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 احملاقسٙ ا٭ٚىل / ْػأ٠ ٚتطٛز ايٓكٛد 

 * املكدَ٘ : 

 تعتدل ايٓكٛد َٔ بني أععِ اٱنتػاؾات اٱقتؿادٜ٘ اييت تٛؾًت إيٝٗا ايبػسٜ٘ : 

  ٟؾايٓكٛد إذا أسطٔ اضتدداَٗا هلا ا٭ثس ايبايؼ ع٢ً اشدٖاز ايٓػاط اٱقتؿاد

 ٚتطٛزٙ ٚمنٛٙ ) ايعؿا ايطشسٜ٘ اييت ؼكل ايسؾاٖٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ ( . 

  ٟٚايٓكٛد إذا مل وطٔ اضتدداَٗا هلا ا٭ثس ايطًيب ع٢ً ايٓػاط اٱقتؿاد

سغٛ  ؾٝٗا نايتكدِ ٚتدٖٛزٙ ٚتسادع٘ , ؾهجرل َٔ ايعٛاٖس اٱقتؿادٜ٘ غرل امل

 ٚايبطاي٘ ٚقعـ ضعس ؾسف ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ هلا ع٬ق٘ بايٓكٛد . 

ٚميهٔ تٛقٝح أ١ُٖٝ ايٓكٛد َٔ املٓعٛز اٱقتؿادٟ َٔ خ٬ٍ ايٛظا٥ـ ٚا٭دٚاز اييت 

تكّٛ بٗا يف اٱقتؿاد ايهًٞ ع٢ً 

 ايٓشٛ ايرٟ ضٝتِ غسس٘ اٯٕ . 

  ًٞأ١ُٖٝ ايٓكٛد يٲقتؿاد ايه 

 

 

 

 

 

 

 

 ايتبادٍ اٱقتؿادٟ ٚتطٛز ايٓكٛد :  * تطٛز

ميهٔ اؾصّ بإٔ ٖٓاى ازتباط تازىٞ ٚثٝل بني تطٛز ايتبادٍ اٱقتؿادٟ ٚتطٛز ايٓكٛد 

 ٜٚعتدل ٖرا ايتطٛز َتأثسا بعٓؿسٜٔ ُٖا : ع٢ً اَتداد اؿكب ايتازىٝ٘ . 

 .  ايصٜادٙ يف ايطهإ .أ 

 .  ايتدؿـ ٚتكطِٝ ايعٌُ .  

ث٬ث١ َساسٌ تٛقح نٝؿ١ٝ ايت٬شّ بني تطٛز ايتبادٍ ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطٞ ؾهسٙ َٛدصٙ 

  اٱقتؿادٟ ٚتطٛز ايٓكٛد :
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 َسس١ً غٝا  ايتبادٍ اٱقتؿادٟ  .1

 ايعدد قدٚد .  ايطهإ : .أ 

غرل َٛدٛد ) اٱقتؿاد املعٝػٞ / اقتؿاد  ايتدؿـ ٚتكطِٝ ايعٌُ : .  

 اٱنتؿا٤ ايراتٞ( . 

 إْتاز ٫ٚ ساد٘ يًتبادٍ ٚبايتايٞ ٫ ساد١ يًٓكٛد .  عدّ ٚدٛد ؾا٥ض .ز 

 ) ق١ُ ٖرٙ املسسً٘ ايجٛزٙ ايصزاعٝ٘ ( َسس١ً ايتبادٍ اٱقتؿادٟ احملدٚد  .2

 ايعدد َتصاٜد .  ايطهإ : .أ 

 أؾبح َٛدٛدا ) اٱْتاز يًػرل ( .  ايتدؿـ ٚتكطِٝ ايعٌُ : .  

اد٘ يًٓكٛد يف اٱْتاز ٚاؿاد٘ يًتبادٍ يف ايطٛم ٚبايتايٞ اؿ ٚدٛد ؾا٥ض .ز 

 . 

 ) ق١ُ ٖرٙ املسسً٘ ايجٛزٙ ايؿٓاعٝ٘ ( َسس١ً ايتبادٍ اٱقتؿادٟ غرل احملدٚد  .3

 ايعدد أنجس تصاٜدا ) اٱْؿذاز ايطهاْٞ ( .  ايطهإ : .أ 

 أؾبح َٓتػسا ) اٱْتاز يًػرل ( .  ايتدؿـ ٚتكطِٝ ايعٌُ : .  

يف اٱْتاز ٚاؿاد٘ يًتبادٍ يف أضٛام أنجس اتطاعا  ٚدٛد ؾا٥ض قدِ .ز 

 ٚبايتايٞ تصاٜد اؿاد٘ يٓكٛد انجس تطٛزا . 

 * ْعاّ املكاٜك٘ : 

  ٘تعسٜـ املكاٜك 
ٚايرٟ نإ غا٥عا بني  ايتبادٍ ايعٝين يًطًع ٚاـدَاتٜكؿد باملكاٜك٘ 

اجملتُعات ايبدا٥ٝ٘ اييت مل تهٔ قد انتػؿت ايٓكٛد بعد . 

ٜٚطًل ع٢ً املكاٜك٘ تعبرل ْعاّ ايتبادٍ املباغس , سٝح تتِ 

 َبادي١ ايطًع٘ بايطًع٘ أٚ اـدَ٘ , َجٌ : 

  ٚا٭زلاى َكابٌ اؿبٛ  أ 

  ٚايتبؼ َكابٌ ايجُاز أ 

  ٚايًي َكابٌ املًح أ 

  املاغٝ٘ َكابٌ أدٚات ايؿٝد 

  . أٚ أدٚات ايبٓا٤ َكابٌ أٟ غ٧ آخس 

  َ٘طا٨ٚ ْعاّ املكاٜك 
 ميهٔ سؿس املطا٨ٚ ) ايعٝٛ  ( اييت ٜبتطِ بٗا ْعاّ املكاٜك٘ يف ايٓكاط ايتايٝ٘ : 

 تٛاؾل ايسغبات أٚ َا ٜط٢ُ بايتٛاؾل املصدٚز يًسغبات .  عدّ (1

 إَها١ْٝ ػص١٥ بعض ايطًع .  عدّ (2

 ٚدٛد ٚسد٠ َػذلن٘ يكٝاع ايكُٝ٘ .  عدّ (3
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 ا٭ضعاز ايٓطبٝ٘ .  تعدد (4

 نؿا٠٤ ايتبادٍ .  تدْٞ (5

  . َ٘ٝجاٍ تٛقٝشٞ ملػه١ً تعدد ا٭ضعاز ايٓطب 
 ضًع تتُجٌ يف اٯتٞ :  6بإؾذلاض إٔ فتُع َا تتٛؾس ؾٝ٘ 

  أضعاز .  5 >>>ا٭زش 

  أضعاز .  4 >>>ايطهس 

  أضعاز .  3 >>>ايصٜت 

  ِأضعاز .  2 >>>ايًش 

  ضعس .  1 >>>ايٓطٝر 

  . ايتبؼ 

 ميهٔ إضتدداّ ايؿٝػ٘ ايتايٝ٘ ملعسؾ١ عدد املعا٬َت املطًٛب٘ يطًع١ َا : 

 =

(   ٕ )ٕ 

 
 سٝح إٔ ) ٕ ( ٖٞ عدد ايطًع املتاس٘ يف ايطٛم .    

 * أْٛاع ايٓكٛد : 

ٚتتُجٌ أْٛاع ايٓكٛد ) سطب .  بٓعاّ ايتبادٍ غرل املباغستعسف ايٓكٛد َكاز١ْ باملكاٜك٘ 

 تطٛزٖا ايتازىٞ ( يف اٯتٞ : 

                        ايٓكٛد ايطًعٝ٘ : .1

َجٌ : ضًع١ ايكُح  ٖٞ ايٓكٛد اييت تتعادٍ قُٝتٗا ايطٛقٝ٘ َع قُٝتٗا نٓكٛد

ٚايرٖب ٚايؿك٘ ) ايٓكٛد املعدْٝ٘ ( أٟ أْٗا ٚضا٥ٌ َبادي٘ هلا قُٝ٘ ذاتٝ٘ ) ٜؿدزٖا 

 مجٝع أؾساد اجملتُع ايرٜٔ وٛشٕٚ ايطًع ( . 

                       ايٓكٛد ايسَصٜ٘ :  .2

ٚاييت ٫ تهٕٛ يًُادٙ املؿٓٛع٘  ٖٞ ايٓكٛد املؿٓٛع٘ َٔ ايٛزم أٚ ايٓكٛد ايٛزقٝ٘

َٓٗا قُٝ٘ ذاتٝ٘ ٚإمنا تطتُد قُٝتٗا َٔ بسا٠٤ ايكإْٛ ٚبايتايٞ قبٍٛ اؾُٗٛز هلا 

 نٛضٝط يًتبادٍ ) ٜؿدزٖا ايبٓو املسنصٟ ( . 

                   ايٓكٛد اٱ٥تُاْٝ٘ :  .3

) تؿدزٖا ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ( .  ٖٚٞ ْاػ٘ عٔ ْػاط ايبٓو يف تكدِٜ ايكسٚض

ٜداع بػٝو َطشٛ  ع٢ً بٓو آخس ممجً٘ يف َا اييت تٓتر عٔ إٜداع ْكدٟ أٚ إ

 ٜعسف بايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘ ٚايٛدا٥ع املػتك٘ . 

                   ايٓكٛد اٱيهذلْٚٝ٘ :  .4

 ق١ُٝ ْكدٜ٘ تتدر غهٌ ٚسدات إ٥تُاْٝ٘ كصْٚ٘ ع٢ً غهٌ إيهذلْٚٞتعسف بأْٗا 
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٘ املُػٓط٘ أٚ أدا٠ إيهذلْٚٝ٘ ميتًهٗا املطتددّ ٚتتدر غهٌ ايبطاقات اٱيهذلْٚٝ

 َجٌ بطاقات اـؿِ ٚايبطاقات اٱ٥تُاْٝ٘ ٚايػٝهات اٱيهذلْٚٝ٘ . 

 * ٚظا٥ـ ايٓكٛد : 

 ميهٔ سؿس ٚظا٥ـ ايٓكٛد يف اٯتٞ : 

 ٚضٝط يًتبادٍ :  .1
ٜعين قبٛهلا نأدا٠ يتطٜٛ٘ املدؾٛعات يف عًُٝات ايتبادٍ غرل املباغسٙ ) ايٓكٛد 

َكابٌ ايطًع ٚاـدَات ( . َٚٔ خ٬ٍ اضتدداّ ايٓكٛد نٛضٝط يًتبادٍ مت 

 ؼكٝل ايعدٜد َٔ املصاٜا : 

  . ايتػًب ع٢ً َػه١ً عدّ تٛاؾل ايسغبات 

  . ٍؽؿٝض تهايٝـ ايتباد 

 ْتاز ٚشٜادت٘ ٚؼطني دٛدت٘ . تػذٝع َصٜد َٔ ايتدؿـ يف اٱ 

  . ٚتػذٝع سس١ٜ اٱختٝاز 

 ٚسدٙ يكٝاع ايكُٝ٘ :  .2
سٝح تػًبت ايٓكٛد ع٢ً  نٛسدٙ يكٝاع قِٝ ايطًع ٚاـدَاتتطتددّ ايٓكٛد 

َػه٬ت تعدد ْطب ايتبادٍ . نريو تطاعد ايٓكٛد يف إبساّ ايعكٛد َٚطو 

اؿطابات يف ؾٛز ْكدٜ٘ َٚعسؾ١ َا سككت٘ ايػسنات َٔ أزباح أٚ خطا٥س يف 

 ْٗا١ٜ نٌ عاّ . 

 كصٕ يًكُٝ٘ :  .3
 بطٗٛي١ سؿعٗا ٚاضتدداَٗا يف أٟ َهإ ٚشَإ آخس ٚبأقٌ تهًؿ٘تتُٝص ايٓكٛد 

َكازْ٘ باملكاٜك٘ . ٚبريو تعد ايٓكٛد ٚضًٝ٘ يٲدخاز َٔ أدٌ إْؿاقٗا يف املطتكبٌ 

ٚيهٞ تٓذح ايٓكٛد يف تأد١ٜ ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ع٢ً ايٛد٘ ا٭نٌُ ٫بد إٔ ؼتؿغ 

 بكٛتٗا ايػسا٥ٝ٘ . ) ٚدٛد ايتكدِ ٜكعـ ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ( . 

 َعٝاز يًُدؾٛعات اٯدً٘ :  .4
ايعكٛد يتطٜٛل ايطًع ع٢ً أضاع ايتعاقدات إبساّ ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ع١ًُٝ  تطٌٗ

, أٟ ع٢ً إٔ ٜتِ بٝع ايطًع بأضعاز َعٝٓ٘ يف ايٛقت اؿاقس . إقاؾ١ إٔ  اٯدً٘

ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ متهٔ َٔ إقساض ٚاقذلاض ق٠ٛ غسا٥ٝ٘ ) إبساّ ايكسٚض ( نٌ ذيو 

 بػسط إٔ تعٌ ايكٛٙ ايػسا٥ٝ٘ يًٓكٛد َطتكسٙ ) عدّ ٚدٛد ظاٖسٙ ايتكدِ ( .

 ٘ميهٔ تكطِٝ ايٛظا٥ـ ا٭زبع٘ ايطابل ذنسٖا إىل ٚظٝؿتني :  : ًَشٛظ 

 ) وتادٗا نٌ أؾساد اجملتُع ( . ايٛظا٥ـ ا٭ضاضٝ٘  .أ 

  . ٍٚضٝط يًتباد 

  . ُ٘ٝٚسد٠ يكٝاع ايك 

 ) ٫ وتادٗا نٌ أؾساد اجملتُع ( . ايٛظا٥ـ املػتك٘  .  

  . ُ٘ٝكصٕ ايك 
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  . ًَ٘عٝاز يًُدؾٛعات اٯد 

 * خؿا٥ـ ايٓكٛد اؾٝدٙ : 

 يهٞ تتؿـ ايٓكٛد باؾٛدٙ ؾ٬بد إٔ تهٕٛ : 

 : ٌُ٫بد يًٓكٛد إٔ تهٕٛ ض١ًٗ اؿٌُ ٚض١ًٗ ايٓكٌ ٭دٌ ايكٝاّ يف  ض١ًٗ اؿ

كتًـ املٓاطل . ٚإذا ناْت ايٓكٛد ٫ تتُتع بٗرٙ املٝصٙ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ظٌ 

عرز اضتدداَٗا نٛضٝط يًتبادٍ ْعاّ املكاٜك٘ أٚ ايٓكٛد ايطًعٝ٘ ؾطٝهٕٛ َٔ املت

 . ٚإٕ مت ذيو ضتهٕٛ تهًؿ١ املباد٫ت َستؿع٘ ْطبٝا . 

 : هب إٔ تتُتع ايٓكٛد بعدّ ايكابًٝ٘ يًتًـ ست٢ ٫ تؿكد  غرل ضسٜع١ ايتًـ

 قُٝتٗا نٓكٛد باملؿّٗٛ املعاؾس . 

  . ) َجاٍ املًح ٚايًشّٛ ٚايؿٛان٘ ) قابً٘ يًتًـ 

  . ) َجاٍ ايٓكٛد املعدْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘ ) غرل قابً٘ يًتًـ 

 : ٘تتطِ ايٓكٛد اؾٝدٙ بكابًٝتٗا يًتذص٥٘ عٝح ميهٔ إؾدازٖا يف  قابً٘ يًتذص٥

 غهٌ ٚسدات نبرلٙ َٚتٛضط٘ ٚؾػرلٙ . 

  . ) َ٘جاٍ املاغٝ٘ يف ظٌ ْعاّ املكاٜك٘ ٚايٓكٛد ايطًعٝ٘ ) غرل قابً٘ يًتذص٥ 

  . ) َ٘جاٍ ايٓكٛد ايٛزقٝ٘ ٚاملعدْٝ٘ ٚاٱيهذلْٚٝ٘ ) قابً٘ يًتذص٥ 

 : ٙهب إٔ تتُتع ايٓكٛد بٗرٙ اـاؾٝ٘ ست٢ ؼع٢ بايكبٍٛ  ذات َٛاؾؿات َٛسد

ايعاّ ٚيتؿادٟ أٟ ْػٛ  خ٬ف بني طسيف ايتبادٍ . نُا هب إٔ تتُتع ايٓكٛد 

ٖٛ اؿاٍ بايٓطب٘ بٗرٙ ايؿؿ٘ ست٢ ٜتِ تؿادٟ سدٚخ أٟ ْٛع َٔ ايتصٜٚس نُا 

 يًع٬ُت املعدْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘ . 

 : هب إٔ تتطِ ايٓكٛد اؾٝدٙ بطٗٛي١ ايتُٝٝص َٔ قبٌ اؾُٗٛز  ض١ًٗ ايتُٝٝص

َٔ سٝح ايػهٌ ٚايتؿُِٝ اـاف بهٌ ؾ٦٘ َٔ ؾ٦ات ايعًُ٘ نُا ٖٛ اؿاٍ 

 بايٓطب٘ يًع٬ُت املعدْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘ . 
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 اعد ( ايٓكدٜ٘ احملاقسٙ ايجاْٝ٘ / ايٓعِ ) ايكٛ

  َ٘املكد 
مت يف احملاقسٙ ا٭ٚىل اضتعساض ْػأ٠ ٚتطٛز ايٓكٛد , ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايتعسف ع٢ً 

 املٛقٛعات ايتايٝ٘ ايٓكٛد : 

  . ْ٘عاّ املكاٜك 

  . أْٛاع ايٓكٛد 

  . ٚظا٥ـ ايٓكٛد 

  . ٙخؿا٥ـ ايٓكٛد اؾٝد 

ٚقبٌ ايدخٍٛ يف تؿؿ٬ٝت عٔ َٛقٛع ايكٛاعد ايٓكدٜ٘ , ؾ٬بد َٔ ايتطسم يتعسٜـ 

ايٓكٛد سٝح دست ايعادٙ ع٢ً تعسٜـ ايٓكٛد بأْٗا أٟ غ٧ ميهٔ إٔ ٜطتددّ نٛضٝط 

يًتبادٍ ٚنُدصٕ يًكُٝ٘ ٚٚسد٠ يًكٝاع َٚعٝاز يًُدؾٛعات اٯدً٘ , غسٜط١ إٔ ًٜكٞ 

 تُع ) َٛاؾؿات ايٓكٛد اؾٝدٙ ( . قب٫ٛ عاَا يف ايتبادٍ بني أؾساد اجمل

  ٟتعسٜـ ايٓعاّ ايٓكد 
 ٜٓـ تعسٜـ ايٓعاّ ايٓكدٟ ع٢ً اٯتٞ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٜ٘أْٛاع ايٓعِ ايٓكد 
 ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت اضتدعت ايتؿهرل يف اضتشداخ ايٓعِ ايٓكدٜ٘ : 

 بني أطساف املعا٬َت بني أؾساد اجملتُع ايرٟ أؾبح ميجٌ  اؿد َٔ اـ٬ؾات

 نٝاْا نبرلا ٚتٛضع ؾٝ٘ ْطام املعا٬َت ) ضبب داخًٞ ( . 

 ٜ٘ؾُٝا بني ايدٍٚ َع املصٜد َٔ  اتطاع ْطام املعا٬َت ايتذازٜ٘ ٚاٱقتؿاد

 ايعٌُ ع٢ً ايٓطام ايدٚيٞ ) ضبب خازدٞ ( . ايتدؿـ ٚتكطِٝ 

 ٕٜتُتع بايطًط٘ ٚهلا َط٪ٚيٝات ػاٙ اجملتُع ٚؼكٝل  ظٗٛز ايدٚي٘ نـ نٝا

 أٖداؾ٘ اٱقتؿادٜ٘ , َجٌ : 

ايٓعاّ ايٓكدٟ ٖٛ فُٛع١ َٔ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات املتبع٘ يف دٚي١ َعٝٓ٘ ٚاييت ؼهِ 

ع١ًُٝ تٓعِٝ ٚقبط اضتكساز ٚسد٠ ايٓكد يف ايدٚي٘ . ٚبريو ميهٔ تًدٝـ أِٖ ايعٓاؾس 

 ْ٘ يًٓعاّ ايٓكدٟ يف اٯتٞ : املهٛ

 . ) ايٓكٛد املتداٚي٘ يف اجملتُع ) أْٛاع ايٓكٛد 

 . ) ّايتػسٜعات ٚايكٛاْني اييت ؼهِ ع١ًُٝ إؾداز ايٓكٛد ٚتداٚهلا ) ايكبٍٛ ايعا 

 ) ٜ٘ا٭دٗصٙ ٚامل٪ضطات املؿسؾٝ٘ ٚاملايٝ٘ اييت تتعاٌَ بايٓكٛد ) ايهؿا٤ٙ اٱقتؿاد 

  }تعسٜـ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايدٚيٞ  {
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 ٜ٘ايتُٓٝ٘ اٱقتؿاد  . 

 ٚقازب١ ايتكدِ .  ازاضتكساز ا٭ضع 

 ٌَٚقازب١ ايبطاي٘ .  ايتٛظٝـ ايها 

 ٞٚإضتكساز ضعس ؾسف ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ .  ايتٛاشٕ اـازد 

) ايٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ , عسؾت ايبػسٜ٘ ْٛعني َٔ ايٓعِ ايٓكدٜ٘ ٚبؿؿ٘ عاَ٘ 

 سٝح ضٝتِ اؿدٜح عُٓٗا أنجس تؿؿ٬ٝ يف ايػسا٥ح ايتايٝ٘ :  ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ (

  ٞايٓعاّ ايٓكدٟ ايطًع 

  ميٛدب ٖرا ايٓعاّ ٜتِ ؼدٜد ق١ُٝ ايٛسدٙ ايٓكدٜ٘ ع٢ً أضاع ن١ُٝ أٚ قت٣ٛ

َٔ ضًع١ َعٝٓ٘ ٜستكٝٗا ايٓاع نٛضٝط يًتبادٍ . ٚقد ناْت ضًعيت ايرٖب 

ٚايؿك٘ أٚضع اْتػازا ٚأنجس اضتدداَا يف ٖرا اجملاٍ , ٚذيو ٭ٕ ايكٛٙ ايػسا٥ٝ٘ 

٘ اييت متجً٘ ن١ُٝ ايرٖب أٚ ايؿك٘ يًٛسدٙ ايٓكدٜ٘ يف ايتداٍٚ َطاٜٚ٘ يًكٛٙ ايػسا٥ٝ

 املستبط٘ بايٛسدٙ ايٓكدٜ٘ . 

  املتتبع يًتطٛز ايتازىٞ يًٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ ٚايرٟ اغتٗس بإضِ قاعد٠ ايرٖب

 هد أْ٘ َس باملساسٌ ايتايٝ٘ : 

 َسس١ً ْعاّ املطهٛنات ايرٖبٝ٘ .  .1

 َسس١ً ْعاّ ايطبا٥و ايرٖبٝ٘ .  .2

 َسس١ً ْعاّ ايؿسف بايرٖب .  .3

 َسس١ً ْعاّ املعدْني .  .4

  . ؾُٝا ًٜٞ عسض َٛدص يهٌ َسسً٘ َٔ املساسٌ ايطابل ذنسٖا 

 : َسس١ً ْعاّ املطهٛنات ايرٖبٝ٘  -1

  اٱدسا٤ات ٚايكٛابط ايتايٝ٘ :ايٓعِ ايٓكدٜ٘ املعسٚؾ٘ ٚاييت تعٌُ يف إطاز  أقدّتعتدل َٔ 

  ٜتِ ؼدٜد ق١ُٝ ايٛسدٙ ايٓكدٜ٘ بكإْٛ ٚع٢ً أضاع ٚشٕ َعني َٔ ايرٖب

 ٚدزد١ ْكا٠ٚ ) ٜٚطًل عًٝٗا اضِ َعني نايدٜٓاز أٚ اؾٓٝ٘ ( . 

  . عدّ ٚدٛد قٝٛد ع٢ً سس١ٜ دخٍٛ ٚخسٚز ايعًُ٘ إىل ايكطس املعين 

  . ٕٜٛإٔ املطهٛنات ايرٖبٝ٘ ٖٞ ايكاعدٙ ايكاْْٛٝ٘ يطداد ايد 

 ايٓكٛد إىل ذٖب ٚبايعهظ . ول ٭ٟ ؾسد ؼ ٌٜٛ 

  . ٘ٝعدّ ٚدٛد أٟ قٝٛد ع٢ً إؾداز املطهٛنات ايرٖب 

 َسس١ً ْعاّ ايطبا٥و ايرٖبٝ٘ :  -2
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بعد ؽًٝٗا عٔ قاعد٠ املطهٛنات  ْعاّ ايطبا٥و ايرٖبٝ٘ؾأت َععِ دٍٚ ايعامل إىل 

ايرٖبٝ٘ بطبب ايتٛضع ايتذازٟ ٚقدٚد١ٜ إْتاز ايرٖب ٚتٛضع اؿهَٛات يف اٱْؿام 

 ٚتتُجٌ أِٖ عٓاؾس ٖرا ايٓعاّ يف اٯتٞ : بطبب اؿسٚ  . 

  . ؼدد اؿهَٛ٘ ممجً٘ يف بٓهٗا املسنصٟ ٚشٕ َعني يعًُتٗا َكابٌ ايرٖب 

  عًُ٘ َعدْٝ٘ أٚ ٚزقٝ٘ ٜتِ تداٚهلا ع٢ً أضاع قٝاّ ايبٓٛى املسنصٜ٘ بإؾداز

 ايٛشٕ ايرٟ مت ؼدٜدٙ بايرٖب . 

  . ٙؼتؿغ ايبٓٛى املسنصٜ٘ بطبا٥و ذٖبٝ٘ يف خصا٥ٓٗا نػطا٤ يًع٬ُت املؿدز 

  ٫ ٜتِ اضتدداّ ٖرٙ ايطبا٥و يف املعا٬َت ايداخًٝ٘ ٚإمنا ٜتِ اضتدداَٗا يف

 املعا٬َت اـازدٝ٘ ؾكط . 

 ٌٜٛايع٬ُت ايٓكدٜ٘ املتداٚي٘ إىل ذٖب ع٢ً َٔ ميًهٕٛ َبايؼ  ٜكتؿس سل ؼ

 نبرلٙ ؾكط . 

 َسس١ً ْعاّ ايؿسف بايرٖب :  -3

ٚذيو  ؼدد ايبٓٛى املسنصٜ٘ ع٬ق١ عًُتٗا بايرٖب بؿٛزٙ غرل َباغسٙٚؾل ٖرا ايٓعاّ 

َٔ خ٬ٍ اٱستؿاظ بع٬ُت أدٓبٝ٘ قابً٘ يًتشٌٜٛ إىل ذٖب . ٚبريو تػهٌ ٖرٙ ايع٬ُت 

 ٚتتُجٌ أِٖ ٬ََح ٖرا ايٓعاّ يف اٯتٞ : غطا٤ا يع٬ُتٗا بد٫ عٔ ايرٖب . 

ؼدٜد ق١ُٝ ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ َكابٌ ق١ُٝ ع١ًُ أخس٣ قابً٘ يًتشٌٜٛ إىل  .أ 

 ا٭َسٜهٞ .  ذٖب َجٌ اؾٓٝ٘ اٱضذليٝين أٚ ايد٫ٚز

ؼتؿغ ايبٓٛى املسنصٜ٘ يف خصا٥ٓٗا بع٬ُت ايدٍٚ اييت زبطت بٗا عًُتٗا  .  

نػطا٤ يًع٬ُت املؿدزٙ ) نُا ول هلا اٱستؿاظ بكدز َٔ ايطبا٥و 

 ايرٖبٝ٘ ( . 

إٔ ٖرا ايٓعاّ قد ضاعد ايدٍٚ ايؿكرلٙ اييت تعاْٞ َٔ عدّ ٚؾ١ يف إْتاز ايرٖب  ٬ُٜسغ

َٚع ذيو ؾإٕ ٖرا ايٓعاّ هعٌ ايدٚي٘ اييت تتبٓاٖا تابع٘ ٚاٱستٝاطٞ َٔ ايرٖب . 

 ٱقتؿاد ايدٚي٘ اييت زبطت عًُتٗا بٗا ٚيًتكًبات اييت تطسأ ع٢ً عًُتٗا . 

 َسس١ً ْعاّ املعدْني :  -4

ٖرا ايٓعاّ ع٢ً ؼدٜد ق١ُٝ ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ أضاع ٚشٕ ثابت َٔ َعدْني , ُٖا  ٜكّٛ

سدٙ َٔ ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ قابً٘ يًتشٌٜٛ إىل أٟ َٔ ايؿك٘ ٚايرٖب ٚبايتايٞ تهٕٛ ايٛ

املعدْني . إ٫ إٔ ْتا٥ر ايعٌُ بٗرا ايٓعاّ مل تهٔ َسقٝ٘ بطبب َا ٜعسف بكإْٛ دسٜػاّ 

Gersham's Law  ٕايعًُ٘ ايسد٦ٜ٘ تطسد ايعًُ٘ اؾٝدٙ سٝح ٜٓـ ٖرا ايكإْٛ ع٢ً أ

 .  َٔ ايطٛم

  ٬َسعات سٍٛ ْعاّ قاعد٠ ايرٖب 
 ٜعتكد ايهجرلٜٔ بإٔ قاعد٠ ايرٖب تتُتع بأزبع١ َصاٜا ز٥ٝطٝ٘ ٖٚٞ : 
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  ٕايكبٍٛ ايعاّ ٚايجبات ايٓطيب يف ق١ُٝ ايرٖب ( . ؼكٝل ايػعٛز با٭َا ( 

  ايكابًٝ٘ يًتشٌٜٛ ٚسس١ٜ اضترلاد ٚتؿدٜس ايرٖب ( . اضتكساز أضعاز ايؿسف ( 

  ٘ٝيٓكٛد بؿٛز٠ آيٝ٘ ( . ) شٜاد٠ ٚتكًٝـ عسض اإداز٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ بؿٛز٠ آي 

  ايصٜادٙ يف عسض ايٓكٛد تستبط بايهُٝات املتاس٘ اضتكساز َطت٣ٛ ا٭ضعاز (

 َٔ ايرٖب ( . 

  ْْٞٛايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ أٚ ايكا 

  أضبا  ْػأ٠ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ .أ 
ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ اييت أدت إىل ايتشٍٛ َٔ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايطًعٞ إىل 

 ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ : 

  ٫ تطتطٝع ؼٌٜٛ يف أٚقات ا٭شَات ٚاؿسٚ  ٚددت اؿهَٛات أْٗا

 .  ْكٛدٖا إىل ذٖب

  عٔ فازا٠ ايتٛضع يف ايتذازٙ ايدٚيٝ٘ َٚع ؾػٌ ْعاّ قاعد٠ ايرٖب

َا ؾاسب ذيو َٔ سدٚخ أش١َ ايهطاد ايهبرل ٚايعذص عٔ َعاؾ١ 

 َػه١ً ايبطاي٘ ٚغرلٖا َٔ املػه٬ت . 

  يف كتًـ ايكازات ٚتطًعٗا ٭سداخ إلاشات ايتٓاؾظ بني دٍٚ ايعامل

) طؿسات ( اقتؿادٜ٘ ) ايٝابإ ٚدٍٚ اٱؼاد ا٭ٚزٚبٞ ٚاٱؼاد 

 يطٛؾٝيت ضابكا ٚايدٍٚ املطتكً٘ سدٜجا ( . ا

  تعسٜـ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ .  
أٚ أٟ ضًع٘ ٫ تهٕٛ ايٓكٛد ضًعٝ٘ ٫ٚ تستبط بايرٖب مبٛدب ٖرا ايٓعاّ 

أخس٣ مبع٢ٓ آخس تٓكطع ايع٬ق٘ بني ن١ُٝ ايٓكٛد ايٛزقٝ٘ املؿدزٙ ٚبني 

قٛتٗا َٔ ايكإْٛ ن١ُٝ ايرٖب املٛدٛدٙ يد٣ اؾٗاش املؿسيف . ٚتطتُد ايٓكٛد 

ايرٟ ًٜصّ مجٝع ا٭ؾساد يًتعاٌَ بٗا ٚيريو ؾإْٗا تعسف بايٓكٛد ايكاْْٛٝ٘ أٚ 

 غرل ايكابً٘ يًتشٌٜٛ إىل ذٖب . 

  أضظ عٌُ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزقٞ .ز 
تكّٛ ايدٚي٘ بٛقع فُٛع٘ َٔ املعاٜرل اييت ؼدد ع٢ً أضاضٗا ن١ُٝ ايٓكٛد 

 ؼكٝل ا٭ٖداف ايتايٝ٘ : املؿدزٙ ٚاييت تعٌُ ايدٚي٘ َٔ خ٬هلا ع٢ً 

  أٟ إٔ تهٕٛ ايهُٝ٘ املؿدزٙ َٔ ؼكٝل اٱضتكساز يف َطت٣ٛ ا٭ضعاز

اؾع٘ ايٓكٛد باملطت٣ٛ ايرٟ وكل ثباتا يف املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز ٚاحمل

 عًٝٗا . 

  ٌٝٚقازب١ ايبطاي٘ . ٜٚأتٞ ذيو ؼكٝل اٱضتكساز يف َطت٣ٛ ايتػػ

َٔ خ٬ٍ شٜاد٠ ن١ُٝ ايٓكٛد أثٓا٤ ايهطاد ٚإْكاؾٗا أثٓا٤ ايتكدِ ) 

 ايتشهِ يف عسض ايٓكٛد ( . 

  ٘ٚاؿد َٔ خسٚز ايرٖب َعاؾ١ ايعذص يف َٝصإ املدؾٛعات يًدٚي

 َٔ خ٬ٍ : 
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 ٜ٘يتػذٝع ايؿادزات .  اتباع ضٝاض١ اقتؿاد 

  . ٚقع ضٝاض١ مجسنٝ٘ يًشد َٔ ايٛازدات 

  . ٘ٝاضتدداّ ْعاّ اؿؿـ يف ايتذازٙ ايدٚي 

  متٌٜٛ ع١ًُٝ ايتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ عٔ طسٜل شٜاد٠ اٱؾداز

 ايٓكدٟ ) ايتٌُٜٛ بايعذص ( . 

  

  ٞ٬َسعات سٍٛ ايٓعاّ ايٓكدٟ ايٛزق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايعسٚف اٱقتؿادٜ٘ املدتًؿ٘ , إ٫ أْ٘ ٜعتدل ض٬ح ذٚ ميتاش ٖرا ايٓعاّ باملسْٚ٘ يف َٛاد١ٗ 

سدٜٔ إذ قد تطتددَ٘ ايطًط٘ ايطٝاضٝ٘ يداؾع ضٝاضٞ , مما قد ٜعسض اٱقتؿاد 

 يًتكدِ .

 يريو هب ٚقع ايهجرل َٔ ايكٝٛد ٚايكٛابط يف ٖرا اـؿٛف َجٌ :

تٝادات ؼدٜد ْطب١ َعٝٓ٘ َٔ اٱستٝاطٞ ايٓكدٟ َٔ ايع٬ُت ايؿعب٘ ) تهؿٞ ٱس -

 اٱضترلاد يطت١ أغٗس ( .

 % َٔ ق١ُٝ ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ ( .5إٔ ٫ ٜتذاٚش عذص املٛاشْ٘ ْطب١ َعٝٓ٘ )  -
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 (  1احملاقسٙ ايجايج٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

 

  ََ٘كد 
إىل تطٜٛس ايٓكٛد ناْت ضببا ز٥ٝطٝا يف إْػا٤  اؿاد٘ املطتُسٙ* ميهٔ  ايكٍٛ بإٔ 

ٚقٝاّ َ٪ضطات ؼٌ قٌ ا٭ؾساد يف فاٍ ايتعاٌَ بايٓكٛد نايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

 ٚايبٓٛى املتدؿؿ٘ ٚخ٬ؾٗا . 

يف ٖرا اجملاٍ ٜتُجٌ يف تدخٌ ايدٍٚ ٚاؿهَٛات يف ايػ٪ٕٚ  ايتطٛز ا٭ندل* بٌ إٔ 

ٌَ بٗا َٔ خ٬ٍ َا ٜعسف بايبٓٛى املسنصٜ٘ , اييت تتعًل بايٓكٛد ٚامل٪ضطات اييت تتعا

ا٭َس ايرٟ دعٌ يًٓكٛد ٚايبٓٛى ؾ١ً قٜٛ٘ مبطأي١ ضٝاد٠ ايدٚي٘ ٚأَٓٗا ايكَٛٞ . 

