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ما ȮȹǙ ȸȮƹ ɍارȽ Ȼو أن اȳɎȅɋ ديȉ ȸامȿ Ȱكامȿ ÛȰ صاحل لȰȮ زمان ȿ مȮان ȿ مسـاير           
ǱتȾاد العلماȿ ǒ الȦقȾـاȿ ÛǒالـƔ   ا ȸȯɎǹ ملȰȮ تȖور يعرفȼ اȹɋسان Ƥ ŽيǱ ȜواǢȹ حياتǾȽ ȿ Ûȼا 

 تصرفاتنا ȿفوȑعوا أș ȿ ȄȅواǦ... ȴȮƠ Ȕǣاȩɍتصاديȿ Ǧ الǮقافيǦ Ûياȅيالس: مسƤ ǨيǱ ȜواǢȹ حياتنا
  .نامعامɎت

         ȿ  ǧɎالتعام Ȭي تلȽ Ǧريعȅ ȿ ǥƘكب ǧاƘȢت Ǩعرف Ɣال Ǣȹواƨا ȴȽأ ƙǣ ȸمǒواȅ Ǧتصاديȩɍا 
Ǧلȿالد ȿأ Ǧسȅǘƫا ȿرد أȦا الŏ ȳيقو ƔالÛ  Ǧاصǹ ȿɎعامƫا ǧاليƫتا Ɣال ȿ Ǧرȿد Ǣلع Ⱦم ȴŽ  Ǧالتنمي Ƙȅ

 Ǧتصاديȩɍتصادي اȩا ȓاȊȹ Ȱك ǒفورا ÛǥياƩا Ǣعص ȰȮȊت Ǩمازال ȿ Ǩȹالنقود كا ȿأ ȯاƫفا ÜȜتمǲللم
Ȼارƣɋ ŽاȮال ȯاƫتوفر ا ȸد مǣ ɍ.  

         ǦيȽالرفا ȨقيǶتǣ Ȝتمǲللم Ǵيسم ǴǱمار الناǮتȅɍفاÛ   Ǣاد مناصـƶǙ ȯɎǹ ȸور مȖالتȿ النمو
 Ɂستوƫا ƙسƠ ȿ ȰيالعمǶالص...Û  ɍǙ اǾȽ ɂتǖيت ɍ ȿǣ Ǧاليƫا ǧلتوفر التدفقا ǧماراǮتȅɍا ȻǾȽ Ȱتموي

 ȣرȕ ȸم ȿأ źاǽ ȰويƢ ونȮفقد ي ÜاȽتلف مصادرơ Ɣال ȿال ȫبنوǄɎǮم.  
          ÜǦتصاديȩɍا Ǧالعملي Ž ȯفعا ȿ ȴȾر مȿد ȫن للبنوɉ ȿ  ƙسـلمƫا ƙتصاديȩɍا ȸم ƘǮȮال ɂȖأع

  .ǹ ȳاȋ للبنوȫ اɎȅɋميȦȹ ÜǦرȧ مɎǹ ȸلǣ ȼينȾا ƙǣ ȿ البنوȫ اǹɉرɁكȾǱ Ȱدǹ Ž ȴȽلȚȹ Ȩا
           ȸمـ Ȼتيارǹا ȴفت Ûزائرƨا Ž دǱتواƫمي الوحيد اɎȅɋا Ȭزائري البنƨا ǦكƎال Ȭنǣ اعتبارǣ ȿ

 Ȱالتموي ǧحمددا Ǧȅدرا Ǧلȿحما ȰǱاŽ ǦميɎȅɋا ȫالبنو.  
  : إشكالية البحث

         Ƚ ديدƠ ȸȮƹ نǽǙƃالتا ȯاǘالس ȯɎǹ ȸم ǦاليȮȉɋا ȻǾ:  
ȿ ما Ƚو النموǯǽ اɉفضȰ لضبȅ Ȕياȅـǣ  ǦنȬ الƎكǦ اƨزائري ȅɍ ÝتǮمار لدɁ احمدداƢ ǧويȰ  ا Ƚيم

 Ý ǦكƎال Ȭنǣ Ž ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ  ǦلǞـȅɉا ɂعل ǦǣاǱɋا ȸد مǣɍ ȯاǘا السǾȽ ɂعل ǦǣاǱɌل  ǦرعيـȦال
Ǧالتالي: Ƚ ما ȿ ÝمارǮتȅɍا ȳوȾȦو مȽ ما Ý ȼويلƢ ȧرȕ ي  
Ƚ وما ȿ Ý Ɂرǹɉا ȫالبنو ƙǣ ȿ ȼينǣ ȧرȦال ɂلǲيت ȸأي ȿ Ý ميɎȅɋا Ȭالبن     ȼويلـƢ Ƞـي صـيȽ ما

 Ý مارǮتȅɎل  
  : فرȑياǧ البحث

     - ȼǣ ȳللقيا Ȕǣواș ȿ ǧمار حمدداǮتȅɎأن ل.  
  .ȅياƢ ǦȅويȰ اȅɍتǮماراƴ Ǧ ǧوȩ ǯǽياȅي يسمǣ ǴضبȸȮƹȡ Ȕ صيا -     
  .أكǮر ǱاǣǽيǦ منŽ ȼ البنوȫ التقليديǦ  ǦاɎȅɋميلبنوȅ ȫتǮمار Ž ااǙ ɍن -     
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ȼيتƵوع وأȑتيار املوǹا ǡباȅأ:  
لعȰ أȴȽ مƎر ǱعلƗ اǹتار ǾȽا اƫوȑوȽ țو ƠقيȨ رȡبǽ ǦاتيȦȹ Ž Ǧسي ƪدمـǦ اȩɍتصـاد    -         

 ǡتيعاȅɍ ȫالبنو ȻǾȽ ǦيȹاȮمǙ رازǣǙ ȿ ÛǦميɎȅɋا ȫالبنو Ǧاصǹ ميɎȅɋا   ȿ Ǧـيȑالريا ǧاȿدɉا ȜيـƤ
ǦليليǶالت.  
  .Ȋعور ƵǖǣيǦ اƫوȑوȿ ț حماȿلǦ دراǦȅ متواȑعǦ لȼال -         
  .ǙمȮاȹيǦ البǾȽ Ž ǬǶا اƫوȑوȿ Ûț التوصƂǙ Ȱ حلوȸȮƹ ȯ تȖبيقȾا Ž اƫيدان -         
         - Ȝيȑواƫا ȻǾȽ Ž ǬǶالب Ȍقȹ ȿ țوȑوƫا Ǧǭحدا.  

 ȿǦيƵأ ȸمȮت  ǬǶا البǾȽ    Ǣـاليȅɉا ȨبيـȖت Ǧلـȿي حماȽȿ ǬǶا البǾȽ ȯɎǹ ȸم ǥوǱرƫا ǥائدȦال Ž
 Ǧيȑي " الرياȅتصاد القياȩɍا " ɂعمعلǧɎام ǦميɎȅɋا ȫالبنو.  

  :أȽداف البحث 
         ȿ ميɎȅɋا Ȭالبن ǦȖȊȹأ Ȑبعǣ التعريف ȿ ȼرفȕ ȸم Ǧستعملƫا Ǧاليƫا ǧاȿدɉا   Ǵـيȑتو Ǧلȿحما

Ǯتȅɍالقرار ا Ǧعملي Ȱمراح  Ǧاليـƫا ǧي للعملياȅياȩ ǯǽوƴ ǒناǣ Ǧلȿحما ȬلǾك ȿ Ûȫالبنو ȻǾȽ Ɂماري لد
  .الƔ يقوŏ ȳا البنȬ اɎȅɋمي

  :املنهǰ املستǺدم
          ÛǦȅالدرا Ȱحم țوȑوƫا ȯحو ǦاملȊال Ǧȕحاɋا ȰǱا ȸي مȦالوص ǰȾنƫا ɂا علȹاعتماد ȬلǾك ȿ

يȅǙ ȸتنبȖنا ǣعǹ ȐصائȌ اȩɍتصاد اɎȅɋمي مȯɎǹ ȸ اɇياǧ القرȹǓيـȿ Ǧ  علɂ اƫنǰȾ اȅɍتنباȕيÜ أ
ÛǦالنبوي Ǭحاديɉي  اكم اȑالريا ǰȾنƫتعملنا اȅتصادي " اȩɍا ȃالقيا ȰليƠ " ǒناǣ Ǧلȿحما ȯɎǹ ȸا مǾȽȿ

   ȫيـف البنـوșتو Ǧعملي Ȕي يضبȅياȩ ȿ يȑار رياȕǙ ارȾșǙ ȏرȢǣ Ȭلǽ ȿ تصاديȩɍا ȃالقيا ǯǽوƴ
ǦميɎȅɋل ا ȯمواɊ.  

 ǧـاǣالصعو:  
لعȰ أȴȽ مȮȊلȽ Ǧي Ǳȿود ǣنȿ Ȭحيد Ž اƨزائر يتعامȕ ȰبقاǄ للȊريعǦ اɎȅɋميƞ ǦعǹǓ Ɩر  -         

ǧحيد للمعلوماȿ ود مصدرǱȿ.  
Ǧ الدراȅاǧ الساǣقǾƬ Ǧا اƫوȑوȹ ȿ ÛțقŽ Ȍ اƫراǙ ȿ ȜǱن Ǳȿدǧ فǮمǦ صـعوǦǣ  كǾلȩ Ȭل-         

  .كبŽ ǥƘ اƩصوȯ عليȾا
  :جعية الدراȅةمر

            ȿ ǢتـȮال Ž نـاǮǶفب ÜǬǶالب țوȑوƞ عيدǣ ȸم ȿأ Ǣريȩ ȸم Ǧصل ȼل ȸم Ȱك ɂا علȹاعتمد
   ǬـǶالب țـوȑمو ȸار عȮأف ȴƬ ȸيǾال ǥǾاتȅɉا Ȑبعǣ اتصلنا ȿ ÛǧɎŎا ȿ ǧرياȿالد ȿ ǧكراǾƫا

ȴőاȾيǱتو ȿ ȴȾǶنصائǣ اȹادȦيɋ               .  
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  :الدراȅةǵدود 
         Ƭ ǥرȽاș ȴȾف ȯɎǹ ȸتصادي مȩɍا Ǣȹاƨا Ž ȰǮيتم ȯȿɉا Ǣȹاƨفا ÜǢȹواǱ ǦǭɎǭ Ǧȅالدرا ȻǾ

Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɍـي   اȾفق ǢȹاǱ وȽ ƆاǮال Ǣȹاƨا ȿ ÛȸريȮȦƫا ȿ ƙتصاديȩɍا ǒأرا ȯɎǹ ȸا مǾȽ ȿ
اƨاǢȹ الǮالـǬ  حيǬ مɎǹ ȸلȼ حاȿلنا دراǦȅ البنوȫ اɎȅɋميȿ Ǧ أȴȽ اɉدȿاǧ اƫاليȻǾƬ Ǧ البنوÛȫ أما 
ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž مارǮتȅɍا ȰويƢ ǧدداǂ ǯǽوƴ ǒناǣ Ǧلȿحما ȯɎǹ ȸي مȅياȩ وȾف ȯɎǹ ȼا كلǾȽ ȿ Û

 ȸم ǥمتدƫا ǥترȦ1992ال  Ǧايȡ ƂǙ2005.  
  :ǹطواǧ البحث

          ɂعل ǦǣاǱɌل ȿɋالاȮȉǦح يȿرȖƫاǦ  سمناȩ Ǧȅالدرا ȻǾȽ ƂǙƙǣاǣ  ƃو التاǶالن ɂعل:  
  :علɂ الȰȮȊ التاȯ ƃالباǡ اȩȿɉسمنا 

-  ȯȿɉا ȰصȦال : ȸم Ȱك ȳوȾȦم ƂǙ ȼلɎǹ ȸنا مȑتعرȿ مارǮتȅɍا  ǥرǭǘƫا Ȱالعوام ȿ ȼأصناف ȴȽأ ȿ ȼفي
  .تمويȮȉǙ ȰاليǦ التعرȑنا فيƂǙ ȼ النȚرياǧ الƔ تناȿلتÛȼ أما اƫبǬǶ الǮاƆ ف

- ƆاǮال ȰصȦنا  :الȩرȖت ȼتفيȅɍا ȰويƢȿ ȫالبنو Ǧȅدرا ƂǙميɎȅɋتصاد اȩɍا Ȱș Ž مارǮÜ  Ž رحناȊف
ƫمياɎȅɋا Ȭالبن ȳوȾȦم ȯȿɉا ǬǶب ȼواعȹأ ȿ ȼلȮيȽ ȿ ƂǙ ناȑتعر ƆاǮال ǬǶبƫا Ž ȿ Û ǧحمددا ȰويƢ

ȿ  Ž صـيȿ ȼȢ حمدداتـȼ   مȯɎǹ ȸ مȾȦوȳ كȰ مȸ اȅɍتǮمار ȿ التمويǦ ȰاɎȅɋميبنوȫ اȅɍتǮمار Ž ال
    . اȩɍتصاد اɎȅɋمي

ǡأما البا ǆفق ƆاǮسمالȻنا ƙفصل ƂǙ:  
مراحȰ اơـاǽ   تقدƇ البنȿ Ȭ :التالƙ  بƙǮǶمȯɎǹ ȸ اƫأحاȕنا ǣالبنȬ حمȰ الدراǦȅ : اȯȿɉصȦ Ȱال -

Ȼرارȩ  مارǮتȅɎل ȼويلƢ Ƞصي ȿ.  
-  ƆاǮال ȰصȦنا : الȑتعر ȼفي ǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧيȅالقيا Ǧȅالدرا ƂǙƫا ȯɎǹ ȸمƙǮǶب   ƙالتـال :  Ƙـȅ

 Ǧȅالدراǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧيȅالقيا.  
          Ƙǹɉا Ž ȿ ǬǶا البǾȽ ȸموعتضمƭǦ  ǥمساعد ȿ ǦƵا مساȽراȹ ǧالتوصيا ȿ ǧتراحاȩɍا ȸم

Ǧȅدرا Ȱو حمȽ يǾمي الɎȅɋا Ȭالبن Ɂمار لدǮتȅɍا ȰويƢ Ž Ǣرار صائȩ ǽاơا Ž.  
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 الباب األول

 :الفصل األول 
االستثمار و   

 إشكالية متويله
 :الفصل الثاني 

البنوك و حمددات   
 متويل االستثمار يف
 االقتصاد اإلسالمي 
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 :قدمةم

  
Ûȸ فȦي البـاǡ  ـǣ ƂǙاǣيǮƜنا يȩ ÜǦسمنا لدراǦȅ حمدداƢ ǧويȰ اȅɍتǮمار لدɁ البنوȫ اɎȅɋم         

ɉلنا أاȿحا ȯȿمǮتȅɍا ȸم Ȱك Ȍơ Ɣال ȴيȽاȦƫا Ȑعǣ ȳقدȹ ـن  Ȱالتمويـȿ ـعي  ارȑـا الوȾومȾȦƞ 
 ȩȿ Ûد تناȿلنااȯـǾȽ Žا اȸ Ŏـȿ ȸالباحǮيـȩتصادييɍمراȿ ȜǱكتǢ اǾȽا ǣاɍعتماد علȿȿ Û ɂاɎȅɋمي

ȽǾ ا ǡالبا Žƙففصل Üالȿ مارǮتȅɍا ƂǙ ناȑتعرȰأم تموي Ûȯȿɉا ȰصȦال Žال اȦ ƂǙ ȻصصناǺف ƆاǮال Ȱص
 Ž مارǮتȅɎل ȼويلƢ ǧحمدداȿ ȫالبنو ȸم Ȱك ȳوȾȦتصادمȩɍمي اɎȅɋا Ûتمǹ Żنا Ɲ ǡا الباǾȽɎ  Ǧصـ

Ǧعام.  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ȯوɉصل اȦال /ȼويلƢ مار و إشكاليةǮتȅ3 -                                                                                         اال -               

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 
 
 

 الفصل األول

االستثمار و إشكالية
 متويله



 ȯوɉصل اȦال /ȼويلƢ مار و إشكاليةǮتȅ4 -                                                                                         اال -               

 : قدمةم
         ȹ ينا أنǖنا ارتǮƜ Ǧدايǣ Žȸم Ȱك Ȍơ Ɣال ȴيȽاȦƫا Ȑعǣ ȳقد  :  ȸيǾـȾف ÜȰالتموي ȿ مارǮتȅɍا

  ɂعتماد علـɍاǣ Ǆبعاȕ اǾȽ ȿ Ûتناȅلدرا ǦريȚالن ǥن القاعدɎȮȊي ƙǶلȖصƫت ا ȴـȽعـاريف  أ Ȑعـǣ 
ƙǮالباح ȿ ƙتصاديȩɍا Ž اȽلناȿد تناȩ ȿ Ûف ÜƙǮǶصصنا مبǹ مارقدǮتȅɍا ȳوȾȦƫ ȯȿɉا ǬǶبƫأمـا  ا Û

 ȼويلƢ ǦاليȮȉǙƙǮǶبƫا ȸيǾȽ ȴتقسي ȬلǾك Ź دȩȿ ÛƆاǮال ǬǶبƫا Ž اȽلناȿفقد تنا ƂǙ  țȿفر ȿ ǢالȖم
 ÛǬǶمب Ȱك ǦǱحا Ǣحس ȰصȦا الǾȽ ǦصɎǹ ȰǮƢ ǦƢاǹ Ƈتقد Ƙǹɉا Ž ȴليت.  
  االستثمار: املبحث األول 

         ǹ ȸمـا   م ȿ Ûȼعليـ ǥرǭǘƫا Ȱالعوام ȴȽأ ȿ مارǮتȅɍا ȣعرȹ أن ȯȿاǶنȅ ǬǶبƫا اǾȽ ȯɎ
ǒاǱǧ مارǮتȅɍا ȌƸ فيما ǧرياȚالن Ȑعǣ ȼǣ.  

 ȯوɉمار: املطلب اǮتȅهوم االȦم ȼǩرياȚȹ و  
1-1 ȼȦعريǩ  

         ǽǙ زايدȹć ɍم ا ȃالنا ȸم ȫناȽ Ȅلي Üلناȩȸ ȸم ǴلȖصƫا اǾȾف ÛمارǮتȅɍا ǦلمȮǣ Ȝيسم Ɓ   ȴـȽأ
   ÛǦـيȅالسيا Üȳالعلـو ȸا مȽƘȡ Ž اƴǙ ȿ Ûتصادȩɍا ȴعل Ž Ȕفق Ȅلي Ǧلȿتداƫا ȿ Ǧǲالرائ ǧاǶلȖصƫا

ǦتماعيǱɍو ... اȽ فما ǄاǽǙمارǮتȅɍا ȳوȾȦم Ǆعموما ǽما ȿ Ý تصادȩɍا ȴعل Ž ȼǣ قصدȹ اǄصوصاǹ  Ý  
 ǄوياȢل ȼنا معرفتǣ درƶ Ǆتصادياȩمار اǮتȅɍا ǴلȖتعريف مص Ȱبȩ ȸȮل.  

-  ǦȢل : ǴلȖن مصǙ "مارǮتȅɍا " Ɨيع ǦȢالل Ž:   ȼر مالـƣ ȿ Û الولد ȿ ȯاƫا țواȹأȿ ÛرǲȊال Ȱمر محǮال
 ȼر مالǮك ȰǱر الرƣأȿ ȻرǮأي ك Ȭمال ǃر اƣ ȯيقا Û Ȼ1أي منا  

  :Ǧƣ تعاريف عدÛ ǥ منȾا  :اƫعƖ اȩɍتصادي لȅɎتǮمار  -
    2»وǱيȻǾȽ ȼ اɉمواƂǙ ȯ اȅɍتǮمار ȿ ليȄ اɍكتنازǙرǱاǒ أȿ تǱǖيȰ اȅɍتȫɎȾ لȦترȩ ǥادمŻ ÛǦ ت «.1
2. »   Ž ǫȿـدƩا ǥكدǘم Ƙȡ ÛǦحمتمل ȴيȩ ɂعل ȯصوƩا Ȱǣمقا ǫȿدƩا ǥكدǘم Ǧمالي ȴقيǣ ǦيǶالتض

 Ȱستقبƫ3»ا  
3. » Ǧالتالي ǧتراȦال Ž ǰالنات ǥقصد زيادǣ ÛȜتمŎا Ž ǥودǱوƫا ǦيǱتاȹɋا ȯصوɉا ƂǙ ǥديدǱ ǦافȑǙ« 4  
ليǦ الƔ تنǖȊ عȸ تدƶǙ ȰǹاŸ صادر عȸ أحد اɉفراد يستȾدƶǙ ȣاد ماȯ دائȴ يǘمǹ ȸدماǧ العم « .4

 ǦلǱǓ«5  

                                                 
1 ÛورȚمن ȸǣا  ǡلسان العر )ȓ1Ƙǣ Û Ûدار صادر Û ǧȿ1998  ȳ( ǯ Û4 ȋÛ245 .   
2 Ûȧحممدرز ȯمارا عادǮتȅɍاǧ Ƒȅحما ȿ داريǙ ورȚمن ȸم Ǧاليƫا ǧساȅǘƫاȿ ȫالبنو Ž )لقاǥرȽا ÛǦالعلمي ǧيزاȾǲالت ȿ Ȝالتوزي ȿ رȊللن Ǧيبȕ دار Û2004 (ȋ Û3.   
  .ȄȦȹ اȮƫان  3
4  Ûليمان النمريȅ ȸǣ صاحل ȸǣ ليمانȅ ȸǣ لفǹميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مارǮتȅɍا ǧركاȉ)لقاǥرȽاÛǦالعلمي ǧيزاȾǲالت ȿ Ȝالتوزي ȿ رȊللن Ǧيبȕ دارÛ2004 (ȋÛ3.  
  . Û2000  ȳ ( ȋ Û20عمان Û دار النȦائȓ1  Û Ȅ(  اɎȅɋمي ȼقالŽȦ أحȮامȑ ȿ ȼواȼȖǣ  اȅɍتǮمار ǢȖȩ Û مصȅ ɂȦȖاȹو 5
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تنازȯ اȅǘƫسǦ علɂ اɉمواȯ لȦترȕ ǥويلŽ Ǧ صور ƯتلǦȦ علɂ أمȰ اǂافǦȚ أƠ ȿسȑȿ ƙـعيتȾا   « .5
 Ǧتصاديȩɍ1»ا  

اǮƫاǦǣ زيادǥ صـافيǱȻ   Ž ǦيȽȿ Ǧو ǾŏتȮويȸ راȃ اƫاȯ العيƗ الǾي يتمŽ ȰǮ زيادǥ الȖاǦȩ اȹɋتا « .6
   ȿ Ȱالنقـ Ȱـائȅȿ ȿ ǧيزاȾǲالت ȿ ǧɍɇا ȿ Ɔباƫا ȸا مȽون عناصرȮتت ȿ Ȝتمǲقيقي للمƩا ȯاƫا ȃرا

 ȏرɉا ȿ ǧاȹيواƩ2»ا.  
7. »    ÛȰسـتقبƫا Ž Ǧويلـȕ ǥمد Ɂمد ɂا علȾعلي ȯصوƩا Ȝȩيتو ǢȅاȮم ȨقيƠ ȣدŏ ƃما ȓارتبا

ɋا ȸم țوȹ وȽ مارǮتȅɍفا  Ǧويلـȕ ǥفتر Ɂمد ɂعائد عل ȨقيƠ اȾمن Ȝȩيتو ȯأصو ɂعل ȧاȦȹǙ ȸȮلȿ ȧاȦȹ
 ǳɎȖاص Ȑالبع ȼعلي ȨلȖي ȬلǾل ȿ Ûȸالزم ȸم)ȯاƧالرأ ȧاȦȹɋ3.  )»ا  

8 .»  ȿ ǧعداƫا ǒراȊك ÛǦيǱتاȹɋا ȯصوɉا ɂعل ȧاȦȹɋا ȸم Ǆتيارا ȰǮƹ وȾف ǦيǱتاȹɋا ȯصوɉا ƂǙ ǦافȑǙ
لمȊرȿعاǧ اȹɋتاǱيǦ الƔ يȖلȨ عليȾا أصوȯ رأƧاليÛǦ كما ȰǮƹ أيضـاǄ  اȅȿȿ ǧɍɇائȰ النقȰ الɎزمǦ ل
ǦنيȮالس Ɔباƫا Ž مارǮتȅɍا , Ǧمعين ǥفتر ȯɎǹ ن السلعيȿزǺƫا Ž ǫدƠ Ɣال ǧاƘȢالت ƂǙ ǦافȑǙ«4  

  :ȅتǮمار منȾا ɎمȯɎǹ ȸ ما ȅبȨ مȸ تعاريف ȸȮƹ أن Ƴرǣ ǯـǺصائȌ عديدǥ ل         
- Ȯو عȽ مارǮتȅɍكتنازاɍا Ȅ .  
-  ȧاȦȹǙ ƃيراد حاǙ ȿ كدǘم Ȝȩمستقبلي متو .  
-  Ǝيراد أكǙ ȰǱا ȸم Ȱȩا ȧاȦȹǙ.  
- Ǧمالي ȴقيǣ ǦيǶا التضȾعن ȯالتناز ȿ اȾعلي ȯصوƩا ȿ Ǝأك Ǧمالي ȴلقي ȳتناȡا ȰǱأ ȸم.  
  اɋيراد اƫتوȜȩ يȊوȖǹ ȼǣرÜ يتمŽ ȰǮ عدȳ اƩصوȯ علɂ أرǣاǳ أȿ اƩصوȯ علɂ اȰȩ ما  -

  .ان يȖمǙ Ǵليȼ اƫستǮمرك    
         ȯفنقو ÛمارǮتȅɎل Ȱامȉ ȳوȾȦƞ ǯرƳ ننا أنȮƹ نǽǙ : ǦȦتلƯ ȯأموا ȰيȢȊا تƬɎǹ ȴيت Ǧو عمليȽ
رǣاȻǾȽ ǳ العوائد تتمŽ ȰǮ اÜ ɉلȦترǥ معينǦ مȸ اƠ ȰǱقيȨ عوائد ȿ مȮاƯ ŽǢȅتلف اŎاǧɍ اƫصادر 

ي ȿ اǱɍتماعي للمǲتمȿ Ȝ حȰ اȊƫاكȿ Ȱ اɉزماǧ الـǣ  ƔالنسبǦ للمȊاريȜ اƪاصȿ Û Ǧالنمو اȩɍتصاد
  .تعترǣ ȼȑالنسبǦ لȅɎتǮمار اǱɍتماعي 

1-2  ȼنافȍأ:  
         ƬɎǹ ȸم ȸȮƹ اياȿز ǥعد ȫناȽمار اǮتȅɍتصنيف اȰيȾلتس ȿ Û ǬǶالب Ƭا Ž اȾƹينا تقدǖارت ȰȮي

   :التاƃ تنȚيميال
  

                                                 
1  ǯعلوǣ ولعيدǣ Û» ƫا ǰȾمينɎȅɋا ȅلدراǦ  ǦماريǮتȅɍا ǧعاȿرȊƫا ȴتقيي ȿ–  ǦȹارȦم Ǧȅدرا«  Û Ȼدكتورا ǦامعǱ Û منتوري– ǦينȖسنȩ Û2001 ȋ Û09 .  
2  Ûامحد ȰيƤ»  ǦميɎȅɋا Ǧاليƫا ǧساȅǘللم Ǧالتنموي ǦȦيșالو ) Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭالبن Ǧحال Ǧȅزا »)دراƨا ǦامعǱ ÛƘستǱما Û Û 1996ئر  ȋ Û43 .  
3  Û Ȱايȕ السيد ȯكما ɂȦȖمص ȫالبنو Ž ماريǮتȅɍالقرار ا ǦميɎȅɍلقا( اǥرȽا  Û Ȝالتوزي ȿ رȊللن Ǧيبȕ دار Û1999  ȳ-1419 Ȼ( ȋ Û103. 
4 Û ȰȊاحنǣ حممد ȸǣ Ǧامȅلي  اȮتصادي الȩɍا ȰليǶالت Ž Ǧرلا(  مقدمȏيا  Û عودȅ Ȭلƫا ǦامعǱ ȜǣاȖم Û1420 ـȽ- 1999 ȳ ( ȋ Û98 . 
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  رزوايا ǩقسيم االȅتǮما) :  01( الشكل رقم 

  

  ǣاالعتماد علǣ ɂعȐ املراجȜ املذكورة ȅاǣقاǄ من إعداد الطالب/ املصدر 
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         ȰȮȊا الǾȽ ȯɎǹ ȸمار : مǮتȅɍتصنيف ا ȸننا مŇȮŁمłايا تȿز ǥعد ȫناȽ أن ȘحɎȹ.  
ȹقـȰ اȊƫـاريƞ   ȜعǹǓ Ɩر Ƚـو  ȿ  تȖبيȨ اȅɍتǮمار Ž أرȏ الواȜȩأي كيȦيǦ : تنȦيǾمȸ زاȿيǦ ال. 1

 ƂǙاȅɍتǮمار  يقسȴعلǾȽ ɂا اȅɉاȿ Û ȃعلɂ أرȏ الواȜȩ اȅɍتǮماريǦ مȸ الدراǦȅ النȚريƂǙ Ǧ تȖبيقȾا
ȳساȩأ ǦǭɎǭ  ȯɎǹ ȸم  :  

يŽ Ȕ العمليÛǦ أما اƫباȉر عندما ɍ يȮون Ƚناȅȿ ȫ ريȮون اƫستǮمر Ž حالǦ اȅɍتǮما: التنȦيȕǾريقǦ  /أ 
 ȼعن ȣراȉɋا ȿأ țȿرȊƫا Ȱر كتمويȉمبا Ƙȡ ȰȮȊǣ مارǮتȅɍون اȮفي Ȕيȅا الوǾȽ دǱȿ اǽǙ.  

 ǡ/  ر : العددǮأك ȫترȊد يȩ كما Ü ǥاحدȿ Ǧلȿد ȿأ ǥاحدȿ Ǧسȅǘم ȿاحد أ ȿ ȌǺȉ مرǮستƫد اƱ فقد
  ... ) .مȅǘستƙ أȿ دȯȿ عديدǥ ( مȿ ȸاحد 

 ǯ/ ǾȦنƫا Ǧبيعȕ ȯɎǹ ȸم:  ȿƙسمȩ ƂǙ ȴينقس:Ǧلȿي الدȽ ȳالعاǣ قصدȹȿ Ûȋاƪا ȿ ȳا العاȾلǮƹ ما ȿ.  
  : ينقسȴ اȅɍتǮمار ǦǭɎǭ ƂǙ أȩساȳ : 1مويȰمȸ زاȿيǦ الت. 2
ـ  : Ƚ ȿي تتȦرȹ ƂǙ țوعƙ  :  صادر التمويȰ الداǹليǦم /أ  őاǽ حـد Ž Ǧسȅǘƫا ǳاǣاأر   ȴȾـȅأ ȿأ Û

 ƙƵساƫناǙ ȴȾȅأ ǧاǽ Ǩȹكا .  
 ǡ/ مصادر التم ǦيǱارƪا Ȱوي  : ƙوعȹ ƂǙ țرȦي تتȽ ȿ :    ȯاȮـȉأ ǥعـد Ǿـǹǖي ȿ يȮالبن Ȱالتموي

 ǄɎǮم ȏȿكالقر Ûأɋا Ž ȰǮفيتم ƆاǮال țما النو ǧاȹعاƪكا Û ǦيǱار  Ž ǧسـاعداƫا ȿ ǧعاƎالت ǦامـȩǙ 
  ...أȿ دȿر العǲزǥ  بناǒ اƫستȦȊياǧمȊاريƘǹ ȜيǦ ك

 ǯ/ ǦتركȊƫا Ȱمصادر التموي  :ƙǣ Ȝمƨي اȽ ȿ ƙقǣالسا ȸصدريƫا ÛǾǹǖتȿ ƙلȮȉ  ÜينǶفɍ ي  ماȦȮت
 ǦاتيǾمر الǮستƫا ȯأموا ǖǲيل-  ȼعȿرȊم ȳاƢǙ ȰǱأ ȸمȿ–  ǦيǱارƪصادر اƫا ƂǙ   ƆـاǮال ȰȮـȊأما ال Û

  . ȻتنويȜ مصادر يتǲلɂ حينما يريد اƫستǮمر 
تتعدد ƂǙ عدǥ يȽȿ Ǧو موȑوț أȿ حمتوɁ العمليǦ اȅɍتǮمار ضموناȿƫ يقصد ǣ: مȸ زاȿيǦ اƫضمون. 3
  :  التاليȳ Ǧاȩسواț حسǢ اȹɉأ
  . ȿ للمستǮمر عدǥ اǹتياراÜ ǧ فلȼ أن يتاǱر أȿ يصنȜ أȿ يزرț : اŎاȯ  /أ 

 ǡ/  ǥدƫا : ȰǱɉا Ȱويȕ مارǮتȅɍون اȮفقد ي ) ǦمǺالض ǧعاȿرȊƫا (  ȿ ȰـǱɉا Ƙصȩ ونȮد يȩ ȿ
 ǥƘȢالص ȜاريȊƫا Ž ȰǮتتم  .  

 ǯ/  مارǮتȅɍا Ǧبيعȕ:    ȿ Û ǧالسـندا ȿ ȴȾȅɉا ǒراȊǣ مرǮستƫا ȳعندما  يقو Ü ƃمار ماǮتȅɍون اȮفي
 Ȝȹصاƫا ǒاȊȹǚǣ ȳون حقيقي عندما يقوȮد يȩ .  

4 . ȣداȽɉا ȿ Ȝافȿالد Ǧيȿزا ȸم :ȿ     Ǧلـȿالدȿ ǦسـȅǘƫاÛردȦالǣ Ȝتـدف Ɣال ǡباȅɉا Ȭا تلŏ Ɨعȹ
Ȭلǽ ȸم ǥوǱرƫا ǦايȢال ȿ مارǮتȅɎتلȿ Ûȩأ ǦǭɎǭ ƂǙ ȴقس ȳسا :  

                                                 
1 ƆاǮال ǢلȖƫا Ž Ȱالتموي ȣنعرȅ.   
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كبنـاǒ اƫستȊـȦياƱǙ Ûǧـاز     (اƫلموȿ Ƙȡ  Ǧȅ تȮون ملموƘȡȿ Ǧȅ ملموÜǦȅ فالعوائد: العوائد  /أ 
 ǧاȩرȖال...(  ǳاǣرɉا Ž ȰǮفتتم Ǧȅلموƫأما ا Ûǥرȉمبا Ǧا النقديȽعوائد ȃياȩ ȸȮƹ Ɏف.  

 ǡ/ اراȮحتɋ : ونȮفقد ي ȏرȡƫمراǮمر ستǮستƫا Ǩȹا كاǽǙ ȼƩلصا ȧار السوȮو احتȽ  حيدȿ  
  .  )احتȮار Ƥاعي ( ȩȿ Ûد يتȮتȰ عدǥ مستǮمريȸ علȰȮȉ ɂ كارتɍ ȰحتȮار السوȧ )احتȮار فردي ( 

 ǯ/  Ɂرǹأ ȣداȽمار: أǮتȅɍا ǒراȿ ونȮفقد ت ƙقǣالسا ƙدفƬا ǢȹاǱ ƂǙ ǧاياȡ ȿ Ȝافȿد   ǥعديـد
ȿ تȮتȊف ɍحقاȩ ȿ Ǆد تȮون ș ƘȡاȽرǥ ) مȸ أƠ ȰǱقيȨ مȮاȅ ǢȅياȅيǦ مș ) ǄɎǮاȽرǥ للعيان  تȮون

  . )مناȨȕ معينǦ مȸ أǹ ȰǱلȨ صراƙǣ ț دȯȿ مŽ  ǄɎǮيȐ اɉمواȯ أȿ اȅɍتǮمار ياȅɍتǮمار مȸ أȰǱ تب( 
          ȫناȽ أن ƂǙ ƘȊȹ ȿ كما ǧماراǮتȅɍايا للتصنيف اȿز ǥعد Ǿǹǖت ǧاȦالتصني Ȑعǣ Ɂرǹأ ǒاƧأ

 ɎǮفم ÛǡتاȮال Ȑعǣ عند : Ǣمار حسǮتȅɍا ȴالتقسيƂǙ عوائد Ȑد البعǲفن Û Ǧȅملمو Ƙȡ ȿ Ǧȅملمو 
  .اǹɇرÜ يقسمȾا حسǢ عȩɎتǣ ȼاȹɋتاƂǙ ǯ اȅتǮمار ȹǙتاǱي ȿاȅتǮمار ȹǙ ƘȡتاǱي 

 
  Țȹرياǧ االȅتǮمــار  1-3

          ȏنتعرȅ Û مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ƂǙ ناȑعدما تعرǣ نɇا ȫلوȅ ȸع ǨǭدƠ Ɣال ǧرياȚالن Ȑعǣ ƂǙ
  ȿ ǧ كيف فسرȅ ǧلوȫ اȅɍتǮمـار Ý فما Ƚي ȻǾȽ النȚريا ÛاȅɍتǮمار

  :النȚرية الكȅɎيكية   1-3-1
          Ǧȅدرƫا ȻǾȽ ادȿر Ǝ1750(لقد اعت  ȳ– 1850 ȳ (  ـارǹدɎي لȅاȅɉصدر اƫا Ǵǣن الرǖǣ

  . Ƚȿو يتǶوȯ دائما ƂǙ اȅتǮمار مساȿ لƢ ȼاما 

  العɎقة ȅ ƙǣعر الȦائدة و االدǹار و االȅتǮمار) :  02( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
 . ȋ70  مرجȅ ȜاÛÛȨǣ مقدمة يف التحليل االقتصادɃ الكلي Ûأȅامة ǣن Ʈمد ǣاƥشل/  املصدر 

 سعر الفائدة

  ) S( و االدخار)  I( ثماراالست 
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         ƙيȮيȅɎȮال Ɂلد ǥائدȦعر الȅ ȿ مارǮتȅɍا ƙǣ ǦȩɎأن الع ȘحɎȹ ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم   ǦـȩɎع
يتساɁȿ اȅɍتǮمار ȿ اɍدǹار ǣɍد مȸ  عȮسيǦ عȄȮ العǦȩɎ الƔ ترƙǣ Ȕǣ اɍدǹار ȿ الȦائدȿ Û ǥ لȮي

 Ɔتواز ǥعر فائدȅ ودǱȿ   .  
  :النȚرية الكيƕية  1-3-2

          ƕون مينارد كيǱ ȰليƠ Ž )1883 ȳ _1946 ȳ ( Ȝالسل ǒراȉ ɂمار علǮتȅɍا ȳوȾȦيقتصر م
Ƚ نɉ Û تصاد القوميȩɍا Ž ǥودǱوƫا ǦيǱتاȹɋا ǦȩاȖال ƂǙ Ǧافȑɋقصد اǣ ǦيǱتاȹɋـو  اȽ Ȼحدȿ ȰعȦا الǾ

ƙافيȑǙ ǰاتȹ ȿ Ǧعمال ȨلƸ يǾ1 ال  .  
             Ȝافـȿد ɂـف علـȩيتو ȿ مستقر Ƙȡ Ǣلȕ ȼȹǖǣ مارǮتȅɍا ɂعل ǢلȖيتميز ال ƕر كيȚȹ Ž ȿ

  ǦديـƩا ǦايȦȮال ƕكي ȣفقد عر Û ȯاƧللرأ ǦديƩا ǦايȦȮـالǣ ȿ ǥائـدȦسعر الǣ ȼȖǣد رȩ ȿ ÛمارǮتȅɍا
ȯاƧـ للرأǣ: » ȴصƪعر اȅ  ȼحيات ȯɎǹ Û ȯاƫا ȃلرأ Ǧعȩتوƫا Ǧالسنوي ǧداȿردƫا ɂعل Ȼبقناȕ ي لوǾال

 ȯاƫا ȃرأ ȏعر عرȅ يȿتسا ǧداȿردƫا ȻǾƬ ǦاليƩا Ǧالقيم Ȱعƶ Û اȾـعر    2  »كلȅ ـيȽ رǹǓ Ɩعƞ
اƪصȴ الǾي ƶعȰ القيمǦ اƩاليǦ للعائد اƫتوȕ ȜȩيلǦ حياǥ رأƧاȯ اɉصلي مساȿي لǮمǾȽ ȸا اɉصÛ Ȱكما 

ƹ كما يلي ȯعدƫا اǾȽ ǡحسا ȸȮ :3    
 ȸȮليR1  =Ƃȿɉا Ǧالسن Ž Ǧمعين ǦلǓ ȰيȢȊت ȸالعائد م.  

     ȿR2  =ǦيȹاǮال Ǧالسن Ž Ǧمعين ǦلǓ ȰيȢȊت ȸالعائد م.  
.  
.  
.  

    ȿRn  = Ǧالسن Ž Ǧمعين ǦلǓ ȰيȢȊت ȸالعائد مn .  
 ȯاƧللرأ ǦديƩا ǦايȦȮال ȯمعد ǡساƩ ȿ )e  ( ȴصƪا ȯمعد ǢسƲ  ǦاليـƩا ȴالقي țموƭ Ȱعƶ يǾال

 Ǧلɇا ȸمǮل Ǧيȿللعوائد مسا )PK  ( ون لديناȮفي Û:  
 ǦصومǺƫا Ǧعȩتوƫللعوائد ا ǦاليƩا ȴالقي = ȯاƫا ȃرأ ȸƣ  
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 ǥائدȦال ȯمعد ȿ ȯاƧللرأ ǦديƩا ǦايȦȮال ƙǣ Ɂȿتتسا Ɠح ȻمارǮتȅا Ž țرȊمر يǮستƫفا ƕكي Ǣحس ȿ  
) e  =r  ( ونȮعندما ي ȿ Û )r < e  ( مارǮتȅɍا ȸف عȩيتو.  

                                                 
  .  Û1998  ( ȋ Û273 نȊرلل ǥديداƨعǦ مااƨدار Ȯȅ  ÛندريǦاȩ   )ɋتصاد النقدياÛɍ  دȿيدارحممد  1
2   Û ȯلوŏ ȸحس ȴȅلقاǣ ويحممدȾƨالتوازن ا ǦاليȮȉǙ ȿ مارǮتȅɍا   ) Û ǡتاȮلل Ǧنيȕالو Ǧسȅǘƫا Û زائرƨ1990ا  ( ȋ Û142  . 
  . ȋ Û174 )  2000اȅǘƫسǦ الوȕنيǦ للȮتاÛ ǡ  اƨزائر ȩ )ȓ3 Û Ûتصادي الȮليتǶليȰ اɍالÛ  عمر صǺري 3

 .............( 01 ) 
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          ÛǦقديȹ ǥرȽاș ǥائدȦعر الȅ فان ƕيȮبقا لȕȿفرادɉفا   Ž اȾدامǺـتȅا ȏرȢلبون النقود لȖي ɍ
  1عدȳ اɍكتناز أȿتدفȜ الȦائدƘȚȹ ǥ التǺلي عȸ السيولÛȿ  Ǧ التبادȯ فقɍ Ȱǣ Ȕن Ƚناȕ ȫلǢ عليȾا لǾاőا

  . عندما يتɂȩɎ الȖلǢ علɂ النقود ȿ عرȏ النقودر الȦائدǥ يتǶدد Ž السوȧ كما أن ȅع
 Ǧǣضارƫا Ȝداف ȿ ǥائدȦعر الȅ ƙǣ ƕكي Ȕǣير ȿ*Û  ȘȦتƷ ȼȹفا ǥائدȦعر الȅ țاȦارتǣ ǡضارƫا Ȝȩيتو ƙǶف

 ǴيǶص ȄȮالع ȿ ǒراȊال ǧعمليا ȰǱǘي ȿ Ǧالنقود السائلǣ.  
  :Țȹرية املعجل   1-3-3

          Ǝتعت ȿ ÛليȮال ǢلȖال Ž ǫدƷ يǾال ƘȢالت ȃاȅأ ɂدد علǶمار يتǮتȅɍأن ا ɂعل ǦريȚالن ȻǾȽ
 ǦريȚالن ȻǾȽ ȯ2تقو  " : ǢلȖال ȴǲح ȃيقا ȿ ǢلȖال ȴǲح Ž ǧاƘȢالت ɂمار يعتمد علǮتȅɍا ȴǲن حǙ

 Ȱǹالد Ɂمستو Ž ǧاƘȢالت ɂمار يعتمد علǮتȅɍا ȴǲأي أن ح Û القومي Ȱǹالدǣ تصادȩɍا Ž ليȮال " Û
  : ȻǾƬ ȿ النȚريǦ فرȑيتƵ ƙا 

-  ǯتاȹɋا ƂǙ ȯاƫا ȃرأ Ǧسبȹ ǧباǭ :  ȯاƫا ȃرأ ȸم Ǧتǣاǭ Ǧتوفر كمي Ǣƶ Ǧمعين Ǧكمي ǯتاȹɋ.  
 .التȢȊيȰ الȮامȰ لȖاǦȩ اȩɍتصاد  -

 Ǧمعين Ǧنسبǣ ȯاƫا ȃرأ Ž ǥزياد ȼلǣد أن يقاǣɍ Ǧمعين ǥفتر Ž ǯتاȹǙ Ž ǥزياد ȰǱأ ȸمȿ)α ( أي :  
Kt= αY    Ǭحي Û :Kt   ȯاƫا ȃرأ ȰǮƢ . ȿY  Ȱǹالد ȰǮƢ.  

 ȼعن Ǝيع ǰالنات Ž ƘȢالت ȿ :∆K= K-K-1   لدينا ȿ :tKI YI: فيȮون  ˆ=∆ ∆= αˆ
 

 Ǭحي :Î  ȿ Û مارǮتȅɍا Žصا ȰǮƢα  Ȱǲعƫا ȰǮƢ.  
       ǥعد ǦريȚالن ȻǾȽ ǨȾǱاȿ دȩ ȿ  اȾمن ǧتقاداȹا :  

- Ǚ  نȿا دƬـتعماȅا ȸȮƹ Ǧمستعمل Ƙȡ ǧاȩاȕ ǦمǮف  Û عيȩاȿ Ƙȡ ǧاȩاȖلل ǦاملȮال ȰيȢȊالت Ǧيȑن فر
 ȯاƫا ȃرأ ǥزياد.  

-  ȯوȕأ ǥا مدƬتعماȅاǣ Ǧمعين ǦلǓ ǦيǱتاȹǙ ǥزياد ȸȮفيم Ǧعيȩاȿ Ƙȡ ȬلǾي كȽ ǦيȹاǮال ǦيȑرȦكما أن ال.  
- ǙماǮتȅɍا ǨلƵد أȩ ǦريȚالن ȻǾȽ نɍا ɂعل ǧركز ȿ Û ر التلقائيȰǹالدǣ Ȕي يرتبǾمار التبعي الǮتȅ Û

ǧحمددا ǥعد ǨلƵأ ƃالتاǣ ȿ   .  
  
  
  
  

                                                 
1   Û Ǧريصȩ ȃي تادرǶصب ȫالبنو ȿ النقود  ) Û Ǧيǣالعر ǦضȾدار الن Û ǧȿƘǣ1404   ـȽ1984  ȳ ( ȋ Û203.  
*  ȴȽ النقود ɂعل ǢلȖلل Ȝافȿد ǫɎǭ ȫناȽ أن ƕكي Ǝب: يعتƫا ȜدافǦǣضارƫا Ȝداف ȿ ǛوارȖلل ȓحتياɍا Ȝداف ȿ ǧɍاد.  
2  Û ȰȊاحنǣ حممد ȸǣ ǦامȅلياȮتصادي الȩɍا ȰليǶالت Ž Ǧمقدم   ) Û عودȅ Ȭلƫا ǦامعǱ ȜǣاȖم Û ȏـ  1420الرياȽ ( ȋ Û107.  
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 ƆاǮمار : املطلب الǮتȅرة يف االǭǘالعوامل امل  
          ǽاơا ȴا يتȾȅاȅأ ɂعل ȿ Ûالقرار Ž رǭǘت Ɣال Ƙعايƫا ȿ ǧدداǂا Ȭي تلȽ ǥرǭǘƫا Ȱالعوامǣ قصدȹ

  .عدمȿ  ȼأǮمار القرار ǣاȅɍت
          Ý ا القرارǾŏ Ɨعȹ اǽفما ÛماريǮتȅɍالقرار ا ȳوȾȦم ƂǙ ȏنتعرȅ Ȱالعوام ȻǾȽ ƂǙ ȧرȖالت Ȱبȩ ȿ  

2-1 ɃمارǮتȅالقرار اال:  
Ƚو ǽاȫ القرار الǾي يłمȸŇȮŁ اƫستǮمر مƠ ȸقيȨ أكƎ عائد ǾȽ ȿ ÛȸȮưا عȕ ȸريـȨ توșيـف            

 ǽاơا ȴيت ȿ ÛǦتاحƫا Ȼماري مواردǮتȅɍالقرار ا ǽاơا ǬلǮƞ ɂما يسم ȸم ǄاȩɎȖȹماري اǮتȅɍ1القرار ا  ȿ
 ȸي يتضمǾال:  

-  Ǧيȅاȅɉا ǥالقاعد ȰǮƢ ȴالتقيي Ƙمعاي ȿ Ɂȿدƨا Ǧȅدرا .  
-  Ǧلǹالدا ǧعلوماƫا ȰǮƢ اőتقديرا ȿ Ǧليǹالدا ǧعلوماƫا ȿ ǧاƘȢتƫا.  
- ǧاǱرǺƫا : Ž ȰǮتتم ȿواǣ ȴي يتǾتيار الǹɍالقرارا ǾŇǺتłم ǦȖȅ.  

 ɍ مرǮستƫمار فان اǮتȅɍرار اȩ ǦيƵɉ ǄراȚȹȿȻǾǺيت    ȿ ǦاملـȮال ȿ ǦـاملȊال ȿ Ǧالعميق Ǧȅعد الدراǣ ɍǙ
 țȿرȊللم Ǧالعلمي ȿ Ǧيقȩالد.  

  :ȿ يتميز القرار اȅɍتǮماري ƝصائȌ عديدǥ منȾا 
•  ȼȹأ ȰǱɉا Ȱويȕ رارȩ Ǝيعتȿ ÛǦزئǲللت Ȱǣاȩ Ƙȡ. 
 .بǢ اǭɇار السلبيǦ الƔ تنǲر ȿراǾȽ ǒا العدȯȿ صعوǦǣ الرǱوț فيǣ ȼس •
 .Ƙȡ متȮرر •
•  ȼǣ ǦȖيǂا ȣȿرȚال ȿ țȿرȊƫا Ȱستقبƞ كدǖالت ȳعد ȣȿرș Ȱș Ž ǾŁǺŁتłي. 
•  ǥورȖƪا ȸم Ǧمعين ǦǱدرǣ Ǆدائما Ȩمتعل.  

2-2 ǧدداǂا:  
ơ ȿتلف أƵيـǦ    اƫستǮمر ȩرارǣ ȻاȅɍتǮمارÛ يتȽǾǺناȫ عوامȿ Ȱ حمدداǢƶ ǧ مراعاőا حينما          

ȻǾȽ العوامȰ مȸ اƫستǮمر اƪاƂǙ ȋ اƫستǮمر العموميÜ فتعȚيȴ العوائد ȿ اɉرǣاƠ ǳتȰ الصدارǥ عندما 
 Û ȋاƪمر اǮستƫاǣ مرɉا Ȩا  أمايتعلȾسينƠ ȿ ǧدماƪا Ƙتماعي فتوفǱɍمار اǮتȅɍاǣ Ǧلȿالد ȳعندما تقو

ȳقاƫا Ž ونȮت ȸȕي للمواȊعيƫا Ɂستوƫا ƙسƠ ȿ ȯȿɉا  .  
: ǣعد ȑȿعȾا Ƚ ŽيȮـȰ تنȚيمـي   نبƙ أȾƵاȅحمدداǧ اȅɍتǮمار عديدȿ ǥمتȊاȿ ǦȮǣلȮننا  Ǚن         

                                                 
 . ȳ( ȋ Û37  2003اƨامعيÛ Ǧ الدار ȮȅɍندريÛ Ǧا(   دراȅاǧ اƨدɁȿ اȩɍتصاديơɍ Ǧاǽ القراراǧ  اȅɍتǮماريǦاƩميد Û عبد اȖƫلǢ عبد  1
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  Ʈدداǧ االȅتǮمار) :  02( الشكل رقم 

  

ǣاالعتماد علǣ ɂعȐ املراجȜ املذكورة ȅاǣقاǄ من إعداد الطالب/ املصدر   
  

الكفاية الحدية 
 لالستثمار

سعر 
 الفائدة

  نموال التوقعاتالدخل
 السكاني

 محددات قابلة للقياس

تغير في ال
 األسعار

  رتباط اال
 باالستثمارات األخرى

ضرائب ال
 و الرسوم

شخصية 
 المستثمر

التقدم 
 التكنولوجي

 محددات غير قابلة للقياس

محدداتال
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2-2-1-  ǧدداƮȃلة للقياǣقا  
  Ȱǹأ ـ الد) :ǧيراداɍا كـان     : )اǽǚف Ûȼمالȿ ȼعمل ȸسان مȹɋا ȼعلي ȰصǶيراد يتǙ Ȱو كȽ Ȱǹفالد

  . 1الريȽ Ȝو عائد اɉرȿ Ûȏ اǱɉر عائد العمÛȰ فان الرǴǣ يعتƎ عائد اǺƫاȕرȿ ǥ اǣɍتȮار ȿ اɍحتȮار 
ǂو اȾف ÛمرǮأي مست ȼيȢي يبتǾال ɂƧɉا ȣدƬا Ǝيعت Ǵǣفالر  ȸمار مـǮتȅɍاǣ Ȼرارȩ ǽاơɍ يȅاȅɉا ȫر

Ƃȿɉا ǦالƩي اȦف ÛƇدȩ ȿديد أǱ ÜمارǮتȅɍا ȸم ƙوعȹ ƙǣ ȧرȦȹ ناȽ ȿ Ûȼعدم :  ǾـǺتƫون القرار اȮي
   ȜـاريȊƫا ȻǾـȽ Ǩا حققǽǚف ÛȯاŎا ȄȦȹ Ž ƙقǣالسا ȸمريǮستƫا ȣرȕ ȸم Ǧققǂا ǳاǣرɉا ȸم ǄاȩɎȖȹا

اراȿ ǧ العȄȮ صǶيÛǴ أما Ž اƩالǦ الǮاȹيǦ حيȦƷ Ǭز الرŽ Ǵǣ زيادǥ أرǣاحاǄ فسيȦǶز Ž زيادǥ اȅɍتǮم
 ɂƴȿ Ȝȅكلما تو Ǵǣالر ȸزيد مƫا țȿرȊƫا اǾȽ Ȩأن كلما حق Ɩعƞ Ûȼاتǽ حد Ž țȿرȊƫا ȴǲحȿ Ǧȩاȕ

  . ǾȽا اȊƫرȩ ȿ țȿد يȮون الرư ǴǣوȻǾƬ ȯ التوȅعǾȽ ȿ Ǧا النمو
Ƕمن ȫرƠ كلما Ȱǹالد Ɂمستو ȜȦن كلما ارتǽǙماريǮتȅɍا ǢلȖال Ɩ )ǯتاȹɌل ǦديƩا ǦايȦȮال ƖǶمن (

  ȿ حǙ ȿ Ɠن تبȅ Ǭعر الȦائدȿ Ûǥ يسمɂ اȅɍتǮمار اƫرتبǣ Ȕالدǣ Ȱǹـ  اȅɍتǮمار التبعي
 )INDUCED INVESTMENT  (2 وزȦǂمار اǮتȅɍاǣ ȬلǾك ɂيسم ȿ3ȏرǂمار اǮتȅɍاǣȿ4.  
 Ǧالتالي ǦȩɎالعǣ Ƙǹɉا اǾȽ ȸع Ǝيع ȿ:                                        I=KL   

Ǭحي :I  =        مارǮتȅɍا K =      مارǮتȅɎدي لƩا ȰيƫاL  = Ȱǹالد  
  AUTONOMOUS( أما اȅɍتǮمار Ƙȡ اƫـرتبǣ ȔالـدȰǹ فيȖلـȨ عليـȼ اȅɍـتǮمار التلقـائي       

INVESTMENT   ( Ɂرǹأ Ȱعوامǣ ددǶو يتȽ ȿ.  
 ǦȩɎالعǣ ȼعن Ǝيع ȿ:  

                                       II ′=  
   

 Ǧعادلƫا ƙǣ Ȝمƨاǣ ȿ)02( Ǧعادلƫاȿ)03 (  
ƲليȮمار الǮتȅɍا Ǧدال ɂعل Ȱ5ص :  
)0( +′= 4 .............KLII  

  
                                   

                                       

                                                 
1  Û صريƫا Ȅȹيو ȨميرفيɎȅɋتصاد اȩɍا ȯأصو  ) ȓ3 Û عودȅ Ȭلƫا ǦامعǱ ȜǣاȖم Û ǥدǱ  Û1420 ـȽ- 1999  ȳ( Û ȋ215 .  
2  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û ȰȊاحنǣ حممد ȸǣ Ǧامȅ109أ . 
3 Û ǦيȖعبد القادر حممد عبد القادر ع ǦليȮال Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن  )ɍا Û ǢتȮلل Ǧامعيƨالدار ا Û ǦندريȮȅ1997  ( ȋ Û118 .   
4  Û لي حممد فرحيȮتصادي الȩɍا ȰليǶالت  ) ÛȄيȹɉدار ا Û زائرƨ2005ا  ȳ (ǯ Û1  ȋ Û201 .   
5 ǦيȖعبد القادر حممد عبد القادر ع  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û119  

 .............( 02 ) 

 .............( 03 ) 

االستثمار 
 المحفوز

 الدخل

 االستثمار التلقائي

 االستثمار 
 االستثمار الكلي

 عɎقة االȅتǮمار ǣالدǹل) : 03( الشكل رقم 

 .118عبد القادر Ʈمد عبد القادر عطية Û مرجȅ Ȝاȋ Û Ȩǣ / املصدر 
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ǣان الرȽ Ǵǣو أȴȽ العوامȰ اǂددǥ لȅɎتǮمار الȮلي علɂ اȕɋـÛȧɎ   نȮيوȿلقد اعتƎ الȅɎȮي         
  . فالرȽ Ǵǣو اƩافز اȅɉاȅي ƨميȜ اȊƫرȿعاǧ اƪاصǦ كما أȽ ȼȹو مصدر اɍدǹار الǾي يستǮمر

  :ǡ1 ـ الȦȮايǦ اƩديǦ لȅɎتǮمار
          Ȝȩتوƫا Žالعائد الصا ȯا معدŒǖǣ مارǮتȅɎل ǦديƩا ǦايȦȮال ȣمار   تعرǮـتȅا ǥحـدȿ ǦافȑǙ ȸم

ȅتǮمر Ȯƹ ɍنـȼ أن   KEYNES زــȮينلǱديدȿ ÛǥحسȚȹ ǢريǦ الȦȮاǥǒ اƩديǦ لȅɎتǮمار لȩɎتصادي 
  .2أعلɂ مȅ ȸعر الȦائدǥ  معدȯ العائد اƫتوȜȩ مȸ اȅɍتǮماريستǮمر ǽǙ ɍǙا كان 

ȏ اȅɉعار Ȗǣ ȿبيعǦ ن ارتȦاț حȴǲ اȅɍتǮمار يعƗ زيادŽ ǥ العرǾȽ ȿ ȏا يǘدي ƂǙ اȦƳاكما أ     
اƩاȅ ȯينȐȦǺ معدȯ العائد الصاŽ اƫتوǾȽ Ȝȩا مȿ ÛǦȾǱ ȸمǦȾǱ ȸ أǹرɁ فان ارتȦاț معدȯ العائـد  

 ǥائدȦعر الȅ ǧباǭ Ȝم ɂعلɉا ƂǙ مارǮتȅɍا ȴǲƜ Ȝيدفȅ Žالصا  .   ȰȮـȊالǣ ƙسـتعȹ رǮأك Ǵيȑلتوȿ
 ƃالتا:  

  عɎقة االȅتǮمار ǣالكȦاية اƩدية) :  04( الشكل رقم 
  
  

  

                                                                                     

  

  
  .ȋ Û114  مرجȅ ȜاȨǣعبد القادر Ʈمد عبد القادر عطية Û/ املصدر 

  
 ǥائدȦعر الȅ ـ ǯ  : ȼويلƢ ɂعتماد علɍمر اǮللمست ȸȮƹ ɍ عندماÜźاǾصادر ال الƫا ƂǙ ǖǲيل ȼȹفا Ȱتموي

ÛǦيǱارƪا  ƙعǣ Ǿǹǖي ȼȹفا ǦالƩا ȻǾȽ Ž ȿÜعتبارɍعر  اȅ Ž ȰǮƢ Ɣال ȿ ȯمواɉا ȏتراȩا ǦȦلȮتǥائدȦال Û
 ȼȹمر أي اǮللمست Ǧالبديل ǦرصȦال ǦȦلȮت ȰǮƹ ǥائدȦعر الȅ فان Û ليǹالدا ȼويلƢ ɂعتماد علɍا Ǧحال Ž أما

ȩ ا لوȾعلي ȰصƷ أن ȸȮمƫا ȸكان م Ɣالعوائد ال ȰǮƹ  ȨلـȖي ȿ ȫالبنو ɁحدǙ Ž ȯمواɉا ȻǾȽ țيداǚǣ ȳا
 ǥائدȦعر الȅ ɂمار " علǮتȅɍا ǦȦلȮ3" تÛ ȿ ǥائـدȦعر الȅȿ مارǮتȅɍا ƙǣ ǦȩɎتتميز الع    ǦـȩɎـا عŒǖǣ

ǦسيȮعر عȅ ȜȦكلما ارت ƃالتاǣȿ Ûǥرǹدƫالنقود ا ɂعل Ǣلȕ ǦǣاǮƞ Ǝمار يعتǮتȅɍكون  ا ƂǙ ا يعودǾȽȿ Û

                                                 
1  ǡتاȮال Ȑعǣ اȾعلي ȨلȖيȿ : ǥǒاȦȮال.  
 .Û  ȋ194 مرȅ ȜǱاÛȨǣ  حممد فرحي 2
3  ȄȦȹȜǱرƫا:  ȋ108 

 حجم االستثمار

 سعر الفائدة

I1 I2 
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ȅɍا ȴǲح ȐȦƳا ǥائدȦال   ƂǙ ديǘيـ ǥائـدȦعر الȅ țاȦفان ارت Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸمȿ ǦȾǱ ȸا مǾȽ مارǮت
  . ارتȦاț تȮلǦȦ الȦرصǦ البديلǣȿ Ǧالتاƃ ارتȦاț تȮلǦȦ اȅɍتǮمار ǣȿدȿن ȅ ȬȉينȐȦǺ حȴǲ اȅɍتǮمار 

       ǦȩرȦالت Ǣƶ ناȽ ȿ ÜمارǮتȅɍا ȴǲح ɂر علǭǘيȅ ă حتما ȼȹفا ǧللتقلبا ȏمعر ǥائدȦعر الȅ ا أنƞ ȿ
ȅɍتǮماراǽ ǧاǧ اȴǲƩ الȮبǽ ȿ Ƙاǧ اȴǲƩ الصÛƘȢ فȦي اƩالǦ اƂȿɉ يȮون التƘǭǖ اȩـȰ مـƙǣ   ȸ ا

ǧماراǮتȅɍا ȸم țا النوǾƬ ǦعȦرتƫالعوائد ا ǧɍمعد ƂǙ Ȼمرد ȿ ǦيȹاǮال ǦالƩا Û ǧاǽ ǧماراǮتȅɍا ȄȮع
ƘȢالص ȴǲƩا.                                                                                                               

Ǚن النمو السȮاƆ يلعǢ دȿر مȩ Ž ȴȾرار اȅɍتǮمار مǹ ȸـȯɎ  :  ـ النمو السȮاȿ Ɔ زيادǥ الȖلǢ   د
Û ǧدماƪا ȿ  Ȝتلف السلƯ ɂعل ǢلȖال ǥزياد   ǢلـȖال Ž ǥزياد ȼلǣيقاȅ Ǆان حتماȮلما زاد عدد السȮف

  .ưا يعƗ ارتȦاț حȴǲ اȅɍتǮمار لتلبيǦ الȖلǢ اƫتزايد 
لǙ ȼن التŽ ƘȢ أȅعار السلȿ Ȝ اƪدماǧ اȹɋتاǱيǦ  : ـ التŽ ƘȢ أȅعار السلȿ Ȝ اƪدماǧ اȹɋتاǱيȽ  Ǧـ
ǖتǭƘ  ȿ ŸاƶǙȅ Ƙǭǖت ǧدماƪا ȿ Ȝالسل ȜȦترت ƙǶف ÜƑل  ȴـǲح ȐȦǺمار مـا فينǮتȅا Ž Ȱǹتد Ɣال

ǾȽا اȅɍتǮمار ȿ العȄȮ صǶيɍ ÛǴن ارتȦاȻǾȽ ț السلȿ Ȝ اƪدماȅ ǧيǘدي ƂǙ ارتȦاț التȮاليف أي 
ǳاǣرɉا ȏاȦƳا Ǧعȩتوƫا  ƂǙ ديǘا يư ـينȅ ƃالتاǣ ȿ ȜاريȊƫا ȻǾȽ ȸع ȸمريǮستƫور اȦȹ  ȴـǲح ȐȦǺ
ǧماراǮتȅɍا.  

ȿ  Ǣـ الضرائ  ȿȳوȅللضرا  : الرƘǭǖالت Ž ȯفعا ȿ ȴȾر مȿد Ǣو ئȽ اǾȽ Ȱدلي ȿ ǧماراǮتȅɍا ȴǲح Ž 
Û عندما تريد الدȿلǦ اȅتǮمار ƭ Žاȯ معـƙ  كǖداǥ مȸ أدȿاǧ تǲȊيȜ اȅɍتǮمارƨوǒ الدȅɍ ȯȿتعماƬا 

 Ǧمعين ǥدƫ اȾمن ǒاȦعɋا ȿأ Ǣالضرائ ȸم ȐيȦǺو التȽ ȼǶنƢ امتياز ȯȿǖف.  
حȴǲ اȅɍتǮمار Ȑ  Žلضرائƭ Ž Ǣاȯ معƙ فاȅ ȼȹيǘدي Ȧơ ƂǙيǽǙن فȮلما ارتȦعǨ الرȅوȿ ȳ ا     

 ǴيǶص ȄȮالع ȿ ÛȯاŎا اǾȽ .  
يتǲلǾȽ ɂا العامȰ مȯɎǹ ȸ اȅɍتǮماراǧ :  )لتǲزئǦاعدȩ ȳاǣليǦ (ـ اɍرتباǣ ȓاȅɍتǮماراǧ اǹɉرɁ   ز

ان عوائدȻ الƔ ترتبǣ ȔعضȾا البعÛȐ فǽǚا كاƯ ǨȹرǱاǾȽ ǧا اȊƫرțȿ مȸ مدǧɎǹ مȊاريȜ أǹرÜɁ ف
مرتبǣ ǦȖتلȬ اȊƫاريƞ ÛȜعǽǙ Ɩا أراد اƫستǮمر أن يقرر ǣاȅɍتǮمار Ž ميدان معƙ فǣɎد لـȼ أن يراعـي   

 Ɂرǹɉا ȜاريȊƫاțȿرȊƫا اǾȽ عوائد ɂر علǭǘت Ɣال.  
         ȹا كاǽǚفǨ  يدȩ Ɂرǹأ ȜاريȊم ǧɎǹمد ȸمـا م țȿرȊم ǧاǱرƯازƱɋا  ȜȦـترتȅ Ȼفعوائد Û

Ȭز تلǲحينما تن  ȜاريȊƫا .  
2-2-2- ȃلة للقياǣري قاȡ ǧدداƮ  
  :  ـ التوȩعاǧ  أ

         Ǚ  ǧعـاȩالتو ȴد تنقسȩ ȿ ÛǢالقرار الصائ ǽاơا ȰǱا ȸم ǦيƵǖǣ ȬلǾو كȽ يتميز Ȝȩالتو Ȱن عام
ǦائمȊمت ȿ ǦائلȦمت ƂǙ Û اŒǚف ȸمريǮستƫا Ɂلد ȯǗاȦالتǣ عورȊحتمافعندما يسود ال    ǥزيـاد ƂǙ ديǘـتȅ
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ɍا Ɂمستوȿ ÛمارǮتȅłايȩɎȖȹا ȯǗاȦا التǾȽ Ɩب    Ǧتصـاديȩɍا ȣȿرȚمار كـالǮتȅɍاǣ ǦȖيǂا ȣȿرȚال ȸم
ȿ رȑاƩا Ž Ǧيȅالسياȿȿ ÛȰستقبƫأي ا Ȱان مستقبȊǣ ȸمريǮستƫا Ɂلد ȳǗاȊالتǣ عورȊاد الȅ اǽǚف ȄȮالع

ȼيتنازلون عن ȿمار أǮتȅɍاǣ ȴȽرارȩ لونǱǘما ي Ǆالباȡ ȼȹفا ÛمارǮتȅا .  
تزايد حȴǲ الȖلǢ علɂ (عوامȰ اȩتصاديǦ  دد العوامȰ الƬ Ɣا دȿر Ž التȦاȿ ȯǗ التȊاȳǗ مȿȸتتع         

ǳاǣرɉا ȴǲح ȿ Ǧمعين ǧاǲمنت ...(  Ǧيȅياȅ Ȱعوام ƂǙ) يȅتقرار السياȅɍا ...( ȿǦتماعيǱا Ȱعوام Û
ȿǦتقني Ȱعوام ...  

Ǯتȅɍا ǥزياد ƂǙ Ȝتدف ǦليǗاȦالت ǧعاȩفان التو ȯحواɉا Ǣلȡɉا Ž ȿ ǥائدȦعر الȅ Ǩبǭ نǙ ȿ Ɠ1مار ح.  
ǡ  يǱنولوȮالت ȳـ التقد  :  

           țـاȦارت ƂǙ ديǘا يـư ǯتاȹɋا ǦȦلȮت ȐيȦơ ƂǙ ديǘت ǦǮديƩا ǧاراȮتǣɍا ȿ ǧتراعاǹɍن اǙ 
 ÛمارǮتȅɎل ǦديƩا ǦايȦȮال ȯمعد   ȯɎـǹ ȸمـ ǒواȅ ÜمارǮتȅɍرار اȩ ɂر علǭǘت Ɣال Ȱالعوام ȸم Ǝتعت ȿ

 ȻǾȽ ȯتعماȅا ǦيǱنولوȮالت) ǧعداƫا ȿ ǧɍɇا ...(     ȼدرتـȩ ɂمر علـǮسـتƫا ȘافƷ Ɠح ȜاريȊƫا Ž
ǥديدƨا ȼماراتǮتȅا Ž ǦيǱنولوȮالت ȻǾȽ ǯتاȹǙ ȯɎǹ ȸم ȿأ Ǧالتنافسي ȿ ǦيǱتاȹɋا    .  

  : ǺȉصيǦ اƫستǮمرǯ ـ 
أȿ (للمسـتǮمر   رȴȡ توفر الȚرȣȿ اɎƫئمȿ Ǧ اƨيدȅɍ ǥتǮمار مـا فان القرار اǹɉـǣ Ƙعـود         

           : ƴȿيز عدǥ صȦاǧ منȾاȽ ȿنا تلعǺȉ ǢصيǦ متǾǺ القرار دȿراǄ مȾماÛǄ ) اƫسȯȿǘ اǺƫوơɍ ȯاǽ القرار 
- Ǧبȡالر :ȿ ȼǣ قصدȹ   Ȱـو عامـȾف ÜȼسȦȹ تلقائي ȸما م țȿرȊم Ž مارǮتȅا ȻاƟاǣ مرǮستƫا țȿزȹ يȽ

ريȜ اȅɍتǮماريǦ أȿ رفضȾاÜ فȮلما كاȽ ǨȹنـاȊƫ  ȫاȦȹسي يلعǢ دȿر مŽ ȴȾ دفȜ اƫستǮمر Ž القياǣ ȳا
  .رȡبǦ كلما زاد اȩɋباȯ علɂ اȅɍتǮمار

-  ŽقاǮال Ɂستوƫا  :اŏ يتميز ȿيتصف أ Ɣال ǦقافǮال ǦǱو درȽ ȿ مرǮستƫاƔال   ȼراراتـȩ Ž رǭǘتـ  Ž ȿ
ادȕ ǧموحاتǭ ȼقاŽ عاƃ كلما ز ƞستوɁ ...)صاحǢ اȊƫرțȿ أȿ اƫسƘ(  أفȮارÜȻ فȮلما ƢتȜ اƫستǮمر

  .Ž اȅɍتمرار ȿ النمو
- ǦاعǲȊمر  : الǮستƫا Ȭǣالتردد ير ȿأ ȣوǺفالت Üȼفي Ȝȅالتو ȿ مارǮتȅɍا Ž țȿرȊال ɂعل ǥرأƨي اȽ ȿ

 ǧماراǮتȅɍا ȴǲح ɂر علǭǘا يư ǧالقرارا ǽاơا Ž.  
–  Ɂرǹأ Ȱعوام:  Ɣال ǧدداǂا اȾمن Üǥي متعددȽ ȿ Ǆقاǣاȅ اȽكرǾȹ Ɓ Ȱعوام Ǧƣ ȫناȽ  ȴǲح Ž رǭǘت

اƪـارǱي  ȿ Û التƘȢاŽ ǧ العرȏ الȖلǢ اƪارǱي علɂ السلȜ اƫصدرǥكالتƘȢاŽ ǧ  اȅɍتǮمار الȮلي
ǥستوردƫا Ȝللسل Ǧالنسبǣ   Ž مارǮـتȅɍـر فاǹǓ Ȝتمƭ ȸم Ȝتمƭ يزƢ Ɣالتقاليد ال ȿ ǧالعادا ȬلǾك ȿ Û

 ǦيǣرȢال ǧتمعاŎا Ž ǥƘكب Ǆاحاǣأر ȨقƷ ǦوليǶȮال ǧاǣȿرȊƫا   ȬلǾكـ ȿ ÛǦميɎـȅɋا ǧتمعاŎا ȄȮع
  . اȿǽɉاȿ Ûȧ التƘȢاǧ اƩاصلŽ Ǧ اŎتمȜ فقد تǘدي ǹ ƂǙلȨ صناعاǧ أȿ اȑمȯɎǶ البعȐ اǹɇر

                                                 
1  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر ÛǦيȖ115عبد القادر حممد عبد القادر ع. 
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مȯɎǹ ȸ تعريȦنا لȅɎتǮمارÜ تبƙ لنا اȼȹ يتميز ǣدرǦǱ مȸ اǺƫاȕرÛǥ فاƫستــǮمر   :املǺاطـر  2-3
 ئد لǾلȬ تعتƎ اǺƫاȕرǥ عامȰ مǢƶ ȴȾ مراعاتȼيتǶمȰ درǦǱ مȸ اǺƫاȕرǥ مȸ أȰǱ حصولȼ علɂ العوا

 ÛماريǮتــȅـرار اȩ أي ǽاơفماعند ا     ȸـȮƹ كيـفȿ Ý ـاȾواعȹي أȽ ما ȿ ǥرȕاǺƫا ȳوȾȦو مȽ
Ý اȾتǱدر ȸم Ȱمر أن يقلǮللمست  

احتماȯ فȸȮƹ ȿ Û  : ȰȊ تعريȾȦا Œǖǣا  Ƚ1ي درǦǱ التقلباǧ الȩ Ɣد ƠدŽ ǫ العائد اƫتوȜȩ :  املǺاطرة
تǮمر Ơ ŽقيȨ العائد اƫتوȜȩ مȸ اȅتǮمارÛ Ȼ فمǽǙ ǄɎǮا ȩاǣ ȳنǣ ȬتمويȰ اȅتǮمار مــا Ü فمǺاȕرتـȼ   اƫس

Ǧعȩتوƫا ǳاǣرɉا ȸع ȼاحǣأر ȣراƲا Ž ȸمȮت.  
          ǥعد ǦƣȦتـصنيǧا ƫ مارǮتȅɍر اȕاǺ اȾتقسيم ȸȮفيمƙوعȹ ƂǙ : ȿ Ǧليǹر داȕاƯ ÜǦيـǱارǹ 

ارǱيǦ فتعود ƂǙ باǧ الƔ يȮون مصدرȽا عوامȰ داǹليǦ أما اǺƫاȕر اƪفاǺƫاȕر الداǹليȽ Ǧي تلȬ التقل
 ƃالتا ȰȮȊال Ž ǦǶȑوƫا ȿ ÛǦيǱارǹ Ȱعوام:   

  أȍناف املǺاطر) :  05( الشكل رقم 

  

  

  

  

   من إعداد الطالب/  املصدر 

  :املǺاطر الداǹلية 3-1- 2
         ǖȊنƫاǣ Ȩتتعل Ǧليǹدا Ȱعوام ȸع ǦƟر الناȕاǺƫي اȽ ȿ ȿأ ǥǣ    Ȱالعوامـǣ Ȕتـرتب ɍ ȿ Ǧسـȅǘƫا

ـ   ȿ السياȅيأاƪارǱيǦ أȿ اƫتعلقǣ ǦاǂيȔ اȩɍتصادي   Üȼ فȾي Ưاȕر يتسبǢ فيȾا اƫسـتǮمر Ž حـد ǽات
  .اɋدارÛǥ اƫوارد البȊريƯ ÛǦاȕر اɍئتمان ȿ السيولȽȿ : Ǧي أȹواȿ ƂǙ ǦǭɎǭ ÛțتتنوȻǾȽ ț اǺƫاȕر 

  : Ưاȕر اɋدارǥ / أ
         Ǯتتم ȿ   Ž ȣالتصـر ǒـوȅ Ž Ȭلǽ كان ǒواȅ ÜǦبȮرتƫا Ǧداريɋا ǒاȖǹɉا Ž ǥرȕاǺƫا ȻǾȽ Ȱ

ـ  أȿالɎزمǦ كعدƟ ȳديد التǖميناǧ  ÛǧمواǦȾǱ اȊƫاكȰ أŽ ȿ عدȳ اơاǽ اɍحتياȕيا  ưǦارǦȅ البȩȿƘراȕي

                                                 
1  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û ȧحممد رز ȯ10عاد . 

موارد ال  قتصاديةاال جتماعيةاالالسياسية دارةاإل

رطاالمخ

 الخارجيةالداخلية

سيوال
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 ǢعɎالت ȿ ȴليȅ ȰȮȊǣ Ǧزينƪا Ƙتسي ȳعد ȿأ ÛƙȮلȾستƫا ȿ ƙمولƫقد اȦت Ɣالقرال Ǵمن Ž Ǧالنسبǣ ȏȿ
Û ȫللبنو  ȯمعد ȣرƠ دȩ اŒɉ Ǧليǹر الداȕاǺƫا ȸمȑ Ǧداريɋا ǒاȖǹɉا ȸع ǦƤر الناȕاǺƫا Ȱǹتد ȬلǾل

Ǧمواتي ǦيǱارƪا ȣȿرȚال Ǩȹا كاǽǙ ȿ Ɠح Ȝȩتوƫا ȯعدƫا ȸالعائد ع .  
ǡ / ǦريȊوارد البƫر اȕاƯ:  

ȅتǭǘر حتماǄ  فŒǚا ÜالƔ تقوŏ ȳا النقاǣاǧ مȯɎǹ ȸ اȑɋراǣاǧ العماƬ  ǣȯا عƔǦȩɎالǺاȕر اȽƫي        
 ɂعلǥƘكب ǦǱدرǣ اƞرȿ Ǧعȩتوƫالعوائد ا Ǚن Ȱح ȴيت Ɓ ȽŽ ȰاكȊƫا ȻǾ ȿ ǥفتر ǥيزǱ.  
ǯ /ئتمانɍاȿ Ǧر السيولȕاƯ :  

             ǥـدرȩ ȳعـد ȸعـ ȿأ Ûددǂا Ǩȩالو Ž السداد ɂعل ȏقترƫا ǥدرȩ ȳعد ȸع ǦƟاȹ رȕاƯ يȽ
د أصǾȽ Ɏا ǣالنسبǦ للمȅǘسǦ اƫقترǦȑ أمـا ǣالنسبǦ للبنȬ فاȖƪر يȮمŽ ȸ عـدȳ  اƫقترȏ علɂ السدا

     ȰـȊف ǒـراǱ اǾـȽ ǰينـت ȿ ÛǒɎعم ȻاƟا ȼالتزاماتǣ ȳالقياǣ ȼنȮƢ ȳعد ƃالتاǣ ȿ ȼزينتǹ ȰويƢ ǦيȹاȮمǙ
  . ȅǘƫساǧ اƫقترǦȑ عȸ تسديد القرȏȿ أȿ التǹǖر Ž تسديدȽا ا

 ǡحسا ȸȮƹ ȿƫلا  Ǧصرفيƫر اȕاǺ كما يلي Ǧ1: لسيول  
 Ǧر السيولȕاƯ =  

  
  : املǺاطر اƪارجية  2-3-2

             ȿ Ǧـيȅالسياȿ Ǧــتصاديȩɍا ȣȿـرȚال Ž ȰǮتتم ǦيǱارǹ Ȱعوام ȸع ǦƟر الناȕاǺƫي اȽ ȿ
 ȰǮا مȾنبƟ ȸȮƹ ɍȿ ǦتماعيǱɍا :ȿ Ǧمنافس ǧاǲمنت ȯوǹد ȿأ ǦنبيǱأ ǧماراǮتȅا ȯوǹعار دȅأ ǧتقلبا

ȿ  حاǧɍ اȮȹɍماȿ ȇ التضȴǺ أȿ عدȳ اȅɍتقرار السياȅي ȿ  اǱɉنبيǦصرȣ العمǧɎ الȦائدȦȅ ȿ ǥر 
ǦتماعيǱɍا ǧاǣراȑɍا.  

  :  اǺƫاȕر اȩɍتصاديǦ  -أ
الدȯȿ الناميǹ ȿ ǦاصŽ Ǧ كبƘاǄ للمȅǘساǧ اǂليǦ  أصبǴ يȖǹ ȰȮȊراǄ: دǹوȯ اȅتǮماراǧ أǱنبيǦ/ 1-أ

 Ǣسبǣ ǦزالǙ ȸم ƘǮȮالȿ Ǧمركيƨز اǱواƩعرالا    Ǵأصـب Ǭحيـ Ûȯȿالـد ƙǣ ǥودǱمو Ǩȹكا Ɣال Ȱيȩا
ȧواȅɉا ȸم ǯȿرƪا ȿ ȯوǹالد Ž ǥƘكب ǦولȾȅ دƶ ƑنǱɉمر اǮستƫا.     

Û فǺلȨ منتǲاǧ منافسȅ Ǧواǒ مȯɎǹ ȸ اȅɍتǮماراǧ اǱɉنبيǦ أȿ اǂليǦ: دǹوȯ منتǲاǧ منافسǦ/ 2-أ
ǧاǲنتƫا ȻǾȽ ونȮا  فقد تư ǥودǱ ȸأحس ȿ عرȅ ȰȩأǙ ديǘيȅƂ  ÛǦسȅǘƫا ǧاǲمنت ɂعل ǢلȖال Ȍقȹ

 ǥƘǹɉا ȻǾȽ ȰǶفتضم Ǧƹالقد ǧاǲنتƫان اȮم ȰƠ ǥديدǱ ǧاǲون منتȮد تȩ ȿ  Ǧسـȅǘƫاǣ ديǘيȅ اư
 ǦȮلȾالت ƂǙ.  

                                                 
1  Ȍȩرياȩ ǦيƧر Û يȦار حنȦȢعبد ال ÛǦاليƫا ǧساȅǘƫا ȿ ȧواȅɉا  )ǦندريȮȅɍا  Û Ǧامعيƨالدار اÛ2001  ( ȋ Û215 .  

Ǧلȿالد ȸم Ǧȹمضمو Ƙȡ ȰǱɉا ǥƘصȩ Ǧاليƫا ǧماراǮتȅɍا 

 الودائȮǣ ȜافǦ أȹواعȾا  
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Ƚȿي تلȬ اǺƫاȕر الƔ تنتǰ عȸ اƲراȣ اɉرǣاǳ اǂققǦ عȸ اƫتوȩعǱ Ǧراǒ تقلـȅ :   Ǣعر الȦائدǥ/ 3-أ
ÛǥائدȦعر الȅ    ǧɍمعـد Ǣتقلـǣ رǭǖا تتȾمن ǧصوصا السنداǹ Ǧاليƫا ȧراȿɉعار اȅأن أ ȣȿعرƫا ȸفم

Ƴكلما ا ǥائدȦال ǧɍمعد ǨعȦلما ارتȮف ǦسيȮع ǦريقȖǣ Ǧيȩالسو ǥائدȦال ȄȮالعȿ ǧعار السنداȅأ ǨضȦ
ǴيǶص.  

قـȨ  فقد ينǶرȣ الرǴǣ اǂ اƪارǱيȿÛǦتȾȚر ȻǾȽ اǺƫاȕر Ž عملياǧ اȩɍتراȅ : ȏعر الصرȣ / 4-أ 
ȣالصر ȯمعد țاȦارت ȿأ ȏاȦƳا Ǣسǣ Ȝȩتوƫا ȸع   ƘȢـد تـتȩȿ ǨبǮد يȩ ما Ǧلعمل ȣعر الصرȅ نɉ Û

  .ǣدايǦ مȸ تاريǙ Ǹمضاǒ عقود اȅɍتǮمار
قـود  نȿالتضȽ ȴǺو زيادǥ كميǦ النقود ǣدرǦǱ تنȐȦǺ معȾا ȩيمǦ ال : اȮȹɍماȇالتضȿ ȴǺ حالǦ / 5-أ

عȮـș ȄـاȽرǥ   فȾي  Û أما șاȽرǥ اȮȹɍماȳ1ȇ لȅɊعارالعا Ɂأȿ علɂ أȼȹ اɍرتȦاț اƫستمر Ž اƫستو
ȴǺعار التضȅɊل ȳالعا Ɂستوƫا ȏاȦƳا Ž ɂلǲتت ȿ Û الƩا Žȿ ƙت Ü Ƞللمبال ǦرائيȊال ǥر القوȖǹ رȾȚي
ǥمرǮستƫا.  

ǡ-  رȕاǺƫاǦيȅـتقرار   :السياȅɍا ȳعد ȸم ÜǦيȅالسيا ȣȿرȚال Ǣسبǣ ǰتنت Ɣر الȕاǺƫا Ȭي تلȽƂǙ 
Ɏقȹɍا ȿ ǡȿرƩااǣǧÛ ǧريعاȊالت ȿ ƙȹالقوا ȸȅ ȿأ.  

ǯ-  ǦتماعيǱɍر اȕاǺƫا: ɍا Ž ȰǮتتمȖȑ  ȿ ǥتـرȦال ƙǣ ǫدƠ دȩ Ɣال ǧاƘȢالت ȿ ǧاǣرا Ɂـرǹأ  ȿ Û
  .كǾلȬ تƘȢاǧ اȿǽɉاȿ ȧ العاداȅ ȿ Ûǧلوȫ اɉفراد

         ǭ ɂمار علǮتȅɍر اȕاƯ تصنيف ȸȮƹ كماțواȹأ ǦǭɎ :  رȕـاƯ ȿ ÛمرǮستƫا Ȍơ رȕاƯ  Ȍـơ
  :ȅ ȿنبǾȽ ƙا Ž اƨدȯȿ التاǭ ȿ Û.   ƃالǮاǄ حسȕ ǢبيعǦ اȖƪرصاحǢ اȅɍتǮمار

  أȍناف املǺاطر) :  01( اجلدوȯ رقم 
  طبيعة اƪطر  ǹطر ȍ ȌƸاǵب االȅتǮمار  ǹطر ȌƸ املستǮمر
( نفيذ العقد ت المستثمر ال يستطيع أو ال يريد

  .)ألسباب تقنية أو مالية 
و يغير من جانب واحد في أتيك صاحب االستثمار

  .)عقد االستثمار( الطلبية ) من طرف واحد ( 
  خطر التقديم

( المستثمر ال يستطيع أو ال يريـد أن يـرد   
الذي اسـتلمه  ) العربون ( التسبيقات ) يرجع 

وذلـك فـي حالـة      االستثمار،من صاحب 
  .التخلي أو إلغاء العقد

صاحب االستثمار ال يسـتطيع أو ال يريـد ألن   
  .يدفع

  خطر عدم الدفع

) در( إرجاع  أودفع تحت كفالة أو ضمان ال
  .التسبيقات 

الدفع ال يمكن تنفيذه بالعملة المتفق عليها لفقدانها 
  أو لنقص العملة لدى أصحاب االستثمار

  خطر التحويل

إعادة تقدير في قيمة الدفع مقارنة بعملة 
  المستثمرين

ـ  ) نقود ( انخفاض في قيمة عملة  ة الـدفع مقارن
بعملة أصحاب االستنثمار ، أي انخفاض فير قيمة 

  .العملة المستعملة في الدفع 

  خطر الصرف

أو اقتصادية / أحداث أو اجراءات سياسية و 
  .تمنح المستثمري من تنفيذ العقد

أو اقتصـادية  / أحداث أو اجراءات سياسـية و  
  .تمنح أصحاب االستثمارات من تنفيذ العقد

المخــاطر السياســية و 
  قتصاديةاال

 FAROUK BOUYACOUB ,L'ENTREPRISE ET LE FINANCEMENT  /املصدر       

BANCAIRE,CASBAH EDITION,ALGER,2000,P262.   
                                                 

1  Û عبد الرمحان ȰاعيƧǙŸحر ɂȅحممد مو  Û ȴيȽاȦامȅأɍا ȴعل Ž Ǧيȅȩ تصاد( تصادȩɍللا اȮي ( ) ȓ1Û عمÛ ر دار انȊالن ȿ ǦباعȖلل ȰائȿÛ1999( ȋÛ154.  
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          ǦزئيǱ رȕاƯ ȿ Ǧر كليȕاƯ ƂǙ اȾȦننا تصنيȮƹ ÜرȕاǺƫلتصنيف ا ƙقتǣالسا ƙريقتȖال ǢȹاǱ ƂǙ
 ƃالتا ȯȿدƨا Ž ǦǶȑي موȽ كما:  
  املǺاطر الكلية و املǺاطر اجلزئية) :  02( م اجلدوȯ رق

  اǹɉطــار اجلزئيـة  اǹɉطــار الكليـة
  المرتبطة بالحكومة  المرتبطة بالمجتمع  المرتبطة بالحكومة  المرتبطة بالمجتمع

  الداخلية  الداخلية

  التاميم االنتقائي  االرهاب االنتقائي  المصادرة/  التأميم  الثورة

  الضغوط على الشركات  االضراب االنتقائي  القيادة صراع  الحروب األهلية

المقاطعة القومية للمؤسسة   التضخم  الصراعات العرقية
  )الوطنية ( 

  الرقابة على االسعار

  -  -  لبيروقراطيةاالصراعات   اإلرهاب

  الخارجية  الخارجية

المنافسة بـين الشـركات     الحروب النووية  اإلرهاب الدولي
  المتعددة الجنسيات

  وط الديبلوماسيةالضغ

  القيود على التجارة الدولية  اإلرهاب الدولي االنتقالي  المقاطعة الدولية  الرأي العام العالمي

  التدخل الحكومي  المقاطعة الدولية للمؤسسة  أعباء خدمة الدين المرتفعة  الضغط على االستثمار

ƭلة  –اجلزائر  ةǵال –ǩنمية الصادراȷ ǧ و اȑماȷ االئتم اǧيلأ Û عيدȅɃيد Û وȍاف Ŏد ابɃ عدق/  املصدر 
 . Û  2002 ȋ Û232 جواȷ  02عة Ʈمد ǹيضر ǣ Ûسكرة Û العدد رقم املجÛ العلوم االȹساȹية 

     
مـǱ ȸاȹـǢ الȊـȿ ȰȮ زȿايـا      ơ ɍɍǙتلف عǣ ȸعضȾا البعȐ تصنيȦاǧ الساǣقǽǙ Ǧن يتƏ لنا أن ال 

مȸ كȦاǥǒ اɋداريȿ ƙالقياǣ ȳالرȩاǣـȽ ȿ ǦـǾا    ȻǾȽ اǺƫاȕر عȕ ȸريȨ الرفȸȮƹǦ Ȝ معاȿƨ.  التصنيف
Ȋƫا Ȱح ȿ Ǧايȩالو ȿ ǦǮديƩا ǰȽناƫا ȿ ȧرȖال ȳداǺتȅاǣȜتتس ȿ أن تبدأ Ȱبȩ Ǧليǹالدا Ȱاك ȫالبنو ɂعل ȿ Û

    ȏȿالقـر ƙمǖتـ ƂǙ ǒـوǲالل ȿ ÛاȽمارǮتȅا ǧɍاƭ ǥدائر ȸم ȿ ƙتعاملƫا ǥدائر ȸم țتنو ȿ Ȝȅأن تو
Ǧمنوحƫل اǽ مرɉا ǢلȖن تǙȬ  أن ȼلـ ȸȮƹ ɍ ȿ مرǮستƫا ȧاȖȹ زȿاǲر تتȕاƯ Ǧƣ أن ƂǙ ǥارȉɋا Ȝم Û
  .ǹȿاصș Ž Ǧرȣȿ عدȳ التǖكد يǭǘر عليȾا

  
  : االȅتǮمار يف ǵالة عدم التǖكد

Ưاȕر عديدơ Ûǥتلف ǣاǹتȣɎ الȚرȿ Ûȣȿتزداد اǺƫاȕرŽ ǥ حالـǦ عـدȳ   لȅɎتǮمار أن لقد تبƙ لنا 
الƔ تتميز ǣنقȌ اƫعلوماȿ ǧعدȳ كȦايتȾا ȿتوفرȽا  Ƚȣي تلȬ الȚرȿ التǖكدȹȿ Ûقصد ƜالǦ عدȳ التǖكد

țȿرȊƫا اǾȽ ȴالقرار تقيي ǾǺمت Ȱع Ǣا يصعư ÛȻمارǮتȅراد اƫا țȿرȊƫا Ȍơ Ɣال.  
  : ȿلتقييȴ اȊƫرȿعاŽ ǧ حالǦ عدȳ التǖكد عدǥ أȅاليǢ منȾا 

 .ȿيعتمد علɂ القدراǧ الǺȊصيǦ: التقدير الǺȊصي  - 1
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2 -  ȯالتعاد ȰليƠ : țȿرȊللم Ǵي يسمǾال ȓاȊالن Ž ƅدɉد اƩدد اƷ وȽȿ  ȻمارǮـتȅراد اƫا
 ȓاȊالن Ž تمرارȅɍاǣ . 

