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 المقدمة
٬ف٨ جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝؾسو١٬ دحٝنأإ١ جٳٙسوأحؿ٪ ؤ١ سًأ٬٧ف ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ       

٧ج٠ٝس٧لًر ٧سنظ٬َ اٙح٠س٦ح ١٠ ؤ٥ٟ ف٧جٖؿ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٖأ٫ جٝأؿ٧    
دنٜ  ُحٟ ٧جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧جٝؿ٧  جِٝفد٬ر دنٜ  ؾحه جٝس٫ ٬ِس٠ؿ جٙسوحؿ٥ح ُٞأ٩ جٝدسأف٧     

١٠ ٠فؿ٧ؿ جٙسوحؿ٪ ٜد٬ف ٩ُٞ ٠لس٨٧ ٜحٖر جًٝٚحُحز جٱ٢سحظ٬ر ؿجؾ  جٝأؿ٧   ٧ـٝٛ ٠ٝح سػ٤ٚٚ 
دحُسدحف٥ح ٢٠ًًٞٚح ؤلحل٬ًح ٝق٬حؿذ جًٝحٙر جٱ٢سحظ٬ر ١٠ ٢حػ٬ر ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٖأ٫ ٠ِحٝظأر ٠نأٜٴز    

 جٝٗٚف ٧جٝدًحٝر ٧جٝس٬ٞٚ  ١٠ ؤُدحء سؿ٧٥ف ؤلِحف جٝدسف٧ .

جؾٞأر ٠أ١ ج٠ٝئللأحز    ٖحٙسوحؿ ؤ٪ ؿ٧ٝر ٬يٟ ٫ٖ جٯلحك ٠ظ٧٠ُر ٠سنأحدٜر ٠٧سؿ 
٧ج٢٠ٝنأز جِٝح٠ٞر ي١٠ ٠ظحٳز ج٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ ج٠ٝؾسٞٗأر ػ٬أش س٢نأإ دأ١٬ ج٢٠ٝنأأز      
٧ج٠ٝئللحز ُٴٙحز ٠س٧٢ُر ٫ٖ اًحف ج٠ِٝ  ج٠ٝنسفٛ  ٧٥٧ ٠ح ٬ظِ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  

٩ ٧ج٠ٝس٧لًر سِٞخ ؿ٧فًج ؤلحل٬ًح ٠٦٠٧ًح ٫ٖ جٙسوحؿ سٞٛ جٝؿ٧  ٢ٌفًج ٠ٝح س٠سحق د٤ ١٠ جٝٚؿفذ ُٞ
جٝسِفٕ ٩ُٞ ؤػ٧ج  جٝل٧٘ ٧ا٢سحض لَٞ ٧ؾؿ٠حز سِؿ د٠صحدر ج٠ٝؿؾٴز ٱ٢سحض لَٞ ؤؾف٨ ٦ٝ٧ـ٣ 
جٯلدحخ ٬ٓ٧ف٥ح ؤ٧ٝز ؿ٧  ٜص٬فذ ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ج٥س٠ح٠ًح ٠سقج٬ؿًج ٧ٙؿ٠ز ٦ٝح ج١٧ِٝ ٧ج٠ٝلأحُؿذ  

 د٠ؾسٕٞ جٝلد  ٧جٱ٠ٜح٢حز ج٠ٝسحػر ٝؿ٨ سٞٛ جٝؿ٧ .

فذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ سِؿ ٙحُؿذ ػ٬ٚ٬ٚر ٬٦ٜٞٝ  ٦ٝ٧ـ٣ جٯ٬٠٥ر جٜٝد٬فذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔ
جٝو٢ح٫ُ ٯ٪ ؿ٧ٝر ٧ؿُح٠ر ؤلحل٬ر ٳ ١ٜ٠٬ جٳلس٢ٔحء ٦٢ُح ٝسًأ٬٧ف جًٝٚحُأحز جٝوأ٢ح٬ُر    

 ٧جٝقفجُر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٧جٝل٬حػ٬ر ٠٠ح ٬ظ٦ِٞح ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر ؤ٬٧ٝ٧حز ج٥س٠حٟ سٞٛ جٝؿ٧ .

سًَ ج٠ٝنأف٧ُحز  ٬٧إس٫ ٥ـج جٳ٥س٠حٟ ٢س٬ظر ٧٦ٌٝف جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ ٟٝ سلأ 
جٜٝدف٨ جٝسِح٠  ٦ِ٠ح ؤ٧ ا٬ظحؿ ػ٧ٞ  ٢حظػر ٦ٝح  ٬يحٕ ٩ٞٓ ـٝٛ ا٠٬ح١ جٜٝص٬ف ٠أ١ جٯٖأفجؿ   
٧ٜـٝٛ جٝػ٠٧ٜحز ٫ٖ ج٧ٝٙز جٝػحيف دإ٬٠٥ر ؿ٧ف سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز ٜحٖأر ٠ظأحٳز جٝس٬٠٢أر     
جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٩ُٞ٧ ٜحٖر جٯوِؿذ  ٜـٝٛ ؤ٧ٝز جٜٝص٬أف ٠أ١ ج٠ٌ٢٠ٝأحز جٝؿ٬ٝ٧أر     

وور ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ج٥س٠ح٠ًح ٜد٬فًج د٦ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٧ؤ٧ٝز ج٢ِٝح٬أر د٬ٞ٠ِأر سإ٬ٞ٬٥أر    ج٠ٝسؾ
٧س٬ٞ٬٧٠ر ٧س٬٠٢س٤ ٠٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ ؿَٖ ُظٞر جٙسوحؿ ؤ٪ ؿ٧ٝر ا٩ٝ جٯ٠حٟ ٧٥٧ ٠ح سود٧ ا٤٬ٝ ؤٓٞأخ  

 سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز.
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١٠٧ ؤظ  جٳلسٗحؿذ ١٠ جٝؾدفجز ٧جٝس٧ًف جٝػحو  ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬أر ٖأ٫   
ًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٧جٝسفجظَ جٜٝد٬ف ٦ٝـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬أر جِٝأفج٘ ؾو٧وأًح دِأؿ     ٥ـج ج

٠٧ح سٴ٣ ١٠ ؤػؿجش ُلٜف٬ر ٧ُأؿٟ جلأسٚفجف ؤ٢٠أ٫     2003جٳػسٴ  جٯ٠ف٫ٜ٬ جٝٔحنٟ ُحٟ 
٧٦ٌ٧ف د٬ثر ًحفؿذ ٝٴلسص٠حف ل٧جء ٜح١ جلسص٠حف فئ٧ك ؤ٧٠ج  ٬٢ً٧ر ؤٟ ؾحفظ٬أر ٧ا٠ٜح٬٢أر   

دِؿ جٝؾ٧ى ٫ٖ سٗحو٬  ٠ح٬٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   جٳلسٗحؿذ ١٠ سٞٛ جٝسظحفخ
٧ؿ٧ف جٝد٢ٛ ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٫ٖ س٦ٞ٬٧٠ح ٧دحؾسٴٕ ؤ٧٢جٍ سٞٛ ج٠ٝوحفٕ ٧س٧ظ٦حس٦ح جٳٙسوحؿ٬ر 
٧جٯ٬ؿ٧ٝظ٬ر ٧ؾحور دِؿ ٥ظفذ ؤٓٞخ ج٧ِٚٝ  ٧ج٠ٜٝٗف١٬ ٧جٳٙسوحؿ١٬٬ جِٝفج١٬٬ٙ ا٩ٝ جٝؾأحفض  

فجظَ ٠ِؿ  ج٧٠٢ٝ ٫ٖ ٥ـج جًٝٚحٍ دنٜ  ٠ٞٗز ٢ٌٞٝف ٯلأدحخ  ٧ٙٞر جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ جٝؿ٧ٝر ٧ٜـٝٛ س
ٜص٬فذ ل٬سٟ جٝسًف٘ ا٦٬ٝح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر  ٧ٜـٝٛ ؿ٧ف ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝؿ٬ٝ٧ر جٝؿج٠ُأر ٠ٞٝنأحف٬َ   
جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٧سإص٬ف٠٥ح ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  ٧ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ د٠ؾسٕٞ جسظح٥حس٦ح لأ٧جء  

د٧٢ٛ الٴ٬٠ر ٧جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٠ِٝ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ  ٜح٢ز د٧٢ٛ سظحف٬ر ؤٟ د٧٢ٛ ٠سؾوور ؤٟ
 ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬.

 أ١ُٖٝ ايدزاض١ :

س٢دَ ؤ٬٠٥ر ؿفجلر ٧جَٙ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬أر جِٝأفج٘   
٧ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ٞر ٩ُٞ ؤفجي٫ جٝؿ٧ٝس١٬ ٫ٖ ـٝأٛ جٝس٬٧٠أ  ٠أ١    

وحؿ جٝؿ٧ٝس١٬ ٧جٝؿ٧ف جٜٝد٬ف جٝـ٪ س٧ٟٚ د٤ جٝد٧٢ٛ ٖأ٫ ؿُأٟ ٥أـج    ؤ٬٠٥ر سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ جٙس
جًٝٚحٍ ٧دحٝسح٫ٝ ؿَٖ ُظٞر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧جٝػؿ ١٠ ٠لس٨٧ جٝدًحٝر ج٠ٝفسٗأَ  
٧جٝس٬ٞٚ  ١٠ ػؿذ جٝٗٚف جٝـ٪ س٬ِن٤ ؤُؿجؿ ٜد٬فذ ١٠ ٧٠ج٫٢ً جٝؿ٧ٝس١٬ ٧جٝؾأف٧ض دحٝس٧وأ٬حز   

ٛ ٧سـ٬ٝ  ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ سٕٚ ُحثًٚح د٧ظ٤ سًأ٧ف ؿ٧ف٥أح ٖأ٫    ج٢٠ٝحلدر ٝس٬ِٗ  ؿ٧ف سٞٛ جٝد٧٢
 ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر.

 إغهاي١ٝ ايدزاض١ :

ج٢ًٴًٙح ٠٠ح لد٘ ـٜف٣ ١ُ ؤ٬٠٥ر ٧ؿ٧ف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠٧ ؾٴ   
٥ـ٣ جٝؿفجلر جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ ٠ِفٖر ٠ؿ٨ جٝؿ٧ف جٝـ٪ سٚأ٧ٟ دأ٤ جٝد٢أ٧ٛ ج٠ٝؾسٞٗأر رسظحف٬أر      

ر ٧الٴ٬٠ر( ٫ٖ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ج٠٦٠ٝر  ٝـ٨ ٖب٦٢ح سلأ٩ِ ٝٲظحدأر ُأ١    ٠٧سؾوو
جٝلئج  جٝسح٫ٝ ٬ٜٕ ١ٜ٠٬ جٳلسٗحؿذ ١٠ ؤلح٬ٝخ ٧ًأف٘ ٠ُأ  جٝد٢أ٧ٛ ٖأ٫ ؿُأٟ ٧س٬٧٠أ        
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ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٢٧ٚ  ٠ح ٧٥ ٧٠ظ٧ؿ ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝس٫ سِسدف 
ٙسوحؿ٪ جِٝفج٫ٙ ١٠ ج٢ٝحػ٬ر ج٬ٞ٠ِٝر ٧ٜـٝٛ ٠أ١ ٢حػ٬أر   ٠سٚؿ٠ر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ا٩ٝ ج٧ٝجَٙ جٳ

جٝسنف٬ِحز جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جًٝف٘ جٝػؿ٬صر ل٧جء ٜح٢ز س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ؤٟ ٠دسٜفذ ٧جٳلسٗحؿذ ١٠ جٝسظفدأر  
 جِٝفج٬ٙر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  جٳٙسوحؿ٪ ج٦٠ٟٝ.

 ايدزاضات ايطابك١ :

 ( : 2222دزاض١ املكدادٟ ٚسطني )-1

دِأر ٧ُج٠أ  ٥أ٫ جِٝح٠أ  جٝفلأ٫٠ ؤ٧ جٝسنأف٫ِ٬       ٧جٝس٫ س٢ح٧ٝز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤف
٧جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ د٧و٦ٗح سػؿ٬حز ؤ٠حٟ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝٚو٧ف 
جٝسنف٫ِ٬ ٝٞد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٧ِدحز ٧ج٠ٝنحٜ  جٜٝد٬فذ جٝس٫ 

٬ٞ٠ُأر جٝس٬٧٠أ  ٧ٜأـٝٛ ج٧ِٝج٠أ       س٧جظ٤ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  سٞٛ ٬ٗ٬ٜ٧ر جٝػؿ ١٠ سإص٬فجس٦ح ٩ُٞ
جٳٙسوحؿ٬ر ٠ص  ُؿٟ جلسٚفجف ٧ُج٠  ؤ٧ ٨٧ٙ جًٝٞخ ٫ٖ جٯل٧ج٘ ج٠ٝلس٦ؿٖر ٧ٜأـٝٛ ج٧ِٝج٠أ    
جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ جٝس٬ٔفجز ج٠ٝلس٠فذ ٫ٖ جسظح٥حز ٧فٓدحز جٝقد١٧ ٠٧لس٬٧حز جٝسِٞأ٬ٟ ٬ٓ٧أحخ   

جٝوأ٢ح٫ُ ٧ج٢ٗٝأ٫    ج٫ُ٧ٝ جٳلس٦ٴ٫ٜ ٧جٝصٚح٫ٖ ٜـٝٛ ج٧ِٝج٠  جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٠ص  ٬ٓحخ جٝس٧ًف
٧ج٧ٝلحث  جٝسف٬٧ظ٬ر ٧جٝس٧ق٬َ ج٢٠ٝحلخ ٧جٝسل٬٧٘ جٯ٠ص  ٧٧لحث  جٳسوح  جِٝٗحٝر ٧ج٠٧ِٞ٠ٝأحز  

 ج٧٠ٝي٬ُ٧ر ١ُ جٝلَٞ ٧جٝؾؿ٠حز.

 ( :2221دزاض١ إميإ أمحد ذلُد َسعٞ )-2

٧جٝس٫ س٢ٜ٠ز ١٠ ؿفجلر ؿ٧ف جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر ٖأ٫ اؿجفذ ج٠ٝنأف٧ُحز     
ر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ١٠ ؾأٴ  د٬أح١ ؤ٬٠٥أر سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ      جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لً

٧جٝؾوحثه جٝس٫ سسوٕ د٦ح سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧س٬٠ق٥ح ١ُ ٬ٓف٥ح ٧ٖٞلٗر سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز   
 ١٠ ؾٴ  ؿفجلر ٢نإذ ٧س٧ًف سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ؿفجلر جٝػحٝر ج٠ٝوف٬ر دؿٙر.

 ( :2212دزاض١ د. َٝطس إبساِٖٝ أمحد )-3

٩ ٧جَٙ جٝنفٜحز جِٝفج٬ٙر جٝو٬ٔفذ ٠٧ح س٧جظ٤٦ ١٠ ٠نأٜٴز  ٧جٝس٫ لًٞز جٝي٧ء ُٞ 
١٠ ؾٴ  ٠لغ نح٠  ٭فجء ج٠ٝنس١٬ٞٔ ٦٬ٖح  د٬ٔر س٧ظ٤٬ اؿجفجس٦ح ١ُ آ٬ٝأحز جٝسوأؿ٪ ٝسٞأٛ    
ج٠ٝنٜٴز ؤ٧ جٝس٬ٞٚ  ١٠ سإص٬فجس٦ح جٝلٞد٬ر ج٢ًٴًٙح ١٠ ٖٜفذ ؤ١ ٬ٞ٠ُر ػوف ٧سػؿ٬ؿ ج٠ٝنأٜٴز  

٬ٗٞر دسظح٧ق٥ح ؤ٧ سظح٧ق سإص٬فجس٦ح جٝلٞد٬ر ١٠ ؾٴ  جسؾحـ ٬ِؿ جٯلحك جٝس٬٦٠ؿ٪ ٳسؾحـ جٝلد  جٜٝ
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٢٬ُر ُن٧جث٬ر ١٠ ٠ظس٠َ جٝؿفجلر ٧ج٠ٝس٠ص  دحٝنفٜحز جِٝفج٬ٙر جٝو٬ٔفذ ٖأ٫ ٠ُأ٧ٟ ؤفظأحء    
جِٝفج٘ د٠ؾسٕٞ جؾسوحوحس٦ح جٝو٢ح٬ُر ٧جٝقفج٬ُر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٧جٝسظحف٬ر جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧قُأر  

ٚف ٧٢ُأًح ٠أح ٠٧ٚ٠ٝأحز ٢ٌأٟ جٱؿجفذ ٧ج٠ٝح٬ٝأر      ٫ٖ ؤ٢ػحء جِٝفج٘ ٧جٝس٫ س٠سحق دح٧ٝظ٧ؿ ج٠ٝلس
 ٧دإل٧ٞخ ج٧ٝوٕ جٝسػ٫ٞ٬ٞ.

 ( :2212دزاض١ زغا ضعٝد ذلُد ع٢ً )-4

٧ج٥س٠ز ٥ـ٣ جٝؿفجلر دسػ٬ٞ  ؤصف جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر اٝأ٩ ٠ظأح  س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز      
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝؿ٧  جٯٖف٬ٚ٬ر ٧دحٝسًد٬٘ ٩ُٞ ػحٝر ٓح٢ح ٧ـٝٛ ٝٞؿ٧ف جٜٝد٬أف جٝأـ٪   
٧ٚ٬ٟ د٤ ٥ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٫ٖ ؿَٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر دنٜ  
ُحٟ ٧جٝؿ٧  جٯٖف٬ٚ٬ر دنٜ  ؾحه ٠٧ح ١ٜ٠٬ ؤ١ سٚؿ٤٠ سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ جٝس٬٧٠أ  جٝأٴقٟ ٦ٝأـ٣    
ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝٚيحء ٩ُٞ ؤ٥ٟ ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ سػؿ ١٠ ٖح٬ُٞر ٥ـج جٝؿ٧ف ١٠٧ ؾٴ  ٖفيأ٬حز  

ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر سِؿ ج٠ٝؿؾ  جٯلحلأ٫ ٝسػ٬ٚأ٘ جٝس٬٠٢أر جٳٙسوأحؿ٬ر      ١٧ٜ
٠٧لح٠٥ر جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ١٠ سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٠٢ر ٧س٬٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 

 ٧جٝـ٪ ٠ٜ٬  ٬٧ٔـ٪ ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ.

 ( :2211دزاض١ غُٝا٤ ايطٝد فاضٌ ايصالط )-5

٬ٙحك ٠أؿ٨ ٜٗأحءذ جٝس٬٧٠أ  جٝأؿ٫ٝ٧ ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ       ٧جٝس٫ ٙح٠ز دؿفجلر  
١٠ ؾٴ  د٬ح١ ج٠ٝنحٜ   2010 – ٧1991ج٠ٝس٧لًر ٫٥٧ ؿفجلر سًد٤ٚ٬ ١ُ ٠وف ٝٞٗسفذ ١٠ 

٧ج٧ِٝجث٘ جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٧٠  ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف  
٬ِر ٬٢ٖ٧أر ٧سلأ٬ٚ٬٧ر ٧اظفجث٬أر    جِٝفد٬ر ٧سٚل٬ٟ سٞٛ ج٠ٝنٜٴز ١٠ ؾٴ  ُؿذ جسظح٥حز سنف٬

٧ٜـٝٛ ٠نٜٴز جٝد٩٢ جٝسػس٬ر جٝس٫ س٧جظ٤ ٠ُ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر 
٠وف جِٝفد٬ر ٧ٜـٝٛ ؤ٬٠٥ر ٧ؤلح٬ٝخ ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جًٝف٘ ٧جٯلح٬ٝخ جٝس٫ ١ٜ٠٬ ١٠ 

 ؾٴ٦ٝح س٬ِٗ  آ٬ٝحز جلس٬ِحخ ج٠ِٝحٝر ٠٧ػح٧ٝر سؾ٬ٗى ٠ِؿٳز جٝدًحٝر.

حٱيحٖر ا٩ٝ جٜٝص٬ف ١٠ جٝؿفجلحز جٯؾف٨ ٧جٝس٫ س٢ح٧ٝز جٝس٬٧٠أ  دنأ٤٬ٚ جٝس٬ٞٚأؿ٪    د 
٧جٱلٴ٫٠ ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧دِى جٝؿ٧  ٠ص  ٠ح٬ٝق٬ح ٧جٝل٧ؿج١ ٠٧ؿ٨ سإص٬ف ٧ؿ٧ف 

 جٝد٧٢ٛ دٜحٖر ؤنٜح٦ٝح ٫ٖ ؿُٟ ٧س٬٧ًف ٥ـج جًٝٚحٍ جٳٙسوحؿ٪ جٝدحْٝ جٯ٬٠٥ر.
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 فسضٝات ايدزاض١ :

جٝؿفجلر ادفجق جٝؿ٧ف جٝـ٪ س٧ٟٚ د٤ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ؿ٧ٝأر جِٝأفج٘ ٧ظ٧٦٠ف٬أر    سػح٧  ٥ـ٣  
٠وف جِٝفد٬ر ٠ٜوؿف ١٠ ٠وحؿف س٬٧٠  ٧س٬٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  

 ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝٗفي٬حز :
جٯ٬٠٥ر جٝدحٝٔر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝؿ٧ٝس١٬ ٠ٜؿؾ  ؤلحل٫ ٝسػ٬ٚأ٘   -1

جٳظس٠ح٬ُر ٫٥٧ ظقء ٳ ٬سظقؤ ٠أ١ ج٬٦ٜٝأ  جٳٙسوأحؿ٪ ٜٝأٴ     جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧
 جٝؿ٧ٝس١٬.

 ٬ٗ٬ٜر ٠لح٠٥ر جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  ٧جًٝف٘ ٧جٯلح٬ٝخ ج٠ٝسد٬ٚر ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬. -2

جٝؾف٧ض دحلس٢سحظحز ٧س٧و٬حز ١ٜ٠٬ جٳلسٗحؿذ ٦٢٠ح دِؿ اظفجء ٠ٚحف٢أر دأ١٬ ٧جٙأَ     -3
٫ س٦ٞ٬٧٠ح ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر جِٝأفج٘    ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٖ

٧ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ١٠ ؤظ  ج٧٦٢ٝى دح٧ٝجَٙ جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ ٝٴٙسوأحؿ  
 ج٫٢ً٧ٝ جِٝفج٫ٙ ٧ج٠ٝوف٪.

 َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ : 

جسدَ جٝدحػش ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤل٧ٞخ ج٦٢٠ٝط جٳلسٚفجث٫ ٝٞدػ٧ش ٧جٝؿفجلأحز جٝلأحدٚر    
٦٬ُٞح ١٠ ٠وحؿف ٠ؾسٞٗر ٫ٖ ٠ظح  س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝد٬ح٢حز ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝس٫ سٟ جٝػو٧  

جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٜ  ١٠ ظ٧٦٠ف٬ر جِٝفج٘ ٧ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف جِٝفد٬أر ٧ؾفظأز     
دحٳلس٢سحظحز ٧جٝس٧و٬حز جٝس٫ ١ٜ٠٬ ١٠ ؾٴ٦ٝح س٬٧ًف ٠ُ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٖأ٫ ٠ظأح  س٬٧٠أ     

 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ جٝظح٢د١٬ جٝٚح٫٢٧٢ ٧جٳٙسوحؿ٪.
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 خط١ ايدزاض١ :

ايفصٌ األٍٚ : َا١ٖٝ ٚايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصـػة٠    

 ايعسام َٚصس 

اهيتحد األّل : اهخؼريف ّاهشنل اهلبٌٌّي هويشبريغ اهيخّسطج ّاهضغيرث فيي  
 اهؼراق :

 اهيطوة األّل : خؼريف ّخضبئص اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج في اهؼراق : 
 ر٢نإذ ٧س٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘(  ٢دـذ سحف٬ؾ٬ر -

 ٙح١٧٢ ُفج٫ٙ. –سِحف٬ٕ ُح٠ر  -

 ؾوحثه ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -

 اهيطوة اهذبٌي : األُييج ّاهشنل اهلبٌٌّي هويشبريغ :
 ؤ٧٢ج٦ُأأأأح. -

 جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢. -

اهيتحد اهذبٌي : اهخؼريف ّاهشنل اهلبٌٌّي هويشبريغ اهيخّسطج ّاهضغيرث فيي  
 ر :يض

 اهيطوة األّل : خؼريف ّأُييج اهيشرّػبح اهضغيرث ّاهيخّسطج في يضر :
 ج٢ٝنإذ ٧جٝس٧ًف. -

 سِف٬ٕ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف. -

اهيطوة اهذبٌي : األُييج ّاهشنل اهلبٌٌّي هويشرّػبح اهضغيرث ّاهيخّسطج في 
 يضر :

 ؤ٬٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف.  -

 ٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.جٝنٜ  جٝٚح -
 

ايفصـــٌ ايجـــاْٞ : ايػـــسٚط ايكاْْٛٝـــ١ ٚاملػـــانٌ ايـــ   ٛادـــ٘ ايتُٜٛـــٌ                         

ــٌ املػــازٜع ايصــػة٠ ٚاملتٛضــط١       ــٛى   يٜٛ ٚدٚز ايبٓ

 ايعسام :

َ خيّيل اهيشبريغ اهضغيرث  اهيتحد األّل : اهشرّط اهلبٌٌّيج ّاهيشبنل اهخي خّاج
 ج في اهؼراق :ّاهيخّسط

 اهيطوة األّل : اهشرّط اهلبٌٌّيج ّيضبدر اهخيّيل :
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 ٢نإذ ٧س٧ًف ج٠ِٝحٝر ج٠ٝوف٬ٖر. -

 نف٧ً ٧ؤلك جٝس٬٧٠  ١٠ ٙد  ج٠ٝوحفٕ ٫ٖ جِٝفج٘. -

ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ س٬٧٠أ  ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ     -
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

 ِٝفج٘.٠وحؿف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ج -

اهيطوة اهذبٌي : اهيشبنل اهخي خّاجَ اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج في اهؼراق 
 ّاهحوّل اهيلخرحج :

 ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ جٝس٬٧٠ . -

جٝػ٧ٞ  ج٠ٝٚسفػر ٠ٞٝنحٜ  جٝسأ٫ س٧جظأ٤ جٝس٬٧٠أ  ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ       -
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘.

ي خيّيل اهيشرّػبح اهضغيرث اهيتحد اهذبٌي : دّر اهتٌّم اهخلويديج ّاإلسالييج ف
 ّاهيخّسطج ّاإلطبر اهلبٌٌّي هِب في اهؼراق :

اهيطوة األّل : دّر اهتٌّم اهخلويديج في خيّيل اهيشرّػبح اهضغيرث ّاهيخّسطج 
 ّاإلطبر اهلبٌٌّي هِب في اهؼراق :

 ؤلح٬ٝخ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر. -

و٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝأفج٘ ٧ؿ٧ف جٝد٢أ٧ٛ   جٝس٬٧٠  جٝؿ٫ٝ٧ ٠ٞٝنحف٬َ جٝ -
 ٦٬ٖح.

 دفج٠ط جٱٙفجى ٧جٝس٬٧٠  جٝػ٫٠٧ٜ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٝح. -

اهيطوة اهذبٌي : اهخيّيل اإلساليي ّأسبهيتَ ّدّر اهتٌّم اإلسالييج في خيّيل 
 اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج ّاإلطبر اهلبٌٌّي هِب في اهؼراق :

 ٬٧  جٱلٴ٫٠ ٠ٞٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ.ؤلح٬ٝخ ٧و٬ْ جٝس٠ -

٠ِح٬٬ف ٙد٧  س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ ٠أ١ ٙدأ  ج٠ٝوأحفٕ     -
 جٱلٴ٬٠ر.

جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٠ِٝ  ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جٝؿج٠ُر ٠ٞٝنأحف٬َ ج٠ٝس٧لأًر    -
 ٧جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘.

ؿُٟ  ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ س٧جظ٤ ٠ُ  ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ جِٝفج٘ ٫ٖ اًحف -
 ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ.
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ايفصــٌ ايجايــح : ايػطــا٤ ايكــاْْٛٞ يًبٓــٛى   يٜٛــٌ املػــازٜع ايصــػة٠        

 ٚاملتٛضط١   َصس  

اهيتحد األّل : يبُيج اهخيّيل ّأُييخَ ّيضبدرٍ ّاهيشبنل اهخي خّاجَ خيّيل 
 اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج في يضر :

ر خيّيل اهيشرّػبح اهضغيرث ّاهيخّسطج اهيطوة األّل : يبُيج ّأُييج ّيضبد
 في يضر :

 ٠ح٬٥ر ر٢نإذ ٧س٧ًف(. -

 ؤ٬٠٥ر س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًأر ٫ٖ ٠وف. -

 ٠وحؿف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف. -

اهيطوة اهذبٌي : اهيشبنل اهخي خّاجَ اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج في يضر 
 ّاهحوّل اهيلخرحج هِب :

٠نحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ ٠وأف ٧جٝػٞأ٧      جٝ -
 ج٠ٝٚسفػر ٦ٝح.

 ج٠ٝنٜٴز ٧ج٧ِ٠ٝٙحز ٬ٓف جٝس٬ٞ٬٧٠ر : -

 ج٬٢ٗٝر ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر.                -3جٱظفجث٬ر.          -2جٝسنف٬ِر.            -1
 ٠نٜٴز ج٧٠ٝجفؿ جٝدنف٬ر ٧جٝد٩٢ جٝسػس٬ر.-5جٝسل٬ٚ٬٧ر.            -4
 ٠نٜٴز ٧ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر.جٝ -

جٝػ٧ٞ  ج٠ٝٚسفػر ٝٞػؿ ١٠ سإص٬ف ج٠ٝنٜٴز جٝسأ٫ س٧جظأ٤ ٧ظأ٧ؿ ٠ُأ       -
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر.

اهيتحد اهذبٌي : دّر اهتٌّم اهخلويديج ّاإلسالييج في خيّيل اهيشرّػبح اهضغيرث 
 ّاهيخّسطج في جيِّريج يضر اهؼرتيج :

األّل : دّر اهتٌّم اهخلويديج في خيّيل اهيشرّػبح اهضغيرث ّاهيخّسطج اهيطوة 
 في يضر ّاإلطبر اهلبٌٌّي هِب :

ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٝح ٖأ٫   -
 د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ؤ٧٠٢ـظًح.



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-13- 

 

ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف  -
 ٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ؤ٧٠٢ـظًح(.رج

 جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٬ٞ٠ِٝر جٝس٬٧٠  ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر. -

اهيطوة اهذبٌي : دّر اهتٌّم ذاح اهطبتغ اإلساليي في خيّيل اهيشرّػبح في تٌم 
 فيضل اإلساليي أٌيّذجًب :

 سظفدر د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ٫ٖ جٝس٬٧٠  ٫ٖ ٠وف. -

 ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ س٧جظ٤ ٤ٞ٠ُ : -

 ج٠ٝنٜٴز جٝؾحفظ٬ر.-٠ٝ2نٜٴز جٝؿجؾ٬ٞر.               ج-1      
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 اٌفصً األًي
ماىيت ًاٌشىً اٌمانٌني ٌٍمشاريع املتٌسطت 

 ًاٌصغرية يف اٌعراق ًمصر 
 

 املبشح األٍٚ : ايتعسٜف ٚايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠   ايعسام :

 ملػازٜــع ايصػــة٠ ٚاملتــــــٛضطــــ١   ايعــــــسام : املطًب األٍٚ :  عسٜف ٚخصــــا٥ص ا

 ْبر٠  ازخي١ٝ )ْػأ٠ ٚ طٛز املػسٚعات ايصػة٠   ايعسام(  -

 قإْٛ عساقـــــــــــــــــٞ. – عــازٜف عاَـــــــــ١  -

 خصا٥ص املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١. -
 املطًب ايجاْٞ : ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػازٜع :

 ــــٛاعٗـــــــــــا.أْـــــــــ -

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ. -
 

 املبشح ايجاْٞ : ايتعسٜف ٚايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠   َصس :

 املطًب األٍٚ :  عــــسٜف ٚأُٖٝـــــ١ املػسٚعــــــــات ايصػـــــة٠ ٚاملتٛضطـــــــ١   َصس :

 ايٓػأ٠ ٚايتطٛز. -

 ٠ ٚاملتٛضط١   َصس. عسٜف املػازٜـــــــع ايصػـــة -
 املطًب ايجاْٞ : األ١ُٖٝ ٚايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

 أُٖٝــــــ١ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس. -

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١. -
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 املبحث األًي
 اٌتعريف ًاٌشىً اٌمانٌني 

 اٌصغرية يف اٌعراقٌٍمشاريع املتٌسطت ً
 

 املطًب األٍٚ

 زٜع عسٜف ٚخصا٥ص املػا

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام

 ْبر٠  ازخي١ٝ -
 )ْػأ٠ ٚ طٛز املػسٚعات ايصػة٠   ايعسام(

 قإْٛ عساقٞ. – عازٜف عا١َ  -

 ممٝصات. -

 أُٖٝــ١. -

 جاْٞاملطًب اي

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػازٜع

 أْٛاعٗا. -

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ. -
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 ألًي : تعريف ًخصائص املشاريع اٌصغرية ًاملتٌسطت يف اٌعراقاملطٍب ا
 ْبر٠  ازخي١ٝ )ْػأ٠ ٚ طٛز املػسٚعات ايصػة٠   ايعسام( :

ُفٖز جٱ٢لح٬٢ر دػيحفجس٦ح ج٠ٝؾسٞٗر ج٠ِٝ  ٧جٝل٫ِ ٜٝلخ ٠ٚٝأر جِٝأ٬م ٢٠أـ جٯق      
جٝظ٦ؿ ٢٧ظأؿ  ٧س٧ًف ج٠ِٝ  د٤٠٧٦ٗ٠ جٝدل٬ً ٖإودغ جٝٗفؿ ٬فٓخ ٫ٖ جٜٝلخ دإٙ  ٠ح ١ٜ٠٬ ١٠ 

ـٝٛ ٧جيػًح ٫ٖ ػيحفذ ٧جؿ٪ جٝفجٖؿ١٬ ر٠ل٧٬د٧س٬٠٬ح( ٧جٝس٫ ؤٜؿز جٝؿفجلأحز جٝسحف٬ؾ٬أر ؤ١   
جٱ٢لح١ ٫ٖ ـٝٛ ج٧ٝٙز ٙؿ جدسؿٍ ؤنٜحًٳ ٧ػفًٖح ٟٝ ٬لد٤ٚ ؤػؿ ٫ٖ ٠ِفٖس٦ح ٧ً٧ف سٞٛ جٯنأٜح   

سؾؿجٟ جٝػف٬ٖر جٝدل٬ًر ٢ٖظؿ ػفٕ ٠سِؿؿذ ٙؿ ٦ٌفز ٫ٖ سٞٛ جٝٗسفذ ٦٢٠ح جٝسظحفذ جٝقفجُر دحلأ 
ج٭ٳز ٧جٝس٫ ؤي٬ٗز ا٦٬ٝح ٝسٚٞ  ١٠ جٝظ٦ؿ ج٠ٝدـ٧  ١٠ ٙد  جٱ٢لأح١ ٖأ٫ ٬ٞ٠ُأر جٝقفجُأر     

 دحلسؾؿجٟ ُيٴس٤ ًٖٚ ٧جُس٠حؿ٣ ٩ُٞ جٝػ٧٬ج٢حز ٬ٓ٧ف٥ح.
٦ٌ٧فز ػفٕ ؤؾف٨ ٠ص  و٢حُر جٯٝدلر ٧و٢حُر آٳز جٝػفخ ٧جٯلأٞػر ٧ج٭ٳز  

د٬ر ٩ُٞ جٱ٢لح١ جٝٚؿ٬ٟ ٠٧أ١ ٢٥أح دأؿؤ    ج٢٠ٝق٬ٝر ج٠ٝؾسٞٗر ٧جٝس٫ ؤيٗز ن٬ثًح ١٠ جٝفٖح٬٥ر ج٢ٝل
جٱ٢لح١ ٬ٜٗف ٫ٖ ٜلخ فق٤ٙ ١٠ ؾٴ  ا٬ظحؿ و٬ٔر ٬ٞ٠ُر سلحُؿ٣ ٩ُٞ ٜلخ ؤٜدأف ٝٞأفق٘   
١ُ ًف٬٘ جٳسظحف دح٠ٝئ١ جٝٔـجث٬ر ٧ج٭ٳز ؤ٧ ١٠ ؾٴ  جٝقفجُر د٦٠٧٦ٗ٠أح جٝدلأ٬ً ػ٬أش    

ٜأف٪ ٬ُٞأ٤   ؤودػز ج٠ٝقفُر ؤ٧  ٠نف٧ٍ و٬ٔف ٧ٚ٬ٟ د٤ جٱ٢لح١ ٬٧يَ ٠ٝلحز جٝس٧ًف جٝٗ
٧ٜـٝٛ ؤ٠ح١ٜ د٬َ ج٭ٳز ٧جٯٝدلر ٧ؤ٠ح١ٜ و٢حُس٦ح ػ٬ش دؿؤ جٱ٢لح١ ٬ٜٗف ٬ٜٕ ٢٬أسط ؤٜصأف   
٬ٝػو  ٩ُٞ فدغ ؤٜصف ١٠ ؾٴ  ٠ٚح٬ير ٢٠س٧ظحس٤ د٢٠س٧ظحز ؤؾف٨ ٠ؾسٞٗر ٥٧أ٫ جًٝف٬ٚأر   

 جٝس٫ ٜح١ جٝد٬َ ٧جٝنفجء لحثؿًج د٦ح ٫ٖ ـٝٛ ج٧ٝٙز.
جٜٝٗف جٳٙسوحؿ٪ جٝدل٬ً ٝٲ٢لأح١ ٖأ٫   ٧دِؿ ٧٦ٌف ج٧ٚ٢ٝؿ ٫ٖ جٝٗسفجز جٝٴػٚر س٧ًف 

٧جؿ٪ جٝفجٖؿ١٬ ٖإودغ ٠٬سٞٛ فؤك ج٠ٝح  ج٢ٝٚؿ٪ ٧دح٠ِٝٞر جٝس٫ ٜح٢ز لحثؿذ ٫ٖ ٧ٙسأ٤ ٜح٠ِٝٞأر   
جٝـ٥د٬ر ٧جٝٗير ٧ٙؿ ٢ٌٟ ج٠ٝنفٍ جِٝفج٫ٙ جٝٚؿ٬ٟ ـٝٛ جٝسِح٠  ١٠ ؾٴ  ج٧ٚٝج١٬٢ جٝس٫ ٧يأِز  

