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 : احملاضرة األوىل

 نشأة وتطىر اىنقىد:  اىفصو األوه
 -: ( ٍقذٍت1)

 تعترب ايٓكٛد َٔ بني أععِ االنتػافات االقتصاد١ٜ اييت تٛصًت إيٝٗا ايبػس١ٜ:

 ١ االقتصاد١ٜ(.فايٓكٛد إذا اسطٔ اضتدداَٗا  هلا األثس ايبايؼ ع٢ً اشدٖاز ايٓػاط االقتصادٟ ٚتطٛزٙ ٚمنٛٙ )ايعصا ايطشس١ٜ اييت ؼكل ايسفاٖٝ -

غٛب ٚايٓكٛد إذا مل وطٔ اضتدداَٗا  هلا األثس ايطًيب ع٢ً ايٓػاط االقتصادٟ ٚتدٖٛزٙ ٚتسادع٘, فهجري َٔ َٔ ايعٛاٖس االقتصاد١ٜ غري املس -

 فٝٗا نايتطدِ ٚايبطاي١ ٚضعف ضعس صسف ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ هلا عالق١ بايٓكٛد.

صادٟ َٔ خالٍ ايٛظا٥ف ٚاألدٚاز اييت تكّٛ بٗا يف االقتصاد ايهًٞ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ضٝتِ غسس٘ ٚميهٔ تٛضٝح أ١ُٖٝ ايٓكٛد َٔ املٓعٛز االقت

 اآلٕ. 

 
  -:  ( تطىر اىتباده االقتصادي وتطىر اىنقىد )

ميهٔ اؾصّ بإٔ ٖٓاى ازتباط تازىٞ ٚثٝل بني تطٛز ايتبادٍ ا٫قتصادٟ ٚتطٛز ايٓكٛد ع٢ً اَتداد اؿكب ايتازى١ٝ. ٜٚعترب 

 را ايتطٛز َتأثسا بعٓصسٜٔ، ُٖا:ٖ

 أ/ ايصٜاد٠ يف ايطهإ. 

 ب/ ايتدصص ٚتكطِٝ ايعٌُ.

 ٚفُٝا ًٜٞ ْعطٞ فهس٠ َٛدص٠  ث٬ث١ َساسٌ تٛضح نٝف١ٝ ايت٬شّ بني تطٛز ايتبادٍ ا٫قتصادٟ ٚتطٛز ايٓكٛد:

 َٟسس١ً غٝاب ايتبادٍ ا٫قتصاد 

 أ/ ايطهإ: ايعدد قدٚد.

  َٛدٛد )االقتصاد املعٝػٞ/اقتصاد االنتاا٤ ايراتٞ(.ب/ ايتدصص ٚتكطِٝ ايعٌُ: غري

 ز/ عدّ ٚدٛد فا٥ض اْتاز ٚال ساد١ يًتبادٍ ٚبايتايٞ ال ساد١ يًٓكٛد.

 َسس١ً ايتبادٍ ا٫قتصادٟ احملدٚد 

 أ/ ايطهإ: ايعدد َتصاٜد.

 ب/ ايتدصص ٚتكطِٝ ايعٌُ: أصبح َٛدٛدا )االْتاز يًػري(.

 ١ يًتبادٍ يف ايطٛم ٚبايتايٞ اؿاد١ يًٓكٛد.ز/ ٚدٛد فا٥ض يف االْتاز ٚاؿاد

 )ق١ُ ٖرٙ املسس١ً ايجٛز٠ ايصزاع١ٝ(
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 َسس١ً ايتبادٍ ا٫قتصادٟ غري احملدٚد 

 أ/ ايطهإ: ايعدد أنجس تصاٜدا )االْاذاز ايطهاْٞ(.

 ب/ ايتدصص ٚتكطِٝ ايعٌُ: أصبح َٓتػسا )االْتاز يًػري(.

 ادٍ يف أضٛام أنجس اتطاعا ٚبايتايٞ تصاٜد اؿاد١ يٓكٛد أنجس تطٛزا.ز/ ٚدٛد فا٥ض ضدِ يف االْتاز ٚاؿاد١ يًتب

 )ق١ُ ٖرٙ املسس١ً ايجٛز٠ ايصٓاع١ٝ(

  -: ( نظاً ادلقايضت )

 تعسٜف املكاٜط١  : 

ٜكصد املكاٜط١ ايتبادٍ ايعٝين يًطًع ٚاـدَات ٚايرٟ نإ غا٥عا بني اجملتُعات ايبدا١ٝ٥ اييت مل تهٔ قد انتػات 

 , سٝح تتِ َبادي١ ايطًع١ بايطًع١ أٚ اـد١َ, َجٌ:ْعاّ ايتبادٍ املباغسٜٚطًل ع٢ً املكاٜط١ تعبري ايٓكٛد بعد. 

 األمساى َكابٌ اؿبٛب أٚ 

 ايتبؼ َكابٌ ايجُاز أٚ  

 ايًي َكابٌ املًح أٚ  

 املاغ١ٝ َكابٌ أدٚات ايصٝد  

 أٚ أدٚات ايبٓا٤ َكابٌ أٟ غ٧ٝ آخس  

 َطا٨ٚ ْعاّ املكاٜط١ : 

 طا٨ٚ اايعٝٛب  اي ي ٜتطِ بٗا ْعاّ املكاٜط١  ي ايٓكاط ايتاي١ٝ:ميهٔ سصس امل

 عدّ تٛافل ايسغبات أٚ َا ٜطُٞ بايتٛافل املصدٚز يًسغبات.أ/ 

 ب/ عدّ اَها١ْٝ ػص١٥ بعض ايطًع.

 عدّ ٚدٛد ٚسد٠ َػرتن١ يكٝاع ايك١ُٝ. ز/ 

 د/  تعدد األضعاز ايٓطب١ٝ.

 ٖـ/  تدْٞ ناا٠٤ ايتبادٍ. 

 ػه١ً تعدد ا٭ضعاز ايٓطب١ٝ:َجاٍ تٛضٝشٞ مل

 
 

  -:  ( أنىاع اىنقىد )

 . ٚتتُجٌ أْٛاع ايٓكٛد اسطب تطٛزٖا ايتازىٞ   ي اٯتٞ :بٓعاّ ايتبادٍ غري املباغستعسف ايٓكٛد اَكاز١ْ باملكاٜط١  

 ايٓكٛد ايطًع١ٝ : 

ايرٖب ٚاياط١ )ايٓكٛد املعد١ْٝ( أ٣ أْٗا ٖٞ ايٓكٛد اييت تتعادٍ قُٝتٗا ايطٛق١ٝ َع قُٝتٗا نٓكٛد, َجٌ: ضًع١ ايكُح ٚ

 ٚضا٥ٌ َبادي١ هلا ق١ُٝ ذات١ٝ )ٜصدزٖا مجٝع أفساد اجملتُع ايرٜٔ وٛشٕٚ ايطًع(.
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 ايٓكٛد ايسَص١ٜ  : 

ٖٞ ايٓكٛد املصٓٛع١ َٔ ايٛزم أٚ ايٓكٛد ايٛزق١ٝ( ٚاييت ال تهٕٛ يًُاد٠ املصٓٛع١ َٓٗا ق١ُٝ ذات١ٝ ٚامنا تطتُد قُٝتٗا َٔ 

 كإْٛ ٚبايتايٞ قبٍٛ اؾُٗٛز هلا نٛضٝط يًتبادٍ )ٜصدزٖا ايبٓو املسنصٟ(.بسا٠٤ اي

 ايٓكٛد ا٥٫تُا١ْٝ : 

ٖٚٞ ْاػ١ عٔ ْػاط ايبٓو يف تكدِٜ ايكسٚض )تصدزٖا ايبٓٛى ايتذاز١ٜ(. اييت تٓتر عٔ اٜداع ْكدٟ أٚ اٜداع بػٝو 

 املػتك١.َطشٛب ع٢ً بٓو آخس ممج١ً يف َا ٜعسف بايٛدا٥ع األٚي١ٝ ٚ ايٛدا٥ع 

 ايٓكٛد ا٫يهرت١ْٝٚ  : 

تعسف بأْٗا ق١ُٝ ْكد١ٜ تتدر غهٌ ٚسدات ا٥تُا١ْٝ كص١ْٚ ع٢ً غهٌ ايهرتْٚٞ أٚ أدا٠ ايهرت١ْٝٚ ميتًهٗا املطتددّ ٚتتدر غهٌ 

 ٚايػٝهات ا٫يهرت١ْٝٚ. ايبطاقات ا٫يهرت١ْٝٚ املُػٓط١ َجٌ بطاقات اـصِ ٚايبطاقات ا٥٫تُا١ْٝ

 :  ( وظائف اىنقىد )

 ميهٔ سصس ٚظا٥ف ايٓكٛد  ي اٯتٞ:

 ٍٚضٝط يًتباد  : 

)ايٓكٛد َكابٌ ايطًع ٚاـدَات(. َٚٔ خالٍ  ٜعين قبٛهلا نأد٠ يتط١ٜٛ املدفٛعات يف عًُٝات ايتبادٍ غري املباغس٠

اضتدداّ ايٓكٛد نٛضٝط يًتبادٍ مت ؼكٝل ايعدٜد َٔ املصاٜا: ايتػًب ع٢ً َػه١ً عدّ تٛافل ايسغبات, ؽاٝض 

 ٝف ايتبادٍ, تػذٝع َصٜد َٔ ايتدصص يف االْتاز ٚشٜادت٘ ٚؼطني دٛدت٘ ٚتػذٝع سس١ٜ االختٝاز.تهاي

 ٚسد٠ يكٝاع ايك١ُٝ  : 

تطتددّ ايٓكٛد نٛسد٠ يكٝاع قِٝ ايطًع ٚاـدَات, سٝح تػًبت ايٓكٛد ع٢ً َػهالت تعدد ْطب ايتبادٍ. نريو 

كد١ٜ َٚعسف١ َا سككت٘ ايػسنات َٔ أزباح أٚ خطا٥س يف ْٗا١ٜ تطاعد ايٓكٛد يف ابساّ ايعكٛد َٚطو اؿطابات يف صٛز ْ

 نٌ عاّ.

 كصٕ يًك١ُٝ  : 

تتُٝص ايٓكٛد بطٗٛي١ ساعٗا ٚاضتدداَٗا يف أٟ َهإ ٚشَإ آخس ٚبأقٌ تهًا١ َكاز١ْ باملكاٜط١. ٚبريو تعد ايٓكٛد 

يٛظٝا١ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ البد إٔ ؼتاغ ٚض١ًٝ يالدخاز َٔ أدٌ اْااقٗا يف املطتكبٌ ٚيهٞ تٓذح ايٓكٛد يف تأد١ٜ ٖرٙ ا

 بكٛتٗا ايػسا١ٝ٥ )ٚدٛد ايتطدِ ٜطعف ٖرٙ ايٛظٝا١(.

 َعٝاز يًُدفٛعات اٯد١ً :- 

تطٌٗ ٖرٙ ايٛظٝا١ ع١ًُٝ ابساّ ايعكٛد يتطٜٛل ايطًع ع٢ً أضاع ايتعاقدات اآلد١ً, أ٣ ع٢ً إٔ ٜتِ بٝع ايطًع بأضعاز َع١ٓٝ يف 

يٛظٝا١ متهٔ َٔ اقساض ٚاقرتاض ق٠ٛ غسا١ٝ٥ )ابساّ ايكسٚض( نٌ ذيو بػسط إٔ تعٌ ايك٠ٛ ايٛقت اؿاضس. اضاف١ إٔ ٖرٙ ا

 ايػسا١ٝ٥ يًٓكٛد َطتكس٠ )عدّ ٚدٛد ظاٖس٠ ايتطدِ(.
 

 ًَشٛظ١: ميهٔ تكطِٝ ايٛظا٥ف األزبع١ ايطابل ذنسٖا إيٞ ٚظٝاتني: 
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  -:  ( خصائص اىنقىد اجليذة )

 تهٕٛ:يهٞ تتصف ايٓكٛد باؾٛد٠ فالبد إٔ 

 ٌُض١ًٗ اؿ 

البد يًٓكٛد إٔ تهٕٛ ض١ًٗ اؿٌُ ٚض١ًٗ ايٓكٌ ألدٌ ايكٝاّ ظُٝع يف كتًف املٓاطل. ٚإذا ناْت ايٓكٛد ال تتُتع بٗرٙ 

املٝص٠ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ظٌ ْعاّ املكاٜط١ أٚ ايٓكٛد ايطًع١ٝ  فطٝهٕٛ َٔ املتعرز اضتدداَٗا نٛضٝط يًتبادٍ, ٚإ مت 

 ادالت َستاع١ ْطبٝا.ذيو ضتهٕٛ تهًا١ املب

 غري ضسٜع١ ايتًف 

 هب إٔ تتُتع ايٓكٛد بعدّ ايكاب١ًٝ يًتًف سيت ال تاكد قُٝتٗا نٓكٛد باملاّٗٛ املعاصس.

 َجاٍ املًح ٚاؿّٛ ٚاياٛان٘ )قاب١ً يًتًف(. -

 َجاٍ ايٓكٛد املعد١ْٝ ٚايٛزق١ٝ )غري قاب١ً يًتًف(. -

 قاب١ً يًتذص١٥  : 

 تٗا يًتذص١٥ عٝح ميهٔ اصدازٖا يف غهٌ ٚسدات نبري٠ َٚتٛضط١ ٚصػري٠.تتطِ ايٓكٛد اؾٝد٠ بكابًٝ

 َجاٍ املاغ١ٝ يف ظٌ ْعاّ املكاٜط١ ٚايٓكٛد ايطًع١ٝ )غري قاب١ً يًتذص١٥(. -

 َجاٍ ايٓكٛد ايٛزق١ٝ ٚاملعد١ْٝ ٚااليهرت١ْٝٚ )قاب١ً يًتذص١٥(. -

 ذات َٛاصفات َٛسد٠ 

عٞ بايكبٍٛ ايعاّ ٚيتاادٟ أٟ ْػٛب خالف بني طسيف ايتبادٍ. نُا هب إٔ هب إٔ تتُتع ايٓكٛد بٗرٙ اـاص١ٝ سيت ؼ

 تتُتع ايٓكٛد بٗرٙ ايصا١ سيت ٜتِ تاادٟ سدٚخ أٟ ْٛع َٔ ايتصٜٚس نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يًعُالت املعد١ْٝ ٚايٛزق١ٝ.

 ض١ًٗ ايتُٝٝص  : 

يػهٌ ٚايتصُِٝ اـاص بهٌ ف١٦ َٔ ف٦ات هب إٔ تتطِ ايٓكٛد اؾٝد٠ بطٗٛي١ ايتُٝٝص َٔ قبٌ اؾُٗٛز َٔ سٝح ا

 ايع١ًُ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يًعُالت املعد١ْٝ ٚايٛزق١ٝ.

 

 األولى.....انتهت المحاضرة 
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 حملاضرة اىثانيت :ا
 اىنظٌ )اىقىاعذ( اىنقذيت:  اىفصو األوه 

 

 ( ٍقذٍت1)

 تعسف ع٢ً املٛضٛعات ايتاي١ٝ ايٓكٛد:مت يف احملاضس٠ األٚيٞ اضتعساض ْػأ٠ ٚتطٛز ايٓكٛد, ٚذيو َٔ خالٍ اي

 ْعاّ املكاٜط١. -

 أْٛاع ايٓكٛد. -

 ٚظا٥ف ايٓكٛد. -

 خصا٥ص ايٓكٛد اؾٝد٠ -

ٚقبٌ اـٍٛ يف تاصٝالت عٔ َٛضٛع ايكٛاعد ايٓكد١ٜ, فالبد َٔ ايتطسم يتعسٜف ايٓكٛد. دست ايعاد٠ ع٢ً تعسٜف ايٓكٛد بأْٗا 

نُدصٕ يًك١ُٝ ٚٚسد٠ يًكٝاع َٚعٝاز يًُدفٛعات اآلد١ً, غسٜط١ إٔ ًٜكٞ أٟ غ٤ٞ ميهٔ إٔ ٜطتددّ نٛضٝط يًتبادٍ ٚ

 يف ايتبادٍ بني أفساد اجملتُع. قبٛال عاَا

 :  تعريف اىنظاً اىنقذي (2)

 ٜٓص تعسٜف ايٓعاّ ايٓكدٟ ع٢ً اٯتٞ:

عِٝ ٚضبط اضتكساز ٚسد٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ ٖٛ فُٛع١ َٔ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات املتبع١ يف دٚي١ َع١ٓٝ ٚاييت ؼهِ ع١ًُٝ تٓ

 ايٓكد يف ايدٚي١ . ٚبريو ميهٔ تًدٝص أِٖ ايعٓاصس امله١ْٛ يًٓعاّ ايٓكدٟ يف اآلتٞ:

 ايٓكٛد املتداٚي١ يف اجملتُع. -

 ايتػسٜعات ٚايكٛاْني اييت ؼهِ ع١ًُٝ اصداز ايٓكٛد ٚتداٚهلا.  -

 األدٗص٠ ٚاملؤضطات املصسف١ٝ ٚاملاي١ٝ اييت تتعاٌَ بايٓكٛد.  -

 : ْاظ تعسٜف احملًٞ باضتجٓا٤ إ ايٓكٛد دٚي١ٝ ٜعين َٔ دٍٚ كتًا٘ ٚايكٛاْني ايدٚي١ٝ . يٓعاّ ايٓكدٟ ايدٚيٞ()تعسٜف ا

 :  دواعي نشأة اىنظاً اىنقذي  ( )

 ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت اضتدعت ايتاهري يف اضتشداخ ايٓعِ ايٓكد١ٜ:

 تُع ايرٟ أصبح ميجٌ نٝاْا نبريا )ضبب داخًٞ(.اؿد َٔ اـالفات بني أطساف املعاَالت بني أفساد اجمل 

  ٞاتطاع ْطام املعاَالت ايتذاز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ فُٝا بني ايدٍٚ َع املصٜد َٔ ايتدصص ٚتكطِٝ ايعٌُ ع٢ً ايٓطام ايدٚي

 )ضبب خازدٞ(.

 َ ,جٌ:ظٗٛز ايدٚي١ نهٝإ ٜتُتع بايطًط١ ٚهلا َط٦ٛيٝات ػاٙ اجملتع ٚأٖداف اقتصاد١ٜ تطعٞ يتشكٝكٗا 

 ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ. - 

 اضتكساز األضعاز ٚقازب١ ايتطدِ. - 

 ايتٛظٝف ايهاٌَ ٚقازب١ ايبطاي١. - 

 ايتٛاشإ اـازدٞ ٚاضتكساز ضعس صسف ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ. - 

 ( أنىاع اىنظٌ اىنقذيت  :4)

سٝح ضٝتِ اؿدٜح  ,ٓكدٟ ايٛزقٞايٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ ٚايٓعاّ ايٚبصا١ عا١َ عسفت ايبػس١ٜ ْٛعني َٔ ايٓعِ ايٓكد١ٜ: 

 فُٝا ًٜٞ :عُٓٗا أنجس تاصٝال 
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  اىنظاً اىنقذي اىسيعي: 

مبٛدب ٖرا ايٓعاّ ٜتِ ؼدٜد ق١ُٝ ايٛسد٠ ايٓكد١ٜ ع٢ً أضاع ق١ُٝ ن١ُٝ َع١ٓٝ َٔ ضًع١ َع١ٓٝ ٜستطٝٗا ايٓاع  -

ذيو ألٕ ايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ يًٛسد٠ ايٓكد١ٜ نٛضٝط يًتٝادٍ. ٚقد ناْت ضًعيت ايرٖب ٚاياط١ أٚضع اْتػازا ٚأنجس اضتدداَا ٚ

 يف ايتداٍٚ َطا١ٜٚ يًك٠ٛ ايػسا١ٝ٥ اييت متجً٘ ن١ُٝ ايرٖب أٚ اياط١ املستبط١ بايٛسد٠ ايٓكد١ٜ.

 املتتبع يًتطٛز ايتازىٞ يًٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ ٚايرٟ اغتٗس باضِ قاعد٠ ايرٖب  هد أْ٘ َس باملساسٌ ايتاي١ٝ:  -

 نات ايرٖب١ٝ.َسس١ً ْعاّ املطهٛ أ/ 

 َسس١ً ْعاّ ايطبا٥و ايرٖب١ٝ. ب/

 َسس١ً ْعاّ ايصسف بايرٖب.  ز/ 

 َسس١ً ْعاّ املعدْني. د/ 

 فُٝا ًٜٞ عسض َٛدص يهٌ َسس١ً َٔ املساسٌ ايطابل ذنسٖا: -

 -: أ/ َسس١ً ْعاّ املطهٛنات ايرٖب١ٝ 

 ٚايطٛابط ايتاي١ٝ:تعترب َٔ أقدّ ايٓعِ ايٓكد١ٜ املعسٚف١ ٚاييت تعٌُ يف اطاز االدسا٤ات 

ٜتِ ؼدٜد ق١ُٝ ايٛسد٠ ايٓكد١ٜ بكإْٛ ٚع٢ً أضاع ٚشٕ َعني َٔ ايرٖب ٚدزد١ ْكا٠ٚ )ٜٚطًل عًٝٗا اضِ َعني نايدٜٓاز  -

 أٚ اؾٓٝ٘(.

 عدّ ٚدٛد قٝٛد ع٢ً سس١ٜ دخٍٛ ٚخسٚز ايع١ًُ إيٞ ايكطس املعين. -

 ٕٛ.إٔ املطهٛنات ايرٖب١ٝ  ٖٞ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ يطداد ايدٜ -

 ول ألٟ فسد ؼٌٜٛ ايٓكٛد إيٞ ذٖب ٚبايعهظ. -

 عدّ ٚدٛد أٟ قٝٛد ع٢ً اصداز املطهٛنات ايرٖب١ٝ. -

 -:ب/ َسس١ً ْعاّ ايطبا٥و ايرٖب١ٝ 

ؾأت َععِ دٍٚ ايعامل إيٞ ْعاّ ايطبا٥و ايرٖب١ٝ بعد ؽًٝٗا عٔ قاعد٠ املطهٛنات ايرٖب١ٝ بطبب ايتٛضع ايتذازٟ 

 ٛضع اؿهَٛات يف االْاام بطبب اؿسٚب. ٚتتُجٌ أِٖ عٓاصس ٖرا ايٓعاّ يف اآلتٞ:ٚقدٚد١ٜ اْتاز ايرٖب ٚت

 ؼدد اؿه١َٛ ممج١ً يف بٓهٗا املسنصٟ ٚشٕ َعني يعًُتٗا َكابٌ ايرٖب. -

 قٝاّ ايبٓٛى املسنص١ٜ باصداز ع١ًُ َعد١ْٝ أٚ ٚزق١ٝ ٜتِ تداٚهلا ع٢ً أضاع ايٛشٕ اير٣ مت ؼدٜدٙ بايرٖب. -

 ٛى املسنص١ٜ بطبا٥و ذٖب١ٝ يف خصا٥ٓٗا نػطا٤ يًعُالت املصدز٠.ؼتاغ ايبٓ -

 ال ٜتِ اضتدداّ ٖرٙ ايطبا٥و يف املعاَالت ايداخ١ًٝ ٚامنا ٜتِ اضتدداَٗا يف املعاَالت اـازد١ٝ فكط. -

 ٜكتصس سل ؼٌٜٛ ايعُالت ايٓكد١ٜ املتداٚي١ إيٞ ذٖب ع٢ً َٔ ميًهٕٛ َبايؼ نبري٠ فكط. -

 -:سف بايرٖب ز/ َسس١ً ْعاّ ايص

ٚفل ٖرا ايٓعاّ ؼدد ايبٓٛى املسنص١ٜ عالق١ عًُتٗا بايرٖب بصٛز٠ غري َباغس٠ ٚذيو َٔ خالٍ االستااظ بعُالت أدٓب١ٝ 

 الت غطا٤ا يعُالتٗا بدال عٔ ايرٖب. ٚتتُجٌ أِٖ َالَح ٖرا ايٓعاّ يف اآلتٞ:ُقاب١ً يًتشٌٜٛ إيٞ ذٖب. ٚبريو تػهٌ ٖرٙ ايع

 ايٛط١ٝٓ َكابٌ ق١ُٝ  ع١ًُ أخسٟ قاب١ً يًتشٌٜٛ إيٞ ذٖب َجٌ اؾٓٝ٘ االضرتيٝين أٚ ايدٚالز األَسٜهٞ.ؼدٜد ق١ُٝ ايع١ًُ  -

ؼتاغ ايبٓٛى املسنص١ٜ يف خصا٥ٓٗا بعُالت ايدٍٚ اييت زبطت بٗا عًُتٗا نػطا٤ يًعُالت املصدز٠ )نُا ول هلا  -

 االستااظ بكدز َٔ ايطبا٥و ايرٖب١ٝ(.
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ايرٖب. َٚع ذيو فإٕ  ضاعد ايدٍٚ اياكري٠ اييت تعاْٞ َٔ عدّ ٚفس٠ يف اْتاز ايرٖب ٚاالستٝاطٞ َٔ ٜالسغ إٔ ٖرا ايٓعاّ قد

 ٖرا ايٓعاّ هعٌ ايدٚي١ اييت تتباْاٙ تابع١ ألقتصاد ايدٚي١ اييت زبطت عًُتٗا بٗا ٚيًتكًبات اييت تطسأ ع٢ً عًُتٗا.