3 -  ǥاكاǂا ǡلوȅأ : ǡلوȅأ ȳداǺتȅاǣ"كارلو Ǩȹمو " Ǧلǹالدا Ǧالنقدي ǧعند تقدير التدفقا
 Ž Ƙكب Ȱا فضȽورȖتȿ ǦيȹȿترȮلɍا ǧاǣساƩور اȾȚد كان لȩȿ ǧɍاحتما ȸا مȽرșما يناȿ

 ȳداǺتȅاǦفائق Ǧȩدǣȿ Ǧسرعǣ ǥاكاǂا ǡلوȅأ. 
4 -  ǦيȅساƩا ȰليƠ:   ȸـȮƹ Ɣال ǧاƘȢللمت țȿرȊƫا Ǧǣاǲتȅا Ɂمد ǦيȅساƩا ȰليǶتǣ يقصدȿ

ȼل ǦȹوȮƫا Ǧيȅاȅɉالعناصر ا ɂرأ علȖأن ت . 
5 -  ȴصƪعر اȅ Ȱتعدي ǡلوȅأ : Ȱتعدي ɂعل ǡلوȅɉا اǾȽ ȳيقوȿ رȕاƯ ȄȮليع ȴصƪعر اȅ

ȿرȊƫاȿ ماريǮتȅɍا ǳتراȩɍا Ž țȿرȊللم ǦاليƩا Ǧالقيم Ȱتعدي ȴيت Ǭحي ÛǦȅالدرا Ȱحم ț
حالǦ التǖكد عȕ ȸريȨ اȅتǺداȅ ȳعر ǹصȴ معدǺƞ ȯاȕرǥ عدȳ التǖكد ǣدɍ مـȅ ȸـعر   

 .اƪصȴ العادي للوصوƂǙ ȯ القيمǦ اƩاليǦ للمȊرțȿ اƫعدǺƞ ȯاȕر عدȳ التǖكد
6 -  Ǧحتماليɍا ǧح: التوزيعاɍتقدير ا ɂعل ǡلوȅɉا اǾȽ يعتمدȿ ǧالتدفقاǣ ǦȖرتبƫا ǧɍتما

  Ǧعـȩتوƫا Ǧالقيم ƂǙ ȯالوصو ȸȮƹ ȬلǾǣȿ ÛȨتدف Ȱك ǫȿحد ȋديد فرƠ Ż ȸمȿ Ǧالنقدي
 ǧالتدفقا ȻǾƬ.  
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  إشكالية التمويل  : المبحث الثاني 
         ƫا Ž ȼحمددات ȴȽأ ȿ مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ɂعدما تعرفنا علǣ أن ȯȿاǶنȅ ÛȨǣالسا ǬǶبȹتع ɂعل ȣر

Ȼمصادر ȿ ȼيتƵأ ȿ Ȱالتموي ȳوȾȦم.  

  
  و أƵيتȼ مȦهوم التمويل :اɉوȯاملطلب 
Ƚـي   لعȰ اȮȊƫلǦ الƔ تواȼǱ اƫستǮمر ليسȽ Ǩي ȹوț أȿ زمان ȿ مȮان اȅɍتǮمار ǣقدر مـا          

ÛǦماريǮتȅا Ǧأي عملي ȃاȅأ ȯاƫمار فاǮتȅɍا اǾȽ ȰويƢ مصدر    ǴلȖتصـاديون مصـȩɍا ȣيف يعرȮف
   .ويȿ  Ý Ȱ أيȸ تȮمȸ أƵيتÝ ȼالتم
  :وم التمويلȦهم 1-1

          ȣيعرȰالتموي ȼȹأ ɂعل":  Ûȯاƞ أمد Ɩعƞ ȯŁمصدر مو ǴلȖيقمص ȯو Ƙـǭɉا ȸǣا " :  Ž ȯـاƫا
   ȯاƫا   ȨلȖر ما يǮأكȿ عيانɉا ȸم Ȭلƹȿ Ɩما يقت Ȱك ɂعل Ȩلȕأ Ż ǦضȦالȿ ǢȽǾال ȸم Ȭلƹ ما Ȱصɉا

ɉ Ȱǣɋا ɂعل ǡعند العر ȴƬر أمواǮأك Ǩȹا كاŒ Û   Ȭر مالـǮك  ȼكل ǨولƢ ȿ Ǩمل ȿ ȯاƢ اȹعدǣ Ǩمل ȿ
 Ƒالن ȯوȩ ȼمنȿ Ǧنيȩ Ǿơا اǽǙ ɍن ماɎف ȯوƢ  ȯيقاȿ :» ل ماالǭǖري متȡماال و ȯري متموȡ ȼكل منǖفلي « 

 ÛȰيǘم ȻƘȢتصȿ ȯا ماǽ ا صارǽǙ ɍȿǘم ȿ ɍمو ȯاƹ ȿ ȯوƹ ȰǱالر ȯما ȿ  انǣعنيان متقارƫاȿ ...  "1.  
  :  معƖ التمويŽ Ȱ اȩɍتصاد أما

 ȃالقامو Ž ǒاǱتصاديȩɍا:»  ǥعادǙ ȿأ ǥديدǱ ǥماد ǯتاȹǙ ȿأ ǦيǱتاȹɋا اȾتȩاȕ ǥزياد ǥǖȊعندما تريد من
  :فŒǚا تضǣ ȜرȹاƭاǄ يعتمد علɂ الناحيتƙ التاليتƙ ... تنȚيȴ أȾǱزőا 

1 -  Ǧمادي Ǧاحيȹ : Ǧريȿالضر Ǧاديƫا Ȱائȅالو Ȱأي حصر ك țȿرȊƫا ǳاƱɋ)  Û Ǧنيǣɉا Ǧبيعȕ ȿ عدد
Ǧاليد العاملÛȯاȢȉɉاÛǧɍɇا ...( .  

2 -  Ǧمالي Ǧاحيȹ :   Ɣـي الـȽ Ǧالناحي ȻǾȽ ȿ Û اƬتعماȅا ǦيȦكي ȿ ȯمواɉمصدر ا ȿ ǦȦكل ȸتتضم
 Ȱالتمويǣ ɂ2 »تسم 

 Ȱالتموي ȣكما يعر ȼȹا ɂعل " : Ǧكاف Ǧسȅǘللم ȸمǘي ȿأ ȸا يضمƬɎǹ ȸم Ɣال Ǧالعملي Ȭا تلőاǱاحتيا
Û ǦȦتلǺƫا Ǧاليƫمار  اǮتȅɍعند ا ǥون متولدȮت ǧياǱاƩا ȻǾȽ–    معنـوي ȿمـادي أ–   ǥرȿعنـد د ȿأ

 ȯɎȢتȅɍ3" ا .  
 ǦȦصǣ ȿعام ǥعبار ȼȹأ ɂعل Ȱالتموي ȣيعر ǦǒاȊȹɋ Ǧريȿالضر Ǧاليƫوارد اƫا țموƭ ȸ1ع  ) Ȩلǹ ( ȿأ Û

Ǧسȅǘƫوير اȖلت ȿأ Û Ȱالعم.  

                                                 
  .ȳ (Û  ǯ11  ȋ  Û635 1998دار صادر ȓ1  ÛǧȿƘǣ  Û Û (  سان العرǡلÛ اȸǣ منȚور 1
2  Ûاصرȹ ليمانȅǦميɎȅɋا ȫللبنو ȰǱɉا Ƙصȩ Ȱالتموي Ƞوير صيȖت  ) ȓ1 Û Ǧيǣالعر ǦبعȖƫا Û Ǧردايȡ Û1423   ـȽ2002 ȳ ( ȋ Û37  . 

3 ENCYCLOPEDIE DE LA GESTION ET DU MANAGEMENT ( E.G.M ) ,SAUS LA 
DIRECTION DE ROBERT LE DUFF,DALLOZ,PARIS,SANS DATE ,P403. 
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تتمŽ ȰǮ اƩصوȯ علɂ اɉمواȯ الɎزمǦ للقياǣ ȳعملياǧ اȅɍـتǮمار ȿ كيȦيـǦ    ويȰأن șȿيǦȦ التمكما 
  .Ǚ2دارőاȿ Û توǱيȾȾا ȿ مراȩبتȾا 

  : ȹ ÜستنتƤ ǰلǦ مȸ اƪصائȌ منȾا الساǣقǦ ريفامȯɎǹ ȸ التع
•  ǦȦلȮت ȸيتضم Ȱن التمويǙ. 
• Ȱمصادر للتموي ȫناȽ نǙǧعاȿرȊƫا ȴتقيي ɂصادر يساعد علƫا ȻǾȽ Ǧمعرف ȿ Ûȿ Ü   țتتنـو

  țواȹأ ǥعد ƂǙ صادرƫا ȻǾȽ)  ǬالǮال ǢلȖƫا Ž ȰصيȦالتǣ اƬ ȏنتعرȅ(. 
•  ǦيȹɎعق ǦريقȖǣ ȼتɍتعماȅا ƙتب ǧياȦكي ȿ ȧرȕ Ȱن للتمويǙ . 
•  ǒوǲالل ǡباȅأ ƙǣ ȸا مƵ ȯɎȢتȅɍا ȿ مارǮتȅɍن اǙƂǙ  Ȱالتموي. 
 :الȢرȏ مȸ التمويȽ Ȱو  Ǚن •

-  Ȩلƪا :ا ǥديدƨا ȜاريȊƫا Ǧحال Ž  Ǧالبداي ȸم ǖȊتن Ɣل.  
-  Ȱالعم :ȿ مرǮستƫا ȿأ Ǧسȅǘƫا ȓاȊȹ Ž Ǧتمراريȅا ȿ Ǧمواصل ȰǱأ ȸا مǾȽ. 
 .ǾȽ ȌƸ ȿا لȢرȏ تȖوير Ơ ȿسƙ مȊȹ ȸاȓ اȅǘƫسǦ : التȖوير  -

  Ž مرǮسـتƫا ȿأ ǧماراǮتȅɍا Ǣلصاح ǒواȅ ǦماريǮتȅɍا Ǧالعملي Ž داǱ ȴȾر مȿد Ȱالتموي ǦȦيșن لوǽǙ
 ȼاتǽ حدǢفصاح Ü   اǾـȽ ȿ Û مرǮستƫا ȼا لȽدȩ Ɣال Ǧدمƪا ǧقاȦȹ Ȝليدف Ȱلتموي ǦǱحا Ž مارǮتȅɍا
Ƙǹɉا ȅ ȿ Û مارǮتȅɍا Ǣصاح ȻاƟا ȻودȾعǣ ǒفاȿ ȏرȢل Ȱالتموي ȸع ǬǶنيب Ž Ȱالتموي ǦيƵɉ ȏتعر

 ƃالتا ǢلȖƫا.  
  : ) اƩاجة للتمويل(التمويل  أƵية 1-2

  . ǣالنسبǦ للمستǮمر فǣɎد مȸ تعريف اƩاȿ ǦǱ أȹواعȾا ȮȉǙاليǦ التمويǬǶ Ž ȰبȩبȰ ال         
  :ف اƩاǦǱيتعر

عبارǥ عȸ مȖلǢ لȹɌسان ƟاȻ اƫوارد اƫتاحǦ لȼ يǘدي ƠقيقƴǙ ƂǙ ȼـاȸȮƹ :»   ǒ تعريȾȦا Œǖǣا          
 ȏرɉا ǥلعمار ǦزمɎال ȼاتȩاȕ«3 .  

ادǥ اȿ ǦȖȊȹɉ توȅيعȾا أȿ علـɂ اȩɉـƞ ȿ   ȰعǹǓ Ɩر فاƩاƂǙ ǦǱ التمويȽ Ȱي اƩاƂǙ ǦǱ زي         
  .اǂافǦȚ عليȾا 

  
 Ȱللتموي ǦǱحا Ž يȽ Ǧتصاديȩعناصر ا ǫɎǭ ȫناȽ:  

  .أȿ اǺȉɉاȋ فŽ ȴȾ حاƢ ƂǙ ǦǱويć ȰيȊبȜ رȡباć ȿ  ȴőيلƑ حاǱياȴő اليوميǦ : الȦرد  .1
                                                                                                                                               
1 Ibiden . 

2  Ûƙمɍحممد ا Ÿرȉ» ǂا ǯارǹ ǧالصادرا ȰويƢ Ž Ǧاريǲالت ȫر البنوȿد ǧاȩȿر )Ǧلȩورǣ Ǧليǂا Ǧالتنمي Ȭنǣ Ǧحال Ǧȅدرا(« ǦامعǱ ÛƘستǱما Û  ǥرȮسǣ يضرǹ حممد
 Û2003/2004   ȋ Û129 .  
 .  Ǳ1985 ȳ ( ȋ Û19دƜ Û ǥوƯ ǫتارǥ مȸ اƢǘƫر الدƃȿ الǮامȸ لȩɎتصاد اɎȅɍمي ȓ1  ÛÛ (  اɎȅɋمي دراȅاŽ ǧ اȩɍتصادعاǣد Û عبد اǃ عبد العزيز  3
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2.  Ǧسȅǘƫا :ȯɎȢتȅɍا ȰǱا ȸمÛ وƫا ƂǙ ǦǱاƩد اȉأ Ž يȾف Ƙالتسي ȿ مارǮتȅɍا Ǧاليـƫارد ا. 
3.  Ǧلȿالد :ȜاريȊƫا ȯɎǹ ȸا مȾنيȕموا Ǧدمǹ Ž ȰǮتمƫا اȽرȿلد ǊراȚȹÛ    ǧيـزاȾǲالت ȿ ǧماراǮـتȅɍا

 Ȱالتموي ƂǙ ǦǱحا Ž يȾف ǦتماعيǱɍا .  
 ȳساȩأǦǱاƩا  Ȱللتموي:  
           Ȱللتموي ǦǱاƩا ȴتقسي ȸȮƹ اȾايا منȿز ǥعد ȸم:  

  ويلأȹواع اƩاجة للتم: ) 07( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   من إعداد الطالب/  املصدر 

  
           Ȱللتموي ǦǱاƩا ǧلنا تقسيما Ǵيتض Ȩǣالسا ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم:  

1.  Ǣحس ɂعل ǦتماعيǱا ȿ Ǧتصاديȩا ƂǙ ǦǱاƩا ȴتقسيțوȑوƫمضـمون  :  ا Ǣحس ǦǱاƩا ȴأي تقسي
ȅواǒ كاǨȹ عملياǧ التوزيـÛȜ عمليـاȩ  )   ǧتصاديƱǦد كȰ العملياǧ اɍالعملياÜǧ فȦي اȩɍتصاد 
ǧدماƪا Ƈتقد ȿأ ǯتاȹɋصادر ...)اƫاȿ țواȹɉتلف اǺƞ Ǧاليƫوارد اƫتوفر اǣ ɍǙ ȴتت ɍ  ɍ ȯاƫن اȿفبد
ÛȰي عمǖǣ ȳالقيا ȸȮƹ  ȸا مȽƘȡȿ ȸالتضام ǧعمليا ȸتماعي مǱɍيدان اƫا ȌƸ فيما ǒيȊال ȄȦȹȿ
  . Û فǲميȻǾȽ Ȝ اɉعماŽ ȯ حاǦǱ للماǧȯ اǱتماعيŽ Ǧ الدرǦǱ اƂȿɉالعملياǧ الƬ Ɣا اعتبارا

2.  Ǣحس ɂعل ǦǱاƩا ȴالتقسيǥدȊ   : Ǧريȿرȑ ونȮفقد تǥياƩيد اȩ ɂرد علȦال ɂيبق Ɠح  ) ȫɎȾتȅɍا
 Ȅلبƫا Û( ... سȅǘƫتستمر ا Ɠح ȿǦ Ȱالعم Ž ونȮد تȩȿ Ûف ǦميليȮالت  ȰـǱأ ȸم Ȱللتموي ǯتاƷ ردȦ

 ȿ ȼحيات ƙسƠǙțباȉ ǘللم Ǧالنسبǣ ǒيȊال ȄȦȹ ȿ ǦميليȮمور التɉا ȸم ȼباتȡرȅ Ǧس . 

 للتمويل الحاجة

 ةمدلا الجهة موضوعال

القطاع  قصيرة
 الخاص

القطاع 
 العام

 طويلة اجتماعية اقتصادية

 ةشدال

 تكميلية ضرورية
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3.  Ǣحس ɂعل ǦǱاƩا ȴتقسيƫاǥر :   دȾȉا ǦǭɎǮال ȿأ ȸريȾȊال Ɂتتعد ɍ ǬيƜ ȰǱɉا ǥƘصȩ ونȮفقد ت
 ȰǱɉا Ǧويلȕ يȾف  ǧالسنوا Ɂتتعد Ǭحي Ü ǦمǺȑ ȿ ǥƘكب ǧماراǮتȅɍون اȮد تȩȿ Û. 

4.  Ǣحس ɂعل ǦǱاƩا ȴتقسيƨاǦȾ  :  ȣـدȾف ȋاƪا țاȖالق ȿ ȳالعا țاȖالق Ü ƙاعȖȩ ƙǣ ȧرȦȹ ناȾف
القȖاț اȽ ȯȿɉو مȸ اȰǱ تȖȢيǦ النȦقاȿ ǧ التȮاليف العموميȽƘȡ ȿ Ǧا مȸ اȊƫاريȜ الƔ ترتبǣ Ȕدȿر 

 ȸȮالسȿ ǦǶالص ȿ ȸمɉا Ƙتوف ȸم Ǧلȿالد ...  ǦيـȖȢت ƂǙ ȣدő ȋاƪا țاȖالق ǦǱد حاƱ ƙح Ž
ǱتاȹǙ ȿ ȻمارǮتȅا ǧقاȦȹ Ǣكس ȰǱأ ȸا مȽƘȡ ȿ ȼعوائدال. 

  
  مصادر التمويل:  Ɔاملطلب الǮا

         Ȱمصادر التموي ƂǙ ǒوǲاللǣ ɍǙ Ȱالتموي ƂǙ ǦǱاƩد اȅ ȸȮƹ ɍ    ƂǙ ȴتنقسـ ǥƘـǹɉا ȻǾـȽ Û
ƙسمȩ : ليǹالدا Ȱالتموي)  źاǾال(  Ý يǱارƪا ȿ ليǹالدا Ȱالتمويǣ قصدȹ اǽفما ÛيǱارƪا Ȱالتموي ȿ  

  أȹواع مصادر التمويل):  08( م الشكل رق
  
  
  
  
  
  

  

   من إعداد الطالب/  املصدر 

  
  :    )الǾاź  (التمويȰ الداǹلي / أ 

          ȿأ ȳكان عا ǒواȅ مرǮستƫاعتماد ا ȼǣ يقصد ȿȿ ȼاريعȊم ȰويƢ Ž ȼسȦȹ ɂعل ȋاǹ ÛȼماراتǮتȅا
  .  ȿ اɍدǹاراɉ  ǧرǣاǳ اǂتǲزǥا: ȿ حƹ ƓوȦȹ ȯسǣ ȼنȦسǦƣ ȼ مصدريȸ لǾلƵ ȿ Ȭا 

1 .ǳاǣرɉا  ǥزǲتǂمر : اǮستƫفا ) Ȭلǽ Ƙȡ ȿأ Ȭنǣ كان ǒواȅ(  ȸر مǱأ ȿأ ȏرɉا ȸم Ȝري ȨقƷ عندما
   Ǧحالـ Ž اǾـȽ Ȱستقبƫا Ž ȻمارǮتȅا Ȱلتموي Ȱǹا الدǾȽ زǲǶفي Û ȻارȮتǣاȿ ȼرتȕاƯ ȸم Ǵǣر ȿأ Ȱالعم

ȿ Ûتتعدد ȻǾȽ اƫـداǹيȰ  للقياǣ ȳاȅتǮمارȽا عتمد علɂ مداǹيلȾااƫستǮمر اƪاÛ ȋ أمـا ǣالنسبǦ للدȿلǦ فت
ȸال م ȿ ǧماراǮتȅا ȸا مŏ ȳتقو Ɣال Ǧتصاديȩɍا ǧاȕاȊالن ȯɎǹ Ǣالضرائ ȿ ȳوȅا رȽƘȡ ȿ...  

 مصادر للتمويل

 خارجيةال داخليةال

 االدخاراألرباح المحتجزة  األسهم والسندات االقتراض
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 ǦƵساƫا ǧساȅǘƫا Ǧحال Žȿ ƃالتا ȰȮȊǣ ǥزǲتǂا ǳاǣرɉا ǦȦلȮت ȃ1تقا:  
  

      ǥزǲتǂا ǳاǣرɉاǣ Ȱالتموي ǦȦلȮت  =                            + ǧالتوزيعا ȸم Ȝȩتوƫالنمو ا ȯمعد  
     

   ǳـاǣرɉاǣ Ȱالتمويـ ǦȦلȮت ǡحسا Ž Ȱǹتد Ȱعوام ǦǭɎǭ ȫناȽ أن ƙيتب Ǧقǣالسا Ǧعادلƫا ȯɎǹ ȸم ȿ
لسÛȴȾ القيمǦ اƧɍيǦ لسȿ ȴȾ معدȯ النمو Ʋ ȿصȰ علǾȽ ɂا اƘǹɉ  التوزيعاǧ اƫتوȩعǦ: اǂتǲزȽ ȿ ǥي 

ȿتساǣ ي : ȻمارǮتȅعاد اƫا Ǵǣالر ǦسبȹX  رȚنتƫالعائد ا ȯمعد.  
   ȿ :2فȨ اƫعادلǦ التاليǦ كȸȮƹ ȿ  ȰȮ حساǡ تȮلǦȦ التمويȰ الǾاǣ źاȅتǺداȳ الȦائȐ النقدي اǂتǲز

 źاǾال Ȱالتموي ǦȦلȮز = تǲتǂالنقدي ا ȐائȦال Ǧسبȹ / النقدي ȐائȦال  
Ǭز: حيǲتǂالنقدي ا ȐائȦال Ǧسبȹ = ȐائȦالنقدي ال– ǧالتوزيعا  

  اǺƫصصاǧ اƫعȦاǥ مȸ الضرائǢ+ الرǴǣ اƫعلȿ = ȸ الȦائȐ النقدي 
ȿ يقصد ǣاɍدǹار اȩتȖاǱ țزǒ مȸ الدȰǹ أȽ ȿو امتناț عȸ اȅɍتÛ ȫɎȾأي : أȿ اɍحتياȓ  اɍدǹار. 2

 ȻǾȾف Û ǥƘبȮال Ǧسȅǘƫا ȿ Ȕرد البسيȦال ȰمȊار يǹدɍا ȿ ȫɎȾتȅɍا ȿ Ȱǹالد ƙǣ ȧرȦال ȼȹأ  Ƙـǹɉا
   ɂعلـ Ȱي تعمـȾف Ü Ǧلȿللد Ǧالنسبǣ ǒيȊال ȄȦȹ ȿ ǄɎمستقب ȻمارǮتȅɍ  اƬوǹد ȸم ǒزǱ ارǹدɍ ǖǲتل

: Û كما أن اɍحتياȓ ينقسȩ ƂǙ ȴسـمƵ ƙـا   تǲȊيȜ اɉفراد ȿ اȅɉر علɂ اɍدǹار عوȏ اɍكتناز 
 ȏرȦي  ȯȿɉفا Ü وعيȖالت ȓحتياɍا ȿ باريǱɋا ȓحتياɍا ) Ȭالبن ȌƸ فيما (ȹاȩ  ȯـوƷ Ǭحي Ü Ǌياȹو

 ȓاحتيا ƂǙ ǳاǣرɉا ȸم ǒزǱ ـ واǱـȼ  ت ÛƓ أما النوț الǮاƆ فȾو ǱǙ Ƙȡباري ȿ لȸȮ تضعȼ اȅǘƫسǦ ح
 Ǧتملǂسائر اƪا ȿ ارȖǹɉا ƃالتاǣ ȿ سائرƪا ȸم Ȱتقل.  

ȿ Ž عادǥ ما يلǖǲ اƫستǮمر ƂǙ اɍعتماد علɂ مصادرȻ الداǹليǽǙ Ǧا كاǨȹ اɉرǣاǳ الƶ ƔنيȾـا           
 ǦيǱارƪصادر اƫا ɂعل Ȼاعتماد Ǧحال)  ȏتراȩɍا ( ȼأموال Ȱتعمȅا اǽǙ اȾمن Ȱȩأ.  

  
  
  
ǡ /يǱارƪا Ȱالتموي   :  

 عندماȿ يتضمƤ ȸيȜ اɉمواȯ الƔ يتȴ اƩصوȯ عليȾا مȸ مصادر ǹارǱيÜǦ فيلǙ ǖǲليȾا اƫستǮمر          
 Ǧاليƫا ȼاتǱحتياɍ Ǧليǹالدا ȼي أموالȖȢت ɍأȿ ض عندماȦلي Ǧليǹالدا ȼأموال ȸا عȾ1 ȿ Ûƫحصر ا ȸȮƹ وارد

ƪلا ǦيǱار Ž ȯمواɊ:  
                                                 

1 ƘمنǙ ǣنȽ ȴيȽيدرا  ÛȰمصادر التموي ȯحما Ž ǬديƩر اȮȦال ) ǦندريȮȅɋا  Ûȣعارƫا  ǥǖȊمن Û 1998 ȳ ( ȋ Û86 .    
2  ÛيȦار حنȦȢعبد الǦاليƫا ǥدارɋا ȿ Ȱالتموي ǧياȅاȅأÛ  )ǦندريȮȅɋاÛ ƨدار ا Ǧامعƨديدا  Û ǥ2002  ȳ(ȋ Û 377.  

ȴȾللس ǦيƧɍا Ǧالقيم 

ȴȾللس Ǧعȩتوƫا ǧالتوزيعا 
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  -  ȴȾȅɉا ǧاǽ ǧركاȊال Ž كما ǥديدǱ ȴȾȅصدار أǙ.  
  -  Ǧاليƫا ȧراȿɉا Ǧبورصǣ ȯȿللتدا Ǧلǣاȩ ǧنداȅ صدارǙ Ǧاصǹ ǧياȩاȦات ǦȖȅواǣ ȿأ.  
  -  ȏȿالقر ǦȖȅواǣ.  
  - ǦيǱارƪا ǧاȹعاɋا ȿأ ȴالدع Ȩريȕ ȸع .  
 1 .ɉا ȴȾȅالس ȿاندǧ :   

 /Ⱦـالسȴ :ȿوȽ ȼȹǖǣ ȣيعر ȿ ǦƵساƫا ǧركاȊالǣ ȋاǹ:   ȋمنصـو ǦيƧا Ǧقيمǣ يتميز ǦيȮمستند مل
ƙقيمتǣ ȴȾكما يتميز الس ÛȄيȅǖعقد الت Ž اȾعلي  ) Ǧيȩوȅ ȿ Ǧدفتري( ∗ Û اǶيتعدد أص ȿ  ȴȾـȅɉا ǡ

 ƂǙ أن ȩرار أصǶاǡ اȅɉـÛƘȊȹ ȿ  ȴȾ دȯȿ أȿ مȅǘساȿ ǧد أافرأƱد  دمȸ أǺȉاȽ ƂǙ ȋيǞاÛǧ فق
ȴȾالعائد علي Ǵǣالر Ǣون حسȮي ǧماراǮتȅɍا Ȱا كمصدر لتمويƬتعماȅا ȿأ ǳاǣرɉا ȴتقسيǣ  ȸـȮƹ ȿ Û

ȴȾȅɉا Ȩريȕ ȸع Ȱالتموي ǦȦلȮت ȃياȩ  Ǧالعادي)ȳ( ** ƃالتا ȰȮȊال ɂ2: عل  
      ȳ        =  

  
 Ǭحي :ȴȾللس Ǧيȩالسو Ǧالقيم ȰǮƢ ȃ.    

        ǧ1 ƢǦالسن ǦايŒ Ž ǧالتوزيعا ȰǮ Ƃȿɉا.  
         Ǧاليƫا ȧراȿɉصدار اǙ Ǣتصاح Ɣال ǧفاȿصرƫا Ǧيمȩ ȰǮƢ د.  

 ƃالتا ȰȮȊالǣ ǦȦلȮدد التǶفت Ǩǣاǭ ȯعدƞ اȽƘȢت Ǧحال Ž أما ÛǦتǣاǭ Ǧالسنوي ǧالتوزيعا Ǧحال Ž اǾȽ:  
       ȳ       =     +  ȿ  

  
 Ǭالسنوي ل: حي ȯعدƫا ȰǮƢ ȿ  ǧنمو التوزيعا.  

 تدȑ Ȱǹـمȸ اɉدȿاǧ التمويليـȿ   Ǧ الȊراȩ ȿ ÛǒاǣلǦ للتداǣ ȯȿالبيȽȜي أȿراȧ ماليǦ  :اǧ دــالسن/ 
ȰǱɉا Ǧويلȕ Ǝتعت ȿ Û ƙرفȕ ƙǣ ȧاȦات ǦǣاǮƞ ) ȏقرƫا ȿ ȏقترƫا( Ȝم Ƞبلƫا Ȱأص ȏقترƫيرد ا ǬيƜ Û

 ǥحمدد ǥمد Ž اȾعلي ȨȦمت ǥفائد.   
ƂǙ ƘȊ أن ǾȽا النوț مȸ التمويȰ أȩـȿ Ûȹ  Ȱ اǦȖȅ السنداŽ ǧ معدȯ فائدǥ السندأما تȮلǦȦ التمويǣ Ȱو

ȴȾȅɉا Ȩريȕ ȸع Ȱالتمويǣ Ǧȹقارƫاǣ ǄراȖǹ .                                           
 Ǣƶ صدرƫا اǾȽ ƂǙ ǒوǲالل Ȱبȩ ȿال ȓالنقا ǥتمراعاǦالي:  

                                                                                                                                               
 .Û  ȋ375 مرȅ ȜǱاƫÛȨǣزيد مȸ اƫعلوماǧ أȚȹر ƂǙ عبد الȦȢار حنȦي 1
∗  ǦيȮلƫا ȧحقو ȰǮƢ Ǧدفتري Ǧيمȩ ȴȾيا( للسȕحتياɍاǧ ǥزǲتǂا ǳاǣرɉا Û(  ȯاƫا ȃرا ȧوȅ Ž ȴȾالس țا يباŏ Ɣال Ǧالقيم ȰǮƢ Ǧيȩوȅ Ǧيمȩ ȿ .  

 **ǥمتازƫا ȴȾȅɉا ȿ Ǧالعادي ȴȾȅɉا ƙǣ ȧفر ȫناȽ لȿأ ǥمتازƫا ȴȾȅɉا ǦملƩ أن Ž ȧرȦا الǾȽ ȸمȮي ȿ Û حد ȴƬ  ȿ  Ǧالعادي ȴȾȅɉا Ǧمحل ɂعل ǳاǣرɉا Ȝتوزي Ž Ǧي
 ȼصلون عليǶيȅ يǾقدار العائد الƫ ɂصȩأ   .  

2  Û نديȽ ȴيȽراǣǙ Ƙرممنȅ ȜǱا Ȩǣ ȋ Û81  .   
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  .عليȾا ȩيȴ السنداȿ ǧ الȦوائد اƫترتبǙ ǦمȮاȹيǦ تسديد-
  .ȰȽ اƫستǮمر Ž حالǦ اƫديوȹيɉ ÛǦن ȻǾȽ Ž اƩالȅ Ǧيزيد Ȗǹر عدȳ التسديد -
-Ǧاليƫا ȧراȿɉا Ǧورصǣ رȿا  دŏ مرǮستƫا ǦȩɎع ȿ.  
2 . ȏتراȩɍا ) ȏالقر Ǣلȕ :( ȏالقرǣ يقصد ȿ ȯمواɉا ȸم Ǧموعƭ  ȏالقـر ǢالȖل ȏقرƫا اȾيقدم
ǣعبارǥ أǹرȽ Ɂو مبادلǦ ماǣ ȯوعد تسديد ȩɍ( ȿ Ûتصاد الوȑعيŽ ا(  اȰǣ فائدǥ معينǦ علɂ فترǥ حمددǥمق
 ȿ ȰǱɉا ǥƘصȩ ȏȿرȩ ȸم ȏȿالقر țرȦتت ) Žصرƫئتمان اɍا ( ȰǱɉا Ǧويلȕ ȏȿرȩ ƂǙ.    

1.2 / ȰǱɉا ǥƘصȩ ȏȿالقر : Ȭي تلȽ ȸم ǦموعŎمر اǮستƫا اȾعلي ȰصǶيت Ɣال ȯمواɉي اǾال ȿ ȳيلتز
ȸȮƹ للمستǮمر اȅɍتȦادǥ مǾȽ ȸا النوÜ ǽǙ  țمǣ ȸينȾا اɍئتمان اƫصرȿ ÛȰǱŽفاŏ ǒا Ž فترȩ ǥصيǦ اɉوال

ǦȩرȦمت ǧدفعا ɂعل ȿأ ǥاحدȿ Ǧما دفعǙ ȏȿالقر ȸم ǥائدȦال ȯمعد Ž țا النوǾȽ ǦȦلȮت ȰǮتتم ȿ Û  ȨـȦتƫا
 ȼعلي )Ǧǣوǣالر ȏȿالقر Ǧحال Ž(.  
ȡالبـاǄ مـا    الȖويلǦ اȿ ȰǱɉوفاǒ ما يȦرȼȩ عȸ النوț اȽ ȯȿɉي مدǥ ال: ȕويلǦ اȰǱɉ قرȏȿ ال/ 2.2

 ǢلȖيتțا النوǾȽ  ǧاȹماȑ )ȸȽالر (...ȏȿالقر ȸم ȯȿɉا țالنو ȸم Ǝأك ȼرتȕاƯ ǦǱون درȮل Ûمـا  أ
 ȏمر للمقرǮستƫا ȼي يدفعǾال ǥائدȦال ȯمعد Ž ȰǮفتتم ȼتȦلȮت.   

سـاعداǧ  اɋعاȹـاȿ ǧ اƫ : كما ȸȮƹ للمستǮمر أن يلƂǙ ǖǲ مصادر ǹارǱيǦ أǹرɁ منـȾا          
ǦوميȮƩا Ƙȡ ȿ ǦوميȮƩا Ǆقدياȹ ȴون الدعȮفقد ي Ü )ȯمواɉا Ƈتقد ( ǧعداƫا Ƈكتقد Ɂرǹأ ȯاȮȉǖǣ ȿأ

ȅاǣقǦ حƓ يتسƖ للمستǮمر ) أǱ ȿزǒ منȾا ( ȿ الوȅائȰ اƫاديǦ للقياǣ ȳاȅتǮمار مـا أǙ ȿعȦاȻǒ مȸ ديون 
 ȯاƫصادر اƫ ǒوǲالل.  
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 :خالصة 
  

         Ƭ ǦصɎǺكǾا ا ȰصȦلنل ǨǶد اتضȩ ȓقاȹ Ǧƣ عتقد أنȹـ    ȼتـȩɎع ȿ مارǮـتȅɍا ȳـوȾȦا كم
 Ȱالتمويǣ.  

Û مȸ عدǱ ǥواǢȹان يقرئ انمصȖلǶفȿ Û تعاريعدǥ  ماȕ Žياő نƷمɎ انمȾȦومȿ التمويȰ فاȅɍتǮمار 
 ȿرȽاș تانȅواحي انتدرȹ ǥعد ȸن امɎȮȊي ƙǶلȖصƫا ȸيǾȾف Üɉ Ǧتصاديȩɍا ǥل يلقاعدǣدÜ   مـاȾف
  .ر ǣدȿن ƢويȰ اǮمتتبǣ ƙȖبعضȾما البعȐ فɎ اȅمر
ȿ ǧرياȚȹ ǥعد Ǧƣ ) ǦيȮيȅɎȮال ÛǦيƕȮي ...) الǾمار الǮتȅɍا ȫلوȅ سرȦت ȴيت Ǧو عمليȽ ȸـا  مƬɎǹ

 ǥمرǮسـتƫا ǦǞيƬا ȸا مȽون مصدرȮي Ɣال ȿ Ǧريȿالضر Ǧاليƫوارد اƫا ȸم Ǧموعƭ ȰيȢȊت    Ǩـȹكا ǒـواȅ
كاȩɍتراȏ أǣ ȿبيȜ اǙ ȿ ȴȾȅɉصدار أȿ مǹ ǦȾǱ ȸارǱيǦ  اȿ مدǹراő ااőاɉرǣاǳ اǂتǲزǥ أȿ مȸ احتياȕي

ǧالسندا  ǥƘصـȩ ونȮد تȩ ǧتراȦل ǦحɎȦال ȿ Ǧالصناع ȿ ǥارǲكالت ǢȹواǱ ǥعد Ǧالعملي ȻǾȽ ȰمȊت ȿ Û
ȰǱɉا Ǧويلȕ ȿأ ǦȖȅمتو ȿعوائد أ ȿ ǳاǣأر ȨقيƠ وȽ Ǧالعملي ȻǾȽ ȏرȡ ȿ Ûȏراȡأ ȿ  رȾȚد تȩ Ɂرǹأ

ơ دȩ ȿ للعيانȼعن ɂȦȿ Û ت ǧحمددا ȸم ȫناȽ ȸȮلÛمرǮستƫا Ȕضب   ÛȰǹالـد ȸم ǧدداǂا ȻǾȽ تتعدد ȿ
Ƚ ÛاȽƘȡ ƂǙ Ǣالضرائ ÛǥائدȦعر الȅ Ûǧعاȩالعمليالتو ȻǾ ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹر داȕاƯ نȿر دƢ ɍ Ǧ.  

            Ûțـوȑوƫا Ǣتلف حسـơ يȾف ÜɁرǹأ ƂǙ Ǧحال ȸتلف مơ Ȱلتموي ǦǱاƩلنا أن ا ƙكما تب
ÛǥدȊال  ȿ ǥدƫـو  اȽ ا ماȾمصادر من ǥعد ȸم ȼعلي ȰصǶتȹ Ƙǹɉا اǾȽ ÜȰا التمويǾȽ ȸم ǥيدȦستƫا ǦȾƨا

    Ǣلـȕ ȿأ ǧالسـندا ȿ ȴȾـȅɉصدار اǚك ǦيǱارǹ مصادر ȿ ارǹدɍا ȿ ǥزǲتǂا ǳاǣرɉي كاǱارǹ
 ȰȮل ȿ ȴالدع ȿ ǧاȹعاɋا ȿأ ȏȿمصالقر ǧلبياȅ ȿ ǧياǣاƶصـادر در اƫا ƙǣ مر أن يوزنǮستƫا ɂفعل 

ƫاتا ȼل Ǧح.      
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البنوك وحمددات متويل 
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 : قدمةم

  
أحلـȿ   Ǩ حرمǨ اɍحتȮـار Û  ȿاȅɍتǮمار أحلǨ يعǦ اɎȅɋميǦ اɋكتناز ȿلقد حرمǨ الȊر         

ǦȦريȊال ǦنافسƫاÛ ȿ اǣالر Ǩحرم ȿ  ǨأحلÛǴǣالر  ȿǾȽا اɉǹƘ    مرǮأي فرد يريـد أن يسـت ȣدȽ وȽ
ر ȻǾȽ اɉمواȯ دȿن أن ينقȌ مـȸ حقـȼ   أموالȰǣ Üȼ أǱȿدǧ مȅǘساȽ ȿ ǧيǞاǧ تقوȳ مقامǣ ȼاȅتǮما

ǧساȅǘƫا ȻǾȽ ƙǣ ȸم ȿ Ûǒيȉ :   Ƈتقـد ȿ ǧراǹـدƫا Ǣلƨ ǥƘǹɉا ȻǾȽ ǨǞȊȹǊǖف ÜǦميɎȅɋا ȫالبنو
 ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȼرتȩار ما أȕǙ Ž ǧماراǮتȅɎل ǦزمɎال ȯمواɉا.  

          ȸا عȽيزƹ ماȿ Ý ǧرȾș كيف ȿ Ý ǦميɎȅɋا ȫلنا البنو Ɨا تعǽفما Ý Ɂرǹɉا ȫي البنوȽ ما ȿ
 Ý ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ɂمار لدǮتȅɍا ǧحمددا ȴȽي أȽ ماȿ Ý اȾويلƢ ȠلصيǞȅأ Ȭتل Ǧ  ǦـǣاǱɋا ȯȿاǶنȅ

  :عنȾا ȿ عȸ أǞȅلǦ أǹرǾȽ Ž Ɂا الȦصȰ الǾي ȩسمناƂǙ Ȼ مبƵ ƙǮǶا 
         ȯȿɉا ǬǶبƫا: ǦميɎȅɋا ȫالبنو ÜȮيȽ ȿ ȳوȾȦم ƂǙ ȏالتعر ȼلɎǹ ȸلنا مȿحا ȿ Ȍصائǹ ȿ Ȱ

  أȽداȿ ȣ أȹواț البنȬ اɎȅɋمي
         ƆاǮال ǬǶبƫا : ȿ مارǮتȅɍا ȿ Ȱمي للتمويɎȅɋا ȳوȾȦƫا ɂعل ȣنتعرȅ ǬǶبƫا اǾȽ ȯɎǹ ȸم
  . ɂ اƫعايƘ الƔ يضعȾا البنŽ Ȭ حسباȩ ȼȹبȰ أن يتȩ ǾǺرارǣ ȻاȅɍتǮمارليȽǾǹǖاȿ Û ع صيȠ الƔعلɂ ال
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   وك اإلسالميةالبن: املبحث األول
  

     ȿÝ أȹواعǹȼصائصȼ  ي أȽȴȽ ام Ýȿ تȖورȻما Ƚي أȴȽ مراحÝ ȿ ȰاɎȅɋميمȾȦوȳ البنȬ ما Ƚو          
   : ǾȽا اƫبǬǶ مȼ ȯɎǹ ȸعلي يȅǲǢنǾȽا ما 

  ȯوɉمية : املطلب اɎȅɋا ȫهوم البنوȦم  
           ȳاليـو ǨǶاليد أصـب Ȝǣأصا ɂتعد عل ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ǩȹعدما كاǣ    Ž ȴـȾر مȿد Ǣتلعـ

Ɏȅɋا ȯȿالد ǧتصادياȩاǦمي.  
  :و ȹشőǖا ǩعريȤ البنوȫ اɎȅɋمية 1-1

         ǨǶلقد أصب  ǧɎعامƫار اȮفɉا ȿ ǒراɉا ȴȡر ȻارȮȹǙ ي أحدɉ ȸȮƹ ɍ Ǆاȉمعا Ǆعاȩاȿ ǦميɎȅɋا
اȦȹسـتورز   (Ǧ ــمȿ ȸكالالǾي صدر تصنيف الƔ كاǨȹ تتنبƬ ǖا ƞستقبȰ مȚلـÛȴ لȸȮ ال ǦاƫتȊائم

 Ɔئتماɍللتصنيف ا Ǧيƫالعا ȄفƘȅ( ǖǣ ȣصارƫن اǦميɎȅɋا  ǧدياǶالت ǦȾǱواƫ اȾلȽǘي Ȝȑȿ Ž Ǩاتǣ
Žصرƫا țاȖالق Ž Û كماǧأكد  ɂعل ǥدǱ Ž Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭالبن ȸم ǥأنتقارير صادر   ȣصـارƫا

ǦميɎȅɋا  ȼسبتȹ ما ɂعل ǽواǶتȅɎل ǦǶȉ40مر ƂǙ 50 %  ǧـاراǹدɍا ȸام ǦميɎـȅɋ   Ž Ǧيـƫالعا
عدد  أن ƂǙ اɎȅɋميŽǦ حƙ تǣ ƘȊياȹاǧ اŎلȄ العاȳ للبنوȿ ȫاȅǘƫساǧ اƫاليǦ  Ǧالسنواǧ العȊر اƫقبل

 Ǧاليƫا ǧساȅǘƫاȿ ȣصارƫاǦميɎȅɋا  Ƞلǣ267 ȳعا ȯɎǹ 2001 ȴǲƜ ȳȯأصو   Ƞلـǣ262   مليـار
 .ƞȿƂǙ 23 %1عدƴ ȯو ȿصȰ  دɍȿر

         ǧمعلوما ȻǾȽ  ɂعل ǥادرȩ ȫالبنو ȻǾȽ أن Ɓللعا ǨبǮتȿ Ûȳمي اليوɎȅɋا Ȭالبن Ȝȩاȿ Ȍơ Ǧليȿأ
 Ý ميɎȅɋا Ȭالبنǣ قصدȹ اǽفما Üالعصر ǧɍاȮȉǙ ȿ ǧدياƠ ǦȾǱموا Ý ورȖت ȿ رȾș كيف ȿ                 

  : ǩعريȤ البنوȫ اɎȅɋمية 1-1-1
          ȌƸ التعافيما Ȑعǣ مي فسنوردɎȅɋا Ȭصر تعريف البنƩا ɍ ȯاǮƫا Ȱبيȅ ɂريف عل:  

البنȬ اɎȅɋمي مȅǘسȹ ǦقديǦ ماليǦ تعمȰ علǡǾǱ ɂ اƫوارد النقديǦ مȸ أفراد اŎتمȿ ȜتوșيȾȦـا  «/ 1
 Ž اȽوƴȿ اȾيمȚتع ȰȦȮي Ǆɍفعا ǄاȦيșارتوȕǙ  Ǧمɉا ǡعوȉ ȳدƸ اƞȿ ǦميɎȅɋا ǦريعȊلل ǥستقرƫالقواعد ا

     ȿ « . 2يعمȰ علɂ تنميǦ اȩتصادياőا
ȿتوșيȾȦا  اɉمواȜ ȯلتǲمي يǦمصرفالبنȬ اɎȅɋمي مȅǘسǦ « :يعرȣ الدكتور أمحد النǲار ǣـǖن / 2

Ž ǄاȦيșا تو ȧاȖȹ ȳدƸ اƞ ǦميɎȅɋا ǦريعȊمي لɎȅɋا ȰافȮالت Ȝتمƭ ǒناǣȿ Ȝȑȿȿ Û Ȝالتوزي Ǧعدال ȨقيƠ
  3 .»ر اɎȅɋمي ااƫاŽ ȯ اƫس

                                                 
1 http://icmkw.org/print.php?id=259&cat=avo_news  
2 http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/011c3vvv.htm 

3 Ûأمحد ȰيƤ »  ǦميɎȅɋا Ǧاليƫا ǧساȅǘللم Ǧالتنموي ǦȦيșالو )Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭالبن Ǧحال Ǧȅدرا  («Û  Ûزائرƨا ǦامعǱ ÛƘستǱ1996ما Û ȋ104 .  
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3 /ȹǖـǣ ȼامي محود فيعرفȅ أما الدكتور ȼ: » ȹȬل  ǦسȅǘƫصرفاƫاǦي   ǦافـȮǣ ȳا القياȾمتȾون مȮت Ɣال
ǹاصـǦ  لȊريعǦ اȅɋـɎميǦ  أȮȉاȯ العمȰ اƫصرǽ ȿ Û ŽلȬ علɂ أȅاȃ التوافȿ Ȩ التمȊي مȜ أحȮاȳ ا

ƫ Ǧالنسبǣاح اȹ ȸم ȳو معلوȽالعنوان  ي ȿأ Û ȰȮȊال ȿأ Û ȴȅɍما كان اȾـا مǣالرǣ Ȱالتعام Ǧحرم Ǧ«.1    
4/ » Ɏȅɋا Ȭو  ميالبنȽم Ǧمالي ǥǖȊن Ȱتعم  ȯـاƫا ǥدارǚǣ Ǵǣالر ȨقيƠ ȣدȾتست ȿ ÛميɎȅǙ ارȕǙ Ž

ǣ Ǆɍد حاعحاȯ  ǄɎفع ȿǣتصȩا ǥدارǙ Ȱș Ž Ȱعد فعǦادي Ǧليمȅ «.2   
مȅǘسǦ مصرفيǦ تعمȰ علǡǾǱ ɂ النقـود مـȽ :   ȸو  البنȬ اɎȅɋميǽǙن ȸȮƹ القوǣ ȯان          

عȖاȴȽ فوائدȿ Û يقوǣ ȳتوșيف ȻǾȽ اɉمواȿ ȯ اȅتǮمارȽا ȕǙ Žار اɉفراد Ȗǣرȧ متنوعǣ Ǧدȿن أن يلتزǣ ȳا
 ǥسارƪا  Žȿأ Ǵǣالر Ž ǦاركȊƫا ȃاȅأ ɂعل ǦميɎȅɋا ǦريعȊال.  

          ȻƘȡ ȸمي عɎȅɋا Ȭيز البنƢ Ȍصائǹ ȿ ǧيزاư لنا Ǵيتض Üتعاريف ȸم Ȼاȹكرǽ ما ȯɎǹ ȸم
  .ما ǣعدمȸ اȅǘƫسǦ اƫصرفيȅȿ ÛǦنتعرǙ ȏليȾا ǣالتȦصيȰ في

  :ȹشǖة البنوȫ اɎȅɋمية 1-1-2
           Ǧـنȅ صرƞ مرȡ Ǧمدين Ž Ǩيمȩأ Ɣال Ȭتل ǦميɎȅɋا ȫللبنو ǦǣرƟ ȯȿأ Ȱ1963لع   ǨـƠ ȳ

 ȴȅا ǨƠ ارǲالدكتور امحد الن ȣراȉǙ " Ǧليǂار اǹدɍا ȫنوǣ "  ȸمـ ȯمواɉا ȜƤ Ž اȽرȿد ȰǮيتم ȿ
 ÛǦحملي ǧعاȿرȊم Ž اȽمارǮتȅاȿ Ǧالقري ȰȽأ    ǡاǶأصـ ȿ Ȭالبنـ ƙـǣ ȴيقس ȼعلي ȰصǶتƫا Ǵǣالر ȿ

  Ûǧـنواȅ Ǧعǣأر Ɂوȅ ȳتد Ɓ Ɣال Ǧǣرǲعمر الت ȯɎǹ ǄراȽاǣ ǄاحاƱ Ǧǣرǲالت ȻǾȽ Ǩد عرفȩ ȿ Ûȯمواɉا
 ȸريǹدƫعدد ا Ƞلǣ 17560فقد ƞ رǹمد Ƞموعبلƭȼ 40944  Ǧنȅ مصري ȼنيǱ1963  Ž Ƞليبل ȳ

 Ǧنȅ1967  :251152  ر أيǹمد Ƞبلƞ1828375   ــǣ تقدر ǥزياد Ǧنسبǣ مصري أي ȼنيǱ
1330 %  ȿ ȸريǹدƫ4366لعدد ا %  ǥرǹدƫا ȯمواɉا țموŎ.3   

         țȿرȦعدد ال Ƞلǣȿ ÛǧاعاȖالق ȿ ǧاǞȦتلف الƯ ȸليون مƫا ǒɎعدد العم Ƞلǣ Ǧالسن ȄȦȹ Ž ȿ :
 ǄاƘȢص Ǆفرعا ȸريȊع ȸر مǮأك ȿ ǥƘكب Ǧ4تسع ȯȿɉ حد Ȝȑȿ ديدȊف الȅɊل ȸȮلȿ Û  ǦـǶǱاȹ ǦǣرƟ

  ǦميɎȅɋا ȫللبنو Ǧȅالسيا Ȱǹتد Ǣسبǣ.  
          Ǧنȅ Ǩا عرفǾȽ عدǣ1971   ǥزارȿ ȣـرȕ ȸا مǾȽ كانȿ صرƞ تماعيǱɍاصر اȹ Ȭنǣ ǒاȊȹǙ

 ȴȩون رȹالقا ɂقتضƞ Ǧȹزاƪ66ا  Ǧ1971لسن  ǄاǒاȖع ȿأ ǄاǾǹأ ǥائدȦالǣ Ȱوز التعامƶ ɍ Ǭحي   .  
Ǧنȅ ǥدǶتƫا Ǧيǣالعر ǧماراɋا Ž ȿ 1975  Ž صادر ȳوȅمر ǢǱوƞ ȿ21  ȃ1975مار   ǒɂـȊȹأ

  .ǣنȬ دŸ اɎȅɋميȽȿ Ûو ȩائƂǙ ȴ يومنا ǾȽا 
                                                 

1  ȸǣ زȿلعزǣ Ûت «عليȩɍر اȮȦال ǥ عاصرƫتصادي اȩɍر اȮȦال ƙǣ Ǧصرفيƫاȿ Ǧالنقدي Ǧȅللسيا Ǧȹمقار Ǧȅمي دراɎȅɋصادي ا« Ûزائرƨا ǦامعǱ ÛƘستǱما Û1994  Ûȳ
 ȋ102 .  

2 http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/011c3vvv.htm 
  .Û2000 -2001 ȋ Ûȳ141 ماǱستǱ ÛƘامعǦ اƨزائرÛ »اɎȅɋمي  اȩɍتصاد Ž اƫصرŽز اȾƨا رȿد «Ǝȕ Ûي ȅعد 3
4  ȯɎǱ وǣحممد ا ÛميɎȅɋا ȫالبنوÛ Ǧ) ا ÛزائرƨÛ ǡتاȮلل Ǧنيȕالو Ǧسȅǘƫ1990ا  ( ȋ Û46 .   
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 Ǧنȅ ȯɎǹ ȿ1977  يȽ ȫنوǣ ǦǭɎǭ Ȅيȅǖت Ǩعرف:  
 * ɂعل Ǧموزع Ɔوداȅ ȼنيǱ ƙيɎم Ǧتȅ ȯاƧرأǣ السودان Ž ميɎȅɋا Ȱفيص Ȭنǣ600  ȴȾȅ ألف .  
 *ƣ ȯاƧرأǣ مصر Ž ميɎȅɋا Ȱفيص Ȭنǣ ɂعل Ǧي موزعȮر أمريɍȿد ƙيɎم Ǧيȹ80ا  ȴȾȅ ألف . 
  . ǣيǨ التمويȰ الȮويǣ ƔرأƧاƦ ȯسǭɎǭ ȿ Ǧون مليون دɍȿر أمريȮي * 

 Ǧنȅ أي Ǧالسن ȄȦȹ Ž Ź 1977كما    Ǧعـǣأر Ȼـدرȩ ȯاƧرأǣ ǦميɎȅɋا ȫللبنو ƃȿاد الدƠɍا Ȅيȅǖت
 Ǧنȅ Žȿ Ɔدينار أرد ƙيɎال 1979م Ǩلمȅأ Ǧعملي ǧدأǣ Ǧايȡ ƂǙ Ǩدام ȿ اكستانǣ Ž Žصرƫا ȳاȚن

1984  ƃالتا ȯȿدƨا ȼكما يبين:  
  يبƙ مراǵل أȅلمة النȚام املصريف يف ǣاكستاȷ ):  03( اجلدوȯ رقم 

Ǹالتاري  Ȱراحƫا 
  1979/يوليو 1/6
1 / 8  /1979  
1 / 1  /1980  
  1980/ يوليو /  1
1 / 9 / 1981  

12 / 10 / 1982  
2 / 11 / 1982  
  1984يسمƎ د

ƙوي للمزارعǣرɎال Ȱالتموي ȨبيȖت ǒدǣ. 
ȸساكƫا ǒوي لبناǣرɎال Ȱالتموي ȨبيȖت ǒدǣ.  

Ǧلȿالد ǧساȅǘƫ ǳاǣرɉا ǦƧتقاƫمار اǮتȅɍا ǧاداȾȉ ȳاȚȹ ȨبيȖت ǒدǣ.  
Ǧيȹȿالتعا ǧمعياƨا ȿ ȸوي للصياديǣرɎال Ȱالتموي ȳاȚȹ ȯوƽ.  

ƙǱتاǂا ǡɎȖلل ǦسنƩا ȏȿالقر ȳاȚȹ ǒدǣ.  
ǥسارƪاȿ ǳاǣرɉا Ž ǦاركȊƫا ȃاȅأ ɂعل ȣصارƫا ƙǣ ǢلȖال ǨƠ Ȝالودائ ȳاȚȹ ǒدǣ.  

 Ǧǣضارƫا ǧاداȾȉ Ž Ǧاريǲالت ȣصارƫمار اǮتȅا ǒدǣ.  
Ǧتقف عقب Ǩȹكا Ɣال ƙȹالقوا Ȱا تعديȾبǱوƞ Ɣال Ǧاليƫا ȿ Ǧصرفيƫا ǧدماƪون اȹاȩ رȿصد  

 ɋا Ǧاليƫا ȿ Ǧصرفيƫا ǧالعمليا ȨبيȖت ȳأما ǦميɎȅ.  
  ȋ Û143 طȅ ɃƎعد Û مرجȅ ȜاȨǣ : املصدر 

          Ǧنȅ ميɎȅɋا ȣصرƫون اȹاȩ يران صدرǙ Ž ȿ1983    Žصرƫا ȳاȚالن Ǩلمȅأ ɂعل Ȍȹ يǾال
 Ǧنȅ Ž ȿ1991   ǦكـƎال Ȭنǣ وȽȿ زائرƨا Ž ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ Ȱيتعام Ȭنǣ ȯȿأ Ȅيȅǖت ȣعر
  .اƨزائري 

ɋا ȫالبنو Ǩلقد عرف ȿ ȣصرƫو اȽ ميɎȅǙ Ȭنǣ ȯȿأ Ȱلع ȿ ÛǦيǣرȢال ȯȿالد Ȱƽ Ǆعاȅاȿ ǄاراȊتȹا ǦميɎȅ
  Ǹتـاريǣ ȟسمبورȮل Ž Ǧليȿالد ǦميɎȅɋا ȫالبنو ȳاȚنǣ Ǧضǣالقا ǦركȊال ƃȿمي الدɎȅɋر   12اǣأكتـو

1978 Ǹتاريǣ ميɎȅɋا ȯاƫدار ا Ȅيȅǖت Ź ȿ Û27  ǦويليǱ1981  ـمليارǣ درȩć ȯاƧرأǣ سويسراǣ
ɍȿي دȮر أمري.  
  
  :Ƚيكل البنوȫ اɎȅɋمية و ǹصائصها 1-2

          ȜميǲكȻƘȡ ȸع ȻيزƢ ȌصائƝ ȿ ȼǣ ȋاǹ ȰȮيŏ ميɎȅɋا Ȭيتميز البن ǧساȅǘƫا:  
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  : Ƚيكــل البنوȫ اɎȅɋمية 1-2-1
فȾو يقوȮǣ ȳافǦ  البنȬ اɎȅɋمياɎȅɋميǦ اƫستعملǦ مȕ ȸرȣ دȿاȿ Ƞ ǧ اɉيǱ ƂǙاǢȹ الص         
 ȕارǙعơ ɍ  ȸرƔ ǯاǧ المليȽا مȸ العȿƘ الودائǦ ȡȿ Ȝاǣاǧ اƨاريسلياǧ اƫصرفيǦ اǹɉرɁ مȸ اƩمالع

نȿ Ȭ باȳ للعناȅباȿ Ǆ مɎئماǄ لȕɌار الم ȅيȮون ميالتاƃ فان اƬيȰȮ التنȚيȊ ÛǣȿريعǦ اɎȅɋميǦالȩواعد 
اصـŽ Ȱ علـȴ اɋدارȿ ǥ تنȚـيȕ Ȝ    ȴبيعتȼ الɎرǣويǾȽ ȿ ÛǦا ɍ يعƗ أŒا ǣعيدǥ عȸ التȖور اƩموافȨ يت

 ǧساȅǘƫا.  
          ƂǙ ȏنتعرȅ ȿيميȚالتن ȰȮيƬا ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ǧوعȅمو ȼǣ Ǩامȩ Ɣال  ȧـرȦأن ال ƙيتبȅ ȿ Û

 ȻǾȽ ǦȦيșȿ ȿ ÛǦويǣالر ȫالبنو Ž اƬ انȮم ɍ حتما Ɣال ǦرعيȊال Ǧǣاȩالر ǦǞيȽ ودǱȿ وȽ Ǵȑالوا ȿ ȯȿɉا
 Ž ȸمȮت ǦǞيƬالبنا ǦاركȊم ȫالبنو ȯأعما Ǧبȩمرا ȿ ǒراɉا ǒداǣǙ ȿ ǧياȩاȦتɍا ȿ العقود ǯǽاƴ Ȝȑȿ Ž ȫو

 ȳعد ȸكد مǖالت ȿزȿاƟاȽ  ǦريعȊد الȿحد.   
 ȮافȰ اǱɍتماعيȽ ȿ Ûي Ƙȡ موǱودǥكما يتضمȽ ȸيȰȮ التنȚيمي للبنȬ اɎȅɋميÜ دائرǥ الت         

صلǦǶ التامƙ التعاȿ Ɔȿ مصلǦǶ الزكـاȿ ǥ  م: ȽƘȡ Žا مȸ البنوȿ Ûȫ تتضمȻǾȽ ȸ الدائرȩ ǥسمƵ ƙا 
ǦتماعيǱɍا Ǧدمƪتاȿ Û Ɂلنا مد ƙبȳتماȽا  ȬالبنɎȅɋا   ȯأمـوا ȜـƤ Ǧفعملي ÛتماعيǱɍا Ǣȹاƨاǣ مي

 قـȼ تالزكاǥ مȸ مȾاȳ الدȿلǦ اɎȅɋميȿ Ǧلȡ Ž ȸȮياȻǾȽ ǡ الدȿلǦ أǾǹ البنȬ اɎȅɋمي اȾƫمǦ علɂ عا
  .ليوزȻǾȽ ț اɉمواȯ علɂ مستǶقيȾا 

يرياǧ تاǣعǦ لرئاƭ ǦȅلȄ اɋدارÛǥ فǱ Ƃǚاȿ ǢȹمǾȽ ȯɎǹ ȸا اƬيɎȹ ȰȮحȘ تواǱد ǦǭɎǭ مد         
ȿ نȿارȊستƫاȮȅ دǱتو ǦرعيȊال Ǧǣاȩالر ǦǞيȽ   ȻǾـȽȿ ÛǦالعامـ Ǧديريƫا ȿ Ǧالعام ǥدارɋا ȿ ǥدارɋا Ǧرتاري

  :اǥƘǹɉ تتȦرƂǙ ț عدǥ دȿائر 
ȿ مɎǹ ȸلȹ ȼتبƙ الȦرƙǣ ȧ ...منȾا الصناعي ȿ التǲاري  ȿ يتȦرƂǙ ț عدƭ ǥاȖȩ :ǧɍاț اȅɍتǮمار-

ȅɍا Ǣاليȅأȫالبنو ȸا مȽƘȡ Ž ȿ اȾمار فيǮت.  
- Ǧصرفيƫا ȯعماɉا țاȖȩ : Ȱالتعام ȳعد Ž ȫالبنو Ǧقيǣ ȸتلف عơ ȿ Ǧالعادي Ǧاليƫا ǧɎعامƫا Ž ȰǮتتم ȿ

Ȧال ȻǾȽ ǧاȕاȊȹ Ǧبȩمرا ȿ Ȭالبن țȿفر ǥدارǙ ȰمȊت ȿ Û ǥائدȦالǣ    Ȅلـƭ Ǧـȅياȅ Ȝمـ ɂȉلتتما țȿر
  .رȿ Ûǥ يوفر ǾȽا القȖاț اɉمواȯ الƷ ƔتاȾǱا Ȗȩاț اȅɍتǮمار اɋدا

-Ǧالعام ǥدارɋا:  ƂǙ țرȦتت ȿÛǦيȹوȹن القاȿǘȊال ȿ Ǧداريɋن اȿǘȊال ÛǦاليƫن اȿǘȊي الȽ ȿ ȳساȩأ ǦǭɎǭ  ȿ
ǣ ȳتقو Ȩما يتعل ȿ ÛǦركزيƫا ǧاǣساƩا ȿ Ǧزينƪاǣ Ǧتعلقƫا ǧاȕاȊالنȬالبن ȯعما ȿ ǥدارɋن اȿǘȊǣ Ȱك ȿ 

 Ȕما يرتبǦيȹوȹن القاȿǘȊالǣ.  
- Ɏعɍاȿ Ǣالتدري ȿ ǫوǶالبȿ ȔيȖǺالتȳ  : تـد ȿ ǬǶالبǣ ȳالقيا Ž ȰǮا يتمȾامȾم ȿيرǢ  ǧـاراȕǙ 

  Ɓالعـا Ȝم Ȱالتواص ȨقيƠ ȿ Ǧاليد العامل Ɂمستو Ȝرفǣ Ǵتسم ǥالدائر ȻǾȾف ÛȳɎعɍاȿ ȔيȖǺالت ȿ Ȭالبن
   .اƪارǱي 
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رƑيƩ مجلƩ اǗدراة

 إدارة الفروع

  ƴوǯǽ اƬيكل التنȚيمي لبنȬ إɎȅمي :) 09( كل رقم الش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المستشارون
 هيئة الرقابة الشرعية 

  رة سكرتاریة مجلس اإلدا
 اإلدارة العامة للرقابة

 المدیر العام 

التخطيط و البحوث 
 التدریب و االعالم 

قطاع األعمال  اإلدارة العامة التكافل االجتماعي  قطاع االستثمار
المصرفية

 البحوث الفنية

التخطيط و 
 المتابعة

التنظيم و 
 التدریب

 ماإلعال

 شؤون مالية

حسابات 
 مرآزیة

 شؤون إداریة

 الزآاة

التامين 
التعاوني

خدمات 
اجتماعية

 استثمار صناعي

 الخزینة

شؤون 
 إداریة

شؤون 
 العاملين

 مخازن

 صيانة

 حفظ

 إنشاءات

 شؤون قانونية

إدارة  التحقيقات
 الرأي

حسابات  ودائع
جاریة

أوراق 
تجاریة

 ادخار

 خدمات مصرفية

 المراقبة

 استثمار تجاري

 ستثمار زراعيا

مشارآات و 
نشاط حرفي و 

 خدمي

اƨزائرÛ اȅǘƫسÛ Ǧ)Ǧالبنوȫ اɎȅɋميحممد اǣو Û ȯɎǱ :المصدر 
ǡتاȮلل Ǧنيȕالو Û1990  ( ȋ Û66. 
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  : ǹصـــائȌ البنȬ اɎȅɋمي 1-2-2
ȹستǺلƭ ȌموعǦ مȸ اƫميزاǧ  أنمȯɎǹ ȸ التعاريف الƔ أȿردȹاȽا Ž اȖƫلǢ الساȮƹ ÜȨǣننا          

  : عȻƘȡ ȸ منȾا البنȬ اɎȅɋمي  Ƣيز
1 . ǥائدȦالǣ Ȱالتعام ȳـا(عدǣالر:(  

ــل          ــأآلون  ǁ : قــال اهللا عــز وج الــذين ي
الربوا ال يقومـون إال آمـا يقـوم الـذي يتخبطـه      

من املس ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثـل   نالشيطا
فمن جـآءه   حرم الربا و أحل اهللا البيع و الربوا 

موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمـره إىل اهللا  
  ǀ 1 و من عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خلدون

ميحق اهللا الربا ويربي  ǁ : قال اهللا عز وجل         
  ǀ 2  الصدقات واهللا ال حيب آل آفار أثيم

 ȻǾȾفȴȽأ Ý اǣلنا الر Ɨا يعǽفما ÛميɎȅɋا Ȭللبن ǥميز  
الزيادȿ ǥ النموȿ Û يقاȯ رǣا الȊيǒ أي زاد ƴ ȿا ȿ Û الراǣيȽ Ǧي الزائدȿ Û ǥ الرǣـوǥ   : لرǣا Ž اللǦȢ يعƗا

ȏرɉا ȸع ȜȦ3ما ارت .  
 Ǆرعاȉ ȿ : ǣلو حالر ȿ ȼنسǱ ȸم ȼر منǮكǖǣ ويǣر Ȝيǣ وȽ اɎǱɉ ǊɍȰ4 .  

  Ȝتباي Ƙȡ ȸم ȯاƫا Ȱأص ɂعل ǥزياد ȼȹǖǣ ȬلǾك ȣيعر ȿ5 .  
   ȴينقس ȿاȳرǂا اǣلر  ƂǙ :  
 نÛ كǖن تقوȯ لȌǺȊ أيدسدتȽو الزيادŽ ǥ الديȸ مقاȰǣ اŽ ȰǱɉ ال ȿ:  )النسيǦǞ (  رǣا الديون - 1

ǾƬ ȿا النوț أǭار ǥƘȖǹ علɂ حياǥ اȹɋسان أǹرɁ مȜ زيادŽ ǥ الديǥ  ȸتقضي ديƗ عليȬ أȿ أǱلƫ Ȭد
   ...ȽƘȡ ȿا ȹ ȿزț صȦاǧ التعاȿن ȿ اƫساعدŽ ǥ الȊدȿ ǥ العȦو مȸ حمو 

2 -  țا البيوǣر :ȿ  ȿأ ȼاتǾل ȳرǂصلي اɉا اǣالر ƂǙ Ǆاǣاǣ ǴتȦي ȼȹɉ ȸȮلȿ ȼاتǾل ɍ ȳحر țوȹȼȹɉ  ديǘي
 ȸيǾالل ƏȢالȿ ǦالȾƨا ƂǙ ǦريعȊما الȾرمƠمɎȅɋا Ǧي Ûƙسمȩ ƂǙ ȴينقسȿ : ȰضȦا الǣرȿ ǒا النساǣر  ȿ Û

Ƶأحد Ž ǥزياد Ȝم ƙلǮƫا Ȝبيǣ ȣيعر Ƙǹɉا اǾȽ ɂعل ȯلوƩا Ȱفض ȼȹǖǣ ȣفيعر ǒا النساǣأما ر ÛاȰǱɉا 
أصناȣ حرمتȾا  ȅتȽ ȿǦناȫ . عند اƠاد اƨنȄ  وزƙƙȹȿ علɂ الديŽ ȸ اȮƫيلƙ أȿ اƫعȿ فضȰ ال

الȿ ǢȽǾالȦضȿ Ǧالقمȿ ǴالȊعȿ Ƙاƫلȿ ǴالتمرÛ فȦي كȰ صنف مȻǾȽ ȸ : الȊريعǦ اɎȅɋميȽ ȿ Ǧي 
                                                 

1  Ǧيɇا Û ǥالبقر ǥورȅ275. 
2  Ǧيɇا Û ǥالبقر ǥورȅ276. 
  . Û 1998 ȳ ( Û ǯ14 ȋÛ304صادرÛ دار  ȓ1 Ƙǣ Ûǧȿ( عرǡ ال ناسل ÛمنȚورȸǣ ا 3
   4  Û Ȼرǣوȅ ǳور مصباȹمياɎȅǙ ورȚمن ȸم ǦميɎȅǙ مارǮتȅا ǧركاȉ  )ȓ1 اȅالر Ǧسȅǘم Û ǧȿƘǣ Û Û نȿرȉاȹ Ǧـ 1425لȽ2004  ȳ ( ȋ Û26 .  

5  Û ȯɎǱوǣ محممد ȜǱرȅاǣȨ Û  ȋ21 .  
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 ȼȦصنǣ صنف Ǧمبادل ȳرƷ ȣصناɉاȿ يȿالتسا Ȝم ɍǙ Ȑǣالتقا.  
  ǦمȮƩاȿ النقود țواȹأ ȸم țوȹ ماȾف Ȕفق ȃللقيا ƙأدات ǦضȦال ȿ ǢȽǾال ȸم Ȱو اعتبار كȽ اǾȽ ȸم.  

  .Ⱦƨالȿ ǦالƏȢكȰ مȸ القمȿ Ǵ الȊعȿ Ƙ اƫلȿ Ǵ التمر مȸ أȰǱ اǱتناǡ افيما ȌƸ أما 
2 . ȳراƩا ǢنƟ ȿ ȯɎƩاǣ ȳلتزاɍا:  

احلق بالباطل و  تلبسواو ال  ǁ : لقال اهللا عز وج         
  ǀ 1  تكتموا احلق و أنتم تعلمون

يأيها الذين آمنوا اتقـوا   ǁ : قال اهللا عز وجل         
  ǀ 2 اهللا وآونوا مع الصادقني

ɍȿن البنȬ اɎȅɋمي Ƚو Ɵسيد لȩɎتصاد اɎȅɋمي علɂ ارȏ الواȜȩ فȾو ملتزȳ التزاȳ مȖلـƞ Ȩـا     
   .)اȿ ȯɎƩ اƩراȳ  أي التȦريǦ) ƙǣ Ȩ اɎȅɋميǦ لȊريعȹصǨ عليȼ أحȮاȳ ا
بنȬ التسـتر عـȸ   فȕɋ ȸȮƹ Ɏاراǧ ال Ûاɍلتزاǣ ȳالصراحȿ Ǧالصدȿ ȧالوȑوǳ يفȾو ملتزǣ ȳاȯɎƩ أ

 Ûƙمع țȿرȊم ǧلبياȅ ȼما حرم Ž مارǮتȅɍا ȿ ǧɎعامƫا Ž ȈȢال ǢنƟ أي ȳراƩا Ǣنǲتǣ ȳو ملتزȽȿ
ƪا Ǧصناع Ȱكتموي ȰǱ ȿ عز ǃا    ǢنـƟȿ ǄɎǮكالقمـار مـ Ǧرمǂا ǡلعاɉا Ǧرعاي Ž ǦاركȊƫا ȿمور أ

ǡǾȮال  ȿǦȹياƪا.  
3 . Ȭالبن Ž ƙالعامل Ɂلد ȋاǹ رȮف Ɨتب:  

ابتغ فيمـا آتـاك   و  ǁ :قال اهللا عز وجل          
اهللا الدار اآلخرة و ال تنسى نصـيبك مـن الـدنيا و    

رض أحسن آما أحسن اهللا إليك و ال تبغ الفسـاد يف األ 
  ǀ 3 إن اهللا ال حيب املفسدين 

وما خلقت اجلن و اإلنـس إال   ǁ :قال اهللا عز وجل          
مـن رزق و مـا أريـد أن    ليعبدون ما أريد منـهم  

  ǀ 4 يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
أن ȽـƸ  ȻǾتلف عȸ اɉفȮار اƫوǱودǥ لدɁ العاملŽ ƙ البنوȫ اǹɉرÛɁ حيـȿ  Ǭ اƫعتقد ǾȽا الȮȦر  

ÛاȽدȿحدȿ ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȳاȮأح ȿ ǦميɎȅɋا ǥالعقيد ȸم ǦقǮار منبȮفɉعـز   ا ǃ Ȭلƫا أن اȾمن ȿ
ǱȿȰ Ȕفق ȏرɉا Ž ونȦلǺر مستȊأن الب ȿ Û.  

                                                 
1  Ǧيɇا Û ǥالبقر ǥورȅ42 . 
2  Ǧيɇا Û Ǧǣالتو ǥورȅ119 . 
3  Ǧيɇا Û Ȍالقص ǥورȅ77 . 
4  Ǧيɇا Û ǧارياǾال ǥورȅ )56 - 58 . ( 
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ن Ž البنȬ اɎȅɋمي ƟعلƸ ȴȾضعون ƂǙ رȩاǽ Ǧǣاتيǹ ǦوفاǄ مـɋ  ȸيديولوǱيǦ الƔ يتبناȽا العاملوفȻǾȾ ا
Ǚ Ǆعياȅ ȿ ǡالعقاƂ  ǡواǮال.  

4 . ǥالزكـا ǒأدا:  
وأقيمـوا الصـالة وآتـوا     ﴿ :قال اهللا عز وجل           

  ǀ 1 الزآاة وارآعوا مع الراآعني 
إن الذين آمنـوا وعملـوا    ǁ :قال اهللا عز وجل           

الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا الزآاة هلم أجـرهم  
  ǀ 2   عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون

Ǩ الزكــاǥ حƓ تدفǣ ȜصاحǢ اƫاȯ لتȢيƘ موȦȩـȼ مـȸ   فرȑ حرمǨ الȊريعǦ اɎȅɋميǦ الرǣا ȿ لقد
  .اȅــتǺلȼȦ فيــȼ الــǾي اǃ مــاȯ تȮــديȿ Ȅ اكتنــاز اɉمــواƂǙ ȯ اȅــتǮمار    

ȿ  Ž ɂلǲتت ǦيمȚع ǦمȮƩ ǥالزكا ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ǨبǱȿأ : ȃرȡȿ ȜتمŎا ǧبقاȕ ƙǣ ȰافȮالت ȨقيƠ
ɉا ƙǣ ȸالتضام ǳȿفرادر Û  Ȝتوزيـ Ž ǦاركȊƫاȿ ǥالزكا ǒأدا ȼعلي ǢǱفالوا ȜتمŎا اǾȽ ȸعنصر م ȼȹɉȿ
Ɏعم ȯأموا ǥئزكاȴȽƘȡȿ ȼ ȿون دȮت ɍ ƓلحȜتمŎا ǒنياȡأ ƙǣ Ǧ   ȻǾـȽ ميɎـȅɋا Ȭللبن ǧندȅأ ȿ Û

ƃاƩا اȹعصر Ž ǦميɎȅɋا Ǧلȿالد ǡياȢلل ǦمȾƫا   ǥدائـر ȸـمȑ Ȱǹيد ǥالزكاǣ ȋاǹ ȴسȩ ȌصǺف Û
  . Ȱ اǱɍتماعي كما رأيناŽ Ȼ اƬيȰȮ التنȚيمي للبنȬالتȮام

5 . Ǧالتنمي Ž ǦƵساƫا:  
يا أيها الـذين آمنـوا ال    ǁ :قال اهللا عز وجل          

حتلــوا شــعائر اهللا وال الشــهر احلــرام وال اهلــدي وال 
القالئد وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رهبـم  

جيـرمنكم شـنآن    ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا وال
قــوم أن صــدوآم عــن املســجد احلــرام أن تعتــدوا  
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا علـى اإلمث  

  ǀ 3والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب  
يعمȰ علɂ ما فيȼ اƘƪ لȿ ȼ للمǲتمǣ ȜصǦȦ عامɍ ȿ Ǧ يعمȰ علɂ ما يضر النـاȿ Ûȃ   البنȬ اɎȅɋميف

تنميǦ ليȄ عȕ ȸريȨ اȩɋراǣ ȏالȦائـدÛǥ  لȾوداتƲ ȼو اȜ ƭصاديȿ ǦيوƤ ȼǱيتيǦ اŽȩɍ التنم ȴيساȽȽو 
 ƙلȮȉ Ǿǹǖت ǥƘǹɉا ȻǾȽȿ ÛǧماراǮتȅɍا Ȩريȕ ȸا عƴǙȿ:  

 ǥرȉباƫا ǧماراǮتȅɍاري: اȊƫا Ž ǥرȉمبا ȼيف أموالșتوǣ Ȭر البنȉأن يبا Ɨيع ȿȜ .  

                                                 
1  Ǧيɇا Û ǥالبقر ǥورȅ43 . 
2  Ǧيɇا Û ǥالبقر ǥورȅ277 . 
3 ƫا ǥورȅǥائد Û  Ǧيɇ02ا . 
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 ǥرȉباƫا Ƙȡ ǧماراǮتȅɍا : Ȭنا البنȽǾǺيت ǄاȮريȉ   Û ǧماراǮـتȅɍا Ž ǄاƵمسا ȿ ȯمواɉيف اșتو Ž
  .  ǾȽ ȿ Ûا ȿفȨ مبدأ الȢنǣ ȴالȢرȊ ȳاركǦ تȮون عادلÜ Ǧ حيǬ يتǶمȰ الȊركاǒ الرȿ Ǵǣ اƪسارǥ معاȿƫǄا

 ȯɎǹ ȸم Ǧالتنمي ȨقيƠ Ž ȴȽيسا ȿ Ǧلȿحما ƙǣ Ȩتالتوفي ȿ Ǵǣالر ȴيȚتمـاعي    تعǱɍالعائـد ا ȴـيȚع
 ȯɎǹ ȸم ȬلǾك ȿ ÛȼاريعȊƫحم ȿ ارȮحتɍا ȸم Ǧتصاديȩɍا ǥياƩا Ž Ǧر السلبيȽواȚال ɂعل ǒالقضا Ǧلȿا

كǾلȬ حماȿلǦ توزيȜ الǮرǥȿ علƤ ɂيȜ أفراد اŎتمȜ  مȯɎǹ ȸ اȽɍتمـاǣ ȳاȊƫـرȿعاȿ    ǧ... اɍكتناز
 ǦȖȅتوƫا ȿ ǥƘȢالص.   

  أȽداف البنوȫ اɎȅɋمية وأȹواعهـا :  Ɔاملطلب الǮا  
  

2-1  ɋا ȫداف  البنوȽميةأɎȅ :  
          ȸم ȯɎǹ ȳوȾȦمي مɎȅɋا Ȭالبن ƙتب ȼصائصǹȿ لناȹأ ǥعد ȨقيǶلت ɂيسع ȼÛȣداȽا ما  أȾمن
ƹا ما يزȾمن ȿ اȽاي ȸم ȻƘȡ Ȝم ȫترȊولبن ȫ.  

 ƃالتا ȰȮȊال Ǣحس ȣداȽɉا ȻǾȽ ȴنقسȅ ȿ :  
  اɎȅɋمي البنȬأȽداف  :) 10( الشكل رقم 

  
  د الطالبان إعدم: صدر امل

  
  :أȽداȣ رئيسيȽ Ǧي  ȽناǽǙǦǭɎǭ ȫن مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ الساȨǣ يتضǴ لنا أن  

  :اƬدȣ اȩɍتصادي/ 1
عȻƘȡ ȸ مȸ البنـوǱ ȫعلتـȼ    اɎȅɋمي التعامǣ ȰالȦائدǥ الƸ Ɣتŏ Ȍا البنǙƇ Ȭن ǹاصيƠ Ǧر         
ɂيسع  ȸدر مȩ Ǝاك ȨقيƠ ƂǙȯɎǹ ȸم ǧماراǮتȅɍا :  

Ǒوالدين ǑƼقاƛال ƻالهد  Ǒاالجتماع ƻالهد 

  بنوǁ اǗسǚمية الƻ أهدا

ǎخرƊ ƻداǋƊ   ƻالهدǐاالقتصاد 
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1. ǲȊديتɍا ɂفراد علɉا ȜǹȾتوعيت ȿ ارȴ  Ȭتل ǢلƟ Ɠير حǾالتب  ȳعدǣ ȴȾلوكȅ يدȉترȿ ȼياتǣاƶǚǣ
 ȿ ȯمواɉا ȃȿǗر ȴا يتȾȦيșتو. 

توȅيȿ ȜتوزيȊȹ Ȝاȕاتȼ علɂ كافǦ فǞاǧ اŎتمȜ مȸ اƩرفيȿ ƙالصناț الصȢار ƂǙ الصناț الȮبار  .2
 ǧɍاŎتلف اƯ Ž ȿ )ارǲالت ÛǦيالصناعيǦ ( ....  

  :ȹتائǰ عدǥ منȾاقȨ مɎǹ ȸلƷ ȼ راȅɍتǮماǣالبنȬ اɎȅɋمي اǙ ȳن ȩي         
1.  ǦالȖالب ȯمعد ȸم ȐيȦơ ƃالتاǣ ȿ ȰȢȊال Ǣمناص Ȩلǹ. 
2. ȳماɉا ƂǙ Ǧالتنمي Ǧلǲعǣ Ȝا يدفƞ ȯȿالد Ȭتصادي لتلȩɍالنمو ا ȯمعد ǥزياد. 
 .القضاǒ علɂ اȅɍتȿ ȯɎȢ اɍحتȮار .3
4.  Ǧنافسƫاǣ تصادي يتميزȩا Ȕحمي Ȩلǹ ǦȦريȊال )ǧاȿدɉا ȸم Ȱالتقلي  ȿ سادȦالȿ ǦيȕراȩȿƘالب

ǥوȉالر(...  ǦعالȦال Ǧنافسƫاȿ )ǯتاȹɋا ƙسƠ ȿ ȸحسɉا Ƈتقدǣ Ǵتسم Ɣال.(... 
5.  ƂǙ ǥرȮبـتƫا ǧالتقنيا ȯاǹدǙ ȿ ǦǮديƩا Ȱائȅالو ȴتعمي ȿ ǧعداƫا ȿ ǯتاȹɋا ǧاȿر أدȊȹ
 .فتراȩ ǧصǥƘ  تمعاŽȿ ǧاŎ لȬت

 .Ǧ الصȿ ǥƘȢ اƩرفيǦ ازدȽار الصناع .6
  :اƬدȣ اǱɍتماعي/ 2

Ȩ اȅɍتǮماراȿ ǧ ما ƶنيȼ مȸ عوائدÛ فȾو يȾدȣ كǾلƠ ƂǙ ȬقيـȨ أȽـداȣ   يǱ ƂǙاƠ Ǣȹق         
 ǥعد ǦتماعيǱاȯɎǹ ȸم :  

1.  ǥالزكا Ȩتوز: صناديȿ ǧاȩالصد ȿ ǥالزكا ȜƤ Ž Ȭالبن ȴȽيسا Ǭيحي  ɂعلـ ȯعاد ȰȮȊǣ اȾع
 .مستǶقيȾا 

بادراǧ اƘƪيȅ Ǧواǒ كاȹـŽ Ǩ اƫناȅـباǧ أǣ ȿـدŒȿا ǽȿ    ÛلȬ عȕ ȸريȨ اǦ:ƫ اɉعماȯ اƘƪي .2
ɂر اليتامȿد ȿ ȃدارƫا ȿ ǧياȦȊستƫا ǒكبنا ǦيƘƪا ȯعماɉا Ž ǦاركȊƫاȿ... 

3.  ȣوȩالو ȿ ǦميɎȅɋا Ƙȡ ȿ ǦميɎȅɋد اɎالب Ž ƙسلمƫا ȯحواǖǣ ȳتماȽɍا ȴȾبȹاƛ  ȿ ǒالسـرا Ž
 ǒالضرا. 

4. Ʃا ȏȿالقر ƇتقدǦسن. 
  :Ǚن اȽتماȳ البنȬ اɎȅɋمي ǣالتنميǦ اǱɍتماعيƸ Ǧلف ȹتائǰ عدǥ منȾا         

1.  ȜتمŎأفراد ا ƙǣ ȸالتضامȿ تماعيǱɍا ȰافȮالت ȸو مǱ Ȩلǹ. 
 .رȔǣ العƙǣ ǦȩɎ الȊعوǡ اɎȅɋميȿ ÛǦ تقويتȾا  .2
3.  ȿ ǧدراǺƫاȿ Ǧƹرƨكا ǦتماعيǱɍا ȰاكȊƫا ȸم ȰالتقليȅردالعنوȊالت ȿ Ǧ. 
4. ȦơȐي ƙساكƫا ȿ ǒقراȦعدد ال ȿ ÛǦميɉا ǧɍمعد . 
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3 /Ɨالدي ȿ ŽقاǮال ȣدƬا:  
            ƂǙ ȣـدȾي Ǧدينيـ ȿ Ǧقافيǭ ȣداȽأ ǦمǮتماعي فǱɍا ȿ تصاديȩɍا ȼدفȽ ǢȹاǱ ƂǙ  Ȭالبنـ

  :تǶقيقȾا مȯɎǹ ȸ ل
1.  ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȼار ما حددتȕǙ Ž Ǆدائما ɂي يبقǾال ȿ ȼلعمل ȼتȅارư. 
2. ɋا Ȱائȅȿ اȾواعȹتلف أǺƞ ȿ ȳɎع )Ǧالسمعي ÛǦالبصري. ( .... 
3. ǘƫاƢ Ȭا البنȾيقيم Ɣال ǧاȿالند ȿ ǧراÛاȾيمȚتن Ž ȴȽيسا Ɣال ȿأ  ǧاȅالدرا ȯɎǹ ȸم ȬلǾك ȿ

 ǢتȮال ȿ ǫوǶالب ȿ .... 
          Ɨالدي ȿ ŽقاǮال Ǣȹاƨاǣ ميɎȅɋا Ȭالبن ȳتماȽن اǙǓ ȼل Ž Ȱار تتمǭ:  

 .ƙǣ اƫسلمŽ ƙ حد ǽاȴő أȅ Ü  ȴȽƘȡ ƙǣ ȿواɎǒميȹǦتȊار الǮقافǦ اȅɋا .1
2.  ȯاŎا Ž Ǧاصǹ ȿ ÛȳɎȅɋا ȴتعاليǣ ǦميɎȅɋا Ƙȡ ȿ ǦميɎȅɋد اɎالب Ž ȜتمŎقيف أفراد اǮت

    ǧفـاɎتǹɍا ȿ اȾتسـتعمل Ɣالـ ǦميɎȅɋا Ƞالصي ȿ ǧاȿدɉاǣ فرادɉا ȣرŇعŁتĄ Ǭحي Üتصاديȩɍا
 ǧاȿدɉا ƙǣ ȿ اȾينǣ ǥودǱوƫا Ɂرǹɉا Ǧاليƫا. 

3.  Ȝȩالوا ȏار ɂا علȽسيدƟ ȿ ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȨبيȖتصادي( تȩɍا ȯاŎا Ž.( 
4 /Ɂرǹأ ȣداȽأ:  

           ÜɁـرǹɉا ȫالبنو Ȝا مȾفي ȫترȊي Ɂرǹأ ȣداȽأ Ǧƣ Üكرǽ Ǧقǣالسا ȣداȽɉا Ȭتل ǢȹاǱ ƂǙ
 Ž ȰǮتتمȿ :ي مɉ الرئيسي ȣدƬا Ǝتعت Ɣالعوائد  ال ȿ ǳاǣرɉساȅǘ Ǧ   . 

  : أȹواع  البنوȫ اɎȅɋمية  2-2
          ȸا مȽƘȡ ȰǮا مȾلǮوالبنمȫǹȿ țتتنو ȿ ي تتعددȾف ÜااȾȕاȊȹ Ȝȅعدما توǣ Ǧص Û ȸȮƹ ȿ ȼȦتصني

ȸم  ǦȦتلƯ țواȹأ ƂǙ اياȿز ǥعد:  
          țواȹɉا ȻǾȽ ȴنقسȅ ȿ ƃالتا ȰȮȊال Ǣحس :  

  اɎȅɋمية ȫوالبنع ȹواأ :) 11( الشكل رقم 

  
  علɂ املراجȜ املذكورة ȅاǣقاǄ دǣاالعتما د الطالبان إعدم / املصدر

  طبيعةال ƺرضال  حجم النشاط

  البنوǁ اǗسǚمية  عأنوا

  قوانيǇ الساƑدةال  ملكيةال  الجƺراƼية الحدود
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  :Ƚي للتقسيǽǙ ȴن مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ الساȨǣ يتضǴ لنا أن Ƚناȅ ȫتǦ زȿايا          

1 /ǦرافيȢƨد اȿدƩا Ǧيȿزا :  
          Ɣال Ǧليȿد الدȿدƩا Ȭي تلȽ ǦرافيȢƨد اȿدƩاǣ قصدȹقتȯȿالد ƙǣ ȴا   سǾـȽ ȯɎـǹ ȸم ȿ Û

  :اƨاȸȮƹ Ǣȹ تقسيȴ البنوȫ اɎȅɋميȹ ƂǙ ǦوعƵ ƙا 
Û  فنǲد أȡلǾȽ Ǣا  ǙليȾا ميȿالƔ يȮون حمȊȹ ȰاȾȕا Ƚي الدȿلǦ الƔ ينت: Ǧ حمليɎȅǙ ȫ Ǧميوǣن .1

 ȴǲƩا ǦـــȖȅمتو ȿ Ǧليǂا ȜاريȊƫا Ž ȌتƸ ȫالبنو ȸم țالنو . 
 )مقرȻ اǱɍتمـاعي  ( ǙليȾا مييتعد ȊȹاȾȕا حدȿد الدȿلǦ الƔ ينت ȿالǦ :Ɣ دȿليɎȅǙ ȫ Ǧميوǣن .2

 ȼيامȩ ȿأ Ǧلȿالد Ȭتل Ž ǦتوحȦƫا ȼكالتȿ Ȩريȕ ȸما عǙ اǾȽ ونȮي ȿ Û Ɂرǹأ ȯȿد ǥعد ȰمȊلي
  .ȰȮȊǣ مباȉر ǣـاȅɍتǮمار 

2 /ȏراȡɉا Ǧيȿزا:   
         ȿ Ȋȹ ȯاƭ وȽ ȏرȢالǣ Ɨعȹاȓ عمليا ɂعل ǢلȢي ȿ ȸمȾي يǾال Ȱعم ȿ ǦǭɎǭ يȽ ȿ ÛȬالبن ǧ

 țواȹأ:  
 .أŒا تتǺصŽ Ȍ اƫيدان الصناعي  أي: صناعيǣ ǦالدرǦǱ اȫƂȿɉ وǣن .1
  . Ƚȿنا يȢلǢ علȊȹ ɂاȕاőا اŎاȯ الزراعي ȿ كȰ ما يȊملȼ: فɎحيǣ ǦالدرǦǱ اȫƂȿɉ وǣن .2
ير ȿ أي أŒا تركز ƭمȰ أعماƬا Ž اƫبادǧɍ التǲاريǦ كالتصـد : Ɵاريǣ ǦالدرǦǱ اȫƂȿɉ وǣن .3

 .اȅɍتƘاد 
3 /ȓاȊالن ȴǲح Ǧيȿزا:   

         łت ÛȬا البنŏ ȳيقو Ɣال ǧمقدار العملياȿ ȴǲح ǢسǶف  ȸمـ ȴǲƩا ǦȖȅمتو ȿ ǥƘȢص ƂǙ ȴقس
 Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸم ȴǲƩا ǥƘكب ȿ ǦȾǱ:  

1. ǥƘȢص  ȿأȴǲƩا ǦȖȅا :  متوȾئɎعدد عم ȿ Û ȴǲƩا ƘȢص ȿ دȿا حمدȾȕاȊȹ ونȮي Ɣي الȽȿ
 .حمدȿد  

Ƚȿي الƔ تقوǣ ȳاȅتǮماراǺȑ ǧمǦ تتȖلǢ أمواȯ كبǥƘ لǾلƱ Ȭـد رأƧاƬـا    : ȴǲƩ كبǥƘ ا .2
 ǄداǱ Ƙكب ǒɎعدد العم ȿ Û اőاȕاȊȹ Ȝȅتو ȿ ارȊتȹاǣ تتميز ȿ ǄداǱ Ƙكب. 

