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ثىفـو ثألٗه

اىمقدمح:
صعضذررز عَيٞررز ثىضقرر٘ه ثي ضـررجم ٛىيَؾضَعررجس ّقرر٘ ث ضـررجم ثىَذجمىررز عيرر ٚفررت صعذٞررز
أفتثي ضـجم( ِٝعَيٞز صقر٘ه ٍظرضَز ّقر٘ طرٞازر ثىظر٘ا أٗ ث ضـرجم ثىَذجمىرز

نجّرش

ثىْق٘م ثى٘طٞيز ثألطٖو يصَجً ٕذٓ ثىعَيٞجس ٗثىض ٜصق٘ىش إى ٚإٌٔ ثىَؤػزثس ثىتثىرز عيرٚ
صق٘ه ثىعال جس ٗثىزٗثدن د ِٞثىفترجس ثيؽضَجعٞرز ػرنال طريعٞج ّقرتٝج ٗد ٖر٘ر ٗ صار٘ر
ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ئّٖج جٍرش دضرتعٕ ٌٞرذٓ ثى رجٕزر ٗثصظرجئ ٗاجةفٖرج ٗثىَضَغيرز ر ٜذر٘ه
ثى٘مثةع ثىَخضيفز ٗ ثطضعَجىٖج  ٜثىقزٗف ٗثىظيفٞجس ٗثيطضغَجرثسٕ ٗ ،ذث طذخ اٖر٘ر
أؿررقجح ررجةق ٗ أؿررقجح ثىعؾررش ٗؿررع٘دز ثىض٘ث ررا ثىشٍْررٗ ٜثىَنررجّ ٜدَْٖٞررج ٖ ،ررذٓ
ثى٘طجمز ثىَجىٞز ٗثىض ٜصقً٘ دَْـ ثىقزٗف ٗثىرذٝ ٛعضذرز ٍرِ ثىترؽرز ثىضر ٜصضفرا ٞرٔ ٍرع
صرر٘ ٞز ثألٍررجُ ألٍرر٘ثه ثىَرر٘معٍ ٗ ِٞررج ٝققررا ثىز جٕٞررز ىيَؾضَررع َّٗرر٘ٓ ٗثسمٕررجرٓ أٍررزث
فٝ٘ٞج السمٕجر ثىقٞجر ثال ضـجمٝز .
ٗصعضذز ٗاٞفز ٍْـ ثالةضَجُ ٍِ إٌٔ ٗ أخاز ٗاجةف ثىذْرل ثىضؾرجرٗ ٛكىرل ألُ ثألٍر٘ثه
ثىض ٜصَْقٖج ثىذْ٘ك مضظٖٞالس ثةضَجّٞز ىٞظش ٍينج ىٖج  ،دو ٕر ٜأٍر٘ثه ثىَر٘مع ، ِٞىرذىل
صقً٘ إمثرر ثىذْل ثىضؾرجر ٛدزطرٌ طٞجطرضٔ ثالةضَجّٞرز دَرج ٝققرا ىرٔ فظرِ طرالٍز ثطرضختثً
ثألٍرر٘ثه ثىَضجفررز ىررٔ ٍعررٔ صققٞررا عجةررت ٍْجطررخ ٗ ،صقضلرر ٜثىظٞجطررز ثىقنَٞررز ىض٘اٞررف
ثألٍ٘ثه ثىَ٘ثةَز دٗ ِٞمثةع ثىذْ٘ك ٍِ ّجفٞز ٗثطضختثٍٖج ٍرِ ّجفٞرز أخرز، ٙخجؿرز ٍرِ
فٞظ ّ٘ئ ٗفؾٌ ٗآؽجه ثطضققجا مو ٍْٖج .
ٗصعضَت ثىَـجرف ثىضؾجرٝز  ٜإ زثكٖج عي ٚأّ٘ثئ ٗ فؾٌ ثى٘مثةع ثىَضجفز ىرتٖٝج ٗكىرل
دَج ٝققا إٔرتثف خارز ثىضَْٞرز ثال ضـرجمٝز ثىقٍ٘ٞرز ،دجيكرج ز إىر ٚثألارزثف ثىضَ٘ٝيٞرز
ثىعجمٝز ثىض ٜصقً٘ دٖج ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝرز ٕٗ ،رذث دقنرٌ ٗاٞفضٖرج م٘عرجد ىيَرتخزثس  ،عيٖٞرج
إ ررزثف ٕررذٓ ثىَررتخزثس ثىَضجفررز ىررتٖٝج ٗص٘سٝعٖررج عيررٍ ٚؾررجالس ثيّضررجػ ٗثىخررتٍجس
ثىَخضيفز ىت ع عَيٞز ثىْؼجم ثال ضـجمٝز ٝٗ ،لجف إى ٚكىرل أُ ثىذْر٘ك ثىضؾجرٝرز ٍْؼر س
صٖتف إى ٚثىزدـ ٍِٗ ثىاذٞع ٜأُ أردجفٖج صرشمثم ميَرج ثسمثمس ثىقرزٗف ثىضر ٜصَْقٖرج ،
اٞز أُ فزٝضٖج ٕذٓ صذقٍ ٚقٞتر  ٜصقتٝت فؾٌ زٗكٖج ىظذذ:ِٞ
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 ٍ٘ .1ررف ثىظرر٘ٞىز ىررت ٙثىذْرر٘ك فٞررظ صيضررشً ٍررِ ّجفٞررز أٍررجً ثىَرر٘مع ِٞرر ٜطررقخ
ٗمثةعٌٖ  ٜأ ٛىق ز دجعضذجرٕرج ٗمثةرع صقرش ثىايرخٍ ٗ ،رِ ّجفٞرز أخرز ٙصيضرشً
أٍجً ثىَقضزك ِٞدعتً ر ق ميذجس ثىقزٗف ثىظيَٞز دتع٘ ٙثىظ٘ٞىز.
ٍتٍ ٙرج ٝضر٘ث ز ٍرِ رزٗف ٍرِ كرَجّجس ٗكىرل ألَٕٞضٖرج ٗعال ضٖرج ثىَذجػرزر درجىَزمش
ثىَررجى ٜىيَـررزف ٗ طررَعضٔ ٍٗررت ٙترصررٔ عيرر ٚصققٞررا ثىررزدـ ،دجيكررج ز إال أّررٔ ص٘ؽررت
أؿ٘ه ٗ ٘ثعت ٗأطض عَيٞز ٍضعجرف عيٖٞج يؿتثر زثر دجىَ٘ث قز عيرٍ ٚرْـ ثالةضَرجُ
ٍِ عتٍٔ  ٗ ،ثىذْل ثىضؾجر ٛدَْقٔ ثالةضَجُ ٝنُ٘ رت أ رزف ثىَذرجىل ثىضر ٜمجّرش عذرجرر
عررِ ٗمثةررع ىتٝررٔ ٕٗرر٘ ٍيررشً دزمٕررج عْررت فيرر٘ه أؽيٖررج ٗىٞظررش عْررت ميذٖررج  ،ىررذىل صظررعٚ
ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز دضققٞا ثىَ٘ثدٍز دٍ٘ ِٞثعٞت زٗكٖج ٗثطضققج جس ثى٘مثةرع ىرتٖٝج  ٗ،إال
ثكازس إى ٚثطضعَجه أٗ ثالطضعجّز دَج ىتٖٝج ٍِ أٍ٘ثه طجةيز أٗ ثال ضزثف ٍِ دْ٘ك أٗ
ؽٖجس أخزٍَ ، ٙج ٝعت ّذٝزث ٝلعف ٍزمشٕج ثىَجىٗ ٜصزم دٖج إىٕ ٚجٗٝز ثالكرازثدجس
ثىَجىٞررز  ،ىررذثىل مجّررش ثألَٕٞررز ثىخجؿررز ى٘ؽرر٘م ٘ثعررت ٗأطررض عَيٞررز ىيقررزٗف صنررُ٘
طررٞجؽج ٝـررُ٘ أٍرر٘ثه ثىَرر٘معٝٗ، ِٞؾررخ أُ صنررُ٘ ٕررذٓ ثىق٘ثعررت ٗثألطررض ٍزّررز صزثعررٜ
ثى٘ع ٜثىَـز ٗ ، ٜثى٘ع ٜدجالىضشثً ىرت ٙثأل رزثم ٗ ،صخـرؾ ثىَـرزف ٍٗ ،ضايذرجس
صا٘رٕج .
ٗ إُ ٍعجٞٝز صق ٌٞٞثىعَالد ٝؾخ أُ صظذقٔ أطض صق ٌٞٞثىقزٗف ثىض ٜصَْـ ىٌٖ،
ٗ صضَغو إٌٔ ٍعجٞٝز صق ٌٞٞثىعَالد ٌٕ:
فظِ طَعز ثىعَٞو ٗمفجدصٔ ٗخذزصٔ ثىفْٞز دأطزثر عَئ.
ٍينٞجصٔ ثىعقجرٝز.
صا٘ر ثألط٘ثا .
دَْٞج صضَغو ثألطض ثىعيَٞز ثىعجٍز ىضق ٌٞٞثىقزٗف :ٜ
ثالطضعالً عِ ثىعَٞو ٍِ فٞظ طَعضٔ ٍٗزمشٓ ثىَجى ٜ ٜثىظ٘ا ٗصـز جصٔ ثىؼخـٞز.
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ثىَعجٍالس ثىظجدقز ىيعَٞو ٍع ثىذْل ٍٗع ثىذْ٘ك ثألخرزٍ، ٙرع ثالطرضعجّز دجىذٞرجُ ثىَؾَرع
ىَخجمز ثىضظرٖٞالس ثالةضَجّٞرز ٍرع ثىذْرل ثىَزمرشٗ، ٛصْجطرخ ثىقرزٗف ٍرع ثالفضٞجؽرجس
ثىفعيٞز  ٗ ،رأص ٍجه ثىَقضزف ّٗؼجمٔ ثيّضجؽٗ ٜثىضظ٘ٝق ، ٜصقيٞو ثىق٘ثةٌ ثىَجىٞز ٍع
ثيمررالئ عيرر ٚصقزٝررز ٍزث ررخ ثىقظررجدجس ٍٗالف جصررٔ دجيكررج ز إىرر ٚمرثطررز ثىَٞشثّٞررجس
ثىضقتٝزٝررز إ إُ ٗؽررتس إ ىيضعررزف عيررٗ ٚث عٞضٖررج ٗ ،عيررٍ ٚـررجمر ثألٍرر٘ثه ثىَض٘ ررع
ثالطررضعجّز دٖررج ىضققٞررا ثألٕررتثف ّقرر٘ سٝررجمر ثيّضررجػ ٗثىَذٞعررجس ٗثألردررجؿ ٗصنيفررز ٕررذٓ
ثىَـجمر ٗ دجىضجى ٜصقزٝز فؾٌ ثىضَ٘ٝو ثىالسً ٍِ ثىَـزف ىعَالةٔ.
ال ٝضٌ ٍْـ ثالةضَجُ إال دعت مرثطز ٗثعٞز ٕجم ز ىَزمرش ثىعَٞرو ثىَرجىٗٗ ٜطرجةئ ثىَجىٞرز ،
ٗدعت ثىضأمرت ٍرِ ترصرٔ عير ٚصظرتٝت َٞرز ثىضظرٖٞو دجيكرج ز إىرٍ ٚرج ٝظرضقا ٍرِ جةرتر ٗ
ٍـجرٝف ٗ عَ٘الس  ٜثىَ٘ثعٞت ثىَقتمر ٗكىل ميرٔ ٍرِ ٍْايرا أُ ٍرْـ ثالةضَرجُ ٝرضٌ
ٍِ ٗمثةع ثىعَالد ثىذ ِٝىٌٖ ثىقا  ٜميخ أٍ٘ثىٌٖ  ٜأ ٗ ٛش .
ثألطررتيز :دٖررتف ص٘طررٞع ثىذقررظ ٗ رر ٜثيػررنجىٞز ثىَازٗفررز َٝنررِ ٗكررع ٍؾَ٘عررز ٍررِ
ثألطتيز ثىفزعٞز ثىَضَغيز :ٜ
ٍج ٕ ٜثى٘ارجةف ثىزةٞظرٞز ثىضر ٜصقرً٘ دٖرج ثىذْر٘ك ثىضؾجرٝرز؟ ٍٗرج عال رز طٞجطرز ثى٘مثةرع
دَررْـ ثالةضَررجُ؟ ٗ ،مٞررف ٝررضٌ صظررٞز ثىقررزٗف دجعضذررجر أُ ثألٍرر٘ثه صخررؾ ثىَرر٘مع ِٞ؟
ٍٗ،ررج ٕرر ٜثيؽررزثدثس ٗثىضْ َٞررجس ثىز جدٞررز رر ٜصقتٝررت ثىَعررجٝز ٗثىؼررزٗم ثىضررٝ ٜؾررخ
ص٘ زٕررج رر ٜمجىررخ ثالةضَررجُ؟ ٍٗ .،ررج مٗر ثىلررَجّجس ثىذْنٞررز رر ٜصقتٝررت ّرر٘ئ ٗ فؾررٌ
ثىقزف ٗمٞف ٝضٌ صقتٝت أّ٘ثعٖج ؟.
ثىفزكٞجس:
إ عَيٞز ٍْـ ثالةضَجُ صنُ٘ ٍِ ٍؾَو ثى٘مثةع ثىضٝ ٜضيقجٕج ثىذْرل ثىضؾرجرٍ ٛرِ ثىَر٘معِٞ
 ٜفظجدجصٌٖ.
ثصخجك إؽزثدثس ٗ مزا دٖتف ثىض٘ث ا د ِٞثىظ٘ٞىز ٗثىزدقٞز .
إرررئٝؾجم أمٗثس ٗأطرررجىٞخ صقرررتم ثىظٞجطرررز ثالةضَجّٞرررز ٗمرررذث كرررزٗرر صررر٘ ز إمثرر صقرررً٘
دجالطضعالً عِ ثىعَٞو
إ ثىلَجّجس ٍِ إٔرٌ ثىَعرجٞٝز ثىضرٝ ٜرضٌ دَ٘ؽذٖرج ٍرْـ ثالةضَرجُ ٗ ،صظرَـ دلرَجُ صظرتٝت
ثىقزف ٍٗ٘ثؽٖز ثىَخجمز ثىَقضَيز.
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ثىٖتف ٍِ ثىذقظ:
صنَِ إَٔٞز ثىذقظ  ٜثىعَو عير ٚعرزف دعرق ثىَلرجٍ ِٞثألطجطرٞز يمثرر ثالةضَرجُ
ثىَـز  ٜ ٜثىذْ٘ك ثىضؾجرٝزٍٗ ،رج ٝرزصذن دٖرج ٍرِ ٍ٘كر٘عجس صقيٞيٞرز دوٞرز ثى٘ؿر٘ه
إى ٚزثر ثةضَجّٝ ٜضظٌ دجىت ز ٗ ثىَ٘ك٘عٞز ،ىضؾْخ ثىَخجم ثىض ٜص٘ثؽٔ إمثرر ثالةضَجُ.
ثىَْٖؼ ثىَضذع:
ىترثطررز ٕررذث ثىَ٘كرر٘ئ صررٌ إصذررجئ ثىَررْٖؼ ثى٘ؿررفٗ ٜثىضقيٞيررٕٗ ٜررذث مُٗ ثىضاررزا إىررٚ
ثىؾجّخ ثىضاذٞق ٜىض٘طٞع ٍلَُ٘ ثىذقظ .
فتٗم ثىترثطز:
ىقت دتأس ثىقزٗف ٍع دتثٝز ثيّظجُ ٗ فجؽجصٔ إى ٚثىورذثد ٗ ثىيذرجص ٗ ٍرع صار٘ر ٕرج رٜ
ثىقررزُٗ ثى٘طررا( ٚا  ، 16دع رت اٖرر٘ر ثىذْرر٘ك ثىضؾجرٝررز ٗثىَؤطظررجس ثىَجىٞررز ثألخررزٙ
ٗثىض ٜطجَٕش دتٗرٕج  ٜص٘مٞت ثىعال جس ثىَجىٞز ٗ عال ضٖج م٘طٞن ٍرجى ٜدر ِٞأؿرقجح
ثىفجةق ٗثىعؾش ٕٗذث ٍج ؽعيٖج صذيل إى ٚثىضار٘ر ثىرذ ٛػرٖتصٔ ر ٜعـرزّج ثىقرجى ٜرارٌ
عتً صاجدا كىل ٗ ٜث ع ثىتٗه ثىْجٍٞز .
صقظَٞجس ثىذقظ:
دٖتف ٌٖ أٗطع ٗ أعَا ىيَ٘ك٘ئ صٌ صقظ َٔٞإى ٚعالط ـ٘ه:
ثىفـو ثألٗه ٝضلَِ مرثطز عجٍز ف٘ه ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝرز ٗمٗرٕرج ر ٜصؾَٞرع ٗثطرضغَجر
أٍ٘ثه ثىعَالدٗ ،مذث ثىضازا إىٍ ٚخضيف ثى٘اجةف ثىض ٜصقً٘ دٖج ٍِ ذ٘ه ثى٘مثةرع ٗ رضـ
ثىقظجدجس ثىؾجرٝز ٗ ٍْـ ثالةضَجُ ٗثىَضَغو  ٜثىَ٘ك٘ئ ثىَزثم صقيٞئ.
أٍج  ٜثىفـو ثىغجّ ٜئّرٔ صاز ْرج إىر ٚثىَذرجما ثىعجٍرز ثىضر ٜصقنرٌ طٞجطرز ثي رزثف رٜ
ثىذْل ثىضؾجرٗ ٛصٌ صقتٝت إٌٔ أّ٘ثئ ثىقزٗف فظخ عرتر ٍعرجٞٝز ٗصقتٝرت ىَجٕٞرز طٞجطرز
ثىقزٗف.
أٍررج رر ٜثىفـررو ثىغجىررظ ٞضلررَِ ىَجٕٞررز ثىلررَجّجس ثىذْنٞررز ٍررِ ٍفررجٕ ٌٞعجٍررز ٗصقتٝررت
أّ٘ثعٖررج ٍررِ ػخـررٞز ٗفقٞقررز ٗ رر ٜثألخٞررز صررٌ مرثطررز ميررخ ىقررزف ٗصقيٞررو ٍخضيررف
ثىذٞجّجس ثى٘ثرمر طجدقج ٍرِ مرثطرز عجٍرز ىيَقرٞن ثىرتثخيٗ ٜثىخرجرؽ ٜىيَؤطظرز ىيضعرزف
عي ٚثىقزثر ثىذ ٛط٘ف ٝض٘ؿو إى ٔٞثىذْل ثىز ق أً ثىقذ٘ه ىيايخ.
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اىفصو األوه :عمىمياخ حىه اىثنىك اىتجاريح:
إُ عَيٞز إعاجد صعزٝف ث ػجٍال ىيَـرزف ىرٞض طرٖال ٗكىرل الػرضزثك دعرق ثىَْؼر س
ثىَجىٞررز رر ٜأمثد ٗثفررتر أٗ أمغررز ٍررِ ثىخررتٍجس ثىضررٝ ٜؤمٖٝررج ثىَـررزف يرر٘ أعضذررز رر٘ه
ثى٘مثةع ى٘فتٓ ٍج َٞٝش ثىَـزف عِ اٞزٓ ٍرِ ثىَْؼر س ثىَجىٞرز َ ،ـرجرف ثالطرضغَجر
رر ٜثىررتٗه ثىزأطررَجىٞز ال صررتخو كررَِ ثىَـ رزف دجعضذجرٕررج ال صقذررو ثى٘مثةررع  ،أٍررج إكث
ثعضذزّررج ثي ررزثف ى٘فررتٓ إٔررٌ ٗاٞفررز ٝقررً٘ دٖررج ررئُ ٍع ررٌ ثىَْؼ ر س ثىَجىٞررز ثألخررزٙ
مَْؼ س ثىضأٍٗ ، ِٞػزمجس ثالطضغَجر ٗ ،ػزمجس صَ٘ٝرو ثىَذٞعرجس ثىضر ٜصقرً٘ دؼرنو أٗ
د خز دعَيٞجس ثي زثف.