 ٫ٖ ٖسفجز جٝػيحفجز ج٠ٝؾسٞٗر ٫ٖ دحد  ٧آن٧ف ٧ؤٜؿ.
٘.ٟ( ٩ُٞ ٧ٙج١٬٢ س٢ٌٟ ٬ٞ٠ُر جٝد٬َ ٧جٝنفجء  1750-٠1792لٞر ػ٧٠فجد٫ ر٧جػس٧ز 

٧جٳٖسفجى د١٬ جٯنؾحه ٧لدٚسح ٧ٙج١٬٢ ػيحفذ رؤ٧ف( جٝصحٝصر ػ٬ش ؤوؿف ج٠ٝٞأٛ رؤ٧ف٢أ٧(   
٘.ٟ( ؤٙؿٟ ٙح١٧٢ ٠ٜسنٕ جٝػؿ ج٭١ ٧سي١٠ ج٧ِٚٝدأحز جٝسأ٫ سًدأ٘ ُٞأ٩     2003 – 2111ر
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فٕ ٤٬ُٞ ٧جٝلحثؿ دأ١٬ جٝسظأحف ٧ج٠ٝسِأح١٬ٞ٠ ٖأ٫     جٯنؾحه جٝـ١٬ ٬ؾ١٧ٞ ج٢ٌٝحٟ جِٝحٟ ج٠ٝسِح
 .(1رجٯل٧ج٘

٧س٧ًفز جٯٖٜحف جٳٙسوحؿ٬ر ٝؿ٨ جٱ٢لح١ رجِٝفج٫ٙ( د٠ف٧ف ج٧ٝٙز ػس٩ ٦ٌف جٱلٴٟ 
٧سػف٬ف جِٝفج٘ ١٠ جٝل٬ًفذ جٝٗحفل٬ر ٫ٖ ٦ُؿ جٝؾ٬ٞٗر جٝصح٫٢ ر٠ُف د١ جٝؾًحخ( رفي٩( ٖأ٫  

د٠ِحفٛ سػف٬ف ؤفى جِٝأفج٘ ٧ؤوأدغ    ٠ِفٜر جٝٚحؿل٬ر ٫٥ ٧ج٠ِٝحفٛ جٝٴػٚر ٧جٝس٫ ُفٖز
٠٬سٞٛ ؤٖٜحفًج جٙسوحؿ٬ر ؤٜصف س٧ًفًج ػ٬ش ؤودغ دِى جٯنؾحه ج٠ٝح١٬ٜٝ ٝفؤك ج٠ٝح  ١٧٠٧ٚ٬ 
دبٙفجى جٝسظحف ٧جٝدحػص١٬ ١ُ ٠ُ  جٙسوحؿ٪ ١٬ِ٠ ل٧جء ٜح١ ٠ػًٴ سظحف٬ًح ؤ٧ نف٧ٍ سظأحفذ  

د٦ح ٧٧يَ جٱلٴٟ ػؿًج ٠س٢ٚ  ١ُ ًف٬٘ ج٧ٚٝجٖ  جٝس٫ س٢ٚ  جٝديحثَ د١٬ ٠نحف٘ جٯفى ٠٧ٔحف
ٝٞسِح٠  دحٝفدح ٧٥٧ ٠ح ٜح١ ٠سِحفًٖح ٤٬ُٞ د١٬ جٝسظحف ٧ج٠ٝسِح١٬ٞ٠ دح٢ٝٚؿ لأ٧جء ٜأح١ دوأ٬ٔس٤    
ج٢ٝٚؿ٬ر ؤٟ دو٬ٔر ج٠ٝو٧ٓحز جٝـ٥د٬ر ٧جٝٗي٬ر ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ج٢ٝٗحثك ٧س٧ًف جٜٝٗف جٳٙسوأحؿ٪  

( ٧دِؿ سإلأ٬ك  1258 – ٫ٖ762 ج٠ٝفجػ  جٝٴػٚر ٧دْٞ ٠لس٨٧ ٠سٚؿ٠ًح ٫ٖ جِٝوف جِٝدحل٫ ر
٩ُٞ ٬ؿ جٝؾ٬ٞٗر جِٝدحل٫ ؤد٧ ظِٗف ج٢٠ٝو٧ف صح٫٢ ؾٞٗحء د٫٢ جِٝدأحك ٝسٜأ١٧    (٥أ145دٔؿجؿ ر

ُحو٠ر جٝؾٴٖر ٧جٝؿ٧ٝر جٱلٴ٬٠ر ٧جٝس٫ ج٠سؿز ١٠ ػؿ٧ؿ ؤلدح٬٢ح ٓفدًح ا٩ٝ ػؿ٧ؿ جٝو١٬ نفًٙح 
٠أف  ٦ٌ٧فز دِى جٯنٜح  جٝظؿ٬ؿذ ٝٴٙسفجى ١٠ د٬ز ج٠ٝح  ػ٬ش ٜح١ جٝؾ٬ٞٗر ٬ًِأ٫ جٯ٧ج 

دبٙفجى جٝسظحف ؤ٧ جٯنؾحه جٝـ١٬ ٬فٓد١٧ دسإل٬ك ٠نف٧ٍ و٬ٔف رد٢ِ٠ح٣ جٝدل٬ً( ٬٧لأسفؿ  
ٟ 1258  ٧دِؿ ل٧ًٚ دٔؿجؿ د٬ؿ ج٠ٝٔأ٧  ُأحٟ   (2رج٠ٝح  ج٠ٝٚسفى ٦٢٠ٟ دِؿ ٖسفذ ق٬٢٠ر ٠ػؿؿذ

٧دؿج٬ر ُو٧ف ج٧ٗٝي٩ ؤ٧ جِٝو٧ف جٝس٫ ن٦ؿز جػسٴ  ؤفى جِٝفج٘ ٠أ١ ٙدأ  جٝلأٴظٚر    
١٬ ػس٩ ل٧ًٚ جٝؿ٧ٝر جِٝص٠ح٬٢ر دؿؾ٧  جٳ٢ظ٬ٞأق  ٬جٝسسحف ٧جٝٗفك ٧جِٝص٠ح٧٢جٝد١٬٬٦٬٧ ٧ج٧ٔ٠ٝ  ٧

٠٧ح ٝػ٦ٚح ١٠ سًأ٧فجز ٠أ١ ؾأٴ      ٧1918جػسٴ٦ٟٝ ٜح٠  ؤفى جِٝفج٘  1916دٔؿجؿ ُحٟ 
٧ؿؾ٧  جِٝفج٘ ا٩ٝ ُوأدر جٯ٠أٟ    1921ص٧فذ جِٝنف١٬ ٧سإل٬ك جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙر جٝػؿ٬صر ُحٟ 

ش ٧ؤوأدػز ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر       ٦ٌف جٜٝٗف جٳٙسوحؿ٪ جٝػؿ٬(3ر1932
دإنٜح٦ٝح ج٠ٝسِؿؿذ س٦ٌف ٬ِٞٝح١ ٧٥٧ ٠ح ؤٜؿ٣ جٱػوحء جٝو٢ح٫ُ ٧جٝسظحف٪ جٯ٧  جٝـ٪ ظأف٨  

نؾوًح( ٧د٢لدر ٜد٬أفذ   20نفٜر و٬ٔفذ رسلسؾؿٟ ؤٙ  ١٠  ٩ُٞ221186 ٧ظ٧ؿ  1954ُحٟ 
ء جٝصح٫٢ دِؿ لأ٧ًٚ  ُح١٬ٞ٠( ٧ظف٨ جٱػوح ٦٢٠5ح ٜح٢ز ٠س٢ح٬٥ر جٝؤف ؤ٪ سلسؾؿٟ ؤٙ  ١٠ ر

                                                             

 .2101قانون محورايب : ادلدرس شعيب أمحد احلمداين، مطبعة العاتك، القاهرة،  (1)
 .25، ص2103عبد الرمحن ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون، دار الفجر احلديث، القاهرة،  (2)
 .24، ص0991عباس العزاوي : العراق بٌن احتاللٌن، دار الكتب احلديثة،  (3)
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 ٧20جٝـ٪ فٜق ٩ُٞ جٝنفٜحز جٜٝد٬فذ ٖٚأً ر  1960  ٧ـٝٛ ل٢ر 1958س٧٠ق  14ج٬ٜٞ٠ٝر ٫ٖ 
٧جٝـ٪ ؤؿفظز ٬ٖأ٤ جٝنأفٜحز جٝوأ٬ٔفذ     1962نؾوًح ٧ؤٜصف(  ظف٨ جٱػوحء جٝصحٝش ل٢ر 

% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ جٝنفٜحز ٢٧لدر ج٠ٝنأس١٬ٞٔ  95رؿ١٧ ٠ح ٠ُح ( ٧ٙؿ دٞٔز ٢لدر ٥ـ٣ جٝنفٜحز 
%. ٧سلدخ ٧٦ٌف جٜٝٗف جٳنسفج٫ٜ جٱػوأحء  18د٢لدر ٦٠٬ٙح ٝٴٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ % ٦٬ٖ36٧ح 

% ٠أ١  ٫ٖ96 ق٬حؿذ ُؿؿ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝنفٜحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش نٜٞز ٠ح ٢لدس٤ 
% ٧ـٝأٛ  24% ١٠ ج٠ٝنس١٬ٞٔ د٠٬ٚر جٙسوحؿ٬ر ٠يحٖر 30جٝنفٜحز جِٝفج٬ٙر د٠ظ٦ُ٧٠ح ٧ػس٩ 

ٞخ جٝد٬ح٢حز ػ٧  ٥أـ٣ ج٠ٝنأحف٬َ سلأسػ٘ ٠أ١       ٧ؤ٪ ؤ1980ٓػلخ جٱػوحء جٝفجدَ ُحٟ 
اػوحث٬حز جٝظ٦حق ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٝٲػوحء  ٧جٝس٫ ؤنحفز ا٩ٝ سفٜق ؤٓٞخ ٥ـ٣ ج٠ٝنأحف٬َ  

د٧جَٙ ٢لأدر   ٠1990نف٧ًُح ٫ٖ ُحٟ  114391ظٔفج٬ًٖح ٫ٖ جِٝحو٠ر دٔؿجؿ ٧جٝس٫ جلسإصفز دأ 
 1990ء ُأحٟ  (( ٧دْٞ ُؿؿ٥ح ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝأفج٘ ػلأخ اػوأح   1% رظؿ٧  ر٠35ث٬٧ر 

 .  (1ر( ٠نسًٔٴ(106473( ٠نف٧ًُح ٠ِ٬  ٦٬ٖح ر40569ر
 )*(2(2215-1992خّزيغ اهيشبريغ اهضغيرث ّفق يحبفظبح اهؼراق )  (1)جدّل 

 2012 2010 2000 1990 اهيحبفظج  ح
1 ٨٧٢٬٢ 4591 8149 9425 5217 
 1188 3341 2079 1182 وٴع جٝؿ١٬ 2
 2000 3612 3198 2035 جٝسإ١٬٠ 3
 4517 6101 5257 2004 ؿ٬ح٫ٝ 4
 20175 22025 21048 14391 دٔؿجؿ 5
 1071 4800 4482 1341 جٯ٢دحف 6
 3211 4771 4529 2050 دحد  7
 2719 3622 3360 1234 ٜفدٴء 8
 5418 6000 5224 2319 ج٢ٝظٕ 9

 1991 2817 2217 1573 جٝٚحؿل٬ر 10
 911 1322 1262 731 ج٠ٝص٩٢ 11
 3422 4005 3683 1389 ـ٪ ٙحف 12
 2111 3077 2883 1329 ٧جلً 13
 2215 2914 2734 835 ٬٠لح١ 14
 5419 7078 6062 3465 جٝدوفذ 15

                                                             

 د. ميسرررر إبرررراهيو أمحرررد وملخررررون : ادلةرررروعات المررراًنة  اررروث زلكمرررة ملتقررراةإل، ادلل،مرررة العربيرررة للتلميرررة ا داريرررة، (1)
 ، جامعة الدول العربية.2101

 .2105اجلهاز ادلركزي العراقي للتعبئة وا حماء  *إل 
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 ٬لسص٩٢ ١٠ ٥ـج جٝس٧ق٬َ ٠ػحٌٖحز ا٬ٟٞٙ ٜفؿلسح١ ِٝؿٟ س٧ٖف اػوحث٬حز ؿ٬ٙٚر.

ٖٚؿ ظف٨ ج٠ٝلغ جٱػوحث٫ ٧جٝـ٪ جُس٠ؿ ؤل٧ٞخ ج٢٬ِٝحز ػ٬ش ؤٜؿ  2000ؤ٠ح ٫ٖ ُحٟ 
حى ٥ـ٣ جٯفٙحٟ ٩ُٞ ٢ػ٧ ٧جيغ دلدخ جٝػوحف جٳٙسوحؿ٪ جٝـ٪ ٜأح١ ٠ٗف٧يأًح   ٩ُٞ ج٢ؾٗ

ُح٠ًح ػس٩ جػسٴ   ٠ٝ٧13ؿذ  ٩ُٞ1990 جِٝفج٘ ظفجء ؿؾ٧  ج٧ٚٝجز جِٝفج٬ٙر ا٩ٝ ج٬٧ٜٝز ُحٟ 
  ٧ٙؿ د١٬ ٥أـج جٱػوأحء ٠ػؿ٧ؿ٬أر    9/4/2003دٔؿجؿ ١٠ ٙد  ج٧ٚٝجز جٯ٠ف٬ٜ٬ر جٝٗحن٬ر ٫ٖ 

٫ٖ جِٝفج٘ ٧ٙٞر ُؿؿ ج٠ٝلس١٬ٞٔ ٢لد٬ًح ٦٬ٖح اـج ٠أح ٧ٙف٢أز    جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ
دػظٟ جِٝفج٘ ٧ُؿؿ لٜح٦٢ح ٧٠٧جفؿ٣ جٳٙسوحؿ٬ر جٜٝص٬فذ ٧ٝٚؿ لح٠٥ز ٥ـ٣ ج٠ٝنأف٧ُحز ٖأ٫   
سػ٬ٚ٘ ج٠٬ٚٝر ج٠ٝيحٖر ا٩ٝ ج٢ٝحسط ج٠ٝػ٫ٞ ٧ٖ٘ جٯلِحف جٝظحف٬ر ٠َ س٢ح٧  ٠ئنفجز ٠٦٠ر ٦٢٠أح  

ٝـٝٛ ٦ٌ٬ف سـدـخ ٧جيأغ   ٢٬1991حف جِٝفج٫ٙ ٢٠ـ ُحٟ جٳ٢ؾٗحى جٜٝد٬ف ٫ٖ ج٧ٚٝذ جٝنفجث٬ر ٝٞؿ
 .(1ر٫ٖ ال٦حٟ ٥ـج جًٝٚحٍ ا٩ٝ ج٢ٝحسط ج٫٢ً٧ٝ ٧ٖ٘ جٱػوحث٬حز جٝفل٬٠ر

٧ؤ١ ٧جَٙ جٝنفٜحز جِٝفج٬ٙر جٝو٬ٔفذ ٬ن٬ف ا٩ٝ ٙؿٟ ؤٓٞخ ٥ـ٣ جٝنفٜحز ٫٦ٖ اـ١ ٖأ٫  
٠فػٞأر  جٯٓٞخ س٠ف د٠فػٞر ج٢ٝي٧ض ٫٥٧ س٢سٌف جٝٗفه جٝل٬ٙ٧ر جٝس٫ س٢ٚأـ٥ح ٠أ١ ٧ٝأ٧ض    

جٳ٢ػؿجف ٧٥٧ ؤ٠ف ١٠ جٝوِخ ػؿ٧ص٤ ٫ٖ ٌ  جٌٝف٧ٕ جٯ٬٢٠ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧٦ٌ٧ف ػأحٳز  
٧ُؿٟ ٧ي٧ع جٝفئ٬ر جٳٙسوحؿ٬ر ج٧ٝجيأػر   2003جٝٗلحؿ جٱؿجف٪ ٫ٖ ؤظ٦قذ جٝؿ٧ٝر دِؿ ُحٟ 

اـج  2015ٝٴٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ٧نٜ  جٝس٬٠٢ر ٤٬ٖ ؾو٧وًح دِؿ سؿ٧٥ف ؤلِحف جٝدسف٧  ٦٢ح٬ر ُأحٟ  
١ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ٧٥ جٙسوحؿ٪ ؤػحؿ٪ ج٧٠ٝجفؿ ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ سوؿ٬ف جٝدسأف٧  دِأؿ   ج ٢٠ُٞح ؤ

جٳ٬٦٢حف جٜٝد٬ف جٝـ٪ ن٦ؿس٤ جًٝٚحُحز جٳٙسوحؿ٬ر جٯؾف٨ ل٧جء ٖأ٫ ج٠ٝظأح  جٝقفجُأ٫ ؤ٧    
جٝو٢ح٫ُ ؤ٧ جٝل٬حػ٫ ٧ؾف٧ض ٠لحػحز ٜد٬فذ ١٠ جٯفجي٫ جِٝفج٬ٙر ١٠ ل٬ًفذ جٝؿ٧ٝأر دِأؿ   

ؤ٧ ؿجُم( ا٩ٝ ٠ؿ١ ٜد٬فذ ٠ص  ج٧٠ٝوأ    ٧ISISجٝنحٟ جٱلٴ٬٠ر ؿؾ٧  ٠ح ٬ل٩٠ رؿ٧ٝر جِٝفج٘ 
٧جٳ٢دحف ٧سٜف٬ز ٧جٝسؿ٬٠ف جٜٝد٬ف جٝـ٪ ؤوحخ جٝد٩٢ جٝسػس٬ر ١ُ جػسٴ  سٞٛ ج٠ٝأؿ١ ٥٧ظأفذ   

م( ٦ٝأح  أج٧٠ٝج١٬٢ً ا٩ٝ ٠ٴـجز ؤ٬٢٠ر ٥فدًح ١٠ جٝٚسح  ٧ػس٩ ٢ُؿ سػف٬ف٥ح ١٠ جػسٴ  رؿجُأ 

                                                             

د. زلمررد عبررد السررتار حسررٌن الةررمري : اجنرررتثمار اتجلرر  ودورال   تمرريي  اجخررتالجت اذليكليررة   اجقتمررراد  (1)
 .2105العراقي، دار اتمحدي، باداد، 
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٧ج٠ٝئللحز ٧ٟٝ سلأٟٞ ٠أ١ جٝأؿ٠حف ػسأ٩ ؿ٧ف      ػ٬ش ؿ٠فز ؤٓٞخ جٝد٩٢ جٝسػس٬ر ٧ج٠ٝوح٢َ
 .(1رج٧٠ٝج١٬٢ً جٯ١٬٬٢٠

٧فٟٓ ـٝٛ ؤوؿفز جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٙح٢٧٢ًح نأفُز ٬ٖأ٤ دب٢نأحء وأ٢ؿ٧٘ ؿُأٟ      
 .(2ر2012ٝل٢ر  10ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  دحٝفٟٙ 

٧جٝـ٪ ػح٧ٝز ٤٬ٖ ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  ٝسإ١٬٠ ٖفى ٠ُأ  ظؿ٬أؿذ   
٬ٞه ػظٟ جٝدًحٝر ٧سٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ٝٞفجٓد١٬ دح٠ِٝ  ٧جٝٚحؿف١٬ ٤٬ُٞ ١٠ ج٠ٝن١٬ٝ٧٠ د٤ ٧ؾحور ٧سٚ

 .(3ر٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٯنؿ ٖٚفًج ٧ل٢دػش ـٝٛ ٳػ٘ ٫ٖ جٝٗو٧  ٧ج٠ٝدحػش جٝٚحؿ٠ر
 َعاٜة  عسٜف املػسٚعات ايصػة٠ :

حٟٝ سػس  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٜح٢ر ٜد٬فذ ٫ٖ ظ٬٠َ جٙسوحؿ٬حز دٞؿج١ جِٝأ 
د٠ح س٧ٖف٣ ١٠ لَٞ ٧ؾؿ٠حز ـجز وٞر ٠دحنفذ دػ٬حذ ج٧٠ٝج١٬٢ً ٧ٖأ٫ ؾٞأ٘ ٖأفه ج٠ِٝأ      
٠٧لح٠٥س٦ح ٫ٖ ؿَٖ ُظٞر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧جٱدؿجٍ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ُأٴ٧ذ ُٞأ٩   
سٜح٦ٞ٠ح ٠َ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٜٝد٬فذ ٫ٖ ٠ظحٳز جٱ٢سحض ٧جٝؾؿ٠حز ػس٩ وأ٬ْ ٠سٜح٠ٞأر   

  ٧فٟٓ سٞأٛ ج٠ٝقج٬أح س٧جظأ٤ جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ      (4ر٬٦ٜٝ  جٝو٢ح٫ٖ٫ُ ٠ؾسٕٞ ٖف٧ٍ ج
٧ج٠ٝس٧لًر ٧دو٧فذ ٠سٗح٧سر ٫ٖ جٝؿ٧  جِٝفد٬ر جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنحٜ  ٧جٝس٬ِٚؿجز ٧جٝس٫ سػسحض ٫ٖ 
ػ٦ٞح ا٩ٝ سػ٬ٞ  ؿ٬ٙ٘ ج٢ًٴًٙح ٫ٖ ؾوحثو٦ح جٝد٬ث٬ر جٝؾحوأر ٧ػسأ٩ ُٴٙس٦أح دأح٠ٝس٬ٔفجز     

 جٱ٬٠٬ٞٙر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر.
ٗحز ُؿ٬ؿذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٦٢ٜٝح ٝأٟ سسٗأ٘ ُٞأ٩    ٝـج ٦ٌفز سِف٬

سِف٬ٕ ٧٠ػؿ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ـٝٛ ٝسِؿؿ ج٠ِٝح٬٬ف جٝس٫ ج٢ًٞٚز ٦٢٠أح سٞأٛ   
 جٝسِف٬ٗحز ٢٢ٜ٠٬٧ح سٚلٟ سٞٛ ج٠ِٝح٬٬ف ا٩ٝ :

 املعاٜة ايه١ُٝ :-1

ف ٧ج٠ٝئنأفجز  ؤ١ سِف٬ٕ ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬ؾيَ ٝظ٠ٞر ١٠ ج٠ِٝأح٬٬  
 ج٬٠ٜٝر ٬ٚٝحك ؤػظح٦٠ح ٠٧ػح٧ٝر س٬٬٠ق٥ح ١٠ دح٫ٙ ج٠ٝئللحز ١٠٧ د١٬ ٥ـ٣ ج٠ِٝح٬٬ف :

                                                             

 .2106ية   العراق   ادللتدى اجقتمادي العراقي، تقرير لسفارة الوجيات ادلتيدة اتمريك (1)
 إل.0مليق   (2)
 .2102، ادلكتبة القانونية باداد 2102لسلة  01قانون دعو ادلةروعات الماًنة ادلدرة رقو  (3)
أماين حسن يونف : نيانات اجقرتاض ادلتلاهي المار كأحد اآلليات لليرد مرن الفقرر   ممرر، رنرالة دكتروراال،  (4)

 .2101ة القاهرة، جامع
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 ػظٟ ج٠ِٝحٝأر. -

 ػظٟ ج٠ٝد٬ِحز. -

 فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف. -

 ٠٬ٙر ج٧٠ٝظأأ٧ؿجز. -

 جٝسف٬ٜخ جِٝي٧٪ ٝفؤك ج٠ٝح . -

 ج٠٬ٚٝر ج٠ٝيحٖأر. -

 جًٝحٙر ج٠ٝلس٠ِٞر. -

ٴٕ ًد٬ِ٬ر ٢نحً ٠ُ٧  ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف  ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬٠ٜٝر ج٠ٝؾسٞٗر دحؾس
٧فٟٓ ٜصفذ ٥ـ٣ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬٠ٜٝر اٳ ؤ١ ؤٜصف٥ح جلسؾؿج٠ًح ٢ُأؿ ٧يأَ سِف٬إٔ ٠ٞٝنأف٧ُحز     
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٥ح ٬ِ٠حفًج ػظٟ ج٠ِٝحٝر ٧ػظٟ فؤك ج٠ٝح  ٢ٌٝفًج ٝل٧٦ٝر جٝػو٧  ُٞأ٩  

 ٬  ٠٬ٖح ٫ٞ٬ :ـ١٬ ج٢ِٝوف١٬ ٧٥٧ ٠ح ل٢س٢ح٤ٝ٧ دحٝسٗوحد٦ (1رج٠٧ِٞ٠ٝحز ج٠ٝسِٞٚر

 َعٝاز سذِ ايعُاي١ :-أ

٬ِؿ ١٠ ؤ٥ٟ ج٠ِٝح٬٬ف ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٫ٖ سػؿ٬ؿ سِف٬ٕ ج٠ٝئللحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   
٧٥٧ ١٠ ؤٜصف ج٠ِٝح٬٬ف ج٢سنحفًج ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧سؾسٕٞ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ دأحؾسٴٕ  

ف٬أر دحٳُس٠أحؿ   جٝؿ٧  ٧ػس٩ ؿجؾ  جٝؿ٧ٝر ج٧ٝجػؿذ  ١ٜ٠٬٧ ؤ١ سن٧خ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ٧٬ُخ ظ٥٧
٩ُٞ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٠٧لس٨٧ جلسؾؿجٟ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح  ٧ُؿٟ ؿٙر اُؿجؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٖأ٫ جٜٝص٬أف ٠أ١    

   ٧ػلخ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف سٚلٟ ج٠ٝئللحز ا٩ٝ صٴصر ؤ٧٢جٍ :(2ر٠نف٧ُحز جًٝٚحٍ جٝؾحه
 املؤضطات االقتصاد١ٜ ايهرب٣ : -1

ج٭ٳٕ ؤ٧ ٠ثحز ج٭ٳٕ ٫٥٧ ٠ئللحز س٧ٌٕ ؤُؿجؿًج ٥حثٞر ١٠ ج٠ِٝح  ٬سظح٧ق ُؿؿ٥ٟ  
 :(3ر٫ٖ دِى جٯػ٬ح١ ٢٬٧ٚلٟ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ ج٠ٝئللحز ا٩ٝ

 ج٠ٝئللحز جٜٝدف٨ ؿ٬ٝ٧ر ج٢ٝنحً. -

 ج٠ٝئللحز جٜٝدف٨ ٠ػ٬ٞر ج٢ٝنحً. -

 
                                                             

 .2106عاطف يانٌن الةريف : ادلةروعات الماًنة ادلتونطة، دار نةر غًن معروفة،  (1)
 .03، ص2117دكتورة أماين زلمد عامر : إدارة ادلةروعات الماًنة، مطبعة أكتوبر اذللدنية،  (2)
 .03، ص2117ة، دكتور أماين زلمد عامر : إدارة ادلةروعات الماًنة، مطبعة أكتوبر اذللدني (3)
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 املؤضطات ايصػة٠ ددًا أٚ ايفسد١ٜ :-2

٧س٫ًٔ ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ظؿًج ؤ٧ ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝوأ٬ٔفذ ٜحٖأر ؤ٧ظأ٤ ج٢ٝنأحً      
ٕٞ ٠ظحٳس٤ ٧ٖفؿ٬ر ٧سنسفٛ ٦ٜٞح ٫ٖ ؾحو٬ر ٧جػؿذ ٥٧أ٫ ٬ٙأحٟ وأحػخ    جٳٙسوحؿ٪ ٠٧ؾس

ج٠ٝئللر دبؿجفس٦ح دوٗر ؤلحل٬ر ٧جٳلسِح٢ر ددِى ج٠ِٝح  ر٢ُؿ جٝػحظأر( نأفً ؤ١ ٳ ٬ق٬أؿ    
 ُؿؿ٥ٟ ١ُ ُنفذ ٠ُح  ١ٜ٬٧ ؤ١ سؿ٠ط ي١٠ ٥ـج جٝو٢ٕ ًٜٴ ١٠ :

 جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٧جٝس٬ٞٚؿ٬أر. -

 جٝو٢حُحز جٯلف٬ر ؤ٧ ج٢٠ٝق٬ٝر. -

 املؤضطات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ : -3

سػس  ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز ٧٠ًِٙح ٧لًًح د١٬ ج١٬ُ٧٢ٝ جٝلحد١٬ٚ ٧س٧ٌٕ د١٬ ُنأفذ ٠ُأح     
٧ؾ٠ل٠حثر ُح٠  ٩ُٞ جٯٓٞخ اٳ ؤ١ ٢٥حٝٛ و٧ِدحز ٖأ٫ سِف٬إٔ ج٠ٝئللأحز جٝوأ٬ٔفذ     

 ٧ج٠ٝس٧لًر دحلسؾؿجٟ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ٯلدحخ ؤ٦٠٥ح :
 ٠لس٬٧حز ج٧٠٢ٝ.جؾسٴٕ ٌف٧ٕ جٝدٞؿج١ ج٢ٝح٬٠ر ٧سدح١٬  -1

 جؾسٴٕ ٌف٧ٕ جٝو٢حُر ٧جٝسظحفذ ٧جٝقفجُر ١٠ ٖفٍ ٭ؾف ٫ٖ٧ ٢ٗك جٝدٞؿ. -2

 جؾسٴٕ ج٠ٝلس٨٧ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ج٠ٝلسؾؿٟ ٧جٝـ٪ ٬٠٬  ا٩ٝ س٬ٞٚ  ج٠ِٝحٝر ٫ٖ ػح  س٧ًف٣. -3

٬٧ِؿ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ؤٜصف ج٠ِٝح٬٬ف ج٬٠ٜٝر جلسؾؿج٠ًح ٤٢٧ٜٝ ٬ٗف٘ دأ١٬ جٯػظأحٟ ج٠ٝؾسٞٗأر    
لحدًٚح ٬٧ل٦  جلسؾؿج٤٠ ٫ٖ ٬ٙحك ػظأٟ ج٠ٝنأف٧ُحز ٝسأ٧ٖف جٝد٬ح٢أحز      ٠ٞٝنف٧ُحز ٠ٜح د٢٬ح

جٝؾحور دِؿؿ ج٠ِٝح  ٫ٖ ٓحٝد٬ر جٝؿ٧ٝر اٳ ؤ٤٢ ٬ؾسٕٞ ١٠ ؿ٧ٝر ٯؾف٨  ٖد٠٢٬أح ٬سأفج٧ع ُأؿؿ    
 – 200ج٠ِٝحٝر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ؿ٧  ٠ص  ج٬ٝحدح١ ٧ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ ٧ج٢ظٞسأفج دأ١٬   

ح٬٠ر ٠ص  جِٝفج٘ ٧ج٢٦ٝؿ ٧جٝل٧ؿج١ ٠٧وف ػ٬ش ٬سفج٧ع د١٬ ُح٠   ٢ظؿ٣ ٬ٚ  ٫ٖ جٝؿ٧  ج٢ٝ 500
 .(1رُح٠  ًٖٚ 9-100

٬٧ِحخ ٩ُٞ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ٤٢٧ٜ اـج جلسؾؿٟ ٧ػؿ٣ ٳ ٬ِٜأك ج٧ٝيأَ جٝػ٬ٚٚأ٫ ٝػظأٟ     
ج٠ٝنف٧ٍ دلدخ جؾسٴٕ ٬ٚ٠حك ج٠ِٝ  د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝؾسٞٗر ٢٦ٖحٝٛ ٠نف٧ُحز سِس٠ؿ ٩ُٞ 

٧دحٝسح٫ٝ سٗٚؿ ا٠ٜح٬٢أر اؿفجظ٦أح يأ١٠ ج٠ٝنأف٧ُحز      ج٭ٳز ٧س٧ٌٕ ُؿؿًج ٬ًٞٙٴ ١٠ ج٠ِٝح 

                                                             

أ. ضررياء اللرراروز : ادلةررروعات المرراًنة وادلتلاهيررة المررار بررٌن ونررايد التمويررد التقليديررة وا نررالمية  درانررة مقارنررةإل،  (1)
 .9، ص2105دار التعليو اجلامعي، ا نكلدرية، 
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جٝو٬ٔفذ  ٠ٜح ؤ١ ٢٥حٝٛ ٠نف٧ُحز سسًٞخ ٙؿفًج ٜد٬فًج ١٠ ج٠ِٝحٝر ٧ٳ سػسحض ا٩ٝ جلأسص٠حفجز  
فؤل٠ح٬ٝر ٜد٬فذ ٧دحٝسح٫ٝ ٖب١ ُؿٟ سو٬٢ٕ ي١٠ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ًدًٚح ٦ٝـج ج٬ِ٠ٝحف ٬ِسدف 

ك ٧٥ ج٢ِٝوف ج٧ٝػ٬ؿ ٫ٖ ج٬ٞ٠ِٝأر جٱ٢سحظ٬أر   ؾًإ ٧ٜـٝٛ ٬ِحخ ٩ُٞ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ؤ١ ج٠ِٝ  ٬ٝ
٢٦ٖحٝٛ ٢ُحوف ؤؾف٨ ـجز سإص٬ف ٠دحنف ٠ص  ٬ُ٧٢ر ج٠ِٝؿجز ٧ج٭ٳز ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٧ػظٟ جٱ٢سحض 

 .(1ر٠ٜح ؤل٢ٗٞح
 َعٝاز زأع املاٍ املطتجُس :-ب

٧ًدًٚح ٦ٝـج ج٬ِ٠ٝحف ٖب١ ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ سس٬٠ق دح٢ؾٗحى فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلأسص٠ف د٦أح   
ف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٩ُٞ٧ جِٜٝك ١٠ ـٝٛ ٜح١ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬أفذ ٥أ٫ جٝسأ٫    سِسدف ١٠ ج٠ٝن

 .(2ر١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ٜد٬فًج

 ٫ٖٗ285 ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٬ِسدف ج٠ٝنف٧ٍ و٬ٔفًج ٠ح ٟٝ ٬سِأؿ٨ فؤلأ٠ح٤ٝ   
ف ؤٕٝ ؿ٧ٳف ٫ٖ٧ ٠وأف ٬ِسدأ   280ؤٕٝ ؿ٧ٳف ؤ٠ح ٫ٖ ج٢٦ٝؿ ٖٴ ٬سِؿ٨ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف 

 ؤٕٝ ؿ٧ٳف. 125ج٠ٝنف٧ٍ و٬ٔفًج ٠ح ٟٝ ٬سِؿ٪ فؤل٠ح٤ٝ 

٧ٳؾسٴٕ ؿٳٝر ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف ١٠ ؿ٧ٝر ٯؾف٨ ٳ ٬وٞغ ٧ٝػؿذ ٫ٖ سِف٬إٔ ج٠ٝنأحف٬َ   
 جٝو٬ٔفذ  ٧فد٠ح ٫ٖ ٢ٗك جٝؿ٧ٝر ١ٜٝ٧ ١٠ ًٙحٍ ٭ؾف ١٠٧ ٧ٙز ٭ؾف فٟٓ ؤ٬٠٥س٤.

ٝٚوؿ ٤٢٠ جٯوأ٧   ٧ِٝؿٟ جٳسٗح٘ ٩ُٞ سِف٬ٕ ٠ػؿؿ ٝفؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٖٚؿ ١٧ٜ٬ ج
جٝصحدسر ًٖٚ ؤ٧ ١٧ٜ جٯ٧٠ج  ج٠ٝلسص٠فذ ٧ٞ٠٠ٜر ؤٟ ٠ٗسفير ؤ٧ ٯلدحخ ٦٢٠أح جؾأسٴٕ جٝٚأ٧ذ    

 جٝنفجث٬ر ٧ٚ٢ٞٝؿ ٫ٖ جٝدٞؿ ج٧ٝجػؿ ١٠ ٧ٙز ٯؾف.

٢٥٧حٝٛ ٠ِح٬٬ف ؤؾف٨ ٠ص  فٟٙ ج٠ٝد٬ِحز ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝسظحف٪ ٧جٱ٬فجؿجز جٝس٫ ٬ؿف٥ح 
٬ِ٠حف١٬ جٝلحد١٬ٚ ٝـج ل٬سٟ جٝسف٬ٜأق ُٞأ٩ ج٬ِ٠ٝأحف١٬    ج٠ٝنف٧ٍ جٝسظحف٪ ٦٢ٜٝح ٬ٝلز دإ٬٠٥ر جٝ

 .(3رجٝلحد١٬ٚ

                                                             

يرة، رنرالة ماجسرتًن غرًن دور الملاعات الماًنة   اجقتماد ادلمري مع إشارة خاصة لدورها   تلمية زلاف،ة ادللوف (1)
 .09-08، ص2111ملةورة، كلية التجارة، جامعة ادللوفية، 

رشرررا نرررعيد زلمرررد علرررو : دور البلرررروت   صويرررد ادلةرررروعات المررراًنة وادلتونررررطة  درانرررة حالرررة غانررراإل  ماجسررررتًنإل،  (2)
 ، جامعة القاهرة.2101

 .2114بر اذللدنية، د. أماين زلمد عامر : إدارة ادلةروعات الماًنة، مطبعة أكتو  (3)
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ػ٬ش ١ٜ٠٬ جٝؾف٧ض د٬ِ٠حف صحٝش ٧٥ ٬ِ٠حف رُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٧فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف( ٬أسٟ  
١٠ ؾٴ  جٝظ٠َ د١٬ ج٬ِ٠ٝحف١٬ جٝلحد١٬ٚ ٝسٗحؿ٪ دِى ج٧٬ِٝخ جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬َٚ ٦٬ٖح جٝدحػأش  

ر اـج ٠ح جسدَ ٬ِ٠حفًج ٧جػؿًج ٠ٖأ١ دِأى جٝأؿ٧     ١ُ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لً
ج٢ٝح٬٠ر ٠صًٴ ٬سٟ جلسؾؿجٟ ٬ِ٠حف فؤك ج٠ٝح  ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠أ١  
ؤظ  اسحػر جٝٗفور ٯٜدف ُؿؿ ١ٜ٠٠ ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ دح٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ؿ١٧ سػؿ٬ؿ ُؿؿ ٠ػأؿؿ  

٠نف٧ٍ ٧ـٝأٛ ٠أ١ ؤظأ     ١٠ ؤظ  اًٴ٘ ٠وًٞغ ر٠نف٧ٍ و٬ٔف ؤ٧ ٠س٧لً( ٩ُٞ ـٝٛ جٝ
 جٝسؾ٬ٕٗ ١٠ ن٤ٜٞ جٝدًحٝر ٫ٖ جٝدٞؿج١ جٝس٫ سِح٫٢ ١٠ ٠نحٜ  جٝدًحٝر.