ٚضٛف ٜتِ ؽؿٝـ ٖرا اؾص٤ يًشدٜح عٔ ا٫ْٛاع املدتًؿ٘ َٔ ايبٓٛى ) املؿازٜـ ( 

 ٚاييت تػٌُ : 

  . ) ٜ٘ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ) ايتكًٝد 

  . ٘ايبٓٛى  املتدؿؿ 

  . َ٘ٝايبٓٛى اٱض٬ 

  . ٜ٘ايبٓٛى املسنص 

  . ٘ٝايبٓٛى ايدٚي 

  َٜ٘ؿاِٖٝ ذات ؾً٘ بايبٓٛى ايتذاز 

 ايٓعاّ املايٞ :  (1
 ٜتهٕٛ ايٓعاّ املايٞ َٔ فُٛع١ ايعٓاؾس ايتايٝ٘ : 

 : ٘ٝٚقد ٚزدت اٱغازٙ إيٝٗا يف احملاقسٙ ا٭ٚىل سٝح تػٌُ ضٛم  ا٭ضٛام املاي

) ضٛم تداٍٚ ايدٜٕٛ ( ٚضٛم زأع املاٍ ) ضٛم تداٍٚ سكٛم املًهٝ٘ ( ايٓكٛد 

  ٚايرٟ ٜٓكطِ بدٚزٙ إىل ضٛقني :

  . ٘ٝايطٛم ا٭ٚي 

  . ْٜ٘ٛايطٛم ايجا 

 : ْ٘ٝٛعني َٔ امل٪ضطات :ٚتػٌُ  امل٪ضطات املاي  

 ) ايبٓٛى ( .  املؿسؾ١ٝ .1

) غسنات ايتأَني , اٱضتجُاز املايٞ , ايؿساؾ٘ امل٪ضطات غرل املؿسؾٝ٘  .2

 ٚخ٬ؾٗا ( . 

 : ٘ٝٚناؾ١ أْٛاع ايٓكٛد ٚا٭ضِٗ ٚايطٓدات ٚتػٌُ  ا٭دٚات ) ا٭ؾٍٛ ( املاي

 ا٭ٚزام ) ايؿهٛى ( املايٝ٘ . 

 ٚسدات ايؿا٥ض :  (2



[13] 
 

 د. عصام الليثي   النقود والبنوك 

ايٛسدات اٱقتؿادٜ٘ ) أؾساد أٚ َ٪ضطات ( ٚاييت تتًُو ْكٛدا تصٜد أٚ تؿٝض 

 ٗا ) املدخسٕٚ ( . عٔ استٝادات

 ٚسدات ايعذص :  (3
ايٛسدات اٱقتؿادٜ٘ ) أؾساد أٚ َ٪ضطات ( ٚاييت ٫ متتًو ايٓكٛد أٚ تعذص عٔ 

 اَت٬ى ايٓكٛد اييت تهؿٞ يتًب١ٝ استٝاداتٗا ) املطتًٗهٕٛ ٚاملطتجُسٕٚ ( . 

 ايٛضاط٘ املايٝ٘ :  (4
ايدٚز ايرٟ تكّٛ ب٘ امل٪ضطات املايٝ٘ املتٛاددٙ يف ايٓعاّ املايٞ َٔ خ٬ٍ مجع 

ايٓكٛد َٔ ٚسدات ايؿا٥ض ٚتٛؾرلٖا يتًب١ٝ استٝادات ٚسدات ايعذص ضعٝا 

 يتشكٝل املؿًش٘ يًطسؾني . 

 قطاع ايبٓٛى ) ايكطاع املؿسيف ( :  (5
 ٜتهٕٛ ٖٝهٌ قطاع ايبٓٛى أٚ ايكطاع املؿسيف َٔ اٯتٞ : 

 

 

 

 

 

  : ْٜ٘ػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايتذاز 
تعٛد ْػأ٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ٚاْط٬م ْػاطٗا إىل سكب١ ايكسٕٚ ايٛضط٢ , سٝح َست 

 ايبٓٛى ايتذازٜ٘ باملساسٌ ٚايتطٛزات ايتايٝ٘ : 

 

قٝاّ ايتذاز ٚايؿاغ٘ بايدٚز ايس٥ٝطٞ يف ايتُٗٝد يٓػأ٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘  .1

 ايتايٝ٘ : 

  ِٗتكدِٜ خد١َ اٱٜداع ) ايطبا٥و ايرٖبٝ٘ ( يًتذاز َكابٌ َٓش

 إٜؿا٫ت أَاْ٘ . 

  . تكدِٜ خدَات ؾسف ايع٬ُت 

  . ٜٔتكدِٜ ايكسٚض يٰخس 

  ِٝانتػاف ع١ًُٝ خًل اٱ٥تُإ عٔ طسٜل إؾداز إٜؿا٫ت بك

 ْكدٜ٘ تؿٛم سذِ ايرٖب املٛدع يد٣ ايؿاغ٘ . 

 

سدٚخ أشَات َايٝ٘ ) سا٫ت إؾ٬ع ٚؾػٌ عٔ ضداد اٱيتصاَات ( بطبب  .2

إقساض ٚتٛضع ايؿاغ٘ يف ع١ًُٝ خًل اٱ٥تُإ , مما أد٣ يًتؿهرل يف ايكٝاّ 

 ايبٓو املسنصٟ

 ايبٓٛى ايػاًَ٘ ايبٓٛى املتدؿؿ٘ ايبٓٛى ايتذازٜ٘
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ف / اٱقساض / اٱ٥تُإ ( عٔ طسٜل بٗرٙ ايٛظا٥ـ ) اٱٜداع / ايؿس

 َ٪ضطات َتدؿؿ٘ ٚهلا قدزات َايٝ٘ نبرلٙ : 

  ّ1587أْػ٧ أٍٚ بٓو ػازٟ يف َد١ٜٓ ايبٓدقٝ٘ ) إٜطايٝا ( يف عا  . 

  ّ1609أْػ٧ ثاْٞ بٓو ػازٟ يف َد١ٜٓ أَطذلداّ ) ٖٛيٓدا ( يف عا  . 
عامل ٚأؾبشت أعدادٖا .   تٛايٞ بعد ذيو إْػا٤ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف مجٝع َدٕ اي3

تتصاٜد تدزهٝا ست٢ أؾبشت ايّٝٛ متجٌ املهٕٛ ا٭ندل َٔ مج١ً ايبٓٛى املٛدٛدٙ 

 يف مجٝع أما٤ ٚدٍٚ ايعامل . 

 

تتشدخ بعض املؿادز ايتازىٝ٘ عٔ ْػأ٠ ضابك٘ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ يف َٓطك١ ب٬د 

ًٝٗا يف غسٜع١ ) قٛاْني ( ايساؾدٜٔ سٝح ٜتِ اٱضتػٗاد يف ذيو باملدْٚات اييت مت ايعجٛز ع

 محٛزابٞ . 

  ٜ٘ٚظا٥ـ ايبٓٛى ايتذاز 
 تٓشؿس ٚظا٥ـ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف ايكٝاّ باملٗاّ ايتايٝ٘ : 

  قبٍٛ ايٛدا٥ع (1
ٜكؿد بٗا ٚدا٥ع ا٭ؾساد ٚٚدا٥ع امل٪ضطات ٚاييت متجٌ اؾص٤ ا٭ندل َٔ سكٛم 

ٚتكّٛ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ بكبٍٛ ث٬ث١ أْٛاع َٔ اٯخسٜٔ ع٢ً ايبٓو ايتذازٟ . 

 ايٛدا٥ع : 

  . ) ٜ٘ايٛدا٥ع ؼت ايطًب ) اؾاز 
 ؾاسبٗا ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو ٚيهٓ٘ ٜتشؿٌ ع٢ً دؾذل غٝهات .  ٫ ٜتشؿٌ

  . ) ٘ايٛدا٥ع ٭دٌ أٚ ايصَٓٝ٘ ) ايجابت 
ؾاسبٗا ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو ) ضعس ؾا٥دٙ ( ٚيهٓ٘ ٫ ٜتشؿٌ ع٢ً دؾذل ٜتشؿٌ 

 غٝهات . 

  . ٜ٘ايٛدا٥ع اٱدخاز 
ؾاسبٗا ع٢ً عا٥د َٔ ايبٓو ) ضعس ؾا٥دٙ ( ٚيهٓ٘ ٫ ٜتشؿٌ ع٢ً دؾذل  ٜتشؿٌ

 غٝهات . 

 

  تكدِٜ ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ (2
 ٜٚػٌُ ذيو اٯتٞ : 

  : ٌٜٚتِ ضدادٖا خ٬ٍ ؾذل٠ ٫ تتذاٚش ضٓ٘ ايكسٚض قؿرل٠ ا٭د<<  (

 ٜتكاق٢ ايبٓو ايتذازٟ عًٝٗا عا٥د يف غهٌ ضعس ؾا٥دٙ ( . 

  : ٌٜٚتِ ضدادٖا خ٬ٍ ؾذل٠ تذلاٚح بني ضٓ٘ ايكسٚض َتٛضط١ ا٭د

ٜتكاق٢ ايبٓو ايتذازٟ عًٝٗا عا٥د يف غهٌ ضعس  >>ٚمخط١ ضٓٛات 

 ؾا٥دٙ . 

  : ٜطُح ؾٝٗا ايبٓو ايتذازٟ  ٖٚٞ اؿاي٘ اييتايطشب ع٢ً املهػٛف

يعًُٝ٘ ) شبْٛ٘ ( بايطشب َٔ سطاب٘ اؾازٟ ست٢ ٚإٕ نإ ٖرا اؿطا  
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ٜتكاق٢  >>٫ ٜٛدد ب٘ زؾٝد َٔ ايٛدا٥ع ) ايسؾٝد املتاح ٜبًؼ ؾؿس ( 

 ايبٓو ايتذازٟ عا٥د يف غهٌ ضعس ؾا٥دٙ ع٢ً ايطشب باملهػٛف . 

  خؿِ ا٭ٚزام ايتذازٜ٘ (3
 ايٝ٘ قبٌ تازٜ  اضتشكاقٗا َٚٔ أَج١ً ذيو : خؿِ ا٭ٚزام امل ٜٚػٌُ ذيو

  . ٜ٘خؿِ ايهُبٝا٫ت ايتذاز 

  اؿهَٛٝ٘ ٚاييت تؿدزٖا ايػسنات ٚامل٪ضطات ( . خؿِ ايطٓدات ( 

  تكدِٜ اـدَات املايٝ٘ (4
 ٜٚػٌُ ذيو اٯتٞ : 

  ٕتعٗد َٔ ايبٓو ايتذازٟ بطداد ايدٜٔ ْٝاب١ عٔ  >--إؾداز خطابات ايكُا

 قُإ عكٛد املٓاقؿات .  –ع١ًُٝ يًذ١ٗ املطتؿٝدٙ 

  ٜ٘يطداد اٱيتصاَات املايٝ٘ ايٓامج٘ عٔ  >--إؾداز خطابات اٱعتُاد املطتٓد

 عًُٝات ايتذازٙ اـازدٝ٘ .  

  . ) ٘ٝإؾداز ايػٝهات ) اٱعتٝادٜ٘ ٚاملؿسؾٝ٘ ٚايطٝاس 

  . ايكٝاّ بعًُٝات ايٛناي٘ َجٌ ضداد ايؿٛاترل 

  . تكدِٜ خدَات ايؿسف 

  . ٘ٝتكدِٜ خدَات ايتش٬ٜٛت املاي 

  . ٘ٝتكدِٜ خد١َ اٱضتػازات املاي 

  . َ٘ٓتكدِٜ خدَات اـصٕ اٯ 

  . ) تكدِٜ اـدَات اٱيهذلْٚٝ٘ اؿدٜج٘ ) ايؿساف اٯيٞ ْٚكاط ايبٝع 

 بٓو ايتذازٟ يف َكابًٗا ع٢ً عا٥د يف غهٌ عُٛي٘ ( ) مجٝع اـدَات املايٝ٘ ٜتشؿٌ اي

 ( ) ايٓكٛد اٱ٥تُاْٝ٘  خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املؿسؾٝ٘ (5
ْعسآ ٭١ُٖٝ ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ؾطٛف ٜتِ ؽؿٝـ احملاقسٙ ايكادَ٘ يًشدٜح 

 عٓٗا بػهٌ َؿؿٌ . 

  / ًَ٘شٛظ 

ميهٔ سؿس ايعٛا٥د ) أٚ َؿادز ايدخٌ ( اييت ٜتشؿٌ عًٝٗا ايبٓو ايتذازٟ ْعرل قٝاَ٘ 

 بايٛظا٥ـ ايطابل تؿؿًٝٗا يف اٯتٞ : 

  . ٙعٛا٥د ٜتشؿٌ عًٝٗا يف غهٌ ضعس ؾا٥د 

  . ) ّٛعٛا٥د ٜتشؿٌ عًٝٗا يف غهٌ ع٫ُٛت ) أٚ زض 

  : ٞعٛا٥د ٜتشؿٌ عًٝٗا يف غهٌ أزباح ٚاييت ميهٔ تٛقٝشٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتاي 

 ايؿا٥دٙ املدٜٓ٘ ) املدؾٛع٘ يًػرل ( –أزباح ايبٓو ايتذازٟ = ايؿا٥دٙ ايدا٥ٓ٘ ) املتشؿً٘ َٔ ايػرل (  
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  ٜ٘تعسٜـ ايبٓٛى ايتذاز 

 ميهٔ تعسٜـ ايبٓو ايتذازٟ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايبٓو ايتذازٟ ٖٛ َ٪ضط٘ َايٝ٘ ٚضٝط٘ تطع٢ يتشكٝل ايسبح َٔ خ٬ٍ قٝاَٗا 

بكبٍٛ ٚدا٥ع ا٭ؾساد ٚامل٪ضطات ٚاضتجُاز ٖرٙ ايٛدا٥ع عٔ طسٜل تكدِٜ ايكسٚض 

ٚايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ ٚتكدِٜ اـدَات املؿسؾٝ٘ . ٚتعتدل ايبٓٛى ايتذازٜ٘ َٔ أِٖ 

ػُٝع ( املدخسات ايٛطٓٝ٘ ٚتكّٛ بإعاد٠  امل٪ضطات املايٝ٘ اييت تعٌُ ع٢ً تعب١٦ )

قدٗا يف اٱقتؿاد يف غهٌ قسٚض قؿرل٠ ا٭دٌ َٚتٛضط١ ا٭دٌ يتٌُٜٛ 

 ا٭ْػط٘ اٱضتجُازٜ٘ ٚاٱضت٬ٗنٝ٘ . 
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  2احملاقسٙ ايسابع٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

  َ٘املكد 

مت يف احملاقسٙ ايطابك٘ اؿدٜح عٔ ٚظا٥ـ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ بػ٧ٝ َٔ ايتؿؿٌٝ عدا 

ٚظٝؿ١ ٚاسدٙ أ٫ ٖٚٞ ٚظٝؿ١ خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املؿسؾٝ٘ ) ايٓكٛد اٱ٥تُاْٝ٘ ( ٚاييت 

 ضٝدؿـ ٖرا ايؿؿٌ يًشدٜح عٓٗا بػهٌ َؿؿٌ . 

اَٗا بٛظٝؿ١ خًل تتؿسد ايبٓٛى ايتذازٜ٘ عٔ ضا٥س أْٛاع ايبٓٛى ا٭خس٣ َٔ خ٬ٍ قٝ

ْكٛد ايٛدا٥ع املؿسؾٝ٘ ايٓاػ٘ عٔ ْػاطٗا اٱ٥تُاْٞ يف تكدِٜ ايكسٚض . تطتطٝع ايبٓٛى 

ايتذازٜ٘ ايتأثرل ع٢ً أدا٤ اٱقتؿاد ايكَٛٞ بسَت٘ َٔ خ٬ٍ قدزتٗا يف ايتأثرل ع٢ً عسض 

يدؾع ايٓكٛد ) ن١ُٝ ايٓكٛد املتاس٘ يٲضتدداّ يف اٱقتؿاد أٚ َا ٜعسف مبذُٛع ٚضا٥ٌ ا

 يف اٱقتؿاد ( 

  ) َٕؿاِٖٝ ذات ؾً٘ غًل ايٓكٛد املؿسؾٝ٘ ) اٱ٥تُا 

 اٱستٝاطٞ اـاف ) ايطٝٛي٘ ايداخًٝ٘ ( :  .أ 

  عبازٙ عٔ ْطب١ ٦َٜٛ٘ تٛقح سذِ ايطٝٛي٘ ايٓكدٜ٘ اييت وتؿغ بٗا ايبٓو

ايتذازٟ يف خصا٥ٓ٘ , ٚذيو بػسض فاب١ إيتصاَات٘ ايَٝٛٝ٘ ) طًبات ضشب 

 ١ً أ١ٜ طًبات أٚ سادات َايٝ٘ أخس٣ ( . املٛدعني َٚكاب

  ِمج١ً ايٛدا٥ع اييت ٜتشؿٌ عًٝٗا ايبٓو  اقتطاع ٖرٙ ايٓطب٘عاد٠ َا ٜت َٔ

 ايتذازٟ َٔ ايػرل . 

  ٘بتشدٜد ٖرٙ ايٓطب٘ ٚذيو َٔ  – اختٝازٜا –ٜكّٛ ايبٓو ايتذازٟ َٔ داْب

 ٚاقع ػازٜ٘ ٚخدلت٘ ايعًُٝ٘ ايَٝٛٝ٘ . 

  ايدؾاع ا٭ٍٚ غطٜط٢ُ اٱستٝاطٞ اـاف  . 

 اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ) املؿسٚض َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ( :  .  

  عبازٙ عٔ ْطب١ ٦َٜٛ٘ تٛقح سذِ ايطٝٛي٘ ايٓكدٜ٘ اييت هب ع٢ً ايبٓو

  َٔ مج١ً ٚدا٥ع٘ اؾازٜ٘ .  – إدبازٜا –ايتذازٟ إٔ وتؿغ بٗا 

 ايبٓو املسنصٟ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ ؾٛا٥د يف َكابٌ كؿؿات  ٫ ٜدؾع

 اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املٛدع٘ يدٜ٘ . 

  غهٌ استٝاطٞ قاْْٛٞتطتددّ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ايطٝٛي٘ احملتؿغ بٗا يف 

ملٛاد١ٗ سا٫ت ايعذص يف ايطٝٛي٘ , خؿٛؾا يف سا٫ت عدّ نؿا١ٜ 

 اٱستٝاطٞ اـاف . 

  ْْٞٛط ايدؾاع ايجاْٞغٜط٢ُ اٱستٝاطٞ ايكا  . 

 ايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘ :  .ز 
تتُجٌ يف ا٭َٛاٍ اييت ٜتِ إٜداعٗا َٔ قبٌ اؾُٗٛز أٚ ايػسنات ٚامل٪ضطات 

ضٛا٤ أناْت سهَٛٝ٘ أّ أًٖٝ٘ أّ كتًط٘ يف سطابات دازٜ٘ يد٣ ايبٓٛى 
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 إنؿاض يف سذِ ايٓكٛد املتداٚي٘ايتذازٜ٘ , ا٭َس ايرٟ ٜذلتب عًٝ٘ سدٚخ 

 ؿسيف مبكداز ٖرٙ ا٭َٛاٍ اييت مت إٜداعٗا . خازز اؾٗاش امل

 ايٛدا٥ع املػتك٘ :  .د 
تتُجٌ يف ا٭َٛاٍ اييت تػتل َٔ ايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘ بعد إٔ ٜتِ خؿِ اٱستٝاطٞ 

ايكاْْٛٞ َٓٗا , عٝح تكّٛ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ مبٓح ايؿا٥ض املتبكٞ يف غهٌ 

ملكذلق٘ يف قسٚض يٰخسٜٔ ٜٚكّٛ ٖ٪٤٫ بدٚزِٖ بإعاد٠ إٜداع املبايؼ ا

سطابات دازٜ٘ ؽؿِٗ , ٚبايتايٞ ٜتِ إعاد٠ تدٜٚس دص٤ا نبرلا َٔ َبًؼ 

ٜتٓاقـ سذِ ايٛدا٥ع أْ٘ َع تهساز ٖرٙ ايعًُٝ٘  ٬ٜٚسغايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ . 

 .  املػتك٘ تدزهٝا إىل إٔ ٜ٪ٍٚ إىل ايؿؿس

                                    ايتطس  ايٓكدٟ : ٖـ.  

ٜتُجٌ يف ايع٬ُت املتداٚي٘ خازز قٓٛات اؾٗاش املؿسيف ٚاييت ٜؿكٌ اؾُٗٛز أٚ 

ايػسنات ٚامل٪ضطات اٱستؿاظ بٗا ملٛاد١ٗ َدؾٛعاتِٗ ايَٝٛٝ٘ َجٌ َكاب١ً 

 َتطًبات اٱْؿام اٱضت٬ٗنٞ أٚ أٟ ٚد١ٗ أخس٣ َٔ ٚدٛٙ اٱْؿام . 

 د : طباع١ ايٓكٛد ٚخًل ايٓكٛ .ٚ 

 ٜكّٛ مبٛدبٗا  أسد ٚظا٥ـ ايبٓو املسنصٟ ٚاييتتعتدل  طباع١ ايٓكٛد

, ٚذيو عٔ طسٜل طباع١  شٜادٙ سكٝكٝ٘ يف عسض ايٓكٛدبإسداخ 

 أٚزام ْكدٜ٘ ددٜدٙ ) ق  نُٝات إقاؾٝ٘ َٔ ايع٬ُت ( . 

 ٜعتدل َٔ أسد ٚظا٥ـ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ٚاييت تكّٛ  خًل ايٓكٛد

.  ١ٝ ) يٝطت سكٝكٝ٘ ( يف عسض ايٓكٛدشٜاد٠ سطابمبٛدبٗا بإسداخ 

 ٚذيو عٔ طسٜل إعاد٠ تدٜٚس ايٛدا٥ع املػتك٘ . 

  ٜ٘ع١ًُٝ خًل ايٓكٛد املؿسؾٝ٘ بايبٓٛى ايتذاز 
 اٱؾذلاقات : 

تٛؾس ا٭زبع  تطتٓد ع١ًُٝ خًل ايٓكٛد املؿسؾٝ٘ أٚ َا ٜط٢ُ غًل اٱ٥تُإ ع٢ً

 ايتايٝ٘ :  اؾذلاقات

 َٔ ضًطً٘  خ٬ٍ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ فتُع٘ إٔ تتِ ع١ًُٝ خًل ايٓكٛد (

 َتتابع٘ َٔ ايبٓٛى ( أٚ َٔ خ٬ٍ بٓو ٚسٝد ) َٓؿسد ( يف اٱقتؿاد . 

 ْْٞٛاييت ٜتِ  إيتصاّ مجٝع ايبٓٛى باٱستؿاظ بٓطب١ اٱستٝاطٞ ايكا

 ؼدٜدٖا َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ٚعدّ استؿاظٗا بأٟ إستٝاطات أخس٣ . 

 ست٢ تؿٌ إىل سد اٱقساض  دِٜ ايكسٚضتطتُس ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف تك

ايهاٌَ ٖٚٛ اؿد ايرٟ ٜتطا٣ٚ عٓدٙ فُٛع اٱستٝاطات ايكاْْٛٝ٘ َع 

 سذِ ايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘ ) عٓدٖا ٜهٕٛ سذِ ايٛدا٥ع املػتك٘ ٜطاٟٚ ايؿؿس ( . 

 ا٭َس ايرٟ  تكدّ ايعادات املؿسؾٝ٘ ْٚكٛز ايٛعٞ املؿسيف يد٣ املٛدعني ,

ع٤٬ُ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ بتطدٜد ايتصاَاتِٗ املايٝ٘ ٜذلتب عًٝ٘ قٝاّ مجٝع 
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بػٝهات َطشٛب٘ ع٢ً سطاباتِٗ اؾازٜ٘ ٫ٚ وتؿعٕٛ بأزؾد٠ ْكدٜ٘ 

 خازز ايبٓٛى أٟ يٝظ ٖٓاى ْكد َتداٍٚ خازز اؾٗاش املؿسيف . 

  : َٞجاٍ تطبٝك 

بإؾذلاض إٔ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( تطًِ ٚدٜع٘ أٚيٝ٘ َٔ أسد املٛاطٓني ٜدع٢ ) َٓاسٞ ( 

زٜاٍ ضعٛدٟ . َٚا داّ ا٭ؾساد عاد٠ ٫ وكسٕٚ ؾذأٙ ٜٚطشبٕٛ نٌ  10,000بك١ُٝ 

أَٛاهلِ ٚإٔ نٌ َعا٬َتِٗ ٚايتصاَاتِٗ املايٝ٘ ضٝتِ تطٜٛتٗا عٔ طسٜل ايػٝهات , ؾإٕ 

تبازٙ َ٪ضط٘ تطع٢ يتشكٝل أقؿ٢ زبح ضٛف ٜتؿسف ع٢ً ايٓشٛ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( بإع

 ايتايٞ : 

  وتؿغ ظص٤ َٔ ٖرٙ ايٛدٜع٘ نإستٝاطٞ ْكدٟ قاْْٛٞ ) ْؿذلض إٔ ايبٓو

 ( .  %20املسنصٟ سدد ٖرٙ ايٓطب٘ بـ 

  بعد إضتٝؿا٤ ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املكسزٙ تؿبح ٖٓاى إَها١ْٝ يد٣ ايبٓو

 ك١ٝ املبًؼ ) ايؿا٥ض املتاح يدٜ٘ ( يػدـ آخس . ايتذازٟ ) أ ( بإقساض ب

 ٚؾُٝا ًٜٞ ْػسح نٝـ ٜهٕٛ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( : 

 َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( 

 ا٭ؾٍٛ اـؿّٛ

 استٝاطٞ قاْْٛٞ . 2,000 ٚدٜع٘ 10,000

8,000 
 قسٚض ) ؾا٥ض َتاح (

 

 * ٜتكح َٔ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( َا ًٜٞ : 

  إٔ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ ؾا٥ض ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يف

 ( ملٛاطٔ آخس ٜدع٢ َؿسح .  8,000سدٚد َبًؼ ) 

  , ٙإٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ َؿسح ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٜداع ددٜد

ُد أؾ٬ َٔ ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يًُٛاطٔ َٓاسٞ ) تٛاشٕ طسيف بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطت

 املٝصاْٝ٘ ( . 

  ً٘ٝبإؾذلاض إٔ املٛاطٔ ) َؿسح ( قاّ بدٚزٙ بإٜداع َبًؼ ايكسض ايرٟ ؼؿٌ ع

َٔ ايبٓو ايتذازٟ ) أ ( يف سطا  يد٣ ايبٓو ايتذازٟ )   ( . ؾإٕ ٖرا ا٭خرل ضٛف 

ٙ سٝح وتؿغ بٓطب١ اٱستٝاطٞ ٜكّٛ بتهساز ْؿظ ايعًُٝ٘ اييت قاّ بٗا ْعرل

( َٚٔ ثِ تهٕٛ يدٜ٘ ايكدزٙ ع٢ً  %20ايكاْْٛٞ املكسزٙ َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ) 

 إقساض َا تبك٢ َٔ املبًؼ يعٌُٝ ) شبٕٛ ( آخس . 

  : ٞٚبايتايٞ ضٝهٕٛ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ )   ( ع٢ً ايٓشٛ ايتاي 
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 َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ )   ( 

 ا٭ؾٍٛ اـؿّٛ

 استٝاطٞ قاْْٛٞ . 1,600 ٚدٜع٘ 8,000

6,400 
 قسٚض ) ؾا٥ض َتاح (

 

 * ٜتكح َٔ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ )   ( َا ًٜٞ : 

  إٔ ايبٓو ايتذازٟ )   ( متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ ؾا٥ض ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يف

 ( ملٛاطٔ آخس ٜدع٢ ايدٚضسٟ .  6,400سدٚد َبًؼ ) 

  إٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايدٚضسٟ ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٜداع

ددٜدٙ بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أؾ٬ َٔ ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يًُٛاطٔ َٓاسٞ ) تٛاشٕ 

 طسيف املٝصاْٝ٘ ( . 

  ٌبإؾذلاض إٔ املٛاطٔ ) ايدٚضسٟ ( قاّ بدٚزٙ بإٜداع َبًؼ ايكسض ايرٟ ؼؿ

سطا  يد٣ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( ؾإٕ ٖرا ا٭خرل عًٝ٘ َٔ ايبٓو ايتذازٟ )   ( يف 

ضٛف ٜكّٛ بتهساز ْؿظ ايعًُٝ٘ اييت قاّ بٗا ْعرلٙ سٝح وتؿغ بٓطب١ 

( َٚٔ ثِ تهٕٛ يدٜ٘  %20اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املكسزٙ َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ) 

 ايكدزٙ ع٢ً إقساض َا تبك٢ َٔ املبًؼ يعٌُٝ آخس . 

 ْٝ١ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : ٚبايتايٞ ضٝهٕٛ ايٛقع مبٝصا 

 َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( 

 ا٭ؾٍٛ اـؿّٛ

 استٝاطٞ قاْْٛٞ . 1,280 ٚدٜع٘ 6,400

5,120 
 قسٚض ) ؾا٥ض َتاح (

 

 * ٜتكح َٔ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( َا ًٜٞ : 

  إٔ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ ؾا٥ض ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يف

 ( ملٛاطٔ آخس ٜدع٢ ايدٚقإ .  5,120سدٚد َبًؼ ) 

  ٙإٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايدٚقإ ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٜداع ددٜد

طسيف , بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أؾ٬ َٔ ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يًُٛاطٔ َٓاسٞ ) تٛاشٕ 

 املٝصاْٝ٘ ( . 

  ٌبإؾذلاض إٔ املٛاطٔ ) ايدٚضسٟ ( قاّ بدٚزٙ بإٜداع َبًؼ ايكسض ايرٟ ؼؿ

عًٝ٘ َٔ ايبٓو ايتذازٟ ) ز ( يف سطا  يد٣ ايبٓو ايتذازٟ ) د ( ؾإٕ ٖرا ا٭خرل 
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ضٛف ٜكّٛ بتهساز ْؿظ ايعًُٝ٘ اييت قاّ بٗا ْعرلٙ سٝح وتؿغ بٓطب١ 

( َٚٔ ثِ تهٕٛ يدٜ٘  %20قبٌ ايبٓو املسنصٟ )  اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ املكسزٙ َٔ

 ايكدزٙ ع٢ً إقساض َا تبك٢ َٔ املبًؼ يعٌُٝ آخس . 

  : ٞٚبايتايٞ ضٝهٕٛ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) د ( ع٢ً ايٓشٛ ايتاي 

 َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) د ( 

 ا٭ؾٍٛ اـؿّٛ

 استٝاطٞ قاْْٛٞ . 1,024 ٚدٜع٘ 5,120

4,096 
 ؾا٥ض َتاح ( قسٚض )

 

 * ٜتكح َٔ ايٛقع مبٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ ) د ( َا ًٜٞ : 

  إٔ ايبٓو ايتذازٟ ) د ( متهٔ َٔ َٓح قسض ْاتر عٔ ؾا٥ض ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يف

 ( ملٛاطٔ آخس ٜدع٢ ايعسؾر .  4,096سدٚد َبًؼ ) 

  , ٙإٔ ايكسض ايرٟ مت َٓش٘ يًُٛاطٔ ايعسؾر ٖٛ يٝظ ْتٝذ١ يع١ًُٝ إٜداع ددٜد

بٌ ٖٛ َػتل أٚ َطتُد أؾ٬ َٔ ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ يًُٛاطٔ َٓاسٞ ) تٛاشٕ طسيف 

 املٝصاْٝ٘ ( . 

  ٚتتٛاىل ضًط١ً ايٛدا٥ع املػتك٘ ٚيهٔ َع ايتٓاقـ املطتُس إىل إٔ ت٪ٍٚ قُٝتٗا

ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ع٢ً خًل ايٛدا٥ع . ٚميهٔ تؿٜٛس يًؿؿس . ٚسٝٓٗا تتٛقـ قدز٠ 

 املٝصاْٝ٘ اجملُع٘ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 تًدٝـ يع١ًُٝ خًل ايٓكٛد املؿسؾٝ٘ يد٣ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

 ايؿا٥ض  اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ  ايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘  ايبٓو 

 ) ايٛدا٥ع املػتك٘ ( 

 8,000 2,000  10,000 بٓو ) أ ( 

 6,400 1,600 8,000 بٓو )   ( 
 5,120 1,280 6,400 بٓو ) ز ( 
 4,096 1,024 5,120 بٓو ) د ( 

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

 0 0 0 بٓو ) ٟ ( 
 40,000 10,000 50,000 اجملُٛع ) تسنِ ( 
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زٜاٍ ضعٛدٟ . ا٭َس ايرٟ  50,000ٜتكح مما ضبل إٔ تسانِ َبًؼ ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ بًؼ 

ٜعين إٔ ٖرٙ ايٛدٜع٘ تكاعؿت مخظ َسات بطبب تهسز ) إعاد٠ تدٜٚس ( ايٛدا٥ع املػتك٘ 

 بؿٛزٙ تٓاقؿٝ٘ . 

  سطا  َكاعـ ايٓكٛد 

 َكاعـ ايٓكٛد ايبطٝط :  .1

َعادي١ زٜاقٝ٘ تطتددّ يف َعسؾ١ املبًؼ ايرٟ َكاعـ ايٓكٛد عبازٙ عٔ 

بؿسض َعسؾ١ َبًؼ ايٛدٜع٘  ضتتكاعـ ب٘ ايٛدا٥ع ا٭ٚيٝ٘ ْتٝذ١ يًٛدا٥ع املػتك٘

ا٭ٚيٝ٘ ْٚطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ايؿٝػ٘ ) املعادي٘ ( 

 ايسٜاقٝ٘ ايتايٝ٘ : 

 

 

  َجاٍ تطبٝكٞ ع٢ً َكاعـ ايٓكٛد ايبطٝط 
 إذا تٛؾست يدٜٓا املعًَٛات ايتايٝ٘ : 

  زٜاٍ .  80,000ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ تبًؼ 

  10ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ سددت بـ%  . 

 ٚبايتعٜٛض يف َعادي١ املكاعـ ايبطٝط مؿٌ ع٢ً ايٓتا٥ر ايتايٝ٘ : 

َكاعـ ايٓكٛد ايبطٝط = 

 

 ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ
 ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ ×   

  =

 

    
  ×80,000  =10   ×80,000  =800,000  

بني ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٚكدز٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ع٢ً خًل  عهطٝ٘) تٛدد ع٬ق٘ 

 ايٓكٛد ( 

 َكاعـ ايٓكٛد املسنب  .2
ٚيهٞ ْهٕٛ أنجس  ٫ ٜعطٞ ؾٛزٙ سكٝكٝ٘ عٔ ايٛاقعَكاعـ ايٓكٛد ايبطٝط 

ٜ٪ثسإ ضًبا ع٢ً َكدز٠ ؾ٬بد إٔ ْأخر يف اؿطبإ أَسٜٔ قسبا َٔ ايٛاقع 

 ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف خًل ايٓكٛد : 

  . ٜ٘ٚدٛد ْطب١ َٔ اٱستٝاطٞ اـاف ؼتؿغ ب٘ ايبٓٛى ايتذاز 

  . ٟٚدٛد ْطب١ َٔ ايتطس  ايٓكد 

ٜٚأخر ٖرٜٔ ا٭َسٜٔ يف اؿطبإ َع ٚدٛد ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ , ميهٔ سطا  

 َكاعـ ايٓكٛد املسنب َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ايؿٝػ٘ ) املعادي٘ ( ايسٜاقٝ٘ ايتايٝ٘ : 

َكاعـ ايٓكٛد ايبطٝط = 

𝟏

 ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ
 ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ ×   
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  : َجاٍ تطبٝكٞ ع٢ً َكاعـ ايٓكٛد املسنب 
 إذا تٛؾست يدٜٓا املعًَٛات ايتايٝ٘ : 

  زٜاٍ .  80,000ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ تبًؼ 

  5ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ سددت بـ%  . 

  8ْطب١ اٱستٝاطٞ اـاف سددت بـ%  . 

  12ْطب١ ايتطس  ايٓكدٟ ناْت يف سدٚد%  . 