اىمثحث األوه:ماهيح اىثنىك اىتجاريح:
ٝعضذررز ثىذْررل ثىضؾررجرٍ ٛررِ إٔررٌ ثىَْؼ ر س ثىَجىٞررز ثىضرر ٜصظررجٌٕ دؼررنو عررجه رر ٜثىررتٗرر
ثال ضـجمٝز دجعضذجرٓ ٍضعجٍال ث ضـجمٝج ٝضعجٍو دجىْق٘م.
اىمطية األوه:نشأج اىثنىك اىتجاريح:
صعتمس ّر٘ثفّ ٜؼرجم ثىذْر٘ك دضرترػ اٞرز ٍقظر٘ص قرت مجّرش أعَجىٖرج جؿرزر ر ٜأٗه
ثألٍز عي ٚدٞع ثىْق٘م ّٗقيٖج ٍِ ٍنجُ إىر ٚآخرز  ،عرٌ صْجٗىرش عَيٞرجس إ رزثف ثأل رزثم ،
عٌ معش فجؽز دعق ثىقنٍ٘جس إى ٚثي زثف أّؼأس ثىذْ٘ك ي زثكٖج .
َٗٝنِ إرؽجئ صجرٝخ ّؼأر ثىذْ٘ك عي ٚثىقزُٗ ثى٘طا ٜ ٚإٝاجىٞرج ٗ ،مرجُ صؾرجر ثىْقر٘م
ٝؾيظررُ٘ رر ٜثألٍررجمِ ثىعجٍررز ٗأٍررجٌٍٖ ٍْلررتر ىَشثٗىررز أعَررجىٌٖ ٗطررَٞش ٕررذٓ ثىَْلررتر
 ، BANCOدقٞظ مجّ٘ث ٝقاَرُ٘ دْرل ثىضرجؽز ثىرذ ٛال ٝظرضاٞع أُ ٝفر ٜدَرج عيٞرٔ ٍرِ
ثىت ُ٘ٝىيتالىز عي ٚثّقاجم َٞضٔ.
ْٕٗجك ٍِ ٝزؽع ّؼأر ثىذْر٘ك إىر ٚعٖرت دجدرو درجىعزثا ثىقرت ٌٝدرالم ٍرج در ِٞثىزث رت ِٝرٜ
ثألىف ثىزثدع ذو ثىَرٞالم  ،أٍرج ثيازٝرا قرت عز ر٘ث دأردعرز رزُٗ دتثٝرز ثىعَيٞرجس ثىضرٜ
صشثٗىٖج ثىذْ٘ك ثىَعجؿرزر ىضذرجمه ثىَعرجٍالس ،ففرو ثى٘مثةرع ٍٗرْـ ثىقرزٗف  ،أٍرج نرزر
ثالصؾجر دجىْق٘م قت دتأس  ٜثىعـ٘ر ثى٘طا ٚدفنرزر ثىـرزثف ثىرذٝ ٛنضظرخ مخيرٔ ٍرِ
ٍذجمىرز ثىعَرالس طر٘ثد مجّررش عَرالس أؽْذٞرز أٗ ٍقيٞرز  ،يقررت رجً دعرق ثىضؾرجر دئٝررتثئ
أٍ٘ثىٌٖ ىت ٙدعق ثىـجاز ثىَ٘ع٘ا دٌٖ ثىذ ِٝصق٘ى٘ث َٞج دعت إى ٚؿٞجر ز دقغج عِ
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٘ثةررت ٗأردررجؿ ٝٗ ،ـررتر ثىـررجاز ىيَرر٘مع ِٞإٝـررجال ٍذْٞررج ٞررٔ َٞررز ثى٘مٝعررز  ،مَررج أُ
عَيٞجس ثىظقخ  ٜثىذتثٝز مجّش صضٌ ّقرتث  ٗ ،رٍ ٜزفيرز ٍضار٘رر ػرزئ ٕرؤالد ثىـرجاز
 ٜصق٘ٝو ثى٘مثةع إى ٚأٗ ؽشد ٍْٖج ٍِ فظجح ٟخز  ٜػرنو رزٗف ٍقجدرو ثىقـر٘ه
عي٘ ٚثةت أعير ُ ً ٚصيرل ثىضر ٜمرجّ٘ث ٝقرتٍّٖ٘ج عير ٚثى٘مثةرع  ٗ ،1رٍ ٜزفيرز أمغرز صقرتً
طَـ ىذعق ثىعَالد دظقخ ٍذيرل صضؾرجٗس َٞرز ٗمثةعٖرٌ ٕٗر٘ ٍرج ٝعرزف ثىٞرً٘ دجىظرقخ
عيرر ٚثىَنؼرر٘ف  ،ىنررِ صَررجمٗ ٙثي ررزثم ررٕ ٜررذث ثألخٞررز أم ٙإىرر ٚإ ررالص ثىنغٞررز ٍررِ
ثىذْ٘ك.
ٗىعو أ رتً دْرل عرزف ر ٜثىضرجرٝخ ٕر٘ دْرل ثىذْت ٞرز ٗمرجُ ثىورزف ٍرِ إّؼرجةٔ إ رزثف
ثىؾَٖ٘رٝز دظذخ فزٗدٖج ٍرع ثيٍذزثم٘رٝرز ثىؼرز ٞز ر ٜثىقرزُ  12عرٌ ثصظرعش أعَجىرٔ
دعت كىل نجُ ٝقذو ثى٘مثةع ٍِ ثأل زثم ٗ ٝفضـ فظجدجس ؽجرٝز ٗكو ٝعَو فض.1797ٚ
مَج صٌ إّؼجد دْل ؽْ٘ٓ عجًٗ ،1407مجُ  ٜثألؿو عذجرر عِ ٍؾَ٘عز ثىتثةْ ِٞثىرذِٝ
أ زكرر٘ث ثىتٗىررز ّقرر٘مث دلررَجُ إٝزثمثصٖررج ٗإٝررزثمثس ثىَظررضعَزثسٗ ،دعررتٕج أعارر ٜىنررو
ػزٝل ٍقتثر ٍِ ثألطٌٖ صعرجمه ّـرٞذٔ ٍرِ ثألطرٌٖ ر ٜثىرت ِٝثىعرجً ٗص٘ رف ّؼرجمٔ عرجً
. 2( 1740
أٍررج َٞررج ٝخررؾ دْررل أٍظررضزمثً يقررت أّؼررب عررجً ٗ 1609ث ضـررزس أعَجىررٔ عيرر ٚذرر٘ه
ثى٘مثةع ٍِ ثأل زثم ٍقجدو ٍْـ ؿن٘ك يعذجس ثىَينٞز ٗمجّرش ٕرذٓ ثألخٞرزر جديرز ىيضرتثٗه
ٗدٖذث فجس ٕذث ثىذْل عي ٚعقز ثىْجص ٗعَو ىَتر زّ ، ِٞإال أُ ثىغ٘رر ثىفزّظٞز طرجَٕش
 ٜص٘ ف ّؼجمٔ عجً.1814
أٍج َٞج ٝخؾ ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ر ٜػرنيٖج ثىقرجى ٜيقرت اٖرزس ر ٜاٗ 13ا14
دعررت ثسمٕررجر ثىَررتُ ثيٝاجىٞررز إعررز ثىقررزٗح ثىـرريٞذٞز ،يقررت مجّررش صيررل ثىقررزٗح صعرر٘م
دخٞزثس مغٞرزر ٗ ،صزصرخ عيرٕ ٚرذث ثىْؼرجم صنتطرج ٍرِ ٕرذث ثىضقر٘ه ثىنذٞرز  ٗ ،رت معرش
ثىقجؽرز إىر ٚكرزٗرر ثىضعجٍرو دؼر٘ٞئ نرزر ذر٘ه ثى٘مثةرع ىيَقج رز عيٖٞرج ٍرِ ثىلررٞجئ
ٍقجدو ػٖجمثس ثيٝتثئ ىقجٍئ ثىض ٜثّذغا ٍْٖج ثىْق٘م ثى٘ر ٞز  ٜػنيٖج ثىقجى.ٜ