 -:د/ َسس١ً ْعاّ املعدْني 

أضاع ٚشٕ ثابت َٔ  َعدْني, ُٖا اياط١ ٚايرٖب ٚبايتايٞ تهٕٛ ع٢ً ١ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ ٜكّٛ ٖرا ايٓعاّ ع٢ً ؼدٜد قُٝ

ايٛسد٠ َٔ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ قاب١ً يًتشٌٜٛ إيٞ أٟ َٔ املعدْني. إال إٔ ْتا٥ر ايعٌُ بٗرا ايٓعاّ مل تهٔ َسض١ٝ بطبب َا ٜعسف 

 ايسد١٦ٜ تطسد ايع١ًُ اؾٝد٠ َٔ ايطٛم. , سٝح ٜٓص ٖرا ايكاتٕٛ ع٢ً إٔ ايعGersham’s Law١ًُبكإْٛ دسٜػاّ 

o ٬َسعات سٍٛ ْعاّ قاعد٠ ايرٖب : 

 ٜعتكد ايهجرئٜ بإٔ قاعد٠ ايرٖب تتُتع بأزبع١ َصاٜا ز٥ٝط١ٝ, ٖٚٞ:

 ؼكٝل ايػعٛز باألَإ )ايكبٍٛ ايعاّ ٚايجبات ايٓطيب يف ق١ُٝ ايرٖب(. -

 صدٜس ايرٖب(.اضتكساز أضعاز ايصسف )ايكاب١ًٝ يًتشٌٜٛ ٚسس١ٜ اضترياد ٚت -

 إداز٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ بصٛز٠ آي١ٝ )شٜاد٠ ٚتكًٝص عسض ايٓكٛد بصٛز٠ آي١ٝ(. -

 اضتكساز َطتٟٛ األضعاز )ايصٜاد٠ يف عسض ايٓكٛد تستبط بايهُٝات املتاس١ َٔ ايرٖب(. -

 
  اىنظاً اىنقذي اىىرقي أو اىقانىني:- 

  -:أ/ أضباب ْػأ٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ

 يعٛاٌَ اييت أدت إيٞ ايتشٍٛ َٔ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ إيٞ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ:ٖٓاى ايعدٜد َٔ ا

 ؿسٚب ٚددت اؿهَٛات أْٗا ال تطتطٝع ؼٌٜٛ ْكٛدٖا إيٞ ذٖب.ايف أٚقات األشَات ٚ -

 فػٌ ْعاّ قاعد٠ ايرٖب عٔ فازا٠ ايتٛضع يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َٚع َا صاسب ذيو َٔ سدٚخ أش١َ ايهطاد ايهبري -

 ٚايعذص عٔ َعاؾ١ َػه١ً ايبطاي١ ٚغريٖا َٔ املػهالت.

ايتٓافظ بني دٍٚ ايعامل يف كتًف ايكازات ٚتطًعٗا ألسداخ الاشات )طاسات( اقتصاد١ٜ )ايٝابإ ٚدٍٚ االؼاد األٚزبٞ  -

 ٚاالؼاد ايطٛفٝيت ضابكا ٚايدٍٚ املطتك١ً سدٜجا(.

 -: ب/ تعسٜف ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ

يٓعاّ ال تهٕٛ ايٓكٛد ضًع١ٝ ٚال تستبط بايرٖب أٚ أٟ ضًع١ أخسٟ مبعين آخس تٓكطع ايعالق١ بني ن١ُٝ ايٓكٛد مبٛدب ٖرا ا

ايٛزق١ٝ املصدز٠  ٚبني ن١ُٝ ايرٖب املٛدٛد٠ يدٟ اؾٗاش املصسيف. ٚتطتُد ايٓكٛد قٛتٗا َٔ ايكإْٛ ايرٟ ًٜصّ مجٝع األفساد 

 ا١ْْٝٛ أٚ غري ايكاب١ً يًتشٌٜٛ إيٞ ذٖب.يًتعاٌَ بٗا ٚيريو فإْٗا تعسف بايٓكٛد ايك

 -: ز/ أضظ عٌُ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ

تكّٛ ايدٚي١ بٛضع فُٛع١ َٔ املعاٜري اي ي ؼدد ع٢ً أضاضٗا ن١ُٝ ايٓكٛد املصدز٠ ٚاي ي تعٌُ ايدٚي١ َٔ خ٬هلا ع٢ً 

 ؼكٝل ا٭ٖداف ايتاي١ٝ:

١ٝ املصدز٠ َٔ ايٓكٛد باملطتٟٛ ايرٟ وكل ثباتا يف املطتٟٛ ايعاّ ؼكٝل االضتكساز يف َطتٟٛ األضعاز أٟ إٔ تهٕٛ ايهُ -

 يألضعاز ٚاحملافع١ عًٝٗا.

ؼكٝل االضتكساز يف َطتٟٛ ايتػػٌٝ ٚقازب١ ايبطاي١. ٜٚأتٞ ذيو َٔ خالٍ شٜاد٠ ن١ُٝ ايٓكٛد أثٓا٤ ايهطاد  ٚاْكاصٗا  -

 أثٓا٤ ايتطدِ )ايتشهِ يف عسض ايٓكٛد(.

 صإ املدفٛعات يًدٚي١ ٚاؿد َٔ خسٚز ايرٖب َٔ خالٍ:َعاؾ١ ايعذص يف َٝ -
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 .اتباع ضٝاض١ اقتصاد١ٜ يتػذٝع ايصادزات 

 .ٚضع ضٝاض١ مجسن١ٝ يًشد َٔ ايٛازدات 

 .اضتدداّ ْعاّ اؿصص يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ 

 .)متٌٜٛ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ عٔ طسٜل شٜاد٠ االصداز ايٓكدٟ )ايتٌُٜٛ بايعذص 

 اّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ ٬َسعات سٍٛ ايٓع 

ميتاش ٖرا ايٓعاّ باملس١ْٚ يف َٛاد١ٗ ايعسٚف االقتصاد١ٜ املدتًا١, إال أْ٘ ٜعترب ضالح ذٚ سدٜٔ: إذ قد تطتددَ٘ ايطًط١ 

ايطٝاض١ٝ يدافع ضٝاضٞ, مما قد ٜعسض االقتصاد يًتطدِ. يريو هب ٚضع ايهجري َٔ ايكٝٛد ٚايطٛابط  يف ٖرا 

 اـصٛص, َجٌ:

 ١ٓ َٔ االستٝاطٞ ايٓكدٟ َٔ ايعُالت ايصعب١ )تهاٞ الستٝادات االضترياد يطت١ أغٗس(.ؼدٜد ْطب١ َعٝ -

 % َٔ ق١ُٝ ايٓاتر احملًٞ اإلمجايٞ(. ع١ٓٝ )َإٔ ال ٜتذاٚش عذص املٛاش١ْ ْطب١  -

 

 الثانية.....انتهت المحاضرة 
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 احملاضرة اىثاىثت: اىبنىك
 (1) اىبنىك اىتجاريت

 :ٍقذٍت 
اد١ املطتُس٠ إ ى تطٜٛس ايٓكٛد ناْت ضببا ز٥ٝطا يف أْػا٤ ٚقٝاّ َؤضطات ؼٌ قٌ األفساد يف فاٍ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اؿ

 ايتعاٌَ بايٓكٛد نايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚايبٓٛى املتدصص١ ٚخالفٗا ,,,

ت اييت تتعاٌَ بٌ إٔ ايتطٛز األنرب يف ٖرا اجملاٍ ٜتُجٌ يف تدخٌ ايدٍٚ ٚاؿهَٛات يف ايػؤٕٚ اييت تتعًل بايٓكٛد ٚاملؤضطا

بٗا َٔ خالٍ َا ٜعسف بايبٓٛى املسنص١ٜ , األَس ايرٟ دعٌ يًٓكٛد ٚايبٓٛى ص١ً ق١ٜٛ مبطأي١ ضٝاد٠ ايدٚي١ ٚأَٓٗا ايكَٛٞ , 

 ٚضٛف ٜتِ ؽصٝص ٖرا اؾص٤ يًشدٜح عٔ األْٛاع املدتًا١ َٔ ايبٓٛى )املصازف( ٚاييت تػٌُ :

 )ايبٓٛى ايتذاز١ٜ )ايتكًٝد١ٜ 

 ت يف ايهتاب ٚيهٔ مت أضافت٘ َٔ قبٌ ايدنتٛز(املتدصص١  ) يٝط 

  اإلضال١َٝ 

  املسنص١ٜ 

  ايدٚي١ٝ 

 ( ٍفاهيٌ راث صيت باىبنىك اىتجاريت :8)
  ٞايٓعاّ املاي: 

 ٜتهٕٛ ايٓعاّ املايٞ َٔ فُٛع١ ايعٓاصس ايتاي١ٝ :

 : ضٛم تداٍٚ ايدٜٕٛ( ٚضٛم  ٚقد ٚزدت اإلغاز٠ إيٝٗا يف احملاضس٠ األٚ ى , سٝح تػٌُ ضٛم ايٓكٛد ا٭ضٛام املاي١ٝ(

 ٚايرٟ ٜٓكطِ بدٚزٙ إ ى ضٛقني : ( زأع املاٍ )ضٛم تداٍٚ سكٛم املًه١ٝ

  األٚي١ٝ 

  ايجا١ْٜٛ 

  : املؤضطات غري املصسف١ٝ ) غسنات  -املصسف١ٝ )ايبٓٛى ( ب –ٚتػٌُ ْٛعني َٔ املؤضطات أ امل٪ضطات املاي١ٝ

 ايتأَني , االضتجُاز املايٞ , ايصساف١ ٚخالفٗا (.

  : ٚتػٌُ ايٓكٛد ٚاألضِٗ ٚايطٓدات ٚناف١ أْٛاع األٚزام )ايصهٛى( املاي١ٝ .ا٭دٚات اا٭صٍٛ  املاي١ٝ 

  ٚسدات ايفا٥ض: 

 ايٛسدات االقتصاد١ٜ )أفساد أٚ َؤضطات( ٚاييت تتًُو ْكٛدا تصٜد أٚ تاٝض عٔ استٝاداتٗا )املدخسٕٚ(

 : ٚسدات ايعذص 

ٚاييت ال تتًُو ايٓكٛد أٚ تعذص عٔ اَتالى ايٓكٛد اييت تهاٞ يتًب١ٝ استٝاداتٗا  ايٛسدات االقتصاد١ٜ )أفساد أٚ َؤضطات (

 )املطتًٗهٕٛ ٚاملطتجُسٕٚ(.

 : ايٛضاط١ املاي١ٝ 

ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ املؤضطات املاي١ٝ املتٛادد٠ يف ايٓعاّ املايٞ َٔ خالٍ مجع ايٓكٛد َٔ ٚسدات اياا٥ض ٚتٛفريٖا يتًب١ٝ 

 عٝا يتشكٝل املصًش١ يًطسفني .استٝادات ٚسدات ايعذص ض
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 :  قطاع ايبٓٛى اايكطاع املصس ي 

 ٜتهٕٛ ٖٝهٌ قطاع ايبٓٛى أٚ ايكطاع املصسيف َٔ األتٞ : 

                          

 
 :( نشأة وتطىر اىبنىك اىتجاريت 9)

 : از١ٜ باملساسٌ ٚايتطٛزات ايتاي١ٝيتذتعٛد ْػأ٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚاْطالم ْػاطٗا إ ى سكب١ ايكسٕٚ ايٛضط٢ ,سٝح َست ايبٓٛى ا

  : قٝاّ ايتذاز ٚايصاغ١ بايدٚز ايس٥ٝطٞ  ي ايتُٗٝد يٓػأ٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ايتاي١ٝ 

  تكدِٜ خد١َ اإلٜداع )ايطبا٥و ايرٖب١ٝ( يًتذاز َكابٌ َٓشِٗ إٜصاالت أَا١ْ. 

 تكدِٜ خدَات صسف ايعُالت . 

  ٜٔتكدِٜ ايكسٚض يآلخس . 

 ال٥تُإ عٔ طسٜل إصداز إٜصاالت بكِٝ ْكد١ٜ تاٛم سذِ ايرٖب املٛدع يد٣ ايصاغ١ .انتػاف ع١ًُٝ خًل ا 

  سدٚخ أشَات َاي١ٝ اسا٫ت إف٬ع ٚفػٌ عٔ ضداد ا٫يتصاَات  بطبب أفساط ٚتٛضع ايصاغ١  ي ع١ًُٝ خًل ا٥٫تُإ , مما

طسٜل َ٪ضطات َتدصص١ ٚهلا قدزات  أدٟ يًتفهري  ي ايكٝاّ بٗرٙ ايٛظا٥ف ااإلٜداع/ ايصسف/ اإلقساض/ ا٥٫تُإ  عٔ

 َاي١ٝ نبري٠ : 

  )7أْػ٢ أٍٚ بٓو ػازٟ يف َد١ٜٓ ايبٓدق١ٝ )اٜطايٝا;>=ّ 

  )6>7ايجاْٞ َد١ٜٓ أَطرتداّ )ٖٛيٓدا?ّ 

  ٌتٛاىل بعد ذيو أْػا٤ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي مجٝع َدٕ ايعامل ٚأصبشت أعدادٖا تتصاٜد تدزهٝا ست٢ أصبشت ايّٝٛ متج

 َٔ مج١ً ايبٓٛى املٛدٛد٠  ي مجٝع أما٤ ٚدٍٚ ايعامل املهٕٛ ا٭نرب 

ٚتتشدخ بعد املصادز ايتازى١ٝ عٔ ْػأ٠ ضابك١ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي َٓطك١ ب٬د ايسافدٜٔ , سٝح ٜتِ ا٫ضتػٗاد  ي ذيو 

 باملدْٚات اي ي مت ايعجٛز عًٝٗا  ي غسٜع١ اقٛاْني  محٛ زابٞ .

 
 :( وظائف اىبنىك اىتجاريت :)

 ٚظا٥ف ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي ايكٝاّ باملٗاّ ايتاي١ٝ :ٚتٓشصس 

 : قبٍٛ ايٛدا٥ع 

ٜكصد بٗا ٚدا٥ع األفساد ٚٚدا٥ع املؤضطات اييت متجٌ اؾص٤ األنرب َٔ سكٛم اآلخسٜٔ ع٢ً ايبٓو ايتذازٟ, ٚتكّٛ ايبٓٛى 

 ايتذاز١ٜ بكبٍٛ ثالث١ أْٛاع َٔ ايٛدا٥ع :
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 ؼت ايطًب ااؾاز١ٜ  :ايٛدا٥ع  (7

صاسبٗا ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو ٚيهٓ٘ ٜتشصٌ ع٢ً دفرت غٝهات( .... ًٜذأ الضتدداَٗا أصشاب ايسٚاتب َٔ  )ال ٜتشصٌ

 ايػسنات يدفع يًُٛظاني يدٜٗا ) ايدخٌ املتٛضط (

 ايٛدا٥ع ٭دٌ أٚ ش١َٝٓ اايجابت١ : (8

إيٝ٘ أصشاب ايدخٍٛ  )ٜتشصٌ صاسبٗا ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو )ضعس فا٥د٠ ( ٚيهٓ٘ ال ٜتشصٌ ع٢ً دفرت غٝهات ( ... ًٜذأ

 .ايعاي١ٝ يف اجملتُع 

 ايٛدا٥ع ا٫دخاز١ٜ : (9

أصشاب ايدخٍٛ املٓداط١ يف  هلا )ٜتشصٌ ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو )ضعس فا٥د٠( ٚيهٓ٘ ال ٜتشصٌ ع٢ً دفرت غٝهات ( ... ًٜذأ

 ,.اجملتُع 

 : تكدِٜ ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ 

 :ٚتػٌُ ا٭تٞ 

  : ٌدادٖا خالٍ فرت٠ ال تتذاٚش ض١ٓ .ٜٚتِ ضايكسٚض قصري٠ ا٭د 

 ) ٜتكاض٢ ايبٓو ايتذازٟ عًٝٗا عا٥د يف غهٌ ضعس فا٥د٠ (.

  : ٌٜتِ ضدادٖا خالٍ فرت٠ ترتاٚح بني ض١ٓ ٚمخط١ ضٓٛات . ) ٜتكاض٢ ايبٓو ايتذازٟ عًٝٗا ايكسٚض َتٛضط١ ا٭د

 عا٥د يف غهٌ ضعس فا٥د٠ (.

  : ا ايبٓو ايتذازٟ يعًُٝ٘ )ايصبٕٛ( بايطشب َٔ سطاب٘ اؾازٟ ست٢ ٖٚٞ اؿاي١ اييت ٜطُح فٝٗايطشب ع٢ً املهػٛف

ٚإٔ نإ ٖرا اؿطاب ال ٜٛدد ب٘ زصٝد َٔ ايٛدا٥ع ) ايسصٝد املتاح ٜبًؼ صاس( . ) عا٥د يًبٓو يف غهٌ ضعس فا٥د٠ 

 ع٢ً ايطشب املهػٛف( .

  خصِ ا٭ٚزام ايتذاز١ٜ: 

 َٚٔ أَج١ً ذيو : ٜٚػٌُ ذيو خصِ ا٭ٚزام املاي١ٝ قبٌ تازٜذ اضتشكاقٗا

  ) ِخصِ ايهُبٝاالت ) ق١ُٝ َعاَالت ايتذاز١ٜ بػسط قبٌ تازٜذ االضتشكام , بطعس خص 

  ٚاييت تصدزٖا ايػسنات ٚاملؤضطات (أخصِ ايطٓدات )اؿه١َٝٛ 

 : تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ 

 ٜٚػٌُ ذيو ا٭تٞ :

 ٕإصداز خطابات ايطُا :  

 يًذ١ٗ املطتاٝد٠ , ضُإ عكٛد املٓاقصات  ( .  ٘عٔ عًُٝ )تعٗد َٔ ايبٓو ايتذازٟ بطداد ايدٜٔ ْٝاب١

َجاٍ : داَع١ املًو فٝصٌ تطسح َٓاقص١ َا َٚٔ غسٚط املٓاقص١ خطاب َٔ ايبٓو ٜطُٔ فٝ٘ ايطداد عٔ املتكدّ يًُٓاقص١ 

     ُال٤ َعٝٓني )ايجك١(. ٚايتعٗد بايطداد يف ساٍ تعجس عٓ٘ ايعٌُٝ َٚٔ املعسٚف إٔ ايبٓٛى ال تعطٞ ٖرا ايٓٛع َٔ ايطُإ إال يع

 ) َعاَالت داخ١ًٝ / ق١ًٝ (

 : إصداز خطابات ا٫عتُاد املطتٓد١ٜ 

 ) يطداد االيتصاَات املاي١ٝ ايٓامج١ عٔ عًُٝات ايتذاز٠ اـازد١ٝ (.) َعاَالت خازد١ٝ / دٚي١ٝ ( 

 أٜطًا ٜكدّ ايبٓٛى اـدَات ايتاي١ٝ :
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 يطٝاس١ٝ إصداز ايػٝهات اا٫عتٝاد١ٜ ٚاملصسف١ٝ ٚا 

 .ايكٝاّ بعًُٝات ايٛناي١ َجٌ ضداد ايفٛاتري 

  تكدِٜ خدَات ايصسف 

  تكدِٜ خدَات ايتش٬ٜٛت املاي١ٝ 

  تكدِٜ خدَات ا٫ضتجُازات املاي١ٝ 

  اغسف بايبٓو يًدصٕ ت٪دس بسضّٛ يًع٤٬ُ يتدصٜٔ اجملٖٛسات  .... تكدِٜ خدَات اؿصٕ اٯ١َٓ 

 صساف اٯيٞ ْٚكاط ايبٝع  .تكدِٜ خدَات ا٫يهرت١ْٝٚ اؿدٜج١ ا اي 

 ) مجٝع اـدَات املاي١ٝ ٜتشصٌ ايبٓو ايتذازٟ يف َكابًٗا ع٢ً عا٥د يف غهٌ عُٛي١ (

   خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املصسف١ٝ اايٓكٛد ا٥٫تُا١ْٝ : 

 ٜتبع احملاضس٠ ايسابع١ ْعسا ٭١ُٖٝ ٖرٙ ايٛظٝف١ ......  

 ٬َسع١  :

ٜتشصٌ عًٝٗا ايبٓو ايتذازٟ ْعري قٝاَ٘ بايٛظا٥ف ايطابل تاصًٝٗا يف  ميهٔ سصس ايعٛا٥د )أٚ َصادز ايدخٌ( اييت

 اآلتٞ:

 عٛا٥د ٜتشصٌ عًٝٗا يف غهٌ ضعس فا٥د٠. -

 عٛا٥د ٜتشصٌ عًٝٗا يف غهٌ عُٛالت )أٚ زضّٛ(. -

 عٛا٥د ٜتشصٌ عًٝٗا يف غهٌ أزباح ٚاييت ميهٔ تٛضٝشٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: -

 اياا٥د٠ املد١ٜٓ )املدفٛع١ يًػري( -ايدا١ٓ٥ )املتشص١ً َٔ ايػري(  أزباح ايبٓو ايتذازٟ = اياا٥د٠  
 

 :تعريف اىبنىك اىتجاريت ( ;)
ٖٛ َؤضط١ َاي١ٝ ٚضٝط١ تطع٢ يتشكٝل ايسبح َٔ خالٍ قٝاَٗا بكبٍٛ ٚدا٥ع األفساد ٚاملؤضطات ٚاضتجُاز ٖرٙ ايٛدا٥ع عٔ طسٜل 

 املصسف١ٝ .تكدِٜ ايكسٚض ٚايتطٗٝالت اال٥تُا١ْٝ ٚتكدِٜ اـدَات 

ٚتعترب َٔ أِٖ املؤضطات املاي١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً تعب١٦ ) ػُٝع ( املدخسات ايٛط١ٝٓ ٚتكّٛ بإعاد٠ ضدٗا يف االقتصاد يف غهٌ 

 قسٚض قصري٠ األدٌ َٚتٛضط١ األدٌ يتٌُٜٛ األْػط١ االضتجُاز١ٜ ٚاالضتٗالن١ٝ.

 

 .....انتهت المحاضرة الثالثة
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 احملاضرة اىرابعت 
  -اىبنىك اىتجاريت :اىبنىك( -و اىثاني)اىفص

 

 ( ٍقذٍت:6)

  عدا ٚظٝا١ ٚاسد٠ أال ٖٚٞ ٚظٝا١  َٔ ايتاصٌٝ بػ٤ٞمت يف احملاضس٠ ايطابك١ اؿدٜح عٔ ٚظا٥ف ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ,

 خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املصسف١ٝ )ايٓكٛد اال٥تُا١ْٝ( ٚاييت ضٝدصص ٖرا اياصٌ يًشدٜح عٓٗا بػهٌ َاصٌ.

  خالٍ قٝاَٗا بٛظٝا١ خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املصسف١ٝ ايٓاػ١ عٔ  األخس٣ايتذاز١ٜ عٔ ضا٥س أْٛاع ايبٓٛى تتاسد ايبٓٛى َٔ

 ْػاطٗا اال٥تُاْٞ يف تكدِٜ ايكسٚض.

  تطتطٝع ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ايتأثري ع٢ً أدا٤ االقتصاد ايكَٛٞ بسَت٘ َٔ خالٍ قدزتٗا يف ايتأثري ع٢ً عسض ايٓكٛد

 ضتدداّ يف االقتصاد أٚ َا ٜعسف مبذُٛع ٚضا٥ٌ ايدفع يف االقتصاد(.)ن١ُٝ ايٓكٛد املتاس١ يال

 , وٍنها ٍاييي: ( ٍفاهيٌ راث صيت خبيق اىنقىد ادلصرفيت )االئتَاُ(2) 
 :ا٫ستٝاطٞ اـاص اايطٝٛي١ ايداخ١ًٝ  - أ

 بػسض فاب١ٗ  عباز٠ عٔ ْطب١ ١ٜٛ٦َ تٛضح سذِ ايطٝٛي١ ايٓكد١ٜ اييت وتاغ بٗا ايبٓو ايتذازٟ يف خصا٥ٓ٘, ٚذيو

 ايتصاَات٘ اي١َٝٛٝ )طًبات ضشب املٛدعني َٚكاب١ً أ١ٜ طًبات أٚ سادات َاي١ٝ أخس٣(.

 .عاد٠ َا ٜتِ اقتطاع ٖرٙ ايٓطب١ َٔ مج١ً ايٛدا٥ع اييت ٜتشصٌ عًٝٗا ايبٓو ايتذازٟ َٔ ايػري 

  ٘زب٘ ٚخربت٘ ايع١ًُٝ اي١َٝٛٝ., ٚذيو َٔ ٚاقع ػا بتشدٜد ٖرٙ ايٓطب١ - اختٝازًٜا -ٜكّٛ ايبٓو ايتذازٟ َٔ داْب 

 ُاالستٝاطٞ اـاص غط ايدفاع األٍٚ. ٢ٜط 
 

 :ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ااملفسٚض َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ  - ب

  إدبازًٜا-عباز٠ عٔ ْطب١ ١ٜٛ٦َ تٛضح سذِ ايطٝٛي١ ايٓكد١ٜ اييت هب ع٢ً ايبٓو ايتذازٟ إٔ وتاغ بٗا -  َٔ

 مج١ً ٚدا٥ع٘ اؾاز١ٜ.

 سنصٟ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ فٛا٥د يف َكابٌ كصصات االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املٛدع١ يدٜ٘.ال ٜدفع ايبٓو امل 

 ّملٛاد١ٗ ساالت ايعذص يف ايطٝٛي١, خصٛصًابٗا يف غهٌ استٝاطٞ قاْْٛٞ  ١ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ايطٝٛي١ احملتاع تطتدد 

 يف ساالت عدّ ناا١ٜ االستٝاطٞ اـاص.

 ُاْٞاالستٝاطٞ ايكاْْٛٞ غط ايدفاع ايج ٢ٜط. 
 