 ملسنب مؿٌ ع٢ً ايٓتا٥ر ايتايٝ٘ : ٚبايتعٜٛض يف َعادي١ املكاعـ ا

َكاعـ ايٓكٛد املسنب = 

 

  ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ْطب١ اٱستٝاطٞ اـاف ْطب١ ايتطس 
ايٛدٜع٘ ×   

 ا٭ٚيٝ٘ 

  =

 

           
  ×80,000  

 املكاعـ (  قٌفُٛع ايٓطب  شاد) نًُا  320,000=  80,000×  4=                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=  ايٓكٛد املسنبَكاعـ 

𝟏

  ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ ْطب١ اٱستٝاطٞ اـاف ْطب١ ايتطس 
 ايٛدٜع٘ ا٭ٚيٝ٘ ×   
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 (  3احملاقسٙ اـاَط٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

  َ٘املكد 

مت يف احملاقسٙ ايطابك٘ اؿدٜح بػهٌ َؿؿٌ عٔ ٚظٝؿ١ خًل ْكٛد ايٛدا٥ع املؿسؾٝ٘ ) 

ايٓكٛد اٱ٥تُاْٝ٘ ( يد٣ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . ٚنُا ضبكت اٱغازٙ يف ٖرا ايطٝام تتؿسد 

 ايبٓٛى ايتذازٜ٘ عٔ ضا٥س أْٛاع ايبٓٛى ا٭خس٣ بطبب أدا٥ٗا هلرٙ ايٛظٝؿ٘ . 

ىل إٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜطتطٝع إٔ ٜكّٛ مبكاعؿ١ أٟ َبًؼ خًؿٓا يف احملاقسٙ ايطابك٘ إ

أقعاؾا َتعددٙ ٚذيو بطبب قدزت٘ ع٢ً اغتكام ٚإعاد٠  –َٔ ايٛدا٥ع  –ٜتشؿٌ عًٝ٘ 

تدٜٚس ٖرٙ ايٛدا٥ع , ا٭َس ايرٟ ميهٓ٘ َٔ إتاس١ َٛازد َايٝ٘ ملٔ ِٖ يف ساد١ هلرٙ املٛازد 

 تجُسٜٔ ( . َٔ ٚسدات ايعذص يف اٱقتؿاد ) املطتًٗهني ٚاملط

يف ٖرٙ احملاقسٙ ضٝتِ ايذلنٝص ع٢ً قك١ٝ ٖاَ٘ يًػاٜ٘ تتعًل باؾٛاْب ايتػػًٝٝ٘ 

يًبٓٛى ايتذازٜ٘ أ٫ ٖٚٞ قك١ٝ إداز٠ زع١ٝ ٚضٝٛي١ ايبٓو ايتذازٟ . ٚيهٞ ْؿِٗ ٖرٙ 

 ايككٝ٘ بػهٌ دٝد ٫بد يٓا َٔ اٱملاّ ببعض املؿاِٖٝ ٚاملؿطًشات ذات ايؿً٘ باملٛقٛع . 

 ات ؾً٘ بإدازٙ زعٝ٘ ٚضٝٛي١ ايبٓو ايتذازٟ َؿاِٖٝ ذ 

 املٛازد :  (1

ٜكؿد بٗا مجٝع َؿادز ا٭َٛاٍ اييت تسد إىل خص١ٜٓ ايبٓو ايتذازٟ ٚتؿبح 

َتاس٘ يدٜ٘ يهٞ ٜٛدٗٗا يٲضتدداَات املدتًؿ٘ اييت تعٛد بايٓؿع ٚؼكل 

ػرل املؿًش٘ َٔ ٚد١ٗ ْعس أؾشا  ٖرٙ املٛازد . ٚيريو متجٌ ٖرٙ املٛازد سكٛم اي

ٚتٓكطِ ٖرٙ املٛازد إىل  يد٣ ايبٓو ) اـؿّٛ أٚ املطًٛبات بايتعبرل احملاضيب ( .

 ْٛعني : 

ٚتتكُٔ املٛازد ايراتٝ٘ أَٛاٍ امل٪ضطني أٚ َا ٜعسف  املٛازد ايراتٝ٘ : .أ 

بأؾشا  سكٛم املًهٝ٘ سٝح ٜكّٛ ٖ٪٤٫ بتٛؾرل زأع َاٍ ايبٓو 

ٛضع ايبٓو يف ْػاط٘ ٚايرٟ عاد٠ َا ٜطتٌٗ ب٘ ْػاط٘ . ٫ٚسكا قد ٜت

َٔ خ٬ٍ كؿـ اٱستٝاطٞ ) ا٭زباح غرل املٛشع٘ ( أٚ َٔ خ٬ٍ 

 شٜاد٠ زأع املاٍ . 

 َٔ مج١ً َٛازد ايبٓو ايتذازٟ (  %15إىل  %10) يف ايػايب تػهٌ املٛازد ايراتٝ٘ َا بني   

ٚتتكُٔ املٛازد غرل ايراتٝ٘ أَٛاٍ مجٝع أؾشا   املٛازد غرل ايراتٝ٘ : .  

ايٛدا٥ع يد٣ ايبٓو ايتذازٟ ) اؾازٜ٘ / ايجابت٘ / اٱدخازٜ٘ ( . نُا 

تتكُٔ املٛازد غرل ايراتٝ٘ ايدٜٕٛ أٚ ا٭َٛاٍ املكذلق٘ َٔ ايػرل , سٝح 

تكّٛ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ باٱقذلاض أَا َٔ ايبٓو املسنصٟ أٚ َٔ 

 ايػايب ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ( . ايبٓٛى ا٭خس٣ ) يف 
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َٔ مج١ً َٛازد ايبٓو  %85إىل  %90) يف ايػايب تػهٌ غرل املٛازد ايراتٝ٘ َا بني  

 ايتذازٟ ( 

 اٱضتدداَات  (2

أٚ اضتػ٬ٍ مجٝع املٛازد املتاس٘ يًبٓو ٜكؿد بٗا ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ بٗا تٛظٝـ 

ايتذازٟ . ؾع١ًُٝ تٛظٝـ املٛازد ٖرٙ متجٌ سكٛم ايبٓو يد٣ ايػرل ) ا٭ؾٍٛ أٚ 

ٚيف ايػايب َا ٜهٕٛ ايبٓو ايتذازٟ يف داْب املٛدٛدات بايتعبرل احملاضيب ( . 

 تٛظٝـ َٛازدٙ بني خٝازٜٔ : 

ٜعين ٜتِ اٱستؿاظ ايطٝٛي٘ ايهاًَ٘ تٛظٝـ وكل ايطٝٛي٘ ايهاًَ٘ :  .أ 

باملٛازد يف غهٌ ْكٛد أَا غص١ٜٓ ايبٓو ايتذازٟ أٚ يف غهٌ ٚدا٥ع ؼت 

ايطًب ) دازٜ٘ ( يد٣ ايبٓو املسنصٟ أٚ يد٣ ايبٓٛى ا٭خس٣ . ٚيف ٖرٙ 

اؿاي٘ وكل ايبٓو ايتذازٟ َؿًش١ أؾشا  املٛازد غرل ايراتٝ٘ ٭ٕ 

ا ذيو . ؾايطٝٛي٘ ايطٝٛي٘ تهٕٛ ساقسٙ يعًُٝات ايطشب َت٢ َا أزادٚ

 بايٓطب٘ هل٪٤٫ تعين ا٭َإ ٚدزد١ عايٝ٘ َٔ ايجك٘ يف ايبٓو ايتذازٟ . 

يهٞ وكل ايبٓو ايتذازٟ دزد٘ عايٝ٘ تٛظٝـ وكل زعٝ٘ عايٝ٘ :  .  

َٔ ايسعٝ٘ ؾ٬بد إٔ ٜٛظـ ) ٜطتددّ ( ايكدز ا٭ندل َٔ َٛازدٙ ) 

  َجٌ :( يف فا٫ت تعٛد عًٝ٘ بعا٥د أٚ زبح  75%

 ٗا يف غسا٤ ا٭ٚزام املايٝ٘ املدزٙ يًعا٥د ) زبح ( . تٛظٝؿ 

  . ) ٔإقساقٗا يًػرل َكابٌ اؿؿٍٛ ع٢ً ؾا٥د٠ ) ضعس ؾا٥د٠ دا٥ 

  اضتجُازٖا بؿٛزٙ َباغسٙ يف َػسٚعات ممًٛن٘ يًبٓو

 ؼكل عا٥د ) زبح ( . 

إٔ مجٝع فا٫ت ايتٛظٝـ ) اٱضتدداّ ( ايطابل ذنسٖا تهٕٛ قؿٛؾ٘  ٬ٜسغيهٔ 

باملداطس . ؾا٭ٚزام املايٝ٘ قد تٓدؿض أضعازٖا يف ايطٛم ٚايكسٚض اييت متٓح يًػرل قد 

 ٜعذص ايبعض عٔ ضدادٖا ٚاٱضتجُازات املباغسٙ قد وكل بعكٗا خطا٥س . 

 ايتعازض بني ايسعٝ٘ ٚايطٝٛي٘  (3

ٖٚٞ َا تعسف أٜكا مبعك١ً ايبٓٛى  –قك١ٝ ايتعازض بني ايسعٝ٘ ٚايطٝٛي٘ 

تتذطد يف إ ا٭طساف اييت تٛؾس املٛازد يًبٓو ايتذازٟ هلِ َؿاحل  –ايتذازٜ٘ 

  ٚميهٔ تٛقٝح ٖرا ايتٓاقض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :َتٓاقك٘ . 

  َ٘ٝؿًشتِٗ إٔ ٜٛؾس ايبٓو ايتذازٟ هلِ أؾشا  املٛازد غرل ايرات َٔ

٭ْٗا ؼكل هلِ ا٭َإ , يهٔ يف ذات ايٛقت لد  عايٝ٘ َٔ ايطٝٛي٘دزد١ 

 إٔ ايطٝٛي٘ ٫ ؼكل عا٥د ) زبح ايطٝٛي٘ ٜطاٟٚ ؾؿس ( . 
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  َ٘ٝؿًشتِٗ إٔ ٜٛؾس ايبٓو ايتذازٟ هلِ دزد٘ أؾشا  املٛازد ايرات َٔ

 لد إٔ ايسعٝ٘ ػًب املداطس .  , يهٔ يف ذات ايٛقت عايٝ٘ َٔ ايسعٝ٘

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

 َعك١ً ايتعازض بني اعتبازات ايسعٝ٘ ٚايطٝٛي٘ 

 

 

 

 

 

  

 

( يف ايػهٌ تٛقح ضٝاض١ إدازٜ٘  Aايٓكط٘ ) 

ؼكٝل دزد١ عايٝ٘ ددا يف املكاّ ا٭ٍٚ ٖدؾٗا 

. ٚيف ْؿظ ايٛقت (  %100َٔ ايطٝٛي٘ ) 

. ؾٗرٙ دزد٘ عايٝ٘ ددا َٔ ا٭َإ ٜؿاسبٗا 

ٚيف ذات ؼكل زقا املٛدعني ٚايدا٥ٓني ايطٝاض٘ 

 . ؼكل عدّ زقا امل٬ى ايٛقت 

 

 

 

( يف ايػهٌ تٛقح ضٝاض١ إدازٜ٘  Eايٓكط٘ ) 

ؼكٝل دزد٘ عايٝ٘ ددا َٔ يف املكاّ ا٭ٍٚ  ٖدؾٗا

ٚيف ْؿظ ايٛقت ٜؿاسبٗا  ( %100ايسعٝ٘ ) 

. ؾٗرٙ ايطٝاض٘ دزد٘ عايٝ٘ ددا َٔ املداطسٙ 

 . ؼكل زقا امل٬ى ٚعدّ زقا املٛدعني 

 

 

 

َعك١ً ايتعازض بني اعتبازات 

 ايسعٝ٘ ٚايطٝٛي٘ .
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( يف ايػهٌ تٛقح ضٝاضٝ٘ إدازٜ٘  Bايٓكط٘ ) 

تػًٝب . يهٔ َع ؼكٝل زقا ايطسؾني يف  ٖدؾٗا

َؿًش١ أؾشا  ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني َٔ داْب ) 

ضٝٛي٘ ( ع٢ً سطا  َؿًش١ امل٬ى يف  75%

. ؾٗرٙ ايطٝاض٘ زعٝ٘ (  %25اؾاْب اٯخس ) 

اٱمٝاش ٭سد ا٭طساف أؾشا  املؿاحل تعين 

 . املتٓاقك٘ 

 

 

( يف ايػهٌ تٛقح ضٝاض١ٝ إدازٜ٘  Dايٓكط٘ ) 

تػًٝب , يهٔ َع ؼكٝل زقا ايطسؾني يف  ٖدؾٗا

زعٝ٘ ( ع٢ً  %75َؿًش١ امل٬ى َٔ داْب ) 

سطا  َؿًش١ أؾشا  ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني يف 

. ؾٗرٙ ايطٝاض٘  ضٝٛي٘ ( %25اؾاْب اٯخس ) 

اٱمٝاش ٭سد ا٭طساف أؾشا  املؿاحل تعين 

 . املتٓاقك٘ 

 

 

نطب زقا ٖرٙ املسٙ ٖدؾٗا ايطٝاض٘ اٱدازٜ٘ 

ٍٚ . ٖٚٛ َا ٜتشكل ؾكط  ايطسؾني ٚيهٔ بكدز َتطا

( يف ايػهٌ . ؾـ عٓد ٖرٙ ايٓكط٘  Cعٓد ايٓكط٘ ) 

ؼدٜدا , ٜتطا٣ٚ ْؿٝب أؾشا  ايٛدا٥ع ٚايدا٥ٓني 

 %50ضٝٛي٘ ( َع ْؿٝب امل٬ّى متاَا )  50%) 

 زعٝ٘ ( . 

  : َ٘٬َسعات ٖا 

 نًـ مما ضبل عسق٘ َٚٓاقػت٘ إىل اٯتٞ : 

 زد ايراتٝ٘ ) أَٛاٍ امل٬ى أٚ سكٛم املًهٝ٘ ( . إٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜتِ تأضٝط٘ َٔ املٛا 

  ٍإٔ ايبٓو ايتذازٟ ٜتِ تػػًٝ٘ ٜٚكُٔ إضتُسازٜت٘ َٔ املٛازد غرل ايراتٝ٘ ) أَٛا

 أؾشا  ايٛدا٥ع ٚأَٛاٍ ايدا٥ٓني ( . 
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ٚمبا إٔ ٖٓاى َكٛي٘ تس٣ إٔ ايطٝاض٘ اٱدازٜ٘ ايٓادش٘ يًبٓو ايتذازٟ ٖٞ تًو اييت 

تطتطٝع إٔ ؽًل دزد٘ عايٝ٘ َٔ ايتٛاؾل بني ٖٝهٌ املٛازد ) اـؿّٛ / املطًٛبات ( 

ٖٚٝهٌ اٱضتدداَات ) ا٭ؾٍٛ / املٛدٛدات ( , ؾطٛف ْطتعسض ؾُٝا ًٜٞ َٝصا١ْٝ ايبٓو 

صاْٝ٘ تتكُٔ َٔ امل٪غسات احملاضبٝ٘ اييت ْطتطٝع َٔ خ٬هلا ايتذازٟ ٫ ضُٝا ٚإٔ املٝ

 اؿهِ ع٢ً َد٣ ض١َ٬ َٚتا١ْ املسنص املايٞ يًبٓو . 

  َٟهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذاز 

 

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

  . ٜ٘ٚدا٥ع داز 

  . ٌٚدا٥ع ٭د 

  . ٜ٘ٚدا٥ع إدخاز 
 * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

  . ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

  . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 
 * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 * اٱستٝاطٞ 

 ) أزباح غرل َٛشع٘ ( 

 * ايٓكدٜ٘ ) ايطٝٛي٘ ( 

  . ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا 

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
 * قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘ 

  . ِٗأض 

  . ْ٘ضٓدات ٚأذٕٚ خصا 
 * َٓح ايكسٚض ٚايطًؿٝات يًع٤٬ُ 

  . أؾساد 

  . ضطات٪َ 
 * اٱضتجُازات املباغسٙ 

  . ٘ٝؾٓاع 

  . ٘ٝشزاع 

  . َ٘ٝخد 
 * ا٭ؾٍٛ ايجابت٘ 

 

  ٟإداز٠ ض١َ٬ املسنص املايٞ يًبٓو ايتذاز 

 يًتشكل َٔ ض١َ٬ املسنص املايٞ يًبٓو ايتذازٟ ؾ٬بد َٔ ايكٝاّ باملٗاّ ايتايٝ٘ : 

  . إداز٠ ضٝٛي١ ايبٓو 

  . إداز٠ زأع َاٍ ايبٓو 

  . إداز٠ أؾٍٛ / َٛدٛدات ايبٓو 

  . إداز٠ خؿّٛ / َطًٛبات ايبٓو 

  . إداز٠ كاطس ايبٓو 

 ) تؿاؾٌٝ أٚؾ٢ عٔ اٱعتبازات املتعًك٘ بإداز٠ ٖرٙ اؾٛاْب اـُط٘ َٛدٛدٙ يف ايهتا  ( 
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  َٜ٘عاٜرل لاح ايبٓٛى ايتذاز 

يتشدٜد َد٣ لاح ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف ؼكٝل أٖداؾٗا .  ث٬ث١ َعاٜرل ز٥ٝطٖٝ٘ٓاى 

  ٖٚرٙ املعاٜرل تػٌُ اٯتٞ :

 اضتكساز ايطٝٛي٘ .  .1

 ايسعٝ٘ .  .2

 ايتطٜٛل .  .3

 ) تؿاؾٌٝ أٚؾ٢ عٔ ٖرٙ املعاٜرل ايج٬ث٘ َٛدٛدٙ بايهتا  ( . 
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 احملاقسٙ ايطادض٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى املتدؿؿ٘ ( 

 

 * املكدَ٘ 

  تكسٜبا يف أٚا٥ٌ ايكسٕ  ؾذل٠ شَٓٝ٘ َتأخسٙ ْطبٝادا٤ت ْػأ٠ ايبٓٛى املتدؿؿ٘ يف (

ايطبب ايس٥ٝطٞ ايعػسٜٔ ( َكاز١ْ بٓػأ٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ) يف ايكسٕٚ ايٛضط٢ ( . 

ٖٛ إٔ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ناْت تٛد٘ ايكدز ا٭ندل  يًتؿهرل يف إْػا٤ بٓٛى َتدؿؿ٘

َٔ َٛازدٖا يتٌُٜٛ ْػاط ايتذازٙ ) ايداخًٝ٘ ٚاـازدٝ٘ ( , ؾك٬ عٔ تكدِٜ 

 ؿسؾٝ٘ املتعددٙ . اـدَات امل

  ًٖ٘ٝاَ٘  سسَإ قطاعات اقتؿادٜٖ٘را ايتٛد٘ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ تستب ع

ٚسٜٝٛ٘ َٔ ايتٌُٜٛ املؿسيف َجٌ : ايكطاع ايصزاعٞ , ايكطاع ايؿٓاعٞ ٚايكطاع 

 ايعكازٟ . 

 ايعُٛد ايؿكسٟ يًتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ايطابل اٱغازٙ إيٝٗا تعتدل  املعًّٛ إٔ ايكطاعات 

از سطب طبٝعتٗا إىل منط َٔ ايتٌُٜٛ طٌٜٛ ا٭دٌ ٖٚٛ َا ٫ تٛؾسٙ هلا ايبٓٛى ٚؼت

 ايتذازٜ٘ . 

  تطٛز ٚإْتػاز ايبٓٛى املتدؿؿ٘ ع٢ً ْطام نبرل نإ يف سكب١ اـُطٝٓٝات

ٚايطتٝٓٝات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ عٓدَا ؼؿًت ايدٍٚ املطتعُسٙ يف أؾسٜكٝا ٚآضٝا 

يطٝاضٞ , سٝح ٚددت ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ َٔ ٖرٙ ٚأَسٜها اي٬تٝٓٝ٘ ع٢ً اضتك٬هلا ا

ايدٍٚ أْٗا َطايب٘ بتشكٝل َعد٫ت َتطازع٘ َٔ ايتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ ٚؾ٫ٛ 

ٱضتك٬هلا اٱقتؿادٟ ٚايتدًـ َٔ تبعٝتٗا ٱقتؿاد ايدٍٚ املطتعُسٙ ) اقتؿاد 

 ايدٚي٘ ا٭ّ ( . 

 اٱقتؿادٜني تصأَ َع ٖرا اؿدخ ايطٝاضٞ دعاٟٚ َٔ داْب ايعدٜد َٔ املؿهس ٜٔ

تٓادٟ بإٔ ايطبٌٝ ا٭َجٌ يتشكٝل ايتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ ٖٛ إْػا٤ بٓٛى َتدؿؿ٘ تٛؾس 

ايتٌُٜٛ يًكطاعات احملسَٚ٘ َٔ متٌٜٛ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ) ايصزاعٞ , ايؿٓاعٞ , 

 ايعكازٟ ( . 

  ّٛطايبت ٖرٙ ايدعا٣ٚ أٜكا إٔ تتٛىل ايدٚي٘ شَاّ املبادزٙ يف ٖرا اٱػاٙ عٝح تك

ٓؿطٗا بتأضٝظ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى ٚتٛؾرل زأع املاٍ اي٬شّ هلا . ْٚتٝذ١ ملا ضبل ب

أؾبشت ايبٓٛى املتدؿؿ٘ تعسف ببٓٛى ايتُٓٝ٘ ٚيف ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ َٔ ايدٍٚ 

 ناْت تتبع َٔ سٝح ًَهٝتٗا يًدٚي٘ ) ايكطاع ايعاّ ( . 

 * تعسٜـ ايبٓو املتدؿـ 

اعتُادا ع٢ً اـًؿٝ٘ ايتازىٝ٘ اييت مت ذنسٖا عٔ ايبٓٛى املتدؿؿ٘ , ميهٔ تعسٜـ ٖرا 

 ايٓٛع َٔ ايبٓٛى ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 
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 * أْٛاع ايبٓٛى املتدؿؿ٘ 

 ايبٓٛى ايصزاعٝ٘  .أ 

ْعسا ٭ٕ ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ َٔ  َكدَتٗاتعتدل َٔ ايبٓٛى املتدؿؿ٘ ايسا٥دٙ ٚتأتٞ يف 

ٚؾُٝا ًٜٞ ايدٍٚ ايٓاَٝ٘ ٜعتُد اقتؿادٖا ع٢ً ايكطاع ايصزاعٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ . 

 اضتعساض يبعض اٱعتبازات املتعًك٘ بايبٓٛى ايصزاعٝ٘ : 

  : ٞإىل  تٗدف ٚضاط١ َايٝ٘ َتدؿؿٖ٘ٛ َ٪ضط٘ تعسٜـ ايبٓو ايصزاع

ت١ُٝٓ ايكطاع ايصزاعٞ بػكٝ٘ ايٓباتٞ ٚاؿٝٛاْٞ . ٚيف ايػايب تعطٞ ايبٓٛى 

ايصزاعٝ٘ ا٭ٚيٜٛ٘ يػسا٥ح ؾػاز املٓتذني بإعتباز أِْٗ ميجًٕٛ ايػايبٝ٘ 

ايعع٢ُ يف ٖرا ايكطاع سٝح  ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ) يف ايعادٙ ( قسَٕٚٛ َٔ إَها١ْٝ 

ٌ ايسزلٝ٘ ٚع٢ً ٚد٘ ايٛؾٍٛ إىل ايتٌُٜٛ ايرٟ تكدَ٘ َ٪ضطات ايتُٜٛ

 اـؿٛف ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

  : ٜٞتطِ ايبٓو ايصزاعٞ باـؿا٥ـ ايتايٝ٘ : خؿا٥ـ ايبٓو ايصزاع 

  ( َٙٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ ا٭دٌ بٗدف اٱضتجُاز يف املػسٚعات اؾدٜد

إقتٓا٤ ا٭ؾٍٛ ٭غساض اٱْتاز ايصزاعٞ ( أٚ بٗدف ايتٛضع يف 

 َػسٚعات قا٥ُ٘ . 

 ا٭دٌ يتٛؾرل َتطًبات ايتػػٌٝ ) زأع املاٍ َٓح ايتٌُٜٛ قؿرل 

 ايعاٌَ ( يف املػسٚعات اؾدٜدٙ أٚ املػسٚعات ايكا٥ُ٘ . 

  ٜٞستبط َٓح ايتٌُٜٛ ايصزاعٞ بتكدِٜ خدَات اٱزغاد ايصزاع

 يًُطتؿٝدٜٔ َٔ ايتٌُٜٛ ٚنريو خدَات ايتطٜٛل ٚايتدصٜٔ . 

  املٓاطل ايسٜؿٝ٘ ) ٜذلنص اٱْتػاز اؾػسايف يؿسٚع ايبٓٛى ايصزاعٝ٘ يف

 قسبا َٔ ايػسا٥ح املطتٗدؾ٘ َٔ املصازعني  بايكس٣ ( يهٞ تهٕٛ أنجس

 ايبٓٛى ايؿٓاعٝ٘  .  

  : ٞإىل  تٗدفٖٛ َ٪ضط١ ٚضاط٘ َايٝ٘ َتدؿؿ٘ تعسٜـ ايبٓو ايؿٓاع

ت١ُٝٓ ايكطاع ايؿٓاعٞ . ٚيف ايػايب تعطٞ ايبٓٛى ايؿٓاعٝ٘ ا٭ٚيٜٛ٘ يػسا٥ح 

ؾػاز املٓتذني ٚاؿسؾٝني ) أؾشا  ايؿٓاعات ايؿػرلٙ ( . بإعتباز أِْٗ 

ايبٓو املتدؿـ ٖٛ َ٪ضط٘ َايٝ٘ ٚضٝط٘ تطع٢ يتشكٝل ايتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ ٚقد ٜهٕٛ 

ؼكٝل ايسبح َٔ قُٔ أٖداؾ٘ . ٜٚعتُد ايبٓو املتدؿـ يف املكاّ ا٭ٍٚ ع٢ً زأع َاي٘ 

ٚاٱضتداْ٘ َٔ امل٪ضطات املايٝ٘ ا٭خس٣ يهٞ ٜكّٛ بتكدِٜ ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ 

٭دٌ يتٌُٜٛ ا٭ْػط٘ اٱضتجُازٜ٘ يف ايكطاع ايرٟ ٜتدؿـ يف قؿرل٠ ا٭دٌ ٚط١ًٜٛ ا

متًٜٛ٘ , عًُا بأْ٘ يف نجرل َٔ ايدٍٚ ٫ ٜطُح يًبٓٛى املتدؿؿ٘ بكبٍٛ ايٛدا٥ع اؾازٜ٘ 

 َٔ اؾُٗٛز . 
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ميجًٕٛ ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ يف ٖرا ايكطاع , سٝح ٜهٕٛ ٖ٪٤٫ ) يف ايعادٙ ( 

َ٘ َ٪ضطات ايتٌُٜٛ قسَٕٚٛ َٔ إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ إىل ايتٌُٜٛ ايرٟ تكد

ايسزلٝ٘ ٚع٢ً ٚد٘ اـؿٛف ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . ٜٚعٍٛ ع٢ً ايبٓٛى 

ايؿٓاعٝ٘ يف إسداخ دؾع١ قٜٛ٘ يًتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ َٔ خ٬ٍ تعصٜص ع٬قات 

ايذلابط / ايتػابو َابني ايكطاع ايؿٓاعٞ ٚايكطاع ايصزاعٞ ) دؾع ع١ًُٝ 

 ايتؿٓٝع ايصزاعٞ ( . 

  : ٞتطِ ايبٓو ايؿٓاعٞ باـؿا٥ـ ايتايٝ٘ :ٜخؿا٥ـ ايبٓو ايؿٓاع  

  ميٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ ا٭دٌ بٗدف اٱضتجُاز ) اقتٓا٤ ا٭ؾٍٛ ٭غساض

اٱْتاز ايؿٓاعٞ ( يف املػسٚعات اؾدٜدٙ أٚ بٗدف ايتٛضع يف 

 املػسٚعات ايكا٥ُ٘ . 

  ميٓح ايتٌُٜٛ قؿرل ا٭دٌ يػسض ايتػػٌٝ ) زأع املاٍ ايعاٌَ ( يف

 املػسٚعات اؾدٜدٙ أٚ املػسٚعات ايكا٥ُ٘ . 

  ) ًُٞميٓح ايتٌُٜٛ يًذٗات ايبشجٝ٘ ) اؾاَعات َٚسانص ايبشح ايع

ٱدسا٤ ايبشٛخ ٚايدزاضات اييت ت٪دٟ إىل تطٜٛس قطاع ايؿٓاع٘ ٚتكدّ 

 اؿًٍٛ ملػه٬ت ايؿٓاع٘ . 

 نص اٱْتػاز اؾػسايف يؿسٚع ايبٓٛى ايؿٓاعٝ٘ يف املٓاطل ٜذل

 اؿكسٜ٘ يهٞ تهٕٛ أنجس قسبا َٔ ايػسا٥ح املطتٗدؾ٘ َٔ املؿٓعني . 

 ايبٓٛى ايعكازٜ٘  .ز 

  : ٟإىل  تٗدفٖٛ َ٪ضط٘ ٚضاط١ َايٝ٘ َتدؿؿ٘ تعسٜـ ايبٓو ايعكاز

يٮغساض  ت١ُٝٓ ايكطاع ايعكازٟ يف اجملاٍ ايطهين أٚ يف اجملاٍ غرل ايطهين )

ايتذازٜ٘ ( . ٚيف ايػايب تعطٞ ايبٓٛى ايعكازٜ٘ ا٭ٚيٜٛ٘ يًػسا٥ح قدٚد٠ 

ايدخٌ َٔ املٛظؿني ٚايعُاٍ . بإعتباز إٔ ٖ٪٤٫ ٫ ميًهٕٛ املٛازد املايٝ٘ ايهاؾٝ٘ 

ٱْػا٤ ايعكازات اييت وتادٕٛ إيٝٗا . ٚيف بعض ا٭سٝإ تطاِٖ ايبٓٛى 

ا٭ضاضٝ٘ عٔ طسٜل َػازن١ ايدٚي٘ أٚ  ايعكازٜ٘ يف إْػا٤ َػسٚعات ايبٓٝات

عٔ طسٜل تهٜٛٔ ؼايؿات َايٝ٘ ) قاؾغ أٚ ؾٓادٜل اضتجُازٜ٘ ( َع 

 َ٪ضطات َايٝ٘ أخس٣ . 

  : ٟٜتطِ ايبٓو ايعكازٟ باـؿا٥ـ ايتايٝ٘ : خؿا٥ـ ايبٓو ايعكاز 

  ٔميٓح ايتٌُٜٛ طٌٜٛ ا٭دٌ بٗدف تػٝٝد املطانٔ اؾدٜدٙ يػسض ايطه

ٍ اٱضتجُازٟ يف اجملاٍ ايتذازٟ أٚ ايؿٓاعٞ أٚ أٚ يػسض اٱضتػ٬

 ايصزاعٞ . 

  ُ٘متٓح ايتٌُٜٛ قؿرل ا٭دٌ بٗدف ايؿٝاْ٘ ٚإعاد٠ ايتأٌٖٝ يًُباْٞ ايكا٥

 يف ناؾ١ ايكطاعات ) ضهين , ػازٟ , ؾٓاعٞ , شزاعٞ ( . 

  أؾبشت ايبٓٛى ايعكازٜ٘ َ٪خسا تكّٛ باٱضتجُاز املباغس يف قطاع ايبٓا٤

ٚايتػٝٝد َٔ خ٬ٍ غسنات ممًٛن٘ هلا عٔ طسٜل إْػا٤ اجملُعات 

يٮغساض ايطهٓٝ٘ ٚبٝعٗا عٔ طسٜل ايتٌُٜٛ اٱهازٟ أٚ إْػا٤ املباْٞ 
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ا ايتذازٜ٘ ) يف ا٭ضٛام ( أٚ َباْٞ ايؿٓادم ٚاملٓتذعات ايطٝاسٝ٘ ٚخ٬ؾٗ

 َٔ املباْٞ يٲضتدداَات ا٭خس٣ . 

 بٓٛى اٱضتجُاز  .د 

 : ضط٘ ٚضاط٘ َايٝ٘ َتدؿؿ٘ بدزد٘  تعسٜـ بٓو اٱضتجُاز٪َ ٖٛ

نبرلٙ يف فاٍ اٱضتجُاز املايٞ ٚتط٢ُ أٜكا ببٓٛى ا٭عُاٍ . املعسٚف عٔ 

ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى بأْٗا ٫ تكبٌ ايٛدا٥ع ٚيهٓٗا تعٌُ يف فاٍ ايٛضاط٘ يف 

ا٭ضِٗ ٚغسا٤ ايطٓدات ) اؿهَٛٝ٘ ٚغرل اؿهَٛٝ٘ ( ٚتهٜٛٔ قاؾغ 

اٱضتجُازٜ٘ ٚع٢ً ؾعٝد آخس , املعسٚف عٔ بٓٛى  اٱضتجُاز ٚايؿٓادٜل

اٱضتجُاز بأْٗا ٫ تكدّ ايكسٚض املدتًؿ٘ َٚٔ سٝح َٛازدٖا تعتُد بٓٛى 

اٱضتجُاز بؿؿ٘ أضاضٝ٘ ع٢ً سذِ زأع َاهلا ٚإٕ استادت إىل ايطٝٛي٘ تًذأ 

 إىل اٱقذلاض َٔ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

 : باـؿا٥ـ ايتايٝ٘ :ٜتطِ بٓو اٱضتجُاز  خؿا٥ـ بٓو اٱضتجُاز  

  ( ْٜ٘ٛٚايطٛم ايجا ) تٓػط ٖرٙ ايبٓٛى يف ايطٛم ا٭ٚيٝ٘ ) ضٛم اٱؾداز

ضٛم ايتداٍٚ ( ٚيريو تعتدل ١٦ٖٝ ايطٛم املايٝ٘ ٖٞ َسدعٝ٘ بٓو 

 اٱضتجُاز . 

  ٍتكّٛ مبعا١ْٚ زداٍ ا٭عُاٍ ٚايػسنات ايؿٓاعٝ٘ اييت ؼتاز إىل ا٭َٛا

ايٓكدٜ٘ يصٜاد٠ قدزتٗا اٱْتادٝ٘ ٚنريو شٜاد٠ قدزاتِٗ يف فاٍ 

 اٱضتجُاز املايٞ . 

  تكدّ اٱضتػازات املتعًك٘ بإعاد٠ ٖٝه١ً ايػسنات ٚايدَر ٚاٱضتشٛاذ

 ٚاـؿدؿ٘ 

  ( ٙٚتتٛادد تسنص يف تعا٬َتٗا ع٢ً ؾ٦٘ قدٚد ) ٍؾ١٦ ٖٞ زداٍ ا٭عُا

يف املسانص اؿكسٜ٘ ايهبرلٙ ) ايعٛاؾِ املايٝ٘ ( . ٚاملعسٚف عٓٗا أْٗا 

 قدٚد٠ اٱْتػاز اؾػسايف ) يٝطت يدٜٗا ؾسٚع نجرلٙ ( . 

 * ايبٓٛى ايػاًَ٘ 

ؾُٝا ًٜٞ ضٓشاٍٚ ايتُٝٝص بني ايبٓو ايػاٌَ ٚايبٓو ايتذازٟ ٚايبٓو املتدؿـ , ٚذيو 

 اٱضتعاْ٘ بتعسٜـ ايبٓو ايػاٌَ ٚايرٟ ٜٓـ ع٢ً اٯتٞ : َٔ خ٬ٍ 

 

 

 

 

 

ٖٛ َ٪ضط٘ َايٝ٘ ٚضٝط٘ تطع٢ يتشكٝل ايسبح َٔ خ٬ٍ تكدِٜ ايبٓو ايػاٌَ 

ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ قؿرل٠ ا٭دٌ ٚط١ًٜٛ ا٭دٌ يتٌُٜٛ ناؾ١ ا٭ْػط٘ 

اٱضتجُازٜ٘ يف كتًـ ايكطاعات اٱقتؿادٜ٘ ) ايصزاع٘ , ايؿٓاع٘ ٚاـدَات ( , ؾك٬ 

و ايػاٌَ إذٕ ٜكّٛ بٛظا٥ـ عٔ قٝاَ٘ بتكدِٜ غت٢ أْٛاع اـدَات املؿسؾٝ٘ . ؾايبٓ

ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ٚٚظا٥ـ ايبٓٛى املتدؿؿ٘ . َعا . ٚيريو ٜتعني ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ 

 ايبٓٛى إٔ ٜتُتع بسأع َاٍ قٟٛ إىل داْب اعتُادٙ ع٢ً ٚدا٥ع اؾُٗٛز . 
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 (  1احملاقسٙ ايطابع٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ 

  َ٘املكد 

  ٘ٝٚاييت هلا طبٝع١  سدٜج١ ايٓػأٙتعتدل ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ َٔ امل٪ضطات املاي

 خاؾ٘ ٚممٝصٙ ْعسا يهْٛٗا تًتصّ بتعايِٝ ايدٜٔ اٱض٬َٞ . 