 1د٘عضزٗص عذت ثىقا إ ثى٘ؽٞش  ٜثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز إ عَيٞجس ،صقْٞجس ٗ،صاذٞقجس إ ثىؾشثةز ؽ06
 2ثىْق٘م ٗثىذْ٘ك ٗثىعال جس ثال ضـجمٝز ثىتٗىٞز إَقَت عذت ثىعشٝش عؾَٞز إتثر ثىْٖ ز ثىعزدٞز دٞزٗس إؾ 61
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اىمطية اىثاني:تعزيف اىثنىك اىتجاريح:
ىقت صعز ْج عيّ ٚؼأر ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ٗدْجدث عي ٚجعتر أطجطٞز ٍضَغيرز ر ٜذر٘ه ثى٘مثةرع
ٍْٗقٖج مقزٗف صع٘م عي ٔٞدف٘ثةرت ْ ،ؼرجمٖج ثىقظرجص أمظرذٖج إَٔٞرز مذرز ٙر ٜثىقٞرز
ثال ضـرررجمٝز ٍرررِ ؽَٞرررع ثىْررر٘ثفّٗ ٜؼرررأس عال رررجس دَْٖٞرررج ٗدررر ِٞثىقنٍ٘رررجس ٗثأل رررزثم
ٗثىَؤطظجس ثال ضـجمٝز .
 اىمفهووىً اىتوواري ي :ميَررز دْررل ٍررِ ثىنيَررز ثيٝاجىٞررز دررجّن٘ ٗ BANKOصعْررٜ
ٍـاذز إ ٍْلتر إٕ٘ ٜثىضٝ ٜؾيض عيٖٞج ثىـزث ُ٘  ٜعَيٞرز صق٘ٝرو ثىعَيرز ،
ٗدضا٘رٕج أؿذقش صعْ ٜثىَنجُ ثىذ ٛص٘ؽت  ٔٞثىَْلتر ٗصؾرزٖٞ ٛرج ثىَضرجؽزر
دجىْق٘م.
 اىمفهووىً اقتصووا ي  :ثىذْرر٘ك ٕرر ٜثألػررخجؽ ٍعْ٘ٝررز ٍَٖضٖررج ثىعجمٝررز ٗ ثىزةٞظررٞز
إؽررزثد ثىعَيٞررجس ثىَضعيقررز دضيقرر ٜثألٍرر٘ثه ٍنررِ ثىؾَٖرر٘ر عيرر ٚػررنو ٗمثةررع ررٜ
فظجدجس ٗ ،صفضـ إعضَجمثس ٗصَْـ زٗف ٗصقـو ثىـن٘ك ٗصعَو عيٗ ٚكرع
ٗطررجةو ثىررت ع صقررش صـررزف ثىشدررجةِ ٍ رع إمثرر ٕررذٓ ثى٘طررجةو ٝٗ ،ظررٞزٕج رةررٞض
ٍتٝز عجً دَظجعتر ٍؾيض ثيمثرر ٍْٗٔ َٝنِ صعزٝفٖج مَج ٝي:ٜ
ٝعضذز دْنج صؾجرٝرج مرو ٍْؼرأر صقرً٘ دـرفز ٍعضرجمر دقذر٘ه ثى٘مثةرع ر ٜفظرجدجس ؽجرٝرز ٗ
صفضـ إعضَجمثس ٗصَْـ زٗف ٗصقـو ثىـن٘ك إى ٚاٞز كثىل ٍِ ثألعَجه ثىَـرز ٞز
ٗ ،ال صعت صؾجرٝز صيل ثىذْ٘ك ثىضٝ ٜنُ٘ عَيٖج ثىزةٞظ ٜثىضَ٘ٝو ثىعقجر ٛأٗ ثىـرْجع، ٜ
ٗصضيخؾ ختٍجس ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ر ٜذر٘ه ثى٘مثةرع رٍ ٜخضيرف أّ٘ثعٖرج ٗصق٘ٝيٖرج إىرٚ
زٗف  ٜػرنو صظرٖٞالس ثةضَجّٞرز  ،دظرعز ٍعرٝ ِٞظرَ ٚطرعز ثىفجةرتر

1

رئكث ثمضؼرفش

ثىَـررجرف دأّٖررج صظررضاٞع صق٘ٝررو ؽررشدث ٍررِ ٗمثةررع سدجةْٖررج إىرر ٚررزٗف ىنررٌّٖ٘ ررٜ
ثى زٗف ثىعجمٝز ال ٝقٍ٘رُ٘ ؽَٞعرج دظرقخ مرو ٗمثةعٖرٌ رّ ٜفر ٜثى٘ رش ٗ ،درذىل صيعرخ
ثىَـررجرف ثىضؾجرٝررز مٗر ثى٘طررٞن درر ِٞثىَرر٘مئ ٗثىَقضررزف أ ٛدرر ِٞثىفررجةق ٗثىعؾررش
ثىَجى.ٜ

ٍ 1قجكزر ىألطضجكر مرثؽٍّٞ٘ ٜز إ صقْٞجس دْنٞز إ 2008
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دجيكج ز إى ٚمو ٕذث َٝنِ ثىق٘ه أُ ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز صقً٘ دجىعَيٞجس ثىضجىٞز :
إ ذ٘ه ثى٘مثةع دؾَٞع أّ٘ثعٖج ٍْ ،ـ ثىقزٗف ٗثىظيفٞجس  ،ضـ ثيعضَجمثس ثىَظرضْتٝز ،
خـٌ ثألٗرثا ثىضؾجرٝز.....ثىخ.
ٍِٗ كىل ئُ ثىَـرزف ثىضؾرجرٝ ٛخرضؾ دجىضعجٍرو ر ٜثألؿر٘ه ثىْقتٝرز مقذر٘ه ثى٘مثةرع
ٗصقت ٌٝثىقزٗف ٗ ،دجىضرجىٝ ٜقرذر عيٖٞرج ثىرتخ٘ه ر ٜثالطرضغَجرثس ٞؼرنو ٍذجػرز  ،مَرج
َْٝررع عيٖٞررج ثٍررضالك ثىعقررجرثس إال رر ٜفررتٗم ٍررج صقضجؽررٔ ىََجرطررز ّؼررجمٖج ،أٗ يطررنجُ
ٍ٘افٖٞج  ٗ ،ىذىل عيٖٞرج أُ صـرف ٜثىعقرجرثس ثىضر ٜصرؤٗه إىٖٞرج ٗ قرج ىرت ِٝثصؾرجٓ ثىوٞرز ،
ٗصخضيف ثىَـجرف ثىضؾجرٝز عِ ثىَـزف ثىَزمش ٜ ٛمّٖ٘ج صظع ٚإى ٚصققٞا ثىرزدـ
ٗصع َٞرررٔ ٍرررِ خررراله ٍشثٗىرررز أعَجىٖرررج ثىَـرررز ٞز ػرررأّٖج ررر ٜكىرررل ػرررأُ ثىَؤطظرررجس
ثال ضـجمٝز ثألخز. ٙ
ٗىقت صا٘ر ثىفنز ثىَـرز  ٜدؼرنو مذٞرز خجؿرز ر ٜثىعقر٘م ثألخٞرزرٗ ،أؿرذقش ٗاٞفرز
ثىذْ٘ك أخاز ٗأٗطع ٍِ ٍؾزم ٍنجُ ص٘مئ  ٔٞعزٗثس ثأل رزثم ٗ صق٘ٝيٖرج إىر ٚرزٗف،
عٌ إُ ص٘طٞع ر عز ّؼجمٖج ىضؼَو ٍؾَ٘عز ٕجةيز ٍرِ أٗؽرٔ ثىْؼرجم  ٗ ،رٍ ٜقرتٍضٖج صيرل
ثىذْ٘ك مؼزمجس جدلز ٗ،صقت ٌٝثىختٍجس ثىضؾجرٝز ٗثىَؼر٘رر ثىَجىٞرز ىَْؼرتجس ثىَؾضَرع
ٗثىَؼررجرمز رر ٜثىَؾَ٘عررجس ثىَـررز ٞز ثىَجىٞررز ٗ صقررت ٌٝثىضَ٘ٝررو ثىررالسً ىيَؼررزٗعجس
ثىعجىَٞز  ،دجيكج ز إى ٚكىل صؤم ٛثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ثىعتٝت ٍِ ثىختٍجس .
مئمثرر أٍر٘ثىٌٖ ٗصْ ر ٌٞثطرضغَجرثصٌٖ ٗطرتثم ٍرت ٘عج صٖرٌ ثىتٗرٝرز ،مَرج صقرً٘ ثىذْر٘ك رٜ
دعق ثىذيتثُ صْفٞذ ٗؿرجٝجٌٕ ٗإمثرر ػرزمجصٌٖ إىر ٚؽجّرخ كىرل ٍرِ ثىخرتٍجس ثىَـرز ٞز
ثىضٝ ٜقضجػ إىٖٞج عتم ٍالةٌ ٍِ ثىعَالد

1

ٗٝزؽع إمالا ثطرٌ ثىذْر٘ك ثىضؾجرٝرز إَّرج ٕر٘

ٍِ ذٞو ثالعضٞجم ٗ قرج ىَرج صعرجرف عيذرٔ ثىْرجص  ،إك أُ ٕرذٓ ثىضظرَٞز اٞرز م ٞقرز ألّٖرج ال
صعذز عِ مثةزر ثىْؼجم ثىفعيٞز ثىضٝ ٜواٖٞرج ٕرذث ثىْر٘ئ ٍرِ ثىذْر٘ك ال ضـرجر ّؼرجمٖج رٜ
أٗه ثألٍررز عيرر ٚصَ٘ٝررو ثألّؼرراز ثىضؾجرٝررز ٗ ،ثّقـررجر ٕررذث ثىررتٗر رر ٜصقررت ٌٝثىقررزٗف
ـٞزر ثألؽو ثىض ٜصقو ٍتصٖج عِ ثىظْز  ،إال أُ ثىض٘طع  ٜثألعَجه ثىَـز ٞز خجؿز