   :بنȬزاȿيȕ ǦبيعǦ ال/ 4
1. Ǳتما Ǧاعي :ȹاƨا ɂون علȮا يȽأي أن تركيزǢ تǱɍما Û تصاديȩɍا Ǣȹاƨا ȸم ȼر منǮاعي أك

ȡ ونȮا فيȾȑتماعي  رǱɍا ȸالتضام ǥاعدȩ Ȝيȅتو. 
2. Ǧتصاديȩيدان : اƫا ɂا تركز علŒأ Ɩعƞتصاديȩɍا   ɂي تسـعȾف ÛتماعيǱɍا Ǣȹاƨا ȯاƵǙ نȿد

  . Ơ ƂǙقيȨ اكȩ Ǝدر مȸ اɉرǣاȿ ǳ العوائد 
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5 /ǦيȮلƫا Ǧيȿزا :  

          Ɨتع ǦيȮلƫا ȿ ǡاǶأصȬالبن ȯاƧا رأƵ ƙوعȹ ƂǙ اȾقسمȹ ȿ Û:  
  .  ما أȿ ǦȾƨ ȿاحدǥ حينما يȮون رأƧاƬا ưلوȫ كلياǄ للدȿلǦ:  رديǦف .1
2.  ǥمتعدد  : ȫلوư اƬاƧأي أن رأ  ȿ Û ǧسـاȅǘم ȿأفراد أ ȿأ ȯȿد Ǩȹكا ǒواȅ ǥعديد ǧاȾƨ

ȫترȊم ȿأ ȔتلƯ ȫالبنو ȻǾȽ ȯاƧون رأȮي. 
6  /ǥالسائد ƙȹالقوا Ǧيȿزا:  

          ȿال ƙȹي القواȽ ǥالسائد ƙȹتعمالقوا ƔǦميɎȅɋا ȫا البنوȾمنȑ ȔȊتن ȿ Ȱ ǦǭɎǭ يȽ ȿ Û : 
(  الȢرŸ اȳƃ اƫاسود فيȾا النȚالبنوȫ اɎȅɋميǦ الƔ تنŽ ȔȊ الدȯȿ يȿتضǦ : ȴ قواƙȹ الȢرǣيال .1

ǥائدȦالǣ Ȱالتعام Ǵي يسمǾال ȳاȚزائري) النƨا ǦكƎال Ȭكبن Û. 
ǹ ȿ ÛـɎȅǙ  ƘميالƔ تعمȚȹ Ž Ȱاȳ ماȹ ƃعŏ Ɨا تلȬ البنوȫ اɎȅɋميȿ Ǧ :اɎȅɋميǦقواƙȹ ال .2

 .ǣاكستان Ǚȿيران : مǮاȯ علǾȽ ɂا 
ن والقـاƞ ȹا Ƣليȼ الȊريعǦ اɎȅɋميǦ مȜ ما ƹليȼ  البنȬ اɎȅɋميȽو أن يعمȰ : اƙȹ اƪاصǦوالق .3

Žصرƫل اȿالد ȬلتلǦ  اǾȽ ɂعل ȯاǮم ȿ : ȫرƴالدا Ž ƃȿمي الدɎȅɋا ȣصرƫا .  
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متويل االستثمار يف حمددات :  الثانياملبحث 
 د اإلسالميااالقتص

 ياǧلقد ȅبȿ Ȩان عرفنا البنوȫ اɎȅɋميŒǖǣ Ǧا عبارǥ عȸ مȅǘساǧ مصرفيǦ تقوƛ ȳميȜ العمل         
 Ǧاليƫا )ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ Ûȯمواɉا ȜƤ  (... ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȼرتȩار ما أȕǙ Ž.  

          ǧاȿدǖǣ Ɨعȹ اǽا فماȽي مصادرȽ ما ȿ Ý Ɂرǹɉا  ǧاȿدɉا ȸع ȼȩرȦما ي ȿ Ý ǦميɎȅɋا Ȱالتموي
 Ý ȼȢي صيȽ ما ȿÝ Ƞالصي ȻǾȽ ȯتعماȅاǣ Ȭالبن ȳيقو ȃاȅأي أ ɂعل ȿ  

تلȬ أǞȅلȅ ǦنǶاȯȿ اǱɋاǦǣ عنȾا ȿ لǣ ȸȮعدما ȹتعرȣ علɂ مȾȦوȳ اȅɍـتǮمار Ž اȩɍتصـاد            
  .اɎȅɋمي 

   ȯوɉهوم: املطلب اȦوي مƢل Ʈمار وǮتȅاال ȼǩمي دداɎȅɋيف االقتصاد ا.  
    :االȅتǮمار والتمويل يف االقتصاد اɎȅɋمي 1-1

ـ            ǣȼ  Žعدما تعرفنا ǣ ŽدايǦ البǬǶ علɂ مȾȦوȳ اȅɍتǮمار ȮȊǣلȼ العاÛȳ فسـنتȖرƂǙ ȧ مȾȦوم
  . اȩɍتصاد اɎȅɋمي 

  زȻ عȸ اȾȦƫوȳ التقليدي Ý ا ƹيȽو مȾȦوȳ اȅɍتǮمار Ž اȩɍتصاد اɎȅɋميȿ Ûم فما
  :مȾȦوȳ اȅɍتǮمار . 1.1.1

  Ž البدايȅ ǦنتعرƂǙ ȏ ما Ǳاȼǣ ǒ القرǓن ȿ ما Ǳاȼǣ ǧǒ السنǦ النبويǦ فيما ȌƸ اȅɍتǮمار 
ــل   ــز وج ــال اهللا ع ــأآم يف األرض و    ǁ :ق ــو أنش ه

  ǀ 1  استعمرآم فيها
هـو الـذي جعـل لكـم األرض ذلـوال       ǁ :و قال تعاىل 

بــها و آلــوا مــن رزقــه و إليــه فامشــوا يف مناآ
  ǀ 2النشور 

يأيهـا الـذين ءامنـوا اذا نـودي      ǁ :و قال تعاىل
للصلواة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذآر اهللا و ذروا 

قضـيت   فـإذا تعلمون  منتآ إنالبيع ذلكم خري لكم 
الصلواة فانتشروا يف األرض و ابتغوا من فضل اهللا و 

  ǀ 3 اذآروا اهللا آثريا لعلكم تفلحون
  :أما اɉحاديǬ الدالǦ علɂ اȅɍتǮمار فȾي كǥƘǮ منȾا 

                                                 
1  Ǧيɇا Û ودȽ ǥورȅ61 . 
2  Ǧيɇا Û Ȭلƫا ǥورȅ16. 
3  Ǧيɇا ÛǦمعƨا ǥورȅ10. 
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 Ƒالن ƂǙ صارȹɉا ȸم ȰǱر ǒاǱ)ȋ ( ǃا ȯوȅر ȼل ȯفقا żوي معاȩ وȽ ȿ ȯاƫا ȸم ǒيȉ ȼلǖفس)ȋ : (
 ȯاȩ Ý ǒيȉ Ȭيتǣ Ž أما : Ȅحل ɂلǣ " ȸȾتư Șليȡ ǒكسا "   Ǣعـȩ ȿ Ûȼعضـǣ Ȕبسȹ ȿ ȼعضǣ Ȅلبȹ

مȸ يȊتري ǾȽيȩ Ý ȸاȯ رǣ : ȰǱيدȩ ȿ Ȼاȋ ( ȯ(فǹǖدƵا رȅوȯ اȊȹ  ǃرǡ فيȼ اƫاÛ ǒ فقاȯ ائتŏ Ɨما
 ǃا ȯوȅر ȯفقا ÛȴȽدرǣ اƵǾǹا أȹأ )ȋ ( Ý ȴȽدر ȸد عǣيز ȸم ) ǦǭɎǭ ȿأ ƙا )مرتƵǾǹا أȹأ ȰǱر ȯاȩ

   ƂǙ ȻǾبـȹفا Ǆعامـاȕ اƵحدǖǣ تريȉا ȯاȩ ȿ صاريȹɉا اƵاȖعǖف ƙƵالدر Ǿǹأ ȿ ȻياǙ ȻاȖعǖف ÛƙƵدرǣ
ȩ Żاȯ " أي ǣيد القادȳȿ " عودا ǣيدȋ ( Ȼ(ي ǣاǹɇر ȩادȿماǄ فاتÛȼǣ Ɨ فȊد فيȼ رȅوȯ اǃ أȽلȿ Ȭ اȉتر

ȴȽر دراȊع ǡد أصاȩ ȿ ǒاǲف ȰعȦف Ûر يوماȊع ǦسƦ Ȭارين ɍ ȿ ǢȖفاحت ǢȽǽا اȾبعضǣ Ɂترȉفا Û
Ǆعاماȕ ǃا ȯوȅر ȯفقا Û)ȋ (   نǙ ÛǦالقيامـ ȳيـو ȬȾǱȿ Ž ǦتȮȹ Ǧلǖسƫا ǒɂƟ نɉ ȸم Ȭل Ƙǹ اǾȽ

حـديǬ رȿاȻ  . لǾي فقر مدÛ Ȝȩ أȿ لǾي ȡرȳ مقȜȖ أȿ لǾي دȳ موƫ : ȜǱسǖلɍ Ǧ تصلɍǙ Ǵ لǫɎǮ ا
   .الترمǾي

 ȯاȩ)ȋ" : ( Ǧفسيل ȴيد أحدك Ž ȿ Ǧالساع Ǩامȩ اǽǙ–ȰƳ Ȱتȉ-   اȾـȅرȢي Ɠح ȳتقو ɍأ țاȖتȅفا
  أǹرȼǱ أمحد Ž مسندȻ" فيȢرȾȅاÛ فلǾǣ ȼلȬ أǱر

Ž اȩɍتصاد  –كلȾا تدȑ Ȱǹمȸ اȅɍتǮمار  –ȿ Ƙ العمȿ Ȱ التǲارư ǥا ȅبȨ ما ǽكرȹاȻ يتȩ ƏيمǦ التعم
 ȜتمŎا Ǧتنمي Ž مارǮتȅɎل ȴȾƫر اȿالد ȿ ميɎȅɋا.  

          ȿتصاديȩɍا Ȑعǣ ȣلقد عرƙ  مارǮتȅɍا ɂأعلȼȹ :  
1- » ƨا ȼلǾي يبǾد الȾɋاȹمين لتنساƫا Ǧȯز ا ȿبيعييȖال ǧاȿرǮال ȸف عȊȮالǣ ȼادتǦ ƫتاȿ Ǧاح  ȯɎȢتȅا

    ǮǄɎ «. 1ماƫستȊȮف منȾا اȅتǄɍɎȢ أ
2- »  ȸم țاȖȩ أي Ž ȼائƴȿ ȯاƫا ǥرƣ Ǣلȕال ǧاعاȖقɋكان ا ǒواȅ ǦيǱتاȹ ـ Ž Ȭ التǲـارǥ أǽ  ȿل

 ȸا مȽƘȡ ȿأ Ǧالصناعɉا ǦȖȊȹ«. 2    
ȚاȊȹ ȳاȹǙ ȓساƆ اƶاÛŸ مستمد مȸ الȊريعǦ اɎȅɋميȿ ÛǦ يǘدي Ơ ƂǙقيȿ Ȩ تدعيȴ أȽداȣ الن « -3

ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا   ǦميɎـȅɋا Ǧمـɉا Ȝȩاȿ اȾسȮيع Ɣال ǦميɎȅɋا ǧلوياȿɉا ȯɎǹ ȸم  Ȭلـǽ ȿ Û
Ǧماعƨا ȿ ردȦال ǦǶمصل ȨقƷ اƞ ȜتمŎا ǥȿرǭ Ǧتنميȿ Ûȼعائد من ɂعل ȯصوǶلل ȯاƫيف اșتوǣ «. 3    

ضـارȿ Ǧǣ مراƜـȕ   ȿ ǦلƠ Ǣصيƴ Ȱاǒ اƫاȯ اƫملوȉ ȫرعاǽ ȿ Ǆلǣ ȬالȖرȧ الȊرعيǦ اƫعتǥƎ مȸ م «-4
فاȅɋتǮمار اȅتنماȿ ǒ اȅɍتنماƠ ǒصيȰ لنماǒ الȊيȿ ǒ زيادتȼ عƎ الȖرȿ ȧ الوȅـائȉÛ   ȰركȽƘȡ ȿ Ǧا

 ǦعȿرȊƫ4 .»ا    

                                                 
1  ȸحس ǦليلǱƙحسن  Û Ǧتصاديȩɍا Ǧالتنمي ȿ ȯاƫا ȃرا ȸويȮمي لتɎȅɋا ǡلوȅɉا  ) Û Ǧصريƫا ǧامعاƨدار ا Û ǦندريȮȅɋ1990ا  ȳ ( ȋ Û106 . 
2  ÛيفȖعبد الل ǥƘمار أمǮتȅɍمي اɎȅɋتصاد اȩɍا Ž )ȓ1  Û ƃوǣمد ǦتبȮم Û ǥرȽالقا Û1411ـȽ-1991  ȳ ( ȋ Û45   . 
3 ƫا ȄȦȹانȮ . 
4  Û وȹاȅ ɂȦȖمص ǢȖȩ ميɎȅɋا ȼفق Ž ȼȖǣواȑ ȿ ȼامȮأح ȿ مارǮتȅɍاÛ )ȓ1 ردنɉا Û عمان Û Ȝالتوزي ȿ رȊللن ȄائȦدار الن Û ( ȋ Û20  Û1420ـȽ-

2000  ȳ. 
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    5-  ȼȹǖǣ ȼوعتȅمو Ž واريƬيد اȅ الدكتور ȼعرف:»  Ȩح ȿأ Ȱأي اص Ž ȰǱي اɉ يف للنقودșتو
Ƕا للمŏ ǦȚȦحمت ǧاركاȊم ȿأ ǧاȮتلư ȿأ ǦيȮمل ǥزيادǣ ȿأ Ǧريȿد ǳاǣرǖǣ ǒواȅ ȼتنميت ȿأ ȯاƫا ɂعل ǦȚاف

  ǥدƫا ǦايŒ Ž ȯمواɉا Ǧيمȩ Ž«. 1   
   6-  ȿا أȾلتنميت ǦريعȊا الőحدد Ɣال Ƞصيǣ ȯمواɉا ȻǾȽ يفșتو ȼȹǖǣ ȯمواɉمار اǮتȅتعريف ا ȸȮƹ ȿ

 ȼسȦنǣ ȼفي ǒرƫا Ȱعمǣ ماǙ اȾمن Ȱǹد ɂعل ȯصوǶلل ǥرǹدƫا ȯمواɉيف اșو توȽ Ȱعمǣ ȿار أƶɍا ȿ Ȝالبيǣ
 ǧاǣضارƫا ȿ ǧاركاȊƫا Ȩريȕ ȸع ȻƘȡ ȸم ȼفي ǒرƫ2ا    

  :ȹستǺلȌ عدǹ ǥصائȌ منȾا الساǣقǦ  ريفامȯɎǹ ȸ التع         
تلف ǾȽا العمȰ مƭ ȸاƂǙ ȯ عمȰ مبƸ ȿ ȯȿǾأȼȹ أي ȕ ȿلȊȹ ȿ Ǣاȓ اȅɍتǮمار Ƚو ȾǱد  

   . يȿديȿ فȮري أȮون ǹǓرȩ ȿ Ûد ي
و قـل اعملـوا فسـريى اهللا عملكـم و      ǁ :لقال عز وج

وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة رسوله و املؤمنون 
  ǀ 3 فينبئكم مبا آنتم تعملون

 .ȼȹɉ اƪليŽ ǦȦ اɉرǙ ȏن اȹɋسان Ƚو صاحǢ اȾƨد  
هو الذي جعلكم خالئـف األرض ، ورفـع    ǁ:لقال عز وج

  ǀ 4 بعضكم فوق بعض درجات ليبلوآم فيما آتاآم
  ȸم ȏرȢال Ž ǥو الزيادȽ دȾƨا اǾȽÛȯمواɉا  ȜȦما ينت Ȱو كȽ ǒاȾقȦور الȾƤ عند ȯاƫا ȿ

 ǦعȦمن ȼǣÛǦمباح  ǖيȾو مȽ أيÛțاȦتȹɎل ȿأ Ǆعينا Ȭلǽ كان ǒواȅ أ Ǆدينا ȿأ ǦعȦمن Ǆحقا ȿ.5     
 ȕ ǥعد ȫناȽȧـا    رȽƘȡ ȿ ǦـاركȊم ȿ Ǧǣمضار ȸم ȯمواɉمار اǮتȅɍ   Ǵيسـم Ǭحيـ

ȿ واردƫا ȯɎȢتȅا ȿ ȣاȊȮتȅاǣ اȽمارǮتȅا .  
 ȿ عيȑتصاد الوȩɍا Ž مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ȿ ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ƙǣ ȧفر Ǧƣ ȸȮلȿ

Ž ȸمȮي : ȯاƫا ɍǙ ȻدƷ ɍ Ƙǹɉا اǾȽ مارأنǮتȅɍا ȄȮتصاد  عȩɍا ŽÛميɎȅɋا  ȸȮƹ ɍ دȿحد ǦمǮف
 ǦريعȊد الȿي حدȽ ȿ اȽزȿاƟ ȯي حاǖǣÛǦميɎȅɋما اǮتȅɍفا    Ž ȿ ǦميɎـȅɋا Ƞالصـيǣ ɍǙ ȴيـت ɍ ر

ȳɎȅɋا اȾأحل Ɣال ǧɍاŎاǦحمرم ȸميادي Ž ȸȮل ȿ ǦميɎȅɋا Ƞالصيǣ مارǮتȅɍا ȰويƢ ȴد يتȩ ȸȮل ȿ Û  
  . ưا يعƗ أن الȦرȧ يȮمƭ Ž ȸاǧɍ اȅɍتǮمار) صناعǦ اƪمور( 
  

                                                 
1 Ûي صاحلƩصا "ǦريȚȹ  ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مارǮتȅɍا" ȋ Û يفȖȅ ǦامعǱ Û01 . 
2  ǯراȅ الدكتور حممد امحدÛ  ميɎȅɋا Žصرƫا ȳاȚالنÛ)  Û ǥرȽالقا ǦقافǮدار ال Û1989  ȳ ( Û ȋ149 .   
3  Ǧيɇا Û Ǧǣالتو ǥورȅ105.  
4  Ǧيɇا Û ȳعاȹɉا ǥورȅ165. 
5  Û صريƫا Ȅȹيو ȨميرفيɎȅɋتصاد اȩɍا ȯأصو Û )ȓ3 Û ȨȊدم Û   Û ȴـ  1420دار القلȽ1999 ȳ ( ȋ Û36. 
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2.1.1 . Ȱالتموي ȳوȾȦم:  
 مȾȦوȳ التمويـǙ Ƃ Ȱن ȅنتعرȏ اɇ اɎȅɋميÛر Ž اȩɍتصاد ǣعدما تعرفنا علɂ مȾȦوȳ اȅɍتǮما         

  . ȿما ƹيزȻ عȸ اȾȦƫوȳ التقليدي  اɎȅɋميŽÛ اȩɍتصاد 
  ǦـتقȊم Ȱالتموي ǦلمȮف Ȱالتموي ȌƸ فيما Ǧالنبوي Ǧالسن ȼǣ ǧǒاǱ ما ȿ نǓالقر ȼǣ ǒاǱ ما ƂǙ ȏنتعرȅ

ȯاƫا Ǧكلم ȸم.  
ال حبـًا  و حتبون املـ  ǁ :قال عز وجل يف حمكم تنزيله 

  .ǀ 1 مجًا
املــال و البنــون زينــة احليــاة  ǁ :و قــال تعــاىل 

  .ǀ 2 الدنيا
 ȯاȩ ȋالعا ȸǣ ȿعمر ȸع ȿ : ǃا ȯوȅر ȯاȩ)ȋ: ( »  الصاحل ȰǱالصاحل للر ȯاƫا ȴعȹ« .  

مالȾȮا ǹǓ ȌǺȉ ƂǙـر يـديرȽا    اȅɍترǣاǳ مǣȸقصد  ȹقديÛǦتقدǭ ƇرÛǥȿ عينيǦ أȿ  «:التمويȽ Ȱوف
    ǒ«. 3 عائد تبيȼǶ اɉحȮاȳ الȊرعيȿ Ǧيتصرȣ فيȾا لقا

  :ȹستǺلȌ عدǹ ǥصائȌ منȾا  التعريفÛعند ƢعǾȽ ȸا 
  Ƈو تقدȽ ȰالتمويÛǥȿرǭ  ƙسمȩ ƂǙ ǥƘǹɉا ȻǾȽ ȴتنقس ȿ : Ǧعيني )  Ƙـȡ ȯمواɉي اȽ ȿ

 ....  ȹ ȿǦقديǦ كالنقود الȮتاǣيȿ Ǧ الورȩي... ) النقود كالعقار ȿ اƩيوان 
 Ʃو اȽ Ȱالتموي ȸم ȏرȢال ǳاǣرɉا ɂعل ȯصو. 
 .اȹتقاȯ التملȬ مǹǓ ȌǺȉ ƂǙ ȌǺȉ ȸر 
   .حǊɍɎعوائد التمويǢƶ Ȱ أن تȮون  

 ȿيȢمي صيɎȅɋتصاد اȩɍا Ž Ȱالتموي ǾǹǖǄا Ûǥمتعدد  ȧرȖنتȅاȾليǙ ǬالǮال ǢلȖƫا Ž ȰصيȦالتǣ  
 ƙǣ ȧرȦن الǽǙ ȳوȾȦمȿ ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž ȰالتمويȼومȾȦم Ƚ عيȑتصاد الوȩɍا Žا وȕرتباȼ   ـاƞ

ȅنوǹ Ǵȑياراǧ التمويŽ Ȱ اȩɍتصاد اɎȅɋمي  ȿ Ûاȯȿɉ دȿن الǮاƆمȾȦوȳ أȩرتȼ الȊريعǦ اɎȅɋميǦ لل
 ƃالتا ȰȮȊال Ž:  

          ȰȮȊا الǾȽ ȯɎǹ ȸم ƙنتبȅ ȿ أنȸان مȦصن ȫناȽ  Ǣاليȅا الأǾȾف ÛيǱارǹ ȿ ليǹدا Ȱتموي
ȹ ƂǙ țرȦو يتȽ ȿ الديونǣ Ȱتمويǣ ȣيعر Ƙǹɉا ǦلǱɇالعقود اǣ Ȝالبي ȿ ȸسƩا ȏالقر ÜȠالصي ȸم ƙوع

 )ǦƜراƫا ÛȰǱǘƫا Ȝالبي(...    ǦȢصـي ƂǙ țـرȦـو يتȽ ȿ ȯاƫا ȃرأǣ Ȱتمويǣ ȣفيعر źاǾال Ȱأما التموي Û
 ǦاركȊƫا ǦȢصي ȿ Ǧǣضارƫا.  

                                                 
1  Ǧيɇا ÛرǲȦال ǥورȅ20 . 
2  ǥورȅ Ǧيɇا ȸم Û فȾȮ46ال . 
3 ÛفǶȩ رǾميمنɎȅɋتصاد اȩɍا Ž Ȱالتموي ȳوȾȦتصادي مȩا ȿ يȾفق ȰليƠ ) ȓ3  ÛميɎȅɋا Ȭالبن Û ǥدǱ   Ǧللتنمي " Ǣالتدري ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا "Û 

 .Ƚ2004  ȳ( Û  ȋ12ـ 1425
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 Ž يǱارƪا Ȱالتموي ƂǙ ǖǲمر يلǮستƫفا ǥعدɍحاǧ اȾمن :  
  .تياǱاتȼ اƫاليǦ أǱ ȿزǒ منȾاعندما ɍ يȖȢي Ƣويلȼ الداǹلي اح -
 . لتنويȜ مصادرȻ اƫاليǦ لتقليȰ مȸ اȖǹɉار -
-    Ȼمصـدر ɂر عندما يعتمد علـǮعوائد أك ȼر عليǾي يǱارƪصدر اƫاǣ Ǧȹتعاȅɍن اǖǣ Ɂعندما ير ȿأ

  .الداǹلي 
  . لديȼ اȯتوفر اɉمو عدȳيلǖǲ اƫستǮمر ƂǙ اƫصادر اƪارǱيǦ ل: مƜǦ ǄɎǮاƫرȦي احسȹ Ǣوț اȅɍتǮمار ف -

  ǹياراǧ التمويل :) 12( الشكل رقم 

  
  

  

  

  

ǣ ÛريوÛ ǧ مȅǘسة الرȅالة ȹاشروȓ1  Û ȷ(  شركاǧ اȅتǮمار إɎȅمية من منȚور إɎȅمياȹور مصباȅ ǳوǣرÛ Ȼ / املصدر 
  . ȋ Û114 ) م  Ƚ2004ـ 1425

  .  Ǵȑ الȦرƙǣ ȧ التمويȰ اƫاƃ اƫباȿ ǳ القرȏ الرǣوي  يو اƨدȯȿ التاƃ كما أن
  
  
  
  

  التمويل

ǑاتƦ تمويل  

  قرض الحسǇ ال

Ǒتمويل خارج  

  تمويل بالديوǇ تمويل برƩƊ المال

   مضاربةال  مشاركة ال  البيƴ بالعقود اǓجلة 

  جارةاǗ  البيƴ المƌجل  المرابحةا بيƴ االستصناع  بيƴ السلم
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  ǣɃولرقرȏ االȦرƙǣ ȧ التمويل املايل املباǳ و ال) :  04( اجلدوȯ رقم 

  القرض الربوي  التمویل المالي المباح   الخصائص
  نعم  نعم  انفصال اإلدارة عن الملكية

  ال  نعم  استمرار الملكية
  ال  نعم  الحصر في المشاريع االستثمارية 

  نعم  نعم  تأثير العمل في النماء
  نعم  نعم  قصد االسترباح

  ال  نعم  الحصة الشائعة من الربح
  ال  نعم  تحمل رب المال للخسارة كلها
  نعم  نعم  تقييد المستفيد باستعمال معين

  
رǣوي تتمȰǮ اƫباǳ عȸ القرȏ الالتمويȰ اƫاƃ فيȾا ȯɎǹ ȸ اƨدȯȿ يتبƙ أن النقاȓ الƸ Ɣتلف م       
Ž : أي ȫناȽ Ȅلي ȿ Ǵǣالر ȸا مȾعلي ȨȦمت ȿ ǦǶȑاȿ Ǧسبȹ ودǱȿ ȳعد ȿ ǥسارǺلل ȯاƫا ǡر ȰمƠ ȳعد

 ȳɎȅɋا Ž ǳباƫا Ȱالتموي ȄȮوي عǣالر ȏالقر ȌƸ فيما ǦيȮلƫا ǒقضاȹا ȬلǾك ÛȜاريȊحصر للم .  
1-2  Ȝمي  دوافɎȅɋمار يف االقتصاد اǮتȅاال  

         Ȝافȿالدǣ ت: يقصد ǥارǲالت Ž ȿأ Ǧالصناع Ž ȼمر أموالǮن يستǖǣ مرǮستƫا ȰعƟ Ɣال ǧراƎƫا Ȭل
  :فمȸ دȿافȜ اȅɍتǮمار Ž اȽ ȳɎȅɋيȻǾȽ الدȿافȜ مȚȹ ȸاǹǓ ƂǙ ȳرÛ أȽƘȡ Ž ȿا مȸ اŎاơȿÛǧɍتلف

1.2.1 .Ȝداف ȣɎǺتȅɍا  :Ɩعƞ اȏرɉا  عمار اȾسان فيȹɋتقرار اȅا ȿ Û  Ž ǥيـاƩـتمرار اȅا ȿ Û 
ȿ Û ȏرɉاȼȮمل Ž سانȹɌل ǃا ȣɎǺتȅا ȼȹأ ɂعل ȣɎǺتȅɍتعريف ا ȸȮƹ ȿ Û :  Ž ـرȊالب ƙȮƢ

Ⱦما علي ȿ ȏرɉاا Ⱦȩما فو ȿا ȾتƠ ما ȿا  Ȩفȿ سانȹɋا Ǧدمǹ Ž اƬتعماȅɍ موارد ȿ مواد ȿ ǧاƘǹ ȸم
 ȰǱȿ عز ǃا ȼǣ Ȼما أمر.  

  .ǀ 1 و هو الذي جعلكم خالئف األرض ǁ :ل تعاىل اق
 و أنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه ǁ :قوله آذلك و 
ǀ 2  

2.2.1 .Ȝداف ɍعمار اɍا ȿ ǒاƴ:  
          Ǧǣاǲتȅا اȽاعمار ȿ ȏرɉا ǒاƴو اȽ ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مرǮستƫا ȫرƷ ما Ȑعǣ ȸن مǙ  

هو أنشاآم من األرض  و استعمرآم   ǁ :لقوله تعاىل 
  .ǀ 3 فيها

                                                 
1  Ǧيɇا ȸم Û ȳعاȹɉا ǥورȅ165  . 
2  Ǧيɇا Û ديدƩا ǥورȅ07 . 
3  Ǧيɇا ȸم Û  ودȽ ǥورȅ61  . 

جدة Û املعهد اɎȅɋمي للبحوǫ و (ȓ Û3 Û –حتليل فقهي و اقتصادɃ –مويل يف االقتصاد اɎȅɋميلتمȦهوم ا Ûمنذر قحȤ /املصدر 
 . ȋ Û57م  Ƚ2004ـ  Û1425)البنȬ اɎȅɋمي للتنمية(لتدريبا



               - Ƣ                                                                 - 51ويل االȅتǮمار يف االقتصاد اɎȅɋمي Ʈدداǧ /الǮاƆ  الȦصل

ȿ  Ɨعمار يعɍاǫحداǙ ǰسيȹ تماعǱيا  Ȩريȕ ȸتصادي عȩا ȿ ȿ Ǧزراع ȸتصادي مȩɍا ȓاȊالنǣ ȳالقيا
  . اȅتصǳɎ اɉراȑي البور ȿ توȅيȜ التǲارȿ ǥ تنويȜ الصناعاȿ ǧ البناȨȉ ȿ ǒ الȖرȩاȽƘȡ ȿ ǧا 

3.2.1. Ȝال داف ǥعباد:  
ȿ ȼ يعـود عليـǦ   مالȼ مȯɎǹ ȸ النȊاȓ اȩɍتصاد الǾي يراȹ ȻافعاǄ ل ƴǚǣاǒعندما يقوȳ اƫستǮمر          
 ȿ عوائدǣǳاǣأر  ǥعبادǣ ȳيقو Ǩȩالو ȄȦȹ Ž وȾفÛǃا  ȻمرǓ ما ǾȦينȿÜǃا   ȼيرتضـي ȿ ǃا ȼبƷ Ȱعم ȰȮف

 ǥالعباد Ž Ȱǹيد.  
يأيهـا الـذين ءامنـوا إذا نـودي      ǁ :قال  تعاىل 

للصلواة من يوم اجلمعة فاسعوا اىل ذآر اهللا و ذروا 
اذا قضـيت  البيع ذلكم خري لكم ان منتك تعلمون فـ 

الصلواة فانتشروا يف األرض و ابتغوا من فضل اهللا و 
  .ǀ 1 اذآروا اهللا آثريا لعلكم تفلحون

4.2.1. Ȝداف  ȰالعمȧاȦȹɋا ȿ:  
ȿ العمȽ Ȱو فعȰ يقوȼǣ ȳ اƫسلȴ عȩ ȸصد مȸ أƠ ȰǱقيȨ مȮسǢ معȽȿ Ûƙو مـȸ مȚـاȽر            

ȿ يناȿ... ȯ اɉماȿ Ǧȹ اȋɎǹɋ يوصف ǣاɋتقانالǾي اƹɋان ȹȿقصد ǣالعمȽ Ȱنا Ƚو ǽلȬ العمȰ الصاحل 
أȿ يتǶصȰ ...) الرȑا مȸ الƘȢ( ȿ يناǱ ȯزاǒ معنوي ... ) اǱɉر( اƫسلȴ مȯɎǹ ȸ عملǱ ȼزاǒ مادي 

 Ɨالدي ǒزاƨا ɂعل )ǡواǮال (....  
 Ȝنافƫا ȿ ǢȅاȮƫا ȨقيƠ ǦايȢل ȯمواɉا ȣو صرȽ ȧاȦȹɋا ȿ )مارǮتȅɍا ÛȫɎȾتȅɍا ȰǱأ ȸم ǒواȅ  ȿأ

ǡواǮال ȰǱأ ȸم.(  
  ǣدافȜ حǢ العمȿ Ȱ رȡبŽ Ǧ اȦȹɋاȧ يوșف اƫسلȴ أموالŽ ȼ اȊƫاريȜ اȩɍتصاديǦ ارتضاǒاǽǙ  Ǆن

و من أحسن قوال ممن دعـا إىل اهللا   ǁ: لقوله   تعاىل 
  ǀ 2 و عمل صاحلا

و الذين إذا انفقوا مل يسرفوا و  ǁ :و قوله آذلك 
  ǀ 3 مل يقرتوا  و آان بني ذلك قواما

5.2.1 Ȝصي دافƠȰ لاǴǣر:  
           ɂصـȩأ ȨقيƠ ƂǙ ɂو يسعȾف ÜمرǮي مستɉ Ȝداف ȴȽأ Ǵǣالر Ǝيعت ÜǦقǣالسا Ȝافȿالد ǢȹواǱ ƂǙ

 ÛȸȮư Ǵǣر Ȱالعم Ȭلǽ Ȱǣر مقاȚن أن ينتȿمار دǮتȅاǣ أي كان ȳتصور أن يقوȹ أن ȸȮƹ Ɏف ) ǒناǮتȅاǣ

                                                 
1  Ǧيɇا ÛǦمعƨا ǥورȅ10. 
2  Ǧيɇا ȸم ÛǨفصل ǥورȅ33. 
3  Ǧيɇا Û انȩرȦال ǥورȅ67. 
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ȯعماɉا ǦيƘƪا (... Ǵǣالر Ǝيعت ȿرȕاǺƫاعائد ا ȿ ارȮتǣɍا ȿ ǥ ȿ ÛțȿرȊم Ƙȡ Ƙǹɉا اǾȽ ȿ ÛارȮحتɍ
ȯاƫا ȃرا ɂعل ǥالزياد Ȭتل ȼȹأ ɂعل Ǵǣالر ȣيعر.  

6.2.1 .Ȝداف  ȫɎمتɍا:  
          ǦيȮمل ǥحياز ǦيȢǣ ȓاȊا النǾŏ ȳمر يقوǮستƫفاŽ Ȝȅالتو ȿأ  Ȭتلƹ ماǣ يقصد ȿ اŒǖǣ ǦيȮلƫا :  

 " ɂعل Ǆادراȩ اȾصاحب ȰعƟ Ǧرعيȉ ǦȖلȅ ȋتصاǹɍا ȼǱȿ ɂعل ȫملوƫا ǒيȊالǣ țاȦتȹɍا ȿ ȣ1"التصر 
Ü فȹ ƙǶستǮمر Ž ميدان مـا  فننـا Œـدȿ   ȣ مȸ أȅاليǢ اƩصوȯ علɂ اƫلȮيȽ Ǧو القياǣ ȳاȅɍتǮمار

 ȿ ȯأصو ȰȮȉ ɂعل ȿأ Ǧقديȹ ȯأموا ȰȮȉ ɂون علȮصور فقد ت ǥعد ǦيȮلƫا ȻǾȽ Ǿǹǖت ȿ ǦيȮلƫا ǥيازƩ
    .ȽƘȡا 

         ƘȊȹ ȿ  ƂǙ ȫناȽ أنȜافȿد  ȻدȾǱ ȯبدǣ ȳمر للقياǮستƫاǣ Ȝتدف ɁرǹاأȾمن:  
-  Ȝتمǲللم ǦيǱتاȹɋا ǥالقدر ȸم Ȝالرف Ž ǦƵساƫا.  
    . Ǧ اȩɍتصاديǦ للمǲتمȜ ينمتǣالتاƃ اƫساƠ Ž ǦƵقيȨ ال Ǚȿحداȹ ǫسيǰ صناعي  -
  . ȑرȿري لɊفراد التقليȰ مȸ التبعيǦ اƪارǱيǣ  Ž ǦعȐ اŎاǹ ȿ ǧɍاصǦ منȾا ما Ƚو  -
  د اɎȅɋمياƮدداƢ ǧويل االȅتǮمار يف االقتص 1-3

         ǾȽ Ž ȏنتعرȅ ǦȖالنق Ȼ  Ǧاصـǹ ǦȦصǣ ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž مارǮتȅɍا ȰويƢ ǧحمددا ȴȽأ ƂǙ
    ƙمǖالتـ ǧسـاȅǘم ǢـȹاǱ ƂǙ Ȝȩالوا Ž ميɎȅɋتصاد اȩɎل ȨبيȖكت Ǝتعت ȫالبنو ȻǾȽ أن ȸȚȹ ناȹɉ

ȿ ǦميɎȅɋا  Ǭحي ÛاȽƘȡ ȬتلƢ ȻǾȽ  ȿ مارǮـتȅɍا Ɓعا ȳاǶتȩا اƬɎǹ ȸم ȜيȖتست ǧاȿأد ǥعد ȫالبنو
 ȳالقياƞ اȾتȖȅواǣ ȸȮتتم ȿ ÛǦتصاديȩɍا ǧاȕاȊتلف النǺ ȸم    ȿ العوائـد ȸمـ ȸـȮƹ ما ɂصȩأ ȨقيƠ

 ǦميɎȅɋا ǦريعȊا الőرȩأ Ɣال ǧدداǂز اȿاǲتت Ɓ اǽǙ اȾحق ȸا مǾȽ ȿ Ûǳاǣرɉا.  
  Ƣ   ÝويȰ اȅɍتǮمار Ž البنوȫ اɎȅɋميǦ حمدداǧ فما Ƚي

 ȯɎǹ ȸم ȼعن ǦǣاǱɋا ȯȿاǶنȅ ȯاǘȅ Ȭلǽƫا اǾȽǢلȖ ددǂا ȳوȾȦم ɂعل ȣنتعرȅ اǾȽ Ȱبȩ ȸȮل ȿ Û  
يقاȯ حدد الȊيǒ أي عرفȿ ȼ أȩاȳ لȼ حدȿداȿ ÛǄ اǂدد Ƚو القيـد  كلمǦ مȊتقǦ مȸ فعȰ حددȿ Û فاǂدد 

  2.تقييدȻفتǶديد الȊيǒ أي 
             ȰصـȦال Ž مرǮسـتƫا اȽǾـǹǖي Ɣال Ȱالعوام ȿ مارǮتȅɍا ǧحمددا ɂلمنا علȮأن ت ȿ Ȩبȅ لقد

 ǧحمددا ǥعد ƂǙ اȾا حينȹارȉأ ȿ ÛǦȅالدرا ȻǾȽ ȸم ȨǣاالساȾمن :ȰǹالدÛ   ÛمارǮـتȅɎل ǦديƩا ǦايȦȮال
ǾȽا اȖƫلǢ  فȻǾȾ تعتƎ كمǶدداǧ عامȿ Ǧ علɂ مستوɁ العاȅ ȿ ÛȳنتȖرŽ ȧ... الȦائدÛǥ التوȩعاǧ رȅع
ƂǙ  ȴȽمارأǮتȅɍا ȰويƢ ǧحمددا Ž  Ǧقǣالسا Ȱالعوام ǢȹاǱ Ƃǚف ÛȰصيȦالت ȸم ȰȮȊǣ ȿ ميɎȅɋا Ȭالبن

                                                 
1  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û ورȾȊم ǃعبد ا ǥƘ92ام.  
2  ÛنȿرǹǓ ȿ العأمحد العايد ȴǲعƫياȅاȅɉا Ÿر )ǦمȚنƫا  Ûȳالعلو ȿ ǦقافǮال ȿ Ǧيǣللتر Ǧيǣ1989العر ȳ ( Û297. 
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 Ž ȰǮتتم Ɂرǹأ Ȱعوام ǦمǮكر فǾال :  ȯـوŁمǊƫا Û ǦريعȊال Ȕǣواȑ )  مرǮسـتƫا (   ȴـǲح Û Ȱالعميـ ȿأ
ǧاȹالضما ȿ مارǮتȅɍـ ... اǣ لنبدأ ȿ: .  

1.3.1 . ǦرعيȊال Ȕǣالضوا:   
         ȼحبس ȿ ȼا لزمǽǙ ǒيȊال Ȕبȑ ȯيقا ȿ ÛȔبȑ Ȱمصدر فع ȸم ÜǦȢل Ž Ȕǣاȑ Ǧن كلمǙ .1   

ȼǣ فيقصد ǄحاɎȖمر   : أما اصǮسـتƫا ȫـلوȅ ȼǱتو Ɣال Ǧالعام ȯصوɉا ȿ Ǜبادƫا ȿ القواعد ȸم Ǧموعƭ
                   2.ريǦعقدياǹ ȿ Ǆلقياȿ Ǌ اǱتماعياȿ Ǆ اȩتصادياƲ Ǆو ƠقيȨ مراد اŽ ǃ العمليǦ اȅɍتǮما

 Ž Ȕǣالضوا ȻǾȽ ȰǮتتم ȿ:  
1   .  ȿ ـارȮحتɍا ȿ اǣالرǣ Ȱكالتعام ǦميɎȅɋا ǦريعȊال ȳاȮأح Ȝم ȏتتعار Ɣال ǧɎعامƫاǣ Ȱالتعام ȳعد

 Ǭحي ÜȄالتدلي ȿ țداƪا ȿ ȈȢالȏرȦت  ɂعل ȳاȮحɉا ȻǾȽ ȬالبنƢ ȜاريȊƫا Ȱوي ǦȖȅواǣ Ȱالتموي Ƞصي
ǦميɎȅɋا ǦȖȅواǣ Ȅلي ȿ   Ž ـارȮحتɍا Ȭالبن ȃارƹ ƙǶف ÜارȮحتɍا ȸتعاد عǣɍاȿ ÛǦويǣالر ȏȿالقر

   ȿ ǧسـاȅǘƫا Ȱلعمـ ȼتضييق ȿ Ȼاحتقار ȿ ÛȼرتȖيȅ ȯɎǹ ȸم ȜتمŎيضر ا Ȱا العمǾŏ وȾف ƙمع ȯاƭ
 Ǆفراد معاɉا.  

 2.  ȳعد  ǧɍاŎا Ž Ȱاالتعام ƪا Ǧصـناع Ž Ǧلǹالدا Ǣالعن ǯتاȹǚك ȰǱȿ عز ǃا اȾحرم Ɣل  ȿمـور أ
 ǦȊاحȦلل ǰيȿالتر ȿأ ǧدراǺƫا Ž ارƟɍا.  

3   . ȬلǾǣ ǒالعلما Ɠا أفǽǙ مـا Ǧلȿد ǧدماǹȿ ǧاǲمنت Ǧعȕكمقا Ǧمɉا ǒعلما ȿ ǒاȾقȦال ǒراɇ țتماȅا  
4   .  ȰȮـȊǣ اȽمارǮتȅا ȿأ ǧماراǮتȅɎا لȾويلƢ ȳعد ȫالبنو ɂعل ȏرȦت ǦميɎȅɋا ǦريعȊفان ال ȬلǾك

ǥمضر ȼفي ȓاȊȹ يɉ رȉمبا Ȕيǂا ȿ ǦǞللبي ǥمضر Ǩȹكا ǒواȅ Üǥضرƫا ȻǾȽ țوȹ أي كان ÛȜتمǲللم  ȿأ
  .     لصǦǶ اƫواȸȕ أȿ الƔ تضر اŎتمǭ ȜقافياǄ أȿ أȩɎǹيا

ǾȽ ȿا لتȖȢيـȽ ǦـÛ   ȻǾ عيǦتماǱاƶǙɍاد حلوȯ للمȊاكȰ مȯɎǹ ȸ  اȽɍتماǣ ȳاƨاǢȹ اǱɍتماعي   .5
  . اƬ ǦǱاȿ Û العنايǣ ǦاȅɍتǮمار Ž رأȃ اƫاȯ اǱɍتماعيǧ الƔ يȮون اŎتمŽ Ȝ حمǲاɍاȅɍتǮماراǧ لل

6 .    Ǧالتنمي ȨقيǶتǣ ȳلتزاɍا Ȝتمǲللمȸع    ȯالعـاد Ȝالتوزيـ ȰǱأ ȸمار مǮتȅɍا ȔيȖơ ȿ ȼيǱتو Ȩريȕ
 ȼاتǽ حد Ž ريȊالعنصر الب Ǧتنمي ȿ ǧاȿرǮلل.  

يǲوز ƠقيȨ اƫنافȿ Ȝ اɉرǣاȿ ǳ يقصد ŏما عدǙ ȳيǾاǒ الناȊȹ ȿ ȃر الȦسادÛ ف: ȑ ɍرر ȑ ɍ ȿرار  . 7
  .ȉريǹ ǦȖلوȻ مȸ الȦساد 

          ǥصورǣ ȿر أȉمبا ȰȮȊǣ ǥمرǮستƫا ǦميɎȅɋا ȫللبنو Ǧلزمƫا ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȕǣواȑ يȽ ȻǾȽ
 ȰȮك ȜتمŎا ȿ ردȦال ǦǶمصل Ž يȾف Ȭȉ نȿدǣ ȿ Ûǥرȉمبا Ƙȡ   .  

2.3.1. Ȱالعمي ǥǒاȦك:  
                                                 

1 ǯ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر ÛورȚمن ȸǣ6ا ȋ Û112 . 
2  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û وȹاȅ ɂȦȖمص ǢȖȩ85. 
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          ǦرعيȊال Ȕǣن الضواǙ  ȧرȖـنتȅ ǦȖالنق ȻǾȽ Ž ȸȮل ȿ ÛǨȩالو ȄȦȹ Ž Ȱتعامƫا ȿ Ȭالبن ȰمȊت
 ÛȬن البنȿد Ȱالعمي ƂǙ Ȭالبن ȸع ȯȿǘسƫا ȣيف يتصرȮالف ȰǱأ ȸم ȸسƩا Ƙتسي  ÜȬللبنـ  ɍ ǬيـƜ

Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸم Ȭالبن ȓاȊȹ ȴيدع ȿ ÛǦȾǱ ȸم ȯمواɉيبدد ا Ý  
  رȿ ȓȿ اƫعايȿ Ƙ الȄƢ Ɣ العميƶ ȰمǾȽ ƙǣ Ȝيȸ اƬدفǣɍ ƙد مƠ ȸقǣ ȨعȐ الȿȊ مȸ اȰǱ أن 

 ) ǧاȹالضما ȿ Ǧاليƫا ÛǦريȊالب ǦبيعȖال (  Ý ȼقتǭ ȿ ȼتǒاȦك ɂعل ȴȮƲ كيفȿ Ȱالعميǣ قصدȹ اǽفما  
           ȿ ÛمارǮـتȅɍاǣ ȳو القياȽ ناȽ نǖȊال ȿ ǥياƩن اȿǘȊال ȸن مǖȉ Ž ȻƘȡ Ȱيعام ȸو مȽ Ȱفالعمي

ǦماريǮتȅا Ǧعملي Ž ƆاǮال ȣرȖال Ǝيعت  Ȱا العميǾȽ ǥǒاȦك ɂعل ȴȮƩȿ ÛȰالتموي Ǣالȕ ȬلǾك ɂيسم ȿ
 ȼستȅǘم Ǧحال Ž ȿ التعليمي Ȼمستوا ȿ Ǧالعملي ȼمقدرت ȿ ȼȩɎǹأ ȯɎǹ ȸم ȼصيتǺȉ Ž ǬǶبȹ أن Ǣƶ

Ǧاديƫا اőياȹاȮمǙ ȿ Ǧاليƫا اőمقدر ȯɎǹ ȸم  :  
2-1-  Ȱالعمي ȧɎǹا:أ ǦصيǺȉ ɂعل ȴȮƩا اƬɎǹ ȸم ȸȮيتم ǦȦص ȴȽي أȽ ȿ   ȿ ȼتـǒاȦك ȿ Ȱلعميـ

 Ž ȧɎǹɉا ȻǾȽ ȰǮتقا: تتمɋا ȿ ȧالصد Ûȼمعاميل ȻاƟا Ȼعودȿ ȿ ȼالتزاماتǣ ȼفائȿ Ɩعƞ Ǧȹماɉا  ناȽƘȡ ȿ
 ȯɎǹ ȸم ȧɎǹɉا ȻǾȽ Ǧمعرف ȸȮƹ ȿ ǥميدƩا ǧاȦالص ȸم:  

   -  Ǧقǣالسا ȼاريعȊم ȿ ȼȕاȊȹ Ǹتاري ȿ ȫالبنو Ȝم Ǧقǣالسا ȼتɎمعام .  
  .ǲار ȿ رǱاȯ اɉعماȯ الǾيȸ يتعاملون معȼ اƫوردȿنÛ الت -   
   -  ǦوميȮƩا ȿ Ǧدرايɋصاحل اƫا.  

  .التعامȰ مǾȽ Ȝا العميȐ  ȰحينȾا ȸȮƹ للبنȬ أن يتعامȰ أȿ يرف
2-2- ƫقدرا ǥ ȿ Ǧالعمليƫستوا Ɂالتعليمي  : ǧɎȽǘƫا ȿ Ȱا العميǾȽ اȾتسبȮي Ɣال ǧياȹاȮمɋا اŏ Ɨعȹ ȿ

Ȋاريȿ Ȝ كǾلȕ ȬريقǦ تعاملȼ مȜ اȕɉراȣ اȮȊƫلǦ لȅɎـتǮمار مـȸ   رǥ اƫسǙ ȸداالƔ تساعدȻ علɂ ح
 ȬلǾك ȿ Ûǧاǣللصعو ȻزȿاƟ Ǧريقȕ ȿ ȰاكȊللم ȼتƨمعا ǦيȦكي ȿ Ǧللعملي Ǧعǣتاƫا Ǧصاحل التقنيƫا ȿ ȼعمال

  :للتȖوراǧ العلميȿ Ǧ اȅɉاليǢ العلميǦ اƩديȿ ÛǦǮ تتبȻǾȽ ƙ الȦȮاǣ ǥǒواȼ ǦȖȅاȅتيعاŽɁ ǣ ما مد
- ȉȰالعمي ǥادȾ : اȾعلي ȰصǶتƫا Ǧالعلمي ǥادȾȊأي ال )Ƙسƫا ÛǦسȅǘƫمدير ا.(...  
ȿ Û تȾȚر مȯɎǹ ȸ الȦترǥ الزمنيǦ الƔ دȿراǄ مȾماƠ Ž Ǆديد كȦاǥǒ العميȩ ȿ Ȱدرتȼ اɋداريǦاÜǥƎƪ فلȾا -

 ǒاȖǹɉا ȸم Ȱتقل ǥƎƪفا Ûاŏ ȳاȩ Ɣال ȯعماɉا ȴǲح ȿ Ȱالعم Ž اȽضاȩ.  
2-3- ƫا ǦحالǦسȅǘ : Ǧاليƫا ǥالقدر Ǧن معرفǙ Ǧاديƫا ǧياȹاȮمɋا ȿ  Ž ǄداǱ ǦمȾم Ȱالتموي Ǣالȕ Ȱللعمي

Ȯـȸ  قدرǥ ماليǦ تقلȌ حȴǲ اǺƫاȕرȿ Ûǥ العȄȮ صǶيǣƹ ȿ ÛǴلعميȰ امتاز ǾȽا ااȴȮƩ عليÛȼ فȮلما 
  : اȩɎȖȹاǄ مȸ عدǥ مȉǘراǧ منȾاقدرǥ اɂ  ȻǾȽƫأن يȊȮف عل لبنȬل

  .Ǧسنوياǣاǧ الƠليȰ اƫيزاȹياȿ ǧ اƩس 
  ǧقاǶللمست ȼأدائ ȯɎǹ ȸم )ǦتماعيǱɍا ǧميناǖالت ÛǢالضرائ( ....  
 ȯاƫا ȃرا Ȱللعمي Ǧاليƫا Ǧعيȑالو ȿ تماعيǱɍا.  
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          ȿǦǣصعو ǦǈƣĆ أن ƘȊȹ    ȌـƸ فيمـا Ȩيȩد ȰȮȊǣ Ȱالعمي ǥǒاȦديد كƠ Ž Ȭا البنȽدǲيȅ ǥƘكب
Ǧداريɋا ȼمقدرت ȿ ȼȩɎǹالبلدانأ Ž Ǧاصǹ ȿ Û     ȿ ǧعلومـاƫا Ǧـȩد ȳعـد ȿ ǦافيȦȊال ȳعدǣ ȴتتس Ɣال

 Ǧتصاديȩɍا ǧياȖعƫا.  
  

  :اǂيȔ اƪارǱي  .3.3.1
         ȼǣ قصدȹ ȿ  ȰمȊتȿ ȼاتǽ حد Ž țȿرȊƫا ȿ Ȭالبن ȿ Ȱالعميǣ ȔيƠ Ɣال ǦيǱارƪا ȣȿرȚال Ȭتل

 ǦتماعيǱɍا ȿ Ǧيȅالسيا ȿ Ǧتصاديȩɍا Ǣȹواƨا.  
3-1- ɍا ȣȿرȚالȩيداتصǦ:  ȿ   Ǧحالـ ȸمـ ȸتتباي ȿ Ȱالعمي ȼفي ȔȊينȅ يǾتصادي الȩɍا Ȕيǂا اŏ Ɨعȹ

  ...التضƂǙ ȴǺ حالǦ اȮȹɍماȇ أȿ الȮساد أȿ النمو 
ȿ تتمŽ ȰǮ اƨو السياȅي الǾي يسود Ž مȮان اȅتǮمار العميȊƫ ȰـرȿعȚǦ :   Ü ȼرȣȿ السياȅيال -3-2

Ȧال ȸم Ǧد حالƱ دȩ كما ȸمɉا ȿ تقرارȅɍا Ǧد حالƱ فقد ȸأم ɍȿ ɂȑو...  
ȹ ȿعŏ Ɨا اƫستوɁ اǱɍتماعي السائد Ž الȦترǥ الȅ ƔيستǮمر فيȾا العميǱ:  ȰتماعيǦ اȚɍرȣȿ ال -3-3

ȓاȊȹ يɉ ǥمساعد Ƙȡ ونȮد تȩ كما Ǧبȅمنا ȣȿرȚون الȮفقد ت ȼعȿرȊان : مȮالس ȴǲح ȿ.  
  
  

4.3.1. țȿرȊƫا ǦȦص  :  
  .Ž ǥ حد ǽاتȼ مȯɎǹ ȸ حǲمǱ Ûȼدȿاȿ Ȼ مصدر Ƣويلȹ ȿ ȼقصد ŏا ȑواȔǣ اȊƫرțȿ اƫستǮمر         

4-1- ȴǲƩـا    :اƬ ȏيتعـر Ɣال ǥرȕاǺƫا ǧزاد Ȱالتموي ȴǲكلما زاد ح Ǭحي Ûقدارƫا ȿ Ǧو السعȽ
   ȣـراƲا Ǧحالـ Ž ȿأ ȼويلƢ تسديد Ȱالعمي ǦاعȖتȅا ȳعد Ǧحال Ž ǥƘكب Ƞبالƫ ȼȹفقدا ȯاحتما ȿ ÛȬالبن

ȸع Ȩقǂا Ǵǣقدار الرƫ Ƙون  كبȮأن ي Ȭالبن ɂعل ƃالتاǣ ȿ ǄɎأص Ǵǣالر ȨقيƠ ȳعد ȿأ Ȝȩتوƫا Ǵǣمقدار الر
 ǧالعمليا ȻǾƬ Ǧالنسبǣ ǄراǾح.  

 Ǧكمي ǢلȖي تتȾف ÜǦȩɎالعم ǧساȅǘƫا ȿأ ȯȿا الدȽا تتبناȾلبȡأ ȿ ÛǄداǱ ƘبȮال ȴǲƩا ȸم ȜاريȊم ǦمǮف
 ȸالزم ȸم Ǧويلȕ ǥمد ȿ ȯمواɉا ȸم ǦمǺȑ.  

         Ȭالبن ɂان العنصران  فعلǾȽ Ȝمي أن يضɎȅɋا-   ǥـدƫا ȿ ȯمواɉا ȸم ǥƘبȮال ǦميȮا الƵȿ ɍأ
 ǦويلȖال Ǧالزمني–   ǥرȕـاǺƫا ǦǱن الدرɉ Ǧمعمق Ǧȅدرا ǢلȖيت ȯاƫا ȸم ǦائلȽ Ǧكمي Ǹفض ÜسبانƩا Ž

 Ȭالبن ȃɎفǙ ƂǙ ديǘفقد ت ǥƘكب  .  
4-2-  Ɂȿدƨا: ȿ  اǽǚمار فǮتȅɍا ȸم ǥوǱرƫا ǥائدȦي الȽ مرǮستƫا țȿرȊللم ɁȿدǱ أي ȫناȽ ȸȮت Ɓ
-  Ɂȿدƨا ȻǾȽ țوȹ أي كان–  ǄɎمار أصǮتȅɍاǣ ȳداعي للقيا Ɏف.  
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Ǳ ƂǙاǢȹ حȴǲ التمويȰ يȾتȴ البنǣ Ȭاƫصدر الǾي ȅيسدد منȼ العميƸ ȿ Ȱتلف ȽـǾا   :اƫصدر  -4-3
Ɣال ǦƜراƫا ǡلوȅأ Ȩفȿ Ȱا كان التمويǽǚف ȯموƫا ȓاȊالن Ǧبيعȕ ȸصدر مƫا   Ȱعميـ Ǣلȕ ɂعل Ǆاǒناǣ ȴيت

 Ȝللبضائ ȼيعǣ وȽ ناȽ Ȱفمصدر العمي Ȝالبضائ ǒراȉ.  
          Ǧالتالي ȯمواɉا ǒتناȩا Ž Ȱالتموي Ǧعملي Ǩسبȹ اǽǙ رǹǓ ȯاǮم Ž ȿ :يȑراɉا ,ǧعداƫفـان  ...ا

  Ǣحسـ ǧدفعا ɂون علȮتȅ Ɣالȿ Ȱالتموي Ǣالȕ Ȱا العميȾقǶيست Ɣال ǳاǣرɉا ȸي مȽ Ȱمصدر العمي
  .ɍتȦاȧ اƙǣ ȳƎƫ البنȿ Ȭ العميȰ ا

5.3.1.  ǧاȹالضما  :  
          ǢنƟ ȸم ȼنȮمńت ǧاȹماȑ توفر ȸد مǣ Ɏمـا ف țȿرȊم Ȱتمويǣ ميɎȅɋا Ȭالبن ȫفعندما يقو

 ƙسمȩ ƂǙ ǧاȹالضما ȴتنقس ȿ ÛǢȅاȮƫا ȨقيƠ ȿ ÛرȕاǺƫا Ȱتقلي ȿ :  
5-1-  ǦصيǺȊال ǧاȹالضما : Ȱالعمي ǦصيǺȉ Ǝو( تعتȅ Ǧسȅǘم ȿكان فرد أ ǒـد  ) اƱ ǽǙ Üكضمان

 ǧاȹماȑ توفر Ǣǲفي Ǧكافي Ǝتعت ɍ ȸȮل ȿ Ûكضمان Ȱالعمي ǦصيǺȉ ǥƎمعت ȜاريȊم ȯوƢ ȫالبنو Ȑعǣ
  . ȑǙافيÜǦ حيǬ كلما توفرȑ ǧماȹاǧ أǹرɁ زادǧ فرƱ ȋاƢ ǳويȰ اȅɍتǮمار 

Ǧ للبنȬ اƫموȊƫ ȯرȿعȿ Ûȼ تتمȿ ȰǮمƙǣ ȸ الضماȹاǧ الƔ يقدمȾا العميȽ Ȱو تعȾداتȼ الȦȊويȿ Ǧ الȮتاǣي
  . ȻǾȽ التعȾداȉ Ž ǧيȮاư ǧضيƞ ǦبالȠ العمليǣ Ǧاȴȅ البنȽƘȡ ȿ Ȭا 

  ȿ ÛǦفرديـ Ǧسȅǘم Ǩȹا كاǽǙ Ǧسȅǘƫا Ǣون صاحȮفي ÜȰللتموي ǦالبȖال ǦǞيƬا Ǣحس Ȱتلف العميƸ ȿ
  .اǒ يȮون اƫسǽǙ Ƙا أمضɂ العقد ƙǣ اȅǘƫسȿ Ǧ البنȩ ȿ ÛȬد يȮون ƭموعǦ مȸ الȊرك

5-2-  Ǧاديƫا ǧاȹالضما ) ǦقيقيƩا ȿأ Ǧالعيني :( Ȭتلƹ Ǭحي ÛǦصيǺȊال ǧاȹالضما ȸمان مǓ رǮي أكȽ ȿ
 Ž ǧاȹالضما ȻǾȽ ȰǮتتم ȿ ÛǦمادي Ǧيمȩ ǧاǽ Ȱائȅȿ Ȭالبن :  

-  ȸȽا: الرȮللممتل Ȱالعمي ȸȽي رȽ ȿǧ  ǧياراȅ ȿي أȑأرا ȿأ ǧكعقارا ....   Ȝيـدف Ɠحـ Ȭللبن
Ȭللبن ȼما علي Ȱالعمي ƂǙ Ȱليص ȸȽالر Ȝȅيتو ȿ Ûȼا دينȾمن Žأن يستو Ȭاز للبنǱأ ǒالوفا ȸز عǲن عǚف Û

 ȼمتɎع ȿأ ȼƧا ȸȽأن ير Ȱالتموي ǢالȖلل ȸȮƹ Ǭحي Üعنويƫا ȸȽالر.  
-  ȯالتناز : Ǧسȅǘم ȴȾȅأ ȸم Ȱالعمي ȯا ( كتنازȾفي ȴȾȅأ Ȭتلƹ ( Ȑعǣ ȸع ȯيتناز ȿأ Û Ȭلصاحل البن

  .العɎماǧ الƔ ينتȾǲا 
6.3.1.  țȿرȊƫا ȯوư Ȭالبن Ǧحال  :  
ȿ تتمȑȿ Ž ȰǮعيǦ البنŽ Ȭ حد ǽاتȅ ȼواǒ كاǨȹ الوȑعيǦ اƫاليǦ أȿ الوȑعيǦ القاȹوȹيȿ ÛǦ تȾȚر          

حالتȼ اƫاليǦ مȯɎǹ ȸ اƫيزاȹيǦ اƫاليȿ Ǧ اƩساǣاȿ ǧ كǾلȬ مȯɎǹ ȸ حȴǲ اƫداǹيȿ Ȱ حǲـȴ ديـون   
ɂعل ǒɎديون العم ȿ ǒɎالعم ɂعل Ȭالبن Ȭالبن.  

          Ǧصعب Ǧمالي Ǧحال Ž ȿأ ǥƘكب Ǧيȹديوƞ و مدانȽ ȿ ǧماراǮتȅɍ Ȭالبن ȯوƹ أن ȸȮمƫا Ƙȡ ȸفم
ǦƷمر Ƙȡ ȿ.  
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    Ǧـعيȑالو ȻǾـȽ رȾȚت ȿ ǦماريǮتȅɍا ȼراراتȩ ɂر علǭǘا يư Ǧصعب Ǧيȹوȹاȩ Ǧعيȑȿ Ž Ȭون البنȮد يȩ ȿ
Ȯي Ɣال ǧاعاƕلل ȿأ ȼاتǣحسا Ȑميد لبعƟ Ž ǦǱرƩا  ȿ Ǧيـȹوȹالقا Ǧعيȑالو ƙǣ ȧرȦال ȿ ÛاȾفي ȣرȕ ون

 ǦبيقيȖالت Ǧȅالدرا ȯɎǹ ȸلنا م ƙيتبȅ ا ماǾȽ ȿ اȾȅياȩ ȸȮƹ ǥƘǹɉا ȻǾȽ أن Ž Ǧاليƫا Ǧعيȑالو.  
         ǥعديد Ɂرǹأ Ȕǣواȑ ǢȹاǱ ƂǙ ميɎȅɋا Ȭالبن Ž مارǮتȅɍا Ȕǣواȑ ȴȽأ ȻǾȽ Ǝتعت.  

  .االȅتǮمار يف االقتصاد اɎȅɋمي يل وȍيǮ :Ƣ ȠاƆ املطلب ال  
Ǚما ǣالعمȰ فيȾـا   Ȱيقوȳ اƫستǮمر ǣتوșيف اɉمواȯ اƫدǹرǙ ǥليȼ مȸ اȰǱ اƩصوȯ علɂ مدا ǹي         
 ȼسȦنǣ)ǥارǲالت Û Ȝالبي... ƀأ )اǧاǣضارƫاȿ ǧاركاȊƫا Ȩريȕ ȸع ȻƘȡ Ȝم ȿ...  ȣصـارƫا Ǩȹا كاƫȿ

ǧراǹمدȿ ȯأموا Ȝميǲمركز للت ǦميɎȅɋي اȖتست ɍ ǥƘǹɉا ȻǾȽȿ فرادɉاȜ    ـاŒǚا فȾسـȦنǣ اȽمارǮتȅا
 Ǧǣضارƫا ȿ ǦاركȊƫا Ȩريȕ ȸا عȽمارǮتȅا ƂǙ اǲتل ȧرȖنتȅȿ ƂǙ ǬǶبƫا اǾȽ ŽȴȽأ  Ɂلد Ȱالتموي Ƞصي

 ȫالبنوǦميɎȅɋاÛ  ǦاركȊƫاǣ لنبدأ ȿ .  
   :املشاركة -1

رȽا ǣتمويȰ اȊƫاريȜ الصناعيȿ ǦالزراعيǦ عـȸ  تقوȳ البنوȫ اɎȅɋميǣ ǦاȅتǺداȳ أمواƬا ȿاȅتǮما         
 ǦȢصي ȨريȕǦاركȊƫا.  

1.1/ ǦاركȊƫا ȳوȾȦم:   
 ȽƘȡـا ȿ أȿ صـناعيǦ  أعماȯ زراعيـǦ  أمواȯ مȊتركǣ Ǧينǖ Ž ȴȾكǮر ǣأȿ أن يȊترȫ اǭنان أȽو          

ɉا Ȝون توزيȮيȿرǣɉا Ǧحص Ž ǥاȿساƫا ȓترȊي ɍȿ Ǵǣالر ȸم Ǧمعلوم Ǧسبȹ Ǣحس ȴȾينǣ ǳموا  ƙـǣ ȯا
 ǒركاȊالŽ ȿأ Ǧليȿǘسƫا Ž ȿأ Ȱالعم Ž ȿأ ȹبسɉا Ǧرǳاǣ,   ـاŒǖǣ ميɎȅɋا ȼقȦال Ž ǦاركȊƫا ȣتعرȿ

 ȼا ليعملوا فيȕساȩأ ȴȾينǣ ȸم ȻعوƤ ȿا أȽوƲ ȿأ Ǧȉلورا ȻقوǶتȅا ȯاƫا Ž نانǭا اȾفي ȫترȊي Ɣال ǦركȊال
  .1لتنميǣ ǦزراعǦ أƟ ȿارǥ أȿ صناعǦ أȽƘȡ ȿا

  ǀ 2  فهم شرآاء يف الثلث ǁ :قال تعاىل  
من اخللطاء ليبغي بعضهم  اوان آثري ǁ:وقال سبحانه

على بعض إال الـذين امنـوا و عملـوا الصـاحلات و     
   ǀ 3 قليل ما هم

           ȸعȿŸأ  ǥريرȽ ) ȼعن ǃي اȑر ( ǃا ȯوȅر ȯاȩ)ȋ ( : "Ƃتعا ǃا ȯاȩ : ƙȮريȊال Ǭالǭ اȹأ 
ȿ ما رȿاȻ امحد ȅ Žـنƙ   4" حدƵا صاحبǹ ȼرǨǱ مǣ ȸينȾما أفان  فǽǚا, حدƵا صاحبȼ أȸƸ Ɓ  ما

                                                 
1   Ȱايȕ السيد ȯكما ɂȦȖمص ,ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž ماريǮتȅɍالقرار ا    ) Ûيȉباȡ ȜǣاȖم Û اȖنȕ1419  ـȽ1999 ȳ ( ȋ Û190.  
2  Ǧيɇا Ûǒالنسا ǥورȅ12. 
3   ǥورȅ " ȋ " Û Ǧيɇ42ا.  
4   ȴاكƩا ȿ دȿو داǣأ Ȼاȿر ǬديƩا.  



               - Ƣ                                                                 - 58ويل االȅتǮمار يف االقتصاد اɎȅɋمي Ʈدداǧ /الǮاƆ  الȦصل

 Ƒأن الن Ǣالسائ ȸǣا Ǣالسائ ȸع)ȋ (  ȯـاȩ ǒاǱ ǴتȦال ȳفلما كان يو ǥارǲالت Ž ȳɎȅɋا Ȱبȩ ȼاركȉ
Ƒالن)ȋ : ( مرحباǣ اريƹ ɍȿ يداري ɍ ي كانȮريȉȿ يǹǖ             . "  
2.1/ȓȿرȉ  ǦاركȊƫاǣ Ȱالتموي :  

  .)العميȰالبنȿ Ȭ (اƫاȿ ȯالعمȉ Ȱركȕ ƙǣ Ǧرفƙ  يȮون أن - 1
 .راȃ اƫاȹƂǙ  ȯصيǢ كȰ مȸ الȖرفǱ ƙزȉ ǒائȜ مȸ الرǴǣ الȦعلي اǂقȿ Ȩليȹ ȄسبǦ  يȮون أن - 2
 .يتȴ اɍتȦاȧ مقدما ƙǣ الȖرفƙ علȹ ɂسبǦ تقسيȴ الرǴǣ الصاŽ أن  - 3
4 -  Ȱǣمقا Ǵǣالر Žصا ȸم Ǧسبȹ ǡاحتسا ȴيتǥدارɋا ȯعماɉاȿ رƫا Ȝالتوزيـȿ Ȩالتسويȿ Ȝالبيǣ ǦȖتب ,

ǦاركȊƫا ȯاƞ Ȭريȉ Ȱك Ǧحص Ǧنسبǣ Ǵǣالر Žصا ȸي مȩالبا Ȝتوزي ȴيت Ȭلǽ عدǣȿ.   ـدȩȿ اǾȽ
الȦقȾاǒ التȦاصيŽ Ȱ الرȿ ǴǣلŽ ȸȮ حالǦ اƪسارǥ تȮون حسȹ ǢسبǦ اȊƫـاركŽ Ǧ راȃ   أǱاز

  Ȕفق ȯاƫ1ا .        
3.1/ țواȹأ ǦاركȊƫاǣ Ȱالتموي :  

  :اȊƫاركǦ منȾا  لتنȦيǾاȅتعماȯ عدȕ ǥرȧ  اɎȅɋميǦوȸȮƹ ȫ للبن
1- țȿرȊƫا ȯاƫا ȃرا Ž ǦاركȊƫا : ǒراȊǣ ȴتت Ǩحي țȿرȊƫا ȯاƫا ȃرا Ž ǦيليȢȊالت ǦاركȊƫا ɂتسم

ȴȾȅɉا ȿأ  Ž ǦƵساƫرا ȯاƫا ȃاȿأ  ǦاركȊƫا ȸم țا النوǾȽ Ž Ǧمعين ǧعاȿرȊم Ž.  
2- Ǧمعين ǦقȦص Ž ǦاركȊƫا : اǾȾف  Ȭللبن ȸȮƹ țميالنوɎȅɋأن ا     ǧالعمليـا Ž اȮـريȉ ـونȮي

 Ȑا البعȾعضǣ ȸع Ǧمستقل ǦماريǮتȅا.  
3- Ǧالدائم ǦاركȊƫا:  Ɩعƞنأ  Ȭالبن ȫارȊمييɎȅɋا  ȌǺȉ Ȝمȿأ    ǧاحـدي العمليـا Ž Ǧموعƭ

 ǥسارƪا ȸع Ǧبȅاǂون اȮتȿ ȫترȊƫا Ȱالتموي Ȩريȕ ȸع ǦماريǮتȅɍاȿأ ǳاǣرɉك ا ǦايŒ عدǣǦمالي Ǧنȅ Ȱ.  
4- Ȭالتمليǣ ǦيȾنتƫا ǦاركȊƫا:ȿɂتسم   Ǧصـȩتناƫا ȳوȾȦتلف مƸ ɍȿ Ǧصȩتناƫا ǦاركȊƫاǣɍǙ   ȧـاȦات Ž

ȣراȕɉا  ȣرȖال Ȝȩيتو Ɣال ǥترȦال Ž Ȭالبن ǯȿرǹ ɂرعلǹɉا    ȼلـ ȼي يقدمـǾال Ȱالتموي ȸم ȻǒناȦتȅا
Ȝيǣ Ȩريȕ ȸع Ȭالبن ȯيتناز ȿ ÛȼȩقوƜ ǒالوفا ɂعل Ȼدرȩ ȿ Ȭالبن ȼمȾȅأ   Ž ȿ Ûȼلون حملـǶفي ȻǒركاȊل

 ȯاƫا ȃرأ Ž ȴȾحصص Ǧنسبǣ ǒركاȊال ɂعل ǥسارƪا țتوز Ǧصȩتناƫا ǦاركȊƫاȿق أǣ ماɂ  ǯرǹ نǙ اȾمن
   ȿأ ȯتنـاز Ȱعند كـ ȿأ Ǧالبداي Ǿمن ȴȾينǣ ȳƎƫا ȧاȦتɍا Ǣحس țفيوز Ǵǣأما الر ǄزئياǱ ǄاǱȿرǹ Ȭالبن

 ǡمنسوƂǙ ȯاƫا ȃرأ Ž ȴȾاحد منȿ Ȱك Ǧحص.  
4.1/ ǦاركȊƫأركان ا:  

1- ȸديȩالعا : Ȱالتوك ȿ Ȱللتوكي ɎȽون أȮأن ي ȓترȊي ȿ. 

                                                 
1 ȰايȖالسيد ال ȯكما ɂȦȖمص ÛȻكرǽ Ȩبȅ ȜǱمر  ȋ Û191. 
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2- ȯاƫا ȃرأ:  ȳون معلوȮأن ي ȿ يȿالتسا ȼفي ȓترȊي ɍ ȿ ÛƙȮريȊال ȸم Ȼون مصدرȮأن ي ȓترȊي ȿ
  دينا ǽ ŽمǦ أحد الȊركاǒيȮون ȿأن القدر ȿ اƨنȿ Ȅ الصȿ ǦȦ حمدداƠ Ǆديداȹ ǄافياǄ للȾǲالǦ عند التعاȩد 

 Ǧلȿتداƫالنقود ا ȸون مȮأن ي ȿ. 
3-  Ȝالتوزي ) ǥسارƪا ȿأ Ǵǣالر : ( Ƞمبل ȓتراȉوز اƷ ɍ ȿ Ûȼعلي ȨȦتƫالعقد ا ȃاȅأ ɂعل Ǵǣالر ȴيقس

معƙ مȸ الرÛǴǣ أما Ž حالǦ اƪسارǥ فتقسȴ علȩ ɂدر ȹسبǦ اȊƫاركŽ Ǧ رأȃ ماȯ العمليȿ ÛǦ لǽǙ ȸȮا 
Ǣسبǣ ǥسارƪا ȻǾȽ Ž ƙاركȊƫأحد ا Ǣا  تسبȽƘȡ ȿأ ȯاƵɋالعقد ( ا Ž ǥودǱوƫا ȓȿرȊال ǦȦالƯ (

 ȼȮريȉ ɂعل Ȝȩȿ يǾمقدار الضرر ال ȫارȊƫا اǾȽ ȰمǶفيت.  
  

5.1/ ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž ǦاركȊƫا:   
  :  ƹر ǾȽا النوț مȸ صيȠ التمويƞ ȰراحȽ Ȱي          

1-  Ȱالتموي Ǣلȕ :ت ÜțȿرȊƫا Ǧبيعȕ Ǵȑعدما يوǣ ȿ Ȱالعمي ȸم ȳيقد  ǯǽـوƴ Ž ǧعلوماƫا ȻǾȽ Ȝȑو
 ǦاركȊƫاǣ Ȱالتموي ǢلȖي ȋاǹ.  

2-  Ǧȅالدرا ȿ ǬǶالب : Ǣȹواƨا ȜيƤ ȸم țȿرȊƫا Ǧȅدرا Ž Ȭالبن ȳيقو )Ǧتصاديȩɍا ÛǦكما ...)الديني
 țȿرȊƫا اǾŏ ǦȖيǂا ǧاȹالبيا ȿ ǧياȖعƫا ȰليǶتǣ ȳيقو. 

ǣاƫوافقǦ أȿ عدمȾا أȿ تعديǣ ȰعـȐ النقـاȿ Ûȓ    علȑ ɂوǒ اƫرحلǦ الǮاȹيǦ يقرر البنȬ: اơاǽ القرار -3
 țȿرȊƫا Ǧعǣمتا ȿ القرار ǾيȦتن ȴيت ȯالقبو ƙǶف ÛȰالتموي Ǣالȕ Ȱا للعميȾȢيبل. 

 ȿ Ÿد Ȭنǣ أن ƘȊȹميɎȅɋر  اȩأǣنǖ  ɂعل Ȭالتمليǣ ǦيȾنتƫا ǧاركاȊƫون اȮتɁحدǙ Ǧ1: الصور التالي  
التعاȩـد   ƢǙاȳيȬ حمȰ البنǣ Ȭعقد مستقÜȰ يتǣ ȴعد أن يتȨȦ البنȬ مȜ العميȰ أن يȮون حلوȯ الȊر-1

ȼحصص Ȝبيǣ ȣالتصر Ž ǦاملȮال ǦريƩا ƙȮريȊال ȸم ȰȮون لȮي ǬيƜ ǦاركȊƫا Ǧعمليǣ ȋاƪا.  
اƨزئي للمȊرǽ țȿي دȰǹ متوȜȩ علـɂ   أȼȿ علɂ اȊƫاركŽ Ǧ التمويȰ الȮلي ليتȨȦ البنȬ مȜ متعام-2

ȃاȅأ  ȬريȊال Ȝم Ȭالبن ȧاȦراتǹɉص اƩ ȼحق Ȝم Ɏفع Ȩقǂا Ȱǹالد Žصا ȸم Ǧمسبق Ǧحص ɂعل ȼول
 ȸتبقي مƫا ǒزƛ ȗاȦحتɍا Žǧيراداɋا  Ȱلتسديد أص ǄصصاƯ ǒزƨا Ȭلǽ ونȮلي ȼعلي ȨȦي يتǾر الǾالنǣ

  .البنȬ مƢ ȸويȼ  Ȱما ȩدم
3- ǦاركȊƫا țوȑمو ǒيȊال Ǧسيمȩ țموƭ ȰǮƢ ȴȾȅأ ǥصور Ž ȼȮريȉ ȿ Ȭالبن ȸم Ȱك Ǣصيȹ ددƷ
Ʒ ȿ ȸم ȼصيبȹ ɂعل ƙȮريȊال ȸم Ȱك Ȱيرادصɋا  ȬريȊللȿ ÛȨقǂاǒاȊȹǙ  نǙأراد  ȸم Ɨأن يقت ȴȾـȅأ 

 Ȍȩتتنا ǬيƜ Ǧنȅ Ȱك ƙمع Ǆعددا ȬالبنȴȾȅأ  Ȼلوحد țȿرȊƫا Ȭتلƹ ƃالتاǣ ȿ Ȭالبن  Ȱكامـ ǒراȉ عدǣ
 Ȭالبن ȴȾȅأ.  

   :املضارǣة-2
                                                 

1 Ƥامحد Ȱي  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û147.  
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1.2/ Ǧǣضارƫا ȳوȾȦم :  
مȸ الضرŽ ǡ اɉرȽ ȿ ȏو السƘ عليȾا ȿ تسمɂ أيضـاǄ   مǹǖوȼȹǖǣǥǽ  لǦȢلȘȦ اƫضارǦǣ  عرȣي         

Ňال   ȳتقـوȿ ÛـاȾفي ȣيتصر ȼمال ȸم ǦعȖȩ ȜȖيق Ȭالƫن اɍ ȜȖو القȽ ȿ ȏالقر ȸم ȨتȊو مȽ ȿ ȏقرا
 ȫالبنو Ɂلد ǦǣضارƫاǦميɎȅɋا  ȯاƫا ǡر ǢȹاǱ ȸم ȯاƫا Ƈتقد ȃاȅأ ɂعل )  Ȭـريȉ ȿأ ȯاƫا Ǣصاح

 ȼالƞ (Ȱالعم Ƈتقد ȿ  ǡضارƫا ǢȹاǱ ȸم ) ȻدȾǱ ȿأ ȼعملǣ ȬريȊا ) الǾȽ مارǮتȅاǣ ǡضارƫا ȳيقو ȿ
 Ȩفȿ مارǮتȅɍون اȮأن ي ǦȖريȉ ȯاƫا ǡر ȸم ȼعلي Ȱي حصǾال ȯاƫاȳاȮأح  ǦريعȊالǦميɎȅɋا ȴيت ȿ Û

Ǵǣالر ȴتقسي  ǡر ǡحسا ɂون علȮي تȾف ǥسارƪأما ا Ǵǣالر Ž Ǧمعلوم Ǧنسبǣ ǡضارƫا ȿ ȯاƫا ǡر ƙǣ
ȯاƫا  ȿأ Ƙتقص ȳعد ȓرȊǣȯاƵǙ ȿأ   ȻǾـȽ Ž ȼȹفا ǡللمضار Ǧالنسبǣ Ǧǣضارƫا ȓȿرȉ ȸم ȓرȉ ǦȦالƯ

 Ǧǣضارƫا ȸم ǒزǱ ǡضارƫا ȰمǶيت ǦالƩا.  
ǹǓ ȌǺȉر يسـتقȰ عـƂǙ    ȸأن اƫالȬ يسلǱ ȴزǒ مǭ ȸرȿتȼ : " فاƫضارǦǣ كما عرفȾا د منǾر Ƕȩف 

 Ž ȬالƫاǥدارǙ ا ȼمن ǰتائȹ ǧيتتلما Ż ǥȿرǮال ȻǾȽȅɍǮت Ǣحس ȼيوزع Ǵǣالر Ž ȿ قمارȦاما ات  ȼعلي . Žȿ
 ǥȿرǮال ǡسر رƸ ǥسارƪا Ǧاحالȑ ماț اȾسر ما أما, منǺفي Ȱالعام ǣ Ȱعم ȸم ȯǾ "1 .  

 Ǧǣضارƫواز اǱ ɂعل ǒاȾقȦال ȜƤا.  
يبتغـون مـن    األرضيضربون يف  وآخرون ǁ :قال تعاىل 

  . ǀ2 فضل اهللا
نتشـروا يف  قضـيت الصـالة فا   فـإذا  ǁ : قال عز وجل

  .ǀ 3 وابتغوا من فضل اهللا األرض
 ǢلȖƫعبد ا ȸǣا ȃان العبا Ǧالسن ȸمȿ ( ) اكانǽǙ   Ȭيسـل ɍا Ǧǣضارƫا ɂعل ȓرȉ Ǧǣمضار ȯما Ȝما دف

 ǃا ȯوȅر Ƞفبل ȸمș Ȭلǽ Ȱفان فع Ǣȕكيد ر ǧاǽ ȼǣ تريȊي ɍȿ ادياȿ ȯƕي ɍȿ راƜ ȼǣ)ȋ (  Ȭلـǽ
 ȼسنǶتȅفا.  

 ȯوȅر ȯيقوȿ)ȋ ( ŽǬديƩي ا اǾلȼǱرǹأ  ǢيȾȅ ȸع ǦǱما ȸǣ)يȑر " (ǦكƎال ȸȾفي ǫɎǭ , Ȝالبي
ȰǱɉ Ǧǣضارƫاȿ , Ȝللبي ɍ Ǩللبي ƘعȊالǣ Ǝال ȓɎǹاȿ."  

 2.2/ Ǧǣضارƫا ǦǶص ȓȿرȉ :  
 * ȯاƫا ȃرأ ȓرȉ:  
  .أن يȮون رأȃ اƫاȹ ȯقداǄ فɎ تصǴ اƫضارǽǙ Ǧǣا كان رأȃ اƫاȯ مȸ العرȿ ȏȿ العقار . 1

                                                 
  .ȋ15رȅ ȜǱاÛ Ȩǣ م Û منǾر Ƕȩف  1
  .20 اɇيȰÛ Ǧماƫز  2
3 Ǧمعƨا  Û Ǧيɇ20ا.  
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2.ƫا ȃون رأȮأن ي ȿ ÛǴǣالر ǦالȾǱ ƂǙ ديǘت ȼالتȾǱ نɍ Ǧǣضارƫا Ǵتص ɍ ǄɍوȾƭ ن كانǚف Ǆمعلوما ȯا
 Ǧǣضارƫا ǦǶلص ȓرȉ Ǆمعلوما Ǵǣكون الر.  

3. Ǧǣللمضار ȯاƫا ǡمر رǓ لو Ǧǣضارƫا Ǵتص Ɏف Ǧǣضارƫا ǧفسد ɍǙ ȿ Ǆدينا ɍ Ǆعينا ȯاƫا ȃون رأȮأن ي
 ȼمتǽ Ž ǨǣاǮال ȸالدي Ǧمǽ Ž.  

  . ƫاȯ للمضارƞ ǡعƖ ترȫ رǡ اƫاȯ اƫضارǙ ȿ ǡفساǳ اŎاȯ للمضارǡتسليȴ راȃ ا.4
 * Ǵǣالر ȓȿرȉ:  
1. ǬلǮال ȿ النصف Ž Ȝائȉ ǒزǱ Ǵǣالر ȸم ȸعقدي Ǧحص ƙتعي ȓترȊ1ي   ȸمـ Ǆمقدار حمددا ȓرȉ فان

 Ǵǣالر ) ǄɎǮحد) دينار  10مɉ Ƶا  Ǧǣضارƫعقد ا ȰȖر يبǹɊي لȩالبا ȿ  
  .علوماǄ فالرȽ Ǵǣو اƫعقود عليȾǱ ȿ ȼالتȼ تقضي ƂǙ فسادȽا أن يȮون مقدار الرǴǣ م.2
*  Ȱالعم ȓȿرȉ :  
1. Ǣيضيف صاح ɍأ Ǧǣضارƫا ǨلȖǣ Ȱر فان فعǾين ǒيȉ ƙتعيǣ ǡضارƫا ɂعل ȯاƫا.  
2.  țـوȹ ȿأ ȼعينǣ بلدǣ ɍǙ ȼǣ رǱيتا ɍ ȿ ȯاƫاǣ أن يسافر ǡضارƫا ɂعل ȓترȊأن ي ȯاƫا Ǣوز لصاحƶ

 Ȱيعام ɍ ȿأ ƙمع ȼعينǣ ȰǱرǣ ɍǙ.  
3.2/Ǧǣضارƫا țواȹأ  : ƙسمȩ ƂǙ ȴتنقس:  
 ...).اȮƫانÛ الزمان ( Ƚي دفȜ رǡ اƫاȯ مبلȠ للمضارǡ دȿن ȩيد أȉ ȿرȓ : اƫضارǦǣ اȖƫلقǦ  ) أ
ǡ (   مارǮتȅɍا țوȹ ȿان أȮƫا ȿالزمان أ Ǭحي ȸتقيد م Ɣي الȽ ǥقيدƫا Ǧǣضارƫا.  

4.2/Ǧǣضارƫأركان ا :  
4-  ȯاƫا Ǣصاح : ȓترȊي ȿون  أنȮيɎȽأ  ȣللتصر. 
5-  Ȱالعامȿأ  ǡضارƫا : ȓترȊي ȿأن  ȣالتصرǣ رداȦمن Ȱالعمǣ Ɏمستق Û ȣللتصر ǄɎȽون اȮي. 
6-  Ȱالعم : ǦيȮالƫلقا عند اȖم ȿون مقيدا اȮان ي Ǣǲفي. 
7- ǡاƶɋك:اǖ ǡللمضار ȯاƫا ǡر ȯن يقو" Ǧمعاملـ ȿا Ǧǣمقار ȿا Ǧǣمضار Ȭالي ȯاƫا اǾȽ Ǩدفع ,ȿأ 
ǹǾ اȿ ȯاƫا اǾȽ ɂعل ȼǣ Ȱما أنعم Ɩيب ȼعن ǰتȹ  اǾك ɂعل    .  
8-  ɂعل ȯيد ȘȦو لȽȿ ȯاالقبوȑالر  ǡضارƫا ȯككان يقو Ǩقبل...  

5.2/ ȫالبنو Ž ǦǣضارƫاǦميɎȅɋا :  
1 - ǦتركȊƫا Ǧǣضارƫا:  ȫالبنو ȨبȖتǦميɎȅɋـا    اȾفي Ȕـتلơ Ɣال ǦتركȊƫا Ǧǣضارƫا ȳوȾȦم ȯأمـوا 

 Ž نȿƎيعت ǬيƜ Ȭالبن Ž ƙودعƫا   ǦلقـȖم Ǧǣضـارƫا Ž ǡضارƫا Ȭالبن Ǝيعت ȿ ȯاƫا ǡر ȴȾموعƭ
Ƙȡ Ȱتوكي ȼوز لƶ ǬحيȻ  مارǮتȅا Žȯا  أمواȾدفعȿ ƙودعƫاƂǙ  țا ليوزȾفي ǡيضار ƘȢالǳاǣرɉا  ƙǣ

                                                 
  .ȋ Û232 مرȅ ȜǱاÛ Ȩǣد ȅراǯ مححممد ا 1
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ǡاǣأر ȯمواɉا  ȻǾȽ ȸم Ȭالبن Ǣصيȹ ȴصǹ عدǣ ȴȾحصص Ǧنسبǣǳاǣرɉلف , اǖتتـȿ    Ǧǣضـارƫا ȻǾـȽ
 ǦǭɎǭ ȸم ǦتركȊƫاȣراȕ1 أ:  

-  Ǧفردي ǥصورǣ ȯاƫيقدمون ا ȸيǾن الȿمرǮستƫا.  
-  ȸيǾون الǣضارƫناȿǾǹǖي  ȸم ǒزǱ Ž ȴȾمن Ȱليعملوا ك ȸرديȦمن ȯاƫاȯن  أمواȿمرǮستƫا . 
    .للراȡبƙ مȸ اƫضارǙȿ ƙǣعȖائȾا اɉمواȯالبنȽ Ȭو الوȅيƙǣ Ȕ الȖرفƙ لتǶقيȨ التوافŽ Ȩ توارد  -

اƫودعȖǣ ƙريقȡ ǦـƘ   أمواǣȯاȅتǮمار  اɉحيان ȡǖǣلǢ اɎȅɋميالبنȬ يقوȳ : اȅɍتǮمار اƫباȉر    -2
 Ȭلǽȿ ǥرȉامباȾائȖعǚǣ Ƕصɉǡا ȯمواɉا  .  

  
   :ةاƜـاملر-3

1.3/ ȳوȾȦمǦƜراƫا :  
          Ǵǣي مصدر لراȽ ȿ Ǵǣالر ȸم ǦȢل ǦƜراƫفا Ž أما Ûǥالزياد ȿ التنمي Ɩعƞ يȽ ȿ ǦاعلȦƫا ǡاǣ ȸم

ȿ يعرȣ الȮاȉاƆ   2مȜ زيادǥ الرǴǣ  اǣ ȿȯȿɉالǮمȸ  اǣȯȿɉالعقد  ȼما ملȾȮي ȹقȰ التعريف الȦقȾي ف
 ȼȹǖǣ :»  ȸمǮال ȰǮƞ Ȝيǣȯȿɉا  Ǵǣر ǥزياد Ȝم«  Ȑالبع ȣيعر ȿ ÛاŒǖǣ  :»    Ǵـǣر ȿ ȯمـا ȃرأǣ Ȝالبي

 ȳ3 »معلو  .Žصرƫا ǳɎȖصɍو  فأما اȾأن  Ȭالبن ȳمييقوɎȅɋا الس اȾǱتاƷ Ɣال Ȝالسل ǒراȊǣ ȸم ȧو
مȸ البنȉ Ȭراǒ  اȯɎǹƘǹɉ دراȅتȼ أǣ ȿناǒ علȿ ɂعد ǣالȊراǒ يتقدȼǣ ȳ أحد العمǒɎ حيǬ يȖلǾȽ Ǣا 

 Ȝم ǒراȉ ȸمǮǣ Ȭا للبنƬعند حصو Ǧالسلع ȻǾȽ ǒراȊǣ Ȼعدȿ Ȝم Ǧمعين ǦلعȅǦافȑǙ   ـاȾعلي ȨȦتƫا Ǧالنسب
ƤـȜ  أيمǦ للبنȩȿ ÛȬـد  مȸ الرǴǣ مȜ اتȦاȾȩما علɂ مȮان ȉ ȿرȓȿ تسليȴ السلعȕ ȿ ǦريقǦ تسديد الق

ȸم ǒتداǣا Ȝالبي ǦعيȿرȊم ɂعل ǒاȾقȦقوله  تعاىل  ال:ǁ و احل اهللا البيع
    ǀ 4 و حرم الربا

 ȯاȩ ȿȴلȅ ȿ ȼعلي ǃا ɂر «:  صلȿƎم Ȝيǣ Ȱك ȿ Ȼيدǣ ȰǱالر Ȱعم ǢسȮال Ȱر    »أفضȿƎـƫا Ȝالبي ȿ
 Ǧȹياƪا ȿ ȈȢال ȸلوا مƸ يǾال Ȝو البيȽ .  