  ٕٜتٛاؾل تأضٝطٗا ست٢ تهتطب ايبٓٛى ؾؿ١ نْٛٗا إض٬َٝ٘ , ؾ٬بد أ

يف  َع َباد٨ ايػسٜع٘ اٱض٬َٝ٘) عًُٝاتٗا ايتػػًٝٝ٘ (  ٜٚتٛاؾل ْػاطٗا

فاٍ املعا٬َت املايٝ٘ ٚفاٍ نطب املاٍ املطتُدٙ أضاضا َٔ ايهتا  ٚايطٓ٘ 

 ايٓبٜٛ٘ ٚأعُاٍ ايكٝاع ٚاٱدتٗاد . 

  ٖٞ َ٘ٝايسنٝصٙ بٓا٤ا ع٢ً َا ضبل ذنسٙ تعتدل ؾٝؼ املعا٬َت اٱض٬

اييت تعتُد عًٝٗا ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ يف فاٍ اضتكطا  املٛازد َٔ  ا٭ضاضٝ٘

 اضتدداَات املٛازد اييت تكّٛ بإضتكطابٗا َٔ د١ٗ أخس٣ . د١ٗ ٚيف فاٍ 

  َْ٘ٝػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى اٱض٬ 

 بج٬ث١ َساسٌ ز٥ٝطَّٝ٘ست ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ يف غهًٗا اؿدٜح 

 ميهٔ تؿؿًٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 َسس١ً املبادزات ايؿسدٜ٘  (1

 غٗدت ٖرٙ ايؿذلٙ إْط٬م املبادزات ايتايٝ٘ : 

  ّمبايٝصٜا 1940َبادز٠ إْػا٤ ؾٓادٜل إدخاز بدٕٚ ؾا٥دٙ يف عا  . 

  ّيف  1950َبادز٠ ثاْٝ٘ ٱْػا٤ ؾٓادٜل إدخاز بدٕٚ ؾا٥دٙ يف عا

 .  ايبانطتإ

  ّ1963َبادزٙ ثايج٘ بٓٛى اٱدخاز احملًٝ٘ ) بٓٛى بدٕٚ ؾٛا٥د ( يف عا 

 ) قاؾع١ ايدقًٗٝ٘ ( .  َؿس مبٝت غُس

لد إٔ َبادز٠ بٓٛى ضبٌٝ املجاٍ هلا اٱضتُساز ط٬ٜٛ , ؾع٢ً  ٜهتبمل املبادزات ايج٬ث٘ 

اٱدخاز احملًٝ٘ مت ٚقـ َطرلتٗا ٭ضبا  ضٝاضٝ٘ اْتٗت بإضت٤٬ٝ ايدٚي٘ عًٝٗا ٚؼًٜٛٗا 

 إىل بٓٛى تعٌُ بؿٛا٥د ؼت اضِ بٓو ْاؾس اٱدتُاعٞ . 

 َسس١ً ايعٌُ املؿسيف اؾُاعٞ  (2

ٖرٙ املسسً٘ عكد إدتُاع يٛشزا٤ َاي١ٝ ايدٍٚ اٱض٬َٝ٘ ٚايرٟ مت ؾٝ٘  ضبكت

ٚبعد ذيو عسض أٚزام عًُٝ٘ تتكُٔ َكذلسات سٍٛ منٛذز ايبٓو اٱض٬َٞ . 

  غٗدت ٖرٙ ايؿذلٙ ايتطٛزات ايتايٝ٘ :
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باملًُه٘ ايعسبٝ٘ ايطعٛدٜ٘ إْػا٤ بٓو ايتُٓٝ٘ اٱض٬َٞ ) ددٙ (  : 1975ايعاّ  .أ 

ٚنريو إْػا٤ بٓو دبٞ اٱض٬َٞ بدٚي١ اٱَازات ايعسبٝ٘ املتشدٙ , عًُا بإٔ 

ا٭ٍٚ ممًٛى ؿهَٛات دٍٚ َٓع١ُ امل٪متس اٱض٬َٞ ٚايجاْٞ يًكطاع 

 اـاف . 

 . إْػا٤ بٝت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ يف دٚي١ ايهٜٛت  : 1977ايعاّ  .  

ٚثِ إْػا٤ ض٬َٞ ايطٛداْٞ ) ايطٛدإ ( إْػا٤ بٓو ؾٝؿٌ اٱ : 1978ايعاّ  .ز 

بٓٛى ْعرل٠ ؼٌُ اضِ ؾٝؿٌ اٱض٬َٞ يف دٍٚ َجٌ : َؿس , تسنٝا , 

 ايبشسٜٔ , ا٭زدٕ . 

 َسس١ً اْتػاز ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘  (3

 َٚٔ أبسش ايتطٛزات اييت غٗدتٗا ٖرٙ املسسً٘ َا ًٜٞ : 

  ّاٱزدٓتنيبإ أَسٜها اٱض٬َٞ يف إْػا٤ بٓو بإضِ  : 1980ايعا  . 

  ّبٝت ايتٌُٜٛ اٱض٬َٞ يف إلًذلا إْػا٤ بٓو بإضِ  : 1982ايعا . 

  َٔ ّيف إْتػازا ٚاضعا يًبٓٛى اٱض٬َٝ٘ غٗدت ٖرٙ املسسً٘  : 1983ايعا

 2012كتًـ دٍٚ ايعامل اٱض٬َٝ٘ ٚغرل اٱض٬َٝ٘ . ٚتػرل إسؿا٥ٝات عاّ 

  ٚتتطِ باٯتٞ :دٚي٘  90بٓو ٚغسن٘ إض٬َٝ٘ يف أنجس َٔ  450إىل ٚدٛد 

  ٞتسيٕٝٛ د٫ٚز ٜتٛقع إٔ ٜستؿع إىل  1.5ٜكدز سذِ َعا٬َتٗا عٛاي

 .  2015تسيٕٝٛ د٫ٚز يف  3سدٚد 

 34%  . إمجايٞ أؾٛهلا يف اـًٝر َٔ 

  أغهاٍ ايتٛادد يف كتًـ دٍٚ ايعامل : ايٓعاّ ايػاٌَ , ايٓعاّ املصدٚز

 ) ايجٓا٥ٞ ( ْٚعاّ ايٓٛاؾر أٚ ايؿسٚع . 

  َ٘ٝاملباد٨ اييت ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓٛى اٱض٬ 

ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ ٚتتُجٌ ٖرٙ املباد٨ يف  ث٬ث١ َباد٨ ٖاَ٘تٛدد 

 اٯتٞ : 

  : مبع٢ٓ ؼسِٜ ايتعاٌَ بطعس ايؿا٥دٙ أخرا ٚعطا٤ا ٖٚرا ؼسِٜ ايتعاٌَ بايسبا

ايتشسِٜ يًسبا ٜعتدل ٖٛ ايؿسم اؾٖٛسٟ بني ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ ٚايبٓٛى ايػرل 

 إض٬َٝ٘ ) ايبٓٛى ايتكًٝدٜ٘ ( 

  : ميع٢ٓ ؼسِٜ ايػؼ يف مجٝع املعا٬َت اييت ػسٜٗا ايبٓٛى ؼسِٜ ايػسز

 اٱض٬َٝ٘ َع ايػرل . 

 ٘املػازن٘ يف املداطس ( اضتٓادا ع٢ً يف ايسبح ٚاـطازٙ  إباس١ املػازن (

 ايكاعدٙ ايؿكٗٝ٘ اييت تٓـ ع٢ً ايػِٓ بايػسّ أٚ ايكُإ باـساز . 
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  َ٘ٝؾٝؼ املعا٬َت اٱض٬ 

َٔ ايؿٝؼ ٚتتؿسع َٔ نٌ  تكطِٝ ٖرٙ ايؿٝؼ إىل أزبع١ فُٛعات ز٥ٝطٝ٘ميهٔ 

 َات كتًؿ٘ . ٚؾُٝا ًٜٞ ٚؾـفُٛع٘ عدد َٔ ايعكٛد املدؿؿ٘ جملا٫ت ٚإضتددا

 َٛدص هلرٙ اجملُٛعات ا٭زبع٘ : 

  ) ؾٝؼ  املػازنات ) ايػسنات 
 , تػٌُ :  أزبع١ أْٛاع َٔ ايعكٛدٜٓدزز ؼت ٖرٙ ايؿٝؼ 

 ٘عكد املػازن  . 

  ٖٛ ) ٍعٝح ٜطاِٖ نٌ طسف َٔ أطساف عكد َػازن٘ يف املاٍ ) َاٍ + َا

ايتطاٟٚ يف ا٭ْؿب٘ بني أطساف ٫ ٜػذلط ايعكد ظص٤ َٔ زأع املاٍ 

ايػسان٘ . ٚيف ساي١ ؼكٝل ايسبح ٜتِ تٛشٜع٘ عطب ْطب١ سؿ١ نٌ 

 غسٜو يف زأع املاٍ ٚنريو ا٭َس يف ساي١ ؼكل اـطازٙ . 

 ٔيًبٓو اٱض٬َٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها باملاٍ َع طسف آخس أٚ فُٛع٘ َٔ  ميه

 :  ٜٛدد ْٛعني َٔ املػازن٘ايػسنا٤ ٚيف ايتطبٝل ايعًُٞ 

ٖٚٞ اييت تعٌ ؾٝٗا أْؿب١ أطساف املػازن٘ ثابت٘ ٫ٚ  املػازن٘ ايدا٥ُ٘ .1

 تتػرل . 

ٖٚٞ اييت ٜكّٛ مبٛدبٗا أسد  املػازن٘ املتٓاقؿ٘ أٚ املٓتٗٝ٘ بايتًُٝو .2

أطساف املػازن٘ بػسا٤ ْؿٝب ايػسٜو اٯخس تدزهٝا ست٢ ىسز 

ايػسٜو ايرٟ باع ْؿٝب٘ ٚت٪ٍٚ ًَه١ٝ املػسٚع بايهاٌَ يًػسٜو ايرٟ قاّ 

 بػسا٤ ْؿٝب ايػسٜو اٯخس . 

 ٘عكد املكازب  . 

  ٖٛٚ ٙيف تػػًٝ٘ ٚاضتجُازٙ عكد بني طسؾني أسدُٖا ميًو املاٍ ٫ٚ ميًو اـدل

) ز  املاٍ ( ٚايطسف اٯخس يدٜ٘ اـدلٙ يف ايعٌُ أٚ تػػٌٝ ا٭َٛاٍ ٜط٢ُ ٖٚرا 

 يف ا٭ضٛام ٚيهٓ٘ ٫ ميًو املاٍ ٖٚرا ٜط٢ُ باملكاز  بعًُ٘ ) َاٍ + عٌُ ( . 

 ز  املاٍ َع ؾاسب ايعٌُ ) املكاز  ( ع٢ً إٔ ٜعطٝ٘ َا٫ ٜطتجُسٙ ي٘  ٜتؿل

ٓطب١ َعًَٛ٘ غا٥ع٘ يف ايسبح ٚيٝظ َٔ زأع املاٍ . أَا ٚايسبح ٜكطِ بُٝٓٗا ب

اـطازٙ ؾإٕ سدثت ؾٝتشًُٗا ز  املاٍ ٚسدٙ ٜٚتشٌُ ايعاٌَ يف املاٍ خطاز٠ 

دٗدٙ ٚعدّ سؿٛي٘ ع٢ً عا٥د . ٖرا إذا مل ٜهٔ املكاز  بعًُ٘ َكؿسا أٚ أٌُٖ يف 

أَا إذا عًُ٘ ع٢ً مٛ تطبب يف ؼكٝل اـطازٙ أٚ ٬ٖى زأع املاٍ أٚ بعك٘ , 

نإ َكؿسا ٚثبت عًٝ٘ ذيو ؾٗٛ ٜكُٔ تًو اـطازٙ اييت ؼككت ٫ٚ غ٧ ع٢ً 

 ز  املاٍ . 

  ميهٔ يًبٓو اٱض٬َٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها باملاٍ َع طسف آخس أٚ فُٛع٘ غسٜها

 بايعٌُ ) َكاز  ( أٚ ايعهظ . 

  : ٘يف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜٛدد ْٛعني َٔ املكازب 
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مبٛدبٗا ودد ز  املاٍ يًُكاز  فاٍ َعني أٚ ْػاط  املكازب٘ املكٝدٙ : .1

 َعني يٝطتددّ ؾٝ٘ زأع َاٍ املكازب٘ . 

مبٛدبٗا ٜذلى ز  املاٍ اؿسٜ٘ يًُكاز  يف اختٝاز ايٓػاط  املكازب٘ املطًك٘ : .2

 ايرٟ ٜطتددّ ؾٝ٘ زأع َاٍ املكازب٘ . 

 ٘عكد املصازع  . 

  ٖٛس ميًو أزض ؾاؿ٘ عكد بني طسؾني أسدُٖا ميًو املاٍ ٚايطسف اٯخ

ٚيريو ؾٗٞ عبازٙ عٔ دؾع ا٭زض َٔ َايهٗا إىل َٔ يًصزاع٘ ) َاٍ + أزض ( 

ٜصزعٗا أٚ ٜعٌُ عًٝٗا ٜٚكَٛإ بإقتطاّ ايصزع أٚ احملاؾٌٝ ٚايجُاز بُٝٓٗا , ع٢ً 

 إٔ ٜتشٌُ ايطسؾإ املداطس ايٓامج٘ عٔ ٖرا ايٓػاط . 

 ٘ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  ميهٔ يًبٓو اٱض٬َٞ إٔ ٜدخٌ غسٜها يف املصازع 

ميجً٘ ايبٓو اٱض٬َٞ بإعتبازٙ َكدّ ايتٌُٜٛ املطًٛ   ايطسف ا٭ٍٚ : (1

 يًُصازع٘ . 

 ميجً٘ ؾاسب ا٭زض ايرٟ وتاز إىل متٌٜٛ .  ايطسف ايجاْٞ : (2

 عكد املطاقا٠  . 

  َٔ املػازن٘ يف ايكطاع ايصزاعٞ بني طسؾني تعتدل املطاقا٠ ْٛعا َتدؿؿا

, ٜٚهٕٛ ي٘ ؾاسب بطتإ ٚطسف آخس ٜكّٛ ع٢ً ضكٞ ايٓدٌٝ ٚايهسّ َٚؿًشتٗا 

َٔ زٜعٗا دص٤ َعًّٛ ) بطتإ + متٌٜٛ يعًُٝات ايسٟ ( . ٚايبٓو اٱض٬َٞ ميهٔ 

 إٔ طسؾا غسٜها يف عكد املطاقا٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

  : ٍٚميجً٘ ايبٓو اٱض٬َٞ ايرٟ ٜكّٛ بتٌُٜٛ َػسٚعات َٝاٙ ايػس  , أٚ ايطسف ا٭

َػسٚعات ايسٟ ٚاضتؿ٬ح ا٭زاقٞ يصزاعتٗا ٚتطٜٛسٖا بإضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا 

 اؿدٜج٘ . َٚٔ ثِ إداز٠ َػسٚعات املٝاٙ ٚايسٟ . 

  : ْٞميجً٘ ؾاسب ايبطتإ أٚ ايػسٜو ايكا٥ِ عًٝ٘ بايطكٞ ٚاملٛا٠٫ ايطسف ايجا

 ٘ ست٢ تٓكر ايجُاز . غدَت

 

  ؾٝؼ ايبٝٛع 

 تػٌُ :  ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايعكٛدٜٓدزز ؼت ٖرٙ ايؿٝؼ 

 .  عكد بٝع املساع٘ .1

  سٝح إٔ عكد ؾهس٠ ايبٝع اٯدٌ أٚ ايبٝع بايتكطٝط ٜكّٛ ٖرا ايعكد أضاضا ع٢ً

غسا٤ ايطًع٘ املبٝع٘ ٜٛقح تهًؿ١ ايػسا٤ ايؿعًٝ٘ ٜٚكٝـ إيٝ٘ ايبٓو َبًػا ٜصٜد 

عًٝ٘ باٱتؿام َع املػذلٟ ع٢ً تًو ايصٜادٙ ٖٚٞ متجٌ زبح ايبٓو يف ٖرٙ ايؿؿك٘ 

 ) ضًع١ َكابٌ َاٍ ( .  
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  ٕؾاسب ايطًع٘ (بدٚز ايتادس يف ٖرٙ املعاًَ٘ ٜكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ املعًّٛ أ (  .

سٝح ٜكّٛ بتٛقٝح ايتهًؿ٘ ايؿعًٝ٘ َٚبًؼ ايسبح املتؿل عًٝ٘ ٚايرٟ ٜكاف يك١ُٝ 

 ايطًع٘ يتشدٜد مثٔ ايبٝع اٱمجايٞ ايرٟ ٜتشًُ٘ ايعٌُٝ أٚ ايصبٕٛ ) املػذلٟ ( . 

  : يف ايتطبٝل ايعًُٞ ٜأخر ٖرا ايعكد غهًني 

سٝح ايطًع يف سٛش٠ ايبٓو ٜٚكّٛ بعسقٗا يًبٝع  ايبٝع املطًل ) ايعادٟ ( .أ 

 بايتكطٝط ع٢ً َٔ ٜسغب يف غسا٥ٗا . 

سٝح ٜأَس ايعٌُٝ ايبٓو بػسا٤ ضًع١ َعٝٓ٘ ٜسغب  ايبٝع يَٰس بايػسا٤ , .  

ٖرا ايعٌُٝ يف غسا٥ٗا . ٚإذا قاّ ايبٓو بػسا٤ ايطًع٘ بايؿعٌ بٓا٤ ع٢ً 

تٛاؾس ٖرٙ ايطًع٘ تٛدٝٗات ايعٌُٝ ىطس ايبٓو ايعٌُٝ طايب ايػسا٤ ب

يدٜ٘ يهٞ وكس ٱضت٬َٗا . ٚعٓد اٱضت٬ّ ٜتِ ؼسٜس عكد ايبٝع 

ايٓٗا٥ٞ ايرٟ مبٛدب٘ تٓتكٌ ًَه١ٝ ايطًع٘ املبٝع٘ إىل ايعٌُٝ , ٜٚذلتب 

ع٢ً ذيو ايتصاّ ايعٌُٝ بطداد مثٔ ايبٝع يًبٓو ع٢ً أقطاط ٜتِ اٱتؿام 

 عًٝٗا . 

 .  عكد بٝع املطًِ .2

  ِبٝع ٜكع ع٢ً ضًع١ غرل َٛدٛدٙ ٚقت عكد ايطًِ أٚ عكد ايطًـ عسف بإض ٖٛٚ

ٚيهٔ ٚدٛدٖا ممهٔ يف ايصَٔ املطتكبٌ َجٌ بٝع ايتعاقد ٚغرل َػاٖد٠ يًُػذلٟ 

ايتُس ٚايكُح ٚا٭زش ٚايرٟ مل ٜأِت بعد سني سؿادٙ ٚمجع٘ ع٢ً إٔ ٜتِ تطًِٝ 

عادٌ ) ٜكدّ ؾٝ٘ ايجُٔ ٖٛ بٝع آدٌ بؾعكد املطًِ ايجُٔ يًبا٥ع ٚقت ابساّ ايعكد . 

ٜٚ٪خس املبٝع ( . ٚيريو أسٝط ٖرا ايعكد ببعض ايكٝٛد اييت تٗدف يف املكاّ ا٭ٍٚ 

ايطًع٘ املبٝع٘ ٚؾكا يًُٛاؾؿات املتؿل عًٝٗا ) َاٍ إىل اؾدٜ٘ َع إَها١ْٝ تطًِٝ 

 َكابٌ ضًع٘ ( . 

 ًُٞأٚ َٔ ٜكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ بدٚز املػذلٟ ضٛا٤ َٔ َصازع  يف ايتطبٝل ايع

 َؿٓع يٝكّٛ بإعاد٠ بٝعٗا بعد اؿؿٍٛ عًٝٗا . 

 .  عكد بٝع اٱضتؿٓاع .3

  ٖٛ عكد َع ؾاْع ع٢ً غسا٤ َا ضٝتِ ؾٓع٘ َٔ ضًع١ قدد٠ املٛاؾؿات

نايػبابٝو أٚ ا٭بٛا  أٚ ايعكازات أٚ ايطؿٔ أٚ ايطا٥سات ٚخ٬ؾٗا . ٖٚٛ أضاع 

يهجرل َٔ عكٛد بٝع ايطًع اييت تتِ ع٢ً ٖرٙ ايؿٛزٙ يف عاملٓا ايّٝٛ , ٜٚتِ تطًِٝ 

ايطًع٘ يف شَٓٗا املطتكبٌ بٓا٤ ع٢ً اٱتؿام املدلّ بني طسيف ايعكد َع دؾع ناٌَ 

سني اضت٬ّ ايطًع٘ املؿٓع٘ ) تؿٓٝع ضًع١ ايجُٔ أٚ بعك٘ ٚتأدٌٝ بعك٘ إىل 

 َكابٌ َاٍ ( . 

 ًُٜٞكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ بايتعاقد َع َٔ ٖٛ َتدؿـ يف  يف ايتطبٝل ايع

 ؾٓاع١ أٚ إْتاز ضًع١ َعٝٓ٘ يؿاحل عًُٝ٘ ) املػذلٟ ( يف َكابٌ زبح َعًّٛ . 

  ؾٝؼ اٱدازٙ أٚ ايتأدرل 
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  ٙايعكٛد ايػسعٝ٘ املعًَٛ٘ اييت تتعاٌَ بٗا ايبٓٛى عكد اٱداز َٔ ٖٛ

اٱض٬َٝ٘ . ٚأضاع ٖرا ايعكد ٖٛ بٝع ملٓاؾع ا٭غٝا٤ َع بكا٤ أؾٛهلا يف ًَه١ٝ 

ايبٓو ) تكدِٜ َٓؿع٘ َكابٌ َاٍ ( . أٟ أْ٘ مبٛدب عكد اٱدازٙ ٜبٝع َايو 

يًبا٥ع ا٭ؾٌ َٓؿعت٘ أٚ اـدَ٘ املٓٛط٘ بريو ا٭ؾٌ ٚتعٌ ًَه١ٝ ايسقب٘ 

ٚذيو َكابٌ أدس ٜدؾع٘ املطتأدس يٮؾٌ ايرٟ اضتأدسٙ ٜتؿل عًٝ٘ بني 

 ايطسؾني ٚذيو يف خ٬ٍ َدٙ َعًَٛ٘ ٖٞ َد٠ اٱدازٙ يٮؾٌ . 

 املدٙ ٜعٛد ا٭ؾٌ إىل َايه٘ ٚايرٟ ميًو بعد ذيو اؿل يف إٔ ٜ٪دسٙ  بإْتٗا٤

 ًٝٝ٘ . إىل أٟ د١ٗ أخس٣ ٖٚٛ َا ٜعسف بأضًٛ  اٱدازٙ ايعادٜ٘ أٚ ايتػػ

  ملايو ا٭ؾٌ ٜبٝع٘ ضٛا٤ يًذ١ٗ املطتأدسٙ يٮؾٌ ابتدا٤ أٚ ٭ٟ  هٛشنُا

 د١ٗ أخس٣ ٖٚٛ َا ٜعسف بأضًٛ  اٱهاز املٓتٗٞ بايتًُٝو . 

  ٕٜٛؾٝؼ ايد 

  ٌتٓشؿس يف عكد ايكسض اؿطٔ ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ َٓش٘ يًػرل َع اضذلداد أؾ

٢ً عٛا٥د يف غهٌ املبًؼ ؾكط دؾع١ ٚاسدٙ أٚ ع٢ً أقطاط ٚدٕٚ اؿؿٍٛ ع

 ؾٛا٥د أٚ يف غهٌ أزباح . 

 ًُٜٞكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ بتكدِٜ ٖرا ايٓٛع َٔ ايكسٚض أَا  يف ايتطبٝل ايع

يف إطاز سص١َ َٔ ايعكٛد أٚ َٔ با  املط٪ٚيٝ٘ اٱدتُاعٝ٘ ٭ٕ ايتٛضع يف 

 ايتٌُٜٛ بايكسض اؿطٔ ٜكًٌ َٔ ايسعٝ٘ ايتذازٜ٘ يًبٓو اٱض٬َٞ . 

 

  َٞتعسٜـ ايبٓو اٱض٬ 

تأضٝطا ع٢ً َا ضبل عسق٘ َٔ َباد٨ ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓو اٱض٬َٞ َٚا ضبل 

تؿؿًٝ٘ سٍٛ ؾٝؼ املعا٬َت اٱض٬َٝ٘ , ميهٔ تعسٜـ ايبٓو اٱض٬َٞ ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝع ايبٓو اٱض٬َٞ ٖٛ َ٪ضط١ ٚضاط٘ َايٝ٘ تًتصّ بتطبٝل أسهاّ ايػسٜع٘ اٱض٬َٝ٘ يف مج

َعا٬َتٗا املؿسؾٝ٘ ٚاٱضتجُازٜ٘ َٚٔ خ٬ٍ تطبٝل َؿّٗٛ ايٛضاط٘ املايٝ٘ ايكا٥ِ بؿؿ١ 

أضاضٝ٘ ع٢ً َبدأ املػازن٘ يف ايسبح أٚ اـطازٙ , َٚٔ خ٬ٍ إطاز ايٛناي٘ بٓٛعٝٗا ايعاَ٘ 

 ٚاـاؾ٘ . 



[41] 
 

 د. عصام الليثي   النقود والبنوك 

  ( 2احملاقسٙ ايجآَ٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ 

 

  َ٘املكد 

تعسؾٓا يف احملاقسٙ ايطابك٘ ع٢ً ث٬ث١ َٛقٛعات ٖاَ٘ تتعًل بؿِٗ َطأي١ إْػا٤ 

 ٚتأضٝظ ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ , سٝح تعسؾٓا يف ٖرا ايطٝام ع٢ً اٯتٞ : 

  . َ٘ٝاملباد٨ اييت ؼهِ طبٝع١ عٌُ ايبٓٛى اٱض٬ 

  . َ٘ٝؾٝؼ املعا٬َت اٱض٬ 

 ٚد٘ ( . تعسٜـ ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ ) ؾاسب ايسضاي٘ املصد 

إضتهُا٫ هلرا املٛقٛع ضٓشاٍٚ يف ٖرٙ احملاقسٙ ايتعسف ع٢ً َٛقٛعات تتعًل 

 باؾٛاْب ايتػػًٝٝ٘ يًبٓٛى اٱض٬َٝ٘ , ٚتػٌُ ٖرٙ املٛقٛعات اٯتٞ : 

  . َ٘ٝاملٛازد بايبٓٛى اٱض٬ 

  . َ٘ٝاٱضتدداَات بايبٓٛى اٱض٬ 

  ٟٚظا٥ـ ايبٓو اٱض٬َٞ َكاز١ْ بٛظا٥ـ ايبٓو ايتذاز . 

  َ٘ٝاملٛازد بايبٓٛى اٱض٬ 

  بأْٗا مجٝع َؿادز ا٭َٛاٍ  تعسٜـ املٛازدعٓد سدٜجٓا عٔ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ , مت

اييت تسد إىل خص١ٜٓ ايبٓو ٚتؿبح َتاس٘ يدٜ٘ يهٞ ٜٛدٗٗا يٲضتدداَات 

 املدتًؿ٘ عٝح تعٛد بايٓؿع ٚؼكل املؿًش٘ َٔ ٚد١ٗ ْعس أؾشا  ٖرٙ املٛازد . 

  َٞنُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب٘ يٓعرلٙ ايبٓو ايتذازٟ  –تٓكطِ َٛازد ايبٓو اٱض٬– 

 إىل ْٛعني : 

 املٛازد ايراتٝ٘ ) ايداخًٝ٘ ( .  (1

 املٛازد غرل ايراتٝ٘ ) اـازدٝ٘ ( .  (2

 َٛازد ايبٓو اٱض٬َٞ عٔ املٛازد املتاس٘ يد٣ ايبٓو ايتذازٟ َٔ سٝح  ؽتًـ

ايبٓٛد ٚاملهْٛات اييت تػهٌ ٖرٙ املٛازد ) ٖٝهٌ أٚ تسنٝب١ املٛازد ( ٖٚٛ ا٭َس ايرٟ 

 ضٝتكح يٓا دًٝا عٓد اؿدٜح بػهٌ َؿؿٌ عٔ ٖرٙ ايبٓٛد ٚاملهْٛات . 

 ) ايداخًٝ٘ ( املٛازد ايراتٝ٘  .أ 

تتكُٔ املٛازد ايراتٝ٘ يًبٓو اٱض٬َٞ َؿدزٜٔ بطسٜك٘ َػابٗ٘ يًبٓو ايتذازٟ 

  أضاضٝني ُٖا :

 ٘ٝسٝح ٜكّٛ ٖ٪٤٫  أَٛاٍ امل٪ضطني أٚ َا ٜعسف بأَٛاٍ أؾشا  سكٛم املًه ,

بتٛؾرل زأع َاٍ ايبٓو ٚايرٟ عاد٠ َا ٜتِ اضتػ٬ي٘ يف ايؿسف ع٢ً َتطًبات 
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ايتٛضع يف ْػاط٘ ٜكّٛ  –يف املطتكبٌ  –َٞ ايتأضٝظ . ٚإذا أزاد ايبٓو اٱض٬

 بصٜاد٠ زأع املاٍ . 

 ٞكؿـ ا٭زباح غرل املٛشع٘ ( .  اٱستٝاط ( 

 ٘كؿؿات اٱ٬ٖى ٚؾايف املٛدٛدات ايجابت  . 

َٔ أندل يًبٓو ايتذازٟ ٜٓتعس إٔ تػهٌ َٛازد ايبٓو اٱض٬َٞ ايراتٝ٘ ْطب١  خ٬ؾا* 

َا  –عاد٠  –تًو ايٓطب٘ اييت يد٣ ايبٓو ايتذازٟ َٔ مج١ً َٛازدٙ ) تذلاٚح ٖرٙ ايٓطب٘ 

 ( .  %25إىل  %20بني 

 املٛازد غرل ايراتٝ٘ ) اـازدٝ٘ (  .  

ٚاييت تكِ ا٭ْٛاع تتكُٔ املٛازد غرل ايراتٝ٘ بايبٓو اٱض٬َٞ أَٛاٍ أؾشا  ايٛدا٥ع 

 ايتايٝ٘ َٔ ايٛدا٥ع : 

  ايبٓو اٱض٬َٞ عٔ ايبٓو ٫ ىتًـ سٝح  ايطًب ) اؾازٜ٘ ( :ايٛدا٥ع ؼت

ايتذازٟ يف ٖرا اؾاْب يهٕٛ إٔ ايٛدا٥ع ؼت ايطًب ٫ تعتدل َٔ منط املعا٬َت 

 ايسبٜٛ٘ ) ٜكبًٗا ايبٓو اٱض٬َٞ مبٛدب عكد أَاْ٘ هٛش ي٘ ايتؿسف ؾٝٗا ( . 

 : ٜ٘بت٘ ( يد٣ ايبٓو ايتذازٟ , ٖٚٞ بدٌٜ يًٛدا٥ع اٯدً٘ ) ايجا ايٛدا٥ع اٱضتجُاز

بتًكٞ ايٛدا٥ع ٜٚكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ بإعتبازٖا منط َٔ املعا٬َت ايسبٜٛ٘ . 

اٱضتجُازٜ٘ ٚاضتدداَٗا ) بؿٛزٙ َباغسٙ أٚ غرل َباغسٙ ( يف فا٫ت اضتجُازٜ٘ 

كتًؿ٘ يف َكابٌ َػازن٘ أؾشا  ٖرٙ ايٛدا٥ع يف ايسبح أٚ اـطازٙ ) ع٢ً 

ع٢ً أِٖ َؿدز / املكازب٘ ( عًُا بإٔ ٖرٙ ايٛدا٥ع تعتدل  أضاع عكد املػازن٘

 .  اٱض٬َٞ اـازدٝ٘اٱط٬م ملٛازد ايبٓو 

 : ْٜ٘ٚعسا يهٕٛ إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٛدا٥ع يد٣ ايبٓو ايتذازٟ ٜعتدل  ايٛدا٥ع اٱدخاز

يًبٓو اٱض٬َٞ إٔ ٜكبٌ ايٛدا٥ع اٱدخازٜ٘ ؾٝذٛش َٔ منط املعا٬َت ايسبٜٛ٘ , 

ع عكد املػازن٘ / املكازب٘ , سٝح ٜكّٛ بإضتدداّ أَٛاٍ ٖرٙ ايٛدا٥ع ) ع٢ً أضا

بؿٛزٙ َباغسٙ أٚ غرل َباغسٙ ( يف فا٫ت اضتجُازٜ٘ كتًؿ٘ يف َكابٌ 

 َػازن٘ أؾشابٗا يف ايسبح أٚ اـطازٙ . 

 :ٜطُح ٚتػهٌ أٜكا أسد بٓٛد املٛازد غرل ايراتٝ٘ , سٝح  ا٭َٛاٍ املكذلق٘ َٔ ايػرل

أَا َٔ ايبٓو املسنصٟ أٚ َٔ ايبٓٛى ا٭خس٣  باٱقذلاضض٬َٝ٘ يًبٓٛى اٱ

غسٜط١ إٔ ٜتِ ٖرا اٱقذلاض ٚؾل ؾٝػ١ ايكسض اؿطٔ , ٚإ٫ ؾ٬ هٛش هلا 

 اٱقذلاض َٔ ايػرل . 

 َهٕٛ يف داْب املٛازد غرل ايراتٝ٘ بايٓطب٘ يًبٓو اٱض٬َٞ (  أقعـ) تعتدل 

  َ٘ٝاٱضتدداَات بايبٓٛى اٱض٬ 
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نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب٘ يًبٓو ايتذازٟ ٜكؿد بإضتدداَات املٛازد بايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ 

ايهٝؿٝ٘ اييت ٜتِ بٗا تٛظٝـ أٚ اضتػ٬ٍ مجٝع املٛازد املتاس٘ يًبٓو اٱض٬َٞ . ًْٚؿت 

ايٓعس ٖٓا إىل إٔ اضتدداَات املٛازد ميجٌ اؾاْب ا٭نجس ٚقٛسا َٔ سٝح ايتبأٜ بني 

ٚبؿؿ٘ عاَ٘ ٜهٕٛ أَاّ ض٬َٞ ٚطبٝع١ عٌُ ايبٓو ايتذازٟ . طبٝع١ عٌُ ايبٓو اٱ

 ايبٓو اٱض٬َٞ ث٬ث١ خٝازات يتٛظٝـ أَٛاي٘ : 

 تٛظٝـ وكل ايطٝٛي٘ ايهاًَ٘  .1

ظص٤ َٔ َٛازدٙ  وتؿغعٔ ْعرلٙ ايبٓو ايتذازٟ . ايبٓو اٱض٬َٞ  ٫ ىتًـٚيف ٖرا 

يف غهٌ ْكٛد أَا يف خصٜٓت٘ أٚ يف غهٌ ٚدا٥ع دازٜ٘ يد٣ ايبٓو املسنصٟ , أٚ يد٣ ايبٓٛى 

ا٭خس٣ ٚيف ٖرٙ اؿاي٘ وكل ايبٓو اٱض٬َٞ َؿًش١ أؾشا  املٛازد غرل ايراتٝ٘ ٭ٕ 

 ايطٝٛي٘ تهٕٛ ساقسٙ يعًُٝات ايطشب َت٢ َا أزادٚا ذيو . ؾايطٝٛي٘ بايٓطب٘ هل٪٤٫ تعين

 يف ايبٓو اٱض٬َٞ . ا٭َإ ٚدزد١ عايٝ٘ َٔ ايجك٘ 

 تٛظٝـ قد وكل زبح أٚ خطازٙ  .2

اٱخت٬ف اؾٖٛسٟ بني ايبٓو اٱض٬َٞ ٜٚٛقح يٓا ٖرا اؾاْب َٔ اٱضتدداَات 

 ٚايبٓو ايتذازٟ , سٝح ٜطتددّ تػه١ًٝ َٔ ايؿٝؼ اٱض٬َٝ٘ ٚاييت تػٌُ : 

  : املكازب٘ / املصازع٘ / املطاقا٠ ( .  ) املػازن٘ؾٝؼ املػازنات أٚ ايػسنات / 

  : املساع٘ / ايطًِ / اٱضتؿٓاع ( . ؾٝؼ ايبٝٛع ( 

  : إدازٙ عادٜ٘ / إدازٙ َٓتٗٝ٘ بايتًُٝو ( . ؾٝؼ اٱدازٙ أٚ ايتأدرل ( 

ًُٞ ٚاٱخت٬ؾات بني ػاز  ايدٍٚ يف ايٛاقع ايع٣ تبأٜ اضتدداَات ايؿٝؼ ٚايعكٛد) َد

تهٕٛ يد٣ ايبٓو  املتاس٘ ٚاييت تٓدزز ؼت ايؿٝؼ املرنٛزٙ ضابكا , ( بطبب تعدد اـٝازات

 ملٛازدٙ يتػٌُ اٯتٞ : اٱض٬َٞ ايكدزٙ ع٢ً تٜٓٛع فا٫ت ايتٛظٝـ 

  / تٛظٝؿٗا يف غسا٤ ا٭ٚزام املايٝ٘ عدا تًو اييت تطتٓد ع٢ً ضعس ايؿا٥دٙ ) ايطٓدات

 أذٕٚ اـصاْ٘ اؿهَٛٝ٘ ( . 