 1إَقَت طعٞت أّ٘ر طياجُ إمثرر ثىذْ٘ك إتثر ثىؾجٍعٞز ثىؾتٝتر إَـز إ2005إؾ 14
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ٍِ خاله ثألردعرز رزُٗ ثألخٞرزر م رع صيرل ثىذْر٘ك ىيضعجٍرو ٍرع مج رز ٍْؼر س ثىَؾضَرع ،
ط٘ثد مجّش ٍْؼ س ؿْجعٞز  ،أٗ ٕٞتجس فنٍ٘ٞز أٗ خجؿز .
ٍْٗٔ ئُ ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ٍِ إٌٔ ثى٘طاجد ثىَجى ٜ ِٞٞثىتٗرر ثال ضـجمٝز.
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اىمثحث اىثاني:وظائف وعميياخ اىثنىك اىتجاريح:
ْٕجك ٗاجةف عجمٝز ٗ أخز ٙاٞز عجمٝز ٗثىَضَغيز :
اىمطية األوه :وظائف اىثنل اىعا يح:
ٝظع ٚثىذْل ثىضؾجر ٛإىٍَ ٚجرطز ثىعتٝت ٍِ ثى٘اجةف ٗصقرت ٌٝخرتٍجس ٍضْ٘عرز  ،خجؿرز
دعت اٖ٘ر ٍفًٖ٘ ثىـرٞز ز ثىؼرجٍيز فٞرظ صعَرو ٕرذٓ ثىَـرجرف عير ٚصققٞرا ٍظرض٘ٝجس
ٍضشثٝتر ٍِ ثىزدقٞز ٗصقظّ٘ ِٞعٞز ثىختٍجس طرعٞج ّقر٘ خيرا ٍزمرش إطرضزثصٞؾٍ ٜضَٞرش
ٗصققٞا ركج ٗٗالد ثىشدجةِ .
1إر فووتا اىحبواتاخ اىجاريووحٝ :قضرجػ ثأل ررزثم ٗثىَؤطظرجس ٍررِ أؽرو إصَررجً ٍعررجٍالصٌٖ
ثىَجىٞررز دت ررز ٗ ثّض ررجً ٗطررٖ٘ىز إىرر ٚثىذْرر٘ك دٖررتف كررَجُ ٕررذٓ ثىعَيٞررجس ،أ ٛأّٖررٌ
ٝقضظَُ٘ عال جس ٍع ثىَؤطظجس ثىَـرز ٞز ،طر٘ثد ىالفضفرجا درأٍ٘ثىٌٖ دؼرنو ٗمثةرع
أٗ ثالطضفجمر ٍِ ثىضظٖٞالس ٗ ثىختٍجس ثىََْ٘فز ٝٗ ،عضذز ضـ فظجح ٍـز  ٜكىرل
ثىررز ٌ ثىضظيظرري ٜثىررذ ٛصَْقررٔ ثىذْرر٘ك ىشدجةْٖررج رر ٜػررنو رٍررش عررِ ٗؽرر٘م عال ررز
ػخـرٞز در ِٞثىشدررُ٘ ٗ دْنٔٝ،لرَِ ىررٔ إصَرجً عَيٞجصررٔ ثىَجىٞرز دؼررنو ٍرْ ٌ ٗطررزٝع
ٍٗ٘عر٘ا ٗ ،مأّررٔ ٍرِ ؽٖررز أخرز ٙعذررجرر عرِ صعج ررت در ِٞثىذْررل ٗسدّ٘رٔ ٝلررَِ مررال
ثىارز  ِٞعقرز ثىارزف ثألخررز َٞرج ٝخرؾ ثىَعرجٍالس ثىَجىٞررزٗ ،ىرذىل ٝضوٞرز ثىقظررجح
دؼنو ٍِ ٍؾزم رٍش صقضزُ دٔ أايخ ثىعَيٞرجس ثىَجىٞرز ىـرجفذٔ طر٘ثد رٍ ٜعجٍالصرٔ
ٍع ثىذْل أٗ ٍع ثىوٞز ٍِٗ ثىْجفٞز ثىعَيٞز ٖ٘ ٍعجٕرتر در ِٞثىذْرل ٗثىشدرُ٘ ٍرِ أؽرو
صْ ررر ٌٞكٍضرررٔ ثىَجىٞرررز ٝٗ ،عضذرررز ثىقظرررجح رٍرررشث ػخـرررٞج إك ال َٝنرررِ ٗال ٝظرررَـ إال
ىـجفذٔ ثىضـزف ٗ ٔٞكىل عِ مزٝا ٗعجةا خجؿز صظيٌ ٍِ مزف ثىذْرل ٗٝظرضفٞت
ٍِ م ضز ػٞنجس أٗ م ضز ثمخجر ٛفظخ مذٞعز ثىقظجح ثىَفض٘ؿ.
أٗال :أهميح اىحباب اىثنني :
ىيقظجح إَٔٞز مذز ٙدجىْظذز ىيذْل أٗ ىيشدُ٘ ٖ٘ ٝيعخ عتر أمٗثر رةٞظٞز إَٖٔج :
ٗ طررٞيز ٍقجطررذٞز  :صظررَـ ىيذْررل دَزث ذررز مررو ثىعَيٞررجس ثىَجىٞررز ٗصظررؾٞو مررو
عَيٞجس ثيٝتثئ أٗ ثىظقخ ٗ ،ثطضخالؽ ثىْضرجةؼ ثىَضزصذرز عْٖرج طر٘ثد مجّرش
مثةْز أٗ ٍتْٝز ىـجىـ سدّٖ٘ج.
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ٗ طٞيز صظ٘ٝز :صضٌ د ِٞثىذْل ٗؿجفخ ثىقظجح إك إُ عَيٞجس ثىظقخ صرضٌ ٍرِ
خالىرٔ  ،مَررج أُ ثى٘مثةرع صظررؾو ٞررٔ  ،درذىل َٝنررِ ىيذْررل أُ ٝأخرذ ٍررِ فظررجح
سدّ٘ررٔ ثىقرر ٌٞثىضرر ٜصظرر٘ ٛمّ٘ٝررٔ ثصؾجٕررٔ  ،مَررج أُ ثىذْررل َٝنررِ أُ ٝلررع ررٜ
فظجح ثىشدُ٘ ثىقزٗف أٗ ثىضظٖٞالس ثالةضَجّٞز ثىض ٜت ٝايذٖج ثىعَٞو.
 كَجُ ىيذْل ثصؾجٓ ثىشدُ٘ ثىقظجح :إك إّٔ  ٜفجىز ٍْـ ثىقزف صنُ٘ فزمز
ثألٍرر٘ثه ىيشدررُ٘ ٍزمررشر ررٕ ٜررذث ثىقظررجح ثىذْنررٍَ ٜررج ٝلررَِ ىيذْررل ٍزث ذررز
ثىضت قجس ثىْقتٝز ىيعَٞو ٗكَجُ صظتٝت م ْٔٝثصؾجٕٔ .
ثانيا :أنىاع اىحباتاخ َٝ :نِ ىيذْل ضـ عتم ٍرِ ثىقظرجدجس ىـرجىـ سدجةْرٔ
ٗ صخضيف فظخ فجؽجصٌٖ.
 1ثىقظجح ثىؾجر ٕ٘ٗ :ٛفظرجح ٝظرَـ ىـرجفذٔ دجىضـرزف ٞرٔ ٍضر ٚػرجد ٗدرجىقٌٞ
ثىضررٝ، ٜزٝررت أ ٛأُ فزمررز ثألٍرر٘ثه ررٕ ٜررذث ثىقظررجح طرر٘ثد مجّررش مثةْررز أٗ ٍتْٝررز
اٞررز ٍقٞررتر دقٞررت أٗ ػررزم ٗصخضيررف ثىقظررجدجس ثىؾجرٝررز فظررخ ّؼررجم ثىعَررالد ،
ْٗٝقظٌ إى ٚفظجح ثىؼٞل ٗثىقظجح ثىؾجر. ٛ
أ -فظجح ثىؼٞل إجىعجم ٛإٝٗ :فضـ ٕذث ثىْر٘ئ ٍرِ ثىقظرجدجس ىـرجىـ ثىشدرجةِ
ثألؽررزثد اجىذررج ٍررِ ىررتٍ ٌٖٝررتث خٞررو ٗإٝررزثمثس ٍْض َررز ٗمٗرٝررز ٗال ٝررضٌ
ثىضعجٍو  ٔٞإال عِ مزٝرا ثىؼرٞنجس (عَيٞرجس ثطرقخ ٗىرذىل ال ٝقذرو أُ
ٝـذـ ٍتْٝج  ،مَج صضَٞش فزمز ثألٍ٘ثه  ٔٞدجىذند ٗ ثىقيز .
ح -ثىقظررجح ثىضؾررجرٝٗ :ٛفررضـ ٕررذث ثىْرر٘ئ ٍررِ ثىقظررجدجس ىفجةررتر ثألػررخجؽ
ثىاذٞعٞرر ٗ ِٞثىَعْرر٘ ِٞٝثىررذٝ ِٝشثٗىررُ٘ ّؼررجم ث ضـررجمٍ ٛعرر( ِٞثىضؾررجر
ٗثىَضعررجٍي ِٞثال ضـررجمٍٗ ِٞٝررِ خـجةـررٔ أّررٔ ٝررضٌ ثىضعجٍررو ٞررٔ عررِ
مزٝا ثىؼٞنجس ٗثألٗرثا ثىضؾجرٝز ٗٝظَـ ىٔ  ٜفتٗم ٍعْٞرز أُ ٝـرذـ
ٍررتْٝج ٗٝضَٞررش دنغررزر فزمضررٔ ٗكررخجٍز ثىقرر ٌٞثىَضعجٍررو دٖررج ٞررٔ ٍقجرّررز
دقظجح ثىؼٞل ٗ ،ال ٝضزصخ عي٘ ٔٞثةت إك أُ ىـجفذٔ ثىقا  ٜثىضـرزف
ٍ ٔٞض ٚػجد .
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 .2ثىقظجح ثالمخجر( ٛثىرت ضز ٕٗ :ر٘ فظرجح ٝفرضـ ىـرجىـ ثألػرخجؽ ثىَعْر٘ٗ ِٞٝ
ثىاذٞعٞررٍ ِٞررِ أؽررو ثمخررجر أٍرر٘ثىٌٖ ٗىررذىل ررئُ فزمضررٔ داٞتررز ٗٗمثةعررٔ أمغررز
ثطضقزثر ٗٝقا ىـجفذٔ ثىضـزف ٍ ٔٞض ٚػجد  ،إكج ز إى ٚثطضفجمصٌٖ ٍِ ّظرخ
جةتر ٗ ،ال ٝقذو ثىضعجٍو  ٔٞإال دت ضز خجؽ ٝظَ ٚم ضز ثىض٘ ٞز ٗثالمخجر.
 .3فظجح ألؽو  ٜٕٗ :عذجرر عِ فظرجدجس صفرضـ ىـرجىـ ثألػرخجؽ ثىرذٝ ِٝقٍ٘رُ٘
دئٝرتثئ أٍر٘ثىٌٖ ىَررتم سٍْٞرز م٘ٝيرز ّظررذٞج راذرز ر ٜثىقـرر٘ه عير ٚأطرعجر جةررتر
ٍزصفعز  ،صضَٞش ٕذٓ ثى٘مثةع دجالطضقزثر إك ال ٝقا ىـرجفذٔ ثىضـرزف ٞرٔ إال رٜ
صجرٝخ ثطضققج ٖج ٕٗ٘ ثىضجرٝخ ثىَضفا عيٍ ٔٞظذقج د ِٞثىذْل ٗثىشدُ٘ ٗ ،صَرْـ رٜ
ٍقجديٖررج طررْتثس أٗ ػررٖجمثس خجؿررز صغذررش فررا ثىشدررجةِ ررٗ ٜمثةعٖررٌ عْررت صررجرٝخ
ثالطررضققجا ّٗ ،ظررخ ثىفجةررتر ثىَضزصذررز عْٖررج ٍزصفعررز َٗٝنررِ ثىظررقخ ٍْٖررج رر ٜأٛ
ٗ ررش ىنررِ دؼررزم صقررت ٌٝإػررعجر ٍظررذا ىيذْررل ىنررٝ ٜقررً٘ ثىذْررل دئعررتثم ثىَذيررل
ثىَاي٘ح .
 إُ ٕذٓ ثىقظرجدجس اجىذرج ٕر ٜثىقظرجدجس ثىضر ٜصفرضـ ىـرجىـ ثىشدرجةِ إال أُ
ْٕررجك عررتمث ٍررِ ثىقظررجدجس طرر٘ثد مثخيٞررز أٗ خجرؽٞررز ٝقررً٘ ثىذْررل دفضقٖررج
ىضْ ّ ٌٞؼجمجصٔ ٗ ّؼجمجس سدجةْٔ يصَجً دعرق ثىعَيٞرجس ثىعرجدزر أٗ ثىضرٜ
صقتط رٍ ٜرزثس يٞيرز ٗال ٝقضرجػ ثىذْرل ٖٞرج إىر ٚفظرجح مثةرِ  ،فظرجح
ثىعذ٘ر ٍغال
2إ قثىه اىى ائع:
صعضذررز ثى٘مثةررع ثىَـررتر ثىزةٞظرر ٜألٍرر٘ثه ثىذْررل ثىضؾررجرٖ ٛرر ٜػررزٝجُ ثىقٞررجر ٞررٔ ،
فنزر ذ٘ه ثى٘مثةع ٍرِ مرزف ثىذْرل ثىضؾرجر ٛصرؤم ٛإىر ٚختٍرز ثال ضـرجم ٗصظرٖٞو
ثىعَيٞررجس ثال ضـررجمٝز ٗ ،صؼررؾٞع ثالمخررجر ٕٗررذث دضَْٞررز ثىرر٘ع ٜثىَـررز ٗ ٜصظررٖٞو
إؽزثدثس ثىضعجٍو  ٜثىظقخ ٗ ثيٝتثئ ...ثىخ.
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 .1تعزيف اىى يعح  :ثى٘مٝعز  ٜثىَفًٖ٘ ثىَـز  ٜٕ ٜثصفجا دَقضلجٓ ٝت ع ثىَر٘مئ
ٍذيوج ٍِ ثىْقر٘م ىيذْرل د٘طرٞيز ٍرِ ٗطرجةو ثىرت ع ْٝٗ ،ؾرز عرِ كىرل ٗمٝعرز صقرش
ثىايخ أٗ ألؽو ْٝٗ ،ؼأ عِ صيل ثى٘مٝعز ثىضشثً ٍـز  ٜدت ع َٞز أٗ ٍذيل ٍعرِٞ
دَؾزم ثىايخ أٗ في٘ه أؽو ثطضققج ٔ .
ٗصقجم ثى٘مٝعرز ثىَـرز ٞز دجىظرزٝز ثىضجٍرز  ،ألّٖرج صرته عير ٚثىَزمرش ثىَرجى ٜىيَر٘مئ
ٕٗذث طرز ٍرِ أطرزثرٓ ثىضرٝ ٜقرزؽ عيٖٞرج ٗ ،ال َٝنرِ ىيذْرل صقرت ٌٝدٞجّرجس عْٖرج إال
دايخ لجة ٜأٗ أ ٛؿفز لجةٞز أخزٝٗ ٙؾخ أُ ٝنُ٘ ميخ ٕرذٓ ثىذٞجّرجس دٖرتف
إصَررجً عَررو أٗ لررٞز لررجةٞز  ،مَررج ٝؾرر٘س ثىقؾررش ىررت ٙثىوٞررز صقررش ٝررت ثىذْررل عيررٚ
ٗمٝعررز ٍـررز ٞز ٗ 1.دَررج أُ ثى٘مٝعررز ثىقجّّ٘ٞررز ىٞظررش ىٖررج ؿررفز إىشثٍٞررز ىقذ٘ىٖررج ررٜ
ثىضتثٗه أٗ ثى٘ جد دٖج ٍغو ثىْق٘م ٗ ،إَّج ْٕجك فزٝز ىأل رزثم ر ٜذ٘ىٖرج أٗ ر لرٖج ،
ٍع كىل ّؾت أّٔ  ٜثىذيرتثُ ثىَضقتٍرز أٝرِ َّر٘ ثىر٘ع ٜثىَـرز  ٜىرت ٌٖٝػجطرع  ،ئّرٔ
ثصظع ٍعٔ ثطضعَجه ثىؼٞنجس ٕٗذث د٘كرع فَجٝرز عيٖٞرج ٗعق٘درجس ٗأفنرجً صؾرزً مرو
ٍِ ٝـتر ػٞل دتُٗ رؿٞت.
 .2أنىاع اىى ائع :
ْٕجك ٍؾَ٘عز ٍخضيفز ٍِ ثى٘مثةع ثىضٝ ٜقذيٖج ثىذْل ثىضؾجر ٜ ٛفظجدجس سدجةْٔ:
أ -ثى٘مثةع ثىؾجرٝز (صقش ثىايخ :
دجىْظذز ىٖذٓ ثى٘مثةع ئّٔ ٝقا ىيَر٘مئ أُ ٝظرقخ ثى٘مٝعرز ميٖرج أٗ ؽرشد ٍْٖرج
رر ٜأ ٗ ٛررش ٝؼررجد ٗ ،ال صررت ع عيٖٞررج جةررتر ٗال صررتر عجةررت ىـررجفذٖج ٝٗ ،ررضٌ
إٝتثعٖج ف ٜفظجح ؽجرٝٗ ٛفضـ ّضٞؾز إٝتثئ ثىفزم ٍذيل ٍع ِٞر ٜدْرل ٗمَرج
َٝنِ ضقٔ مُٗ م ع أٍ ٛذيل أ ٛمُٗ إٝتثئ فقٞقٗ ، ٜصضق٘ه ثىقق٘ا ثىْقتٝرز
إى ٚعْجؿز فظجدٞز ْٝضؼ عِ صظ٘ٝضٖج  ،إٝتثعج ٗ طقذج  2رؿٞت مثةرِ ىـرجىـ
ثىَ٘مئ إ ٗٝضَٞش ثىقظجح دجىقزمز ثىَظضَزر د ِٞثىشٝجمر ٗثىْقـجُ .
ٝقً٘ ثأل زثم دفضـ ٕذث ثىْ٘ئ ٍِ ثى٘مثةع دٖتف صْفٞذ ثىعَيٞجس ثىٍٞ٘ٞرز مَرج أّرٔ
ثفضٞجم ٜىَ٘ثؽٖز ثى زٗف ثىاجرةز  ،صَ٘ٝو ثىَؼضزٝجس ٗثيّفجا .
ٍ 1قَت طعٞت أّ٘ر طياجُ إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 232
 2ط٘س ٛعتىّ ٜجػت إ ٍقتٍز  ٜثال ضـجم ثىْقتٗ ٛثىَـز  ٜإ ٍْؼ٘رثس ثىقيذ ٜثىقق٘ ٞز إ ىذْجُ إ 2005إ ؽ 214
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صعضذز ثى٘مثةع ثىؾجرٝز ثىْظذز ثىنذز ٍِ ٙأؿ٘ه ثىذْل ثىضؾجر ٛثىْقتٝز ٗصَغو ٗطٞيز م ع
ٝٗ ،ضٌ ثيٝتثئ  ٜثىقظجح ثىؾجرّ ٛقتث أٗ دؼٞنجس أٗ مَذٞجالس أٗ أٗرثا ٍجىٞز أٗ
صق٘ٝالس.....ثىخ ٗدَج أّٖج ٍِ أمغز ثى٘مثةع ثىَـز ٞز ٗأ و صنيفز ٖ ٜصَغو ثىؾجّخ
ثألمذز ٍِ ثطضغَجرثس ثىذْل ثىَضَغيز  ٜثىقزٗف  ،راٌ ثىخاز ثىذ ٛصقَئ عي ٚإمثرر
ثالةضَجُ ٗ ،فضَٝ ٚنِ أُ ٘ٝؽٖٖج إى ٚثىض٘اٞف عي ٔٞأُ ٝترص مذٞعز ثى٘مثةع ثىض ٜىتٔٝ
ٗطي٘ك ثىعَالد  ٜثىظقخ ٗثيٝتثئ