 :ايٛدا٥ع ا٭ٚي١ٝ  - ت

َٔ قبٌ اؾُٗٛز أٚ ايػسنات ٚاملؤضطات ضٛا٤ أناْت سه١َٝٛ أّ أ١ًٖٝ أّ كتًط١ يف  إٜداعٗاتتُجٌ يف األَٛاٍ اييت ٜتِ     

, األَس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ سدٚخ انااض يف سذِ ايٓكٛد املتداٚي١ خازز اؾٗاش املصسيف  ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٣سطابات داز١ٜ يد

 .إٜداعٗاز ٖرٙ األَٛاٍ اييت مت مبكدا

 :ايٛدا٥ع املػتك١ - ث

, عٝح تكّٛ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ مبٓح تتُجٌ يف األَٛاٍ اييت تػتل َٔ ايٛدا٥ع األٚي١ٝ بعد إٔ ٜتِ خصِ االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٓٗا    

  , سطابات داز١ٜ ؽصِٗاملبايؼ املكرتض١ يف  إٜداع بإعاد٠اياا٥ض املتبكٞ يف غهٌ قسٚض يآلخسٜٔ ٜٚكّٛ ٖؤال٤ بدٚزِٖ 
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ٜتٓاقص سذِ ايٛدا٥ع َٔ َبًؼ ايٛدٜع١ األٚي١ٝ. ٜٚالسغ أْ٘ َع تهساز ٖرٙ ايع١ًُٝ  نبريًا ٚبايتايٞ ٜتِ إعاد٠ تدٜٚس دص٤ًا

 .ايصاس إٔ ٜؤٍٚ إ ى إ ى املػتك١ تدزهًٝا
 

 :ايتطسب ايٓكدٟ - ج

طٌ اؾُٗٛز أٚ ايػسنات ٚاملؤضطات االستااظ بٗا ملٛاد١ٗ ٚاييت ٜا ايعُالت املتداٚي١ خازز قٓٛات اؾٗاش املصسيفٜتُجٌ يف    

 َدفٛعاتِٗ اي١َٝٛٝ َجٌ َكاب١ً َتطًبات اإلْاام االضتٗالنٞ أٚ أٟ ٚد١ٗ أخس٣ َٔ ٚدٛٙ اإلْاام.
 

 :طباع١ ايٓكٛد ٚخًل ايٓكٛد - ح

  عسض ايٓكٛد, ٚذيو شٜاد٠ سكٝك١ٝ يف  بإسداختعترب أسد ٚظا٥ف ايبٓو املسنصٟ ٚاييت ٜكّٛ مبٛدبٗا  :طباع١ ايٓكٛد

 َٔ ايعُالت(. إضاف١ٝعٔ طسٜل طباع١ أٚزام ْكد١ٜ ددٜد٠ )ضذ نُٝات 

 شٜاد٠ سطاب١ٝ )يٝطت سكٝك١ٝ( يف  بإسداخٜعترب َٔ أسد ٚظا٥ف ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚاييت تكّٛ مبٛدبٗا  : خًل ايٓكٛد

 عسض ايٓكٛد, ٚذيو عٔ طسٜل إعاد٠ تدٜٚس ايٛدا٥ع املػتك١.
 

 ا ٜعترب داْب فين عت  :   ىد ادلصرفيت باىبنىك اىتجاريت( عَييت خيق اىنق4)

 :أ/ ا٫فرتاضات

 غًل ا٥٫تُإ ع٢ً تٛفس ا٭زبع افرتاضات ايتاي١ٝ:  ٢تطتٓد ع١ًُٝ خًل ايٓكٛد املصسف١ٝ أٚ َا ٜطُ

و ٚسٝد إٔ تتِ ع١ًُٝ خًل ايٓكٛد َٔ خالٍ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ فتُع١ )ضًط١ً َتتابع١ َٔ ايبٓٛى( أٚ َٔ خالٍ بٓ (7

 )َٓاسد( يف االقتصاد.

ايتصاّ مجٝع ايبٓٛى باالستااظ بٓطب١ االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ اييت ٜتِ ؼدٜدٖا َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ٚعدّ استااظٗا  (8

 .٣استٝاطٝات أخس بأٟ

فُٛع  عٓدٙ ٣ايهاٌَ ٖٚٛ اؿد ايرٟ ٜتطاٚ اإلقساضسد  تصٌ إ ى ست٢تطتُس ايبٓٛى ايتذاز١ٜ يف تكدِٜ ايكسٚض  (9

 ايصاس(. ٟ)عٓدٖا ٜهٕٛ سذِ ايٛدا٥ع املػتك١ ٜطاٚ ستٝاطٝات ايكا١ْْٝٛ َع سذِ ايٛدا٥ع األٚي١ٝاال

, األَس ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ قٝاّ مجٝع عُال٤ ايبٓٛى  ايعادات املصسف١ٝ ْٚطٛز ايٛعٞ املصسيف يد٣ املٛدعني ِّدَُّكَت (:

ِ اؾاز١ٜ ٚال وتاعٕٛ بأزصد٠ ْكد١ٜ خازز ايتذاز١ٜ بتطدٜد ايتصاَاتِٗ املاي١ٝ بػٝهات َطشٛب١ ع٢ً سطاباتٗ

 ايبٓٛى أٟ يٝظ ٖٓاى ْكد َتداٍٚ خازز اؾٗاش املصسيف.

 :ب/ َجاٍ تطبٝكٞ

 فرتاض إٔ ايبٓو ايتذازٟ اإبAَٚا داّ ا٭فساد عاد٠  , زٜاٍ ضعٛدٟ 000 60آَاسٞ  بك١ُٝ  ٢  تطًِ ٚدٜع١ أٚي١ٝ َٔ أسد املٛاطٓني ٜدع

، فإٕ ايبٓو ايتذازٟ  ضٝتِ تطٜٛتٗا عٔ طسٜل ايػٝهات أَٛاهلِ ٚإٔ نٌ َعا٬َتِٗ ٚايتصاَاتِٗ املاي١ٝ ٜٚطشبٕٛ نٌ ٫ وطسٕٚ فذأ٠ً

 زبح ضٛف ٜتصسف ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٢يتشكٝل أقص ٢  باعتبازٙ َ٪ضط١ تطعAا

  20اْفرتض إٔ ايبٓو املسنصٟ سدد ٖرٙ ايٓطب١ بـ  ستٝاطٞ ْكدٟ قاْْٛٞإنوتفغ ظص٤ َٔ ٖرٙ ايٛدٜع١ %. 

  ايبٓو ايتذازٟ ا ٣يد إَها١ْٝبعد اضتٝفا٤ ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املكسز٠ تصبح ٖٓاىA  بك١ٝ املبًؼ اايفا٥ض املتاح يدٜ٘   بإقساض

 يػدص آخس.

 ٚفُٝا ًٜٞ ْػسح نٝف ٜهٕٛ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ اA  :  
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   Aايبٓو ايتذازٟا ١َٝٝصاْ

 ا٭صٍٛ اـصّٛ

 ٚدٜع١ 000 60
 استٝاطٞ قاْْٛٞ 000 2

 افا٥ض َتاح  قسٚض 000 8

 

 ( َا ًٜٞ:(Aٜتطح َٔ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ 

     إٔ ايبٓو ايتذازٟ اAَٛفسح.  ٢  ملٛاطٔ آخس ٜدع000 8ٜع١ ا٭ٚي١ٝ  ي سدٚد َبًؼ اد  متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ فا٥ض اي 

 ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ يًُٛاطٔ  بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد  أص٬ً ،  ددٜد٠ إٜداع١ًُٝ إٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ َفسح ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع َٔ

 َٓاسٞ اتٛاشٕ طس ي املٝصا١ْٝ . 

 بافرتاض إٔ املٛاطٔ اَفسح  قاّ بدٚزٙ بإٜداع َبًؼ ايكسض ايرٟ ؼصٌ عًٝ٘ َٔ ايبٓو ايتذازٟ اAايبٓو ايتذازٟ ا ٣   ي سطاب يد (B ٕفإ ،

، سٝح وتفغ بـٓطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ  املكسز٠ َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ  ز ْفظ ايع١ًُٝ اي ي قاّ بٗا ْعريٖٙرا ا٭خري ضٛف ٜكّٛ بتهسا

 َٔ املبًؼ يعٌُٝ اشبٕٛ  آخس.  ٢َا تبك إقساض%  َٚٔ ثِ تهٕٛ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً 20ا

 ٚبايتايٞ ضٝهٕٛ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ا (B :ٞعًٞ ايٓشٛ ايتاي 

   Bٓو ايتذازٟاايب ١َٝٝصاْ

 ا٭صٍٛ اـصّٛ

 ٚدٜع١      
 استٝاطٞ قاْْٛٞ      

 افا٥ض َتاح  قسٚض      

 ( َا ًٜٞ:(Bٜتطح َٔ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ 

 إٔ ايبٓو ايتذازٟ اBٛايدٚضسٟ.  ٢  ملٛاطٔ آخس ٜدع300 1ٜع١ ا٭ٚي١ٝ  ي سدٚد َبًؼ اد  متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ فا٥ض اي 

 ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ  ، بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أص٬ً ددٜد٠ إٜداعيكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايدٚضسٟ ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٔ ا َٔ

 يًُٛاطٔ َٓاسٞ اتٛاشٕ طس ي املٝصا١ْٝ .

 بافرتاض إٔ املٛاطٔ اايدٚضسٟ  قاّ بدٚزٙ بإٜداع َبًؼ ايكسض ايرٟ ؼصٌ عًٝ٘ َٔ ايبٓو ايتذازٟ اBايبٓو ايتذازٟ  ٣   ي سطاب يد

، سٝح وتفغ بـٓطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املكسز٠ َٔ قبٌ  ، فإٕ ٖرا ا٭خري ضٛف ٜكّٛ بتهساز ْفظ ايع١ًُٝ اي ي قاّ بٗا ْعريCٙ) ا

 َٔ املبًؼ يعٌُٝ اشبٕٛ  آخس.  ٢َا تبك إقساض%  َٚٔ ثِ تهٕٛ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً 20ايبٓو املسنصٟ ا

  ايبٓو ايتذازٟ )ٚبايتايٞ ضٝهٕٛ ايٛضع مبٝصا١ْٝ (C :ٞعًٞ ايٓشٛ ايتاي 

   Cَٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ا

 ا٭صٍٛ اـصّٛ

 ٚدٜع١      
 استٝاطٞ قاْْٛٞ      

 افا٥ض َتاح  قسٚض      

 ( َا ًٜٞ:(Cٜتطح َٔ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ 

    إٔ ايبٓو ايتذازٟ اCٛايدٚقإ.  ٢  ملٛاطٔ آخس ٜدع620 5 ي سدٚد َبًؼ ا ٜع١ ا٭ٚي١ٝد  متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ فا٥ض اي 

  ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ  بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أص٬ً ،  ددٜد٠ إٜداعإٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايدٚقإ ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ َٔ

 يًُٛاطٔ َٓاسٞ اتٛاشٕ طس ي املٝصا١ْٝ . 
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   Dَٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ا

 ا٭صٍٛ اـصّٛ

 ع١ٚدٜ      
 استٝاطٞ قاْْٛٞ      

 افا٥ض َتاح  قسٚض      

 ( َا ًٜٞ:(Dٜتطح َٔ ايٛضع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ 

     إٔ ايبٓو ايتذازٟ اDٛايعسفر.  ٢  ملٛاطٔ آخس ٜدع091 3ٜع١ ا٭ٚي١ٝ  ي سدٚد َبًؼ اد  متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ فا٥ض اي 

  ٖٛ ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ يًُٛاطٔ  بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أص٬ً ،  ددٜد٠ إٜداعيٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايعسفر َٔ

 َٓاسٞ اتٛاشٕ طس ي املٝصا١ْٝ . 

 ٚسٝٓٗا تتٛقف قدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ع٢ً خًل ايٛدا٥ع.,  إٔ ت٪ٍٚ قُٝتٗا يًصفس َع ايتٓاقص املطتُس إىلضًط١ً ايٛدا٥ع املػتك١ ٚيهٔ  ٚتتٛاىل 

 ٜٛس املٝصا١ْٝ اجملُع١ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ: ٚميهٔ تص

 ايفا٥ض

 اايٛدا٥ع املػتك١ 
 ايبٓو ايٛدا٥ع ا٭ٚي١ٝ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ

8 000 2 000 60 000 (A) بٓو 

1 300 6 100 8 000 (B) بٓو 

5 620 6 280 1 300 (C) بٓو 

3 091 6 023 5 620 (D) بٓو 

......... ......... ......... ......... 

0 0 0 (Z) بٓو 

 اجملُٛع  اتسنِ  000 50 000 60 000 30

 

  مخظ َسات بطبب تهسز  تطاعفت، ا٭َس ايرٟ ٜعين إٔ ٖرٙ ايٛدٜع١  زٜاٍ ضعٛدٟ 000 50ٜتطح مما ضبل إٔ تسانِ َبًؼ ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ بًؼ

 اإعاد٠ تدٜٚس  ايٛدا٥ع املػتك١ بصٛز٠ تٓاقص١ٝ.

 ويقسٌ إىل : ف اىنقىد( حساب ٍضاع3) 
 :اأ  َطاعف ايٓكٛد ايبطٝط

عباز٠ عٔ َعادي١ زٜاض١ٝ تطتددّ يف َعسف١ املبًؼ ايرٟ ضتتطاعف ب٘ ايٛدا٥ع األٚي١ٝ ْتٝذ١  يًٛدا٥ع :  َطاعف ايٓكٛد   

عادي١( ايسٜاض١ٝ , ٚذيو َٔ خالٍ اضتدداّ ايصٝػ١ )امل املػتك١ باسض َعسف١ َبًؼ ايٛدٜع١ األٚي١ٝ ْٚطب١ االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ

 ايتاي١ٝ: 
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 : َجاٍ تطبٝكٞ ع٢ً َطاعف ايٓكٛد ايبطٝط* 

 إذا تٛفست يدٜٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ:

 زٜاٍ. 000 80ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ تبًؼ  -

 %.60ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ سددت بـ  -

 ٚبايتعٜٛض  ي َعادي١ املطاعف ايبطٝط مصٌ ع٢ً ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

 
 .بني ْطب١ االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٚكدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ع٢ً خًل ايٓكٛد( ط١ٝعالق١ عه)تٛدد  

 :اب  َطاعف ايٓكٛد املسنب

َٔ ايٛاقع فالبد إٔ ْأخر يف  ٜعطٞ صٛز٠ سكٝك١ٝ عٔ ايٛاقع ٚيهٞ ْهٕٛ أنجس قسبًا ال بطٝطَطاعف ايٓكٛد اي  

 ايٓكٛد: ع٢ً َكدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ يف خًل اؿطبإ أَسٜٔ ٜؤثسإ ضًبًا

 ٚدٛد ْطب١ َٔ االستٝاطٞ اـاص ؼتاغ ب٘ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ. -7 

 ٚدٛد ْطب١ َٔ ايتطسب ايٓكدٟ. -8

, ميهٔ سطاب َطاعف ايٓكٛد املسنب َٔ خالٍ  ٚبأخر ٖرٜٔ األَسٜٔ يف اؿطبإ َع ٚدٛد ْطب١ االستٝاطٞ ايكاْْٛٞ

 اضتدداّ ايصٝػ١ )املعادي١( ايسٜاض١ٝ ايتاي١ٝ: 

 

 ع٢ً َطاعف ايٓكٛد املسنب ٝكَٞجاٍ تطب : 

 إذا تٛفست يدٜٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ:

 زٜاٍ. 000 80ايٛدٜع١ ا٭ٚي١ٝ تبًؼ  -

 %.5ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ سددت بـ  -

 %.8ْطب١ ا٫ستٝاطٞ اـاص سددت بـ  -

 %.62ْطب١ ايتطسب ايٓكدٟ ناْت  ي سدٚد  -

 ر ايتاي١ٝ:ٚبايتعٜٛض  ي َعادي١ املطاعف املسنب مصٌ ع٢ً ايٓتا٥

 
 .(أٜطًا ايعالق١ عهط١ٝ- )نًُا شاد فُٛع ايٓطب قٌ املطاعف 

 .....الرابعةانتهت المحاضرة 
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 احملاضرة اخلاٍست 
                        4-اىبنىك اىتجاريت اىبنىك( :-)اىفصو اىثاني

 : ( ٍقذٍت6)

 ايبٓٛى  ٥٣ع املصسف١ٝ )ايٓكٛد اال٥تُا١ْٝ( يدمت يف احملاضس٠ ايطابك١ اؿدٜح بػهٌ َاصٌ عٔ ٚظٝا١ خًل ْكٛد ايٛدا

بطبب أدا٥ٗا  األخس٣تتاسد ايبٓٛى ايتذاز١ٜ عٔ ضا٥س أْٛاع ايبٓٛى  ,  يف ٖرا ايطٝام اإلغاز٠ٚنُا ضبكت  ,  ايتذاز١ٜ

 هلرٙ ايٛظٝا١.

 ايٛدا٥ع أضعافًاَ إٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜطتطٝع إٔ ٜكّٛ مبطاعا١ أٟ َبًؼ ٜتشصٌ عًٝ٘ خًصٓا يف احملاضس٠ ايطابك١ إ ى ٔ 

َٛازد َاي١ٝ ملٔ ِٖ  إتاس١, األَس ايرٟ ميهٓ٘ َٔ  , ٚذيو بطبب قدزت٘ ع٢ً اغتكام ٚإعاد٠ تدٜٚس ٖرٙ ايٛدا٥ع َتعدد٠

 يف ساد١ هلرٙ املٛازد َٔ ٚسدات ايعذص يف االقتصاد )املطتًٗهني ٚاملطتجُسٜٔ(.

  إداز٠ باؾٛاْب ايتػػ١ًٝٝ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ أال ٖٚٞ قط١ٝ يف ٖرٙ احملاضس٠ ضٝتِ ايرتنٝص ع٢ً قط١ٝ ٖا١َ يًػا١ٜ تتعًل

ٚيهٞ ْاِٗ ٖرٙ ايكط١ٝ بػهٌ دٝد البد يٓا َٔ اإلملاّ ببعض املااِٖٝ ٚاملصطًشات  .  زع١ٝ ٚضٝٛي١ ايبٓو ايتذازٟ

 .(   وظيفة خلق النقود خاصة بالبنوك التجارية : مالحظة  )              .ذات ايص١ً باملٛضٛع

       يٌ راث صيت بإدارة رحبيت وسيىىت اىبنل اىتجاري( ٍفاه2)

 -: ٛازدـُـاي (7

خص١ٜٓ ايبٓو ايتذازٟ ٚتصبح َتاس١ يدٜ٘ يهٞ ٜٛدٗٗا يالضتدداَات املدتًا١  ٜكصد بٗا مجٝع َصادز األَٛاٍ اييت تسد إ ى 

ايبٓو  ٣ٛازد سكٛم ايػري يدٚيريو متجٌ ٖرٙ امل, اييت تعٛد بايٓاع ٚؼكل املصًش١ َٔ ٚد١ٗ ْعس أصشاب ٖرٙ املٛازد 

 . )اـصّٛ أٚ املطًٛبات بايتعبري احملاضيب(

 ْٛعني: ٚتٓكطِ ٖرٙ املٛازد إىل 

, سٝح ٜكّٛ ٖؤال٤  أَٛاٍ املؤضطني أٚ َا ٜعسف بأصشاب سكٛم املًه١ٝٚتتطُٔ املٛازد ايرات١ٝ   :اٌّواسد اٌزاتٍح - أ

السكا قد ٜتٛضع ايبٓو يف ْػاط٘ َٔ خالٍ كصص ٚ,  بتٛفري زأع َاٍ ايبٓو ٚايرٟ عاد٠ َا ٜطتٌٗ ب٘ ْػاط٘

 االستٝاطٞ )األزباح غري املٛشع١( أٚ َٔ خالٍ شٜاد٠ زأع املاٍ. 

 .% َٔ مج١ً َٛازد ايبٓو ايتذازٟ(;7 % إ ى76)يف ايػايب تػهٌ املٛازد ايرات١ٝ َا بني 

زٟ يبٓو ايتذاا ٣ا٥ع يدأَٛاٍ مجٝع أصشاب ايٛدٚتتطُٔ املٛازد غري ايرات١ٝ   اٌّواسد غٍش اٌزاتٍح:  - ب

, سٝح تكّٛ ايبٓٛى املٛازد غري ايرات١ٝ ايدٜٕٛ أٚ األَٛاٍ املكرتض١ َٔ ايػرينُا تتطُٔ  , )اؾاز١ٜ/ايجابت١/االدخاز١ٜ(

 ايتذاز١ٜ(. )يف ايػايب ايبٓٛى األخس٣ايتذاز١ٜ باالقرتاض أَا َٔ ايبٓو املسنصٟ أٚ َٔ ايبٓٛى 

 .% َٔ مج١ً َٛازد ايبٓو ايتذازٟ(6? % إ ى;<ت١ٝ َا بني ايرا غري )يف ايػايب تػهٌ املٛازد

 :ا٫ضتدداَات (8

فع١ًُٝ تٛظٝف املٛازد ٖرٙ متجٌ  ,ايهٝا١ٝ اييت ٜتِ بٗا تٛظٝف أٚ اضتػالٍ مجٝع املٛازد املتاس١ يًبٓو ايتذازٟٜكصد بٗا  

 .ايػري )األصٍٛ أٚ املٛدٛدات بايتعبري احملاضيب( ٣سكٛم ايبٓو يد

 :ٜهٕٛ ايبٓو ايتذازٟ  ي داْب تٛظٝف َٛازدٙ بني خٝازٜٔٚ ي ايػايب َا 
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 :ايطٝٛي١ ايها١ًَتٛظٝف وكل  - أ

ايطٝٛي١ ايها١ًَ ٜعين ٜتِ االستااظ باملٛازد يف غهٌ ْكٛد أَا غص١ٜٓ ايبٓو ايتذازٟ  أٚ يف غهٌ ٚدا٥ع ؼت ايطًب  

ايبٓو ايتذازٟ َصًش١ أصشاب املٛازد غري  ٚيف ٖرٙ اؿاي١ وكل األخس٣ ,ايبٓٛى  ٣ايبٓو املسنصٟ أٚ يد ٣)داز١ٜ( يد

األَإ ٚدزد١ عاي١ٝ ال٤ تعين ؤفايطٝٛي١ بايٓطب١ هل ,  ذيو اايرات١ٝ ألٕ ايطٝٛي١ تهٕٛ ساضس٠ يعًُٝات ايطشب َت٢ َا أزادٚ

 .َٔ ايجك١ يف ايبٓو ايتذازٟ

  :زع١ٝ عاي١ٝتٛظٝف وكل  - ب

%( يف ;=إٔ ٜٛظف )ٜطتددّ( ايكدز األنرب َٔ َٛازدٙ ) يهٞ وكل ايبٓو ايتذازٟ دزد١ عاي١ٝ َٔ ايسع١ٝ فالبد 

 : , َجٌ فاالت تعٛد عًٝ٘ بعا٥د أٚ زبح

 تٛظٝاٗا يف غسا٤ األٚزام املاي١ٝ املدز٠ يًعا٥د )زبح(. - 

 يًػري َكابٌ اؿصٍٛ ع٢ً فا٥د٠ )ضعس فا٥د٠ دا٥ٔ(. إقساضٗا - 

 عا٥د )زبح(. اضتجُازٖا بصٛز٠ َباغس٠ يف َػسٚعات ممًٛن١ يًبٓو ؼكل - 

فاألٚزام املاي١ٝ قد تٓداض  , باملداطسيهٔ ٜالسغ إٔ مجٝع فاالت ايتٛظٝف )االضتدداّ( ايطابل ذنسٖا تهٕٛ قاٛف١   

 أضعازٖا يف ايطٛم ٚايكسٚض اييت متٓح يًػري قد ٜعذص ايبعض عٔ ضدادٖا ٚاالضتجُازات املباغس٠ قد وكل بعطٗا خطا٥س. 
 

 : ٝٛي١ايتعازض بني ايسع١ٝ ٚايط  4

تتذطد يف إٔ األطساف اييت  -ٖٚٞ َا تعسف أٜطا مبعط١ً ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -قط١ٝ ايتعازض بني ايسع١ٝ ٚايطٝٛي١     

  .  تٛفس املٛازد يًبٓو ايتذازٟ هلِ َصاحل َتٓاقط١

 ٚميهٔ تٛضٝح ٖرا ايتٓاقض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  

,  ألْٗا ؼكل هلِ األَإ هلِ دزد١ عاي١ٝ َٔ ايطٝٛي١ايبٓو ايتذازٟ َٔ َصًشتِٗ إٔ  ٜٛفس  أصشاب املٛازد غري ايرات١ٝ -أ

 يهٔ يف ذات ايٛقت لد إٔ ايطٝٛي١ ال ؼكل عا٥د )زبح ايطٝٛي١ ٜطاٟٚ صاس(.