2.3/ǦƜراƫا ǦǶص ȓȿرȉ :  
 .فان Ɓ يȸȮ الǮمȸ معلوماȰȖǣ Ǆ البيȜ) اȊƫتري الǮاƆ ( يȮون الǮمȸ معلوماǄ للعميȰ  أن .1
 .يȮون راȃ اƫاȯ مȸ اǮƫلياȿ ǧاȮƫياȿ ǧɍ اƫوزȹȿاȿ ǧ العددياǧ اƫتقارǦǣ  أن .2
 .صǶيǴ اȯȿɉيȮون عقد البيȜ  أن .3
 .ȑرȿرƢ ǥلȬ السلعȩ Ǧبǣ ȰيعȾا .4

                                                 
1  Û ȜǱرƫا ȄȦȹȋ255 . 
2 Ûǯراȅ حممد امحد Û Ȩǣاȅ ȜǱمر  ȋ230.  
3  ȯاƤ Û ǥلعمارǦميɎȅɋا ȣصارƫا  Û ) Û ǖدار النب Û زائرƨ1996ا  ȳ ( ȋ Û100 .  
4 ǥورȅ ǥالبقرǦيɇا Û 285.  
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 .ون الرǴǣ معلوماȮǄأن ي .5
3.3/țواȹا أǦƜراƫ  : ǦƜراƫا țيوǣ ȴتنقسƂǙ  ƙوعȹ :  
1 . ǦƜراƫا Ȝيǣ : țا النوǾȽ Ž ȓترȊأني Ȝللبائ ȫلوư Ȝبيƫون اȮي.  
2. ǦƜراƫا ȜيǣمرɈل  ǒراȊالǣ: ǦƜراƫا Ȝيǣ ƙǣ ȧرȦال ȸمȮمريɈل  țالنو ȿ ǒراȊالǣȯȿɉا    ǦيـȮـو ملȽ

 țفالنو Ü ȏȿاȦالت Ǩȩȿ Ȭللبن Ǧباعƫا Ǧالسلعȯȿɉتر اȊي ȫɎمتɍا ȓأما   Ȭتلـƹ ɍ Ȭفالبن ƆاǮال țالنو
 ǦƜراƫا Ȝيǣ ȰǮيتم ȿ Û بدئيƫا ȧاȦتɍا ȿ ȏȿاȦالت Ǩȩȿ ǦمرالسلعɈل  ǒراȊالǣ : ȌǺȉ Ǣلȕ Ž )مرɇا 

 ǒراȊالǣ ( ɂعل Ǧالسلع ȻǾȽ ǒراȊǣ Ȭالبن ȳفيقو Û Ǧمعين Ǧلعȅ ȼتري لȊان يǣ Ȭالبن ȸمȃاȅأ  ȿ ȧاȦتɍا
 Ȝمرالوعد مɉا ȿ ǒراȊالǣ Ǧموعǲƞ țا النوǾȽ يتميز ȿ  Û ȼعلي ȨȦمت Ǵǣر ǥزياد Ȝا مȾتȦلȮسعر تǣ Ȭلǽ

  :مȸ اƪصائȌ أȾƵا 
       1 . Ǣلȕ ǦȖȅواǣ التسديد Ǧريقȕ ȿ ǧاȦواصƫا ȿ ǦميȮال ȿ țالنو ȿ ديد السعرƠمرɇا   ǒـراȊالǣ

 Ȭللبن Ȱالعمي ȼيقدم.  
يتȴ السداد لقيمǦ البضاعǦ  أنƘاد ȿ يȦضŽ Ȱ حالǦ اȅɍتƘاد يتنازȯ العميȰ عȸ رǹصǦ اȅɍت. 2       

  .تقسيȔ اƫبلȠ  أيضاǣتسليȴ اƫستنداǧ الدالǦ علɂ الǮمƶ ȿ ȸوز  أȿفور اȅتɎمȾا 
      3 . ɂعل Ǧالعملي ɂعل ǦƜراƫا ȈامȽ ǢسƷȃاȅأ  ȿ ÛǦالعملي ȻǾȽ اليفȮأنت  Ǆحمددا Ǵǣون الرȮي

  . اǣȯȿɉنسبǦ للǮمȸ  أƞȿقدار 
  : مليǦ للمراǦƜالتȖبيقاǧ الع/4.3

          ȫالبنو Ž ǦƜراƫا ǧبيقاȖتتعدد تǦميɎȅɋا   ǒɎللعمـ ǦكيɎȾتȅɍا ǧاǱحتياɍا ȸمƂǙ ǧاȿأد 
ǯتاȹɋا  Ǧالصناع ŽƂǙ اȽƘȡ ȿ Ǧالزراع ǧمعداÛ دȩ ȿɁأد  țا التنوǾȽƂǙ  ǦƜراƫصور ا țتنو:  

 ǥالصورƂȿɉا  : Ž ȰǮلع أنتتمȅ ǒراȉ Ȭنǣ ȸم Ȱالعمي ǢلȖي Ǧ ) ǥحمددȣصاȿɉا  ȸمǮال ȿ (  ȼǣسـاƩ
 ȣمضا ǒراȉ Ǣلȕ Ȩريȕ ȸعȼليǙ   ȯـوƹ Ɓ ǦالƩا ȻǾȽ Ž Ȭفالبن Û Ȱا العمǾŏ Ȭالبن ȳياȩ Ȱǣمقا ǄراǱأ

 ȿ ǒراȊاالƴǙ  ÛȰǣمقا ȼعلي ȨǶد يستȾƛ ȳاȩأما ǒراȊال Ž ȼكلȿȿ Ȭللبن ȸمǮال Ȝي دفǾو الȾف Ȱالعمي.  
ǦيȹاǮال ǥالصور :Ž اȾقتǣاȅ ȸتلف عơ  ȿ ÛاƬ Ȭالبن ǒراȉ عدǣ Ǧالسلع ȸƣ Ȱالعمي Ȝدف ɂعل ȧاȦتɍاǾǹǖي 

 Ȝم ǥƘصȩ ǥفتر Ž Ǆقداȹ ȼعد أن دفعǣ Ǆقداȹ ǥاحدȿ ǦلƤ ȬالبنǦافȑǙ  ȸمǮلل ǦƜراƫا Ǧسبȹȯȿɉا .  
ǦǮالǮال ǥنا: الصورȽ   ɍ ȿ ÛǦالسـلع ȻǾـȽ ادƘتȅا ȼل Ȍǹمر Ȱعمي ǡساƩ ǯارƪا ȸم Ǧيستورد السلع 

ȼو يتيسر لǱالر ȸع țȻتبعاد عنصر  أمرȅاǣ ȿ Ǧالعملي Ǧالناحي ȸاد مƘتȅɍاǣȳلزاɋا   ȻǾـȽ فان ǥللمواعد
ǦعȿرȊم ǥائزǱ ونȮت Ǧعاملƫا.  

Ǧعǣالرا ǥالصور  : ȧللسو Ǧȅدرا ɂعل Ǆاǒناǣ Ǧمعين Ǧلعȅ Ȭتري البنȊن يǖكȿأ   ȼـǣ ȳتقد Ǣلȕ ɂعل ǒناǣ
 ǒراȊال ǢالȖا لȾأن يبيع Ȭفللبن ǒɎاحد العمȯȿɉا  ȻƘȡ ȿأ Ȭأن البن ǦالƩا ȻǾȽ Ž ȘحɎما ي ȿ ÛǦƜمرا

 ȼالƞ Ǧالسلع Ɂترȉد اȩǨǶصبǖف  ȼيتȮمل ȸمȑ     .  
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   :السلــــم-4 
1.4/ ȳوȾȦمȴالسلـــ Ȝيǣ:  

         ȴالسل  ǦȢلȴالتسلي ȿ Ƈالتقد ƗيعȾي فȾقȦالتعريف ال Ž أما Û لسيو أن ȏعو Ž Ǆراȑحا ȏعو ȴ
ǣيȜ معدǹ ȳȿاȋ ليȦȹ ȄعاƂǙ Ǆ أǱـǣ ȰـǮمȼȹǖǣ " :   ȸ كǾلȬ عرفȼ يǾ Ȱ1 ȿ ÛمƂǙ Ǧ أǱالŽ  وصوȣم

فتـرǥ   قبƣ ȐنȾا Ž اƩاȿ ȯ تسـلمȾا ǖǣ Ɨ  Žن تبيȅ ȜلعǦ معينȿ Ǧ تȿ يع2" مقبوƭ Ž ȏلȄ العقد 
 Ǧحقɍ ǦعيȿرȊم ɂعل ǒاȾقȦال ȜƤد اȩȿ Û ȻǾȽيصال ǦȢ ȸم ǒتداǣقوله و تعاىل ا:ǁ  يا

أجـل مسـمى   أيها الذين آمنـوا إذا تـداينتم إىل   
ـ لف Ž كيȰ مسيلف فȅلأمȸ  «:  صلɂ اǃ عليȅ ȿ ȼلȩ ȿȴاǀ 3   ȯ آتبوهأفـ  وȿ ȿ ȳزن عل
   . Ƚو ما رȿاȻ اȸǣ عباȿ  ȃ » وȳمعل ȰǱوƂǙ ȳ ألمع

2.4/ȴالسل ǦǶص ȓȿرȉ :  
 .Ȅ العقدلƭ للبائȯ Ž Ȝارأȃ اƫ لȴسي أن. 1
  .  ...لوزنأǣ ȿا ȰيǣالȮالقدر علومي مȿ اƫسلȴ فيȼ راȃ اƫاȯ  مقدار يȮون أن. 2
  .ȰاǱɉاƫسلȴ فيȼ موǱودا عند حلوȯ يȮون  أن. 3
   :ǣيȜ اɉجــــل -5

1.5/ȰǱɉا Ȝيǣ ȳوȾȦم:  
         Ž ȰǱɉال ا ǦȢلǒيȊال ǥمد ȿ ȸالدي ȯحلوȿ ÛǨȩالو Ǧايȡ وȽ أما Û ǄحاɎȖاصȾف ȸمǮǣ Ǧلعȅ Ȝيǣ و

ȩ ȿ ÛǦد تقبǱ Ȑزȿ ǒ تقيȐ اǹɇـر  مȰǱǘ أي أن تستلȴ السلعŽ Ǧ اƩاȿ ȯ تقبƣ ȐنȾا Ž فترɍ ǥحق
 Ȕالتقسيǣ Ȝالبيǣ Ǌحاليا ȣو ما يعرȽ ȿ Ûǧفترا ɂعل ȿǣ ȄȮو عȽȜي ȴد السلȩȿ Ûأ   ɂعلـ ǒـاȾقȦال ȜƤ

 ǦعيȿرȊم ȻǾȽالȳعمو Ž Ȱǹتد Ǧعاملƫا ȻǾȽ نɉ Û țقوله تعاىل  نو:ǁ  يا أيها
 الذين آمنوا إذا تداينتم إىل أجل مسمى فـأآتبوه 

ǀ 4  ȩ ȿ ȸع Ǩبǭ الدƑن ȴلȅ ȿ ȼعلي ǃا ɂأ صل ȋالعا ȸǣ ǃأمر عبد ا ȼȹ ) ماȾعن ǃي اȑزأن ) رȾƶ 
   .  ǱȰǱيȊاǄ فȮان يȊتري البعǣ ƘالبعƘيƂǙ ȸ أ

2.5/ ǦǶص ȓȿرȉǱɉاǣ Ȝيǣ Ȱ:  
  .بيȜ حاǄɍلا لȴسي أن. 1
  .  ȩداتعالاƫدǥ حمددǥ عند  Ȯونت أن. 2
  .الǮمȸ حمدداȿ Ǆ مǄɎǱǘيȮون  أن. 3

                                                 
1 Ƥلع ȯماراǥ Û Û Ȩǣاȅ ȜǱمر  ȋ127 . 
2 ǣاȅ ȜǱمر Û ƙحسن ȸحس ǦليلǱ ȋ Û Ȩ293. 
3  ǥورȅ ǥالبقر Ǧيɇا Û285.  
4 ǥورȅ ǥالبقر Ǧيɇا Û285.  
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   :االƶارة  -6
1.6/ ȳوȾȦمǥارƶɍا:  

          ȸم ǦتقȊي مȽ ǦȢالل Ž ǥارƶɍراǱɉا  ȏو العوȽ ȿȿأ  ȿ Û Ȱالعمـ ɂعل ǒزاƨاŽ   ǳɎȖاصـ
 ǥائزǱ ǥارƶɍا ȿÛ ȳمعلو ȏعوǣ Ǧعلومƫا ǦعȦنƫا Ȝيǣ Ɨيع ǒاȾقȦلقوله تعاىل ال: ǁ  قال

 أنابـنيت هـاتني علـى     إحـدى  أنكحـك  أن أريداني 
  . ǀ  1تاجرني مثان حجج 

ȿ  Ž حممد ɁȿرȰصɉا  ȸعŸأ  ȼعلي ǃا ɂصل ȯوȅالر ȸما عȾعن ǃي اȑر ǥريرȽ Ÿا ȿ دريƩعيد اȅ
 ȯاȩ ȼȹا ȴلȅȿ: »   تبيعـوا ɍ ȿ واȊǱتنا ɍ ȿ ȼبتȖǹ ɂعل ǴȮين ɍ ȿ ȼيǹا ȳوȅ ɂعل ȰǱالر ȴǞيست ɍ

 ȻرǱا ȼا فاليعلمƘǱر اǱتاȅا ȸمȿ رǲƩا ǒاȦالǣ « .       
3.6/ǥارƶɍا țواȹأ  :  

 ȸم ǥارƶɍا țتتنو:  
        1-  ȸم țا النوǾȽ ȸمȑ Ȱǹيد ȿ اȽƘȡ ȿ ǧعداƫا ȿأ ǧالسيارا ƘǱǖيلي كتȢȊالت ƘǱǖالت
ƘǱǖالتÜ  ǦحيɎص ȳر عدȕاƯ رǱǘƫا ȰمƷ أن Ž ȰǮيلي تتمȢȊالت ƘǱǖالت Ȍصائǹȿ ǧالعقارا ƘǱǖت

 ǥرǱǘƫا ȯصوɉا يلي اƞ كما يتميز Û:  
        2- Ȯر يǱǘƫا ȼعلي ƙالتام ǒراǱǙ ȿ Ȱصɉا Ǧȹصيا ȸع ȯȿǘون مس.  
  .ɍ يȮون للمستǱǖر ǾȽ Žا النوț فرصǦ اǹتيار ȉراǒ اɉصŒ Ž ȰايǦ مدǥ العقد  -3         
Ƚ ȿو عقد ƶǙار ɉصȰ معƫ ƙدǥ حمددǥ مȸ الوǨȩ يقوƬɎǹ ȳا اƫستȦيد : التƘǱǖ التمويلي  -4         

Ǚ Ȝدف Ȱǣمقا Ȱصɉا ȳداǺتȅاǣ Ȱصɉا اǾȽ Ȭالƫ ار حمددƶ ) ǧمركبا Û ǧمعدا( ....  
  :  اƶɍارǥ أركان/4.6

  .ȿ يȊترȓ فيȾما العقȿ Ȱ البلوȟ: العقيدان
 ǦȢالدار : الصي ȻǾȽ ȬريتǱا ȯن يقوǖكȿأ ȬرتǱأ Ǩبلȩ ȯا فيقوǾك ǥمد. 
 .يȮون ȩاȰǣ للتǶديد أنȽ ȿي ȿاردǥ علɂ العȿ ƙ علɂ الǾمȿ Ǧ :  اǱɉر

 ǦعȦنƫا : ȜƤا ɂعل ǒاȾقȦأنال  ȳحمر ɂون العقد علȮيȿأ  ȿ Û ǢǱاȿأن  ȿ Ǧمتقوم ǦعȦنƫون اȮون  أنتȮت
 ȿ ȼتسليم ɂعل ɍأنمقبو  Ǧنازعƫا Ȝنƹ Ǆعلما Ǧون معلومȮت.  

          Ȭالبن ȼلɎǹ ȸم ȜيȖيست Ȱللتموي Ƞصي ǥعد ȫناȽ دǱمي كما توɎـȅɋـ  أن ا Ȱǹ عـاƁ  دي
 ȸمار مǮتȅɍاȼǣواǣي عد أȽ ȿ ÛǦعȅاالواȾمن ǥيد:  

•  țتصناȅɍا 
  ǥاƫزارعȿ Ǧ اǺƫاǣرȿ ǥ اƫساȩا •

                                                 
1 ǥورȅ قالǦيɇا Û Ȍ28ص.  



               - Ƣ                                                                 - 66ويل االȅتǮمار يف االقتصاد اɎȅɋمي Ʈدداǧ /الǮاƆ  الȦصل

  
 
  :الصة خ

  
          ȸȮƹتلǺيȌ Ž ǬǶالب ȼليǙ Ȱاال ما توص ȓتلنقا Ǧالي:  

1 ȼعمل Ž ميɎȅɋا ǰȾنƫا Ȝيتب ȼȹكو Ž Ɂرǹɉا ȫالبنو ȸتلف عƸ ميɎȅɋا Ȭان البن.  
  . ليǹȿ ǦارǱيǦرȣ البنȬ اɎȅɋمي ɍȿدǥ عسǥƘ لعدǥ عوامȰ داǹع 2
3 ǦميɎȅɋا ȯȿالد ǯارǹ Ɠح Ȭللبن Ƙار كبȊتȹا ȿ Ȝȅتو ȫناȽ.  
4 ǧيزاư ȿ Ȍصائǹ ميɎȅɋا Ȭللبن ȣداȽأ ȿ  ǥعديد.  
  .ȸȮƹ تقسيȴ البنȬ لعدǥ أȹواț مȸ عدǥ زȿايا 5
6  Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɍمي اɎȅɋتصاد اȩɍا ŽƸ ومانȾȦمŽ عيȑتصاد الوȩɍا Ž ماȾومȾȦم ȸان عȦتل 

ǦريعȊال ȼا أحلتƫ ماȾقǣاȖت.  
ȿ يتعامǣ ȰصيȠ عديدǥ أحلتـȾا الȊـريعɍ    Ǧ يتعامǣ Ȱالقرȏ الرǣوي لȮوȼȹ حمرÛȳان البنȬ اɎȅɋمي 7

 ǧفاɎتǹɍا Ȑعǣ ودǱȿ ȴȡر ǒاȾقȦال ȿ ǒا العلماȽأركان حدد ȿ ȓȿرȊǣ ǦميɎȅɋا.  
ـ ȿمنȾا ما Ƚو ǹاȋ كواȔǣ منȾا ما Ƚو عاŽȑ ȳ اȩɍتصاد اɎȅɋمي حمدداȿ ǧ  رلȅɎتǮما 8 واȔǣ ض

ǦميɎȅɋا ǦريعȊال.  
          ǧدداǂا ȻǾȽ ȿ ÛǦريȚȹ ǧي حمدداȽȅنȣتعر  ǦبيقيȖالت Ǧȅالدرا ȯɎǹ ȸم Ȝȩالوا ǧحمددا ȸع

ƆاǮال ǡالبا Ž اȾȅندرȅ Ɣال ȿ.   
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 الباب الثاني

 :الفصل األول 
 عرض عام لبنك  

 :الفصل الثاني 
الدراسة القياسية و

    بناء النموذج
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 : قدمةم
  

         ǣامدع Ž ناȩرȖت  ȸم ȯȿɉا ǡناالباǮƜ ɋا ƂǙ اǾȽȕار   ǬـǶالب țوȑوƫ ريȚالن ȸـ  أيـ  اȩمن
ȅɍتعريف اǣومȾȦم ƂǙ ناȑتعر ȬلǾك ȿ ȼويلƢ ǦاليȮȉǙ ƂǙ ȏالتعر ȿ مارǮتȼ  ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž.  

          ǦميɎȅɋا ȫاحد البنو Ɂلد ǦيȮالبن ǧɎعامƫا ɂعل Ǧيȅياȩ Ǧȅدرا ȨبيȖت ȯȿاǶنȅ ǡا الباǾȽ Ž
للبنȬ حمـȰ   اȩȳبǽ Ȱلȅ ȬنتعرȰȮȊǣ ȏ عȸ زائر أȽ ȿ ɍو ǣنȬ الƎكǦ اƨزائريÛ لŽȮ اȿƨ اƫتواǱد 

دراǣ ȿ ǦȅعدȽا ȅنتعرƂǙ ȏ مضمون النȚريǦ اȩɍتصاديǦ القياȅيȿ Ǧ أȽدافȾا Ž ȿ اȅ ƘǹɉنǶاǣ ȯȿناǒ ال
ǧماراǮتȅɎل ȼويلƢ ǧحمددا Ȭدد البنǶيȅ ȼȅاȅأ ɂي علǾال ǯǽلناالنموȿد تناȩ ȿ Û  ـ ȽǾا   Ž ǡالبـا

 ƙفصل :  
ȯȿɉا ȰصȦال : Ȭلبن ȳعا ȏعر.  
ƆاǮال ȰصȦالق: ال Ǧȅالدرا ǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧيȅيا.   
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 الفصل األول

 لبنك لعرض عام بنك لمض عارع
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 :قدمةم

  
          ȯɎǹ ȸا مǾȽ Ȭلبن ȳعا ȏعر ƂǙ ȏنتعرȅ ȰصȦزائري الƨا ǦكƎال Ȱو حمـȽ يǾال   ȻǾـȽ
ǦȅالدراǶمب ƂǙ Ȼسمناȩ دȩ ȿ ÛƙǮȯȿɉا ǬǶبƫصصنا اǹ فقد Ü  Ȭالبن ȴلتقديـــــ Ž ȼيتǲȾمن ȿ

ȿ Û اƫراحȰ الȿ Ɣ اȽɉداȣ الƔ مȸ أǱلȾا تǖȊȹ ȄȅǖتȽ ȿ ȼيȮلȼ التنȚيمي: مƢȯɎǹ ȸويȰ اȅɍتǮمار 
Ǣȅناƫالقرار ا ǽاơا Ż ȼتȅدرا ƂǙ لفƫا Ž ǦǣلوȖƫا Ȩائǭالو ȸم Ǧدايǣ Ȭرار البنȩ اȾر عليƹ.  

صيȢتƵ ƙا صيȠ التمويـȰ  مȯɎǹ ȸ  لمȊاريȜل ƢȼويلصيȠ فǲاǨƠ ǒ عنوان بǬǶ الǮاƆ اƫ امأ         
ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ النقدي Û ǯرǺلن Ƙǹɉا ŽƝȰصȦا الǾƬ ǦصɎǹ ȰǮƢ ǦƢا.  

  

 لحاو مربنــك التقديــم  : املبحث األول
  ارهراختاذ ق

  
         ƫا اǾȽ Ž ȯȿاǶنȅǬǶالب ب ɂعل ȣالتعر Ȩيتعل ȿ ÛǦȅالدرا Ȱو حمȽ يǾال Ȭمرنɉا   Ȭــبنǣ

  . اȅɍتǮمارǣقرار كيف يتǾǺ الȿ الƎكǦ اƨزائري 
         Ý زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ ǖȊȹ اǽاƫ ȿ كيف ȿ Ɠما فم ȿ ال Ȩائǭي الوȽ Ɣ Ǣƶ ɂعلȰالتموي Ǣالȕ 
لȅ ǦنǶاȯȿ اǱɋاǦǣ عنȾا ȿ تلȬ أǽ ÝǞȅ القرار اƫناǢȅ اǣاơ لبنȬسمǴ للي Ǧȼ ملȦمȸ أȰǱ دراȅتقدȾƹا 

ƫا اǾȽ Ž Ɂرǹأ ǦلǞȅأ ȸعǬǶب .  
  

  ǩ ȼعريȦ :اɉوȯاملطلب 
  :النشǖة 1-1

          Ǧنȅ ƂǙ زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ ǥǖȊȹ ا   1990تعودǾـȽ ȿ ÛƎديسم ȸم ȃالساد Ž Ȕالضبǣ ȿ ȳ
Ȋȹǚǣ ǴƧاǒ فرȿ Û țȿ الǾي  1990. 04.  14: اƫتعلǣ Ȩالنقد ȿ القرǣ ȏتاريǣ10 _90 Ǹعد صدȿر ȩاȹون 

 Û Ǧاصǹ ȫنوǣ ȿ ǦنبيǱأ ǢاتȮم ȿف Ǧǲتيȹ وȾالـا țتماǱɍ رȊع Ȝǣل) 14( را  Ǧمي للتنميـɎȅɋا Ȭلبن
 Ž زائرƨاǣ01  ȃـ  1990مارǣ يقدر Ȭالبن ȯاƧرأ ȿ500  ȼƧزائري يتقاǱ مليون دينارǦكƎال Ǧموعƭ  

∗   )50 %  ( ǦيȦالري Ǧالتنمي ȿ ǦحɎȦال Ȭنǣ ȿ زائريƨـ ∗∗اǣ ) 50 % ( ȿ Û  Ž ǄياƧر Ȅȅǖمـاي  20ت

                                                 
∗  Ǧموعƭ ǦكƎي : الȽ Ǧموعƭ Ǧليȿد Ž Ǩسȅǖت  ǥƘكب Ǧالسعودي Ǧيǣالعر ǦȮملƫاǣ ǥدǱ Ǧنȅ1980  ȰǱأ ȸم ȳ يȽ ȣداȽأ ǦǭɎǭ ȨقيƠ:  

•  ȸم ǧماراǮتȅɍا ȜيǲȊأت ȰǱɉا ɂعل ȯصوƩا ǳاǣر Ȝم Ǧمتوافق ȧرȖǣǦريعȊال ǦميɎȅɋا.  
• ǦاركȊƫا  ǦƵساƫا ȿ Ǧتنمي Ž البلدان ǧتمعاƭɋاɎȅǦمي. 
 .ɎȅميǦعȩɎاƙǣ ǧ الدȯȿ اɋتنميȿ Ǧ تȖوير ال •



 ȯوɉصل اȦال /Ȭعام للبن ȏعر                                                                                                  

1991 ȿ ÛǦزائر العاصمƨاǣ ك ƎيعتȊمساكر ǦƵ Ǧ ɂعل Ǧ500مقسم  ȴȾالس Ǧيمȩ تقدر ǬيƜ ȴȾȅ ألف
اƫتعلقǣ ǦالنȊاȕاǧ اƫصرفيƸ ÛǦضȜ للقواȿ ƙȹ التȊريعاǧ اƨزائريǦ دينار Ǳزائريȿ Û  1000الواحد ǣـ 

مـȿ ȰفـȨ   عيحيد الـǾي  وكما أن ǣنȬ الƎكǦ اƨزائري يعتƎ أǣ ȯȿنǹ Ȭاȋ يتŽ Ȅȅǖ اƨزائر ȿ ال
 ǦميɎȅɋا ǦريعȊال.  

          ǧالسنوا ȯɎǹƂȿɉا  ȸمȻǒاȊȹǙ  ǧاǣالصعو Ȑعǣ Ȭالبن ȣك( عر Ǧدايǣ Ž ǧساȅǘƫا Ǣلȡǖ
 ȓاȊالن( ȿ Û Ǩعرف Ǧعيȑالو ȻǾȽ ȸȮلŽ ȸسƠ Ǧȅالساد Ǧالسن ǦايŒÛ  زائرƨا Ž ǧɍكاȿ ǥعد Ǵفت Ȝم

ȿ ǥياƩي اȩ ȼǣ انȾيست ɍ رȿد Ȭللبن ǴأصبǦتصاديȩɍا.   
  :اƬيكل التنȚيمي 1-2

لÛȼ كما أن للبنȬ مديرا أعضاǨƠ ǒ رئاǦȅ رئيȹȿ ȄائǢ  6مȸ  يدير البنƭ ȬلǙ Ȅدارǥ يتȮون         
ǥدارɋلون اȮȊي ǒأعضا ǦǭɎǭ ƂǙ ǦافȑǙ ȼل ƙائبȹȿ عاما    Ƒȩمـرا Ȭد أيضا للبنـǱيوȿ ÛȬللبن ǦيǾيȦالتن
ƙƵللمسا Ǧعام ǦعيƤȿ Ûرعيȉ Ǣȩمراȿ Ûǧاǣحسا.  

ȿ Û يتضǴ لنا مȯɎǹ ȸ الȰȮ ȰȮȊ العاȳ للبنوȫ اɎȅɋميǦيƸ ɍتلف عȸ اȽ ȿƬيȮلȼ التنȚيمي          
  : لتاƃا

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
ȯاƫا ȃرا ǦموعŎا  Ȅيȅǖعند الت ȠلǣÜȯكما ǃصاحل عبد ا ǸيȊال Ǧȅرئاǣ عوديȅ ȯارز مائتان مليون رياǣ ارȊتȹا ȿ امتداد Ǩحقق ǦموعŎا ȻǾȽ  ǧنواȅ Ǧتȅ ȯɎǹ

ɉا Ƃȿأ ǬيƜ Ǩسȅ )14  (ȿد ǥعد ɂعل Ǧموزع Ǧمالي Ǧسȅǘم ȿ Ȭنǣ ȯǙ Ž ǦميɎȅǓ ياȅاȽƘȡ ȿ فريقياǙ ȿ ... ǥرȊع Ȅامƪا Ȭالبن ȿ )15  (زائرأƨا Ž Ȅȅ.  
 ȸر مǮأك Ž ȴȽتسا ǦكƎال Ǧموعƭ145  ǧاعاȖتلف القƯ Ž Ǧسȅǘم )ǦحɎȦال ÛǦالصناع (... Ǧنȅ Ž ǦموعŎا Ǧيȹميزا ǧدرȩ ȿ1982 ǨȢلǣ ȳ

3.173.920.000  ƃحوا ȿ رɍȿي ل 5دȮر أمريɍȿمليار دǦ1990سن  ȳ . 
∗∗  ǦيȦالري Ǧالتنمي ȿ ǦحɎȦال Ȭنǣ )BADR  :( ȴȩر ȳوȅرƫا ǢǱوƞ Ȅȅǖعمومي ت Ȭنǣ06-02-1982 Ž Ƿرǘƫ1982-03-13 ا  ȼامȾم ȸمȿ Û

 .اȅɉاȅيƢ ǦويȰ القȖاț الɎȦحي ȿ اȸȾƫ اƩرǥ اƫوǱودŽ ǥ الريف 
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ƔاƥدǕا ƧǂƜم ƧيƏƥ 

  اƬيكل التنȚيمي لبنȬ الƎكة اجلزائرɃ :) 13( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مديرية ǣنȬ الƎكة اجلزائرɃ :المصدر 

المستشارون هيئة 
 الرقابة الشرعية

 المدیر العام   المفتشية العامة 

نȚيماملديرية العامة املساعدة املكلȦة ǣالت
 Û الدراȅاǧ و التنمية

يرية العامة املساعدة املكلȦة ǣالتمويÛǧɎاملد
 الشǘوȷ الدولية و الشǘوȷ القضائية

 املديرية العامة املساعدة املكلȦة
 والوȅائلɋدارةǣا

  نȚيÛȴ الدراȅاǧ مديريǦ الت
Ǧالتنمي ȿ

ǦمديريǦȮبȊال   Ǧيȹوȹن القاȿǘȊال Ǧمديري  ǧɎالتموي Ǧمديري 

 ǦمديريǦليȿن الدȿǘȊال 

ɋا ǦمديريȴيȚالتن ȿ ƃɇا ȳɎع  Ǧزينƪا ȿ Ǧبȅاǂا Ǧمديري 
 

 ȿ واردƫا Ǧمديري
Ǧالعام Ȱائȅالو 



  -         -                                                                                             عرȏ عام للبنȬ/ اɉوȯ  الȦصل 

  : ساɎȹ ȨǣحȘ أنȰȮ الȊمȯɎǹ ȸ ال
 /Ǧالعام Ǧللمديري ǥمساعد ǧمديرا ǦǭɎǭ ǦƣيȽȿ Û: ǧɎالتمويǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ȿǘȊالȿ ن

ǦليȿالدÛ ȯɎȢتȅɍاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام ǦديريƫاÛ  ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫاǥدارɋاǣ ǦȦلȮƫا Ǧالتنميȿ.  
 /ȴتنقس ǧɎالتمويǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا Ǧليȿن الدȿǘȊالȿ ƞ Ǧاصǹ Ƃȿɉفا ƙمديرت ƂǙ Ǧديري

ǧلتزاماɍا Ǧبȩمراȿ ǧɎالتموي Ž ȰǮتتم ǦيȹاǮال ȿ Ǧليȿن الدȿǘȊال ǦمديريƂǙ țرȦتت Ƃȿɉا Ǧديريƫفا Ü: 
ǦȖȅتوƫا ȿ ǥƘبȮال ǧساȅǘƫا Ȱلتموي ǦرعيȦال Ǧديريƫا Û  ȿ ǥƘȢالصـ ǧساȅǘƫا Ȱلتموي ǦرعيȦال Ǧديريƫا

  .اƫديريǦ الȦرعيƫ ǦراȩبǦ اɍلتزاماÛǧ اɉفراد
/ ȯɎȢتȅɍاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ƂǙ țرȦمديري :تتǧنازعاƫا ȿ Ǧيȹوȹن القاȿǘȊال Ǧ  )ن الȿǘȊ

Ǧيȹوȹالقا  ǧنازعاƫا ȿ (ȿƘالس Ǧبȩمراȿ ǧعاȩالتو ǥدائر ) Ǧاريǲالت Ǧديريƫا ȿ Ȩللتسـوي ǦرعيȦال Ǧديريƫا  ȿ
ǦȮبȊلل ǦرعيȦال Ǧديريƫا( 

/ Ǧالتنميȿ ǥدارɋاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ƂǙ ȴتنقس:  
- Ɏعɋا ȿ ȴيȚالتن Ǧمديريƃɇا ȳ:ȰمȊت ȿ ȴيȚالتن ȿ ǧاȅللدرا ǦرعيȦال Ǧديريƫا ȿ Ǧللتنمي ǦرعيȦال Ǧديريƫا

ƃɇا ȳɎعɋا ȿǦعلوماتيƫا Ǧƨللمعا ǦرعيȦال Ǧديريƫا. 
- Ǧزينƪا ȿ Ǧبȅاǂا Ǧي مديريȽȿ: ƂǙ țرȦتت:ǦبȅاǶللم ǦرعيȦال Ǧديريƫا ǦزينǺلل ǦرعيȦال Ǧديريƫاȿ. 
  عامǦمديريǦ اƫوارد ȿ الوȅائȰ ال -
- ǦريȊللموارد الب ǦرعيȦال Ǧديريƫا 
- Ǧالعام Ȱائȅللو ǦرعيȦال Ǧديريƫا 
 /ǦرعيȊال Ǧǣاȩللر Ǧاصǹ ǦǶد مصلǱتتوا ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ȝميǲك.  

 ǥعد ǧرȾșȿ ÛȜȅاȿ ǄاراȊتȹا Ȭالبن ȣد عرȩ ȿțȿفر ǧركاȉ ȿ  Ǧمبين Ž ƃالتا ȯȿدƨا:  
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  اجلزائرɃ فروع ǣنȬ الƎكةǣعȐ )  05(جدوȯ رقم 
  

  شرآة التأمين البرآة و األمان 
  

  د ج  480.000.000  :االجتماعي الرأس المال 
  %  25محرر بنسبة  د ج  120.000.00: محرر رأس المال ال
  : المساهمون 

  د ج   96.000.000..................... بنك البرآة الجزائري 
 

  Société Inter Bancaire de Formation ( S.I.B.F )   مابين البنوك  للتكوین شرآة
  

  د ج  100.000.000  :الرأس المال االجتماعي 
   د ج  100.000.000: رأس المال المحرر 

  : المساهمون 
  د ج   10.000.000..................... بنك البرآة الجزائري 

      

  -  معامالت مابين البنوك و النقدیة لا  أتمتة  شرآة
       Société d'Automatisation des Transactions Inter Bancaires et de  Monétique ( S.A.T.I.M ) 

  
  د ج  26.200.000  :الرأس المال االجتماعي 

  د ج   26.200.000: رأس المال المحرر 
  : المساهمون 

  د ج   1.000.000..................... بنك البرآة الجزائري 
  

  AL BARAKA Promotion Immobilière  ة العقاریة للترقيالبرآة 
  

  د ج  250.000.000  :الرأس المال االجتماعي 
  : المساهمون 

  د ج   50.000.000..................... بنك البرآة الجزائري 
-          

  Société de Garantie des Dépôts Bancaires      -   ضمان الودائع البنكيةشرآة 
  

   :المال االجتماعي الرأس 
  : المساهمون 

 د ج   10.000.000..................... بنك البرآة الجزائري 

  : اǹɉرɁ منȾا البنوƞȸ ȫميزاǧ عديدƢ ǥيزȻ ع ȿ يتميز ǣنȬ الƎكǦ اƨزائري

•  ȯȿɉا Ȭي البنǾزائر الƨا Ž Ȅȅǖتǣȋاǹ ȯاƧرأ. 
• ȯȿɉا Ȭي  البنǾال Ɨȕالو ȴالسل ŽƧȅǘللم Ǵȋاƪا ȯاƫا ȃرأ ǧاǽ ǦيȮالبن ǧسا. 
• ɉا Ȭزائرالبنƨا Ž ǄيراداǙ رǮك. 
•  ȸر مǮأك ȴيض ȿ ÛǦكƎال Ǧموعƭ Ž ǄيراداǙ رǮكɉا Ȭ10البن Ǧمالي ǧساȅǘم. 
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• Ǧوعيȹ  ȼدماتǹ )ǦȢصي ǒمضاɋا( ȣا معترŏ Ǆياƫي عا ȿن ȴضȬالبن ǦȮبȉ ت Ȝتسـ    ȸـر مـǮ150أك 
 ȸمȿ ƑنǱأ ȫترȊمȿɉائاȰ ال ŽƁعا. 

• ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ Ž Ǧاصǹȿ ÛǦتصاديȩɍا Ǧالتنمي Ž Ǧفعالȿ ǦȖȊȹ ǦاركȊم. 
 .)أǱنǹ Ƒاȋعمومي Ư)ȿتلȔ رأƧاǽ ȯاǧ  البنȬ اŽ ȯȿɉ اƨزائر •

1-3  ǧشاطاȹ دافȽو أȬالبن:  
ȼشاطȹ:  

         ƂǙ Ǧاريƨا ǧاǣساƩا ǴتȦك Ǧالعادي Ǧصرفيƫا ǧاȕاȊالن ǢȹاǱ ȿ Ƙالتـوف ǧاǣحسا Û Ơ  Ȱويـ
 ȿ ǯارƪا ȿ Ȱǹالدا Ž ȯمواɉاȿ ȜاريȊƫا ȿ ǧماراǮتȅɍا ȰويƢƙللمتعامل Ǧاصƪا Ǧȅالدراǣ ȳف .القياȾ و

 ȳيقو ǧدماƝǦتماعيǱا  ǦيƘƪا ǧدماƪاكاȽƘȡȿ...   
         ǦميɎȅɋا ǦريعȊد الȿز حدȿاǲا أن تتƬ ȸȮƹ ɍ ǧاȕاȊالن ȻǾȽ Ȱأن ك ǥارȉɋا Ȝم  .  

   :Ƚȼدافأ
          ȯɎǹ ȸون مȹيالقاȅاȅɉا  Ȭللبن ȰǮتتمȼدافȽأ  Ž :  

ƠقيȨ رǴǣ حȯɎ مȯɎǹ ȸ اȅتقȖاǡ اƫوارد ȿتȢȊيلȾا ǣالȖرȧ اɎȅɋميǦ الصǶيǖǣȿ ǦǶفضȰ العوائد  /1
Ǧالسليم ǦماريǮتȅɍيراعي القواعد اȿ العصر ȣȿرș Ȝم ȨȦا يتƞ.  

2/ Ȋƫو اƲ اȾȾيǱتوȿ ǧراǹدƫاȿ ȯمواɉا ǡاǾتǱا Ȱائȅȿ ويرȖت Žصرƫا ǡلوȅɉاǣ مارǮتȅɍا Ž Ǧارك
  .Ƙȡ الرǣوي

 أمـاكȸ القȖاعاǧ اǺƫتلȅɍȿ ǦȦيما تلȬ القȖاعاǧ البعيدǥ عȸ حاǱاǧ توفƘ التمويȰ الɎزȳ لسد  /3
ǥفادɋا Ǧالتقليدي Ǧصرفيƫا ǧɎيȾالتس ȸم.  
    

    يةتمويلاǧ العمليالȅري : Ɔ املطلب الǮا
         Ǝال Ȭنǣ ɂعدما تعرفنا علǣ ȿ زائريƨا Ǧك ÛǦȅالدرا Ȱو حمȽ يǾال Ȱمراح ɂن علɇا ȣنتعرȅ

ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ Ǧعملي.   
ǾȽ Ý Ȝا ما ȅنǲيǢ عنȼ مǹ ȸـƢ  ȯɎويȰ اȊƫاري ȩرار ȿ كيف يتÝǾǺ  تتȻǾȽ ȴ العمليǦفȮيف          

  :ȓ التاليǦ النقا
2-1  Ȥإعداد املل  

         Ȱبȩ ɍ Ȱالتموي Ǣلȕ ملف ǧاȹوȮم ƂǙ ȧرȖالت    Ȱلتمويـ Ȭالبنـ Ǜمباد ȴȽǖǣ كرǾȹ أن ȃǖǣ
 ǧماراǮتȅɍا:  

1-  ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ǜبادƫ ǦقǣاȖم Ȭالبن Ȱبȩ ȸم Ǧمنوحƫا ǧɎالتموي ȜيƤ ونȮأن ت Ǣƶ.  
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Ǣƶ أن يȮون تدȰǹ البنȬ مȖاȨǣ لɊعراȣ اƫصرفيǦ الراميƂǙ Ǧ توșيـف ȿ اȅـتȯɎȢ اƫـوارد     -2
Û ǦȾǱ ȸم ȼائنǣز Ȱبȩ ȸم ȼل Ǧمنوحƫا   Ȭتلـ Ǧاصǹ ȿ رȕاǺƫا ȸم ǦȖيƩا ȿ حترازɍا Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸم ȿ

ȯمواɉيف اșتو ȳعد Ǧتعلقƫا  اȽتسديد ȳعد ȿ . أن ɂكد علǖالت Ȭالبن ɂعل Ǣƶ Û ȃاȅɉا اǾȽ ɂعل ȿ
  .تȮون العملياǧ اƫمولǽ Ǧاǧ مردȿديȿ Ǧ تǾر تسديدȽا ǣنȦسȾا

ǧ النقديǦ الواردǥ أȅاȅا ȑـمǢƶ  ȸ تقدƇ التمويǧɎ حسǢ الȊرȓȿ اǂددǥ مȕ ȸرȣ السلȖا -3
Ǧحترازيɍالقواعد ا.  

4-    Ǩـȹلـو كا ȿ Ɠح Û رȕاǺƫا Ǧȅدرا ƂǙ ǒɎالعم ȸم Ǧقدمƫا Ȱالتموي ǧلباȕ Ȱك Ȝضơ أن Ǣƶ
 Ǧمالي ǧاȹضماǣ كليا ȿزئيا أǱ ǥاȖȢم ) ǦالƩا ȻǾȽ Ž ǥيزǱȿ Ǧȅدرا .(  

ƭمȰ احتياǱاتـȼ اƫتعلقـǣ ǦعمليـǦ    مȸ أȰǱ تȦادي الȖلباǧ اƫتȮررǢƶ Û ǥ دعوǥ الزǣون Ơديد  -5
 ȿ ȯɎȢتȅɍمار / اǮتȅɍا ȿأ.  

6-  ǦنيȾƫو اȽ القرار ǽاơا Ž اȾعتماد عليɍا Ǣƶ معيار ȴȽأ ȿ.  
          ǜǲيل ȼȹǚكر فǾال Ǧقǣالسا Ǜللمباد ȜضƸ ȿ Ȱالتموي Ǣالȕ عندما يراعيǙƂ   ǦولـǺƫا ǦǶصلƫا

Ƭ ȏرȢا الǾ )ȳɎتȅا ȿ ȸمريǮستƫا ȯتقباȅا ȴőاȦمل ( Ƚ ȿ ɍǓ   لـفȮƫا ȳفيقـو Ûǧاȅالدرا ǦǶي مصل
 ǧاȅالدراǣ  Ƞمزايا صـي ȼز لƎي Ǭح Ü Ȭالبن ȣرȕ ȸم Ǧستعملƫا ǧاȿدɉا ȼل ǳرȊمر ليǮستƫا ȯتقباȅا

التمويȿ Ȱ الȦرǣ ȧينȾا ƙǣ ȿ الصيȠ اǹɉرǣ ȿ Û Ɂعد Ơديد صيǦȢ التمويȰ يتȴ تقدƇ اƫلف الǾي يتȮون 
 ȸم∗ :  

1.  Ȱالتموي Ǣالȕ Ȩح Ž ȣللتصر ȰȽǘم ȌǺȊال Ȱبȩ ȸم Ȝȩمو ȰويƢ Ǣلȕ.  
  .السȰǲ التǲاري .2
3. ȯاƧرأ ǧاǽ Ǧسȅǘƞ مرɉا Ȩي عندما يتعلȅاȅɉون اȹالقا.  
4. ɎعɌل ǦيƧالر ǥرȊالنǦيȹوȹالقا ǧاȹ.  
5. ȸيƘسƫا ƙحمضر تعي.  
6.   ǧاǣسـاƩقي اȩمد Ȱبȩ ȸم Ǧعȩمو ǥƘǹɉا ǫɎǮال ǧالسنواǣ Ǧاصƪا ǦقǶلƫا ǧاǣساƩا ȿ ǧياȹيزاƫا

  .أȿ مȕ ȸرȣ حماǢȅ معتمد
7.  Ǧبائيƨا ȼبȉ ȿ Ǧبائيƨا Ȩائǭالو ) ȸم Ȱȩر  3أȾȉأ(.  
  .أȾȉر  ƫ7  ȿ8يزاȹيǦ اǥƘǹɉ مǘرǖǣ ǦǹكǮر مȑȿ ȸعيǦ حماȅبيǣ Ǧتاريȕ ǸلǢ التمويȰ عندما تȮون ا .8
9.   ǦـǣلوȖƫا ǧاǱحتياɎل Ǧاليƫا ǦيȖȢالتǣ Ǧعنيƫا ǥدƫا ɂتقديري معد عل ȰويƢ ȔȖƯ ȿ ǰالنتائ ǡحسا

 Ȱالعمي Ȱبȩ ȸم.  

                                                 
  .اƨزائر التزاǣ ȳتعليماǣ ǧنȬعتƎ ت ǭȨائوȻǾȽ ال  ∗
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10. ȸم Ǧصلǂا ǧعلوماƫا ǥرǮتعƫمركز الديون ا ÛرȕاǺƫزائر (  مركز اƨا Ȭنǣ(  Ɂرǹأ ǧمعلوما Ȱك ȿ
  .ƬɎǹ ȸا تعȖي للبنȚȹ Ȭرǥ عامǦ حوȑȿ ȯعيǦ العميȰالƔ م

11.  Ǣƶ ÛǧماراǮتȅɍا ȰويƢ ȌƸ فيما ɂعل Ǧعام ǦȦصǣ تويƠ țȿرȊللم Ǧتصاديȩا Ǧتقني Ǧȅدرا Ƈتقد
ȧالسو Ǧȅدرا ÛțȿرȊللم Ǧالتقني ǧياȖعƫاÛ  Ǧالعملǣ ȿ Ǧنيȕالو Ǧالعملǣ țȿرȊƫا ǦȦلȮت ÛازƱɋا ȔȖƯ

Ûمرɉا ɂتضȩن اǙ Ǧم الصعبǦȾǱ ȸا مǾȽ ƙتملǂا Ǧالسيول ȿ ǰالنتائ ǡحسا ȿ Ȱوارد التموي   ȸمـ ȿ
 Ȭلǽ ǢلȖتت Ɣال ǦماريǮتȅɍا ȜاريȊƫا Ž Ǧالعمومي ǧاȖالسل ȸم Ȍيǹتر Ƈتقد Ɂرǹأ ǦȾǱ.  

12.  Ž Ȝأن يض ǧماراǮتȅɍون اȹاȩ Ž ǥددǂا ǧيزاȦǶالت ɂعل ȯصوƩا Ž Ǣȡا رǽǙ Ȱللعمي ȸȮƹ
ȅاǣقا )  ȕ ȸ )APSIلǢ موƂǙ ȼǱ الوكالǦ الوȕنيǦ لترȩيǦ اȅɍتǮماراǧملȻǾȽ ȨǶ الوǭائȹ ȨسǦǺ م

  .حالياANDI (Ǆ( أƞ ȿوافقتȾا
13.   Ǧتصاديȩɍا Ǧالتقني Ǧȅالدرا ȸع ǒناȢتȅɍا ȸȮƹ ƘȢص țȿرȊƞ مرɉا Ȩا تعلǽǙ ما Ǧحال Ž.  
14.  Ɏالتموي Ƒالȕ ȣتصر ǨƠ Ȝȑالو Ź ÛȬالبن ȿ Ȱالعمي ƙǣ ما ǦȩɎالع ȰيȾلتس   Ɂمسـتو ɂعلـ ǧ

  .ȉبȮاǧ اȅɍتȯɎȢ تصميماƫ ǧلȦاƢ ǧويȰ اȅɍتȿ ȯɎȢ اȅɍتǮمار 
            Ȩمعمـ ȰȮـȊǣ لفƫا Ǧȅدرا ȿ ȰليƠ Ǧعملي ȴتت Ǭحي ÜǦالوكال Ɂلد țلف يودƫا ƘضƠ عدǣ

  Ƞمبلـ Ȱز التمويȿاǲيت ɍ حينما ȿ ÛȰالتموي Ǣالȕ Ȱللعمي Ƒلȅ ȿأ ŸاƶǙ كان ǒواȅ الرد Ȱȅا ترȽعدǣȿ
اƫديريـƂǙ   ǦاƫديريǦ الȦرعيǦ لتمويȰ اȅǘƫساǧ الصȿ ÛǥƘȢ يوƂǙ  ȼǱدǯ يوȼǱ  30.000.000: رȩ Ȼد

 Ǆقاǣاȅ كورǾƫا Ƞبلƫز اȿاƟ اǽǙ ǥƘبȮالȿ ǦȖȅتوƫا ǧساȅǘƫا Ȱلتموي ǦرعيȦال.  
Ȭللبن ȳدير العاƫا اȾȅيترأ Ɣال Ȱالتموي Ǧنƨ Ɂمستو ɂالقرار عل ǾǺا يتǾȽ عدǣ ȿ   

  لȤ امل ȅةارد 2-2
         ȓȿرȉ عدما تتوفرǣ   ȼـتȅدراȿ لفƫا țيداǙ Ǧمرحل źǖت Ǆقاǣاȅ ǥكورǾƫا Ȩائǭالو ȯɎǹ ȸلف مƫا

Ȭالبن ȣرȕ ȸم.  
  :Ǚيداț اƫلف / 1. 2

          țرȦال Ȭيǣباȉ Ɂمستو ɂعل ǒɎالعم ǧلباȕ țتود-ƫا ǯǽالنمو Ǣحس ǴȑوŽȨǶلƫي  - اǾال
Ž ȿ حالǦ ما ǽǙا كاǨȹ اƫلȦاȹ ǧاȩصǦ مȸ . لƜ ȰȮȊضور العميȰيقوǣ ȳدراǦȅ مȖاǣقǦ اƫلف مȹ ȸاحيǦ ا

ƫا Ž ǥكورǾƫا Ȩائǭالوȯȿɉا ǢلȖ ȯاǱɇا ǡرȩأ Ž Ȩائǭالو ȻǾȽ Ƈتقدǣ ياǣكتا Ȱالعمي ȳيلتز Û.  
          Ɂيتعد ɍ ȰǱا Ž Ȱالعميǣ ȯتصاɍا Ǣƶ ÛيدƎال Ȩريȕ ȸع Ǧستلمƫا ǧاȦللمل Ǧالنسبǣ48  Ǧاعȅ

 Ž ȿ03 حالǦ عدȳ تلقـي رد Ž اǱـȰ   . لوǭائȨ الناȩصǦ أȿ تقدƇ التوȑيǶاǧ اȖƫلوǦǣمȸ أȰǱ تقدƇ ا
  .أȾȉرǢƶ Û حȘȦ اƫلف Œائيا 
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علɂ مستوɁ مصلǦǶ معاƨـǦ اƫلȦـاǢƶ   ȿ Ûǧ تسǲيȰ كȰ اƫلȦاǧ علȰǲȅ ɂ مȦتوǳ  كما         
رȃ اƫلȦـاǧ الȮاملـȿ Ǧ   تدǹǓ ȰǲȅرǢƶŽ  ȿ Û تسǲيلȾا  لتȾاǣالنسبǦ للملȦاǧ العالقȡ ƂǙ ǦايǦ تȮم

 Ɂيتعد ɍ ȰǱأ Ž Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧديريƫ Ȱȅ10تر  ȳأيا.  

 ȸلف مƫا țيداǙ عدǣ ȿȬالبن Ɂلد ǧاȅالدرا ǦǶمصل ȳتقو ÜمرǮستƫا ȣرȕ  țȿرȊللم Ǧاملȉ Ǧȅدراǣ.  
  :معاȿ Ǧƨ دراǦȅ اƫلف / 2. 2

         Ž ǥكورǾƫا Ȩائǭالوǣ Ǧȹتعاȅɍاǣ ǧاȦلƫا Ǧȅدرا ȴع تتǙداد ƫاȿ لف  Ǧمرفق Ǧȅون الدراȮأن ت Ǣƶ
Ǧقترحƫا ǧاȹا الضماǾك ȿ Ȱالتموي Ǣلȕ țوȑمو țȿرȊللم Ǧيȹميدا ǥزيار ȯتقرير حوǣ .  مـا Ǧحال Ž ȿ

ǣعد موافقǦ مديريǦ التمويـȿ Ȱ  ( مبلȠ الضماȹاƘȡ ǧ متǲاȄȹ مȩ ȜيمǦ العقار Ǣƶ اȅɍتعاǦȹ  كان ǽǙا
 Ȩمعتمد) التسوي ƘبƝ.  
مǹ ȿǦ  ȸالي ǦاǢƶǶȑ أن تȮون ǣȿالدراȅاȿ ǧ مدير الȦرȮǦ  țلȦيǦǞ اƫاƬبديȾا تراǒ الƔ اǙ ɇن         
ȏموȢالȿ Û اŏ Ȱالعمي țɎȕǙ ȯحواɉا ȸم ȯأي حا Ž Ǣƶ ɍ ȿ Ǧريȅ ǒراɇا ȻǾȽ ɂأن تبق Ǣƶ.  
         ǦǣلوȖƫا ǧɎتسديد التموي ǥدرȩ ديدƠ ƂǙ ǥرȕاǺƫا Ǧȅدرا ȣدőÛ  ا ɂعلـ Ǣƶ اǾƬ ȿ  Ȭلبنـ
ǥمراعا ƞ ȼل Ǵتسم Ɣال Ȱالعمي ǧدراȩرȕاǺƫا Ȱك ǦȾǱواÛ    مـوارد ɂعلـ Ȱأن يتوفر العمي Ǣƶ ȼعلي ȿ
ǦاتيǽÛ ȏتراȩɍاǣ كليا Ȕمرتب țȿرȊƫون اȮي ɍ أي أن.  

            Ǧاليـƫا ǦǶالصـ ɂا علȅاȅأ ǥزǲمن Ǧعام Ǧȅدرا ȃاȅأ ɂعل Ȱالتموي Ǵرار منȩ ǾǺأن يت Ǣƶ
 ȿ ǧɎȽǘم ÛǦسȅǘللمǥƎǹ Ǧقدمƫا ǧاȹر للضماȚالنǣ Ȕفق Ȅلي ȿ ȧالسو Ǧحال ɂا علǾك ȿ اȾيƘمس . ȿ

ǧاȹالضما ȰصيƠ Ǣƶ Ȭالبن Ǧمحاي ȰǱا ȸم ȿ ȸȮل :  Ǧـالȅر ÛǒركاȊلل Ǧالتضامني ȿ ǦصيǺȊال ǦالȦȮال
Ɵميد اƩساǣاǧ اƨاريǦ للȊركاÛǒ الرȸȽ اƩيازي للمȰǶ التǲاري موȜȅ للعتادÛ الرȸȽ العقاريÛ عقد 

  .Ȝ اȹɍاǦǣ لصاحل البنȬ التامƙ م
 ǧاǣساƩا ǰدم Ǧالȅر ȰصيƠ Ǣƶ ÛȬالبن Ɂلد Ǧنȕمو ǥعديد ǧعمليا Ȱا كان للعميǽ ما Ǧحال Ž.  

          ɂعل ǳتوȦم Ȱǲȅ ɂا علȾيلǲتسǣ اȽرȿدǣ Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧمديري ȳيقو ÛǧاȦلƫا ȳɎتȅعند ا
  .مستواȽا 
تتضمȻǾȽ ȸ اƫرحلǦ توǱيȾاǧ مـدير  . التعليماǧ  مرحلǣǦعد تسǲيȰ اƫلف ǚǣعȖائȼ رȩما تبدأ          

 ǦȦتلǺƫا ǧديرياƫا ǧاǣياȹ ƂǙ Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧمديري.  
         ǥن مدǙ  Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧمديري Ɂلد ǧاȦلƫا ǫوȮم  ǳȿتترا   Ɔاƣ ƙǣ 08(ما ( ǥرȊع ƂǙ

Ü أما فيما يتعلـƞ ȨلȦـاƢ ǧويـȅɍȯɎȢ    ȰتأياǾȽ Ûȳا ǣالنسبǦ للملȦاǧ اƫتعلقǣ ǦتمويȰ عملياǧ ا) 10(
  ǧاǒـاȊȹǙ ȿأ ǥمعقد ǧماراǮتȅاǣ مرɉا Ȩا تعلǽǙ Ǧاصǹ ȯعقوƫا ȿ ŽاȮال Ǩȩالو ȧرȢا تستŒǚمار فǮتȅɍا

ǥديدǱȼويلƢ ǳقترƫا țȿرȊللم Ǧتصاديȩɍا Ɂȿدƨا Ǧȅدرا Ȝم Û.  
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Ȗǹ Žـوȓ    اǒ كاȹـǣ Ǩزيـادȅ  ǥو  Ž اȹتȚار البŽ Ǩ اƫلȦاǹ ǧاصǦ منȾا اƫتعلقǣ Ǧالتǲديد         
 Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧمديري ȸم Ȍيǹالتر Ǣلȕ ȸȮƹ Ûǥن زيادȿد ȸم ȿأ Ǧقǣالسا Ȱالتموي.  

  :Ž الȰȮȊ التاǣ ȿ ƃصǦȦ عامȸȮƹ Ǧ أن ȹلȌǺ دراǦȅ اƫلف 
  

  الزوايا املǺتلȦة لدراȅة امللȤ) : 14( الشكل رقم
   
  
  
  
  
  
  

  من إعداد الطالب /املصدر 
  :مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ الساȨǣ يتبƙ أن ȽناǱ ǦǭɎǭ ȫواǢȹ لدراǦȅ ملف ȕالǢ التمويȽȿ Ȱي

عȄȮ البنوȫ الرǣويǦ فان ǣنȬ الƎكǦ اƨزائري يرفȐ أي مȊرțȿ يتنـاż مـȜ   : يȊرعاƨاǢȹ ال/ أ 
ǦميɎȅɋا ǦريعȊا  الǾȽ ɂعل ȯاǮكم ȿمورƪا ǯتاȹǙǦȉوȊȢم Ȝلȅ ادƘتȅا Û  ȜاريȊم Ǧƣ ȸȮل ȿ ÛاȽƘȡ ȿ

ǧتراȹɍا ǧكقاعا ƙȾǱلو ȰتستعمȳراƩا ȼǱȿأ ȿ ȯɎƩا ȼǱȿأ Ž ȳدǺي تستȾف ÛÜ   ǦالـƩا ȻǾȽ يȦف
ǦريعȊال ȼما حرمت Ž اƬتعماȅا ȳعدǣ Žرȉ دȾتع Ƈتقدǣ Ȱالعمي ȳيقو.  

 ǡ /يǱارƪا Ǣȹاƨيقصد:  ا ȿ  Ȭتل ȼǣǂا ȣȿرȚالȿ ǦماريǮتȅɍا Ǧالعمليǣ ǦȖي  ǦȖيǂا Ȱالتموي ǢالȖǣ
Ǧيȅالسيا ÛǦتصاديȩɍا ȸم ȣȿرȚال ȻǾȽ تتعدد ȿ ȼاتǽ حد Ž...  

 ǯ /ليǹالدا Ǣȹاƨا :țȿرȊƫمضمون اȿ ɁتوǶƞ Ǧتعلقƫا ȣȿرȚال Ȭي تلȽ ȿ  ) ÛǦيǱتاȹɋا ÛǦديȿردƫا
 Ǧȹȿرƫا(  țȿرȊƫا Ǣصاحǣ ȿ )ǧياȹاȮمɋا  ÛǦسȅǘللم ǦاليƫاɋاǧياȹاȮم ǦاديƫاǦريȊالب Û...(  

  اơاǽ القرار 2-3
          ȣرȕ ȸم ȼتȅعد دراǣ ȿ ÛȰامȮال ȼȦمل Ȱالتموي Ǣالȕ ȳيقد ƙǶف ÜǦمȾƫا ȿ ǥƘǹɉا Ǧرحلƫي اȽ

 Ƙǹɉا اǾȽ رارȩ ددǶيت ȬماالبنǙ ȼويلƢ Ȑرفǣ ȿمر أǮستƫا لصاحل اȾدفع ȿ ȯمواɉا ǦǞتعبǣ.  
ǄوائياȊون عȮي ɍ القرار ǽاơفا ÜǦاملȉ ȿ Ǧمعمق Ǧȅعد دراǣ Ȱǣ فǶي ƙالتموي Ǣلȕ Ȑرف  ɂعلـ ƙيتع Ȱ

  ).ȨǶ)19 رȴȩلاƫ العميǣ ȰرȅالǦ موصɂ عليȾا مȉǙ Ȝعار ǣاȅɍتȿ ȳɎ اƫبƴ ƙوȾǱǽا ŽالوكالǹǙ Ǧبار 
يقبȕ Ȱلȕ ǢالǢ التمويȰ تźǖ مرحلǦ اƫتاǣعȿ ÛǦ لȮي تتȻǾȽ ȴ اƫرحلǦ يتعƙ علـɂ  أما عندما          

 ȬالبنǦالتالي ǧاǒراǱɋاǣ ȳأن يقو:  

Ǒالداخل Ɣالجان   

ƻدراسة المل  

Ɣالجان Ǒال الخارج ƔعرشالجانǑ 
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1.  ǦئمɎƫا ǧاǣساƩا ǴتȦǣ ȳالقيا ) ȰويƢ ǡالتسديد + حسا ǡحسا (   ǦȢصـي ȰـȮل ȿ Ȱعمي ȰȮل
 ǦويليƢ ) ǦƜمرا–  ǦاركȊم _ƘǱǖت … ƀǙ. (  

2.   ƘـواتȦال Ǧاصǹ ǦǣلوȖƫا ȿ ǥرƎƫا Ȩائǭالوǣ تلقائيا Ǧمدعم ȯتعماȅɍا ǧلباȕ ونȮأن ت ɂعل ȋرƩا
  ).رȴȅ القيمǦ اƫضافȰ) Ǧ علɂ البياȹاǧ اǱɋباريȿ Ǧ الرȅوȳ الƔ تدفȜ الƔ تȊتم

  :كǭȿ ȰيقǢƶ Ǧ أن Ơرر .3
-  Ȭالبن ȴȅاǣ )رعيȊال Ȭالƫا (ƘǱǖت ǧعملياǣ مرɉا Ȩا تعلǽǙ.  
-  ǦƜمرا ǧلعمليا Ǧالنسبǣ Ȱالعمي ǥائدȦل ȿ Ȭالبن ȴȅاǣ )Ǧركȉ ǥائدȦزائري لƨا ǦكƎال Ȭنǣ.(....  
  . أȿ مضارǽǙ  Ǧǣا تعلȨ اɉمر ǣتمويȰȮȉ Ž Ȱ مȊاركǦ) اȊƫتري ( ǣ Ȱاȴȅ العمي -
4.   ȣمضـا ȯتعماȅا Ȱك Ƞبلƞ ن مصاريفȿدǣ țوǱالر ȓرȊǣ مرɉ ǧنداȅ ǡاكتتاǣ Ȱالعمي ǦالبȖم

Ǵǣالر ȈامȽ ȼليǙ .Ȕفق Ȱصɉا Ƞبلƞ ǢتتȮت ǧن السنداǚف ÛǦǣضارƫا ȿأ ǦاركȊƫاǣ Ȩفيما يتعل.  
5. ȩ ȸمر مɇ ǧالسندا Ȝȩتو Ȱالعمي Ȱب )    ȿ مـرɇ ǧالسـندا ƙـǣ Ȕلƪا ȳعد ȳقاƫا اǾȽ Ž ƙيتع ȿ

 ǰاتȦالس .(ǧالسندا ȻǾȽ ǢتتȮت ÛǦيǱارƪا Ǧاريǲالت ǧعملياǣ Ȩالضمان   فيما يتعل Ǧالȅر ȴتسلي Ȱبȩ
 عȸ مديريǦ الȿǘȊن الدȿليǦ مضاǙ ȣليȼ أȿ اƫستنداǧ للعميÛȰ أȿ علɂ أȅاȃ اȉɋعار ǣاƪصȴ الصادر

 ȿأ ÛȈوامƬاȿأ ÛȬلǾǣ يصاǹتر ȸتضمƫا ǒراȊمر الɉ Ȱالعمي Ȝيȩتو ȓرȉ ȏياǣ ɂعل Ȭلǽ رǾا تعǽǙ  
ǧستنداƫا ȴتسلي ȳيو Ȱǲسƫالسعر ا ȧوȦي ȣسعر صرǣ.  

6. ǧالسندا ǡاكتتا ȴأن يدع Ǣƶ ÛǧماراǮتȅɍا Ȱتمويǣ Ȩالتسديد ال  فيما يتعل ȯȿدƛǾ  Ȱـȅي تر
Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧديريƫ ȼمن ǦǺسȹ.  

7.  ȳالقيا Ȍيǹللتر ȳالصار ȳحتراɍد اȿحد Ž التسديدǣ )ȠمبلÛ țوȑموÛ ȰǱأÛ ȓȿرȉ (  ـرȉمبا ȿ
ȸورديƫلصاحل ا . Ȭالبن Ȱبȩ ȸا مȾعلي ȧمصاد Ǧون العمليȮأن ت Ǣƶ Ûȴالسلǣ Ȩفيما يتعل Ɠح.  

8.  Ȝن البضائȿزǺƫ Ǧعيȑȿ ÛȰالتموي ǥمد Ǣحس ÛرȾȉأ ǦǭɎǭ ȿر أȾȉ Ȱك ȴتسلي ǒɎالعم ɂعل ȓتراȉا
 )ȾعȩموŽراȢƨـا  ) ا اȾعلي Ȝȩمو Ǧمولƫا ȴالتسلي ȯصوȿ ȿ ƘواتȦالǣ Ǧمدعم ǥسددƫالديون ا Ǧعيȑȿ ȿأ

ȼتƨمعا ȰǱأ ȸم Ǧقترحƫا ȯلوƩا ȿ Ȱلǹ Ȱك ȸع Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧار مديريȖǹǙ ȜمÛ   ȸـȮƹ كما
  .ǽǙا اȩتضɂ اɉمر القياǣ ȳتǶرياȿ ǧ مراȩبǣ Ǧعƙ اȮƫان 

Ǣƶ ÛǦ علɂ العميȰ تسليȑȿ ȴعيǦ حساǡ اȅتÛȯɎȢ حسǢ الدȿريـǦ  فيما يتعلǣ Ȩعملياǧ اȊƫارك .9
Ȱالتموي Ǣلȕ Ȝم ȴلȅ يǾالǣ ȼتȹمقار ȿ العقد Ž اȾعلي ȋنصوƫا.  

10. ǦاركȊƫعقد ا Ž ȼعلي ȨȦمعيار مت Ǣحس ǰالنتائ Ȝتوزي ǳتراȩا ȴيت.  
11. Ǧمرفق ǧستنداƫا ȻǾȽ Ȱك ȯاȅرǙ ȴيت  ǣ ǥرƎƫا Ȩائǭالو )ȿ Ȝالبي Ƙفوات ȅɍال  يماƘواتȦ    Ǧقǣالسـا

 țȿرȊƫا ȧɎȖȹɍ(  Ȩالتسوي ȿ Ȱالتموي Ǧديريƫ Ǧالوكال Ȱبȩ ȸا مȾصǶعد فǣ القرار ǽاơا ȰǱأ ȸم.  
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12. Ȱالعمي ȴتسلي ȳعد Ǧحال Ž    Ǧللوكالـ ȸȮƹ Ûر تسديدǹǓ ȸم ǒتداǣا ȸريȾȉ ȰǱأ Ž ǥرƎƫا Ȩائǭللو
اƫصادȧ عليȼ أǭناǒ منȯɎȢ   Ǵ التقديريǹصȹ ȴصيǢ البنŽ Ȭ الرǴǣ علɂ أȅاȹ ȃتائǰ حساǡ اȅɍت

Ȱالتموي.  
13.   Ȱالتمويـ Ƞتلف صيǺƞ كليا ȿزئيا أǱ Ȭالبن Ȱبȩ ȸم Ǧمولƫمار اǮتȅɍا ȜاريȊƫ Ǧالنسبǣ ) ǦـƜمراÛ 

ǦاركȊمÛ ƘǱǖتÛ țتصناȅا( Ȩائǭالو ɂعتماد علɍاǣ يȅداȅ Ȱك Ȱȩɉا ɂعل Ǧبȩعداد تقرير مراǙ ƙيتع Û
  . اراǧ اƫيداȹيǦ اƫسلمǦ مȸ العميȿ Ȱ الزي

  ǾȽ ȿا ǣاƫقارǦȹ مȜ ملف اȅɍتǮمار اȅɉاȅـي   Ʒتوي التقرير علȑȿ ɂعيǦ تقدȳ اȊƫرțȿ نǢƶ أ .14
ơا ȼȅاȅأ ɂي علǾالقرار ال Ǿ )ÛǦمرحل Ȱك ȨقيƠ ȰǱأ ǦȦلȮالÛ  Ȱمصادر التمويـ ǦǞتعبÛ   ǧالعقبـا

 ǾǺتتȅ Ɣال ȿأ ǥǾǺتƫا Ƙǣالتدا ȿ ɍاحتما ǦȾǱواƫياȖơ ȰǱأ ȸم ƀǙ ÛاȾ. (...  
 ȉǙعار Ƙȡ ƂǙ اƩائز/ توȩيف Ȕǹ التمويǲƞ Ȱرد مɎحǦȚ توȩف عȸ التسديد أȿ اȅتȳɎ أمر ǲƜز  .15

  .ريǦ التمويȿ Ȱ التسويȨ أȿ كǱǙ Ȱراư ǒاǙ ȿ ÛȰǭعȳɎ مدي
          ȳيقو ǧاǒراǱɋا ȻǾȽŏ ا ȬويملتالبنȰ مارǮتȅɍاǧا  ȨفȿالƆاǮال ǬǶبƫا Ž اȽنراȅ Ɣال Ƞصي .  
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   صيغ متويل البنك للمشاريع: ثانياملبحث ال
          ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ɂلد ȰويƢ Ǣاليȅأ ȸنا عǭدƠ أن ȿ Ȩبȅ لقد∗   ǬـǶبƫا اǾـȽ Ž ȸȮل ȿ Û

 Ǧي مقسمȽ ȿ Ûزائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ ȣرȕ ȸم Ǧستعملƫا ǧاȿدɉا ƂǙ ȧرȖنتȅ)   ȿ ȴتقسـي Ǣحسـ
 Ȭتعريف البن ( ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ النقدي Ȱالتموي Ƞصي Üƙوعȹ ƂǙ  

  
ȯوɉاملطلب ا:Ƀالتمويل النقد Ƞيȍ  

ن اƫبدأ اȅɉاȅي ويŽ Ȱ اȩɍتصاد اɎȅɋمي تبƙ أمȯɎǹ ȸ الدراǦȅ النȚريǦ لȅɎتǮمار ȿ التم         
 ɂز علȮمي يرتɎȅɋا Žصرƫا Ȱللعم ȿ ǥسارƪا ȿ Ǵǣمبدأ الر Ǧمولƫا ǧقاȦالص Ž Ȭر للبنȉباƫا Ȱǹالتد

ȼبلȩ ȸم  ) ȸسƩا ȏف) ماعدا القرɉر اƎت ȯامواȽاȑيتقا Ɣال   Ž ȫترȊم Ȭمال ȼتȦصǣ ȼاركتȊƞ ماǙ
ȯموƫا țȿرȊƫا ǰتائȹ  ) ǥسارƪا ȿ Ǵǣالر (Ǧحال Ž  Ǧǣضارƫاǣ Ȱالتموي  ǦاركȊƫا ȿأ Ǧدمƪاǣ ماǙ ȿ Û Ɣال

أƢ ȿويǣ ȰالسلŽ  ȴ حالǦ التمويǣ ȰاƫراŽ ǦƜ عمليƟ ǦاريǦ أƶǙ ȿار عŹ ƙ اȩتنائȾا مسبقا مȩ ȸبلȼيقدمȾا 
  . ȿ العقاراǧلتȾǲيزاǧ ل ǣاȅɍتصناȿț أ
   

  :ȍيȢة التمويل ǣاملراƜة 1-1
          ƙلȮȉ تسيȮأن ت ǦƜللمرا ȸȮƹ:  

  .عمليƟ ǦاريǦ مباȉرǥ ما ǣ ƙǣائȿ Ȝ مȊتري  - 
بـائȜ  الȿ ) اƫورد (  ȯȿاɉبائȜ الȿ ) مقدȕ ȳلǢ الȊراǒ (  اƘǹɉعمليƟ ǦاريǭɎǭ ǦيǦ ما ƙǣ اȊƫتري  -
  ).منȕ ǾȦلǢ الȊراǒ ( وȅيȔ ال

         ǥƘǹɉا ǦȢالصيǣ Ǿǹɉا Ź دȩ ȿ Ǭحي Üǹيتد  ȿ للمـورد Ǧالنسبǣ ȯȿɉتري اȊƫا ȼتȦصǣ Ȭالبن Ȱ
 ǒراȊالǣ مرɉا ȳتري مقدȊللم Ǧالنسبǣ Ȝكبائ ) Ȱف)العمي Ûńقدȹ Ȝالسل Ȭتري البنȊـا  يȾيبيع ȿ ȰǱɉ ȿا أ

Ǆقداȹ ƙرفȖال ƙǣ ما ȼعلي ȨȦتƫا Ǵǣالر ȈامȽ ȼليǙ ȣمضا ȼلعميل Ȱتمويǣ ȿأ.  
  :ǱǙراǒاǧ عمليǦ التمويǣ ȰاƫراǦƜ -أ

1-  ȜȩيوȰويƢ Ȕǹ Ǵفت ɂعل Ȍأن ين ȸȮƹ يǾال Ȱعقد التموي ɂعل Ȱالعمي ȿ Ȭالبن ) Ȱامȉ Ȝالبيǣ عدȿ
Ǧعمليǣ Ǧا عمليŒǖȊǣ ȏȿاȦالت ȴيت ȯأصو ɂعل (  Ǧرفيș Ǧعملي ɂعل ȿأ .  

2- ƫا Ȝم ȏȿاȦللت ȼعميل Ȭالبن Ȱورديوك  ȼرفȕ ȸم Ȝالسل ǒراȉ ȓȿرȉ ȯحوȿ   ȰـȮǣ ȼǣساƩ ȳالقيا
ȿ Ž يتدȰǹ العميǣ ȰصȦتȿ ȼكيɎ عاديـا   Üملياǧ اƫمولȿ Ǧ أƘǹا اȅتȳɎ السلȜاǱɋراǒاǧ اƫتعلقǣ Ǧالع

 ƙح ǥددǂا Ƙȡ اليفȮالت ȿ صاريفƫا Ȱك ȰمǶيت ȼعلي ȿ Ȝقيقي للسلƩتري اȊƫا ȼتȦصǣ Ȭالبن Ȱǹيتد
 ǦƜراƫعقد ا Ž.  

                                                 
∗ ȯȿɉا ǡالبا ȸم ƆاǮال ȰصȦال ȸم ƆاǮال ǬǶبƫا ȸم ƆاǮال ǢلȖƫر اȚȹأ . 
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  .ǣتوǱيƫ ȼوردȕ Ȼلبيǣ ǦالسلȜ الƷ ƔتاȾǱا ) العميȰ (  اƘǹɉيقوȳ اȊƫتري  -3
4-  Ǧليȿأ ǥفاتور Ȱورد للعميƫا ȳيقد ) ǦليȮȉ( Ûƙا التعيȾفي Ǵȑيو ÛȰالعمي ǡساƩ Ȭالبن ȴȅاǣ ǥحمرر

 Ǧتملǂا ȳوȅالر ȿ ȧقوƩا ƂǙ ǦافȑǙ ÛȜللسل ƃاƤɋا Ƞبلƫا ȿ ǥعر الوحدȅ ÛǦميȮال.  
5-  Ǣلȕ Ȭللبن Ȱالعمي ȳأمر ( يقد (Ǧليȿɉا ǥاتورȦالǣ ȳمدعو ÛȜللسل ǒراȉ  )  ǦليȮـȊال (ȿ   أن Ǣـƶ

   Ƞمبلـ ȧقاǶـتȅا Ǹتاري ȿ Ȭالعائد للبن Ǵǣالر ȈامȽ ÛǦالعملي Ƞمبل ȋصوƪاǣ ǒراȊال Ǣلȕ Ž Ǵȑيو
 ǦƜراƫالتسديد ( ا. (  

6-     Ƞمبلـ Ȭيسـدد البنـ Ûاŏ Ȩتعلƫا Ȍيǹالتر ȿ Ȱعقد التموي ȳاȮأح Ȝم Ǧالعملي ǦقǣاȖم Ǧبȩعد مراǣ
 ǦǲتȦȅ ÛȰويƠ ÛȬيȊǣ ǥاتورȦال ) Ɂرǹأ ȧرȕ ȿوردمبا) أƫا ǥائدȦل ǥرȉÛ   Ǧـȩلور Ȭالبن ȯبوȩ Ǝيعت ȿ

 Ȱتمويǣ Ȝالسل ǒراȊك ǦاريƟ.  
7-  ǦƜللمرا Ǧاريǲالت Ǧالعملي ȨقƠ ) Ȱللعمي Ȭالبن ȸم Ȝالسل ǦيȮمل ȰويƠ (ǦائيȾالن ǥاتورȦال ȴعند تسل 

 Ȝالسل ȳɎتȅا ȿ.  
8- ÛǦيǱارƪا ǥارǲالت ǧار عملياȕǙ Ž ǦمƎƫا ǦƜراƫا ǧلعمليا Ǧالنسبǣ  ȸللمورد ع Ȱالتموي Ƞيسدد مبل

 Ƙǹɉا اǾȽ ȸم ǢǶالسǣ عارȉɋا ȳɎتȅزائر عند اƨا Ȭنǣ Ȩريȕ )  سـتنديƫعتماد اɍاز اƱǙ .(  ـزǲتن
 ǦƜراƫا ȸم ǦيȹاǮال Ǧرحلƫستورد ( اƫا ǥائدȦل ǥستوردƫا Ȝالسل Ȝيǣ ǥعادǙ (  اȾينـȕتو ȿ Ȩائǭالو ȯصوȿ عند

د Ǚصدار Ȗǹاȑ ǡمان لȦائدȾƭ ǥز السȦينǦ أȿ مـȿ ȸكيلـȼ   مȕ ȸرȣ البنÛȬ أǽǙ ȿا اȩتضɂ اɉمر عن
  .ǣاƨزائر

ȉـراȸȮƹ )  ȿ ǒ أن تنǲز العملياǧ الƔ تستȦيد مƢ ȸويǹ ǧɎارǱيȰȮȉ Ž Ǧ مراǦƜ دȿن تسديد  -9
Ȝيǣ ǥعادǙ  Ȭالبن ȣرȕ ȸم Ȱتمويǣ Ȝالسل .(ȼȹأ Ƙȡ  Ûǥفائد Ǣسȹ ǧالعمليا ȻǾȽ Ž ǢسƠ أن ȸȮƹ ɍ

 ȈامȽ ǯدراǙ Ǣƶ Ȱǣ ǒراȊال ǥفاتور Ž وردƫا ȣرȕ ȸدد مǂا Ƞبلƫا Ž Ǵǣالر.  
10- Ȱǣقاƫا ȼون فيȮقدي يȹ ȣɎȢǣ ȴتت Ɣال ǧللعمليا Ǧالنسبǣ ȬلǾك   Ȱبȩ ȸم Ǧȹȿǘƞ الدينار مضمونǣ

Ȝللسل ȯȿɉتري اȊƫا Ȭون البنȮأن ي ǦȖريȉ ȴأن تت ȸȮƹ Û Ȱالعمي  ) ȿ Ǧالصعب Ǧالعملǣ قداȹ Ȝالسل ǒراȉ
  ) .ȹقدا ǣالدينار  Ǚعادǣ ǥيعȾا

د ƠويȰ ملȮيǦ السلȜ مȸ اȴȽɉ اȉɋارǙ ǥليȼ أن Ǚعادǣ ǥيȜ السلǣ ȜاƫراȸȮƹ ɍ ǦƜ أن يتǶقǣ ɍǙ Ȩع -11
 ȿ Ȭلصاحل البن Ȝالسل ǒراȉ ون عقدȮأن ي Ǣƶ )   Ȭالبنـ Ȱكيـȿ ȼتȦصǣ Ȱالعمي ȣرȕ ȸم ȳƎƫا ( ȿ
 ǦائيȾالن ǥاتورȦال)Ȱالعمي ǡساƩ Ȭالبن ȴȅاǣ ǥق) حمررǶمل ȼزأ منǲيت ɍ اǒزǱ اƵاعتبارǣ ǦƜراƫلعقد ا Ǧ.  

Ǣƶ أن Ơدد تواريǸ التسديد حسǢ الدȿرǥ اȩɍتصاديǦ للنȊاȓ اƫموƠ ȿ ȯدد عند ƠليȰ ملف  -12
 Ȱالتموي.  

عند ǣيȜ السلÛȜ يقوȳ العميǣ ȰتǶويȰ اɋيراداǧ اǂصلŽ Ǧ حساǡ التسديد الǾي ȸȮƹ أن يـدر   -13
  .Ȋرȓȿ اƫعموŏ ȯا Ž حساǣاǧ اƫساǦƵ اǺƫصصǦأرǣاحا ȦƠيزيǣ ǦنȄȦ ال
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14-  ǥعد ɂعل ÛƘالقص Ɂدƫا ɂعل Ɠح ǧاƜراƫا ǦزئƟ ȸȮمƫا ȸم ȼȹفا ÛȯاǱɇا Ȱبȩ التسديد ȜيǲȊلت
 ǦقǣاȖƫالتسديد ا ǥمد ɂعل Ȕȅمتو Ǵǣر ȈامȽ ǡاحتسا ȿ ǧاȩقاǶتȅا.  

ǡ-  ǦƜراƫا Ȝيǣ Ȱمراح:  
ȿ  مرحلـǦ البيـÛ  Ȝ مرحلǦ التملÛȬ مرحلǦ الوعد: نوț مȸ التمويȽ Ȱناȫ أرǣعǦ  مراحǾƬ Ȱا ال         

 ǄاƘǹأ ǾيȦالتن Ǧمرحل.  
  :م سـلȍيȢة التمويل ǣال 1-2

            ȸـȮل ȿ Ûȼعميلـ ȸم ǢلȖǣ ǥتراȊƫا Ȝللسل ȰǱɉ Ȝائǣ ȼتȦصǣ Ȭالبن Ȱǹيتد ɍ ǦƜفا للمراɎǹ
Ǆقداȹ التسديدǣ تريȊƫا ȼتȦصǣ ɎǱǘم ȼل ȴتسل Ɣال Ȝللسل.  

 Ǚȴالسلǣ Ȱالتموي Ǧعملي ǧاǒراǱ:  
1- Ǧلبيȕ ǒراǱǚǣ Ȭالبن ȳيقو Ǧالتمويلي ȼياتǱحا ȨǣاȖت Ǧقيمǣ Ȝالسل ȸم ǦميȮل ȼعميل ǡساƩ.  
2-  Ȱالعمي ȴيسل ) Ȝالبائ ( ǦǣلوȖƫا Ȝعر السلȅ ȿ ǧكميا ȿ Ǧبيعȕ ددƠ ǥفاتور Ȭللبن.  
3- Ʒ Ûȴعقد السل ɂعل ǦقȦالص ȓȿرȉ ɂعل ȧاȦتɍرفان عند اȖال Ȝȩـا  يوȾعلي ȨȦتƫا ȓȿرȊال ȼدد في   
 ) ȿ ȴالتسلي ǧياȦكي ȿ ȯاǱǓ Ûالسعر ÛǧمياȮال ÛȜالسل Ǧبيعȕ /Ȭالبن ǡساƩ Ȝالبي ȿأ.( ...  
4-     Ȝيـǣ ȿأ ȴتسـليǣ Ȝللبائ Ȭالبن Ǵيسم ȼلɎǹ ȸي مǾال Ǧالوكالǣ Ȝرفان عقد البيȖال Ȝȩيو ǥوازاƫاǣ ȿ

 ȜالسلǙرǹǓ ȌǺȉ Ƃ Üال ȼلياتȿǘمس ǨƠ Ȝالبائ ȳيلتزȬللبن Ȝالبي Ƞتسديد مبل ȿ ȰصيǶتǣ ǦاملȮ.  
5-  Ǧالتمويلي ȼاتȕاȊȹ Ž Ȭالبن ȸم ǦǣلوȖƫا Ǧالعادي ǧاȹالضما ƂǙ ǦافȑǙ ) ȸȽر Ûحيازي ȸȽر ÛǧɍاȦك

Ȯƹ ȿ Ûنȼ مȖالبǦ البائǣ Ȝاكتتاǡ تǖمƙ علɂ القرȏ لتǲنȖǹ Ǣر عدȳ التسديد مȕ ȸـرȣ  ...)عقاري
ȑ ƙمǖت ǡاكتتا Ȝم ÛƙائيȾالن ȸتريȊƫا Ȭلصاحل البن Ǧǣاȹɋا Ȝم Ȝالسل ɂر علȕاǺƫا ȜيƤ د.  

6-  Ƙǹɉا اǾȽ وترȦي ÛȼǣساƩ Ȝالسل Ȝلبي Ȝالبائ Ȱتوكي Ȭتيار البنǹا Ǧحال Ž ȿ ȧقاǶتȅɍا Ǹعند تاري
Ʃساǡ البنȿ Ȭ يسلȴ الȮمياǧ اƫباعǣ Ǧعد التƘȉǖ علȿ ɂصوǧɍ الȸǶȊ مȕ ȸرȉ ȣـباǣيȽ ȬـǾا   

  ) .ǱǙراǒ موȼǱ للسماǣ ǳتتبȿ Ȝ مراȩبǦ العمليǽ Ž ǦǱ ) ǦلȬ اǾȽ ȿ Ƙǹɉا ǽǙا رأي البنȬ حا
7-  Ž ǦƵساƫا ȿأ ȐيȦơ ȰȮȉ Ž ȿأ Ǧعمول ȰȮȉ Ž ǴنƢ أن ȸȮƹ Ȝا البائȾعلي ȰصǶيت Ɣال ǳاǣرɉا

Ȝالسل Ȝيǣ Ǧعملي Ž Ȭالبن ȣرȕ ȸم ȼعلي ȰصǶتƫا Ǵǣالر ȈامȽÛ  ǦقȦالص Ǧدايǣ ا عندŏاحتسا ȸȮƹ كما
Ž ȿ كȰ اƩاǢƶ Ûǧɍ احتساǡ مبلȼȢ مقارȹـǣ ǦنسـبƢ(    ǦويȰ السلȴ ( لȠ التسبيقǙ ȿ ǦدراȾǱا Ž مب

ǦŏاȊم ǧعمليا ɂعل ȧالسو Ž ǦبقȖƫا ȈامƬا.  
8-  Ǧتقني ȯتعماȅا Ȭللبن ȸȮƹWARANTAGE  ) Ȝالسل ȸزيơ سندǣ Ȱالتعام(   ȸـزيơ ȼȕـتراȉاǣ Û

ƘȾȚت Ȝم Ȭالبن Ȱعمي Ȱتوكيǣ ȿا أȾيعǣ ȿ ȳزن عاƯ Ž Ȝالسل  ȸزيǺند التȅWARANT ȿ   ȗـاȦحتɍا
 Ǧديȩالتعا ȴالتسلي ǧياȦكي Ž Ûكضمان للتسديد ȴالتسلي Ȱوصǣ.  
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9-  Ȭالبن ǡساƩ Ȝالبائ Ȱبȩ ȸم Ȝالسل Ȝيǣ Ǧعملي ȸم Žصا Ǵǣر ȨقيƠ Ǣƶ ) ȿ ǧɍالعمو ȴصǹ عدǣ
 Ɂرǹɉصاريف اƫا(Ǧالسنوي Ǧديȿردƫا Ǧلنسب Ȱȩɉا ɂيا علȿمسا Ǵǣا الرǾȽ ونȮأن ي ȿ Û  يȽ يا كماȹالد

Ǧالتمويلي ȼتȅياȅ Ž ǥحمدد.  
  :عتماد االƶارɃ التمويل ǣاالȍيȢة  1-3
يتعلȨ اɉمر ǣتقنيƢ ǦويǱ Ȱديدȹ ǥوعا Ƚ ȿ Ûو عمليǦ تɉ ƘǱǖصȰ مȿ Ȝعد ǣالبيȜ لصاحل اƫستǱǖر         

 ȴȽ ƙيȅاȅأ ȣراȕأ ǦǭɎǭ اȾفي Ȱǹيتد Ûما:  
  .اɉصȰ) الصاȜȹ أȿ البائȜ ( مورد  -
-ƫر اǱǘ ) ȼلعميل ȻƘǱǖت ȏرȢل Ȱصɉتري اȊي يǾال Ȭالبن(.  
-ƘǱǖعقد الت ǢǱوƞ ائيȾالن ǒراȊال Ž تيارǹɍا ȨƜ ȘȦتƷ يǾال Ȱصɉر اǱǘي يǾر الǱǖستƫا.  

  .حȨ ملȮيǦ العتاد للبنȕ ȯɎǹ Ȭوȯ مدǥ العقدǣ Ûينما يرȜǱ حȨ اȅɍتȯɎȢ للمستǱǖرحيǬ تعود 
 ȼǱȿأ ǦǭɎǭ رȾȚت Ûالعقد ǢǱوƞ:  

1-  Ȱصɉا ǒراȊǣ ملزما Ȱون العميȮي ) Ȭالتمليǣ يȾمنت ƘǱǖعقد ت(.  
2-  Ȱصɉا țاǱرǙ ȿأ ǒراȉ Ž ȨƩا Ȱاري ( للعميƶعقد اعتماد ا(.  
3-  Ǧيȹاǭ ǥمر Ȱصɉا ƘǱǖتǣ Ȱتيار العميǹاري ( اƶɍعتماد اɍديد عقد اƟ(.  
 Ȱالتموي Ǧعملي ǧاǒراǱǙ اريƶɍعتماد اɍاǣ:  

السعرÛ التسليƷ  ) Ûȴتاȿ ȼǱ يتȦاȏȿ حوȉ ȯرȉ ȓȿرائȼبنȬ مȸ اƫورد العتاد الǾي Ƹتار عميȰ ال -1
Ȝعد البيǣ الضمان ما(...  

2-  ƘواتȦالǣ ȳمدعو Ûالعتاد ǒراȊل Ȱالتموي Ǣلȕ Ȭللبن ȳيقدǦليȮȊالǦǣلوȖم Ɂرǹأ Ȩائǭȿ ȿعقود أ Û.  
3- ÛǦديȿردƫا ÛǥرȕاǺƫا ǢȹاǱ ȸم Ȱملف التموي Ǧȅعد دراǣ  ȿ ǧاȹالضما  Ǧموافقـ Ǧحال Ž ȿ ǦقǣاȖƫا

اƬيǞاǧ اǺƫتصƹ ÛǦنǴ البنȬ التمويȰ لصاحل العميƞ ȰبلȠ الȦواتƘ اȿɉليȿ ÛǦ يعلȴ مـوردǣ Ȼـǖن العتـاد    
Ȱالعمي ȿ وردƫا ƙǣ اȾعلي ȨȦتƫا ȓȿرȊالǣ Ȭالبن ȴȅاǣ ɁترȊيȅ .  