 رل يف كتًـ ا٭ْػط٘ ايصزاعٝ٘ ٚايؿٓاعٝ٘ ٚاييت ايدخٍٛ يف غسانات َع ايػ

 تهٕٛ َباس٘ غسعا . 

  . ) اٱػاز َع ايػرل ) يف كتًـ ايطًع ٚاـدَات املباس٘ غسعا 

  . ٜكّٛ ايبٓو اٱض٬َٞ َٓؿسدا باٱضتجُاز املباغس يف اجملا٫ت املباس٘ غسعا 

 تٛظٝـ ٫ وكل عا٥د  .3

ٜٚػٌُ ذيو اؿاي٘ اييت ٜكّٛ ؾٝٗا ايبٓو اٱض٬َٞ بإقساض داْب َٔ َٛازدٙ يًػرل عٔ 

طسٜل ؾٝػ١ ايكسض اؿطٔ , ٖٚٛ نُا ٖٛ َعًّٛ قسض بدٕٚ ؾا٥دٙ ٫ٚ وكل عا٥د 

يًبٓو اٱض٬َٞ , ٚيريو ٜتِ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ َٔ قبٌ ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ يف ْطام قدٚد أٚ 

 يف إطاز سص١َ َٔ ايعكٛد .  اـٝاز اٯخس ٜتِ ايًذ٤ٛ إيٝ٘
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 ٚميهٔ تًدٝـ أْٛاع املداطس اييت تتعسض هلا ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ يف اٯتٞ : 

  ٕتستبط أنجس بؿٝؼ ايبٝٛع ٚؾٝػ١ ايكسض اؿطٔ كاطس ايتٌُٜٛ أٚ اٱ٥تُا (

 . ) 

  ٘تستبط أنجس بطبٝع١ ايٛدا٥ع بايبٓو اٱض٬َٞ ( . كاطس ايطٝٛي ( 

  تستبط أنجس بؿٝؼ ايبٝٛع ٚؾٝؼ املػازنات ( . كاطس ايطٛم ( 

  ً٘ٝٝتستبط أنجس بؿٝؼ املػازنات / خدل٠ ايعٓؿس ايبػسٟ / املداطس ايتػػ (

 ايبٓٛى املسنصٜ٘ / ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ ( . 

  ٘اجملتُع ايدٚيٞ يؿهس٠ ايبٓٛى اٱض٬َٝ٘ ( .  ) تستبط مبد٣ قبٍٛاملداطس ايطٝاض 

 بٓٛد َٝصا١ْٝ ايبٓو اٱض٬َٞ 

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

  ٚدا٥ع دازٜ٘ ) ٫ ؽتًـ عٔ ايبٓٛى غرل

 اٱض٬َٝ٘ ( . 

 عكد املػازن٘ / املكازب٘ ( . ٚدا٥ع إضتجُازٜ٘ ) ب 

 عكد املػازن٘ / املكازب٘ ( ٚدا٥ع إدخازٜ٘ ) ب . 
 ) بؿٝػ١ ايكسض اؿطٔ ( * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

  . ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

  . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 
 ) ٫ ىتًـ عٔ ايبٓٛى غرل اٱض٬َٝ٘ ( * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 ) ٫ ىتًـ عٔ ايبٓٛى غرل اٱض٬َٝ٘ ( * اٱستٝاطٞ 

  . ٘ا٭زباح غرل املٛشع 

 ) ٫ ؽتًـ عٔ ايبٓٛى غرل اٱض٬َٝ٘ ( . * ايٓكدٜ٘ 

  . ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا 

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
  قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘* 

  أضِٗ ) ٫ ؽتًـ عٔ ايبٓٛى غرل

 اٱض٬َٝ٘ ( . 

  ) ٘غٗادات ) بؿٝػ١ املػازن٘ أٚ املكازب 
 * ايتٌُٜٛ عٔ طسٜل ؾٝؼ املعا٬َت اٱض٬َٝ٘ 

  . عكٛد ايػسنات أٚ املػازنات 

  . عكٛد ايبٝٛع 

  . ٙعكٛد ايتأدرل أٚ اٱداز 

  . ) ٔعكٛد ايدٜٕٛ ) ايكسض اؿط 
) يف ايٓػاطات املباس٘ غسعا * اٱضتجُازات املباغسٙ 

 ) 

  . ) َ٘ٝؾٓاعٝ٘ / شزاعٝ٘ / خد ( 
عٔ ايبٓٛى غرل  ) ٫ ؽتًـ* ا٭ؾٍٛ ايجابت٘ 

 اٱض٬َٝ٘ ( 

مما ضبل عسق٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ َطأي١ ايتعازض بني ايسعٝ٘ ٚايطٝٛي٘ ٖٞ أٜكا 

َطسٚس٘ بايٓطب٘ يًبٓو اٱض٬َٞ بٌ تهٕٛ ٖرٙ املطأي٘ أغد سدٙ ٚأنجس إؿاسا بايٓطب٘ 

ايبٓو يًبٓو اٱض٬َٞ َكاز١ْ بايبٓو ايتذازٟ , بطبب إزتؿاع دزد١ املداطس اييت ٜٛادٗٗا 

 اٱض٬َٞ َكاز١ْ بٓعرلٙ ايبٓو ايتذازٟ . 
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 ٟٚظا٥ـ ايبٓو اٱض٬َٞ َكاز١ْ بٛظا٥ـ ايبٓو ايتذاز 

 ايتعًٝل ع٢ً َد٣ دٛاشٖا َٔ َٓعٛز ايبٓو اٱض٬َٞ  ٚظا٥ـ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

 قبٍٛ ايٛدا٥ع :  -1
  . ٜ٘ايٛدا٥ع اؾاز 

 

 
  . ) ٙايٛدا٥ع اٯدً٘ ) تكاقٞ ضعس ؾا٥د 

 

 
  . ) ٙايٛدا٥ع اٱدخازٜ٘ ) تكاقٞ ضعس ؾا٥د 

 
  

 
  ٙػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ يعدّ تكاقٞ ضعس ؾا٥د

 . عًٝٗا 

 
  ٫ ػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ بطبب تكاقٞ ضعس

 ؾا٥دٙ عًٝٗا . 
 

  ٫ ػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ بطبب تكاقٞ ضعس

 ؾا٥دٙ عًٝٗا 

 

 

تكدِٜ ايكسٚض ٚايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ ) تكاقٞ  -2

 ضعس ؾا٥دٙ ( . 

٫ ػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ بطبب تكاقٞ ضعس ؾا٥دٙ 

 عًٝٗا . 

 ) ٜطتج٢ٓ َٔ ذيو ايكسض اؿطٔ / بدٕٚ ؾٛا٥د ( . 
٫ ػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ بطبب تكاقٞ ضعس ؾا٥دٙ  خؿِ ا٭ٚزام ايتذازٜ٘ ) تكاقٞ ضعس ؾا٥دٙ ( .  -3

 عًٝٗا . 
ػٛش يًبٓو اٱض٬َٞ يعدّ تكاقٞ ضعس ؾا٥دٙ عًٝٗا  تكدِٜ اـدَات املايٝ٘ ) تكاقٞ ع٫ُٛت ( .  -4

 . 
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 (  1احملاقسٙ ايتاضع٘ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى املسنصٜ٘ 

 

  َ٘املكد 

تعتدل ايبٓٛى املسنصٜ٘ َٔ ايبٓٛى اييت هلا طبٝع١ َتُٝصٙ َٚٗاّ خاؾ٘ ؽتًـ متاَا عٔ 

ٚيف َا ًٜٞ ْكدّ ًَدؿا طبٝع١ َٚٗاّ ضا٥س ايبٓٛى ا٭خس٣ اييت ضبل اؿدٜح عٓٗا . 

  َٛدصا عٔ ٖرٙ ايطبٝع٘ ٚاملٗاّ :

 كٝل متجٌ ايبٓٛى املسنصٜ٘ ايطًطات ايٓكدٜ٘ ايتابع٘ يًدٚي٘ ٚاييت ٜٓاط بٗا ؼ

اٱقتؿادٜ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ضٝأتٞ تؿؿًٝ٘ ٫ سكا . يريو لد أٖداف ايطٝاض٘ 

إٔ مجٝع ايبٓٛى املسنصٜ٘ تتبع َٔ سٝح ًَهٝتٗا يًدٚي٘ ٫ٚ ٜٛدد دٚي٘ َا يف 

 ضا٥س دٍٚ ايعامل ٜهٕٛ ؾٝٗا ايبٓو املسنصٟ تابعا يًكطاع اـاف . 

  ٜ٘ايٛدا٥ع َٔ ا٭ؾساد ) اؾُٗٛز (  –يف ناؾ١ دٍٚ ايعامل  –٫ تكبٌ ايبٓٛى املسنص

 ٚنريو ٫ تكّٛ مبٓح اٱ٥تُإ أٚ ايتٌُٜٛ يٮؾساد َٔ اؾُٗٛز . 

  ٙيف مجٝع دٍٚ ايعامل , ٜٛدد بٓو َسنصٟ ٚاسد ؾكط بإضتجٓا٤ اي٫ٜٛات املتشد

 ا٭َسٜهٝ٘ ) دٍٚ اٱؼاد ا٭ٚزٚبٞ ( . 

  ْٜ٘ػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى املسنص 

دا٤ت ْػأ٠ ايبٓٛى املسنصٜ٘ يف َسس١ً أعكبت ْػأ٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ سٝح ميهٔ ٚؾـ 

 َساسٌ تطٛز ايبٓٛى املسنصٜ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 1694 :  ّٚػدز اٱغازٙ إىل ْػأ٠ أٍٚ بٓو َسنصٟ يف إلًذلا غٗد ٖرا ايعا

 إٔ ٖرا ايبٓو نإ ممًٛنا يًكطاع اـاف . 

 1914 :  ّتأضٝظ اٱستٝاطٞ ايؿٝدزايٞ يف اي٫ٜٛات املتشدٙ غٗد ٖرا ايعا

 يٝكّٛ بدٚز ايبٓو املسنصٟ .  ا٭َسٜهٝ٘

 1929 :  ّقٝاّ اؿس  ثِ تًٞ ٖرا اؿدخ ٫سكا  ايهطاد ايهبرلغٗد ٖرا ايعا

 . ايعاملٝ٘ ايجاْٝ٘ ٚإْٗٝاز قاعد٠ ايرٖب 

 1946 :  ّؿبح َٔ قبٌ ايدٚي٘ يٝتأَِٝ بٓو إلًذلا املسنصٟ غٗد ٖرا ايعا

 ممًٛنا يًكطاع ايعاّ . 

إعتبازا َٔ ٖرا ايتازٜ  اْتػست ايبٓٛى املسنصٜ٘ يف مجٝع دٍٚ ايعامل ٚاييت أؾبشت ًَها 

 خايؿا ؿهَٛات ايدٍٚ بطبب ساد١ ٖرٙ ايدٍٚ يتٌُٜٛ ٚإداز٠ ايدٜٔ ايعاّ . 

  ٜ٘ٚظا٥ـ ايبٓٛى املسنص 

 اييت ٜتعني ع٢ً ايبٓو املسنصٟ إٔ ٜطًع بٗا يف اٯتٞ :  ٚظا٥ـميهٔ سؿس 
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  ٚظٝؿ١ بٓو اٱؾداز أٚ بٓو ايعًُ٘ (1

 ٚؾل ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ٜهٕٛ ايبٓو املسنصٟ ٖٛ اؾ١ٗ ايٛسٝدٙ املط٪ٚي٘ عٔ اٯتٞ : 

  . ٘ٝإؾداز ايهُٝات املطًٛب٘ َٔ ايع٬ُت املعدْٝ٘ ٚايع٬ُت ايٛزق 

 ايع٬ُت . ضشب ٚإضتبداٍ ايؿ٦ات ايتايؿ٘ َٔ ٖر ٙ 

  ؼدٜد ضعس ؾسف ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ َكابٌ ايع٬ُت ا٭دٓبٝ٘ ٚاحملاؾع٘ ع٢ً

إضتكساز ضعس ؾسؾٗا عٔ طسٜل اٱستؿاظ بايهُٝات ايهاؾٝ٘ َٔ اٱستٝاطٝات َٔ 

 ايع٬ُت ا٭دٓبٝ٘ ٚايرٖب . 

  ٕٚإؽاذ ناؾ١ اٱدسا٤ات ٚايتدابرل اييت ؼٍٛ د

 تصٜٝـ ٚتصٜٚس ايع٬ُت ايٛطٓٝ٘ ٚتٗسٜبٗا خازز ايب٬د . 

اٱدسا٤ات اييت اؽرتٗا املًُه٘ ايعسبٝ٘ ايطعٛدٜ٘  َجاٍ :

 ؿُا١ٜ عًُت٘ َٔ ايتصٜٚس . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٚظٝؿ١ بٓو اؿهَٛ٘ (2

 ٚؾل ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ٜكّٛ ايبٓو املسنصٟ باملٗاّ ايتايٝ٘ ػاٙ اؿهَٛ٘ : 

  ّٛوتؿغ ايبٓو املسنصٟ عطابات ايٛشازات ٚامل٪ضطات ايتابع٘ يًشهَٛ٘ ٜٚك

 بإداز٠ ٚتٓعِٝ ٖرٙ اؿطابات ٜٚتابع َعا٬َتٗا داخًٝا ٚخازدٝا . 

ٚإدخاٍ ايعدٜد َٔ ايع٬َات زٜاٍ ,  500قاَت املًُه٘ ايعسبٝ٘ ايطعٛدٜ٘ بإعاد٠ طباع١ ايٛزق٘ املايٝ٘ ؾ١٦ 

 ا٭َٓٝ٘ عًٝٗا . َٚٔ أِٖ تًو ايع٬َات : 

ع٢ً ١٦ٖٝ غهٌ شخسيف ٜتكُٔ غعاز ايدٚي٘ ٚق١ُٝ ايؿ٦٘  ايطبك٘ ايؿكٝ٘ اي٬َع٘ املتػرلٙ بؿسٜا

 تعٗسإ بػهٌ َتشسى عٓد شٚاٜا َعٝٓ٘ بايٓطب٘ يًٓاظس إيٝٗا . 

ٕعبازٙ عٔ غهٌ شخسيف َطبٛع عدل َتػرل بؿسٜا َٔ ايًٕٛ ا٭خكس إىل  اؿدل املتػرل ا٭يٛا ٖٛٚ

 ا٭شزم تدزهٝا عٓد إَاي١ ايٛزق٘ . 

ٞع٢ً غهٌ ْٛاؾر يف ظٗس ايٛزق٘ ٜتكُٔ عباز٠ َ٪ضط١  4بعسض  خٝط ا٭َإ املتكطع ايؿك ًَِ

 ك٤ٛ املسضٌ . ٜعٗس بػهٌ ٚاقح عٓد تعسٜض ايٛزق٘ يً 500ايٓكد ايعسبٞ ايطعٛدٟ ٚق١ُٝ ايٛزق٘ 

٘ٚتعٗس يف َٓطك١ ايع٬َ٘ املا٥ٝ٘ عٓد  500سٝح تتكُٔ ق١ُٝ ايؿ٦٘  ايع٬َ٘ املا٥ٝ٘ يك١ُٝ ايٛزق

 تعسٜض ايٛزق٘ يًك٤ٛ املسضٌ . 

٘عبازٙ عٔ غهٌ شخسيف َتهسز أزبع َسات بايطباع٘ ايػا٥سٙ  خاؾ١ٝ تعسف املهؿٛؾني ع٢ً ايٛزق ٖٞ

 ف ع٢ً ق١ُٝ ايؿ٦٘ عٓد ملظ ايٛزق٘ . ٜطاعد املهؿٛؾني ٚقعاف ايبؿس ع٢ً ايتعس
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  ٜكدّ ايبٓو املسنصٟ اٱضتػازات ٚايٓؿح املايٞ يًشهَٛ٘ ؾُٝا ٜتعًل بعكد

 إتؿاقٝات ايكسٚض َع ايدٍٚ ٚامل٪ضطات ايدٚيٝ٘ ٚاٱقًُٝٝ٘ . 

  . َٜ٘ٛتٛىل ايبٓو املسنصٟ إداز٠ ايدٜٔ ايعاّ ايداخًٞ يًشه 

  . َٜ٘ٛكّٛ ايبٓو املسنصٟ بتكدِٜ ايكسٚض يًشه 

  ٚظٝؿ١ بٓو ايبٓٛى (3

ؼت ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ٜطًع ايبٓو املسنصٟ بايعدٜد َٔ املٗاّ ٚاييت ميهٔ سؿسٖا يف 

 اٯتٞ : 

  ٘يًبٓٛى ايتذازٜ٘ ٚاملتدؿؿ٘ ٚخ٬ؾٗا يهٞ ٜتٝح ايبٓو املسنصٟ غسؾ١ املكاؾ

تكّٛ بتط١ٜٛ اؿكٛم ٚاٱيتصاَات ؾُٝا بٝٓٗا . ٚذيو َٔ خ٬ٍ سطاباتٗا اييت 

ؼتؿغ بٗا يد٣ ايبٓو املسنصٟ , عًُا بإٔ املكاؾ٘ ؼٛيت َع إدخاٍ ايتكٓٝ٘ 

 اؿدٜج٘ َٔ املكاؾ٘ ايٝدٜٚ٘ إىل املكاؾ٘ اٱيهذلْٚٝ٘ . 

 ٓيًبٓٛى يف سطابات يدٜ٘ يهٞ ٜتُهٔ َٔ كدٟ ايكاْْٛٞ اٱستؿاظ باٱستٝاطٞ اي

 ايتشهِ يف ايطٝٛي٘ يف اٱػاٙ ايرٟ وكل ا٭ٖداف ايهًٝ٘ يٲقتؿاد . 

  سٝح ٜكّٛ بإقساقٗا يف امل٬ذ ا٭خدل يًبٓٛى ايتذازٜ٘ ايبٓو املسنصٟ ٜعتدل ,

اؿا٫ت ايطاز٥٘ اييت تعاْٞ ؾٝٗا َٔ عذص يف ايطٝٛي٘ , ٚسني تطتٓؿر ناؾ١ 

 ايطبٌ ٚايٛضا٥ٌ اييت تٛؾس هلا ايطٝٛي٘ املطًٛب٘ ) خط ايدؾاع ا٭خرل ( . 

 ) ايكبط امل٪ضطٞ (  ٚظٝؿ١ ايتٓعِٝ ٚايسقاب٘ ع٢ً ايكطاع املؿسيف (4

 ؼت ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ ٜهٕٛ ايبٓو املسنصٟ َط٪٫ٚ عٔ املٗاّ ايتايٝ٘ : 

  اييت تٓعِ تأضٝظ ٚإْػا٤ ناؾ١ أْٛاع ايبٓٛى , سٝح ٜػٌُ ذيو ٚقع ايكٛاْني

ايػسٚط املتعًك٘ باؿد ا٭د٢ْ يسأع املاٍ ٚغسٚط تعٝني أعكا٤ فًظ اٱدازٙ 

 ٚاملدٜس ايعاّ . 
  املتعًك٘ بايعًُٝات ايتػػًٝٝ٘ يًبٓٛى نايتعسٜؿ٘ املؿسؾٝ٘ ٚقع ايكٛابط

بط ا٭َٛاٍ املسْٖٛ٘ ٚايكُاْات ٚاٱدسا٤ات املتعًك٘ بايكسٚض َٚٓح ايتٌُٜٛ ٚقٛا

 املؿسؾٝ٘ ٚقُإ سكٛم املٛدعني . 
  ٜ٘ع٢ً ناؾ١ ايبٓٛى يًتأند َٔ إيتصاَٗا بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكٛابط املساقب٘ ايدٚز

 سٝح ٜتبع ايبٓو املسنصٟ يف ذيو أضًٛبني يًسقاب٘ : اييت إؾدازٖا , 
 ٗا َٔ ايبٓٛى . عدل ايتكازٜس اييت ٜتِ اؿؿٍٛ عًٝايسقاب٘ عٔ ُبعد :  .أ 
ٟ ٚذيو عٔ طسٜل قٝاّ ؾسم زقابٝ٘ تابع٘ يًبٓو املسنصايسقاب٘ املٝداْٝ٘ :  .  

 بصٜازات َؿاد٦٘ يؿسٚع ايبٓٛى .

  ٚظٝؿ١ إداز٠ عسض ايٓكٛد (5
ٚذيو ٭ْٗا تتعًل بإداز٠ َا أِٖ ٚأخطس ٚظا٥ـ ايبٓو املسنصٟ تعتدل ٖرٙ ايٛظٝؿ٘ َٔ 

ٜعسف بايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ ٚاييت ضٓتشدخ عٓٗا بايتؿؿٌٝ أنجس ٫سكا . ٚضٓهتؿٞ يف ٖرا 

ٜٚكؿد بعسض ايٓكٛد ن١ُٝ ٚضا٥ٌ ايدؾع اؾص٤ بايتعسف ع٢ً عسض ايٓكٛد َٚهْٛات٘ . 

  املتاس٘ يف اجملتُع ٚميهٔ تكطُٝ٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :
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 عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ايكٝل M1  : ٜٚػٌُ ايع٬ُت املعدْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘ يد٣

 اؾُٗٛز ٚاملتداٚي٘ خازز اؾٗاش املؿسيف َكاؾا إيٝٗا ايٛدا٥ع اؾازٜ٘ . 

  عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ايٛاضعM2  : ٜٚػٌُ ذيوM1  َكاؾا إيٝٗا ايٛدا٥ع

 اٯدً٘ قؿرل٠ ا٭دٌ . 

  عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ا٭ٚضعM3  : ٜٚػٌُ ذيوM2  َكاؾا إيٝٗا ايٛدا٥ع

 اٯدً٘ ط١ًٜٛ ا٭دٌ . 

  ن١ُٝ أٚ سذِ ٚضا٥ٌ ايدؾع املتاس٘ يف اجملتُع ٚاييت  بعسض ايٓكٛدٜكؿد

 تطتددّ يف إبسا٤ ايرَِ ) تط١ٜٛ املباد٫ت ( . 

  َٔ ٘ٚذيو ٭ْٗا تتعًل  أِٖ ٚأخطس ٚظا٥ـ ايبٓو املسنصٟتعتدل ٖرٙ ايٛظٝؿ

ييت تعتدل أسد ايسنا٥ص اهلاَ٘ يتشكٝل بإداز٠ َا ٜعسف بايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ ٚا

 ا٭ٖداف اٱقتؿادٜ٘ ايهًٝ٘ . 

  َٟٝصا١ْٝ ايبٓو املسنص 

َؿادز أَٛاي٘ ٚأٚد٘ اضتدداَات ٖرٙ ا٭َٛاٍ َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ بؿؿ١ عاَ٘  تبني

ٚاييت ٜتِ ايتعبرل عٓٗا ٚؾل املؿاِٖٝ ٚا٭عساف احملاضبٝ٘ باـؿّٛ ) املطًٛبات ( َٔ داْب 

 ٚا٭ؾٍٛ ) املٛدٛدات ( يف اؾاْب اٯخس . 

َٔ امل٪ضطات اييت تٗدف إىل ؼكٝل ايسبح ٫ ٜعتدل إىل إٔ ايبٓو املسنصٟ  هب ايتٓبٝ٘

كٗا ع٢ً ضا٥س ايبٓٛى ا٭خس٣ ٚاييت ايتذازٟ . ٚبايتايٞ ؾإٕ َ٪غسات ا٭دا٤ اييت ٜتِ تطبٝ

تطتُد َٔ بٝاْات َٝصاْٝاتٗا , ٫ تٓطبل ع٢ً ايبٓو املسنصٟ ٫ٚ ت٥٬ُ٘ بطبب اٱخت٬ف 

 ٚؾُٝا ًٜٞ ْطتعسض بٓٛد َٚهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ : يف ا٭ٖداف . 

 املٛازد ) اـؿّٛ / املطًٛبات (  أ٫ٚ :

 ٜعهظ ٖرا اؾاْب َٔ َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ َؿادز أَٛاي٘ َتُجً٘ يف ايبٓٛد ايتايٝ٘ : 

  ايهتً٘ ايٓكدٜ٘ .أ 
 تتهٕٛ ايهتً٘ ايٓكدٜ٘ أٚ َا ٜط٢ُ بايكاعدٙ ايٓكدٜ٘ َٔ َؿدزٜٔ : 

) املعدْٝ٘ ٚايٛزقٝ٘ ( خازز اؾٗاش املؿسيف ٚاييت تتشدد عذِ ايع٬ُت يف ايتداٍٚ  .1

 ايطٝٛي٘ اييت ٜتِ اٱستؿاظ بٗا يػسض املباد٫ت . 

يد٣ ايبٓو املسنصٟ ٚاييت ٜتشدد إستٝاطات ايبٓٛى ٚامل٪ضطات املايٝ٘ ا٭خس٣  .2

سذُٗا بٓطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ اييت ٜؿسقٗا ايبٓو املسنصٟ ع٢ً ٖرٙ 

 ايبٓٛى ٚامل٪ضطات . 

  ايٛدا٥ع .  
تعتدل ايٛدا٥ع بايبٓو املسنصٟ يف سهِ ايٛدا٥ع اؾازٜ٘ ) ٫ ٜدؾع ايبٓو املسنصٟ يف 

 ا٥ع َٔ ْٛعني : ٚتٓكطِ ٖرٙ ايٛدَكابًٗا ضعس ؾا٥دٙ يًذٗات املٛدع٘ (  . 
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 ايٛدا٥ع بايعًُ٘ احملًٝ٘ ٚتػٌُ :  .1

  َ٘ٝٛٚدا٥ع ٚشاز٠ املايٝ٘ ٚامل٪ضطات اؿهَٛٝ٘ ( , ٚاييت ؼتؿغ بٗا ايٛدا٥ع اؿه (

 ايدٚي٘ يد٣ ايبٓو املسنصٟ بإعتبازٙ املطتػاز املايٞ يًشهَٛ٘ . 

  ايتذازٜ٘ ٚاملتدؿؿ٘ ٚخ٬ؾٗا ( . ٚدا٥ع ايبٓٛى ( 

  امل٪ضطات املايٝ٘ غرل املؿسؾٝ٘ ( . ٚدا٥ع امل٪ضطات املايٝ٘ ا٭خس٣ غ٬ف ايبٓٛى ( 

ٖٚٞ ؽؿـ عَُٛا ملكاب١ً ايتصاَات ايبٓو ايٛدا٥ع بايعًُ٘ ايع٬ُت ا٭دٓبٝ٘  .2

 املسنصٟ ػاٙ ايعامل اـازدٞ . 

  خؿّٛ / َطًٛبات .ز 
ؿؿات ايٓكدٜ٘ تػٌُ كؿؿات اٱيتصاَات ا٭خس٣ ع٢ً ايبٓو املسنصٟ َجٌ , املد

 يعًُٝات املكاؾ٘ . 

  سطا  زأع املاٍ .د 
ميجٌ املٛازد ايراتٝ٘ يًبٓو املسنصٟ ممجً٘ يف زأع املاٍ املدؾٛع ٚكؿـ 

 اٱستٝاطات غرل املٛشع٘ 

 اٱضتدداَات ) ا٭ؾٍٛ / املٛدٛدات ( ثاْٝا : 

ٜعهظ ٖرا اؾاْب َٔ َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ ايهٝؿٝ٘ اييت ٜٛظـ بٗا ايبٓو املسنصٟ 

 املٛازد املتذُع٘ يدٜ٘ . ٚتػٌُ ٖرٙ اٱضتدداَات اٯتٞ : 

 ا٭ٚزام املايٝ٘ :  .أ 

تػٌُ ا٭ٚزام املايٝ٘ ع٢ً أْٛاع ا٭ٚزام املايٝ٘ اييت تطتددّ يف عًُٝات إداز٠ ضٝاض١ ايطٛم 

 ات اؿهَٛٝ٘ ٚأذٕٚ اـصاْ٘ ٚخ٬ؾٗا . املؿتٛس٘ َجٌ ايطٓد

 ايكسٚض أٚ اؿكٛم ع٢ً اٯخسٜٔ :  .  

 تػٌُ ايكسٚض اييت ٜتِ َٓشٗا َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ يًذٗات ايتايٝ٘ : 

  . ْ٘ايكسٚض املكدَ٘ يًشهَٛ٘ يتٌُٜٛ عذص املٛاش 

  . ٘ايكسٚض اييت ٜكدَٗا ايبٓو املسنصٟ يًٝٓٛى ايتذازٜ٘ ٚايبٓٛى املتدؿؿ 

 / املٛدٛدات ا٭دٓبٝ٘ :  ا٭ؾٍٛ .ز 

تػٌُ ٖرٙ ع٢ً ايرٖب ٚايع٬ُت ا٭دٓبٝ٘ ٚايٛدا٥ع يد٣ ايبٓٛى ا٭دٓبٝ٘ باٱقاؾ٘ إىل 

سكٛم ايطشب اـاؾ٘ ٚإستٝاطٝات ايبٓو يد٣ ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ ٚاٱضتجُازات 

 ا٭دٓبٝ٘ املباغسٙ . 

 ا٭ؾٍٛ / املٛدٛدات ا٭خس٣  .د 

 ا اييت ميتًهٗا ايبٓو املسنصٟ . ٚا٭دٗصٙ ٚاملعدات ٚغرلٖتػٌُ ا٭ؾٍٛ املادٜ٘ ناملباْٞ 
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 منٛذز ملهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ 

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايهتً٘ ايٓكدٜ٘ 

  ) ٘ٝايع٬ُت يف ايتداٍٚ ) املعدْٝ٘ ٚايٛزق

 خازز اؾٗاش املؿسيف . 

  استٝاطٝات ايبٓٛى ٚامل٪ضطات املايٝ٘ ا٭خس٣

 . 
 * ايٛدا٥ع 

  . َ٘ٝٛايٛدا٥ع اؿه 

  ٘ٚدا٥ع ايبٓٛى ) ايتذازٜ٘ ٚاملتدؿؿ

 ٚخ٬ؾٗا ( . 

  . ٘ٝٚدا٥ع امل٪ضطات املايٝ٘ غرل املؿسؾ 
 * خؿّٛ / َطًٛبات . 

 * سطا  زأع املاٍ ٚاٱستٝاطٞ . 

 

 * ا٭ٚزام املايٝ٘ 

  . َ٘ٝٛضٓدات سه 

  . ْ٘أذٕٚ خصا 
 * ايكسٚض أٚ اؿكٛم ع٢ً اٯخسٜٔ 

  . َ٘ٛقسٚض اؿه 

  . ٘قسٚض ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ٚاملتدؿؿ 
 * ا٭ؾٍٛ / املٛدٛدات ا٭دٓبٝ٘ 

  . ٘ٝايرٖب ٚايع٬ُت ا٭دٓب 

  . ٘ٝايٛدا٥ع يد٣ ايبٓٛى ا٭دٓب 

  . ٘سكٛم ايطشب اـاؾ 

  ٞاستٝاطٝات ايبٓو يد٣ ؾٓدٚم ايٓكد ايدٚي

 . 

  . ٙاٱضتجُازات ا٭دٓبٝ٘ املباغس 
 * ا٭ؾٍٛ / املٛدٛدات ا٭خس٣ 

 

 

ٜتكح اٱضتعساض ايطابل ملٝصا١ْٝ ايبٓو املسنصٟ أْٗا مبجاب١ اٯيٝ٘ اييت ٜعٌُ مبٛدبٗا 

ايبٓو املسنصٟ ع٢ً إداز٠ عسض ايٓكٛد ٚإداز٠ ايكسٚض ٚإداز٠ اٱ٥تُإ ٚايتشهِ يف 

ايطٝٛي٘ باٱقتؿاد سٝح ٜعٗس داْب ا٭ؾٍٛ أدٚات ايتشهِ ايٓكدٟ بُٝٓا ٜعٗس داْب 

 ايبٓٛى . اـؿّٛ َهْٛات استٝاطات 

 * تعسٜـ ايبٓو املسنصٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأْ٘ َ٪ضط١ ْكدٜ٘ عاَ٘ ) تتبع يًدٚي٘ ( ٚؼتٌ َسنص ايبٓو املسنصٟ ٜعسف 

ايؿدازٙ يف اؾٗاش املؿسيف . ٖٚٛ اهل٦ٝ٘ اييت تتٛىل إؾداز ايع٬ُت ) ايٛزقٝ٘ ٚاملعدْٝ٘ ( 

ٚتكُٔ بٛضا٥ٌ غت٢ ض١َ٬ أضظ ايٓعاّ املؿسيف عٔ طسٜل قٝاَٗا باٱغساف ع٢ً 

طٝاض٘ َٔ تأثرلات ٖاَ٘ يف ايطٝاض٘ اٱ٥تُاْٝ٘ يف ايدٚي٘ . مبا ٜذلتب ع٢ً ٖرٙ اي

 ايٓعاَني اٱقتؿادٟ ٚاٱدتُاعٞ . 
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 (  2احملاقسٙ ايعاغسٙ / ايبٓٛى ) ايبٓٛى املسنصٜ٘ 

 * املكدَ٘ 

مت يف احملاقسٙ ايتاضع٘ تػط١ٝ َٛقٛعات تتعًل باٱعتبازات ايتايٝ٘ سٍٛ ايبٓٛى 

 املسنصٜ٘ : 

  . ْٜ٘ػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى املسنص 

  . ٜ٘ٚظا٥ـ ايبٓٛى املسنص 

  . ) ٟاملٛازد ٚاٱضتدداَات بايبٓٛى املسنصٜ٘ ) َٝصا١ْٝ ايبٓو املسنص 

  . ٟتعسٜـ ايبٓو املسنص 

ٚيف َعسض اؿدٜح عٔ ٚظا٥ـ ايبٓو املسنصٟ , مت تكدِٜ غسح َؿؿٌ ؾُٝع ٚظا٥ؿ٘ 

ا ٭١ُٖٝ ٖرٙ , عدا ٚظٝؿ١ إداز٠ عسض ايٓكٛد ) أٚ َا ٜعسف بايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ ( . ؾـ ْعس

 ايٛظٝؿ٘ ضٝتِ ؽؿٝـ ٖرٙ احملاقسٙ يًشدٜح عٓٗا بدزد١ أندل َٔ ايتؿؿٌٝ . 

 * َؿاِٖٝ ذات ؾً٘ بإداز٠ عسض ايٓكٛد 

  ٜ٘ايطٝاض٘ ايٓكد 

فُٛع١ اٱدسا٤ات ٚايتدابرل اييت ٜكّٛ بٗا ايبٓو املسنصٟ ٜكؿد بايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ 

بػ١ٝ رل ع٢ً ا٭دا٤ اٱقتؿادٟ نهٌ ايتأث, ٚبايتايٞ بٗدف ايتأثرل ع٢ً عسض ايٓكٛد 

ٜٚٓدزز ؼت ذيو ؼكٝل ا٭ٖداف اييت ؼكٝل أٖداف ايطٝاض٘ اٱقتؿادٜ٘ ايهًٝ٘ . 