 املعاٜة ايٓٛع١ٝ أٚ ايٛصف١ٝ :-2

٫٥٧ ج٠ِٝح٬٬ف جٝس٫ سِس٠ؿ ٩ُٞ جٝؾوحثه ٧جٝوٗحز ج٬ُ٧٢ٝر ٠ٞٝنف٧ُحز ٠٧أ١ ؤ٥أٟ    
جٱ٢سحض ٠ػ٬ًٞح ؤ٧ ٠ؿ٨  ٥ـ٣ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ٠٢ً جٱؿجفذ ٧ج٬ٜٞ٠ٝر ٧ج١٧٢ٗٝ جٱ٢سحظ٬ر ج٠ٝسدِر ١٧ٜ

 .(1رال٦حٟ ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ جٝل٧٘ ١٠ ؾٴ  جٱ٢سحض جٝـ٪ ٢س٬ظر

٧جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ٍ ٧جٳ٢سنحف جٝظٔفج٫ٖ ٧ًدٚر جٝس٬٧٠  جٝـ٪ ٬سٞٚأح٣ ج٠ٝنأف٧ٍ    
٧ٜـٝٛ ٬ُ٧٢ر جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ ٧سإص٬ف٥ح ٩ُٞ جلأسؾؿجٟ ج٠ِٝحٝأر ٧لأسسٜٟٞ    

 دب٬ظحق ١ُ دِي٦ح:  

ػ٬ش ١٧ٜ٬ جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ٍ ٧٥ ٬ِ٠أحف ٢٧ٜأ٤   هيونيج أّ اهشنل اهلبٌٌّي : ا - أ
و٬ٔفًج ؤ٧ ٜد٬فًج ١٠ ؾٴ  ٤٢٧ٜ ٖفؿ٬ًح ٬ٓ٧ف سحدَ ٠ٝئللر ٜدف٨ ؤ٧ ٤٢٧ٜ ٬ٜٞ٠ر ُح٠ر 

 ٜح٠ٝئللحز جٝؾ٬ف٬ر ٧جٝسحدِر ٠ٞٝئللحز جٝدٞؿ٬ر ؤ٧ ٦٢٧ٜح ٠ؾسًٞر د١٬ جٝن١٬ٜٞ.

٬ٚسوف ٢نحً ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ٢٠ًٚر ؤ٧ ٠ٜح١ ٧جػؿ ٫٢ِ٢٧ د٤ ؤ١ االٌخشبر اهجغرافي :  - ة
٠ػؿؿ ٧ؤ١ ٳ س٠حفك ٢نحًًح ٫ٖ ؤ٠ح١ٜ ؤؾف٨ ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝنف٧ٍ ٬نٜ  ػظ٠ًح وأ٬ٔفًج  
٢لد٬ًح ٫ٖ ًٙحٍ جٱ٢سحض جٝـ٪ س٢س٫٠ ا٤٬ٝ ٫ٖ ج٢٠ًٝٚر  ٥٧ـج ٳ ٢٠٬أَ سًأ٧ف ج٢ٝنأحً    

 جٝسل٫ٚ٬٧ ٠ٞٝنف٧ٍ ا٩ٝ ٢٠حً٘ ؤؾف٨.

 

                                                             

د. حسرٌن زلمررد نيرران ود. أمحررد عرار  العسررا  : صويررد ادلةررروعات المراًنة وادلتونررطة بررٌن التمويررد ا نررالمي  (1)
 .  2105والتقليدي، دار ادلسًنة، عمان، 
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 :  عسٜف املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١

ؤ١ ١٠ جٝل٦  ٧وٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ٜٝ ٠أ١ جٝوأِخ سِف٦ٗ٬أح     
سِف٬ًٗح ٠ٚد٧ًٳ ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝؿ٫ٝ٧ ٧جٱ٫٠٬ٞٙ ٬٧فظَ ـٝأٛ اٝأ٩ جٳؾأسٴٕ ٖأ٫ ج٬٦ٝحٜأ       
جٳظس٠ح٬ُر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ١٠ ؿ٧ٝر ا٩ٝ ؤؾف٨ ٖيًٴ ١ُ سدح١٬ ج٠ِٝح٬٬ف ٫ٖ سػؿ٬ؿ جٯلك جٝسأ٫  

٠نف٧ٍ ٜحٝد٬ح٢حز جٱػوحث٬ر جٝس٫ سلسؾؿٟ ٖأ٫ سِف٦ٗ٬أح ػ٬أش ؤ١    ٬سٟ د٧٠ظد٦ح سػؿ٬ؿ نٜ  جٝ
٢٥حٝٛ ٢ٚوًح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝد٬ح٢حز جٝـ٨ ل٬ٌ  جٝسدح١٬ ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 

 ٧٠ظ٧ؿًج.
٥٧ـج جٝسِف٬ٕ ج٠ٝػؿؿ ٝسٞٛ ج٬ُ٧٢ٝر ١٠ ج٠ٝنأف٧ُحز يأف٧ف٬ر ٝسٚأؿ٬ٟ جٝؾأؿ٠حز     

ق٬حؿذ جٜٝٗحءذ جٱ٢سحظ٬ر ٧جٝسل٬ٚ٬٧ر ٦٬ٖأح  ٦ٖأ٫   ٧جٝػ٧جٖق ج٠ٝنظِر ٠ٝلح٢ؿذ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧
و٬ٔفذ ٢لد٬ًح سِس٠ؿ ٩ُٞ ج٦٠ٝحفذ ٧جٝػف٬ر ٧ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝػ٬ٞر ٫ٖ ؤ٢نًس٦ح ٧س٦ؿٕ اٝأ٩ سػ٬ٚأ٘   

 جٝفدػ٬ر ٧ج٧٠٢ٝ ٧جٝس٧ًف ٝسػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر.
ز سِف٬ٗأًح( ٠ٞٝنأف٧ُح   ٧55ٳؾسٴٕ ٧ظ٦حز ج٢ٌٝف ؤنحفز جٝؿفجلحز ؤ١ ٢٥حٝأٛ ر 

( ؿ٧ٝر ٬٧فظَ ٥ـج جٝسِؿؿ ٯلدحخ جفسدحً ٜ  سِف٬إٔ دإلأدحخ   75جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ر
٧ؿ٧جَٖ ٬ٞ٠ُر ٧يف٧ف٬ر ٠ح ٧فجء جؾس٬حف٣  ٝـج ٧ظؿز ُؿذ جسظح٥أحز ٠ؾسٞٗأر ٖأ٫ سِف٬إٔ     

 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢د١٬ دِيًح ٦٢٠ح.

  عسٜفات املٓعُات ٚايًذإ ايدٚي١ٝ :-1

 : (ILO)ٌُ ايدٚي١ٝ َٓع١ُ ايع-أ

ُفٖز ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝ  جٝؿ٬ٝ٧ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ س٢سط ٧س٧قٍ  
لًِٞح ٧ؾؿ٠حز ٧سسإٕٝ ٓحٝدًح ١٠ ٢٠سظ١٬ ٠لس١٬ٞٚ ٦ٝ٧ح ًد٬ِر ؾحور ػ٬أش ٬ِس٠أؿ وأحػخ    

  ٫ٖ٧ ؤٓٞخ جٯػ٬ح١ ٧ٚ٬ٟ دحلسثظحف ُأؿؿ  (1رج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ؤٖفجؿ ؤلفس٤ ِٜح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ
  ١٠ جٝػف١٬٬ٖ ٜـٝٛ ٖب١ ٠ٌِٟ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٬ػسحض ٝفؤك ٠ح  و٬ٔف ظؿًج ٖأ٫ دؿج٬أر   ٬ٞٙ

 .(2راٙح٠س٦ح ٧ؤ١ ؿؾ٧  جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح س١٧ٜ ٬ٓف ٢٠س٠ٌر ٧و٬ٔفذ

 

                                                             

 .46عاطف يانٌن الةريف : ادلةروعات الماًنة وادلتونطة، ص (1)
 ويد ادلةروعات الماًن وادلتونطة  غاناإل، ماجستًن.رشا نعيد زلمد علو  : دور البلوت   ص (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-26- 

 

 ايبٓو ايدٚيٞ يإلْػا٤ ٚايتعُة :-ب

 300-50ُفٕ جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ج٠ٝنف٧ُحز دإ٦٢ح سٞٛ ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٠ِ٬أ  د٦أح ٠أ١     
ؿ٧ٳف ٧ٳ ٬سيأ١٠ ـٝأٛ ج٠ٝدٞأْ ٠٬ٙأر جٯفى      500000ٳ ٬ٚ  ُأ١  ُح٠ًٴ ٧فؤك ٠ح٦ٝح 

١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ٧ُفٕ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ : ؤ٦٢أح سٞأٛ    ٧15ؤػ٧ج٦ٝح جٝصحدسر  (1ر٧ج٠ٝدح٫٢
٬ٞ٠أ١٧ ؿ٧ٳف   3ُح٠  ٧ٳ ٬سظح٧ق ٠٬ٙر ؤػ٦ٝ٧ح جٝصحدسر  50-11ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ١٠ 

 .(2ر١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ٧3اظ٠ح٫ٝ ج٠ٝد٬ِحز 

 َٓع١ُ األَِ املتشد٠ يًت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ )ايْٝٛٝدٚ( :-دـ

ُفٖز ٠ٌ٢٠ر ج٬٢٧٬ٝؿ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬ٚ  ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠  
 .(3رُح٠ًٴ ٩ُٞ ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝٚحثٟ ٩ُٞ اؿجفس٦ح ٧٥ ج٠ٝحٝٛ ٢ٗل٤ 20د٦ح ١ُ 
ٝس٫ ٬ٚ  ُأؿؿ  ٫ٖ ػ١٬ ُفٖز سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝر ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز ج 

ُح٠ًٴ ٧جُس٠ؿز ٩ُٞ ج٠ِٝح٬٬ف ج٧ٝو٬ٗر ؤ٬يًح دحٱيحٖر ا٩ٝ ٬ِ٠أحف   99جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ؤػؿ٥ح ١ُ 
 .(4رُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

 (:5)(CED)جل١ٓ ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ األَسٜه١ٝ -د

٩ٖ جص١٬٢ ١٠ جٝنأف٧ً  ـ٥دز آفجء ٥ـ٣ جٝٞظ٢ر ا٩ٝ جُسدحف ج٠ٝنف٧ٍ و٬ٔفًج اـج ٠ح جلس٧ 
 ج٭س٬ر ٩ُٞ جٯٙ  :

 .ُؿٟ جلسٚٴ  جٱؿجفذ ١ُ ج٠ٝح١٬ٜٝ 

 .ؤ١ ١٧ٜ٬ جِٝح١٧ٞ٠ ٧ج٠ٝح١٧ٜٝ ١٠ ٠ظس٠َ ٧جػؿ ١٧ٞ٠ِ٬٧ ٫ٖ ٢ٗك ج٢٠ًٝٚر 

 .ؤ١ ٬سٟ س٬٧٠  ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ ١ُ ًف٬٘ ٠حٝٛ ٧جػؿ ؤ٧ ٠ظ٧٠ُر ٠ػؿؿذ دح٠ٝح١٬ٜٝ 

 ٫ ا٤٬ٝ.ؤف ػظٟ ج٠ٝنف٧ٍ ٠ٚحف٢ر دًٚح٤ُ جٝـ٪ ٠ِ٬  ي٤٢٠ ٢٬٧س٠ 

                                                             

 .21ضياء اللاروز :  ممدر نابق، ص (1)
شررريماء السررريد فاضرررد الرررزجط : قيررراس كفررراءة التمويرررد الثررراين للمةرررروعات المررراًنة وادلتونرررطة، ماجسرررتًن، جامعرررة  (2)

 .2101القاهرة، 
 .02رشا نعيد زلمد علو : ممدر نابق، ص (3)
 .00اضد الزجط : ممدر نابق، صشيماء السيد ف (4)
 .20ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (5)
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 جل١ٓ بٛيتٕٛ :-ٖـ

٧ـ٥دز ا٩ٝ ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر  ٧1971ؤوؿفز سٚف٬ف٥ح ُحٟ  ٥1969ـ٣ جٝٞظ٢ر سنٜٞز ل٢ر  
٧ظ٧ؿ سِف٬ٕ ٧جػؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧سًد٤ٚ٬ ٩ُٞ ٠ظحٳز جٯ٠ُح  ٧جُس٠ؿز ٩ُٞ ٦٢٠ظأ١٬  

 ٠٥ح :
            ج٦٢٠ٝط جٱػوحث٫ رُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠  ٠ِأؿ  ؿ٧فج١ فؤك ج٠ٝأح   ُأؿؿ ج٭ٳز( ػ٬أش   

ـ٥دز ا٩ٝ ١٧ٜ ج٠ٝنف٧ٍ و٢ح٬ًُح ٖحٱًٴ٘ سِف٬ًٗح ٤٢٧ٜ وأ٬ٔفًج ؤ١ ٳ ٬ق٬أؿ ُأؿؿ    
 25ُح٠  ؤ٠ح ٫ٖ جًٝٚحُحز جٯؾف٨ ١ٜ٠٬ٖ ؤ١ ٬سِؿ٨ ـٝٛ اٝأ٩   200جِٝح١٬ٞ٠ ٤٬ٖ ١ُ 

 ُح٠ .

 .)ج٦٢٠ٝط جٳٙسوحؿ٪ رجٳلسٚٴ٬ٝر  ٧٢ٍ جٱؿجفذ  جٝػور جٝسل٬ٚ٬٧ر ٠٧ؿ٨ ػظ٦٠ح 

 ات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ : عسٜفات بعض ايدٍٚ يًُػسٚع-2

١٠ ج٠ٝٴػٌ ٧ظ٧ؿ سٗح٧ز ٜد٬فذ ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر دأ١٬    
ؿ٧  جِٝحٟٝ ٢٧ظؿ ٥ـج جٝسٗح٧ز ٧جٳؾسٴٕ ١٠ ؿ٧ٝر ٯؾف٨ ٥٧أـج جٳؾأسٴٕ ٬سدأَ جؾأسٴٕ     
ا٠ٜح٬٢حس٦ح ٧ٙؿفجس٦ح ٧جٌٝف٧ٕ جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ سٞٛ جٝؿ٧ٝر  ايحٖر ا٩ٝ جٝٔفى ١٠ 
جٝسِف٬ٕ ل٧جء ٜح١ سؾ٫ً٬ً  س٬٧ًف٪  س٫٠٬ٌ٢  اػوحث٫ ٖح٠ٝئللر جٝس٫ سِسدف و٬ٔفذ ٖأ٫  

 ج٬ٝحدح١ سِسدف ٜد٬فذ ٫ٖ دِى ؿ٧  جِٝحٟٝ جٝصحٝش.
 ٧لدد١٬ دِى سِف٬ٗحز جٝؿ٧  ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر :

 ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ :-أ

٬فذ دإ٦٢ح ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ُفٖز ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝؤ 
.    (1رُح٠   دنفً ؤ٪ ٳ سق٬ؿ جٯ٧٠ج  ج٠ٝلسص٠فذ ١ُ سلأِر ٠ٴ٬أ١٬ ؿ٧ٳف   ١٠250-1500 

٧ٙؿ ؤ٧ٝز جٝػ٠٧ٜر ٫ٖ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ ج٥س٠ح٠ًح دحًٝٔح دًٚحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 
٠ٜسدًح ؾحوًح د٦ح ؤًٞ٘ ٤٬ُٞ  ٧ٝـٝٛ ؤٙح٠ز ٧قجفذ ؾحور دح٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧س٠ٞٛ سٞٛ ج٧ٝقجفذ

  ٧جُس٠أؿز  (2رر٠ٜسخ ٠ِح٬٬ف جٝػظٟ( ٦٬ؿٕ ا٩ٝ سِؿ٬  ٧ؤ٬يًح سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ 
٩ُٞ ٠ِح٬٬ف ؤؾف٨ ٬ٓف ٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٢٠ح ٬ِ٠حف ١٧ٜ ج٢٠ٝنإذ ٠لسٚٞر ٧ٳ س٠سٞٛ جٝٚأؿفذ  

                                                             

 .07ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (1)
 .03رشا نعيد زلمد علو : ممدر نابق، ص (2)
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سٚل٬ٟ جٝو٢ح٫ُ ٧جٝٗثأر  ٩ُٞ جٝل٬ًفذ ٩ُٞ جًٝٚحٍ ؤ٧ ج٠ٝظح  جٳٙسوحؿ٪ جٝسحدِر ٤ٝ  ٬ِ٠٧حف جٝ
١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ٧ػظٟ ج٠ٝد٬ِحز  27جٝس٫ سسد٦ِح سٞٛ ج٢٠ٝنإذ ٧سػؿ٬ؿ ٠٬ٙر جٯو٧  جٝصحدسر ٯٙ  ١٠ 

 ١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف. 40جٝل٬٧٢ر ٯٙ  ١٠ 

 ايٝابإ :-ب

جُس٠ؿز ج٬ٝحدح١ ٬ِ٠حف٪ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ سِف٬ٕ ج٠ٝنأف٧ُحز   
٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٳ ٬سظح٧ق فؤك جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖٚؿ ُفٖز ج

ُح٠  ٥٧ـج جٝسِف٬ٕ ٧ظأؿ   100-١٧٬ٞ٠50 ١٬( ٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح ٬سفج٧ع د١٬  ٠100ح٦ٝح ر
 .(1ر٢ًح٤ٙ جٝسًد٫ٚ٬ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝؾحور جٝو٬ٔفذ

ؤ٠ح ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر ٖٚؿ ُفٖس٦ح ج٬ٝحدح١ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ سيٟ ؤٙأ  ٠أ١    
١٧٬ٞ٠ ١٬( ٧٥٧ ٠ح ٧ظؿ ٢ًح٘ سًد٤ٚ٬ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٢ح٬ُر   300ُح٠  فؤل٠ح٦ٝح ر 300

ج٠ٝس٧لًر  ٧ٜ  ٥ـ٣ جٝسِحف٬ٕ ظحءز جلس٢حؿًج ٝٚح١٧٢ ج٠ٝئللحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ُأحٟ    
 .(2ر1963

 َايٝصٜا : - دـ

 جسؾـز ٠ح٬ٝق٬ح ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ؤلحلًح ج٢ًٞٚز ٤٢٠ ٝسِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  
٧جسؾأـز ٬ِ٠أحف    ٧1986ج٠ٝس٧لًر ٧جفسدً سِف٦ٗ٬ح دٚح١٧٢ جٝس٢ل٬٘ جٝو٢ح٫ُ جٝوحؿف لأ٢ر  

 .(3رجًٝٚحٍ جٝـ٪ ٢٬س٫٠ ا٤٬ٝ ج٠ٝنف٧ٍ
ٖح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ جٝقفج٬ُر ؤ٧ جٝؾؿ٬٠ر سِفٕ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦أح   

٬ق٪( ٧ؤٙأ   ؤٕٝ ف٢٬ٔز ٠أحٝ  200ُح٠  ؿجث٫٠ ٧س١٧ٜ ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر ؤٜدف ١٠ ر ١٠5-19 
 .(4ر١٠ ر١٧٬ٞ٠ ف٢٬ٔز ٠ح٬ٝق٪(

ؤ٠ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٖٚؿ ُفٖس٦ح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠أ١   
 ف٢٬ٔز ٠ح٬ٝق٪(. 500000ُح٠  ؿجث٫٠ ٧ٳ ٬ق٬ؿ فؤك ٠ح٦ٝح ١ُ ر 5-50

                                                             

، ملةررأة ادلعررار  43الردكتور أنررن علررو عمررر : إدارة المررلاعات ادلةررروعات المرراًنة  مرردخد تطبيقرري معاصرررإل ص (1)
 .2101ا نكلدرية، 

 .29، ص2118راب  خوين ورقية حساين : ادلؤنسات الماًنة وادلتونطة ومةكالت صويلها، قيمة صا   (2)
 .40أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (3)
 .08ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (4)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-29- 

 

ؤ٠ح دؾو٧ه جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ج٠ٝس٧لًر ٫٦ٖ جٝس٫ ٬سػ٧  ٠ٚأؿجف   
 70-50ف٢٬ٔز ٠ح٬ٝق٪( ٬٧سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٦ح  2500000 – ١٬500000 رفؤك ٠ح٦ٝح د
 ُح٠  ؿجث٫٠.

 اهلــــٓد :-د

جسؾـز جٝػ٠٧ٜر ج٢٦ٝؿ٬ر ١٠ ٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٝسِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   
ُح٠ًٴ ٧ٳ ٬سظح٧ق فؤك  ٧50ج٠ٝس٧لًر ػ١٬ ُفٖس٦ح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ؤٙ  ١٠ 

 .(1ر1955ف٧د٬ر ٢٥ؿ٬ر( ٧٧يَ ٥ـج جٝسِف٬ٕ ُحٟ  500000ح ؤٜصف ر٠ح٦ٝ
٧ٳػٌز جٝػ٠٧ٜر ؤ١ ٧يَ ػؿ ؤٙو٩ ِٝؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٬نٜ  ُحثًٚح ؤ٠حٟ سنأ٬ٔ  ؤُأؿجؿ    

ايحٖس٤ ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ٝـج ٙح٠ز دبٝٔحء جٝػؿ جٯٙو٩ ِٝؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٧جٜسٗز دحٝػؿ جٯٙو٩ ٝأفؤك  
 513001000َٖ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلأسص٠ف ٬ٝوأدغ ر  ١٠٧ صٟ سٟ ف 1960ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٫ٖ ُحٟ 

 .(2ر(1985ف٧د٬ر ٢٥ؿ٬ر ٧ـٝٛ دٚح١٧٢ وؿف ٫ٖ ُحٟ 
 ايطٛدإ :-ٖـ

 30ُفٖز جٝل٧ؿج١ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٢٠ٝنأز جٝو٢ح٬ُر جٝسأ٫ ٠ِ٬أ  د٦أح     
 .(3رؤٕٝ ؿ٧ٳف د٠ح ٤٬ٖ ٠٬ٙر ج٠ٝدح٫٢ ٧جٯفجي٫ 86ُح٠ًٴ ٧ٳ ٬سِؿ٨ فؤك ٠ح٦ٝح 

 زٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام : عسٜف املػا-3

ٟٝ س١ٜ سظفدر ج٠ٝئللحز ؤ٧ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝأفج٘ د٬ِأؿذ ُأ١     
ج٧ٝجَٙ جٳٙسوحؿ٪ جٱ٫٠٬ٞٙ جٝـ٪ ٬ػ٬ً د٤ ١٧ٜ٧ جِٝفج٘ ؤػؿ جٝؿ٧  ج٢٠ٝسظر ٝٞدسأف٧  ٧جُس٠أحؿ   

جفؿجز جِٝأفج٘  % ١٠ 90٧-75جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ٩ُٞ جٝدسف٧  ٧٠ٜفؿ ؤلحل٫ دنٜ  ٠ح ٢لدر 
ج٢ٝٚؿ٬ر. ٝـج ٖب١ س٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝـ٪ ظِ  ٫ٖ ٖسفذ جٝلد٢٬ِحز ٢س٬ظأر  
ٝسؿؾ  جًٝٚحٍ جٝؾحه دو٧فذ فث٬ل٬ر ٧د٠لحُؿذ ٧ؿُٟ ١٠ جٝظح٢أخ جٝػٜأ٫٠٧ ػسأ٩ دؿج٬أر     

١٠٧ صٟ جػسٴ  ج٬٧ٜٝز ؤ٧  ٧8/8/1988ٝٔح٬ر  4/9/1980جٝػفخ ٠َ ا٬فج١ جٝس٫ جلس٠فز ١٠ 
٠٧ح سد٦ِح ١٠ ج٬٦٢حف ٜد٬فذ ٖأ٫ جٳٙسوأحؿ    1990دػفخ جٝؾ٬ٞط جٝصح٬٢ر ٫ٖ ؤٓلًك  ٠ح سِفٕ

                                                             

ماجسررتًن،  عبررد ادلررلعو زلمررود أبررو الرردهب : مةرركلة صويررد المررلاعات المرراًنة   ممررر والبررديد ا نررالمي، رنررالة  (1)
 .8، ص0995كلية التجارة جامعة ا نكلدرية، 

 .08ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
 .09ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (3)
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جِٝفج٫ٙ ٧ٖفى ػوحف جٙسوحؿ٪ ؾح٢٘ جلس٠ف ػس٩ جػسٴ  جِٝفج٘ ١٠ ٙد  جٝٔقجذ جٯ٠ف٬ٜأح١  
  ٝـج ٟٝ ٢ظؿ ؤٳ سِف٬ًٗح ٧جػؿًج ٧٥ سِف٬ٕ رجٝظ٦حق ج٠ٝفٜأق٪ ٝٲػوأحء ُأحٟ    ٫ٖ9/4/2003 

ؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٧ُفٕ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ردإ٦٢ح ج٠ٝنأف٧ُحز جٝسأ٫   ( ٧جٝـ٪ ؤؾـ د٬ِ٠حف 1999ُ
 .(1رؤٕٝ ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ( ٠ِ٬100  د٦ح ؤٙ  ١٠ ُنفذ ُح١٬ٞ٠ ٧سدْٞ ٠٬ٙر ج٭ٳز ٦٬ٖح ؤٙ  ١٠ 

٢٧ظؿ ؤ١ ؤٓٞخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ؤؾـز ًحدًِح ُحث٬ًٞح ؤ٪ ؤ٦٢ح نفٜر ـجز جفسدأحً   
ح٠ٝنحفٜر ٠َ جٯٙفدحء ٧ؤ١ جٱؿجفذ س٬٠أ  ٢ػأ٧   ُحث٫ٞ فث٬ل٦ًح ٫ٖ ج٠ٚٝر ٧٥٧ ٠حٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ د

ٝٴفل٬٠ر ٫ٖ ؤٓٞخ ٠ٗحو٦ٞح ٧ؤ١ جٝس٧ظ٦٬حز ٦٬ٖح س٠سحق دحٝن٬٧ٗر ٖأ٫ ؤٓٞأخ جٯػ٬أح١ ؿ١٧    ج
جٝػحظر ا٩ٝ س٧ص٬٘ ١٠٧ جٝظؿ٬ف دحٝـٜف ؤ٢٢ح ٢ظؿ سظفدر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   

فًج ٝسنحد٤ جٝسؿ٬٠ف جٝـ٪ ػ  دح٬ٝحدأح١  ٠نحد٦ر ٝسظفدر ج٬ٝحدح١ ٢ٌ 2003جِٝفج٘ دِؿ جٳػسٴ  ُحٟ 
% ١٠ جٱ٢سحض 10ا٩ٝ  ٫ٖ1945 جٝػفخ جِٝح٬٠ٝر جٝصح٬٢ر ػ٬ش ؤ١ ا٢سحض ج٬ٝحدح١ ج٢ؾٗى ٫ٖ ُحٟ 

% ١٠ ًحٙحز جٱ٢سأحض ٧ؾو٧وأًح ٖأ٫    ٧90ٙؿ ن٠  جٝسؿ٬٠ف ؤٜصف ١٠  1936جٝل٧٢٪ ِٝحٟ 
ٖأ٫ ج٠ٝلأح١ٜ ٖأ٫    جٝسظ٠ِحز جٝو٢ح٬ُر ٝٞنفٜحز جٜٝدف٨  ٠٠ح ؤؿ٨ ا٩ٝ ؿ٠حف ٧دًحٝر ٢٧ٚه 

جٝسظ٠ِحز جٝل٬٢ٜر جٜٝد٬فذ ٠٠ح ػؿج دح١٬٬٢ٗٝ ٧ج٢٦٠ٝؿل١٬ ا٩ٝ ج٦ٝظفذ ا٩ٝ جٝٚف٨ ٧سٜأ١٬٧ ٧فم  
ظؿ٬ؿذ و٬ٔفذ ٝسو٬٢َ ج٠ٝٴدك ٧جٯ٠ًِر ٧جٯؿ٧جز جٝدل٬ًر ٧ٙد  جػسٴ  جِٝأفج٘ ٠أح ٙدأ     

 جٝٔقجذ جٯ٠ف٬ٜح١.
ُأؿؿ٥ح ٬دٞأْ    سن٬ف جٱػوحءجز ج٠ٝسحػر ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘ اٝأ٩ ؤ١  

( ؤٕٝ ُح٠  ٢٬سظ١٧ ٠أح ٠٬ٙسأ٤   ٠ِ٬164  ٦٬ٖح ؤٜصف ١٠ ر 2000( ٠نف٧ًُح ٫ٖ ُحٟ 77167ر
 ( ٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف.226( ٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ٫ٖ ػ١٬ دٞٔز ٠٬ٙر ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض ٢ػ٧ ر482ر

( 235432اٝأ٩ ر  1988( ١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ُحٟ ٧474جفسَٗ ٢حسط ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ر 
ؤ٠ح دح٢ٝلدر ِٝؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٖٚأؿ جفسٗأَ د٠ِأؿ      ٬ٞ٠2001حف ؿ٢٬حف ُحٟ 

٠٠ح ٬ن٬ف ا٩ٝ ق٬حؿذ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ   2001  1988%( ؾٴ  ج٠ٝؿذ 312ل٧٢٪ ٙؿف٣ ر
%( ٠٠ح ٫٢ِ٬ ج٢ؾٗحى ٠س٧لً ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝوأ٢ح٫ُ ج٧ٝجػأؿ ٠أ١    ٧411د٠ِؿ  ر

 .(2ر2001  1988( د١٬ ُح٫٠ 2( ا٩ٝ ر213ر
                                                             

د. زلمررد عبررد السررتار حسررٌن الةررمري : اجنرررتثمار اتجلرر  ودورال   تمرريي  اجخررتالجت اذليكليررة   اجقتمررراد  (1)
 .78ص ،2105العراقي، دار اتمحدي، باداد، 

 .2113، نلة 2110ادلركز الوطين ادلركزي للتعبئة وا حماء، إحماييات نلة  (2)
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٠٠ح ٬ن٬ف ا٩ٝ ٖفؿ٬ر ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٧دحلسؾؿجٟ جٯفٙحٟ ج٠ًٝٞٚر ٖٚؿ قجؿ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ  
ؤ٠أح   2001( ُح٠ًٴ ُأحٟ  142724ا٩ٝ ر 1988( ُح٠ًٴ ُحٟ 91295ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ر

٠ِ٬أ    2003( ُحٟ 17929دح٢ٝلدر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘ ٖٚؿ دٞٔز ػ٧ج٫ٝ ر
ُح٠  ٠٬ٖ٧ح ٬سِٞ٘ دِؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جٝدوفذ ٖٚؿ دٞٔز  (٦٬ٖ50207ح ٢ػ٧ ر

%( ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر ٫ٖ جِٝفج٘  ٫ٖ ػأ١٬ دٞأْ   412( ؤ٪ ٠ح ٢لدس٤ ر753ر
%( ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٖأ٫  413( ُح٠ًٴ ٬ن١٧ٜٞ ٢ػ٧ ر2155ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٢٠ح ػ٧ج٫ٝ ر

 .(1ر2003سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ُحٟ 
٠ٜح ُفٕ دِى جٳٙسوحؿ١٬٬ جِٝفج١٬٬ٙ ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر آؾـ١٬ د٬ِ٠أحف ُأؿؿ   

٧ٳ ٬ق٬أؿ   –ُأح٠ًٴ   29-10جِٝح١٬ٞ٠ ٧فؤك ج٠ٝح  ٠ًِح دإ٦٢ح رج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ١٠ 
١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ نح٠ًٴ ٠٬ٙأر ج٭ٳز   20000000فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ ١ُ 

 ٧ج٧٠ٝظ٧ؿجز(.
 ػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ َٔ ٚد١ٗ ْعس بعض ايعًّٛ : عسٜف امل-4

جؾسٞٗز ج٧ِٟٞٝ ٫ٖ سِف٦ٗ٬ح ٠ٝوًٞغ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش ُف٦ٖح ٜ  ٦ٖٚحء ُٟٞ 
 ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٠ؾسٞٗر ١ُ ٦ٖٚحء جِٟٝٞ ج٭ؾف ٧ل٢د١٬ دِى جٝسِف٬ٗحز ٦ٚٗٝحء دِى ج٧ِٟٞٝ.

 َٔ ٚد١ٗ ْعس عًِ اإلسصا٤ :-أ

ٱػوحء ٬ِ٠حف ج٠ِٝحٝر ؤلحلًح ٝسِف٬ٕ ٠وًٞغ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ   جسؾـ ٦ٖٚحء ُٟٞ ج 
٧ج٠ٝس٧لًر ِٖف٥٧ٖح دإ٦٢ح رجٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٧جٝو٬ٔفذ جٝس٫ س٠حفك ؿجؾ  ٢٠نأز وأ٬ٔفذ  

٠نس١٬ٞٔ ٖإٙ ( ٧س٧ٟٚ د٢نحً ١٠ جٯ٢نًر جٝوأ٢ح٬ُر ٝػلأحد٦ح جٝؾأحه ؤ٧     ٠ِ٬9  دٜ  ٦٢٠ح 
  ٬٧ٔٞخ ٩ُٞ سٞٛ ج٠ٝئللحز جًٝحدَ جٝٗفؿ٪ (2رٝػلحخ ج٬ٔٝف ٧سٚؿ٦٠ح ٩ُٞ نٜ  ؾؿ٠ر و٢ح٬ُر

 ٧ٳ ٠٬لٛ ؤٓٞد٦ح ػلحدحز ٢٠س٠ٌر ؤ٧ ؿٖحسف س٧ص٘ ٦ٞ٠ُح.
 َٔ ٚد١ٗ ْعس عًِ االقتصاد :-ب

ُفٕ ٦ٖٚحء ُٟٞ جٳٙسوحؿ ٧ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح جلسص٠حف ٧٬ظأ٤ ٱ٢سأحض ٠ػأؿؿ     
ق دح٢ؾٗأحى فؤك  ٝسػ٬ٚ٘ ُحثؿ فدغ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٜـٝٛ ُحثؿ ٢َٗ ٩ُٞ ج٠ٝظس٠َ ٬٧س٬٠أ 

 ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ج٢ؾٗحى ٠لس٨٧ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٫ٖ جٱ٢سحض.

                                                             

 .26د. ميسر إبراهيو أمحد : ادلةروعات الماًنة، اوث زلكمة ملتقاة، ممدر نابق، ص (1)
 .08د. زلمد هيكد : مهارات إدارة ادلةروعات الماًنة، ممدر نابق، ص (2)
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 َٔ ٚد١ٗ ْعس عًِ اإلداز٠ :-دـ

 .(1رؤ٪ ٢نحً ٤ٝ ٥ؿٕ ١٬ِ٠ ٧٧ٙز ٠ػؿؿ ٧٠٧جفؿ ٠ػؿؿذ 
 َٔ ٚد١ٗ ْعس عًِ ايكإْٛ :-د

ؤ٪ ُف٤ٖ ٦ٖٚحء جٝٚح١٧٢ "جسٗح٘ ؤ٧ ُٚؿ د١٬ ًف١٬ٖ روحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ظ٦ر جٝس٬٧٠  ؤ٧  
  ؤ٪ ؤ٤٢ ٳ ٬سِحفى ٠َ جٝٚح١٧٢ ٧ٳ ٬ؾح٤ٗٝ رو٢حُر ج٠ٝأ٧جؿ  (2رنؾه آؾف( ١ٜ٠٬ س٬ٗ٢ـ٣ ٙح٢٧٢ًح

 ج٠ٝػف٠ر ٙح٢٧٢ًح ٜح٠ٝؾؿفجز ٬ٓ٧ف٥ح(.
 خصا٥ص املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام :

س٠سحق ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لً ٫ٖ جِٝفج٘ دؾوحثه ظِٞس٦ح ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر جٯ٢نأًر   
ؿج٠ُر اـج ٟٝ س١ٜ ؤلحل٬ر ٫ٖ ٧و٦ٗح دإ٦٢ح ج٧٠ِٝؿ جٝٗٚف٪ ٝٴٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ ٦ٖأ٫  جٳٙسوحؿ٬ر جٝ

% ٠أ١ جٯ٬أؿ٪ جِٝح٠ٞأر    50% ١٠ ج٢٠ٝنأز ٫ٖ جِٝحٟٝ ٧س٧ٌٕ ؤٜصف ١٠ 90س٠ص  ٠ح ٬ٚحفخ 
% ٠أ١  45% ١٠ ج٢ٝحسط ج٠ٝػ٫ٞ جِٝح٫٠ٝ ػ٬ش ٠صٞز ٧46ج٧ِٚٝ  ُح٬٠ًٝح ٧ٙؿ لح٠٥ز د٠ح ٢لدر 

 % ١٠ ج٢ٝحسط ج٫٠٧ٚٝ ٫ٖ جٳسػحؿ جٯ٧ف٧د65.٫ؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٧ج٢ٝحسط ج٫٠٧ٚٝ ٧ٞٝٳ٬حز ج٠ٝسػ

 ٜٚأ ٞ َكد١َ ٖرٙ اخلصا٥ص َا ًٜٞ :

١٧ٜ٬ ج٠ٝحٝٛ ٧٥ ج٠ٝؿ٬ف ٧٥٧ ١٠ ٬س٩ٝ٧ اؿجفذ ج٠ٝنف٧ٍ ٥٧ـ٣ وٗر ٓحٝدر ٖأ٫ ٠ٌِأٟ    -1
ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ ٠٠ح ٬ي٫ٗ ل٧٦ٝر ٫ٖ جسؾحـ جٝٚأفجفجز ٧دلأحًر ٖأ٫    

٩ٞ لأفُر ؿ٧فذ ج٠ِٝأ  ٧جٱ٢سأحض ؿجؾأ  ج٠ٝنأف٧ٍ      اظفجءجز ج٠ِٝ  ٠٠ح ٬لحُؿ ُ
 .(3رجٝو٬ٔف

١٧ٜ٬ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لًر جٝػظٟ ٠ػ٬ًٞح ا٩ٝ ػؿ ٜد٬ف ٖأ٫ ج٢٠ًٝٚأر جٝسأ٫     -2
٠ِ٬  د٦ح ٠٧فسدًًح جفسدحًًح ٜد٬فًج دحٝل٧٘ ج٠ٝػ٫ٞ ٠٬٧سحق دح٠ِٝفٖأر جٝؿ٬ٙٚأر دحٝلأ٧٘    

  جٝسٗح٧سحز جٱ٬٠٬ٞٙر ٧سػ٬ٚأ٘  ٧ج٠ٝلس١٬ٜٞ٦ ٧فٓدحس٦ٟ ٧جٳ٢سنحف جٝظٔفج٫ٖ جٝلف٬َ ٝس٬ٞٚ

                                                             

 .49نابق، صعاطف يانٌن الةريف : ممدر  (1)
 .09د. زلمد هيكد : ممدر نابق، ص (2)
 .94د. مزهر شعبان العاين : ممدر نابق، ص (3)
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س٬٠٢ر ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝس٫ ٳ ١ٜ٠٬ ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ؤ١ سٔح٠ف دحٝؿؾ٧  ا٩ٝ ؤل٧ج٦ٙح ؤ٧ 
 .(1رجٝسِح٠  ٦ِ٠ح ٝؤف ػظ٦٠ح

 ٠ػؿ٧ؿ٬ر ٢و٬خ ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ جٝل٧٘ ٫ٖ اًحف جٝو٢حُحز ج٠ٝؾسٞٗر. -3

 ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ جلس٠فجف٬ر ج٢٠ٝحٖلر ٧جٝسظؿ٬ؿ ٧ف٧جض جٳ٠س٬حق. -4

لَٞ ٧ؾؿ٠حز ٝٗثحز ج٠ٝظس٠َ ـجز جٝؿؾ  ج٠ٝػؿ٧ؿ ٧جٝس٫ سل٫ِ ٝٞػو٧  ٦٬ُٞأح   س٬ٖ٧ف -5
 دإلِحف فؾ٬ور ٢لد٬ًح سسٗ٘ ٠َ جٝٚؿفذ جٝنفجث٬ر ٦ٟٝ.

