت   CAMELSمُٗاع -البىى٥ الخجاٍع

Résumé 

Le processus de la performance financière est basé sur les critères et les indicateurs qui démontrent 

le succès des banques dans la réalisation de l’objectif de l’entreprise est d’évaluer la performance 

conformité avec la norme CAMELS. 

Dans notre étude, nous avons constaté que la banque dispose d’un bon ratio de solvabilité 

permettant de faire face aux risques et de générer de bons de ses actifs et a des performances 

insatisfaites en matière de liquidité , dans la banque pour réponde e des obligation immédiates. 

   Mots-clés : Camel standard; évaluation de la performance financière, banque commerciales. 

 

 