, يهٔ يف ذات ايٛقت لد  هلِ دزد١ عاي١ٝ َٔ ايسع١َٝٔ َصًشتِٗ إٔ  ٜٛفس ايبٓو ايتذازٟ  أصشاب املٛازد ايرات١ٝ -ب

 ب املداطس.إٔ ايسع١ٝ ػً

 ٖرا ايتعازض أٚ ٖرٙ املعط١ً ميهٔ ػطٝدٖا َٔ خ٬ٍ ايسضِ ايبٝاْٞ ايتايٞ:

 معضلة التعارض بين اعتبارات الربحية والسيولة
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  -ايتٛضٝح نُا ًٜٞ :

، ٜصاسبٗا دزد١  ايٛقت% . ٚ ي ْفظ 600تٛضح ضٝاض١ إداز١ٜ ٖدفٗا  ي املكاّ ا٭ٍٚ ؼكٝل دزد١ عاي١ٝ ددًا َٔ ايطٝٛي١ ا  ي ايػهٌ  Aايٓكط١ ا

                              ايطٝاض١ ؼكل زضا املٛدعني ٚايدا٥ٓني ٚ ي ذات ايٛقت ؼكل عدّ زضا امل٬ى.فٗرٙ  , عاي١ٝ ددًا َٔ ا٭َإ

  َعط١ً ايتعازض بني اعتبازات ايسع١ٝ ٚايطٝٛي١  

 

 

%  ٚ ي ْفظ ايٛقت ٜصاسبٗا دزد١ 600٭ٍٚ ؼكٝل دزد١ عاي١ٝ ددًا َٔ ايسع١ٝ اإداز١ٜ ٖدفٗا  ي املكاّ ا ضٝاض١ ي ايػهٌ تٛضح   Eايٓكط١ ا

 . ايطٝاض١ ؼكل زضا امل٬ى ٚعدّ زضا املٛدعنيفٗرٙ  , عاي١ٝ ددًا َٔ املداطس

 ايٓكط١ اB  75داْب ا ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني َٔ تػًٝب َصًش١ أصشابإداز١ٜ ٖدفٗا  ي ؼكٝل زضا ايطسفني، يهٔ َع  ض١ ي ايػهٌ تٛضح ضٝا %

 . ايطٝاض١ تعين ا٫مٝاش ٭سد ا٭طساف أصشاب املصاحل املتٓاقط١فٗرٙ  ,% زع١ٝ 25سطاب َصًش١ امل٬ى  ي اؾاْب اٯخس ا ٢عً ضٝٛي١ 

 ايٓكط١ اD  سطاب ٢عً % زع١ٝ 75داْب ا تػًٝب َصًش١ امل٬ى َٔ، يهٔ َع  ١ إداز١ٜ ٖدفٗا  ي ؼكٝل زضا ايطسفنيض ي ايػهٌ تٛضح ضٝا 

 . ايطٝاض١ تعين ا٫مٝاش ٭سد ا٭طساف أصشاب املصاحل املتٓاقط١فٗرٙ  ,% ضٝٛي١ 25َصًش١ أصشاب ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني  ي اؾاْب اٯخس ا

 ٍٚضايطٝا   ي ايػهٌ.  Cايٓكط١ اٖٚٛ َا ٜتشكل فكط عٓد  ,  ١ اإلداز١ٜ ٖدفٗا ٖرٙ املس٠ نطب زضا ايطسفني ٚيهٔ بكدز َتطا

 % زع١ٝ . 50ا % ضٝٛي١  َع ْصٝب امل٬ى متاًَا50، ٜتطاٟٚ ْصٝب أصشاب ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني ا ٜدًافعٓد ٖرٙ ايٓكط١ ؼد

 مالحظات هامة : 
 اآلتٞ: إ ىص مما ضبل عسض٘ َٚٓاقػت٘ ًن

  .)إٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜتِ تأضٝط٘ َٔ املٛازد ايرات١ٝ )أَٛاٍ املالى أٚ سكٛم املًه١ٝ 

 ُضتُسازٜت٘ َٔ املٛازد غري ايرات١ٝ  )أَٛاٍ أصشاب ايٛدا٥ع ٚأَٛاٍ ايدا٥ٓني(.أ إٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜتِ تػػًٝ٘ ٜٚط 

 إٔ ايطٝاض١ اإلداز١ٜ ايٓادش١ يًبٓو ايتذازٟ ٖٞ تًو اييت تطتطٝع إٔ ؽًل دزد١ عاي١ٝ َٔ  ٣ٚمبا إٔ ٖٓاى َكٛي١ تس

دٛدات(, فطٛف ْطتعسض فُٝا ايتٛافل بني ٖٝهٌ املٛازد )اـصّٛ/املطًٛبات( ٖٚٝهٌ االضتدداَات )األصٍٛ/املٛ

, ال ضُٝا ٚإٔ املٝصا١ْٝ تتطُٔ َٔ املؤغسات احملاضب١ٝ اييت ْطتطٝع َٔ خالهلا اؿهِ  ًٜٞ َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ضال١َ َٚتا١ْ  املسنص املايٞ يًبٓو. ٣ع٢ً َد
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  ( ٍنىناث ٍيزانيت اىبنل اىتجاري4)
 

 
  
  جاري( إدارة سالٍت ادلرمز ادلايل ىيبنل اىت3)

 , فالبد َٔ ايكٝاّ باملٗاّ ايتاي١ٝ:  يًتشكل َٔ ضال١َ املسنص املايٞ يًبٓو ايتذازٟ

 إداز٠ ضٝٛي١ ايبٓو.  -7

 إداز٠ زأع َاٍ ايبٓو.  -8

 إداز٠ أصٍٛ/َٛدٛدات  ايبٓو.  -9

 إداز٠ خصّٛ/َطًٛبات ايبٓو.  -:

 إداز٠ كاطس ايبٓو.  -;

 ٖرٙ اؾٛاْب اـُط١ َٛدٛد٠ بايهتاب(.  داز٠بإعٔ االعتبازات املتعًك١  ٢)تااصٌٝ أٚف

  ( ٍعايري جناح اىبنىك اىتجاريت5) 

 ٖٚرٙ املعاٜري تػٌُ اآلتٞ:  ,لاح ايبٓٛى ايتذاز١ٜ يف ؼكٝل أٖدافٗا ٣ٖٓاى ثالث١ َعاٜري ز٥ٝط١ٝ يتشدٜد َد

 اضتكساز ايطٝٛي١.  -7

 ايسع١ٝ.  -8

 اايتطٜٛل.  -9

                                                          يجالث١ َٛدٛد٠ بايهتاب(.عٔ ٖرٙ املعاٜري ا ٢)تااصٌٝ أٚف

 الخامسة.....انتهت المحاضرة 
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 : احملاضرة اىسادست

 اىبنىك: اىفصو اىثاني

 اىبنىك ادلتخصصت

 
 : ٍقذٍت (7)

 يعػسٜٔ( َكاز١ْ بٓػأ٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ دا٤ت ْػأ٠ ايبٓٛى املتدصص١ يف فرت٠ ش١َٝٓ َتأخس٠ ْطبٝا )تكسٜبا يف أٚا٥ٌ ايكسٕ ا

 )يف ايكسٕٚ ايٛضطٞ(.

  ٌُٜٛايطبب ايس٥ٝطٞ يًتاهري يف اْػا٤ بٓٛى َتدصص١ ٖٛ إٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ناْت تٛد٘ ايكدز األنرب َٔ َٛازدٖا يت

 ْػاط ايتذاز٠ )ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ(, فطال عٔ تكدِٜ اـدَات املصسف١ٝ املتعدد٠.

 ٌايبٓٛى ايتذاز١ٜ تستب عًٝ٘ سسَإ قطاعات اقتصاد١ٜ ٖا١َ ٚس١ٜٛٝ َٔ ايتٌُٜٛ املصسيف َجٌ: ايكطاع  ٖرا ايتٛد٘ َٔ قب

 ايصزاعٞ, ايكطاع ايصٓاعٞ ٚايكطاع ايعكازٟ. 

  َٔ املعًّٛ إٔ ايكطاعات ايطابل اإلغاز٠ إيٝٗا تعترب ايعُٛد اياكسٟ يًت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚؼتاز سطب طبٝعتٗا إيٞ منط

 األدٌ ٖٚٛ َا ال تٛفسٙ هلا ايبٓٛى ايتذاز١ٜ.  ايتٌُٜٛ طٌٜٛ

  تطٛز ٚاْتػاز ايبٓٛى املتدصص١ ع٢ً ْطام نبري نإ يف سكب١ اـُطٝٓٝات ٚايطتٝٓٝات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ عٓدَا

ؼصًت ايدٍٚ املطتعُس٠ يف أفسٜكٝا ٚآضٝا ٚأَسٜها ايالت١ٝٓٝ ع٢ً اضتكالهلا ايطٝاضٞ, سٝح ٚددت ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ 

ايدٍٚ أْٗا َطايب١ بتشكٝل َعدالت َتطازع١ َٔ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚصٛال إلضتكالهلا االقتصادٟ ٚايتدًص َٔ  ٖرٙ

 تبعٝتٗا القتصاد ايدٍٚ املطتعُس٠ )اقتصاد ايدٚي١ األّ(.

 ٝل تصأَ َع ٖرا اؿدخ ايطٝاضٞ دعاٟٚ َٔ داْب ايعدٜد َٔ املاهسٜٔ االقتصادٜني تٓادٟ بإٔ ايطبٌٝ األَجٌ يتشك

ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٖٛ اْػا٤ بٓٛى َتدصص١ تٛفس ايتٌُٜٛ يًكطاعات احملس١َٚ َٔ متٌٜٛ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ )ايصزاعٞ, 

 ايصٓاعٞ ٚايعكازٟ(. 

  طايبت ٖرٙ ايدعاٟٚ أٜطا إٔ تتٛيٞ ايدٚي١ شَاّ املبادز٠ يف ٖرا االػاٙ عٝح تكّٛ بٓاطٗا بتأضٝظ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى

ايالشّ هلا. ْٚتٝذ١ ملا ضبل أصبشت ايبٓٛى املتدصص١ تعسف ببٓٛى ايت١ُٝٓ ٚيف ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايدٍٚ  ٚتٛفري زأع املاٍ

 ناْت تتبع َٔ سٝح ًَهٝتٗا يًدٚي١ )يًكطاع ايعاّ (.

 : تعريف اىبنل ادلتخصص (8)

ايبٓٛى ع٢ً ايٓشٛ  اعتُادا ع٢ً اـًا١ٝ ايتازى١ٝ اييت مت ذنسٖا عٔ ايبٓٛى املتدصص١, ميهٔ تعسٜف ٖرا ايٓٛع َٔ

 ايتايٞ:

َٔ ضُٔ أٖداف٘.  ايسبحاالقتصاد١ٜ ٚقد ٜهٕٛ ؼكٝل  ايت١ُٝٓايبٓو املتدصص ٖٛ َؤضط١ َاي١ٝ ٚضٝط١ تطعٞ يتشكٝل 

ٜٚعتُد ايبٓو املتدصص يف املكاّ األٍٚ ع٢ً زأع َاي٘ ٚاالضتدا١ْ َٔ املؤضطات املاي١ٝ األخسٟ يهٞ ٜكّٛ بتكدِٜ ايكسٚض 

ا١ْٝ قصري٠ األدٌ ٚط١ًٜٛ األدٌ يتٌُٜٛ األْػط١ االضتجُاز١ٜ يف ايكطاع ايرٟ ٜتدصص يف متًٜٛ٘, عًُا ٚايتطٗٝالت اال٥تُ

 بأْ٘ يف نجري َٔ ايدٍٚ ال ٜطُح يًبٓٛى املتدصص١ بكبٍٛ ايٛدا٥ع اؾاز١ٜ َٔ اؾُٗٛز. 
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 : أنىاع اىبنىك ادلتخصصت (9)
 

 اٌثٕون اٌزساػٍح 

 

ٞ يف َكدَتٗا ْعسا ألٕ ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٜعتُد اقتصادٖا ع٢ً ايكطاع تعترب َٔ ايبٓٛى املتدصص١ ايسا٥د٠ ٚتأت

 ايصزاعٞ يف املكاّ األٍٚ. ٚفُٝا ًٜٞ اضتعساض يبعض االعتبازات املتعًك١ بايبٓٛى ايصزاع١ٝ:

 : اأ  تعسٜف ايبٓو ايصزاعٞ

ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ. ٚيف ايػايب تعطٞ ايبٓٛى  بػكٝ٘ ت١ُٝٓ ايكطاع ايصزاعٖٞٛ َؤضط١ ٚضاط١ َاي١ٝ َتدصص١ تٗدف إيٞ 

يف  -ايصزاع١ٝ األٚي١ٜٛ يػسا٥ح صػاز املٓتذني, بإعتباز أِْٗ ميجًٕٛ ايػايب١ٝ ايععُٞ يف ٖرا ايكطاع, سٝح ٜهٕٛ ٖؤال٤ 

ى قسَٕٚٛ َٔ اَها١ْٝ ايٛصٍٛ إيٞ ايتٌُٜٛ ايرٟ تكدَ٘ َؤضطات ايتٌُٜٛ ايسمس١ٝ ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص ايبٓٛ -ايعاد٠ 

 ايتذاز١ٜ.

 : اب  خصا٥ص ايبٓو ايصزاعٞ

 ٜتطِ ايبٓو ايصزاعٞ باـصا٥ص ايتاي١ٝ:

  َٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ األدٌ بٗدف االضتجُاز يف املػسٚعات اؾدٜد٠ )اقتٓا٤ األصٍٛ ألغساض االْتاز ايصزاعٞ( أٚ بٗدف

 ايتٛضع يف َػسٚعات قا١ُ٥.

 ٌٝزأع املاٍ ايعاٌَ( يف املػسٚعات اؾدٜد٠ أٚ املػسٚعات ايكا١ُ٥. َٓح ايتٌُٜٛ قصري طٌٜٛ األدٌ يتٛفري َتطًبات ايتػػ( 

 .ٜٜٔستبط َٓح ايتٌُٜٛ ايصزاعٞ بتكدِٜ خدَات االزغاد ايصزاعٞ يًُطتاٝدٜٔ َٔ ايتٌُٜٛ ٚنريو خدَات ايتطٜٛل ٚايتدص 

 ْقسبا َٔ ايػسا٥ح  ػاز اؾػسايف ياسٚع ايبٓٛى ايصزاع١ٝ يف املٓاطل ايسٜا١ٝ )بايكسٟ( يهٞ تهٕٛ أنجستٜرتنصاال

 املطتٗدف١ َٔ املصازعني.
 

 اٌثٕون اٌصٕاػٍح : 
 

 اأ  تعسٜف ايبٓو ايصٓاعٞ

ٚيف ايػايب, تعطٞ ايبٓٛى ايصٓاع١ٝ األٚي١ٜٛ يػسا٥ح  ايكطاع ايصٓاعٞ.ٖٛ َؤضط١ ٚضاط١ َاي١ٝ َتدصص١ تٗدف إيٞ ت١ُٝٓ 

ميجًٕٛ ايػايب١ٝ ايععُٞ يف ٖرا ايكطاع, سٝح ٜهٕٛ صػاز املٓتذني ٚاؿسفٝني )أصشاب ايصٓاعات ايصػري٠(, بإعتباز أِْٗ 

قسَٕٚٛ َٔ اَها١ْٝ ايٛصٍٛ إيٞ ايتٌُٜٛ ايرٟ تكدَ٘ َؤضطات ايتٌُٜٛ ايسمس١ٝ ٚع٢ً ٚد٘  -يف ايعاد٠  -ٖؤال٤ 

 اـصٛص ايبٓٛى ايتذاز١ٜ. ٜٚعٍٛ ع٢ً ايبٓٛى ايصٓاع١ٝ يف اسداخ دفع١ ق١ٜٛ يًت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ َٔ خالٍ تعصٜص عالقات

 ايرتبط/ايتػابو َابني ايكطاع ايصٓاعٞ ٚايكطاع ايصزاعٞ )دفع ع١ًُٝ ايتصٓٝع ايصزاعٞ(.

 اب  خصا٥ص ايبٓو ايصٓاعٞ

 ٜتطِ ايبٓو ايصٓاعٞ باـصا٥ص ايتاي١ٝ:

  ميٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ األدٌ بٗدف االضتجُاز )اقتٓا٤ األصٍٛ الغساض االْتاز ايصٓاعٞ( يف املػسٚعات اؾدٜد٠ أٚ بٗدف

 يف املػسٚعات ايكا١ُ٥. ايتٛضع

 .ميٓح ايتٌُٜٛ قصري طٌٜٛ األدٌ يػسض ايتػػٌٝ )زأع املاٍ ايعاٌَ( يف املػسٚعات اؾدٜد٠ أٚ املػسٚعات ايكا١ُ٥ 

  ميٓح ايتٌُٜٛ يًذٗات ايبشج١ٝ )اؾاَعات َٚسانص ايبشح ايعًُٞ( الدسا٤ ايبشٛخ ٚايدزاضات اييت تؤدٟ إيٞ تطٜٛس

 ملػهالت ايصٓاع١.قطاع ايصٓاع١ ٚتكدّ اؿًٍٛ 
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 ْػاز اؾػسايف ياسٚع ايبٓٛى ايصٓاع١ٝ يف املٓاطل اؿطس١ٜ يهٞ تهٕٛ أنجس قسبا َٔ ايػسا٥ح تٜرتنصاال

 املطتٗدف١ َٔ املصٓعني.
 

 اٌثٕون اٌؼماسٌح : 
 

 : تعسٜف ايبٓو ايعكازٟا أ   

أٚ يف اجملاٍ غري ايطهين  يف اجملاٍ ايطهين ت١ُٝٓ ايكطاع ايعكازٟٖٛ َؤضط١ ٚضاط١ َاي١ٝ َتدصص١ تٗدف إيٞ 

)يالغساض ايتذاز١ٜ(. ٚيف ايػايب, تعطٞ ايبٓٛى ايعكاز١ٜ األٚي١ٜٛ يًػسا٥ح قدد٠ٚ ايدخٌ َٔ املٛظاني ٚايعُاٍ, بإعتباز إٔ 

 ٖؤال٤ ال ميًهٕٛ املٛازد املاي١ٝ ايهاف١ٝ إلْػا٤ ايعكازات اييت وتادٕٛ إيٝٗا. ٚيف بعض األسٝإ تطاِٖ ايبٓٛى ايعكاز١ٜ يف

اْػا٤ َػسٚعات ايبٓٝات األضاض١ٝ عٔ طسٜل َػازن١ ايدٚي١ أٚ عٔ طسٜل تهٜٛٔ ؼاياات َاي١ٝ )قافغ أٚ صٓادٜل 

 اضتجُاز١ٜ( َع َؤضطات َاي١ٝ أخسٟ.

 : خصا٥ص ايبٓو ايعكازٟا ب   

 ٜتطِ ايبٓو ايعكازٟ باـصا٥ص ايتاي١ٝ:

 ايطهٔ أٚ يػسض االضتػالٍ االضتجُازٟ يف اجملاٍ  ميٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ األدٌ بٗدف  تػٝٝد املطانٔ اؾدٜد٠ يػسض

 ايتذازٟ أٚ ايصٓاعٞ أٚايصزاعٞ.

  ,ٟمتٓح ايتٌُٜٛ قصري األدٌ بٗدف ايصٝا١ْ ٚاعاد٠ ايتأٌٖٝ يًُباْٞ ايكا١ُ٥ يف ناف١ ايكطاعات )ضهين, ػاز

 صٓاعٞ, شزاعٞ(.

  املباغس يف قطاع ايبٓا٤ ٚايتػٝٝد َٔ خالٍ غسنات ممًٛن١ هلا عٔ أصبشت ايبٓٛى ايعكاز١ٜ َؤخسا تكّٛ باالضتجُاز

طسٜل اْػا٤ اجملُعات يألغساض ايطه١ٝٓ ٚبٝعٗا عٔ طسٜل ايتٌُٜٛ اإلهازٟ أٚ اْػا٤ املباْٞ  ايتذاز١ٜ )يف األضٛام( 

 أٚ َباْٞ ايآادم ٚاملٓتذعات ايطٝاس١ٝ ٚخالفٗا َٔ املباْٞ يالضتدداَات األخسٟ.
 

 ّاستٕون االستث : 
 

 : تعسٜف بٓو ا٫ضتجُازا أ   

ٚتطُٞ أّٜطا ببٓٛى األعُاٍ. املعسٚف عٔ ٖرا  فاٍ االضتجُاز املايٖٞٛ َؤضط١ ٚضاط١ َاي١ٝ َتدصص١ بدزد١ نبري٠ يف 

ايٓٛع َٔ ايبٓٛى بأْٗا ال تكبٌ ايٛدا٥ع, ٚيهٓٗا تعٌُ يف فاٍ ايٛضاط١ يف األضِٗ ٚغسا٤ ايطٓدات )اؿه١َٝٛ ٚغري 

(, ٚتهٜٛٔ قافغ االضتجُاز ٚايصٓادٜل االضتجُــاز١ٜ. ٚع٢ً صعٝد آخس, املعسٚف عٔ بٓٛى االضتجُاز بأْٗا ال اؿه١َٝٛ

تكــدّ ايكــسٚض املدتًاــ١. َٚٔ سٝح َٛازدٖا, تعتُد بٓٛى االضتجُاز بصا١ أضاض١ٝ ع٢ً سذِ زأع َاهلا, ٚإٕ استادت إ ى 

 ١. ايطٝٛي١ تًذأ إ ى االقرتاض َٔ ايبٓٛى ايتذازٜ
 

 : خصا٥ص بٓو ا٫ضتجُازاب  

 ٜتطِ بٓو ا٫ضتجُاز باـصا٥ص ايتاي١ٝ:

  تٓػط ٖرٙ ايبٓٛى يف ايطٛم األٚي١ٝ )ضٛم اإلصداز( ٚايطٛم ايجا١ْٜٛ )ضٛم ايتداٍٚ(. ٚيريو تعترب ١٦ٖٝ ايطٛم املاي١ٝ

 ٖٞ َسدع١ٝ بٓو االضتجُاز.

 ز إ ى األَٛاٍ ايٓكد١ٜ يصٜاد٠ قدزتٗا اإلْتاد١ٝ ٚنريو تكّٛ مبعا١ْٚ زداٍ األعُاٍ ٚايػسنات ايصٓاع١ٝ اييت ؼتا

 شٜاد٠ قدزاتِٗ يف فاٍ االضتجُاز املايٞ.
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 ( ف١٦ زداٍ األعُاٍ( ٚتتٛاسد يف املسانص اؿطس١ٜ ايهبري٠ )ايعٛاصِ ٖٞ تسنص يف تعاَالتٗا ع٢ً ف١٦ قدٚد

 فسٚع نجري٠(.املاي١ٝ(. ٚاملعسٚف عٓٗا أْٗا قدٚد٠ االْتػاز اؾػسايف )يٝطت يدٜٗا 

 .تكدّ االضتػازات املتعًك١ بإعاد٠ ٖٝه١ً ايػسنات ٚايدَر ٚاالضتشٛاذ ٚاـصدص١ 

 :اىبنىك اىشاٍيت (:)

ٚذيو َٔ خالٍ االضتعا١ْ بتعسٜف ايبٓو  فُٝا ًٜٞ ضٓشاٍٚ ايتُٝٝص بني ايبٓو ايػاٌَ ٚايبٓو ايتذازٟ ٚايبٓو املتدصص,

 ايػاٌَ ٚايرٟ ٜٓص ع٢ً اآلتٞ:

َٔ خالٍ تكدِٜ ايكسٚض ٚايتطٗٝالت اال٥تُا١ْٝ قصري٠ األدٌ  ايسبحؤضط١ َاي١ٝ ٚضٝط١ تطعٞ يتشكٝل ايبٓو ايػاٌَ ٖٛ َ

ٚط١ًٜٛ األدٌ يتٌُٜٛ ناف١ األْػط١ االضتجُاز١ٜ يف كتًف ايكطاعات االقتصاد١ٜ )ايصزاع١, ايصٓاع١ ٚاـدَات(, فطال عٔ 

إذٕ ٜكّٛ بٛظا٥ف ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚٚظا٥ف ايبٓٛى املتدصص١ َعا. قٝاَ٘ بتكدِٜ غيت أْٛاع اـدَات املصسف١ٝ. فايبٓو ايػاٌَ 

 ٚيريو, ٜتعني ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى إٔ ٜتُتع بسأع َاٍ قٟٛ إيٞ داْب اعتُادٙ ع٢ً ٚدا٥ع اؾُٗٛز.

 

 

 السادسة.....انتهت المحاضرة 
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 : اىبنىك/  اىفصو اىثاني:  احملاضرة اىسابعت
 (6ٍيت )اىبنىك اإلسال 

 ( ٍقذٍت6) 

   ِٝتعترب ايبٓٛى االضال١َٝ َٔ املؤضطات املاي١ٝ سدٜج١ ايٓػأ٠ ٚاييت هلا طبٝع١ خاص١ ٚممٝص٠, ْعسا يهْٛٗا تًتصّ بتعاي

 ايدٜٔ اإلضالَٞ.

 ٤َبادٟتهتطب ايبٓٛى صا١ نْٛٗا إضال١َٝ, فالبد إٔ ٜتٛافل تأضٝطٗا ٜٚتٛافل ْػاطٗا )عًُٝاتٗا ايتػػ١ًٝٝ( َع  ٢ست 

يف فاٍ املعاَالت املاي١ٝ ٚفاٍ نطب املاٍ املطتُد٠ أضاضا َٔ ايهتاب ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚاعُاٍ  سٜع١ اإلضال١َٝايػ

 ايكٝاع ٚاالدتٗاد. 

  ايسنٝص٠ األضاض١ٝ اييت تعتُد عًٝٗا ايبٓٛى اإلضال١َٝ يف  صٝؼ املعاَالت اإلضال١َٝبٓا٤ّ ع٢ً َا ضبل ذنسٙ, تعترب ٖٞ

 د١ٗ ٚيف فاٍ اضتدداَات املٛازد اييت تكّٛ بإضتكطابٗا َٔ د١ٗ أخسٟ.  فاٍ اضتكطاب املٛازد َٔ

 ( نشأة وتطىر اىبنىك اإلسالٍيت2)

 َست ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى اإلض١َٝ٬  ي غهًٗا اؿدٜح بج٬ث١ َساسٌ ز٥ٝط١ٝ ميهٔ تفصًٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 
 

  ِشحٍح اٌّثادساخ اٌفشدٌح :-  
 ادزات ايتاي١ٝ:غٗدت ٖرٙ ايفرت٠ اْط٬م املب

  ّمبايٝصٜا. 6930َبادز٠ اْػا٤ صٓادٜل ادخاز بدٕٚ فا٥د٠ يف عا 

  ّيف ايبانطتإ. 6950َبادز٠ ثا١ْٝ إلْػا٤ صٓادٜل ادخاز بدٕٚ فا٥د٠ يف عا 

  َّصس مبٝت غُس )قافع١ ايدق١ًٝٗ(. 6914َبادز٠ ثايج١ بٓٛى االدخاز احمل١ًٝ )بٓٛى بدٕٚ فٛا٥د( يف عا 

١ٝ مت ٚقف َطريتٗا ً, فعًٞ ضبٌٝ املجاٍ لد إٔ َبادز٠ بٓٛى االدخاز احمل١ مل ٜهتب هلا االضتُساز طٜٛالاملبادزات ايجالث

 ألضباب ضٝاض١ٝ اْتٗت باضتٝال٤ ايدٚي١ عًٝٗا ٚؼًٜٛٗا إيٞ بٓٛى تعٌُ باٛا٥د ؼت اضِ بٓو ْاصس االدتُاعٞ.
 