4-  ȿ ȳɎتȅɍ Ȱالعمي Ȭالبن Ȱدايوكɋا ǧاǒراǱɋا ȰȮǣ ȳالقيا ȿ العتاد Ǣتركيȼǣ Ǧمتعلق Ɂرǹأ ȿأ Ǧري.  
اǽǙ ÛƘǹɉا رȡـǢ    عند اȅتȳɎ العتادÛ يوȜȩ البنȿ Ȭ العميȰ عقد تƘǱǖ اɉصȰ مȿ Ȝعد ǣالبيǾƬ Ȝا -5

Ȭلǽ Ž.  
6-     ǧـاراƶɋا ȿ Ƞمبلـ ÛƘǱǖالتـ ǥمد ÛرǱǘƫا Ȱصɉا ƙتعي ƘǱǖعقد الت Ž ǳوȑوǣ ددƷ أن Ǣƶ

ǣاȹɋا Ȝم Ȱصɉا ƙمǖت ǦلزاميǙ ÛاȽتسديد ǢǱالوا    Ǧتعلقـƫا Ɂـرǹɉالبنـود ا ƂǙ ǦافȑǙ ÛȬلصاحل البن Ǧ
  .ǣاƶɋار 

  .ǣعد التوȩيȜ علɂ العقدÛ يوȜȩ العميȰ علɂ السنداɉ ǧمر ƞبلȠ اƶɋاراǧ اƫتȨȦ عليȾا -7
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8-  ȸم ȯمقبو Ǵǣر ȈامȽ ǦافȑǙ Ž ȰǮتتم Ȭالبن Ǜبادƫ ǦقǣاȖƫا ǦȢفان الصي Ûريȿار الدƶɋا ǡحتساɍ
 ǒراȉ Ǧلقيم ƙرفȖال Ȱصɉا.  

9-   Ȱلصاحل العميـ Ȭالبن ȯيتناز ÛاȾعلي ȨȦتƫا ǧاراƶɋا Ǧتسديد كاف ǦȖريȉ ȿ ƘǱǖعقد الت ǦايŒ عند
Ȭالتمليǣ يȾنتƫا ƘǱǖالت Ǧحال Ž اǾȽ ȿ الدينار الرمزي Ȱǣمقا Ȱصɉا ɂعل.  
ȼǱȿا ǦǭɎǭ ȫناȾف ÛǒراȊال Ȩح Ȝاري مƶɍعتماد اɍاǣ مرɉا Ȩا تعلǽǙ أما:  

- Ȱالعمي ȜǱير Ȭللبن Ȱصɉا  
- Ǧتبقيƫا ȼقيمتǣ Ȱصɉا Ȱتري العميȊي  
- ǥديدǱ ǥدƫ ƘǱǖديد عقد التƟ ǥعادǙ ɂعل Ȱالعمي ȿ Ȭالبن ȨȦي يت ǦالƩا ȻǾȽ Ž ȿ  رفـانȖال ȏȿاȦت

  .علȉ ɂرȓȿ العقد مǱ ȸديد 
10-    Ȱسـتعمƫا Ȱتوكيـ Ȭللبن ȸȮƹ ÛɎز مستقبǲينȅ ȿ ازƱɋور اȕ Ž عقار ȯحو ƘǱǖالت Ȩا تعلǽǙ
ɋ țȿرȊƫا Ǣصاح ȼتȦصǣ Ǧالعملي ȰويƢ ȿ ȼǣساƩ ǒالبنا ȯاȢȉاز أƱ.  

Ž حالǦ ما ǽǙا كاǨȹ القȖعǦ اɉرȑيǦ ملȬ للمستعمǾƬ ȸȮƹ ÛȰا اǙ Ƙǹɉما ǣيعȾا للبنƞ ȬوǢǱ عقـد  
 Ȝيǣ ) ȯاري متبادƶاعتماد ا( ƘǱǖعقد الت Ž ǥددǂا ǥي للمدȿتسا ǥدƫ ȼا لȽƘǱǖت ȿأ Û.  

 ǦȢالصي ŽƘǹɉاǥ ǢǱوƞ Ȱللمستعم Ǧالبناي ǦيȮأن تعود مل Ǣƶ ÛȻǾȽ  العقد)Ȭالتمليǣ يȾمنت ƘǱǖت(.  
  :ȅتصناع التمويل ǣاالȍيȢة  1-4 

          ȯȿɉا ȣرȖال ǢلȖي ȼلɎǹ ȸي مǾال Ǧلȿو عقد مقاȽ ) Ȝستصنƫا ( ɂيدع ƆاǮال ȣرȖال ȸم )
 Ȝȹالصا (Ȧصǣ مسبقا Ȝيدف Ǵǣر ȼليǙ ȣيضا țȿرȊم ǒناǣ ȿأ Ȝصنǣ ǦȢصيǣ مرɉا Ȩيتعل ȿ ȰǱɉ ȿأ ǥزأƭ Ǧ

تȊبȼ عقد السلȴ مȜ الȦرȧ أن موȑوț الصȦقȽ Ǧو التسليȿ ȴ ليȉ Ȅراȅ ǒلȜ علɂ حاƬاȿ Û لȸȮ مواد 
  .مصنعǹǙ Ź ǦضاعȾا لعدǥ مراحȰ لتǶويلȾا 

 ǥدƫا Ž ȣو معرȽ كما Ǧلȿعقد مقا țتصناȅɍا ȼبȊي ÛǦاليƩا Ǧاريǲالت ǧبيقاȖالت Ȝم Ǧȹ549مقار   ȸمـ
اƫقاȿلǦ عقد يتعȾد ƞقتضاȻ أحد اƫتعاȩديȸ أن يصنȉ ȜيǞا أȿ أن يǘدي عمـɎ  : " لقاȹون ƫدƆ اƨزائريا

  ." مقاȰǣ أǱر يتعȾد ȼǣ اƫتعاȩد اǹɇر 
   ǢـȹاǱ ƂǙ ȣـراȕأ ǦǭɎǭ ǦميɎȅɋا ȫالبنو ȣرȕ ȸم Ǧستعملƫا țتصناȅɍا ǦȢصي Ž Ȱǹأن يتد ȸȮƹ

ȯȿقاƫا ȿ țȿرȊƫا Ǣصاح ÛȬالبن  Ǚ Ž ǯȿمزد țتصناȅار اȕ.  
  
 Ȱالتموي Ǧعملي ǧاǒراǱǙ țتصناȅɍاǣ:  

 ƙالتاليت ƙتȢالصي ǨƠ țتصناȅɍاǣ Ȱالتموي ǧلباȕ ȴأن تت ȸȮƹ:  
• Ȱالعمي ȸم ǢلȖǣ țȿرȊاز مƱǙ ȰويƢ:  ƙالتاليت ƙتȢالصي ɁحدǙ Ž Ȭالبن Ȱǹأن يتد ȸȮƹ:  

1/  Ȝمستصن Ȱالعمي Ȝȹصا Ȭالبن:  
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- Ʊɋ ȯȿمقا Ȭلف البنȮي  Ȭالبنـ Ǣيلع ȼلɎǹ ȸي مǾال Ɔاǭ țتصناȅبقا لعقد اȕ ǡلوȖم țȿرȊاز م
 țȿرȊƫا Ǣر صاحȿد ) Ȝستصنƫا ( ȯȿقاƫا ȿ ) Ȝȹالصا. (  

-  ǥرƎƫا Ȩائǭالو Ƈتقد ȃاȅأ ɂعل ȯȿقاƫا ȣرȕ ȸم Ǧقدمƫا ǧدماƪتسديد ا ȴيت )  ÛȯاȢـȉɉا Ǧعيȑȿ
Ǣاتȿالر Ǧعيȑȿ ÛƘفوات (... ǦȢتسي صيȮأن ي ȸȮƹ التسـديد  كما ȸم ȯƕتست ȯاȢȉɉا ɂعل ǧتسبيقا

 ȨحɎال.  
-  ȰȮȉ Ž Ǧالعملي ȸم Ǩȩȿ أي Ž Ȭالبن ȣرȕ ȸم Ǧقدمƫا ǧدماƪا țȿرȊƫا Ǣأن يسدد صاح ȸȮƹ

 țتصناȅɍا ǡحسا Ž ǥمتزايد ȿ ǦزئيǱ ǧاȹȿǘم.  
ƭموț اƫصاريف ( ȻǾȽ Ž العمليƠ ÛǦتسǢ اɉرǣاǳ العائدǥ للبنȬ مȸ التمويȑǚǣ ȰافǦ لتȮلǦȦ اƱɋاز  -

  .ȽامȈ رǴǣ متȨȦ عليȼ مȜ صاحǢ اȊƫرțȿ ) اƫسددǥ للمقاȿ ȯȿ كȰ النȦقاǧ اŎراǥ مȕǙ ȸار العقد 
2/  ȬالبنȜمستصن ȿ  Ȝȹصا Ȱالعمي:  
-  Ȱالتموي țوȑمو țȿرȊم ȼǣساƩ ازƱɋ Ȱلف العميȮي țȿرȊƫا Ȭمال ȿ Ǣو صاحȽ Ȭالبن.  
-  Ȱالعمي Ȱȅير ) ȯȿقاƫأ) ا ǥفاتور Ȭللبن Ƞبالƫا ȿ ȻازƱǙ رادƫا țȿرȊƫا ƙتعي ȼدد فيƷ فȊك ȿأ Ǧليȿ

ǢǱا  الواȾدفع ) Ȱالتموي Ƞمبل(.  
يسدد البنȬ للعميȰ مبلȠ الȦاتورǥ أȿ الȊȮف ǾȽ ȿا ǣوǨƠ Ȝȑ تصرفȼ التمويȰ اƫتȨȦ عليـȼ عنـد    -

 țȿرȊƫا ȴعند تسلي ȿأ ȯاȢȉɉا ȳتقد Ǣا حسǾȽ ȿ العقد ɂعل Ȝيȩالتو.  
-  Ȭالبن ȴيستل ɂعل ȼǣساƩ țȿرȊƫا Ȝيǣ ȏرȢل ȼيوكل ȿ ȳɎتȅɍاǣ Ȱصȿ ǢǱوƞ Ȱالعمي ȸم țȿرȊƫا

 ȣمضا ǳمنوƫا Ȱالتموي Ƞمبل ȰمȊي ƅعر أدȅ ȃاȅأȼليǙ عتادƫا Ȭالبن Ǵǣر ȈامȽ . ȸم ǦيȹاǮال Ǧرحلƫا Ž
Ǧالوكالǣ ǧصنوعاƫا Ȝيǣ عقد ɂعل Ȝيȩالتو ȴيت Ǧالعملي ȻǾȽ.  

• Ǧالعمومي ǧقاȦالص ȰويƢ:  
- Ž   Ǣـƶ ÛǦقȦاز صƱǙ ارȕǙ Ž Ûɍȿا مقاȅاȅون أȮي يǾال ȿ Ȱالعمي ȣرȕ ȸم Ȱالتموي Ǣلȕ Ǧحال

 Ȱك ȿأ ǒزǱ ازƱǙ Ž Ȭللبن ǥرȉباƫا ǦƵساƫاǣ Ȩيتعل ȋاǹ ندǣ Ȭلصاحل البن ǦقȦالص ȸȽعقد الر Ž ǦافȑǙ
ɉا țȿرȊƫا Ǣصاح ȣرȕ ȸلف مȮƫا Ȝȹر الصاȿد Ǣيلع ƃالتاǣ ȿ ǦقȦالص ȻǾȽ țوȑمو ȯاȢȉ  ـازƱɋ

ȯȿقاƫا Ȝن مȿالتعاǣ ǦقȦالص ȸم ǒزǱ ȿأ Ȱك .  
-  ȯاȢȉɉاز اƱǙ Ž Ȭالبن Ȝم ȴȽكمسا ȼلɎǹ ȸم Ȱǹيتد Ûȯȿقاƫا Ȝم Ȝȩيو Ɔاǭ țتصناȅعقد ا.  
-  ǧاǒراǱǙ ǢǱوƞ Ǣȅاǂا ȣرȕ ȸم ǥراŎا ǧالتسديدا Ǣحس Ɂتسو ȯȿللمقا ǧتسبيقا Ȭالبن Ǵنƹ

 ȻɎأع ǥكورǾƫا Ǧالعمومي ǦقȦالص ȸȽر.  
- Ǧالعملي ȳتتاǹعند اÜ   ȸيضـم Ȝمعيار توزي ȃاȅأ ɂعل ȯȿقاƫا ȿ Ȭالبن ƙǣ ما Ǧافيȑɋا ǳاǣرɉا țتوز

 ȼويلƢ ǦǞتعب ǥمد Ȝم Ǧȹمقار Ǵǣالر Ž العادي ȼȊامȽ ȯȿɉا ȣرȖلل.  
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- Ǧالعمومي ǧقاȦالص Ȱلتموي ǦميɎȅɋا ȫللبنو ǳنوư Ɔاǭ ȯاحتما .  Ž ǦƵسـاƫا ȿأ ǒاȊȹǙ Ž ȰǮيتم ȿ
ǧركاȉ ازƱǙ.  

- Ǆنا حيازياȽر ȿنا عقاريا أȽر ǢلȖأن ي Ȭللبن ȸȮƹ Ûǧاȹالضما ȯاƭ Ž   ا عنـدماǾȽ ȿ زǲنƫا ȰصɊل
أما Ž حالǦ اȅتصناț مȕǙ Ž ȳƎار صȦقǦ عموميـÛǦ  ) العميȰ / البنȬ ( يتعلȨ اɉمر ǣاȅتصناț عادي 

Ǧالعمومي ǦقȦالص ȸȽر ȰصيƠ Ǣǲفي.  
  :شاركة التمويل ǣاملȍيȢة  1-5
         ǰالنتائ Ȝتوزي Ȝم Ǧعملي ȿأ țȿرȊم ÛǦسȅǘم ȯاƧرأ Ž رǮأك ȿأ ƙرفȕ ƙǣ ǦƵي مساȽ) ǥسارǹ

Ǵǣر ȿا) أȾعلي ȨȦتƫا Ǣالنس ǢحسÜ ǦنيȾƫا ȿأ țȿرȊƫا Ǧديȿمرد ȿ ǦقǮال ɂا علȅاȅأ ǦƵساƫا ȻǾȽ ȴتت.  
ȿ ستناȅǘم ȰǮم ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž ǦبقȖي مȽ كما ∗ ȜاريȊƫا ȰويƢ ȰȮȉ Ž حيانɉا Ǣلȡا Ž ȴتت Û

 ǒɎالعم ȣرȕ ȸم Ǧقترحƫا ǦرفيȚال ǧالعمليا ȿاأƵ ǦاركȊƫا ȸم ƙوعȹ ȫناȽ ȿ Û:   
- ǦائيȾالن ǦاركȊƫا:  

           ȴȽمسـا ȼتȦصǣ ǳاǣرɉا ȸم ȼريا حصتȿد Ȑيقب ȿ Ǧدائم ǦȦصǣ țȿرȊم ȰويƢ Ž Ȭالبن ȫارȊي
 Ȱويȕ ȳداǺتȅا Ž Ȭللبن Ǧالنسبǣ ناȽ مرɉا Ȩيتعل ȿ țȿرȊƫا Ǣأصاح Ǧالدائم Ȼواردƫ Ɂدƫا Ȕȅمتو ȿ )

Ƙȡ ȿ ǦصصƯ ǦماريǮتȅا Ȝدائȿ ÛǦيȮلƫا ȧحقو ǦصصƯ(...  ȿالب Ǧون حصȮأن ت ȸȮƹ  ȰȮـȉ Ž Ȭن
 ǥديدǱ Ǧركȉ ȯاƧرأ ȰيȮȊت Ž ǦƵساƫا ȿأ ȯاƧرأ Ȝلرف ȰويƢ Û ǥودǱمو Ǧركȉ Ž ǦƵمسا ) ȿأ ǒراȉ

 ǦتماعيǱا Ȍحص ȿأ ǧنداȅ ǡاكتتا . ( Ž Ǧالتقليدي Ǧصرفيƫا ǧبيقاȖالت ǦاركȊƫا ȸم țا النوǾȽ ȨǣاȖي
ǧ أȿ لضمان مراȩبـǦ اȅǘƫسـاǧ   اɍيداعاǧ الدائمǦ الƔ تقوŏ ȳا البنوǙ ȫما ƫساعدǥ تȮȊيȰ مȅǘسا

 ǥودǱوƫا.  
- Ǧصȩتناƫا ǦاركȊƫا :  

          țȿرȊم ȰويƢ Ž Ȭالبن ȴȽيساȿعد  أǣ اǾȽ ȿ Ǧالعملي ȿأ țȿرȊƫا ȸيا مƶتدر ȯتناز Ǧنيǣ Ǧعملي
 ȿأ Ȱك Ȍصيơ ȼنȮƹ كما ȼل ǥالعائد ǳاǣرɉا ȸم ȼحصت Ȭي يسدد للبنǾال țȿرȊƫ Ǣصاح ǡاǶسȹا

  .ديد حصǦ رأƧاȯ البنǱȬزǒ مȸ حصتȼ لتس
 Ǧالعملي ȿأ țȿرȊƫا ȸم ǢǶينس ȼل ǥالعائد ǳاǣرɉا ȿ ȼالƧرأ Ȭالبن ȜǱعد أن يسترǣ ȿ)   ȻǾـȽ ȼـبȊت

Ǧالتقليدي ȫالبنو Ž ǦرفيȚال ǧاƵساƫا ǦȢالصي(.  
  
  
  
  

                                                 
∗  Ȭا البنȾو ما عرفȽ ا التعريفǾȽ نɉ Û زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ اŏ يقصد ȿ. 
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 Ȱالتموي Ǧعملي ǧاǒراǱǙ ƫاǣȊاǦرك:  
Ǧȅ مȦصلǦ للمȊرțȿ أȿ العمليـǦ  يقدȳ العميȰ ملف ƢويȰ يتضمȑǙ ÛȸافƂǙ Ǧ الوǭائȨ الɎزمÛǦ درا -1

  .اƫقترحǦ علɂ البنÛȬ تتضمȸ أȅاȅا حساǡ اȅتȯɎȢ تقديري
2-  ÛǦالعملي ǦاميȚȹ ȿ ǦقǣاȖم ÛǦقترحƫا ǧاȹالضما ÛȰالعمي ǦنيȾم ÛرȕاǺƫا Ǧاحيȹ ȸلف مƫا Ǧȅعد دراǣ

Ǧالعمليǣ Ǧاصƪا ǥللمد Ȱالتموي Ȭالبن ǴتȦي ÛǦتصǺƫا ǧاȾƨا Ǧعد موافقǣ ȿǬحي Ü  ȰǮƹ  Ȱالتمويـ Ƞمبل
țȿرȊƫا ȯاƧرأ Ž Ȭالبن Ǧحص.  

3-  Ǧالعملي Ƙتسȅ Ɣال Ǧاريǲالت ȿ Ǧاليƫا ȓȿرȊال ȼدد فيƷ يǾال ǦاركȊƫرفان عقد اȖال Ȝȩيو Ûǥوازاƫاǣ
ȣرȕ Ȱك ǧالتزاما ȿ ȧحقو ȿ.  

  .يسند تسيƘ اȊƫرțȿ أȿ العمليǦ للعميȰ الǾي يقدȳ دȿريا للبنȬ تقريرا مȦصȿ Ɏ مƎرا -4
5- ƶ Ȭالبن Ȭيǣباȉ Ɂلد ǦاركȊƫعقد اǣ Ǧتعلقƫا ǧالعمليا țموƭ ȸȕأن تو ǢǦافȑɋاǣ  ǧالعمليا ƂǙ

ȫارȊƫا Ǧحص ɂعل ɁرƟ ƔالÛ  Ȝȑȿ ȿ Ǧار عمليȕǙ Ž Ǧلǲسƫا ǧقاȦالن Ǧتسديد كافǣ Ȭالبن ȳكما يقو
ǳتوȦƫا Ȱد التمويȿحد Ž Ǧمولƫا Ǧالعملي ȿأ țȿرȊƫا Ü لصاحل ǥرȉمبا ǧالتسديدا ȴتت ȿ ǧدماƪمورد ا

ȸريǹɇا ȸيديȦستƫصـاريف    اƫا ȿ ǧɎالتـنق ÛƙدمǺستƫتسديد مصاريف ا ȰǮم ǧقاȦالن Ȑعǣ Ž ɍǙ
Ɂرǹɉا .  ǥرƎـƫا Ȩائǭالو Ȝم ȫارȊƫا ȣرȕ ȸم Ȝȩتسديد مو Ǣلȕ Ƈتقدǣ ǦȕȿرȊم ǧون التسديداȮت

ǧقاȦالن ȸم ǦǞف ȰȮل ǦزمɎبا(   الǱ Ȩائǭȿ ÛǢاتȿالر Ǧعيȑȿ ÛȣوȊك ÛƘفوات    ȿأ ǦبائيـǱ ȼـبȉ ÛǦئيـ
ǦركيƤ. (...  

6- Ǆبياȅا حماŏ ȰȦȮالت ƂǙ Ǧافȑɋاǣ   Ǧـبيȅحما ȼـبȉ Ǧعǣمتا țوȑمو ǦاركȊƫا ǧون عملياȮأن ت Ǣƶ Û
 Ǧقدمƫا ǥرƎƫا Ȩائǭالو ȃاȅأ ɂعل ȿ Ȭالبن Ɂمستو ɂعل Ǧقȩمد.  

Ȯƹنȼ رفȐ تȖبيƷ  ȨتȘȦ البنȨƜ Ȭ الȦصȚȹ Ž ȰاميǦ النȦقاȕǙ Ž ǧار اȊƫاركǾȽ Ž ȿ ÛǦا الصدد -7
  .ȕلباǧ التسديد 

8- ǦاركȊƫتسديد ا ǡحسا Ž Ȝالبي ǧيراداǙ ȜȑتوÛ   ȰـȽǘم Ƙȡ اريǱ ǡساǶك Ƙيس Ƙǹɉا اǾȽ
ǳاǣرɊل.  

ȾȉرياÛ كǦǭɎǭ Ȱ أȾȉرÛ كـȅ Ȱـتǣ )   ǦالنسبǦ لعملياǧ اȊƫاركƘȡ Ǧ الȚرفيÛǦ يعد الȖرفان دȿريا  -9
 اƨاǢȹ الدائƭ ȸموț التȮاليف اƫرتبǣ ǦȖالعمليـǦ  حساǡ اȅتȯɎȢ للمȊاركǦ يوŽ Ȝȑ) أȾȉرȅ Ûنويا 

ȅواȅ ǒددǧ مȕ ȸرȣ البنȬ أȿ اȊƫارŽ ȿ Ûȫ اƨاǢȹ اƫديƭ ȸموț اɋيـراداǧ اƫسـǲلǣ Ǧصـدد    
ǦاركȊƫا ȿȯɎȢتȅɍا ǰاتȹ țيوز  ) ǥسارǹ ȿأ ǳاǣأر ( ǥعادǙ ȿأ Ûديȩالتعا ȧاȦتɍا Ǣحس ƙرفȖال ƙǣ
ȼǱدماǙ   Ž ȼعȑȿ ȿأ ÛǦاركȊƫا ŽȌصيǺيد التȩ ȋاǹ ǡيعد  أما حسا ǦرفيȚال ǧاركاȊللم Ǧالنسبǣ

 Ǧالعملي ȳتتاǹعند ا ȯɎȢتȅɍا ǡحسا.  
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10-     ȸعـ ǦـƟالنا ǧيـراداɋا ȸم ǒزǱ ȌصيǺتǣ ȧاȦتɍا ƙرفȖلل ȸȮƹ ÛǦصȩمتنا ǦاركȊم Ǧحال Ž
ǦاركȊƫا  Ȭالبن ȯاƧرأ ȫɎȽɋ . عند Ȱللعمي Ǧالعملي ȿأ Ǧسȅǘƫا ÛțȿرȊƫا ǦيȮلي تعود ملȮالتسديد ال

ȼل ǥالعائد ǳاǣرɉا ȿ Ȭالبن ǦصƩ.  ȌصƩا ȿأ ȴȾȅɉا Ȝيǣ Ûȧرȕ ǥعدǣ ǦيȮلƫا ȰويƠ Ǧعملي ȴأن تت ȸȮƹ
Ȭالبن ȣرȕ ȸمر مǮستƫا ȯاƫا ȃتسديد رأ ÛǦتماعيǱɍا.  

 ƸضȜ تسيǙ ȿ Ƙدارǥ اȊƫرțȿ لنȄȦ اǱɋراǒاǧ القاȹوȹيȿ Ǧ اǂاȅبيǦ نŽ اȊƫاركǦ النȾائيǢƶ ÛǦ أ -11
Ȭللبن ȰǮر كممǮأك ȿداري أǙ ƙتعي ȋصوƪاǣ ȿ ǧساȅǘللم ǥƘسƫا.  

  :ضارǣةǣامللتمويل ȍيȢة ا -1-6
          ƙرفȖأحد ال ȳا يقدƬɎǹ ȸم Ɣال ǦاركȊللم Ǧاصǹ ǦȢصي Ǧǣضارƫن اǙ )  Ȭالبنـ (  ȿ ȯـاƧرأ

لعاملƙǣ ƙ البنȿ Ȭ توزț اɉرǣاǳ اǂققǣ ǦتȮامȽ Ȱاǽيȸ ا. اȾƫارǥ) الȊريȬ اƫضارǡ ( الȖرȣ اǹɇر 
 ȯمواɉا ȃȿǗر ȳمقد ȰمǶيت ȼȹأ Ƙȡ اȾعلي ȨȦمت Ǣنسǣ ȼȮريȉ ) Ȭد   ) البنȿحـد Ž ǥسـارƪا Ȼحدȿ

Ǧقدمƫا ȯمواɉا.  
اƫضارǦǣ مȖلقǦ عندما يȮون الȊريȬ اƫضـارǡ  تȮون اƫضارǦǣ مȖلقǦ أȿ حمصورÛǥ ف ȸȮƹ أن         

Ƹ ǧعمليا Ž Ǧǣضارƫا ȯما ȃمار رأǮتȅا Ž حرا ȿ اȽأ/ تارǥحمدد Ƙȡ ǥدƫ ȿ أما Û   ǥحمصـور Ǧǣضـارƫا
 ȿ Ȝلȅ ǒراȉ ǧعملياǣ Ȩعندما تتعل /ȸالزم ǥحمدد ȿأ.  

 Ȱالتموي Ǧعملي ǧاǒراǱǙ ƫاǣاضǦǣر:  
           Ȑعـǣ عتبارɍا ƙعǣ Ǿǹɉا ǦȖريȉ ǦاركȊƫا Ǧلعملي ȨǣاȖم Ǧǣضارƫا Ǧبيقي لعمليȖالت Ƙن السǙ

Ǧاصƪا ȼǱȿɉا Ûا Ȝأن توزي ƘȡǦǣضارƫا ȯاƧعلي لرأȦعد التسديد الǣ ɍǙ ȴيت ɍ ǳاǣرɉ.  
 Ȝم Ǧǣعقد مضار ȳراǣǙ ȸȮƹ ركماǮأك  Ȭريȉ ȸم ) ǦاعيƤ Ǧǣمضار.(  
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  مضاءاȍǣɋيȠ التمويل :ǮاƆاملطلب ال
         Ʒ أن ȿ ȼامنا لعميلȑ ونȮي ƃالتاǣ ȿ ȼيعȩتوǣ Ȭا البنȾبǱوƞ ȳيلتز Ǧعملي Ȝيȩالتوǣ Ȱالتموي ȼحمل Ȱ

Ȝالدف ȸز عǲا عǽǙ ÜǴـي   يسمȖȢأن ي ȿأ Ǧمعين ǧالتزاما ȿأ ȧحقو Ȝدف ȰǱǘون أن يǣللز ȰيȾا التسǾȽ
ȼلتزاماتɍ ȼاحترام ȳعد Ǧحال Ž ȻزǲعÛ ȸكد مǖيت ȳلتزاɋا اǾȽ ȰǮم ɂعل Žصرƫا ȳأن يقد Ȱبȩ ȿ:  

- ȳƎƫالعقد ا țوȑمو ȳاحترا ȿ التسديد ɂعل ȼدراتȩ ȿ ونǣالز ǦعƧ  

  .زاȳ اƫتǾǺ مȕ ȸرȣ اƫصرŽ ينصǢ علɂ مبلȿ Ƞ مدǥ حمددتƙاɍلت -
كوŒا ɍ تتضمȸ تعامǣ Ɏالرǣا Ȱǣ يتقاȑـɂ  اÜǄ حمضورȉ ǥرعييسǾȽȿ Ǩا النوț مȸ اƪدماǧ ل         

  ǒمضـاɋاǣ ǧلتزاماɋا ƙǣ ȸكر مǾȹ ȼا لعميلȾيسدي Ɣال Ǧدمƪا Ȱǣمقا Ǧا عمولȽصددǣ Ȭكر البنǾـȹ :
ɍا ÛيȮلتزاالضمان البنƫا ǧما ǥارǲالتǣ ǦتعلقƪااǱرǦي .  

  : الضماȷ البنكي 2-1
          ȸȮƹ ǦǭɎǭ Ž ǦالȦȮال ǢǱوƞ امناȑ ونȮأن ي Ȭ03(للبن (ȸميادي:ǧقاȦالص ǦالȦكÛ   ǦالـȦȮال
Ǧمركيƨا ÛǦبائيƨا ǦالȦȮال .  

2/1-1 –  ǧقاȦالص ǦالȦك : ȫناȽ țواȹأ ǦǭɎǭǧقاȦالص ǦالȦȮل:   
علȅ ɂـيولǦ    اƩصوȯ  لتمƙȮ اƫستȦيد مȸ صȦقǦ عموميǦ مȸ : يقǦكȦالǙ Ǧعادǥ التسب - 2/1-1-1

ǦالȦȮǣ Ȭالبن ȼبǱوƞ ȳي يلتزȮنǣ مانȑ Ȱǣمقا Ǧتسبيق Ǧسȅǘƫا ȻǾƬ ǥدارɋا ǴنƢ ÛǦسرعǣ ȯاȢȉɉا ǥرȉباƫ 
ȼمع ǥدȩتعاƫ ǥدارɋا ƂǙ Ǧالتسبيق ȻǾƬ ȼȹوǣز ǥعادǙ  ـاŏ ǥƘǹɉا ȻǾȽ ǦالبȖعند م ȿ Û   اǽǙ مـا Ǧحالـ Ž

تسدد كȰ التسـبيقǦ أƠ   ȿقȨ الصȦقǦ أȦ ɍ ȿادǧ مȅǘسǦ اȢȉɉاȯ العموميǦ مȸ التسبيقȿ ǦلȅǙɍ ȸȮت
ȳقدƫبيقا للضمان اȖت ȼبلȩ ȸم ǾǺتƫا ȳلتزاɍا ǢǱوƞ ǥدارɌا لȽأن يسدد Ȭالبن ɂعل Ǣƶ ÛاȾمن ǒزǱ.  

 ƫا ǯǽالنمو Ǣحس Ǧالتسبيق ǥعادǙ ǦالȦون كȮت ȿ ȨǶلƫا Ž ǯدر.  

 2/1-1 -2 - ǦالȦك ǾيȦالتن ȸو  :حسȽ ǦالȦȮال ȻǾȽ ȸم ȣدƬاǒاȦعǙ  ȸم ȯاȢȉɉا ǧساȅǘم Ȑعǣ
țيداǙ Ƞمبل   ǦالȦȮال ǥدارɌل ȸȮƹ Ɣال ǧقاȦالن ǦيȖȢلضمان ت ǦȕترȊƫا  اȾملǶأن تت   ǡالعيو ǳɎصɋ

ȸع ǦƟالنا ǒأدا ǒوȅ Ǧسȅǘƫا  ȸم țدا النوȽ ونȮي ȿ ÛاƬعماɉ   ائيȾالن ȴعد التسلǣ ازالضمانƱɌل Ȝم 
ǒداǣǙ ǧاȚȦǶالت ȻǾȽ Ȝي عند رفȾينت ȿ ǧاȚȦƠ .  

لتمƙȮ اƫتعȾديŽ ȸ اȊƫاركŽ Ǧ الصȦقاǧ أȿ اƫزايداǧ الƔ يȊترȓ  :كȦالǦ التعȾــد- 2/1-1-3
 ȯبوȩ Ǧحال Ž ȼȹوǣد زȾتع ǦالȦȮǣ ȼبǱوƞ ȳي يلتزȮنǣ مانȑ Ȭالبن Ǵنƹ ÛدȾالتع ǦالȦك Ƈا تقدȾصاحب

ȼȑعر  ŏ ǦقȦالص Ǣصاح ǦالبȖاعند م .  



  -         -                                                                                             عرȏ عام للبنȬ/ اɉوȯ  الȦصل 

  . تتنوƂǙ ț أرǣعǦ أȹواȦȮ : țالǦ اƨمركيǦال – 2/1-2
2/1-2 –1 - Ȝالسل ǯراǺتȅا ǦالȦا: كȾتȖȅواǣ Ǵأن تسم ȫمارǲلل ȸȮƹ  اȾمن Ǧاصǹȿ Ȝالسل Ȝرفǣ

ȳوȅالر Ȝدف Ȱبȩ ȫɎȾتȅɌل ǦȾǱوƫا.Ǧالعملي ȻǾȽ Ž  رǭǖن أن تتȿد ȸȮلȿ ÛǦعنيƫا ȳوȅالر Ȝدف ȰǱǘي
Ƙǹǖ أȿ عدǙ ȳحتراǙ ȳلتزاماǧ اƫتعامȰ اȩɋتصادي ɉن البنȰƷ Ȭ حمǾȽ Ȱا اƘǹɉ اƪزينǦ العموميǾŏ Ǧا الت
Ȼزǲع ȿأ ȻƘتقص Ž .  

          Ȭالبن ǥائدȦضمون لƫا ȳلتزاɋاǣ ǦȖرتبƫا ȧقوƩا ȜيƤ Ȱتنتق ȯحتماɋا اǾȽ ȰǮم ǫȿحد Ǧحال Ž
ǥسددƫا Ƞبالƫا ǒاȦتيȅا ȏرȢل ȰيȦȮال  ǦالȦȮرر الƠ ȿ ȼالتȦصدد كǣ Ȩرفƫا ǯǽالنمو Ǣحس ȨǶلƫا Ž.  

تسمȻǾȽ Ǵ الȦȮالǣ ǦتǱǖيȰ دفȜ اƩقوȧ اƨمركيـǦ   : اɍعتباريǦالȦȮالǦ علɂ اǺƫازن - 2– 2/1-2 
 Ǩعȑȿ Ȝلȅ ɂعلȫɎȾتȅɎل  ȧقوƩاǣ لفȮƫازن اƯ Ž ) ستوردƫا) اȾار تسويقȚتȹا Ž.  

2/1-2 –3 - Ǩȩǘƫا ȯالقبو ɂعل ǦالȦȮال:    Ʃا ȸتضم ǦالȦي كȽ Ȝلȅ ɂعل ǦقǶستƫا Ǧمركيƨا ȧقو
 ǥمستورد ǨليسȫɎȾتȅɎر  لǹǓ انȮم ƂǙ اȽتصدير ǥعادɋ Ȱǣ Ɨȕالو ǡالترا ɂعل ) ɎǮم ǧياȿاƩا (

 Ǵتصب Ǧمركيƨا ǥدارɋا Ȱبȩ ȸم ǳمنوƫا ȰǱɉا Ž Ɨȕالو ǡالترا ȸم Ȝالسل ȻǾȽ ǯȿرǹ ȳعد Ǧي حالȦف
ƫا Ȱبȩ ȸم Ȝالدف ǦقǶمست ȧقوƩا ȻǾȽالبن ȿلف أȮȰيȦȮال Ȭ . ƙيتع Ǩȩǘƫا ȯالقبو ɂعل ǦالȦȮال Ǵنƫ ȿ

 ȸرار مȩ Ƈون تقدǣالز ɂعلǥدارǙ      ـارȕǙ Ž Ǧȹضـموƫا ȧقـوƩا ȿ ȳـوȅالر Ƞا مبلȾدد فيƷ Ǣالضرائ
Ɨȕالو ǡالترا ȸا مȾǱȿرƪ Ǧمنوحƫا ǥدƫا ȿ ȴȅالر ȸم ǥاȦعƫا ȿ اȽيعاد تصدير Ɣال ǧستورداƫا .  

2/1-2 –4 -  ɂعل ǦالȦȮال ȧاحقوȾفي țمتناز ǦركيƤ:  Ȭا البنȾيقدم ǦالȦي كȽƂǙ  Ǧحال Ž ȼائنǣز
Ơ ȿرر الȦȮالǦ حسـǢ مȖبـوț   ) التصريǴ الȮاǡǽ مȩ) ɎǮياȳ مȮتǢ اƨمارƞ ȫعينƯ ǦالǦȦ أƟ ȿاȿز 

 ȫمارƨا ǥدارǙ ȼي تسلمƧرƂǙ  يǾال Ȭالبن ȳا التزاƬȿأن يتنا Ǣƶ Ɣال ǧاȹالبيا Ȱك ɂتوي علƷ ونǣالز
Ȝȑوǣ ȳيقو  ǧضمون" عباراƫا Ƞبلƫد اȿحد Ž Ǧتضامني ȿ ǦصيǺȉ ǦالȦȮل Ȱǣاȩ".  

2/1-3–  Ǧبائيƨا ǦالȦȮال :  

            ǦقǶمسـت ȧحقـو ȿأ Ǣرائȑ Ȝلدف ǦلȾم ɂعل ȯصوƩاǣ ȫالبنو ǒɎلعم ǧɍاȦȮال ȻǾȽ Ǵتسم
 ǥائدȦل ǧɍاȦȮالȿ اȾفي țتنازƫا Ǣالضرائ ȰǮم Ǣالضرائ ǥدارɋǥدارǙ ȉباƫا Ƙȡ Ǣالضرائǥر.  

  :االلتزاماǧ املتعلقة ǣالتجارة اƪارجية 2-2
  : اɍعتماد اƫستندي  –2/2-1

           ȸيضـم ǬيƜ ÛǦيǱارƪا ǥارǲالت ȼتسديد عمليات Ž ا للمصدرȹماȑ رǮأك ȳلتزاɍا ȸم țوȹ وȽ
  .البنȬ التزاȳ اƫستورد ǣتسديد ȸƣ البضاعǦ اƟاȻ اƫصدر 
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ȰȮȉ Ž تعليماǧ يتلقاȽا مـȸ زǣوȹـla banque émettrice    ȼد ȿ يȮون التزاǣ ȳنȬ اƫستور         
Ơدد ǣوȑوȖǹ Ž ǳاǡ فتǴ اɍعتماد اƫستندي الǾي يرƂǙ Ȱȅ اƫصدر أȿ اƫستȦيد عȕ ȸريȨ  اƫصدر 

 Ƞالتبليǣ لفȮƫا Ȭالبنla banque notificatrice .  
 ȿ țɎȕɍا Ɂستندي لدƫعتماد اɍاréalisable à vue  فور Ǧيمتȩ تسدد    ǦقـǣاȖم ȸكـد مـǖعد التǣ ا

 ȯɎǹ اȾƹتقد ȿ عتمادɍا Ǵستورد عند فتƫا Ȱبȩ ȸم ǥاȖعƫا ǧصدر للتعليماƫا Ȱبȩ ȸم Ǧقدمƫا ǧستنداƫا
  .مدǥ صɎحيǦ اɍعتماد اƫستندي

    ȯالقبـو Ȱـǣستندي مقاƫعتماد اɍا ǾيȦا كان تنǽǙ ما Ǧحال Ž ȿréalisable contre acceptation 
اȦȅ ǧتǦǲ مسǶوǡ علɂ البنȬ اƫصدر أȿ البنȬ اƫبلȠ حسǢ كȰ حالȿ Ǧ تسدد عند ترفȨ مȜ اƫستند 

    .حلوȯ أȰǱ اȅتǶقاȾȩا
2/2-2– Ȩائǭالو ǡياȢمان لȑ Ǧالȅر  :  

          ȻǾȽ الضمان Ǧالȅر ȳتقدǙ ȼǱتو ȿ ȸǶȊال ǧلسندا ȴȾتوصل ȳعد ȿأ țياȑ عند ǒɎالعم Ƃ
فȾي Ȗǹاȿ ƂCONSIGNATAIRE DE L’ARMATEUR    ǡكيȰ الناǙ ȰȩرȅالǦ الضمان 

ȸǶȊند الȅ ǡياȡ Ž اȽمستورد ƂǙ Ǧالبضاع ȼتسليم ɂعل Ƙȡ ɍ Ȱȩالنا ȻاƟمان اȑÛ  ǦالƩا ȻǾȽ Ž ȿ
 ȻاƟورد ا اƫا Ȭلǽ Ž اƞ ƘȢال ȻاƟا Ǧليȿǘمس Ǧأي ȼل Ǩليس Ǧليȿالد ȣعراɉا ȿ بقا للقواعدȕ Ȭن البنǚف

Ȱȩالنا.  
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 :خالصة 
  

         ȴȽن أǙ ƹ ماȮتȅǙ ȸصɎǺم ȼȸ ا الǾȽ ȯɎǹȰصȦ زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ و أنȽ Ü دȩ ǖȊȹ Ȱș Ž
 ȣȿرșǦيȅالسيا ȣȿرȚال ȿأ Ǧتصاديȩɍا ȣȿرȚا الȾا فيƞ ǦايȢلل Ǧصعب     ȿ Ƞا فالصـيǾـȽ ȸر مـǮأك ȿ

 لعدǱȿ ȳود أي ǣنɎȅǙ Ȭمي أǣ ȿنȬ( اɉدȿاǧ اƫاليǦ لدɁ البنȬ تعتǱ Ǝديدǣ ǥالنسبǦ للعميȰ اƨزائري 
 Ȱيتعام ǧاȿدǖǣ ǦريعȊال Ȩفȿ(.  

         ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ ȸȮل ȿ ǦǮديƩا ȿ Ǧالتقليدي Ǧاليƫا ǧɎعامƫا Ȝميƛ Ȭالبن ȳيقو ȿ.  
 ȼل Ǧفرعي ǧركاȉ ȿ Ȭللبن ǥديدǱ ǧɍكاȿ Ȩلǹ Ȱلع ȿي ɂعل ȯد ȻارȊتȹا ȿțاتسا ȼئɎعم ǥدائر.  
بدأ مȸ مرحلǙ Ǧعداد اƫلـف لتليȾـا مرحلـǦ    كما تعرفنا علɂ مراحƘȅ Ȱ ملف ȕالǢ التمويȰ حيǬ ت

 Ȼرارȩ Ȭالبن Ȭلǽ عدǣ ǾǺليت ȼتȅدرا ȿأ ȯالقبوǣȐالرفǣ اȾمن ǧحمددا ǥعد ȃاȅأ ɂعل Ɩا القرار يبǾȽ Ü
ȼاتǽ حد Ž țȿرȊƫا ȌƸ ا ماȾمنȿ Ȱالعمي ȌƸ ا ماȾمن ȿ رعيȉ وȽ ما.  

          ȿاƵ ȿ ÛȰللتموي ƙتȢصي Ȭالنقدي: للبن Ȱالتموي Ƞر(  صيƫا  Ûـاريƶɍعتماد اɍا Ûȴالسل ÛǦƜا
 Ûțتصناȅɍا Ǧǣضارƫا ȿ ǦاركȊƫا ( ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ )  Ǧتعلقـƫا ǧلتزاماɍا ȿ يȮالضمان البن

ǦيǱارƪا ǥارǲالتǣ (ǣ ȌƸ رعيȊال ȏموȢال ȸم țوȹ ȫناȽ أن ȘحɎما ي ȸȮل ȿاعȾمن Üȓالنقا Ȑ :  
- Ǧǣضارƫا ȌƸ فيما Ƙǹǖالت Ǧرامȡ.  
- ȳراƩاǣ ȼتعامل ȸمǘي ɍ ȸم Ȝم Ȱواز التعامǱ.  
-  ȳعدȼƧاǣ Ȝبيƫا Ȭالبن Ȱيǲتس ȓتراȉا.  
-   ǦȾـبȉ ȿ Ûالسداد ȳيو ȣسعر صرǣ ا كانǽǙ ȸالدي Ǧلعمل ǥايرȢم Ɂرǹأ Ǧعملǣ ǦƜراƫا ȸدي ǒواز أداǱ

  .Ƚنا تȮمȅ Ž ȸعر صرȣ يوȳ العقد أŽ ȿ يوȳ السداد
-  ƙالتام ȌƸ تالك( فيماǖا ɂعل ƙمǄɎǮم ȏȿلقر(ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ ƙا التامǾȽ ونȮأن ي Ɏف Ü.   
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 الفصل الثاني

 لدراسة القياسيةا 
و بناء النموذج   
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 :ةدمقم

  
           Ȭللبنـ Ȱالتمويـ ǧدداǶƞ Ǧتعلقƫا ǧياȖللمع Ǧيȅالقيا Ǧȅالدرا ǥرȿƘȅ Ȝنتبȅ ȰصȦا الǾȽ Ž 

الǮاƆ مǾȽ ȸا  بǬǶحمȰ الدراȻǾȽ ÜǦȅ اƫعȖياȅ ǧنعاȾƨا ȹ ȿدرȾȅا Ž اƫالƎكǦ اƨزائري ȿ الǾي Ƚو 
 ȃللقيا ǦريȚالن Ǧȅو للدراȾف ȯȿɉا ǬǶبƫأما ا ÛȰصȦال   ƂǙ ȏـنتعرȅ ȼلـɎǹ ȸم Ǭحي Üتصاديȩɍا

 ȣتعرȹȿ ǥتعددƫا ȿ ǦȖالبسي ǦداريƲɍا ǯǽالنما ȬلǾك ɂعل Ǧƨمعا ȿ فȊك ȧرȕ ȿ ÛǦيȅالقيا ȰاكȊƫا
  .ȻǾȽȰ اȊƫاك

   سري الدراسة القياسية :األولاملبحث           

  
الباحǬ للوصوƂǙ ȯ النتائȹ ǰقصد ǣسƘ الدراǦȅ القياȅيǦ تلȬ اƫراحȿ Ȱ اȖƪواǧ الƔ يتبعȾا          

 ǯǽاƴ ÜƙلبȖم ƂǙ ǬǶبƫا اǾȽ سمناȩ دȩ ȿ اȾليǙ ȯالوصو Ȱمǖي Ɣأمـا   ال Ûتعـددƫا ȿ Ȕدار البسيƲɍا
  . ǦاȖƫلǢ الǮاƆ فǺصصناȻ لدراǦȅ اȊƫاكȰ القياȅي

         Ƚ فما Ȕدار البسيƲɍا ȸم Ȱك ǧياȑفر ȿ ǯǽاƴ ي ȿ Ý تعددƫكيف ا ȿيتȴ  ǯǽالنمـو ǒناǣ Ý  ȿ
ƫي اȽ يما Ɣال ȰاكȊ Ý ǯǽالنمو ǒناǣ Ž Ǭالباح ȼǱوا  

ȸع ǦǣاǱɋا ȯȿاǶنȅ Ƚ ȻǾا ǦلǞȅɉǬǶبƫا اǾȽ Ž Ɂرǹأ ǦلǞȅأ ȸع ȿ.  
  

 ȯوɉدار: املطلب اƲاال ǯǽاƴ و املتعدد Ȕالبسي  
         ȯفنقو Üيȅتصاد القياȩɍا ȣنعرȅ اǾȽ Ȱبȩ ȸȮل :    ǧـاȩɎالع ȃقيـاǣ ȴـتȾي يǾال ȴو العلȽ
ـ اȩɍتص ŏ ǘالتنب ȿ اȽƘسȦت ȿ ǧاȩɎالع ȻǾȽ ǦǶص Ɂتبار مدǹا ȰǱأ ȸم Ǧعيȩاȿ ǧاȹياǣ ȯɎǹ ȸم Ǧاادي 

 ǄɎ1مستقبǦالتالي ǧواȖƪا ɂعل ȳتقو Ȭلǽ Ž Ǭالباح ǦيǲȾمن ȿ Û :  
  .معادلǦ أȿ معادǧɍعلƴ ȰȮȉ ɂوǯǽ الȚاȽرǥ اƫدرŽ Ǧȅȿ تǶديد يعتمد علɂ النȚريǦ اȩɍتصاديǦ ل -
  .اƫتعلقǣ ǦالȚاȽرǥ اƫدرǦȅȿ البياȹاǧاȿ ǧيقوƛ ȳمȜ اƫعȖي -
  .Ȗرȧ اƪاصǾŏ Ǧا قدر النموǣ ǯǽاȅتǺداȳ الي -
- Ǧيȅالقيا ȿ Ǧحصائيɋا Ȅقاييƫا ȿ Ǧتصاديȩɍا Ȅقاييƫا ȯɎǹ ȸم ǯǽالنمو ȴيقي.  

ƂǙ Ȱأن يص Ǭالباح ȯȿاƷ Ȱراحƫا ȻǾȽ ȯɎǹ ȸم:   

                                                 
 .ȳ (ȋ Û03 1990اƨامعاǧ اƫصريÛ ǦاȮȅɍندريÛǦ  دار( ȕرȩ ȧياȃ العȩɎاǧ اȩɍتصاديǦ مȜ تȖبيقاǧ علɂ اƩاǢȅ اɍلȮترÛƆȿعبد القادر حممد عبد القادر 1 



  -97   -                  الدراȅة القياȅية و ǣناء النموǯǽ                                                        / الǮاƆ الȦصل 

-  ƘسȦت ȸننا مȮŁمłي ǯǽوƴ ǒناǣǦتصاديȩɍا ǥرȽاȚال     ȃȿـدرƫا ƘȢـتƫا ƙـǣ ǥودǱوƫا ǦȩɎالع ȰليƠ ȿ
ȼل ǥرĈسǈȦǊƫا ǧاƘȢتƫاȿ.  

- ǣ ǘالتنب ǥرȽاȚال ǧاƘȢتǦتصاديȩɍا  ǴيǶص ȰȮȊǣ Ǧستقبليƫا ǧالقرارا ǽاơا Ž اǾȽ يساعد ȿ ÛǦȅȿدرƫا
  . ưا يساعد Ž التȖǺيȜȑȿȿ Ȕ السياȅاǧ اȩɍتصاديɉ Ǧي ǣلد 

Ɣ ترƙǣ Ȕǣ اƫتƘȢاǧ مș ȸاȽرƂǙ ǥ أǹرÛɁ كما توǱد ȹوț مȸ صعوǦǣ لŽ ȸȮ الواơ Ȝȩتلف العǦȩɎ ال
 Ǧتصاديȩɍر اȽواȚال ȰليƠ Ž.  

1-1  Ȕدار البسيƲاال ǯǽاƴ:  
         łي ǒناǣ Ǭللباح ȸȮƹ ǽǙ ÜǥياƩا Ȝȩاȿ ȯɎǹ ȸم ȿأ Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن ȃاȅأ ɂعل ǯǽا النموǾȽ Ɩب

لدÜȰǹ حيǬ يعتƎ اȅɍتȫɎȾ كمتƘȢ تاȿ ȜǣالدȰǹ كمتƘȢ مȦسر ƴوǯǽ لدراǦȅ تƘȢ اȅɍتǣ ȫɎȾدɍلǦ ا
Ȱمستق ȿأÛ  Ȕفق ȸيƘȢمت ƙǣ ȜمƟ ǦȩɎفان الع Ȩǣالسا ȯاǮƫا Ž ناȚحɍ كما ) Ȱمستقȿ Ȝǣا ما ) تاǾȽȿ

اƲɍدار اȖƪي البسيȿ ȔاƲɍدار Ƙȡ اȖƪي البسيƂǙ  ÜȔ اƘǹɉيعرǣ ȣاƲɍدار البسيȿ ÛȔينقسǾȽ ȴا 
țي النوȦف ȯȿɉت: اȮ ونƫا  Ƙـȡ Ȕدار البسيƲɍا Ž أما ÛƂȿɉا ǦǱدر ȸأي م ǦيȖǹ ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧعادل

  ).اƂȿɉ ( اȖƪي فتȮون درǦǱ اƫعادلǦ أكƎ مȸ الواحد 
  :       1الȰȮȊ الرياȑي -1/1

       nixy iii ..........110 =++= εββ                  
Ǭحي:Y  سَّرǈȦǊƫا ƘȢتƫا ) Ȝǣالتا (ȿX  رĈسǈȦǊƫا ƘȢتƫا )ا Ȱستقƫ ( ȿn  :ȿ Ǧالعينε   ƘسـȦت Ž ǖȖƪا ȰǮƹ
Y.  

  :ȿ تȮتǣ ǢالȰȮȊ الȊعاعي 

              ( )7........εβ += XY       Ǭحي      :
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1/2- ɍا ǧياȑفر Ȕدار البسيƲ :  
Ƃȿɉا ǦيȑرȦال :ȳȿمعد ǒاȖǹɊي لȑالريا Ȱمɉ0:     ا)( =εE  

                                                 
1 Rachid BENDIB, ECONOMETRIE Théorie et Applications, office des publications universitaires, 
Alger, 2001, p32. 
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ƘسȦت Ž Ȱǹتد ɍ ǒاȖǹɉأن ا ǦيȑرȦال ȻǾȽ Ɨتعȿ Y Û يȾا فȽديدƠ ȿا أȾȅياȩ ȸȮƹ ɍ ǦوائيȊد عȿحد
ȩتو ȿا أȾȖȅȿ ونȮي ǬيƜ Ûȯحتماɍا ƙȹلقوا Ȝضơȿ ÛǦȩدǣر عȦللص ȿي مساȑا الرياȾ :  

niE i .....1,0)( =∀=ε  
ǦيȹاǮال ǦيȑرȦال: ȄȹاƟ)ǧباǭ (ǒاȖǹɉا ȸتباي )Homoscedasticity  : (  

 Ǩǣاǭ Ȕȅتوƫا ȯا حوȾتتȊأن ت Ɨو ما يعȽȿ.                 niEVar ii .....1,)()( 22 =∀== σεε  
  عدǱȿ ȳود ارتباǽ ȓاƙǣ ź اȖǹɉاǒ اƫرتȮبȑ : ǦيǦ الǮالǦǮالȦر

ǾȽȿا علƯ ɂتلف مȊـاȽداǧ   التبايناǧ اȊƫتركȖǹɉ Ǧاǒ اɎƫحȚاǧ اǺƫتلǦȦ تȮون معدȿمƞ ÛǦعƖ أن
Ǧالعين ǧاȹوȮم.                               njijiECov jiji .....1,,0)()( =≠∀== εεεε  
Ǧعǣالرا ǦيȑرȦال:  Ȱستقƫا ƘȢتƫا ȴيȩ ȳاȚتȹاxi  اȽƘȢت ȳعدȿ)ǭǦوائيȊع Ǩليس ȿ Ǧتǣون ) اȮما يȾم ǬيƜ

 Ǧالعين ȴǲحn قدارƫون اȮي  ( ) ( )∑
=

−
n

i
i XXn

1

21     ǒـاȖǹɉأي أن ا ÛرȦالص ȸتلف عƯ يȾعدد منت
 ȸع Ǧون مستقلȮتXi:                   niEXXEXCov jijiji .....1,0)()(),( =∀=== εεε  

1/3- ǯǽالنمو ǒناǣ Ȱمراح :  

1/3-1- ǯǽالنمو ƙتعي:  
         ƫا ǧاƘȢتƫا ȿ Ȝǣالتا ƘȢتƫديد اǶتǣ Ǭالباح ȳنا يقوȽ    ǦريـȚالن Ǧـȅالدرا ȸمـ ǄاȩɎȖȹا ȼل ǥسرȦ

 ǦȩɎالع ȻǾƬ يȑالريا ȰȮȊدد الƷ اȽعدǣ ȿ ÛǥرȽاȚلل.  
  :النموǯǽقدير ت -1/3-2

)معلماǧ النموǣ ǯǽعدما يعƙ الباحǬ النموǯǽ يقوǣ ȳتقدير          )10 , ββÛ   اǾـŏ ȳالقيا ȰǱأ ȸمȿ
  :Ǣƶ أن 

1- ƶǯǽالنمو ǧاƘȢتƞ Ǧتعلقƫا ǧياȖعƫاȿ ǧاȹالبيا Ȝم.  
2- Ƹ اȾƵأ ȸم ȿ التقدير Ǧريقȕ ا تارȽرȾȉأ ȿ ɁرȢالص ǧعاǣرƫا Ǧريقȕ) MCO  ( ȿ ǦǞȹتد ƂǙ ȣدő

 Ȕƪا ȸع ȓالنقا ǧرافاƲɍ ǧعاǣرƫا țموƭ ) رȚȹأ ȴȩر ȰȮȊكما يلي  18ال ȼعن Ǝيع ȿ Û:  
                       ( )∑∑

==

==⇒−−=
n

i
ii

n

i
i XYMineMin

1
10

2

10
1

2 ?ˆ,?ˆˆˆ ββββ  
 Ǧالنسبǣ Ǧزئيƨا ǧتقاȊƫون اȮو أن تȽ ǦǞȹالتد ȓرȉȿ01,ββ  Ǧمȿأي معد:  

                                                       
( )

( )









=−−
∂
∂

=−−
∂
∂

∑

∑

0ˆˆ
ˆ

0ˆˆ
ˆ

2

10
1

2

10
0

ii
i

ii
i

XY

XY

ββ
β

ββ
β 

  :ƙ الساǣقȹ ǦتǶصȰ علɂ تقدير معلمƔ النموǯǽ تǣعد حƤ ȰلǦ اƫعادل
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 :  ȸȮƹȿ1β̂ اȅتǺداȳ صيǦȢ مȮافǦǞ لتقدير 

∑
∑= 21

ˆ
i

ii

x
yx

β     ǬحيXXxYYy iiii −=−= ,     

 ȼمن ȿ:   

                                                                           
Ǭحي:Ŷ  ȰǮƹل ǥقدرƫا ǦـالقيمY ȿ1β̂  ȰǮƹلـ ǥقدرƫا Ǧ1القيمβ ȿ0β̂  ȰǮƹ ǥقدرƫا Ǧ0لـالقيمβ   

  
  )املشاȽداǧ ( يبƙ وȑعية اȔƪ املستقيم و وȑعية النقاȓ  15 شكل رقم

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ȿ مǹ ȸصائȌ مقدراȕ ǧريقǦ اƫرǣعاǧ الصȢرǾȹ Ɂكر 
ȿ اƲراƙǣ ȣ القيمǦ اƫتوȩعǦ للمقدر ȿمعلمǦ اŎتمȜ أي ǣينȾا ȿ أيعƗ عدǱȿ ȳود فرȧ  :عدȳ التǶيز 

) :يلي ǾȽ Ǣا الȊرȓ رياȑياǄ كماƙǣ القيمǦ اƩقيقيǦ للمقدرȿ Û يȮت ) ( ) 0011
ˆ,ˆ ββββ == EE أي  Û

  .علɂ التواƵ0β  ȿ1βƃا مقدرتƘȡ ƙ متǶيزتƙ لـ 0β̂  ȿ1β̂: أن
 ȸتباي Ȱȩأ Ɂرǹɉا ǥيزǶتƫا Ƙȡȿ ǦيȖƪا ǧقدراƫا Ǧقيǣ Ȝم Ǧȹمقار  : ǦريȚȹ ȸم ǥرȮȦال ȻǾȽ ȨلȖتنȿ

Gauss-Markov ت Ɣالȿع Ȍلن ɂ "ون مȮت ÛǥيزǶتƫا Ƙȡȿ ǦيȖƪا ǧقدراƫا ƙǣ ȸم ǧعاǣرƫا źقدر
Ǧالعادي ɁرȢ0الصβ̂ ȿ1β̂ ƙيزتǶمت Ƙȡȿ ƙيتȖǹ ƙمقدرت Ȱأفض) BLUE ( .   ƙȕـرȊتـوفر ال ȿ

ǥǒاȦȮال Ǧاصيǹ ǧأن للمقدرا ȯقوȹ ƙقǣ1السا  

                                                 
1  ȋ ÛȨǣاȅ ȜǱمر ÛǦيȖ185عبد القادر ع.  

ii XY 10
ˆˆˆ ββ +=

XY

XXn

YXYXn

i i
ii

i i i
iiii
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∑ ∑

∑ ∑ ∑
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ie 

XY ˆˆˆˆ
10 ββ += 

 .   Û1993ȳ(ȋ Û143 اƨزائر Û ديوان اȖƫبوعاǧ اƨامعيȓ2  ÛǦ ( اɋحصاȿ ǒاȩɍتصاد القياȅيȅ ÛلȦادȿر دȿمينيȬ:املصدر
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 ȧتساɍا Ǧاصيǹ1 :     ȬلǾلـ Ǧيـǣالتقار Ǧاصـيƪا ƂǙ رȚنȹ ناȹǚف Ûما ǥيز مقدرƠ ǦلȮȊنا مȾǱاȿ اǽǙ
 ƘȢتƫون اȮا يƫ Ȭلǽ ǫدƷȿ Ûقدرƫا Ȱستقƫاx  ما Ǧزمني ǥترȦǣ رǹǖمتȿ Ȝǣتا ƘȢمت ȸع ǥعبارLagged 

Endogenous Variable   ȸع ȯقوȹȿ Ûβ̂  Ȩمقدر متسـ ȼȹǖǣConsistent estimator  ا كلمـاǽǙ Û
∞→n  لـ Ǧعاينƫا Ȝن توزيǚفβ̂  ǦقيقيƩا Ǧالقيم ȸم ǡيقترβ   Ǧحتماليـɍا ǦايـȾأن الن ȯقوȹȿ Û

)          :       يعƎ عنȽβ ȿȼي β̂للمقدر  ) ββ =
∞→

ˆPLim
n

 

 ȣيضا ȿ ȓرȊا الǾƬ ƙȕرȊال Ü :  

                                              
( )

( ) 0ˆ)ˆ(

ˆ)ˆ(

.2

.1

=

=

∞→∞→

∞→∞→

=

=

ββ

βββ

PLimVarVarLim

PLimELim

nn

nn  

Ɨيع ȿ : ǡترȩكلما اn ǦايŒ ɍ ما ȸم  ǚر     فȦيان الصـȿتسـا ȿـان أǣتقتر ȸالتبـايȿ يزǶالت Ɣيمȩ ن Û
ȾققǶتǣȿقدر  ماƫا ȸع ȯقوȹβ̂ ǦقيقيƩا Ǧللمعلم Ȩمقدر متس ȼȹǖǣβ.  
         ǧقدراƫن اǙ  ȸم ȰȮا لȾعلي Ȱصǂ0اβ  ȿ1β ȿ2σ  اȽƘȡ ȿأ ɁرȢالص ǧعاǣرƫا ǦريقȖǣ ǒواȅ

  Ɨـبȹ أن Ǣƶ ȬلǾلȿ Ûتيارǹا ȸر مǮتصادي أكȩɍا Ɂون لدȮأن ي ȴȾƫا ȸم ȸȮلȿ ÛǦيȖقȹ ǧي تقديراȽ
Ɓعاƫا ȻǾƬ ƃاŎالتقدير اǣ ȼسميȹ و ماȽȿ ƙمع Ǧقǭ Ɂمستو ȯقبوǣ Ȭلǽȿ ǧقدراƫا ȻǾƬ ȯاƭ.  

3- ƙǣ ȧرȦال ȿ دارƲɍاȓرتباɍي :ا  ǘالتنبـ ȸننا مŇȮŁمłا تư ȸيƘȢتƫا ƙبǣ Ǧالسببي ǦȩɎالع Ž دارƲɍا ȰǮتم
 ǥرȽاȚال ȰستقبƞÛǦȅȿدرƫارت ا ǦǱدد درƷ وȾف ȓرتباɍأما اȸيƘȢتƫا ƙǣ ǧاƘȢالت Ž ȓبا.  

  :النموǯǽقييȴ ت -1/3-3
          Ȱالتقدير يصȿ Ȝمƨا Ǧعملي Ǭتاز الباحƶ عدماǣǙ ȯɎǹ ȸم Ǧالعملي ȻǾȽ ȴتت ȿ Ûȴالتقيي Ǧمرحل Ƃ
 ƙبȹاǱƵا : ȴالتقييȿ تصاديȩɍا ȴحصائيالتقييɋا ȿ   ɂعلـ ǯǽالنمو ȴفيقي Ƃȿɉا ǦالƩي اȦف Üيȅالقيا

 ȴأما التقيي ÛǦتصاديȩɍا ǦريȚالن ȃاȅحصائي أɋا ǧتباراǹɍا ɂفيعتمد علǦحصائيɋا  ǦلǮتمƫا ȿŽ:  

 -  Ȩالتوفي ǥودǱ تبارǹا ǦيƘسȦالت ǥقدرƫا ɂعل ȴȮǶلل ȳدǺيستȿǯǽللنمو.   
-  ǧعلماƫا Ž ǦقǮال ǦǱدر ȃلقيا ȳدǺتست ȿ Ǧعنويƫا ǧتباراǹاǥقدرƫا.    

Ǧحصائيɋا Ƙعايƫا ǧاȑافترا ȸكد مǖالت ƂǙ ȣدȾي يȅالقيا ȴالتقيي ȿ.  

    :لتقييȴ اɋحصائيا
  )":  R2( معامȰ التǶديد " اǹتبار Ǳودǥ التوفيȨ /أ

                                                 
  .Û1999  ȳ( ǯ Û1ȋ Û45 ديوان اȖƫبوعاǧ اƨامعيÛǦ اƨزائر( مدȰǹ لنȚريǦ القياȃ اȩɍتصاديÛ تومي صاحل 1
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 ȣدƬاȿ Üǯǽللنمو ǦيƘسȦالت ǥقدرƫا ɂعل ȴȮƩو اȽ تبارǹɍا اǾȽ ȸم ȴستقيƫا Ȕǹ رƹ فعندما ) ȰȮȊال
 ȴȩ15ر  ( ȓالنقا ȜيƤ ɂعل)ǥدȽاȊƫا ȴيȩ(الت ǥودǱ أن ȯفنقو Üɂصȩɉا اȽحد Ž Ȩ1وفي Ɨا يعǾȽ ȿ Û

 Ǧنسبǣ سرȦت Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫأن ا%  100أن ا ȯقوȹ Ɂرǹأ ǥعبارǣ ȿ ÛȜǣالتا ƘȢللمت  ǦيƘسـȦالت ǥقدرƫ
  ɂصȩɉا اȽحد ƂǙ Ǩصلȿ.  
ȊƫاȽداǧ العينـŽ (  ÛǦ النموǯǽ(علȩ ɂياȃ مدǮƢ ɁيȰ اƫعادلǦ اȦƫرǦȑȿ ) ǾȽ Žȿ)eiا تساعد البواȩي

 ɎيǮƢ Ɨي تعȩالبوا ȻǾƬ ǥƘȢالص Ǧالقيمȿ يدǱ Ƙȡ ونȮي ȰيǮن التمǖǣ Ɨي تعȩللبوا ǥƘبȮال Ǧأن القيم Ǭحي
Ȋƫن اǙ Ûǯǽيدا للنموǱ Ȝǣالتا ƘȢتƫا ɂا تعتمد علŒو أȽ Ȩالتوفي ǥودƨ ȃي كمقياȩالبوا ȯتعماȅǙ Ž ǦلȮ

Yكما يلي ȼȖȅȿ ȯحو ȼعرفȹ يǾال Û:  

iii

iii

eYYYY

eYY

+−=−

+=
ˆ

ˆ
  

 ȰȮل Ǧالنسبǣ اȾعƤȿ ȻɎأع Ǧعادلƫا Žرȕ Ȝيǣترǣȿi  دƱ:       ∑∑∑ +−=−
i

i
i

i
i

i eYYYY 222 )ˆ()(  
    TSS    =  ESS       + RSS  

  :حيǬ اƫقدار 
∑ −
i

i YY 2)( Ž ǦليȮال ǧرافاƲɍا ǧعاǣمر țموƭ وȽ ƘȢتƫاY :          Total Sum of Squares   

∑ −
i

i YY 2)ˆ( ǦǶȑوƫا ȿأ ǦحȿرȊƫا ǧرافاƲɍا ǧعاǣمر țموƭ وȾف:Explained Sum of Squares    

 Ƙǹɉد اƩا ɂيبقȿ∑
i

ie
   Residual Sum of Squares     :       الǾي Ƚو ƭموț مرǣعاǧ البواȩي 2

 ǦليȮال ǧرافاƲɍا ɂعل ȣراȕɉا Ȱك ȴتقسيǣȿTSS  دƱ:            
TSS
RSS

TSS
ESS

+=1                                  

:              كما يليȿR2  = r2منȹ ȼعرȣ معامȰ التǶديد 
TSS
RSS

TSS
ESSrR −=== 122  

ȿ ÛاȊƫرȿحǣ ǦواȅـY  ǦȖالǾي يقيȹ ȄسبǦ اƲɍرفاǧ الȮليǦ أȿ التƘȢاǧ الƠ ƔدŽ ǫ اƫتƘȢ التاȽ  Ȝǣو
 Ȱستقƫا ƘȢتƫا ǧاƘȢتX.  

 ǡحسا ȸȮƹȿR2  źɉكا:                                               
∑
∑

∑
∑ −== 2

2

2

2
2 1

ˆ

i

i

i

i

y
e

y
y

R  

                      Ǭحي                                              :∑ ∑ −= 22 )ˆ(ˆ YYy ii  
 ȳما داȿRSS  رȦالص ƙǣ حمصورا ما)ɁرȢالص ǧعاǣرƫون اȹاȩ( ǦالقيمȿTSS . نǚفR2   ون معرفـاȮي

ƃالتا ȯاŎا ƂǙ ينتميȿ      :10 2 ≤≤ R.  
Û أي عندما تقȜ كȹ Ȱقاȓ اɎƫحȚـاǧ  1يǾǹǖ اكȩ ƎيمȽȿ Ǧي  ȻR2 أن ǾȽا معنا  ƫRSS=0ا يȮون 

),( ii XY  قدرƫا Ȕƪا ɂعلXY 10
ˆˆˆ ββ +=  ȸȮƹ ما ȸأحس Ȩون التوفيȮيȿ Û.  

                                                 
1 ǣاȅ ȜǱمر Û ǦيȖعبد القادر ع ȋ Û Ȩ127 . 
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أي أɍ ȼȹ توǱد أيـǦ  (ȩيمǦ لȽȿ ȼي الصȦر  يǾǹǖ أصȢر ÛR2 فǚن )TSS=RSSأي ( ESS=0أما ƫا 
ȸيƘȢتƫا ƙǣ ما ǦيȖǹ ǦȩɎعYȿX.(  

 ƙǣ ǦȩɎاد العƶǙ ȸȮƹȿR2 ȿ 1̂βكما يلي:  

∑
∑

∑
∑ === 2

1
2

22
2

ˆˆ

i

ii

i

ii

y
yx

y
x

TSS
ESSR

ββ                     Ǭحي:      XXxYYy iiii −=−= ,  

  :اǹتباراǧ معنويǦ اƫعاƁ  /ب
 ȸتباي Ǧتبار يلزمنا معرفǹɍا اǾȽ ǒراǱɋ0β̂ȿ1β̂ أن Ǭ1حي  :  
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∑
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0 , εσβ        0β̂    

ȿ2حيǬ أن 
εσ يȩالبوا ȸن تبايǚف Ǧمعلوم Ƙȡ2s  ǒاȖǹɉا ȸيز لتبايǶمت Ƙȡ كتقدير ȳدǺ2يستˆεσ :

kn
e

s i

−
== ∑ 2

22ˆ εσ  
Ǭحي  :n  ȿ Û ǧداȽاȊƫعدد اk  ǥقدرƫا Ɓعاƫعدد ا  

 Ǧيمȩ Ȑتعويǣ2ˆεσ  نحصل على ȸلتباي ǥيزǶمت Ƙȡ ǧ0تقديراβ̂ȿ1β̂:  
 

  

  

          Ǧعياريƫا ǧرافاƲɍون اȮا التعريف تǾȽ ɂعل ǒناǣȿ(Standard déviations)    رȿǾـƨـي اȽ
 Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉأما ا Ûǧقدراƫا ǧلتباينا Ǧيعيǣالتر(Standard errors)   ǧقـدراƫ Ǧيعيǣر الترȿǾƨي اȾف

  : اƫعياريǦ أي  ǧتبايناǧ اƫقدراǧ أȽ ȿي مقدراǧ اƲɍرافا
                  

( ) ( )

( ) ( )













−
===

−
===

∑
∑

∑

∑
∑∑

∑
∑

2

2

211

2

22

2

2

00

11ˆˆˆˆ

ˆˆˆˆ

i

i

i

i

ii

i

i

xkn
e

x
raVSE

xn
X

kn
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σββ

σββ

  

 ǧرافاƲɍا ȻǾȽ قارنȹ Ż)Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉا (    Ǧالعاديـ ɁرȢالصـ ǧعـاǣرƫا ǧقدراƫ Ǧالعددي ȴالقي Ȝم
0β̂ȿ1β̂ .Ǩȹا كاǽǚف  Ɓعاƫا ǧقدراƫ Ǧالعددي Ǧصف القيمȹ ȸم Ȱȩأ Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉ0اβ̂ȿ1β̂ Û)  ɎǮمـ

                                                 
1   ÛȴيȽراǣǙ ǢيƱ ǃا Ǧعمȹيȅاالقتصاد القيا Ǜمقدمة يف مباد ) ǦندريȮȅɋاÛ  ÛǦامعƨا ǡباȉ Ǧسȅǘ2002مȳ(ȋ Û148. 
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)2/ˆ()ˆ( 11 ββ <SE( نǖǣ Ǧالقائل ǦيȑرȦال Ȑرف Ȼا معناǾȽȿ ÛحصائياǙ Ǧمقبول ǥقدرƫا Ȭن تلǖǣ ǰستنتȹ Û
01̂ =β اŒǖǣ ǥقدرƫا Ȭتل ȸع ȯفنقو Ûǥقدرƫا Ǧيمȩ صفȹ ȸم Ǝأك Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉا Ǧيمȩ Ǩȹا كاǽǙ أما Û

  .ياǱ ƘȡيدǙ ǥحصائ
أȩ ȿيمǦ منȦǺضـȩR2   ǦيمǦ عاليǦ لـأي R2  )r2 ( ȿSE(.)  ƙǣعȸ اɉفضƙǣ Ȱ  تساȩȿȹȯǒد          

ȩȿيمǦ منȦǺضR2   ǦلȖǹɊاǒ اƫعياريǦ للمقدراȿÝ ǧ يȮون اǹɍتبار ƫ ɎȾȅا ƲصȰ علȩ ɂيمǦ عاليǦ لـ 
 ÛǦعياريƫا ǒاȖǹɊا لǾȽȿ ǫدƷ ادر ماȹÜȜȩالوا Ž ف ȰصƲ حيانɉا Ǣلȡي أȦ  لــ Ǧعالي Ǧيمȩ ɂعلR2 

ǧقدراƫا Ȑلبع Ǧعياريƫا ǒاȖǹɊل Ǧعالي ȴيȩ ɂعل Ǩȩالو ȄȦȹ Žȿ.  
  
  : tاǹتبار التوزيȜ -1/ب

 Ȝالتوزي ȸم ǦقǮال ȯاƭ ȸويȮلتt  Ǧللمعلم Ǧالنسبǣ0β  Ǧعلمƫا ȻǾŏ ȋاƪون اȹالقا ǢتȮȹ  ÛɎǮم:  

                                                                        ( )2−nt          ( )0

00

ˆ
ˆ

β
ββ

SE
−  

 Ǧمعنوي Ɂعند مستوȿ( )α%  ǦقǮال ȯاƭ ونȮي( )[ ]α−1%            ÛǦǣسـوǂا Ǧالقيم Ȝالتوزي ȯȿدǱ ȸد مƱȿ Û
 Ǧحصائيɋود اǱȿ ȯأن احتما Ȼا معناǾȽȿt  ƙǣ ما

2
,2 α

−
±

n
t  ƃالتا ȰȮȊال ɂعل ǢتȮي:  

α
β
ββ

αα −=











+≤
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≤−

−−
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)ˆ(
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 ȴȩر ȰȮȊلـ ) : 16(ال Ǧعاينƫا Ȝتوزيβ̂ȣرȖنائي الǭ  

  
  
  

  
  
  

Ƙǹɉا Ž دǲلـلن ǦقǮال ȯاƭ 0β  ɎǮم:  
             ( ) ( ) 








+−∈

−−
2

,200
2

,20000
ˆˆ,ˆˆ:)(. αα ββββββ

nn
tSEtSEIC  

 Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉن اɉ Ûȸقدر أحسƫيقا كلما كان اȑ ǦقǮال ȯاƭ كلما كانȿ( ).SEرȢون أصȮت.  
 ǦيȑرȦتبار الǹɍ ȼعلي ȿ:  

                                                             

2
,2 α

−
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n
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2
,2 α

−
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n
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2
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 المنطقة الحرجة  منطقة القبول  المنطقة الحرجة 

 

       ȳالعد Ǧيȑ0فر: 10 =βH  
 Ȱالبدي Ǧيȑد فرȑ0: 11 ≠βH  

  .55تومي صاحلÛ مرȅ ȜǱاȋ ÛȨǣ:اƫصدر

( ) cn t
SE

t ==−
1

1
2 ˆ

ˆ

β
β

2
,2 α

−
±

n
t



  -104   -                  الدراȅة القياȅية و ǣناء النموǯǽ                                                        / الǮاƆ الȦصل 

          ǢسƲ )                        :القيم Ǧǣسوǂا Ǧ(  
-  Ȑرفȹ ǬحيH0  Ǧمعنوي Ɂستوƞ( )α%  Ǩȹا كاǽǙ :   

 Ǭحي
2

,2 α
−n
t  Ȝالتوزي ȯȿدǱ ȸم ǥǽوǹǖمt )Ǩȹتودȅ ( Ȱقبȹȿ ÛǦلȿدŎا Ǧالقيمǣ ɂتسمȿH0   Ɂسـتوƞ

 Ǧمعنوي( )α%  Ǩȹا كاǽǙ :  
  
  : F فيȊر  اǹتبار التوزيȜ-2/ب

          Ȱستقƫا ƘȢتƫا Ǧتبار معنويǹن اǙXi  )0: 10 =βH (Ȯȉ Ž ونȮأن ي ȸȮƹ Ȝتوزي ȰF Ǭحي Û
  :لدينا التوزيȜ الȖبيعي اƫعياري 

                              ( )1,0Ν            
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∑
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    ǯتنتاȅا ȸȮƹ :                        2
)1(χ          ( )
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 ȳما داȿ2
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 RSSǄتوزيعيا Ȱمستقȿ Û  ȸ1عβ̂ Ȝتعريف التوزي ɂا علǒناǣ ȼȹǚف ÛF  دƱ:  
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ǦيȑرȦال Ǩȹا كاǽǙȿ0: 10 =βH  أن ǰينت ǦǶيǶص:  

             ( )
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 ȰȮȊال ȸم Ǧقǣالسا ǦȢالصي Ǧǣكتا ȸȮƹ Ǧقǣالسا ǰالنتائ ɂاعتمادا علȿ:  

     ( )
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 Ȑرفȹ ناȹأ ȯقوȹȿ0: 10 =βH  Ǧمعنوي Ɂستوƞ( )α% اǽǙ :  

           ( )
( )2,1,
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1
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1
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)حيǬ أن  )2,1, −nFα داǱ ȸم Ǿǹǘتȿ ÛǦلȿدŎا Ǧي القيمȽȜتوزي ȯȿF  ǦـيȑرȦال Ȱتقبȿ ÛH0   ǫا حـدǽǙ
  :العȄȮ أي 
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  .ȻǾȽ النتيƫ Ǧǲا ƳتƎ اƫعاƁ الȦرديǦ لنموǯǽ اƲɍدار فقƂǙ ƘȊȹ ȿ Ȕ أن
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 ƙالتوزيعǣ Ǧاصƪا ǦȩɎاد العƶɋȿF Ût  ديدǶالت ȰمعامR2  ǦȩɎعود للعȹ :  

TSS
RSS

TSS
ESSrR −=== 122  

 ȼمنȿ ǢتȮȹ:   

∑
∑

−=−=

==
222

222

).1().1(
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i

i

yRTSSRRSS

yRTSSRESS  

ǦȩɎالع Ž Ȭلǽ ȏلنعوȿ:2,1~
)2(

1
−−

= nFnRSS
ESSF  دǲفن:  

( ) ( ) 2,12
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~)2.(
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1
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=
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= nFn
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RF  

ȿ ƙالتوزيع ƙǣ ما ǥودǱوƫا ǦȩɎرا للعȚȹF ȿt  Ǧǣكتا ȸȮƹ:                        22
~

1
2

−
−

−
= nt

r
nrt   

1/3-4-  ȴقيǣ ǘالتنبǯǽالنمو:  
 ȰȮȊال Ž Ǧمبين ǘللتنب ȧرȕ ǥعد ȫناȽƃالتا :  

  أȅاليب التنبǘ)  17( الشكل رقم

  

  

 أساليب غير نظامية أساليب نظامية

: المصدر    
ARAB- API KOUITE (02/02/2006),http  : // WWW.arab-api.org/course 4/c4-2.htm 

……….(10) 
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            Ûǘالتنبـ Ǧعمليـǣ ȳالقياǣ Ǭالباح ȸȮƢ ȧرȕ ȿ ǧياǲȾمن ǥعد Ȩǣالسا ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم Ǵيتض
ȣدƬا Ǭحي ȸمȿ Û ǦريقȖال ȿ ǡلوȅɉا Ǭحي ȸا مȾينǣ ȧفر ȫناȽ ȸȮلȿÜ  ȸȮفيم ǘالتنبȖȅواǣ ǯǽاƴ Ǧ

للȦرȑياȿ ǧاƫعايƘ اɋحصائيǽȿ ÛǦلƶǚǣ Ȭاد ȩيȴ اƫتƘȢ التاȜǣ  اȿالتǖكد مȸ اȅتيȦاȾ Ƚǒاǣعد تقييم اƲɍدار
Y  Ȱستقƫا ƘȢتƫا ȴيȩ ƘيȢتǣX1  .  

  : املتعدد ƴاǯǽ االƲدار 2-1
Ʋɍدار اƫتعدد ȿ الǾي يوǴȑ العǣ ǦȩɎـȅ  ƙنǶاȯȿ أن ȹتبƙ ا البسيǣÜȔعدما تبƙ لنا اƲɍدار          

 ƘȢمت ȸر مǮأك ȿ احدȿ Ȝǣتا ƘȢمتÛسرȦم ȿكǮامǾȽ ɂعل ȯ ȸم ǦȦتلƯ ǧكميا Ȝم ǥماد ǯتاȹǙ ƙǣ ǦȩɎا ع
ǧبيداƫا ȿ ǥدƧɉا اȽƘȡ ȿƂǙ ȴينقس ȿ Û تعددƫي اȖƪدار اƲɍا ȿتعددƫي اȖƪا Ƙȡ دارƲɍا.  

  .ƘȢ اƫتاȿ Ȝǣ اƫتƘȢاǧ اȦƫسرǥتǱȿود عȖǹ ǦȩɎيƙǣ Ǧ اƫ يƂǙ ƘȊاƲɍدار اȖƪي اƫتعدد ف
  : الȰȮȊ الرياȑي  -2/1

  : 2ليƴ ȸȮوǯǽ اƲɍدار ǭɎǭي
niXXY iiii ..........122110 =+++= εβββ  

Ǭحي :Y ȿ Ȝǣالتا ƘȢتƫا( )..........,, 321 XXX  ȿ Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫاn  :ȿ Ǧالعينε Ž ǖȖƪا ȰǮƹ  ƘسȦت
Y.  

 Ǧحال Ž ǯǽالنمو ȸع Ƙالتعب ȸȮƹ ȿk  Ȱمستق ƘȢكما يلي  مت:   

niXY

niXXXXY

i

k

j
jiji

ikikiiii

..........1

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

1
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=+=

=+++++=

∑
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εβ

εββββ
  

ȿ: εβ أما ǣواǦȖȅ اƫصȦوفاǧ فيȮتǢ كما يلي  += XY  
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2/2- ɍا ǧياȑدارفرƲ يȖƪتعدد اƫا:  

Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫا ƙǣ Ǧتام ǦيȖǹ ǦȩɎود عǱȿ ȳعد Ǧيȑفر ȫناȽ يȖƪدار اƲɍا ǧياȑفر ǢȹاǱ ƂǙ.  
2/3- ǯǽالنمو ǒناǣ Ȱمراح )Ȕي البسيȖƪا ǯǽالنمو Ž Ȱراحƫا ȄȦȹ(:  

2 -3-1  ǯǽتقدير النمو: ƂǙ Ȱصȹ التقدير Ǧريقȕ ȄȦنǣ:  
                                                 

  .ȳ(ȋ Û519 1997عمانÛ دار الȊرÛȧȿ ( اɋحصاǒ للعلوȳ اɋداريȿ Ǧ التȖبيقيÛ Ǧعبد اƩميد عبد اŎيد البلداȿي  1
  . ȋ Û 165مرȅ ȜǱاÛ Ȩǣ دȿمنيȅ ȬالȦتور 2
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  :ǣواǦȖȅ تصƭ ƘȢموț مرǣعاǧ البواȩي ƲصȰ علǩβ:  ɂقدير ) أ 
( )

( ) ( )( ) eeMinYYYYMinYYMin

niYYe

YYMineMin

n
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 Ǧالنسبǣ Ǧزئيƨا ǧتقاȊƫون اȮو أن تȽ ǦȩɎالع ȻǾȽ ǦǞȹلتد ȳزɎال ȓرȊالȿ01,ββ.2βǦمȿمعد ȰصǶلينت Û
 ǯǽالنمو ǧتقدير معلما ɂعل                                                            :  

                  

  
 ȸم Ȱك ɂ0تسمβ̂.1β̂.2β̂ ȸتعدد مƫدار اƲɍا ǯǽوƴ Ǧحال Ž اǾȽ ȿ Ǧزئيƨدار اƲɍا ǧɎمعام  ǦǭɎǭ

  .اǧ معلم
ǡ(  طاءǹɉباين اǩ قديرǩ2σ :  

 ǯǽالنمو ǧياȑفر ɁحدǙεβ += XY يȽ( ) nIV 2σε Ƙȡ معرƲ Ûȣȿاȯȿ أن Ʊد لـƞȿ2σ  ȼا أن  =
  :                    تقديرا 

-  Ȕدار البسيƲɍا Ǧحال Ž ( )iii XY εββ ++=   :Ƚو 2σالتقدير Ƙȡ اƫتǶيز لـ  10
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ˆ 122
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∑
n

e
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n

i

σ  
  
-  Ǧحال Ž ȫناȽ ȸتعدد أيƫدار اƲɍاk  للتقدير Ȕيȅȿ( )1×kβ ȿn   ي عـددȖعłا يǾȽȿ ÛǧداȽاȊƫعدد ا

 ǦريƩا ǧاǱدر(n-k)              :
kn
ees
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== 22σ̂    Ǭحي: ( ) ( ) 22ˆ σσ =
−
′

=
kn
eeEE  

  
2-3-2  ȴتقييǯǽالنمو :  
  :التوفيȨ اǹتبار Ǳودǥ -)أ
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          n  :ǧداȽاȊƫعدد ا 
  Ǭا  : 2     حيȽتقدير ǢǱالوا ǧɎعامƫعدد ا   

           n-1 : ǦريƩا ǧاǱعدد در  
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  ):  R2(  اƫتعدد معامȰ التǶديد - 1)أ
         ȹǚف ǧاƘȢمت ǥعد ȫناȽ ا أنƞمعام نا Ȱستعمȹ  Ȝǣالتـا ƘȢتƫا ǦȩɎع ȃيدر Ɠتعدد حƫديد اǶالت Ȱ

ǣاƫتƘȢاǧ اƫستقلǦ مرȿ ǥاحدƩȿ ÛǥساǙ ȸȮƹ ȼǣتباȄȦȹ ț الȖريقǦ اƫسـتعملŽ Ǧ النمـوǯǽ اȖƪـي    
Ȕالبسي:TSS=ESS+RSS           

ǽلدينا النموǯ  تعددƫا :  
                

:         فيȮون    

∑
∑ ∑∑ +++

=−== 2
22112

ˆ..............ˆˆ
1

i

ikikiiii

y
yxyxyx

TSS
RSS

TSS
ESSR

βββ  

    Ǭحي                :nikjXXxYYy jjijiii .......1,......1, =∀=∀−=−=  
  .YيعƗ معادلǦ اƲɍدار ɍ تǈȦłسōر أي تR2  =0   Ž ƘȢ: ما عند

         R2  =1  دارƲɍا Ȕǹ ɂعل Ȝتق ȓالنقا Ȱأن ك Ɨيع.  
  ): 2R(اƫصǴǶ  معامȰ التǶديد -2)أ

          ȯتعماȅا Ž Ǧǣصعو ȫناȽ نɉ ȿ)R2(  يعتمـد Ȱعامƫا اǾȽ نɉ ǦعǱرا Ȩالتوفي ǥودƨ ȃكمقيا
ǣȿ Ûالتاƃ فɍ ȼȹǚ يǣ Ǿǹǖعƙ اɍعتبـار عـدد   )اȊƫرȿحƘȡȿ Ǧ اȊƫرȿحY )ǦلŽ Ǧ علɂ التƘȢاǧ اƩاص

  . درǱاǧ اƩريŽ Ǧ أي مǙ ȰȮȊحصائي
 ȸع Ǝيع ȿ2R   ƃالتا ȰȮȊǣ:      ( )

( )1
12

−
−

−=
nTSS
knRSSR  

Ǭحيn : ȿ ǧداȽاȊƫعدد اk  :ǥقدرƫا Ɓعاƫد .  عدد اƱ Ȕسيǣ Ȑتعويǣȿ :  
 ƙǣ ǦȩɎر العȾȚت ÛȻɎأع ǥƘǹɉا Ǧعادلƫا ȸمȿ2R  ȿ2R أن Ǭحي:  

1. 22 RR ≥  Ǩȹا كاǽǙ1>k 
2. 22 RR =  Ǩȹا كاǽǙ1=k  
3. 2R Ǧالبȅ يماȩ Ǿǹǖأن ي ȸȮƹ. 

 Ǧالعين ȴǲا كان حǽǙn  نǚف ÛاƘكبR2 ȿ2R   ا كـانǽǙ ÛǥƘȢالص ǧالعينا Ž ȸȮل ÛماȾيمتȩ يȩ انǣيقتر
)عدد اƫتƘȢاǧ اƫستقلǦ كبƘا  )kn Ȯƹȿ Ûـȸ أن  R2يقƘǮȮǣ Ȱ علǣ2RɂاƫقارǦȹ مȜ حȴǲ العينÛǦ فǚن ≤

Ǧالبȅ يماȩ ǾǹǖريȦي الصȿتسا ȼيمتȩ أن ȃاȅأ ɂعل ȼرحȉ Ǣƶ ǦالƩا ȻǾȽ Ž Û.  
ǡ( املعنوية ǧتباراǹا:  

          ǧالتقديرا ȸن تبايǚف Ü رȊفي ȿ Ǩȹتودȅ تبارǹا ȿ عياريƫا ǖȖƪتبار اǹا ȸم Ȱك ȳداǺتȅا ȸȮƹ
  : تعرȣ كما يلي 
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 ǥعاد ȿ0β  يȅاȅأ ȳتماȽا Ȝȑمو Ǩ1ليس  

ȿ2حيǬ أن 
εσ ن تباǚف Ǧمعلوم Ƙȡيȩالبوا ȸ2يs  ǒاȖǹɉا ȸيز لتبايǶمت Ƙȡ كتقدير ȳدǺ2يستˆεσ:  

kn
e

s i

−
== ∑ 2

22 ˆ εσ  
 Ǭحي :n  ȿ Û ǧداȽاȊƫعدد اk  ǥقدرƫا Ɓعاƫعدد ا  

 Ǧيمȩ Ȑتعويǣ2ˆεσ  نحصل على ȸلتباي ǥيزǶمت Ƙȡ ǧ0تقديراβ̂ȿ1β̂:  
  
  
  
  

ȿ1منȼ فǚن  
2
bS   ȿ2

2
bS  ǧللتقديرا Ǧعياريƫار اȖǹɉا اƵ.  

  
ǡ (1 - Ȝتبار التوزيǹاt :  

):        علɂ الt ȰȮȊزيȜ يعȩ Ǝاȹون التو )
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)                                      :   ǣȿعد اǹɍتصار  ) kn
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  Ǧحالـ ǥكورǾƫا ǦريقȖال ȄȦنǣ رديȦدار الƲɍا Ɓعاƫ ǦقǮال ǧɍاƭ ȸويȮت ɂعل Ǧعادلƫا ȻǾȽ اȹتساعدȿ
 Ǧيمȩ ǢسƲ Ǭحي ÛȔالبسي ǯǽالنموt  Ǧمعلم ȰȮǣ Ǧاصƪاjβ Ǧقيمǣ اŒقارȹ Ż Ûtt دŎا  Ɂسـتوƞ ÛǦلȿ

 Ǧǣسوǂا Ǧالقيم Ǩȹا كاǽǚف Ûƙمع Ǧمعنوي)ǦلقȖƫا Ǧالقيمǣ ( ȳالعد Ǧيȑفر Ȑرفȹ ÛǦلȿدŎا Ǧالقيم ȸم Ǝأك
H0 ȄȮالعǣ ȄȮالعȿ .ȴيȩȿtt ƙرفȖال ȿǽ تبارǹɎل ǦǱرƩا ǦقȖنƫدد اƠȿ ǦǱرƩا ȴالقي ȰǮƢ ǦلȿدŎ2ا.  
ǡ (2 - Ȝتبار التوزيǹاF :  

  :يȊر ǹɍتبار اƫعنويǦ اƤɋاليǦ لƲɎدار ȿ Û يȮتǢ مȸ الȰȮȊ التاȹ ȿ ƃستعمȰ اǹتبار ف         

                                                 
1  ȋ Û Ȩǣاȅ ȜǱمر Û تورȦالȅ Ȭمنيȿ167د .  
2 ȋ ÛȨǣاȅ ȜǱمر  ÛȴيȽراǣǙ ǢيƱ ǃا Ǧعمȹ201.  
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 Ǭحي : k-1 ȿn-k Û Ǧحري ǧاǱدرn ȿ ǧداȽاȊƫعدد اk  ƙيتȑرȦال ǨƠ ȿ Û ǥقدرƫا Ɓعاƫعدد ا:  
                                                   0...................: 210 ====== kjH ββββ  

                )ȿ دارƲا Ȱمعام Ȱȩɉا ɂد علǱيوȳȿمعد Ƙȡ احد     (kjH j .....10:1 =≠∃β                  
 Ǧيمȩ Ǩȹا كاǽǚفF  Ǧيمȩ ȸم Ǝأك ǦǣسوǂاF  Ȱيقب ǥاȖعƫا ǦريƩا ǧاǱدرȿ Ǧمعنوي Ɂعند مستو Ǧليȿدƨا

  .ơتلف ǱوȽريا عȸ الصȦر  R2الȦرǖǣ ȏن معاƁ اƲɍدار ليسƤ ǨيعȾا مساȿيǦ للصȦر ȿأن 
 ȸȮƹ ȿللن ǘالتنبǣ ȳالقيا Ǧرحلƫا ȻǾȽ عدǣǦȅالدرا Ȱحم ǯǽمو.  