1

ح إجى٘مثةع ثالمخجرٝز :صعضذز إفتٗ ٙطجةو صؾَٞع ثىَتخزثس ٗثىض ٜصق  ٚدجّضؼجر
ٗثطع ثىْاجاٗ ،عجمر صفضـ ٕذٓ ثىقظجدجس ث ضاجعجس ؿوٞزر ٍْٖج ٕٗ ،ذث ٍج ؽعو
فؾَٖج يٞو ٍقجرّز دجى٘مثةع ثىؾجرٝز  ٗ ،ىقت جٍش ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز دقذ٘ه ٕذث ثىْ٘ئ ٍِ
ثى٘مثةع ىؾيخ ثمخجرثس ثىعجةالس ٗ ،ثطضعَجىٖج  ٜثىقزٗف ثىَض٘طاز ٗثىا٘ٝيز ثألؽو
ٝٗ ،ؾخ أُ َٝظل ؿجفذٖج م ضز خجؽ ٝظَ ٚدت ضز ثىض٘ ٞز ٗ ثالمخجر  ،صظؾو ٔٞ
ٍخضيف ثىذٞجّجس ثىَضعيقز دعَيٞجس ثىظقخ ٗثيٝتثئ ٝٗ ،ظضقا ثىَ٘مئ جةتر ٍْٗٔ ٖٜ
ٗمثةع صضَٞش دجىعجةت ٗثىظ٘ٞىز .
ػ إ ثى٘مثةع ألؽو ٝ :قً٘ ثأل زثم دفضـ ٕذث ثىْ٘ئ ٍِ ثىقظجح ـت ثالفضفجا دجىَذجىل
ثىنذٞزر ٗثىض ٜال ٝقٍُ٘٘ دجطضوالىٖج ٗٝضٌ ص٘اٞفٖج ٕ ٜذث ثىقظجح ـت ثىقـ٘ه
عي ٚثىف٘ثةت ثىنذٞزر ثىض ٜصَْـ عيٖٞج َٝٗ ،نِ ثىظقخ عيٕ ٚذث ثىقظجح ىنِ عْت
في٘ه أؽو ثطضققج ٖج أٗ دئػعجر ٍظذا ىيذْل  ،ىٖذث صظضعَو  ٜثىقزٗف ثىَض٘طاز
ٗثىا٘ٝيز ثألؽو ىَج صضَٞش دٔ ٍِ عذجس ٗثىَعز ز ثىَظذقز دضجرٝخ ثطضققج ٖج .

2

إُ ثخضالف ثى٘مثةع ٝعا ٜىيذْل زؿج أخز ٜ ٙثالطضغَجر
3إ منا االئتمان :إُ عَيٞز ٍْـ ثالةضَجُ ٍِ إٌٔ ثى٘اجةف ثىضَٝ ٜجرطج ثىذْل ثىضؾجر، ٛ
أٝ ِٝقً٘ دئ زثف ثأل زثم ٗثىَؤطظجس ثال ضـجمٝز ٍذجىل ص٘كع صقش صـز ٌٖ ط٘ثد
مجّش ـٞزر أٗ ٍض٘طاز أٗ م٘ٝيز ثألؽو ٕٗذث دض٘ ٞز ثىظ٘ٞىز ىٌٖ ٍٗج صظَـ ٍِ صظٞز
ّؼجمجصٌٖ ٗثطضغَجرثصٌٖ ٗثالىضشثً دَ٘ثعٞت ثطضققج ٖج ٗ م ع ثىف٘ثةت ثىَظضققز عيٖٞج .

ٍ 1قَت طعٞت أّ٘ر طياجُ إ إمثرر ثىذْ٘ك إ ٍزؽع ّفظٔ إ ؽ 286
 2د٘عضزٗص عذت ثىقا إ ثى٘ؽٞش  ٜثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 31
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ٗ ىَْـ ثالةضَجُ ئّٔ ٝؾخ ٍزثعجر عتر ؽ٘ثّخ ٗٗكع ٍعجٞٝز ٗػزٗم ىيعَالد
ٗثىَضعيقز دجىظَعز ثىؼخـٞز ٗثىَجىٞزٗ ،ثىلَجّجس ثىَقتٍز ط٘ثد ػخـٞز أٗ فقٞقٞز
ىلَجُ فا ثىذْل  ٜثطضزمثم ٍذيل ثىقزف

1

ْٕٗجك عتر أػنجه ىالةضَجُ:

 ثىقزف ثىْقتٍْ ٕ٘ٗ : ٛـ ٍذيل ّقتٍ ٛع ثالىضشثً دجىت ع ٍظضقذال ٍع جةتر .
 ثىت ع ٍِ صقش ثىقظجح  :ثىظَجؿ دأُ ٝـذـ فظجح ثىعَٞو ٍت ٜ ِٝفتٗم
ٍعْٞز ٟٗؽجه ٍقتمر ىضواٞز دعق ثىْفقجس ثىاجرةز مجألؽ٘ر....ثىخ َٝٗ ،نِ
صَغٞيٖج  ٜثىظقخ عي ٚثىَنؼ٘ف  ،صظٖٞالس ثىـْتٗا .
 ضـ ثالعضَجمٝ :ضٌ ضـ ثالعضَجم دْجدث عي ٚميخ ثىعَٞو ٗ صعٖت ثىذْل دأُ ٝلع
ٍذيوج ٍِ ثىَجه صقش صـزف ثىعَٞو يصَجً ثىعَيٞجس ثىخجرؽٞز ثىضؾجرٝز ٗٝضٌ
طقخ ٍذيل ثالعضَجم مئ أٗ عي ٚم عجس ٗصفزف جةتر عي ٚثىَذيل ثىَظق٘ح
قن.
 خـٌ ثألٗرثا ثىضؾجرٝز  ٕ٘ٗ :فا ثطضٞفجد ثى٘ر ز ثىضؾجرٝز ٍِ ثىذْل ذو
في٘ه ٍ٘عت ثطضققج ٖج ٍقجدو طعز خـٌ ٗعَ٘ىز ٝأخذٕج ثىذْل ىقجد صقَئ مثةْٞز
ثى٘ر ز ثىضؾجرٝز (صقَو ثىَخجمز ثىَضزصذز عْٖج .
مَج أُ ثدْل ثىضؾجرٝ ٛقً٘ دَْـ زٗف ٍض٘طاز (ثىضَ٘ٝو ثىعقجر ٛأٗ ثىا٘ٝيز
(ثطضغَجرٝز دْجد ٍـجّع أٗ ص٘طٞع ثىَْؼ س....ثىخ.
اىمطية اىثاني :وظائف اىثنل اىغيز اىعا يح :خيق نقى اىى ائع:
ٝخضؾ ثىذْل ثىَزمشٗ ٛفتٓ دقترصٔ عي ٚخيا ثىْق٘م ثىقجّّ٘ٞز ٗ قج ىيؼزٗم
ثىَقتمر ىإلؿتثرٍٗ ،ع كىل صظضاٞع ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز أُ صخيا ّ٘عج آخز ٍِ ثىْق٘م
ٗثىَضَغيز ّ ٜق٘م ثى٘مثةع.
أٗال  :فنزج خيق نقى اىى ائع :
ثرصذاش ترر ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز عي ٚخيا ّق٘م ثى٘مثةع دجىضا٘ر ثىضجرٝخ ٜى٘اجةفٖج
عي ٚثىْق٘ ثىضجى: ٜ

 1ط٘س ٛعتىّ ٜجػت إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 215
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 ٜثىذتثٝز مجّش ثىذْ٘ك صقضـز عي ٚذ٘ه ثى٘مثةع  ،أ ٛمجّش صقً٘ دََٖز فزثطز
ٕذٓ ثىَذجىل ثىْقتٝز قظخ ٍقجدو ثىقـ٘ه عي ٚعَ٘ىز ٗ ،مجُ ثىذْل ٕ ٜذٓ
ثىَزفيز ٍيشٍج عي ٚثالفضفجا دجى٘مٝعز مُٗ ثىضـزف ٖٞج ُ ٗىٌ ٝنِ ثىذْل جمرث
عي ٚثي زثف ٍِ ٕذٓ ثى٘مثةع ٗإَّج ٝقزف ٍِ ّق٘مٓ ثىخجؿز أ ٍِ ٛرأص ٍجىٔ .
ٗ  ٜثىَزفيز ثىغجّٞز الفو رؽجه ثىذْ٘ك أُ عتمث يٞال ٍِ ثىَ٘مع ٌٕ ِٞثىذِٝ
ٝظضزمُٗ ٗمثةعٌٖٗ ،مذث ٗؽ٘م إٝتثعجس دنَٞجس مذٞزر ٍِ ثىَ٘مع ِٞصقجديٖج
طق٘دجس يٞيز ٍٗضفز ز ٗ ،دجىضجى ٜاٖزس مَٞجس مذٞزر ٍِ ثىْق٘م ٍنضْشر ٜ
خشثةِ ثىذْ٘ك  ،أ ِٝجٍش دَْقٖج مقزٗف ىاجىذٖٞج ٍقجدو ٘ثةت مذٞزر ٗ ،صوٞز
ثىقجه ٗأؿذـ ثىعَالد ال ٝت عُ٘ عَ٘ىز ٍقجدو إٝتثئ أٍ٘ثىٌٖ  ٜثىذْ٘ك  ،دو
ٝقـيُ٘ عي٘ ٚثةت عِ ٕذٓ ثى٘مثةع .1
ٗ دٖتف ٍ٘ثؽٖز ميذجس ثىظقخ ئُ ثىذْل ثىضؾجرٝ ٛقً٘ دجالفضفجا دؾشد ٍِ ثى٘مثةع
 ٜػنو طجةو ٕٗ ٜصَغو ثالفضٞجم ٜثىذٝ ٛيؾأ إى ٔٞثىذْل ٗ ،عيٕ ٚذث ثألطجص صذْٚ
جعتر خيا ّق٘م ثالةضَجُ ٗ ،ثىض ٜص ٖز عي ٚػنو صظؾٞالس ٍقجطذٞز ىي٘مثةع
ٗثىقزٗف  ٜٕٗ ،صعنض صتثٗه ثألٍ٘ثه دجطضعَجه ثىؼٞنجس ٗىٞض صتثٗال فقٞقٞج ،
جىقجعتر ثىضْٝ ٜايا ٍْٖج ثىذْل ثىضؾجر ٛىخيا ّق٘م ثى٘مثةع ال صخضيف مغٞزث عِ
ثىازٝقز ثىضٝ ٜظضعَيٖج ثىذْل ثىَزمش ٜ ٛخيا ثىْق٘م ثىقجّّ٘ٞز ٗ ،ثىَضَغيز  ٜثىْق٘م
ثىقجّّ٘ٞز  ٜػنيٖج ثىظجةو أٗ ٛؽ٘م أؿ٘ه فقٞقٞز صزصنش عيٖٞج ٕذٓ ثىعَيٞز .
َٗٝنِ ثىق٘ه أُ إّؼجد ٕذث ثىْ٘ئ ٍِ ثىْق٘م ٝعضَت عي ٚثىقجعتر ثىؼٖٞزر أُ ثى٘مثةع
صظَـ دجي زثف مَج أُ ثىقزٗف صخيا ثى٘مثةع ٕٗ ،ذث ٝعْ ٜأُ ثىذْل ثىضؾجرٛ
ٝظضاٞع أُ َْٝـ ثىقزٗف مُٗ ثالعضَجم عيٍ ٚج ىت ٔٝفقٞقز ٍِ ثىْق٘م ثىظجةيز ٕٜٗ
صف٘ا إى ٚفت ٍع ِٞثى٘مثةع ثىَ٘ؽ٘مر دق٘سصٔ . 2
عجّٞج  :ميفيح خيق نقى اىى ائع :
ىفٌٖ عَيٞز خيا ّق٘م ثى٘مثةع ْٖجك ث ضزثك ِٞثألٗه  ٜفجىز ٗؽ٘م دْل صؾجرٗ ٛثفت
ٖذث ٝعْ ٜأُ مو ثىْق٘م ٝضٌ إٝتثعٖج  ٔٞمَج أّٔ ثى٘فٞت ثىذٝ ٛقً٘ دَْـ ثىقزٗف،
 1ط٘س ٛعتىّ ٜجػت إ ٍقتٍز  ٜثال ضـجم ثىْقتٗ ٛثىَـز  ٜإ ٍزؽع ّفظٔ إ ؽ222
 2عقٞو ؽجطٌ عذت هللا إ ثىْق٘م ٗثىَـجرف إ ٍْؼ٘رثس ثىؾجٍعز ثىَفض٘فز إ  1994إ ؽ 264

16

عٍَ٘ٞجس ف٘ه ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز

ثىفـو ثألٗه

ٗثى٘طٞن ثى٘فٞت  ٜثىضعجٍو دجألٍ٘ثه دجىْظذز ىيَضعجٍي ِٞثال ضـجمٝٗ ِٞٝقً٘ دضيقٜ
ٍتخزثس ثأل زثم ٗثىَؼزٗعجس  ،أٍج ثال ضزثف ثىغجّٗ ٖ٘ ٜؽ٘م ٍـجرف ٍضعتمر ميٖج
صقً٘ دقذ٘ه ثى٘مثةع ٍْٗـ ثىقزٗف . 1
 فجىز ٗؽ٘م دْل صؾجرٗ ٛثفت :
ٕ ٜذٓ ثىقجىز ئُ ثىذْل ثىَفزم ٝقً٘ دقذ٘ه ثى٘مثةع ٍْٗـ ثىقزٗف ٖ٘ ثىََِٖٞ
عيٕ ٚذٓ ثى٘اٞفز ثىزةٞظٞز  ،جى٘مثةع ص ٖز  ٜؽٖز ثىخـً٘ ٗثىقزٗف  ٜؽٖز
ثألؿ٘ه ٍٞ ٜشثّٞز ثىذْل ٗ ،ىض٘كٞـ ترر ثىَـزف ثى٘فٞت  ٜفيا ّق٘م ثى٘مثةع
ّفضزف ٗؽ٘م إٝتثئ فقٞق ٍِ ٜمزف أفت ثىعَالد دقَٞز  100000مػ ئكث مجّش
ّظذز ثالفضٞجم ٜثيؽذجر ٛدَعته َٞ ٍِ % 10ز ثى٘مٝعز ئُ ثىَٞشثّٞز طض ٖز مَج
ٝي: ٜ
ثألؿ٘ه