ج٢ؾٗحى ٠لث٬ٝ٧ر ج٠ٝنف٧ٍ سظح٣ جٝٚح١٧٢ ٧جٝػ٠٧ٜأر رجٝيأفجثخ ٬ٓ٧ف٥أح( ٠ٚحف٢أر      -6
 دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ.

خ ٫ٖ جٯل٧ج٘ دؿفظر ؤٜدف ج٠ٝف٢٧ر ٫ٖ ٧٠جظ٦ر ػحٳز جٜٝلحؿ ج٢ٝحظ٠ر ١ُ ٢ٚه جًٝٞ -7
 ١٠ جٝنفٜحز جٜٝد٬فذ ٝٚٞر جٝسٜح٬ٕٝ ٧جٝٚؿفذ ٩ُٞ ٧٠جظ٦ر سٚٞدحز جٯـ٧ج٘.

ل٧٦ٝر سل٬٧٘ جٱ٢سحض ٧جٝؾؿ٠حز ٝٚٞر جٱ٢سحض ٠٧ػؿ٧ؿ٬ر ٜٞٗس٤ ٠ٚحف٢أر دح٠ٝنأف٧ُحز    -8
 جٜٝد٬فذ.

 جٳُس٠حؿ ٩ُٞ ج٠ٝوحؿف جٝؿجؾ٬ٞر ٝٞس٬٧٠  ٩ُٞ ٢ػ٧ ٜد٬ف ٠َ ٠ػؿ٧ؿ٬س٦ح. -9

ٗثحز جِٝح١٬ٞ٠ ٬ٓف ج٠ٝأح٥ف١٬ ٬ٓ٧أف ج٠ٝأئ١٬ٞ٥ ٠ِٞٝأ  ٖأ٫      س٬ٖ٧ف ٖفه ٠ُ  ٝ -10
 ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ١٠ ج٢ٝلحء ٧جٝندحخ ٧ج٠ِٝح  جٝٚحؿ١٬٠ ١٠ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر.

ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٬٧٢َ ج٬٦ٜٝ  جٳٙسوحؿ٪ ١٠ ؾٴ  جٯ٢نًر ج٠ٝسِؿؿذ ٧ج٠ٝسدح٢٬ر ٧سلحُؿ  -11
 .(2رفظر ج٢٠ٝحٖلر٩ُٞ س٬٬ٔف ٬٥ٜ  جٝل٧٘ ١٠ ؾٴ  سؾ٬ٗى ػؿذ جٝسف٬ٜق ٧ق٬حؿذ ؿ

جٜٝٗحءذ ٫ٖ جلسؾؿجٟ فؤك ج٠ٝح  ١٠ ؾٴ  جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٳفسٚحء د٠لأس٬٧حز جٳؿؾأحف    -12
٧جٳلسص٠حف ٩ُٞ جُسدحف ٦٢٧ٜح ٠وؿفًج ٝسِدثر فئ٧ك جٯ٧٠ج   اـج ٠أح سأ٧جٖف ٦ٝأح    

 ج٢٠ٝحؼ جٳٙسوحؿ٪ جٝل٬ٟٞ.

 ٝدنف٬ر.سِٞخ ؿ٧فًج ٠٦٠ًح ٫ٖ سِدثر ٧س٬ٌ٧ٕ ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝػ٬ٞر ٧س٬٠٢ر ج٦٠ٝحفجز ج -13

سلسؾؿٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٧٢ٖ ا٢سحظ٬ر دل٬ًر ٢لد٬ًح سس٬٠ق دحفسٗأحٍ   -14
ٜصحٖر ج٠ِٝ  ٠٠ح ٬لحُؿ ٩ُٞ ٧٠ظ٦ر ٠نٜٴز جٝدًحٝر ؿ١٧ سٜدؿ سٜح٬ٕٝ ُح٬ٝأر ٖأ٫   

 فئ٧ك جٯ٧٠ج .

                                                             

د. مزهررر شررعبان العرراين وملخرررون : إدارة ادلةررروعات المرراًنة مل،ررور ريررادي تكلولرروجي، دار صررفاء لللةررر، عمرران،  (1)
 .95، ص2101

مليرررار  4يرررة اللسررربية للمرررلاعات المررراًنة   العرررراق، مطبعرررة ايثرررد عبرررد اجلبرررار اجلرررومرد وفرررواز جرررار ا  نرررايف : اتم (2)
 .87، ص0985
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٠لح٢ؿس٦ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ١٠ ؾٴ  ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ جٳلأس٢ٔحء   -15
جٝو٬ٔفذ ٫ٖ دِى ج٠ٝظحٳز جٝو٢ح٬ُر ٝٚؿفس٦ح ٩ُٞ جٝس٬ٜإٔ ٠أَ    ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز

 .(1رجٌٝف٧ٕ ٧جٯ٧يحٍ جًٝحفثر

 املطٍب اٌثاني
 أىميت ًاٌشىً اٌمانٌني ٌٍمشرًعاث اٌصغرية ًاملتٌسطت يف اٌعراق

 أ١ُٖٝ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

س٬ظ٬ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر سِسدف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؤػؿ ؤ٥ٟ ج٢ِٝحوف جٱلسفج 
جٝس٬٠٢ر ٧جٝس٧ًف جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ ؤٓٞخ ؿ٧  جِٝحٟٝ ج٢ٝح٬٠ر ٫ٖ٧ جٝؿ٧  ج٭ؾـذ دح٧٠٢ٝ  ٧ٙؿ ٠صٞأز  

% اٝأ٩  40% ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ ؤٓٞخ جٙسوحؿ٬حز ؿ٧  جِٝحٟٝ ٧٧ٖأفز ٠أ١   99ؤٜصف ١٠ 
% ١٠ جٱ٢سحض ج٫٠٧ٚٝ ًٝٞٚحٍ جٝؾحه ػأ٧   60% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ ٖفه ج٠ِٝ  ج٠ٝلث٧ٝر ١٠ 80

% ٠أ١  50ٙؿ ٙؿ٠ز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝٚف١ جِٝنف١٬ ؤٜصف ٠أ١  جِٝحٟٝ  ٧
جٱدؿجُحز ٧جٳدسٜحفجز جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٧ؤ١ ؤٓٞخ جٝنفٜحز جِٝح٬٠ٝأر جٜٝدأف٨ دأؿؤز ٠نأ٧جف٥ح     

ج٠ِٝٴٙر دؿؤز دٗفؿ ٧جػأؿ ٥أ٧    (Microsoft)د٠نف٧ُحز و٬ٔفذ ٩ِٖٞ لد٬  ج٠ٝصح  نفٜر 
٩٢ جٝفظح  ٫ٖ جِٝحٟٝ ٧ٜـٝٛ نفٜر ٧ٖفؿ جِٝح٬٠ٝأر دأؿؤز   ٧جٝـ٪ ؤودغ ؤٓ (Bill Gets)٠ح٦ٜٝح 

دؿؤز د٠ًِٟ  (McDonald)د٠نف٧ٍ و٬ٔف ٧دًف٬ٚر ػؿ٬صر ٝٲ٢سحض جٝو٢ح٫ُ  ٧ٜـٝٛ نفٜر 
ظ٧ج  و٬ٔف ٝسودغ ٠ئللر ٜد٬فذ سيٟ ٖف٧ًُح ٠ًٝح٠٦٠ُح ٫ٖ ؤٓٞخ ؿ٧  جِٝأحٟٝ  ٧ٝٞسًأ٧ف   

٠ٝر ؤؿز ا٩ٝ ؾٞ٘ ؤظ٬ح  ظؿ٬ؿذ ١٠ جٜٝد٬ف ٫ٖ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧ًف٘ جٳسوح  جٝػؿ٬صر ٧٦ٌ٧ف ج٧ِٝ
فظح  جٯ٠ُح  ٧ج٠ٝئللحز ػ٬ش ل٠غ ج٧ٝيَ جٝظؿ٬ؿ جٝػو٧  ٩ُٞ ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬أح  

 .(2رجٝٴق٠ر ٝدؿء ج٠ِٝ  ٫ٖ ٠نف٧ٍ و٬ٔف ٬ؿف فدػًح ٩ُٞ وحػد٤
٧ًٝٞد٬ِر ج٠ٝف٢ر جٝس٫ س٠سحق د٦ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤوأدػز ٖفوأس٦ح    

ؤٜدف ١٠ جٝنفٜحز ٧ج٠ٝئللحز جٜٝد٬فذ ـجز ج٬٦ٝحٜ  جٜٝد٬فذ ٬ٞٙٞر ج٠ٝف٢٧ر ؤ٠حٟ ٫ٖ جٝدٚحء ٧ج٧٠٢ٝ 
% ًٖٚ ٖأ٫  ٠3س٬ٔفجز جٝل٧٘ جٝػف ٧ؤقجؿ جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ١٠ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ د٢لدر 

ُح٠ًح جٝلأحدٚر ِٝأحٟ    15% ٠ُح ٜح١ ٤٬ُٞ ٫ٖ جٝأ ٧4جفسَٗ ا٩ٝ  1993-٠1990ح د١٬ ُح٫٠ 

                                                             

 .2111ثاير زلمود العاين : جتربة تلمية ادلمانع الماًنة   العامل، درانات اقتمادية، بيت احلكمة،  (1)
 .09عاطف يانٌن الةريف : ادلةروعات الماًنة وادلتونطة، ممدر نابق، ص (2)
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١ ٢ٞؾه جٯ٬٠٥ر جٳٙسوحؿ٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧٥٧ ٠ح ٢ػ١ دوؿؿ٣   ١ٜ٠٬٧ ٢ٝح ؤ(1ر1990
٫ٖ ُؿذ ٢ٚحً آؾـ١٬ د٢ٌف جٳُسدحف ؤ١ ٢٥حٝٛ ؤ٬٠٥ر جظس٠ح٬ُر ٧د٬ث٬ر ٠٬ٜأ١ ؤ١ سٚأؿ٦٠ح سٞأٛ    
ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ ػح  نف٦ُ٧ح دح٠ِٝ  ٫ٖ جٝل٧٘ ١٠٧ ؤ٥ٟ سٞٛ جٯ٬٠٥حز ٧ج٠ٝئصفجز ٫ٖ جٝس٬٠٢ر 

 جٳٙسوحؿ٬ر ٠ح ٫ٞ٬ :
 ددٜد٠ يًعٌُ :خًل فسص  -1

١ٜ٠٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤ١ سلح٥ٟ دؿ٧ف ِٖح  ٫ٖ جٝسٔٞخ ٩ُٞ ٠نأٜٞر   
٥٧أـ٣ جٝوأٗر ظأحءز     (2رجٝدًحٝر ٧جٝػؿ ١٠ سٗح٦٠ٙح دلدخ ٦٢٧ٜح ر٠نف٧ُحز ٜص٬ٗر ج٠ِٝحٝأر( 

ٯلدحخ ٦٢٠ح ؤف ػظٟ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝسحع ٠٠ح ٬ؿ٦ِٖح ٳلسؾؿجٟ ١٧٢ٖ ا٢سحظ٬ر ٠ٜصٗأر ج٠ِٝأ    
ح  ٫٥٧ ؤٙ  ٢لد٬ًح ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ١٧ٜٝ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ سلسؾؿٟ ٢ٖأ١٧  ٧فؤك ج٠ٝ

ا٢سحض ؤٜصف ٜصحٖر فؤل٠ح٬ٝر ٧ٜـٝٛ ٖب١ ٢ٚه جٝؾدفذ جٱؿجف٬ر ٧جٝس٬٠٬ٌ٢ر ٳ ٬نظَ ج٠ٝنأف٧ُحز  
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جٝس٧ظ٤ ٝق٬حؿذ جٜٝصحٖر جٝفؤل٠ح٬ٝر دحٝفٟٓ ١٠ جٝس٧ًف جٝػحوأ  ٖأ٫   

س٬٠٬ٌ٢ر ٧ج٦٠ٝحفذ ج٬٢ٗٝر. ٫ٖٗ ج٠٠ٜٝٞر ج٠ٝسػؿذ ٠صًٴ سئؿ٪ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  س٬٠٢ر جٝؾدفذ جٝ
% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ج٠ٝنف٧ُحز ج٧٠ٝظأ٧ؿذ  ٧99ج٠ٝس٧لًر ؤ٧ جٯ٠ُح  جٝو٬ٔفذ ٠ٜح ١٧ًٚٞ٬ ٦٬ُٞح 

% ١٠ ج٠ِٝحٝر ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٧جِٝح٠ٞر دحًٝٚأحٍ جٝؾأحه ًدٚأًح    ٫٥٧46 ٠لث٧ٝر ١ُ ٠ح ٬ق٬ؿ ١ُ 
 .1997ٝد٬ح٢حز ُحٟ 

 – 80ؤ٠ف٬ٜح جٝٴس٬٢٬ر ٧جٜٝحف٬د٫ س٠ص  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠  ٫ٖ٧ ؿ٧ 
% ١٠ ٖأفه ج٠ِٝأ  ج٠ٝسحػأر    50% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنف٧ُحز ٧سلح٥ٟ د٠ح ٬ق٬ؿ ١ُ 90

% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ج٢ٝحسط ج٫٠٧ٚٝ ٝسٞأٛ جٝأؿ٧  ٧ٙأؿ ٙأؿفز جٝٞظ٢أر      ٧30سنحفٛ د٠ح ٬ق٬ؿ ١ُ 
٬ٞ٠أ١٧   65ؤ١ ٢٥حٝٛ ؤٜصف ٠أ١   2000حف٬د٫ ُحٟ جٳٙسوحؿ٬ر ٝؿ٧  ؤ٠ف٬ٜح جٝٴس٬٢٬ر ٧ظقف جٜٝ

٠نف٧ٍ و٬ٔف ٢٥٧حٝٛ ؿفجلحز ٜص٬فذ ٢ٝح ٠ٚؿجف ٠لح٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ 

                                                             

ٌن الةررمري : اجنرررتثمار اتجلرر  ودورال   تمرريي  اجخررتالجت اذليكليررة   اجقتمررراد د. زلمررد عبررد السررتار حسرر (1)
 .007العراقي، ممدر نابق، ص

(2) Brian Hamilton Financing for the Small Business Inter House for Cultural Inves – 

Washington DC20416, U.S.A. 
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اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜـٝٛ ٢لدر ٠لح٠٥س٦ح ٫ٖ س٬ٖ٧ف ٖفه ج٠ِٝ  ٫ٖ دِأى ؿ٧  جِٝأحٟٝ   
 .(1رج٠ٝسٚؿ٠ر ٧دِى ؿ٧  ؤ٠ف٬ٜح جٝٴس٬٢٬ر

د٫ ٖٚؿ نٜٞز ٢لدر ٠لح٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز دٗثحس٦ح جٝصٴش ر٠س٢ح٬٥أر  ؤ٠ح ٫ٖ جٳسػحؿ جٯ٧ف
% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُأؿؿ ج٠ٝنأحف٬َ ػ٬أش ٜح٢أز     ٠9915س٧لًر( ٠ح ٢لدر  –و٬ٔفذ  –جٝؤف 

 (.015ج٠ٝس٧لًر ر –%( 602جٝو٬ٔفذ ر –%( 9313ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝو٬ٔف ٢لدر ر

ٳسػأحؿ جٯ٧فدأ٫   % ١٠ ٖفه ج٠ِٝأ  ٖأ٫ ؿ٧  ج  ٧57ٜـٝٛ ٖب٦٢ح سلح٥ٟ د٠ح ٢لدس٤ 
 %(.٠16س٧لًر  -% 2419و٬ٔفذ  -% ٧3118دح٢ٝلخ جٝسح٬ٝر ر٠س٢ح٬٥ر جٝؤف 

ٝٞس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر  ٫ٖ٧ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ  ٧1995ـٝٛ ٫ٖ سٚف٬ف جٳسػحؿ جٯ٧فد٫ ِٝحٟ 
% ٠أ١  98جٯ٠ف٬ٜ٬ر نٜٞز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف ٠أح ٢لأدس٤   

حز ج٧٠ٝظ٧ؿذ ًِٖٴ ؿجؾ  ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ ٫ٖ ػ١٬ ٠صٞأز ج٠ٝنأف٧ُحز   اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنف٧ُ
% ١٠ ٖأفه  4613% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنف٧ُحز  ٫ٖ ػ١٬ لح٠٥ز د٠ح ٢لدس٤ 013جٜٝد٬فذ 

ج٠ِٝ  ج٠ٝسحػر ٝـج ٢٢ٜ٠٬ح ؤ١ ٧ٚ٢  ٠ٜٞح سٚؿٟ جٙسوحؿ جٝؿ٧ٝأر ٠ٜٞأح ج٢ؾٗأى جُس٠حؿ٥أح ُٞأ٩      
ٝػؿ ١٠ ٢لدر جٝدًحٝر ١ٜٝ٧ سدٚأ٩ الأسفجس٬ظ٬ر   ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ س٬ٖ٧ف ٖفه ج٠ِٝ  ٧ج

ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؤ٥ٟ ؤلح٬ٝخ ٠ٜحٖػر جٝٗٚف ٧ج٢ؾٗأحى ٠لأس٨٧ ٬ِ٠نأر    
 .(2رجٝلٜح١

%           42% ١٠ اظ٠أح٫ٝ ُأؿؿ ج٠ٝنأحف٬َ ٧٧ٖأفز     ٧99ٙؿ نٜٞز ٫ٖ جِٝفج٘ ٠ح ٢لدر 
٠أ١ ٠نأٜٞر جٝدًحٝأر             ١٠ ٖفه ج٠ِٝ  ج٠ٝسحػر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧لح٠٥ز دنٜ  ٜد٬ف ٖأ٫ جٝػأؿ  

ج٠ٝسٗن٬ر ؾحور دِؿ ٖٚؿج١ ؤٓٞخ ٢٠سلد٫ جٝنفٜحز ٧ج٠ٝئللأحز جٝػ٬٠٧ٜأر ٧ٌأحث٦ٟٗ دِأؿ              
٠٧ح سٴ٥ح ١٠ ل٬حلحز جٙسوحؿ٬ر ؾحًثأر   2003جػسٴ  ج٧ٚٝجز جٯ٠ف٬ٜ٬ر جٝٔحق٬ر ِٝٞفج٘ ُحٟ 

ف جٝػحوأ  دإلأِحف   ؤؿز ا٩ٝ سٗن٫ جٝدًحٝر ٧ج٢ؾٗحى ٠لس٨٧ ج٬ِ٠ٝنر ٫ٖ جِٝفج٘ دِؿ جٝسؿ٧٥
ٳُس٠حؿ جِٝفج٘ جٙسوحؿ٬ًح ٩ُٞ ُحثأؿجز د٬أَ جٝدسأف٧  ج٢٠ٝأسط             ٧2016 2015جٝدسف٧  ل٢ر 

١٠ ػ٤ٝ٧ٚ ٧ج٧ٝيَ ج٬ٔٝف ٠لسٚف ٜٝٞص٬ف ١٠ ٢٠أحً٘ جِٝأفج٘ ؤ٬٢٠أًح ٧دِأؿ ؤػأؿجش لأ٧ًٚ                    
جِٝخء ٬أقؿجؿ  ٠٧ح سٴ٥ح ١٠ ؤػؿجش ظِٞز  ٠2014ؿ٢٬ر ج٧٠ٝو  د٬ؿ س٬ٌ٢ٟ رؿجُم( ٫ٖ ٧٬٢٧٬ 

                                                             

 .42ضياء اللاروز، ص (1)
 .2105العاملة   العراق لسلة  (USAID)ر تقرير مل،مة ال (2)
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٩ُٞ جٳٙسوحؿ جِٝفج٘ ج٦٢٠ٝحف ؤوًٴ ٳفسدح٤ً دإلِحف جٝدسف٧  ٠ٜح ؤلأ٢ٗٞح ٧سػ٠ٞأ٤ سٜأح٬ٕٝ    
جٝػفخ جٝدح٥ٌر  ٜ  ـٝٛ ؤؿ٨ ا٩ٝ جٳسظح٣ ا٩ٝ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١ ؤظأ     

جٝؾؿ٬٠أر ...   –جٝسظحف٬أر   –جٝوأ٢ح٬ُر   –جٝسؾ٬ٕٗ ١٠ ٥ـ٣ جٯُدحء ٫ٖ ج٠ٝظحٳز جٝقفج٬ُأر  
 .(1ر٥ح٬ٓ٧ف

  ١ُٝٓ املٓاطل ايسٜف١ٝ :-2

ٳسلحٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دوٗر جلسؾؿجٟ ج١٧٢ٗٝ جٱ٢سحظ٬أر ج٠ٝسًأ٧فذ   
ظ٦ِٞح ٠ػً ؤ٢ٌحف جٯنؾحه جٝدحػص١٬ ١ُ ٖفه ج٠ِٝ  ٧ٝسفٜق٥ح ٫ٖ ج٠ٝؿ١ جٜٝد٬أفذ ٧ٙفد٦أح   

ًف٘ ٬ظِأ    ١٠ جٯل٧ج٘ نإ٦٢ح نإ١ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ظِ  ج٠ٜٝٗف جٳٙسوحؿ٪ دحٝدػش ١ُ
٦٢٠ح ٬ٙحٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر س٢سٚ  ا٩ٝ جٯف٬حٕ ٧ج٠ٝؿ٨ جٝوأ٬ٔف ٠أ١ ؤظأ     
جٝػٗحٌ ٩ُٞ س٬٠٢ر سٞٛ ج٢٠ٝحً٘ ٧ق٬حؿذ ٠لح٠٥س٦ح ٫ٖ س٧جظؿ ج٠ِٝ  ج٢٠ٝسط ٫ٖ ج٠ٜٝح١ جٝـ٪ س٧ظؿ 
٤٬ٖ ٧ٙذ ج٠ِٝ  ٧ٝيَ ػؿ ٦ٞٝظفذ ١٠ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ا٩ٝ ج٢٠ٝحً٘ جٝػيف٬ر ٧ٜأـٝٛ سأ٬ٖ٧ف   

ه ٠ُ  ٢٠سظر ًٝٚحٍ ُف٬ى ١٠ ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٝق٬حؿذ ٠ؿجؾ٬  جٯلف ٖف
٠٧لس٨٧ ٬ِ٠نس٦ٟ ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ س٧ًف سٞٛ ج٢٠ٝحً٘ ؾؿ٬٠ًح ٬ِ٠٧نأسح ٧دظ٦أ٧ؿ ـجس٬أر ٠أ١     

 لح٦٬٢ٜح.
٧س٬ٖ٧ف ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ٢٠ٝسظحس٦ح ١٠ ٠وحؿف ٙف٬در ١٠ ؤ٠ح١ٜ جٱ٢سحض ظِ  ٜٞٗر جٱ٢سأحض  

 .(2رُحثؿ ؤٜدف ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لًسٚ  ٠٠ح ٧٬ٖف 
رػفخ جٝؾ٬ٞط جٝصح٬٢ر( ٠٧ح سٴ٥ح ١٠ ػوأحف   1991ػ٬ش ٙح٠ز ٫ٖ جِٝفج٘ ٧دِؿ ُحٟ 

جٙسوحؿ٪ ؾح٢٘ ٖفيس٤ ٙفجفجز ٠ظٞك جٯ١٠ ظفجء جػسٴ  ج٬٧ٜٝز جٜٝص٬ف ١٠ جٝس٧ظ٦حز اٝأ٩  
٧  ٝٴٜسٗحء جٝـجس٫ دِؿ ٠أح  س٬ِٗ  ؿ٧ف جٝقفجُر ٧ج٠ٝنحف٬َ جٝقفج٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ٞٝو

ٜح١ جِٝفج٘ ٬لس٧فؿ ٬٠ٜحز ٜد٬فذ ١٠ ج٧٠ٝجؿ جٝقفج٬ُر ٧ج٢٠ٝسظحز ٧جٝػد٧خ ٢٥٧أح ٦ٌأف ؿ٧ف   
ج٠ِٝؿ  ٧اًأٴ٘   1974ٝل٢ر  110رجٝد٢ٛ جٝقفج٫ُ جٝسِح٫٢٧ جِٝفج٘( ٧جٝـ٪ ٠ِ٬  دٚح١٧٢ فٟٙ 

٧سٜٗٞأز   2003ػس٩ جػسٴ  جِٝفج٘ ُحٟ  ٠1991دحؿفجز قفج٬ُر ُؿ٬ؿذ ٩ُٞ٧ ٠ؿجف جٝل٧٢جز 

                                                             

 .2106تقرير وزارة التخطيط العراقية لةهر يونيو  (1)
أنررامة علررو إبررراهيو : دور البلررك   مكافيررة غسرريد اتمرروال   ضرروء التزامررق بالسرررية، درانررة مقارنررة بررٌن القررانون  (2)

 .2105ادلمري والقانون العراقي، رنالة دكتوراال، جامعة القاهرة، 
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جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر دسؾ٬ٗى ٧ٖجثؿ جٝٚف٧ى ا٩ٝ ػؿ ٜد٬ف دٚفجفجز وؿفز ١ُ ٠ظٞأك ٬ٙأحؿذ   
٦ٌف ٠ح ٬ل٩٠ رج٠ٝدحؿفجز جٝقفج٬ُر جٝل٬٧٢ر( ٧جٝس٫ ٧يِز جٝؿ٧ٝأر   2003جٝص٧فذ آ٢ـجٛ ٧دِؿ 

جِٝفج٬ٙر ٠دحْٝ ٜد٬فذ ١٠ ؤظ  س٬ِٗ  ؿ٧ف ج٠ٝقجف١٬ُ ٫ٖ ا٢نأحء ٠نأحف٬َ قفج٬ُأر وأ٬ٔفذ     
٧ا٢نأحء   –٧سلأ١٬٠ جِٝظأ٧     –٧سفد٬ر ج٢ٝػ   –نحء ر٠نحف٬َ سفد٬ر جٝؿ٧جظ١ ٠٧س٧لًر ٜب٢

٠ِح٠  ؤ٧ ٠وح٢َ و٬ٔفذ ٝس٬ٖ٧ف ؤُٴٕ جٝؿ٧جظ١ ؤ٧ جٯل٠حٛ ٬ٓ٧ف٥ح ٖأ٫ ج٠ٝنأحف٬َ جٝسأ٫    
سلح٥ٟ ٫ٖ س٬٧ًف ج٧ٝجَٙ جٝقفج٫ُ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ٙل٠ز سٞٛ جٝٚف٧ى ا٩ٝ ٖثأحز ػلأخ ٢أ٧ٍ    

١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬أحف ُفجٙأ٫    ١٧٬ٞ٠100 ا٩ٝ  ١20 ٠٧لس٨٧ ج٠ٝح٫ٝ ٧سفج٧ػز ٠٬ٙر جٝٚف٧ى ٠ح د٬
 .٧2015ػلخ ػظٟ ج٠ٝنف٧ٍ ػلخ سٚف٬ف ج٠ٝوفٕ جٝسِح٫٢٧ جٝقفج٫ُ ِٝحٟ 

 درب املدخسات ايصػة٠ ٚايتٌُٜٛ ايرا ٞ :-3

ٳػس٬حض ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ فؤك ٠ح  و٬ٔف ٧ٜصحٖر ج٠ِٝأ  ٦٬ٖأح   
جف ٧جٝس٧ًف ٠٧ف٢٧أر ٠ٚح٠٧س٦أح ٌٝٞأف٧ٕ    ٠ٚحف٢ر دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧ٙؿفس٦ح ٩ُٞ جٳلس٠ف

جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ٙؿ سئؿ٪ ا٩ٝ س٧ٕٙ ج٠ِٝ  ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٬ٔٝ٧ف٥ح ١٠ جٯلدحخ ٦ٖأ٫  
ؤٜصف ظحـد٬ر ٝؤحف ج٠ٝؿؾف١٬ جٝـ١٬ ٳ ١٧ٞ٬٠٬ ا٩ٝ ؤ٠٢حً ج٠ٝنحفٜر جٝس٫ سػف٦٠ٟ ١٠ جٱنفجٕ 

جز جٝوأ٬ٔفذ ٝس٦ٞ٬٧٠أح اٝأ٩    ج٠ٝدحنف ٩ُٞ  ٠نحف٦ِ٬ٟ ٧جلسص٠حفجس٦ٟ ٫٦ٖ ظحـخ ظ٬ؿ ٠ٞٝؿؾف
 جلسص٠حف ٢٠سط ٝسِق٬ق ج٧ٝجَٙ جٙسوحؿ٪ ٧جٝس٧٢٪ ٫ٖ جٝدٞؿج١.

 دعِ ايصادزات :-4

٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؿ٧ف ٥حٟ ٧ٖحُ  ٫ٖ س٬٠٢ر جٝوحؿفجز ٧سؾ٬ٕٗ ُظق  
 ٬٠قج١ ج٠ٝؿ٧ُٖحز ١٠ ؾٴ  ٠ح ٫ٞ٬ :

ح٬٬ك ٝفٖأَ ظأ٧ؿذ   ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ُحز ٩ُٞ ٓق٧ جٯل٧ج٘ جٝؾحفظ٬ر اـج ٠ح جسؾـز ٠ٚأ  -1
 ٢٠سظحس٦ح ٯ٦٢ح س٩ٚٞ اٙدحًٳ ظ٬ؿًج دلدخ ١٧ٜ ؤٓٞد٦ح سِس٠ؿ ٩ُٞ ج٠ِٝ  ج٬ٝؿ٧٪.

جُس٠حؿ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝٔحٝخ ٩ُٞ ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ج٠ٝػ٬ٞر ٧جٜٝصحٖر  -2
ج٠ِٝح٬ٝر ٝـج ٖب١ جلس٬فجؿ٥ح ٝٮٳز ٧ج٠ِٝؿجز ٠ػؿؿ ٬٧ئؿ٪ ـٝٛ ا٩ٝ ؤ١ ؤصف جٝس٬٠٢ر ٩ُٞ 

ز ٓحٝدًح ٠ح ١٧ٜ٬ ٠ػؿ٧ؿًج ظؿًج ٧سسؿؾ  جٝؿ٧  ٫ٖ س٬٠٢ر ٥ـج ج٠ٝظح  ٠أ١ ؾأٴ    ج٧ٝجفؿج
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اؿفجض ػوه اٝقج٬٠ر ٢٠حلدر ١٠ ٢٠سظحز ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ي١٠ جٳسٗح٬ٙحز جٝسظحف٬ر 
 .(1ر٠َ جٝؿ٧  جٯؾف٨ ٠٠ح ٬ؿ٦ِٖح ا٩ٝ ق٬حؿذ ا٢سحظ٦ح ٧سػل٤٢٬ ٠ًٜح ٧٢٧ًُح

 :خفض  هايٝف اإلْتاز ٚشٜاد٠ ايك١ُٝ املطاف١ -5

٠ٞٝف٢٧ر جِٝح٬ٝر جٝس٫ سسلٟ د٦ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٧٠جظ٦ر جٝسٚٞدأحز   
ج٬٢ِٝٗر ٫ٖ ػظٟ جًٝٞخ ٧ٝػو٦ٝ٧ح ٩ُٞ ج٠ٝلسٞق٠حز جٱ٢سحظ٬ر دإٙ  جٝسٜأح٬ٕٝ ٧ٯ٦٢أح ػٚأ٧     

  (2رسؿف٬خ ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧جلس٬ِحد٦ح ٧ٚٞٝذ جِٝح٠ٞر جٝقجثؿذ ١ُ ٙأؿفذ ج٠ٝنأحف٬َ جٜٝد٬أفذ   
ٓحٝدًح ٠ح سظؿ ل٧ًٙح ٢٠ٝسظحس٦ح ٠٠ح ٬لحُؿ٥ح ٩ُٞ جٝػو٧  ٩ُٞ ٠لأسٞق٠حز جٱ٢سأحض    ٜـٝٛ ؤ٦٢ح

 دل٧٦ٝر ١٠ ؤظ  ؿ٠٧٠٬ر ا٢سحظ٦ح ٧س٧ًف٥ح جٝلف٬َ ٠ٚحف٢ر دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ.
  ١ُٝٓ ايكدزات اإلداز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ إلداز٠  ًو املػازٜع :-6

٠ػؿؿذ ٝؤف ػظٟ جٱ٢سأحض   ٓحٝدًح ٠ح س١٧ٜ ٜٗحءذ ٠ؿ٬ف ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً 
اؿجف٬ًح ٧س٬٠٬ٌ٢ًح ٧د٠ف٧ف ج٧ٝٙز سقؿجؿ سٞٛ جٜٝٗحءذ ٧س٧٠٢ اؿجف٬ًح ٧س٬٠٬ٌ٢ًح دلدخ انفج٤ٖ ج٠ٝدحنأف  
٩ُٞ سٗحو٬  جٱ٢سحض ٧جٱؿجفذ ٠٠ح ٬ئ٥  ٠ؿ٬ف ج٠ٝنف٧ٍ ا٩ٝ ا٠ٜح٬٢ر سػ٠  ؤُدحء جٝس٬٠٢أر ٖأ٫   

 ٠فجػ٦ٞح ج٠ٝسٚؿ٠ر ٤٢٧ٜ وحػخ ؾدفذ ٫ٖ ٠ظح  جٱ٢سحض.
 ٔ قاعد٠ نبة٠ َٔ ق٠ٛ ايعٌُ املاٖس٠ : هٜٛ-7

ٯ١ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝح٥فذ ١٠ ؤ٥ٟ ٠٧ٚ٠حز جٝس٬٠٢ر ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ جٝػو٧  ٩ُٞ ؤٖي  ج٢ٝسأحثط   
٦٬ٖح ٬ٖسٟ س٬٠٢س٦ح ١٠ ؾٴ  سؿف٬خ ج٠ِٝح  ٫ٖ ٠فجٜق جٝسؿف٬خ جٝس٫ س٦٠٬ٚأح جٝؿ٧ٝأر ؤ٧ سأؿف٬خ    

٧ٝٚٞأر ٠فجٜأق جٝسأؿف٬خ      (3رجِٝح١٬ٞ٠ ٬ٓف ج٠ٝح٥ف١٬ ٫ٖ ج٠ٝوح٢َ ؤ٧ ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝسؾووأر 
٧ج٢نٔح  جٝؿ٧ٝر ٧ُؿٟ جٝسٗحس٦ح ا٩ٝ ؤ٬٠٥ر سٞٛ ج٠ٝفجٜق ٧ٙٞر جٝؿُٟ دلأدخ يإِٔ جٱ٠ٜح٢أحز    
ج٠ٝحؿ٬ر ٧ٙٞر ُؿؿ ج٠ٝؿفد١٬  ٖإ١ سؿف٬خ جِٝأح١٬ٞ٠ ٖأ٫ ج٠ٝوأح٢َ ٧ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      

دػ٧ج ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٜسلحد٦ٟ ؾدفجز ظ٬ؿذ دسٜح٬ٕٝ ؤٙ  ٠٠ح ٧ٝ ج٢ؾف٧ًج ٫ٖ ٠فجٜق جٝسؿف٬خ ٬ٝو
 ٠ُحًٳ ٦٠فذ ٬ي٫ٗ ؤ٬٠٥ر ٜد٬فذ ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

                                                             

هةرراع علرررو عبرررد اخلررالق رجرررب : دور المرررلدوق اججتمرراعي للتلميرررة   صويرررد المررلاعات الريفيرررة   ممرررر، رنرررالة  (1)
 .31، ص2111ماجستًن، كلية التجارة، عٌن مشس، 

عبد ادللعو زلمود أبو الدهب : شكد صويد الملاعات الماًنة   ممر والبديد ا نرالمي، رنرالة ماجسرتًن، كليرة  (2)
 .0995، ا نكلدرية، 0ج التجارة،

 .04د. زلمد هيكد : مهارات إدارة ادلةرتيات الماًنة، رلموعة الليد العربية، ص (3)
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 دعِ املػسٚعات ايهبة٠ :-8

ٙد  جٝؾ٧ى ٫ٖ ٬ٗ٬ٜر ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٞٝنأف٧ُحز جٜٝد٬أفذ    
٢٬ُٞح ؤ١ سػؿؿ ج٧ٗٝجف٘ ؤ٧ ٬ٗ٬ٜر س٬٬٠ق ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ١ُ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً   

 :(1ر٬ظحق سٞٛ ج٧ٗٝجف٘ د٠ح ١ٜ٠٬٧٫ٞ٬ ا
س٬ٖ٧ف ًدٚر ١٠ ج٠ٝػسف١٬ٖ ج٠٠ٝق١٬ٙ ج٠ٝسؾوو١٬ ٫ٖ ٖف٧ٍ جٱؿجفذ سًد٬ًٚح ٝٞٗو  د١٬  -1

ج٬ٜٞ٠ٝر ٧جٱؿجفذ د٠٢٬ح ٢ظؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٳ ٧٬ظؿ ٬ٖأ٤ ٥أـج جٝٗوأ  ٖوأحػخ     
 ج٠ٝنف٧ٍ ٧٥ ٠ؿ٬فذ ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٬ٓف ٠سؾوه ٫ٖ جٱؿجفذ.