  
  مشاكل الدراȅة القياȅية : ǮاƆاملطلب ال
          ȳعد Ž ǄɎǮم ȰǮتتم ȿ التقدير Ǧريقȕ ȄƢ ȰاكȊم ȫناȾا فȽƘȡȿ Ǧعلومƫا ȜƤ ȰاكȊم ǢȹاǱ ƂǙ

Ǧيȅالقيا ȰاكȊƫاǣ ȣتعر ȿ ـ Ǧستعملƫا ǦريقȖال ǧياȑفر Ǧعيȩاȿ -  يȽȿ:  
 źاǾال ȓرتباɍا ǦلȮȊم  
 اȖƪي اƫتعدد  مȮȊلǦ اɍمتداد 
 ǭباǧ التبايȸدȳ مȮȊلǦ ع 

2-1  źالذا ȓباǩمشكلة االر :  
         ȿ ŏ ايقصد ƫا ȄȦلن ǥدȽاȊƫا ȴالقي ƙǣ ȓود ارتباǱȿÛƘȢت    Ǧالقيمـ ȓو ارتبـاȽ رǹǓ Ƙتعبǣ ȿ

 Ǧمعين Ǧزمني ǥفتر Ž ǖȖƪد اƩ ǥقدرƫعما Ǧقǣالسا Ǧالزمني ǥترȦال Ž ǖȖƪد اƩ ǥقدرƫا Ǧالقيم ȜاȾلي.  
ȴينقسȿ   ǯǽفنمـو ÜرǮأك ȿأ ǦيȹاǮال ǦǱالدر ȸم ȓارتبا ȿ ÛƂȿɉا ǦǱالدر ȸم ȓارتبا ƂǙ źاǾال ȓرتباɍا

ƃالتا ȰȮȊالǣ ǢتȮي Ƃȿɉا ǦǱالدر ȸم źاǾال ȓرتباɍا :  
                                    ntuu titt .........111 =+≤≤−+= − ρερ  

  .ȩيمǦ اƩد العȊوائي Ž الȦترǥ اƩاليu  : ǦحيǬ أن  
        t-1 u  :Ǧقǣالسا ǥترȦال Ž وائيȊد العƩا Ǧيمȩ.  

          ε :وائيȊالع ǖȖƪا.  
         ρ :Ƃȿɉا ǦǱالدر ȸم źاǾال ȓرتباɍا Ȱمعام .  
            n  :ǧداȽاȊƫعدد ا .  

ƃالتا ȰȮȊالǣ ǢتȮفي ǦيȹاǮال ǦǱالدر ȸم źاǾال ȓرتباɍا ǯǽوƴ أما                                   :  
ntuuu ttitt .........111221 =+≤≤−++= −− ρερρ  
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  .ǾȽ Žا النوȩ țد ترتبȩ ȔيمǦ اƩد العȊوائي ǣالقيمتƙ الساǣقتƬ ƙا 
 źاǾال ȓرتباɍا ǯǽوƴ ȯɎǹ ȸم ȘحɎȹ عكماǣأر ǧɍحا Ǧ:  

1.  Ǩȹا كاǽǙρ <0 ǢǱمو źاǾال ȓرتباɍن اǚف. 
2.  Ǩȹا كاǽǙρ >0 Ǣالȅ źاǾال ȓرتباɍن اǚف. 
3.  Ǩȹا كاǽǙ0=ρ  źاǾال ȓرتباɍن اǚ0= ف ) Ȼ ودǱȿ ȳعد.( 
  .فǚن اɍرتباȓ الǾاź تاρȳ=±1اǽǙ Ǩȹا ك .4

ȿ يرȅ ȜǱبȻǾȽ Ǣ اȮȊƫلȩǙ ƂǙ Ǧصاǣ ǒعȐ اƫتƘȢاǧ مȸ النموÛǯǽ أȿ لعدǣ ȳناǒ الȊـȰȮ الرياȑـي   
 ȓرتباɍا اǾȽ ȸف عȊك ȰǱأ ȸم ȿ ÛǴيǶص ȰȮȊǣ Ǧعلومƫا Ǧƨمعا ȳعد ȿأ ÛǴيǶص ȰȮȊǣ ǯǽللنمو

  :Ǧƣ اǹتباراǢƶ ǧ القياŏ ȳا منȾا
  : )  Durbin et Watson( رƙǣ واǩسوȷااǹتبار د

 ȸف عȊȮتبار للǹɍا اǾȽ ȰستعمȹȰȮȊال ȸم Ƃȿɉا ǦǱالدر ȸم ȓرتباɍا          : titt uu ερ += −  
 ȿ اǾȽ ǧياȑتبارفرǹɍا Ƚي:        

ȳالعد ȏفر  
Ȱالبدي ȏرȦال  

ȿمȸ أǱـȰ اǹتبـار    
 ȳالعد ǦيȑفرH0  اتسونȿ ƙǣدار ǦحصائيǙ ǡحسا ǢƶDW   Ǧالتالي ǦريقȖالǣ:  

( )

∑

∑

=

=
−−

= n

t
t

n

t
tt

e

ee
DW

1

2

2

2
1  ȿ2)1(أ ρ−≅DW  

 Ǭ0 : حي> DW>4  Ǩȹا كاǽǙȿ Û0=ρ  نǚ2ف≅DW.  
  ǹتبار ȨɎ القبوȯ والرفȐ لمناط) : 18(الشكل رقم 

  
  

  
  

  .REGIS BOURBONNAIS, Op-cit, p223: املصدر
  : كالتاǣDW ƃاɍعتماد علǾȽ ɂا الȸȮƹ ȰȮȊ أن تłستǺرȹ ǯتيǦǲ اǹتبار 

  Ǩȹا كاǽǙLdDW <  ȿأLdDW −> 4  ȐيرفH0 . 
  Ǩȹا كاǽǙUU dDWd >>−4  ȰيقبH0 . 

4-dL dL dU 2 0 4 dU-4  0>ρ  0<ρ  0=ρ 0=ρ  0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ  ؟؟
باط ذاتي ارت

موجب 
ارتباط ذاتي 

سالب 
 غير محدد غير محدد  عدم وجود ارتباط عدم وجود ارتباط 
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    Ǩȹا كاǽǙLU dDWd −≤≤− 44 ȿأUL dDWd ȿمȸ ن ȹتيǦǲ اǹɍتبار Ƙȡ حمددÛǥ تȮو ≥≥
 .ȑǙ Ǣƶ Żافǣ Ǧياȹاǧ أكǮر

  ): التعدد اƪطي ( مشكلة االمتداد اƪطي املتعدد  2-2
         ƘȢتƫا ȸعدد م ƙǣ يȖǹ ȓارتبا ȫناȽ ونȮعندما يǯǽالنمو Ž ǥسرȦƫا ǧا  ȸǶا  فنǾـȽ Ȱș Ž
 ȰȮȊƫا Ǭأنحي ȸم ȴȡالرǣ Ǧمعنوي Ƙȡ ونȮالتقدير ت ǧɎمعام R2   ÛǦون عاليȮد تȩ Ǣـبȅ يعودȿ 

 ƂǙ ǦلȮȊƫا ȻǾȽ : Ǧالعين ȴǲر حȢص ȬلǾك ȿ Ûȸالزم Ǝع ǧاƘȢتƫا Ȑماعي لبعƨا ƘȢالت.  
  :ɍ ȿكتȊاǾȽ ȣا اȹ ȰȮȊƫستعمȰ عدǥ اǹتباراǧ منȾا 

  :ȕ  FrischريقǦ التǶليȰ الترافدي لـ/  أ
          Ž ǦريقȖال ȻǾȽ ȸمȮدار تƲتقدير اȜǣالتا ƘȢتƫا  ȰصƲ ȼمنȿ ÛɁحد ɂعل Ȱمستق ƘȢمت Ȱك ɂعل

 ǰي النتائȖي يعǾال ƃȿɉدار اƲɍتار اƳ Ż ÛǦليȿɉا ǧداراƲɍا Ȱك ɂعل  ƘȢعد مـتǣ يف فيماȚلن ǥيدƨا
 ƎتǺر لنǹɇا ǒراȿ ǦرديȦال Ɓعاƫا ȸم Ȱك ɂا علȽارǭǓ) Ǧيمȩ ÛǦعياريƫا اȾائȖǹأR2(.  

  Klein Test: اǹتبار كɎيȸ /   ب
Ɏك Ǣحس ƃالتا ȓرȊال ȨقƠ اǽǙ ǥƘȖǹ ǦلȮȊم ȰǮƹ يȖƪمتداد اɍود اǱȿ فان ȸي:  

2
21.

2
21 XXYXX RR ≥ 

 Ǭ2: حي
21 XXR ƫا ȸيƘȢتƫا ƙǣ ȓرتباɍا Ȱمعام ȰǮƹȸسريȦ X1 X2   Û2

21. XXYR   ديـدǶالت Ȱمعام ȰǮƹ
)للمعادلǦ اƲɍدار  )εβββ +++= 22110 XXY.  

  Ž ȿ اƩالǦ العامǽǙ Ǧا كاǨȹ اƫعادلǦ اƫقدرȽ ǥي
KK XXXXY βββββ +++++= ..........3322110  

ǥƘȖǹ ونȮي تȖƪالتعدد ا ǦلȮȊن مǚا كان  فǽǙ : ليǹالدا ȓرتباɍأي > ا ÛليȮال ȓرتباɍا :  
2

...........321.
2

21 KXXXXYXX RR ≥  
 Ǆيقاȩد Ǆمعيارا Ǝتعت ɍ Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫا ƙǣ ليǹالدا ȓرتباɍا ǦǱتبار أن درǹɍا اǾȽ ǧلبياȅ ȸم ȸȮل ȿ
  ǧɎد معـامƱ أن ȸȮمƫا ȸفم ÛǦعياريƫا ǒاȖǹɉا ȴيȩ ȿ ǥقدرƫا ȴالقي ɂي علȖƪمتداد اɍا Ƙǭǖت Ɂستوƫ

  .تباȓ البسيƙǣ ǦȖ اƫتƘȢاǧ اƫستقلǦ منȦǺضǣ Ǧالرȴȡ مǱȿ ȸود مȮȊلǦ امتداد Ȗǹي ǥƘȖǹاɍر
   : ȡ Farrar-Glauberلوǣر -اǹتبار فارار/   ج

 Ȝي يتبȖƪالتعدد ا ǥرȽاș ȣاȊكتɍFarrar-Glauber Ǧالتالي ǦȖƪ1ا :  
2ترتيǢ حساǡ مرȜǣ معامȰ اɍرتباȓ اƫتعدد ǣالنسبǦ لȰȮ اƫتƘȢاǧ اƫستقلǣ Ǧال .1

jR. 
 

                                                 
1 ȋ ÛȨǣاȅ ȜǱمر Û190تومي صاحل.  
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2.  Ȝالتوزي ǦȖȅواǣ ǥتعددƫا ȓرتباɍا ǧɎعامƫ Ǧحصائيɋا Ǧعنويƫتبار اǹاF  كما يلي: 
( )

( ) ( ) knk
j

j
knk F

knR
kR

F −−−− −−

−
= ,12

2

,1 ~
1

1  

                                              :  ȿتȮون الȦرȑيǦ اǺƫتȽ ǥƎي 
0:

0:
2

1

2
0

≠

=

j

j

RH

RH  

 Ǧيمȩ Ǩȹا كاǽǚفF  Ȱقبȹ ǦلȿدŎا Ȭتل ȸم Ǝأك ǦǣسوǂاH1 ƘȢتƫون اȮيȿ Ûxj مرت ȿمتعدد أ  ÛيـاȖǹ Ȕب
 Ȱقبȹ ȄȮالع ǫا حدǽǙ أماH0 ر لتعددǭأ ȫناȽ ونȮي ɍȿ Ûxj ياȖǹ.  

 Ž ȰǮتتم ȯحلو Ǧƣ ȰȮȊƫا اǾȽ Ǧƨمعا ȰǱأ ȸم ȿ:  
-  Ǧȅȿدرƫا ǥرȽاȚلل Ǧسببƫا Ȱالعوام ǦيƵأ ɂعلȿ Ûǧاȹللبيا Ɂرǹمصادر أ ȸع ǬǶالب.  
راǧ الȾȊريǦ أȿ اƫوƧيـÛǦ كمـا   توȅيȜ حȴǲ العينǦ كتǶويȰ البياȹاǧ مȸ الȦتراǧ السنويƂǙ Ǧ الȦت -

 ȓقاȅǚǣ يȖƪالتعدد ا ȸم ȌلǺالت ȸȮƹ)ȣǾأن ) ح ȸȮƹ Ǧالعملي ȻǾȽ ȸȮل ȰȮȊƫا اǾƬ Ǣسبƫا ƘȢتƫا
ǯǽللنمو ǦافيȑǙ ǧمعلوما ȯاǹدǙ ǳيقتر ȸم ȫناȽȿ ÛɁرǹأ ȰاكȊم Ȩلơ.  

  : مشكلة عدم ǭباǩ ǧباين اǹɉطاء   2-3
  ǦلȮـȊƫا اǾȽ ǫدƠ)HETEROSCEDASTICITY  (      ȸتبـاي ǧبـاǭ Ǧـيȑفر Ȕعنـدما تسـق

ǖȖƪاHOMOSCEDASTICITY  ] )niEVar ii .....1,)()( 22 =∀== σεε [ .  
 ȰȮȊال Ǵȑيو ƃالتا Ȝǣالتا ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧعȩتوƫا ǦȩɎالعY  ȰستقƫاȿX    ÛǖـȖƪا ȸتبـاي ǧباǭ Ǧحال Ž
ȸم ȘحɎيȿ  ȴيȩ ɂيعتمد عل ɍ ǖȖƪحد ا ȸأن تباي ȰȮȊا الǾȽ ȯɎǹX :  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

• • ••
•

• •
•• •

•

•• •

X 

Y XYE 10)( ββ += 

•

• •

•
••••

•

 )19(شكل رقم
 ǭȔباǩ ǧباين اƪطǖ يف ƴوǯǽ االƲدار البسي

•
•

•
•

•
•

•

•• ••

•

• •

X 

Y XYE 10)( ββ += 

•

•
•

•

••

•
•

•

  )02 ( رقمشكل 
 Ȕعدم ǭباǩ ǧباين اƪطǖ يف ƴوǯǽ االƲدار البسي

  .530عبد اƩميد عبد اŎيد البلداȿيÛ مرȅ ȜǱاȋ ÛȨǣ:املصدر

………(14) 
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ȿɎȹ Ȩǣالســا ȰȮــȊال ȯɎــǹ ȸــ ــǦ حــŽ  Șم ــǖ  حال Ȗƪــد اƩ ȸــاي ــاǧ التب ــدǭ ȳب ع
( )niE i .....1,)( 22 =∀≠σε  ǥأن زيادX ǖȖƪحد ا ȸتباي ǥزياد ƂǙ ديǘت ȣوȅ.  

   ȸمـ Ȱقلـłا يǾȽȿ ÛǦȅȿدرƫا ǥرȽاȚال ȯحو ǧياȖعƫا ȜميƟ ȧرȕ ورȖا تȾمن ÛاǾƬ ǡباȅأ ǥعد ȫناȽȿ
ǖȖƪحد ا ȸتباي Ȱيق ȣوȅ Ż ȸمȿ Ûȃالقيا Ž ǦبȮرتƫا ǒاȖǹɉا.  

ǭ ȳعد ǦلȮȊم ɂعل ǢيترتȿŽ ȰǮار تتمǭɇا ȸعددا م ȸالتباي ǧ1با:  
تبقɂ اƫعلماǧ اƫقدرǣ ǥاȅتǺداȳ اƫرǣعاǧ الصȢرɁ متصǣ ǦȦعدȳ التǶيز ȿاɍتساȿ ÛȧلȮنȾا تȦقـد   .1

ǥǒاȦȮال ǦȦص. 
2.  ǧايراȢالت ȬلǾكȿ ǥقدرƫا ǧالتباينا Ǵتصب)Covariance ( Ƙȡȿ ǥيزǶمت ǥقدرƫا ǧعلماƫاǣ Ǧاصƪا

 .ɍ ȏȿ تصبǴ دȩيقǦ أȿ مɎئمǦمتسقȿ ÛǦلǾا فǚن اǹتباراǧ الȦر
3.   Ǧالعاديـ ɁرȢالص ǧعاǣرƫا ȳداǺتȅاǣ ǥقدرƫا ǧعلماƫا ȃاȅأ ɂعل Ǧالقائم ǧاǘأن التنب ȸم ȴȡالرǣ

  ǧاǘالتنبـ ȸم Ǧيȩمصدا Ȱȩون أȮا تŒأ Ɨو ما يعȽȿ ÛǥǒاȦȮال ǦȦقد صȦا تŒأ ɍǙ ÛǥيزǶمت Ƙȡ ȰȚت
Ɂرǹɉا.  

         ƪحد ا ȸتباي ǧباǭ ȳعد ȣاȊاكت ȴيتȿا ما يليȾمن ǧتباراǹا ǥعد ǦȖȅواǣ ǖȖ:  
  :  Park Test اǹتبار ǣارȫ /   أ

 ƃالتا ǯǽالنمو ȸȮلي       : nixy iii ..........110 =++= εββ  
  :علŽHETEROSCEDASTICITY  ɂ اكتȊاPark ȣيعتمد اǹتبار 

1.  ɂعل ȰصƲ Ǭحي ɁرȢالص ǧعاǣرƫا Ǧريقȕ ȯتعماȅاǣ ǯǽتقدير النمو :ii XY 10
ˆˆˆ ββ +=Û  Ż ȸمȿ

Ʃ ǥقدرƫا ȴالقي ȿي أȩالبوا ɂعل ȰصƲ ǖȖƪد ا)ie ( Ǧالتالي ǦȩɎالع ȸم    :iii YYe ˆ−=. 
2اȅتǺداȕ ȳريقǦ اƫرǣعاǧ الصȢرɁ العاديǱǙ Ž Ǧراǒ اƲɍدار   .2

ieLn ɂعلiXLn ما يلي ǰفينت Û         : 

ii LnXbaeLn ˆˆˆ2 += 
 : كما يلي ǣb̂النسبǦ لـ  ƶǙTاد القيمǦ اǂسوǹɍ Ǧǣتبار .3

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∑

=== 2

2ˆˆ,ˆˆ,ˆ
ˆˆ

ix
bVarbVarbSE

bSE
bbT σ  

4.  Ǧليȿدƨا Ǧاد القيمƶǙ] ǦريƩا ǧاǱعند درk-n ƙمع Ǧمعنوي Ɂمستوȿ[ . 
اŎدȿلÛǦ يتT  ȴاǂسوǦǣ أكƎ مȩ ȸيمT  Ǧفǽǚا كاȩ ǨȹيمǦȹ : Ǧ القيمǦ اǂسوǣ ǦǣالقيمǦ اƨدȿليǦ مقار .5

 .ȿ Ûيدȯ علǱȿ ɂود مȮȊلǦ عدǭ ȳباǧ تبايȸ اȩ0ˆ≠b ǖȖƪبوȯ الȦرȏ البديȰ القائǖǣ Ȱن 
  
  :  Goldfeld-Quandt Test كوǨȹ  -اǹتبار ȡولدفيلد/ ب

                                                 
1  ȋ ÛȨǣاȅ ȜǱمر ÛǦيȖ439عبد القادر حممد عبد القادر ع.  
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ƂǙ Ǧالعين ȴتقسي ɂتبار علǹɍا اǾȽ Ɩيب ȯȿɉا ƙللقسم ǒاȖǹɉا ȸتباي ǡحسا Ȭلǽ عدǣ ȴليت ȳساȩأ ǦǭɎǭ 
ɍ ȿÛكتȊاȻǾȽ ȣ اȮȊƫلȹ ǦتبȜ ما ȿ"F"1 الǮالǣ ȿ ǬعدȽا ƸتƎ مدɁ تساȿيȾما اȅتǺداȳ اǹتبار فيȊر 

  :يلي 
1.  ƘȢتƫا ȏرȦȹZ  ǒاȖǹɉا ȸتبايǣ Ȕيرتب Ǭحي  . 
2.  ǧداȽاȊم ǢترتيZ  ترتيبا تصاعديا. 
3. Ɏǭ ƂǙ ǧداȽاȊƫا ȴتقسي ǒزاǱأ Ǧǭ :1n  .2n .3n . 
 .تقدير معادلǦ اƲɍدار للǲزǒ اȿ ȯȿɉ الǮالƲ ȿ ÛǬصȰ علƭ ɂموț مرǣعاǧ اȖǹɉاǒ لȰȮ اƲدار .4
5.  Ǧحصائيɋ Ǧǣسوǂا Ǧاد القيمƶǙF  كما يلي                :

∑
∑= 2

1

2
2ˆ
i

i

e
e

F 

6.  ǦريƩا ǧاǱاد درƶǙ)DF              : (
2

12 +−−
=

KMNDF  

 Ǭحيk  : ÛǦستقلƫا ǧاƘȢتƫعدد اM  : عددǥستبعدƫا ǧداȽاȊƫا . 
7.  Ǧحصائيɋ Ǧليȿدƨا Ǧاد القيمƶǙF  : Ǧمعنوي Ɂمستوȿ Ûȳقاƫاȿ Ȕالبس ȸم ȰȮل ǦريƩا ǧاǱعند در

ƙمع. 
8.  Ǧحصائيɋ Ǧǣسوǂا ȴالقي ƙǣ ǦȹمقارF  اƬ Ǧليȿدƨا Ǧالقيمȿ : 
- Ǩȹا كاǽǚفF  ȸم Ǝأك ǦǣسوǂاF Ȋود مǱوǣ Ȱالقائ Ȱالبدي ȏرȦال ȯبوȩ ȴيت ÛǦليȿدƨا ǧباǭ ȳعد ǦلȮ

ǒاȖǹɊل ȸالتباي.  
- Ǩȹا كاǽǙ أماF  ȸم Ȱȩأ ǦǣسوǂاF ȳالعد ȏفر ȯبوȩ ȴيت ÛǦليȿدƨا . 

                                                 
1  ȋ Û ȜǱرƫا ȄȦȹ440.  
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 بناء النموذج : املبحث الثاني

  
         ȿ ǧياȖمع žنعاȅ ǬǶبƫا اǾȽ Žǣ ȯȿاǶنȅ ƃالتاǣȿ ÛȬالبن ǧاȹياǣ  ȰويـƢ ǧدداǂ ǯǽوƴ ǒنا

ȹبـدأ ǣتقـدȿ    Ƈأي ȅنǶاȯȿ تȖبيȨ ما رأيناŽ Ȼ اƫبǶـǬ اȯȿɉ  اȅɍتǮمار لدǣ ɁنȬ الƎكǦ اƨزائري 
 ǯǽالنموȿ ȿ ÛȻتقديرŽ  ƆاǮال ǢلȖƫاȅنƎتǺ ȻȻسرȦȹȿ   ɂأ علـǒنـاǣ اǾȽ ȿ Ûǧاȿدɉا  ȿ Ǣـاليȅɉا 
Ǧحصائيɋا  Ǆقاǣاȅ اȽلناȿتنا Ɣال Ǧيȑالريا ȿ.  
ـ اȅɍتǮماراǧ الƔ يقوŏ ȳا البنÝȬ حƠ ȴǲدد لنا  Ƚ ȰȽȿ Ýي حقاǯǽ ǄونممعاƁ الفما Ƚي           Ƚ اǾ

  .ǾȽ Žا اƫبȯ ǬǶ اǱɋاǦǣ عنȅȼنǶاȿ ما
  

 ȯوɉاملطلب ا :Ƈقدǩ قدير النموǩ وǯǽ   
  :ǯǽونمǩقدƇ ال 1-1

Ž ȸ اƫراحȰ الȮ ƔمłالباحŽ Ǭ الواȅ ȜȩيȮون مȢاير ƫا Ƚو ȚȹريǾȽ Üا التبايɍ ȸ يȻ ŁلعȰ ما ƶد         
  ȿ ɎȾـȅ Ȅلي ǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧȕالبساǣ Ȅلي Ǧعلومƫا Ȝمǲف ÜȰراحƫا ȻǾȽ ȨبيȖت Ž ȸȮل ȿ اȾǲȾينتȅ

ɉتصادي اȩɍا ǯǽالنمو Ƈتقد ȯȿاǶنȅ اǾȽ ȴȡرǦرحلƫا ȻǾȽ Ž Ǣسȹ     ȸمـ Ǧموعـƭ ɂعتماد علـɍاǣ
Ȭالبنǣ Ǧاصƪا ǧاƘȢتƫا ȿ ǦليȮال ǧاƘȢتƫا.   

  :Ž ȿ البدايȅ Ǧنتعرȣ علɂ اƫتƘȢاǧ اƫستعملȻǾȽ Ž Ǧ الدراȽ ȿ ÛǦȅي         
1.  ɍا ȴǲمار حǮتȅ)I( :  Ǧـنȅ ȸم Ȭا البنŏ ȳاȩ Ɣال ǧتماراȅɍا ȜيƤ ȰǮƹ ȿ Ȝǣالتا ƘȢتƫا Ǝيعت

1992  ȳ ) ȼȕاȊȹ Ǧدايǣ Ǧنȅ(  Ǧنȅ Ǧايȡ ƂǙ2005     Ƙـȡ ȿأ ǥـرȉمبا ǦريقـȖǣ كان ǒواȅ ȳ
Ǆقاǣاȅ اȽرأينا Ɣال Ƞالصيǣ ȿ ǥرȉمبا.  

2.  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو)CIF :(   ǧسـاȅǘƫا ɂعلـ Ȭللبن ǦقǶستƫي الديون اȽȿ
Ǧاليƫا.  

3.  ǦليȮاليف الȮالت)CT:(اليفȮالت ƃاƤǙ يȽ ȿ ǦȹوȮƫـال  اȮت ȸم   Žصـرƫا ȯɎȢـتȅɍيف اȿ 
  ...).تȮاليف التسيƯÛƘصصاǧ اɎȽɍكاǹ  )ǧرɁاɉتȮاليف ال

4.  ȻاƟ Ȭديون البنƫاǦاليƫا ǧساȅǘ )DIF:( ǦقǶستƫي الديون اȽȿلǦاليƫا ǧساȅǘال لم ɂعلȬبن.   
أي حساǣاǧ دائنǦ  بنǒɎȬ علɂ المعللȽȿي الديون اƫستǶقɎǒ )DCL:(  Ǧمديون البنƟ ȬاȻ الع .5

  .ئȸللزǣا
6. Ȯال ǧيراداɋا Ǧلي)RE:( Ɵالنا Ǧصرفيƫا ǧيراداɋا ÜƙزئǱ ȸم ȰȮȊتǦ     العـادي ȓـاȊالن ȸمـ

ȯɎȢتȅɍا ǯارǹ ǧعمليا ȸع ǦƟاȹ Ɂرǹأ ǧيراداǙ ȿ ȯɎȢتȅɎل.  
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7.  ǒɎنبالعدد عم Ȭ)NCI:(ǧعياƤ Ûأفراد Ûƙصناعي ÛارƟ ȸم Ȭالبن Ȝم ƙتعاملƫا ȴǲح ȰǮƹ...  
8. Ǻالتض ȯمعدȴ )INF :(ǹ وȽ ȿاȋ  تصادȩɍاǣالƗȕو. 
9.  Ǧالنقدي ǦتلȮال)M:( Ɨȕتصاد الوȩɍا Ž Ǧلȿتداƫالنقود ا ȴǲا حŏ يقصد ȿ.  

 ȿ Ǝتعت ǧاƘȢتƫا ȻǾȽ Ǧنويȅ Ǧنȅ ȸم ǥمتدƫا ǥترȦال Ȍơ1992Ǧنȅ Ǧايȡ ƂǙ ȳ 2005  ȻǾȽ Ǝتعت ȿ Ûȳ
  .فترȊȹ ǥاȓ البنȬ منǾ تȅǖيسȡ ƂǙ ȼايǦ يومنا ǾȽا

ȿ  عرفƬɎǹ Ǩا اƨزائر عـدǥ تقلبـاȅ ǧياȅـيǦ    فقدلȦترƘȡ ǥ مستقرǙ ǥن أȯȿ ما ɎȹحȼȚ أن ȻǾȽ ا
    ǧـدأǣ ȸأيـ ǧالتسـعينا ǦايŒ Ǧايȡ ƂǙ تقرارȅɍا ȳعد ȸم Ǧحال ǧدȾȉ Ǭحي ÛǦتصاديȩاȿ ǦتماعيǱا

 Ûتستقر țاȑȿɉا Ǩصلȿ Ǭحي ǥƘكب ǧاƘȢت ȯȿعار البترȅأ Ǩعرف ȬلǾكǦيȅياȩ عارȅأ ƂǙ .      
ن ǣنȬ الƎكǦ اƨزائـري ȿ الـديوا  : اعتمدȹا عليȾما ȜƤ Ž البياȹاƵ ǧا  نكما أن أȴȽ اƫصدريȸ اللǾا

 ǒحصاɌل Ɨȕالو )Ǧلȩرȿ Ǧكالȿ( ƃالتا ȯȿدƨا Ž اȾبينȹ ȿ Û:  
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  البياȹاǧ املستعملة يف الدراȅة   )06( جدوȯ رقم 

  
ǵقوȧ البنȬ علɂ االȅتǮمارǵجم  

  املȅǘساǧ املالية
 الكتلة النقدية  معدȯ التضǺم عمɎء البنȬ اɋيراداǧ الكلية ديوȷ البنƟ ȬاȻ العمɎء التكاليȤ الكلية

1992  361.363.089 350.000.000 8.962.114 260.733.528 15.190.596 387 30.97  369.700.000.000 
1993  629.073.936 150.240.230 31.881.000 934.740.830 44.213.000 929 21.62  446.500.000.000 
1994  1.946.765.043 772.412.068 94.152.000 1.521.925.944 233.408.000 1490 31.68  476.000.000.000 
1995  1.912.616.224 1.257.633.376 290.852.289 1.952.604.050 380.877.049 2736 28.42  519.100.000.000 
1996  2.834.586.979 1.576.001.270 413.050.873 2.231.229.865 442.276.349 4111 20.33  589.100.000.000 
1997  5.335.454.337 1.019.274.165 630.789.749 3.924.645.836 770.329.362 4276 6.06 672.800.000.000 
1998  7.474.945.427 691.496.066 641.585.547 4.892.000.996 806.597.515 4649 6.23 813.700.000.000 
1999  8.235.134.551 204.662.152 777.381.771 5.389.503.753 980.777.536 5039 2.16 976.500.000.000 
2000  8.679.381.891 1.196.430.463 1.456.559.802 6.967.355.736 1.620.013.287 5941 -0.69  1.010.000.000.000 
2001  14.430.778.153 469.245.026 1726.275.557 9.492.101.137 1.865.802.722 5792 3.51 1.238.500.000.000 
2002  12.800.230.523 7.499.501.844 1.236.431.611 13.661.072.882 1.558.684.931 6779 2.25 1.416.300.000.000 
2003  23.612.196.505 592.317.664 1.901.021.700 18.187.221.216 2.295.046.977 10479 3.47 1.631.000.000.000 
2004  23.570.503.473 993.433.158 2.200.442.520 20.968.853.206 2.770.834.733 18560 4.58 2.160.500.000.000 
2005  27.724.321.698 1.042.223.060 25.979.890.390 21.819.905.519 3.446.016.336 24682 1.92 2.422.700.000.000 

  ǣنȬ الƎكǦ اƨزائري -:  اƫصدر
          - Ɍل Ɨȕالديوان الو ǒحصا  
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           ȯǙ Ȭالبنـ ȓاȊȹ Ǧدايǣ Ǧنȅ ȸستمر مƫمار اǮتȅɍا ȴǲو حƴ لنا ƙيتب ȻɎأع ȯȿدƨا ȯɎǹ ȸم
 Ǧايȡ2001 ȳ  Ǧنȅ Ž ȐȦƳا Ǭ2002حي  Ǧدايǣ Ƙكب ȰȮȊǣ ȿ țاȦرتɍد اȿليعا ȳ2003 ȳ.  

          ƃالتا ȰȮȊال ɂعل ǯǽالنمو Ǧǣكتا ȸȮƹ نǽǙ:  
tREBMBINFBNCIBDIFBDCBCTBCIFBB ε+++++++++= 876543210I  

1-2  ǯǽقدير النموǩ:  
          Ǆاǒناǣɂكر ال علǾال Ǧقǣالسا ǧاƘȢتƫا ȸم ȰȮȊƫا ǯǽتقدير نموǣ ȳنقوȅ يȖƪدار اƲɍا ǧɍمعاد

 ȿ مارǮتȅɍا ȴǲح ƙǣ Ȕالبسي ȰȮȊال ȸم ȻǾȽ ǧاƘȢتƫا  ƙسـتعȹ ȿ ÛɁرȢالص ǧعاǣرƫا Ǧريقȕ ǦȖȅواǣ
 ǰامȹƎǣ اǾȽ Ž "EViews " Ûال ȜيƤ توفر ȏافترا ȜمǦيȮيȅɎȮال ȓȿرȊ.  

2/1  Ǧالسببي Ǧȅدرا:  
          Ȝǣالتا ƘȢتƫا ƙǣ Ǧالسببي Ǧȅدرا ƂǙ يناǖارت ǯǽتقدير النمو Ȱبȩ )مارǮتȅɍا ( ǥسرȦƫا ǧاƘȢتƫا ȿ

 ǦȖȅواǣ اǾȽȿتبارǹر اƱراƨي Ǭحي Ü ǦȩɎود عǱȿ ȸكد مǖللت ȣدȾ Ǧببيȅ)اعيǱترȅاǦ- Feedback-(.  
Ǧتبار السببيǹريد اȹ فعندما  ǧماراǮتȅɍا ȴǲح ƙǣ )I ( ȴǲح ȿ Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو

)CIF(  ȸد مǣɎفƙالتاليت ƙتȩɎتقدير الع :  
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علǶȰ  ɂصȹت) Lags= 2( 2مȜ أǾǹ عدد الǲȦواǧ الزمنيǦ تساȿي  "ȹƎǣ"EViewsامǰ  د علɂاتمǣاɍع
 Ǧالتالي ǰالنتائ :  

  
  وǵقوȧ البنȬ علɂ املȅǘساǧ املالية االȅتǮمارتائǰ اǹتبار السببية جلراƱر ȹ ƙǣ): 21(الشكل رقم 

  
  

  .من إعداد الطالب:  املصدر

……(15) 

………(16) 

………(17) 
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•  ǦيȑرȦتبار الǹ0 :ا:
2

1
0 =∑

=i
iH ϕ 

)لدينا  )
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µε ȸم Ǝ63.3أك=tF  Ǧمعنويـ Ɂ5عند مستو%  ǧـاǱدرȿ Û

 Ǧ4حري  ÛȔ9للبس ȳللمقا.    ȳالعـد ȏفـر Ȑرفȹ ȼمنȿ0:
2

1
0 =∑

=

n

i
iH ϕ    Ȱالبـدي ȏـرȦال Ȱقبـȹȿ Û

0:
2

1
1 ≠∑

=

n

i
iH ϕ أن ǦالƩا ȻǾȽ Ž ȯقوȹȿ ÛǦاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو ɍا ŃǢōبŁسłماريǮتȅ.  

•  ǦيȑرȦتبار الǹ0 :ا:
4

1
0 =′ ∑

=

n

i
iH θ  

:ȿ0منȹ ȼرفȐ فرȏ العـدtF ȳ=63.3أكƎ مcF ȸ=01.8لدينا
4

1
0 =′ ∑

=

n

i
iH θ   ȏـرȦال Ȱقبـȹȿ Û

Ȱ0البدي:
4

1
1 ≠′ ∑

=

n

i
iH θ Û ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎع ȫناȽ أن Ɨا يعưɍماراǮتȅ ȿ  ǧسـاȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو

Ǧاليƫا.  
 ǦȩɎع ȫناȽ نǽǙ Ǧنائيǭ Ǧببيȅƙقǣالسا ȸيƘȢتƫا ƙǣ.  

 Ǧقǣالسا ǧواȖƪا ȄȦنǣ ȿǹا ȸȮƹǦالتالي ǰالنتائ ɂعل ȰصǶلنت ǧاƘȢتƫا Ǧقيǣ تبار  )ƫر اȚȹلأȨǶ (:  
  تȢرياǧ املȦسرةوامل اǹتبار جلراƱر ƙǣ االȅتǮمارȹتائǰ   ) 07( اجلدوȯ رقم 

  النتيجة  االǹتبار الرقم

01 
اǹتبار السببيƨ ǦراƱر ƙǣ اȅɍتǮمار

  ƘيȽȸناȫ عȅ ǦȩɎببيǭ Ǧنائيƙǣ Ǧ اƫتȢليȄ    يȮǦلاليف لاȮتȿال

02 
اǹتبار السببيƨ ǦراƱر ƙǣ اȅɍتǮمار--
ȿǒɎالعم ȻاƟا Ȭديون البن  

 ǒɎالعم ȻاƟ Ȭديون البنǢماريسبǮتȅɍا  ɍ Ƙǹɉا اǾȽ ȸȮلȿ
  .يسبȻǾȽ Ǣ الديون 

03 
- ȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹعدد ا

 Ȭالبن ǒɎعم.  
ا اȿ Ƙǹɉ لǾȽ ȸȮاȅɍتǮمار د العمɍ ǒɎ يسبŽ Ǣ  عد

 Ǣيسب ǒɎعدد العم.  

04 
ديونȿاǹتبار السببيƨ ǦراƱر ƙǣ اȅɍتǮمار -

Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȻاƟ Ȭالبن  
ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎأي ع ȫناȽ Ȅلي.  

05 
اǹتبار السببيƨ ǦراƱر ƙǣ اȅɍتǮمار -
ȿȴǺالتض ȯمعد  

ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎأي ع ȫناȽ Ȅلي.  

06 
حƨ ǦȿȴǲراƱر ƙǣ اȅɍتǮماراǹتبار السببي

 Ǧالنقدي ǦتلȮال  ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎود عǱȿ.  

07 
اǹتبار السببيƨ ǦراƱر ƙǣ اȅɍتǮمار

ȿ ǦليȮال ǧيراداɋا  
 Ƙȡ ȄȮالع ȿ مارǮتȅɍا  Ž Ǣتسب ɍ ǦليȮال ǧيراداɋا

 ǦليȮال ǧيراداɋا Ǣمار يسبǮتȅɍفا ǴيǶص  
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2/2-ǯǽتقدير النمو:  
لصـȢرǣ  Ɂعد دراǦȅ السببيȅ ǦنǶاȯȿ تقدير معاƁ النموǯǽ اƫقترǣ ǳواȕ ǦȖȅريقǦ اƫرǣعـاǧ ا          

 ǰامȹرǣ ɂعل Ǆعتماد دائماɍاǣȿ Ûǥيدƨا ȧرȖال ȸا مȽاعتبارǣEViews  صلƠان  ɂالتاليعل ǰالنتائǦ :  
  ȹتائǰ االǹتباراǧ  )22( رقم الشكل

  

  
  
  

  من إعداد الطالب:املصدر
  :نموǣ ǯǽالȰȮȊ التاȿ ƃمنȸȮƹ ȼ كتاǦǣ ال

Î  = – 101000000– 0.535929CIF– 0.424580CT+ 0.818675DCL-183972.4NCI+ 
2.061188DIF-60757.42INF+ 0.001588M+ 3.383944RE   

  
 ƆاǮاملطلب ال : ǯǽقييم النموǩ  

   :النموǯǽلǦ اǹɍتبار أȿ تǺȊيǣ Ȍعد مرحلǦ تقدƇ النموȿ ǯǽ تقديرȮȹ Ȼون ȩد ȿصلنا ƂǙ مرح         
  :النموǯǽاǹتبار  2-1

         ȫناȽ فان Ǆقاǣاȅ اȹارȉكما أ Ƣ ǧتباراǹا ǥعدǄحصائياǙ ǯǽالنمو ɂعل ȴȮƩا ȸننا مȮ.  
1- ǥقدرƫا ǧɎعامƫا Ǧتبار معنويǹا :  

 ǦيȑرȦتبار الǹا ȰǱأ ȸ0 :م =: Bj   H0 )j=0……8  (Ǩȹتودȅ تبارǹا Ȱستعمȹ.  
 : )ǦCIF )0 =: B1  H0 معامȰ اǹتبار معنوي

 Ǧǣسوǂا Ǧأن القيم ȻɎأع ȰȮȊال ȸيلدينا مȽ :1.89- =tc يȽ Ȱȩا  ǦلقȖƫا Ǧالقيمǣ  ǦلـȿدŎا Ǧالقيم ȸم
  .معنويȿ B1  Ƙȡ Ǧمنȼ فǚن ) 1.96(

………(18) 
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 Ɂرǹɉا ǥقدرƫا Ɓعاƫا ȰȮل Ǧعنويƫا ǧتباراǹا ǰتائȹ لنا ƙتب ƃالتا ȯȿدƨا ȿ  
  ȅتودȹت اǹتبارȹتائǰ  )08(اجلدوȯ رقم 

  
ǧرياȢية  املتȑرȦال tc  tt ǰالنتائ  

C 0 =: B0  H0  -0.0276111.96 مرفوض 
CIF 0 =: B1  H0  -1.8909051.96  مرفوض  
CT 0 =: B2  H0  -0.0500121.96  مرفوض  

DCL 0 =: B3  H0  2.0951521.96  مقبول  
DEM 0 =: B4  H0  -0.4504841.96  مرفوض  
DIF 0 =: B5  H0  0.6061601.96  مرفوض  
INF 0 =: B6  H0  -0.0009081.96  مرفوض  
M 0 =: B7  H0  0.2008021.96  مرفوض  

RE 0 =: B8  H0  0.3560121.96  مرفوض  

  من إعداد الطالب: مصدر 
2- ǯǽللنمو ǦليȮال Ǧعنويƫتبار اǹا :  

ƙيتȑرȦتبار الǹɍ رȊتبار فيǹا Ȱستعمȹ  ƙالتاليت:  

                                                     
                )ȳȿمعد Ƙȡ احدȿ دارƲا Ȱمعام Ȱȩɉا ɂد علǱيو     (  

 Ǭحي: k  ȿn-k Û Ǧحري ǧاǱدرn ȿ ǧداȽاȊƫعدد اk ǥقدرƫا Ɓعاƫعدد ا.  
                      

ȿ Û منـȼ  ) 3.58( اƩرF  ǦǱأكƎ مȩ ȸيمǦ  59.93=  اǂسوF Ǧǣفǽǚا ȩيمǦ اȿ ȨǣمȯɎǹ ȸ الȰȮȊ الس
 ȳالعد Ǧيȑفر ȐرفȹH0 ǯǽالنمو Ǧعنويƞ Ȱقبȹ ƃالتاǣ ȿ Û.  

3-  Ȩالتوفي ǥودǱ تبارǹ2(اR (:  ـǣ ȼيمتȩ تقدر ȻɎأع ȰȮȊال ȯɎǹ ȸ0.989م Ɩعƞ   ȸر مـǮأن أك
وȿ Ûǯǽ يȾȚر ǾȽا ǱلياǄ مȉ ȯɎǹ ȸبȼ التȖـاȨǣ  مȸ تƘȢاǧ اȅɍتǮمار تȦسر مȕ ȸرǾȽ ȣا النم% 98

 Ǧصليɉمار اǮتȅɍا Ǧلسلȅ ƙǣ)I (ǥقدرƫا Ǧالسلسل ȿ )Î( ƃالتا ȰȮȊال Ž Ǧبينƫا.  
  
  
  
  
  
  
  

  0..........: 1  0
  

0
  

  ==== 8  H  
 

βββ

8jH j .....00:1 =≠∃ β
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  تƙ اȍɉلية و املقدرة لȅɎتǮمارمقارȹة ƙǣ السلسل 23الشكل رقم 
  

  
  طالبمن إعداد ال: املصدر

          ȨǣاȖالت ȼبȉ لنا ƙيتب Ȩǣالسا ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم ǥقدرƫا Ǧصليɉمار اǮتȅɍا Ǧلسلȅ ƙǣ ȰاصƩا  
  :ǒاǹتبار Ǳȿود ارتباǽ ȓاƙǣ ź اȖǹɉا -3

  :التاليǦ اƳ ǧتƎ الȦرȑيحيȿ DW  Ǭمȸ أǾȽ ȰǱا ȹستعǣ ƙاǹتبار
  

 Ƚ:0.56 =d1 ȿـي يمǦ اƩرǦǱ لǹɎتبار ǣينما تȮون الق DW  =2.70مȜ العلȴ أن القيمǦ اǂسوǦǣ لـ
2.21 =d2  ƃالتا ȰȮȊال Ǣحس:  

  ǹتبار ɎمناطȨ القبوȯ والرفȐ ل) : 24(الشكل رقم 
  
  
  

ــدينا  ــا ي  d1  =0.56- 4 =3.44   ȿ  4- d2  =2.21- 4 =1.79 -4: ل ưــ :  Ɨ أنع
LU dDWd −≤≤−   .اǹɍتبار Ƙȡ حمددȿǦǲ ǥ منȸȮƹ ȼ القوȯ أن ȹتي 44
  
  
  

3.44 0.56 1.79  2 0 4 2.21  
0>ρ  0<ρ  0=ρ 0=ρ  0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ  ؟؟

ارتباط ذاتي 
موجب 

ارتباط ذاتي 
سالب 

 غير محدد غير محدد  عدم وجود ارتباط عدم وجود ارتباط 





≠
=

0:
0:

1

0

ρ
ρ
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  :اȓ الǾاź للبواȩيƠليȰ دالǦ اɍرتب -4
  دالة االرǩباȓ الذاź للبواقي  25الشكل رقم 

  
  .من إعداد الطالب: ملصدرا

 Ǩȹا كاǽǙ تبار ماǹɍǦليȮال źاǾال ȓرتباɍا Ɣدال Ɓمعا    Ǧعنويـƫا ȯـاƭ Ȱـǹي داȩالبوا ȻǾƬ Ǧزئيƨاȿ Û
   . ȹLjung-Box-PierceستعمȰ اǹتبار 

 ȰǱأ ȸمȿ ÛȻɎأع ȰȮȊال ȯɎǹ ȸمk=20  80.7: دينالQ * =   ȯȿـداƨ ǦلȿدŎا Ǧالقيم ȸم Ȱȩي أȽ ȿ
 Ȝيǣ2كاي تر

01.0,11272.24Q −Χ==  Û  ȓرتبـاɍا Ǧدال ǧɎمعام Ȱتقرر أن ك Ɣال ǦيȑرȦالǣ Ȱقبȹ ȼمنȿ
  .الǾاơ ɍ źتلف عȸ الصȦر

ɍ يعƗ عدǱȿ ȳـود   مȻǾȽ ȯɎǹ ȸ اǹɍتباراȹ ǧستنتǰ أن ǾƬا النموȩ ǯǽوǙ ǥحصائيǾȽ ȿ Ǧا         
 ȼحول ǧاȚحɎامȾينǣ ȸم:  

• ǒاȖǹɉا  ǧقدراƫ Ǧعياريƫدار اƲɍا( )046
ˆ.ˆ.ˆ ΒΒΒ ǄداǱ ǥƘكب. 

•  ǧɎللمعام ǥقدرƫا ȴالقي( )01245678
ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ ΒΒΒΒΒΒΒ B ȿ حصائياǙ Ǧمعنوي ƘȡǦيقȩد Ƙȡ.  

 ȻǾȽا ȓلنا لنقا ƙتبǯǽللنمو ǥسرȦƫا ǧاƘȢتƫا ƙǣ يȖǹ ȓود ارتباǱȿ    Ȱسـتعمȹ Ȭلـǽ ȣاȊكتɍ ȿ
 Ǧȹقارƞ لنا Ǵتسم Ɣالترافدي ال ȰليǶالت Ǧريقȕ ǧداراƲɍا ) ȴȩر ȯȿدƨا Ž Ǧبينƫتار)  09اǺا  لنȾأحسن

  : ǣناǒاǄ علɂ عدǥ معايƘ منȾا
1( ǥعايرƫا ǒاȖǹɉا ( )jSE Β̂: ȹ Ȱȩا Ǧعياريƫا ǒاȖǹɉا Ǩȹا كاǽǚف ǧللمقدرا Ǧالعددي ȴالقي Ȝقارن م ȸم

ǧللمقدرا Ǧالعددي Ǧصف القيمȹ ǄɎǮم ( ) 









〈Β

2

ˆ
ˆ jBjSE Ǧمقبول ǥقدرƫا Ȭون تلȮت ǦحصائيǙ Û Ȼمعنـاȿ 

 Ȑرف( ) 0ˆ =Βj. 
2( R2

j :ȿ وȽƘȊتيȅɍا Ž ɂلȮال ƘȢالت ȸا مȽƘسȦت ȸȮƹ Ɣال Ǧالنسب ƂǙ Ǯرما )I (  ƘȢمـت Ȱك Ǧلɍدǣ
Ɂحد ɂعل Ȱكلما ( مستق ȸون أحسȮي Ǭحي ȸم ǡترȩ1ا( ƂǙ ƘȊȹ ȿ ÛǱȿ ǧɍǗتسا ǥود عد  Ɂلـد



 ƆاǮصل الȦال /            ǯǽناء النموǣ ية وȅة القياȅ125   -                                                              الدرا-  

 اƫعياريـȿ  ǦاȖǹɉاR² ǒاɉفضƙǣ Ȱ معامȰ التǶديد  حصائياɋالقياȃ اȩɍتصادي Ž اǹɍتبار  ǣاحǮي
SEفǖȰما أفضȾي Ý)ل Ǧعالي Ǧيمȩـ R² ǧللمقدرا Ǧعياريƫا ǒاȖǹɊل ǦضȦǺمن Ǧيمȩ ȿأ.(  

  .نȦǺضǦ لȖǹɊاǒ اƫعياريǦمȩȿيمR²  Ǧ ـا ƲصȰ علȩ ɂيمǦ عاليǦ لƫ ار ǄɎȾȅعلɂ العموȳ يȮون اǹɍتب
  .ȄȦȹ Žȿ الوǨȩ علȩ ɂيمǦ عاليȖǹɉ Ǧاǒ اƫعياريR² Ǧ ـɍǙ اȩ ȼȹد Ʒدǫ أن ƲصȰ علȩ ɂيمǦ عاليǦ ل

 ɂȖتع ǦالƩا ȻǾȽ ŽأƵعياريƫ رǮأك ǦR² ÛȾم Ƙȡ Ɓعاƫا ǧقدراƫا Ȱتقب Ż ȸمȿمتƙƫا ǦديǱ ȳعدǣ  Ǧعنوي 
   .Ǧائياɋحص

 ƃالتا ȯȿدƨا Ž ǰالنتائ ȌǺتل ȿ:  
  ملȌǺ لنتائǰ اƲدار االȅتǮمار علƯ ɂتلȤ املتȢرياǧ املȦسرة  )09(  جدوȯ رقم

  

الخطأ  R2معامل التحدید    المحسوبة  t  النموذج األولي  المتغير المفسر
  المعياري

معيار 
Akaike 

CIF tCIFI εα += 1  2.031948  0.713133  1.478643  49.33538  

CT tCTI εα += 2  2.42926  0.931815  0.497520  46.11153  

DCL tDCLI εα += 3  28.11420  0.963476  0.043437  45.48727  

NCI  tNCII εα += 4  12.41333  0.824383  108431.9  47.05760  

DIF tDIFI εα += 5  1.251171  -1.014629  24.51048  49.49749  

INF tINFI εα += 6  0.731984  -1.167875  2.21E+08  49.57080  

M tMI εα += 7  15.53382  0.884609 0.000684  46.63762  

RE tREI εα += 8  25.36005  0.955277  0.325345  45.68978  

  
  من إعداد الطالب: املصدر 

  ȿ ون لدينا أحȮا يǾƬ فقاȿداراƲɍا ƙǣ ȸمار مǮتȅɎل ƃȿدار أƲا ȸسǧ وȽ ȻɎأع Ǧبينƫا:   
tDCLI µα += 3                  

 Ž التȦسـǾȽȿDCL  Ƙا يعȖينا فȮرǥ حوȯ مدɁ أƵيـR² )0.963(Û  Ǧـعلȩ ɂيمǦ لأحيǲȅ Ǭلنا 
 ǫدƠ Ɣال ǧاƘȢمار لالتǮتȅɎI .ɋاǣȑǦاف  ƂǙيونمعǦȚحɎƫا ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧ ȸم    Ɣـيمȩ ȯɎـǹtc   

  .      Ǧȹ 3α̂= 1.22 مȜ القيمǦ اƫقدرǥ لـ ارقƘ مالصȿ)0.043  (ȢاǖȖƪ اƫعياري 
  . 45.48ـ ȩ ȰȩAkaike ǣيمƫ Ǧعيار أǲȅلنا Ǳ ƂǙاǾȽ Ǣȹا 

   .متƘȢ مستقȿ ȰمȦسر Ǳيد لȅɎتǮمار ǣ ŽنȬ الƎكDCL Ǧعتبار ȻǾȽ ȯɎǹ ȸ النتائȮƹ ǰننا اǽǙن م    
 ȰليǶالت Ǧريقȕ ǢحسȿاƘȢضيف للمتȹ لترافدي DCL  سرȦم ƘȢمتǓ رǹȿ وȽ  ǦليـȮال ǧيراداɋاRE 

 ǄراȚȹ   ـدارƲا ȯɎـǹ ȸمـ Ǧلǲسƫا ǥيدƨا ȴللقيI  ɂعلـ RE )R2=0.955277  / tc= 25.36005/  
SE=0.325345( ون لدينا اȮليƲمارار دǮتȅɎديد لǱ:  tREDCLI µθθ ++= 21   

  :التاليǣ ȿǰ Ǧعد تقدير ȹتǶصȰ علɂ النتائ

………(19) 
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  REو   DCLعلɂ  الȅتǮمارادار اƲ )26( الشكل رقم
  

               
  

  من إعداد الطالب: املصدر 
ǣاȑɋـافR²   ƂǙ Ǧمȸ  حسȩȸد  REر مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ أعɎȹ ȻɎحȘ أن ȑǙافǦ اƫتƘȢ اȦƫس         

  . ȑǙREافȸȮƹ  Ǧ ا ȿفقا Ûȿ ǾƬ معنويǦ معلمǦ اƫتƘȢيǽ ȸلȬ فǚن 
          țوǱالرǣȿǙ ȯȿدƨا Ƃ)09 ( ȹضيف CT ɉدارƲن ا I ɂعل CT   فيمـا Ǧيǣاƶا ǰتائȹ Ȱǲȅ

Ƕالت Ȱمعام ȌƸديد R2  )0.93 (ȿ tc )2.42( .  
Ǧافȑǚǣȿ  ƘȢتƫا اǾȽǙناǣلد Ǵيصب ǯǽالنمو Ƃ :tCTREDCLI µθθθ +++= 321    

 ǯǽا النموǾȽ تقدير ǰتائȹ ƙيب ƃالتا ȰȮȊال ȿ  
               CTو REو   DCLاƲدار االȅتǮمار علɂ  )27(الشكل رقم  

                
  من إعداد الطالب: املصدر 

          ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم ȘحɎȹن أǙƫا Ǧافȑت ƘȢCT  دȩرǭمع أ ɂلبا علȅيونǥقدرƫا Ɓعاƫا Ǧ Û  ȬلǾلـ
 ȸȮƹȿ Ȑح رفǾف ȼدارƲɍا ȸم.  

  : ȹقدر النموǣ ǯǽالتاǱ ƂDCL  ȿRE ƃاǙ Ǣȹ مȦسر ƘمتȢك M اɇنǣȿنȄȦ الȖريقȹ Ǧضيف 
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 tMREDCLI µθθθ +++= 321  
ƃالتا ȰȮȊال Ž ƙمب ǯǽا النموǾȽ تقدير ȿ:  

          Mو REو   DCLاƲدار االȅتǮمار علɂ  )28( الشكل رقم

                 
  من إعداد الطالب: املصدر 

         ǙƘȢتƫا ǦافȑǙ ن M  Ǧافȑɋاǣ ǯǽالنمو Ž Ǧبنيƫا ǦȩɎالع ȸسƷ ƁǙƂ Ǧعلمƫا ƫلا ǥـقدر M ȡƘ 
 Ǧمعنوي ȼمنȿ قصيȹل ǥسرȦƫا ǧاƘȢتƫا Ǧائمȩ ȸم ƘȢتƫا اǾȽ ـI   

ǯǽالنمو ƂǙ نɇضيف اȹ Ȩǣالسا ƫاƘȢت NCI ƃالتا ȰȮȊال ɂعل ǯǽالنمو Ǵليصب:  
 tNCIREDCLI µθθθ +++= 321  

          NCIو REو   DCLاƲدار االȅتǮمار علɂ  )29(الشكل رقم  

                
  من إعداد الطالب:  املصدر
Ʒ Ɓسȸ مȸ العÛǦȩɎ كما كمتƘȢ مستقǱ Ȱديد  NCIـ مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ أعɎȹ ȻɎحȘ أن ȑǙافتنا ل

  .Ǧ اƫعاƁ اƫقدرǥ يونمعǭر علɂ أ
        ǣǚ ǦافȑƘȢتƫا CIF  ƂǙ ǯǽالنمو Ȩǣلديناالسا Ǵيصب:  tCIFREDCLI µθθθ +++= 321  
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   DCL  ȿRE ȿ CIFلɂ اƲدار االȅتǮمار ع )30(الشكل رقم  

                
  من إعداد الطالب: املصدر 

 ȘحɎȹ ȰȮȊا الǾȽ ȯɎǹ ȸمعنويأم ǯǽللنمو ǥقدرƫا Ɓعاƫا Ȱن كǦ رȦالص ȸتلف عơ Üينما زاد معاǣ Ȱم
 ǯǽالنمو Ȝم Ǧȹديد مقارǶمالت ȻɎأع ȸ0.979 Ǚ Ƃ0.986  علناƶ اưȹȢتƫا اǾȽ ȰقبƘ )CIF(   Ǧائمـȩ Ž

  . Iـ ǧ اȦƫسرǥ لاƫتƘȢا
ǚǣƘȢتƫا Ǧافȑ DIF  ƂǙ ǯǽالنمو Ȩǣلديناالسا Ǵيصب:  

  tCIFCIFREDCLI µθθθθ ++++= 4321  
 Ǧالتالي ǰالنتائ ɂصلنا علƠ ǯǽا النموǾȽ عد تقديرǣ:  

  DIF وDCL  ȿRE ȿ CIF اƲدار االȅتǮمار علɂ  )31(الشكل رقم 

  
  من إعداد الطالب: املصدر 

 ȰȮȊال ȸم ȘحɎȹأ ȻɎن أعǙدراǯ DIF  ديدǱ ƘȢكمتǙ ǯǽالنمو Ƃ Ɓ ǯǽالنمو Ȩتوفي ǥودǱ ȸم ȸسƷ
  .رفǾȽ Ȑا اƫتȹƘȢعلنا ưƶا 
ǚǣƘȢتƫا Ǧافȑ INF  ƂǙ ǯǽالنمو Ȩǣون يالساȮلدينا:   
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tINFCIFREDCLI µθθθθ ++++= 4321  
Ǚ عدǣȯاǹد INF  Ž ȸسƠ أي ȘǶلȹ Ɓ ǯǽالنمو ƃالتاǣ ȿ ǧاƘȢتƫا Ǧائمȩ ȸم Ǧعلمƫا ȻǾȽ Ȑرف ȸȮƹ

  .Iـ Ȧƫسرǥ لا
   INF وDCL  ȿRE ȿ CIF اƲدار االȅتǮمار علɂ )32(الشكل رقم  

                         
  من إعداد الطالب: املصدر 

         ȿ كɉا ǯǽنا النموǣلد Ǵيصب ȬلǾل Ǧǲنتي ǧاƘȢـتƫا ǧاƘȢت Ȝي يتبǾال Ȭلǽ وȽ مارǮتȅɎل ȰǮم 
DCL  ȿRE ȿ CIF ƃالتا ȰȮȊال ɂون علȮي ȿ:            

tCIFREDCLI µαααα ++++= 3210   
  : ǩقدير النموǯǽ املǺتار

ـ راǣ Ž ǧنȬ الƎكȹ ǦاȰǮƹ حȴǲ اȅɍتǮم يالǾ حسȸاɉصيǦȢ النموǯǽ نا لتعريǣȦعد           ȰǙ Ƃ ص
3210(اƫعاƁ  مرحلǦ تقدير ... αααα (ƫا ǦȖȅواǣɁرȢالص ǧعاǣر :Ǧالتالي ǰالنتائ ɂعل ȰصǶفن:  

   ȹتائǩ ǰقدير النموǯǽ اɉمǮل )33( الشكل رقم

  
  من إعداد الطالب: املصدر 
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 ȸم ȯɎǹ ȰȮȊأالƫا ǯǽالنمو Ǧǣننا كتاȮƹ ȻɎعǣ ǳقترǦيȖƪا ǦȢالصي Ǧالتالي:   
Î  = 628000000 +0.850384 DCL +2.640019 RE -0.488746CIF  

  
 ǨǣاǮقدار الƫا Ǝ628000000(يع (ȅɍا Ǧيمȩ ȸرعȦللص Ǧيȿمتسا ǧاƘȢتƫون اȮقدر حينما تƫمار اǮت  

  )Ǧمȿمعد.(  
 1α̂ 0.850384)  (Ǧيمȩ ȰǮƹ  لـ ǥقدرƫا ǦعلمƫاDCL   ǥزيـاد ȼلǣيقا ǥاحدȿ ǥوحدǣ كلما يزيد Ɩعƞ

عȻǾȽ ȿ  ǦȩɎ العȽ ǦȩɎيƘȢاǭ ǧاǣتǦ تمȜ فرȏ أن ǣقيǦ اȿ .ƫحدǖ 0.85 ǥكǮر مŽȸ حȴǲ اȅɍتǮمار ǣـ
 Ǧرديȕ.  

2α̂ )2.640019  (  لـ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧيمȩ ȰǮƹRE ال ǦȩɎالع ƙتبȿردȖ Ǧي  ƘȢـتƫا ȿ ƘȢتƫا اǾȽ ƙǣ
 Ǭحي Ȝǣالتا ȼلǣيقا ǥاحدȿ ǥوحدǣ كلما يزيد ǥـ زيادǣ مارǮتȅɍا ȴǲح Ž2.64  ǥحدȿ.  دائمـا  Ȝمـ

ƫا Ǧقيǣ أن ȏتفرǦتǣاǭ ǧاƘȢ.  
3α̂ )0.488746  -( Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧقوƩ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧيمȩ ȰǮƹCIF   Ɨيع ȿ  كلمـا
  .ƘȢاǧتǣقيǦ اǭƫباȿ ǧحدǥ مȹ Ȝصف  مŽǖ Ȱȩȸ حȴǲ اȅɍتǮمار ǣاȦƳاȏ حدȿ ǥاحدǥ يقاǣلǣ ȼو ǧادز

  :ǩشǺيȌ النموǯǽ املقدر
1-ǥقدرƫا Ɓعاƫا Ǧتبار معنويǹا:  
         : 0α̂معنويǦ اǹتبار -

 H0 الȦرȑيǦعȩ Ɨبوȯ يưا  % 5 عند مستوɁ معنويtc  )1.13 (> 1.96 ǦاǂسوǦǣ لـ حصائيǦ اɉɋن 
 ǥقدرƫا Ǧعلمƫفان ا ȼمن ȿ0α̂  ɍتلفơ  رȦالص ȸمعنويا ع.  

- Ǧتبار معنويǹ1اα̂ :         
ƞ أن اɋا Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc  )5.04 (< 1.96 Ǧمعنوي Ɂ5 عند مستو %ǦيȑرȦال Ȑرف ȸȮƹ H0 
)0ˆ1 =α ( رȦالص ȸتلف معنويا عơ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا ȻǾȽ فان ȼمن ȿ.  
- Ǧتبار معنويǹ2اα̂ :         

 ȸȮƹH0 رفȐ الȦرȑـيǦ  % 5 عند مستوɁ معنويtc  )2.20 (< 1.96 ǦاǂسوǦǣ لـ حصائيǦ اɉɋن 
)0ˆ1 =α ( فان ȼمن ȿا ȻǾȽ ǥقدرƫا Ǧعلمƫتلفơ  رȦالص ȸمعنويا ع.  
- Ǧتبار معنويǹ3اα̂ :         

 Ǧيمȩ تقدرɋا Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc ǣـ2.53- <  1.96  أي أ ǥقدرƫا Ǧعلمƫتلف ن اơمعنو ȸيا ع
  .الصȦر 

  
  

………(20) 
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2-ƫا Ǧȅالدرا Ǧعنويǯǽللنمو ǦليȮ:  
Œ ȣدǙ Ǧȅالدرا ȻǾȽ ȯɎǹ ȸمƙالتاليت ƙيتȑرȦتبار الǹا Ƃ:     

 
H0: α0=α1=α2=α3=0  

                                                             J=0…3 Ȱȩɉا ɂعلH1: αJ≠0  
  اɋحصائيǦ اŎدȿلǦ لȦيȊرأكƎ مȸ  ) 269.49( لدينا اɋحصائيǦ اǂسوǦǣ لȦيȊر 

 Ǭحي :K=3  ȿN-K=14-3=11  08.74: أي  =F0.05
(3.11) 

 Ȑرفȹ ȼمنȿ ǦيȑرȦال) H 0 (ǯǽالنمو Ɓمعا Ȱمƭ أن ɂا يدلنا علư  رȦالص ȸتلف عơ.  
3- Ȩالتوفي ǥودǱ تبارǹا:  

ȻɎأع ȰȮȊال ȯɎǹ ȸلدينا  م )R2  =0.987  ( ǣ Ǧويȩ ǦȩɎع ȫناȽ أن Ɨا يعư ƘȢتƫا ƙI   ǧاƘȢـتƫاȿ
DCL.RE.CIF  سر لناȦي ǯǽ98أي أن النمو%    Ǧلـɍدǣ ǦكـƎال Ȭنǣ مارǮتȅا Ž ليȮال ƘȢالت ȸم

Ǧعادلƫا Ž ǦǱدرƫا Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫا.  
ǮƢ ȯɎǹ ȸا مȾتȚحɎم ȸȮƹ ǳقترƫا ǯǽللنمو ǥيدƨا ǦيƘسȦالت ǥالقو ȻǾȽ Ȱي ǥقدرƫا Ǧالسلسل)Î(  Ȝمـ

يعȖينا ȚȹرǙ ǥحصـائيư  Ǧا )  تȖاƙǣ Ȩǣ السلسلتƙالI(  "ACTUAL  " )(السلسلǦ اɉصليǣǧ  Ǧياȹا
ȻǾȽ ǧاƘȢت ƘسȦت Ž تارǺƫا ǯǽالنمو ǦاعƱ ɂعل  ǥرȽاȚال.  

  )I(ȍلية السلسلة اǧ ɉمǣ Ȝياȹا)Î(ǮƢيل السلسلة املقدرة  )34(  الشكل رقم

          
  من إعداد الطالب: مصدر 

  
  دالة االرǩباȓ الذاź للبواقي  )35( الشكل رقم
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  من إعداد الطالب: مصدر   

  
  :دراǦȅ البواȩي-4
  :ƠليȰ دالǦ اɍرتباȓ الǾاź للبواȩي -

 Ȱǣقاƫا ȰȮȊالƙيب źاǾال ȓرتباɍا Ǧلنا دال  ȴȩر ȰȮȉ Ǧزئيƨ35(ا( ƙǣ  źاǾالـ ȓرتباɍا Ǧدال   Ǧزئيـƨا
ȸم Ȱȩا ǧواǲȦلل ǦȖالبسيȿ12, ȿ تيارǹا ȰǱا ȸمǦيȑرȦال H0 Ɣأتقرر  ال   ȓرتبـاɍا Ǧدالـ Ɓمعا Ȱن ك

ǦليȮال źاǾال  Ǧعنويƫا ȯاƭ Ȱǹي داȩللبوا Ǧزئيƨاȿ) رȦالص ȸتلف معنويا عơ ɍ (ȹ  ȰسـتعمǙ حصـائيا 
Ljirng – Box-Pierce  )Q*( .  

Ȋال ȯɎǹ ȸمȰȮ :Q*  =7.60 X2
11.0.01 > =23.20.    ǦـيȑرȦال Ȱيقبـ ȼمنȿH0   Ȱأي أن كـ

  .)يعƗ أن السلسلǦ مستقرǥ (معامǧɎ دالǦ اɍرتباȓ الǾاơ ɍ źتلف عȸ الصȦر 
-  ƙǣ ȓرتباɍتبار اǹاǒاȖǹɉا  ǦǱالدر ȸمƂȿɉا:   

Ǧيمȩ DW  يȿيسا ȰȮȊال ȯɎǹ ȸيعتمد  2.14م ǬحيȽǾوƴ تقدير ɂتبار علǹɍا ا  źاǽ ـدارƲا ǯǽ
ǒاȖǹɊل  ǦǱالدر ȸمƂȿɉأن ال ا ȴالعل ȜمǦي  قيمȽ ǦǱرƩا :D1 = 0.82  ÛD2=1.75  .  

   
  
  
  

  .ǣعدǱȿ ȳود ارتباǽ ȓاȿ ź منȼ تȮون ȹتيǦǲ اǹɍتبار  D2 > 2.14 > 4-D2: لدينا 

  
  

D1 D2 4-D2 4-D1 

4 2 0.82 1.75 2.25 3.18 

2.14 

0 
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2-2  Ƀسري االقتصادȦالت:  
CIF( Û(حقوȧ البنȬ علɂ اȅǘƫساǧ اƫاليـǦ   :اƫتƘȢاǧ التاليǦعلǣ Ž ɂدايǦ النموǯǽ اعتمدȹا          

 ǦليȮاليف الȮالت)CT(Û  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȻاƟ Ȭديون البن)DIF( Û  ǒɎالعمـ ȻاƟ Ȭديون البن)DCL( Û
 ǦليȮال ǧيراداɋا)RE(Û عدد عɎم Ȭالبن ǒ)NCI(Û  ȴǺالتض ȯمعد)INF( ȿ Ǧالنقدي ǦتلȮال)M(.  

ȳعد القياǣ ȸȮل ȿ  يǾمار الǮتȅɍا Ž ددƠ Ɣال ǧاƘȢتƫلنا أن ا ƙا تبǾƬ Ǧبȅناƫا Ǧحصائيɋا ǧتباراǹɍاǣ
حقوȧ البنȬ علـɂ اȅǘƫسـاDCL( Û   ǧ(ديون البنƟ ȬاȻ العمǒɎ : يقوǣ ȼǣ ȳنȬ الƎكǦ اƨزائري Ƚي

 Ǧاليƫا)CIF( ȿ  ǦليȮال ǧيراداɋا)RE( .  
 اƫتƘȢاǧ اƫتبقيȩ Ǧد أȩصيǨ رȴȡ أن Ž الواȩـȜ يǘكـد   نɎحȘ أنأما مȸ اƨاǢȹ اȩɍتصادي ف         

مǦȾǱ ȸ أǹرɁ كمـا   حȴǲ اȅɍتǮمارالتȮاليف الȮليȿ Ǧالديون مȿ ǦȾǱ ȸ العƙǣ ǦȩɎ عǽ ȄȮلȬ ك
Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȼكدǘت.  

           ɂعلـ Ȭالبن ȧحقو ƙǣ ǦسيȮالع ǦȩɎالع ǄɎفع ƙتتب ǥƘǹɉا ǯǽالنمو Ǧمعادل ȯɎǹ ȸم ȬلǾك
ƫاȮف ÜǧماراǮتȅɍا ȴǲح ȿ Ǧاليƫا ǧساȅǘ لما  ǥن زيـادɍ مارǮتȅɍا ȴǲح Ȍقȹ ȧقوƩا ȻǾȽ ǧزاد

عǦȩɎ الȖرديـǦ  الÛ أما ǧاƩقوȧ يعȹ ƗقȌ السيولǦ اƫاليŽ Ǧ البنư Ȭا يǘدي ƂǙ اȦƳاŽ ȏ اȅɍتǮمارا
ƂǙ ƘȊ أن ارتȦاȽ țـƙǣ  ȻǾ ديون البنȬ اƟاȻ العمȿ ǒɎ اȅɍتǮمار تتماɂȉ مȜ النȚريǦ اȩɍتصاديǦ الƔ ت

ǘدي ƂǙ زيادǥ حȴǲ اȅɍتǮمار ǾȽ ȿا راȜǱ لوفرǥ اɉمواȯ للقياŏ ȳـǾا اȅɍـتǮمارÜ فالبنـȬ    تالديون 
ǣ ƙيستعǖستداƫا ȯمواȹǦ  ƙǣ ǦȩɎأما الع ÛمارǮتȅɍا ȰǱأ ȸمǧيراداɋا  ȿ  ǦـȩɎي عȾمار فǮتȅɍا ȴǲح

التبعي أȿ اȅɍتǮمار  ريسمǾȽ ɂا اǣ ƘǹɉاȅɍتǮماȕ  ȿرديȼȹɉ Ǧ كلما زاد اɋيراد ȿ الدȰǹ زاد اȅɍتǮمار
 ȏرǂمار اǮتȅɍا ȿوز أȦǂا)ǬǶالب ȸم ȯȿɉا ǡالبا ȸم ȯȿɉا ȰصȦال Ž Ȼكما رأينا ( ȿ وȽ  żيتنـا ɍ 

 Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȝم.  
اɍ Ǆرتباȓ كما أن Ǳȿود ǦǭɎǭ حمدداǧ تȦسر اȅɍتǮمار يعتŽ Ǝ حد ǽاتƘȡ ȼ مȖاȨǣ للواȚȹ Ȝȩر         

ǧاƘȢمت ǥود عدǱȿ ȿ Ȑا البعȾعضǣ Ȝر مȽواș ǥعد.  
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 :خالصة 
  

البسيȔ  حيǬ تعرفنا علƴ ɂاǯǽ اƲɍدار Ƙȅ ƂǙ Ü الدراǦȅ القياȅيȦ ǦصǾȽȰا الȯɎǹ تعرȑنا          
  .ȿ اƫتعددÛ كما تعرȑنا ȕ ƂǙريقǦ اƫرǣعاǧ الصȢرȿ Ɂ الƔ تعتƎ مȸ أحسȕ ȸرȧ التقدير 

ȿ تȅي اȽ ȿ Ȱمراح ǦǭɎǮǣ رƹ ǯǽالنمو ǒناǣ أن ƂǙ لصناǺ :   ǄاƘـǹأ ȿ التقـدير Ǧمرحل ȿ ƙالتعي Ǧمرحل
 ȴالتقيي Ǧتصادي ( مرحلȩɍا ȿ حصائيɍا (ǦحصائيǙ ǧتباراǹا ǥعد ǦȖȅواǣ .  

مȮȊلǦ اɍرتباȓ اȖƪيȅ : Ûيواǣ ȼǱعȐ اȊƫاكȿ Ȱ تتمŽ ȰǮ  الباحǾȽ Ž Ǭا اŎاȿ ȯ رأينا أن          
Ȋم ȸالتباي ǧباǭ ȳعد ǦلȮȊم ȿ تعددƫي اȖƪمتداد اɍا ǦلȮ ȿ ǥعد ȫناȽ اȾف عنȊȮلل ǧتباراǹا  اǾـƬ

 ȏرȢال.  
   ȯو مقبـوȽا مـاȾزائري منƨا ǦكƎال Ȭنǣ Ž مارǮتȅɍا Ȱلتموي ǧحمددا ǥعد ȫناȽ لصنا أنǺتȅكما ا

ȸم Ȱن كǚحصائي فɍتبار اǹɍا ǢسǶف ÜǴيǶص ȄȮالع ȿ Ǆتصادياȩا ȏمرفو ȿ حصائياǙ   Ȭديون البنـ
 ǒɎالعم ȻاƟ)DCL( Û ǦليȮال ǧيراداɋا)RE( ȿ   Ǧاليـƫا ǧسـاȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو)CIF(    Ǝتعتـ
Ɏل ǧدداǶمار كمǮتȅ تصاديا فرأينا أنȩأما ا Û كان Ȱالعوام Ȑعǣ ǒصاȩǙ عيȩاȿ Ƙȡ.  
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 ةالخاتم
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         ȻǾȽ نǙ ال Ǧعȑتواƫا Ǧالȅمـا رȽت Ǧلȿحما ɍǙ يȣضا ǂɍȿا ǧ Ȼتباȹɍا ǨȦلل ǧاȿدɊƫاǦالي  Ž
 ƃياǹ ȿأ ƃاǮم ȳاȚȹ Ȅلي ȳاȚا النǾȾف ÛميɎȅɋتصادي اȩɍا ȳاȚو أالنȽ Ȱǣ ÜȨبيȖللت Ȱǣاȩ Ƙȡ ريȚȹ ȿ

 ȳاȚȹ ȯعاد ȿ ȰامȮمت ǦمɊصاحل ل ȿ دȢال ȿ ȳاليو  ȿ ـاȾاحƱ ȯɎǹ ȸم ǦميɎȅɋا ȫالبنو ȼبتتǭو ما أȽ ȿ
Ȑالبع ȼǣ ǜما تنب ȄȮع Ɓلدان العاǣ Ȱكام Ǝا عȽارȊتȹا ȿ اȾعȅتو.  

اƫاليǦ كان ǣ ɍد علينا أن ƲيȔ علماȾȦƞ Ǆوȳ كـȰ مـȸ اȅɍـتǮمار ǣɋ ȿǧ     ȿراز ȻǾȽ اɉدȿا         
 ǦȩɎالع ȿ Ȱالتموي ÛماȾينǣأن ƂǙ د توصلناȩ ȿ  مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ɍǙ وȽ ما   ȰيȢـȊـا تƬɎǹ ȴيت Ǧعملي

فاƫصادر  ƯتلÜǦȦ مȸ اƠ ȰǱقيȨ عوائد ȿ مȮاƯǢȅتلǦȦ لȦترƯ Ž ǥتلف اŎاǧɍ أمواƯ ǄɍتلǦȦ اƫصادر 
 ǦاريـƟ ÛǦون صناعيȮفقد ت ȯمواɉا ȻǾȽ ȰيȢȊت ǧɍاƭ أما ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹمصادر دا ȸتلف مơ... ȿ

Ƚا عوائدراǧ تȢȊيلȾا ȩد تȮون ȩصǥƘ أȿ متوǦȖȅ أȕ ȿويلǦ اȰǱɉ علɂ حسǢ حȴǲ اȅɍتǮمارÛ أما فت
ـ Ơ رǣاǣ ǳالنسبǦ للمȊاريȜ اƪاصȿ Û Ǧالنمو اȩɍتصادي ȿ اǱɍتماعي للمǲتمـȿ Ȝ تتمŽ ȰǮ اɉف ƙ س

 ǦȊعيƫا ȣȿرșɎل Ǧالنسبǣ Ɣوارد الƫا Ȭو تلȾف Ȱالتموي ȳوȾȦأما م ÛتماعيǱɍمار اǮتȅ مرǮستƫا اȾǱتاƷ
ȼاتȕاȊنǣ ȳالقيا  ȰǱأ ȸم   ȻǾـȽ țـوȹ ȿ ǦǱا درȦتلǹما اȾم Ȱللتموي Ǧدائم ǦǱحا Ž مرǮستƫفا ȬلǾل Û

 ǦǱاƩا.  
          ȼȕاȊنǣ ǒالبد ȿ ȯاƫا ǢلǱ ɍǙ مرǮستƫا ɂأن ما عل Ȩǣالتعريف السا ȯɎǹ ȸم Ǜالقار ȴȾȦد يȩ

 Ɣال Ȱالعوام ȿ ǧدداǂا ȸم ȫناȽ نǚف Ɏك ȯأي   فنقو Ȱبـȩ ǊليـاǱ ƘȮȦالت ȿ Ǭمر التريǮستƫا اǾȽ ȰعƟ
ȸم Ȱالعوام ȻǾȽ تتعدد ȿ Ûȯمواɉا ȻǾȽ ǧن توفرǙȿ Ɠح ȓاȊȹ:    ÛǥائـدȦـعر الȅ Ûǧعاȩالتو ÛȰǹالد

 ÛاȽƘȡ ƂǙ Ǣكما أن الضرائ ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹر داȕاƯ نȿر دƢ ɍ Ǧالعملي ȻǾȽ ȯمعد ȣراƲا ȸف ȴȽتسا
Ȝȩتوƫا Ǵǣالر.  

 ȿȫلǦ دراǦȅ مȾȦوȳ التمويŽ Ȱ اȩɍتصاد اɎȅɋمي كان لزاȳ علينا أن ȹتعرȾȦƫ ȏوȳ البنوǂ ȿا         
ǦميɎȅɋا ÛȜȩالوا ȏأر Ž ميɎȅɋتصاد اȩɍا ǧبيقاȖت ȴȽو أحد أȽ ميɎȅɋا Ȭأن البن Ɂرȹ ناȹɉ Û ȿ

   ȼـǣ ǨـǶƧ ار ماȕǙ Ž Ǧاليƫا ǧɎعامƫا Ȝميƛ ȳيقو Ȭنǣ ȼȹأ ɂمي علɎȅɋا Ȭالبن ȣيعر  ǦـريعȊال
يتبȜ اƫنǰȾ اɎȅɋمي Ž معامɎتǾƬ ȼا فȾو Ƹتلف عȸ البنوȫ اǹɉرȿ ÛɁ يعرȣ حاليـاǄ  اɎȅɋميÛǦ فȾو 

  Ǧليـǹدا ǡباȅأ ǥا لعدȾعرف Ɣال ǥƘالعس ǥدɍالو ȴȡا رǾȽ ȿ ÛǦيǣرȢالبلدان ال Ȱƽ Ƙار كبȊتȹا ȿ Ȝȅتو
ǦيǱارǹȿ ا ماȾمن Ûƃȿدȿ و حمليȽ ا ماȾمن țواȹأ ǥعد Ȭللبن ȿ Û    ǦـǱدرǣ صـناعي ȿ تمـاعيǱو اȽ

Ƃȿصائ...أǹ ȿ Ǜمي مبادɎȅɋا Ȭكما تبينا أن للبنȌ     مـا ȿ Ɂـرǹɉا ȫالبنـو ȸع ȻيزƢ ȣداȽأ ȿ
 ȳكعد ȳا اليوȽصور Ž Ǧاليƫا ǧɎعامƫور اȾș Ȱبȩ Ɠح ǄداǱ Ǧƹدȩ Ȍصائƪا ȿأ Ǜبادƫا ȻǾȽ أن ȘحɎي



Ƣاƪت-                                                                                                                    /  ــة ا -               
 

ȿ ȳɎȅɋ اƫبادǛ اǹɉرɁ الǱ Ɣاŏ ǒا اȅɋـȳɎ  التعامǣ Ȱالرǣا فالرǣا حمرȳ حŽ Ɠ العصور الȅ ƔبقǨ ا
 ȸر مǮأك Ǿرن  14منȩ   .  

          ȸم Ȱك ȳوȾȦم ƙǣ لنا Ǩȩفر Ǜبادƫا ȻǾȽ Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɍمي  اɎـȅɋتصـاد اȩɍا Ž Žȿ 
أما  Ýأȼ ɍ ȳ الȊريعǱǦاƫǣ ǧǒا  اÜȨǣ حيǬ يȮمȸ الȦرƭ Ž ȧاȯ اȅɍتǮمار Ƚ ȰȽو مȖاȩɍتصاد الوȑعي

البنȬ اɎȅɋمي ɍ يتعامǣ Ȱالقرȏ الرǣوي لȮوȼȹ ا ȌƸ التمويȰ فيتمȰǮ الȦرŽ ȧ صيȿ ȼȢ أȅاليبÛȼ ففيم
 Ƞصيǣ Ȱيتعام ȿ ȳحمرɁرǹأ  ȴȡر ǒاȾقȦال ȿ ǒا العلماȽأركان حدد ȿ ȓȿرȊǣ ǦميɎȅɋا ǦريعȊا الȾأحلت

ǧفاɎتǹɍا Ȑعǣ ودǱȿ ǦاركȊƫا ÛǦǣضارƫكا... .  
لتمويـȰ اȅɍـتǮمار Ž البنـوȫ    حمدداȑ ȿ ǧواȔǣ اȨǣ يتبƙ أن Ƚناȫ مȯɎǹ ȸ التȦريȨ الس         

 ǦميɎȅɋاȸم  ȋاǹ وȽ ا ماȾمن ȿ Ȱالتموي Ǣالȕ Ȱالعميǣ ȋاǹ وȽ ما ȸم ȿ Ȭالبنǣ ȋاǹ وȽ ا ماȾينǣ
 ǄيعاƤ ȼملȊو يȽ ا ماȾمن ȿ مارǮتȅɍا Ȱحم țȿرȊƫاǣكǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȕǣضوا.  

          ȯƕȹ لنا أنȿا حاǾȽ عدǣǙما رأينا ȨبيȖت ȿ Ȝȩالوا ƂȻ ع Ǆقاǣاȅلɂ  زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ  يǾالـ
 ǨبǭأȼتǒاȦك ȼدارتǱȿ  يǾال Ȝȩوƫا ȯɎǹ ȸتلمƷȼ  Ɨȕتصاد الوȩɍا Žال ȴȡر  ȣȿـرȚ   Ɣالـ Ǧالصـعب

توȩيـف Ȋȹـاȓ   لسياȅيŽ ȿ Ǧ الوǨȩ الǾي عرȣ اƞȿا فيȾا الȚرȣȿ اȩɍتصاديȅ Ǧيسǖ ȼصاحبتȼ منǾ ت
Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȸالعديد م Ǧاصƪا  ȿ ورȾș ȰاكȊم ǥا عدȾمن ȴتسل Ɓ   Ǧالعموميـ ȫالبنـو Ɠحـ ȿ Û

فȾـي  صيȿ Ƞ اɉدȿاǧ اƫاليǦ لدɁ البنȿ ȬاǨȾǱ البنƠ Ȭدياǧ أǹرȽ ȿ Ɂي ȰȾǱ العميȰ اƨزائري لل
 ǥديدǱ Ǝتعت ) ǦريعȊال Ȩفȿ ǧاȿدǖǣ Ȱيتعام Ȭنǣ ȿمي أɎȅǙ Ȭنǣ ود أيǱȿ ȳالصي)لعد ȻǾȽ Û ȴتنقس Ƞ
اƫراÛǦƜ السلÛȴ اɍعتماد اƶɍاريÛ اȅɍتصناÛț اȊƫـاركȿ Ǧ  ( صيȠ التمويȰ النقدي : ȩ ƂǙسمƵ ƙا

 Ǧǣضارƫا ( ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ )   ǦيـǱارƪا ǥـارǲالتǣ Ǧتعلقـƫا ǧلتزاماɍا ȿ يȮالضمان البن ( ȿ
ɍ ƙǣ ȣɎتǹا اŏوȊي Ȭا البنŏ Ȱيتعام ȓقاȹ ȫناȽ نا أنȚالعلماح Ȭا فالبنǾȽ ǢȹاǱ ƂǙ Ûǒ Ȝميƛ ȳيقو

 ȸȮل ȿ ǦǮديƩا ȿ Ǧالتقليدي Ǧاليƫا ǧɎعامƫا ǄدائماǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ.  
بدأ مȸ مرحلǙ Ǧعداد اƫلـف لتليȾـا   يحيȿ : Ǭ لȖالǢ التمويȰ اƫرȿر عƎ مراحȽȿ ǦǭɎǭ Ȱي         

 ÜȐالرفǣ ȿأ ȯالقبوǣ Ȼرارȩ Ȭالبن Ȭلǽ عدǣ ǾǺليت ȼتȅدرا Ǧمرحل    ǥعـد ȃـاȅأ ɂعلـ Ɩا القرار يبǾȽ
  .ما Ƚو ȉرعي ȿ منȾا ما ȌƸ العميȿ ȰمنȾا ما ȌƸ اȊƫرŽ țȿ حد ǽاتȼحمدداǧ منȾا 

ȿ Ü الŒ Ɣدȣ مƬɎǹ ȸا حماȿلǣ Ǧناƴ ǒوȻǾƬ ǯǽ اǂـدداȹ ȿǦ  ǧصȰ اɇن ƂǙ الدراǦȅ القياȅي         
ا علȕ ɂريقǦ اƫرǣعاǧ الصȢرɁ الǨǶƧ Ɣ لنا ȿ تعرفن فبدأȹا ǚǣعȖاǒ الدراǦȅ النȚريǦ للقياȃ اȩɍتصادي

ǒاȖعǚǣ Ǧȩر دǮكɉا ǯǽالنمو.  
ديون البنـƟ ȬـاȻ    :يدȩ Ž Ȱǹرار البنǣ ȬتمويȰ اȊƫرȽ țȿاǧ الƔ تȿ تبينا لنا أن أȴȽ حمدد         
 ǒɎالعم)DCL( Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو Û)CIF( ȿɋاǦليȮال ǧيرادا )RE(  Ȝم ɂȉي تتماȽ ȿ

  .ȻǾȽ ȼǣ اƫدارǨ ȃنȚريǦ اȩɍتصاديǦ رȴȡ أن ȩǙصاǣ ǒعȐ اƫتƘȢاǧ اǹɉرɁ يتعارȏ مȜ ما Ƚǽبال



Ƣاƪث-                                                                                                                    /  ــة ا -               
 

          Ȭتلǰم النتائȽأ   ȿ ǳـنقترȅ ǰالنتائ ȻǾȽ ǒوȑ ɂعل ȿ ÛǬǶا البǾȽ ȯɎǹ ȸا مŏ ناǱرǹ Ɣال
ǡ نوصيȅǧاǵاقترا  ȿǧياȍوǩ اȾمن ǦمȾا مȽراȹ:  

Ȭللبن Ǧالنسبǣ ȿ ȸȕللموا Ǧالنسبǣ:  
ـ  اɎȅɋميالناȿ ȃ توعيتƵǖǣ ȴȾيǦ علȴ اȩɍتصاد  Ǚرȉادɂ الدعاȿ ǥ الȦقȾاǒ عل. 1  ȿȼ اȹɍتقاȯ مȸ تȦقي

  .اƨاǢȹ اȩɍتصادي ƂǙالناǣ ȃاƨاǢȹ اǱɍتماعي 
2 . ɂفرادعلɉأن ا  ȿ Ǧويǣالر ǧعاȿرȊƫا ȸا عȿا أنيبتعدǾȽ ɂعل ȃوا الناǶينص. 
3 . ǥفراددعوɉا ǘي ȸيǾال ƙسلمƫا ȸمريǮستƫا ȿ  ȜـاريȊƫا ȻǾـȽ Ž ǦƵساƫا ɂعل ǥرȮȦال ȻǾŏ منون  ȿ

Ȝȩالوا ȏأر ɂا علȾبيقȖت. 
 .علƤ ɂيȜ اƫياديȸ اɎȅɋميȿǦ الترȿيǰ للمعامǧɎ اȾȉɋار .4
 .عرȑيالȿ  اɉفقيالتوȿ Ȝȅ اȹɍتȊار . 5
ـ  . 6 Ȱ التنوŽ ț اƫعامǧɎ اƫاليȿ Ǧ السعي Ʋو ǹلȚȹ ȨاƷ ȳمي ȻǾȽ البنوȫ عȕ ȸريƭ ȨموعـǦ كارت

  .الدȿلǦ علɂ مستوɁ أȩǙ ȿليمي
Ǧلȿالد Ɂمستو ɂعل:  

1 .  ǧɎعـامƫاǣ Ǧاصǹ ǧاǣحسا Ǵفت ɂعل Ǧالعمومي ȫللبنو ȿ Ǧتصاديȩɍا ǧماراǮتȅɎل Ǧلȿالد ȜيǲȊت
ǦميɎȅɋا. 

2. ȯɎǹ ȸم ȫالبنو ȻǾƬ ǦزمɎال ǧɎيȾالتس Ƈتقد ȸȅǥدارɋا ǦيȕراȩȿƘǣ ɂعل ǒالقضا Ûƙȹالقوا  ǒوȅ ȿ
Ƙالتسي.    

  .ǲȊيȜ اƪواȋ اƨزائريƙ علɂ اȅɍتǮمار اƫاȕǙ Ž ƃار الȊريعǦ اɎȅɋميǦت.3
ȧالبحث أفا:  

          ȫن البنوǖǣ عتقدȹǦميɎȅɋا  اȽحدȿ Ǩليس ɂعل ȯاǮم ȳاȚالن ȨبيȖميتɎȅɋا  ȫناȽ Ȱǣ Ȝȩالوا Ž
ǾȽ ȸالعديد م ȻɉاǦلǮم  ǧساȅǘكمǦمينيǖالت ÛǦميɎȅɋمار  اǮتȅɍا ǧساȅǘم ǦميɎـȅɋاÛ   ǧسـاȅǘم

 ǥالزكا...  
 ȿȹȰسائƫا ȻǾȽ ǧاȅدرا Ž Ȩالتعمي ǳقتر  ƙǱǽـوƴ ƙǣ Ǧȹمقار Ǧȅدرا ȃأن يدر Ǭللباح ȸȮƹ كما Û

ȿحما ǒراǱǙ ȸȮƹ أيضا Ûويǣر Ȭنǣ ȿ ميɎȅǙ Ȭنǣ ƙȮللبن ȬلǾك ȿ ÛǧماراǮتȅɍا ȴǲح ƘȢتǣ ǘالتنب Ǧل
Ȼتبارǹا ȿ Ȼترحناȩي اǾال ǯǽالنمو ƂǙ ǥعديد ǧاƘȢمت ǦافȑǙ.  