ثىخـً٘

 100000مػ َٞز ّقتٝز

 100000مػ ٗمثةع ؽجرٝز

 %10ثالفضٞجم 10000 = ٜمػ
90000مػ مقزٗف
ؽتٗه ر ٌ إ 1إ 2مٞفٞز خيا ّق٘م ثى٘مثةع
ٍِٗ ثىَٞشثّٞز ٝضلـ ىْج أُ  %90ت صٌ ٍْقٖج مقزٗف ألفت ثىعَالد ٗثىذ ٛدتٗرٓ
جً دئٝتثئ ثىَذيل ثىَقضزف  ٜثىذْل ٗثىذٖ ٝ ٛز ىيَزر ثىغجّٞز م٘مٝعز ؽجرٝز ٜ
ٍٞشثّٞز ثىذْل  ٜثىؼنو ثىضجى:ٜ

1
2

ثىاجٕز ىازع إ صقْٞجس ثىذْ٘ك إ م٘ٝثُ ثىَاذ٘عجس ثىؾجٍعٞز دِ عنُْ٘ إ ثىؾشثةز إ  2005إ ؽ 45
 2عقٞو ؽجطٌ عذت هللا إ ٍزؽع ّفظٔ إ ؽ  265إ 266
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ثألؿ٘ه

ثىخـً٘

َٞ 100000ز فقٞقٞز

 190000مػ ٗمٝعز ؽجرٝز ٍْٖج :

 90000ثىقَٞز ثىؾتٝتر

100000ثؿيٞز

 %10ثفضٞجم9000 =ٜ

ٍ 90000ؼضقز

 81000مػ زٗف
ؽتٗه ر ٌ إ 2إ

1

جىذْل ٕ ٜذٓ ثىَزر ت ٍْـ  90000مػ زف  ٍْٔٗ ،سٝجمر ثى٘مثةع ح:
190000مػ ٕٗ ،ذث دج ضزثف عتً ٗؽ٘م طقخ عيّ ٜقت ، ٛأٗ  ٜفجىز ثطضعَجه
ثىقزف  ٜصظ٘ٝز دعق ثىَت ٘عجس  ،ذعت طقخ َٞز ثىقزف ْٝخفق ثىزؿٞت ثىْقتٛ
دقَٞز ثىقزف ٗثىذج ٝ ٜضَغو قن  ٜثالفضٞجم ٜثىقجّّ٘ ،ٜجىعَيٞز ثىض ٜصَش مجّش
ّضٞؾضٖج صظزح ّقت ٛإى ٚخجرػ ثىْ جً ثىَـز  ، ٜىٖذث ال ٝقً٘ ثىذْل دَْـ ثىقزف
ثىؼنو ثىظجةو ٗإال صٌ ثطضْشثف ٍ٘ثرم ثىذْل دظزعز مذٞزر .
ٍٗع صنزثر ّفض ثىعَيٞز ٕٗذث ٍِ ثىَذيل 81000مػ ٗٝضٌ ثالفضفجا ح  %10مجفضٞجمٜ
ّقت ٛئّٔ طٞخيا ٍج َٞضٔ 72900مػ ٖٗ ٝز ٍٞ ٜشثّٞز ثىذْل دَذيل إؽَجى ٜترٓ
271000مػ ٕٗذث دؾَع ثىق ٌٞثىضجىٞز ٗ 271000= 81000+90000+100000 :
دضنزثر ٕذٓ ثىعَيٞز ئّٔ ط٘ف ٝضٌ خيا أكعجف ٍلجعفز ىقَٞز ثى٘مٝعز ثألؿيٞز
(100000مػ

2

َٝٗ ،نِ صيخٞـٔ  ٜثىَعجمىز ثىضجىٞز :

ؽَيز ثىشٝجمر  ٜفؾٌ ثى٘مثةع = ثىشٝجمر  ٜثالفضٞجمجس ثىْقتٝز *ّ/1ظذز ثالفضٞجمٜ
ثىْقت.ٛ
خيا ّق٘م ثى٘مثةع دضـ٘ر ثىذْ٘ك ٍؾضَعز:
َِ ثىقجىز ثألٗىَٝ ٚنِ ثىق٘ه أُ أ ٛدْل َْٝـ ثىقزٗف ىيعَالد  ،جىقزف إكث ٍظؾو
 ٜثىت جصز ثىَقجطذٞز ىيذْل ط٘ثد مجُ ميٞج أٗ ؽشةٞج ٖ٘ َٝغو ّق٘م ٗمثةع  ،راٌ أُ
ثىَقضزكُ٘ ال ٝقٍُ٘٘ دظقخ مجٍو ثىقزف إكث مجّ٘ث دقجؽز إىٖٞج ميٖج ألُ ثىف٘ثةت

 1عقٞو ؽجطٌ عذت هللا إ ٍزؽع ّفظٔ إ ؽ266
 2ط٘س ٛعتىّ ٜجػت إ إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 226
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صضزصخ عْٖج دتثٝز ٍِ صجرٝخ ثىظقخ ٝٗ ،لاز ثىذْل إى ٚثالفضفجا دقَٞز ّقتٝز طجةيز
ىَ٘ثؽٖز ميذجس ثىظقخ .
ٗ ىض٘كٞـ كىل َِ ثىَغجه ثىظجدا ٝضذ ِٞىْج ٍج ٝي: ٜ
عْت ٞجً ثىذْل دَْـ  ٍِ %90ثى٘مثةع مقزٗف ئُ ثىَظضفٞت ٍِ ثىقزف ط٘ف ٝقً٘
دئٝتثئ ثىَذيل ثىَقضزف  ٜثىذْل ثألخزٗ ،ص ٖز  ٜثىَٞشثّٞز م٘مٝعز ؽجرٝز ،أٝ ِٝضٌ
ثالفضفجا ح  %10مجفضٞجم ٜجّّ٘ ٗ ٜثىذج َْٝ ٜـ مقزف ٗٝضلـ أمغز  ٜثىؾتٗه
ثىضجى:ٜ
أؿ٘ه

خـً٘

100000مػ

100000مػ ثى٘مٝعز ثألٗىٚ

1000مػ ثفضٞجم ٜجّّٜ٘

90000مػ ثى٘مٝعز ثىْقتٝز

90000مػ ٗمٝعز فقٞقٞز
 9000ثفضٞجمٜ
81000مػ زٗف
190000مػ
ؽتٗه ر ٌ إ  3إ

190000مػ
1

ٗ ٍْٔ ٝضلـ ىْج أُ ثىذْل جً دشٝجمر عزف ثىْق٘م ٗ ثىَقترر ح190000:مػ ،
ٗدضنزثر ّفض ٕذٓ ثىعَيٞز ئّٔ َٝنِ خيا ٍزر أخزّ ٙق٘م ثى٘مثةع ٕٗذث ٍِ ثى٘مٝعز
ثألؿيٞز 100000مػ .
ٗدٖررذث َٝنررِ أُ ّضعررزف عررِ ثىقررترر ثىضرر ٜصَينٖررج ثىذْرر٘ك ثىضؾجرٝررز رر ٜخيررا ّقرر٘م ٗمثةررع
ؽتٝتر ٗ ىٖج جديٞز ثىضتثٗه  ٜثىظ٘ا د٘ثطاز ثىؼٞنجس ،جىْ جً ثىَـز ٍ ٜؾضَعج ٕ٘

 1عقٞو ؽجطٌ عذت هللا إ ٍزؽع ّفظٔ إ ؽ 268
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ثىقررجمر عيرر ٚخيررا ّقرر٘م ثى٘مثةررع  ،راررٌ أُ ٕررذٓ ثىقررترر ثىنذٞررزر رر ٜخيررا ثالةضَررجُ إال أُ
ثىذْر٘ك ثىضؾجرٝرز رت صؾرت مز رج أخرز ٙىخيررا أمذرز رتر ٍَنرِ ٍرِ ّقر٘م ثى٘مثةرع ٕٗ ،ررذٓ
ثىازٝقز صذْ ٚعي ٚأطجص ث ضزثك ، ٜف ٜثى٘ ش ثىذ ٛصلع  ٔٞثىظياجس ثىْقتٝز ٗطرجةو
ىيقت ٍِ ٍْـ ثالةضَجُ ئُ ثىذْ٘ك ت ٗؽتس عوزثس مُٗ ثيخاله دجىؼزٗم ثىضرٝ ٜلرعٖج
ثىذْل ثىَزمرشَ ، ٛرِ ثىَغرجه ثىظرجدا ٗ :مٝعرز ح100000:مػ رئكث ث ضزكرْج أُ %10
ٕر100000 ٜمػ ئّررٔ َٝنررِ خيررا ٍج َٞضررٔ ٗ %90ثىَضَغيررز رر900000 ٜمػ مقررزٗف
ىيعَالد  ٜ ٗ ،فجىز ٞجً ٕذث ثألخٞز دئٝتثئ ثىَذيل  ٜثىذْل ئّٔ ٝرضٌ أخرذ ٍرج َٞضرٔ %10
مجفضٞجمٗ ٜثىذج َْٝ ٜـ مقزٗف ٍٗع ثطضَزثر ٕذٓ ثىعَيٞز ئّٔ َٝنرِ خيرا ٍرجال ّٖجٝرز
ٍِ ثىْق٘م ثالةضَجّٞز صذعرج ى٘مٝعرز أؿريٞز فقٞقٞرز ٗثفرتر ٕٗر100000 ٜمػ ٗ ،رارٌ ٕرذٓ
ثىقترر ثىنذٞزر ثىض ٜصضَضع دٖج ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝرز إال أّٖرج ال صقرً٘ دٖرج إال ر ٜفرتٗم ّؼرجمٖج
رر ٜثالطررضغَجر ٗثي ررزثف ٕٗ ،ررذث ىضررأعز ثى ررزٗف ثال ضـررجمٝز دٖررذٓ ثىعَيٞررز فرر ٜفجىررز
ثىررزٗثػ صعَررو عيرر ٚسٝررجمر ٗمثةعٖررج إىرر ٚثىقررت ثأل ـرر ، ٚأٍررج رر ٜفررجالس ثالّنَررجع أٗ
ثألسٍررجس ئّررٔ ٝقررً٘ دجىضقيٞررو ٍررِ عَيٞررجس ثي ررزثف ىَررج صؼررنئ ٍررِ ٍخررجمز  ٗ ،ررٕ ٜررذٓ
ثىقيز َٝنِ ىيذْل أُ ٝفقت أٍ٘ثىٔ ٍَج ٝؤم ٛدرٔ إىر ٚثي رالص  ،إكث شٝرجمر أرؿرتر ثىذْر٘ك
ثىضؾجرٝز الصؤم ٛط٘ ٙعي ٚصزثمٌ ثالفضٞجمجس ثىْقتٝز ثىعجميز ثىَ٘ؽ٘مر صقرش صـرزف
ثىْ جً ثىَـز  ٜمُٗ أُ صقرً٘ ثىذْر٘ك دخيرا ّقر٘م ثى٘مثةرع .

ىنرِ ٕرذٓ ثىقرترر صقنَٖرج

ع٘ثٍرررو ٗثىَضَغيرررز ررر ٜطررري٘ك درررج  ٜثىذْررر٘ك ثىضؾجرٝرررز رررٕ ٜرررذث ثىؼرررأُ أٗال ُ ّٗظرررذز
ثالفضٞجمجس ثىْقتٝرز ثىضر ٜصضظرزح خرجرػ ثىْ رجً ثىَـرز ٗ ٜمرذث ّظرذز ثىظر٘ٞىز ثى٘ثؽرخ
ثالىضشثً دٖج .
1إ طي٘ك دج  ٜثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز  ٜثىْ جً ثىَـز : ٜ
إُ ثىْ جً ثىَـز ٝ ٜضنُ٘ ٍِ ٍؾَ٘عز مذٞزر ٍِ ثىذْ٘ك ىٖذث ٝؾرخ ٍزثعرجر طري٘ك مرو
دْل  ،ف ٜفجىز ٗؽ٘م دْل ٗثفت ٖر٘ َٝيرل ثىقرترر عير ٚخيرا ثىْقر٘م ثىضرٝ ٜزارخ ٖٞرج ،
أٍج  ٜفجىز ثىضعتم ئُ عَيٞز خيا ثىْق٘م صنضظَّ ٜن آخرز ألّرٔ ٝقرتط خالىٖرج ثّضقرجه أٗ
صق٘ٝو ىيْق٘م ٍِ دْل إى ٚآخز ٝ 1عْ ٜثّضقجه ثألٍ٘ثه  ٜثىؾٖجس ثىَـز  ٜمنو ،
 .1سْٝخ ع٘ف هللا إ أطجطٞجس ثال ضـجم ثىْقتٗ ٛثىَـز  ٜإ ٍْؼ٘رثس ثىقيذ ٜثىقق٘ ٞز إؾ  118إ 2003
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فقررتثُ ؽررشد ٍررِ ثالفضٞررجمٝ ٜؤمررت ثطررضقجىز ٗؽرر٘م دْررل صؾررجرٗ ٛثفررت  ،ألُ ثىشٝررجمر ررٜ
ثالةضَجُ صؤم ٛإى ٚثطرضْشثف ثالفضٞجمرجس ثىْقتٝرز إىر ٚمرؽرز ثىعؾرش عرِ ثى٘ رجد دايذرجس
ثىظررقخ ثىعجمٝررز  ،أٍررج رر ٜفجىررز إصذررجئ ثىذْرر٘ك ثىضؾجرٝررز ىررْفض ثىظرري٘ك ٗ طٞجطررز ثةضَجّٞررز
ٗثفتر ئُ ثىق ٌٞثىَظق٘دز ٍِ مو دْل ط٘ف صع٘كٖج  ٌٞأخزٍ ٙع ٍج ٝضزصخ ٍِ ٕرذث
عتً ٗؽ٘م خظجةز  ٜثالفضٞجمجس. 1
 2إ ّظذز ثالفضٞجمجس ثىْقتٝز ثىض ٜصضظزح خجرػ ثىقْ٘ثس ثىَـز ٞز :
دررجىزاٌ ٍررِ صـرر٘ر ٗؽرر٘م ثصقررجم درر ِٞثىؾٖررجس ثىَـررز  ٜرر ٜخيررا ثالةضَررجُ ٗ ؿررزف
ثىْ ررز عررِ ثىضقرر٘ٝالس ثىتثخيٞررز درر ِٞثىذْرر٘ك إال إّْررج ّالفررو ٗؽرر٘م صظررزح ؽررشد ٍررِ
ثالفضٞجمرررجس ثىْقتٝرررز خرررجرػ ْررر٘ثس ثىْ رررجً ثىَـرررز  ٜعْرررت ٍرررْـ ثالةضَرررجُ ٗ ،صرررشمثم
ثىضزطذجس أمغز  ٜثىذيرتثُ ثىْجٍٞرز ىرْقؾ ثىر٘ع ٜثىَـرز  ٗ ٜثطرضعَجه ثىْقر٘م ثى٘ر ٞرز
ٗثىَعتّٞز  ٜثىضعجٍو ىضظ٘ٝز ثىَرت ٘عجس ٍَ ،رج ٝظرَـ دضظرزح ر ٜثالفضٞجمرجس ثىْقتٝرز
ىظت فجؽجس ثىضتثٗه ٕٗ ،ذث ٍج ٝقيؾ ترر ثىذْ٘ك  ٜخيا ثالةضَجُ

2

 3إ ّظذز ثىظ٘ٞىز ثىض ٜصيضشً دٖج ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز:
ٝضعيررا ٕررذث ثىقٞررت دْظررذز ثالفضٞررجم ٜثىْقررت ٛثىررذٝ ٛؾررخ أُ صقررضفو دررٔ ثىذْرر٘ك مقررت أمّررٚ
ىْظذز ثالفضٞجمجس دجىزاٌ ٍِ أُ ثىذْ٘ك صقضفو دجفضٞجمجس صفر٘ا ثىقرت ثألمّر ٚثىَاير٘ح
ثىذ ٛصقتمٓ ثىظياجس ثىْقتٝز ٍ ٜع ٌ ثىتٗه خ٘ ج ٍِ فتٗط طقخ ٍفرجؽب ّضٞؾرز عرتً
ٗؽرر٘م ميررخ مررجف عيرر ٚثىقررزٗف ٗ يررز ثىفررزؽ رر ٜثالطررضغَجر خجؿررز رر ٜفجىررز كررٞا
ثىظرر٘ا ثىْقررتٗ ٛثىَررجىٝٗ ، ٜضزصررخ ثىشٝررجمر رر ٜثالفضٞجمررجس ّقررؾ رر ٜثىَذررجىل ثىَضجفررز
ىيض٘اٞف .