ٟ ٠٧ِٞ٠حز ٤٢ٜ٠٬ ١٠ جٝسؾ٬ًً جٱلأسفجس٬ظ٫ ٯ٠ُأح    ٬س٧ٖف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٢ٌح -2
ـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ٧ جِٜٝك ٬ٖٗسٚف ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ا٩ٝ ٢ٌحٟ ٠٧ِٞ٠أحز  

 ِٖح  ١٠ ؤظ  جٝسؾ٬ًً ٝس٬٧ًف ٧س٬٠٢ر ـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ.

سِؿؿ ج٠ٝلس٬٧حز جٱؿجف٬ر ٧ق٬حؿذ ػظٟ ج٬٦ٜٝ  جٝس٫٠٬ٌ٢ ٧س٬ِٚأؿ ٬ٞ٠ُأر جٳسوأحٳز     -3
٬٧ى ٧جٳلسِح٢ر دح٠ٝلسنحف١٬ ٧جٝؾدفجء ج٠ٝسؾوو١٬ ٩ُٞ جِٜٝأك  ٧ق٬حؿذ ؿفظر جٝسٗ

١٠ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٢ٖظؿ ٙٞر ج٠ٝلس٬٧حز جٱؿجف٬ر ٧ل٧٦ٝر جٳسوأحٳز ٧ٓحٝدأًح ٠أح    
 س١٧ٜ جٝلًٞر ٠س٠فٜقذ ٫ٖ ٬ؿ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ.

٧ظ٧ؿ ٢ٌٟ ٧٠ي٬ُ٧ر ٝٞفٙحدر ج٧ٝٙحث٬ر ٧ج٠ٝسحدِر ٧سٚأ٬ٟ جٯؿجء د٢أحء ُٞأ٩ جٯ٥أؿجٕ      -4
فجس٬ظ٬ر ج٧٠ٝي٬ُ٧ر ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف د٠٢٬ح ٢٬ػوف ٜ  ـٝٛ دنؾه ٧جٝؾًً جٱلس

 وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

١٧ٜ٬ جٱنفجٕ ُح٠ًح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٬٧ؾيَ ٠ِٝح٬٬ف ٢٧ٌٟ ٧٠ي٬ُ٧ر ١٠ ؤظأ    -5
سػ٬ٗق جِٝح١٬ٞ٠ ؤ٠ح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٖب١ جٱنفجٕ ٧ج٠ٝسحدِر ؾحيأًِح  

 .(2روحػخ ج٠ٝنف٧ٍٝٞسٚؿ٬ف جٝنؾو٫ ٝ

ا٠ٜح٬٢ر جٳٙسفجى دنف٧ً ظ٬ؿذ ٧اظفجء جٝس٧لِحز ج٧ًٞ٠ٝدر ٧سػؿ٬ؿ ج٬٦ٜٝ  ج٢٠ٝحلأخ   -6
ٝٞس٬٧٠  ٝسػ٬ٚ٘ ؤفدحع ؤٜدف ٧ـٝٛ ١٧ٜٝ ٙؿفجز ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف جٝس٬ٞ٬٧٠أر ٜد٬أفذ ٧ٳ   
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ٓحٝدًح ُٞأ٩ جٝٚأؿفجز    ٧جُس٠حؿ٢٣ظؿ ـٝٛ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٝيِٕ ٙؿفجس٤ ج٠ٝح٬ٝر 
 .(1رؾو٬ر ٠٠ح ٬ٚٞ  ١٠ ا٠ٜح٬٢ر جٝس٧ًف ٧ج٧٧٠٢ٝج٠ٝؿؾفجز جٝن

جُس٠حؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٩ُٞ جٝدػ٧ش ٧جٝؿفجلحز ٫ٖ جسؾحـ جٝٚفجفجز ج٠٦٠ٝر د٠٢٬أح ٳ   -7
٢ظؿ ـٝٛ ٧جيػًح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ـٝٛ ٝيِٕ جٱ٠ٜح٢حز ج٠ٝحؿ٬ر ٧جُس٠حؿ٣ ٖٚأً  

 ٞخ.٩ُٞ جٝػ٠ٜر جٱؿجف٬ر ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جٝس٫ ٳ س١٧ٜ ٜح٬ٖر ٩ُٞ جٯٓ

٠  ٝؿ٬ر ٝس٧ٖف ٖفه سف٫ٙ اٝأ٩  ق٬حؿذ ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٩ُٞ جظسـجخ جٜٝٗحءجز ِٝٞ -8
  ٧سػٚ٘ ؤظ٧فًج ؤ٩ُٞ ٠٧قج٬ح ٳ ٢ظؿ٥ح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ـٝٛ جٯٖي

 .(2رٝسِٞ٘ ـٝٛ دنؾو٬ر وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٦٠٧حفجس٤ ج٬ٚٝحؿ٬ر ٧جٱؿجف٬ر ٧ٖٜفذ جٝس٧٠٢٪

ظ٦حق ؤ٧ ُؿذ ؤظ٦قذ ٠سؾوور ٫ٖ نفجء ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧أر  سس٧ٖف ٝؿ٨ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف  -9
٧سؾق٦٢٬ح ٧د٬٠ٜحز ٜد٬فذ ٧ٳ ٢ظؿ ـٝٛ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧جُس٠حؿ٣ ٩ُٞ جٳثس٠أح١  
جٝسظحف٬ر فٟٓ جفسٗحٍ سٜٞٗس٤ ٧ٙٞر جًٝحٙر جٝسؾق٬٢٬ر ٝؿ٨ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً  

 ٠٠ح ٬ٚٞ  ١٠ ٙؿفس٤ ٩ُٞ جٙس٢حه جٝٗفه جٝسل٬ٚ٬٧ر.

٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٩ُٞ ج٢سٌحٟ ظؿج٧  جٱ٢سحض ٧س٬٧ًف سو٬٠ٟ ج٢٠ٝسظحز ٢٧ٌحٟ جُس٠حؿ ج -10
جٱ٢سحض ج٠ٝلس٠ف ٧ٖ٘ س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ا٢سحض ٠س٧ًفذ ؤ٠ح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ج٠ٝس٧لأً  
٬ِٖس٠ؿ ٫ٖ جٝٔحٝخ ٩ُٞ س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح دل٬ًر ٫ٖ جٱ٢سحض ٧د٢حء ٩ُٞ ًٞخ ج٠ِٝٴء ٧سٚأ   

 ٙؿفس٤ ٩ُٞ س٬٧ًف ج٢٠ٝسظحز.

جٜٝد٬ف ٩ُٞ ؾًً سف٬٧ػ٬ر ٠س٧٢ُر جٯدِحؿ ٧سؾو٬ه ٠دحْٝ ٜد٬فذ  جُس٠حؿ ج٠ٝنف٧ٍ -11
ٝٲُٴ١ ١ُ ٢٠سظحس٤ ٝـج سق٬ؿ ٖفه ؤ٧ ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٩ُٞ جٙس٢حه ٖأفه  
جٝل٧٘ ؤ٠ح ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٢ٖظؿ٣ ٠ِس٠ؿًج ٩ُٞ جٝس٬٠ق ٫ٖ ج٢٠ٝحٖلر ٠٧ػح٧ٝر افيحء 

جٳسوأحٳز جٝسف٬٧ظ٬أر   ج٠ِٝٴء ٧ج٠ٝف٢٧ر ٫ٖ جٳلسظحدر ًٝٞدحس٦ٟ ٧جُس٠حؿ٣ ُٞأ٩  
 ج٠ٝدحنفذ.

٧ظ٧ؿ ظ٦حق ٠سؾوه دحِٝٴٙحز جِٝح٠ر ١٠ ؤظ  د٢حء ل٠ِر ًد٬ر ٠ٞٝنف٧ٍ جٜٝد٬أف   -12
٠َ جٯًفجٕ جٯؾف٨ ٠ص  ج٠ِٝٴء ٧ج٧٠ٝفؿ١٬ ٧جٝد٧٢ٛ ٬ٓ٧ف٥ح ١ٜٝ ٥ـج جٝظ٦حق ٢ظؿ 
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ٙؿ جؾسق  دسٗحو٤ٞ٬ ٫ٖ جٝٔحٝخ دنؾه ٧ٖٞلٗر وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٦٠٧حفجس٤ ٠٧لس٧ج٣ 
 ج٫٠ِٞٝ.

٢ظؿ ؤ١ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٬ٚؿٟ جٜٝص٬ف ١٠ ج٧ٗٝجثؿ ٠ٞٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٬إس٫ ٝـج 
 :(1ر٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ٠ح ٫ٞ٬

ا٠ؿجؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف دحٜٝٗحءجز ج٬٢ٗٝر جٝس٫ ٬ػسحض ا٦٬ٝح ٫ٖ ؤ٢نًر جٝسنأ٬ٔ  ٧جٱ٢سأحض    -1
 ٝؿ٤٬.

ف ٖأ٫  سٚؿ٬ٟ جٯٖٜحف ٧ج٠ٝدسٜفجز ٧جٳؾسفجُحز جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬لس٦ٞٔح ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬أ  -2
 س٬٧ًف ًف٘ ا٢سحظ٤.

ا٠ٜح٬٢ر سِحٙؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف ٠َ ٠نحف٬َ و٬ٔفذ س٧ٖف ٤ٝ ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧ر ٠٧لأسٞق٠حز   -3
 جٱ٢سحض دٜٞٗر ؤٙ .

ا٠ٜح٬٢ر س٬٬ٔف ظؿج٧  جٱ٢سحض ٧س٬ٙ٧سحس٤ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ١٠ ؤظ  ٠ٚحدٞأر ؤ٧ٙأحز    -4
حه ٖأفه  ق٬حؿذ جًٝٞخ ٩ُٞ ٢٠سظحز ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف د٠لحُؿس٤ ٖأ٫ ق٬أحؿذ جٙس٢أ   

 جٝسل٬٧٘ ا٩ٝ جٝل٧٘.

س٬ٖ٧ف ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٜوأ٢حُحز ٠ٔـ٬أر دأؿ٬ًٴ ٝٴلأس٬فجؿ      -5
 .(2ر٧س٬ِٚؿجس٤

س٬ٖ٧ف ؾؿ٠حز جٝو٬ح٢ر ٧جٱوٴع ٧ًَٙ ج٬ٔٝحف ١٠ ٙد  دِى ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   -6
 ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؤظ  ؿ٠٧٠٬ر ا٢سحض ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف.

 سػ٬ٚ٘ جٝس٧جق١ ٫ٖ ٬٠قج١ ج٠ٝؿ٧ُٖحز.ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٬٠٢ر جٝوحؿفجز ٧ -7

اندحٍ جٝػحظحز ج٠ٝس٧ًفذ ٯٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ د٠ح ٠٬سحق د٤ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ١٠ ٠ف٢٧أر   -8
 ٫ٖ جٱ٢سحض ٧٠ٝجٜدر جٝس٬ٔفجز ٫ٖ ًٞدحز ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ.

ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ فَٖ ج٠ٝلس٨٧ ج٠ِٝحن٫ ٠ٞٝظس٠َ دنٜ  ٠س٧جق١ ١٠ ؾأٴ  جٝس٬ٞٚأ  ٠أ١     -9
 ٧ٕ ج٬ٝؿ جِٝح٠ٞر.سٗن٫ ٌح٥فذ جٝدًحٝر ٫ٖ وٗ
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ن٧ِف وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جِٝح١٬ٞ٠ ٤ِ٠ دحٱ٢ظحق ٧جٝٗؾف ٧سػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿج٤ٖ ٧ـجس٤ ٠أ١   -10
 .(1رؾٴ  ٢ظحع ج٠ٝنف٧ٍ ٧ا٠ٜح٬٢ر ج٢ًٴ٤ٙ ٠ٝفجػ  ادؿج٤٬ُ ؤٖي 

اػ٬حء ؤ٢نًر جٙسوحؿ٬ر سٟ جٝسؾ٫ٞ ٦٢ُح ٠ص  جٯ٠ُح  جٝسفجص٬أر ٧جٝػف٬ٖأر جٝٚؿ٠٬أر      -11
٠فؤذ ٧جٝؾأف٧ض د٢٠سظأحز سس٬٠أق دحٱدأؿجٍ     ٧جٝـ٪ ٬ٗسغ جٝدحخ ٝسن٬ٔ  جٝندحخ ٧جٝ

٧جٯوحٝر ٧سلح٥ٟ ٜص٬فًج ١٠ جًٝٚحُحز جٳٙسوحؿ٬ر ل٧جء ٜح٢ز و٢ح٬ُر ؤٟ سظحف٬ر ؤٟ 
 ل٬حػ٬ر.

سلح٥ٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ س٧ق٬َ جٝصف٧ذ ٧سػ٬ٚ٘ جِٝؿجٝر ٧سٚف٬أخ   -12
 جٝٗظ٧ذ د١٬ جٝٗٚفجء ٧جٯ٬٢ٓحء ٧٥٧ ٠دؿؤ ػصز ٤٬ُٞ جٯؿ٬ح١ جٝل٠ح٬٧ر.

 أْٛاع املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

 :(2ر١ٜ٠٬ سو٬٢ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ جٯ٧٢جٍ جٝسح٬ٝر 

 ٧سٚلٟ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز دؿ٧ف٥ح ا٩ٝ ١٬ُ٧٢ :املػسٚعات اإلْتاد١ٝ : -1
ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ س٢سط لًِٞح جلس٦ٴ٬ٜر ٠ص  جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٬ٝؿ٬٧أر ٧٧فم     - ؤ

 ٧٠ٝجفؿ ج٠ٝػ٬ٞر.جٱ٢سحض جٝس٫ سلسؾؿٟ ج

ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ س٢سط لًِٞح ا٢سحظ٬ر سلح٥ٟ ٫ٖ ا٢سحض لَٞ ؤؾف٨ ٜحٝو٢حُحز جٝس٬ٞ٬٠ٜأر   - خ
 ٠ص  و٢حُر ج٠ٝٴدك جٝظح٥قذ ٠٧نحف٬َ و٢حُر ًَٙ ٬ٓحف جٝل٬حفجز ٧ج٭ٳز.

 املػسٚعات اخلد١َٝ :-2

ؿجف٬ر ٫٥٧ جٝس٫ سٚؿٟ ؾؿ٠حز ٠ِٝٴث٦ح ٠ص  ؾؿ٠حز جٳلسنحفجز جًٝد٬ر ٧ج٢٦ٝؿل٬ر ؤ٧ جٱ 
 ؤ٧ ؾؿ٠حز ج٠ٜٝد٧٬سف ؤ٧ اوٴع جٝل٬حفجز ٬ٓ٧ف٥ح.

 املػسٚعات ايتذاز١ٜ :-3

٫٥٧ ٜ  ٠نف٧ٍ ٧ٚ٬ٟ دنفجء لِٞر صٟ ٧ٚ٬ٟ دبُحؿذ د٦ِ٬ح ؤ٧ سِدثس٦ح ؤ٧ س٦ٗ٬ٞٔح ٧د٦ِ٬أح   
 دٚوؿ جٝػو٧  ٩ُٞ فدغ ٠ص  سظحفذ جٝظ٠ٞر ٧جٝسظقثر ٧س٬ٕٞٔ ج٧٠ٝجؿ جٯؾف٨.
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 ت ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام :ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػسٚعا

ؤ١ ١٠ د١٬ ؤ٥ٟ جٝٚيح٬ح جٝس٫ سًفع ٢ُؿ سإل٬ك ؤ٪ ٠نأف٧ٍ ؤ٧ ٢٠نأإذ وأ٬ٔفذ ؤٟ     
٠س٧لًر ٧٥ جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٢٠ٞٝنإذ ٧جؾس٬حف جٯٖي  ١٠ د٦٢٬ح ٧ـٝٛ ٝسإص٬فجسأ٤ ُٞأ٩ ج٠ٝحٝأٛ    

فع ٖأ٫  ٧جِٝح٠  ٧ج٢ٝنحً ٫ٖ ـجز ج٧ٝٙز ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٬ئصف جٝنٜ  جٝٚأح٫٢٧٢ ٠ٞٝنأف٧ٍ ج٠ٝٚسأ   
 :(1رج٧٢ٝجػ٫ جٝسح٬ٝر

 سٜٞٗر ا٢نحء ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً. -1

 جٝيفجثخ ج٠ٝٗف٧ير ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ٍ. -2

 ؿفظر جٝل٬ًفذ ١٠ ٙد  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ. -3

 ٠سًٞدحز فؤك ج٠ٝح  ١٠ س٬٧٠  ٧اؿجفذ جٝس٬٧٠  ٤ُ٧٢٧. -4

 ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝح٬ٝر ٠ٞٝنف٧ٍ. -5

 ٚضًٓدص  ًو ايٓٛاسٞ بإجياش :

 املؤضط١ أٚ املػسٚع : هًف١ اإلْػا٤ ٚ هٜٛٔ -1

ؤ١ ١٠ جٯ٬٠٥ر د٠ٜح١ جؾس٬حف جٝنٜ  ج٢٠ٝحلخ ١٠ د١٬ جٝدؿجث  ج٠ٝسحػر ٯنٜح  ج٬ٜٞ٠ٝأر   
٠٧ٴث٠ر ـٝٛ جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠َ ٌف٧ٕ جٝٗفؿ جٝنؾو٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝأر ٧٧ظ٦أر ٢ٌأف٣ دحسظأح٣     

                                                             

 .57د. بانو زلمد صاحل، د. عدنان أمحد العزاوي : ممدر نابق، ص (1)

 ؤ٧٢جٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

 ١٠ ػ٬ش جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ١٠ ػ٬ش ٢ٌٟ جٱ٢سحض ١٠ ػ٬ش ج٦ٝؿٕ  ١٠ ػ٬ش ج٠ٝظح 

 و٢ح٫ُ

 قفج٫ُ

 ؾؿ٬٠ر

 س٬٠٢ر 

٠نف٧ُحز س٬ٗ٢ـ٬ر 
 ٠ٝنف٧ٍ ٜد٬ف

 ٠نف٧ُحز ٝسػ٬ٚ٘
 جٝفدغ ٧جٝؿؾ 

٠نف٧ُحز و٬ٔفذ ٱندحٍ 
 جٝػحظحز رؾ٬ف٬ر(

٠نف٧ُحز ٱ٬ظحؿ 
 ٖفه ٠ُ 

٢ٌحٟ ا٢سحظ٫ 
 ٢ٌحٟ ج٧ٝفم ٫٠ُٞ

٢ٌحٟ جٝو٢حُحز 
٢ٌحٟ جٝػفٕ  جِٝحث٬ٞر
 ج٬ٝؿ٬٧ر

 ٬ٜٞ٠ر ٖفؿ٬ر

 نفٜر ٖفؿ١٬

 ٬ٜٞ٠ر ٠ػؿ٧ؿذ

نفٜر س٬ُ٧ر 
 ٬ٜٞ٠ر ُح٠ر ٠دلًر

 نفٜر ٠لح٠٥ر
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َ ج٠ٝنف٧ٍ ٧آٖح٘ س٬٧ًف ـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ ٠لسٚدًٴ ٧ٳؾسٴٕ ؤنٜح  ٬ٜٞ٠ر ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٝنأحف٬ 
١٠ ػ٬ش جٝسٜٞٗر ج٧ًٞ٠ٝدر ٝٲ٢نحء ٧س١٬٧ٜ ج٠ٝئللر ٝـج ٧ظخ ج٠ٝٚحف٢ر دأ١٬ ٜٞإٔ جٱ٢نأحء    

 .(1ر٧جؾس٬حف جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ج٢٠ٝحلخ ٝـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ
 ايطسٜب١ :-2

٬ظخ ٩ُٞ وحػخ ٖٜفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٯؾـ د٢ٌف جٳُسدحف جٝنأٜ  جٝٚأح٫٢٧٢ ج٢٠ٝحلأخ     
 سئصف دنٜ  ٜد٬ف ٩ُٞ جًٝحٙأر جٱ٢سحظ٬أر   ٧جٝـ٪ ٬ػٚ٘ ٤ٝ ٧ٖفجز يف٬د٬ر ٠ٚد٧ٝر ٢٠٧حلدر ٧ٳ

٧ج٠ٝح٬ٝر ٠ٞٝنف٧ٍ ٯ١ جٝيفجثخ سس٢حلخ ًفؿ٬ًح ٠َ ػظٟ ج٠ٝنف٧ٍ ٧سأقؿجؿ دحقؿ٬أحؿ ا٢سحظ٬أر    
 .(2ر٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٤ ٥٧ح٠م جٯفدحع ج٠ٝسػٚٚر ٤٢٠

 دزد١ ايطٝطس٠ َٔ قبٌ صاسب املػسٚع :-3

جٝل٬ًفذ جٜٝح٠ٞر ٧جٝسٗأفؿ   ؤ١ جؾس٬حف جٝنٜ  ج٢٠ٝحلخ ٠ٞٝنف٧ٍ ١٠ ٙد  وحػخ ٬س٬غ ٤ٝ 
دحٝٚفجفجز ٧ج٬ٜٞ٠ٝر جٝؾحور ٠ٜح ٫ٖ ػحٝر ج٠ٝئللحز جٝٗفؿ٬ر ٧سٚ  ٢لدر سٞٛ جٝل٬ًفذ ٫ٖ ػأح   
اؿؾح  جٝنفٜحء ٧سٚؿ٬ٟ س٢حقٳز ٦ٝئٳء جٝنفٜحء ٠ٚحد  ٠لحُؿس٦ٟ ٖأ٫ ج٬ٚٝأحٟ دإ٠ُأح  ـٝأٛ     

 .(3رج٠ٝنف٧ٍ جلس٠فجف٬ر
 ْٛع٘ :َتطًبات زأع املاٍ َٔ يٌٜٛ ٚإداز٠ ايتٌُٜٛ ٚ-4

٬سًٞخ ج٢ًٴ٘ سن٬ٔ  ؤ٪ ٠ئللر فؤك ٠ح  ؤ٩ٝ٧ ٠ِٞٝ  ٧ٓحٝدًح ٠ح ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ جٝس٬٧٠   
٠ح ٙد  ج٠ٝحٝٛ ١ُ ًف٬٘ ٠ؿؾفجس٤ ٫ٖ٧ ػحٝر سِل٬ف٣ ؤ٧ ُؿٟ س٬ٖ٧ف فؤك ج٠ٝح  جٝٴقٟ ٝٞسن٬ٔ  
ل٧ٕ ٬سِصف جٝدؿء دسن٬ٔ  ج٠ٝنف٧ٍ ٝـج ٬ظخ جؾس٬حف جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ج٢٠ٝحلخ ٤ٝ ٧نٜ  ٬ٜٞ٠أر  

 .(4ر٧ٍ ؤ٧ ج٠ٝئللرج٠ٝنف
 املط٦ٛي١ٝ املاي١ٝ :-5

٫ٖ جٝٔحٝخ سسِفى ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٢ُؿ دؿج٬ر س٦٢٬٧ٜح ا٩ٝ ُؿذ ٠نأحٜ    
ٜحٝسِل٬ف ج٠ٝح٫ٝ ؤ٧ جٝؿ١٧٬ ؤ٧ ؤ٪ جٝسقج٠حز ٠ح٬ٝر ؤؾف٨ ٝـج ٬ظخ ُٞأ٩ وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ    

                                                             

 .32د. أماين زلمد عامر : إدارة ادلةروعات الماًنة، ممدر نابق، ص (1)
عابرررردة رلررررة رزق ا  : ادلةررررروعات المرررراًنة   مواجهررررة لررررديات القرررررن احلررررادي والعةرررررين، اذليئررررة العامررررة للكتررررا،  (2)

 .070، ص0998
 .27، ص2115خالد عزت خال  : كيف تلةئ مةروع صاًن ناجياً، دار الرباء، ا نكلدرية،  (3)
 .82د. حسٌن زلمد نيان ود. أمحد عار  العسا  : ممدر نابق، ص (4)
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ز ج٠ٝح٬ٝأر دحؾس٬أحف   ٠فجُحذ ٠ٚؿجف س٤٢ٜ٠ ١٠ سػ٠  ج٠ٝلث٬ٝ٧ر جٝؾحور ٧جٝنؾو٬ر ٧جٳٝسقج٠أح 
 .(1رجٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ج٢٠ٝحلخ ٠ٝنف٤ُ٧

 أزنإ املػسٚع ايصػة أٚ املتٛضط :

٠وًٞغ ؤفٜح١ ظ٠َ ٠ٜٞر ف١ٜ ٧٥٧ ٠ح ٧ٚ٬ٟ ٤٬ُٞ جٝنت رؤلحلر( ٧دؿ١٧ ـٝٛ جٯلحك  
ٳ س٧ٟٚ ٤ٝ ٙحث٠ر ٫٢ِ٬٧ دإفٜح١ ج٠ٝنف٧ٍ "جٯلحل٬حز جٝس٫ ٧ٚ٬ٟ ٦٬ُٞح ج٠ٝنف٧ٍ"  ٥٧أ٫ ٠ٜأح   

:٫ٞ٬ 
 ايكاْْٛٞ :ايسنٔ -1

٢٧ٚوؿ د٤ ؤ١ ج٢ٝنحً جٝـ٪ ٬قج٧ٝر ج٠ٝنف٧ٍ ٳ ٬ؾحٕٝ جٝٚح١٧٢ ٬٧س١٧ٜ جٝف١ٜ جٝنف٫ُ  
 .(2ر٢ُحوف ١٠3 
 ايعكد :-أ

٬٧ٚوؿ د٤ ُٚؿ ا٢نحء ج٠ٝنف٧ٍ ٧ُف٤ٖ ج٠ٝنفٍ "ُٚؿ د١٬ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ج٠ٌ٢٠ٝأر   
ء ٫ٖ ػحٝر ٢٧ٜأ٤  ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝٚحث٠ر دحٝس٬٧٠  اـج ٜح١ ٢٥حٝٛ ٧٠٠  ٬ٓف ج٠ٝحٝٛ  ؤ٧ ٠َ جٝنفٜح

 رنفٜر(.
٧جٝٔح٬ر ٤٢٠ س٬ٌ٢ٟ جٝٴٝسقج٠حز ٧ج٧ٝجظدحز د١٬ ؤًفجٕ جِٝٚؿ ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ جٯ٥أؿجٕ   

 جٝس٫ ٧ظؿ ١٠ ؤظ٦ٞح ـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ.
 ايكإْٛ :-ب

 ج٧ٚٝجُؿ جٝس٫ ٧يِس٦ح جٝلًٞر جٝسنف٬ِ٬ر ١٠ ؤظ  سإل٬ك اؿجفذ ج٠ٝنف٧ٍ. 
 ال٥ش١ ْعاّ ايعٌُ :-دـ

وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جٝس٫ سد١٬ ٧٢ٍ ج٠ِٝ  ٧ؤ٥ؿج٤ٖ ٧ؤ٢نأًس٤  ٫٥٧ جٝٴثػر جٝس٫ ٬ي٦ِح  
 ٧ًد٬ِر جِٝٴٙر جٝس٬٠٬ٌ٢ر د١٬ جِٝح١٬ٞ٠ ٠٧ح ٦ٟٝ ١٠ ػ٧ٚ٘ ٠٧ح ٦٬ُٟٞ ١٠ ٧جظدحز.

 ايسنٔ املادٟ :-2

٬٧ٚوؿ د٤ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ٠ٞٝنف٧ٍ ٧ٜـٝٛ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝحؿ٬ر ٧سن٠  فؤك ج٠ٝح  جٝأٴقٟ   
اؿجفذ جٱ٢سحض ٧٠٧َٙ ج٠ٝنف٧ٍ رج٠ٜٝح١ جٝـ٪ ٬ٚحٟ ٤٬ُٞ"( ٝٞس٬٧٠  ٧ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ٠٧لسٞق٠حز 

 .(3ر٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ج٧٠ٝجفؿ

                                                             

 .201د بانو زلمد صاحل ود. عدنان أمحد العزاوي : القانون التجاري، ممدر نابق، ص (1)
 .0999ي : دليلك جمتالت مةروع ناج ، مكتبة رلدي، د. مهلدس زلمد محد (2)
 .27، ص2101اخلطاب علو : إنرتاتيجية التخطيط للمةاريع الماًنة، دار أنامة لللةر، عمان، اتردن،  (3)
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 ايسنٔ ايبػسٟ :-3

 ٬٧ٚوؿ د٦ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ اؿجفذ ٬ٞ٠ُ٧حز جٱ٢سحض. 
 ايسنٔ ايتٓعُٝٞ :-4

ًر ٬٧ٚوؿ د٤ جٱًحف ؤ٧ جٝنٜ  جٝـ٪ ٧٬يغ د٢حء ج٧ٝػؿجز جٝؿجؾ٬ٞر ٠ٞٝنف٧ٍ ؤ٧ جٝؾف٬ 
جٝس٬٠٬ٌ٢ر جٱؿجف٬ر ٧جٯ٧وحٕ ج٬ٗ٬ٌ٧ٝر ٧سػؿ٬ؿ جٝلأًٞحز ٧ج٠ٝلأث٬ٝ٧حز ج٠ٝػأؿؿذ ٯ٢نأًر     

 ج٠ٝنف٧ٍ ٧٥٧ ٠ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ ج٬٦ٜٝ  جٝس٫٠٬ٌ٢ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.
 األغهاٍ ايكا١ْْٝٛ يًُؤضطات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

ؤ١ ٧٢يغ ا٩ٝ ٠أحـج  ٢ُؿ جؾس٬حف٢ح ٝٞنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ٍ ج٠ٝس٧لً ؤ٧ جٝو٬ٔف ٬ظخ  
 ٢٬ٚلٟ ٥ـج جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٧جٝـ٪ ٓحٝدًح ٠ح ١٧ٜ٬ ٩ُٞ نٜ  :

 .ج٠ٝئللحز جٝٗفؿ٬ر 

 .جٝنفٜأأأأحز 

 املؤضطات ايفسد١ٜ :

٫٥٧ ١٠ ؤٜصف جٯنٜح  جٝٚح٬٢٧٢ر ٠ٞٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ نأ٧٬ًُح ٠٧صٞأز ٠أح     
٨ جِٝأحٟٝ ٧س٠سأحق   % ١٠ اظ٠ح٫ٝ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ُٞأ٩ ٠لأس٧  ٢73لدس٤ 

 دحٝدلحًر ٧لفُر جٝس١٬٧ٜ ٧جٱ٢نحء ٧جٱُٴ١ ٦٢ُح ١ٜ٠٬٧ سِف٦ٗ٬ح :
"ج٠ٝئللر جٝس٫ ٠٬س٦ٜٞح ٬٧ؿ٬ف٥ح نؾه ٧جػؿ ٧٥٧ ج٠ٝلث٧  ١ُ س١٬٧ٜ فؤك ج٠ٝح  ٦٬ٖح  

٧جسؾحـ جٝٚفجفجز ٠٧لث٬ٝ٧ر اؿجفذ جٝسن٬ٔ  ٦٬ٖح ٬٧ػو  ٩ُٞ ٜأ  جٯفدأحع ج٠ٝسػٚٚأر ٢س٬ظأر     
٬٧سػ٠  ٜحٖر جٝؾلحثف ٧جٝيفجثخ ج٠ٝسفسدر ُٞأ٩ جٝسنأ٬ٔ  ٠٠٧حفلأر    ٬ٞ٠ُحز جٱ٢سحض ٧جٝد٬َ 

 .(1رج٢ٝنحً جٱ٢سحظ٫ ٫ٖ ٧٠جظ٦ر جٝٚح١٧٢"

 َصاٜا املؤضطات أٚ املػسٚعات ايفسد١ٜ :

 ل٧٦ٝر ٧دلحًر اظفجءجز جٱ٢نحء ٧جٝسإل٬ك جٱؿجف٪. -1

 ُؿٟ ػحظس٦ح ا٩ٝ فؤك ٠ح  ٜد٬ف ِٝؿٟ جنسفجً جٝٚح١٧٢ ٝػؿ ؤؿ٩٢ ٝفؤك ج٠ٝح . -2

ٚٴ٬ٝر جٜٝح٠ٞر ٠ٞٝنف٧ٍ ١٠ ؾٴ  وحػد٤ ٧جسؾأحـ٣ ٝٞٚأفجفجز ج٢٠ٝحلأدر دأؿ١٧     جٳلس -3
 .(2ر٧٬ٙؿ

                                                             

 .2114ادلعدل نلة  0997لسلة  20الفقرة الرابعة من التعديد لقانون الةركات العراقية رقو  (1)
 .08وأمحد عار  العسا  : صويد ادلةروعات، ممدر نابق، ص –د. حسٌن زلمد نيان  (2)
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ا٠ٜح٬٢ر جٝػو٧  ٩ُٞ جٱُٗحء جٝيف٬د٫ ١٠ ٙد  جٝٚح١٧٢ ج٠ٝئللأحز جٝٗفؿ٬أر ٧ُأؿٟ     -4
 جٳقؿ٧جض جٝيف٬د٫.

ػو٧  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ظ٬٠َ جٯفدحع ج٠ٝسػٚٚر ٧ل٧٦ٝر ا٦٢حء ٢نحً ج٠ٝنأف٧ٍ   -5
 ٠نف٧ٍ ٧ٝػؿ٣.دٚفجف ٬سؾـ٣ وحػخ جٝ

 عٝٛب املػسٚعات أٚ املؤضطات ايفسد١ٜ :

جٝٚؿفذ ج٠ٝػؿ٧ؿذ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جُس٠حؿًج ٤٢٠ ٩ُٞ ج٠ٝؿؾفجز جٝنؾو٬ر  -1
 .(1ر٧جٳٙسفجى ج٠ٝػؿ٧ؿ

 ا٠ٜح٬٢ر ٖن  ج٠ٝنف٧ٍ ٢س٬ظر ٢ٚه ؾدفذ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ. -2

فذ ٖأ٫ ػحٝأر   ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ا٠ٜح٬٢ر ٝسإ١٬٠ ظقء ١٠ ؤ٧٠ج  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ ج٠ٝؾحً -3
 .(2رجٝسِصف ؤ٧ جٱٖٴك

 جفسدحً ج٠ٝنف٧ٍ دوحػد٤ ٧ظ٧ؿًج ٧ُؿ٠ًح. -4

 ايػسنــات :

جٝنأفٜحز   2004ج٠ِٝؿ  لأ٢ر   1997( ٝل٢ر 1ػؿؿ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ ج٠ٝفٟٙ ر 
ج٠ِٝؿ ( ٧ل٢د١٬ ٢٥أح سِف٬إٔ    1997ٝل٢ر  ٧21ؤ٧٢ج٦ُح ر٠ٞػ٘ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ فٟٙ 

ٜ  ٧٢ٍ ٧نٜ  ٙح٫٢٧٢ ٧ج٠ٝقج٬ح ٧ج٧٬ِٝخ جٝس٫ ٠٬سحق د٦ح ٜ  نٜ  جٝنفٜر ٧ؤ٧٢ج٦ُح ٧ؾوحثه 
 ٙح٫٢٧٢ ١٠ ؤنٜح  ج٠ٝنف٧ُحز ٧ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

  عسٜف ايػسن١ :

جٝنفٜر ٝٔر ١٠ ٠وؿف نفٛ  ٬نفٛ  نفٜر  ٬٧ٚح  انفجٜس٤ ؤ٪ ظِٞس٤ نأف٬ًٜح  هغج :  -
٠ح ٦ًٖٚح ٫٢ِ٬ٖ ؾًٞ ؤػأؿ  ٬٧ٚح  نحف٧ٜج ٧سنحف٧ٜج ٫٥٧ جٝؾًٞ ٧جٝنفٜر ٙح٢٧٢ًح رُٚؿ(  ؤ

 جِٝح١٬ٞ٠ ٠َ ج٭ؾف دٴ س٠ح٬ق.

ُٚؿ د١٬ نؾو١٬ ؤ٧ ؤٜصف ٬ٚٞٝحٟ د٠ِ  ١٬ِ٠ ؤ٧ جٙسلحٟ ٠ح ٢٬نإ ُأ١ ٥أـج   اضطالحًب :  -
 ج٠ِٝ  ١٠ فدغ ؤ٧ ؾلحفذ ٧ٜٝ  نفٜر سِف٦ٗ٬ح جٝؾحه.