          ȿƘǹɉا Ž    ɂـǱير ǦȦـريȉ Ǭأحادي ȿ Ǧƹكر ǦيȹǓرȩ ǧياǓ ɂتوي علƠ ǥكرǾƫأن ا ƂǙ ƘȊȹ
  .اǂافǦȚ عليȾا

         ȿنا فǞȖǹن أǙ ȿ رانǱنا فلنا أǣأصا ȿ اȹدȾتǱا ǽǙ ȯقوȹعز ل ǃا ȸم ɍǙ Ȩما توفي ȿ Ûاحدȿ رǱنا أ
ȰǱȿ.  
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 ƼƏƑƙالو ƒƑيƸل ǅƑمƮ ƕلƑƨƥ  

   

  : يشرƼنا ǇƊ نعلمكم Ɗننا نطالƔ بالبضاعة االتǑ بيانها 

 ǑƼالصا Ǉالوز..............:Ǉالباخرة :...........سند الشح
...................:  

 Ǉالقادمة م...............:Ǐالمتوجهة ال ................ :  

و عليǊ نطلƔ منكم تسليمنا البضاعة المبينة Ɗعǉǚ و التǑ ال نملǁ سند شحنها 
 Ǒالقانون.  

نتعهد بتسليمكم سند الشحƼ Ǉور حصولنا عليǊ كما نلتزم اتجاǋكم باحترام كل 
بنود الواردة ƼيǊ و التǑ تكوǇ علǏ عاتƾ المطالƔ بالبضاعة و كل شخص 

  .Ɗخر اتجاǋكم 

  .عƽيكم ابتداƇ مǇ االǇ مǇ كل مسƌولية قد تترتƔ علƦǋ Ǐا االجراƇ كما ن

 بما Ʀ ǑƼلǁ مصاريƻ و ƊتعاƔ المحاميǇ (  كما نلتزم علǏ تحمل كل التبعات

التǑ قد تتحملونها Ɗنتم شخصيا Ɗو ǑƼ شخص رباǇ االسƽينة Ɗو مجهزǋا  )
  .علƛƍ Ǐر Ʀǋا االجراƇ اتجاǉ الƺير

ل بموجƦǋ Ɣا الخطاƔ ككƽيل شخصǑ و Ǉƍ بنǁ البركة الجزاƑرǐ يتدخ
 ǊيƼ Ƈينة و يلتزم بكل ماجاƽمجهز الس ƴمعكم و م Ǉمتضام.  

.تقبلوا Ü سيادتكم ƼاƾƑ عبارات االحترام و التقدير 

                                     Ɣ حرر.... ǑƼ....  
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  ب تـــــمـــــويــــــلطـــــلــــــ) نموذج ( 

   

  :.......................................................الشرآة/ السيد                  

  : .......................تحت رقم:................المقيد بالسجل التجارǐ لدǎ والية

 Ǉالعنوا....................................................:..  

 Ɣوكالة :.............................رقم الحسا.............................:  

 ǎƥøøƏاƦƜال ƕøøǀƥƓل ƿøøنƓ ƕلƑǀو ƥيد مديƨال ƕيƑنƳ ǍلƋƔ..........................
 ƱوƮل/ الموùتموي Ɣùطل  

والمتعلƾ بقانوǇ النقد والقرض و Ɗحكام 14/04/1990المƌرǑƼ Ƣ  90/10سيدǐ المدير Ü باǗشارة ƍلƊ Ǐحكام القانوǇ رقم 
لقانوǇ األساسǑ لبنǁ البركة الجزاƑرǐ والسيما المتعلقة بالتعامل وƾƼ مبادƏ الشريعة اǗسǚمية السمحة و الشروط المصرƼيةا

  )1:(السارية المƽعول لدǎ بنǁ البركة الجزاƑرÜ ǐ يشرƼنا ǇƊ نطلƔ منكم منحنا تمويǚ نقديا ǑƼ شكل

.  اعتماد ƍيجارǐ علĂعقار        )البنǁ مستصنƴ(اع استصن      .      مرابحة علǏ عقار      
.مضاربة  .اعتماد ƍيجارǐ علǏ منقول                ǁǚمرابحة تمويل استه.

.مشاركة            Ǒمنته ǐجير عقارƋعقد ت ابحة متوسطة المدǎمر       ) تجهيزات(     
.

.سلم   .  )البنǁ صانƴ(استصناع                   ǎدورة (مرابحة قصيرة المد
) .استǚƺل

Ƈلتسديد جز  Ǉم  Ǉمƛ   :       )2(                  

           الƽواتير / الƽاتورة                                     

                   المشروع                                   

                       العقد                                     

 ƾƼة ( المر ( Ɣا الطلƦبه.  

 ƾƼواƊ Ǒننƍو Ü والعقود الملحقة بها ǐرƑالبركة الجزا ǁبن ǎعول لدƽية السارية المƼالشروط المصر Ǐاطلعت عل ǑننƊ صرحƊو
Ɗصرح ǇƊ السلƊ ƴو البضاعة . نود Ü دوǇƊ Ǉ يمكننǑ الرجوع علǏ البنǁ بشƋنهاوƊصادƾ علǉƦǋ Ǐ الشروط وƊحكام ǉƦǋ الب

المشار ƍليها Ɗعǉǚ قد تم اختيارǋا و التƽاوض بشǇƋ مواصƽاتها مƴ المورد و ƊعǑƽ البنǁ صراحة مƊ Ǉية مسƌولية Ɗو تبعة 
و Ɗلتزم بعدم . لǖنƲمة المعمول بها دوليا بخصوص مواصƽات ǉƦǋ السلƊ ƴو البضاعة Ɗو عيوبها الƲاǋرة Ɗو الخƽية Ɗو مخالƽتها 

ǉƦǋ الحاالت بǐƋ حال مǇ األحوال والتزم بالوƼاƇ بكل االلتزامات المتضمنة ǑƼ بنود العقود   الرجوع علǏ البنǁ مƊ Ǉجل
ستحقاƊ ƾو جدول اال/المرƼقة بالشروط المصرƼية Ü وتسديد جميƴ األقساط المستحقة ǑƼ اǓجال المحددة بموجƔ السندات ألمر و

  .الƊ ǐƦوقƴ عليهم بهƦا الصدد 

ùب..................ǑƼ..................                                             ƴالتوقي  

ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù                             

ǑƼ الخانة الصحيحة× وضƴ عǚمة )  2( و )  1( 
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  نموƜƦ رسالة رƼض ملƻ التمويل

  

 ǐرƑالبركة الجزا ǁبن 

  ....................وكالة

  )1...............(مسير شركة ................../ ƍلǏ السيد 

Ɣ Ǉالساك /...................Ɣ اǋمقر Ǉ1..........(الساك(  

  ملƻ التمويل Ü: الموضوع  

   

و بعد دراسة الملƻ مǇ كل .    ...........بتاريƣ لقينا طلبكم للتمويل ت      
Ɗو / جوانبÜ Ǌ يƌسƽنا ǇƊ نخبركم بعدم ƍمكانية تلبية طلبكم لكوǇ المشروع 

ال يتوƼر علǏ الشروط    )ù) (1ها(المطلوƔ تمويلǊ ) 1(   العملية
 Ɣالتمويل المطلو Ǐزمة للحصول علǚالموضوعية ال.  

Ü يمكنكم االقتراƔ   حات ƊكƛرǑƼ حالة رƹبتكم ǑƼ الحصول علǏ توضي  
  .مǇ مصالƼ Ơرعنا لمواƼاتكم بها 

Ʀǋا Ü و نرجو ǇƊ تبقوا علǏ عǚقتكم بمƌسستنا التǑ لǇ تدخر جهدا        
و احتياجاتها    لتقديم كل الخدمات و التسهيǚت المناسبة لوضعية مشاريعكم

العمل مƴ مراعاة القواعد و األعراƻ و الضوابط المتعارƻ عليها ǑƼ مجال 
 ǑƼالمصر ǇتماƑو اال.  

تقبلوا تحياتنا الخالصة                
.                                                                            

                                                               
                      ƴمدير الوكالة   توقي  
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  )مرابحة( عقùùùùùد تمويل عقار 

  

  

   
 2005/          أمــــــر بالشــــــــراء رقــــم

   
   

  الــى بــنــك الــبــركــة الــجــزائــري
  

   
  :ري االسم التجا/ االسم و اللقب 

  :   رقم السجل التجاري
  :العنوان 

 
   

يشرفني أن أطلب منكم شراء العقار المبينة مواصفاته و سعره في طلب
 . التمويل المرفق بهذا األمر

  
من البنك بعد تسلمه  ألتƨم صراحة و بدون رجعة أن أشتري هذا العقار

الحقوقبمبلƸ العقد المذكور أعاله ، مضاف اليه المصاريف والنفقات و 
 والملحقات األخرى التي تحملها البنك ƨائد هامƫ ربح

  دƜ...........قدره
 

كما أتعهد بأن أسدد للبنك مبلƸ المرابحة كما حدد أعاله في مدة
شهرا ابتداء من تاريƣ الدفع للمƨود حسب جدول التسديد.......أقصاها

  .الذي سيوقع بهذا الصدد الحقا
 

.بالمائة من مبلƸ المرابحة كدفعة ضمان جدية........كما أتعهد بدفع قيمة 
 

من جراء أي إخالل   وأخيرا التƨم بتعويض البنك عن كل ضرر قد يلحقه
عقد المرابحة  من طرفي بالتƨاماتي بموجب هذا األمر و كذا أحكام

 ..المرتبط به
 
  
  

  ..................حرر يوم                                                                 
الخاتم والتوقيع 
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  )مرابحة( عقùد تمويل شراƇ تجهيزات 

  

   
 .        /        :أمر بالشراء رقم 

   
  إلى بنك البركة الجزائري 

   
  : ري االسم التجا 

  :   رقم السجل التجاري
  :العنوان 

   
   

أو استيراد التجهيƨات المبينة كمياتها/يشرفنا أن أطلب منكم شراء و
  . ومواصفاتها و أسعارها في الفاتورة األولية المرفقة بهذا األمر

   
أو البضاعة/ألتƨم صراحة و بدون رجعة أن أشتري هذه التجهيƨات و 

يعادل المبلƸ المسدد من قبل البنك للمورد ،من البنك بعد تسلمها بثمن 
مضاف إليه المصاريف والنفقات و الحقوق والملحقات األخرى التي
تحملها البنك ƨائد هامƫ الربح المحدد في جدول التسديد المرفق بهذا العقد

  .و الذي يعد جƨء ال يتجƨأ منه 
   

في مدة أقصاهاكما أتعهد بأن أسدد للبنك مبلƸ المرابحة كما حدد أعاله 
طبقا لجدول االستحقاق ابتداء من تاريƣ الدفع للمƨود حسب جدول التسديد

  .الذي سيوقع بهذا الصدد الحقا
   

  .بالمائة من مبلƸ المرابحة كدفعة مسبقة 20كما أتعهد بدفع قيمة 
   

من جراء أي إخالل   وأخيرا التƨم بتعويض البنك عن كل ضرر قد يلحقه
عقد المرابحة  بموجب هذا األمر و كذا أحكام من طرفي بالتƨاماتي

 ..المرتبط به
   

    
                حرر يوم

الخاتم والتوقيع 
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  )دورة استغالل ( عقــد تـمـویل بالمـرابحة قصيرة المدى 

  

   
  .            /        :  رقـــــمأمــر بالشــــــراء 

   
   

  بــنــك الــبــركــة الــجــزائــري  إلى
 
   

  :االسم التجاري / االسم و اللقب 
  :   رقم السجل التجاري

  :العنوان 
 
  

ƣطبقا ألحكام عقد المرابحة المبرم بيننا بتاري.............................
   

أو البضاعة المبينة /أو استيراد السلع و /أطلب منكم شراء و يشرفني أن
  . المرفقة بهذا األمر   كمياتها ومواصفاتها و أسعارها في الفاتورة األولية

 
أو البضاعة من /ألتƨم صراحة و بدون رجعة أن أشتري هذه السلع و 

يه البنك بعد تسلمها بمبلƸ العقد أو الفاتورة المذكورة أعاله ، مضاف إل
المصاريف والنفقات و الحقوق والملحقات األخرى التي تحملها البنك ƨائد 

  .دƜ خارƜ الضريبة...........قدره  هامƫ ربح
 

  كما أتعهد بأن أسدد للبنك مبلƸ المرابحة كما حدد أعاله في مدة أقصاها
 .ابتداء من تاريƣ الدفع للمƨود  شهرا..........

  
.بالمائة من مبلƸ المرابحة كدفعة ضمان جدية........كما أتعهد بدفع قيمة 

 
من جراء أي إخالل   وأخيرا التƨم بتعويض البنك عن كل ضرر قد يلحقه
عقد المرابحة   من طرفي بالتƨاماتي بموجب هذا األمر و كذا أحكام

 ..المرتبط به و المشار إليه أعاله
 

  ..................حرر يوم                                                                 
   
   

الخاتم والتوقيع
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  عقùùد تùمويùل بالسùùلم
   

  د بيع السلع بالوآالةعق

 

                   

  ǁالبن Ɣلحسا ƴيداع سلƍوصل تسليم و   

   

 ÜǊلƽسƊ Ǒنا الممضƊ.................................ǑƼ ƲƽحتƊ ǑننƊ صرحƊ Ü
Ɣ نةƑالكا Ǒاتها وكمياتها وقيمتها....................... مخازنƽالمبينة مواص ƴبالسل

Ǒǋ Ǒ ملǁ لبنǁ البركة الجزاƑرǐ بموجƔ عقد السلم المبرمǑƼ الجدول Ɗدناǉ و الت
ƣبالوكالة..............بيننا بتاري ƴعقد البي Ɣبموج Ǌرض تسويقها نيابة عنƺل ǁلƦو

المبرم بيننا
ƣبتاري.............................................................................

   

Ǉسعر الوحدة الكمية التعيي ǑجمالǗالسعر ا 

  

   

  

  

  

  

    

       المجموع
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ƕƾƓƨالم ƕƴƺالد ƔدƑƳƋ ƕلƑƻǀ ƚƤنمو  

Ǒسمال اجتماعƊات رƦ مةǋشركة مسا ǐرƑالبركة الجزا ǁبن ǊلƽسƊ Ǉالممضو Ǉنح
 ǉد500.000,00قدر. Ɯ لجƛبو Ǒبح Ǒا االجتماعǋمقر ǇƑالكاǇعكنو Ǉب ƻويدǋ ة

  .الجزاƑر

ƻطر Ǉلة مƛالمم
  ..................................................................السيد

  لǊ الصǚحيات الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد

نصرح Ɗننا نتƋسƩ كƽيǚ شخصيا وتضامنيا
ƴم...........................................  

الخاضƴ لها Ʀǋا األخير بصƽتǊ صاحƔ الصƽقة التǑƼ   Ǒ حدود مبلƸ الكƽالة
  .Ɯ.د......................................مبلƺها

المبرمة 
ƴم..............................................................................

والمتعلقة 
Ɣ.............................................................................  

Ǐلƍ هاƺيصل مبل Ǒوالت...................................Ɯ)واألرقام ƻبالحرو.(
   

استنادا لبند حركية االتƽاقية ينخƽض مبلƸ كƽالة ƍعادة الدƼعة المسبقة وينتهǑ عندما
مǇ قبل صاحƔ اǗنجاز وǑƼ كل حالة عندما تصل نسبة %100يتم استرجاع 
Ǐ80األعمال ال %.  

   

Ǐلƍ قةƽالص ǉƦǋ Ɣقة مدينا بها بموجƽالص Ɣصاح Ǉيكو Ǒالت Ƹالمبال ƴƼنلتزم بد
اǗدارة المتعاقدة معǊ بمجرد Ɗمر بالدƴƼ منها بدوǇ تƋجيل الدƴƼ وال ƛƍارة Ɗية

  .المبلƸ المضموǇ المشار ƍليƊ Ǌعǉǚ  منازعة ألǐ سبƔ كاǑƼ Ǉ حدود

Ɣ حرر..................ǑƼ...........................  
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Ƥيƻالتن ǅƨƟ ƕلƑƻǀ                       

 ǊلƽسƊ Ǉالممضو Ǉسمال‘ نحƊات رƦ مةǋشركة مسا ǐرƑالبركة الجزا ǁبن
 ǉقدر Ǒد500.000,00اجتماع.Ɯ ‘لجةƛبو Ǒبح Ǒا االجتماعǋمقر ǇƑالكا

  .ǋويدƻ بǇ عكنوǇ الجزاƑر

 ƻطر Ǉلة مƛالمم:
  )1............................................................(السيد

  .ǐƦ الصǚحيات الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد

   

نصرح ƍننا نتƋسƩ كƽيǚ شخصيا و تضامنيا
ƴ2......................................(م(  

بالنسبة لمبلƸ الكƽالة الخاضƴ لها Ʀǋا األخير بصƽتǊ صاحƔ الصƽقة
  Ɯ.د.........والتǑ مبلƺها............بتاريƣ..................مبرمة مƴال
   

ǉƦǋ Ɣقة مدينا بها بموجƽالص Ɣصاح Ǉيكو Ǒالت Ƹالمبال ƴƼنلتزم بد
Ǌدارة المتعاقدة معǗا Ǐلƍ قةƽجيل وال  الصƋت Ǉمنها بدو ƴƼمر بالدƊ بمجرد

لمشار ƍليƛƍǊارة Ɗية منازعة ألǐ سبƔ كاǑƼ Ǉ حدود المبلƸ المضموǇ ا
ǉǚعƊ.    

   

الجزاƑرǐ لحساƔ الشركة   Ʀǋ Ǉƍا االلتزام مشروط باستǚم بنǁ البركة
مǇ الصƽقة......المحددة ǑƼ المادة.......المكƽولة للتسبيقة الجزاƼية

  .موضوع Ʀǋا االلتزام

Ɣ حرر.............ǑƼ.................
ǎƥƏاƦƜال ƕǀƥƓال ƿنƓ  )3(  

)1 (ǁل البنƛاسم مم  

  االسم Ɗو االسم التجارǐ للعميل) 2(

قابل لكƽالة شخصية * مƴ كتابة الصيƺة التالية  ختم البنǁ وتوقيƴ المسƌول) 3(
Ƹحدود مبل ǑƼ وتضامنية................................ ǐرƑدينار جزا

..............) Ɯواألرقام.) [د ƻبالحرو[  
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ǀ ƕلƑƻدǊƴالت 

نحǇ الممضوƊ ǇسƽلǊ بنǁ البركة الجزاƑرǐ شركة مساǋمة Ʀات رƊسمال
 ǉقدر Ǒد500.000,00اجتماع.Ɯ ‘لجةƛبو Ǒبح Ǒا االجتماعǋمقر ǇƑالكا

  .ǋويدƻ بǇ عكنوǇ الجزاƑر

ƻطر Ǉلة مƛالمم:
  )1............................................................(السيد

  .الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد ǐƦ الصǚحيات

نصرح ƍننا نتƋسƩ كƽيǚ شخصيا و تضامنيا 
ƴ2......................................(م(  

 Ƹحدود مبل ǑƼ......  ترƼد ǑƼ الة التعهد المنصوص عنهاƽك Ƹل مبلƛيم ǐƦال
  ....بتاريƊ ... ƣو المزايدة رقم ... الشروط المتعلقة بالصƽقة رقم 

ƍ يتم ǇƊ ل االجل المحددبشرطǚخ ǑƼ Ǌو المزايد بقبول عرضƊ المتعهد Ʒǚب
  ...بù: لقبول التعهدات 

انعدام التوقيƊ ƴو رƼض المتعهد توقيƴ نموƜƦ الصƽقة حسƔ ما ǋو – 1
  .مطالƔ بǑƼ Ǌ دƼتر الشروط 

عدم تقديم Ɗو رƼض تقديم المتعهد كƽالة حسǇ التنƽيƦ حسƔ ما ǋو – 2
  . مطالƔ بǊ دƼتر الشروط 

الǏ...لتزم بدƴƼ المبلƸ المطالƔ بǊ و الǐƦ يمƛل كƽالة تعهد الصƽقة رقم ن
بمجرد Ɗمر بالدƴƼ منǊ بدوǇ تƋجيل وال ƛƍارة Ɗية منازعة... صاحƔ الصƽقة 

ǑƼ ǁلƦ و Ǉما مجتمعيǋǚو كƊ ǉǚعƊ ǇكوريƦالم Ǉالسببي Ǉحد مƊ رƼا توƦƍ
ǉǚعƊ Ǌليƍ المشار Ǉالمضمو Ƹحدود المبل.    

ǚمدة ص Ǉƍƣتاري Ǉم Ƈبتداƍ ǐيوما كاملة تسر Ǉوƛǚƛ وǋ الةƽالك ǉƦǋ حية
كل طلƔ يقدمها صاحƔ الصƽقة يجǇƊ Ɣ يودع لدƍ.  ǎنتهاƇ قبول التعهدات 

 ǉǚعƊ كورةƦيوما الم Ǉيƛǚƛجل الƊ ǑƼ ǁالبن.  

Ɣ حرر.............ǑƼ.................
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ƻǀلƑƲǂƨال ƚاƥƢتƨا ƕ  

ƒ ƿƥƑمƜال ƕƮƑƓƽ...  

  ...المƨتوƥد

  ..." Ɠنƿ الƕǀƥƓ الƦƜاǎƥƏ ..." الƻǀيل

-  ǊلƽسƊ Ǉالممضو Ǉالكامل..." نح Ǌو عنوان Ǒاالجتماع Ǌاسم المستورد و نوع نشاط
"...  

 Ɣ ǁقابض الجمار Ǉالحصول م Ɣالبضاعة موضوع...نطل Ɯترخيص باستخرا Ǐعل
سديد الحقوƾ و الرسوم الجمركية المتعلقة بهùا و المبينùة ǑùƼقبل ت... الƽاتورة رقم 

 ƾوصل تسديد الرسوم و الحقو "D 10  . "ابضùق Ǐùلƍ ƴƼدùننا نلتزم بƋو نصرح ب
يوم مǇ تاريƣ تسجيل الرسوم و الحقوƾ الجمركية ǑùƼ سùجل 15الجمارƊ ǑƼ ǁجل 

  .التصƽية و كƦا ƹرامات التƋخير المستحقة قانونا 

الممنوح لنا مǇ طرƻ قابض.... نا التسديد ǑƼ حدود القرض المقدر Ɣ نƌكد بƋننا قبل
 ǉǚعƊ كورƦالم ǁالجمار.  

ƴƼدùزم بùنلت ǉǚعƊ Ǌليƍ المشار Ƹاع المبلƽارت Ɣخاصة تسب ƻروƲ حالة وجود ǑƼ و
  .المبلƸ اǗضاƼ ǑƼورا 

- Ǒاعùسمال اجتمƊات رƦ مةǋشركة مسا ǐرƑالبركة الجزا ǁبن ǊلƽسƊ Ǉالممضو Ǉنح
الكاǇƑ مقرǋا االجتماعǑ بحǑ بوƛلجة ǋويدƻ بǇù عكنùوƜ ‘Ǉ.دǉ500.000,00 قدر

  .ǐƦ الصǚحيات الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد....الجزاƑر الممƛلة مǇ طرƻ السيد

 ƴùشخصيا و تضامنيا م ǚيƽك ƩسƋننا نتƍ ا التعهد نصرحƦǋ Ǐعنا علǚبعد اط...ǑùƼ
 Ƹال  ...حدود مبل Ɯالة استخراƽك Ƹل مبلƛيم ǐƦية رقم الƑاتورة النهاƽموضوع ال ƴسل..

  .مǇ قانوǇ الجمارǁ  106طبقا لنص المادة ..رقم "  D 10" و وƛيقة الجمركة 

ƍلƺاƑها مǇ طرƻ قùابضƍبتداƇ مǇ تاريƣ اليوم Ü يمكǉƦǋ Ǉƍ... Ǉ الكƽالة صالحة لمدة 
 Ɣ ǁوم... الجمارùو الرس ƾوùل الحقùالمتعاقدة بعد تسديد ك ƻقبل األطرا Ǉو مƊ

  .جمركية المبينة Ɗعǉǚ ال

   

الكƽيùل المتضùامǇ بنǁù البركùة                                         المستورد
 ǐرƑالجزا  

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

Ɣ حرر.............ǑƼ.................  
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ƖƽƊول المƓƾال ǍǂƳ ƕلƑƻǀ 

نحǇ الممضوƊ ǇسƽلǊ بنǁ البركة الجزاƑرǐ شركة مساǋمة Ʀات رƊسمال
 ǉقدر Ǒد500.000,00اجتماع.Ɯ ‘لجةƛبو Ǒبح Ǒا االجتماعǋمقر ǇƑالكا

  .ǋويدƻ بǇ عكنوǇ الجزاƑر

ƻطر Ǉلة مƛالمم:
  )1.........................(...................................السيد

  .ǐƦ الصǚحيات الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد

 Ƹحدود مبل ǑƼ شخصيا و تضامنيا ǚيƽك ƩسƋننا نتƍ نصرح......  ǐƦال
يمƛل المبلƸ االصلǑ لرسم علǏ القيمة المضاƼة و ƹرامات التƋخير التǑ قد

...اتورة رقم و المتعلقة بالبضاعة المستوردة و المبينة بالƽ تحتسƔ عليها
الكاǇƑ مقرǋا.... و المعƽاة مǇ الرسم المƦكور التǑ استوردǋا الشركة 

Ɣ...  

...Ʀǋا االلتزام يضمǇ تحصيل كل المبالƸ التǑ تستحƾ علǏ شركة 
Ƹحدود مبل ǑƼ ǁلƦ و ǉǚعƊ Ǉة المبيƼالقيمة المضا Ǐبخصوص الرسم عل

 ....ƔƑدارة الضراƍ المسجل بقرار.    
 

Ɣ حرر.............ǑƼ.................  
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ƕلƑƻǀ ƑǊيƺ ƱƦƑمتن ƕƓيƥƮ ǍǂƳ ƕيǀنƓ  

   

 ǊلƽسƊ Ǉالممضو Ǉسمال‘ نحƊات رƦ مةǋشركة مسا ǐرƑالبركة الجزا ǁبن
 ǉقدر Ǒد500.000,00اجتماع.Ɯ ‘لجةƛبو Ǒبح Ǒا االجتماعǋمقر ǇƑالكا
Ǉعكنو Ǉب ƻويدǋ رƑالجزا.  

ƻطر Ǉلة مƛالمم:
  ............................................................السيد

  .ǐƦ الصǚحيات الǚزمة Ǘبرام Ʀǋا العقد

ƴشخصيا و تضامنيا م ǚيƽك ƩسƋننا نتƍ نصرح.................Ƹحدود مبل ǑƼ
Ɣ ما ǋو مبيǇالخاضƴ لها Ʀǋا االخير حس....مبلƸ الضريبة الǐƦ يمƛل.....

 Ɣ ƔƑقباضة الضرا Ǉبجدول التحصيل الصادر ع ... ǑƼ Ƣرƌتحت... الم
و التǑǋ Ǒ متنازع Ƽيها بموجƔ...و المطلوƔ تحصيلها بتاريƣ ... رقم 

 Ɣ ƔƑالمودع بقباضة الضرا Ɯاالحتجا ... ƣبتاري....     

ةنلتزم بدƴƼ مبلƸ الكƽالة ǉƦǋ بمجرد تلقينا Ɗمر بالدƴƼ صادر عǇ مديري
 Ɣ ƔƑية منازعة...الضراƊ ارةƛƍ جيل والƋت Ǉو قرار المحكمة االدارية بدوƊ

ǉǚعƊ Ǌليƍ المشار Ǉالمضمو Ƹحدود المبل ǑƼ ǁلƦ و Ǉكا Ɣسب ǐأل.  

Ɣ حرر .... ǑƼ....  
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 ƙǣ رƱتبار السببية جلراǹا ǰتائȹمارǮتȅلاكتوال اال Ȥيةكللاي  
  

  
 ƙǣ رƱتبار السببية جلراǹا ǰتائȹمارǮتȅءو االɎالعم ȻاƟا Ȭالبن ȷديو  

  

  
 ƙǣ رƱتبار السببية جلراǹا ǰتائȹمارǮتȅء الب االɎنوعدد عمȬ  

  

  
 ƙǣ رƱتبار السببية جلراǹا ǰتائȹمارǮتȅاملاليةو اال ǧساȅǘامل ȻاƟ Ȭالبن ȷديو  
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  معدȯ التضǺمو االȅتǮمارȹ ƙǣتائǰ اǹتبار السببية جلراƱر 
  

  
        

  
  ȹتائǰ اǹتبار السببية جلراƱر ƙǣ االȅتǮمار و اɋيراداǧ الكلية

  

  
  

  كتلة النقدية ȹتائǰ اǹتبار السببية جلراƱر ƙǣ االȅتǮمار و ال
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 Ȝاملراج:  
  : ǣاللȢة العرǣية الكتب

امحد رمضان ȹعمǦ اÛ ǃ اƹان عȖيȹ Ǧاصف Û حممد ȅيد عاǣد Û النȚريǦ اȩɍتصاديǦ الȮليÛ Ǧ اȮȅɍندريÛ Ǧ الـدار   .1
 Û Ǧامعيƨ2003ا  ȳ. 

2.  ȯاƫا ǧياȑريا ȿ ارȖǹɉا ǥدارɋ كمي Ȱǹمد ÛǦȑاǣي أȿاǶمȩ ǃامحد عبد ا  ȓ ÛمارǮـتȅɍا ȿ01  Ûمصـر Û
 ÛǦنيȦال țعاȉɋا ǦبعȖم ȿ ǦتبȮ2002م  ȳ. 

3.  ÛǦامعƨا ǡباȉ Ǧسȅǘم ÛǦندريȮȅɋا ÛǦميɎȅɋا ȿ Ǧاريǲالت ȫالبنو ǥدارǙ Ûصريƫ1998امحد حممد ا  ȳ.  
4.  Û عودȅ Ȭلƫا ǦامعǱ ȜǣاȖم Û ȏالريا Û ليȮتصادي الȩɍا ȰليǶالت Ž Ǧمقدم Û ȰȊاحنǣ حممد ȸǣ Ǧامȅ1420ا 

 .Ƚ 1999  ȳـ
Û عمانÛ دار ȓ Û1)اȩɍتصاد الȮلي(اƧاعيȰ عبد الرمحانÛ حرŸ حممد موÛɂȅ مȦاȽيȴ أȅاȅيŽ Ǧ علȴ اȩɍتصاد  .5

 ÛرȊالن ȿ ǦباعȖلل Ȱائȿ1999  ȳ.  
6. ȓ ÛȨبيȖالت ȿ ǦريȚالن ƙǣ ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž مارǮتȅɍا Ȩصنادي Ûȼǣاȿحممد د ȣرȉ1اÛ  ǥرȽالقـا  ȳɎدار السـ Û

  .Ƚ2004 ȳـ  ȿ1425 التوزيȿ Ȝ الترÛǦƤ  للȖباعȿ Ǧ النȊر
7.  ÛǦامعيƨالدار ا ÛǦندريȮȅɍا Ûحصائيɋا ȯɍتدȅɍا Ǜمباد Ûحممد علي حممد أمحد Ûȸحممد حس ȯاǮ2000امتȳ. 
  .Û2002 دار ȿائȰ للنȊرÛ نأموري Ƚادي كاȴș اƩسناȿيȕ Ûرȧ القياȃ اȩɍتصاديÛ عما .8
Ƚــ   Û1411 القاȽرÛǥ مȮتبǦ مـدǣوÛ ƃ  1د اɎȅɋميȓ ÛأمǥƘ عبد اللȖيف مȾȊورÛ اȅɍتǮمار Ž اȩɍتصا .9

1991 ȳ.  
10. ȓ ÛميɎȅǙ ورȚمن ȸم ȯمواɉمار اǮتȅا ǧركاȉ  ÛȻرǣوȅ ǳور مصباȹ1أ  Û نȿرȉاȹ Ǧالȅالر Ǧسȅǘم Û ǧȿƘǣ Û

  .Ƚ2004  ȳـ 1425
11. ȯوǣ.ǯ. ȓ Ûǒحصاɋا Ž Ǧليȿɉا Ǜبادƫا ÛȰويȽ4 Ûȼنائǣأ ȿ ايليȿ ونǱ دار ÛاȖمال Û1984ȳ. 
 .ǯ Û ȳ1  1999حلÛ مدȰǹ لنȚريǦ القياȃ اȩɍتصاديÛ اƨزائرÛ ديوان اȖƫبوعاǧ اƨامعيÛǦ تومي صا .12
13.  ÛǦامعيƨا ǧبوعاȖƫديوان ا Ûزائرƨا Ûتصاديȩɍا ȃالقيا ǦريȚلن Ȱǹمد Û1999تومي صاحل  ǯ Û ȳ2.  
14. ǦندريȮȅɍا ÛǦتصاديȩɍا Ǧالتنمي ȿ ȯاƫا ȃرا ȸويȮمي لتɎȅɋا ǡلوȅɉا Ûƙحسن ȸحس ǦليلǱ  ǧامعـاƨدار ا Û

 ÛǦصريƫ1990ا ȳ.  
15.  Û ǖدار النب Ûزائرƨا Û ǦميɎȅɋا ȣصارƫا Ûǥلعمار ȯاƤ1996  ȳ.  
16.  Û ǖدار النب Ûزائرƨا Û ȳɎȅɋا Ž ƃاƫا ȳاȚالن Ûǥلعمار ȯاƤ1996  ȳ.  
17. ȓ ÛǛارȩ ȰȮتصاد لȩɍا Ûعمر ƙ1حس ÛŸر العرȮȦدار ال ÛǥرȽالقا Û1417 ـȽ 1997 ȳ.  
18. ǣ ليمانȅ ȸǣ لفǹ Ǧسȅǘم ÛǦندريȮȅɍا ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مارǮتȅɍا ǧركاȉ Ûليمان النمريȅ ȸǣ صاحل ȸ

 ÛǦامعƨا ǡباȉ2000 ȳ. 
19. ȓÛميɎȅɋتصاد اȩɍا ȯأصو Û3ـــ ȨȊدم Û-  ȴدار القل Û ǧȿƘǣ– ǦاميȊالدار ال Û1420ـȽ 1999 ȳ.  
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رÛ دار ȽومǦ للȖباعȿ Ǧ النȊر ȿ التوزيـÛ Ȝ  رȉيد حيمران Û مبادǛ اȩɍتصاد ȿ عوامȰ التنميŽ Ǧ اÛ ȳɎȅɋ اƨزائ .20
2003 .  

21.  ǧزاȮرتƫمي اɎȅɋتصاد اȩɍا Ž Û يȑالسيد العو Ǩرفع–  Ȝمار  –التوزيǮتȅɍا– ȓ Û ƃاƫا ȳاȚ1الن  Û ـرȖȩ Û
  .Ƚـ  1410دار الȮتǢ القȖريÛ Ǧ الȊركǦ العرǣيǦ اɍفريقيǦ للتوزيǣ ȜاȢƫرȉ Û ǡعبان 

22. ɋا Ǧالتنمي ȣمصر Ûصريƫا ȨرفيȓÛȬالبن ȿ ǥائدȦال ȿ اǣالر Ž ǥديدǱ Ǧلȿحما ȿمي أɎȅ3   Ǧسـȅǘم Û ǧȿƘـǣ Û
 Û Ǧالȅـ 1407الرȽ1987  ȳ . 

23.  ȫالبنو Û عبد الرمحان Șرمضان حاف–    Ǧصـرفيƫا ǧɎعـامƫا–  ȓ Û ƙ1التـام    Û ȳɎدار السـ Û ǥرȽالقـا Û
  .Ƚ2005  ȳـ 1425

24. ȳأ Ǵǣمار معيار الرǮتȅɎل Ǵا أصلȾأي ÛƑǲقȖنȩ رȾȚامر مȅ ȓ Û ǥائدȦ1معيار ال    Ǧـالȅالر Ǧسـȅǘم Û ǧȿƘǣ Û
 Û نȿرȉاȹ1425  ـȽ2004 ȳ.  

25. ȓ ÛǦƵساƫا ǧركاȊلل ǦميɎȅɋا Ǧالتمويلي ǧاȿدɉا Ûمحود ȸامي حسȅ2 Û  ȴـȩر ǬƜ38   ـدȾعƫا ÛǥـدǱ Û
 ÛǦمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣالتدري ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋـ 1419اȽ1998  ȳ.  

 .   Û1993ȳ اƨزائرÛ ديوان اȖƫبوعاǧ اƨامعيÛǦ 2اد القياȅيȅ ȓ ÛلȦادȿر دȿمينيÛȬ اɋحصاȿ ǒاȩɍتص .26
27. ȓ ÛǦميɎȅɋا ȫللبنو ȰǱɉا Ƙصȩ Ȱالتموي Ƞوير صيȖت Ûاصرȹ ليمانȅ1 Ǧردايȡ Û-    Û Ǧيـǣالعر ǦبعـȖƫا Ûزائرƨا

  .Ƚ2002  ȳـ 1423
28.  Ûǧالقرارا ǽاơا Ž Ȱǹي مدȅتصاد القياȩɍا Ûحممد عبد العزيز ƘƧǦندريȮȅɋتاȮم Û Ǧبțعاȉɋر  اȊالن ȿ ǦباعȖلل

 ÛȜالتوزي ȿ1997.  
29.  Û Ǧيǣالعر ǦضȾدار الن Û ǧȿƘǣ Û ȫالبنو ȿ النقود Û Ǧريصȩ ȃي تادرǶـ  1404صبȽ1984 ȳ.  
30. Û Ǧامعƨا ǡباȉ Ǧسȅǘم ÛǦندريȮȅɍا ÛǦميɎȅɋا ȫالبنو Û يدƭ ǒياȑ 1997 ȳ.  
العمالȿ ǦالدÛȰǹ اƨزائرÛ ديوان اȖƫبوعاƠ  ǧديد مستوȑ– Ɂياƭ ǒيد اƫوȅويÛ التǶليȰ اȩɍتصادي اɎȅɋمي  .31

 Û Ǧامعيƨ1990ا  ȳ. 
32.      ÛǦامعيـƨا ǧبوعـاȖƫديـوان ا Ûزائرƨا ÛليȮتصادي الȩɍا ȰليǶـ الت Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ûويȅوƫيد اƭ ǒياȑ

1992 ȳ.  
33. Ƚالقا ÛƑȅحما ȿ داريǙ ورȚمن ȸم Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȿ ȫالبنو Ž ǧماراǮتȅɍا Ûȧحممد رز ȯعاد  Ǧيبـȕ دار Û ǥر

 Û Ǧالعلمي ǧيزاȾǲالت ȿ Ȝالتوزي ȿ رȊ2004للن  ȳ.  
34. ȓ Û ǥعاصرƫا ǦميɎȅɋا Ǧتصاديȩɍا ǧبيقاȖالت Û1ـــــــ ǯÛ1   ȿ ǫـوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ Û

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣـ 1426التدريȽ2005  ȳ.  
35. ȓ Û ǥعاصرƫا ǦميɎȅɋا Ǧتصاديȩɍا ǧبيقاȖالت Û1ـــــــ Ûǯ2   ȿ ǫـوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ Û

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣـ 1426التدريȽ2005  ȳ.  
36. ȓ Û ȴالسل ǦȢصيǣ الزراعي ȰويƢ Ž Ǧيȹالسودا ȫالبنو ǦǣرƟ Û1ــــــ  ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱÛ

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣالتدري ȿ1418 ـȽ1998  ȳ.  
 Ɵ (ȓ Û1 Ûرǣ ǦǣعȐ اƫصارȣ السوداȹيǦ(ناعي ȿفȨ صيȠ التمويȰ اɎȅɋميǦـــــــƢ ÛويȰ القȖاț الص .37

ȴȩر ǬƜ 47  Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣالتدري ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ Û1418 ـȽ1997  ȳ.  
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38.  ÛȧȿرȊدار ال Ûعمان ÛǦبيقيȖالت ȿ Ǧداريɋا ȳللعلو ǒحصاɋا Ûيȿيد البلداŎميد عبد اƩ1997عبد ا ȳ. 
Û اƫنصورÛ ǥ دار الوفاǒ للȮتاȿ Ǧǣ النȊر ȿ 1بد اƩميد ȡزاÛ ƃ حوȯ اƫنǰȾ اɎȅɋمي Ž التنميǦ اȩɍتصاديȓ Û Ǧع .39

Û Ȝـ  1409التوزيȽ1989  ȳ.  
40. ȓ Û ǦميɎȅɋا Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȿ ȫالبنو Ž ǦرعيȊال Ǧǣاȩالر ȿ مارǮتȅɍا Ûميد حممود البعليƩ1عبد ا  Û ǥرȽالقا Û

  .Ƚ1991  ȳـ 1411موǱǽيǦ للȖباعÛ Ǧ دار التوفيȨ الن
41.  ÛǦامعيƨالدار ا ÛǦندريȮȅɍا Ûȫالبنو ȿ النقود ǧتصادياȩا Û2003عبد الرمحان يسري أمحدȳ .  
42.  ÛǦامعيƨا ǧبوعاȖƫديوان ا Ûزائرƨا Ûتصاديȩɍا Ȝȩللتو ǦحصائيǙ ȧرȕ ÛŸراȉ 2000عبد العزيزȳ. 
  .2002ȳيÛǦ اȮȅɋندريÛǦ الدار اƨامعيǦ اƨديدÛǥ عبد الȦȢار حنȦيÛ أȅاȅياǧ التمويȿ Ȱاɋدارǥ اƫال .43
44.  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȿ ȧواȅɉا ÛȌȩرياȩ ǦيƧر ÛيȦار حنȦȢعبد ال– ǦاريƟ ȫنوǣ-Ǧاليƫا ȧراȿɉا ȧواȅأ-  ǧـركاȉ

 ƙالتام–  ÛǦامعيƨالدار ا ÛǦندريȮȅɋا ÛمارǮتȅɍا ǧركاȉ2001 ȳ. 
  .ȳ  1997صاديǦ الȮليÛǦ اȮȅɋندريÛǦ الدار اƨامعيǦ للȮتÛǢ عبد القادر حممد عبد القادر عȖيÛǦ النȚريǦ اȩɍت .45
عبد القادر حممد عبد القادرȕ Ûرȩ ȧياȃ العȩɎاǧ اȩɍتصاديǦ مȜ تȖبيقاǧ علـɂ اƩاȅـǢ اɍلȮتـرÛƆȿ دار     .46

 ÛǦندريȮȅɍا ÛǦصريƫا ǧامعاƨ1990اȳ. 
47. ɍا ǧالقرارا ǽاơɍ Ǧتصاديȩɍا Ɂȿدƨا ǧاȅدرا ÛميدƩعبد ا ǢلȖƫعبد ا Ǧامعيƨالدار ا Û ǦندريȮȅɍا Û ǦماريǮتȅ
 Û2003  ȳ. 
48. ǦميɎȅɋا Ȱالتموي Ƞصي Ȩفȿ الصناعي țاȖالق ȰويƢ Ûر امحدȮǣاǣ مانǮع)Ǧيȹالسودا ȣصارƫا Ȑعǣ ǦǣرƟ (ȓ Û1 Û 

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣالتدري ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ1418 ـȽ1997  ȳ.  
Ž ǧ اȩɍتصاد اɎȅɋمي ȿ اƫعامǧɎ اƫعاصرÛǥ اȮȅɋندريÛǦ الȊركǦ اȅɋـɎميǦ  علي حسȸ عبد القادرÛ دراȅا .49

 ÛǧبوعاȖـ  1401للمȽ1981  ȳ.  
50.  ÛǦامعيƨا ǧبوعاȖƫديوان ا Ûزائرƨا ÛǧنياǶنƫا Ȩتوفي ȿ ǒحصاɋا Û2000علي لزعرȳ.  
51. ȓ ÛليȮتصادي الȩɍا ȰليǶالتÛريǺ3عمر ص ÛǦامعيƨا ǧبوعاȖƫديوان اÛزائرƨاÛ2000ȳ.  
52.  Û Ǧامعيƨا ǦقافǮال Ǧسȅǘم Û ǦندريȮȅɋا Û ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž ǫوƜ Û يȿراȦȮحممود ال ȣ2000عو  ȳ. 
53. ȣ.ȃ. Ǧتصاديȩɍا ǯǽالنما ÛƗيȿعلي حممد تقي القز Ǣتعري Ûديواندادايان Ûرائرƨا ÛǦيƫالعا  ÛǦامعيƨا ǧبوعاȖƫا

1992ȳ. 
54. ȓ ȴȩر ǥȿدȹ Ȝائȩȿ ÛȳɎȅɋا Ž Ǧالتنمي ȰويƢ Ƞصي Ûعزي ƙري حسǺ1ف  ÛŸر العـرȮȦدار ال ÛǥرȽالقا Û1417 

  .Ƚ1997 ȳـ 
55.  Û Ǧامعيƨا ǧبوعاȖƫديوان ا Ûزائرƨا Û يȅتصاد القياȩɍا ǦريȚȹ Û ȯاƤ يǹȿ1993فر ȳ.  
56.  ǦبيقيȖت Ȱعم ǦȖǹ Ȝم ȳɎȅɍا Ž Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Û عمانȹ ري أمحدȮف  Û ȰامـȮمي متɎȅǙ تصاديȩا ȳاȚلن
ȓ1Û ȴمي دار القلɎȅɍا ǢتȮƫا Û Ÿد  ǧȿƘǣ Û1405  ـȽ1985  ȳ.  
57. ȓ ÛميɎȅɋا ȼقȦال Ž ȼȖǣواȑ ȿ ȼامȮمار أحǮتȅɍا Ûوȹاȅ ɂȦȖمص ǢȖȩ1Û    ȿ ـرȊللن ȄـائȦدار الن Ûعمان

 Û Ȝـ  1420التوزيȽ2000 ȳ.  
58.  ȓ ÛǦميɎȅɋا ȫالبنو ÛيƘضƪأمحد ا ȸر3حمسȽالقا Û ÛȜالتوزي ȿ رȊللن ȫايترا Ûǥ1420  ـȽ1999ȳ. 
59.  ÛǡتاȮلل Ǧنيȕالو Ǧسȅǘƫا ÛǥرȽالقا ÛميɎȅɋا Žصرƫا ȳاȚالن Ûǯراȅ 1989حممد امحد  ȳ. 
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Û اƨزائرÛ اȅǘƫسـǦ الوȕنيـǦ   )مǮاȯ اƨزائر ( حممد ǣلقاȴȅ حسŏ ȸلوÛȯ اȅɍتǮمار ȮȉǙ ȿاليǦ التوازن اȾƨوي  .60
 ÛǡتاȮ1990لل  ȳ.  

61.  ÛȯɎǱوǣ حممد Û ǡتاȮلل Ǧنيȕالو Ǧسȅǘƫا Û زائرƨا Û ǦميɎȅɋا ȫ1990البنو ȳ.  
62.  ÛرȊللن ǥديدƨا Ǧامعƨدار ا ÛǦندريȮȅɋا Û تصاد النقديȩɍا Ûيدارȿ1998حممد د ȳ.  
63. ȓ ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا ǒوȑ Ž ǦميɎȅɋا ȯȿالد Ž رȉباƫا ƑنǱɉمار اǮتȅɍا Ûعبد ǃ1حممد عبد العزيز عبد ا  Û

  .Ƚ2005  ȳـ   1425النȦائȄ للنȊر ȿ التوزيÛ Ȝ  عمان Û دار
64. ȓ Û ȳɎȅɋا Ž ǥدراɍا Ûيȅميد مرƩحممود عبد ا ÛعيƎال ǃ2حممد عبد ا  ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ Û

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣـ 1422التدريȽ2001  ȳ.  
65. ȓ Ûȯماƨا ȴنعƫمي2حممد عبد اɎȅɋتصاد اȩɍا Ǧوعȅمو ÛرȽالقا Ûǥ   Ûصـريƫا ǡتـاȮدار ال Û1406   ــȽ

1986  ȳ.  
66. ȓ Û رȮȅ يد حممدȅ ǦƤتر Û راǣاȉ ا 2حممد عمرȚȹ وƲ Ûȳ  ȯقدي عادȹ ) Ǧȅالسيا ȿ ȣصارƫا ȿ للنقود Ǧȅدرا

  .Ƚ1990  ȳـ  Û1410 اƫعȾد العاƫي للȮȦر اɎȅɋمي ȳ ȿ ( Û ا(النقديȑ Ž Ǧوǒ اÛ ȳɎȅɋ فرǱينيا 
ȳ ȿ ( Û ا(Û اȿ ȳɎȅɋ التǶدي اȩɍتصـادي Û فرǱينيـا   1زƘȽ السمȾوري ȓ Ûحممد عمر ȉاǣرا Û ترǦƤ حممد  .67

 Û ميɎȅɋر اȮȦي للƫد العاȾعƫـ  1412اȽ1996  ȳ.  
68. Ûعبد العزيز Ȭلƫا Ǧامعƛ العلمي ȄلŎا ÛǥدǱÛǦمɎȅ امحد ȸديǣعا ǦƤترÛصديقي ǃا ǥاƲ حممد) ǧد. (  
ɎȅميÛ اƠɍاد اɎȅɋمي العـاƫي للمنȚمـاǧ الǣɎȖيـŽ    Û Ǧ اȩɍتصاد اǦ ɋحممود أǣو السعودȖǹ Ûوȓ رئيسي .69

 Û ȰيصȦال ǦبعȖم Û ǨويȮال ) ǧ د.  (  
 .1996ȳاƬاȹسيÛ مقدمȕ Ž Ǧرȧ القياȃ اɋحصائي اȅɉلوȿ ǡالنȚريÛǧȿƘǣ ÛǦ الدار اƨامعيÛǦ  دƯتار حممو .70
71. Ž ماريǮتȅɍالقرار ا Û Ȱايȕ السيد ȯكما ɂȦȖمص  ȼقȦي ال ǦميɎȅɋا ȫي البنوȉباȡ ȜǣاȖم Û اȖنȕ ÛميɎȅɋا
 Û1419  ـȽ1999  ȳ.  
72. ȓ Û ميɎȅɋا ȳاȚار النȕǙ Ž Ǧتصاديȩɍا Ǧȅالسيا ÛفǶȩ رǾ2من  Ǣالتدري ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ǥدǱ Û

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭـ 1422للبنȽ2001  ȳ.  
Ǳ ÛدÛ ǥ اƫعȾد اȅɋـɎمي   Ơ(ȓ Û3ليȰ فقȾي ȿ اȩتصادي( منǾر ǶȩفÛ مȾȦوȳ التمويŽ Ȱ اȩɍتصاد اɎȅɋمي  .73

 Û Ǧمي للتنميɎȅɋا Ȭللبن Ǣالتدري ȿ ǫوǶـ 1425للبȽ2004  ȳ. 
74.  Ûȣعارƫا ǥǖȊمن ÛǦندريȮȅɋا ÛȰمصادر التموي ȯاƭ Ž ǬديƩر اȮȦال ÛنديȽ ȴيȽراǣǙ Ƙ1998من ȳ.  
75. ǡباȉ Ǧسȅǘم ÛǦندريȮȅɋا Ûيȅتصاد القياȩɍا Ǜمباد Ž Ǧمقدم ÛȴيȽراǣǙ ǢيƱ ǃا Ǧعمȹ  ÛǦامعƨ2002اȳ. 

 ǧɍقاƫا ǧاȿالند ȿ:  
1.  Ûǥدȡ وǣمار" عبد الستار أǮتȅɎمي لɎȅɋا ȼيǱالتو" Ǧلƭ ÛميɎȅɋالعدد االقتصاد ا Û173  رȊع Ǧامسƪا Ǧللسن

 ǥرǹɇا Ȝيǣر Û1416  بتمرȅ ـȽ1995  ȋ ȋ Û ȳ58 65 .  
2.  Ûـــــــــ " Ǧلƭ ÛمارǮتȅɎمي لɎȅɋا ȼيǱميالتوɎȅɋااالقتصاد ا Û 175لعدد  Ǧامسƪا Ǧللسن

 ǥرǹɇا ɁادƤ Û رȊ1416ع  Ǝوفمȹ ـȽ1995  ȋ ȋ Û ȳ58 65 .  
3.  Ûـــــــــ " Ǧلƭ ÛمارǮتȅɎمي لɎȅɋا ȼيǱميالتوɎȅɋالعدد االقتصاد ا Û169  Ǧامسƪا Ǧللسن

 ȳحمر Û رȊ1416ع  ȼيȹـ يوȽ1995  ȋ ȋ Û ȳ60 67 .  
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4.  Û ارȖالص" منصف ت ȿ زائريƨا Žصرƫا ȳاȚالن Ǧلƭ ÛǦيȹȿترȮلɋا ǦفƘيةȹساȹɋالعدد العلوم ا Û02  وانǱ Û
2002  ȋ ȋ Û ȳ185 198 . 

عȊر  الǮالÛǬ العدد مناالƭ ÛلǦ "اɎȅɋميصاد تȩاȑɍواȊȹ Ȕǣاȓ القȖاț اƪاÛ " Ž ȋ اƫوƂ بدȉورƶي عد ȅي .5
 . Ƚ129  192ـ ȋ ȋ Û  1417مضان Û ر

للسنǦ اƪامسǦ عȊر Û171  Û العدد االقتصاد اɎȅɋميƭ ÛلǦ "داصتȩɍاȴ لعالتوǱيȼ اɎȅɋمي ل" Û حممد صǶري .6
 ɁادƤɉاƂȿ 1416  ـȽرǣ1995 أكتو  ȋ ȋ Û ȳ18 21 .  

 للسنÛ171 Ǧ العدد االقتصاد اɎȅɋميƭ ÛلǦ "اȳɎȅɋ معايƘ اȅتǮمار اɉمواÛ " Ž ȯ أمحد مصɂȦȖ عȦيȦي .7
 Û رȊع Ǧامسƪا ɁادƤɉاƂȿ 1416  ـȽرǣ1995 أكتو ȋ Û ȳ  ȋ44 48.  

 ǧلتقياƫا ȯأعما Ž ǧاȅدرا:  
 ǧحاȿرȕɍا ȿ Ȱائȅالر:  

 Û Ȱبيȹ ǦȊميعائɎȅور إȚة النقدية و املصرفية من منȅة السياȅدرا Ûزائرƨا ǦامعǱ ÛǥورȊمن Ƙȡ ƘستǱما Ǧالȅر Û
 Ǧامعيƨا Ǧ2001 - 2000السن .  
 Ûعدȅ يƎȕميɎȅɋدور اجلهاز املصريف يف االقتصاد اƘستǱما Ǧالȅر Û Ǧامعيƨا Ǧالسن Ûزائرƨا ǦامعǱ ÛǥورȊمن Ƙȡ 

2000 - 2001 ȳ.  
 Ûعلي ȸǣ زȿلعزǣ Ƀكر االقتصادȦر و الȍاملعا Ƀكر االقتصادȦال ƙǣ ة النقدية واملصرفيةȅة للسياȹة مقارȅدرا

  .Û1993  - 1994 ȳ رȅالǦ ماǱستƘȡ Ƙ منȊورǱ ÛǥامعǦ اƨزائرÛ السنǦ اƨامعيǦ اɎȅɋمي
 ÛǦبيلȹ ǡوȩالنعر ȫاطراȹوȅ ية لشركةȅة قياȅمار دراǮتȅɎسرة لȦامل ǯǽ1997-1980( ما ( ƘستǱما Ǧالȅر Û

 Ǧامعيƨا Ǧالسن Ûزائرƨا ǦامعǱ ÛǥورȊمن Ƙȡ1998 - 1999 ȳ.  
 Ûحممود فوزي Ÿعوȉ و ǡبوƩية اȹعاوǩ الةǵ Ȥللتصني ǯǽوƴ ناءǣ وƲ ور التحليل العاملي ـȚالنسب املالية من من

  .Û1997 - 1998 ȳ رȅالǦ ماǱستƘȡ Ƙ منȊورǱ ÛǥامعǦ اƨزائرÛ السنǦ اƨامعيǦ قلة ـاƪضر اجلافة ور
 Ûي حممدȉا و التحكم فيهاللوőطورǹ قييمǩ Ûالبنكية ȏالقرو Ûطار املصرفيةǹɉا ÛǥورȊمن Ƙȡ ƘستǱما Ǧالȅر Û

 Ǧامعيƨا Ǧالسن Ûزائرƨا ǦامعǱ2001  - 2002 ȳ.  
 ǧاȿالند:  

ǃحممد عبد ا ǥȿدȹ Ȝائȩȿ ȿ ǫوǶمي للبɎȅɋد اȾعƫا Û ȳɎȅɋا Ž ǥدارɋاÛ يȅميد مرƩحممود عبد ا Û عيƎال 
ȓ2 Û 1411صȦر ȳ26-30  19/09/1990-15(التدريǢ للبنȬ اɎȅɋمي للتنميǣ Ǧالتعاȿن مǱ ȜامعǦ اɍزȽر

  .Ƚ2001  ȳـ  1422
ǦنبيǱɉا ȜǱراƫا :  

 Ȅالقوامي:  
1. Ahmed Silem , Jean-Marie Ambertini, Lexique d'économie,6 édition , 

DALLOZ , 1999.  
ȜǱراƫا:  

1. AMMOUR BEN HALIMA , PRATIQUE DES TECHNIQUES BANCAIRES   
( REFERENCE A LALGERIE ) , ( ALGER , EDITIONS DAHLAB , 1999 ). 
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  :املقدمة 
                   ȿ ـانȮم ȿ زمان ȰȮصاحل ل ȿ ÛȰكامȿ Ȱامȉ ȸدي ȳɎȅɋو أن اȽ ȻارȮȹǙ ȸȮƹ ɍ ما

قȾـاǱ  ÛǒتȾاد العلماȿ ǒ الȦا ȸȯɎǹ ممساير لȰȮ تȖور يعرفȼ اȹɋسان Ƥ ŽيǱ ȜواǢȹ حياتǾȽ ȿ Ûȼا 
فوȑعوا أș ȿ ȄȅـواȮƠ ȔǣـǦ...   ȴاȩɍتصاديȿ Ǧ الǮقافيالسياȅيȿ : ÛǦالƔ مسƤ ǨيǱ ȜواǢȹ حياتنا

ȿ ت تصرفاتناɎنامعام.  
         ȿ  ǒواȅ Ǧتصاديȩɍا ǧɎالتعام Ȭي تلȽ Ǧريعȅ ȿ ǥƘكب ǧاƘȢت Ǩعرف Ɣال Ǣȹواƨا ȴȽأ ƙǣ ȸم

Ƙȅ Ž التنميǦ مȴȾ  لعǢ دȿرȿ Ǧ الƔ تاƫاليǧ اƫعامǦɎ الƔ يقوŏ ȳا الȦرد أȿ اȅǘƫسǦ أȿ الدȿلǹ ȿ ÛǦاص
 Ǧتصاديȩɍتصادي اȩا ȓاȊȹ Ȱك ǒفورا ÛǥياƩا Ǣعص ȰȮȊت Ǩمازال ȿ Ǩȹالنقود كا ȿأ ȯاƫفا ÜȜتمǲللم

Ȼارƣɋ ŽاȮال ȯاƫتوفر ا ȸد مǣ ɍ.  
         ǹ ȸور مȖالتȿ النمو ÛǦيȽالرفا ȨقيǶتǣ Ȝتمǲللم Ǵيسم ǴǱمار الناǮتȅɍفا  Ǣاد مناصـƶǙ ȯɎ

تمويȻǾȽ Ȱ اȅɍتǮماراǧ لɍ ȿ Û يتǖتǾȽ ɂا ǣ ɍǙتوفر التدفقاǧ اƫاليǦ ...العمƠ ȿ Ȱسƙ اƫستوɁ الصǶي
 ȣرȕ ȸم ȿأ źاǽ ȰويƢ ونȮفقد ي ÜاȽتلف مصادرơ Ɣال ȿال ȫبنوǄɎǮم.  

          ÜǦتصاديȩɍا Ǧالعملي Ž ȯفعا ȿ ȴȾر مȿد ȫن للبنوɉ ȿɍا ȸم ƘǮȮال ɂȖأع  ƙسـلمƫا ƙتصاديȩ
Ɂرǹɉا ȫالبنو ƙǣ ȿ اȾينǣ ȼلɎǹ ȸم ȧرȦȹ ÜǦميɎȅɋا ȫللبنو ȋاǹ ȳاȚȹ Ȩلǹ Ž ȴȽدȾǱ Ȱك.  

           ȸمـ Ȼتيارǹا ȴفت Ûزائرƨا Ž دǱتواƫمي الوحيد اɎȅɋا Ȭزائري البنƨا ǦكƎال Ȭنǣ اعتبارǣ ȿ
 Ȱالتموي ǧحمددا Ǧȅدرا Ǧلȿحما ȰǱاŽ ǦميɎȅɋا ȫالبنو.  

  : الية البحثإشك
         ƃالتا ȯاǘالس ȯɎǹ ȸم ǦاليȮȉɋا ȻǾȽ ديدƠ ȸȮƹ نǽǙ:  

  Ǧـȅياȅ Ȕلضب Ȱفضɉا ǯǽو النموȽ ما ȿ Ý زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ Ɂمار لدǮتȅɍا ȰويƢ ǧي حمدداȽ ما
   ǦرعيـȦال ǦلǞـȅɉا ɂعل ǦǣاǱɋا ȸد مǣɍ ȯاǘا السǾȽ ɂعل ǦǣاǱɌل Ý ǦكƎال Ȭنǣ Ž ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ

Ǧالتالي : Ý ȼويلƢ ȧرȕ يȽ ما ȿ ÝمارǮتȅɍا ȳوȾȦو مȽ ما  
Ƚ وما ȿ Ý Ɂرǹɉا ȫالبنو ƙǣ ȿ ȼينǣ ȧرȦال ɂلǲيت ȸأي ȿ Ý ميɎȅɋا Ȭالبن     ȼويلـƢ Ƞـي صـيȽ ما

 Ý مارǮتȅɎل  
  : فرȑياǧ البحث

     - ȼǣ ȳللقيا Ȕǣواș ȿ ǧمار حمدداǮتȅɎأن ل.  
     - ȅ Ȕضبǣ Ǵي يسمȅياȩ ǯǽوƴ Ǧȡصيا ȸȮƹ ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ Ǧȅيا.  
     -  ȫالبنو Ž مارǮتȅɍن اǙميɎȅɋا Ǧالتقليدي ȫالبنو Ž ȼمن ǦيǣǽاǱ رǮأك Ǧ.  
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ȼيتƵوع وأȑتيار املوǹا ǡباȅأ:  
لعȰ أȴȽ مƎر ǱعلƗ اǹتار ǾȽا اƫوȑوȽ țو ƠقيȨ رȡبǽ ǦاتيȦȹ Ž Ǧسي ƪدمـǦ اȩɍتصـاد    -         

ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ǧاصǹ ميɎȅɋا   ȿ Ǧـيȑالريا ǧاȿدɉا ȜيـƤ ǡتيعاȅɍ ȫالبنو ȻǾȽ ǦيȹاȮمǙ رازǣǙ ȿ Û
ǦليليǶالت.  
  .Ȋعور ƵǖǣيǦ اƫوȑوȿ ț حماȿلǦ دراǦȅ متواȑعǦ لȼال -         
  .ǙمȮاȹيǦ البǾȽ Ž ǬǶا اƫوȑوȿ Ûț التوصƂǙ Ȱ حلوȸȮƹ ȯ تȖبيقȾا Ž اƫيدان -         
         - Ž ǬǶالب Ȍقȹ ȿ țوȑوƫا Ǧǭحدا Ȝيȑواƫا ȻǾȽ.  

 ȿǦيƵأ ȸمȮت  ǬǶا البǾȽ    Ǣـاليȅɉا ȨبيـȖت Ǧلـȿي حماȽȿ ǬǶا البǾȽ ȯɎǹ ȸم ǥوǱرƫا ǥائدȦال Ž
 Ǧيȑي " الرياȅتصاد القياȩɍا " ɂعمعلǧɎام ǦميɎȅɋا ȫالبنو.  

  :أȽداف البحث 
         ȿ ميɎȅɋا Ȭالبن ǦȖȊȹأ Ȑبعǣ التعريف ȿ ȼرفȕ ȸم Ǧستعملƫا Ǧاليƫا ǧاȿدɉا   Ǵـيȑتو Ǧلȿحما

  Ǧاليـƫا ǧي للعملياȅياȩ ǯǽوƴ ǒناǣ Ǧلȿحما ȬلǾك ȿ Ûȫالبنو ȻǾȽ Ɂماري لدǮتȅɍالقرار ا Ǧعملي Ȱمراح
  .الƔ يقوŏ ȳا البنȬ اɎȅɋمي

  :املنهǰ املستǺدم
          ÛǦȅالدرا Ȱحم țوȑوƫا ȯحو ǦاملȊال Ǧȕحاɋا ȰǱا ȸي مȦالوص ǰȾنƫا ɂا علȹاعتماد ȬلǾك ȿ

 ǰȾنƫا ɂعل  ȿ ǦيـȹǓالقر ǧياɇا ȯɎǹ ȸمي مɎȅɋتصاد اȩɍا Ȍصائǹ Ȑعǣ ناȖتنبȅǙ ȸأي Üيȕتنباȅɍا
ÛǦالنبوي Ǭحاديɉي  اكم اȑالريا ǰȾنƫتعملنا اȅتصادي " اȩɍا ȃالقيا ȰليƠ " ǒناǣ Ǧلȿحما ȯɎǹ ȸا مǾȽȿ

نـوƴ  ȫوǯǽ القياȃ اȩɍتصادي ǽ ȿلȢǣ ȬرȾșǙ ȏار ȕǙار رياȑي ȩ ȿياȅي يضبȔ عمليǦ توșيـف الب 
ǦميɎȅɋل ا ȯمواɊ.  

 ǧـاǣالصعو:  
لعȰ أȴȽ مȮȊلȽ Ǧي Ǳȿود ǣنȿ Ȭحيد Ž اƨزائر يتعامȕ ȰبقاǄ للȊريعǦ اɎȅɋميƞ ǦعǹǓ Ɩر  -         

ǧحيد للمعلوماȿ ود مصدرǱȿ.  
Ǧ الدراȅاǧ الساǣقǾƬ Ǧا اƫوȑوȹ ȿ ÛțقŽ Ȍ اƫراǙ ȿ ȜǱن Ǳȿدǧ فǮمǦ صـعوǦǣ  كǾلȩ Ȭل-         

Ʃا Ž ǥƘاكبȾعلي ȯصو.  
  :مرجعية الدراȅة

            ȿ ǢتـȮال Ž نـاǮǶفب ÜǬǶالب țوȑوƞ عيدǣ ȸم ȿأ Ǣريȩ ȸم Ǧصل ȼل ȸم Ȱك ɂا علȹاعتمد
   ǬـǶالب țـوȑمو ȸار عȮأف ȴƬ ȸيǾال ǥǾاتȅɉا Ȑبعǣ اتصلنا ȿ ÛǧɎŎا ȿ ǧرياȿالد ȿ ǧكراǾƫا

ȴőاȾيǱتو ȿ ȴȾǶنصائǣ اȹادȦيɋ               .  
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  :الدراȅةǵدود 
          ǥرȽاș ȴȾف ȯɎǹ ȸتصادي مȩɍا Ǣȹاƨا Ž ȰǮيتم ȯȿɉا Ǣȹاƨفا ÜǢȹواǱ ǦǭɎǭ Ǧȅالدرا ȻǾƬ

اȅɍتǮمار ȿ التمويǾȽ ȿ Ȱا مȯɎǹ ȸ أراǒ اȩɍتصاديȿ ƙ اȮȦƫريȿ Ûȸ اƨاǢȹ الǮاȽ Ɔو ǱاǢȹ فقȾـي  
ȻǾƬ Ǧاليƫا ǧاȿدɉا ȴȽأ ȿ ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ǧȅلنا دراȿحا ȼلɎǹ ȸم Ǭحي   ǬالـǮال Ǣȹاƨأما ا Ûȫالبنو

 ȯɎǹ ȼا كلǾȽ ȿ ÛǦميɎȅɋا ȫالبنو Ž مارǮتȅɍا ȰويƢ ǧدداǂ ǯǽوƴ ǒناǣ Ǧلȿحما ȯɎǹ ȸي مȅياȩ وȾف
 ȸم ǥمتدƫا ǥترȦ1992ال  Ǧايȡ ƂǙ2005.  
  :ǹطواǧ البحث

          ɂعل ǦǣاǱɌل ȿɋالاȮȉǦح يȿرȖƫاǦ  ƂǙ Ǧȅالدرا ȻǾȽ سمناȩƙǣاǣ و الǶالن ɂعل ƃتا:  
  :ȯ علɂ الȰȮȊ التاƃالباǡ اȩȿɉسمنا 

-  ȯȿɉا ȰصȦال : ȸم Ȱك ȳوȾȦم ƂǙ ȼلɎǹ ȸنا مȑتعرȿ مارǮتȅɍا  ȴȽأ ȿ ȼفي ǥرǭǘƫا Ȱالعوام ȿ ȼأصناف
  .تمويȮȉǙ ȰاليǦ التعرȑنا فيƂǙ ȼ النȚرياǧ الƔ تناȿلتÛȼ أما اƫبǬǶ الǮاƆ ف

- ƆاǮال ȰصȦنا  :الȩرȖت ȼفيȫالبنو Ǧȅدرا ƂǙ ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ȱș Ž مارǮتȅɍا ȰويƢȿÜ  Ž رحناȊف
ƫمياɎȅɋا Ȭالبن ȳوȾȦم ȯȿɉا ǬǶب ȼواعȹأ ȿ ȼلȮيȽ ȿ ƂǙ ناȑتعر ƆاǮال ǬǶبƫا Ž ȿ Û ǧحمددا ȰويƢ

مȯɎǹ ȸ مȾȦوȳ كȰ مȸ اȅɍتǮمار ȿ التمويȿ Ȱ صـيȿ ȼȢ حمدداتـǦ    Ž ȼاɎȅɋميبنوȫ اȅɍتǮمار Ž ال
    .اȩɍتصاد اɎȅɋمي 
ǆفق ƆاǮال ǡسمأما الباȻنا ƙفصل ƂǙ:  

مراحȰ اơـاǽ   تقدƇ البنȿ Ȭ :التالƙ  بƙǮǶمȯɎǹ ȸ اƫأحاȕنا ǣالبنȬ حمȰ الدراǦȅ : اȯȿɉصȦ Ȱال -
Ȼرارȩ  مارǮتȅɎل ȼويلƢ Ƞصي ȿ.  

-  ƆاǮال ȰصȦنا : الȑتعر ȼفي ǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧيȅالقيا Ǧȅالدرا ƂǙƫا ȯɎǹ ȸمƙǮǶب   ƙالتـال:   Ƙـȅ
ǯǽالنمو ǒناǣ ȿ Ǧيȅالقيا Ǧȅالدرا.  

          Ƙǹɉا Ž ȿ ǬǶا البǾȽ ȸموعتضمƭǦ  ǥمساعد ȿ ǦƵا مساȽراȹ ǧالتوصيا ȿ ǧتراحاȩɍا ȸم
Ǧȅدرا Ȱو حمȽ يǾمي الɎȅɋا Ȭالبن Ɂمار لدǮتȅɍا ȰويƢ Ž Ǣرار صائȩ ǽاơا Ž.  
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 ȯوɉا ǡالبا:  
  Ǯمار و إشكالية Ƣويلȼ االȅت :لȦصل اɉوȯ ا

         ȸم Ȱك Ȍơ Ɣال ȴيȽاȦƫا Ȑعǣ ȳقدȹ ينا أنǖنا ارتǮƜ Ǧدايǣ Ž  :  ȸيǾـȾف ÜȰالتموي ȿ مارǮتȅɍا
     Ȑعـǣ تعـاريف ȴـȽأ ɂعتماد علـɍاǣ Ǆبعاȕ اǾȽ ȿ Ûتناȅلدرا ǦريȚالن ǥن القاعدɎȮȊي ƙǶلȖصƫا

د ǹصصنا اƫبǬǶ اȾȦƫ ȯȿɉوȳ اȅɍتǮمارÛ أمـا  اȩɍتصاديȿ ƙ الباحȩ ȿ ÛƙǮد تناȿلناȽا Ž مبÜƙǮǶ فق
 țȿفر ȿ ǢالȖم ƂǙ ƙǮǶبƫا ȸيǾȽ ȴتقسي ȬلǾك Ź دȩȿ ÛƆاǮال ǬǶبƫا Ž اȽلناȿفقد تنا ȼويلƢ ǦاليȮȉǙ

 ȰصȦا الǾȽ ǦصɎǹ ȰǮƢ ǦƢاǹ Ƈتقد Ƙǹɉا Ž ȴليت ÛǬǶمب Ȱك ǦǱحا Ǣحس.  
 ȯوɉمار:املبحث اǮتȅاال  

ليǦ يتƬɎǹ ȴا تȢȊيȰ أمواƯ ȯتلǦȦ اƫصادر Ư Žتلف اŎاǧɍ لȦترǥ معينǦ مȸ عمȽو  االȅتǮمار         
اƠ ȰǱقيȨ عوائد ȿ مȮاȻǾȽ ÜǢȅ العوائد تتمŽ ȰǮ اɉرǣاǣ ǳالنسبǦ للمȊـاريȜ اƪاصـȿ Û Ǧالنمـو    
اȩɍتصادي ȿ اǱɍتماعي للمǲتمȿ Ȝ حȰ اȊƫاكȿ Ȱ اɉزماǧ الـƔ تعترȑـǣ ȼالنسـبǦ لȅɎـتǮمار     

  : Ƚناȫ عدǥ زȿايا ȸȮƹ مƬɎǹ ȸا تصنيف اȅɍتǮمارÛ ȿ اǱɍتماعي
 ǾيȦالتن Ǧيȿزا ȸم : ǦماريǮتȅɍا ȜاريȊƫا Ȱقȹ وȽ رǹǓ Ɩعƞ ȿ Ȝȩالوا ȏأر Ž مارǮتȅɍا ȨبيȖت ǦيȦأي كي

 ȳساȩأ ǦǭɎǭ ƂǙ مارǮتȅɍا ȴيقس ȃاȅɉا اǾȽ ɂعلȿ ÛȜȩالوا ȏأر ɂا علȾبيقȖت ƂǙ ǦريȚالن Ǧȅالدرا ȸم
  ȯɎǹ ȸري: مȕǾيȦالتن Ǧق Û العددȿ ǾȦنƫا Ǧبيعȕ.   

Ȱالتموي Ǧيȿزا ȸم : ȳساȩأ ǦǭɎǭ ƂǙ مارǮتȅɍا ȴم: ينقس Ǧليـǹالدا Ȱصادر التمويÛ    Ȱمصـادر التمويـ
ǦتركȊƫا Ȱمصادر التموي ȿ ǦيǱارƪا.  

 ȿ يقصد ǣاƫضمون Ƚو موȑوț أȿ حمتوɁ العمليǦ اȅɍتǮماريȿ Ǧتتعـدد ƂǙ عـدǥ  : مȸ زاȿيǦ اƫضمون
Ǣحس țواȹأ  Ǧالتالي ȳساȩɉا :ȯاŎاÛ ȿ ǥدƫمار اǮتȅɍا Ǧبيعȕ.  

  ȣداȽɉا ȿ Ȝافȿالد Ǧيȿزا ȸم :Ǧلȿالدȿ ǦسȅǘƫاÛردȦالǣ Ȝتدف Ɣال ǡباȅɉا Ȭا تلŏ Ɨعȹ ȿ  ȿ مارǮتȅɎل
 ȳساȩأ ǦǭɎǭ ƂǙ ȴتقسȿ ÛȬلǽ ȸم ǥوǱرƫا ǦايȢالعوائد :الÛ ارȮحتɍا  ȿ Ɂرǹأ ȣداȽأ .  

   ÛالنȚريǦ الȅɎȮيȮيȽ: Ǧي  النȚرياǧ الƠ ƔدǨǭ عȅ ȸلوȫ اȅɍتǮمارǙ ȴȽن أ:Țȹرياǧ اȅɍتǮمــار  
 ǦيƕيȮال ǦريȚالنȿ  Ȱǲعƫا ǦريȚȹ.   

ȹقصد ǣالعوامȰ اǭǘƫرȽ ǥي تلȬ اǂدداȿ ǧ اƫعايƘ الƔ تǭǘر Ž القرارȿ Û  : العوامل املǭǘرة يف االȅتǮمار
 ȼعدم ȿمار أǮتȅɍاǣ القرار ǽاơا ȴا يتȾȅاȅأ ɂعل.  

          Ý ا القرارǾŏ Ɨعȹ اǽفما ÛماريǮتȅɍالقرار ا ȳوȾȦم ƂǙ ȏنتعرȅ Ȱالعوام ȻǾȽ ƂǙ ȧرȖالت Ȱبȩ ȿ  
Ƚو ǽاȫ القرار الǾي يłمȸŇȮŁ اƫستǮمر مƠ ȸقيȨ أكƎ عائد ǾȽ ȿ ÛȸȮưا عȕ ȸريـȨ   :القرار اȅɍتǮماري

Ǧتاحƫا Ȼيف مواردșتو.  
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 ǧدداǂا: Ƚőمراعا Ǣƶ ǧحمددا ȿ Ȱعوام ȫنا  ǦيƵتلف أơ ȿ ÛمارǮتȅɍاǣ Ȼرارȩ مرǮستƫا ǾǺا حينما يت
ȻǾȽ العوامȰ مȸ اƫستǮمر اƪاƂǙ ȋ اƫستǮمر العموميÜ فتعȚيȴ العوائد ȿ اɉرǣاƠ ǳتȰ الصدارǥ عندما 
يتعلȨ اɉمر ǣاƫستǮمر اƪاÛ ȋ أما عندما تقوȳ الدȿلǣ ǦاȅɍتǮمار اǱɍتماعي فتوفƘ اƪدماƠ ȿ ǧسينȾا 

ƙسƠ ȿ  ȯȿɉا ȳقاƫا Ž ونȮت ȸȕي للمواȊعيƫا Ɂستوƫا .  
ȃللقيا Ǧلǣاȩ ǧي :حمدداȽ ȿȰǹالد ÛمارǮتȅɎل ǦديƩا ǦايȦȮال ÛǥائدȦعر الȅÛ    ǥزيـاد ȿ ƆاȮالنمو السـ

ǢلȖالÛ ǦيǱتاȹɋا ǧدماƪا ȿ Ȝعار السلȅأ Ž ƘȢالت ÛǢالضرائ ȳوȅالر ȿ ȿ    ǧماراǮـتȅɍاǣ ȓرتبـاɍا
 Ɂرǹɉا.    

  Ƙȡ ǧحمدداȃللقيا Ǧلǣاȩ :ǧعاȩالتوÛ يǱنولوȮالت ȳالتقدÛ مرǮستƫا ǦصيǺȉ .  
احتمـاȽ  :  ȯي درǦǱ التقلباǧ الȩ Ɣد ƠدŽ ǫ العائد اƫتوȸȮƹ ȿ Û Ȝȩ تعريȾȦا Œǖǣـا  :  ǥاǺƫاȕـر 

     Ü مار مــاǮـتȅا Ȱتمويـǣ Ȭنـǣ ȳاȩ اǽǙ ǄɎǮفم Û ȻمارǮتȅا ȸم Ȝȩتوƫالعائد ا ȨقيƠ Ž مرǮستƫا ȰȊف
Ȯت ȼرتȕاǺفم Ǧعȩتوƫا ǳاǣرɉا ȸع ȼاحǣأر ȣراƲا Ž ȸم.  

         ƙوعȹ ƂǙ اȾتقسيم ȸȮمار فيمǮتȅɍر اȕاǺƫ ǧاȦتـصني ǥعد Ǧƣ :  ÜǦيـǱارǹ ȿ Ǧليǹر داȕاƯ
 ƂǙ فتعود ǦيǱارƪر اȕاǺƫأما ا Ǧليǹدا Ȱا عوامȽون مصدرȮي Ɣال ǧالتقلبا Ȭي تلȽ Ǧليǹر الداȕاǺƫفا

ǦيǱارǹ Ȱعوام.    
         ƹ ȿ    اǾـȽ ȿ Ǧـǣاȩالرǣ ȳالقيـاȿ ƙداريɋا ǥǒاȦك ȸم Ȝالرف Ȩريȕ ȸر عȕاǺƫا ȻǾȽ Ǧƨمعا ȸȮ

 ȫالبنو ɂعل ȿ ÛȜتتس ȿ أن تبدأ Ȱبȩ Ǧليǹالدا ȰاكȊƫا Ȱح ȿ Ǧايȩالو ȿ ǦǮديƩا ǰȽناƫا ȿ ȧرȖال ȳداǺتȅاǣ
  ǖتـ ƂǙ ǒـوǲالل ȿ ÛاȽمارǮتȅا ǧɍاƭ ǥدائر ȸم ȿ ƙتعاملƫا ǥدائر ȸم țتنو ȿ Ȝȅأن تو  ȏȿالقـر ƙم

اƫمنوحǙ Ǧن تȖلǢ اɉمر ǽلÛȬ مȜ اȉɋارƂǙ ǥ أن Ư Ǧƣاȕر تتǲاȿز Ȗȹاȧ اƫستǮمر ȸȮƹ ɍ ȿ لـȼ أن  
  .يǭǘر عليȾا 

 ƆاǮإشكالية التمويل  : املبحث ال  
          ɂعل ȣتعرȹ أن ȯȿاǶنȅ ÛȨǣالسا ǬǶبƫا Ž ȼحمددات ȴȽأ ȿ مارǮتȅɍا ȳوȾȦم ɂعدما تعرفنا علǣ

  .يȿ Ȱ أƵيتȿ ȼ مصادرȻ مȾȦوȳ التمو

عندما تريد منǥǖȊ زيادȕ ǥاȩتȾا اȹɋتاǱيǦ أȹǙ ȿتاǯ مادǱ:»  ǥاŽ ǒ القاموȃ اȩɍتصادي  :مȦهوم التمويل
ȹاحيȹ ȿ ǦاحيǦ ماديǦ :فŒǚا تضǣ ȜرȹاƭاǄ يعتمد علɂ الناحيتƙ التاليتǱ ... ƙديدǥ أǙ ȿعادǥ تنȚيȴ أȾǱزőا 

Ǧمالي.  ȼȹا ɂعل Ȱالتموي ȣكما يعر:  " Ǧكاف Ǧسȅǘللم ȸمǘي ȿأ ȸا يضمƬɎǹ ȸم Ɣال Ǧالعملي Ȭتل
أȿ عند  –مادي أȿ معنوي  –احتياǱاőا اƫاليǦ اǺƫتلȻǾȽ Û ǦȦ اƩاǱياǧ تȮون متولدǥ عند اȅɍتǮمار 

 ȯɎȢتȅɍا ǥرȿد. "  
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اƫتاحǦ لȼ أŒا مȖلǢ لȹɌسان ƟاȻ اƫوارد اƩاǦǱ علȸȮƹ  ɂ تعريف : )اƩاǦǱ للتمويȰ ( أƵية التمويل
ȏرɉا ǥلعمار ǦزمɎال ȼاتȩاȕ ǒاƴǙ ƂǙ ȼقيقƠ ديǘي Û ȳساȩأ Ǧعǣأر ƂǙ ǦǱاƩا ȴتنقس ȿ: Ǣحس

țوȑوƫاÛ  Ǣالحس ǥدȊÛ  Ǣحسƫاǥد  ȿ ǢحسƨاǦȾ . 
Ȱمصادر التموي:  ȴتنقسـ ǥƘǹɉا ȻǾȽ ÛȰمصادر التموي ƂǙ ǒوǲاللǣ ɍǙ Ȱالتموي ƂǙ ǦǱاƩد اȅ ȸȮƹ ɍ

ƙسمȩ ƂǙ :ا Ȱلي التمويǹلدا)  źاǾي )الǱارƪا Ȱالتموي ȿ.   
  :ȍɎǹة 
             ȼتـȩɎع ȿ مارǮـتȅɍا ȳـوȾȦلنـا كم ǨǶد اتضȩ ȓقاȹ Ǧƣ عتقد أنȹ ȰصȦا الǾƬ ǦصɎǺك
 Ȱالتمويǣ.  

Û مȸ عدǱ ǥواǢȹفاȅɍتǮمار ȿ التمويȰ مȾȦومان ƷمɎن ȕ Žياőما عدǥ تعاريفȿ Û مصȖلǶان يقرئان 
 ǥعد ȸان مȅرتان تدرȽاș ȿ  مـاȾف Üلدǣ يɉ Ǧتصاديȩɍا ǥن القاعدɎȮȊي ƙǶلȖصƫا ȸيǾȾف Üواحيȹ

 ȰويƢ نȿدǣ مارǮتȅا Ɏف Ȑما البعȾبعضǣ ƙȖمرتب.  
 ǧرياȚȹ ǥعد Ǧƣȿ ) ǦيȮيȅɎȮال Û ǦيƕȮـا  ...) الƬɎǹ ȸم ȴيت Ǧو عمليȽ يǾمار الǮتȅɍا ȫلوȅ سرȦت

صدرȽا مȸ اƬيǦǞ اƫسـتǮمرȅ ǥـواǒ كاȹـǨ    تȢȊيƭ ȰموعǦ مȸ اƫوارد اƫاليǦ الضرȿريȿ Ǧ الƔ يȮون م
őياȕاحتيا ȸم ȿأ ǥزǲتǂا ǳاǣرɉاا őراǹمد ȿصدار  اǙ ȿ ȴȾȅɉا Ȝبيǣ ȿأ ȏتراȩɍكا ǦيǱارǹ ǦȾǱ ȸم ȿأ

  ǥƘصـȩ ونȮد تȩ ǧتراȦل ǦحɎȦال ȿ Ǧالصناع ȿ ǥارǲكالت ǢȹواǱ ǥعد Ǧالعملي ȻǾȽ ȰمȊت ȿ Ûǧالسندا
 ȻǾȽ ȏرȡ ȿ ÛȰǱɉا Ǧويلȕ ȿأ ǦȖȅمتو ȿر أȾȚد تȩ Ɂرǹأ ȏراȡأ ȿ عوائد ȿ ǳاǣأر ȨقيƠ وȽ Ǧالعملي

  ÛȰǹالـد ȸم ǧدداǂا ȻǾȽ تتعدد ȿ ÛمرǮستƫا Ȕتضب ǧحمددا ȸم ȫناȽ ȸȮل ȿ Ûȼعن ɂȦơ دȩ ȿ للعيان
 ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹر داȕاƯ نȿر دƢ ɍ Ǧالعملي ȻǾȽ ÛاȽƘȡ ƂǙ Ǣالضرائ ÛǥائدȦعر الȅ Ûǧعاȩالتو.  

ƩاǦǱ لتمويơ Ȱتلف مȸ حالƂǙ Ǧ أǹرÜɁ فȾي ơتلف حسـǢ اƫوȑـوÛț   كما تبƙ لنا أن ا         
الȊدÛǥ اƫدȿ ǥ اǦȾƨ اƫستȦيدǥ مǾȽ ȸا التمويǾȽ ÜȰا اȹ ƘǹɉتǶصȰ عليȼ مȸ عدǥ مصادر منȾا ما Ƚـو  
    Ǣلـȕ ȿأ ǧالسـندا ȿ ȴȾـȅɉصدار اǚك ǦيǱارǹ مصادر ȿ ارǹدɍا ȿ ǥزǲتǂا ǳاǣرɉي كاǱارǹ

دعȿ ȴ لȰȮ مصدر اƶاǣياȅ ȿ ǧلبياǧ فعلɂ اƫستǮمر أن يوزن ƙǣ اƫصـادر  القرȏȿ أȿ اɋعاȹاȿ ǧ ال
 ȼل Ǧتاحƫا    .  
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 ƆاǮصل الȦمية:الɎȅاال ȫمار يف البنوǮتȅويل االƢ ǧدداƮ و ȫالبنو  
  :مقدمة 
            Ǩأحلـ ȿ ـارȮحتɍا Ǩحرم ȿ ÛمارǮتȅɍا Ǩأحل ȿ كتنازɋا ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ǩلقد حرم
Ǧنافسƫمر    اǮأي فرد يريـد أن يسـت ȣدȽ وȽ Ƙǹɉا اǾȽ ȿ ÛǴǣالر Ǩأحل ȿ اǣالر Ǩحرم ȿ ÛǦȦريȊال

   ȼحقـ ȸمـ Ȍن أن ينقȿد ȯمواɉا ȻǾȽ مارǮتȅاǣ ȼمقام ȳتقو ǧاǞيȽ ȿ ǧساȅǘم ǧدǱȿأ Ȱǣ Üȼأموال
ǧساȅǘƫا ȻǾȽ ƙǣ ȸم ȿ Ûǒيȉ :   Ƈتقـد ȿ ǧراǹـدƫا Ǣلƨ ǥƘǹɉا ȻǾȽ ǨǞȊȹǊǖف ÜǦميɎȅɋا ȫالبنو

  .ȯ الɎزمǦ لȅɎتǮماراȕǙ Ž ǧار ما أȩرتȼ الȊريعǦ اɎȅɋميǦ اɉموا
فماǽا تعƗ لنا البنوȫ اɎȅɋميȿ Ý Ǧ كيف Ⱦșرȿ Ý ǧما ƹيزȽا عȸ البنوȫ اǹɉرȿ Ý Ɂ ما Ƚي          

  ǦـǣاǱɋا ȯȿاǶنȅ ǦلǞȅأ Ȭتل Ý ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ɂمار لدǮتȅɍا ǧحمددا ȴȽي أȽ ماȿ Ý اȾويلƢ Ƞصي
Ǟȅأ ȸع ȿ اȾا عنƵ ƙǮǶمب ƂǙ Ȼسمناȩ يǾال ȰصȦا الǾȽ Ž Ɂرǹأ Ǧل:  

         ȯȿɉا ǬǶبƫا : ȿ Ȍصائǹ ȿ ȰȮيȽ ȿ ȳوȾȦم ƂǙ ȏالتعر ȼلɎǹ ȸلنا مȿحا ÜǦميɎȅɋا ȫالبنو
  أȽداȿ ȣ أȹواț البنȬ اɎȅɋمي

         ƆاǮال ǬǶبƫت: اȅɍا ȿ Ȱمي للتمويɎȅɋا ȳوȾȦƫا ɂعل ȣنتعرȅ ǬǶبƫا اǾȽ ȯɎǹ ȸم ȿ مارǮ
  . علɂ الصيȠ الƔ يȽǾǹǖاȿ Û علɂ اƫعايƘ الƔ يضعȾا البنŽ Ȭ حسباȩ ȼȹبȰ أن يتȩ ǾǺرارǣ ȻاȅɍتǮمار

ȯوɉمية: املبحث اɎȅɋا ȫالبنو    
مȅǘسǦ مصرفيǦ تعمȰ علǡǾǱ ɂ النقود مȸ اɉفراد Ȗǣرȧ متنوعǣ Ǧدȿن أن : مȦهوم البنوȫ اɎȅɋمية

șتوǣ ȳيقو ȿ Ûفوائد ȴȽاȖاعǣ ȳيلتز ȃاȅأ ɂعل ǦميɎȅɋا ǦريعȊار الȕǙ Ž اȽمارǮتȅا ȿ ȯمواɉا ȻǾȽ يف
 ǥسارƪا  Žȿأ Ǵǣالر Ž ǦاركȊƫا.  

اȅǘƫساǧ يتميز البنȬ اɎȅɋمي ŏيǹ ȰȮـاǣ ȋـȿ ȼ   كǲميȽ:  ȜيȰȮ البنوȫ اɎȅɋميǹ ȿ ǦصائصȾا
ȻƘȡ ȸع ȻيزƢ ȌصائƝ.  