 ٜسَص هلا عاد٠ باملسبع ايطشسٟ أٚ ا٭ٖداف ايرٖبٝ٘ ٚاييت تػٌُ َا ًٜٞ : 

  ٘خؿض َعد٫ت ايؿكس ( . َعد٫ت منٛ إقتؿادٟ َستؿع ( 

  خؿض َعد٫ت ايتكدِ ( . اضتكساز املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز ( 

  ٌَخؿض َعد٫ت ايبطاي٘ ( . اضتدداّ ناٌَ أٚ تٛظٝـ نا ( 

  اؿؿاظ ع٢ً اضتكساز ق١ُٝ ايعًُ٘ ايٛطٓٝ٘ ( . تٛاشٕ َٝصإ املدؾٛعات ( 

 

  ٘ٝايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ اٱْهُاغ 

ًٜذأ ايبٓو املسنصٟ إىل إتباع ضٝاض٘ ْكدٜ٘ إْهُاغٝ٘ يف 

ْاتر عٔ ؾا٥ض يف ايطًب يف اٱقتؿاد  تكدِساي١ ٚدٛد 

 ايهًٞ عٔ ايعسض ايهًٞ ) ؾذٛٙ تكدُٝ٘ ( . 

ٜعٌُ ايبٓو يف َٛاد١ٗ ايٛقع املػاز إيٝ٘ ضابكا , 

املسنصٟ ع٢ً نبح ايطًب ايهًٞ َٔ خ٬ٍ إتباع 

  اٱدسا٤ات ايتايٝ٘ :
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ضشب أٚ اَتؿاف ايطٝٛي٘ ايؿا٥ك٘ ) ايكٛٙ ايػسا٥ٝ٘ ( َٔ أٜدٟ ا٭ؾساد َٚٔ  (1

 ايبٓٛى . 

ٜذلتب ع٢ً ذيو سدٚخ ْكـ يف سذِ ايٓكد املٛدٛد يف ايتداٍٚ ٚاؿد َٔ  (2

 آي١ٝ خًل ْكٛد ايٛدا٥ع اييت تكّٛ بٗا ايبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

ٜٓتر عٔ ذيو إنؿاض يف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ اقذلاب٘ أٚ تعادي٘ َع ايعسض  (3

 ايهًٞ . 

ؾش١ ايتكدِ احملؿً٘ ايٓٗا٥ٝ٘ تهٕٛ إنؿاض يف املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز ) َها (4

  . ) 

  ٘ٝايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ ايتٛضع 

ًٜذأ ايبٓو املسنصٟ إىل إتباع ضٝاض٘ ْكدٜ٘ تٛضعٝ٘ يف 

يف اٱقتؿاد ْاتر عٔ قؿٛز يف  زنٛدساي١ ٚدٛد 

ايطًب ايهًٞ عٔ ايعسض ايهًٞ ) ؾذٛٙ إْهُاغٝ٘ ( , 

ا٭َس ايرٟ ٜ٪دٟ إىل اْتػاز ظاٖس٠ ايبطاي٘ مبدتًـ 

 ايكطاعات اٱقتؿادٜ٘ . 

 

ٜعٌُ ايبٓو املسنصٟ ع٢ً تٓػٝط ايطًب ايهًٞ يف َٛاد١ٗ ايٛقع املػاز إيٝ٘ ضابكا 

 َٔ خ٬ٍ اتباع اٱدسا٤ات ايتايٝ٘ : 

 إقاؾٝ٘ تتاح يٮؾساد ٚايبٓٛى .  ق  ضٝٛي١ 

  املٛدٛد يف ايتداٍٚ ) ايكٛٙ  شٜاد٠ يف سذِ ايٓكدٜذلتب ع٢ً ذيو سدٚخ

 ايػسا٥ٝ٘ ( ٚشٜاد٠ قدز٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ ع٢ً خًل ْكٛد ايٛدا٥ع َٚكاعؿتٗا . 

  ثِ اقذلاب٘ أٚ تعادي٘ َع ايعسض  شٜاد٠ يف ايطًب ايهًٜٞٓتر عٔ ذيو َٔٚ

 ايهًٞ . 

  ٕٛثِ ؼؿٝص  إزتؿاع يف املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعازاحملؿً٘ ايٓٗا٥ٝ٘ ته َٔٚ

شٜاد٠ اٱْتاز ؾتدٚز سسن١ ايُٓٛ , ا٭َس ايرٟ ٜذلتب عًٝ٘  املٓتذني ع٢ً

 إتاس١ املصٜد َٔ ؾسف ايعٌُ ٚايتٛظٝـ ) َهاؾش١ ايبطاي٘ ( . 

  َ٘ٝٛايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ اؿه 

بكابًٝتُٗا ن٬ُٖا  ٜٚتُٝصتًذأ إيٝٗا اؿهَٛات . ن٬ُٖا أدا٠ دٜٔ بػهٌ عاّ ٜعتدل 

. ٚيف تازٜ  اٱضتشكام تًتصّ اؿهَٛ٘ بدؾع ايكُٝ٘ يًتداٍٚ يف ا٭ضٛام املايٝ٘ ايجاْٜٛ٘ 

اٱزلٝ٘ املدْٚ٘ ع٢ً ايطٓد أٚ اٱذٕ َكاؾا إيٝٗا عا٥د ) ضعس ؾا٥دٙ ( . ٚنُا أغرل 

ضابكا , ٜكّٛ ايبٓو املسنصٟ بإداز٠ ع١ًُٝ طسح ايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ ْٝاب١ عٔ 

. ٚٚد٘ اٱخت٬ف ا٭ضاضٞ بني ايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ , ٜتُجٌ يف إٔ أدٌ اؿهَٛ٘ 

اضتشكام ايطٓدات ٜذلاٚح بني ث٬ث١ إىل اثين عػس غٗسا . بُٝٓا ميتد أدٌ اضتشكام 

 أذٕٚ اـصاْ٘ إىل َد٣ ٜذلاٚح بني عاّ ٚعػس٠ أعٛاّ . 
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  ِضعس اـؿ 

نصٟ َكابٌ َاٜعٝد ٖٛ ضعس ايؿا٥دٙ ايرٟ وؿٌ عًٝ٘ ايبٓو املس ضعس اـؿِ

خؿُ٘ َٔ أٚزام َايٝ٘ ) نايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ ( تكدَٗا ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

يًشؿٍٛ ع٢ً أَٛاٍ أٚ ٖٛ ضعس ايؿا٥دٙ ع٢ً ايكسٚض اييت ٜكدَٗا ايبٓو املسنصٟ 

 يًبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

 * أدٚات ايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘ 

ٖٞ ايٛضا٥ٌ اييت ٜطتددَٗا ايبٓو املسنصٟ يتشكٝل ا٭ٖداف اٱقتؿادٜ٘ ايهًٝ٘ َٔ 

  ٚميهٔ تكطِٝ ٖرٙ ا٭دٚات إىل فُٛعتني :خ٬ٍ ايتشهِ يف عسض ايٓكٛد . 

  ا٭دٚات ايهُٝ٘ .أ 

ٖٞ أدٚات قابً٘ يًكٝاع ايهُٞ ٚتطتٗدف بايدزد٘ ا٭ٚىل ايتأثرل يف سذِ أٚ ن١ُٝ 

  َا ًٜٞ :َٚٔ أِٖ ٖرٙ ا٭دٚات اٱستٝاطٝات بايبٓٛى ايتذازٜ٘ . 

  ٞايكاْْٛٞ : ْطب١ اٱستٝاط 

تعتدل ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٔ أبسش ٚضا٥ٌ ايطٝطسٙ ع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ 

ٜٚعتُد يف خًل اٱ٥تُإ أٚ َا ٜعسف بٓكٛد ايٛدا٥ع ) تٛضٝع أٚ تكًٝـ اٱ٥تُإ ( . 

  اضتدداّ ٖرٙ ايٛضًٝ٘ ع٢ً ايعسٚف اٱقتؿادٜ٘ ايطا٥دٙ يف ايدٚي٘ :

 : ٟتٛضعٝ٘ املسنصٟ ضٝاض٘ ْكدٜ٘  ٜتب٢ٓ ايبٓو يف ساي١ ايسنٛد اٱقتؿاد

ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ . ٚذيو  ؽؿٝضعٔ طسٜل 

ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ ) ْكٛد ايٛدا٥ع  شٜاد٠بايكدز ايرٟ ميهٔ ٖرٙ ايبٓٛى َٔ 

 خؿضيف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ  شٜادات( ٚايكسٚض أقعاؾا َكاعؿ٘ , ؾتشدخ 

 َعد٫ت ايبطاي٘ . 

 إْهُاغٜٝ٘تب٢ٓ ايبٓو املسنصٟ ضٝاض٘ ْكدٜ٘  ػٛط ايتكدُٝ٘ :يف ساي١ ايك 

ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ ؾٝتكًـ ْػاط  شٜاد٠عٔ طسٜل 

ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ ) ْكٛد ايٛدا٥ع ( ٚايكسٚض ,  َٓحٖرٙ ايبٓٛى يف فاٍ 

 تٓدؿضيف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ  تسادعبايكدز ايرٟ ٜ٪دٟ إىل سدٚخ 

 ٫ت ايتكدِ . َعد

ايًذ٤ٛ إيٝٗا عاد٠ إ٫ ٫ٚ ٜتِ  ٚضا٥ٌ ايتدخٌ املباغستعتدل ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ َٔ 

عٓدَا تعتصّ ايطًطات ايٓكدٜ٘ اسداخ تػرلات نبرلٙ يف سذِ استٝاطٝات ايبٓٛى 

 أقٌايتذازٜ٘ . َٚٔ سٝح دزد١ ايؿاعًٝ٘ ) ايتأثرل ( . تعتدل ْطب١ اٱستٝاطٞ ايكاْْٛٞ 

 ؾاعًٝ٘ َكازْ٘ با٭دٚات ايهُٝ٘ ا٭خس٣ . 
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  َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

 

 

 

 

 

 

 

 * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

  . ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

  . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 
 * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 * اٱستٝاطٞ 

 ) أزباح غرل َٛشع٘ ( 

 * ايٓكدٜ٘ ) ايطٝٛي٘ ( 

  ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا.  

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
 * قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘ 

  . ِٗأض 

  . ْ٘ضٓدات ٚأذٕٚ خصا 
 * َٓح ايكسٚض ٚايطًؿٝات يًع٤٬ُ 

  . أؾساد 

  . ضطات٪َ 
 * اٱضتجُازات املباغسٙ 

  . ٘ٝؾٓاع 

  . ٘ٝشزاع 

  . َ٘ٝخد 
 * ا٭ؾٍٛ ايجابت٘ 

 

  : ِضعس اـؿ 

تٛاد٘ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف بعض ا٭سٝإ َتطًبات يطشب ايطٝٛي٘ مبا ٜؿٛم إَها١ْٝ 

ٚيف ايػايب ٜعصٟ ذيو ٭سد اٱعتبازات تًب١ٝ ٖرٙ املتطًبات َٔ املٛازد املتاس٘ يدٜٗا . 

 ايتايٝ٘ : 

  . ٜ٘سدٚخ شٜادات طاز٥٘ يف َتطًبات ايطشب َٔ قبٌ أؾشا  ايٛدا٥ع اؾاز 

 ايطًب ع٢ً اٱ٥تُإ ) اٱقذلاض ( . سدٚخ شٜادات َٛزلٝ٘ يف  

إىل ايبٓو املسنصٟ يًشؿٍٛ ع٢ً  –عاد٠  –تًذأ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف َجٌ ٖرٙ ايعسٚف 

ايكسٚض أٚ ايطٝٛي٘ عٔ طسٜل إعاد٠ خؿِ َا يدٜٗا َٔ أٚزام ػازٜ٘ َكابٌ دؾع ؾٛا٥د 

٘ ضعس اـؿِ ع٢ً خؿِ ٖرٙ ا٭ٚزام ايتذازٜ٘ . ٜٚطتددّ ايبٓو املسنصٟ يف ٖرٙ اؿاي

يًتأثرل ع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف خًل اٱ٥تُإ ٚذيو سطب ايعسٚف اٱقتؿادٜ٘ 

 ايطا٥دٙ يف ايدٚي٘ : 

 : ٟتٛضعٝ٘ ٜتب٢ٓ ايبٓو املسنصٟ ضٝاض١ ْكدٜ٘  يف ساي١ ايسنٛد اٱقتؿاد

عٔ  ٜكٌْطب١ ضعس اـؿِ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ إىل َطت٣ٛ  ؽؿٝضعٔ طسٜل 

َعد٫ت ضعس ايؿا٥دٙ ايطا٥دٙ يف ايطٛم , ا٭َس ايرٟ ميهٔ ٖرٙ ايبٓٛى َٔ 

ايطًب ع٢ً  ؾٝصٜدتهًؿ١ ايكسٚض اييت تكّٛ مبٓشٗا يع٥٬ُٗا ,  خؿض

 . ودائع جاريه 

 . ودائع ألجل 

 ودائع إدخاريه 

ْطب١ 

اٱستٝاطٞ 

 ايكاْْٛٞ
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ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ ضٛا٤ بػسض اٱضت٬ٗى أّ بػسض اٱضتجُاز , ؾتشدخ 

 َعد٫ت ايبطاي٘ .  تٓدؿضيف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ  شٜادات

  إْهُاغٝ٘ ٜتب٢ٓ ايبٓو املسنصٟ ضٝاض٘ ْكدٜ٘  ساي١ ايكػٛط ايتكدُٝ٘ :يف

ْطب١ ضعس اـؿِ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ إىل َطت٣ٛ ٜؿٛم  زؾععٔ طسٜل 

 زؾعَعد٫ت ضعس ايؿا٥دٙ ايطا٥دٙ يف ايطٛم , ا٭َس ايرٟ ٜدؾع ٖرٙ ايبٓٛى 

٬ت ايطًب ع٢ً ايتطٗٝ ؾٝذلادعتهًؿ١ ايكسٚض اييت تكّٛ مبٓشٗا يع٥٬ُٗا . 

 إنؿاضاٱ٥تُاْٝ٘ ضٛا٤ بػسض اٱضت٬ٗى أّ بػسض اٱضتجُاز , ؾٝشدخ 

 َعد٫ت ايتكدِ .  تٓدؿضيف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ 

إيٝٗا ايًذ٤ٛ ٫ ٜتِ إ٫ أْ٘ ايتدخٌ غرل املباغس تعتدل ضٝاض١ ضعس اـؿِ َٔ ٚضا٥ٌ 

بؿٛزٙ َطتُسٙ ٭ٕ ايؿِٗ اـاط٧ هلا أٚ ض٤ٛ تؿطرلٖا قد ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر عهطٝ٘ . َٚٔ 

سٝح دزد١ ايؿاعًٝ٘ ) ايتأثرل ( . تعتُد ضٝاض١ ضعس اـؿِ ع٢ً َد٣ تأثرلٖا ايٓؿطٞ 

 ع٢ً املتعاًَني يف ايطٛم ) اؾُٗٛز ٚايبٓٛى ايتذازٜ٘ ( . 

 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ 

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

  . ٜ٘ٚدا٥ع داز 

  . ٌٚدا٥ع ٭د 

  . ٜ٘ٚدا٥ع إدخاز 

 * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

 

 

 

 

 

 

 * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 * اٱستٝاطٞ 

 ) أزباح غرل َٛشع٘ ( 

 * ايٓكدٜ٘ ) ايطٝٛي٘ ( 

  ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا.  

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
 * قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘ 

  . ِٗأض 

  . ْ٘ضٓدات ٚأذٕٚ خصا 
 * َٓح ايكسٚض ٚايطًؿٝات يًع٤٬ُ 

  . أؾساد 

  . ضطات٪َ 
 * اٱضتجُازات املباغسٙ 

  . ٘ٝؾٓاع 

  . ٘ٝشزاع 

  . َ٘ٝخد 
 * ا٭ؾٍٛ ايجابت٘ 

 

 

 

 

 ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

 . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 
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  : ٘عًُٝات ايطٛم املؿتٛس 

ٚتتُجٌ ٖرٙ ايعًُٝات  أِٖ أدٚات ايطٝاض٘ ايٓكدٜ٘تعتدل عًُٝات ايطٛم املؿتٛس٘ َٔ 

يف قٝاّ ايبٓو املسنصٟ بايتأثرل ع٢ً عسض ايٓكٛد َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ بػسا٤ ٚبٝع 

ا٭ٚزام املايٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ) ايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ ( . ٜٚطتددّ ايبٓو املسنصٟ 

عًُٝات ايطٛم املؿتٛس٘ يف ايتأثرل ع٢ً قدز٠ ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يف خًل اٱ٥تُإ , 

 سٚف اٱقتؿادٜ٘ ايطا٥دٙ يف ايدٚي٘ : ٚذيو سطب ايع

 : ٟتٛضعٝ٘ ٜتب٢ٓ ايبٓو املسنصٟ ضٝاض٘ ْكدٜ٘  يف ساي١ ايسنٛد اٱقتؿاد

ا٭ٚزام املايٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ضٛا٤ َٔ اؾُٗٛز أٚ َٔ ايبٓٛى  غسا٤عٔ طسٜل 

مبكداز ق١ُٝ ا٭ٚزام املايٝ٘ بطٝٛي٘ إقاؾٝ٘ ايتذازٜ٘ ؾٝػرٟ سطابات ايبٓٛى 

قدزتٗا ع٢ً َٓح ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ بإقعاف  تصٜدبايتايٞ اييت مت غسا٩ٖا ٚ

َعد٫ت ايبطاي٘  تٓدؿضيف ايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ  إزتؿاعٖرٙ ايكُٝ٘ ؾٝشدخ 

 . 

 : ُ٘ٝإْهُاغٜٝ٘تب٢ٓ ايبٓو املسنصٟ ضٝاض٘ ْكدٜ٘  يف ساي١ ايكػٛط ايتكد 

عٔ طسٜل بٝع ا٭ٚزام املايٝ٘ اؿهَٛٝ٘ ضٛا٤ يًذُٗٛز أٚ يًبٓٛى ايتذازٜ٘ 

ايطٝٛي٘ بايبٓٛى ايتذازٜ٘ مبكداز ق١ُٝ ا٭ٚزام املايٝ٘ اييت مت بٝعٗا ,  ؾتٓكـ

يف  إنؿاضقدزتٗا ع٢ً َٓح ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ , ؾٝشدخ  تكٌٚبايتايٞ 

 َعد٫ت ايتكدِ .  تٓدؿضايطًب ايهًٞ َٚٔ ثِ 

, ؾك٬ عٔ أْٗا تعتدل َٔ ايتدخٌ غرل املباغس تدل ضٝاض١ ايطٛم املؿتٛس٘ َٔ ٚضا٥ٌ تع

أنجس ا٭دٚات ايهُٝ٘ ؾاعًٝ٘ بطبب املسْٚ٘ اييت تتُتع بٗا ؾُٝا ٜتعًل بإداز٠ عسض ايٓكٛد 

 , يريو لد أْ٘ ٜتِ ايًذ٤ٛ إيٝٗا بؿٛزٙ َطتُسٙ , خؿٛؾا يف ايدٍٚ املتكدَ٘ . 
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 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

  . ٜ٘ٚدا٥ع داز 

  . ٌٚدا٥ع ٭د 

  . ٜ٘ٚدا٥ع إدخاز 

 * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

  ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

  . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 

 * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 * اٱستٝاطٞ 

 ) أزباح غرل َٛشع٘ ( 

 * ايٓكدٜ٘ ) ايطٝٛي٘ ( 

  ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا 

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
 * قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘ 

 

 

 

 

 

 

 * َٓح ايكسٚض ٚايطًؿٝات يًع٤٬ُ 

  . أؾساد 

  . ضطات٪َ 
 * اٱضتجُازات املباغسٙ 

  . ٘ٝؾٓاع 

  . ٘ٝشزاع 

  . َ٘ٝخد 
  * ا٭ؾٍٛ ايجابت٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ِٗأض 

 . ْ٘ضٓدات ٚأذٕٚ خصا 
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 َهْٛات َٝصا١ْٝ ايبٓو ايتذازٟ

 

 

  ا٭دٚات غرل ايهُٝ٘ .  

ٖٚٞ غرل قابً٘ يًكٝاع ايهُٞ ٚتطتٗدف بايدزد٘ ا٭ٚىل  با٭دٚات اٱْتكا٥ٝ٘تط٢ُ أٜكا 

تػذٝع ايبٓٛى ايتذازٜ٘ يهٞ تكّٛ بتٛدٝ٘ ْػاطٗا يف فاٍ َٓح ايتط٬ٝٗت اٱ٥تُاْٝ٘ 

  َٚٔ أِٖ ٖرٙ ا٭دٚات َا ًٜٞ :ٚايكسٚض يكطاعات َعٝٓ٘ . 

 ٞٚذيو َٔ خ٬ٍ إؾداز ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات يًبٓٛى يهٞ  ضٝاض١ اٱقٓاع ا٭دب

 تٓؿر َاٜسٜدٙ ايبٓو املسنصٟ طٛعا . 

 ٚذيو َٔ خ٬ٍ إؾداز ايػساَات أٚ قسازات املٓع  ضٝاض١ ايعكٛبات ٚاؾصا٤ات

 يًبٓٛى اييت ٫تٓؿاع يطٝاض١ اٱقٓاع ا٭دبٞ . 

 دا٤ ٚا٭نجس اضتذاب٘ ٚذيو َٔ خ٬ٍ إعطا٤ ايبٓٛى املتُٝصٙ يف ا٭ ضٝاض١ اؿٛاؾص

 ملٛدٗات ايبٓو املسنصٟ سٛاؾص ْكدٜ٘ أٚ ضعس خؿِ متٝٝصٟ . 

 ٜ٘ٛٚذيو َٔ خ٬ٍ إؾداز ايتعًُٝات يًبٓٛى بإعطا٤  ؼدٜد قطاعات ذات أٚي

أٚيٜٛ٘ يكطاع َعني أٚ ؾ٦ات َعٝٓ٘ يف اجملتُع َٔ سٝح سذِ ايتٌُٜٛ أٚ تهًؿ١ 

 ايتٌُٜٛ . 

 ا٭ؾٍٛ ) اٱضتدداَات (  اـؿّٛ ) املٛازد ( 

 * ايٛدا٥ع 

 

 

 

 

 

 

 * اٱقذلاض َٔ ايػرل 

 

 

 

 

 

 

 * زأع املاٍ 

  . ٙأضِٗ ممتاش 

  . ٜ٘أضِٗ عاد 
 * اٱستٝاطٞ 

 ) أزباح غرل َٛشع٘ ( 

 * ايٓكدٜ٘ ) ايطٝٛي٘ ( 

  ْْٞٛاٱستٝاطٞ ايكا 

  . ً٘ٝايطٝٛي٘ ايداخ 
 * قؿع١ ا٭ٚزام املايٝ٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * َٓح ايكسٚض ٚايطًؿٝات يًع٤٬ُ 

  . أؾساد 

  . ضطات٪َ 
 * اٱضتجُازات املباغسٙ 

  . ٘ٝؾٓاع 

  . ٘ٝشزاع 

  . َ٘ٝخد 
 * ا٭ؾٍٛ ايجابت٘ 

 . ِٗأض 

 ٕٚضٓدات ٚأذ

 خصاْ٘ . 

 . ودائع جاريه 

 . ودائع ألجل 

 ودائع إدخاريه 

 ٜ٘قسٚض َٔ ايبٓٛى ايتذاز 

 . ٟقسٚض َٔ ايبٓو املسنص 

 

ْطب١ اٱستٝاطٞ 

 ايكاْْٛٞ 

 ضٝاض١ ايطٛم املؿتٛس٘ 

 ضعس اـؿِ  
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 ايبٓٛى ) ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ ( احملاقسٙ اؿاد١ٜ عػس / 

  َ٘املكد 

يف قاقس٠ ايّٝٛ ضٛف ٜتِ اؿدٜح عٔ َٛقٛع ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تػط١ٝ 

 ايعٓاؾس ايتايٝ٘ : 

  . ٘ٝتعسٜـ ايبٓٛى ايدٚي 

  . ْ٘ٝػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايدٚي 

  . ٞدٚز ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ يف اٱقتؿاد ايعامل 

  . ٘ٝأْٛاع ايبٓٛى ايدٚي 

  ٘ٝتعسٜـ ايبٓٛى ايدٚي 

َ٪ضطات عابس٠ اؿدٚد , ٖٚٞ بايبٓٛى َتعدد٠ اؾٓطٝ٘ ٚتط٢ُ أٜكا ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ 

خازز ) تط٢ُ بايدٍٚ املطتكٝؿ٘ (  اؾػساؾٝ٘ هلا غبه٘ َٔ ايؿسٚع يف ا٭قطاز ا٭دٓبٝ٘

  َٔ أِٖ خؿا٥ـ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ اٯتٞ :) تط٢ُ بايدٚي٘ ا٭ّ ( .  دٚي١ املكس

 عاٌَ بايع٬ُت ا٭دٓبٝ٘ إىل داْب عًُتٗا احملًٝ٘ . أْٗا تت .1

 تتُتع عس١ٜ اؿسن٘ ْٚكٌ املٛازد اٱقتؿادٜ٘ ) املايٝ٘ / ايبػسٜ٘ ( .  .2

يف عًُٝاتٗا ايبٓهٝ٘ يتًعب بريو  ITCاٱضتدداّ املهجـ يتك١ٝٓ املعًَٛات اؿدٜج٘  .3

 دٚزا نبرلا يف تعصٜص ايٓعاّ اٱقتؿادٟ ايعاملٞ اؾدٜد ٚايت٦ٝٗ٘ يًعٛمل٘ . 

  ْ٘ٝػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايدٚي 

 ميهٔ اؿدٜح عٔ ْػأ٠ ٚتطٛز ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ َٔ خ٬ٍ َسسًتني : 

  َسس١ً َا قبٌ اؿس  ايعاملٝ٘ ا٭ٚىل 

ايدٍٚ ٖرٙ املسسً٘ بإٔ ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ َٔ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ نإ َٓػأٖا  متٝصت

 ) إلًذلا , ؾسْطا , إٜطايٝا , ٖٛيٓدا , أملاْٝا ( َجٌ :  ا٭ٚزٚبٝ٘

سٝح ازتبطت ٖرٙ ايبٓٛى بايعاٖسٙ اٱضتعُازٜ٘ اييت ضاعدت ع٢ً إْتػاز ؾسٚع ايبٓٛى 

 ايتابع٘ هلرٙ ايدٍٚ يف ايدٍٚ اييت ناْت ؽكع ٱضتعُازٖا ) إْػا٤ املٓاطل ايٓكدٜ٘ ( . 

  َسس١ً َا بعد اؿس  ايعاملٝ٘ ا٭ٚىل 

اي٫ٜٛات َٓػأٖا ٖرٙ املسسً٘ بإٔ ايػايبٝ٘ ايعع٢ُ َٔ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ نإ  متٝصت

. ؾاملعًّٛ إٔ اي٫ٜٛات املتشدٙ ا٭َسٜهٝ٘ نإ ٫ ٫ تطُح يبٓٛنٗا  املتشدٙ ا٭َسٜهٝ٘

مبُازض١ ْػاطٗا خازز اؿدٚد بٗدف ايذلنٝص  –قبٌ ؾذل٠ اؿس  ايعاملٝ٘ ا٭ٚىل  –

ؾدز قإْٛ ؾٝدزايٞ ٜطُح يًبٓٛى  1913ايتُٓٝ٘ اٱقتؿادٜ٘ احملًٝ٘ . ٚيف عاّ 
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ُازض١ ْػاطٗا خازز اؿدٚد . َٚٓر ذيو ايتازٜ  تصاٜد ْػاط ايبٓٛى ا٭َسٜهٝ٘ مب

ايدٚيٝ٘ أَسٜه١ٝ املٓػأ ٚسككت إْتػازا ٚاضعا يف كتًـ دٍٚ ايعامل ضٛا٤ ناْت 

َٓؿسدٙ أٚ يف غهٌ ؼايؿات َع بٓٛى تابع٘ يدٍٚ أخس٣ ) يف ايػايب بٓٛى تابع٘ 

 يًدٍٚ ا٭ٚزٚبٝ٘ ( . 

 ؿاد ايعاملٞ دٚز ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ يف اٱقت 

يعبت ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ دٚزا ٜعتدل ع٢ً قدز نبرل َٔ ا٭ُٖٝ٘ يف اٱقتؿاد ايعاملٞ ٚايرٟ 

 ميهٔ إبساشٙ َٔ خ٬ٍ اجملا٫ت ايتايٝ٘ : 

 ايتذازٙ ايدٚيٝ٘  .1

اييت ػطدٖا عًُٝات ايتؿدٜس ٚاٱضترلاد سٝح ػاز٠ ايطًع ٚاـدَات ٜٚكؿد بٗا 

ضاُٖت ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ يف تطازع َعد٫ت ايُٓٛ يف ايتذازٙ اـازدٝ٘ بني كتًـ 

اٱتؿاقٝات اييت تطتٗدف ايتدؿٝـ َٔ دٍٚ ايعامل ٚقد ضاعدٖا ع٢ً ذيو تٛقٝع 

( , أٚ ايكٝٛد ع٢ً ايتذازٙ ايدٚيٝ٘ , ضٛا٤ َا ٜتعًل بايكٝٛد ايهُٝ٘ ) ْعاّ اؿؿـ 

َٚٔ أبسش ٖرٙ ؾُٝا ٜتعًل غؿض ايسضّٛ اؾُسنٝ٘ ع٢ً عدد َٔ ايطًع . 

) اٱتؿاقٝ٘ ايعاَ٘ يًتعسٜؿات اؾُسنٝ٘  GATTٜعسف باؾات اٱتؿاقٝات َا 

مبٓع١ُ ايتذازٙ ( ٚاييت تطٛزت يتؿبح َا ٜعسف ايّٝٛ  1947ٚايتذازٙ يف عاّ 

 .  GATSَٚا تؿسع عٓٗا َٔ إتؿاقٝات َجٌ  WTOايعاملٝ٘ 

 سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ  .2

 ٜٚكؿد بريو سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ يف اجملايني ايتايٝني : 

  ٞاؿهَٛٞ ( . فاٍ ا٭قساض ٚاٱقذلاض ايدٚي ( 

  ٙفاٍ اٱضتجُازات ا٭دٓبٝ٘ املباغسFDI  . ) اـاف ( 

سٝح ٜٓطب ايؿكٌ يًبٓٛى ايدٚيٝ٘ يف تٓػٝط سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ بني كتًـ دٍٚ 

مل  َٚٔ ثِ َطاعدتٗا يف ؼكٝل َعد٫ت منٛ اقتؿادٟ َستؿع٘ . ٚيهٔ َع ذيوايعامل 

ؽًٛ سسن١ ز٩ٚع ا٭َٛاٍ َٔ اؾٛاْب ٚاٱعتبازات ايطًبٝ٘ اييت ؾاسبتٗا ممجً٘ يف 

  غهًني :

  . ٘ٓز٩ٚع ا٭َٛاٍ ايطاخ 

  . ٍغطٌٝ ) تبٝٝض ( ا٭َٛا 

 ايتهاٌَ بني ا٭ضٛام ايٓكدٜ٘ ٚا٭ضٛام املايٝ٘  .3

َٔ  بدزد٘ عايٝ٘يعبت ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ دٚزا نبرلا يف إٔ ػعٌ اٱقتؿاد ايعاملٞ ٜتطِ 

ايتػابو ٚايذلابط بني ا٭ضٛام ايٓكدٜ٘ ) ايتداٍٚ قؿرل ا٭دٌ ( ٚا٭ضٛام املايٝ٘ ) 
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بني كتًـ  سًك١ ايٛؾٌ أٚ ايٛد٘ اٯخس يًذلابطايتداٍٚ طٌٜٛ ا٭دٌ ( ٚاييت متجٌ 

از٠ املٓتذات َٔ ايطًع ) ايصزاعٝ٘ ٚايؿٓاعٝ٘ ( ٚاـدَات بًدإ ايعامل يف فاٍ ػ

َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايتهاٌَ اٱقتؿادٟ بني ايدٍٚ ) ػسب١ اٱؼاد ا٭ٚزٚبٞ 

 . ) 

ٖرا ايتهاٌَ بني ا٭ضٛام ايٓكدٜ٘ ٚا٭ضٛام املايٝ٘ َٔ ٫ ىًٛ يهٔ يف ْؿظ ايٛقت 

بني  –ٚاييت ػعٌ اٱقتؿاد ايعاملٞ  اٱْتكادات بطبب تداعٝات املداطس املؿاسب٘ ي٘

 ٘ ) ا٭شَ٘ املايٝ٘ ايعاملٝ٘ ( عسق١ يٮشَات املايٝ٘ ٚايؿدَات اٱقتؿادٜ –اؿني ٚاٯخس 

 

 

 

 

 

  ٘ٝأْٛاع ايبٓٛى ايدٚي 

 بؿؿ١ عاَ٘ ميهٔ تكطِٝ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ إىل ا٭ْٛاع ايتايٝ٘ : 

 :  ايبٓٛى املساضً٘ .أ 

أْٛاع ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ سٝح ٜطًع ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى  أقدّتعتدل ايبٓٛى املساضً٘ َٔ 

  بايٛظا٥ـ ايتايٝ٘:

  . ٜ٘اٱعتُادات املطتٓد 

  . ٍاؿٛا٫ت ٚاضت٬ّ ٚتطًِٝ ا٭َٛا 

  . تٓؿٝر عًُٝات اٱضتجُاز ا٭دٓيب 

  . ايعدٜد َٔ اـدَات املايٝ٘ ايدٚيٝ٘ ا٭خس٣ 

  َهاتب ايتُجٌٝ .  

ضعت ايعدٜد َٔ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ إىل إْػا٤ َا ٜعسف مبهاتب ايتُجٌٝ خؿٛؾا يف تًو 

َهاتب َٚٔ خؿا٥ـ ايدٍٚ اييت ٫ تطُح قٛاْٝٓٗا احملًٝ٘ بإْػا٤ بٓٛى أدٓبٝ٘ بٗا . 

. سٝح ٫ ٜطُح هلا بكبٍٛ ايٛدا٥ع أٚ تكدِٜ  ذات ؾ٬سٝات احملدٚدٙايتُجٌٝ أْٗا تعتدل 

ٚعَُٛا تٓشؿس أِٖ ٚظا٥ـ َهاتب ٚؼٌٜٛ ا٭َٛاٍ .  ايكسٚض أٚ قبٍٛ اؿٛا٫ت

  ايتُجٌٝ يف اٯتٞ :

  . تٛؾرل َعًَٛات عٔ ؾسف اٱضتجُاز يف ايدٍٚ اييت تتٛادد ؾٝٗا 

 1.2إذا ْعسْا إىل ايتذازٙ ايدٚيٝ٘ نأسد َ٪غسات ٖرا ايتهاٌَ ٬ْسغ إٔ سذِ ايتذازٙ ايدٚيٝ٘ شاد َٔ سٛايٞ 

تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ  6.5ثِ إىل سٛايٞ  1985تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ  4إىل سٛايٞ  1975تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ 

ثِ إىل سٛايٞ  2000تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ  13ٚإىل سٛايٞ  1995تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ  10ٚإىل سٛايٞ  1990

  ذيو ايعاّ ( . ) تعادٍ تكسٜبا ثًح سذِ ايٓاتر اٱمجايٞ ؾُٝع دٍٚ ايعامل يف 2007تسيٕٝٛ د٫ٚز يف عاّ  22
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  اضتكطا  زداٍ ا٭عُاٍ يف ايدٍٚ اييت تتٛادد ؾٝٗا يًتعاٌَ َع ايبٓٛى اييت تتبع

 هلا يف ايدٚي٘ ا٭ّ أٚ دٚي١ املكس . 

  ؾسٚع يًبٓو ايرٟ تتبع ي٘ يف املطتكبٌ . تعتدل ْٛا٠ ٱْػا٤ 

  بٓٛى ا٭ٚؾػٛز .ز 

َع اٱقتؿاد ٫ تتعاٌَ ( ٭ْٗا  Off – shore Banksٜطًل عًٝٗا بٓٛى ا٭ٚؾػٛز ) 

َٚٔ أِٖ ؾٝ٘ , سٝح تٓشؿس ْػاطاتٗا يف عًُٝات اٱقتؿاد ايدٚيٞ . احملًٞ ايرٟ تتٛادد 

 خؿا٥ـ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى : 

  تكّٛ باٱتؿا٫ت ايؿٛزٜ٘ بني ا٭ضٛام ايٓكدٜ٘ ايدٚيٝ٘ َطتؿٝدٙ َٔ املصاٜا

 اؾػساؾٝ٘ يًبًد ايرٟ تتٛادد ؾٝ٘ ) ايبشسٜٔ / ْٖٛؼ نْٛؼ ( . 