                                                             

جامعررررة  –د. أمحرررد فهمرررري جررررالل، د. نفيسررررة زلمرررد باشررررري، د. رفعررررت ارررران : صويرررد ادلةررررروعات، كليررررة التجررررارة  (1)
 .014، ص0982القاهرة، 

 .064، ص0984د. عاطف زلمد عبيد : ممادر صويد ادلةروعات، دار اللهضة العربية، القاهرة،  (2)
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 أْٛاع ايػسنات :

 أٚاًل : غسنات األغداص :

ج٠ِٝؿ  ل٢ر  1997ٝل٢ر  21ج٫ٙ فٟٙ ٫٥٧ جٝنفٜحز جٝس٫ ُف٦ٖح ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝف 
جٝنفٜر جٝس٫ سس١٧ٜ د١٬ ؤنؾحه ٬ِف١٧ٖ دِي٦ٟ دِيًح ؤ٪ ؤ٦٢ح س٧ٟٚ ُٞأ٩ جٳُسدأحف    2004

 جٝنؾو٫ ٧جٝصٚر ج٠ٝسدحؿٝر د١٬ جٝنفٜحء ٠ح ٬ٓف ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر دفؤك ٠ح  ؾحه.
٧سِفٕ ؤ٬يًح دنفٜحز جٝػوه ٯ١ ٠ئلل٦٬ح ٬نسف١٧ٜ ٦٬ٖح ١ُ ًف٬٘ سٚؿ٬ٟ ػور  

٠ٝح  ٧جٝػو٧  د٠ٚحد  ـٝٛ ٩ُٞ ظقء ١٠ جٯفدحع ٬س٢حلخ ٠َ ػوس٦ٟ ٫ٖ جٝنأفٜر  ١٠ فؤك ج
 ؤ٧ ج٠ٝنف٧ٍ ٧س٢ٚلٟ نفٜحز جٯنؾحه ا٩ٝ صٴصر ؤ٧٢جٍ :

 غسنات ايتطأَ :-1

٫٥٧ ١٠ ؤٜصف ُٚؿ ؤ٧٢جٍ جٝنفٜحز ن٧٬ًُح ٫ٖ جِٝحٟٝ ٫ٖ٧ ج٧ٝجَٙ جِٝفج٫ٙ ٧ٓحٝدأًح ٠أ١    
د١٬ ؤُيحث٦ح ٧جٝصٚر ج٠ٝسدحؿٝأر د٬أ٦٢ٟ ٧ٜأ٦٢٧ٟ    سس١٧ٜ سٞٛ جٝنفٜر ١٠ ؾٴ  ج٠ِٝفٖر ج٠ٝلدٚر 

٠٬ص١٧ٞ ؤلفذ ٧جػؿذ ؤ٧ سفد٦ًٟ ددِى وٞر ٙفجدر ؤ٧ ؤ٦٢ٟ ٠ِ٬ٞأ١٧ ٖأ٫ ٠نأف٧ٍ ٠نأسفٛ                  
ٝلأ٢ر   ١٠21 ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفجٙأ٫   ٬6ؿف ٦٬ُٟٞ فدػًح  ٧ٙؿ ُؿٝز جٝٗٚفذ صحٝصًح ١٠ ج٠ٝحؿذ 

٬ِ٬أر جٝأـ١٬ سسٜأ١٧ ٠أ٦٢ٟ نأفٜر                  دإ٦٢ح ٳ ٬ٚ  ُأؿؿ جٯنأؾحه جًٝد   2004ل٢ر  1997
نؾوًح  ١٧ٜ٬ ٜٝ  ٠أ٦٢ٟ ػوأر ٖأ٫ فؤك     25جٝسيح١٠ ١ُ نؾو١٬ ٧ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ٥ٟ ١ُ 

ج٠ٝح  ٬٧سػ١٧ٞ٠ ٩ُٞ ٧ظ٦ر جٝسيح١٠ ٠لث٬ٝ٧ر نؾو٬ر ٬ٓ٧ف ٠ػؿؿذ ُأ١ ظ٬٠أَ جٝسقج٠أحز    
 .(1رجٝنفٜر

 خصا٥ص غسنات ايتطأَ :

ؤ٬٠٥أر ٜد٬أفذ ٖأ٫ سإلأ٬ك                    ؤ٪ ؤ١ ٝٴُسدأحف جٝنؾوأ٫   أٌِب شرنج أشخبص :  -1
٠ص  ٥ٜـج ٧٢ٍ ١٠ جٝنفٜحز ٬ٙ٧ح٦٠ٟ دحُسدحف جٝصٚر ج٠ٝسدحؿٝر د١٬ ؤُيحث٦ح ٧د٦٢٬ٟ ٧دأ١٬  
ج٠ٝسِح١٬ٞ٠ ٦ِ٠ٟ  ٧ا٠ٜح٬٢ر جٝفظ٧ٍ ؤ٠حٟ جٝنف٬ٛ ج٠ٝسيح١٠ دفَٖ ؿ١٧٬ جٝنأفٜر ٦ٜٞأح   

حز ٠ًٞٝحٝأخ  جٝسقج٠ًح ٤٢٠ دحٝسيح١٠ ٬٧ظ٧ق ٝؿجث٫٢ جٝنفٜر جٝفظ٧ٍ ٩ُٞ ؤ٪ ١٠ جٝنفٜ
 دٜ  جٝؿ١٧٬.

                                                             

 –شرركات القطراع اخلراص  –د. عردنان أمحرد العرزاوي : القرانون التجراري : ادلبرادئ العامرة  –د. بانو زلمد صاحل  (1)
 .57، ص0989شركات القطاع ادلختلط، دار العربية للقانون، باداد  –شركات القطاع اجشرتاكي 
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٬ٜسخ جٝنف٬ٛ ج٠ٝسيح١٠ وٗر جٝسحظف ػس٩ ٧ٝ٧ ٟٝ ١ٜ٬   انخسبة اهشرنبء ضفج اهخبجر : -2
 سحظفًج ؤ٧ ٠٬حفك جٝسظحفذ ١٠ ٙد .

ٳ ٬ظ٧ق جٝس٢حق  ُأ١ ػوأر جٝنأف٬ٛ لأ٧جء                    ػدى جّاز اٌخلبل حضج اهشريم : -3
ُٞأ٩ ـٝأٛ ٧ٳ ٬ظأ٧ق               ٜح١ د٧ِى ؤٟ دؿ١٧ ٧ُى ٯػؿ اٳ دِؿ جسٗأح٘ جٝنأفٜحء   

سؿج٧  ؤل٦ٟ جٝنفٜر ج٠ٝسيأح٢٠ر دحٝلأ٢ؿجز  ٧ٳ س٢سٚأ  ػوأر جٝنأف٬ٛ دح٧ٝفجصأر                      
٫ٖ ػحٝر ج٧ٖٝحذ ؤ٧ ٖٚؿج١ جٯ٬ٞ٥ر ؤ٧ جٳ٢لػحخ د  سػأ  جٝنأفٜر ٳ٢سٗأحء جٳُسدأحف     

 جٝنؾو٫.

٧فج٘ جٝفلأ٬٠ر  ٝنفٜر جٝسيح١٠ ٧٢ُج١ ٬٠٠ق س٧َٙ د٤ جٝس٦ِؿجز ٧جٯ اهؼٌّاً اهيييز : -4
ٝػلحخ جٝنفٜر ٬س١٧ٜ ١٠ ؤل٠حء جٝنفٜحء ٫ٜٞٝ ٬ٝك دحٝيف٧فذ ـٜف ظ٬٠َ جٯل٠حء د  
٬يحٕ ٠وًٞغ ر٧نفٜحث٤( ٝٞؿٳٝر ٩ُٞ جٝنفجٜر ٧ٳ ٬ظ٧ق ؤ١ ٬سي١٠ ج٧٢ِٝج١ جلأٟ  

 ؤ٪ نؾه ٬ٝك نف٬ًٜح ٦٬ٖح.

َصاٜا غسنات ايتطأَ
(1ر
 : 

 ػف٬ر سوفٕ جٝنفٜحء دحٱؿجفذ. -1

 دحع ٫ٖ ػحٝر ٢ظحع جٝنفٜر.ج٢ٗفجؿ جٝنفٜحء دحٯف -2

سيحٖف ظ٧٦ؿ جٝنفٜحء ٠ح٬ًٝح ٧اؿجف٬ًح ١٠ ؤظ  ا٢ظحع جٝنفٜر ٧ا٬ظحؿ ٖفه س٬٧ًف ؤٜدف  -3
 ٦ٝح.

 ا٠ٜح٬٢ر ايحٖر نفٜحء ظؿؿ ٝسػ٬ٚ٘ ٖفه ؤٜدف ٝٞس٧لَ. -4

 ل٧٦ٝر اظفجءجز سلظ٦ٞ٬ح ٫ٖ ٠لظ  جٝنفٜحز. -5

نفٜر ٧اؿجفس٦أح  ٓحٝدًح ٠ح ٬لسؾؿٟ جٝنفٜحء ُٴٙحس٦ٟ جٝنؾو٬ر ١٠ ؤظ  س٠ن٬ر ؤ٧٠ف جٝ -6
 د٢ظحع.

عٝٛب غسنات ايتطأَ
(2ر

 : 

٠ُف جٝنفٜر ٬فسدً جفسدحًًح ٧ص٬ًٚح دحٝنفٜحء ٬٧ؿ٧ف ٦ِ٠ٟ ٧ظ٧ؿًج ٧ُأؿ٠ًح ٖأ٫ ػحٝأر     -1
 ج٢لػحد٦ٟ.

                                                             

شرررركات القطررراع اخلررراص،  –ادلبرررادئ العامرررة د. بانرررو زلمرررد صررراحل ود. عررردنان أمحرررد العرررزاوي : القرررانون التجررراري  (1)
 .57ممدر نابق، ص

 .207د. نعيد ادلبارت وملخرون : ادلوجز   العقود ادلسماة، ممدر نابق، ص (2)
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 ٳ ٬ظ٧ق ٝٞنف٬ٛ د٬َ ػوس٤ ؤ٧ جٝسوفٕ د٦ح اٳ د٧٠جٖٚر د٬ٚر جٝنفٜحء. -2

 ؿذ.٫ٖ ػحٝر جٱٖٴك ؤ٧ جٝؾلحفذ ٖب١ ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝح٬ٝر س١٧ٜ ٬ٓف ٠ػؿ٧ -3

ٙؿ س٠ف جٝنفٜر دػحٝر ١٠ جٯق٠حز ظفجء جفسدح٦ًأح دحِٝٴٙأحز جٝنؾوأ٫ ٝٞنأفٜحء      -4
 ٧جٝسٗح٥ٟ ٧جٝصٚر ٫ٖ د٦٢٬ٟ.

جٝـ٪ ٢ظؿ ؤ١ جٝنفٜحز ج٠ٝسيح٢٠ر ٳ س٢حلخ سإل٬ك ٠نف٧ٍ و٬ٔف ؤ٧ ٠س٧لً دحٝنٜ  
ر جٝـ٪ س١٧ٜ ٤٬ُٞ ٙح٢٧٢ًح ٧ًف٬ٚر اؿجفذ ٧سػ٠  جٝنف٬ٛ ج٠ٝسيح١٠ ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ٙد  ج٬ٔٝف ٫ٖ ػحٝأ 

جٝسِصف ؤ٧ جٱٖٴك ٬ٝظخ جٝدػش ١ُ ؤنٜح  ٙح٬٢٧٢ر ؤؾف٨ ٝٞنفٜحز سس٢حلخ ٧ا٠ٜح٬٢ر سإلأ٬ك  
٠نف٧ٍ و٬ٔف ؤ٧ ٠س٧لً دإل٦  جًٝف٘ ٧ؤٜصف٥ح ٬لفًج ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ جٯ٥ؿجٕ جٝس٫ ٧ظؿ ١٠ 

 ؤظ٦ٞح ٧جٝس٫ ٓحٝدًح ٠ح س١٧ٜ جٝفدغ جٝلف٬َ ٧س٬ٞٚ  ٠نٜٞر جٝدًحٝر.

 غسنات ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ :-2

٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ١٠ ٖف١٬ٚ٬ جٯ٧  ٥ٟ رجٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬( ٥٧ٟ جٝنفٜحء  ٬س١٧ٜ 
 ٠لح٠٥س٦ٟ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ٧ٳ ٬سِؿ٨ ( ؤ٧ ؤٜصف ٧س١٧ٜ ٠لث٬ٝ٧س٦ٟ ٬ٚؿف2جٝـ١٬ ٬سظح٧ق ُؿؿ٥ٟ ر

ـٝٛ ا٩ٝ ؤ٧٠ج٦ٟٝ جٝؾحور ٳ ٦ٌ٬ف جلٟ ؤ٪ ٦٢٠ٟ ٧٢ُج١ جٝنفٜر  ٳ ٬سؿؾ١٧ٞ ٖأ٫ اؿجفس٦أح  ٳ   
٬٧فجٙد١٧ ٠ُ  جٝنفٜر ًٖٚ ٧ٳ ٬ؿ٬ف٦٢٧ح ػس٩ د٢حء ٩ُٞ س٬ٜ٧أ  ٥٧أـج    ٬ٜسلد١٧ وٗر جٝسحظف

 جٝػٌف ؿجؾ٫ٞ ًٖٚ ٬ٝ٧ك ؤ٠حٟ ج٬ٔٝف.
جٝٗف٬٘ جٝصح٫٢ ٥ٟ رجٝنفٜحء ج٠ٝسيح١٬٢٠( ٧٥٧ ج٠ٝلث٧  ١ُ اؿجفذ جٝنفٜر ٬٧دْٞ ُؿؿ٥ٟ  

 ( ؤ٧ ؤٜصف ٠٧لث١٬ٝ٧ ٠لث٬ٝ٧ر سيح٬٢٠ر ١ُ جٝنفٜر ؤ٠حٟ ج٬ٔٝف ٧ٜسلد١٧ وٗر جٝسحظف.2ر
١٧ ج٧٢ِٝج١ دحلٟ جٝنفٜحء ج٠ٝسيح١٬٢٠ ًٖٚ ٬٧نحف ا٩ٝ جٝنفٜحء ج٧٠ٝوأ١٬ دٞٗأٌ   ٬٧ٜ 

ر٧نفٜحث٤( ؿٳٝر ٦٬ُٟٞ  ٬٧ظ٧ق ٝٞنف٬ٛ ج٧٠ٝو٫ ؤ١ ٬ٔ٬ف جٝسقج٤٠ ٬٧ودغ نأف٬ًٜح ٠سيأح٢٠ًح   
 .(1ر٬ٖلس٬ًَ آ٢ـجٛ ؤ١ ٬ؿؾ  جل٤٠ د٧٢ِج١ جٝنفٜر

ًف٬٘ ق٬حؿذ ُأؿؿ   ٧س٠سحق نفٜر جٝس٧و٬ر جٝدل٬ًر دب٠ٜح٬٢ر جٝس٧لَ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ١ُ 
جٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬ ؤ٧ ق٬حؿذ ٢لدر ٠نحفٜس٦ٟ ٧جٝـ١٬ ٥ٟ د٠إ١٠ ١٠ ج٠ٝؾحًفذ دإ٧٠ج٦ٟٝ ٫ٖ ػحٝأر  

 جٝسِصف ؤ٧ جٱٖٴك ٧ٜ  ػلخ ػوس٤ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح .

                                                             

 إل، أحكاع تأنيس الةركات   القانون العراقي.0985د. عدنان أمحد العزاوي : رللة العلوع القانونية والسيانية  (1)
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٬٧ِحخ ٦٬ُٞح ؤ١ ػوه جٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬ ٬ٓف ٙحدٞر ٝٞسؿج٧  اٳ د٧٠جٖٚأر جٝنأفٜحء   
٢حلخ ا٢نحء ج٠ٝنف٧ُحز جٝسأ٫ سػسأحض اٝأ٩ فئ٧ك    ظ٬٠ًِح  ٝـج ٖب١ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ٬

 .(1رؤ٧٠ج  ٜد٬فذ اٳ ؤ٦٢ح س٧جظ٤ ٢ٗك ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٦٦ح جٝنفٜحز جٝسيح٬٢٠ر
و٧ف نفٜر جٝس٧و٬ر جٝدل٬ًر  1983ٝل٢ر  ٧36ٙؿ ٧ػؿ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٬ٙر فٟٙ 

٠ٝٞٔأ٫ رٙأح١٧٢   سػز و٬ٔر رجٝنفٜر جٝدل٬ًر( ٩ُٞ ٬ٓف ٠ح ٜح١ ٠ِف٧ًٖح ٫ٖ جٝٚح١٧٢ جٝلحد٘ ج
ج٠ِٝؿ ( ٧جٝـ٪ ُفٕ جٝنفٜر جٝس٧و٬ر ُٞأ٩ وأ٧فس١٬ ٠٥أح رجٝس٧وأ٬ر      1964ٝل٢ر  103

 174جٝدل٬ًر دحٯل٦ٟ  جٝس٧و٬ر جٝدل٬ًر دحٝػوه( ٧ٙؿ ُف٦ٖح ٙح١٧٢ جٝنفٜحز ٖأ٫ ج٠ٝأحؿذ   
٬ٚؿ١٧٠  ٧5ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ  ٤٢٠2 ٩ُٞ ؤ٦٢ح رجٝنفٜر جٝس٫ سس١٧ٜ ١٠ ُؿؿ ١٠ جٝنفٜحء ٳ سٚ  ١ُ 

 .(2رؤك ج٠ٝح  ؤ٧ ٬ٚؿٟ ٧جػؿ ٦٢٠ٟ ٠حًٳ ٧ج٭ؾف١٧ ٠ًُٴ(ػووًح ٫ٖ ف
 غسنات احملاص١ :-3

نفٜر سس١٧ٜ د١٬ نؾو١٬ ؤ٧ ؤٜصف ٬لح٥ٟ ٜ  ٠٦٢٠ح ٫ٖ ٠نف٧ٍ ٠ح٫ٝ د٢و٬خ ٠ِأ١٬  
١٠ ج٠ٝح  ؤ٧ ج٠ِٝ  ٧جٙسلحٟ ٠ح ٢٬سط ٤٢ُ ١٠ ؤفدحع ؤ٧ ؾلحثف  ٧س٠سحق ١ُ دح٫ٙ ؤ٧٢ٍ جٝنفٜحز 

ٙح٫٢٧٢ ٦ٝح ٧ٝ ٬ٜأح١ ٙأح٫٢٧٢ ٙدأ  ج٬ٔٝأف ٧ٳ سس٠سأَ      دوٗس٤ ج٠ٝلسسفذ ؤ٪ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ نٜ  
دحٝنؾو٬ر ج٬٧٢ِ٠ٝر ٧ٳ جلٟ سظحف٪ ٬ؿ  ٦٬ُٞح ٧ٳ ـ٠ر ٠ح٬ٝر ٧ٓحٝدًح ٠ح س٢س٫٦ ٧ظ٧ؿًج ٠َ ج٢س٦حء 

٥ـج ج٧٢ٍٝ  1983ٝل٢ر  36جٯ٠ُح  جٝس٫ ٧ظؿز ١٠ ؤظ٦ٞح ٝـج ٖٚؿ ؤ٩ٔٝ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٘ 
ٝلأ٢ر   ١٠36 ٙح١٧٢ جٝنفٜحز  3ٜف٢ح٥ح لحدًٚح. رج٠ٝحؿذ ١٠ جٝنفٜحز ُحثؿًج ـٝٛ ٰٝلدحخ جٝس٫ ـ

 .(3ر(1983

 ثاًْٝا : غسنات األَٛاٍ :

نفٜحز جٯ٧٠ج  دإ٦٢ح جٝنفٜحز جٝسأ٫   1983ِٝحٟ  36ُفٕ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ  
س٧ٟٚ ٩ُٞ جٳُسدحف ج٠ٝح٫ٝ ٯ٬٠٥ر ٠ح ٬ٚؿ٤٠ جٝنف٬ٛ ١٠ ػور ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ػ٬ش ؤ٤٢ ٳ ٬لإ  

 ٧ٙؿ ٙلٟ جٝٚح١٧٢ نفٜحز جٯ٧٠ج  ا٩ٝ صٴصر ؤ٧٢جٍ :دإٜصف ١٠ ػوس٤ 

                                                             

 .39ممدر نابق، صعاطف يانٌن الةريف :  (1)
 .0983لسلة  36قانون الةركات  (2)
د. إكرراع يراملكي، د. قانرو زلمرد صراحل : القرانون التجراري القسرو الثراين الةرركات التجاريرة، مطبعرة جامعرة بارداد  (3)

 .005، ص0983
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 غسن١ املطا١ُٖ :-1

( جٝنفٜر ج٠ٝلح٠٥ر دإ٦٢أح : "نأفٜر   6ج٠ٝحؿذ ر 1983ٝل٢ر  36ُفٕ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز  
سسإٕٝ ١٠ ُؿؿ ١٠ جٯنؾحه ٳ ٬ٚ  ١ُ ؾ٠لر ٬ٜسسخ ٦٬ٖح ج٠ٝلح١٧٠٥ دإلأ٦ٟ ٖأ٫ جٜسسأحخ    

 .(1رج٠٬ٚٝر جٳل٬٠ر جٝس٫ جٜسد٧ج د٦ح" ؾحه ١٧٢٧ٜ٬٧ ٠لث١٬ٝ٧ ١ُ ؿ١٧٬ جٝنفٜر د٠ٚؿجف
 ّييخبز ُذا اهٌّع يً شرنبح األيّال تأٌَ :

 ؤ٧لَ ؤنٜح  ج٠ٝنف٧ُحز جٝؾحور ج٢سنحفًج ٫ٖ ج٠ٝظس٠ِحز جٝفؤل٠ح٬ٝر. -ؤ 

 ا٠ٜح٬٢ر جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ٧جٝس٬٧٠  دل٧٦ٝر. -خ 

٦ٝح نؾو٬ر ٬٧٢ِ٠ر ٠لسٚٞر ١ُ جٯنؾحه ج٠ٝلح١٬٠٥ ٦٬ٖح ٬لحُؿ ـٝٛ اٝأ٩ ؤ١ ٠ُأ     -ض 
 سٜٞحس٦ح ٧ُٚ٧ؿ٥ح ٧ٙف٧ي٦ح ػحٝر ًد٬ِ٬ر ٜإ٪ نؾه ًد٠٠.٫ِ٬

 ٳ سؿ٧ف ٠َ ػ٬حذ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٦٬ٖح ٧ظ٧ؿًج ٧ُؿ٠ًح. -ؿ 

 ٠لح٠٥ر جٝنف٬ٛ ٦٬ٖح د٠ٚؿجف جٯل٦ٟ جٝس٫ جٜسسدز ٦٬ُٞح. -٣ 

 ٜدف فؤك ج٠ٝح  ٠ٚحف٢ر دحٯ٧٢جٍ ٧جٯنٜح  جٯؾف٨ ٝٞنفٜحز. -٧ 

 :ؤ٠ح ٠ح ٬ِحخ ٩ُٞ ٥ـج جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ١٠ نفٜحز جٯ٧٠ج  
 جٜٝٞٗر جِٝح٬ٝر ٢ُؿ جٝسإل٬ك. -ؤ 

 ُؿٟ ج٠ٝف٢٧ر ٫ٖ سػ٬٧  ٢نحً جٝنفٜر ٝس٬ِٚؿ جٱظفجءجز. -خ 

 جٝٗو  د١٬ جٱؿجفذ ٧ج٬ٜٞ٠ٝر ٬ًَٚ جِٝٴٙر د١٬ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٧اؿجفذ جٝنفٜر. -ض 

 ٧ظ٧ؿ ػؿ ؤؿ٩٢ ١٠ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝػؿؿ ٠ٞٝلح١٬٠٥ جٝفجٓد١٬ ٫ٖ جٝسإل٬ك. -ؿ 

 ايػسن١ احملدٚد٠ :-2

ِٝفج٫ٙ دإ٦٢ح "نفٜر سسإٕٝ ١٠ ُؿؿ ١٠ جٯنؾحه ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ ُف٦ٖح ٙح١٧٢ جٝنفٜحز ج 
نؾوًح ٬ٜسد١٧ ٦٬ٖح دإل٦ٟ  ١٧٢٧ٜ٬٧ ٠لث١٬ٝ٧ ١ُ ؿ١٧٬ جٝنأفٜر د٠ٚأؿجف ٠لأح٠٥س٦ٟ ؤ٧     25

  ٧سحف٬ؾ٬ًح ٦ٌف ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ٫ٖ ؤ٧جؾف جٝٚف١ (2رج٠٬ٚٝر جٯل٬٠ر ٰٝل٦ٟ جٝس٫ جٜسسد٧ج"
 (3ر٧ج٢سنفز ٫ٖ ٖف٢لح صٟ دح٫ٙ ؿ٧  جِٝحٟٝ 18920ل٢ر  جٝسحلَ ُنف ٫ٖ ؤ٠ٝح٬٢ح ٧د٧٠ظخ ٙح١٧٢

٧ٝـٝٛ ٝٚؿفس٦ح ٩ُٞ ٧٠جظ٦ر ٠ؾحًف جٝسظحفذ ٧ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ جٳُسدحف جٝنؾوأ٫ ٧جٝنأفجٜر   

                                                             

 .0983لسلة  36  قانون الةركات  6ع/ (1)
 .0983لسلة  36قانون الةركات العراقي  6ع/ (2)
 .531، ص0994فو كمال طق : الوجيز   القانون التجاري، ا نكلدرية، ممط (3)
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جِٝحث٬ٞر  ٢٥٧حٝٛ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝؾوحثه س٢ٗفؿ د٦ح جٝنفٜر ج٠ٝػؿ٧ؿذ ١ُ دح٫ٙ ؤنٜح  نفٜحز 
 جٯ٧٠ج  ٧ؤ٥ٟ سٞٛ جٝؾوحثه ٠ح ٫ٞ٬ :

 حملدٚد٠ :املط٦ٛي١ٝ ا-1

٫٥٧ ١٠ ؤ٥ٟ جٝؾوحثه جٝس٫ ٬س٬٠ق د٦ح ٥ـج جٝنٜ  ١٠ جٝنفٜحز اـج سسػأؿؿ ٠لأث٬ٝ٧ر    
جٝنؾه ؤ٧ جٝنف٬ٛ ١ُ جٝؿ١٧٬ د٠ح ٙؿ٤٠ ١٠ ػور ٫ٖ فؤك ج٠ٝح   ٧ٙؿ ؤ٧ظخ ج٠ٝنفٍ ج٧ٖٝحء 
دٜح٠  جٝػوه ٢ُؿ سإل٬ك جٝنفٜر ي٠ح٢ًح ٝٞؿجث١٬٢ ٙد  جٝنفٜحء ٧ؤ١ ١٧ٜ٬ ٜ  نف٬ٛ د٠أإ١٠  

 سسِٞ٘ دحٝػوه.١٠ ؤ٪ ٠ًحٝدر 
 أْٗا َٔ ايػسنات ذات ايطبٝع١ املسنب١ :-2

ٖٚؿ ٢ظؿ ؾوحثه نفٜحز جٯنؾحه ٧جٯ٧٠ج  ٧جيػر ٫ٖ ٥أـج جٝنأٜ  جٝٚأح٫٢٧٢     
ٖحٝنفٜحء ٠سيح١٬٢٠ ٠٬ٖح د٦٢٬ٟ ٦٢٧ٜٟ ٠ئلل١٬ ٧ٳ ٬ظ٧ق ٬ٔٝف٥ٟ ؤ١ ١٧ٜ٬ ُي٧ًج ٫ٖ جٝنفٜر 

   نفٜحز جٯ٧٠ج .٧جٳُسدحف ج٠ٝح٫ٝ ٢ظؿ٣ ٜـٝٛ ٧جيػًح ٫ٖ ٥ـج جٝنٜ  ١٠ ؤنٜح
 حتدٜد احلد األقص٢ يعدد ايػسنا٤ ٚاحلد األد٢ْ يسأع املاٍ :-3

نؾوًح ٧اٳ س٬ٔف ن٦ٜٞح جٝٚأح٫٢٧٢   25ٖٚؿ ػؿؿ جٝٚح١٧٢ جٝػؿ جٯٙو٩ ِٝؿؿ جٝنفٜحء دأ  
  ٝـج سِسدف ١٠ ؤ٢ظغ ؤنٜح  جٝنفٜحز جٝس٫ ١ٜ٠٬ سإلأ٬ك ؤ٧  (1ر٧ٜـٝٛ جٝػؿ جٯؿ٩٢ ٝفؤك ج٠ٝح 

 و٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ؤلحل٦ح.اٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ جٝ

  كٝٝد ايتٓاشٍ عٔ سص١ ايػسٜو :-4

ٳ ٬ظ٧ق جٝس٢حق  ١٠ ٙد  ؤػؿ جٝنفٜحء ٬ٔٞٝف رجٯنؾحه جٯظح٢أخ( ُأ١ ػوأس٤ اٳ     
د٧٠جٖٚر ؤٓٞد٬ر جٝنفٜحء ٢٧لدر صٴصر ؤفدحٍ فؤك ج٠ٝح  ٩ُٞ جٯٙأ   ٠ٜأح ؤ١ جٝػوأه ـجز    

ٖحذ جٝنف٬ٛ ؤ٧ ٖٚؿج١ ؤ٬ٞ٥س٤ دٜ  ػف٬ر ٧ل٧٦ٝر ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝػؿ٧ؿذ س٢سٚ  ا٩ٝ ج٧ٝفصر ٫ٖ ػحٝر ٧
 ٠ح ٟٝ ٬ؾحٕٝ ـٝٛ ٢وًح ٙح٬٢٧٢ًح.

 عدّ دٛاش االنتتاب ايعاّ ٚإصداز األضِٗ أٚ ايطٓدات ايكاب١ً يًتداٍٚ :-5

١٧ٜٝ جٝػوه ٫ٖ جٝنفٜر ج٠ٝػؿ٧ؿذ ؤل٬٠ر ٬ٝ٧لز ل٢ؿجز ٙحدٞر ٝٞسؿج٧  ٝـج ٳ ٬ظأ٧ق   
ل٦ح ؤ٧ ٢ُؿ ق٬حؿذ فؤك ج٠ٝأح  دأحٳٙسفجى ؤ٧ ٬ٓأف٣    ٝٞنفٜحء جٝٞظ٧ء ٝٴٜسسحخ جِٝحٟ ٢ُؿ سإل٬

 ٠ٝػؿ٧ؿ٬ر ُؿؿ جٝنفٜحء.

                                                             

 .0987لسلة  032قرار رللس قيادة الثورة ادلدخد  (1)
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 ٚيتاش ايػسن١ احملدٚد٠ بعد٠ ممٝصات ٜأ ٞ   َكدَتٗا :

 سنظ٬َ ٖفه جٳلسص٠حف ٠ٝػؿ٧ؿ٬ر ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝح٬ٝر ٧ُؿؿ جٝنفٜحء. -1

 ا٠ٜح٬٢ر جٝسؿج٧  د١٬ جٝنفٜحء دحٝػوه. -2

 .جلس٠فجف جٝنفٜر ٫ٖ ػحٝر ٧ٖحذ ؤػؿ جٝنفٜحء -3

 س٧ٖف ٖفه جثس٠ح١ ٠ح٫ٝ ؤٜدف ٢ٌٝفذ ٜٝصفذ جٝنفٜحء. -4

ا٠ٜح٬٢ر سإل٬ك ؤ٧ اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جُس٠أحؿًج ُٞأ٩ جٝسنأف٬َ     -5
جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٝـج جٝنٜ  ١٠ ؤنٜح  نفٜحز جٯ٧٠ج  ٝٴ٠س٬أحقجز ج٢٠ٝحلأدر ٠ِٝأ  سٞأٛ     

 ج٠ٝنحف٬َ.

 ُؿٟ جٜسلحخ جٝنف٬ٛ ٦٬ٖح وٗر جٝسحظف. -6

 )املطا١ُٖ ٚاحملدٚد٠( : ايػسنات املدتًط١-3

 2004ج٠ِٝأؿ  لأ٢ر    ١٠1997 ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفجٙأ٫ جٜٝح٢٠أر    6ُؿٝز ج٠ٝحؿذ  
 2004ٝل٢ر  64د٧٠ظخ ٙح١٧٢ سِؿ٬  ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٧٠ٝٙسر فٟٙ 

 ٧ُفٖس٦ح د٠ح ٫ٞ٬ :
جٯنأؾحه ٳ ٬ٚأ    جٝنفٜر ج٠ٝلح٠٥ر ج٠ٝؾسًٞر ؤ٧ جٝؾحور نفٜر سسإٕٝ ١٠ ُؿؿ ١٠ أّاًل : 

ُؿؿ٥ٟ ١ُ ؾ٠لر ٬ٜسسخ ٦٬ٖح ج٠ٝلح١٧٠٥ دإل٦ٟ ٫ٖ جٜسسحخ ُحٟ ١٧٢٧ٜ٬٧ ٠لث١٧ٝ٧ ١ُ 
 ؿ١٧٬ جٝنفٜر د٠ٚؿجف ٠لح٠٥س٦ٟ ٫ٖ ج٠٬ٚٝر جٯل٬٠ر جٯل٦ٟ جٝس٫ جٜسسد٧ج د٦ح.

نؾوأًح   25ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ جٯنؾحه جًٝد١٬٬ِ٬ ؤ٧ ج١٬٬٧٢ِ٠ٝ ٫ٖ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ١ُ ذبٌيًب : 
جٝوحؿف لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسأر   ١٠64 جٝٚح١٧٢ ـجز د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢  ٧7ُؿٝز ج٠ٝحؿذ 

 ٧جلسدؿٝز د٠ح ٫ٞ٬ :   2004
"سس١٧ٜ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ١٠ نؾه ٧جػؿ ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٬سٗ٘ ٠َ نأؾه   

٧جػؿ ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ؾحفض ـٝٛ جًٝٚحٍ ٧دفؤك ٠ح  ٠ؾسًٞ ٳ سٚ  ٠لح٠٥ر ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٤٬ٖ ُأ١  
ؤ٧ ؤٜصف ١٠ جًٝٚحٍ ج٠ٝؾسًٞ س١٬٧ٜ نأفٜر ٠ؾسًٞأر ٧اـج ج٢ؾٗأى     % ٬٧ظ٧ق ٝنؾو25١٬

% جُسدفز نفٜر ؾحور  ٬٧سٟ جٝسِح٠أ  ٦ِ٠أح   ٠25لح٠٥س٤ ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٫ٖ سٞٛ جٝنفٜر ١ُ 
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 2004ٝلأ٢ر   64ج٠ِٝؿ  دٚأح١٧٢   1997ٝل٢ر  ١٠21 جٝٚح١٧٢ ج٠ٝفٟٙ  8د٧٠ظخ سِؿ٬  جٝٗٚفذ 
 .(1رجٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسر

 را ايػهٌ ايكاْْٛٞ َٔ ايػسنات مبا ًٜٞ :ٚميتاش ٖ

٧ظ٧خ جٝس٬٠ق د١٬ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ٧د١٬ ٠ظفؿ ٠لح٠٥ر جًٝٚحٍ جِٝحٟ رجٝؿ٧ٝأر( ٖأ٫    -1
 جٝنفٜر ٧٥٧ ٠ح ـٜف٣ جٝسِؿ٬  جٝٚح٫٢٧٢ جٝلحد٘.

 ؤظحق جٝٚح١٧٢ جِٝفج٫ٙ ؤ١ سسؾـ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر نٜ  نفٜر ٠لح٠٥ر ؤ٧ ٠ػؿ٧ؿذ. -2

 ٩ٝ ٧٢ُج١ جٝنفٜر.٧ظ٧خ ايحٖر ٠وًٞغ ر٠ؾسًٞر( ا -3

% ٬٧ؾيَ ج٢سٚح  ٬ٜٞ٠أر  25ُؿٟ ظ٧جق س٬ٞٚ  ٢لدر ٠نحفٜر ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ا٩ٝ ؤٙ  ١٠  -4
 جٯل٦ٟ ا٩ٝ ٧٬ٙؿ ٙح٬٢٧٢ر ػؿؿز ٠ؿس٤ ل٢س١٬ سحف٬ؽ جٝسإل٬ك.

 .(2رٳ ٬ظ٧ق ف١٥ ؤل٦ٟ ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ؤ٧ ػظق٥ح ٦٢٧ٜٝح ؤ٧٠جًٳ ٬ٓف ؾحور -5

٠ٝلح١٬٠٥ ٠ح ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٧ًٝٚحٍ اؿجفذ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر س١٧ٜ دػلخ ٢لدر ٠نحفٜر ج -6
 جٝؾحه.

ٝٞنفٜر ج٠ٝؾسًٞر نؾو٬ر ٬٧٢ِ٠ر ٝـج ٳ ٬ظ٧ق ؿ٠ظ٦ح ٠َ نفٜحز ؤؾأف٨ ٬ٗٚأؿ ٠أ١     -7
 .(3رؾٴ  ٥ـج جٝسِفٕ نؾو٬س٦ح ج٬٧٢ِ٠ٝر ج٠ِٝف٧ٖر

 ٠ػؿ٧ؿ٬ر ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ٫ٖ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ٠ٜح ٧٥ جٝػح  ٫ٖ جٝنفٜحز ج٠ٝػؿ٧ؿذ. -8

                                                             

 المادر عن نلطة اجيتال  ادلؤقتة. 2114لسلة  64تعديالت القانون رقو  (1)
  صخ  الةركات ادلختلطة.اليت 0986لسلة  3والتعليمات  0986لسلة  32قانون بيع وإجيار أموال الدولة  (2)
 أوًج من قانون الةركات. 045ادلادة  (3)
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 املبحث اٌثاني
 اٌمانٌني  اٌتعريف ًاٌشىً

 ٌٍمشاريع املتٌسطت ًاٌصغرية يف مصر
 

 املطًب األٍٚ 

  عسٜف ٚأ١ُٖٝ املػسٚعات 

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس 

  ايٓػأ٠ ٚايتطٛز    -                       

  عسٜف املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس. -
 

 املطًب ايجاْٞ

 سٚعات األ١ُٖٝ ٚايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػ

 تٛضط١   َصسايصػة٠ ٚامل

 أ١ُٖٝ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١.  -                    

 ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١. -
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 املطٍب األًي : تعريف ًأىميت املشرًعاث اٌصغرية ًاملتٌسطت يف مصر
 ْػأ٠ ٚ طٛز املػسٚعات ايصػة٠   َصس :

٠وف ٢٠ـ ٙؿ٬ٟ جٯق  ػ٬ش ؤ٦٢ح ٳ سِسدأف ػؿ٬صأ٤   ٝٚؿ دؿؤز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ  
٧ج٠سؿ جٳ٥س٠حٟ د٦ح اٝأ٩   (1رج٦ِٝؿ ٢٠ٖـ ٦ُؿ جٝٗفج٢ُر دؿؤز دو٧فذ جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٧جٝف٬ٗ٬ر

جِٝو٧ف جٱلٴ٬٠ر ٧ُوف جٝٗح١٬٬٠ً ٧جِٝص٠أح١٬٬٢  ٠٧أ١ ؤ٥أٟ جٝػأفٕ جٝٔأق  ٧ج٢ٝلأ٬ط       
و٢حُر جٝؾ٧٬ً جٝـ٥د٬ر ٧وأ٢حُر  ٧جٝو٢حُحز ج٠ٜ٠ٝٞر ٦ٝـ٣ جٝو٢حُر ٠ص  جٝودحٓر ٧جٝسًف٬ق ٧

جٝػ٫ٞ جٝس٫ جنس٦فز جٝٚح٥فذ د٦ح ٧ج٢٠ٝل٧ظحز ج٬٢ًٚٝر ٠ٜح ٫ٖ ج٠ٝػٞأر جٜٝدأف٨ ٧جٝوأ٢حُحز    
   جٝؾند٬ر ٠ٜح ٫ٖ ؿ٬٠حً.