البنـɎ  ȬميǦ اƫستعملǦ مـȕ ȸـرȣ   اȅɋدȿاȿ Ƞ ǧ اɉيǱ ƂǙاǢȹ الص: Ƚيكــل البنوȫ اɎȅɋمية
Ƚـا مـȿƘ   ȸ الودائـǦ  ȡȿ Ȝاǣاǧ اƨاريسلياǧ اƫصرفيǦ اǹɉرɁ مȸ اƩمفȾو يقوȮǣ ȳافǦ الع اɎȅɋمي

ناȅباǄ م ȅيȮون ميالتاƃ فان اƬيȰȮ التنȚيȊ ÛǣȿريعǦ اɎȅɋميǦالȩواعد  ȕارǙعơ ɍ  ȸرƔ ǯاǧ المليالع
ȕبيعتȼ الɎرǣويǾȽ ȿ ÛǦا ɍ يعƗ أŒا ǣعيدǥ عȸ التȖور اƩاصȜ  ȰموافȨ يتنȿ Ȭ باȳ للعȿ مɎئماǄ لȕɌار ال

 ǧساȅǘƫا ȴيȚتن ȿ ǥدارɋا ȴعل Ž.  
         ȸȮƹ يزƢ ǧميزاƫا ȸم Ǧموعƭ ȌلǺستȹ مي  أنɎȅɋا Ȭا البنȾمن ȻƘȡ ȸع:   Ȱالتعامـ ȳعـد
 ǥائدȦالǣ)ـاǣالر( ÛȳراƩا ǢنƟ ȿ ȯɎƩاǣ ȳلتزاɍا Û Ɨـ تب املŽ ƙ البنـÛȬ أداǒ   فȮر ǹاȋ لدɁ الع

 Ûǥالزكـا Ǧالتنمي Ž ǦƵساƫا.  
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أȼȹ يسعǹȿ ɂصائصȼ تبƙ لنا البنȬ اɎȅɋمي مȾȦوȯɎǹ ȳ مȸ :أȽداف البنوȫ اɎȅɋمية وأȹواعهـا 
 ǥعد ȨقيǶلت ÛȣداȽاأ ȸم ȻƘȡ Ȝم ȫترȊا ما يȾمن ȿ اȽيزƹ ا ماȾولبنمنȫ ƂǙ ȣداȽɉا ȻǾȽ تتعدد ȿ Û: 

  .ȿǦ ديني ǭ ȣǦقافياȽدÛǦ أاǱتماعي ȣاȽدÛǦ أȣ اȩتصادياȽدأ
 ǦميɎȅɋا ȫالبنو  țواȹأ : ȸا مȽƘȡ ȰǮا مȾلǮوالبنمȫǹȿ țتتنو ȿ ي تتعددȾف Üا    Ȝـȅعـدما توǣ Ǧصـ

  .ȸȮƹ ȿ تصنيȼȦ مȸ عدǥ زȿايا ƂǙ أȹواƯ țتلȊȹ Û ǦȦاȾȕا
1 /ǦرافيȢƨد اȿدƩا Ǧيȿزا :ȴتقس Ɣال Ǧليȿد الدȿدƩا Ȭي تلȽ ǦرافيȢƨد اȿدƩاǣ قصدȹ  ȿ Ûȯȿالد ƙǣ

 .ȿ دȿليǦ  Ǧ حمليɎȅǙ ȫǦميوǣن - :مǾȽ ȯɎǹ ȸا اƨاȸȮƹ Ǣȹ تقسيȴ البنوȫ اɎȅɋميȹ ƂǙ ǦوعƵ ƙا 
 2 /ȏراȡɉا Ǧيȿزا :ȿ  ÛȬالبن ǧعمليا ɂعل ǢلȢي ȿ ȸمȾي يǾال Ȱعم ȿ ȓاȊȹ ȯاƭ وȽ ȏرȢالǣ Ɨعȹ

 ǦǭɎǭ يȽ ȿ țواȹن :أǣو ȫ Ǧن -صناعيǣو ȫ ǦحيɎن -فǣو ȫǦاريƟ. 
3 /ȓاȊالن ȴǲح Ǧيȿزا :   ȿ ǥƘȢصـ ƂǙ ȴقسـłت ÛȬا البنŏ ȳيقو Ɣال ǧمقدار العملياȿ ȴǲح ǢسǶف

Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸم ȴǲƩا ǥƘكب ȿ ǦȾǱ ȸم ȴǲƩا ǦȖȅمتو. 
4 /Ȭالبن Ǧبيعȕ Ǧيȿزا :Ǳتما ÛǦاعيǦتصاديȩا.   
5 /ǦيȮلƫا Ǧيȿزا : Ɨتع ǡاǶأصȬالبن ȯاƧارأƵ ƙوعȹ ƂǙ اȾقسمȹ ȿ Û: Ǧفردي Ûǥمتعدد. 
6  /ǥالسائد ƙȹالقوا Ǧيȿزا: ǦǭɎǭ يȽ ȿ ÛǦميɎȅɋا ȫا البنوȾمنȑ ȔȊتن ȿ Ȱتعم Ɣال ƙȹي القواȽ : 
  .اƙȹ اƪاصǦوالقÛ اɎȅɋميǦقواƙȹ الÛǦ قواƙȹ الȢرǣيال

ƆاǮمار يف االقتص:  املبحث الǮتȅويل االƢ ǧدداƮمياɎȅɋد ا  
 ɋيف االقتصاد ا ȼǩدداƮمار وǮتȅويل االƢ هومȦميمɎȅ .  
Ȧرƙǣ ȧ مȾȦوȳ اȅɍتǮمار Ž اȩɍتصاد اɎȅɋميȿ Û مȾȦـوȳ اȅɍـتǮمار Ǚ   Žن ال:مȾȦوȳ اȅɍتǮمار  

Ž عيȑتصاد الوȩɍا :  ǦمـǮف ÛميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž مارǮتȅɍا ȄȮع ȯاƫا ɍǙ ȻدƷ ɍ Ƙǹɉا اǾȽ أن
 Ǯـتȅɍفا ÛǦميɎȅɋا ǦريعȊد الȿي حدȽ ȿ اȽزȿاƟ ȯي حاǖǣ ȸȮƹ ɍ دȿحد   Ƞالصـيǣ ɍǙ ȴيـت ɍ مار

ȳɎȅɋا اȾأحل Ɣال ǧɍاŎا Ž ȿ ǦميɎȅɋا Ž ȸȮل ȿ ǦميɎȅɋا Ƞالصيǣ مارǮتȅɍا ȰويƢ ȴد يتȩ ȸȮل ȿ Û
Ǧحمرم ȸمور( مياديƪا Ǧمار) صناعǮتȅɍا ǧɍاƭ Ž ȸمȮي ȧرȦأن ال Ɨا يعư .  

  Ȱالتموي ȳوȾȦو:مȽ  ǳاǣترȅɍقصد اǣ ÛǦقديȹ ȿأ Ǧعيني Ûǥȿرǭ Ƈا تقدȽر يديرǹǓ ȌǺȉ ƂǙ اȾȮمال ȸم
ǦرعيȊال ȳاȮحɉا ȼǶعائد تبي ǒا لقاȾفي ȣيتصرȿ Û ȿيȢمي صيɎȅɋتصاد اȩɍا Ž Ȱالتموي ǾǹǖǄا Ûǥمتعدد 

 ƙǣ ȧرȦن الǽǙ ȳوȾȦمȿ ميɎȅɋتصاد اȩɍا Ž ȰالتمويȼومȾȦم Ƚ عيȑتصاد الوȩɍا Žو اȕرتباȼ  ȼرتȩا أƞ
  . الǮاƆ اȯȿɉ دȿنمȾȦوȳ الȊريعǦ اɎȅɋميǦ لل

دافـȜ  عبادÛǥ ال دافȿȜ اɍعمارƴ  Ûاǒاɋ دافÛȜ اȅɍتȣɎǺ دافȜ: دȿافȜ اȅɍتǮمار Ž اȩɍتصاد اɎȅɋمي
ȧاȦȹɋا ȿ Ȱالعم Ûال ȰصيƠ ȜدافÛǴǣر  Ȝداف ȫɎمتɍا.  
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  :د اɎȅɋمياƮدداƢ ǧويل االȅتǮمار يف االقتص 
ȅɍتǮمار Ž البنوȫ اɎȅɋميǣ Ǧصǹ ǦȦاصـȅ  ǦنتعرȻǾȽ Ž ȏ النقƂǙ ǦȖ أȴȽ حمدداƢ ǧويȰ ا         

    ƙمǖالتـ ǧسـاȅǘم ǢـȹاǱ ƂǙ Ȝȩالوا Ž ميɎȅɋتصاد اȩɎل ȨبيȖكت Ǝتعت ȫالبنو ȻǾȽ أن ȸȚȹ ناȹɉ
 Ǭحي ÛاȽƘȡ ȿ ǦميɎȅɋا ȬتلƢ ȻǾȽ  ȿ مارǮـتȅɍا Ɓعا ȳاǶتȩا اƬɎǹ ȸم ȜيȖتست ǧاȿأد ǥعد ȫالبنو

 ȳالقياƞ ȿ ÛǦتصاديȩɍا ǧاȕاȊتلف النǺ اȾتȖȅواǣ ȸȮتتم ȸم    ȿ العوائـد ȸمـ ȸـȮƹ ما ɂصȩأ ȨقيƠ
 ǦميɎȅɋا ǦريعȊا الőرȩأ Ɣال ǧدداǂز اȿاǲتت Ɓ اǽǙ اȾحق ȸا مǾȽ ȿ Ûǳاǣرɉا.  

  Ƣ   ÝويȰ اȅɍتǮمار Ž البنوȫ اɎȅɋميǦ حمدداǧ فما Ƚي
          ƫا اȽǾـǹǖي Ɣال Ȱالعوام ȿ مارǮتȅɍا ǧحمددا ɂلمنا علȮأن ت ȿ Ȩبȅ لقد   ȰصـȦال Ž مرǮسـت

 ǧحمددا ǥعد ƂǙ اȾا حينȹارȉأ ȿ ÛǦȅالدرا ȻǾȽ ȸم ȨǣاالساȾمن :ÛȰǹالد   ÛمارǮـتȅɎل ǦديƩا ǦايȦȮال
فȻǾȾ تعتƎ كمǶدداǧ عامȿ Ǧ علɂ مستوɁ العاȅ ȿ ÛȳنتȖرǾȽ Ž ȧا اȖƫلǢ ... الȦائدÛǥ التوȩعاǧ رȅع
ƂǙ  ȴȽمارأǮتȅɍا ȰويƢ ǧحمددا Ž م ȰȮȊǣ ȿ ميɎȅɋا Ȭالبن Ǧقǣالسا Ȱالعوام ǢȹاǱ Ƃǚف ÛȰصيȦالت ȸ

 Ž ȰǮتتم Ɂرǹأ Ȱعوام ǦمǮكر فǾال :  ȯـوŁمǊƫا Û ǦريعȊال Ȕǣواȑ )  مرǮسـتƫا (   ȴـǲح Û Ȱالعميـ ȿأ
ǧاȹالضما ȿ مارǮتȅɍا ... ȿ يȽ:  Û țȿرȊƫا ǦȦصÛ يǱارƪا Ȕيǂا Û Ȱالعمي ǥǒاȦكÛ ǦرعيȊال Ȕǣالضوا

  .لضماȹاÛ ǧحالǦ البنư Ȭوȯ اȊƫرțȿ ا
Ƞيȍ ميɎȅɋمار يف االقتصاد اǮتȅويل االƢ :   ȰـǱا ȸم ȼليǙ ǥرǹدƫا ȯمواɉيف اșتوǣ مرǮستƫا ȳيقو

ȿ مـȡ ȜـȻƘ عـȕ ȸريـȨ     أ )اƀ ...البيÛ Ȝ التǲارǙ)ǥما ǣالعمȰ فيȾا ǣنȦسȰ  ȼاƩصوȯ علɂ مدا ǹي
ǧاǣضارƫاȿ ǧاركاȊƫـ  ...ا راد ƫȿا كاǨȹ اƫصارȣ اɎȅɋميǦ مركز للتǲميȜ أمواȿ ȯمـدǹراǧ اɉف
  اȅتǮمارȽا ǣنȦسȾا فŒǚا تلǲا ƂǙ اȅتǮمارȽا عȕ ȸريȨ اȊƫاركȿ Ǧ اƫضارȻǾȽȿȜ  Ǧǣ اɍ ǥƘǹɉ تستȖي

 ȽƘȡـا ȿ أȿ صـناعيǦ  أعماȯ زراعيǦ أمواȯ مȊتركǣ Ǧينǖ Ž ȴȾكǮر ǣأȿ أن يȊترȫ اǭنان أȽو : املشاركة
ɉا Ȝون توزيȮيȿرǣȿساƫا ȓترȊي ɍȿ Ǵǣالر ȸم Ǧمعلوم Ǧسبȹ Ǣحس ȴȾينǣ ǳاɉا Ǧحص Ž ǥا  ƙـǣ ȯموا

 ǒركاȊالŽ ȿأ Ǧليȿǘسƫا Ž ȿأ Ȱالعم Ž ȿأ ȹبسɉا Ǧرǳاǣ.  
يعرȣ لȘȦ اƫضارǦǣ لȼȹǖǣ ǦȢ مǹǖوǥǽ مȸ الضرŽ ǡ اɉرȽ ȿ ȏو السƘ عليȾا ȿ تسمɂ أيضاǄ : املضارǣة

   ȳتقـوȿ ÛـاȾفي ȣيتصر ȼمال ȸم ǦعȖȩ ȜȖيق Ȭالƫن اɍ ȜȖو القȽ ȿ ȏالقر ȸم ȨتȊو مȽ ȿ ȏقراŇال
صاحǢ اƫاȯ أȉ ȿـريƫ )  ȬضارǦǣ لدɁ البنوȫ اɎȅɋميǦ علɂ أȅاȃ تقدƇ اƫاȯ مǱ ȸاǢȹ رǡ اƫاȯ ا

 ȼالƞ ( ǡضارƫا ǢȹاǱ ȸم Ȱالعم Ƈتقد ȿ ) ȻدȾǱ ȿأ ȼعملǣ ȬريȊا ) الǾȽ مارǮتȅاǣ ǡضارƫا ȳيقو ȿ
ɋا ǦريعȊال ȳاȮأح Ȩفȿ مارǮتȅɍون اȮأن ي ǦȖريȉ ȯاƫا ǡر ȸم ȼعلي Ȱي حصǾال ȯاƫا ȴيت ȿ ÛǦميɎȅ

Ǵǣالر ȴتقسي  ǡر ǡحسا ɂون علȮي تȾف ǥسارƪأما ا Ǵǣالر Ž Ǧمعلوم Ǧنسبǣ ǡضارƫا ȿ ȯاƫا ǡر ƙǣ
 ȯاƫا  ȻǾـȽ Ž ȼȹفا ǡللمضار Ǧالنسبǣ Ǧǣضارƫا ȓȿرȉ ȸم ȓرȉ ǦȦالƯ ȿأ ȯاƵǙ ȿأ Ƙتقص ȳعد ȓرȊǣ

 Ǧǣضارƫا ȸم ǒزǱ ǡضارƫا ȰمǶيت ǦالƩا.  
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مǣ ȸاǡ اȦƫاعلȽ ȿ Ǧي ƞعƖ التنمي ȿ الزيادÛǥ أما مȸ الرȽ ȿ Ǵǣي مصدر لراǴǣ  فاƫراǦƜ لǦȢ: املراƜـة
Ȯما مل Ȱقȹ يȾي فȾقȦالتعريف ال Žȼ Ǵǣالر ǥزياد Ȝم ȯȿɉا ȸمǮالǣ ȿ ȯȿɉالعقد اǣ.    ǳɎȖصـɍأمـا ا

Žصرƫع فا ǒناǣ ȿأ ȼتȅدرا ȯɎǹ ȸم ȧا السوȾǱتاƷ Ɣال Ȝالسل ǒراȊǣ ميɎȅɋا Ȭالبن ȳو أن يقوȾ ɂل
 ǒراȊǣ Ȼعدȿ Ȝم Ǧمعين Ǧلعȅ ǒراȉ Ȭالبن ȸم Ƙǹɉا اǾȽ ǢلȖي Ǭحي ǒɎأحد العم ȼǣ ȳيتقد ǒراȊالǣ عدȿ
  ɂما علـȾȩاȦات Ȝم Ǵǣالر ȸا مȾعلي ȨȦتƫا Ǧالنسب ǦافȑǙ Ȝم ǒراȉ ȸمǮǣ Ȭا للبنƬعند حصو Ǧالسلع ȻǾȽ

   .سلعȕ ȿ ǦريقǦ تسديد القيمǦ للبنȬمȮان ȉ ȿرȓȿ تسليȴ ال
ȴ عـوȏ حاȑـراŽ Ǆ   لسيو أن Û أما Ž التعريف الȦقȾي فȾيعƗ التقدȿ Ƈ التسليǦȴ لȢ السلȴ:السلـم
 ȏمعوȣوصو  ŽالǱأ ƂǙ ǦمǾ Ȱ. يع ȿ   Ž اȾتسـلم ȿ ȯاƩا Ž اȾنƣ Ȑتقب ȿ Ǧمعين Ǧلعȅ Ȝن تبيǖǣ Ɨ

Ǧحقɍ ǥفتر.  
و فȾحاǄ اصÛɎȖ أما Ƚو ȡايǦ الوȿ ÛǨȩحلوȯ الديȿ ȸ مدǥ الȊيǒلǦȢ ال اǣ :Ž ȰǱɉيȜ اɉجــــل

 ȿ ǒزǱ Ȑد تقبȩ ȿ ÛǦحقɍ ǥفتر Ž اȾنƣ Ȑتقب ȿ ȯاƩا Ž Ǧالسلع ȴأي أن تستل ȰǱǘم ȸمǮǣ Ǧلعȅ Ȝيǣ
 Ȕالتقسيǣ Ȝالبيǣ Ǌحاليا ȣو ما يعرȽ ȿ Ûǧفترا ɂر علǹɇا Ȑتقي ȿǣ ȄȮو عȽȜي ȴالسل.  

اصـȿ ÛŽ   ǳɎȖاƶɍارŽ ǥ اللȽ ǦȢي مȊتقǦ مȸ اǱɉر Ƚ ȿو العوȏ أȿ اƨزاǒ علɂ العمȰ  :االƶارة  
 ȳمعلو ȏعوǣ Ǧعلومƫا ǦعȦنƫا Ȝيǣ Ɨيع ǒاȾقȦال.  

             Ɓعـا Ȱǹمي أن يـدɎـȅɋا Ȭالبن ȼلɎǹ ȸم ȜيȖيست Ȱللتموي Ƞصي ǥعد ȫناȽ دǱكما تو
  :اȅɍتǮمار مȸ أǣواȼǣ الواȅعȽ ȿ ÛǦي عديدǥ منȾا

•  țتصناȅɍا 
• ǥاȩساƫا ȿ ǥرǣاǺƫا ȿ Ǧزارعƫا  

  :اليǦ تلنقاȓ اǙليȼ البŽ ǬǶ ال ȸȮƹ تلǺيȌ ما توصȍɎǹ:Ȱة 
1 ȼعمل Ž ميɎȅɋا ǰȾنƫا Ȝيتب ȼȹكو Ž Ɂرǹɉا ȫالبنو ȸتلف عƸ ميɎȅɋا Ȭان البن.  
2 ǦيǱارǹȿ Ǧليǹدا Ȱعوام ǥلعد ǥƘعس ǥدɍȿ ميɎȅɋا Ȭالبن ȣعر .  
3 ǦميɎȅɋا ȯȿالد ǯارǹ Ɠح Ȭللبن Ƙار كبȊتȹا ȿ Ȝȅتو ȫناȽ.  
4 ȿ Ȍصائǹ ميɎȅɋا Ȭللبن  ǥعديد ȣداȽأ ȿ ǧيزاư.  
  .ȸȮƹ تقسيȴ البنȬ لعدǥ أȹواț مȸ عدǥ زȿايا 5
6  Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɍمي اɎȅɋتصاد اȩɍا ŽƸ ومانȾȦم Ž عيȑتصاد الوȩɍا Ž ماȾومȾȦم ȸان عȦتل

ǦريعȊال ȼا أحلتƫ ماȾقǣاȖت.  
Ƞ عديدǥ أحلتـȾا الȊـريعǦ   ان البنȬ اɎȅɋمي ɍ يتعامǣ Ȱالقرȏ الرǣوي لȮوȼȹ حمرȿ Ûȳ يتعامǣ Ȱصي7

 ǧفاɎتǹɍا Ȑعǣ ودǱȿ ȴȡر ǒاȾقȦال ȿ ǒا العلماȽأركان حدد ȿ ȓȿرȊǣ ǦميɎȅɋا.  
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Ž اȩɍتصاد اɎȅɋمي حمدداȑ ȿ ǧواȔǣ منȾا ما Ƚو عاȿ ȳمنȾا ما Ƚو ǹاȋ كضـواȔǣ   رلȅɎتǮما 8
ǦميɎȅɋا ǦريعȊال.  

          ǧدداǂا ȻǾȽ ȿ ÛǦريȚȹ ǧي حمدداȽȅنȣحمد تعر ȸع ǦبيقيȖالت Ǧȅالدرا ȯɎǹ ȸم Ȝȩالوا ǧدا
ƆاǮال ǡالبا Ž اȾȅندرȅ Ɣال ȿ.   
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ƆاǮال ǡالبا:  
  عرǣ ȏنȬ الƎكة:اɉوȦ  ȯصلال

  :مقدمة
          ȯɎǹ ȸا مǾȽ   ȻǾـȽ Ȱو حمـȽ يǾزائري الƨا ǦكƎال Ȭلبن ȳعا ȏعر ƂǙ ȏنتعرȅ ȰصȦال

ȿɉا ǬǶبƫصصنا اǹ فقد ÜƙǮǶمب ƂǙ Ȼسمناȩ دȩ ȿ ÛǦȅالدرا Ž ȼيتǲȾمن ȿ Ȭالبن ȴلتقديـــــ ȯ
ȯɎǹ ȸمار مǮتȅɍا ȰويƢ : Ɣال Ȱراحƫا ȿ ÛȄȅǖا تȾلǱأ ȸم Ɣال ȣداȽɉا ȿ يميȚالتن ȼلȮيȽ ȿ ȼتǖȊȹ

Ǣȅناƫالقرار ا ǽاơا Ż ȼتȅدرا ƂǙ لفƫا Ž ǦǣلوȖƫا Ȩائǭالو ȸم Ǧدايǣ Ȭرار البنȩ اȾر عليƹ.  
وان صيƢ Ƞويلȼ للمȊاريȜ مȯɎǹ ȸ صيȢتƵ ƙا صيȠ التمويـȰ  أما اƫبǬǶ الǮاƆ فǲاǨƠ ǒ عن         

ȰصȦا الǾƬ ǦصɎǹ ȰǮƢ ǦƢاƝ Ƙǹɉا Ž ǯرǺلن Ûǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ النقدي.  
ȯوɉاملبحث ا  : Ȼقرار ǽاơل اǵو مرا Ȭقديــم البنــǩ  

         ƫا اǾȽ Ž ȯȿاǶنȅǬǶيت ب ȿ ÛǦȅالدرا Ȱو حمȽ يǾال Ȭالبن ɂعل ȣالتعر  Ȭــبنǣ مرɉا Ȩعل
  . ȿ كيف يتǾǺ القرار ǣاȅɍتǮمارالƎكǦ اƨزائري 

ȼȦعريǩ :  Ȅȅǖزائري تƨا ǦكƎال Ȭنǣ Ž ǄياƧ1991ماي 20ر Ǧزائر العاصمƨاǣ.  
 ǧاǣالصعو Ȑعǣ Ȭالبن ȣعر ȻǒاȊȹǙ ȸم Ƃȿɉا ǧالسنوا ȯɎǹ ) ȓاȊالن Ǧدايǣ Ž ǧساȅǘƫا Ǣلȡǖك

( ȿ Û Ž ȸسƠ Ǩعرف Ǧعيȑالو ȻǾȽ ȸȮلÛǦȅالساد Ǧالسن ǦايŒ ȿ زائرƨا Ž ǧɍكاȿ ǥعد Ǵفت Ȝم Ǵأصب
Ǧتصاديȩɍا ǥياƩي اȩ ȼǣ انȾيست ɍ رȿد Ȭللبن .  

أعضاǨƠ ǒ رئاǦȅ رئيȹȿ ȄائǢ لÛȼ كما أن للبنȬ مديرا  6مȸ  يدير البنƭ ȬلǙ Ȅدارǥ يتȮون         
ǥدارɋلون اȮȊي ǒأعضا ǦǭɎǭ ƂǙ ǦافȑǙ ȼل ƙائبȹȿ عاما ǦيǾيȦالتن    Ƒȩمـرا Ȭد أيضا للبنـǱيوȿ ÛȬللبن
ƙƵللمسا Ǧعام ǦعيƤȿ Ûرعيȉ Ǣȩمراȿ Ûǧاǣحسا.  

  مȿ : ȸ يتȽ ȰȮȊيȮلȼ التنȚيمي
ȿالȊـȿǘن   اƫديريǦ العامǦ اƫساعدǥ اȮƫلǣ ǦȦالتمويǦǭɎǭ: ǧɎ مديراǧ مساعدǥ للمديريǦ العامȽȿ ÛǦي /

ǦليȿالدÛ ȯɎȢتȅɍاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ÛƫاǦالتنميȿ ǥدارɋاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديري.  
 /ȴتنقس ǧɎالتمويǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا Ǧليȿن الدȿǘȊالȿ ƞ Ǧاصǹ Ƃȿɉفا ƙمديرت ƂǙ Ǧديري

ǧلتزاماɍا Ǧبȩمراȿ ǧɎالتموي  Ž ȰǮتتم ǦيȹاǮال ȿǦليȿن الدȿǘȊال ǦمديريƂǙ țرȦتت Ƃȿɉا Ǧديريƫفا Ü: 
اƫديريǦ الȦرعيǦ لتمويȰ اȅǘƫساǧ الصـÛ  ȿ ǥƘȢ يǦ الȦرعيǦ لتمويȰ اȅǘƫساǧ الȮبȿ ǥƘ اƫتوǦȖȅاƫدير
  .اƫديريǦ الȦرعيƫ ǦراȩبǦ اɍلتزاماÛǧ اɉفراد

/ ȯɎȢتȅɍاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ƂǙ țرȦتت: ǧنازعاƫا ȿ Ǧيȹوȹن القاȿǘȊال Ǧن ال(  مديريȿǘȊ
Ǧيȹوȹناز القاƫا ȿ ǧعا (ȿƘالس Ǧبȩمراȿ ǧعاȩالتو ǥدائر  )Ǧاريǲالت Ǧديريƫا ȿ Ȩللتسـوي ǦرعيȦال Ǧديريƫا  ȿ

ǦȮبȊلل ǦرعيȦال Ǧديريƫا( 



 ȌǺ14 - /                                                                                                                            املل -               

/ Ǧالتنميȿ ǥدارɋاǣ ǦȦلȮƫا ǥساعدƫا Ǧالعام Ǧديريƫا ƂǙ ȴتنقس:  
- ƃɇا ȳɎعɋا ȿ ȴيȚالتن Ǧمديري:ȰمȊت ȿ ȴيȚالتن ȿ ǧاȅللدرا ǦرعيȦال Ǧديريƫا ȿديرƫا Ǧللتنمي ǦرعيȦال Ǧي

ƃɇا ȳɎعɋا ȿǦعلوماتيƫا Ǧƨللمعا ǦرعيȦال Ǧديريƫا. 
- Ǧزينƪا ȿ Ǧبȅاǂا Ǧي مديريȽȿ: ƂǙ țرȦتت:ǦبȅاǶللم ǦرعيȦال Ǧديريƫا ǦزينǺلل ǦرعيȦال Ǧديريƫاȿ. 
- Ǧالعام Ȱائȅالو ȿ واردƫا Ǧمديري  
- ǦريȊللموارد الب ǦرعيȦال Ǧديريƫا 
- ǦرعيȦال Ǧديريƫا Ǧالعام Ȱائȅللو 
 /ǦرعيȊال Ǧǣاȩللر Ǧاصǹ ǦǶد مصلǱتتوا ǦميɎȅɋا ȫالبنو Ȝميǲك.  

Ȭداف البنȽو أ ǧشاطاȹ:  ǧاǣحسـا ÛǦاريƨا ǧاǣساƩا ǴتȦك Ǧالعادي Ǧصرفيƫا ǧاȕاȊالن ǢȹاǱ ƂǙ
ƪا Ǧȅالدراǣ ȳالقياȿ ȜاريȊƫا ȿ ǧماراǮتȅɍا ȰويƢ ȿ ǯارƪا ȿ Ȱǹالدا Ž ȯمواɉا ȰويƠ ȿ Ƙالتوف Ǧاص

ƙا. للمتعاملȽƘȡȿ ǦيƘƪا ǧدماƪكا ǦتماعيǱا ǧدماƝ ȳو يقوȾف ...  
ȿ  ȯɎǹ ȸم Ȭي للبنȅاȅɉون اȹالقا ȰǮتتم Ž ȼدافȽأ :  
ƠقيȨ رǴǣ حȯɎ مȯɎǹ ȸ اȅتقȖاǡ اƫوارد ȿتȢȊيلȾا ǣالȖرȧ اɎȅɋميǦ الصǶيǖǣȿ ǦǶفضȰ العوائد  /1

  .اريǦ السليمƞǦا يتȨȦ مș Ȝرȣȿ العصر ȿيراعي القواعد اȅɍتǮم
2/  Žصرƫا ǡلوȅɉاǣ مارǮتȅɍا Ž ǦاركȊƫو اƲ اȾȾيǱتوȿ ǧراǹدƫاȿ ȯمواɉا ǡاǾتǱا Ȱائȅȿ ويرȖت

  .Ƙȡ الرǣوي
القȖاعاǧ اǺƫتلȅɍȿ ǦȦيما تلȬ القȖاعاǧ البعيدǥ عȸ أمـاكȸ  حاǱاǧ توفƘ التمويȰ الɎزȳ لسد  /3

Ǧالتقليدي Ǧصرفيƫا ǧɎيȾالتس ȸم ǥفادɋا.  
    :ملياǧ التمويليةȅري الع

  Ȥإعداد املل: ǜǲيل Ȱالتموي ǢالȕǙƂ Ƭ ǦولǺƫا ǦǶصلƫا ȏرȢا الǾ )  ȳɎـتȅا ȿ ȸمريǮستƫا ȯتقباȅا
ȴőاȦمل ( Ƚ ȿ ɍǓ ǧاȅالدراǣ لفȮƫا ȳفيقو Ûǧاȅالدرا ǦǶي مصل ǧاȿدɉا ȼل ǳرȊمر ليǮستƫا ȯتقباȅا

ȿ Ȱ الȦرǣ ȧينȾا ƙǣ ȿ الصيȠ اǹɉـرǬ  ȿ Û Ɂ يƎز لȼ مزايا صيȠ التمويياƫستعملǦ مȕ ȸرȣ البنÜȬ ح
   .ǣعد Ơديد صيǦȢ التمويȰ يتȴ تقدƇ اƫلف

Ȭللبن ȳدير العاƫا اȾȅيترأ Ɣال Ȱالتموي Ǧنƨ Ɂمستو ɂالقرار عل ǾǺا يتǾȽ عدǣ ȿ   
  Ȥة امللȅدرا:ȓȿرȉ عدما تتوفرǣ   لـفƫا țيداǙ Ǧمرحل źǖت Ǆقاǣاȅ ǥكورǾƫا Ȩائǭالو ȯɎǹ ȸلف مƫا

  .معاȿ Ǧƨ دراǦȅ اƫلف Ǚ ȿيداț اƫلف :  ȼ مȕ ȸرȣ البنȿȬدراȅت
Ƚي اƫرحلǦ اȿ ǥƘǹɉ اȾƫمÜǦ فƙǶ يقدȕ ȳالǢ التمويȰ ملȼȦ الȮامǣ ȿ ÛȰعد دراȅتȼ مȸ  :اơاǽ القرار

ȼويلƢ Ȑرفǣ ȿمر أǮستƫا لصاحل اȾدفع ȿ ȯمواɉا ǦǞتعبǣ ماǙ Ƙǹɉا اǾȽ رارȩ ددǶيت Ȭالبن ȣرȕ.  
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 ɍ القرار ǽاơففا ÜǦاملȉ ȿ Ǧمعمق Ǧȅعد دراǣ Ȱǣ ǄوائياȊون عȮيǶي ƙالتموي Ǣلȕ Ȑرف  ɂعلـ ƙيتع Ȱ
  .العميǣ ȰرȅالǦ موصɂ عليȾا مȉǙ Ȝعار ǣاȅɍتȳɎالوكالǹǙ Ǧبار 

Ȝللمشاري Ȭويل البنƢ Ƞيȍ ƆاǮاملبحث ال :  
ȖرƂǙ ȧ لقد ȅبȿ Ȩ أن Ơدǭنا عȸ أȅاليƢ ǢويȰ لدɁ البنوȫ اɎȅɋميȿ Û Ǧ لǾȽ Ž ȸȮا اƫبȅ ǬǶنت

 Ǧي مقسمȽ ȿ Ûزائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ ȣرȕ ȸم Ǧستعملƫا ǧاȿدɉا) Ȭتعريف البن ȿ ȴتقسي Ǣحس ( ƂǙ
 ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ النقدي Ȱالتموي Ƞصي Üƙوعȹ:  

Ƀالتمويل النقد Ƞيȍ: أ ƙمي تـبɎȅɋتصاد اȩɍا Ž Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɎل ǦريȚالن Ǧȅالدرا ȯɎǹ ȸن م
التدȰǹ اƫباȉر للبنـŽ Ȭ  مبدأ الرȿ Ǵǣ اƪسارȿ ǥ عمȰ اƫصرŽ اɎȅɋمي يرتȮز علɂ اƫبدأ اȅɉاȅي لل

ȼبلȩ ȸم Ǧمولƫا ǧقاȦالص  ) ȸسƩا ȏف) ماعدا القرɉر اƎت ȯامواȽاȑيتقا Ɣال    ȼتȦصـǣ ȼاركتȊƞ ماǙ
 ȯموƫا țȿرȊƫا ǰتائȹ Ž ȫترȊم Ȭمال ) Ǵǣالر ǥسارƪا ȿ (Ǧحال Ž  Ǧǣضارƫاǣ Ȱالتموي  ǦاركȊƫا ȿأ Û

 Ǧدمƪاǣ ماǙ ȿ اȾيقدم Ɣالȼبلȩ ȸا مسبقا مȾتنائȩا Ź ƙار عƶǙ ȿأ ǦاريƟ Ǧعملي Ž    Ȱالتمويـ Ǧحالـ Ž
ǦƜراƫاǣ  ȴالسلǣ ȰويƢ ȿأأ ȿțتصناȅɍاǣ ل ǧيزاȾǲلتǧالعقارا ȿ .  

 ǦƜراƫاǣ Ȱالتموي ǦȢصي Ûالسـǣ Ȱالتموي ǦȢصيȴلÛ اريƶɍعتماد اɍاǣ Ȱالتموي ǦȢصي Û   Ȱالتمويـ ǦȢصـي
țتصناȅɍاǣÛ  ǦاركȊƫاǣ Ȱالتموي ǦȢصي ÛǦǣضارƫاǣ Ȱالتموي ǦȢصي.  

التمويǣ ȰالتوȩيȜ عمليǦ يلتزƞ ȳوǱبȾا البنǣ Ȭتوȩيعǣ ȿ ȼالتاƃ يȮـون ȑـامنا    :ȍيȠ التمويل ǣاɋمضاء
Ǵيسم ÜȜالدف ȸز عǲا عǽǙ ȼحمل ȰƷ أن ȿ ȼا الت لعميلǾȽ ǧالتزاما ȿأ ȧحقو Ȝدف ȰǱǘون أن يǣللز ȰيȾس

 Ûȼلتزاماتɍ ȼاحترام ȳعد Ǧحال Ž Ȼزǲي عȖȢأن ي ȿأ Ǧمعين ȿ    ǒمضـاɋاǣ ǧلتزامـاɋا ƙـǣ ȸكر مǾȹ :
ɍا ÛيȮالضمان البنƫا ǧلتزاما ǥارǲالتǣ ǦتعلقƪااǱرǦي .  

كȦالـǦ  :ميـاديȸȮƹ)03(  ȸ للبنȬ أن يȮون ȑامنا ƞوǢǱ الȦȮالǭɎǭ Ž ǦـǦ  : الضمان البنȮي -1
ÛǧقاȦالص Ǧبائيƨا ǦالȦȮال ÛǦمركيƨا ǦالȦȮال .  

  ǧقاȦالص ǦالȦك :ǧقاȦالص ǦالȦȮل țواȹأ ǦǭɎǭ ȫناȽ :Ȩالتسبي ǥعادǙ ǦالȦكÛ   ǾيـȦالتن ȸحسـ ǦالȦكÛ 
   .كȦالǦ التعȾــد

Ǧمركيƨا ǦالȦȮال :țواȹأ Ǧعǣأر ƂǙ țك :تتنوȜالسل ǯراǺتȅا ǦالȦ Û  Ǧعتباريـɍـازن اǺƫا ɂعل ǦالȦȮال  
  .الȦȮالǦ علɂ القبوȯ اǨȩǘƫ الȦȮالǦ علɂ حقوƤ ȧركيǦ متنازț فيȾا

 Ǧبائيƨا ǦالȦȮال :ȻǾȽ Ǵتسم    ȧحقـو ȿأ Ǣـرائȑ Ȝلدف ǦلȾم ɂعل ȯصوƩاǣ ȫالبنو ǒɎلعم ǧɍاȦȮال
  .ǧɍ لȦائدǙ ǥدارǥ الضرائƘȡ Ǣ اƫباȉرǥمستǶقɋ Ǧدارǥ الضرائǢ مȰǮ الضرائǢ اƫتنازț فيȾا ȿالȦȮا

2 ǦيǱارƪا ǥارǲالتǣ Ǧتعلقƫا ǧلتزاماɍستندي  :اƫعتماد اɍرا ÛȨائǭالو ǡياȢمان لȑ Ǧالȅ.   
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  :ȍɎǹة 
          ǖȊȹ دȩ زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ و أنȽ ÜȰصȦا الǾȽ ȯɎǹ ȸم ȼصɎǺتȅǙ ȸȮƹ ما ȴȽن أǙ Ȱș Ž

 ȣȿرșرȚا الȾا فيƞ ǦايȢلل Ǧصعب    ȿ Ƞا فالصـيǾـȽ ȸر مـǮأك ȿ Ǧيȅالسيا ȣȿرȚال ȿأ Ǧتصاديȩɍا ȣȿ
لعدǱȿ ȳود أي ǣنɎȅǙ Ȭمي أǣ ȿنȬ ( اɉدȿاǧ اƫاليǦ لدɁ البنȬ تعتǱ Ǝديدǣ ǥالنسبǦ للعميȰ اƨزائري 

 ǦريعȊال Ȩفȿ ǧاȿدǖǣ Ȱيتعام.(  
          Ȩفȿ ȸȮل ȿ ǦǮديƩا ȿ Ǧالتقليدي Ǧاليƫا ǧɎعامƫا Ȝميƛ Ȭالبن ȳيقو ȿǦميɎȅɋا ǦريعȊال.  

 ȼل Ǧفرعي ǧركاȉ ȿ Ȭللبن ǥديدǱ ǧɍكاȿ Ȩلǹ Ȱلع ȿي ɂعل ȯد ȻارȊتȹاȼئɎعم ǥدائر țاتسا ȿ.  
    Ǧـا مرحلـȾلـف لتليƫعداد اǙ Ǧمرحل ȸتبدأ م Ǭحي Ȱالتموي Ǣالȕ ملف Ƙȅ Ȱمراح ɂكما تعرفنا عل

 Ɩا القرار يبǾȽ ÜȐالرفǣ ȿأ ȯالقبوǣ Ȼرارȩ Ȭالبن Ȭلǽ عدǣ ǾǺليت ȼتȅا دراȾمن ǧحمددا ǥعد ȃاȅأ ɂعل
ȼاتǽ حد Ž țȿرȊƫا ȌƸ ا ماȾمنȿ Ȱالعمي ȌƸ ا ماȾمن ȿ رعيȉ وȽ ما.  

          ȿاƵ ȿ ÛȰللتموي ƙتȢصي Ȭالنقدي : للبن Ȱالتموي Ƞصي )  Ûـاريƶɍعتماد اɍا Ûȴالسل ÛǦƜراƫا
 Ǧǣضارƫا ȿ ǦاركȊƫا Ûțتصناȅɍا ( ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ )الضمان البن  Ǧتعلقـƫا ǧلتزاماɍا ȿ يȮ

ǦيǱارƪا ǥارǲالتǣ (ǣ ȌƸ رعيȊال ȏموȢال ȸم țوȹ ȫناȽ أن ȘحɎما ي ȸȮل ȿاعȾمن Üȓالنقا Ȑ :  
- Ǧǣضارƫا ȌƸ فيما Ƙǹǖالت Ǧرامȡ.  
- ȳراƩاǣ ȼتعامل ȸمǘي ɍ ȸم Ȝم Ȱواز التعامǱ.  
- ȼƧاǣ Ȝبيƫا Ȭالبن Ȱيǲتس ȓتراȉا ȳعد.  
- ǣ ǦƜراƫا ȸدي ǒواز أداǱ  ǦȾـبȉ ȿ Ûالسداد ȳيو ȣسعر صرǣ ا كانǽǙ ȸالدي Ǧلعمل ǥايرȢم Ɂرǹأ Ǧعمل

  .Ƚنا تȮمȅ Ž ȸعر صرȣ يوȳ العقد أŽ ȿ يوȳ السداد
-  ƙالتام ȌƸ فيما )ǄɎǮم ȏȿالقر ɂعل ƙمǖكالت(ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ ƙا التامǾȽ ونȮأن ي Ɏف Ü .  

 ƆاǮصل الȦال:ǯǽناء النموǣ ية وȅالدراية القيا  
  :مقدمة

           Ȭللبنـ Ȱالتمويـ ǧدداǶƞ Ǧتعلقƫا ǧياȖللمع Ǧيȅالقيا Ǧȅالدرا ǥرȿƘȅ Ȝنتبȅ ȰصȦا الǾȽ Ž 
الǮاƆ مǾȽ ȸا  بǬǶحمȰ الدراȻǾȽ ÜǦȅ اƫعȖياȅ ǧنعاȾƨا ȹ ȿدرȾȅا Ž اƫالƎكǦ اƨزائري ȿ الǾي Ƚو 

يǬ مɎǹ ȸلـȅ ȼـنتعرƂǙ ȏ   الȦصÛȰ أما اƫبǬǶ اȯȿɉ فȾو للدراǦȅ النȚريǦ للقياȃ اȩɍتصاديÜ ح
 ȣتعرȹȿ ǥتعددƫا ȿ ǦȖالبسي ǦداريƲɍا ǯǽالنما ȬلǾك ɂعل Ǧƨمعا ȿ فȊك ȧرȕ ȿ ÛǦيȅالقيا ȰاكȊƫا

  .ȻǾȽȰ اȊƫاك
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   ȯوɉية : املبحث اȅة القياȅري الدراȅ  
نتائȹ ǰقصد ǣسƘ الدراǦȅ القياȅيǦ تلȬ اƫراحȿ Ȱ اȖƪواǧ الƔ يتبعȾا الباحǬ للوصوƂǙ ȯ ال         

الƔ يǖمȰ الوصوǙ ȯليȾا ȩ ȿد ȩسمنا ǾȽا اƫبƂǙ ǬǶ مȖلبƴ Üƙاǯǽ اƲɍدار البسيȿ Ȕ اƫتعـددÛ أمـا   
Ǧيȅالقيا ȰاكȊƫا Ǧȅلدرا ȻصصناǺف ƆاǮال ǢلȖƫا .  

Ȕدار البسيƲاال ǯǽاƴ:  łي ǽǙ ÜǥياƩا Ȝȩاȿ ȯɎǹ ȸم ȿأ Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن ȃاȅأ ɂعل ǯǽا النموǾȽ Ɩب
Ǭللباح ȸȮƹ   Ȝǣتـا ƘȢكمت ȫɎȾتȅɍا Ǝيعت Ǭحي ÜȰǹالد Ǧلɍدǣ ȫɎȾتȅɍا ƘȢت Ǧȅلدرا ǯǽوƴ ǒناǣ

Ȱمستق ȿسر أȦم ƘȢكمت ȰǹالدȿÛ   Ȕفقـ ȸيƘȢمت ƙǣ ȜمƟ ǦȩɎفان الع Ȩǣالسا ȯاǮƫا Ž ناȚحɍ كما )
 Ȱمستقȿ Ȝǣا ) تاǾȽ ȴينقسȿ ÛȔدار البسيƲɍاǣ ȣا ما يعرǾȽȿƘǹɉا ƂǙ   ـي الȖƪـدار اƲɍا  Ȕبسـي

ȯȿɉا țي النوȦف ÜȔي البسيȖƪا Ƙȡ دارƲɍاȿ :تȮ ونƫا ÛƂȿɉا ǦǱدر ȸأي م ǦيȖǹ ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧعادل
  ).اƂȿɉ ( أما Ž اƲɍدار البسيƘȡ Ȕ اȖƪي فتȮون درǦǱ اƫعادلǦ أكƎ مȸ الواحد 

Ʋɍدار اƫتعـدد ȿ الـǾي   ȅنǶاȯȿ أن ȹتبƙ ا البسيǣÜȔعدما تبƙ لنا اƲɍدار : ƴاǯǽ االƲدار املتعدد 
 ƘȢمت ȸر مǮأك ȿ احدȿ Ȝǣتا ƘȢمت ƙǣ ǦȩɎالع ǴȑيوÛسرȦم ȿكǮامǾȽ ɂعل ȯ Ȝم ǥماد ǯتاȹǙ ƙǣ ǦȩɎا ع

ƂǙ ȴينقس ȿ ÛاȽƘȡ ȿ ǧبيداƫا ȿ ǥدƧɉا ȸم ǦȦتلƯ ǧتعدد كمياƫي اȖƪدار اƲɍا ȿ   Ƙـȡ ـدارƲɍا
  .اȖƪي اƫتعدد

  .ƘȢ اƫتاȿ Ȝǣ اƫتƘȢاǧ اȦƫسرǥتǱȿود عȖǹ ǦȩɎيƙǣ Ǧ اƫ يƂǙ ƘȊاƲɍدار اȖƪي اƫتعدد ف
Ǳ ƂǙاǢȹ مȊاكȜƤ Ȱ اƫعلومȽƘȡȿ Ǧا فȾناȫ مȊاكȕ ȄƢ ȰريقǦ التقدير ȿ :مشاكل الدراȅة القياȅية

 Ǧيȅالقيا ȰاكȊƫاǣ ȣتعر ȿ ـ Ǧستعملƫا ǦريقȖال ǧياȑفر Ǧعيȩاȿ ȳعد Ž ǄɎǮم ȰǮي  - تتمȽȿ:  ǦلȮȊم
źاǾال ȓرتباɍا Ûمتدادɍا ǦلȮȊتعدد  مƫي اȖƪم ا ȿع ǦلȮȊ ȳدȸالتباي ǧباǭ. 
ƆاǮاملبحث ال : ǯǽناء النموǣ  

 ǯǽقدير النموǩ و Ƈقدǩ: دƶ ما ȰلعȻ   ɍ ȸا التبـايǾȽ ÜريȚȹ وȽ اƫ ايرȢون مȮيȅ Ȝȩالوا Ž Ǭالباح
ǣ Ȅالبساǣ ȿ Ǧȕنـاǒ  يȮŁمŽ ȸł اƫراحȰ الȅ ƔينتȾǲȾا ȿ لŽ ȸȮ تȖبيȻǾȽ Ȩ اƫراحÜȰ فǲمȜ اƫعلومǦ لي

النموǯǽ ليȿ ɎȾȅ Ȅ رǾȽ ȴȡا ȅنǶاȯȿ تقدƇ النموǯǽ اȩɍتصادي اȹɉسȻǾȽ Ž Ǣ اƫرحلǣ Ǧاɍعتماد 
Ȭالبنǣ Ǧاصƪا ǧاƘȢتƫا ȿ ǦليȮال ǧاƘȢتƫا ȸم Ǧموعƭ ɂعل .  

  :Ž ȿ البدايȅ Ǧنتعرȣ علɂ اƫتƘȢاǧ اƫستعملȻǾȽ Ž Ǧ الدراȽ ȿ ÛǦȅي         
1.  ɍا ȴǲمارحǮتȅ )I( :Ǧنȅ ȸم Ȭا البنŏ ȳاȩ Ɣال ǧتماراȅɍا ȜيƤ ȰǮƹ ȿ Ȝǣالتا ƘȢتƫا Ǝ1992يعت ȳ

 ) ȼȕاȊȹ Ǧدايǣ Ǧنȅ(  Ǧنȅ Ǧايȡ ƂǙ2005  Ɣال Ƞالصيǣ ȿ ǥرȉمبا Ƙȡ ȿأ ǥرȉمبا ǦريقȖǣ كان ǒواȅ ȳ
Ǆقاǣاȅ اȽرأينا.  

2.  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو)CIF :(ɂعل Ȭللبن ǦقǶستƫي الديون اȽȿ Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا.  
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3.  ǦليȮاليف الȮالت)CT:(  ـاليفȮالت ȿ Žصرƫا ȯɎȢتȅɍاليف اȮت ȸم ǦȹوȮƫاليف اȮالت ƃاƤǙ يȽ ȿ
 Ɂرǹɉا )ǧكاɎȽɍا ǧصصاƯÛƘاليف التسيȮت.(...  

4.  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȻاƟ Ȭديون البن)DIF:( ǦقǶستƫي الديون اȽȿلǦاليƫا ǧساȅǘال لم ɂعلȬبن.   
5. Ɵ Ȭديون البن ǒɎالعم Ȼا)DCL:(  ǦقǶستƫي الديون اȽȿالمعلل ɂعل ǒɎȬبن    Ǧدائنـ ǧاǣأي حسـا

ȸائǣللز.  
6.  ǦليȮال ǧيراداɋا)RE:( Ɵالنا Ǧصرفيƫا ǧيراداɋا ÜƙزئǱ ȸم ȰȮȊتǦ  ȯɎȢتȅɎالعادي ل ȓاȊالن ȸم

ȯɎȢتȅɍا ǯارǹ ǧعمليا ȸع ǦƟاȹ Ɂرǹأ ǧيراداǙ ȿ.  
7.  ǒɎنبالعدد عم Ȭ)NCI:(تعƫا ȴǲح ȰǮƹǧعياƤ Ûأفراد Ûƙصناعي ÛارƟ ȸم Ȭالبن Ȝم ƙامل...  
8. Ǻالتض ȯمعدȴ )INF :(Ɨȕتصاد الوȩɍاǣ ȋاǹ وȽ ȿ. 
9.  Ǧالنقدي ǦتلȮال)M:( Ɨȕتصاد الوȩɍا Ž Ǧلȿتداƫالنقود ا ȴǲا حŏ يقصد ȿ.  

 Ǧنȅ ȸم ǥمتدƫا ǥترȦال Ȍơ Ǧنويȅ ǧاƘȢتƫا ȻǾȽ Ǝتعت ȿ1992Ǧنȅ Ǧايȡ ƂǙ ȳ 2005 Ǝتعت ȿ Ûȳ  ȻǾȽ
  .فترȊȹ ǥاȓ البنȬ منǾ تȅǖيسȡ ƂǙ ȼايǦ يومنا ǾȽا

    ȿ Ǧـيȅياȅ ǧتقلبـا ǥزائر عـدƨا اƬɎǹ Ǩفقد عرف ǥمستقر Ƙȡ ǥترȦال ȻǾȽ أن ȼȚحɎȹ ما ȯȿن أǙ
    ǧـدأǣ ȸأيـ ǧالتسـعينا ǦايŒ Ǧايȡ ƂǙ تقرارȅɍا ȳعد ȸم Ǧحال ǧدȾȉ Ǭحي ÛǦتصاديȩاȿ ǦتماعيǱا

  .     بترȯȿ تƘȢاǧ كبǥƘ حيȿ ǬصلƂǙ Ǩ أȅعار ȩياȅيǦاȑȿɉاț تستقرÛ كǾلȬ عرفǨ أȅعار ال
ǣنȬ الƎكǦ اƨزائـري ȿ الـديوان   : اعتمدȹا عليȾما ȜƤ Ž البياȹاƵ ǧا  نكما أن أȴȽ اƫصدريȸ اللǾا

 ǒحصاɌل Ɨȕالو )Ǧلȩرȿ Ǧكالȿ.(  
 ƃالتا ȰȮȊال ɂعل ǯǽالنمو Ǧǣكتا ȸȮƹȿ:  

tREBMBINFBNCIBDIFBDCBCTBCIFBB ε+++++++++= 876543210I  
 ǯǽقدير النموǩ:  

ǣناǒاǄ علɂ النموǯǽ اȰȮȊƫ مȸ اƫتƘȢاǧ الساǣقǦ الǾكر ȅنقوǣ ȳتقدير معادǧɍ اƲɍدار اȖƪي          
  ƙسـتعȹ ȿ ÛɁرȢالص ǧعاǣرƫا Ǧريقȕ ǦȖȅواǣ ǧاƘȢتƫا ȻǾȽ ȿ مارǮتȅɍا ȴǲح ƙǣ Ȕالبسي ȰȮȊال ȸم

 ǰامȹƎǣ اǾȽ Ž "EViews " ÛǦيȮيȅɎȮال ȓȿرȊال ȜيƤ توفر ȏافترا Ȝم.  
  :Ǧȅ السببيǦ درا 

          Ȝǣالتا ƘȢتƫا ƙǣ Ǧالسببي Ǧȅدرا ƂǙ يناǖارت ǯǽتقدير النمو Ȱبȩ )مارǮتȅɍا ( ǥسرȦƫا ǧاƘȢتƫا ȿ
  ).-Feedback -اȅترǱاعيȾ)Ǧدȣ للتǖكد مǱȿ ȸود عȅ ǦȩɎببيÜ Ǧ حيǬ يƨراƱر ǾȽȿا ǣواǦȖȅ اǹتبار

ƃالتا ȯȿدƨا Ž اȾلǮƴ ȿ:  
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  ƙǣ االȅتǮمار واملتȢرياǧ املȦسرةȹتائǰ اǹتبار جلراƱر 
 النتيجة االǹتبار الرقم
01 ǦليȮاليف الȮالتȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧنائيǭ Ǧببيȅ ǦȩɎع ȫناȽ Ȅلي 

02  
- -ȻاƟا Ȭديون البنȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا

ǒɎالعم  
ȅɍتǮمار ȿلǾȽ ȸȮا اɍ Ƙǹɉ يسبǢ ديون البنƟ ȬاȻ العمǒɎ يسبǢ ا

  .ȻǾȽ الديون 

03  
-ǒɎعدد  عم ȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا

 Ȭالبن.  
عدد العمɍ ǒɎ يسبŽ Ǣ  اȅɍتǮمار ȿ لǾȽ ȸȮا اƘǹɉ يسبǢ عدد 

 ǒɎالعم.  

04  
-ȻاƟ Ȭديون البنȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا

Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا  
ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎأي ع ȫناȽ Ȅلي.  

05 -ȴǺالتض ȯمعدȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎأي ع ȫناȽ Ȅلي. 
06 Ǧالنقدي ǦتلȮال ȴǲحȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧببيȅ ǦȩɎود عǱȿ.  

  ƙǣ اȅɍتǮمار ȿاɋيراداǧ الȮليǦ اǹتبار السببيƨ ǦراƱر   07
 ǴيǶص Ƙȡ ȄȮالع ȿ مارǮتȅɍا  Ž Ǣتسب ɍ ǦليȮال ǧيراداɋا

 ǦليȮال ǧيراداɋا Ǣمار يسبǮتȅɍفا  

08  
 ɂعل Ȭالبن ȧحقو ȿ مارǮتȅɍا ƙǣ رƱراƨ Ǧتبار السببيǹا

 Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا  

اǹɉـƘ  حقوȧ البنȬ علɂ اȅǘƫساǧ اƫاليǦ يłسŁبŃǢō اȅɍتǮمار ǾȽȿا 
Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو Ǣيسب. ǦȩɎع ȫناȽ نǽǙ  Ǧـببيȅ

ƙقǣالسا ȸيƘȢتƫا ƙǣ Ǧنائيǭ.  
  

ǯǽقدير النموǩ:   ǧعـاǣرƫا Ǧريقـȕ ǦȖȅواǣ ǳقترƫا ǯǽالنمو Ɓتقدير معا ȯȿاǶنȅ Ǧالسببي Ǧȅعد دراǣ
 Ûǥيدƨا ȧرȖال ȸا مȽاعتبارǣ ɁرȢصلفالصǶانت  ɂالتاليعل ǰالنتائǦ :  

  

  
  من إعداد الطالب:صدرامل
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 ƃالتا ȰȮȊالǣ ǯǽالنمو Ǧǣكتا ȸȮƹ ȼمنȿ:  
Î  = – 101000000– 0.535929CIF– 0.424580CT+ 0.818675DCL-183972.4NCI+ 
2.061188DIF-60757.42INF+ 0.001588M+ 3.383944RE   

 ǯǽقييم النموǩ:ȿ دȩ ونȮȹ Ȼتقدير ȿ ǯǽالنمو Ƈتقد Ǧعد مرحلǣ تبارǹɍا Ǧمرحل ƂǙ صلنا.   
 ǯǽتبار النموǹا: ǄحصائياǙ ǯǽالنمو ɂعل ȴȮƩا ȸننا مȮƢ ǧتباراǹا ǥعد ȫناȽ فان Ǆقاǣاȅ اȹارȉكما أ.  

1- ǥقدرƫا ǧɎعامƫا Ǧتبار معنويǹا :  
  ȅتودȹت ȹتائǰ اǹتبار

ǧرياȢية  املتȑرȦال tc  tt ǰالنتائ  
C 0 =: B0  H0  -0.0276111.96 مرفوض 

CIF 0 =: B1  H0  -1.8909051.96  مرفوض  
CT 0 =: B2  H0  -0.0500121.96  مرفوض  

DCL 0 =: B3  H0  2.0951521.96  مقبول  
DEM 0 =: B4  H0  -0.4504841.96  مرفوض  
DIF 0 =: B5  H0  0.6061601.96  مرفوض  
INF 0 =: B6  H0  -0.0009081.96  مرفوض  
M 0 =: B7  H0  0.2008021.96  مرفوض  

RE 0 =: B8  H0  0.3560121.96  مرفوض  

  من إعداد الطالب: مصدر 
2- ǯǽللنمو ǦليȮال Ǧعنويƫتبار اǹا :  

 Ǧيمȩ اǽǚف Ȩǣالسا ȰȮȊال ȯɎǹ ȸمȿF  Ǧǣسوǂ59.93= ا  Ǧيمȩ ȸم ƎأكF  ǦǱرƩ3.58( ا (  ȼمنـ ȿ Û
 ȳالعد Ǧيȑفر ȐرفȹH0 ǯǽالنمو Ǧعنويƞ Ȱقبȹ ƃالتاǣ ȿ Û.  

3- Ȩالتوفي ǥودǱ تبارǹ2( اR : ( ـǣ ȼيمتȩ تقدر ȻɎأع ȰȮȊال ȯɎǹ ȸ0.989م Ɩعƞ   ȸر مـǮأن أك
98 %  ȨǣـاȖالت ȼبȉ ȯɎǹ ȸم ǄلياǱ اǾȽ رȾȚي ȿ Ûǯǽا النموǾȽ ȣرȕ ȸسر مȦمار تǮتȅɍا ǧاƘȢت ȸم

 Ǧصليɉمار اǮتȅɍا Ǧلسلȅ ƙǣ)I ( ǥقدرƫا Ǧالسلسل ȿ)Î.(  
  :بار Ǳȿود ارتباǽ ȓاƙǣ ź اȖǹɉاǒاǹت -4

 Ƚ:0.56 =d1 ȿـي ǣينما تȮون القيمǦ اƩرǦǱ لǹɎتبار  DW  =2.70مȜ العلȴ أن القيمǦ اǂسوǦǣ لـ
2.21 =d2  ƃالتا ȰȮȊال Ǣحس:  

  
  
  

ــدينا  ــƗ أن  d1  =0.56- 4 =3.44     ȿ4- d2  =2.21- 4 =1.79 -4: ل ــا يع ư  :
LU dDWd −≤≤− 44 ɍا Ǧǲتيȹ أن ȯالقو ȸȮƹ ȼمن ȿǥحمدد Ƙȡ تبارǹ.  
  :ƠليȰ دالǦ اɍرتباȓ الǾاź للبواȩي -4

3.44 0.56 1.79  2 0 4 2.21  
0>ρ  0<ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ 0=ρ ؟؟

ارتباط ذاتي 
موجب 

ارتباط ذاتي 
سالب 

 غير محدد غير محدد  عدم وجود ارتباط عدم وجود ارتباط 
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    Ǩȹا كاǽǙ تبار ماǹɍǦليȮال źاǾال ȓرتباɍا Ɣدال Ɓمعا   Ǧعنويـƫا ȯـاƭ Ȱǹي داȩالبوا ȻǾƬ Ǧزئيƨاȿ Û
   . ȹLjung-Box-PierceستعمȰ اǹتبار 

 ȰǱأ ȸمk=20  80.7: لديناQ * =     Ŏا Ǧالقيمـ ȸمـ Ȱـȩـي أȽ ȿ     Ȝيـǣكـاي تر ȯȿـداƨ Ǧلـȿد
2

01.0,11272.24Q −Χ==  Û تلفơ ɍ źاǾال ȓرتباɍا Ǧدال ǧɎمعام Ȱتقرر أن ك Ɣال ǦيȑرȦالǣ Ȱقبȹ ȼمنȿ
  .عȸ الصȦر
مȻǾȽ ȯɎǹ ȸ اǹɍتباراȹ ǧستنتǰ أن ǾƬا النموȩ ǯǽوǙ ǥحصائيǾȽ ȿ Ǧا ɍ يعƗ عدǱȿ ȳـود           

  :مɎحȚاǧ حولȼ مǣ ȸينȾا
• ƫا ǒاȖǹɉا ǧقدراƫ Ǧدار عياريƲɍا( )046

ˆ.ˆ.ˆ ΒΒΒ ǄداǱ ǥƘكب. 
•  ǧɎللمعام ǥقدرƫا ȴالقي( )01245678

ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ ΒΒΒΒΒΒΒ B ȿ حصائياǙ Ǧمعنوي ƘȡǦيقȩد Ƙȡ.  
 ȻǾȽا ȓلنا لنقا ƙتب   Ȱسـتعمȹ Ȭلـǽ ȣاȊكتɍ ȿ ǯǽللنمو ǥسرȦƫا ǧاƘȢتƫا ƙǣ يȖǹ ȓود ارتباǱȿ

  .أحسنȾا ǣناǒاǄ علɂ عدǥ معايƘ  اƲɍداراǧ لنǺتارسمǴ لنا ƞقارȕ ǦȹريقǦ التǶليȰ الترافدي الƔ ت
  ملȌǺ لنتائǰ اƲدار االȅتǮمار علƯ ɂتلȤ املتȢرياǧ املȦسرة

الخطأ  R2معامل التحدید    المحسوبة  t  النموذج األولي  المتغير المفسر
  المعياري

معيار 
Akaike 

CIF tCIFI εα += 1  2.031948  0.713133  1.478643  49.33538  

CT tCTI εα += 2  2.42926  0.931815  0.497520  46.11153  

DCL tDCLI εα += 3  28.11420  0.963476  0.043437  45.48727  

NCI  tNCII εα += 4  12.41333  0.824383  108431.9  47.05760  

DIF tDIFI εα += 5  1.251171  -1.014629  24.51048  49.49749  

INF tINFI εα += 6  0.731984  -1.167875  2.21E+08  49.57080  

M tMI εα += 7  15.53382  0.884609 0.000684  46.63762  

RE tREI εα += 8  25.36005  0.955277  0.325345  45.68978  

  
  من إعداد الطالب: املصدر 

  ȿ  اǾƬ فقاȿون لدينا أحȮدارايƲɍا ƙǣ ȸمار مǮتȅɎل ƃȿدار أƲا ȸسǧ وȽ ȻɎأع Ǧبينƫا:   
tDCLI µα += 3                         

 Ž التȦسـǾȽȿDCL  Ƙا يعȖينا فȮرǥ حوȯ مدɁ أƵيـR² )0.963(Û  Ǧـعلȩ ɂيمǦ لأحيǲȅ Ǭلنا 
 ǫدƠ Ɣال ǧاƘȢمار لالتǮتȅɎI .ɋاǣȑ Ǧاف ƂǙȸم ǦȚحɎƫا ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧمعنوي    Ɣـيمȩ ȯɎـǹtc   

  .      Ǧȹ 3α̂= 1.22 مȜ القيمǦ اƫقدرǥ لـ ارقالصƘȢ م)  ȿ)0.043اǖȖƪ اƫعياري 
  . 45.48ـ ȩ ȰȩAkaike ǣيمƫ Ǧعيار أǲȅلنا Ǳ ƂǙاǾȽ Ǣȹا 

   .متƘȢ مستقȿ ȰمȦسر Ǳيد لȅɎتǮمار ǣ ŽنȬ الƎكDCL Ǧعتبار ȻǾȽ ȯɎǹ ȸ النتائȮƹ ǰننا اǽǙن م    
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 ȰليǶالت Ǧريقȕ ǢحسȿاƘȢضيف للمتȹ لترافدي DCL  سرȦم ƘȢمتǓ رǹȿ وȽ ǦليـȮال ǧيراداɋا RE 
 ǄراȚȹ   ـدارƲا ȯɎـǹ ȸمـ Ǧلǲسƫا ǥيدƨا ȴللقيI  ɂعلـ RE )R2=0.955277  / tc= 25.36005/  

SE=0.325345( ون لدينا اȮليƲمارار دǮتȅɎديد لǱ:  tREDCLI µθθ ++= 21   
  :التاليǣ ȿǰ Ǧعد تقدير ȹتǶصȰ علɂ النتائ

 ɂمار علǮتȅدار االƲاDCL   وRE  
  

               
  

  ن إعداد الطالبم: املصدر 
ǣاȑɋـافR²   ƂǙ Ǧمȸ  حسȩȸد  REر مȯɎǹ ȸ الȰȮȊ أعɎȹ ȻɎحȘ أن ȑǙافǦ اƫتƘȢ اȦƫس         

 Û Ǧمعنوي ȸيƘȢتƫا Ǧن معلمǚف Ȭلǽȿ ǾƬ فقاȿ ا ȸȮƹ  ǦافȑǙRE .  
 DCL  ȿRE ȿ مȰǮ لȅɎتǮمار Ƚو ǽلȬ الǾي يتبȜ تƘȢاǧ اƫتƘȢاǧالنموǯǽ اƂǙ ɉ أن ȹصƂǙ Ȱ أن 

CIF  ƃالتا ȰȮȊال ɂون علȮي ȿ  
tCIFREDCLI µαααα ++++= 3210   

راǣ Ž ǧنـȬ  اȰǮƹ حȴǲ اȅɍتǮم يالǾ حسȸصيǦȢ النموǯǽ اɉنا لتعريǣȦعد : ǩقدير النموǯǽ املǺتار
ȹ ǦكƎصال ȰǙتقدير Ǧمرحل Ƃ  Ɓعاƫ3210(ا ... αααα (ƫا ǦȖȅواǣɁرȢالص ǧعاǣر :  ǰالنتـائ ɂعل ȰصǶفن
Ǧالتالي:  
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  من إعداد الطالب: ملصدر ا

 ȸم ȯɎǹ ȰȮȊأالƫا ǯǽالنمو Ǧǣننا كتاȮƹ ȻɎعǣ ǳقترǦيȖƪا ǦȢالصي Ǧالتالي:   
Î  = 628000000 +0.850384 DCL +2.640019 RE -0.488746CIF  

 ǨǣاǮقدار الƫا Ǝمتس) 628000000(يع ǧاƘȢتƫون اȮقدر حينما تƫمار اǮتȅɍا Ǧيمȩ ȸرعȦللص Ǧيȿا  
  )Ǧمȿمعد.(  
 1α̂ 0.850384)  ( لـ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧيمȩ ȰǮƹDCL  Ž ǥزياد ȼلǣيقا ǥاحدȿ ǥوحدǣ كلما يزيد Ɩعƞ

ȻǾȽ ȿ العȽ ǦȩɎي عȩɎـƘȢ  Ǧاǭ ǧاǣتǦ تمȜ فرȏ أن ǣقيǦ اȿ .ƫحدǖ 0.85 ǥكǮر مȸحȴǲ اȅɍتǮمار ǣـ
 Ǧرديȕ.  

2α̂ )2.640019   ( لـ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا Ǧيمȩ ȰǮƹRE ال ǦȩɎالع ƙتب ȿردȖ Ǧي  ƘȢـتƫا ȿ ƘȢتƫا اǾȽ ƙǣ
 Ǭحي Ȝǣالتا ȼلǣيقا ǥاحدȿ ǥوحدǣ كلما يزيد ǥـ زيادǣ مارǮتȅɍا ȴǲح Ž2.64  ǥحدȿ. دائما ȏفر Ȝم
ƫا Ǧقيǣ تأنǦتǣاǭ ǧاƘȢ.  

3α̂ )0.488746  - (يȩ ȰǮƹǦاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧقوƩ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا ǦمCIF    Ɨيعـ ȿ  كلمـا
  .ƘȢاǧتǣقيǦ اǭƫباȿ ǧحدǥ مȰȩǖ Ȝ مȹ ȸصف Ž حȴǲ اȅɍتǮمار ǣاȦƳاȏ حدȿ ǥاحدǥ يقاǣلȼ ادǣ ǧوز

  :ǩشǺيȌ النموǯǽ املقدر
1-ǥقدرƫا Ɓعاƫا Ǧتبار معنويǹا:  
- Ǧتبار معنويǹ0اα̂ : نɉ ɋا Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc  )1.13 (> 1.96 Ǧمعنوي Ɂـا   % 5 عند مستوư
  .ơ ɍتلف معنويا عȸ الصȦر  ȿ0α̂ منȼ فان اƫعلمǦ اƫقدرH0  ǥ الȦرȑيǦعȩ Ɨبوȯ ي

- Ǧتبار معنويǹ1اα̂ :  اƞ أنɋا Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc  )5.04 (< 1.96  عندǦمعنوي Ɂ5 مستو % ȸȮƹ
ǦيȑرȦال Ȑرف H0 )0ˆ1 =α ( رȦالص ȸتلف معنويا عơ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا ȻǾȽ فان ȼمن ȿ.  

- Ǧتبار معنويǹ2اα̂: نɉɋا Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc  )2.20 (< 1.96 Ǧمعنوي Ɂ5 عند مستو %  ȸـȮƹ
 ǦيȑرȦال ȐرفH0 )0ˆ1 =α ( رȦالص ȸتلف معنويا عơ ǥقدرƫا Ǧعلمƫا ȻǾȽ فان ȼمن ȿ.  
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- Ǧتبار معنويǹ3اα̂: ɋا Ǧيمȩ تقدر Ǧلـ حصائي Ǧǣسوǂاtc  ـ أي أن اƫعلمـǣ2.53- <  1.96    Ǧـ
  .اƫقدرơ ǥتلف معنويا عȸ الصȦر 

2-ƫا Ǧȅالدرا Ǧعنويǯǽللنمو ǦليȮ:  
Œ ȣالد ȻǾȽ ȯɎǹ ȸمǙ Ǧȅدراƙالتاليت ƙيتȑرȦتبار الǹا Ƃ:     

 
H0: α0=α1=α2=α3=0  

                                                             J=0…3 Ȱȩɉا ɂعلH1: αJ≠0  
  أكƎ مȸ اɋحصائيǦ اŎدȿلǦ لȦيȊر)  269.49( لدينا اɋحصائيǦ اǂسوǦǣ لȦيȊر 

 Ǭحي :K=3  ȿN-K=14-3=11  08.74: أي  =F0.05
(3.11) 

 Ȑرفȹ ȼمنȿ ǦيȑرȦال) H 0 (ǯǽالنمو Ɓمعا Ȱمƭ أن ɂا يدلنا علư  رȦالص ȸتلف عơ.  
3- Ȩالتوفي ǥودǱ تبارǹا:  

ȻɎأع ȰȮȊال ȯɎǹ ȸلدينا  م )R2  =0.987  (  ƘȢتƫا ƙǣ Ǧويȩ ǦȩɎع ȫناȽ أن Ɨا يعưI   ǧاƘȢـتƫاȿ
DCL.RE.CIF  سر لناȦي ǯǽ98أي أن النمو% Ȣالت ȸم   Ǧلـɍدǣ ǦكـƎال Ȭنǣ مارǮتȅا Ž ليȮال Ƙ

Ǧعادلƫا Ž ǦǱدرƫا Ǧستقلƫا ǧاƘȢتƫا.  
 ȯɎǹ ȸا مȾتȚحɎم ȸȮƹ ǳقترƫا ǯǽللنمو ǥيدƨا ǦيƘسȦالت ǥالقو ȻǾȽ يل السلسلة املقدرةǮƢ)Î( Ȝم

يعȖينا ȚȹرǙ ǥحصـائيư  Ǧا )  تȖاƙǣ Ȩǣ السلسلتƙلا" I(  "ACTUAL  )(السلسلة اȍɉلية  ǣǧياȹا
ȻǾȽ ǧاƘȢت ƘسȦت Ž تارǺƫا ǯǽالنمو ǦاعƱ ɂعل  ǥرȽاȚال.  

          
  من إعداد الطالب: مصدر 
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  دالة االرǩباȓ الذاź للبواقي 

   
  من إعداد الطالب: مصدر   

  :دراǦȅ البواȩي-4
  :ƠليȰ دالǦ اɍرتباȓ الǾاź للبواȩي -

ȰȮȊال  Ȱǣقاƫاƙيب źاǾال ȓرتباɍا Ǧلنا دال  ȴȩر ȰȮȉ Ǧزئيƨ35(ا (ƙǣ  źاǾالـ ȓرتباɍا Ǧدال   Ǧزئيـƨا
ȸم Ȱȩا ǧواǲȦلل ǦȖالبسيȿ12, ȿǦيȑرȦتيار الǹا ȰǱا ȸم H0 Ɣأتقرر  ال   ȓرتبـاɍا Ǧدالـ Ɓمعا Ȱن ك

ǦليȮال źاǾال  Ǧعنويƫا ȯاƭ Ȱǹي داȩللبوا Ǧزئيƨاȿ)Ȧالص ȸتلف معنويا عơ ɍ ر (ȹ  ȰسـتعمǙ حصـائيا 
Ljirng – Box-Pierce  )Q*( .  

ȰȮȊال ȯɎǹ ȸم :Q*  =7.60 X2
11.0.01 > =23.20 . ǦيȑرȦال Ȱيقب ȼمنȿH0   ǧɎمعـام Ȱأي أن ك
  ).يعƗ أن السلسلǦ مستقرǥ (دالǦ اɍرتباȓ الǾاơ ɍ źتلف عȸ الصȦر 

- Ƃȿɉا ǦǱالدر ȸم ǒاȖǹɉا ƙǣ ȓرتباɍتبار اǹا:   
Ǧيمȩ DW  ȸي مȿيسا ȰȮȊال ȯɎǹ2.14  يعتمد ǬحيȽǾ   źاǽ ـدارƲا ǯǽـوƴ تقدير ɂتبار علǹɍا ا

Ƃȿɉا ǦǱالدر ȸم ǒاȖǹɊأن ال ل ȴالعل ȜمǦي  قيمȽ ǦǱرƩا: D1 = 0.82  ÛD2=1.75  .  
   
  
  
  

  .ȿ منȼ تȮون ȹتيǦǲ اǹɍتبار ǣعدǱȿ ȳود ارتباǽ ȓاD2 > 2.14 > 4-D2  ź: لدينا 

  
  

D1 D2 4-D2 4-D1 

4 2 0.82 1.75 2.25 3.18 

2.14 

0 
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  Ƀسري االقتصادȦالت:  

          ɂا علȹاعتمد ǯǽالنمو Ǧدايǣ ŽǦالتالي ǧاƘȢتƫا:   Ǧاليـƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو)CIF( Û
 ǦليȮاليف الȮالت)CT(Û  Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȻاƟ Ȭديون البن)DIF( Û  ǒɎالعمـ ȻاƟ Ȭديون البن)DCL( Û
 ǦليȮال ǧيراداɋا)RE(Û عدد عɎم Ȭالبن ǒ)NCI(Û  ȴǺالتض ȯمعد)INF( ȿ Ǧالنقدي ǦتلȮال)M(.  

ȿ لǣ ȸȮعد القياǣ ȳاǹɍتباراǧ اɋحصائيǦ اƫناȅبǾƬ Ǧا تبƙ لنا أن اƫتƘȢاǧ الƠ Ɣدد Ž اȅɍتǮمار الǾي 
حقوȧ البنȬ علـɂ اȅǘƫسـاDCL( Û   ǧ(ديون البنƟ ȬاȻ العمǒɎ : يقوǣ ȼǣ ȳنȬ الƎكǦ اƨزائري Ƚي

 Ǧاليƫا)CIF( ȿ ا ǧيراداɋا ǦليȮل)RE( .  
أما مȸ اƨاǢȹ اȩɍتصادي فنɎحȘ أن اƫتƘȢاǧ اƫتبقيȩ Ǧد أȩصيǨ رȴȡ أن Ž الواȩـȜ يǘكـد            

 ȿ ǦȾǱ ȸالديون مȿ ǦليȮاليف الȮالت ƙǣ ǦȩɎكالع Ȭلǽ ȄȮمارعǮتȅɍا ȴǲكمـا   ح Ɂرǹأ ǦȾǱ ȸم
Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȼكدǘت.  

         ɉا ǯǽالنمو Ǧمعادل ȯɎǹ ȸم ȬلǾك  ɂعلـ Ȭالبن ȧحقو ƙǣ ǦسيȮالع ǦȩɎالع ǄɎفع ƙتتب ǥƘǹ
  ǥن زيـادɍ مارǮتȅɍا ȴǲح Ȍقȹ ȧقوƩا ȻǾȽ ǧلما زادȮف ÜǧماراǮتȅɍا ȴǲح ȿ Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا
  ǦرديـȖال ǦȩɎأما الع ÛǧماراǮتȅɍا Ž ȏاȦƳا ƂǙ ديǘا يư Ȭالبن Ž Ǧاليƫا Ǧالسيول Ȍقȹ Ɨيع ȧقوƩا

 ȻاƟا Ȭديون البن ƙǣ  ȻǾـȽ țاȦأن ارت ƂǙ ƘȊت Ɣال Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȝم ɂȉمار تتماǮتȅɍا ȿ ǒɎالعم
    Ȭفالبنـ ÜمارǮـتȅɍا اǾـŏ ȳللقيا ȯمواɉا ǥلوفر ȜǱا راǾȽ ȿ مارǮتȅɍا ȴǲح ǥزياد ƂǙ ديǘالديون ت

عȩɎـǦ  يستعǖǣ ƙمواȯ اƫستداǦȹ مȸ أȰǱ اȅɍتǮمارÛ أما العƙǣ ǦȩɎ اɋيراداȿ ǧ حȴǲ اȅɍتǮمار فȾي 
التبعي أȿ اȅɍتǮمار  رȕرديȼȹɉ Ǧ كلما زاد اɋيراد ȿ الدȰǹ زاد اȅɍتǮمار ȿ يسمǾȽ ɂا اǣ ƘǹɉاȅɍتǮما

 ȏرǂمار اǮتȅɍا ȿوز أȦǂا)ǬǶالب ȸم ȯȿɉا ǡالبا ȸم ȯȿɉا ȰصȦال Ž Ȼكما رأينا (   żيتنـا ɍ وȽ ȿ
 Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȝم.  

داǧ تȦسر اȅɍتǮمار يعتŽ Ǝ حد ǽاتƘȡ ȼ مȖاȨǣ للواȚȹ Ȝȩراɍ Ǆرتباȓ كما أن Ǳȿود ǦǭɎǭ حمد         
ǧاƘȢمت ǥود عدǱȿ ȿ Ȑا البعȾعضǣ Ȝر مȽواș ǥعد.  
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  :ȍɎǹة 
  

ǾȽ ȯɎǹا الȦصƘȅ ƂǙ Ȱ الدراǦȅ القياȅيÜǦ حيǬ تعرفنا علƴ ɂاǯǽ اƲɍدار  البسيȔ تعرȑنا          
ƫا Ǧريقȕ ƂǙ ناȑكما تعر Ûتعددƫا ȿ التقدير ȧرȕ ȸأحس ȸم Ǝتعت Ɣال ȿ ɁرȢالص ǧعاǣر.  

مرحلǦ التعيȿ ƙ مرحلǦ التقـدير ȿ أǹـƘاȿ :   Ǆ اȅتǺلصنا ƂǙ أن ǣناǒ النموƹ ǯǽر ǦǭɎǮǣ مراحȽ ȿ Ȱي 
 ȴالتقيي Ǧتصادي ( مرحلȩɍا ȿ حصائيɍا ( ǦحصائيǙ ǧتباراǹا ǥعد ǦȖȅواǣ.  

مȮȊلǦ اɍرتباȓ اȖƪيÛ : واǣ ȼǱعȐ اȊƫاكȿ Ȱ تتمȿ Ž ȰǮ رأينا أن  الباحǾȽ Ž Ǭا اŎاȅ ȯي         
مȮȊلǦ اɍمتداد اȖƪي اƫتعدد ȿ مȮȊلǦ عدǭ ȳباǧ التبايȿ ȸ للȊȮف عنȾا Ƚناȫ عدǥ اǹتباراƬ ǧـǾا  

 ȏرȢال.  
   ȯو مقبـوȽا مـاȾزائري منƨا ǦكƎال Ȭنǣ Ž مارǮتȅɍا Ȱلتموي ǧحمددا ǥعد ȫناȽ لصنا أنǺتȅكما ا

ȩا ȏمرفو ȿ حصائياǙ ȸم Ȱن كǚحصائي فɍتبار اǹɍا ǢسǶف ÜǴيǶص ȄȮالع ȿ Ǆتصاديا  Ȭديون البنـ
 ǒɎالعم ȻاƟ)DCL( ǦليȮال ǧيراداɋا Û)RE( ȿ   Ǧاليـƫا ǧسـاȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو)CIF(    Ǝتعتـ
Ɏل ǧدداǶمار كمǮتȅ عيȩاȿ Ƙȡ كان Ȱالعوام Ȑعǣ ǒصاȩǙ تصاديا فرأينا أنȩأما ا Û.  
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  :العامة اƪاƢة

          Ž Ǧاليƫا ǧاȿدɊل Ȼتباȹɍا ǨȦل ǧɍȿاǂ ȣتضا Ǧلȿحما ɍǙ يȽ مـا Ǧعȑتواƫا Ǧالȅالر ȻǾȽ نǙ
النȚاȳ اȩɍتصادي اɎȅɋميÛ فǾȾا النȚاȳ ليȚȹ Ȅاȳ مǮاƃ أǹ ȿياƃ أȚȹ ȿري ȩ ƘȡاȰǣ للتȖبيȽ Ȱǣ ÜȨو 

ǭبتتȼ البنوȫ اɎȅɋميǦ مƱ ȯɎǹ ȸاحȾـا Țȹ  ȿاȳ متȮامȿ Ȱ عادȿ ȯ صاحل لɊمǦ اليوȿ ȳ الȢد Ƚ ȿو ما أ
Ȑالبع ȼǣ ǜما تنب ȄȮع Ɓلدان العاǣ Ȱكام Ǝا عȽارȊتȹا ȿ اȾعȅتو.  

اƫاليǦ كان ǣ ɍد علينا أن ƲيȔ علماȾȦƞ Ǆوȳ كـȰ مـȸ اȅɍـتǮمار ǣɋ ȿǧ     ȿراز ȻǾȽ اɉدȿا         
عمليǦ يتƬɎǹ ȴـا تȊـȢيȰ   ما Ƚو ɍǙ التمويȿ Ȱ العǣ ǦȩɎينȾماȩ ȿ Ûد توصلنا ƂǙ أن مȾȦوȳ اȅɍتǮمار 

فاƫصادر  ƯتلÜǦȦ مȸ اƠ ȰǱقيȨ عوائد ȿ مȮاƯǢȅتلǦȦ لȦترƯ Ž ǥتلف اŎاǧɍ أمواƯ ǄɍتلǦȦ اƫصادر 
 ǦاريـƟ ÛǦون صناعيȮفقد ت ȯمواɉا ȻǾȽ ȰيȢȊت ǧɍاƭ أما ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹمصادر دا ȸتلف مơ... ȿ

ǦȖȅمتو ȿأ ǥƘصȩ ونȮد تȩ اȾيلȢȊت ǧأما  فترا ÛمارǮتȅɍا ȴǲح Ǣحس ɂعل ȰǱɉا Ǧويلȕ ȿا عوائدأȽ
Ơسـƙ   رǣاǣ ǳالنسبǦ للمȊاريȜ اƪاصȿ Û Ǧالنمو اȩɍتصادي ȿ اǱɍتماعي للمǲتمـȿ Ȝ تتمŽ ȰǮ اɉف

 ǦȊعيƫا ȣȿرșɎل Ǧالنسبǣ مرǮستƫا اȾǱتاƷ Ɣوارد الƫا Ȭو تلȾف Ȱالتموي ȳوȾȦأما م ÛتماعيǱɍمار اǮتȅ
Ȋنǣ ȳالقيا  ȰǱأ ȸم   ȻǾـȽ țـوȹ ȿ ǦǱا درȦتلǹما اȾم Ȱللتموي Ǧدائم ǦǱحا Ž مرǮستƫفا ȬلǾل Ûȼاتȕا

 ǦǱاƩا     .  
          ȼȕاȊنǣ ǒالبد ȿ ȯاƫا ǢلǱ ɍǙ مرǮستƫا ɂأن ما عل Ȩǣالتعريف السا ȯɎǹ ȸم Ǜالقار ȴȾȦد يȩ

Ǳ ƘȮȦليـاȩ ǊبـȰ أي   فنقوȯ كɎ فǚن Ƚناȫ مȸ اǂدداȿ ǧ العوامȰ الƟ ƔعǾȽ Ȱا اƫستǮمر التريȿ Ǭ الت
ȸم Ȱالعوام ȻǾȽ تتعدد ȿ Ûȯمواɉا ȻǾȽ ǧن توفرǙȿ Ɠح ȓاȊȹ:    ÛǥائـدȦـعر الȅ Ûǧعاȩالتو ÛȰǹالد

 ÛاȽƘȡ ƂǙ Ǣكما أن الضرائ ǦيǱارǹ ȿ Ǧليǹر داȕاƯ نȿر دƢ ɍ Ǧالعملي ȻǾȽ ȯمعد ȣراƲا ȸف ȴȽتسا
Ȝȩتوƫا Ǵǣالر.    

 ȩɍȫتصاد اɎȅɋمي كان لزاȳ علينا أن ȹتعرȾȦƫ ȏوȳ البنوǂ ȿاȿلǦ دراǦȅ مȾȦوȳ التمويŽ Ȱ ا         
 ȿ ÛȜȩالوا ȏأر Ž ميɎȅɋتصاد اȩɍا ǧبيقاȖت ȴȽو أحد أȽ ميɎȅɋا Ȭأن البن Ɂرȹ ناȹɉ ÛǦميɎȅɋا
    ǦـريعȊال ȼـǣ ǨـǶƧ ار ماȕǙ Ž Ǧاليƫا ǧɎعامƫا Ȝميƛ ȳيقو Ȭنǣ ȼȹأ ɂمي علɎȅɋا Ȭالبن ȣيعر

 Ȝو يتبȾف ÛǦميɎȅɋا  Ǆحاليـا ȣيعر ȿ ÛɁرǹɉا ȫالبنو ȸتلف عƸ وȾا فǾƬ ȼتɎمعام Ž ميɎȅɋا ǰȾنƫا
  Ǧليـǹدا ǡباȅأ ǥا لعدȾعرف Ɣال ǥƘالعس ǥدɍالو ȴȡا رǾȽ ȿ ÛǦيǣرȢالبلدان ال Ȱƽ Ƙار كبȊتȹا ȿ Ȝȅتو
    ǦـǱدرǣ صـناعي ȿ تمـاعيǱو اȽ ا ماȾمن Ûƃȿدȿ و حمليȽ ا ماȾمن țواȹأ ǥعد Ȭللبن ȿ ÛǦيǱارǹȿ

Ƃȿصائ...أǹ ȿ Ǜمي مبادɎȅɋا Ȭكما تبينا أن للبنȌ     مـا ȿ Ɂـرǹɉا ȫالبنـو ȸع ȻيزƢ ȣداȽأ ȿ
ȳكعد ȳا اليوȽصور Ž Ǧاليƫا ǧɎعامƫور اȾș Ȱبȩ Ɠح ǄداǱ Ǧƹدȩ Ȍصائƪا ȿأ Ǜبادƫا ȻǾȽ أن ȘحɎي 
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Ɣال Ɂرǹɉا Ǜبادƫا ȿ ȳɎȅɋا Ǩبقȅ Ɣالعصور ال Ž Ɠح ȳا حمرǣا فالرǣالرǣ Ȱالتعام   ȳɎـȅɋا اŏ ǒاǱ
 ȸر مǮأك Ǿرن  14منȩ  .  

          ȸم Ȱك ȳوȾȦم ƙǣ لنا Ǩȩفر Ǜبادƫا ȻǾȽ Ȱالتموي ȿ مارǮتȅɍا   Žȿ ميɎـȅɋتصـاد اȩɍا Ž
اȩɍتصاد الوȑعيÜ حيǬ يȮمȸ الȦرƭ Ž ȧاȯ اȅɍتǮمار Ƚ ȰȽو مȖاƫ Ȩǣا Ǳاȼǣ ǧǒ الȊريعǦ أÝɍ ȳ أما 

Ž ȧرȦال ȰǮفيتم Ȱالتموي ȌƸ فيما  ȼȹوȮوي لǣالر ȏالقرǣ Ȱيتعام ɍ ميɎȅɋا Ȭفالبن Ûȼاليبȅأ ȿ ȼȢصي
 ȴȡر ǒاȾقȦال ȿ ǒا العلماȽأركان حدد ȿ ȓȿرȊǣ ǦميɎȅɋا ǦريعȊا الȾأحلت Ɂرǹأ Ƞصيǣ Ȱيتعام ȿ ȳحمر

ǦاركȊƫا ÛǦǣضارƫكا ǧفاɎتǹɍا Ȑعǣ ودǱȿ. ...  
اȔǣ لتمويـȰ اȅɍـتǮمار Ž البنـوȫ    مȯɎǹ ȸ التȦريȨ الساȨǣ يتبƙ أن Ƚناȫ حمدداȑ ȿ ǧو         

 ȋاǹ وȽ ا ماȾمن ȿ Ȱالتموي Ǣالȕ Ȱالعميǣ ȋاǹ وȽ ما ȸم ȿ Ȭالبنǣ ȋاǹ وȽ ا ماȾينǣ ȸم ǦميɎȅɋا
ǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȕǣكضوا ǄيعاƤ ȼملȊو يȽ ا ماȾمن ȿ مارǮتȅɍا Ȱحم țȿرȊƫاǣ.  

          ȯƕȹ لنا أنȿا حاǾȽ عدǣǙما رأينا ȨبيȖت ȿ Ȝȩالوا ƂȻ ع Ǆقاǣاȅلɂ  زائريƨا ǦكƎال Ȭنǣ  يǾالـ
 ǨبǭأȼتǒاȦك ȼدارتǱȿ  يǾال Ȝȩوƫا ȯɎǹ ȸتلمƷȼ  Ɨȕتصاد الوȩɍا Žال ȴȡر  ȣȿـرȚ   Ɣالـ Ǧالصـعب

توȩيـف Ȋȹـاȓ   لسياȅيŽ ȿ Ǧ الوǨȩ الǾي عرȣ اƞȿا فيȾا الȚرȣȿ اȩɍتصاديȅ Ǧيسǖ ȼصاحبتȼ منǾ ت
Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ȸالعديد م Ǧاصƪا  ȿ ورȾșم ǥعد ȰاكȊ اȾمن ȴتسل Ɓ   Ǧالعموميـ ȫالبنـو Ɠحـ ȿ Û

فȾـي  صيȿ Ƞ اɉدȿاǧ اƫاليǦ لدɁ البنȿ ȬاǨȾǱ البنƠ Ȭدياǧ أǹرȽ ȿ Ɂي ȰȾǱ العميȰ اƨزائري لل
 ǥديدǱ Ǝتعت ) ǦريعȊال Ȩفȿ ǧاȿدǖǣ Ȱيتعام Ȭنǣ ȿمي أɎȅǙ Ȭنǣ ود أيǱȿ ȳلعد( ȴتنقس Ƞالصي ȻǾȽ Û
راÛǦƜ السلÛȴ اɍعتماد اƶɍاريÛ اȅɍتصناÛț اȊƫـاركȿ Ǧ  اƫ( صيȠ التمويȰ النقدي : ȩ ƂǙسمƵ ƙا

 Ǧǣضارƫا ( ǒمضاɋاǣ Ȱالتموي Ƞصي ȿ )   ǦيـǱارƪا ǥـارǲالتǣ Ǧتعلقـƫا ǧلتزاماɍا ȿ يȮالضمان البن ( ȿ
ɍ Ȭا فالبنǾȽ ǢȹاǱ ƂǙ Ûǒالعلما ƙǣ ȣɎتǹا اŏوȊي Ȭا البنŏ Ȱيتعام ȓقاȹ ȫناȽ نا أنȚح Ȝميƛ ȳيقو

ƫا ǧɎعامƫا ȸȮل ȿ ǦǮديƩا ȿ Ǧالتقليدي Ǧالي ǄدائماǦميɎȅɋا ǦريعȊال Ȩفȿ.  
بدأ مȸ مرحلǙ Ǧعداد اƫلـف لتليȾـا   يحيȿ : Ǭ لȖالǢ التمويȰ اƫرȿر عƎ مراحȽȿ ǦǭɎǭ Ȱي         

    ǥعـد ȃـاȅأ ɂعلـ Ɩا القرار يبǾȽ ÜȐالرفǣ ȿأ ȯالقبوǣ Ȼرارȩ Ȭالبن Ȭلǽ عدǣ ǾǺليت ȼتȅدرا Ǧمرحل
  .ȉرعي ȿ منȾا ما ȌƸ العميȿ ȰمنȾا ما ȌƸ اȊƫرŽ țȿ حد ǽاتȼ ما Ƚوحمدداǧ منȾا 

ȿ الŒ Ɣدȣ مƬɎǹ ȸا حماȿلǣ Ǧناƴ ǒوȻǾƬ ǯǽ اǂـدداȹ ȿǦ   ÜǧصȰ اɇن ƂǙ الدراǦȅ القياȅي         
فبدأȹا ǚǣعȖاǒ الدراǦȅ النȚريǦ للقياȃ اȩɍتصادي ȿ تعرفنا علȕ ɂريقǦ اƫرǣعاǧ الصȢرɁ الǨǶƧ Ɣ لنا 

 :ȿ تبينا لنا أن أȴȽ حمدداǧ الƔ تدȩ Ž Ȱǹرار البنǣ ȬتمويȰ اȊƫرȽ țȿي النموǯǽ اɉكǮر دȖ  ÛǦȩاǚǣǒع
 ǒɎالعم ȻاƟ Ȭديون البن)DCL( Ǧاليƫا ǧساȅǘƫا ɂعل Ȭالبن ȧحقو Û)CIF(  ǦليȮال ǧيراداɋا ȿ )RE( 

 Ɂرǹɉا ǧاƘȢتƫا Ȑعǣ ǒصاȩǙ أن ȴȡر Ǧتصاديȩɍا ǦريȚالن Ȝم ɂȉي تتماȽ ȿبȽǽ ما Ȝم ȏيتعارǨ   ȼـǣ
 ȻǾȽȃدارƫا.  Ȭتلǰالنتائ ȴȽأ ǬǶا البǾȽ ȯɎǹ ȸا مŏ ناǱرǹ Ɣال.  