  تطتؿٝد َٔ املصاٜا اييت تٛؾسٖا ايبًد املطتكٝؿ٘ ممجً٘ يف إنؿاض ْطب١ ايكسا٥ب

ا يس٩ٚع ا٭َٛاٍ َٔ أٚ عدّ ٚدٛدٖا با٭ضاع , ا٭َس ايرٟ هعًٗا ٬َذا آَٓ

كتًـ ايدٍٚ اييت تؿسض قسا٥ب َستؿع٘ ) ٖٚٞ بريو تهٕٛ أغب٘ با٭ضٛام 

 اؿسٙ يًطًع ( . 

  ؾسٚع ايبٓٛى ا٭دٓبٝ٘ .د 

تهٕٛ ٖرٙ ايؿسٚع ممًٛن٘ بؿٛزٙ نًٝ٘ أٚ دص٥ٝ٘ َٔ قبٌ ايبٓو ايس٥ٝظ ٚمتازع 

 . َٚٔ خؿا٥ـ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى َا ًٜٞ : ْػاطاتٗا يف دٍٚ أدٓبٝ٘ 

  تعٗس أَاّ ع٥٬ُٗا يف ايدٍٚ املطتكٝؿ٘ بؿؿ٘ قًٝ٘ ٚتتعاٌَ َع اٱقتؿاد

 احملًٞ ايرٟ تتٛادد ؾٝ٘ . 

  تهٕٛ اٱدازٙ عاد٠ قًٝ٘ ٚهلا ايكدزٙ ع٢ً در  ايع٤٬ُ احملًٝني عهِ إَهاْٝاتٗا

 ؿسؾٝ٘ . املتكدَ٘ ٚقدزتٗا ع٢ً تكدِٜ أؾكٌ اـدَات امل

بٗرٙ ايؿؿات املرنٛزٙ تهٕٛ ؾسٚع ايبٓٛى ا٭دٓبٝ٘ ؾٛزٙ َػاٜسٙ ٚكتًؿ٘ متاَا عٔ 

 بٓٛى ا٭ٚؾػٛز 

  ايبٓٛى املػذلنٖ٘ـ. 

تعسف أٜكا بايتذُع املؿسيف ٚاييت تعٌُ ع٢ً تكدِٜ ايكسٚض املػذلن٘ يتٌُٜٛ 

عبٝد طسم املسٚز َػسٚعات دٚيٝ٘ نبرلٙ ) َجٌ : بٓا٤ ايطدٚد , إْػا٤ املطازات , زؾـ ٚت

ايطسٜع , إْػا٤ َػازٜع ايطهو اؿدٜدٜ٘ أٚ َػازٜع ايطاق٘ ٚخ٬ؾٗا ( يًشهَٛات أٚ 

 َٚٔ خؿا٥ـ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ َا ًٜٞ : امل٪ضطات اؿهَٛٝ٘ . 

  ٜتذاٚش َبًؼ ايكسض ايرٟ تكّٛ مبٓش٘ إَهاْٝات أٟ بٓو َٓؿسد قُٔ ايتذُع

 املؿسيف . 
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  ٜكّٛ أسد ايبٓٛى ايدٚيٝ٘ قُٔ ايتذُع ) ٜط٢ُ بايبٓو ايسا٥د ( بتٓعِٝ ٚإداز٠

 ايكسض . 

  تطتددّ ايبٓٛى املػذلن٘ ايؿٝؼ اؿدٜج٘ يف متٌٜٛ ٖرا ايٓٛع َٔ املػسٚعات

 ٚايتعسف بإضِ ؾٝؼ ايبٓا٤ ٚايتػػٌٝ ٚؼٌٜٛ املًهٝ٘ . 
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 احملاقسٙ ايجاْٝ٘ عػس / ايٓعسٜات ايٓكدٜ٘ ) ايٓعسٜات ايتكًٝدٜ٘ ( 

 

  َ٘املكد 

  خؿؿٓا ايؿؿٌ ا٭ٍٚ َٔ ٖرا املكسز يًشدٜح عٔ ْػأ٠ ايٓكٛد ٚتطٛزٖا ٚٚظا٥ؿٗا

, ؾك٬ عٔ اضتعساض ايكٛاعد ٚايٓعِ ايٓكدٜ٘ ٚاييت متجٌ اٱطاز ايكاْْٛٞ 

يًٓكٛد داخًٝا ٚخازدٝا , بإعتبازٖا  ٚايتػسٜعٞ املتعًل بتعصٜص َطأي١ ايكبٍٛ ايعاّ

 أِٖ ا٭ؾٍٛ اٱقتؿادٜ٘ ع٢ً اٱط٬م . 

  خؿؿٓا ايؿؿٌ ايجاْٞ َٔ ٖرا املكسز يًشدٜح عٔ ايبٓٛى ) بهاؾ١ أغهاهلا

ٚأْٛاعٗا ( بإعتبازٖا َٔ أنجس امل٪ضطات اٱقتؿادٜ٘ أ١ُٖٝ ٚاييت تتعاٌَ يف 

ايٓكٛد ٚتتعاٌَ بايٓكٛد َطتٗدؾ٘ بريو ؼكٝل ايهؿا٤ٙ اٱقتؿادٜ٘ يف فا٫ت 

 اضتدداّ ٚايٓكٛد تداٚهلا . 

 ١ َٛقٛع ْعسٜات ايطًب ع٢ً ايٓكٛد , ٚذيو ملعسؾ١ ضٓدؿـ ٖرا ايؿؿٌ يدزاض

دٚاؾع ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚايعٛاٌَ امل٪ثسٙ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد , خاؾ٘ ضعس 

ايؿا٥دٙ بإعتبازٙ آي١ٝ ايتأثرل ع٢ً عسض ايٓكٛد ) ايطٝاضات ايٓكدٜ٘ ( َٚٔ ثِ 

 تأثرلٙ تبعا يريو ع٢ً ناؾ١ املتػرلات اٱقتؿادٜ٘ ايهًٝ٘ . 

 أْ٘ تٛدد ؾ١ً ٚثٝك٘  –بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ  –٢ً ايدازع املتدؿـ ٫ ىؿٞ ع

ددا بني َٛقٛع ْعسٜات ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) ايطٝاضات اٱقتؿادٜ٘ ( َٔ د١ٗ 

ٚدزاض١ َٛقٛعات ايٓكٛد ) ا٭ؾٍٛ اٱقتؿادٜ٘ ( َٔ د١ٗ ثاْٝ٘ َٚٛقٛعات 

ٕ ْٛقش٘ َٔ ايبٓٛى ) امل٪ضطات اٱقتؿادٜ٘ ( َٔ د١ٗ ثايج٘ . ٖٚٛ َا ضٓشاٍٚ أ

 خ٬ٍ دزاض١ ْعسٜات ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚاييت تٓدزز قُٔ ايٓعسٜات ايٓكدٜ٘ . 

 

  َؿاِٖٝ ذات ؾً٘ بٓعسٜات ايطًب ع٢ً ايٓكٛد 

  ايطًب ع٢ً ايٓكٛد 

ايسغب٘ يف ٜكؿد بايطًب ع٢ً ايٓكٛد 

اٱستؿاظ با٭ؾٍٛ املايٝ٘ يف غهٌ ْكدٟ 

, مبع٢ٓ آخس يف غهٌ ضٝٛي٘ , ضٛا٤ خازز 

قٓٛات قطاع ايبٓٛى ) اؾٗاش املؿسيف ( أٚ 

داخٌ قٓٛات ايبٓٛى يف غهٌ ٚدا٥ع دازٜ٘ 

, ٚذيو بػسض إدسا٤ املعا٬َت . ٚاملعًّٛ 

إٔ ايٛسدات اٱقتؿادٜ٘ اييت ؼتؿغ 

بايٓكٛد بايػهٌ املػاز إيٝ٘ آْؿا , ٫ 

( ٜتشكل هلا أٟ عا٥د ) زبح أٚ ؾا٥دٙ 
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َكاز١ْ بايٛسدات اٱقتؿادٜ٘ اييت ؼتؿغ بايٓكٛد يف غهٌ أؾٍٛ َايٝ٘ َدزٙ يًعا٥د 

ٚيعًٓا ْطتهػـ ذيو بٛقٛح َٔ خ٬ٍ دزاض١ نا٭ضِٗ ٚايطٓدات ٚأذٕٚ اـصاْ٘ . 

  املدطط ايتايٞ  :

  ) ٟايدخٌ أٚ ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ ) ايٓكد 

اييت ٜتِ إْتادٗا داخٌ اؿدٚد ق١ُٝ فُٛع ايطًع ٚاـدَات ايٓٗا٥ٝ٘ ٜكؿد ب٘ 

يف خ٬ٍ ؾذل٠ شَٓٝ٘ َعٝٓ٘ ) عاد٠ ضٓ٘ ( , ٜٚتِ اؿؿٍٛ عًٝ٘  اؾػساؾٝ٘ يًدٚي٘

 ( .  P( يف َطت٣ٛ ا٭ضعاز )  Yعٔ طسٜل قس  ايٓاتر احملًٞ اؿكٝكٞ ) 

  ن١ُٝ ايٓكٛد 

ٚاييت ضبل غسح َهْٛاتٗا عٓد  سذِ ٚضا٥ٌ ايدؾع املتاس٘ يف اٱقتؿادٜكؿد بٗا 

 باملؿاِٖٝ ايج٬ث٘ : اؿدٜح عٔ ٚظٝؿ١ ايبٓو املسنصٟ يف إداز٠ عسض ايٓكٛد 

  : عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ايكٝلM1  . 

  : عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ايٛاضعM2  . 

  : عسض ايٓكٛد باملؿّٗٛ ا٭ٚضعM3  . 

ٚيػسض ايتبطٝط ضٓسَص يه١ُٝ ايٓكٛد أٜا ناْت َٔ بني اـٝازات ايج٬ث٘ 

 .  Mبايسَص املؿاِٖٝ املرنٛزٙ 

  ضسع١ دٚزإ ايٓكٛد 

َتٛضط عدد املسات اييت تٓتكٌ ؾٝٗا ايٛسدٙ ايٓكدٜ٘ َٔ ٜد إىل أخس٣ ٜكؿد بٗا 

) عاد٠ ضٓ٘ ( ٜٚتِ اؿؿٍٛ ع٢ً  يتط١ٜٛ املباد٫ت يف خ٬ٍ ؾذل٠ شَٓٝ٘ َعٝٓ٘

( بكط١ُ ايدخٌ أٚ ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ ) ايٓكدٟ ( )  Vضسع١ دٚزإ ايٓكٛد ) 

PY  ( ع٢ً ن١ُٝ ايٓكٛد )M  . ) 
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ن١ُٝ  املٓتر

 ايٓاتر

ايطعس 

P 

ن١ُٝ ايٓكٛد 

M 

ايدخٌ 

Y 

ضسع١ دٚزإ 

 Vايٓكٛد 

  Vضسع١ دٚزإ ايٓكٛد 

 500 1 500 500 1 500 ايكُح 
  1 500 500 1 500 ؿّٛ 

  1 500 500 1 500 خكسٚات 
  1 500 500 1 500 ؾٛان٘ 
  1 500 500 1 500 ٬َبظ 
 2500 2500 - 2500 اجملُٛع 

- 500 
 

اـٝاز ا٭ٍٚ : 

  

 
  =V    =

    

    
اـٝاز ايجاْٞ :    1=  

  

 
  =V     =

    

   
  =5  

 

  ) ٍايٓعسٜ٘ ايتكًٝدٜ٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) ؾٝػ١ ايتباد 

 

  َٜ٘كدَ٘ عٔ ايٓعسٜ٘ ايتكًٝد 

 Irvingاٜسؾٓر ؾٝػس تٓطب ايٓعسٜ٘ ايتكًٝدٜ٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد يٲقتؿادٟ 

Fisher  . ٜٔٚاييت مت تكدميٗا يف ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس ٚأٚا٥ٌ ايكسٕ ايعػس

نٝؿ١ٝ ؼدٜد ايٓاتر ) أٚ ايدخٌ ( احملًٞ ٚتتُشٛز ٖرٙ ايٓعسٜ٘ يف ا٭ضاع سٍٛ 

ٚيهٔ دست ايعادٙ ع٢ً إضتدداّ اٱطاز ايتشًًٝٞ هلرٙ ايٓعسٜ٘ يف  اٱمجايٞ

ايع٬ق٘ بني ن١ُٝ تكدِٜ ْعس١ٜ يًطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚذيو َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ 

 ايٓكٛد اييت ٜسغب ايٓاع يف اٱستؿاظ بٗا ٚايدخٌ احملًٞ اٱمجايٞ ) ايٓكدٟ ( . 

  ُ٘ٝؾٝػ١ ايٓعسٜ٘ ايه 

اعتُدت ْعس١ٜ ؾٝػس ع٢ً ؾٝػ١ ) َعادي١ ( زٜاقٝ٘ أطًل عًٝٗا َعادي١ َعدٍ 

 ايتبادٍ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ املٛقح أدْاٙ : 

  

 سٝح تسَص نٌ َٔ : 

M :  . إىل ن١ُٝ ايٓكٛد                               

V :  . إىل ضسع١ دٚزإ ايٓكٛد                            

P: إىل َطت٣ٛ ا٭ضعاز   .                                

Y :  . ) ٞإىل ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ ) ايطًع 

غرل 

 ٚاقعٞ 
 ٚاقعٞ 
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َٔ ايؿٝػ٘ ايطابك٘ ملعادي١ َعدٍ ايتبادٍ ميهٔ ايكٍٛ : إٔ ن١ُٝ ايٓكٛد َكسٚب٘ يف 

ضسع١ تداٚهلا تطاٟٚ َطت٣ٛ ا٭ضعاز َكسٚبا يف ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ . ) أٚ عدد 

املباد٫ت / ايؿؿكات املدلَ٘ ( . ٚبايتايٞ ميهٔ ايٓعس إىل ايطسف ا٭ٜطس َٔ املعادي٘ ع٢ً 

 أْ٘ ميجٌ : 

  V  ×Mيٓكٛد = عسض ا

 ٚبٓؿظ ايكدز , ميهٔ ايٓعس إىل ايطسف ا٭مئ َٔ املعادي٘ ع٢ً أْ٘ ميجٌ : 

  Y  ×Pإْؿام ايٓكٛد = 

ٚبعباز٠ أخس٣ ٫بد إٔ ٜتطا٣ٚ داْب ايعسض َع داْب اٱْؿام ٚايرٟ ميجٌ يف ٖرٙ 

 اؿاي٘ داْب ايطًب . 

  ُ٘ٝاؾذلاقات ايٓعسٜ٘ ايه 

تٓشؿس اؾذلاقات ايٓعسٜ٘ ايهُٝ٘ يف ايٓكٛد يف اٯتٞ غؿٛف َهْٛات َعادي١ 

 َعدٍ ايتبادٍ : 

  ( Vثبات َعدٍ دٚزإ ايٓكٛد يف املد٣ ايكؿرل )  .أ 

 ٜعصٚ ؾٝػس ٖرا ايجبات ملعدٍ دٚزإ ايٓكٛد إىل بعض ايعٛاٌَ امل٪ضطاتٝ٘ ٚايٓكدٜ٘ َجٌ : 

 اٱْتػاز اؾػسايف ايٛاضع يؿسٚع ايبٓٛى .  .1

 تعدد أدٚات ايتٌُٜٛ ) املٓتذات املايٝ٘ ( .  .2

 شٜاد٠ ٚاْتػاز ايٛعٞ املؿسيف ؾُٝا ٜتعًل باٱدخاز ٚاٱضتجُاز ٚاٱضت٬ٗى .  .3

 ايتكدّ ايتكين يف فاٍ اٱتؿا٫ت ٚتطدرل ايتكٓٝ٘ ٱمتاّ املعا٬َت املؿسؾٝ٘ .  .4

َعدٍ دٚزإ ايٓكٛد َٚٔ ثِ  شٜاد٠سٝح ٜس٣ ؾٝػس إٔ ايعٛاٌَ املرنٛزٙ مجٝعٗا تطِٗ يف 

إ٫ يف ٫ تتػرل ؾاع١ًٝ تأثرل عسض ايٓكٛد ع٢ً ايدخٌ ايٓكدٟ , يهٓٗا نُا أغرل  شٜاد٠

 املد٣ ايطٌٜٛ . 

  ( Yثبات ايٓاتر اؿكٝكٞ يف املد٣ ايكؿرل )  .  

ْعسا ٱْتُا٤ ؾٝػس إىل َدزض١ ايؿهس اٱقتؿادٟ ايه٬ضٝهٞ , ؾٗرٙ املدزض٘ ت٪َٔ 

 Say'sقإْٛ ضاٟ بدع٣ٛ إٔ ايعسض ىًل ايطًب املطاٟٚ ي٘ ) قتؿاد بتًكا٥ٝ٘ تٛاشٕ اٱ
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Law  أٟ إٔ َا ٜتٛيد َٔ دخٌ َٔ ؼكل ايٓاتر اٱمجايٞ احملًٞ ٜهٕٛ ناؾٝا يتٛيٝد )

 إْؿام نًٞ َعادٍ ي٘ بإضتُساز عٓد َطت٣ٛ ايتٛظـ ) ايتػػٌٝ ( ايهاٌَ . 

  ( Mتػرل ن١ُٝ ايٓكٛد )  .ز 

ايٛسٝد قُٔ َهْٛات َعادي١ َعدٍ ايتبادٍ املتػرل املطتكٌ ٜعتدل ؾٝػس ن١ُٝ ايٓكٛد ٖٞ 

 , أٟ تتػرل مبعصٍ عٔ املهْٛات ا٭خس٣ بايصٜادٙ أٚ ايٓكؿإ . 

  ( Pتػرل َطت٣ٛ ا٭ضعاز )  .د 

ٜعتدل ؾٝػس إٔ َطت٣ٛ ا٭ضعاز ٜتػرل أٜكا ٚيهٔ تػرلٙ ٜهٕٛ تبعا يًُتػرل املطتكٌ ن١ُٝ 

 ايٓكٛد . 

ل ذنسٖا ميهٔ إعاد٠ ؾٝاغ١ َعادي١ َعدٍ ايتبادٍ يتؿبح بٓا٤ا ع٢ً اٱؾذلاقات ايطاب

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

 ̅   ×P  = ̅  ×M  

( ٜعين ثبات ق١ُٝ نٌ َُٓٗا يف املد٣  V  ٚYنٌ َٔ ) اـط ا٭ؾكٞ أع٢ً سٝح إٔ 

 ايكؿرل . 

  / ٍَجا 

 يٛ ؾسض أْ٘ يدٜٓا ايكِٝ ايتايٝ٘ ملهْٛات َعادي١ َعدٍ ايتبادٍ : 

               M=  5بًٕٝٛ ٚسدٙ ْكدٜ٘   V=  100َس٠ يف ايعاّ 

  P=  200ٚسدٙ ْكدٜ٘   Y=  2.5بًٕٝٛ ؾؿك٘ 

 ٚبايتعٜٛض يف َعادي١ َعدٍ ايتبادٍ , مؿٌ ع٢ً ايكِٝ ايتايٝ٘ : 

2.5  ×200  =100  ×5  

500  =500  

 بًٕٝٛ ٚسدٙ ْكدٜ٘ ؾـ 10بًٕٝٛ ٚسدٙ ْكدٜ٘ إىل  5َٔ  شادتٚبإؾذلاض إٔ ن١ُٝ ايٓكٛد 

 بايتعٜٛض يف َعادي١ َعدٍ ايتبادٍ مؿٌ ع٢ً ايكِٝ ايتايٝ٘ : 

2.5  ×400  =100  ×10  

1000  =1000  
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( بٓؿظ ايٓطب٘ ) ايكعـ (  P, ٖٞ ايصٜادٙ يف َطت٣ٛ ا٭ضعاز ) إذٕ ايٓتٝذ٘ ايٓٗا٥ٝ٘ 

 ( .  Mٚيف ْؿظ إػاٙ ايصٜادٙ يف ن١ُٝ ايٓكٛد ) 

  ُ٘ٝاضتٓتادات ايٓعسٜ٘ ايه 

 بٓا٤ا ع٢ً َا ضبل عسق٘ ميهٔ اـسٚز باٱضتٓتادات ايتايٝ٘ : 

  بني ايٓكٛد املعسٚق٘ َٔ د١ٗ َٚطت٣ٛ ا٭ضعاز َٔ د١ٗ  ع٬ق٘ تًكا٥ٝ٘ٚدٛد

أخس٣ ٖٚٞ ع٬ق٘ طسدٜ٘ تٓاضبٝ٘ , دٕٚ أٟ أثس ع٢ً ايٓاتر اؿكٝكٞ ) ايذلنٝص 

 ع٢ً داْب ايعسض ( . 

 ّٚإٔ ايطًب عًٝٗا َػتل َٔ ايطًب ع٢ً ايطًع  املباد٫ت ؾكطايٓكٛد يف  تطتدد

ٚاـدَات . ٚبايتايٞ تكًٌ ٖرٙ ايٓعسٜ٘ َٔ أ١ُٖٝ ايٛظا٥ـ ا٭خس٣ يًٓكٛد 

ٚبايرات نٕٛ إٔ ايٓكٛد كصٕ يًكُٝ٘ ٚبريو ٜهٕٛ دٚز ايٓكٛد قاٜدا يف 

 اٱقتؿاد . 

 ا٭خس٣ يًطًب ع٢ً ايٓكٛد , خاؾ٘ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد يػسا٤ اضتبعاد ايدٚاؾع 

أؾٍٛ َايٝ٘ ذات عا٥د نا٭ضِٗ ٚايطٓدات , ا٭َس ايرٟ تستب عًٝ٘ أْ٘ يٝظ 

 يطعس ايؿا٥دٙ أٟ دٚز يف ْعس١ٜ ؾٝػس يًطًب ع٢ً ايٓكٛد . 

اٱْتكاد ا٭ضاضٞ يًٓعسٜ٘ ايهُٝ٘ يف ايطًب  َؿدزٖرٙ اٱضتٓتادات ايج٬ث٘ ناْت متجٌ 

 ع٢ً ايٓكٛد , سٝح أثبت ايٛاقع عدّ ؾشتٗا . 

 كًٝدٜ٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) ؾٝػ١ ا٭زؾدٙ ايٓكدٜ٘ ( ايٓعسٜ٘ ايت 

  : ٜ٘ؾٝػ١ ايٓعس 

ٚذيو ْطب١ يعدد َٔ ايعًُا٤ يف قطِ ْعس١ٜ ناَدلدٜر ٜٚطًل عًٝٗا أسٝاْا اضِ 

اٱقتؿاد يف داَع١ ناَدلدز . ٚٚؾكا هلرٙ ايٓعسٜ٘ ؾإٕ ن١ُٝ ايٓكٛد املطًٛب٘ ٫ 

تستبط باؿذِ ايهًٞ يًُعا٬َت , بٌ تستبط مبعدٍ ايدخٌ . مبع٢ٓ آخس تبين ٖرٙ 

ايٓعسٜ٘ تؿطرلٖا يًطًب ع٢ً ايٓكٛد َٔ خ٬ٍ ايع٬ق٘ بني ايسغب٘ يف اٱستؿاظ 

ؾد٠ ْكدٜ٘ َٔ د١ٗ ٚايدخٌ ايٓكدٟ َٔ د١ٗ أخس٣ . ٚيريو ؾٗٞ تؿًح بأز

نٓعس١ٜ يًٓكٛد املطًٛب٘ . ٚهلرا ايػسض ميهٔ إعاد٠ تستٝب ؾٝػ١ َعادي١ َعدٍ 

 ايتبادٍ يهٞ تتٛاؾل َع ٖرا ايػسض ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

Y   ×P  =V  ×M  

 ( مؿٌ ع٢ً ايٓتٝذ٘ ايتايٝ٘ :  Vبكط١ُ طسيف املعادي٘ ع٢ً ) 
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( يًدخٌ ايٓكدٟ ٚتػرل   PYسٝح تػرل ) 

 

 
 Mإىل َكًٛ  ضسع١ دٚزإ ايٓكٛد ٚتػرل  

 إىل ن١ُٝ ايٓكٛد . 

  ٜ٘اؾذلاقات ايٓعس 

 يًٛؾٍٛ إىل ايؿٝػ٘ ايٓٗا٥ٝ٘ ملعادي١ ا٭زؾدٙ ايٓكدٜ٘ ْؿذلض اٯتٞ : 

 , مبع٢ٓ إٔ ن١ُٝ ايٓكٛد اييت يف سٛش٠ أؾساد اجملتُع  تٛاشٕ ضٛم ايٓكٛد

َطاٜٚ٘ متاَا يه١ُٝ ايٓكٛد اييت ٜسغبٕٛ يف اٱستؿاظ بٗا أٟ ن١ُٝ ايٓكٛد 

MSاملطًٛب٘ ) 
  =MD

  . ) 

  ( ثباتV يف املد٣ ايكؿرل )  ( ٚيرا ميهٔ إس٬ٍ ايجابت ,K ( َٕها ) 

 

 
  )

 ٚبايتايٞ ميهٔ إعاد٠ نتاب١ املعادي٘ ا٭خرلٙ نُا ًٜٞ : 

PY  ×K  =Md
  

( َٔ ايدخٌ  Kسٝح تٛقح ٖرٙ املعادي٘ إٔ اجملتُع ضٝطًب ْطب١ َٔ ايٓكٛد َكدازٖا ) 

اٱمجايٞ يف أٟ ٚقت َٔ ا٭ٚقات . أٟ مبع٢ٓ آخس ئ ىؿـ اجملتُع نٌ ايٓكٛد اييت 

يف سٛشت٘ يًُباد٫ت . ٖٚرا ٜعين إٔ ؾٝػ١ ا٭زؾدٙ ايٓكدٜ٘ تٓعس يًٓكٛد بإعتبازٖا 

كصْا يًكُٝ٘ أٜكا . خ٬ؾ١ ا٭َس , تسنص ؾٝػ١ َعادي١ ايتبادٍ ) يؿٝػس ( ع٢ً أضبا  

ؾٝػ١ َعادي١ ا٭زؾدٙ ايٓكدٜ٘ ) َدزض١ ناَدلٜدز ( ؾٗٞ تبشح أضبا   ايٓكٛد , أَا

 اٱستؿاظ بايٓكٛد . 
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 احملاقسٙ ايجايج١ عػس / ايٓعسٜات ايٓكدٜ٘ ) ايٓعسٜات اؿدٜج٘ ( 

  َ٘املكد 

دا٤ت ايٓعسٜات ايٓكدٜ٘ اؿدٜج٘ يف تؿطرل ايدٚاؾع أٚ ايعٛاٌَ اييت ؼدد ايطًب ع٢ً 

ايٓكٛد يهٞ تت٬ؾ٢ بعض أٚد٘ ايكؿٛز يف ايٓعسٜات ايٓكدٜ٘ ايتكًٝدٜ٘ يف ايطًب ع٢ً 

ايٓكٛد . ٚتستٝبا ع٢ً ٖرا ايؿِٗ بدأت ايٓعسٜات اؿدٜج٘ بتٛدٝ٘ اٱْتكادات يًٓعسٜات 

  سٝح امؿست أِٖ ٖرٙ اٱْتكادات يف اٯتٞ :٢ ايٓكٛد , ايتكًٝدٜ٘ يف ايطًب عً

  . زؾض ؾسق١ٝ ثبات َعدٍ دٚزإ ايٓكٛد 

  ٙزؾض ؾسق١ٝ عدّ تأثرل ضعس ايؿا٥دٙ ع٢ً ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) سٝاد ضعس ايؿا٥د

 . ) 

  , زؾض ؾسق١ٝ ايع٬ق٘ املٝهاْٝهٝ٘ ٚايتٓاضبٝ٘ بني ن١ُٝ ايٓكٛد َٚطت٣ٛ ا٭ضعاز

غ٬ف ن١ُٝ ايٓكٛد ت٪ثس ع٢ً َطت٣ٛ ا٭ضعاز ) تهايٝـ  ؾٗٓاى عٛاٌَ أخس٣

 اٱْتاز أٚ ايكسا٥ب أٚ ايدعِ ٚاٱعاْات ( . 

  زؾض ؾسق١ٝ ايتٛاشٕ ايتًكا٥ٞ بني ايعسض ايهًٞ ٚايطًب ايهًٞ سطب ْـ

 ( .  Say's Lawقإْٛ ضاٟ يف ا٭ضٛام ) 

  ) ٘ايٓعسٜ٘ اؿدٜج٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) ؾٝػ١ تؿكٌٝ ايطٝٛي 

 ٓطب ْعس١ٜ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد بؿٝػ١ تؿكٌٝ ايطٝٛي٘ يٲقتؿادٟ اٱلًٝصٟ ت

ٚايرٟ ٜٛؾـ بأْ٘  John Maynard Kenyes دٕٛ َآٜازد نٝٓصا٭ؾٌ 

يف فاٍ ايؿهس اٱقتؿادٟ . عٓدَا أؾدز نتاب٘ ايػٗرل ايٓعسٜ٘  ثٛزٙأسدخ 

َٚٔ داْب٘ قّطِ نٝٓص قددات  1936ايعاَ٘ يًتٛظٝـ ٚايؿا٥دٙ ٚايٓكٛد يف عاّ 

 ايطًب ع٢ً ايٓكٛد إىل ث٬ث١ دٚاؾع تػٌُ اٯتٞ : 

  . داؾع املباد٫ت أٚ املعا٬َت 

  . داؾع ايتشٛط ) اٱستٝاط ( يًطٛاز٨ 

  . ٘داؾع املكازب 

  ؾُٝا ًٜٞ اضتعساض َؿؿٌ يهٌ داؾع َٔ ٖرٙ ايدٚاؾع ايج٬ث٘ ملعسؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت

 ٓكٛد . ٜ٪ثس بٗا يف ايطًب ع٢ً اي

 :  داؾع املباد٫ت أٚ املعا٬َت -1

  اييت  ٜطًبٕٛ ْكٛدا َٔ أدٌ إمتاّ َعا٬َت ايتبادٍٜكؿد بريو إٔ ا٭ؾساد

تعتُد ع٢ً ايدخٌ , سٝح أقس نٝٓص َٔ خ٬ٍ ٖرا ايداؾع بايع٬ق٘ اٱهابٝ٘ 

 بني ٖرا اؾص٤ َٔ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚبني دخٌ ايؿسد . 

  ٌؾاملس٤ عاد٘ يٲستؿاظ مببًؼ َٔ املاٍ يدؾع ؾٛاترل َطتشك٘ عًٝ٘ أٚ َٔ أد

غسا٤ استٝادات٘ ايَٝٛٝ٘ َٔ احمل٬ت ايتذازٜ٘ , َع إٔ ٖرا اؾص٤ َٔ ايطًب 
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ُٜؿكد ايؿسد عا٥دا نإ ميهٔ ؼكٝك٘ يٛ أْ٘ استؿغ مبجٌ ٖرا املبًؼ يف غهٌ 

 أؾٍٛ ؼكل عٛا٥د . 

 ًتكشٝ٘ بٗرا إذا يريو هد املس٤ أْ٘ َكطسا ي

أزاد إمتاّ تباد٫ت ٜتطًب ايكٝاّ بٗا اضتدداّ 

 ايٓكٛد . 

  ٜتكح مما ضبل إٔ نٝٓص ٜعذلف بٛظٝؿ١ ايٓكٛد

نٛضٝط يًتبادٍ ٚإٔ ايطًب عًٝٗا ٖٓا طًب 

َػتل َٔ ايطًب ايهًٞ ع٢ً ايطًع ٚاـدَات ) 

 اٱتؿام َع ايٓعسٜ٘ ايهُٝ٘ ايتكًٝدٜ٘ ( . 

 ٛد بايدخٌ , سٝح إٔ ٜتأثس ٖرا ايطًب ع٢ً ايٓك

ايع٬ق٘ بُٝٓٗا ٖٞ ع٬ق٘ َٛدب٘ ) طسدٜ٘ ( سٝح 

 إٔ ذٟٚ ايدخٍٛ املٓدؿك٘ تهٕٛ ق١ُٝ َباد٫تِٗ َٓدؿك٘ ٚايعهظ ؾشٝح . 

  . ٜٙكس نٝٓص بأْ٘ ٫ تٛدد ع٬ق١ يًطًب ع٢ً ايٓكٛد بطعس ايؿا٥د 

  تٞ : قددات ايطًب ع٢ً ايٓكٛد بداؾع املباد٫ت يف اٯٚبؿؿ١ عاَ٘ ميهٔ تًدٝـ 

ٖٚٛ أِٖ تًو احملددات , ٚايع٬ق٘ بني ايدخٌ ايٓكدٟ ٚايطًب  ايدخٌ : .1

 .  املعا٬َت ايطسدٜ٘ع٢ً ايٓكٛد بداؾع 

 .  طسدٜ٘, ٚايع٬ق٘ املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز  .2

 .  عهطٝ٘, ٚايع٬ق٘ ضسع١ تداٍٚ ايٓكٛد  .3

 .  طسدٜ٘, ٚايع٬ق٘ طٍٛ ؾذل٠ إضت٬ّ ايدخٌ  .4

 .  عهطٝ٘, ٚايع٬ق٘ َد٣ إْتػاز ٚنؿا٠٤ امل٪ضطات املايٝ٘ يف اجملتُع  .5

 .  طسدٜ٘, ٚايع٬ق٘ ْٛع١ٝ اهلٝهٌ اٱْتادٞ يًُػسٚعات  .6

 :  داؾع ايتشٛط ) اٱستٝاط ( يًطٛاز٨ -2

بطبب  وتؿعٕٛ به١ُٝ َٔ ايٓكٛد َٔ أدٌ إْؿام املاٍٜٚكؿد بٗرا ايداؾع إٔ ا٭ؾساد 

 َجٌ : ظسف طاز٨ أٚ غرل َتٛقع , 

  . ) تعطٌ ايطٝازٙ ) اٱْؿام ع٢ً ايؿٝاْ٘ ٚقطع ايػٝاز 

  . ٕاملسض , نإٔ ٜػهٛ أسد اؾساد ايعا٥ً٘ َٔ أمل ا٭ضٓا 

  . سٝاش٠ ضًع مل ٜتِ ايتدطٝط َطبكا يػسا٥ٗا 

إٔ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد بداؾع ايتشٛط ٜعتُد  نٝٓصٜٚس٣ 

. ٜٚأخر املٓش٢ٓ  َطت٣ٛ ايدخٌ نعاٌَ ز٥ٝطٞأٜكا ع٢ً 

ْؿظ غهٌ َٓش٢ٓ ايطًب يداؾع املعا٬َت َٛقشا ايع٬ق٘ 

( بني اؾاْبني . ٚبايتايٞ ٫ ع٬ق١ يطعس  ايطسدٜ٘املٛدب٘ ) 
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 ايؿا٥دٙ بايطًب ع٢ً ايٓكٛد بداؾع ايتشٛط . 