٫ٖ٧ ٦ُؿ ٠ػ٠ؿ ٩ُٞ ُفٖز ٠وف ُؿذ ؤنٜح  ١٠ جٝو٢حُحز ٦٢ٜٝ٧أح ٜح٢أز سإؾأـ     
 :(2ر١٬ً٠٢ ٠٥ح

 جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ج٠ٝس٧جفصر.اهٌيط األّل : 
جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ج٠ٜٝسلدر جٝس٫ ٦ٌفز دِؿ جٳ٢ٗسحع ٩ُٞ جٝص٧فذ جٝوأ٢ح٬ُر  يط اهذبٌي : اهٌ

 ٫ٖ ؤ٧ف٧دح.
٧جُس٠ؿ جٳٙسوحؿ ٩ُٞ ج٢ٝنحًحز ج٠ٝسِٞٚر دسػ٬٧  ٢٧ٚ  ٠ػو٧  ج١ًٚٝ ٧سظ٬٦ق٣ صٟ دؿؤ  

٦ٌ٬ف ًٙحٍ و٢ح٫ُ و٬ٔف س٤ٝ٧٠ ٧س٠س٤ٜٞ نفٜحز ؤظ٢د٬ر ٧ؤظح٢خ ١٧٠٬ٚ٠ ٧ج٠٢ًٝ جٳٙسوحؿ٪ 
ر ج٠ٝسفسخ ٩ُٞ ـٝٛ ٳ ٬ِؿ٧ ٤٢٧ٜ ١٠ ٙد٬  جٙسوحؿ سحدَ ٠ُحؿ٣ سوؿ٬ف ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧أر  جٝو٢ح٬ُ

س٧ٟٚ ٤٬ٖ و٢حُحز جٝسظ٬٦ق جٝدؿجث٫ ٠ٝػو٧  جٝسوؿ٬ف ٧سٞٛ جٝس٫ س١٧ٜ ٠ػ٬٠ر ػ٠ح٬ر ًد٬ِ٬أر  
٫ٜٝ سسٔٞخ ٩ُٞ ج٠ٝسحُخ  –٫ٖ ػ١٬ ؤ١ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝو٢حُحز جٝس٫ سسًٞخ ػ٠ح٬ر جٙسوحؿ٬ر 

حُحز ج٢ٝحنثر ٟٝ سػٌ دحٝسنظ٬َ جٝفل٫٠ ٖٗنٞز ٫ٖ ؤ١ س٠ؿ ظـ٧ف٥ح  ٧ج٠ٝصأ   جٝس٫ س٠ف د٦ح جٝو٢
٦ٝـج ج٧٢ٍٝ جٯؾ٬ف ٧٥ ٙو٧ف و٢حُر ج٢ٝل٬ط جٝػؿ٬صر ١ُ ج٧٦ٌٝف ػس٩ ٦٢ح٬ر جِٝنأف٢٬حز ٠أ١   
جٝٚف١ جٝسحلَ ُنف  ٧ٙؿ ػح٧  ج٠ٝٴٛ جلسص٠حف ؤ٧٠ج٦ٟٝ ٫ٖ ٬ٓف ج٢ٝنحًحز جٝس٬ٞٚؿ٬ر  ٫ٖٗ ُأحٟ  

دحنح ٧ػل١ دٛ ُدؿ جهلل ٠ِ٠ًٴ ٝٞقظحض ٖأ٫ جٱلأ٢ٜؿف٬ر  ٢ٜٝ٧أ٤    ؤ٢نإ ؤػ٠ؿ ج٢٠ٝنح٧٪  1885
 ؤٓٞ٘ ؤد٧جد٤ دِؿ ؤ١ ٖن  ٫ٖ ج٧ٙ٧ٕٝ د٧ظ٤ ج٢٠ٝحٖلر.

                                                             

 .33، ص3، ط0998زلمد إبراهيو، عبد الرؤو  نمر : تاريخ الدولة الفرعونية، القاهرة،  (1)
-034، ص0990د. أمحررد رشرراد مونررو، د. نرروال القانررو : ترراريخ ممررر اجقتمررادي احلررديث، القرراهرة، د.ن،  (2)
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ؤ٢نإز ظ٠حُر ؤؾف٨ سيٟ ؤػ٠ؿ جٝل٫ٖ٧٬ دحنح ٧دِى ؤُيحء جِٝحثٞر  ٫ٖ٧1886 ُحٟ 
ج٠ٝحٜٝر ٠و٢ًِح ٢ٞٝل٬ط ٫ٖ جٱل٢ٜؿف٬ر  ١ٜٝ٧ لفُح١ ٠ح جنسفس٤ ظ٠حُر ١٠ فظأح  جٯ٠ُأح    

 .(1رجٱ٢ظ٬ٞق دِؿ ؤ١ ُظق دح٧ٙ٧ٕٝ د٧ظ٤ ٢٠حٖلر ج٢٠ٝل٧ظحز ج٠ٝلس٧فؿذ

جػسٜحف جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ١٠ ٙدأ    –ٖسفذ ٠ػ٠ؿ ٩ُٞ  –٦ٌ٬٧ف ظ٬ًٞح ٫ٖ سٞٛ جٝٗسفذ 
جٝؿ٧ٝر اـج ٜح٢ز س٠ؿ جٝػف١٬٬ٖ دح٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ٧دحٝص١٠ جٝـ٪ سفج٣  صٟ سػأؿؿ ٯوأػحخ جٝػأفٕ    

٧٠ٝجوٗحز جٝس٫ ٬س١٬ِ ؤ١ ٬سٟ جٱ٢سحض ٧ًٖٚح ٦ٝأح  ٧سِأفى   ج٧ٝٙز جٝٴقٟ ٝسو٬٢َ ٥ـ٣ ج٧٠ٝجؿ  ٧ج
٦٬ُٟٞ ٠ِؿٳز جٱ٢سحض ٧ًٖٚح ٦ٝح  صٟ سنسف٪ جٝؿ٧ٝر ج٢٠ٝسظحز دحٝص١٠ جٝـ٪ سفج٣ ٧سد٦ِ٬أح دحٝلأِف   

 جٝـ٪ سفج٣.

ؤٕٝ ظ٤٬٢ ؤ٧ؿُس٦أح د٢أٛ ٠وأف ٱٙأفجى      100ؾووز جٝؿ٧ٝر  ٫ٖ٧1923 ُحٟ 
ظ٤٬٢ ٧سٟ ق٬حؿذ ج٠ٝدْٞ ػ٬ش اٝأ٩ ؤ١   1000جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ دنفً ؤ١ ٳ ٬سظح٧ق جٝٚفى 

٧و  اظ٠ح٫ٝ ج٠ٝدْٞ ج٠ٝٚؿٟ ١٠ جٝػ٠٧ٜر ٱٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ 
 .(2ر1936ُٟحٟ 

٧سِسدف ٖسفذ ٠ح د١٬ جٝػفد١٬ دؿج٬ر جٯؾـ دل٬حلر جٱػٴ  ٠ػ  ج٧ٝجفؿجز ١٠٧ صٟ ٠٠صٞر 
ٞ٘ د٬ثر ٠ئجس٬ر ٝسػ٬ٚ٘ ٠٢أحء جٙسوأحؿ٪   ٢ًٚر سػ٧  ٫ٖ سحف٬ؽ جٝو٢حُر ج٠ٝوف٬ر ٧ؤؿز ا٩ٝ ؾ

٧و٢ح٫ُ ٦٠ؿز د٤ ٧٦ٌٝف ج٠ٝنف٧ٍ ج٫٢ً٧ٝ  ػ٬ش ٬ٴػٌ ؾٴ  ٥ـ٣ جٝٗسفذ ق٬حؿذ ال٦حٟ فؤك 
% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ فئ٧ك جٯ٧٠ج  ج٠ٝؿ٧ُٖر ٝلدَ ُنفذ نأفٜر ٠لأح٠٥ر   35ج٠ٝح  ج٫٢ً٧ٝ ا٩ٝ 

٠وأف١٧٬ ؿ١٧  ٠صٞز دؿج٬ر ج٧٦ٌٝف جٝدًت ِٝؿؿ ١٠ جٝنفٜحز جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ ٦ٝ٧٠٬أح ٬٧أؿ٬ف٥ح   
 ٬ٓف٥ٟ.

٧ٜح١ د٢ٛ ٠وف ٧٥ جٝسِد٬ف ج٠ٝئلل٫ ٦ٝـج جٝس٧ًف  ٖٚؿ دؿؤ دف٢ح٠ظ٤ جٝؾأحه دب٢نأحء   
ٜح٢ز ٠ظ٧٠ُأر د٢أٛ    1940جٝنفٜحز ٩ُٞ ٢ًح٘ ٠س٧جيَ ٫ٖ٧ ج٠ٝظحٳز جٝس٬ٞٚؿ٬ر. ٫ٖ٧ ُحٟ 

٠وف سيٟ اػؿ٨ ٧ُنف١٬ نفٜر س٫ًِ ٠ظحٳز ج٢٠ٝل٧ظحز ٧٠٧جؿ جٝد٢حء ٠٧وح٬ؿ جٯلأ٠حٛ  
٧جٝدػف٪ ٧جٝل٬حػر ٧جٝسإ١٬٠ ٧ج٠ٝلسػيفجز جًٝد٬ر ٧ج٢٠ٝحظٟ ٜص٬أف ٠أ١ سٞأٛ     ٧ج٢ٝٚ  جٝظ٧٪

                                                             

 .51، ص0998الةيخ : دور الملاعات الماًنة   اجقتماد ادلمري، القاهرة العاتك لللةر  عال عديل (1)
 .  2106عاطف يانٌن الةريف : ادلةروعات الماًنة وادلتونطة، دار نةر غًن معروفة، القاهرة،  (2)
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جٝنفٜحز ٜح٢ز فجثؿذ ٫ٖ ٠ظحٳس٦ح ٧دْٞ ٢و٬خ نفٜحز د٢ٛ ٠وف جٝس٫ ؤ٢نثز ٫ٖ جٝٗسأفذ ٠أح   
% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ جٝق٬أحؿذ  ١٧٬ٞ٠45 ظ٤٬٢ ٠وف٪ د٢لدر  205ػ٧ج٫ٝ  ٧1938 1922د١٬ ُح٫٠ 

 ئللحز جٝو٢ح٬ُر جٝس٫ ؤ٢نثز ؾٴ  سٞٛ جٝٗسفذ.جٝس٫ س٠ز ٫ٖ فئ٧ك جٯ٧٠ج  ج٠ٝؿ٧ُٖر ٠ٞٝ
٧ٙؿ ٢ظػز سظفدر د٢ٛ ٠وف ٫ٖ ٜلف جػسٜحف جٯظح٢خ ٠ُٰٝأح   ٧ؤٙح٠أز وأ٢حُر    
٢ل٬ط ج١ًٚٝ جٝس٫ سإؾفز ٜص٬فًج  ٧٧وٗز ؤلك جٙسوحؿ ؤٜصف س٬٧٢ًِح ٦٢ٜٝ٧ح ٖنٞز ٫ٖ ؤ١ سِؿ  

٧جٝسظأحفذ ٧سِسدأف    ؤ٢نثز ٠وٞػر جٝو٢حُر 1930. ٫ٖ٧ ُحٟ (1رجًٝحدَ جٳلسص٠حف٪ ٝٴٙسوحؿ
ؤ٩ٝ٧ جٝؾ٧ًجز جٝس٫ جسدِس٦ح جٝػ٠٧ٜر ٧٦٢ٞٝى دحٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر  ٧ٜأح١ ؿ٧ف٥أح   
٠ٚو٧ف ٩ُٞ سٚؿ٬ٟ ج٠ٝلحُؿجز ج٬٢ٗٝر جٱفنحؿ٬ر ٯوػحخ ٥ـ٣ جٝوأ٢حُحز ٝػأ١٬ جلأسٚفجف٥ح    

 ٬ٙ٧ح٦٠ٟ دحٱ٢سحض.
سأؿف٬خ  ٠فجٜق ٝٞسؿف٬خ جٝوأ٢ح٫ُ ٝ  ٧1945ؤ٢نإز ٧قجفذ جٝسظحفذ ٧جٝو٢حُحز ُحٟ 

جٝفجٓد١٬ ٫ٖ ا٢نحء و٢حُحز و٬ٔفذ ٧ف٬ٗ٬ر ٠٧لحُؿس٦ٟ ٩ُٞ دؿء ج٠ِٝ   صٟ سأٟ ٢ٚأ  جٱؿجفذ   
 ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ ٥ـ٣ جٝو٢حُحز ١٠ ٧قجفذ جٝسظحفذ ٧جٝو٢حُر ا٩ٝ ٧قجفذ جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر.

د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٧جٝـ٪ ؤٙحٟ اؿجفذ ٠سؾوور ٠ٞٝنف٧ُحز  ٧1947ؤ٢نت ٫ٖ ُحٟ 
١ ٦٬٧ؿٕ جٝد٢ٛ ا٩ٝ ج٧٦٢ٝى دحٝو٢حُحز ج٠ٝوف٬ر ُح٠أر ٧ؿُأٟ جًٝٚأحٍ    جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬٬ٖ

جٝؾحه ٧جٝسِح٫٢٧ ٠٧لحُؿذ جٝػف١٬٬ٖ ٧ؤحف جٝو٢حٍ ١ُ ًف٬٘ سل٬٦ٴز ج٠ٝوأف٬ٖر جٝسأ٫   
٧جٝسأ٫   1952. ٧دحٳ٢سٚح  ا٩ٝ ٠فػٞر ص٧فذ ٧٬ٝ٧٬ (2ر٬ٚؿ٦٠ح جٝد٢ٛ ٯوػحخ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ

ٙسوحؿ٪ ٫٥ : جٳلأسٚٴ  جٳٙسوأحؿ٪  جٝس٬٠٢أر    فِٖز صٴش نِحفجز ؤلحل٬ر ٫ٖ ج٠ٝظح  جٳ
جٳنسفج٬ٜر  جٝسؾ٬ًً ج٫٠٧ٚٝ  ٢ظؿ ؤ١ ٠فػٞر جٳ٢ًٴ٘ ػٚٚز ٙؿف ١٠ جٳلسٚٴ  جٳٙسوأحؿ٪  
٧جٝسػفف ١٠ جٝسد٬ِر جٝؾحفظ٬ر ٧ل٬ًفذ فؤك ج٠ٝح  جٯظ٢د٫ ٧سٟ ٧يَ ؤلحك وأٞخ ٝٞس٬٠٢أر   

٬ٝر ج٠ٝػ٬ٞر ١٠ ج٢ِٝحوف جٯظ٢د٬أر  جٳٙسوحؿ٬ر ٩ُٞ ًف٬٘ جٳنسفج٬ٜر ٧جٝسإ٬٠ٟ ٧سو٬ٗر جٝفؤل٠ح
٧سفسخ ٩ُٞ ـٝٛ ؿُٟ جٝو٢حُحز جٜٝد٬فذ جٝس٫ جلس٧ُدز ٠ٌِٟ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝسحػر ٫ٖ ـٝٛ ج٧ٝٙأز  
٧دؿؤ جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٬إؾـ دح٧٠٢ٝ ٧جٝس٧٢ٍ جٯ٠ف جٝـ٪ سفسخ ٤٬ُٞ جلأس٠فجف جُس٠أحؿ جٝوأ٢حُحز    

جٝف٬ٗ٬ر ٦٢٠أح دحٝفُح٬أر    جٝو٬ٔفذ ٩ُٞ جٯل٧ٞخ جٝس٬ٞٚؿ٪ ٖٟٞ سػٌ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ  ؾحور
جٜٝح٬ٖر ٠٠ح ؤوحد٦ح دحٝٚو٧ف ٧جٝسؿ٧٥ف ٧ٟٝ سلسًَ فٟٓ يؾح٠ر ج٠ِٝحٝر د٦أح  ٧ق٬أحؿذ جٝٚأ٬ٟ    
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٠لح٬فذ ج٧٠٢ٝ جٝو٢ح٫ُ ٝٞدٴؿ  ػ٬ش ٟٝ ٬سدٚأ٩ لأ٨٧ جٝوأ٢حُحز     –ج٢ٝٚؿ٬ر ٧جٝـجس٬ر ٱ٢سحظ٦ح 
 جٝػف٬ٖر ٧جٝف٬ٗ٬ر جٝس٫ س٧ٟٚ ٩ُٞ جٝس٧جفش ج٫٢٦٠ٝ ًٖٚ.

ح  جٝل٬حلحز جٝسوأ٬ِ٬٢ر ٯ٬٠٥أر جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ  ٥أـج      ٬٧فظَ ـٝٛ ا٩ٝ آٗ
دحٱيحٖر ا٩ٝ سإ٬ٜؿ جٝؿفجلحز ج٦٠ٝس٠ر دحٝو٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ ُٞأ٩ ٠أؿ٪ ؤ٬٠٥أر ؿ٧ف ٥أـ٣      

د٢ِأ٧ج١ رجٝوأ٢حُحز    1965جٝو٢حُحز ٫ٖ ٠ٗح٬٥ٟ جٝس٬٠٢ر  ٖٚؿ نفع لسح٫ٝ ٫ٖ ٜسحدأر ُأحٟ   
نفع ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝلٞد٫ ٝٞس٬٠٢ر دحُسدأحف٣   جٝو٬ٔفذ جٝػؿ٬صر ٫ٖ ؾؿ٠ر جٝس٬٠٢ر  ٠ٗح٬٥ٟ جٝس٬٠٢ر( ػ٬ش

جٝـ٪ ٬ٗي  س٠ح٠ًح ؿ٧ف جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧الٚح٦ًح ١٠ ػلدح١ ج٠ٝؾًًأ١٬ ٝٞس٬٠٢أر  ٠٧أح    
٬ِفٕ دح٧٦ٗ٠ٟٝ ج٧ٝٙحث٫ ٝٞس٬٠٢ر ٧٥٧ جٝـ٪ ٬فج٫ُ ػ٠ح٬ر ج٠ٝس٧جظؿ ١٠ ج٠ٝوح٢َ جٝو٬ٔفذ ٖٚأً   

ء ج٧ٝػأؿجز جٝوأ٬ٔفذ جٝظؿ٬أؿذ    ٠ٜح ؤ٧فؿ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٱ٬ظحد٫ ٝٞس٬٠٢ر ٧٥٧ ٬ن٬ف ا٩ٝ سنظ٬َ ا٢نح
٧س٬٧ًف ج٧ٝػؿجز جٝٚحث٠ر ٫ٖ اًحف ؾًر ٧ؤ٥ؿجٕ س٬٠٢ر جًٝٚحٍ جٝو٢ح٫ُ  ؤ٧ س٬٠٢أر جٳٙسوأحؿ   

 .(1رج٫٠٧ٚٝ ٠٧٠ًُح
٧ٙؿ دؿء ؿ٧ف جٝؿ٧ٝر ٫ٖ سوػ٬غ ؤ٧يحٍ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ  ٫ٖ ٌأ  ٠أح ٬ِأفٕ    

س٬٠٢ر جٱ٢سأحض جٝٚأ٫٠٧   رجٝسو٬٢َ سػز انفجٕ جٝؿ٧ٝر(  ٫ٖ٧ ؤُٚحخ جٝص٧فذ دؿء ج٠ٝظٞك جٝؿجثٟ ٝ
 ٫ٖ ٢ٗك جِٝحٟ س٧ظ٤٬ دِى جٳ٥س٠حٟ ٦ٝـ٣ جٝو٢حُحز ٧ٜح١ ١٠ ؤ٥ٟ ؤظ٦قذ ٥ـج ج٠ٝظٞك.

 َصًش١ ايهفا١ٜ اإلْتاد١ٝ ٚايتدزٜب املٗين :-1

جٝٔفى ٦٢٠ح سؿف٬خ جِٝح١٬ٞ٠ ٩ُٞ ٠ؾسٕٞ جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٧فَٖ ٠لس٬٧حز جٱ٢سحض 
٦ِؿ ٠سؾوه ٫ٖ نث١٧ جٝو٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ  ٧سػل١٬ جٱ٢سحظ٬ر  ٧ٙؿ ؤ٢نإز ٥ـ٣ ج٠ٝوٞػر ٠

 .(2رسنفٕ ٤٬ُٞ ٠ئلك جٝسِح١٧ جٱ٢سحظ٫ ٧جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ

 َصًش١ ايسقاب١ ايصٓاع١ٝ :-2

س٧ٟٚ دحٝفٙحدر ٩ُٞ جٝو٢حُحز جٝٚحث٠ر ٠٧فجٙدر جٱ٢سحض ٧جٝظ٧ؿذ ٧ج٧٠ٝجوٗحز ج٬ٚٝحلأ٬ر   
 .(3ر٠ٝوٞػر سظح٦٥ح٠٧َ ٜصفذ ٠نحٜ  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٟٝ ١ٜ٬ ٢٥حٝٛ ؿ٧ف ٜد٬ف ٦ٝـ٣ ج
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 َصًش١ ايتٓعِٝ ايصٓاعٞ :-3

ج٥س٠ز د٢نحً جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر  ٧س٫ٝ٧ ٦ٞ٠ُح ٠ئؾفًج ج٬٦ٝثر جِٝح٠ر ٝٞسوأ٬٢َ اٳ ؤ١   
ج٬٦ٝثر ٟٝ س٫ًِ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ جٝس٬ل٬فجز ٧جٝػ٧جٖق ٧جٝس٬٧٠  ٝسلحُؿ٥ح ُٞأ٩ جٳ٢ًأٴ٘   

سوحف٬غ ٧ج٧٠ٝجٖٚحز ًٖٚ. ٫ٖ٧ ُأحٟ  جٝلف٬َ ٢ػ٧ سػ٬ٚ٘ ج٦ٝؿٕ ج٠ٝفظ٧ ٦٢٠ح ػ٬ش ؤ٦٢ح س٢٠غ جٝ
دؿؤز جٝؿ٧  س٦سٟ دحٝو٢حُحز جٝف٬ٗ٬ر ٖوؿف ٙأفجف ٠ظٞأك جٝأ٧قفجء دس٬ٜٞإٔ ٧قجفذ      1953

 .(1رجٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر ٧ج٠ِٝ  دحٱنفجٕ ٩ُٞ سٞٛ جٝو٢حُحز جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝػف٬ٖر

٧ٙؿ سد٢ز ج٧ٝقجفذ د٠سحدِر ٢نحً ٥ـ٣ جٝو٢حُحز ٬ٙ٧ح٦٠ح ٩ُٞ ؤلحك سِأح٫٢٧ ٠ُ٧ٞأز   
 ظ٦ِ٬٠ح ٫ٖ اًحف س٫٠٬ٌ٢ ٧٬ظؿ ؤ٥ؿج٦ٖح ١٠ ؾٴ  جٝس٬ٌ٢ٟ جٝسِح٩ُٞ.٫٢٧ س

٧ٙؿ ؤ٠ؿز ج٧ٝقجفذ ٜحٖر جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ جٝٚحث٠ر دح٢٧ِ٠ٝر ج٬٢ٗٝر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٠ٝلح٠٥ر 
 ٫ٖ سف٬٧ط ٧س٬٧ًف ا٢سحظ٦ح.

٧ؤ٢نإز ٝـٝٛ و٢ؿ٧٘ ؿُٟ جٝو٢حُحز جٝف٬ٗ٬ر جٝـ٪ ٜح١ ٢٠٬غ جٝٚف٧ى دأؿ١٧ ٧ٖجثأؿ   
 ٬٦ثحز ج٠ٝنسٔٞر دحٝو٢حُحز جٝف٬ٗ٬ر.٬٧ٚؿٟ جٱُح٢حز ٝٞ

ؤ٢نإز ج٧ٝقجفذ ٠نف٧ٍ جٯلف ج٢٠ٝسظر ٧جٝـ٪ ٦٬أؿٕ اٝأ٩ ج٢سنأحف     ٫ٖ٧1964 ُحٟ 
جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ د١٬ ج٧٠ٝج١٬٢ً ١٠ ؾٴ  ج٢سٚح٦ٝح ا٩ٝ ج٢٠ٝحق  ٝسظِ  ٦٢٠ح ٠فجٜق ا٢سحظ٬أر  

 .(2رس٧ٖف ؿُٟ ايح٫ٖ ٰٝلفذ ٧س٧ٖف لَٞ دل٬ًر دإفؾه جٯص٠ح١

قجفذ ٩ُٞ سٚؿ٬ٟ جٝس٧ظ٤٬ ج٫٢ٗٝ ٠ٞٝنف٧ُحز ٧ج٠ِٝح٢٧ر ٫ٖ سِف٬ٕ جٱ٢سحض ٠ٜح ٠ُٞز ج٧ٝ
٧سؿد٬ف جٝػو٧  ٩ُٞ ج٠ِٝؿجز ٧جٝؾح٠حز ٧ج٠ٝلحُؿجز ج٠ٝح٬ٝر ٧ؤ٬يًح ج٠ِٝح٢٧أر ٖأ٫ سأؿف٬خ    
جٯلف ٩ُٞ ٠ؾسٕٞ جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٠٧َ دؿج٬ر اسدحٍ جٝؿ٧ٝر ٝل٬حلر جٝسؾ٬ًً ج٠ٝفٜق٪ ُأحٟ  

ٝٞس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧جٝس٫ ل٬٠ز دحٝؾًأر   ٧٧يَ ؤ٧  ؾًر ؾ٠ل٬ر 1960/1961
(  ػ٬ش ٧يَ ؤ٧  دف٢ح٠ط ٧٦٢ٞٝى دحٝو٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ  1960/1965جٝؾ٠ل٬ر جٯ٩ٝ٧ ١٠ ر

 ٧ٜح١ ١٠ ؤ٥ٟ ؤ٥ؿج٤ٖ :
 ا٢نحء ٧ػؿجز ظؿ٬ؿذ ٠ظ٦قذ دح٠ِٝؿجز جٝػؿ٬صر جٝٴق٠ر ٝٲ٢سحض جٝف٬َٖ. -1
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ؤظ٬ح  ظؿ٬ؿذ ١٠ ج٠ِٝح  ج٦٠ٝفذ  س٬٠ِٟ جٝسؿف٬خ ٫ٖ ُؿؿ ١٠ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٯُؿجؿ -2
 جٝيف٧ف١٬٬ ٝٲ٢سحض جٝف٬َٖ.

اٙح٠ر ٧ػؿجز ٝسق٬٧ؿ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ دحٝؾح٠حز ٧جٝس٫ ٬وِخ ٦٬ُٞح جٝػو٧  ٩ُٞ  -3
 سٞٛ جٝؾح٠حز ١٠ جٯل٧ج٘.

دب٢نحء رج٠ٝئللأر ج٠ٝوأف٬ر    2348وؿف جٝٚفجف جٝظ٧٦٠ف٪ ج٠ٝفٟٙ  ٫ٖ٧1960 ُحٟ 
جٝو٬ٔفذ( ٫٥٧ س٦ؿٕ ا٩ٝ ظ٠أَ جِٝأح١٬ٞ٠ ٖأ٫ ٠ظأح      جِٝح٠ر ٝٞسِح١٧ جٱ٢سحظ٫ ٧جٝو٢حُحز 

جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر ٫ٖ ظ٬ِ٠حز سِح٬٢٧ر سؾؿ٦٠ٟ ٧سٚؿٟ ٦ٟٝ جٝؾأؿ٠حز ٧ج٢٧ِ٠ٝأحز   
ج٬٢ٗٝر ٠ُ٧ٞز ؤ٬يًح ٩ُٞ ا٢حء ٦ِ٠ؿ ٝٞو٢حُحز جٝو٬ٔفذ دحٱيحٖر اٝأ٩ ؿ٧ف٥أح ٖأ٫ سأ٬ٖ٧ف     

 .(1ر٢سظحزج٢٧ِ٠ٝر ج٠ٝح٬ٝر ٧٧يَ ٢ٌحٟ جٱٙفجى ٧س٬ٌ٢ٟ ٬ٞ٠ُر سل٬٧٘ ج٠ٝ

٧ٜـٝٛ س٬ٌ٢ٟ ٧س٧ل٬َ جٝظ٬ِ٠حز جٝسِح٬٢٧ر ٝٞوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧لسنأظَ وأٔحف     
جٝػف١٬٬ٖ ٩ُٞ جٳ٢ي٠حٟ ٝسٞٛ جٝظ٬ِ٠حز ٝٞػو٧  ٩ُٞ ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧ر ٧جٝس٬٧٠أ  جٝيأف٧ف٪   

سٟ ا٢نحء ٦ِ٠ؿ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ دحٳسٗح٘ ٠أَ ٠٧ٌ٢٠أر ج٠ِٝأ      1963ٝٞسن٬ٔ  ٫ٖ٧ ُحٟ 
٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٧جٝـ٪ ٦٬سٟ د٠ِ  ٠لغ نح٠  ٜٝحٖر جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ جٝؿ٬ٝ٧ر ٧و٢ؿ٧٘ ٢٧ِ٠ر جٯ

جٝٚحث٠ر ٧ؿفجلر ا٠ٜح٬٢ر س٬٧ًف٥ح ٤٬ُٞ ٝق٬حؿذ ػظٟ جٝو٢حُحز جٝسػ٬ٞ٬٧ر ٧ق٬أحؿذ ؿ٧ف٥أح ٖأ٫    
 جٳٙسوحؿ ج٫٠٧ٚٝ.

دؿؤ سٚؿ٬ٟ ج١٧ِٝ ٧جٝفُح٬ر ٝٞػف١٬٬ٖ ٧ؤفدأحخ جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ     ٫ٖ٧1960 ُحٟ 
دب٢نحء ٠ئللحز ُح٠أر سِح٬٢٧أر ًٝٞٚحُأحز جٝصٴصأر      1960ٝل٢ر  267ٖوؿف جٝٚح١٧٢ فٟٙ 

 .(2رجٯلحل٬ر ٫٥٧ ًٙحٍ جٝقفجُر ٧جٝو٢حُر ٧ًٙحٍ جٳلس٦ٴٛ

٧ٜح١ ٩ُٞ ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز فلٟ جٝل٬حلر جِٝح٠ر ًٝٞٚحٍ جٝسِح٫٢٧ ٫ٖ جٳٙسوحؿ جٝٚأ٫٠٧  
ح ٖأ٫  ٧جٱنفجٕ ٧جٝفٙحدر ٩ُٞ جٝظ٬ِ٠حز ٧ػ٘ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ فئ٧ك جٯ٧٠ج  ٧س١٬٬ِ ٠٠ص١٬ٞ ٦ٝ

ج٭لأ٧٬٪ جٯ٧  ٝس٬٠٢أر    –ُٚؿ دحٝٚح٥فذ ج٠ٝئس٠ف جٯٖف٫ٚ٬  ٠1969ظحٝك جٱؿجفجز  ٫ٖ٧ ُحٟ 
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صٟ ظ٦حق  1969جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ  ٧ؤ٢نت ٠فٜق س٬٠٢ر جٝسو٠٬٠حز ج٢٦ٝؿل٬ر ٧جٝو٢ح٬ُر ُحٟ 
  ٫ٖ٧ جٝٗسفذ جٝس٫ سٞز جٝؾًر جٝؾ٠لأ٬ر جٯ٧ٝأ٩ ٢٠أـ    1973س٬٠٢ر د٢حء جٝٚف٬ر ج٠ٝوف٬ر ُحٟ 

ُحنز جٝدٴؿ ٖسفذ جٙسوحؿ جٝػفخ  ٧جٝس٫ ؤٜصفز لٞد٬ًح ٩ُٞ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر  1974س٩ ٧ػ 1967
 .(1ر٧سيحُٗز ٦٬ٖح ٠نحٜ  جٝو٢حُر ٠٧٠ًُح

٠٧َ سًد٬٘ ل٬حلر جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ جٝلد٢٬ِحز دؿؤز جٝؿ٧ٝر ٫ٖ سنظ٬َ جًٝٚأحٍ  
٧ػؿجس٤ جٝوأ٬ٔفذ  جٝؾحه ٧جٳلسص٠حفجز جِٝفد٬ر ٧جٯظ٢د٬ر ٧ػؿش سِح٬م د١٬ جًٝٚحٍ جٝؾحه د

 ٧جًٝٚحٍ جِٝحٟ د٧ػؿجس٤ جٜٝد٬فذ ٠٧َ جلس٠فجف ظ٧٦ؿ جٝؿ٧ٝر ٫ٖ س٬٠٢ر جٳٙسوحؿ ج٫٠٧ٚٝ.

نفٜر ٠لح٠٥ر ٠وف٬ر ٜبػؿ٨  –وؿف ٙفجف سإل٬ك جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ  ٫ٖٗ1974 ُحٟ 
سٟ سِؿ٬  جلأ٤٠ ٬ٝوأدغ رد٢أٛ جٝس٬٠٢أر      1976نفٜحز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٫ٖ٧ ُحٟ 

فجى ٥ـج جٝد٢ٛ سؿ٬ُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧سق٬٧ؿ٥ح دحٝٚف٧ى ٧اـج جٝو٢ح٬ُر( ٧ٜح١ ١٠ ؤٓ
اٳ ؤ٤٢ ٬ػو  ُٞأ٩ ٠أ٧جفؿ    –١ُ ًف٬٘ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪  –ٜح١ فؤك ج٠ٝح  ٠ٚؿٟ ١٠ جٝؿ٧ٝر 

ايح٬ٖر ٝسٚؿ٦٠٬ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ و٧فذ ٙف٧ى ٬٠لفذ ٬٧ػو  جٝد٢أٛ ُٞأ٩ ٥أـ٣    
٠ئللحز جٝس٬٧٠  جٝؿ٬ٝ٧أر ٜحٝد٢أٛ   ج٧٠ٝجفؿ ١٠ جٝػ٠٧ٜر دنٜ  ٢٧ِ٠حز ٧ٙف٧ى ١٠٧ دِى 

 .(2رجٝؿ٫ٝ٧ ٧دِى ٠ئللحز جٝس٬٧٠  جٯ٧فد٬ر ٧جِٝفد٬ر

٧ٝٚؿ ؤ٢سظز ل٬حلر جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝس٫ سِؿ س٧ًف ٜد٬ف ٫ٖ جٙسوحؿ٬حز جٝس٬٠٢أر  
( ٝلأ٢ر  ١٠43 ؾٴ  س٬٧ًف جًٝٚحٍ جٝؾحه ٧دؿء ؤسدحٍ ٥ـ٣ جٝل٬حلر د٧٠ظخ ٙأح١٧٢ فٙأٟ ر  

٠حفلر جٯ٢نًر ج٠ٝؾسٞٗر ٫ٖ جٝو٢حُر ٧جٝقفجُر ٧جٝسظحفذ ٧ٙأؿ    ػ٬ش ؤًُز جٝػف٬ر 1974٠ٝ
ػ٬ٌز جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٠٧٠ًُح دحٳ٥س٠حٟ ػ٬ش ج٢سنفز ٥أـ٣ ج٠ٝنأف٧ُحز   
٠ُ٧ٞز ٩ُٞ س٬ٖ٧ف جِٝؿ٬ؿ ١٠ ٖفه ج٠ِٝ  ٧جظسـدز د٦ح ٠ُحٝر ٜد٬فذ ؾأحه ٬ٓأف ج٢٠ٝسظأر    

٠نف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٜح٢أز س٠ِأ     دلدخ ؤظ٧ف٥ح ج٠ٝفسِٗر ٬ٓف ج٢٠ٝسظر ٧ـٝٛ ٯ١ ٠ٌِٟ جٝ
 .(3رٝٔفى جٝفدغ ج٠ٝفسَٗ

                                                             

 .92د. نلمو نليمان وملخرون : ممدر نابق، ص (1)
 .73ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
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٫ٖ٧ ٖسفذ جٝلد٢٬ِحز سٟ جلسِحؿذ ؿ٧ف جًٝٚحٍ جٝؾحه ٫ٖ س٢نأ٬ً ج٠ٝنأف٧ُحز ٧سأٟ    
اًٴ٘ ػف٬ر فؤك ج٠ٝح  ٧جٝفدغ جٝٗفؿ٪ ٧س٬ل٬ف جٜٝص٬ف ١٠ جٱظفجءجز جٝظ٠ف٬ٜر ٧ٙؿ ل٬ًفز 

٬ُر ؾحور دِؿ ٥ظفذ جٯُؿجؿ جٯ٢نًر جٝسظحف٬ر ٧جِٝٚحف٬ر ٫ٖ ػ١٬ سفجظِز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح
جٝيؾ٠ر ١٠ ج١٬٬٢ٗٝ ٧ج٠ٝسؾوو١٬ ٧جٯ٬ؿ٪ جِٝح٠ٞر ج٠ٝح٥فذ ا٩ٝ ؿ٧  جٝدسأف٧  ٖأ٫ جٝؾٞأ٬ط    
جِٝفد٫ ٧جِٝفج٘ ٢٧ؿفذ ج٠ٝدحؿفجز جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٯ٬ٞ٥ر ٩ُٞ ػأؿ لأ٧جء ٖأ٫ ؿُأٟ ٧س٢نأ٬ً      
ج٠ٝنف٧ُحز ٬ٓف جٳلس٦ٴ٬ٜر ٧سفسخ ٩ُٞ ـٝٛ ق٬أحؿذ ج٠ٝنأٜٴز ٧ؤوأدػز ج٠ٝنأف٧ُحز     

 ٬فذ س٠ِ  ٫ٖ ٌف٧ٕ ٧ؤ٧يحٍ س٢حٖل٬ر ٬ٓف ٠سٜحٖثر.جٝؤ

٫ٖ٧ جٝص٠ح٢٬٢حز دؿؤز ج٠ٝفجػ  جٯ٩ٝ٧ ٬ٞ٠ِٝحز جٝسػ٧  ٫ٖ ل٬حلر جًٝٚحٍ جِٝحٟ ج٧ٞ٠٠ٝٛ 
ٝٞؿ٧ٝر ١٠ جٝؿ٧ف ج٫٢ً٧ٝ ا٩ٝ جٝل٬حلحز جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سلسؾؿٟ ؤلحلًح ١ُ ًف٬أ٘ جٯلأ٧ج٘   

ؿذ ١٠ ٥أـ٣ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    ٧جِٝفى ٧جًٝٞخ ٧دؿؤز جٝؿ٧ٝر ٫ٖ اُؿجؿ دفج٠ط ٝٴلسٗح
٧ٜح١ ١٠ ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ردف٢ح٠ط جٳلسؾؿجٟ جٝـجس٫ ٠ِٞٝحٝر ج٠ٝوف٬ر جِٝحثؿذ ٠أ١ جٝؾأحفض(   
٧جٝـ٪ ٧يَ دحٳسٗح٘ د١٬ ٧قجفس٫ ج٧ٚٝذ جِٝح٠ٞر ٧جٝسؿف٬خ ٧جٝو٢حُر ٧د٠لحُؿذ ٠ٌ٢٠ر ج٠ِٝأ   

فذ ٧جلسٔٴ  ٠ؿؾفجس٦ٟ جٝؿ٬ٝ٧ر ٧ٜح١ ٦٬ؿٕ ا٩ٝ سنظ٬َ جِٝحثؿ١٬ ٝٴلسص٠حفجز د٠نف٧ُحز و٬ٔ
 .(1ر٦٬ٖح ٧سٟ اُؿجؿ ٙحث٠ر دح٠ٝنف٧ُحز ج٢٠ٝحلدر ٠ِٞٝ  ٦٬ٖح

سٟ س٬ٙ٧َ جسٗح٬ٙر د١٬ ٧قجفذ جٝو٢حُر ٠ٌ٢٠٧ر ج٠ِٝ  جٝؿ٬ٝ٧ر ٧دف٢أح٠ط   ٫ٖ٧1989 ُحٟ 
٠نف٧ٍ و٢ح٫ُ و٬ٔف ٫ٖ ٠وف  210جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٝٞس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر رج٬٢٧٬ٝؿ٧( ٧ـٝٛ ٝس٬ٗ٢ـ 

٢ر ج٬٢ٗٝر جٝس٫ سٚؿ٦٠ح ج٠ٌ٢٠ٝر جٝؿ٬ٝ٧ر ٠ٝوف ٧دس٬٧٠  ١٠ دف٢ح٠ط جٯ٠أٟ  ٫ٖ اًحف دف٢ح٠ط ج٧ِ٠ٝ
 .(2رج٠ٝسػؿذ

٧سٟ ا٢نحء ؤ٧  ٠ظ٠َ ٝٞو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠ؿ٢٬ر جِٝحنف ١٠ ف٠يح١ ٢ٌأٟ ٢ػأ٧   
٧فنر ٠٧و٢َ و٬ٔف ر٧ػؿذ و٢ح٬ُر( ٠ظ٦قذ دأح٠ٝفجٖ٘ ٖأ٫ اًأحف سنأظ٬َ جٝؿ٧ٝأر       272

 ٝٞو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧س٬ٖ٧ف ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ.