 ًِشحٍح اٌؼًّ اٌّصشفً اٌجّاػ  :-  
ُاع يٛشزا٤ َاي١ٝ ايدٍٚ اإلض١َٝ٬ ٚايرٟ مت فٝ٘ عسض أٚزام ع١ًُٝ تتطُٔ َكرتسات سٍٛ منٛذز ضبكت ٖرٙ املسس١ً عكد ادت

 يفرت٠ ايتطٛزات ايتاي١ٝ:اايبٓو اإلض٬َٞ. ٚبعد ذيو غٗدت ٖرٙ 

  ّاْػا٤ بٓو ايت١ُٝٓ اإلضالَٞ )دد٠( باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚنريو اْػا٤ بٓو دبٞ االضالَٞ بدٚي١ 6975ايعا :

 زات ايعسب١ٝ املتشد٠, عًُا بإٔ األٍٚ ممًٛى ؿهَٛات دٍٚ َٓع١ُ املؤمتس اإلضالَٞ ٚايجاْٞ يًكطاع اـاص.األَا

  ّاْػا٤ بٝت ايتٌُٜٛ اإلضالَٞ يف دٚي١ ايهٜٛت.6977ايعا : 

  ّدٍٚ : اْػا٤ بٓو فٝصٌ االضالَٞ ايطٛداْٞ )ايطٛدإ( ٚثِ اْػا٤ بٓٛى ْعري٠ ؼٌُ اضِ فٝصٌ اإلضالَٞ يف 6978ايعا

 َجٌ: َصس, تسنٝا, ايبشسٜٔ, االزدٕ.
 

 ِشحٍح أتشاس اٌثٕون اإلسالٍِح  :-  
 َٚٔ أبسش ايتطٛزات اي ي غٗدتٗا ٖرٙ املسس١ً َا ًٜٞ:

  ّاْػا٤ بٓو باضِ بإ أَسٜها  االضالَٞ يف األزدٓتني.6980ايعا : 

  ّاْػا٤ بٓو باضِ بٝت ايتٌُٜٛ االضالَٞ يف الًرتا.6982ايعا : 
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  ّغٗدت ٖرٙ املسس١ً اْتػازا ٚاضعا يًبٓٛى اإلضال١َٝ يف كتًف دٍٚ ايعامل اإلضال١َٝ ٚغري 6984َٔ ايعا :

 دٚي١ 90بٓو ٚغسن١ إضال١َٝ يف أنجس َٔ  350إيٞ ٚدٛد  2062اإلضال١َٝ. ٚتػري اسصا٥ٝات عاّ 

 ٚتتطِ باٯتٞ: 

  ٞ2065تسيٕٝٛ دٚالز يف  4تسيٕٝٛ دٚالز ٜتٛقع  إٔ ٜستاع إيٞ سدٚد  5 6ٜكدز سذِ َعاَالتٗا عٛاي. 

 43 %  .امجايٞ أصٛهلا يف اـًٝر َٔ 

 .أغهاٍ ايتٛادد يف كتًف دٍٚ ايعامل: ايٓعاّ غاٌَ, ايٓعاّ املصدٚز )ايجٓا٥ٞ( ْٚعاّ ايٓٛافر أٚ اياسٚع 
 

 ( ادلبادئ اىتي حتنٌ طبيعت عَو اىبنىك اإلسالٍيت4)

 ١َٝ. ٚتتُجٌ ٖرٙ املباد٨  ي اٯتٞ:تٛدد ث٬ث١ َباد٨ ٖا١َ ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓٛى اإلض٬

 اياسم ٜعترب ٖٛ  يًسبامبعين ؼسِٜ ايتعاٌَ بطعس اياا٥د٠ أخرا ٚعطا٤ا. ٖٚرا ايتشسِٜ  :ؼسِٜ ايتعاٌَ بايسبا

 بني ايبٓٛى اإلضال١َٝ ٚايبٓٛى غري اإلضال١َٝ )ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ(. اؾٖٛسٟ

 :ييت ػسٜٗا ايبٓٛى اإلضال١َٝ َع ايػري.مبعين ؼسِٜ ايػؼ يف مجٝع املعاَالت ا ؼسِٜ ايػسز 

 املػازن١ يف املداطس( اضتٓادا ع٢ً ايكاعد٠ اياك١ٝٗ اييت تٓص ع٢ً ايػِٓ  اباس١ املػازن١  ي ايسبح ٠اـطاز٠(

 بايػسّ أٚ ايطُإ باـساز.
 

 ( صيغ ادلعاٍالث اإلسالٍيت3)

َٔ نٌ فُٛع١ عدد َٔ ايعكٛد املدصص١ جملاالت  ميهٔ تكطِٝ ٖرٙ ايصٝؼ إيٞ أزبع١ فُٛعات ز٥ٝط١ٝ َٔ ايصٝؼ ٚتتاسع

 ٚاضتدداَات كتًا١. ٚفُٝا ًٜٞ ٚصف َٛدص هلرٙ اجملُٛعات األزبع١:

 

  )صٍغ اٌّشاسواخ )اٌششواخ : 

 

 ٜٓدزز ؼت ٖرٙ ايصٝؼ أزبع١ أْٛاع َٔ ايعكٛد, تػٌُ:

 عكد املػازن١. -

 عكد املطازب١. -

 عكد املصازع١. -

 .عكد املطاقا٠ -

 غسح َٛدص يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ٖرٙ ايعكٛد: فُٝا ًٜٞ

 : اأ  عكد املػازن١

o  عكد َػازن١ يف املاٍ )َاٍ + َاٍ(, عٝح ٜطاِٖ نٌ طسف َٔ أطساف ايعكد ظص٤ َٔ َٔ زأع املاٍ ال ٖٛٚ

ٜػرتط ايتطاٟٚ يف األْصب١ بني أطساف ايػسان١. ٚيف ساي١ ؼكٝل ايسبح ٜتِ تٛشٜع١ عطب ْطب١ سص١ نٌ غسٜو 

 املاٍ ٚنريو األَس يف ساي١ ؼكل اـطاز٠. يف زأع

o  ميهٔ يًبٓو اإلضالَٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها باملاٍ َع طسف آخس أٚ فُٛع١ َٔ ايػسنا٤. ٚيف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜٛدد

 ْٛعني َٔ املػازن١:

 املػازن١ ايدا١ُ٥ ٖٚٞ اييت تعٌ فٝٗا أْصب١ أطساف املػازن١ ثابت١ ٚال تتػري. :أٚهلُا 
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 املتٓاقص١ أٚاملٓت١ٝٗ بايتًُٝو. ٖٚٞ اييت ٜكّٛ مبٛدبٗا أسد أطساف املػازن١ بػسا٤  املػازن١ :ثاُْٝٗا

ْصٝب ايػسٜو اآلخس تدزهٝا سيت ىسز ايػسٜو ايرٟ باع ْصٝب٘ ٚتؤٍٚ ًَه١ٝ املػسٚع بايهاٌَ يًػسٜو 

 ايرٟ قاّ بػسا٤ ْصٝٝب ايػسٜو اآلخس.

 : اب  عكد املطازب١

o ملاٍ ٚال ميًو اـرب٠ ف٢ تػػًٝ٘ ٚاضتجُازٙ ٖٚرا ٜط٢ُ )زب املاٍ( ٚايطسف اآلخس ٖٚٛ عكد بني طسفني أسدُٖا ميًو ا

 يدٜ٘ اـرب٠ ف٢ ايعٌُ أٚ تػػٌٝ األَٛاٍ ف٢ األضٛام ٚيهٓ٘ ال ميًو املاٍ ٖٚرا ٜط٢ُ باملطازب بعًُ٘ )َاٍ + عٌُ(. 

o ح ٜكطِ بُٝٓٗا بٓطب١ َع١ًَٛ غا٥ع١ ف٢ ٜتال زب املاٍ َع صاسب ايعٌُ )املطازب( ع٢ً إٔ ٜعطٝ٘ َااًل ٜطتجُسٙ ي٘ ٚايسب

ايسبح ٚيٝظ َٔ زأع املاٍ. أَا اـطاز٠ فإٕ سدثت, فٝتشًُٗا زب املاٍ ٚسدٙ ٜٚتشٌُ ايعاٌَ ف٢ املاٍ خطاز٠ دٗـدٙ 

ٚعدّ سصٛي٘ ع٢ً عا٥د, ٖرا إذا مل ٜهٔ املطازب بعًُ٘ َكصسًا أٚ أٌُٖ ف٢ عًُ٘ ع٢ً مٛ تطبب ف٢ ؼكٝل 

املاٍ أٚ بعط٘, أَا إذا نإ َكصسًا ٚثبت عًٝ٘ ذيو فٗٛ ٜطُٔ تًو اـطاز٠ ايت٢ ؼككت ٚال اـطاز٠ أٚ ٖالى زأع 

 غ٧ ع٢ً زب املاٍ. 

o .ميهٔ يًبٓو اإلضالَٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها باملاٍ َع طسف آخس أٚ فُٛع١ غسٜها بايعٌُ )َطازب( أٚ ايعهظ 

o  :يف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜٛدد ْٛعني َٔ املطازب١ 

 ١ املكٝد٠:املطازب :أٚهلُا - 

 ٚمبٛدبٗا ودد زب املاٍ يًُطازب فاٍ َعني أٚ ْػاط َعني يٝطتددّ فٝ٘ زأع َاٍ املطازب١. 

 املطازب١ املطًك١: :ثاُْٝٗا - 

 ٚمبٛدبٗا ٜرتى زب املاٍ اؿس١ٜ يًُطازب يف اختٝاز ايٓػاط ايرٟ ٜطتددّ فٝ٘ زأع َاٍ املطازب١.
  

 : از  عكد املصازع١

o دُٖا ميًو املاٍ ٚايطسف اآلخس ميًو أزض صاؿ١ يًصزاع١ )َاٍ + أزض(. ٚيريو فٗٞ عباز٠ ٖٚٛ عكد بني طسفني أس

ََٔ ٜصزعٗا أٚ ٜعٌُ عًٝٗا, ٜٚكَٛإ باقتطاّ ايصزع أٚ احملاصٌٝ ٚايجُاز بُٝٓٗا, ع٢ً  عٔ دفع األزض َٔ َايهٗا إ ى 

 إٔ ٜتشٌُ ايطسفإ املداطس

o ع١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ميهٔ يًبٓو اإلضالَٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها يف املصاز 

َُجًِّ٘ ايبٓو اإلضالَٞ باعتبازٙ َكدّ ايتٌُٜٛ املطًٛب يًُصازع١.  ايطسف ا٭ٍٚ: - ُٜ 

َُجًِّ٘ صاسب األزض ايرٟ وتاز إ ى متٌٜٛ.  ايطسف ايجاْٞ: - ُٜ 
 

 : اد  عكد املطاقا٠

o صاسب بطتإ ٚطسف آخس ٜكّٛ ع٢ً  ُتعَترب امُلطاَقا٠ ّْٛعا َتدصِّّصا َٔ "املػازن١" يف ايكطاع ايصزاعٞ بني طسفني

ضكٞ ايٓدٌٝ ٚايهسّ َٚصًشتٗا, ٜٚهٕٛ ي٘ َٔ زٜعٗا دص٤ َعًّٛ )بطتإ + متٌٜٛ يعًُٝات ايسٟ(. ٚايبٓو اإلضالَٞ 

 ميهٔ إٔ طسفا غسٜها يف عكد املطاقا٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

َُجًِّ٘ ايبٓو اإلضالَٞ ايرٟ ٜكّٛ بتٌُٜٛ َػسٚعات َٝاٙ ا ايطسف ا٭ٍٚ: - يػسب, أٚ َػسٚعات ايسٟ ٚاضتصالح ُٜ

َِّ إداز٠ َػسٚعات املٝاٙ ٚايسٟ.  األزاضٞ؛ يصزاعتٗا ٚتطٜٛسٖا باضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١, َٚٔ َث

َُجًِّ٘ صاسب ايبطتإ أٚ ايػسٜو ايكا٥ِ عًٝ٘ بايطكٞ ٚاملٛاال٠ غدَت٘ ست٢ تٓطر ايجُاز. ايطسف ايجاْٞ: - ُٜ  
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 صٍغ اٌثٍوع : 
 

 ٙ ايصٝؼ ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايعكٛد، تػٌُ:ٜٓدزز ؼت ٖر

 عكد بٝع املساع١. -

 عكد بٝع ايطًِ. -

 عكد بٝع االضتصٓاع. -

 فُٝا ًٜٞ غسح َٛدص يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ٖرٙ ايعكٛد:

 : اأ  عكد بٝع املساع١

o ٜٛضح تهًا١  ٜكّٛ ٖرا ايعكد أضاضا ع٢ً فهس٠ ايبٝع اآلدٌ أٚ ايبٝع بايتكطٝط, سٝح إٔ عكد غسا٤ ايطًع١ املبٝع١

ايػسا٤ اياع١ًٝ ٜٚطٝف إيٝ٘ ايبٓو َبًػًا ٜصٜد عًٝ٘ باالتاام َع املػرت٣ ع٢ً تًو ايصٜاد٠ ٢ٖٚ متجٌ زبح ايبٓو ف٢ ٖرٙ 

 ايصاك١ )ضًع١ َكابٌ َاٍ(. 

o  املعًّٛ إٔ ايبٓو اإلضالَٞ يف ٖرٙ املعا١ًَ ٜكّٛ بدٚز ايتادس )صاسب ايطًع١(, سٝح ٜكّٛ بتٛضٝح ايتهًا١ اياع١ًٝ

َبًؼ ايسبح املتال عًٝ٘ ٚاير٣ ٜطاف يك١ُٝ ايطًع١ يتشدٜد مثٔ ايبٝع اإلمجا ى اير٣ ٜتشًُ٘ ايعٌُٝ أٚ ايصبٕٛ ٚ

 )املػرت٣(.

o  :يف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜأخر ٖرا ايعكد غهًني 

ايبٝع املطًل )ايعادٟ(, سٝح ايطًع يف سٛش٠ ايبٓو ٜٚكّٛ بعسضٗا يًبٝع بايتكطٝط ع٢ً َٔ ٜسغب يف   :أٚهلُا - 

 غسا٥ٗا.

ايبٝع يآلَس بايػسا٤, سٝح ٜأَس ايعٌُٝ ايبٓو بػسا٤ ضًع١ َع١ٓٝ ٜسغب ٖرا ايعٌُٝ يف غسا٥ٗا. ٚإذا قاّ  ثاُْٝٗا: - 

ايبٓو بػسا٤ ايطًع١ باياعٌ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات ايعٌُٝ ىطس ايبٓو ايعٌُٝ طايب ايػسا٤ بتٛافس ٖرٙ ايطًع١ يدٜ٘ يه٢ 

ؼسٜس عكد ايبٝع ايٓٗا٢٥ اير٣ مبٛدب٘ تٓتكٌ ًَه١ٝ ايطًع١ املبٝع١ إ ى ايعٌُٝ,  وطس الضتالَٗا. ٚعٓد االضتالّ ٜتِ

  ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ايتصاّ ايعٌُٝ بطداد مثٔ ايبٝع يًبٓو ع٢ً أقطاط ٜتِ االتاام عًٝٗا.
 

 : اب  عكد بٝع ايطًِ

o ٚغري َػاٖد٠ يًُػرت٣  عسف باضِ عكد ايطًِ أٚ عكد ايطًف, ٖٚٛ بٝع ٜكع ع٢ً ضًع١ غري َٛدٛد٠ ٚقت ايتعاقد

ٚيهٔ ٚدٛدٖا ممهٔ ف٢ ايصَٔ املطتكبٌ َجٌ بٝع ايتُس ٚايكُح ٚاألزش ٚاير٣ مل ٜأت بعد ٚقت سصادٙ ٚمجع٘, ع٢ً 

إٔ ٜتِ تطًِٝ ايجُٔ يًبا٥ع ٚقت ابساّ ايعكد. فعكد ايطًِ ٖٛ بٝع آدٌ بعادٌ )ٜكدّ فٝ٘ ايجُٔ ٜٚؤخس املبٝع(. ٚيريو 

ايت٢ تٗدف ف٢ املكاّ األٍٚ إ ى اؾد١ٜ َع إَها١ْٝ تطًِٝ ايطًع١ املبٝع١ ٚفكًا  أسٝط ٖرا ايعكد ببعض ايكٝٛد

 يًُٛاصاات املتال عًٝٗا )َاٍ َكابٌ ضًع١(.

o  ٍٛيف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜكّٛ ايبٓو اإلضالَٞ بدٚز املػرتٟ ضٛا٤ َٔ َصازع أٚ َٔ َصٓع يٝكّٛ بإعاد٠ بٝعٗا بعد اؿص

 عًٝٗا.

 : از  عكد بٝع ا٫ضتصٓاع

o ٖٚ ٚعكد َع صاْع ع٢ً غسا٤ َا ضٝتِ صٓع٘ َٔ ضًع١ قدد٠ املٛاصاات نايػبابٝو أٚ األبٛاب أٚ ايعكازات أ ٛ

ايطأ أٚ ايطا٥سات ٚخالفٗا. ٖٚٛ أضاع يهجري َٔ عكٛد بٝع ايطًع ايت٢ تتِ ع٢ً ٖرٙ ايصٛز٠ ف٢ عاملٓا ايّٝٛ, ٜٚتِ 



PRINCE     هـ                                   6341ام محمد الليثي الدكتور / عص       -     مادة : النقود والبنوك  
40 

بني طسف٢ ايعكد َع دفع ناٌَ ايجُٔ أٚ بعط٘ ٚتأدٌٝ بعط٘  تطًِٝ ايطًع١ ف٢ شَٓٗا املطتكبٌ بٓا٤ ع٢ً االتاام املربّ

 إ ى سني اضتالّ ايطًع١ املصٓع١ )تصٓٝع ضًع١ َكابٌ َاٍ(. 

o  ًُ٘ٝيف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜكّٛ ايبٓو اإلضالَٞ بايتعاقد َع َٔ ٖٛ َتدصص يف صٓاع١ أٚ اْتاز ضًع١ َع١ٓٝ يصاحل ع

 )املػرتٟ( يف َكابٌ زبح َعًّٛ.
 

 و اٌتأجٍشصٍغ االجاسج أ : 
 

o  عكد اإلداز٠ ٖٛ َٔ ايعكٛد ايػسع١ٝ املع١ًَٛ اييت تتعاٌَ بٗا ايبٓٛى اإلضال١َٝ. ٚأضاع ٖرا ايعكد ٖٛ بٝع ملٓافع

األغٝا٤ َع بكا٤ أصٛهلا ف٢ ًَه١ٝ ايبٓو )تكدِٜ َٓاع١ َكابٌ َاٍ(. أ٣ أْ٘ مبٛدب عكد اإلداز٠ ٜبٝع َايو األصٌ 

صٌ ٚتعٌ ًَه١ٝ ايسقب١ يًبا٥ع ٚذيو َكابٌ أدس ٜدفع٘ املطتأدس يألصٌ اير٣ َٓاعت٘ أٚ اـد١َ املٓٛط١ بريو األ

 اضتأدسٙ ٜتال عًٝ٘ بني ايطسفني ٚذيو ف٢ خالٍ َد٠ َع١ًَٛ ٢ٖ َد٠ اإلداز٠ يألصٌ. 

o  باْتٗا٤ املد٠ ٜعٛد األصٌ إ ى َايه٘ ٚاير٣ ميًو بعد ذيو اؿل يف إٔ ٜؤدسٙ إ ى أ٣ د١ٗ أخس٣, ٖٚٛ َا ٜعسف

 داز٠ ايعاد١ٜ أٚ ايتػػ١ًٝٝ.بأضًٛب اال

o  نُا هٛش ملايو األصٌ ٜبٝع٘ ضٛا٤ يًذ١ٗ املطتأدس٠ يألصٌ ابتدا٤ أٚ ألٟ د١ٗ أخس٣, ٖٚٛ َا ٜعسف  بأضًٛب اإلهاز

 املٓت٢ٗ بايتًُٝو.
 

 ْصٍغ اٌذٌو : 
 

o ٚع٢ً  ٚتٓشصس يف عكد ايكسض اؿطٔ, ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ َٓش٘ يًػري َع اضرتداد أصٌ املبًؼ فكط دفع١ ٚاسد٠ أ

 أقطاط ٚدٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً عٛا٥د يف غهٌ فٛا٥د أٚ يف غهٌ أزباح.

o  يف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜكّٛ ايبٓو اإلضالَٞ بتكدِٜ ٖرا ايٓٛع َٔ ايكسٚض أَا يف اطاز سص١َ َٔ ايعكٛد أٚ َٔ باب

 الَٞ.املط٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ ألٕ ايتٛضع يف ايتٌُٜٛ بايكسض اؿطٔ ٜكًٌ َٔ ايسع١ٝ ايتذاز١ٜ يًبٓو اإلض
 

 ( تعريف اىبنل اإلسالٍي5)

  تأضٝطا ع٢ً َا ضبل عسض٘ َٔ َباد٨ ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓو اإلضالَٞ َٚا ضبل تاصًٝ٘ سٍٛ صٝؼ املعاَالت

 اإلضال١َٝ, ميهٔ تعسٜف ايبٓو اإلضالَٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:
 

يف مجٝع َعاَالتٗا ايبٓو اإلضالَٞ ٖٛ َؤضط١ ٚضاط١ َاي١ٝ تًتصّ بتطبٝل أسهاّ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ 

املصسف١ٝ ٚاالضتجُاز١ٜ َٚٔ خالٍ تطبٝل َاّٗٛ ايٛضاط١ املاي١ٝ ايكا٥ِ بصا١ أضاض١ٝ عًٞ َبدأ املػازن١ يف 

 ايسبح أٚ اـطاز٠, َٚٔ خالٍ إطاز ايٛناي١ بٓٛعٝٗا ايعا١َ ٚاـاص١.

 

 السابعة.....انتهت المحاضرة 
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 احملاضرة اىثاٍنت

 (2اىبنىك اإلسالٍيت )  : اىبنىك:  ىثانياىفصو ا

  -:  ( ٍقذٍت6)

تعسفٓا  ي احملاضس٠ ايطابك١ ع٢ً ث٬ث١ َٛضٛعات ٖا١َ تتعًل بفِٗ َطأي١ اْػا٤ ٚتأضٝظ ايبٓٛى اإلض١َٝ٬، سٝح  

 تعسفٓا  ي ٖرا ايطٝام ع٢ً اٯتٞ:

 .املباد٨ اي ي ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓٛى اإلض١َٝ٬ 

 .صٝؼ املعا٬َت اإلض١َٝ٬ 

 . تعسٜف ايبٓٛى اإلض١َٝ٬ اصاسب ايسضاي١ املصدٚد١ 

اضتهُا٫ هلرا املٛضٛع، ضٓشاٍٚ  ي ٖرٙ احملاضس٠ ايتعسف ع٢ً َٛضٛعات تتعًل باؾٛاْب ايتػػ١ًٝٝ يًبٓٛى اإلض١َٝ٬.  

 ٚتػٌُ ٖرٙ املٛضٛعات اٯتٞ:

 املٛازد بايبٓٛى اإلض١َٝ٬.

 ا٫ضتدداَات بايبٓٛى اإلض١َٝ٬.

 ض٬َٞ َكاز١ْ بٛظا٥ف ايبٓو ايتذازٟ.ٚظا٥ف ايبٓو اإل

 -:  ( ادلىارد باىبنىك اإلسالٍيت2)

  ٞعٓد سدٜجٓا عٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ، مت تعسٜف املٛازد بأْٗا مجٝع َصادز ا٭َٛاٍ اي ي تسد إيٞ خص١ٜٓ ايبٓو ٚتصبح َتاس١ يدٜ٘ يه

 عس أصشاب ٖرٙ املٛازد. ٜٛدٗٗا ي٬ضتدداَات املدتًف١ عٝح تعٛد بايٓفع ٚؼكل املصًش١ َٔ ٚد١ٗ ْ

  َٞإيٞ ْٛعني: -نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يٓعريٙ ايبٓو ايتذازٟ  -تٓكطِ َٛازد ايبٓو اإلض٬ 

 املٛازد ايرات١ٝ اايداخ١ًٝ .  7

 املٛازد غري ايرات١ٝ ااـازد١ٝ .  8

 ي ي تػهٌ ٖرٙ املٛزاد اٖٝهٌ أٚ ؽًتف َٛزاد ايبٓو اإلض٬َٞ عٔ املٛازد املتاس١ يد٣ ايبٓو ايتذازٟ َٔ سٝح ايبٓٛد ٚاملهْٛات ا

 تسنٝب١ املٛازد ، ٖٚٛ ا٭َس ايرٟ ضٝتطح يٓا دًٝا عٓد اؿدٜح بػهٌ َفصٌ عٔ ٖرٙ ايبٓٛد ٚاملهْٛات. 
 

  -:  اٌّواسد اٌزاتٍح (1
 

 :بطسٜك١ َػاب١ٗ يًبٓو ايتذازٟ، تتطُٔ املٛازد ايرات١ٝ يًبٓو اإلض٬َٞ َصدزٜٔ أضاضٝني، ُٖا 

 ٜ عسف بأَٛاٍ أصشاب سكٛم املًه١ٝ، سٝح ٜكّٛ ٖ٪٤٫ بتٛفري زأع َاٍ ايبٓو، ٚايرٟ عاد٠ َا ٜتِ أَٛاٍ امل٪ضطني أٚ َا

ايتٛضع  ي ْػاط٘، ٜكّٛ بصٜاد٠  - ي املطتكبٌ  -اضتػ٬ي٘  ي ايصسف ع٢ً َتطًبات ايتاضٝظ. ٚإذا أزاد ايبٓو اإلض٬َٞ 

 زأع املاٍ.