 ايٓكٛد بداؾع ايتشٛط يف اٯتٞ :  ٚبؿؿ١ عاَ٘ ميهٔ تًدٝـ قددات ايطًب ع٢ً

ٖٚٛ أِٖ تًو احملددات , ٚايع٬ق٘ بني ايدخٌ ايٓكدٟ ٚايطًب ايدخٌ :  .1

 .  طسدٜ٘ع٢ً ايٓكٛد بداؾع اٱستٝاط 

 . طسدٜ٘ , ٚايع٬ق٘ دزد١ عدّ ايتأند ايطا٥دٙ يف اجملتُع  .2

, دزد١ منٛ ٚتٓعِٝ ضٛم زأع املاٍ ٚنؿا٠٤ اؾٗاش املؿسيف  .3

 .  عهطٝ٘ٚايع٬ق٘ 

ايطًب  ٜٓدؿض, سٝح  طبٝع١ ايؿسد ٚايعسٚف ايٓؿطٝ٘ احملٝط٘ ب٘ .4

 ايتؿا٩ٍ .  ٜطٛدع٢ً ايٓكٛد بداؾع اٱستٝاط عٓدَا 

 :  داؾع املكازب٘ -3

َؿاق١ً ا٭ؾساد بني ٜٚكؿد نٝٓص بٗرا ايداؾع 

ْعرل اٱستؿاظ  ايعٛا٥د ٚايتهايٝـ املذلتب٘

بٓكٛدِٖ يف غهٌ ضا٥ٌ ٚبني تٛظٝـ ْكٛدِٖ يف 

بدا٥ٌ أخس٣ . تدز عًِٝٗ دخ٬ ) أزباح أٚ ؾٛا٥د ( 

َجٌ ا٭ضِٗ ٚايطٓدات . ٜعتدل نٝٓص أٚ َٔ أغاز 

ْعسا ٭ْ٘ ٜسبط ٖرا ايداؾع هلرا ايداؾع ٚمتٝص ب٘ , 

 . َع ضعس ايؿا٥دٙ بع٬ق١ عهطٝ٘ ) ضايب٘ ( 

ٚبؿؿ١ عاَ٘ ميهٔ تًدٝـ قددات ايطًب ع٢ً 

 ايٓكٛد بداؾع املكازب٘ يف اٯتٞ : 

 , ٙاحملدد ايس٥ٝطٞ ٚا٭ِٖ , ٚايع٬ق٘ بني ضعس ايؿا٥دٙ  ضعس ايؿا٥د ٖٛٚ

 .  عهطٝ٘ٚطًب ايٓكٛد ٭غساض املكازب٘ 

 ٘ٝاـدلٙ يد٣  شادت, نًُا  اـدلٙ ٚاضتكساز ا٭ضٛام ايٓكدٜ٘ ٚاملاي

قدزتِٗ ع٢ً ايتٛقع بٓذاح , ٚنًُا ناْت ظسٚف ٖرٙ  ٚشادتاملكازبني 

 ٢ً ْكٛد ٭غساض املكازب٘ . ايطًب ع انؿضنًُا  اضتكسازاا٭ضٛام أنجس 

 بني طٍٛ ؾذل٠ ايتٛقع ٚايطًب ع٢ً  طسدٜ٘, ٚايع٬ق٘  طٍٛ ؾذل٠ ايتٛقع

 ايٓكٛد بػسض املكازب٘ . 

 

 

 ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ٚؾكا يٓعس١ٜ نٝٓص ميهٔ ايتعبرل عٓٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

MS  +MP  +MT  =Md
  

 اـ٬ؾ٘ 
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 أٟ بؿٛز٠ أخس٣ : 

 

 

. بايسغِ َٔ  عهطٝ٘ٚبطعس ايؿا٥دٙ  طسدٜ٘عٝح تهٕٛ ع٬ق١ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد بايدخٌ 

ت٬يف ايٓعسٜ٘ ايهٝٓصٜ٘ يًعدٜد َٔ ا٭خطا٤ اييت ٚقعت بٗا ايٓعسٜ٘ ايه٬ضٝهٝ٘ إ٫ أْ٘ 

 ٚدٗت يًٓعسٜ٘ ايهٓصٜ٘ تتُجٌ باٯتٞ :  اْتكاداتٖٓاى أٜكا 

  . ٙمل ٜػرل نٝٓص يًتػرلات يف َطت٣ٛ ايدخٌ ايرٟ ٜ٪ثس ع٢ً ضعس ايؿا٥د 

  . ٘أٌُٖ ضعس ايؿا٥دٙ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد يٮغساض ا٭خس٣ غرل املكازب 

  . ٌٜٛمل تٛقح ايٓعسٜ٘ آثاز ايتػرل يطعس ايؿا٥دٙ يف ا٭دٌ ايط 

 

 ) ٍٛايٓعسٜ٘ اؿدٜج٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ) ؾٝػ١ ايطًب ع٢ً ا٭ؾ  

  َ٘املكد 

ْعسٜت٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد يف عاّ  Milton Friedman ًَٝتٕٛ ؾسٜدَإقّدّ 

. ٚع٢ً خ٬ف َٔ ضبكٛٙ َٔ اٱقتؿادٜني اعتدل ًَٝتٕٛ ؾسٜدَإ إٔ ايٓكٛد  1956

عٔ ٫ ىتًـ ٖٞ أسد املهْٛات ايبدًٜ٘ يًجسٚٙ . نُا اعتدل إٔ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد 

ملايٝ٘ أٚ املادٜ٘ ا٭خس٣ . ٚقد اعتُد ًَٝتٕٛ ؾسٜدَإ ايطًب ع٢ً أٟ ْٛع َٔ ا٭ؾٍٛ ا

, ؾذا٤ت  ْعس١ٜ ايطًب ع٢ً ا٭ؾٍٛيف ؾٝاغ١ ْعسٜت٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد , ع٢ً 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ َعاديت٘ يف ايطًب ع٢ً ايٓكٛد 

  ٍٛؾٝػ١ ْعس١ٜ ايطًب ع٢ً ا٭ؾ 

 (m   – 𝛑  ( )rm – re  )] rm – rd , yp [ F  =

  

 
 

 سٝح تسَص : 

  

 
                    دٙ ايٓكدٜ٘ . يًطًب ع٢ً ا٭زؾ :

yp : ًدخٌ ايدا٥ِ . ي                     

rm :  ايٓكٛد ضا٥ً٘ . يًعا٥د املتٛقع َٔ إبكا٤         

rb :  . يًعا٥د املتٛقع ع٢ً ايطٓدات                      

re :  . ِٗيًعا٥د املتٛقع ع٢ً ا٭ض                          

𝛑 :  . ملعدٍ ايتكدِ املتٛقع 
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  ٍٛتؿطرل ْعس١ٜ ايطًب ع٢ً ا٭ؾ 

بني ايدخٌ ) ٜكؿد ب٘ ايدخٌ ايدا٥ِ ( ٚايطًب  ع٬ق٘ طسدٜٜ٘س٣ ؾسٜدَإ إٔ ٖٓاى 

ع٢ً ايٓكٛد . ٚايدخٌ ايدا٥ِ ٖٛ َعٝاز يًجسٚٙ اضتشدث٘ ؾسٜدَإ ٚايرٟ ميجٌ ايعا٥د 

ايطٟٓٛ ع٢ً ايجسٚٙ املًُٛن٘ يًػدـ ممجً٘ يف : ) املدخسات + ايدخٌ اؿايٞ + 

ٕ ايطًب ع٢ً ايكُٝ٘ اؿايٝ٘ يًدخٍٛ املتٛقع٘ يف املطتكبٌ ( . نُا ٜس٣ ؾسٜدَإ أ

. ٚتتُجٌ ٖرٙ ايتهًؿ٘ يف ضعس ايؿا٥دٙ  مبطت٣ٛ تهًؿ١ اٱستؿاظ بايٓكٛد ٜتشددايٓكٛد 

َٚعدٍ اٱزتؿاع يف املطت٣ٛ ايعاّ يٮضعاز ايرٟ ٜ٪دٟ إىل ؾكدإ ايٓكٛد ؾص٤ َٔ 

ق١ُٝ  إزتؿاعتهًؿ١ اٱستؿاظ بايٓكٛد َٔ خ٬ٍ  شادتقٛتٗا ايػسا٥ٝ٘ . ٚبايتايٞ نًُا 

زغب١ ا٭ؾساد يف اٱستؿاظ بايٓكٛد ٚع٢ً ذيو  قًتني أٚ أسدُٖا , نًُا ٖرٜٔ ايعاًَ

 .  عهطٝ٘ؾإٕ ايع٬ق٘ بني تهًؿ١ اٱستؿاظ بايٓكٛد ٚايطًب عًٝٗا تعد ع٬ق٘ 

إزتؿاع ايعٛا٥د ع٢ً ايطٓدات ٚا٭ضِٗ ٚا٭ؾٍٛ ٚأخرلا ٜس٣ ؾسٜدَإ أْ٘ يف ساي١ 

إٕ ايؿسد ٜؿكٌ ٖرٙ ايبدا٥ٌ ع٢ً , ؾ ا٭خس٣ َكاز١ْ بايعا٥د َٔ اٱستؿاظ بايٓكٛد

َٔ طًب٘ ع٢ً ايٓكٛد , َٔ داْب آخس ٖٚٛ َا ٜعهظ ْطب١ ٜكًٌ اٱستؿاظ بايٓكٛد . مما 

َطت٣ٛ ا٭ضعاز  إزتؿاعايتكدِ اييت متجٌ قسٜب١ اٱستؿاظ بايٓكٛد ؾإذا تٛقع ايؿسد 

كٛد ايك٠ٛ ايػسا٥ٝ٘ يًٓكٛد ؾإْ٘ ضٝؿكٌ ايطًع ع٢ً ايٓ تٓاقـيف املطتكبٌ َٚٔ ثِ 

 ايطًب ع٢ً ايٓكٛد .  تٓاقـٖٚرا ٜعين 

 :  ث٬ث١ عٛاٌَإذٕ سطب ٖرا ايتؿطرل ٜتٛقـ ايطًب ع٢ً ايٓكٛد ع٢ً 

 . طسدٜ٘ ٚايع٬ق٘ بٝٓ٘ ٚايطًب ع٢ً ايٓكٛد  ايدخٌ ايدا٥ِ (1

) ا٭ضِٗ ٚايطٓدات ( ٚايع٬ق٘ بٝٓٗا ٚايطًب ع٢ً ايٓكٛد  أضعاز ا٭ؾٍٛ ايبدًٜ٘ (2

 .  عهطٝ٘

ْتٝذ١ يًؿسف َٓٗا ع٢ً املعا٬َت ٚايع٬ق٘ بٝٓٗا  َٔ ايٓكٛداٱغباع املتشكل  (3

 .  عهطٝ٘ٚايطًب ع٢ً ايٓكٛد 
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 احملاقسٙ ايسابع١ عػس / قكاٜا َعاؾسٙ هلا ؾ١ً بايبٓٛى 

 

 * املكدَ٘ 

ضٛف ٜتِ يف ٖرٙ احملاقسٙ ا٭خرلٙ َٔ ٖرا ايؿؿٌ , اضتعساض قكٝتإ َٔ ايككاٜا 

املعاؾسٙ ٚاييت ٜطٛد اٱعتكاد بأْ٘ هلُا ؾ١ً نبرلٙ مبٛقٛع ايبٓٛى بهاؾ١ أْٛاعٗا . 

ؾأسد ٖرٙ ايككاٜا هلا أثس إهابٞ ع٢ً ايبٓٛى ٚمتجٌ ْٛع َٔ ايؿسف اييت َٔ غأْٗا 

يف سني إٔ ايككٝ٘ ا٭خس٣ , متجٌ َؿدز تٗدٜدات تعصٜص َسنص ق٠ٛ ٖرٙ ايبٓٛى . 

َٔ غأْٗا إٔ ت٪دٟ إىل إقعاف َسنص ٖرٙ ايبٓٛى . ٚتتُجٌ ٖاتإ ايككٝتإ يف اٯتٞ 

 : 

 قك١ٝ ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ .  .1

 قك١ٝ غطٌٝ ا٭َٛاٍ .  .2

 ؾُٝا ًٜٞ ضٝتِ اضتعساض يهٌ ٚاسدٙ َُٓٗا بػ٧ َٔ ايتؿؿٌٝ . 

 ؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ قك١ٝ ايتكٓٝ٘ املأ٫ٚ : 

غٗد ايعامل يف َسس١ً َا بعد اؿس  ايعاملٝ٘ ايجاْٝ٘ تطٛزات سازل٘ يف فاٍ ثٛز٠ 

( ٚاييت نإ هلا أثسا نبرلا ع٢ً أدا٤ ايكطاع املايٞ بؿؿ١  ITCاملعًَٛات ٚاٱتؿا٫ت ) 

عاَ٘ , ٚع٢ً أدا٤ ايبٓٛى ) ايكطاع املؿسيف ( يف مجٝع دٍٚ ايعامل , بؿؿ١ خاؾ٘ . ٚضٛف 

ٜتِ يف ٖرا اؾص٤ اؿدٜح عٔ ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ َٔ خ٬ٍ املٛاقٝع ايؿسعٝ٘ 

 ايتايٝ٘ : 

 ؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘  ايتطٛزات ايتازىٝ٘ يًتكٓٝ٘ امل 

تكطِٝ املساسٌ اييت َست بٗا تطٛزات ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ إىل بؿؿ١ عاَ٘ ميهٔ 

 , ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  تازىٝ٘ َتبآٜ٘ ث٬ث١ َساسٌ

 اضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف قبط سطابات ايع٤٬ُ ٚايؿسٚع  املسسً٘ ا٭ٚىل : .أ 
اـُطٝٓٝات ٚإىل أٚاخس ٖرٙ املسسً٘ باٱضتدداّ احملدٚد يًتكٓٝ٘ , ٚمتتد َٔ تتُٝص 

سٝح غٗدت ٖرٙ املسسً٘ ايتطٛزات ايتايٝ٘ يف فاٍ َٔ ايكسٕ املاقٞ ,  ايطتٝٓٝات

  ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ :

  اٯ٫ت اؿاضب٘ ( . اضتدداّ اؿاضبات ( 

  ٙسكا إىل اضتدداّ أدٗص٠ ٚاييت تطٛزت ٫اضتدداّ أدٗص٠ اؿاضٛ  ايهبرل

 ( .  PCاؿاضٛ  ايػدؿٝ٘ ) 

 اضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف تكدِٜ اـدَات املؿسؾٝ٘ يًع٤٬ُ  املسسً٘ ايجاْٝ٘ : .  
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ٖرٙ  متٝصت. ٚقد أٚا٥ٌ ايطبعٝٓٝات ٚإىل أٚا٥ٌ ايكسٕ اؿايٞ متتد ٖرٙ املسسً٘ َٔ 

ٚاييت غٗدت املسسً٘ بتطازع َعد٫ت اضتدداّ َٓذصات ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ 

 ايتطٛزات ايتايٝ٘ : 

  ٞتكدِٜ خدَات أدٗص٠ ايؿساف اٯي (ATM  . ) 

  تكدِٜ اـدَات بٓعاّ ْكاط ايبٝع (POS  . ) 

  ٘ٝبطاقات ايدؾع , ايبطاقات اٱ٥تُاْٝ٘ , تٛؾرل ايبطاقات ايبٓهٝ٘ ايرن (

 بطاقات ايؿسف ايػٗسٟ ( . 

  ٘ٝاملٛقع املعًَٛاتٞ تٛؾرل كتًـ أْٛاع املٛاقع اٱيهذلْٚٝ٘ املؿسؾ (

Informational  ٞاملٛقع اٱتؿاي ,Communicative  ٞاملٛقع ايتبادي ,

Transactional  . ) 

 اضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف عًُٝات ايتػبٝو ) ايسبط (  املسسً٘ ايجايج٘ : .ز 
ٖرٙ املسسً٘  متٝصتٚقد أٚا٥ٌ ايكسٕ اؿايٞ ٚإىل َٜٛٓا ٖرا . متتد ٖرٙ املسسً٘ َٔ 

بتك١ٜٛ ٚتعصٜص ع٬قات ايذلابط ٚايتػابو بني ايبٓٛى ٚا٭طساف ذات ايع٬ق٘ بٗا , 

ًٞ أٚ ايؿعٝد ا٭قًُٝٞ ضٛا٤ ع٢ً املطت٣ٛ ا٭ؾكٞ أٚ ايسأضٞ . ٚضٛا٤ ع٢ً ايؿعٝد احمل

  ٚؾُٝا ًٜٞ ٚؾـ ٭ِٖ تطٛزات ٖرٙ املسسً٘ :أٚ ايؿعٝد ايدٚيٞ . 

  ٍاضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف ع١ًُٝ ايسبط بني ايبٓٛى ؾُٝا بعكٗا , خؿٛؾا يف فا

 ( .  SWIFTايتش٬ٜٛت املايٝ٘ ) ْعاّ ايـ 

 ٍاضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف ع١ًُٝ ايسبط بني ايبٓٛى َٚ٪ضطات ايدٚي٘ يف فا 

 ضداد املدؾٛعات ٚايؿٛاترل ) اؿهَٛ٘ اٱيهذلْٚٝ٘ ( . 

  ٘اضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف ع١ًُٝ ايسبط بني ايبٓٛى ٚايبٓو املسنصٟ ) املكاؾ

 اٱيهذلْٚٝ٘ ( . 

  ( ٘ٝاضتدداّ ايتكٓٝ٘ يف ع١ًُٝ ايسبط بني ايبٓٛى ٚا٭ضٛام املايٝ٘ ايعامل

 ايبٛزؾات ( . 

٬ث٘ ٖٞ بًٛؽ َسس١ً ايؿرلؾ٘ اٱيهذلْٚٝ٘ ٚايبٓٛى هلرٙ املساسٌ ايج احملؿً٘ ايٓٗا٥ٝ٘) 

 اٱؾذلاقٝ٘ ( 

  َ٘ٚػه٬تٗا . َصاٜا اضتدداّ ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج 

 َصاٜا اضتدداّ ايبٓٛى يًتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ يف اٯتٞ : بؿؿ١ عاَ٘ , ميهٔ سؿس 

  عٔ طسٜل ؽؿٝض تهايٝـ املعا٬َت املؿسؾٝ٘ ) زؾع ايهؿا٤ٙ ايتػػًٝٝ٘ يًبٓٛى

ايٛؾس يف اضتدداّ ايعٓؿس ايبػسٟ ٚايعًُٝات ايٛزقٝ٘ ٚتكًٌٝ أخطا٤ ايعٌُ 

 ايٝدٟٚ ٚايٛؾس يف ايصَٔ ايرٟ تطتػسق٘ املعا٬َت ( . 

  اؿؿ٘ يف ايطٛم املؿسؾٝ٘ ٚدر  ايع٤٬ُ / ايصبا٥ٔ ( عٔ طسٜل شٜاد٠ ايؿسف (

 ٚخدَات َايٝ٘ ددٜدٙ .  تكدِٜ َٓتذات َايٝ٘ ددٜدٙ
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  ٙعٔ طسٜل اضتدداّ تطبٝكات ْعِ املعًَٛات اٱدازٜ٘ . تطٜٛس ٚتٓؿٝر ْعِ اٱداز 

  عٔ طسٜل أدٗص٠ ايؿساف اٯيٞ ْٚكاط ايبٝع . اٱْتػاز اؾػسايف 

ؾُٝهٔ سؿسٖا أَا عٔ املػه٬ت ذات ايؿً٘ بإضتدداّ ايبٓٛى يًتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ , 

 يف ا٭غهاٍ ايتايٝ٘ : 

  . ايتهايٝـ ايباٖع٘ يًشؿٍٛ ع٢ً أدٗص٠ َٚعدات ايتكٓٝ٘ ٚايدلفٝات 

  املػه٬ت املتعًك٘ بايتطٛزات املتطازع٘ يف فاٍ ايتكٓٝ٘ املؿسؾٝ٘ اؿدٜج٘ ٚاييت

 تهٕٛ سًٛهلا بأٜدٟ غايبا املتدؿؿني َٔ ايؿٓٝني يف فاٍ ايتكٓٝ٘ . 

 إخذلام ْعِ ٚغبهات ايبٓٛى َٔ قبٌ ا٭ؾساد ٚايعؿابات املداطس املتعًك٘ ب

 املتدؿؿ٘ يف عًُٝات ايططٛ ع٢ً َٛاقع ايبٓٛى . 

  املػه٬ت بطبب تتعدد ثكاؾات املٛظؿني داخٌ ايبٓو ايٛاسد ) نايؿساعات بني ؾ١٦

 املؿسؾٝني ٚؾ١٦ ايتكٓٝني داخٌ امل٪ضط٘ ايٛاسدٙ ( . 

 ٝؿدٜج٘ يف عًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ .٘ اإَها١ْٝ اضتػ٬ٍ ٚضا٥ٌ ايتكٓٝ٘ املؿسؾ 

 ثاْٝا : قك١ٝ غطٌٝ ا٭َٛاٍ 

 تعسٜـ غطٌٝ ا٭َٛاٍ :  .أ 

ع١ًُٝ أٚ َا ٜعسف أٜكا بتبٝٝض ا٭َٛاٍ ٖٛ  Money Launderingغطٌٝ ا٭َٛاٍ 

. ٖٚٓاى فُٛع٘ َٔ  إقؿا٤ املػسٚعٝ٘ ع٢ً ا٭َٛاٍ املتأتٝ٘ َٔ َؿادز غرل َػسٚع٘

  ْرنس َٓٗا :ايتعازٜـ ايعاَ٘ يعاٖس٠ غطٌٝ ا٭َٛاٍ , 

  ؿدز اؿؿٍٛ عًٝٗا ازتها  دسمي٘ أٚ ْكًٗا َع ايعًِ بإٔ َ ؼٌٜٛ ا٭َٛاٍع١ًُٝ 

  يٮَٛاٍ أٚ بكؿد َطاعد٠  إخؿا٤ أٚ متٜٛ٘ املؿدز غرل املػسٚعأٟ ؾعٌ ٜٗدف إىل

 ؾ٬ت َٔ ايعكٛب٘ . أٟ غدـ َتٛزط يف ٖرا ايٓٛع َٔ اؾسا٥ِ يٲ

 ٍأٚ َؿدزٖا أٚ َهاْٗا أٚ طسٜك١ ايتؿسف بٗا أٚ  إخؿا٤ أٚ متٜٛ٘ سكٝك١ ا٭َٛا

سسنتٗا أٚ اؿكٛم املتعًك٘ بٗا أٚ ًَهٝتٗا , َع ايعًِ بأْٗا َطتُدٙ َٔ دسمي١ 

 أٚ َٔ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ اٱغذلاى يف ٖرٙ اؾسمي٘ . 

  ( ٞقّدزت فُٛع١ ايعٌُ املايFATF َٛسذِ ا٭ ) بًٕٝٛ د٫ٚز  300اٍ املػطٛي٘ بـ

 ضٜٓٛا . 

  ٚٚؾكا يتكدٜس ٚشاز٠ اـازدٝ٘ ا٭َسٜهٝ٘ ؾإٕ سذِ ا٭َٛاٍ املػطٛي٘ يف ايعامل

 بًٕٝٛ د٫ٚز ضٜٓٛا .  500ٜؿٌ إىل 

  يف سني ٜكدز خبرل دٚيٞ يف فاٍ اؾسمي٘ املٓعُ٘ يف آضٝا , إٔ َبايؼ َا بني

 بًٕٝٛ د٫ٚز َٔ ا٭َٛاٍ ايكرزٙ ٜتِ تبٝٝكٗا ضٜٓٛا .  400إىل  300
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 . املددزات 

 . ايطسق٘ َٔ املاٍ ايعاّ أٚ اـاف 

 . ٞاٱستٝاٍ ٚاٱخت٬ع املاي 

 . ٘ػاز٠ ا٭ضًش 

 . تٗسٜب ايطًع 

 . ٞايتٗس  ايكسٜيب أٚ اؾُسن 

 . ٙٛايسغ 

 . ٟايتطذل ٚايػؼ ايتذاز 

 . كايؿ١ ايٓعاّ املؿسيف 

 . ٜ٘بٝع ا٭عكا٤ ايبػس 

 . ْْ٘ٝٛاهلذسٙ غرل ايكا 

 . ايكُاز 

 . ٙايدعاز 

 . ٘ٝاؾسا٥ِ ايب٦ٝ  

  ؾُٝا ًٜٞ ْكدّ أَجً٘ يٮْػط٘ ذات ايع٬ق٘ بعاٖس٠ غطٌٝ ا٭َٛاٍ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َساسٌ عًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ  .  

َتتابع٘ ميهٔ ٚؾؿٗا ع٢ً  بج٬ث١ َساسٌع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ متس عًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ 

 ايٓشٛ ايتايٞ : 

 

 

 

 َسس١ً اٱبداع :  .1

  . دين ايعا٥د ) املتشؿ٬ت ( َٔ ازتها  اؾسمي٘ َجٌ بٝع املددزات 

  . نُٝات نبرلٙ َٔ ايٓكد ٚقد ٜهٕٛ َٔ قُٓٗا ايػٝهات ٚبطاقات ايدؾع 

  ) ٞتبدأ ع١ًُٝ إدخاهلا يف اؿطابات بايبٓٛى َباغسٙ ) ْكد ٜٛدع يف سطا  غدؿ

 أٚ بؿٛزٙ غرل َباغسٙ ) تٛدع ع٢ً غهٌ َعادٕ مثٝٓ٘ أٚ غٝهات ضٝاسٝ٘ ... إخل ( . 

 اغسٙ يًدازز . ػُٝع ا٭َٛاٍ خازز َٓطك١ ؼؿًٝٗا ٚؼًٜٛٗا َب 

 اٱٜداع أٚ اٱس٬ٍ 

PLACEMENT 

 ايدَر أٚ اـًط 

INTEGRATION  

 ايتػطٝ٘ أٚ اٱخؿا٤ 

LAYERING  



[81] 
 

 د. عصام الليثي   النقود والبنوك 

 يؿعٛب١ انتػاؾٗا .  خطٛزٙاملساسٌ  أنجسٚتعتدل ٖرٙ املسسً٘ َٔ 

 َسس١ً ايتػطٝ٘ أٚ اٱخؿا٤ :  .2

  . قاٚي١ إخؿا٤ ع٬ق١ ا٭َٛاٍ مبؿدزٖا 

  . ٘اٱٜٗاّ بإٔ املاٍ َتأتٞ َٔ َؿادز َػسٚع 

  . اضتدداّ عًُٝات ػازٜ٘ َٚايٝ٘ َتداخً٘ َٚػذلن٘ ٚبايػ١ ايتعكٝد 

  ايكٝاّ بعٌُ عكٛد ػازٜ٘ داخًٝ٘ ٚخازدٝ٘ ٚاتؿاقٝات قاْْٛٝ٘ َعكدٙ َع

 أطساف َتعددٙ. 

  . ٍإعاق١ دٗات ايتشكٝل ٚإْؿاذ ايكإْٛ َٔ تتبع َٚعسؾ١ َؿادز ٖرٙ ا٭َٛا 

 َسس١ً ايدَر أٚ اـًط :  .3

  . ) ٘ٝدَر ا٭َٛاٍ بأْػط١ اٱقتؿاد ايعاَ٘ ) ايػسع 

  املساسٌ اـطسٙ ع٢ً اٱقتؿاد َٔ . 

  . ٜ٘ٝؿعب انتػاؾٗا َٔ قبٌ اؾٗات ا٭َٓٝ٘ ٚاٱغساؾ 

  . ٘احملؿً٘ ايٓٗا٥ٝ٘ ٱزتها  اؾسمي 

  . ٘خ٬هلا ٜتِ تهساز ازتها  اؾسمي َٔ 

  . ٘متتد آثازٖا ايطًبٝ٘ إىل كتًـ ْٛاسٞ ٚفا٫ت اؿٝا٠ يف ايدٚي 

 طسم ٚأضايٝب غطٌٝ ا٭َٛاٍ  .ز 

 ميهٔ سؿس طسم ٚأضايٝب غطٌٝ ا٭َٛاٍ يف اٯتٞ : 

  : ايذلنٝب 

  . اٱٜداع يف سطابات َتؿسق٘ يتذُع يف سطا  َٛسد 

  تكطِٝ املبايؼ ايكدُ٘ املتشؿً٘ َٔ ممازض١ ا٭ْػط٘ اٱدساَٝ٘ ) إىل

 َبايؼ ؾػرلٙ ( َٚٔ ثِ ٜعاد ػُٝعٗا . 

   إدسا٤ عد٠ عًُٝات إٜداع خ٬ٍ ايّٝٛ ايٛاسد يف اؿطا . 

  . قٝاّ عدد َٔ ا٭ؾساد بتهساز اٱٜداع ايٓكدٟ يف سطا  ٚاسد 

  : ٪ايتٛاط 

دٕٚ  بتطٌٗٝ قبٍٛ اٱٜداعاتقٝاّ َٛظؿٞ ايبٓٛى أٚ أٟ َٔ امل٪ضطات املايٝ٘ 

تطبٝل اٱدسا٤ات ٚايكٛابط املٓعُ٘ يريو َجٌ ايتبًٝؼ عٔ ايعًُٝات املػبٖٛ٘ أٚ 

تًو اييت تبدٚ غرل طبٝعٝ٘ أٚ عدّ تعب١٦ مناذز ايتشٌٜٛ ٚاٱٜداع أٚ منٛذز ايتبًٝؼ 

 بػهٌ ناٌَ ٚعدّ تطبٝل َبدأ اعسف عًُٝو . 
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  : ايتٗسٜب 

ايٓادزٙ إىل خازز ايب٬د بؿٛزٙ غرل ْكٌ ا٭َٛاٍ ايٓكدٜ٘ أٚ املعادٕ ايجُٝٓ٘ ٚايطًع 

يٝتِ إٜداعٗا يف ايٓعاّ اٱقتؿادٟ يف بًد آخس , ضٛا٤ يًكٝاّ بع١ًُٝ  قاْْٛٝ٘

ايتػطٝ٘ أٚ نُسس١ً دَر ْٗا٥ٝ٘ . نُا ميهٔ إعاد٠ اضتدداَٗا يف تهساز ممازض١ 

ايٓػاط اٱدساَٞ , ٚتتِ عًُٝات ايتٗسٜب بٛاضط١ ايطا٥سات ٚايطٝازات ٚايٓكٌ 

 طاؾسٜٔ عدل غسنات ايػشٔ ٚايدلٜد ٚعدل اؿدٚد ايدلٜ٘ . َع امل

  : ٘ٗايػسنات ايُٖٛٝ٘ أٚ غسنات ايٛاد 

تهٜٛٔ غسنات ٖٚٛ َا ٜط٢ُ بايتُجٌٝ املدايـ يًشكٝك٘ , ٚذيو عٔ طسٜل 

. يف سني تهٕٛ مجٝع  ُٖٚٝ٘ ٱظٗاز إٔ ا٭َٛاٍ املٛدع٘ َتأتٝ٘ َٔ ْػاط ايػسن٘

ت َج٬ . ٚقد ٜهٕٛ هلا َهاتب َٚٛظؿني ٚسطابات أَٛاهلا ْاػ٘ عٔ ػاز٠ املددزا

.نُا ميهٔ تأضٝظ غسنات تصاٍٚ ْػاط ػازٟ َا ) غايبا ٜؿعب تكدٜس ايدخٌ 

 ايٓاتر َٓ٘ ( نٛاد١ٗ يًتػطٝ٘ ع٢ً ا٭عُاٍ غرل ايػسعٝ٘ . 

 املداطس ٚاٯثاز ايٓامج٘ عٔ ممازض١ عًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ  .د 

 تٞ : ميهٔ سؿس ٖرٙ املداطس ٚاٯثاز يف اٯ

  . ٘إهاد نٝإ َؿسيف ٖصٌٜ قا٥ِ ع٢ً أَٛاٍ َتأتٝ٘ َٔ َؿادز غرل َػسٚع 

  إعطا٤ ايؿسؾ٘ يًُذسَني ٚاؿسٜ٘ ملصاٚي١ أعُاهلِ اٱدساَٝ٘ ٚاٱضتُتاع

 بايعا٥دات غرل ايػسعٝ٘ . 

  . ٌُتؿػٞ ظٛاٖس ايؿطاد ا٭خ٬قٞ ٚاٱدازٟ يف كتًـ قطاعات ايع 

  كاطس ايتأثرل املباغس أٚ غرل املباغس ع٢ً اؾٗاش اؿهَٛٞ ْٚؿٛذ ايعٓاؾس

 اٱدساَٝ٘ ؾٝ٘ ) املاؾٝا ٚفُٛعات ايكػط ( . 

  ِتدٖٛز ايٛقع اٱقتؿادٟ َٔ دسا٤ ايطُع٘ ايط٦ٝ٘ املستبط٘ مبُازض١ اؾسا٥

 املستبط٘ بعًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ . 

 ُاز ايداخًٞ أٚ اـازدٞ ٚأثسٙ ع٢ً اٯثاز املباغسٙ ع٢ً كتًـ فا٫ت اٱضتج

 ايعًُ٘ ٚايدخٌ ٚايتكدِ . 

  . ٜتطبب يف إسداخ ايبطاي٘ َٔ دسا٤ ايتٗس  ايكسٜيب 

  . ود َٔ ؾسف ايتٓاؾظ ايػسٜـ ع٢ً ايدخٍٛ يف املػازٜع 

  غٝٛع كتًـ أْٛاع اؾسا٥ِ يف اجملتُع , مما ٜتطبب يف شعصع١ ا٭َٔ ٚاٱضتكساز

 بػهٌ عاّ . 
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 د. عصام الليثي   النقود والبنوك 

 عًُٝات غطٌٝ ا٭َٛاٍ  ٖـ. َهاؾش١

  : ٜ٘دٚز ايبٓٛى املسنص 

  . ٘إؾداز ايتعًُٝات املٓعُ٘ يؿتح ٚتػػٌٝ اؿطابات بأْٛاعٗا املدتًؿ 

  . إؾداز ايكٛاعد اـاؾ٘ مبهاؾش١ غطٌ ا٭َٛاٍ يًبٓٛى 

  . إيصاّ ايبٓٛى بايتبًٝؼ عٔ ايعًُٝات املػتب٘ بٗا 

  . ايتٓطٝل ٚايتعإٚ املطتُس بني امل٪ضطات املايٝ٘ ٚكتًـ ايكطاعات 

 ؾتح اؿطابات غرل املكُٝ٘ .  َٓع 

 ممازض١ ا٭عُاٍ املؿسؾٝ٘ بدٕٚ تسخٝـ .  َٓع 

  . تٓعِٝ سسن١ ايٓكد ايداخٌ ٚاـازز 

  . ُ٘ٝسعس ؾتح اؿطابات فٗٛي١ اهلٜٛ٘ أٚ ايسق 

  . ٍتٓبٝ٘ ايبٓٛى عٔ كاطس غطٌٝ ا٭َٛا 

  . ٍعكد ايٓدٚات املتدؿؿ٘ يًُؿسؾٝني يًتعسٜـ مبداطس غطٌٝ ا٭َٛا 

  . ٘ٝعكد ايدٚزات ايتدزٜبٝ٘ ملٓطٛبٞ ايكطاعات ا٭َٓٝ٘ ٚايتشكٝكٝ٘ ٚايككا٥ 

  . ٍإْػا٤ غعب١ كتؿ٘ ملهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛا 

 

  : ٜ٘دٚز ايبٓٛى ايتذاز 

  ٘ٝاملتعًك٘ مبهاؾش١ غطٌٝ ا٭َٛاٍ تطبٝل ايتعًُٝات ايؿادزٙ َٔ ا٭دٗصٙ اٱغساؾ 

  ايتكٝد بتٓؿٝر ايتعا٬َت املايٝ٘ ٚؾل َا دا٤ بديٌٝ إدسا٤ات ايعٌُ يدٜٗا ٚايتأند

 َٔ سطٔ تٓؿٝر ٚضرل تًو اٱدسا٤ات . 

  . تكٝد مجٝع ايعاًَني بايطًٛى املٗين اؿطٓ٘ ٚػٓب ايٛقٛع يف ايػبٗات 

  . برٍ اؾٗٛد املكاعؿ٘ يف فاٍ اختٝاز املٛظؿني ٚتهجٝـ دٗٛد ايتدزٜب 

  . ايتٛعٝ٘ مبدتًـ اجملا٫ت ٚؾُٝع غسا٥ح املتعاًَني 

  َٚعسؾ١ ايعٌُٝ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل َعًَٛات ٚبٝاْات غدؿٝ٘ عٓد ؾتح اؿطابات أ

 عٓد تٓؿٝر عًُٝات َايٝ٘ . 

 ًُٝات املايٝ٘ يؿذلٙ ٫ تكٌ عٔ سؿغ ايطذ٬ت اـاؾ٘ بايع٤٬ُ َٚطتٓدات ايع

 عػس ضٓٛات . 

  . ُٖ٘ٝٚ عدّ ايطُاح بؿتح سطابات زقُٝ٘ ) فٗٛي١ اهلٜٛ٘ ( أٚ بأزلا٤ 

  َٚتابع١ تعا٬َت ايع٤٬ُ املايٝ٘ ٚايتشسٟ عٔ ا٭عُاٍ اييت تبدٚ غرل طبٝعٝ٘ أ

 َػهٛى ؾٝٗا يٝتِ ايتبًٝؼ عٓٗا . 

 ٚ ٘ٝا٭َٓٝ٘ ٚايتشكٝكٝ٘ . ايتعإٚ ايتاّ َع ايطًطات اٱغساؾٝ٘ املاي 