1

ط٘س ٛعتىّ ٜجػت إ ٍقتٍز  ٜثال ضـجم ثىظٞجط ٗ ٜثىَـز  ٜإ ٍزؽع طجدا ؽ 228إ

 2ط٘س ٛعتىّ ٜجػت

ٍ ،زؽع ّفظٔ ،ؽ .229
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إُ عَيٞز ثىضوٞز  ٜثألؿر٘ه ثىظرجةيز صقرتط عرتر صوٞرزثس ر ٜطري٘ك ثأل رزثم ٍرِ فٞرظ
ّ٘ئ ثألؿ٘ه ثىضٝ ٜقضف ُ٘ دٖج  ،جىشٝجمر صت ع ثأل رزثم إىر ٚثالفضفرجا دَشٝرت ٍرِ ثىْقر٘م
 ٜػنيٖج ثىظجةو ٗثىعنض ٝقتط عْت إّخفجاٖج  ،مَج أّٔ َٝنِ أُ صضظزح ّظرذز ثىظر٘ٞىز
خجرػ ثىتٗىز عْت إصَجً ثىعَيٞجس ثىخجرؽٞز َٝ ٍْٔٗ ،نِ ثىق٘ه أُ ثىَقترر  ٜخيرا ّقر٘م
ثى٘مثةررع صض٘ ررف عيرر ٚفؾررٌ ثىضزطررذجس ٍررِ ثىْ ررجً ثىَـررز  ٜأٝررج مجّررش ؿرر٘ر ٗأػررنجه
ثىضزطذجس .1
أٍج  ٜفجىز إكث ٍج صظجدىْج ٍج إكث مجُ ثىذْل ٝشٝرت ٍرِ مضيرز ثىْقر٘م ثىَعزٗكرز ئّرٔ َٝنرِ
ثىق٘ه أُ ٕذٓ ثىعَيٞز صضٌ قن عْت صذجمه ثالىضشثٍجس .

1

عجمه أفَت فؼٞغ إ أطجطٞجس ثال ضـجم ثىْقتٗ ٛثىَـز  ٜإ مثر ثىؾجٍعز ثىؾتٝتر إ  2004ؽ 229
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اىمثحث اىثاىث :سماخ اىثنىك اىتجاريح وسياستها ىجذب اىى ائع:
ّررترص ٕررذث ثىعْـررز دررجىضازا إىررٍَٞ ٚررشثس ثىذْرر٘ك ثىضؾجرٝررز ٗثىظٞجطررجس ثىضرر ٜصضذعٖررج
ىؾذح ثى٘مثةع .
اىمطية األوه :اىبماخ اىمميزج ىيثنىك اىتجاريح:
صضَٞررش ثىذْرر٘ك ثىضؾجرٝررز دررغالط طررَجس ٕجٍررز صَٞشٕررج عررِ اٞزٕررج ٍررِ ٍْؼ ر س ثألعَررجه
ٗصضعيرررا :ثىزدقٞرررز ،ثىظررر٘ٞىز ثألٍرررجُٗ ،صزؽرررع إَٔٞضٖرررج إىررر ٚصأعٞزٕرررج ثىَيَررر٘ص دؼرررنو
ثىظٞجطجس ثىخجؿز دجألّؼاز ثىزةٞظٞز ىيذْرل ٗثىَضَغيرز ر ٜر٘ه ثى٘مثةرع ٍٗرْـ ثىقرزٗف
ٗثالطضغَجر  ٜثألٗرثا ثىَجىٞز.
أوال :اىزتحيح:
دضنُ٘ ثىؾجّخ ثألمذز ٍِ ٍـجرٝف ثىذْل ثىضؾجر ٍِ ٛثىف٘ثةت عي ٚثى٘مثةع ٕٗرذث
ٝعْرر ٜأُ أردررجؿ ثىذْ ر٘ك أمغررز صررأعزث دررجىضوٞز رر ٜإٝزثمثصٖررج ٗ ،كىررل ٍقجرّررز ٍررع ٍْؼ ر س
ثألعَجه ثألخز ، ٙىذىل رئُ سٝرجمر إٝرزثمثس ثىذْرل دْظرذز ٍعْٞرز صضزصرخ عرِ كىرل سٝرجمر
ثألردجؿ دْظذز أمذز ٗ ،ثىعنض رئكث ثّخفلرش ثيٝرزثمثس دْظرذز ٍعٞرز ثّخفلرش ثألردرجؿ
دْظررذز أمذررز ٗ،دررذىل صضقرر٘ه أردررجؿ ثىذْررل عيرر ٚخظررجةز ٕٗررذث ٝقضلررٍ ٜررِ إمثرر ثىذْررل
كزٗرر ثىظع ٜعي ٚسٝجمر ثيٝزثمثس ٗصؾضخ فتٗط ثّخفجكج ٗ ،إكث مجُ ىالعضَجم عيٚ
ثى٘مثةع مَـتر رةٞظ ٜىَ٘ثرم ثىذْل ثىَجىٞز دعق ثىؾ٘ثّرخ ثىظريذٞز ّضٞؾرز ثىضرشثً ثىذْرل
دت ع ٘ثةرت عيٖٞرج  ،طر٘ثد فقرا أردرجؿ أً ىرٌ ٝققرا  ،رئُ ىالعضَرجم عير ٚثى٘مثةرع ٍٞرشر
ٕجٍز جىعجةت ثىذٝ ٛقققٔ ثىذْل ٍِ ثطضغَجرثصٔ عجمر ٍج ٝقو عِ ثىعجةت ثىذٝ ٛايذٔ ٍالمٔ ،
ٍِٗ عٌ إكث ثعضَت ثىذْل عي ٚأٍ٘ثه ثىَينٞز  ٜصَ٘ٝو ثطضغَجرثصٔ ظ٘ ف ٝقفو أد٘ثدٔ ٍرِ
أٗه ٝررً٘ ٗ ردَررج ال ٝفررضـ أدررتث  ،أٍررج ثيعضَررجم عيرر ٚثى٘مثةررع مَـررتر رةٞظرر ٜىضَ٘ٝررو
ثالطضغَجرثس ٞققا ىيذْل ؿج ٘ ٜثةت صضَغو  ٜثىفزا در ِٞثألردرجؿ ثىَض٘ىٞرز أٗ ثىْجصؾرز
عِ ثطضغَجر صيل ثى٘مثةع ٗد ِٞثىف٘ثةت ثىَت ٘عز عيٖٞج ٗ ،دجىاذع ٝذٕخ ثىفرزا إىرٍ ٚرالك
ثىذْل ٍَج ٝؾعو ثىعجةت ثىَقـو أمذز دنغٞرز ٍرِ ثىعجةرت عير ٚثالطرضغَجر أ ٛثىعجةرت ثىْرجؽٌ
عِ ثيعضَجم عي ٚأٍ٘ثه ثىوٞز  ٜصَ٘ٝو ثالطضغَجرثس. 1
 1د٘عضزٗص عذت ثىقا إ ثى٘ؽٞش  ٜثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 61
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إُ خجؿٞز ثىض٘اٞف ثىضَٝ ٜجرطٖج ثىذْل ثىضؾجرٗ ٛثىض ٜصعضَرت دؼرنو ثمذرز عيرٚ
ثى٘مثةررع ثىضررٝ ٜضيقجٕررج ٍررِ سدجةْررٔ ٗٝق٘ىٖررج إىرر ٚررزٗف مذٞررزر ٗكثس ٘ثةررت صفرر٘ا صيررل
ثىََْ٘فز عي ٚثى٘مثةع ٗثىفزا دَْٖٞج ٕ٘ ثىعجةت ثىذٝ ٛقـو عي ٔٞثىذْل.
ثانيا :اىبيىىح:
ال ٝقً٘ ثىذْل ثىضؾجر ٛدجالفضفجا دنو أٍ٘ثىٔ ر ٜؿر٘رر طرجةيزٗ ،ال َْٝقٖرج ميٖرج
مقزٗفٗ ،إَّج ٝذق ٜدؾشد ٍْٖج ر ٜخشثةْرٔ ٗ ر ٜػرنو طرجةو ىَ٘ثؽٖرز ميذرجس ثىظرقخ
ٍِ ثىَ٘معٕٗ ،ِٞذث ىيَ٘ثسّز دٍ ِٞضايذجس ثىظ٘ٞىز ٗثىزدقٞز.
جىظ٘ٞىز إكُ ٕر ٜثفضفرجا ثىذْرل دؾرشد ٍرِ أؿر٘ىٔ ر ٜػرنو طرجةو ٗٝعَرو عير ٚصققٞرا
أمذرز ررتر ٍَنررِ ٍررِ ثألردررجؿ خرراله ثطرضعَجه ٗمثةعررٔ ٝٗ ،ظررع ٚىيض٘ ٞررا درر ِٞثفضٞجؽررجس
عَالد ثىذْل ٗ ثىضشثٍجصٔ َٝٗ ،نِ صعزٝف ثىظ٘ٞىز أٝلج دأّٖج ٍ:ت ٙص٘ث ز أؿ٘ه طزٝعز
ثىضق٘ٝررو إىررّ ٚقتٝررز دررتُٗ خظررجةز ررَٞ ٜضٖررج ىَقجديررز مٝررُ٘ ٍظررضققز ررٍ٘ ٜثعٞررتٕج مُٗ
صررأخٞز ٝٗ ،ضلررـ ٍررِ ثىضعزٝررف أُ ثىظرر٘ٞىز ٍظررأىز ّظررذٞز ىٖررج ٍضوٞررزثُ  :ثألٗه ثألؿرر٘ه
ثىظجةيز ٗثىغجّ ٜصر٘ثرٝخ ثطرضققجا ثىرتٗ ، ُ٘ٝصخضيرف ثألؿر٘ه ثىظرجةيز ر ٜرترر صق٘ٝيٖرج
عيرر ٚأؿرر٘ه ّقتٝررز دظررزعز  ٗ ،رر ٜمرؽررز ثىخظررجةز ثىضررٝ ٜررضٌ ثىضلررقٞز دٖررج ّضٞؾررز ٕررذث
ثىضق٘ٝو ٗ ،صضقظض ثىظ٘ٞىز دَ٘عت ثطرضققجا ثىرتٗ ُ٘ٝثىَخرجمز ثىضر ٜرت صضقَيٖرج ؽرزثد
ٍررْـ ثالةضَررجُ  ،ألُ ٍظررأىز إّضلررجر فيرر٘ه ٍ٘عررت ثطررضققجا ثىقررزٗف َٝنررِ ىيذْررل أُ
ٝضقَيٖج إكث عؾش ثىَقضرزف عرِ ثىظرتثم  ،ىنرِ نرزر إّضلرجر ثىَر٘مع ِٞإىر ٚفر ِٞصر٘ ز
ثألٍرر٘ثه أٍررز رر ٜاجٝررز ثىخارر٘رر  ،ألُ ٍؾررزم ّقررؾ ثىظرر٘ٞىز رر ٜثىذْررل صشعررشئ عقررز
ثىَ٘مع ٜ ِٞثىذْل ٍَج ٝت عٌٖ إى ٚطرقخ مرو ٗمثةعٖرٌ عير ٚػرنو ّقر٘م طرجةيز ٕٗرذث ٍرج
ٝؤم ٛدجىذْل إى ٚثي الص ٗايا أد٘ثدٔ.1
إكُ عي ٚثىذْل ثىضؾجر ٛأُ ال ٝض٘ثّ ٚىق ز ٗثفتر ر ٜثيطرضؾجدز ىايذرجس ثىظرقخ  ،رٜ
ثى٘ ش ثىذ ٛال ٝضأخز  ٔٞعِ ؿزف َٞرز ثىقرزف إكث صر٘ث زس ثىؼرزٗم ثىنج ٞرز ٍْٗ ،رٔ
ٝظض٘ؽخ عي ٚإمثرر ثىذْل ثالفضفجا دقتر مالةٌ ٍِ ثىظ٘ٞىز ىَ٘ثؽٖز ميذجس ثىعَالد . 2