  . ا٫ستٝاطٞ اكصص ا٭زباح غري املٛشع١ 

 ٖ٬ى ٚصا ي املٛدٛدات ايجابت١.كصصات ا٫ 

  خ٬فا يًبٓو ايتذازٟ، ٜٓتعس إٔ تػهٌ َٛازد ايبٓو اإلض٬َٞ ايرات١ٝ ْطب١ أنرب َٔ تًو ايٓطب١ اي ي يدٟ ايبٓو ايتذازٟ َٔ مج١ً

 % .25% إيٞ 20َا بني  -عاد٠  -َٛازدٙ اترتاٚح ٖرٙ ايٓطب١ 
 

 

 -اٌّواسد غٍش اٌزاتٍح )اٌخاسجٍح( :  (2
 

 غري ايرات١ٝ بايبٓو اإلض٬َٞ أَٛاٍ أصشاب ايٛدا٥ع، ٚاي ي تطِ ا٭ْٛاع ايتاي١ٝ َٔ ايٛدا٥ع:تتطُٔ املٛازد 
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 ، سٝح ٫ ىتًف ايبٓو اإلض٬َٞ عٔ ايبٓو ايتذازٟ  ي ٖرا اؾاْب يهٕٛ إٔ ايٛدا٥ع ؼت ايطًب   ايٛدا٥ع ؼت ايطًب ااؾاز١ٜ

 َٞ مبٛدب عكد أَا١ْ هٛش ي٘ ايتصسف فٝٗا .٫ تعترب َٔ منط املعا٬َت ايسب١ٜٛ اٜكبًٗا ايبٓو اإلض٬

 ،بدٌٜ يًٛدا٥ع اٯد١ً اايجابت١  يدٟ ايبٓو ايتذازٟ، باعتبازٖا منط َٔ املعا٬َت ايسب١ٜٛ. ٜٚكّٛ ايبٓو   ايٛدا٥ع ا٫ضتجُاز١ٜ ٖٞٚ

ز١ٜ كتًف١  ي َكابٌ اإلض٬َٞ بتًكٞ ايٛدا٥ع ا٫ضتجُاز١ٜ ٚاضتدداَٗا ابصٛز٠ َباغس٠ أٚ غري َباغس٠   ي فا٫ت اضتجُا

أِٖ َصدز َػازن١ أصشاب ٖرٙ ايٛدا٥ع  ي ايسبح أٚ اـطاز٠ اع٢ً أضاع عكد املػازن١/املطازب١ ، عًُا بإٔ ٖرٙ ايٛدا٥ع تعترب 

 . ع٢ً ا٫ط٬م ملٛازد ايبٓو اإلض٬َٞ اـازد١ٝ

 ،رب َٔ منط املعا٬َت ايسب١ٜٛ، فٝذٛش يًبٓو ْٚعسا يهٕٛ إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛدا٥ع يدٟ ايبٓو ايتذازٟ ٜعت  ايٛدا٥ع ا٫دخاز١ٜ

اإلض٬َٞ إٔ ٜكبٌ ايٛدا٥ع ا٫دخاز١ٜ ع٢ً أضاع عكد املػازن١/املطازب١، سٝح ٜٚكّٛ باضتدداّ أَٛاٍ ٖرٙ ايٛدا٥ع ابصٛز٠ َباغس٠ 

 أٚ غري َباغس٠   ي فا٫ت اضتجُاز١ٜ كتًف١  ي َكابٌ َػازن١ أصشابٗا  ي ايسبح أٚ اـطاز٠.

 ٚتػهٌ أٜطا أسد بٓٛد املٛازد غري ايرات١ٝ، سٝح ٜطُح يًبٓٛى اإلض١َٝ٬ با٫قرتاض أَا َٔ ايبٓو   كرتض١ َٔ ايػري،ا٭َٛاٍ امل

  غسٜط١ إٔ ٜتِ ٖرا ا٫قرتاض ٚفل صٝػ١ ايكسض اؿطٔ، ٚا٫ ف٬ هٛش هلا ا٫قرتاض َٔ ايػري.املسنصٟ أٚ َٔ ايبٓٛى ا٭خسٟ 

  ايرات١ٝ بايٓطب١ يًبٓو اإلض٬َٞ . اتعتربأضعف َهٕٛ  ي داْب املٛازد غري
 

 -:  ( االستخذاٍاث باىبنىك اإلسالٍيت4)
 

نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يًبٓو ايتذازٟ، ٜكصد باضتدداَات املٛزاد بايبٓٛى اإلض١َٝ٬ ايهٝف١ٝ اي ي ٜتِ بٗا تٛظٝف أٚ اضتػ٬ٍ مجٝع 

داَات املٛزاد ميجٌ اؾاْب ا٭نجس ٚضٛسا َٔ سٝح ايتبأٜ بني طبٝع١ املٛازد املتاس١ يًبٓو اإلض٬َٞ. ًْٚفت ايٓعس ٖٓا إيٞ إٔ اضتد

 عٌُ ايبٓو اإلض٬َٞ ٚطبٝع١ عٌُ ايبٓو ايتذازٟ. ٚبصف١ عا١َ، ٜهٕٛ أَاّ ايبٓو اإلض٬َٞ ث٬ث١ خٝازات يتٛظٝف أَٛاي٘:
 

 توظٍف ٌحمك اٌسٍوٌح اٌىاٍِح : -أ

تذازٟ، وتفغ ظص٤ َٔ َٛازدٙ  ي غهٌ ْكٛد أَا  ي خصٜٓت١، أٚ  ي غهٌ ٚدا٥ع ٚ ي ٖرا ٫ ىتًف ايبٓو اإلض٬َٞ عٔ ْعريٙ ايبٓو اي

داز١ٜ يدٟ ايبٓو املسنصٟ، أٚ يدٟ ايبٓٛى ا٭خسٟ. ٚ ي ٖرٙ اؿاي١، وكل ايبٓو اإلض٬َٞ َصًش١ أصشاب املٛازد غري ايرات١ٝ ٭ٕ 

ٚدزد١ عاي١ٝ َٔ ايجك١  ي ايبٓو  ا٭َا١ٕ هل٤٫ٛ تعين ايطٝٛي١ تهٕٛ ساضس٠ يعًُٝات ايطشب َت٢ َا أزادٚ ذيو. فايطٝٛي١ بايٓطب

 اإلض٬َٞ.
 

  -توظٍف لذ ٌحمك ستح أوخساسج : -ب
 

ٜٚٛضح يٓا ٖرا اؾاْب َٔ ا٫ضتدداَات ا٫خت٬ف اؾٖٛسٟ بني ايبٓو اإلض٬َٞ ٚايبٓو ايتذازٟ، سٝح ٜطتددّ تػه١ًٝ 

 َٔ ايصٝؼ اإلض١َٝ٬ ٚاي ي تػٌُ:

 ت:صٝؼ املػازنات أٚ ايػسنا 

 ااملػازن١/املطازب١/املصازع١/املطاقا٠ . 

 :صٝؼ ايبٝٛع 

 ااملساع١/ايطًِ/ا٫ضتصٓاع . 

 :صٝؼ ا٫داز٠ أٚ ايتأدري 

 ااداز٠عاد١ٜ/اداز٠ َٓت١ٝٗ بايتًُٝو . 

 اَدٟ تبأٜ اضتدداَات ايصٝؼ ٚايعكٛد  ي ايٛاقع ايعًُٞ ٚا٫خت٬فات بني ػازب ايدٍٚ .
 

اي ي تٓدزز ؼت ايصٝؼ املرنٛز٠ ضابكا، تهٕٛ يدٟ ايبٓو اإلض٬َٞ ايكدز٠ ع٢ً تٜٓٛع فا٫ت بطبب تعدد اـٝازات املتاس١ ٚ

 ايتٛظٝف ملٛزادٙ يتػٌُ اٯتٞ:
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 تٛظٝفٗا  ي غسا٤ ا٭ٚزام املاي١ٝ عدا تًو اي ي تطتٓد ع٢ً ضعس ايفا٥د٠ اايطٓدات/أذٕٚ اـصا١ْ اؿه١َٝٛ . - 

 ٭ْػط١ ايصزاع١ٝ ٚايصٓاع١ٝ ٚاي ي تهٕٛ َباس١ غسعا.ايدخٍٛ  ي غسانات َع ايػري  ي كتًف ا - 

 ا٫ػاز َع ايػري ا ي كتًف ايطًع ٚاـدَات املباس١ غسعا . - 

 ٜكّٛ ايبٓو اإلض٬َٞ َٓفسدا با٫ضتجُاز املباغس  ي اجملا٫ت املباس١ غسعا. - 
 

 -توظٍف ال ٌحمك ػائذ :  -ج
 

َٞ باقساض داْب َٔ َٛازدٙ يًػري عٔ طسٜل صٝػ١ ايكسض اؿطٔ، ٖٚٛ نُا ٖٛ ٜٚػٌُ ذيو اؿاي١ اي ي ٜكّٛ فٝٗا ايبٓو اإلض٬

َعًّٛ قسض بدٕٚ فا٥د٠ ٫ٚ وكل عا٥د يًبٓو اإلض٬َٞ، ٚيريو ٜتِ ايًذ٪ إيٝ٘ َٔ قبٌ ايبٓٛى اإلض١َٝ٬  ي ْطام قدٚد أٚ اـٝاز 

 اٯخس ٜتِ ايًذ٪ إيٝ٘  ي اطاز سص١َ َٔ ايعكٛد. 
 

ٍٛ، إٔ َطأي١ ايتعازض بني ايسع١ٝ ٚايطٝٛي١ ٖٞ أٜطا َطسٚس١ بايٓطب١ يًبٓو اإلض١َٝ٬، بٌ تهٕٛ ٖرٙ املطأي١ أغد مما ضبل عسض٘ ميهٔ ايك

عريٙ سد٠ ٚأنجس اؿاسا بايٓطب١ يًبٓو اإلض٬َٞ َكاز١ْ بايبٓو ايتذازٟ، بطبب ازتفاع دزد١ املداطس اي ي ٜٛادٗٗا ايبٓو اإلض٬َٞ َكاز١ْ بٓ

 ايبٓو ايتذازٟ. 
 

 هٔ تًدٝص أْٛاع املداطس اي ي تتعسض هلا ايبٓٛى اإلاض١َٝ٬  ي اٯتٞ:ٚمي

 . ٔكاطس ايتٌُٜٛ أٚ ا٥٫تُإ اتستبط أنجس بصٝؼ ايبٝٛع ٚصٝػ١ ايكسض اؿط 

 . َٞكاطس ايطٝٛي١ اتستبط أنجس بطبٝع١ ايٛدا٥ع بايبٓو اإلض٬ 

 . كاطس ايطٛم اتستبط أنجس بصٝؼ ايبٝٛع ٚصٝؼ املػازنات 

  ايتػػ١ًٝ اتستبط أنجس بصٝؼ املػازنات/خرب٠ ايعٓصس ايبػسٟ/ايبٓٛى املسنص١ٜ/ايتك١ٝٓ املصسف١ٝ اؿدٜج١ .املداطس 

 . املداطس ايطٝاض١ اتستبط مبدٟ قبٍٛ اجملتُع ايدٚيٞ يفهس٠ ايبٓٛى اإلض١َٝ٬ 

 نود ميزانية البنك اإلسالميب

 

 ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات    اـصّٛ ااملٛازد 

 ايٛدا٥ع  *

 ٚدا٥ع داز١ٜ  ا٫ ؽتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬  -      

 ٚدا٥ع اضتجُاز١ٜ ابعكداملػازن١/املطازب١  -     

 ٚدا٥ع ادخاز١ٜ ابعكد املػازن١/املطازب١  -     

 ا٫قرتاض َٔ ايػري ابصٝػ١ ايكسض اؿطٔ *

 قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -     

 ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص -     

 ا٫ ىتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬ * زأع املاٍ 

 أضِٗ ممتاش٠  -    

 اضِٗ عاد١ٜ -    

 ا٫ ىتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬ * ا٫ستٝاطٞ 

 اا٭زباح غري املٛشع١ -    

 ا٫ ؽتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬ * ايٓكد١ٜ 

 ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ -     

 ايطٝٛي١ ايداخ١ًٝ -     

 قفع١ ا٫ٚزام املاي١ٝ* 

 أضِٗ ا٫ ؽتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬  -     

 غٗادات ابصٝػ١ املػازن١ أٚ املطازب١  -     

 * ايتٌُٜٛ عٔ طسٜل صٝؼ املعا٬َت اإلض١َٝ٬

 عكٛد ايػسنات أٚ املػازنات -     

 عكٛد ايبٝٛع -     

 عكٛد ايتأدري أٚ ا٫داز٠ -     

 اايكسض اؿطٔ عكٛد ايدٜٕٛ  -     

 ا ي ايٓػاطات املباس١ غسعا * ا٫ضتجُازات املباغس٠ 

 اصٓاع١ٝ/ شزاع١ٝ/ خد١َٝ  -      

 ا٫ ؽتًف عٔ ايبٓٛى غري اإلض١َٝ٬ * ا٭صٍٛ ايجابت١ 
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 -:  ( وظائف اىبنل اإلسالٍي ٍقارنت بىظائف اىبنل اىتجاري3)
 

 

 ٚظا٥ف ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ٞايتعًٝل ع٢ً َدٟ دٛاشٖا  َٔ َٓعٛز ايبٓو اإلض٬َ

 
 قبٍٛ ايٛدا٥ع: -6

 ايٛدا٥ع اؾاز١ٜ  ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ يعدّ تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 ايٛدا٥ع اٯد١ً  اتكاضٞ ضعس فا٥د٠   ٫ ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ بطبب تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 از١ٜ  اتكاضٞ ضعس فا٥د٠ ايٛدا٥ع ا٫دخ  ٫ ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ بطبب تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 ٫ ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ بطبب تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 اٜطتجين َٔ ذيو ايكسض اؿطٔ/بدٕٚ فٛا٥د 
 تكدِٜ ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ  اتكاضٞ ضعس فا٥د٠  -2

 فا٥د٠  خصِ ا٭ٚزام ايتذاز١ٜ اتكاضٞ ضعس -4 ٫ ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ بطبب تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 تكدِٜ اـدَات املاي١ٝ اتكاضٞ ع٫ُٛت  -3 ػٛش يًبٓو اإلض٬َٞ يعدّ تكاضٞ ضعس فا٥د٠ عًٝٗا

 

 
 

 .....الثامنةانتهت المحاضرة
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 احملاضرة اىتاسعت

 اىبنىك:  اىفصو اىثاني

 (7اىبنىك ادلرمزيت )
 

 -:  ( ٍقذٍت 6) 

 ُٝص٠ َٚٗاّ خاص١ ؽتًف متاَا عٔ طبٝع١ َٚٗاّ ضا٥س ايبٓٛى تعترب ايبٓٛى املسنص١ٜ َٔ ايبٓٛى اي ي هلا طبٝع١ َت

 : ا٭خسٟ اي ي ضبل اؿدٜح عٓٗا.  ٚ ي َا ًٜٞ ْكدّ ًَدصا َٛدصا عٔ ٖرٙ ايطبٝع١ ٚاملٗاّ

  ا٫قتصاد١ٜ ع٢ً  متجٌ ايبٓٛى املسنص١ٜ ايطًطات ايٓكد١ٜ ايتابع١ يًدٚي١ ٚاي ي ٜٓاط بٗا ؼكٝل أٖداف ايطٝاض١

تفصًٝ٘ ٫سكا، يريو لد إٔ مجٝع ايبٓٛى املسنص١ٜ تتبع َٔ سٝح ًَهٝتٗا يًدٚي١ ٫ٚ ٜٛدد  ايٓشٛ ايرٟ ضٝأتٞ

 دٚي١ َا  ي ضا٥س دٍٚ ايعامل ٜهٕٛ فٝٗا ايبٓو املسنصٟ تابعا يًكطاع اـاص.

  إ ايٛدا٥ع َٔ ا٭فساد ااؾُٗٛز  ٚنريو ٫ تكّٛ مبٓح ا٥٫تُ - ي ناف١ دٍٚ ايعامل  -٫ تكبٌ ايبٓٛى املسنص١ٜ

 أٚ ايتٌُٜٛ يٮفساد َٔ اؾُٗٛز.

 . ٞي مجٝع دٍٚ ايعامل، ٜٛدد بٓو َسنصٟ ٚاسد فكط باضتجٓا٤ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ادٍٚ ا٫ؼاد ا٭زٚب  
 

 : ( نشأة وتطىر اىبنىك ادلرمزيت2)

ز ايبٓٛى املسنص١ٜ ع٢ً دا٤ت ْػأ٠ ايبٓٛى املسنص١ٜ  ي َسس١ً أعكبت ْػأ٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ، سٝح ميهٔ ٚصف َساسٌ تطٛ

 ايٓشٛ ايتايٞ:

غٗد ٖرا ايعاّ ْػأ٠ أٍٚ بٓو َسنصٟ  ي الًرتا ٚػدز ا٫غاز٠ إيٞ إٔ ٖرا ايبٓو نإ ممًٛنا يًكطاع  ّ: 6193 

 اـاص.

 غٗد ٖرا ايعاّ تأضٝظ ا٫ستٝاطٞ ايفٝدزايٞ  ي اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ يٝكّٛ بدٚز ايبٓو املسنصٟ. ّ:  6963 

 ٫سكا قٝاّ اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ٚاْٗٝاز قاعد٠ ايرٖب. ٖرا اؿدخ ٢غٗد ٖرا ايعاّ ايهطاد ايهبري ثِ تً ّ:6929 

 غٗد ٖرا ايعاّ تأَِٝ بٓو الًرتا املسنصٟ َٔ قبٌ ايدٚي١ يٝصبح ممًٛنا يًكطاع ايعاّ. ّ:6931 

ت٢ أصبشت ًَها خايصا ؿهَٛات ايدٍٚ بطبب اعتبازا َٔ ٖرا ايتازٜذ اْتػست ايبٓٛى املسنص١ٜ  ي دُٝع دٍٚ ايعامل ٚاي

 ساد١ ٖرٙ ايدٍٚ يتٌُٜٛ ٚإداز٠ ايدٜٔ ايعاّ.
 

  -: ( وظائف اىبنىك ادلرمزيت4) 

 ميهٔ سصس ٚظا٥ف اي ي ٜتعني ع٢ً ايبٓو املسنصٟ إٔ ٜطًع بٗا  ي اٯتٞ:
 

 -: )أ( وظٍفح تٕه االصذاس أو تٕه اٌؼٍّح 
 

  ٟاؾ١ٗ ايٛسٝد٠ املط٦ٛي١ عٔ اٯتٞ: ٚفل ٖرٙ ايٛظٝف١ ٜهٕٛ ايبٓو املسنص ٖٛ 

  .اصداز ايهُٝات املطًٛب١ َٔ ايع٬ُت املعد١ْٝ ٚايع٬ُت ايٛزق١ٝ 

 .ضشب ٚاضتبداٍ ايف٦ات ايتايف١ َٔ ٖرٙ ايع٬ُت 

  ؼدٜد ضعس صسف ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ َكابٌ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٚاحملافع١ ع٢ً اضتكساز ضعس صسفٗا عٔ طسٜل ا٫ستفاظ

 اف١ٝ َٔ ا٫ستٝاطٝات َٔ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ َٚعدٕ ايرٖب.بايهُٝات ايه

 .اؽاذ ناف١ ا٫دسا٤ات ٚايتدابري اي ي ؼٍٛ دٕٚ تصٜٝف ٚتصٜٚس ايع٬ُت ايٛط١ٝٓ ٚتٗسٜبٗا خازز ايب٬د 
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 : ا٫دسا٤ات اي ي اؽرتٗا املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؿُا١ٜ عًُتٗا َٔ ايتصٜٚس  : َجاٍ

زٜاٍ، ٚإدخاٍ ايعدٜد َٔ ايع٬َات ا٭١َٝٓ عًٝٗا. َٚٔ  500طعٛد١ٜ بإعاد٠ طباع١ ايٛزق١ املاي١ٝ ف١٦ قاَت املًُه١ ايعسب١ٝ اي

 أِٖ تًو ايع٬َات: 

ايطبك١ ايفط١ٝ اي٬َع١ املتػري٠ بصسًٜا ع٢ً ١٦ٖٝ غهٌ شخس ي ٜتطُٔ غعاز ايدٚي١ ٚق١ُٝ ايف١٦ تعٗسإ بػهٌ َتشسى عٓد شٚاٜا َع١ٓٝ  - 

 ا.بايٓطب١ يًٓاظس إيٝٗ

 إَاي١ ايٛزق١. اؿرب املتػري ا٭يٛإ ٖٚٛ عباز٠ عٔ غهٌ شخس ي َطبٛع عرب َتػري بصسًٜا َٔ ايًٕٛ ا٭خطس إىل ا٭شزم تدزهًٝا عٓد  -

 ًَِ ع٢ً غهٌ ْٛافر  ي ظٗس ايٛزق١ ٜتطُٔ عباز٠ َ٪ضط١ ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ 3خٝط ا٭َإ املتكطع ايفطٞ بعسض  -

 عٗس بػهٌ ٚاضح عٓد تعسٜض ايٛزق١ يًط٤ٛ املسضٌ.ٜ 500ٚق١ُٝ ايٛزق١     

 املسضٌ.  ، ٚتعٗس  ي َٓطك١ ايع١َ٬ املا١ٝ٥ عٓد تعسٜض ايٛزق١ يًط500٤ٛايع١َ٬ املا١ٝ٥ يك١ُٝ ايٛزق١ سٝح تتطُٔ ق١ُٝ ايف١٦   -

ٜطاعد املهفٛفني ٚضعاف ايبصس ع٢ً ايتعسف خاص١ٝ تعسف املهفٛفني ع٢ً ايٛزق١ ٖٞ عباز٠ عٔ غهٌ شخس ي َتهسز أزبع َسات بايطباع١ ايػا٥س٠   -

 ع٢ً ق١ُٝ ايف١٦ عٓد ملظ ايٛزق١.
 

 -: )ب( وظٍفح تٕه اٌحىوِح
 

 ٚفل ٖرٙ ايٛظٝف١ ٜكّٛ ايبٓو املسنصٟ باملٗاّ ايتاي١ٝ ػاٙ اؿه١َٛ:

  ٙات ٜٚتابع اؿطاب وتفغ ايبٓو املسنصٟ عطابات ايٛشازات ٚامل٪ضطات ايتابع١ يًشه١َٛ ٜٚكّٛ باداز٠ ٚتٓعِٝ ٖر

 َعا٬َتٗا داخًٝا ٚخازدٝا.

  ٜكدّ ايبٓو املسنصٟ ا٫ضتػازات ٚايٓصح املايٞ يًشه١َٛ فُٝا ٜتعًل بعكد اتفاقٝات ايكسٚض َع ايدٍٚ ٚامل٪ضطات

 ايدٚي١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ.

 .ٜتٛيٞ ايبٓو املسنصٟ إداز٠ ايدٜٔ ايعاّ ايداخًٞ يًشه١َٛ 

 .ٜكّٛ ايبٓو املسنصٟ بتكدِٜ ايكسٚض يًشه١َٛ 

 -:  ج( وظٍفح تٕه اٌثٕون)
 

 ؼت ٖرٙ ايٛظٝف١ ٜطًع ايبٓو املسنصٟ بايعدٜد َٔ املٗاّ ٚاي ي ميهٔ سصسٖا  ي اٯتٞ:

  ٜتٝح ايبٓو املسنصٟ غسف١ املكاص١ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚاملتدصص١ ٚخ٬فٗا يهٞ تكّٛ بتط١ٜٛ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات فُٝا

يد٣ ايبٓو املسنصٟ، عًُا بإٔ املكاص١ ؼٛيت َع ادخاٍ ايتك١ٝٓ بٝٓٗا، ٚذيو َٔ خ٬ٍ سطاباتٗا اي ي ؼتفغ بٗا 

 اؿدٜج١ َٔ املكاص١ ايٝد١ٜٚ إيٞ املكاص١ ا٫يهرت١ْٝٚ.

  ٟا٫ستفاظ با٫ستٝاطٞ ايٓكدٟ ايكاْْٛٞ يًبٓٛى  ي سطابات يدٜ٘ يهٞ ٜتُهٔ َٔ ايتشهِ  ي ايطٝٛي١  ي ا٫ػاٙ اير

 وكل ا٭ٖداف ايه١ًٝ ي٬قتصاد.

 ٓو املسنصٟ امل٬ذ ا٭خري يًبٓٛى ايتذاز١ٜ، سٝح ٜكّٛ باقساضٗا  ي اؿا٫ت ايطاز١٥ اي ي تعاْٞ فٝٗا َٔ عذص ٜعترب ايب

  ي ايطٝٛي١، ٚسني تطتٓفر ناف١ ايطبٌ ٚايٛضا٥ٌ اي ي تٛفس هلا ايطٝٛي١ املطًٛب١ اخط ايدفاع ا٭خري .
 

  -: ً( )د( وظٍفح اٌتٕظٍُ واٌشلاتح ػٍى اٌمطاع اٌّصشفً )اٌضثظ اٌّإسس
 

 :ؼت ٖرٙ ايٛظٝف١ ٜهٕٛ ايبٓو املسنصٟ َط٫ٛ٦ عٔ املٗاّ ايتاي١ٝ 

  ٍٚضع ايكٛاْني اي ي تٓعِ تأضٝظ ٚاْػا٤ ناف١ أْٛاع ايبٓٛى، سٝح ٜػٌُ ذيو ايػسٚط املتعًك١ باؿد ا٭دْٞ يسأع املا

 ٚغسٚط تعٝني أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚاملدٜس ايعاّ.
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 يتػػ١ًٝٝ يًبٓٛى نايتعسٜف١ املصسف١ٝ ٚا٫دسا٤ات املتعًك١ بايكسٚض َٚٓح ايتٌُٜٛ ٚضع ايطٛابط املتعًك١ بايعًُٝات ا

 ٚضٛابط ا٭َٛاٍ املس١ْٖٛ ٚايطُاْات املصسف١ٝ ٚضُإ سكٛم املٛدعني.

  املساقب١ ايدٚز١ٜ ع٢ً ناف١ ايبٓٛى يًتأند َٔ ايتصاَٗا بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايطٛابط اي ي اصدازٖا، سٝح ٜتبع ايبٓو

 ي ذيو اضًٛبني يًسقاب١: أ/ ايسقاب١ عٔ بعد عرب ايتكازٜس اي ي ٜتِ اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ ايبٓٛى. ب/ ايسقاب١  املسنصٟ

 املٝدا١ْٝ، ٚذيو عٔ طسٜل قٝاّ فسم زقاب١ٝ تابع١ يًبٓو املسنصٟ بصٜازات َفاد١٦ يفسٚع ايبٓٛى.
 

  -:  )هـ( وظٍفح ئداسج ػشض إٌمود
 

٥ٌ ايدفع املتاس١  ي اجملتُع ٚاي ي تطتددّ  ي ابسا٤ ايرَِ اتط١ٜٛ ٜكصد بعسض ايٓكٛد ن١ُٝ أٚ سذِ ٚضا 

 املباد٫ت .