ٍّٞ٘ 1ز مرثؽ ٜإ ٍقجكزثس  ٜثىضقْٞجس ثىؾذجةٞز إ ٍزؽع طجدا
ٍ 2قَت طعٞت أّ٘ر طياجُ إ إمثرر ثىذْ٘ك إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 143
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ثاىثا :األمان:
ٝضظٌ رأص ٍجه ثىذْل ثىضؾرجر ٛدجىـروز إك ال صشٝرت ّظرذضٔ إىرٍ %10 ٚرِ ؿرج ٜ
أؿ٘ىٔ ٕٗ ،ذث ال ٝعْ ٜؿروز ٕرجٍغ ثألٍرجُ دجىْظرذز ىيَر٘مع ِٞثىرذٝ ِٝعضَرت ثىذْرل عيرٚ
أٍر٘ثىٌٖ مَـرتر رةٞظر ٜىإلطرضغَجر ٍٗرْـ ثىقرزٗف  ،جىذْرل ال ٝظرض٘عخ خظرجةز صشٝررت
عِ رأص ٍجىٔ  ،رئكث سثمس عرِ كىرل قرت صيرضٌٖ ؽرشد ٍرِ أٍر٘ثه ثىَر٘معْٝ ٗ ِٞرضؼ عْرٔ
إعالُ إ الص ثىذْل .1
ٍِٗ ثىظَجس ثىَؼرجر إىٖٞرج دعر ِٞعير ٚإمثرر ثىذْرل أخرذٕج دعر ِٞثيعضذرجر ٕٗرذث ىـرع٘دز
ثىض٘ ٞا د ِٞعْـز ٛثىظ٘ٞىز ٗثىزدقٞز ىضْج لَٖج ثىنيٗ ٜىٖذث ٝظع ٚثىذْل إى:ٚ
 صققٞررا أ ـرر ٚردقٞررز ٍررِ خرراله سٝررجمر ثيٝررزثمثس مجىَررج أُ ثىؾجّررخ ثألمذررز ٍررِ
ثىضنرجىٞف ٕر ٜثىضنرجىٞف ثىغجدضررز ٗأُ أ ٛإّخفرجا ر ٜثيٝررزثمثس مفٞرو درأُ ٝـررقذٔ
إّخفجا أمذز ٍِ ثألردجؿ .
 صؾْررخ ثىضعررزف إىررّ ٚقررؾ ػررتٝت رر ٜثىظرر٘ٞىز ،ىَررج ى رذىل ٍررِ صررأعٞز عيرر ٚعقررز
ثىَ٘مع.ِٞ
 صققٞا أمذز ترٍِ ثألٍجُ ىيَ٘مع ِٞعي ٚأطجص ؿروز فؾرٌ رأص ثىَرجه ٗثىرذٛ
ال ٝنف ٜىضققٞا ثىقَجٝز ثىَْؼ٘مر ىٌٖ ٗ ،ىرذىل صرؤعز ثألٕرتثف ثىغالعرز (ثىزدقٞرز ،
ثىظ٘ٞىز  ،ثألٍجُ عي ٚصؼنٞو ثىظٞجطجس ثىزةٞظٞز ثىض ٜصقنٌ ثألّؼراز ثألطجطرٞز
ىيذْ٘ك ٕٗ ٚؽذح ثى٘مثةع ٗثىعَو عي ٚإؽرزثد ٍخضيرف ثىضظرٖٞالس ٗ ثيٍضٞرجسثس
ىؾذدٖج ٗمذث صقت ٌٝثىقزٗف.
اىمطية اىثاني :اىبياساخ اىزئيبيح ىجذب اىى ائع:
ٝقـت دجى٘مثةع صقش ثىايرخ صيرٌ ثى٘مثةرع ثىضرٝ ٜنرُ٘ ىـرجفذٖج ثىقرا ر ٜثىظرقخ
ٍْٖج ّقتث أٗ عِ مزٝا ثىؼٞنجس ٗال ٝنُ٘ ىٔ ثىقا  ٜثىقـ٘ه عي٘ ٚثةت عيٖٞج.
أٍج ٗمثةع ثىض٘ ٞز ٗثى٘مثةع ألؽو ال صعا ٜىـجفذٖج ثىقا ر ٜثىظرقخ دَ٘ؽرخ ػرٞنجس
از ٛأّٖج صعا ٔٞثىقا  ٜثىقـ٘ه عي٘ ٚثةت ٍْٗ ،ذ أسٍز ثىنظجم ثىعجىَٗ ٜفضٚ
1

د٘عضزٗص عذت ثىقا إ ٍزؽع طجدا إ ؽ 60
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ّٖجٝز ثىخَظْٞجس مجّش طٞجطز ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز  ٜثى٘الٝرجس ثىَضقرتر ثألٍزٝنٞرز ٗ أٗردرج
صقضل ٜدضزمٞش ثىؾٖ٘م عي ٚثى٘مثةع صقش ثىايخ أٍج ٗمثةع ثىض٘ ٞز ٗ ألؽو يرٌ صز لرٖج
ثىذْ٘ك اٞز أّٖج ىٌ صذذه أ ٛؽٖت ىضَْٞضٖج ٗ ٝزؽع إى ٚعتر أطذجح :
1إررجىذْ٘ك ثىضؾجرٝررز مجّررش صرر٘ى ٜإٕٖضَجٍٖررج ثألطجطرر ٜىؾررذح ثى٘مثةررع ٍررِ ٍْؼر س
ثألعَجه ٕٗ ٜاجىذج صقش ثىايخ فٞظ مجّش ثىضؼزٝعجس صَْع صيل ثىَْؼ س إٝتثئ أٍ٘ثىٖج
ٗ ٜمثةع ثىض٘ ٞز أٗ صظَـ دذىل  ٜفتٗم كتٞيز ؽتث .
2إ ر إّخفررجا ٍعررتالس ثىف٘ثةررت عيرر ٚثىقررزٗف ٍٗررِ عررٌ مررجُ ٍررِ ثأل لررو ىيذْرر٘ك
ثىضزمٞش عي ٚثى٘مثةع ثىض ٜال ٝت ع عْٖج ٘ثةرت ٗصضؾْرخ ثى٘مثةرع ثىضر ٜصقضرزح ٘ثةرتٕج ٍرِ
ثىعجةت ثىَض٘ىت عِ ٍْـ ثىقزٗف .
 3إ ٝزؽع إفؾجً ثىذْ٘ك عِ ذ٘ه ثىَ٘مع ِٞثىَقضَي ِٞيٝتثئ أٍ٘ثىٌٖ رٗ ٜمثةرع
صرر٘ ٞز ٗٗمثةررع ألؽررو إىرر ٚخ٘ ٖررج ٍررِ ٞررجً ثىَرر٘مع ِٞثىقررجىٍ ِٞررِ صق٘ٝررو ٗمثةعٖررٌ
ثىؾجرٝز إىٗ ٚمثةع ألؽو ٗ ثىض٘ ٞز ٍَج ٝؤم ٛإى ٚإرصفجئ صنيفز ثألٍ٘ثه  ،إال ثّٔ ذٞرو
ثىظضْٞجس اٖز ٍضوٞز ؽتٝت ؽعو ٍِ ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز صعٞرت فظرجدجصٖج  ،فٞرظ أعارش
ررتر أمذررز ٍررِ ثيٕضَررجً ىؾررذح ٗمثةررع ثىضرر٘ ٞز ٗثى٘مثةررع ألؽررو ٗ ،أّؾررز عْررٔ إرصفررجئ
أطعجر ثىفجةتر  ٜثألط٘ثا ثىَجىٞز ثألٍز ثىذ ٛم ع ثىَ٘مع ِٞإى ٚثىذقظ عرِ ٍؾرجالس
أخز ٙالطضغَجر أٍ٘ثىٌٖ دته ٗكرعٖج ر ٜفظرجدجس ؽجرٝرز ال صعر٘م عير ٌٖٞدف٘ثةرت ٗال
ٝضزصررخ عْٖررج عجةررت ٗ ،ىقررت ىَظررش ثىذْرر٘ك ٕررذث ثىضوٞررز

رر ٜؿرر٘رر ثصؾررجٓ ثأل ررزثم

ٗثىَْؼ س ‘إىر ٚطرقخ ٗمثةعٖرٌ ثىؾجرٝرز ٗ إطرضختثٍٖج ر ٜػرزثد ثألطرٌٖ ٗثىظرْتثس
ثىضرر ٜصـررترٕج ثىقنٍ٘ررز ٍْٗؼر س ثألعَررجه ٗٝايررا عَيٞررز طررقخ ثى٘مثةررع عيررٕ ٚررذث
ثىْق٘ دعَيٞز مزم ثى٘مثةع ٍَٗ ،ج سثم ٍِ إؿرزثر ثىذْر٘ك عير ٚثىظرع ٜىضَْٞرز ٗمثةرع
ثىض٘ ٞز ٗألؽو ٕ٘ إمرثمٖج ألَٕٞز ثىضعجٍو ٍع ثأل زثم ثىذٝ ِٝفلريُ٘ ٕرذث ثىْر٘ئ ٍرِ
ثيٝررتثعجس  ،مَررج أُ ٕررذٓ ثى٘مثةررع صضظررٌ دجىغذررجس ٗثيطررضقزثر ٕٗررذث ٝعْرر ٜإّخفررجا ررٜ
صنيفز إمثرصٖج ٍقجرّز ٍع ثى٘مثةع ثىؾجرٝز ٗ ٕ ٜذث صع٘ٝق ؽشة ٜىْج صت عٔ عيٖٞج ٍرِ
٘ثةت مَج أُ ٕج ص٘ ز عي ٚثىذْرل رٕ ٜرذٓ ثىقجىرز إٍنجّٞرز ثىضعرزف ىيظرق٘دجس ثىوٞرز
ثىَض٘ عز ٗثىض ٜت صؤم ٛإىّ ٚقؾ  ٜثىظ٘ٞىز  ،مَج أُ ثىذْل ٕ ٜذٓ ثىقجىز َٝنْٔ
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إصذررجئ طٞجطررز إ ررزثف اٞررز صقيٞتٝررز أَٝ ٛنْررٔ ٍررْـ ثىقررزف ثىَض٘طرراز ٗثىا٘ٝيررز
ثألؽو  ،ثىض ٜعجمر ٍج ٝض٘ىرت عْٖرج عجةرت ٍزصفرع ٗ ،ال صعضذرز ٍٞرشر ثىغذرجس ٗثيطرضقزثر
ثىَٞشر ثألطجطٞز ٗ ثى٘فٞت ثىض ٜصَٞش ٗمثةع ثىض٘ ٞز ٗألؽو إك أُ ْٕجك ؿرفجس أخرزٙ
ٍغررو  :إرصفررجئ ثىاج ررز ثيطررضغَجرٝز ىضررل ثى٘مثةررع قرر٘ثّ ِٞدعررق ثىررتٗه صفررزف عيٖٞررج
ّظررذز إفضٞررجم ٜإؽذررجرٍ ٛررْخفق ٍقجرّررز ٍررع ثى٘مثةررع صقررش ثىايررخ ٗ ،دررذىل ررئُ
ثيٕضَجً د٘مثةع ثىض٘ ٞز ٗثٟؽيرز أم ٙإىر ٚإرصفرجئ ثىظر٘ٞىز ر ٜثىذْر٘ك ثىضؾجرٝرز أمذرز
ٍِ ص٘ عجصٖج مَج صا٘ر ثيٕضَجً ٍِ ثى٘مثةع ثٟؽيز ٗثىض٘ ٞز إى ٚثيٕضَرجً درجىَ٘معِٞ
ٗ ثألػخجؽ ثىاذٞع ِٞٞدعرت أُ مرجُ ثيٕضَرجً ٍزمرش عيرٍْ ٚؼر س ثألعَرجه ٗ ٝزؽرع
كىل إى:ٚ
 1إ ؽذح ٗمثةع ثأل زثم ٝعْرٍ ٜشٝرتث ٍرِ صْ٘ٝرع ثى٘مثةرع ٕٗر٘ ٍرج ٝقيرو ٍرِ ثىضعرزف إىرٚ
ٍخجمز ثىعظز ثىَجى. ٜ
 2إئمرثك أُ ثأل ررزثم ثىاذٞعٞررَٝ ِٞنررِ أُ ٝنّ٘رر٘ث ٍـررترث رةٞظررٞج ىضَْٞررز ٍرر٘ثرم ثىذْررل
ثىَجىٞررز  ،قضررٍ ٚررع ثالعضقررجم أُ ٍْؼر س ثألعَررجه ٕرر ٜثىَقررزك ثألطجطرر ٜىْؾررجؿ ثىذْرر٘ك
ْٝذو ٜأُ ٝذذه ٍؾٖ٘م ىؾذح ٗمثةع ثأل زثم عي ٚإعضذجر أّٖج صَغرو ر٘ر إ زثكرٞز إكرج ٞز
َٝنِ ثطضختثٍٖج  ٜصشٗٝت ٍْؼ س ثألعَجه دَج صقضجؽٔ ٍِ زٗف .
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ثىفـو ثألٗه

خاتمح اىفصو األوه :

إُ صا٘ر طٞجطجس ثىذْ٘ك ثىضؾجرٝز ٍ ٜؾجه ثى٘مثةع صنؼف عِ ٍرت ٙصأعزٕرج دٖرتف
ثىزدقٞررز يَررج مجّررش أطررعجر ثىف٘ثةررت ٍْخفلررز عيرر ٚثىقررزٗف رمررشس ثىذْرر٘ك عيررٚ
ثى٘مثةررع صقررش ثىايررخ ثىضرر ٜال ٝررت ع عْٖررج ٘ثةررت ٗعْررتٍج دررتأس ثى٘مثةررع رر ٜثىضظررزح
ىؾرررأس ثىذْررر٘ك إىررر ٚؽرررذح ٗمثةرررع ثىضررر٘ ٞز ٗألؽرررو مَرررج إصؾٖرررش إىررر ٚؽرررذح ٗمثةرررع
ثألػخجؽ  ،مَج صأعزس صيل ثىظٞجطرجس دٖرتف ثىظر٘ٞىز ؾرذح ثى٘مثةرع ثىَخضيفرز ّؾرٌ
عِ راذز  ٜصققٞا ثيطضقزثر ٗثىغذجس  ٜفزمز ثى٘مثةرع إك ٝرؤم ٛإىر ٚثيطرضقزثرٗ
ثىضْ٘ٝررع إىرر ٚصؾْررخ صعررزف ثىذْررل إىررّ ٚقررؾ ػررتٝت رر ٜثىظرر٘ٞىز ٗدَررج أُ ثى٘اٞفررز
ثألطجطٞز ىيذْل ثىضؾجرٍْ ٜٕ ٛـ ثىقزٗف جىظؤثه ثىذّ ٛازفٔ ٕ٘ ٍ :جٕٜ
ثىظٞجطررز ثي زثكررٞز ثى٘ثؽررخ ثيعضَررجم عيٖٞررج ٗ إطررضختثٍٖج ىي٘ؿرر٘ه إىرر ٚررزثر ٍررْـ
ثالةضَجُ ؟
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