تعترب ٖرٙ ايٛظٝف١ َٔ أِٖ ٚأخطس ٚظا٥ف ايبٓو املسنصٟ ٚذيو ٭ْٗا تتعًل بإداز٠ َا ٜعسف بايطٝاض١ ايٓكد١ٜ  

 ٚاي ي تعترب أسد ايسنا٥ص اهلا١َ يتشكٝل ا٭ٖداف ا٫قتصاد١ٜ ايه١ًٝ.

 :  ل ادلرمزي( ٍيزانيت اىبن3)

  تبني َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ بصف١ عا١َ َصادز أَٛاي٘ ٚأٚد٘ اضتدداَات ٖرٙ ا٭َٛاٍ، ٚاي ي ٜتِ ايتعبري عٓٗا ٚفل

 املفاِٖٝ ٚا٭عساف احملاضب١ٝ باـصّٛ ااملطًٛبات  َٔ داْب ٚا٭صٍٛ ااملٛدٛدات   ي اؾاْب اٯخس. 

 َ امل٪ضطات اي ي تٗدف إيٞ ؼكٝل ايسبح ايتذازٟ. ٚبايتايٞ فإٕ هب ايتٓبٝ٘ إيٞ إٔ ايبٓو املسنصٟ ٫ ٜعترب ٔ

َ٪غسات ا٭دا٤ اي ي ٜتِ تطبٝكٗا ع٢ً ضا٥س ايبٓٛى ا٭خسٟ، ٚاي ي تطتُد َٔ بٝاْات َٝصاْٝاتٗا، ٫ تٓطبل ع٢ً 

 ايبٓو املسنصٟ ٫ٚ ت٥٬ُ٘ بطبب ا٫خت٬ف  ي ا٭ٖداف.

 املسنصٟ: ٚ ي َا ًٜٞ ْطتعسض بٓٛد َٚهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو 

 )ادلىارد )اخلصىً/ادلطيىباث : 

 ٜعهظ ٖرا اؾاْب َٔ َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ َصادز أَٛاي٘ َتُج١ً  ي ايبٓٛد ايتاي١ٝ:

 -:  )أ( اٌىتٍح إٌمذٌح

 تتهٕٛ ايهت١ً ايٓكد١ٜ أٚ َا ٜطُٞ بايكاعد٠ ايٓكد١ٜ َٔ َصدزٜٔ:

ٗاش املصس ي ٚايت٢ تتشدد عذِ ايطٝٛي١ اي ي ٜتِ ا٫ستفاظ بٗا ايع٬ُت  ي ايتداٍٚ ااملعد١ْٝ ٚايٛزق١ٝ  خازز اؾ أٚهلُا:

 يػسض املباد٫ت.

استٝاطٝات ايبٓٛى ٚامل٪ضطات املاي١ٝ ا٫خسٟ يد٣ ايبٓو املسنصٟ ٚاي ي ٜتشدد سذُٗا بٓطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ  ثاُْٝٗا:

 اي ي ٜفسضٗا ايبٓو املسنصٟ ع٢ً ٖرٙ ايبٓٛى ٚامل٪ضطات.

  -:  )ب( اٌودائغ

تعترب ايٛدا٥ع بايبٓو املسنصٟ  ي سهِ ايٛدا٥ع اؾاز١ٜ ا٫ ٜدفع ايبٓو املسنصٟ  ي َكابًٗا ضعس فا٥د٠ يًذٗات املٛدع١ . 

 ٚتٓكطِ ٖرٙ ايٛدا٥ع َٔ ْٛعني:

 ايٛدا٥ع بايع١ًُ احمل١ًٝ، ٚتػٌُ: أٚهلُا:

 ٗا ايدٚي١ يد٣ ايبٓو املسنصٟ باعتبازٙ ايٛدا٥ع اؿه١َٝٛ اٚدا٥ع ٚشزا٠ املاي١ٝ ٚامل٪ضطات اؿه١َٝٛ ، ٚاي ي ؼتفغ ب

 املطتػاز املايٞ يًشه١َٛ.

 . ٚدا٥ع ايبٓٛى اايتذاز١ٜ ٚاملتدصص١ ٚخ٬فٗا 

 . ٚدا٥ع امل٪ضطات املاي١ٝ ا٭خسٟ غ٬ف ايبٓٛى اامل٪ضطات املاي١ٝ غري املصسف١ٝ 
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 بٓو املسنصٟ ػاٙ ايعامل اـازدٞ.ايٛدا٥ع بايع١ًُ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٖٚٞ ؽصص عَُٛا ملكاب١ً ايتصاَات اي ثاُْٝٗا:

  -:  )ج( خصوَ/ِطٍوتاخ أخشي

 تػٌُ كصصات ا٫يتصاَات ا٭خس٣ ع٢ً ايبٓو املسنصٟ، َجٌ املدصصات ايٓكد١ٜ يعًُٝات املكاص١.

 -: )د( حساب سأس اٌّاي 

 ٛشع١.ميجٌ املٛازد ايرات١ٝ يًبٓو املسنصٟ ممج١ً  ي زأع املاٍ املدفٛع ٚكصص ا٫ستٝاطٝات غري امل

 )االستخذاٍاث )األصىه/ادلىجىداث : 

ٜعهظ ٖرا اؾاْب َٔ َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ ايهٝف١ٝ اي ي ٜٛظف بٗا ايبٓو املسنصٟ املٛازد املتذُع١ يد١ٜ. ٚتػٌُ ٖرٙ 

 ا٫ضتدداَات اٯتٞ:
 

 

  -:( األوساق اٌّاٌٍح 1)

ايطٛم املفتٛس١، َجٌ ايطٓدات اؿه١َٝٛ ٚأذٕٚ اـصا١ْ تػٌُ أْٛاع ا٭ٚزام املاي١ٝ اي ي تطتددّ  ي عًُٝات إداز٠ ضٝاض١ 

 ٚخ٬فٗا.

  -: ( اٌمشوض أو اٌحموق ػٍى اَخش2ٌٓ)

 تػٌُ ايكسٚض اي ي ٜتِ َٓشٗا َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ يًذٗات ايتاي١ٝ:

 .ايكسٚض املكد١َ يًشه١َٛ يتٌُٜٛ عذص املٛاش١ْ 

 يبٓٛى املتدصص١ايكسٚض اي ي ٜكدَٗا ايبٓو املسنصٟ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ ٚا 

 ( األصوي/اٌّوجوداخ األجٕثٍح3)

تػٌُ ٖرٙ ع٢ً ايرٖب ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ ٚايٛدا٥ع يد٣ ايبٓٛى ا٭دٓب١ٝ با٫ضاف١ إيٞ سكٛم ايطشب اـاص١ ٚاستٝاطٝات 

 ايبٓو يد٣ صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ ٚا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ املباغس٠.

 ( األصوي/اٌّوجوداخ األخشي4)

 اد١ٜ ناملباْٞ ٚا٭دٗص٠ ٚاملعدات ٚغريٖا اي ي ميتًهٗا ايبٓو املسنصٟ.تػٌُ ا٭صٍٛ امل
 

 منٛذز ملهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ

 اـصّٛ ااملٛازد  ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات 

 ا٭ٚزام املاي١ٝ* 

 ضٓدات سه١َٝٛ -  

 أذٕٚ خصا١ْ -  

 ايكسٚض أٚ اؿكٛم ع٢ً اٯخسٜٔ* 

 قسٚض اؿه١َٛ -  

 ى ايتذاز١ٜ ٚاملتدصص١قسٚض ايبٓٛ -  

 ا٭صٍٛ/املٛدٛدات ا٭دٓب١ٝ* 

 ايرٖب ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ  -  

 ايٛدا٥ع يد٣ ايبٓٛى ا٭دٓب١ٝ  -  

 سكٛم ايطشب اـاص١ -  

 استٝاطٝات ايبٓو يد٣ صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ -  

 ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ املباغس٠ -  

 ا٭صٍٛ/املٛدٛدات ا٭خسٟ* 

 ايهت١ً ايٓكد١ٜ* 

 ايع٬ُت  ي ايتداٍٚ ااملعد١ْٝ ٚايٛزق١ٝ  خازز اؾٗاش املصس ي  -   

 استٝاطٝات ايبٓٛى ٚامل٪ضطات املاي١ٝ ا٫خسٟ  -   

 يٛدا٥ع* ا

 ايٛدا٥ع اؿه١َٝٛ  -  

 ٚدا٥ع ايبٓٛى اايتذاز١ٜ ٚاملتدصص١ ٚخ٬فٗا  -  

 ٚدا٥ع امل٪ضطات املاي١ٝ غري املصسف١ٝ - 

   أخسٟ خصّٛ/َطًٛبات* 

 زأع املاٍ ٚا٫ستٝاطٞسطاب * 
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ٜتطح ا٫ضتعساض ايطابل ملٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ أْٗا مبجاب١ اٯي١ٝ اي ي ٜعٌُ مبٛدبٗا ايبٓو املسنصٟ ع٢ً إداز٠ عسض 

ايٓكٛد ٚإداز٠ ايكسٚض ٚا٥٫تُإ ٚايتشهِ  ي ايطٝٛي١ با٫قتصاد، سٝح ٜعٗس داْب ا٭صٍٛ أدٚات ايتشهِ ايٓكدٟ، بُٝٓا 

 اـصّٛ َهْٛات استٝاطٝات ايبٓٛى.ٜعٗس داْب 

 

 -: ( تعريف اىبنل ادلرمزي5)

ٜعسف ايبٓو املسنصٟ بأْ٘ َ٪ضط١ ْكد١ٜ عا١َ اتتبع يًدٚي١  ٚؼتٌ َسنص ايصداز٠  ي اؾٗاش املصس ي. ٖٚٛ اهل١٦ٝ اي ي 

ٜل قٝاَٗا باإلغساف ع٢ً تتٛىل إصداز ايع٬ُت اايٛزق١ٝ ٚاملعد١ْٝ  ٚتطُٔ بٛضا٥ٌ غت٢ ض١َ٬ أضظ ايٓعاّ املصس ي عٔ طس

 ايطٝاض١ ا٥٫تُا١ْٝ  ي ايدٚي١، مبا ٜرتتب ع٢ً ٖرٙ ايطٝاض١ َٔ تأثريات ٖا١َ  ي ايٓعاَني ا٫قتصادٟ ٚا٫دتُاعٞ. 

 

 

 التاسعة.....انتهت المحاضرة 
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 احملاضرة اىعاشرة

 : اىبنىك:  اىفصو اىثاني

 (2اىبنىك ادلرمزيت )

 ( ٍقذٍت6)

  احملاضس٠ ايتاضع١ تػط١ٝ َٛضٛعات تتعًل با٫عتبازات ايتاي١ٝ سٍٛ ايبٓٛى املسنص١ٜ: مت  ي

 .ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى املسنص١ٜ 

 .ٚظا٥ف ايبٓٛى املسنص١ٜ 

 . ٟاملٛازد ٚا٫ضتدداَات بايبٓٛى املسنص١ٜ اَٝصا١ْٝ ايبٓو املسنص 

 .ٟتعسٜف ايبٓو املسنص 

مت تكدِٜ غسح َفصٌ ؾُٝع ٚظا٥ف٘، عدا ٚظٝف١ إداز٠ عسض ايٓكٛد اأٚ َا ٜعسف ٚ ي َعسض اؿدٜح عٔ ٚظا٥ف ايبٓو املسنصٟ، 

 بايطٝاض١ ايٓكد١ٜ . فٓعسا ٭١ُٖٝ ٖرٙ ايٛظٝف١، ضٝتِ ؽصٝص ٖرٙ احملاضس٠ يًشدٜح عٓٗا بدزد١ أنرب َٔ ايتفصٌٝ.

 : ( ٍفاهيٌ راث صيت بإدارة عرض اىنقىد2)

 اٌسٍاسح إٌمذٌح : 

ع١ ا٫دسا٤ات ٚايتدابري اي ي ٜكّٛ بٗا ايبٓو املسنصٟ بٗدف ايتأثري ع٢ً عسض ايٓكٛد، ٚبايتايٞ ٜكصد بايطٝاض١ ايٓكد١ٜ فُٛ

ايتأثري ع٢ً ا٭دا٤ ا٫قتصادٟ نهٌ بػ١ٝ ؼكٝل أٖداف ايطٝاض١ ا٫قتصاد١ٜ ايه١ًٝ. ٜٚٓدزز ؼت ذيو ؼكٝل ا٭ٖداف اي ي ٜسَص هلا 

 ٌُ َا ًٜٞ:عاد٠ باملسبع ايطشسٟ أٚ ا٭ٖداف ايرٖب١ٝ ٚاي ي تػ

o . َعد٫ت منٛ اقتصادٟ َستفع١ اخفض َعد٫ت ايفكس 

o . ِاضتكساز املطتٟٛ ايعاّ يٮضعازاخفض َعد٫ت ايتطد 

o . اضتدداّ ناٌَ أٚ تٛظٝف ناٌَ اخفض َعد٫ت ايبطاي١ 

o . تٛاشٕ َٝصإ املدفٛعات ااؿفاظ ع٢ً اضتكساز ق١ُٝ ايع١ًُ ايٛط١ٝٓ 
 

 اٌسٍاسح إٌمذٌح االٔىّاشٍح:-  

  

 َٛاد١ٗ ايٛضع املػاز إيٝ٘ ضابكا، ٜعٌُ ايبٓو املسنصٟ ع٢ً نبح ايطًب ايهًٞ َٔ خ٬ٍ اتباع ا٫دسا٤ات ايتاي١ٝ: ي 

o .ضشب أٚ اَتصاص ايطٝٛي١ ايفا٥ط١ اايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥  َٔ أٜدٟ ا٭فساد َٚٔ ايبٓٛى 
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o ايٛدا٥ع اي ي تكّٛ بٗا ايبٓٛى  ٜرتتب ع٢ً ذيو سدٚخ ْكص  ي سذِ ايٓكد املٛدٛد  ي ايتداٍٚ ٚاؿد َٔ آي١ٝ خًل ْكٛد

 ايتذاز١ٜ.

o .ًٜٞٓتر عٔ ذيو انفاض  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ اقرتاب٘ أٚتعادي٘ َع ايعسض ايه 

o . ِاحملص١ً ايٓٗا١ٝ٥ تهٕٛ انفاض  ي املطتٟٛ ايعاّ يٮضعاز اَهافش١ ايتطد 
 

 اٌسٍاسح إٌمذٌح اٌتوسؼٍح 

 

 و املسنصٟ ع٢ً تٓػٝط ايطًب ايهًٞ َٔ خ٬ٍ اتباع ا٫دسا٤ات ايتاي١ٝ:  ي َٛاد١ٗ ايٛضع املػاز إيٝ٘ ضابكا، ٜعٌُ ايبٓ

o .ضذ ضٝٛي١ اضاف١ٝ تتاح يٮفساد ٚايبٓٛى 

o  ٜرتتب ع٢ً ذيو سدٚخ شٜاد٠  ي سذِ ايٓكد املٛدٛد  ي ايتداٍٚ اايك٠ٛ ايػسا١ٝ٥  ٚشٜاد٠ قدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ ع٢ً خًل ْكٛد

 ايٛدا٥ع َٚطاعفتٗا.

o  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ اقرتاب٘ أٚتعادي٘ َع ايعسض ايهًٞ. ٜٓتر عٔ ذيو شٜاد٠  

o  احملص١ً ايٓٗا١ٝ٥ تهٕٛ ازتفاع  ي املطتٟٛ ايعاّ يٮضعاز َٚٔ ثِ ؼفٝص املٓتذني ع٢ً شٜاد٠ ا٫ْتاز فتدٚز سسن١ ايُٓٛ، ا٭َس

 ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ اتاس١ املصٜد َٔ فسص ايعٌُ ٚايتٛظٝف اَهافش١ ايبطاي١ .
 

 ْاٌخزأح اٌحىوٍِح اٌسٕذاخ وأرو 

بػهٌ عاّ ٜعترب ن٬ُٖا أدا٠ دٜٔ تًذأ إيٝٗا اؿهَٛات. ٜٚتُٝص ن٬ُٖا بكابًٝتُٗا يًتداٍٚ  ي ا٭ضٛام املاي١ٝ ايجا١ْٜٛ. ٚ ي تازٜذ 

كا، ٜكّٛ ا٫ضتشكام تًتصّ اؿه١َٛ بدفع ايك١ُٝ ا٫مس١ٝ املد١ْٚ ع٢ً ايطٓد أٚ اإلذٕ َطافا إيٝٗا عا٥د اضعس فا٥د٠ . ٚنُا اغري ضاب

ايبٓو املسنصٟ بإداز٠ ع١ًُٝ طسح ايطٓدات ٚأذٕٚ اـصا١ْ ْٝاب١ عٔ اؿه١َٛ. ٚٚد٘ ا٫خت٬ف ا٭ضاضٞ بني ايطٓدات ٚأذٕٚ اـصا١ْ، 

ٜتُجٌ  ي إٔ أدٌ اضتشكام ايطٓدات ٜرتاٚح بني ث٬ث١ إيٞ اثين عػس غٗسا، بُٝٓا ميتد أدٌ اضتشكام أذٕٚ اـصا١ْ إيٞ َدٟ ٜرتاٚح بني 

 ٚعػس٠ أعٛاّ.عاّ 

 ُسؼش اٌخص 

ضعس اـصِ ٖٛ ضعس ايفا٥د٠ ايرٟ وصٌ عًٝ٘ ايبٓو املسنصٟ َكابٌ َا ٜعٝد خصُ٘ َٔ أٚزام َاي١ٝ انايطٓدات ٚأذٕٚ اـصا١ْ  

 تكدَٗا ايبٓٛى ايتذاز١ٜ يًشصٍٛ ع٢ً أَٛاٍ أٚ ٖٛ ضعس ايفا٥د٠ ع٢ً ايكسٚض اي ي ٜكدَٗا ايبٓو املسنصٟ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ.
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  -: ث اىسياست اىنقذيت( أدوا4)

ٖٞ ايٛضا٥ٌ اي ي ٜطتددَٗا ايبٓو املسنصٟ يتشكٝل ا٭ٖداف ا٫قتصاد١ٜ ايه١ًٝ َٔ خ٬ٍ ايتشهِ  ي عسض ايٓكٛد. ٚميهٔ تكطِٝ 

 ٖرٙ ا٭دٚات إيٞ فُٛعتني:

 األدواخ اٌىٍّح -أ

ستٝاطٝات بايبٓٛى ايتذاز١ٜ. َٚٔ أِٖ ٖرٙ ٖٞ أدٚات قاب١ً يًكٝاع ايهُٞ ٚتطتٗدف بايدزد١ ا٭ٚيٞ ايتأثري  ي سذِ أٚ ن١ُٝ ا٫

  :ا٭ٚدات َا ًٜٞ

 .ًٔٔسثح االحتٍاطً اٌمأو 

 .ُسؼش اٌخص 

 .ػٍٍّاخ اٌسوق اٌّفتوحح 

فُٝا ًٜٞ ْكدّ ٚصفا َفص٬ عٔ ايهٝف١ٝ اي ي ٜطتددّ بٗا ايبٓو املسنصٟ نٌ أدا٠ َٔ ٖرٙ ا٭دٚات ايه١ُٝ  ي ايتأثري ع٢ً عسض 

 ايٓكٛد:

 ٌمأؤًٔسثح االحتٍاطً ا 

تعترب ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٔ أبسش ٚضا٥ٌ ايطٝطس٠ ع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي خًل ا٥٫تُإ أٚ َا ٜعسف بٓكٛد ايٛدا٥ع  

 اتٛضٝع أٚ تكًٝص ا٥٫تُإ . ٜٚعتُد اضتدداّ ٖرٙ ايٛض١ًٝ ع٢ً ايعسٚف ا٫قتصاد١ٜ ايطا٥د٠  ي ايدٚي١:
 

o  :فً حاٌح اٌشوود االلتصادي 
 

بٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ تٛضع١ٝ عٔ طسٜل ؽفٝض ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ، ٚذيو بايكدز ايرٟ ٜتبين اي

ميهٔ ٖرٙ ايبٓٛى َٔ شٜاد٠ ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ اْكٛد ايٛدا٥ع  ٚايكسٚض أضعافا َطاعف١، فتشدخ شٜادات  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ 

  خفض َعد٫ت ايبطاي١.   
 

o ٌضغوط اٌتضخٍّح:فً حاٌح ا 
 

ٜتبين ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ اْهُاغ١ٝ عٔ طسٜل شٜاد٠ ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ، فٝتكًص ْػاط ٖرٙ 

ايبٓٛى  ي فاٍ َٓح ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ اْكٛد ايٛدا٥ع  ٚايكسٚض، بايكدز ايرٟ ٜ٪دٟ إيٞ سدٚخ تسادع  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ 

 ت ايتطدِ.تٓدفض َعد٫

اسداخ تػريات  تعترب ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٔ ٚضا٥ٌ ايتدخٌ املباغس ٫ٚ ٜتِ ايًذ٪ إيٝٗا عاد٠ إ٫ عٓدَا تعتصّ ايطًطات ايٓكد١ٜ

نبري٠  ي سذِ استٝاطٝات ايبٓٛى ايتذاز١ٜ. َٚٔ سٝح دزد١ ايفاع١ًٝ اايتأثري ، تعترب ْطب١ ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ أقٌ فاع١ًٝ َكاز١ْ 

 ا٭دٚات ايه١ُٝ ا٭خسٟ.ب
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 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات  اـصّٛ ااملٛازد 

 * ايٛدا٥ع 

 ٚدا٥ع داز١ٜ  -   

 ٚدا٥ع ٭دٌ -   

 ٚدا٥ع ادخاز١ٜ -   

 * ا٫قرتاض َٔ ايػري

 قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -  

 قسٚض َٔ ايبٓو املسنصٟ -  

 * زأع املاٍ

 ِ ممتاش٠ أضٗ -   

 اضِٗ عاد١ٜ -   

 * ا٫ستٝاطٞ 

 اأزباح غري َٛشع١  

 * ايٓكد١ٜ اايطٝٛي١ 

 ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ -  

 ايطٝٛي١ ايداخ١ًٝ -  

 * قفع١ ا٫ٚزام املاي١ٝ

 أضِٗ -  

 ضٓدات ٚأذٕٚ خصا١ْ -  

 َٓح ايكسٚض ٚايطًفٝات يًع٤٬ُ •

 أفساد  -

 َ٪ضطات  -

 * ا٫ضتجُازات املباغس٠

 صٓاع١ٝ -   

 شزاع١ٝ -   

 خد١َٝ -   

 * ا٭صٍٛ ايجابت١
 

 ُسؼش اٌخص 

تٛاد٘ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي بعض ا٭سٝإ َتطًبات يطشب ايطٝٛي١ مبا ٜفٛم اَها١ْٝ تًب١ٝ ٖرٙ املتطًبات َٔ املٛازد املتاس١ يدٜٗا. ٚ ي 

 ايػايب ٜعصٟ ذيو ٭سد ا٫عتبازات ايتاي١ٝ: 

 قبٌ أصشاب ايٛدا٥ع اؾاز١ٜ.  سدٚخ شٜادات طاز١٥  ي َتطًبات ايطشب َٔ •

 سدٚخ شٜادات َٛمس١ٝ  ي ايطًب ع٢ً ا٥٫تُإ اا٫قرتاض ،  •

إيٞ ايبٓو املسنصٟ يًشصٍٛ ع٢ً ايكسٚض أٚ ايطٝٛي١ عٔ طسٜل اعاد٠ خصِ  -عاد٠  - ي َجٌ ٖرٙ ايعسٚف، تًذأ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ 

م ايتذاز١ٜ. ٜٚطتددّ ايبٓو املسنصٟ  ي ٖرٙ اؿاي١ ضعس اـصِ َا يدٜٗا َٔ أٚزام ػاز١ٜ َكابٌ دفع فٛا٥د ع٢ً خصِ ٖرٙ ا٭ٚزا

  يًتأثريع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي خًل ا٥٫تُإ، ٚذيو سطب ايعسٚف ا٫قتصاد١ٜ ايطا٥د٠  ي ايدٚي١:
 

o  :فً حاٌح اٌشوود االلتصادي 

ايتذاز١ٜ إيٞ َطتٟٛ ٜكٌ عٔ َعد٫ت ٜتبين ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ تٛضع١ٝ عٔ طسٜل ؽفٝض ْطب١ ضعس اـصِ يًبٓٛى 

ضعس ايفا٥د٠ ايطا٥د٠  ي ايطٛم، ا٭َس ايرٟ ميهٔ ٖرٙ ايبٓٛى َٔ خفض تهًف١ ايكسٚض اي ي تكّٛ مبٓشٗا يع٥٬ُٗا، فٝصٜد ايطًب ع٢ً 

د٫ت ايبطاي١.   ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ ضٛا٤ بػسض ا٫ضت٬ٗى أّ بػسض ا٫ضتجُاز، فتشدخ شٜادات  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ تٓدفض َع
  

o  :فً حاٌح اٌضغوط اٌتضخٍّح  

ٜتبين ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ اْهُاغ١ٝ عٔ طسٜل زفع ْطب١ ضعس اـصِ يًبٓٛى ايتذاز١ٜ إيٞ َطتٟٛ ٜفٛم َعد٫ت ضعس 

ادع ايطًب ع٢ً ايفا٥د٠ ايطا٥د٠  ي ايطٛم، ا٭َس ايرٟ ٜدفع ٖرٙ ايبٓٛى زفع تهًف١ ايكسٚض اي ي تكّٛ مبٓشٗا يع٥٬ُٗا، فٝرت

 نسبة االحتياطي القانوني
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ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ ضٛا٤ بػسض ا٫ضت٬ٗى أّ بػسض ا٫ضتجُاز، فٝشدخ انفاض  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ تٓدفض َعد٫ت 

  ايتطدِ.   

تعترب ضٝاض١ ضعس اـصِ َٔ ٚضا٥ٌ ايتدخٌ غري املباغس، إ٫ أْ٘ ٫ ٜتِ ايًذ٪ إيٝٗا بصٛز٠ َطتُس٠ ٭ٕ ايفِٗ اـاط٧ هلا أٚ ض٤ٛ  

طريٖا قد ٜ٪دٟ إيٞ ْتا٥ر عهط١ٝ. َٚٔ سٝح دزد١ ايفاع١ًٝ اايتأثري ، تعتُد ضٝاض١ ضعس اـصِ ع٢ً َدٟ تأثريٖا ايٓفطٞ ع٢ً تف

 املتعاًَني  ي ايطٛم ااؾُٗٛز ٚايبٓٛى ايتذاز١ٜ .

 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات  اـصّٛ ااملٛازد 

 * ايٛدا٥ع 

 از١ٜ ٚدا٥ع د -   

 ٚدا٥ع ٭دٌ -   

 ٚدا٥ع ادخاز١ٜ -   

 * ا٫قرتاض َٔ ايػري

 قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -  

 قسٚض َٔ ايبٓو املسنصٟ -  

 * زأع املاٍ

 أضِٗ ممتاش٠  -   

 اضِٗ عاد١ٜ -   

 * ا٫ستٝاطٞ 

 اأزباح غري َٛشع١  

 * ايٓكد١ٜ اايطٝٛي١ 

 ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ -  

 ١ًٝايطٝٛي١ ايداخ -  

 * قفع١ ا٫ٚزام املاي١ٝ

 أضِٗ -  

 ضٓدات ٚأذٕٚ خصا١ْ -  

 َٓح ايكسٚض ٚايطًفٝات يًع٤٬ُ •

 أفساد  -

 َ٪ضطات  -

 * ا٫ضتجُازات املباغس٠

 صٓاع١ٝ -   

 شزاع١ٝ -   

 خد١َٝ -   

 * ا٭صٍٛ ايجابت١
 

 ػٍٍّاخ اٌسوق اٌّفتوحح 

د١ٜ ٚتتُجٌ ٖرٙ ايعًُٝات  ي قٝاّ ايبٓو املسنصٟ بايتأثري ع٢ً عسض تعترب عًُٝات ايطٛم املفتٛس١ َٔ أِٖ أدٚات ايطٝاض١ ايٓك

ايٓكٛد َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بػسا٤ ٚبٝع ا٭ٚزام املاي١ٝ اؿه١َٝٛ اايطٓدات ٚأذٕٚ اـصا١ْ . ٜٚطتددّ ايبٓو املسنصٟ عًُٝات ايطٛم 

 ف ا٫قتصاد١ٜ ايطا٥د٠  ي ايدٚي١:املفتٛس١  ي ايتأثريع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  ي خًل ا٥٫تُإ، ٚذيو سطب ايعسٚ
 

o  :فً حاٌح اٌشوود االلتصادي 
 

ٜتبين ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ تٛضع١ٝ عٔ طسٜل غسا٤ ا٭ٚزام املاي١ٝ اؿه١َٝٛ ضٛا٤ َٔ اؾُٗٛز أٚ َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ فٝػرٟ 

تايٞ تصٜد قدزتٗا ع٢ً َٓح  ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ سطابات ايبٓٛى بطٝٛي١ اضاف١ٝ مبكداز ق١ُٝ ا٭ٚزام املاي١ٝ اي ي مت غسا٤ٖا، ٚباي

 باضعاف ٖرٙ ايك١ُٝ، فٝشدخ ازتفاع  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ تٓدفض َعد٫ت ايبطاي١.   

 
 

o  :فً حاٌح اٌضغوط اٌتضخٍّح 

ذاز١ٜ فتٓكص ٜتبين ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكد١ٜ اْهُاغ١ٝ عٔ طسٜل بٝع ا٭ٚزام املاي١ٝ اؿه١َٝٛ ضٛا٤ يًذُٗٛز أٚ يًبٓٛى ايت

ايطٝٛي١ بايبٓٛى ايتذاز١ٜ مبكداز ق١ُٝ ا٭ٚزام املاي١ٝ اي ي مت بٝعٗا، ٚبايتايٞ تكٌ قدزتٗا ع٢ً َٓح ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ، فٝشدخ 

  انفاض  ي ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ تٓدفض َعد٫ت ايتطدِ.   

 سعر الخصم
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ْٗا تعترب َٔ أنجس ا٭دٚات ايه١ُٝ فاع١ًٝ بطبب املس١ْٚ اي ي تعترب ضٝاض١ ايطٛم املفتٛس١ َٔ ٚضا٥ٌ ايتدخٌ غري املباغس، فط٬ عٔ أ 

     تتُتع بٗا فُٝا ٜتعًل بإداز٠ عسض ايٓكٛد، يريو  لد  أْ٘ ٜتِ ايًذ٪ إيٝٗا بصٛز٠ َطتُس٠،  خصٛصا  ي  ايدٍٚ املتكد١َ.

 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات  اـصّٛ ااملٛازد 

 * ايٛدا٥ع 

 ٚدا٥ع داز١ٜ  -   

 ٚدا٥ع ٭دٌ -   

 ٚدا٥ع ادخاز١ٜ -   

 * ا٫قرتاض َٔ ايػري

 قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -  

 قسٚض َٔ ايبٓو املسنصٟ -  

 * زأع املاٍ

 أضِٗ ممتاش٠  -   

 اضِٗ عاد١ٜ -   

 * ا٫ستٝاطٞ 

 اأزباح غري َٛشع١  

 * ايٓكد١ٜ اايطٝٛي١ 

 ا٫ستٝاطٞ ايكاْْٛٞ -  

 ٛي١ ايداخ١ًٝايطٝ -  

 * قفع١ ا٫ٚزام املاي١ٝ

 أضِٗ -  

 ضٓدات ٚأذٕٚ خصا١ْ -  

 َٓح ايكسٚض ٚايطًفٝات يًع٤٬ُ •

 أفساد  -

 َ٪ضطات  -

 * ا٫ضتجُازات املباغس٠

 صٓاع١ٝ -   

 شزاع١ٝ -   

 خد١َٝ -   

 * ا٭صٍٛ ايجابت١

 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭صٍٛ اا٫ضتدداَات  اـصّٛ ااملٛازد 

 * ايٛدا٥ع 

 ٚدا٥ع داز١ٜ  -   

 ٚدا٥ع ٭دٌ -   

 ٚدا٥ع ادخاز١ٜ -   

 * ا٫قرتاض َٔ ايػري

 قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ  -  

 قسٚض َٔ ايبٓو املسنصٟ -  

 * زأع املاٍ

 أضِٗ ممتاش٠  -   

 اضِٗ عاد١ٜ -   

 * ا٫ستٝاطٞ 

 اأزباح غري َٛشع١  

 * ايٓكد١ٜ اايطٝٛي١ 

 ايكاْْٛٞا٫ستٝاطٞ  -  

 ايطٝٛي١ ايداخ١ًٝ -  

 قفع١ ا٫ٚزام املاي١ٝ* 

 أضِٗ -  

 ضٓدات ٚأذٕٚ خصا١ْ -  

 َٓح ايكسٚض ٚايطًفٝات يًع٤٬ُ •

 أفساد  -

 َ٪ضطات  -

 * ا٫ضتجُازات املباغس٠

 صٓاع١ٝ -   

 شزاع١ٝ -   

 خد١َٝ -   

 * ا٭صٍٛ ايجابت١
 

 

 

 سندات وأذون خزانة

 سندات وأذون خزانة

عمليات سندات وأذون خزانة

 سعر الخصم
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 األدواخ غٍش اٌىٍّح -ب

ْتكا١ٝ٥ ٖٚٞ غري قاب١ً يًكٝاع ايهُٞ ٚتطتٗدف بايدزد١ ا٭ٚيٞ تػذٝع ايبٓٛى ايتذاز١ٜ يهٞ تكّٛ بتٛدٝ٘ أٜطا تطُٞ با٭دٚات ا٫

 ْػاطٗا  ي فاٍ َٓح ايتط٬ٝٗت ا٥٫تُا١ْٝ ٚايكسٚض يكطاعات َع١ٓٝ. َٚٔ أِٖ ٖرٙ ا٭ٚدات َا ًٜٞ:

 يهٞ تٓفر َا ٜسٜدٙ ايبٓو املسنصٟ طٛعا. ضٝاض١ ا٫قٓاع ا٭دبٞ, ٚذيو َٔ خ٬ٍ اصداز ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات يًبٓٛى 

 ضٝاض١ ايعكٛبات ٚاؾصا٤ات، ٚذيو َٔ خ٬ٍ اصداز ايػساَات أٚ قسازات املٓع يًبٓٛى اي ي ٫ تٓصاع يطٝاض١ ا٫قٓاع ا٭دبٞ. 

ْكد١ٜ أٚ  ضٝاض١ اؿٛافص، ٚذيو َٔ خ٬ٍ اعطا٤ ايبٓٛى املتُٝص٠  ي ا٭دا٤ ٚا٭نجس اضتذاب١ ملٛدٗات ايبٓو املسنصٟ سٛافص 

 ضعس خصِ متٝٝصٟ.

ؼدٜد قطاعات ذات أٚي١ٜٛ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ اصداز ايتعًُٝات يًبٓٛى باعطا٤ أٚي١ٜٛ يكطاع َعني أٚ ف٦ات َع١ٓٝ  ي اجملتُع  

 َٔ سٝح سذِ ايتٌُٜٛ أٚ تهًف١ ايتٌُٜٛ.

 

 

 ة.....لعاشراانتهت المحاضرة 
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 احملاضرة احلاديت عشر

 اىبنىك اىذوىيت:  اىبنىك:  اىفصو اىثاني

 ( ٍقذٍت7)

  ي قاضس٠ ايّٝٛ ضٛف ٜتِ اؿدٜح عٔ َٛضٛع ايبٓٛى ايدٚي١ٝ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ تػط١ٝ ايعٓاصس ايتاي١ٝ: 

 .تعسٜف ايبٓٛى ايدٚي١ٝ 

 .ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايدٚي١ٝ 

 .ٞدٚز ايبٓٛى ايدٚي١ٝ  ي ا٫قتصاد ايعامل 

 .أْٛاع ايبٓٛى ايدٚي١ٝ 

 -:  ( تعريف اىبنىك اىذوىيت8)

 ٚ تطُٞ أٜطا بايبٓٛى َتعدد٠ اؾٓط١ٝ، ٖٚٞ َ٪ضطات عابس٠ اؿدٚد اؾػساف١ٝ هلا غبه١ َٔ ايفسٚع  ي ا٫قطاز ايبٓٛى ايدٚي١ٝ

 ا٭دٓب١ٝ اتطُٞ بايدٍٚ املطتطٝف١  خازز دٚي١ املكس اتطُٞ بايدٚي١ ا٭ّ . 

 :ٞأِٖ خصا٥ص خصا٥ص ايبٓٛى ايدٚي١ٝ اٯت َٔ 

 ا احمل١ًٝ.أْٗا تتعاٌَ بايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ إيٞ داْب عًُتٗ •

 تتُتع عس١ٜ اؿسن١ ْٚكٌ املٛازد ا٫قتصاد١ٜ ااملاي١ٝ/ايبػس١ٜ . •

 ي عًُٝاتٗا ايبٓه١ٝ يتًعب بريو  دٚزا نبريا  ي تعصٜص ايٓعاّ ا٫قتصادٟ  ITCضتدداّ املهجف يتك١ٝٓ املعًَٛات اؿدٜج١ ا٫ •

 ايعاملٞ اؾدٜد ٚايت١٦ٝٗ يًعٛمل١.

  -: ( نشأة وتطىر اىبنىك اىذوىيت9)

 ميهٔ اؿدٜح عٔ ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايدٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ َسسًتني:
 

 ًٌِشحٍح ِا لثً اٌحشب اٌؼاٌٍّح األو : 

 متٝصت ٖرٙ املسس١ً بإٔ ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايبٓٛى ايدٚي١ٝ نإ َٓػأٖا ايدٍٚ ا٭ٚزب١ٝ، َجٌ:

 الًرتا. - 

 فسْطا. - 

 اٜطايٝا. - 

 ٖٛيٓدا. - 

 أملاْٝا. - 

ايبٓٛى بايعاٖس٠ ا٫ضتعُاز١ٜ اي ي ضاعدت ع٢ً اْتػاز فسٚع ايبٓٛى ايتابع١ هلرٙ ايدٍٚ  ي ايدٍٚ اي ي ناْت ؽطع سٝح ازتبطت ٖرٙ 

 ٫ضتعُازٖا ااْػا٤ املٓاطل ايٓكد١ٜ .

 

 ًٌِشحٍح ِا تؼذ اٌحشب اٌؼاٌٍّح األو  :-  

شد٠ ا٭َسٜه١ٝ. فاملعًّٛ إٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ متٝصت ٖرٙ املسس١ً بإٔ ايػايب١ٝ ايععُٞ َٔ ايبٓٛى ايدٚي١ٝ نإ َٓػأٖا اي٫ٜٛات املت

مبُازض١ ْػاطٗا خازز اؿدٚد بٗدف ايرتنٝص ايت١ُٝٓ  –قبٌ فرت٠ اؿسب ايعامل١ٝ ا٭ٚيٞ  –ا٭َسٜه١ٝ نإ ٫ تطُح يبٓٛنٗا 

 صدز قإْٛ فٝدزايٞ ٜطُح يًبٓٛى ا٭َسٜه١ٝ مبُازض١ ْػاطٗا خازز اؿدٚد. 79?7ا٫قتصاد١ٜ احمل١ًٝ. ٚ ي عاّ 
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َٚٓر ذيو ايتازٜذ، تصاٜد ْػاط ايبٓٛى ايدٚي١ٝ أَسٜه١ٝ املٓػأ ٚسككت اْتػازا ٚاضعا  ي كتًف دٍٚ ايعامل ضٛا٤ ناْت َٓفسد٠ أٚ  ي 

 ٭ٚزب١ٝ .غهٌ ؼايفات َع بٓٛى تابع١ يدٍٚ أخسٟ ا ي ايػايب بٓٛى تابع١ يًدٍٚ ا

  -: ( دور اىبنىك اىذوىيت يف االقتصاد اىعادلي:)

 يعبت ايبٓٛى ايدٚي١ٝ دٚزا ٜعتربع٢ً قدز نبري َٔ ا٭١ُٖٝ  ي ا٫قتصاد ايعاملٞ ٚايرٟ ميهٔ ابساشٙ َٔ خ٬ٍ اجملا٫ت ايتاي١ٝ:
 

 اٌتجاسج اٌذوٌٍح  :- 
 

، سٝح ضاُٖت ايبٓٛى ايدٚي١ٝ  ي تطازع َعد٫ت ايُٓٛ  ي ٜٚكصد بٗا ػاز٠ ايطًع ٚاـدَات اي ي ػطدٖا عًُٝات ايتصدٜس ٚا٫ضترياد

ايتذاز٠ اـازد١ٝ بني كتًف دٍٚ ايعامل. ٚقد ضاعدٖا ع٢ً ذيو تٛقٝع ا٫تفاقٝات اي ي تطتٗدف ايتدفٝف َٔ ايكٝٛد ع٢ً ايتذاز٠ 

٢ً عدد َٔ ايطًع. َٚٔ أبسش ٖرٙ ايدٚي١ٝ، ضٛا٤ َا ٜتعًل بايكٝٛد ايه١ُٝ اْعاّ اؿصص ، أٚفُٝا ٜتعًل غفض ايسضّٛ اؾُسن١ٝ ع

ٚاي ي تطٛزت يتصبح َا ٜعسف  =:?7 اا٫تفاق١ٝ ايعا١َ يًتعسٜفات اؾُسن١ٝ ٚايتذاز٠  ي عاّ  GATTا٫تفاقٝات، َا ٜعسف باؾات 

 .GATSَٚا تفسع عٓٗا َٔ اتفاقٝات َجٌ ايـ WTO ايّٝٛ مبٓع١ُ ايتذاز٠ ايعامل١ٝ 
 

 حشوح سؤوس األِواي  :-  
 

  ٜٚكصد بريو سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ  ي اجملايني ايتايٝني: 

 فاٍ ا٫قساض ٚا٫قرتاض ايدٚيٞ ااؿهَٛٞ . 

 ااـاص . FDIفاٍ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ املباغس٠  

ِ َطاعدتٗا  ي ؼكٝل َعد٫ت منٛ سٝح ٜٓطب ايفطٌ يًبٓٛى ايدٚي١ٝ  ي تٓػٝط سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ بني كتًف دٍٚ ايعامل َٚٔ ث

اقتصادٟ َستفع١. ٚيهٔ َع ذيو، مل ؽًٛ سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ َٔ اؾٛاْب ٚا٫عتبازات ايطًب١ٝ اي ي صاسبتٗا، ممج١ً  ي غهًني:
  
 .ز٩ٚع ا٭َٛاٍ ايطاخ١ٓ 

 .ٍغطٌٝ اتبٝٝض  ا٭َٛا 
 

 اٌتىاًِ تٍٓ األسواق إٌمذٌح واألسواق اٌّاٌٍح :-  
 

ايدٚي١ٝ دٚزا نبريا  ي إٔ ػعٌ ا٫قتصاد ايعاملٞ ٜتطِ بدزد١ عاي١ٝ َٔ ايتػابو ٚايرتابط بني ا٫ضٛام يعبت ايبٓٛى 

ايٓكد١ٜ اايتداٍٚ قصري ا٭دٌ  ٚا٭ضٛام املاي١ٝ اايتداٍٚ طٌٜٛ ا٭دٌ  ٚاي ي متجٌ سًك١ ايٛصٌ أٚ ايٛد٘ اٯخس يًرتابط بني 

ايطًع اايصزاع١ٝ ٚايصٓاع١ٝ  ٚاـدَات، َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل  كتًف بًدإ ايعامل  ي فاٍ ػاز٠ املٓتذات َٔ

 ايتهاٌَ ا٫قتصادٟ بني ايدٍٚ اػسب١ ا٫ؼاد ا٭ٚزبٞ .

يهٔ  ي ْفظ ايٛقت، ٫ ىًٛ ٖرا ايتهاٌَ بني ا٭ضٛام ايٓكد١ٜ ٚا٭ضٛام املاي١ٝ َٔ ا٫ْتكادات بطبب تداعٝات املداطس 

عسض١ يٮشَات املاي١ٝ ٚايصدَات ا٫قتصاد١ٜ اا٭ش١َ املاي١ٝ  –بني اؿني ٚاٯخس  -ايعاملٞ املصاسب١ ي٘ ٚاي ي ػعٌ ا٫قتصاد 

  ايعامل١ٝ .

تسيٕٝٛ د٫ٚز  8 7إذا ْعسْا إيٞ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ نأسد َ٪غسات ٖرا ايتهاٌَ ٬ْسغ إٔ سذِ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ شاد َٔ سٛايٞ 

 76، ٚإيٞ سٛايٞ 6??7تسيٕٝٛ د٫ٚز  ي عاّ  ; >، ثِ إيٞ سٛايٞ ;<?7تسيٕٝٛ د٫ٚز  ي عاّ  :إيٞ سٛايٞ  ;=?7 ي عاّ 

اتعادٍ  =866تسيٕٝٛ د٫ٚز  ي عاّ  88، ثِ إيٞ سٛايٞ 8666تسيٕٝٛ د٫ٚز  ي عاّ  79، ٚإيٞ سٛايٞ ;??7تسيٕٝٛ د٫ٚز  ي عاّ 

 تكسٜبا ثًح سذِ ايٓاتر اإلمجايٞ ؾُٝع دٍٚ ايعامل  ي ذيو ايعاّ . 
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 -:  ( أنىاع اىبنىك اىذوىيت;)

  بصف١ عا١َ، ميهٔ تكطِٝ ايبٓٛى ايدٚي١ٝ إيٞ ا٭ْٛاع ايتاي١ٝ: 

 -:  اٌثٕون اٌّشاسٍح 
 

  يٛظا٥ف ايتاي١ٝ:تعترب ايبٓٛى املساض١ً َٔ أقدّ أْٛاع ايبٓٛى ايدٚي١ٝ، سٝح ٜطًع ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى با

 ا٫عتُادات املطتٓد١ٜ. -

 اؿٛا٫ت ٚاضت٬ّ ٚتطًِٝ ا٭َٛاٍ. -

 تٓفٝر عًُٝات ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب. -

 ايعدٜد َٔ اـدَات املاي١ٝ ايدٚي١ٝ ا٭خسٟ. -
 

 -:  ِىاتة اٌتّثًٍ 
 

 تطُح قٛاْٝٓٗا احمل١ًٝ ضعت ايعدٜد َٔ ايبٓٛى ايدٚي١ٝ إيٞ اْػا٤ َا ٜعسف مبهاتب ايتُجٌٝ، خصٛصا  ي تًو ايدٍٚ اي ي ٫

بإْػا٤ بٓٛى أدٓب١ٝ بٗا. َٚٔ خصا٥ص َهاتب ايتُجٌٝ أْٗا تعترب ذات ص٬سٝات احملدٚد٠، سٝح ٫ٜطُح هلا بكبٍٛ ايٛدا٥ع أٚ 

  تكدِٜ ايكسٚض أٚ قبٍٛ اؿٛا٫ت ٚؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ. ٚعَُٛا تٓشصس أِٖ ٚظا٥ف َهاتب ايتُجٌٝ  ي اٯتٞ:

 ضتجُاز  ي ايدٍٚ اي ي تتٛادد فٝٗا.تٛفري َعًَٛات عٔ فسص ا٫ -

 اضتكطاب زداٍ ا٭عُاٍ  ي ايدٚاٍ اي ي تتٛادد فٝٗا يًتعاٌَ َع ايبٓٛى اي ي تتبع هلا  ي ايدٚي١ ا٭ّ أٚ دٚي١ املكس. -

 تعترب ْٛا٠ إلْػا٤ فسٚع يًبٓو ايرٟ تتبع ي٘  ي املطتكبٌ. -

 

 -:  تٕون األوفشوس 
 

  ٭ْٗا ٫ تتعاٌَ َع ا٫قتصاد احملًٞ ايرٟ تتٛادد فٝ٘، سٝح تٓشصس Off-shore Banksٜطًل عًٝٗا بٓٛى ا٭ٚفػٛز ا

  ْػاطاتٗا  ي عًُٝات ا٫قتصاد ايدٚيٞ. َٚٔ أِٖ خصا٥ص ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى:

تكّٛ با٫تصا٫ت ايفٛز١ٜ بني ا٭ضٛام ايٓكد١ٜ ايدٚي١ٝ َطتفٝد٠ َٔ املصاٜا اؾػساف١ٝ يًبًد ايرٟ تتٛادد فٝ٘  •

 ر نْٛؼ .اايبشسٜٔ/ْٖٛ

تطتفٝد َٔ املصاٜا اي ي تٛفسٖا ايبًد املطتطٝف١ ممج١ً  ي انفاض ْطب١ ايطسا٥ب أٚ عدّ ٚدٛدٖا با٭ضاع، ا٭َس  •

ايرٟ هعًٗا ٬َذا آَٓا يس٩ٚع ا٭َٛاٍ َٔ كتًف ايدٍٚ اي ي تفسض ضسا٥ب َستفع١ اٖٚٞ بريو تهٕٛ أغب٘ 

 با٭ضٛام اؿس٠ يًطًع .
 

 -:  فشوع اٌثٕون األجٕثٍح 
 

تهٕٛ ٖرٙ ايفسٚع ممًٛن١ بصٛز٠ ن١ًٝ أٚ دص١ٝ٥ َٔ قبٌ ايبٓو ايس٥ٝطٞ ٚمتازع ْػاطاتٗا  ي دٍٚ أدٓب١ٝ. َٚٔ خصا٥ص 

 ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى َاًٜٞ:

  تعٗس أَاّ ع٥٬ُٗا  ي ايدٍٚ املططٝف١ بصف١ ق١ًٝ ٚتتعاٌَ َع ا٫قتصاد احملًٞ ايرٟ تتٛادد فٝ٘. -

ايكدز٠ ع٢ً درب ايع٤٬ُ احملًٝني عهِ اَهاْٝاتٗا املتكد١َ ٚقدزتٗا ع٢ً تكدِٜ أفطٌ  تهٕٛ اإلداز٠ عاد٠ ق١ًٝ ٚهلا -

  اـدَات املصسف١ٝ.

 بٗرٙ ايصفات املرنٛز٠، تهٕٛ فسٚع ايبٓٛى ا٭دٓب١ٝ صٛز٠ َػاٜس٠ ٚكتًف١ متاَا عٔ بٓٛى ا٭ٚفػٛز.
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 -:  اٌثٕون اٌّشتشوح 
 

تعسف أٜطا بايتذُع املصس ي ٚاي ي تعٌُ ع٢ً تكدِٜ ايكسٚض املػرتن١ يتٌُٜٛ َػسٚعات دٚي١ٝ نبري٠ اَجٌ: بٓا٤ ايطدٚد، 

اْػا٤ املطازات، زصف ٚتعبٝد طسم املسٚز ايطسٜع، اْػا٤ َػازٜع ايطهو اؿدٜد١ٜ أٚ َػازٜع ايطاق١ ٚخ٬فٗا  يًشهَٛات أٚ 

  ٓٛع َٔ ايبٓٛى ايدٚي١ٝ َا ًٜٞ: امل٪ضطات اؿه١َٝٛ. َٚٔ خصا٥ص ٖرا اي

  ٜتذاٚش َبًؼ ايكسض ايرٟ تكّٛ مبٓش٘ اَهاْٝات أٟ بٓو َٓفسد ضُٔ ايتذُع املصس ي. -

  ٜكّٛ أسد ايبٓٛى ايدٚي١ٝ ضُٔ ايتذُع اٜطُٞ بايبٓو ايسا٥د  بتٓعِٝ ٚإداز٠ ايكسض. -

سٚعات ٚاي ي عسف باضِ صٝؼ ايبٓا٤ ٚايتػػٌٝ تطتددّ ايبٓٛى املػرتن١ ايصٝؼ اؿدٜج١  ي متٌٜٛ ٖرا ايٓٛع َٔ املػ -

  .BOTٚؼٌٜٛ املًه١ٝ  

 

 .....الحادية عشرانتهت المحاضرة 