                                                             

 .2118تقرير اجلهاز ادلركزي لإلحماء والتعبئة لسلة  (1)
 .82، ص2103صالح الدين حسن السيسي : ادلةروعات ادلتلاهية المار والفقًنة وادلتونطة، الكتب العريب،  (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-66- 

 

٠ٜح ٠ُٞز جٝؿ٧ٝر ٩ُٞ سؾو٬ه د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٝس٬٧٠  جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ   
٧سنظ٦ِ٬ح دحٱيحٖر ا٩ٝ ٠لح٠٥حز جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٠ص  د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠  جٝد٢ٛ جٝفث٬لأ٫  

 .(1رٝٞس٬٠٢ر ٧جٳثس٠ح١ دحٱيحٖر ا٩ٝ جٳلسِح٢ر د٠ئللحز جٝس٬٧٠  ٧جٱٙفجى جٝؿ٬ٝ٧ر

٠نأف٧ٍ   ١٬312 د٠ؿ٢٬ر جٝلٴٟ جٝـ٪ ٜح١ ٬يٟ ؤٜصف ٠أ١  ٠ٜح سٟ ا٢نحء ٠ظ٠َ جٝػفٖ
 و٬ٔف ٧سػز انفجٕ ٧قجفذ جٱؿجفذ ج٠ٝػ٬ٞر.

٫ٖ٧ ؤ٧جؾف جٝص٠ح٢٬٢حز ٠٧َ جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝؾوؾور دؿؤ ٬أسٚٞه ؿ٧ف جًٝٚأحٍ جِٝأحٟ    
٧قجؿز جٝؿ٧ُذ ٢ػ٧ جٳ٥س٠حٟ دسنظ٬َ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دحُسدحف٥ح اػأؿ٨ ج٧ٝلأحث  جٝسأ٫    

 ز ١٠٧ ؤ٦٠٥ح :سلح٥ٟ ٫ٖ ػ  ج٠ٝنٜٴ
  ٥٧ـج ٬ئٜؿ ١٠ ٥ٟ ٖأ٫ لأ١ ج٠ِٝأ  ٬٧فٓدأ١٧ ٬ٖأ٤                        –ق٬حؿذ ٠ِؿٳز ٧٠٢ جٝلٜح١

٩ُٞ ٢ػ٧ ٧ٗ٬٘ ٖفه ج٠ِٝ  ج٠ٝسحػر ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سسحع ٫ٖ ًٙحٍ جٯ٠ُأح  جِٝأحٟ   
٧جٝػ٬٠٧ٜر جٯ٠ف جٝـ٪ ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ق٬حؿذ ٠ِؿٳز جٝدًحٝر نأٜ  ٠ًأفؿ ٬٧أئؿ٪ اٝأ٩        

لأ٧٘ ج٠ِٝأ  ٢س٬ظأر سأفجٜٟ ج٠ِٝحٝأر جٝقجثأؿذ ٖأ٫ جٝأ٧قجفجز                             سن٤٬٧ ٜد٬ف ٫ٖ
٧جٝظ٦حز جٝػ٬٠٧ٜر ٫ٖ٧ ٢ٗك ج٧ٝٙز ٢ظؿ ٢ٚوًح ٧٠ٞ٠لًح ٫ٖ ج٠ِٝحٝر ٝؿ٨ جٝظ٦حز جٝسأ٫  

سٚؿٟ جٝؾؿ٠حز ٝٞظ٧٦٠ف ٧ٜـٝٛ ٫ٖ دِأى جٝػأفٕ ٧جٝوأ٢حُحز جِٝح٠أر ٧سنأ٧ٜ                 
ٲ٢سحض  ٖٜح١ ٝقج٠ًح ٩ُٞ جٝؿ٧ٝأر ؤ١ سسظأ٤   دِى ج٠ٝوح٢َ ١٠ ٢ٚه ج٠ِٝح  ج٠ٝئ١٬ٞ٥ ٝ

ا٩ٝ ٖسغ ل٧٘ ظؿ٬ؿ ٳلس٬ِحخ ج٠ِٝحٝر جٝقجثؿذ ١٠ ؾٴ  جٝٞظ٧ء ا٩ٝ س٬٠٢أر جٝوأ٢حُحز   
جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر ٧ؤودغ ٩ُٞ ُحس٘ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ جلس٬ِحخ ٖأحثى ج٠ِٝأ    

 .(2رج٢ٝحسط

 ٴؿ ٫٥٧ سيأٟ  ١٠٧ جٝظؿ٬ف دحٝـٜف ؤ١ ٢٥حٛ ؤ٢نًر ٬ٓف فل٬٠ر ٢٠سنفذ ٫ٖ ؤ٢ػحء جٝد
 ٠ُ15حٝر ٠ئٙسر ٧ؿجث٠ر  ٦٠ٌِ٠٧ٟ ١٠ ـ٧٪ ؤ٠ُحف ؤٙ  ١٠ لأ١ ج٠ِٝأ  جٝفلأ٬٠ر ر   

ل٢ر(  ٥٧ـج ٬سًٞخ ؤ١ سػؿؿ جٝل٬حلحز جٝػ٬٠٧ٜر جٝظؿ٬ؿذ ٢ُحوف جًٝٚحٍ ٬ٓف جٝفل٫٠ 
٫ٖ ٠وف ٧جٝظ٦حز ج٠ٝلث٧ٝر ٤٢ُ ٧سنفٕ ٤٬ُٞ. ٯ١ جٳ٥س٠حٟ د٦ـج جًٝٚحٍ ٠٬ٜأ١ ؤ١  

                                                             

، دار 0998أمحرررد حلمررري عبرررد اللطيررررف : المرررلاعات المررراًنة وأثرهرررا علررررو مةررركلة البطالرررة   ممرررر، القرررراهرة،  (1)
 .91اليق،ة، ص
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لس٠فجف ا٩ٝ ًٙحٍ فل٫٠ ٧ؤلحل٫ ٝٞسنأ٬ٔ . ٧دحٝسأح٫ٝ   ٬لحُؿ٣ ٩ُٞ ج٧٠٢ٝ ٧جٝسػ٧  دح
 .(1ر١ٜ٠٬ س٧ٖف ٖفه ٠ُ  ػ٬ٚ٬ٚر ظؿ٬ؿذ

   ٢٧س٬ظر ٝق٬حؿذ س٬حفجز ج٦ٝظفذ جٝؿجؾ٬ٞر ١٠ جٝف٬ٕ ا٩ٝ جٝػيف  دؿؤز ٠ٌِٟ ج٠ٝػ٬ٞأحز
٫ٖ جٯٙح٬ٟٝ ج٠ٝؾسٞٗر ٧دِى جٝظ٦حز جٝس٫ س٧ٖف ؤ٢نًر و٢ح٬ُر و٬ٔفذ سٞٚأ٫ دِأى   

١ٜ٠ س٬٠٢ر ًحٙحس٦ح ٝسلس٧ُخ ٖحثى ُفى ج٠ِٝأ    جٳ٥س٠حٟ ؾحور ٫ٖ جٝف٬ٕ ػس٩ ٬
 ٧دحٝسح٫ٝ ١ٜ٠٬ ٢٠َ س٬حفجز ج٦ٝظفذ جٝؿجؾ٬ٞر ج٠ٝلس٠فذ.

٧ٝٚؿ سإصف جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٫ٖ ٖسفذ جٝص٠ح٢٬٢حز دحٝس٬ٔفجز جٳٙسوأحؿ٬ر ٖأ٫ جٝأؿ٧     
ج٠ٝسٚؿ٠ر ػ٬ش ج٦٢حفز ؤلِحف جٝدسف٧  ٖسفسخ ٩ُٞ ـٝٛ آصحف د٬ِؿذ ج٠ٝؿ٨ ٳ سن٠  ًٖٚ جِٝحثؿجز 

٬ًٗ٢ر د  ؤ٬يًح ج٢ؾٗحى سػ٬٧ٴز ج٠ٝوف١٬٬ جِٝح١٬ٞ٠ دحٝؾحفض. ٢س٬ظأر ٬ٙأحٟ ؿ٧  جٝؾٞأ٬ط    جٝ
دسؾ٬ٗى دفج٠ظ٤ جٳثس٠ح٬٢ر ٧جٳلس٢ٔحء ١ُ ظقء ٜد٬ف ١٠ ج٠ِٝحٝر ج٧ٝجٖؿذ  جٯ٠ف جٝـ٪ ؤؿ٨ اٝأ٩  
ق٬حؿذ جٝدًحٝر ٢٧ٚه ٙؿفذ جٝؿ٧  جٝؾ٬ٞظ٬ر ٩ُٞ جٳلسص٠حف ٫ٖ ٠وف  ٖإودغ دـٝٛ جسظح٣ جٝؿ٧ٝر 

 ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ يف٧ف٬ر ػس٬٠ر.ٝس٬٠٢

٢٧س٬ظر ٳلأس٠فجف يإِٔ جٯؿجء جٳٙسوأحؿ٪ ٝظأإز جٝػ٠٧ٜأر ج٠ٝوأف٬ر ٖأ٫                           
( ا٩ٝ جٝؿؾ٧  ٫ٖ ٠ػحؿصحز ٠َ جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧  ٧٧جٖٚز جٝػ٠٧ٜر ١٠ ػ٬أش ج٠ٝدأؿؤ   1989ُحٟ ر

٧جس٬أر ٠٢ٞٝأ٧   ٩ُٞ جٱلفجٍ دِظٞر جٱوٴع جٳٙسوحؿ٪ ١٠ ؤظ  جلسِحؿذ ٌأف٧ٕ سِسدأف ٠  
 جٳٙسوحؿ٪.

٧لفُح١ ٠ح دؿؤز ؤ٧ُجٟ جٝسل٢٬ِحز د٬ٞ٠ِر جٝسػ٧  جٳٙسوحؿ٪ ٧اُحؿذ ٬٥ٜٞر جٳٙسوأحؿ  
ج٠ٝوف٪  ٧جسل٠ز ٥ـ٣ جٯ٧ُجٟ د٦ح ٬ل٩٠ ل٬حلر جٱوٴع جٳٙسوحؿ٪ جٝسأ٫ سد٢أز ٬ٞ٠ُأر    
جٝؾوؾور ٧جٝسػ٧  ١٠ جًٝٚحٍ جِٝحٟ ا٩ٝ جًٝٚحٍ جٯ٠ُح  صٟ ؾوؾور ٥ـج جًٝٚحٍ ٧جؾسٗأحء  

ٝنفٜحز ج٠ِٝٴٙر ٝٞؿ٧ٝر ٧جٝس٫ س٠ص  ٫ٖ ؤٓٞد٬أر جٝػأحٳز ج٠ٝئللأحز جٝسأ٫ ٳ سػٚأ٘ ؤ٪      ج
 .(2رفدػ٬ر

                                                             

 .27عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (1)
درانرة   دور المرلدوق اججتمراعي للتلميرة، رنرالة  –إنان أمحد زلمد مرعي : إدارة ادلةروعات المراًنة   ممرر  (2)
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 ( 2جدّل )
 )*(1942/19961ييذل خطّر اهيشرّػبح اهضغيرث في يضر هوفخرث يً 

 1999 1999 1990 1921 1929 1991 1999 1992 اهحجى 
1 22687 34036 41336 25158 26308 31188 36261 121082 
2 25858 41378 43986 36366 38482 39336 38370  
3 18741 27699 18701 30897 34164 35475 32589  
4 13233 18416 19580 21293 25096 27292 25116 192845 

5-9    47457 58070 56575 54641 30629 
10-49    61369 71780 74720 107779  
50-449    76914 76282 97236 124937  

 ٧1991سٟ ا٢نحء نفٜر ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ج٠ٝوف٫ٖ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ُحٟ  
 د٧٢ٛ ٠وف٬ر ٧ـجز ٬ٜٞ٠ر ٠نسفٜر ٧نفٜر سإ١٬٠. 9د٠لح٠٥ر ١٠ 

٫ٖ٧ ٢ٗك جِٝحٟ سٟ ا٢نحء جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر ٧دأؿؤز سظفدأر جٝوأ٢حُحز     
نأظ٬َ ج٠ٝنأحف٬َ   ٟ ١٠ ؾٴ  جٝدف٢ح٠ط ج٠ٝوف٪ ٝس1991جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ُحٟ 

ؤٝإٔ   86ؤٜصأف ٠أ١    1998جٝو٬ٔفذ ٧ٙؿ دْٞ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝس٫ ٦ٝ٧٠ح جٝدف٢ح٠ط ػس٩ ُحٟ 
ؤٕٝ ٠نف٧ٍ و٬ٔف ظؿًج ٬ِفٕ دحلأٟ ر٠نأحف٬َ جٯلأف ج٢٠ٝسظأر      ٠45نف٧ٍ و٬ٔف ٦٢٠ح 

% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ج٠ٝنحف٬َ جٝس٫ ٙحٟ ٧53ج٠ٝنحف٬َ ج٢٠ٝق٬ٝر( ٧دٞٔز ٢لدر ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ػ٧ج٫ٝ 
١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ٧ٙؿ ؤ٩ٝ٧ جٝو٢ؿ٧٘ ؤ٬٠٥ر ؾحوأر ٝػ٠ٞأر    ٦ٞ٬18ح د٠دْٞ ؤٜصف ١٠ ٝو٢ؿ٧٘ دس٧٠

جٝن٦حؿجز جٝظح٬ِ٠ر ػ٬ش ٟٝ سِؿ جٝػ٠٧ٜر سي١٠ ٦ٟٝ ٖفه ٠ُ  ٫ٖ ٠ئللحس٦ح  ٜـٝٛ ج٢ًٞٚز 
٫ٖ ؤ٧جث  جٝسل٢٬ِحز ظ٬ِ٠ر فظح  جٯ٠ُح  ٫ٖ ٠ػحٌٖر جٱل٢ٜؿف٬ر ١٠ ؾٴ  ًأفع دف٢أح٠ط   

٠  جٝي٧جػ٫ ٧ج٠ٝؿ١ ج٠ٝػ٬ًر د٦ح دأؿُٟ ٠أ١ جٝػ٠٧ٜأر    جٱٙفجى ٝٞٗٚفجء ٧جٝس٫ س٧ًفز ٝسن
( رٙأح١٧٢ س٬٠٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز    141وؿف جٝٚأح١٧٢ ر  ٧2004جًٝٚحٍ جٝؾحه ٠ًِح  ٫ٖ٧ ُحٟ 

 جٝو٬ٔفذ(.
  عسٜف املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

ٙد  جٝسًف٘ ا٩ٝ جٝسِف٬ٗحز جٝس٫ ؤؾـز د٢ٌف جٳُسدحف ٫ٖ ؿفجلس٢ح ٥أـ٣ ٠ٞٝنأف٧ُحز    
ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٧دِى جٝدٞؿج١ جٯؾف٨ ٢ئٜؿ ٢٥ح ؤ١ ج٠ِٝح٬٬ف جٝس٫ جلأسؾؿ٠س٦ح  جٝو٬ٔفذ ٧
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جٝؿ٧  ؤ٧ ج٠ٝئللحز ؤ٧ جٝسنف٬ِحز ج٬٢ً٧ٝر ؤ٧ جٝؿ٬ٝ٧ر ٫ٖ ا٬ظحؿ سِف٬ٕ ٝسٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٥أ٫   
ج٠ِٝح٬٬ف ج٬٠ٜٝر ٩ُٞ٧ ٧ظ٤ جٝسػؿ٬ؿ ٬ِ٠حف٪ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٬ِ٠٧حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤ٧ ػظٟ 

ز دِى ج٠ٝئللحز ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ؤ٧ ج٧ٝو٬ٗر ؤلحلًح ٱ٬ظأحؿ سِف٬إٔ   ج٠ِٝحٝر ٧ٙؿ جسؾـ
ج٠ٝنحف٬َ ج٬ٚٗٝفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ٜٝ ٩ُٞ ٢ًح٘ ي٬٘ ٖٚؿ جسؾـز ٠أ١ ٠ِأح٬٬ف ٠صأ  ٠لأس٨٧     
جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٠ٝلسؾؿ٠ر ؤ٧ ٬ِ٠حف ٬ٜٞ٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ٬ِ٠حف ٠ػ٬ٞأر ؤ٧ ؿ٬ٝ٧أر ج٢ٝنأحً ؤلحلأًح     

لًر ٧ٙؿ سًف٢ٙح لحدًٚح ٧س٢٠ٜٞح ١ُ سٞٛ ج٠ِٝح٬٬ف ٧جٝس٫ ٳ ٝسِف٦ٗ٬ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧
٢ظؿ جؾسٴًٖح ٜد٬فًج ٫ٖ ٠ح د١٬ جِٝفج٘ ٠٧وف ٧ج٠ٝلس٨٧ جٝؿ٫ٝ٧ ٧دِأى ج٠ٌ٢٠ٝأحز ٧جٝٞظأح١    

 .(1رجٝؿ٬ٝ٧ر ٫ٖ جسؾحـ٥ح ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ جٝسِف٬ٕ ج٧ًٞ٠ٝخ
دػش ٧ل٢د١٬ ٢٥ح دِى جٝسِف٬ٗحز ٠ٌ٢٠ٝحز ؤ٧ ٝظح١ ؿ٬ٝ٧ر ٧دِى جٝؿ٧  ١٠٧ صٟ لأ٢  

 ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝٚح١٧٢ ٧ج٠ٝئللحز ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝؾسٞٗر اقجء ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.
  عسٜفات املٓعُات ٚايًذإ ايدٚي١ٝ :-1

 : (MIGA) عسٜف ايٛناي١ ايدٚي١ٝ يطُإ االضتجُاز -أ

ُفٖز ج٧ٜٝحٝر جٝؿ٬ٝ٧ر ٝي٠ح١ جٳلسص٠حف ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠سؾأـذ ٠أ١    
 ح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ سِف٦ٗ٬ح ٠ٜ٧ح ٫ٞ٬ :٬ِ٠حف٪ فؤك ج٠ٝ

ُح٠  ٧ٳ  ٫٥300 سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ؤٙ  ١٠ اهيشرّػبح اهيخّسطج :  -
 .(2ر١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف 15سسِؿ٨ ٠٬ٙر ؤو٦ٝ٧ح ؤ٧ ٠٬ٙر ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر 

٠ًٴ ٧ٳ ُأح  ٫٥50 سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ؤٙ  ١٠ اهيشرّػبح اهضغيرث :  -
 ١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف. 3سسِؿ٨ ٠٬ٙر ؤػ٧ج٦ٝح ؤ٧ ٠٬ٙر ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر 

  عسٜف احتاد بًدإ دٓٛب غسم آضٝا يًُؤضطات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :-ب

٢ٌفًج ٝٞسنحد٤ جٜٝد٬ف ٫ٖ ػظٟ جٝلٜح١ ٧جٝق٬حؿذ جٜٝد٬فذ ٫ٖ ٠وف ٧دٞؿج١ ظ٧٢خ نأف٘   
ز ٧ج٠ٝئللحز ٫ٖ سٞٛ جٝدٞؿج١ ٠٧وأف  آل٬ح ٧ٜـٝٛ ٫ٖ س٠حص  جًٝف٬ٚر جٝس٫ سؾ٧ً د٦ح جٝو٢حُح

ؤ٧فؿ٢ح ٥ـج ٠ح ٢د١٬ د٤ ؤلحك ؤ٧ ٬ِ٠حف سِف٬ٕ سٞٛ جٝدٞؿج١ ١٠ ؾٴ  جسػحؿ دٞؿج١ ظ٧٢خ نأف٘  
ػأ٧    1994آل٬ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش ؤ٦٢ح ٖأ٫ ؿفجلأر ٦ٌأفز ُأحٟ     
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٫ٖ سٞأٛ  ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ؿ٧  ظ٧٢خ نف٘ آل٬ح جلسؾؿجٟ ٜدحف ج٠ٝلسص٠ف١٬ 
جٝؿ٧  ردف٢٧م ٢٠٬٥٧ق( جٝسو٬٢ٕ ج٭س٫ ج٠ِٝسفٕ د٤ ٫ٖ ؤٓٞخ دٞؿج١ جٳسػحؿ ٧جٝـ٪ جسؾـ ٠أ١  

 :(1ر٬ِ٠حف ج٠ِٝحٝر ٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٬ِ٠حفًج ؤلحل٬ًح ٱ٬ظحؿ سِف٬ٕ ٩ُٞ٧ ج٢ٝػ٧ جٝسح٫ٝ
 ٠ُح  ٠ئللر ُحث٬ٞر ؤ٧ ػف٬ٖر 10 – ١٠1  -

 ُح٠  ٠ئللر و٬ٔفذ   49 – ١٠10  -

 ٠س٧لًر ُح٠  ٠ئللر  99 – ١٠49  -

 .(2رٖإٜصف ٠ئللر ٜد٬فذ – ١٠99  -

٧ٙؿ جلس٢ؿ ٜـٝٛ ٩ُٞ دِى ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ٫ٖ جٝس٬٬٠ق د١٬ جٯنأٜح  جٝلأحدٚر ٖٗأ٫    
جٝؿفجلحز جٝػف٬ٖر ١٧ٜ٬ ج٠ٝلسؾؿ١٧٠ ٥ٟ جِٝحثٞر ٧ج٢٠ٝسط ٧٥ ج٠ٝحٝٛ ٢ٗل٤ ٧ٳ ٢ظؿ سٚل٠٬ًح ٠ِٞٝ  

إ٧٠ف جٱؿجفذ ٬٧دسِؿ ١ُ ٬ٌ٧ٗر ٠ٜح ٫ٖ ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝحٝٛ ٦٬سٟ د
 جٱ٢سحض ٦ٌ٬ٝف ٢ُؿ٢ح سٚل٠٬ًح ٧ٌٞٝحثٕ ٢ظؿ٣ ٧جيػًح ؤٜصف ٫ٖ ج٠ٝئللحز جٜٝد٬فذ.

  عسٜف االحتاد األٚزٚبٞ :-دـ

دِؿ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝػح٧ٳز ٝس٧ػ٬ؿ ٧٦ٗ٠ٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ ؿ٧     
٠٧٦ٗ٠ًح ظؿ٬ؿًج ٠ٞٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   1996جٳسػحؿ جٯ٧ف٧د٫ ؤٙفز جٝٞظ٢ر جٯ٧فد٬ر ٫ٖ جِٝحٟ 

 :(3ر٧ج٠ٝس٧لًر جُس٠ؿ دحٯلحك ٩ُٞ صٴصر ٠ِح٬٬ف ٫٥٧
 ُؿؿ جِٝح٠ٞأأ١٬ دح٠ٝنأأف٧ٍ. -

 ؿفظأأر جلسٚٴ٬ٝأر ج٠ٝنف٧ٍ. -

 اظ٠ح٫ٝ ٠٬ٙر ؤو٧  ج٠ٝنف٧ٍ. -

٧دِؿ جٯؾـ دسٞٛ ج٠ِٝح٬٬ف ٠ظس٠ِر سٟ جٳسٗح٘ ٩ُٞ ٧يَ سِف٬ٕ ٠ٞٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف   
 ٦ٌ٧ف جٝسِف٬ٕ ج٭س٫ : ٧ًٖٚح ٠ِٞٝح٬٬ف جٝلحدٚر

                                                             

 .72د. أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (1)
 .30راب  خوين : ممدر نابق ص (2)
مركررررز ادلعلومررررات ودعررررو اصخرررراا القرررررار، ادلةررررروعات المرررراًنة   ممررررر، ادلةرررراكد ومقرتحررررات احلررررد، رللررررس الرررروزراء،  (3)

 .27، ص2112



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-71- 

 

ُح٠ًٴ ٠٬ٙ٧ر ؤ٠ُح٤ٝ ٳ سق٬ؿ  50ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧٥ ج٠ٝنف٧ٍ جٝـ٪ ٠ِ٬  د٤ ؤٙ  ١٠ 
 ٠ٴ١٬٬ ٧٬ف٧ ٠َ دٚحء نفً جٳلسٚٴ٬ٝر ٙحث٠ًح. ٠5ٴ١٬٬ ٧٬ف٧ ٧اظ٠ح٫ٝ ؤو٤ٝ٧ جٝصحدسر  ١ُ7 

ُح٠  ٧ٳ ٬ق٬أؿ   100ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝس٧لً : ٧٥ ج٠ٝنف٧ٍ جٝـ٪ ٠ِ٬  د٤ ٠حٳ ٬ٚ  ١ُ 
 ١٧٬ٞ٠ ٧٬ف٧. 40ُح٠  ٧اظ٠ح٫ٝ ؤو٤ٝ٧ جٝصحدسر د٠٬ٚر ٳ سسظح٧ق  ١ُ500 

 %.٧25جنسفً ؤ١ ٳ س١٧ٜ ٬ٜٞ٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٞ٠٠ٜر ٠ٝئللر ؤؾف٨ د٢لدر سق٬ؿ ١ُ 

  عسٜف دلًظ ايتعإٚ يدٍٚ اخلًٝر ايعسبٞ :-د

٢ٌفًج ٝٞس٧ًف ج٠ٝٞٗز جٝـ٪ ج٠سحقز د٤ جٙسوحؿ٬حز ؿ٧  ٠ظٞك جٝسِح١٧ جٝؾ٬ٞظ٫ ٧س٠حص   
ٝؾًً جٝس٫ ٧يِز ٫ٖ ٠وف ٧سٞٛ جٝدٞؿج١ ػ٬ش جُس٠حؿ ؿ٧  ٠ظٞك جٝسِح١٧ جٝؾ٬ٞظ٫ ُٞأ٩  ج

٧جفؿجز جٝدسف٧  ٧جُس٠حؿ ٠وف ٩ُٞ ج٬ٝؿ جِٝح٠ٞر ٠٥٧ح ؤلحك س٧ًف جٳٙسوحؿ ٯ٪ ؿ٧ٝر ٢ٖظأؿ  
ؤ١ ٠ٌ٢٠ر ؿ٧  جٝؾ٬ٞط جِٝفد٫ جسؾـز ١٠ ٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٝسِف٬إٔ ج٠ٝنأف٧ُحز   

 :(1ردإ٦٢ح 1994ؿ ُفٖس٦ح ٠ٌ٢٠ر جٝؾ٬ٞط ٝٴلسص٠حفجز ٫ٖ ُحٟ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖٚ

ُح٠ًٴ ٧ٳ ٬سظح٧ق ػظأٟ فؤك ج٠ٝأح     60"ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٬ق٬ؿ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح ١ُ  
 ج٠ٝلسص٠ف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ١ُ ١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف".

ؤ٠ح ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر ِٖفٖس٦ح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز ؤ٧ ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٳ ٬ق٬أؿ ُأؿؿ    
ُح٠  ٧ٳ ٬سظح٧ق فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ١ُ ؾ٠لر ٠ٴ١٬٬ ٢٧وإٔ   ١٬ٞ٠300 د٦ح ١ُ جِٝح

 ج١٧٬ٞ٠ٝ ؿ٧ٳف.

  عسٜفات بعض ايدٍٚ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

 غاْا : 

ُفٕ ج٠ٝنفٍ جٝٚح٫٢٧٢ جٝػ٫٠٧ٜ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ؤؾأـًج د٢ٌأف      
ؾ  ٧س٬ٖ٧ف ٖفه ج٠ِٝ  ٧جسؾـز ٓح٢ح ١٠ ٬ِ٠أحف٪  ٳُسدحف ٠ح س٠ص٤ٞ ٦٢٧ٜح ٠وؿفًج فث٬ل٬ًح ٝٞؿ

رفؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف جٝـ٪ ٬ن٠  جٯو٧  جٝصحدسر ٬ِ٠٧حف ُأؿؿ جِٝأح١٬ٞ٠( ؤلحلأًح ٝسِف٬إٔ     
 ج٠ٝنف٧ُحز سٞٛ ٠ٜ٧ح ٫ٞ٬ :
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 29-6ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف : ٬ِسدف ج٠ٝنف٧ٍ و٬ٔفًج اـج سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ دأ٤ دأ١٬    -
 ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬. 100000 ُح٠ًٴ ٧ٟٝ سسظح٧ق ٠٬ٙر ؤو٤ٝ٧ جٝصحدسر

ج٠ٝنأأف٧ٍ ج٠ٝس٧لأأً : ٬ِسدأأف ج٠ٝنأأف٧ٍ ٠س٧لأأً جٝػظأأٟ اـج سأأفج٧ع ُأأؿؿ                      -
ُح٠ًٴ ٧٧وٞز ٠٬ٙر ؤو٤ٝ٧ جٝصحدسأر اٝأ٩ ٬ٞ٠أ١٧ ؿ٧ٳف     99 – 30جِٝح١٬ٞ٠ د٤ د١٬ 

 .(1رؤ٠ف٫ٜ٬

 ٠ٜح ؤؾـز ٓح٢ح د٬ِ٠حف ٠٬ٙر ج٠ٝد٬ِحز جٝل٬٧٢ر ٠ٞٝنف٧ٍ ػ٬ش ٬ِسدف ج٠ٝنف٧ٍ وأ٬ٔفجً 
ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬  213701000ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬ ا٩ٝ  231700ؤ٧ ٠س٧لًًح اـج سفج٧ػز ٠د٬ِحس٤ د١٬ 

 –جٝأؿ٧جظ١   –٧س٧٢ُز سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ د١٬ ًٙحُحز جٝقفجُر د٠ح س٠ص٤ٞ ١٠ سفد٬أر جٯلأ٠حٛ   
و٢حُر جٝوحد١٧ ٧ج٢٠ٝل٧ظحز ٧ًٙحٍ جٝسظحفذ دحٝظ٠ٞأر   –٠قجفٍ جٝػ٠ي٬حز ٧ًٙحٍ جٝو٢حُر 

 جٝسظقثر.

 : اجلصا٥ــس

دِؿ ٠ػح٧ٳز ُؿ٬ؿذ ٙح٠ز د٦ح ٠ئللحز ٠ح٬ٝر ٧جٙسوحؿ٬ر ظقجثف٬أر ٱ٬ظأحؿ سِف٬إٔ    
٧٠ػؿ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دؿؤز ٠أ١ لأد٢٬ِحز جٝٚأف١ ج٠ٝحيأ٫ ٧جٝسًأ٧ف                  

جٝـ٪ ن٦ؿ٣ جٳٙسوحؿ جٝظقجثف٪ ٫ٖ جٝسل٢٬ِحز ٧فٓدر جٝظقجثف ٫ٖ جٳ٢ي٠حٟ ٠ٌ٢٠ٝأر جٝسظأحفذ   
جٳٙسوحؿ٬ر ٝؿ٧  جٝدػف ج٠ٝس٧لً ػ٬أش ؤٖأفؿز جٝؿ٧ٝأر ٧قجفذ ؾحوأر     جِٝح٬٠ٝر ٠ٌ٢٠ٝ٧حز 

دح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ل٬٠ز ر٧قجفذ ج٠ٝئللحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر( ُأحٟ    
  ٧سٚأؿ٬ٟ ج٠ٝلأحُؿجز جٝس٬٢ٚأر    (2رٝٴ٥س٠حٟ ٧ا٢نحء ٧س٬٧ًف ٧سإ٬٥  ج٠ٝئللحز جٝٚحث٠أر  1993

٧سنأف٬ِ٬ر ٠ِٝأ  سٞأٛ ج٠ٝئللأحز                     ٧جٱ٢سحظ٬ر ٧ج٠ٝن٧فذ جٝٴق٠ر ٧٧يَ ؤًأف ٙح٬٢٧٢أر  
٠أ١ جٝٚأح١٧٢    ٧4ٙؿ ٙؿ٠ز سٞٛ ج٧ٝقجفذ سِف٬ًٗح ٠ٞٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ ج٠ٝأحؿذ/  

"سِأفٕ ج٠ٝئللأر جٝوأ٬ٔفذ                2001جٝس٧ظ٫٦٬ ٠ٞٝئللأحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ُأحٟ     
جٝلأَٞ ؤ٧ جٝؾأؿ٠حز                  ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٦٠ح ٜح٢أز ًد٬ِس٦أح جٝٚح٬٢٧٢أر دإ٦٢أح ٠ئللأر ا٢سأحض       

٬ٞ٠أأحف ؿ٢٬أأحف                 2نؾوأأًح ٧ٳ ٬سظأأح٧ق فٙأأٟ ؤ٠ُح٦ٝأأح جٝلأأ٧٢٪  250-1سنأأٔ  ٠أأ١ 

                                                             

 .05رشا نعيد زلمد علو : دور البلوت التجارية، غانا، ممدر نابق، ص (1)
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١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ظقجثف٪ ٧سلأس٩ٖ٧ ٠ِأح٬٬ف    500ظقجثف٪ ٧ٳ ٬سظح٧ق ٠ظ٧٠ٍ ػو٬ٞس٦ح جٝل٬٧٢ر 
 .(1رجٳلسٚٴ٬ٝر

 ايصني : -دـ

ًدًٚح ٠٧ٌ٢٠ٝر جٳٙسوأحؿ ج٠ٝؾًأً   ُفٖز جٝو١٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 
٧جٝـ٪ ؤؾـ د٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٧دِى ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ٫ٖ ا٬ظحؿ سِف٬ٕ ٠ػؿؿ ٠ٞٝنأف٧ُحز  
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝـ٪ و٢ٗز د٧٠ظد٤ جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝئللحز اٝأ٩ ٜد٬أفذ ٠٧س٧لأًر    

٘ ٠َ ٠ؾسٞإٔ  ٧و٬ٔفذ جٝػظٟ ٩ُٞ ؤلحك جٝٚؿفذ جٱ٢سحظ٬ر ٧ػظٟ جٯػ٧ج  جٳٙسوحؿ٬ر ٧دحٝس٧جٖ
جًٝٚحُحز ٧ُفٖز ٩ُٞ ٥ـج جٯلحك ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح "ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ سلسؾؿٟ ١٠ 

 ُح٠ ". 100 – 50
ؤ٠ح ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر ِٖفٖس٦ح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٳ ٬سظح٧ق ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٦ح 

ؤ٠أح د٬ٚأر   . ٥٧ـج جٝسِف٬ٕ ٳ ٠٬ص  ٜ  جًٝٚحُحز د  جٝو٢ح٬ُر ٦٢٠ح ٖٚأً  (2رُح٠  ١ُ500 
جًٝٚحُحز ٖٚؿ جُس٠ؿز ٩ُٞ ج٠ِٝح٬٬ف ج٬ُ٧٢ٝر ١٠ ؤظ  ٙلٟ ج٠ٝظح  ؤ٠حٟ سن٬ٔ  ؤٜدف ُؿؿ ١ٜ٠٠ 
١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ لد٬  ج٠سوحه قؾٟ جٝدًحٝر ٫ٖ ي٧ء جٝسقج٬ؿ جٜٝد٬ف ٫ٖ 

١٧٬ٞ٠ ٢ل٠ر ػلأخ آؾأف    400ػظٟ جٝلٜح١ اـج ٠ح ٢٠ُٞح ؤ١ لٜح١ جٝو١٬ سظح٧ق٧ج ج٬ٞ٠ٝحف ٧
 وحث٬حز جٝلٜح٬٢ر.جٱػ
 املهطٝو :-د

ُفٖز ج٠ٜٝل٬ٛ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    1993سدًِح ٝٞسو٬٢ٕ جٝفل٫٠ جٝوحؿف ُحٟ 
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٜ٧ح ٫ٞ٬ :

ُح٠أ  ٧ٳ   100-٫٥16 ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠ح د١٬ اهيشرّػبح اهضغيرث :  -1
 ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬. ٬900000سِؿ٨ ػظٟ ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر ١ُ 

٫٥ ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٦أح ٠أح دأ١٬    ج : اهيشرّػبح اهيخّسط -2
ؤٝإٔ ؿ٧ٳف   62450ُح٠  ٧ٳ ٬سِؿ٨ ػظأٟ ٠د٬ِحس٦أح جٝلأ٬٧٢ر ُأ١      101-250

 .(3رؤ٠ف٫ٜ٬

                                                             

 .35راب  خوين : ممدر نابق، ص (1)
 .39ر نابق، صأنن علو عمر : ممد (2)
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٢٧ظؿ ٢٥حٝٛ سِف٬ٕ ٬ؾه ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف جٝس٫ ٳ ٬ق٬ؿ ُأؿؿ جِٝأح١٬ٞ٠   
ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬  ٠لس٢ؿذ  290000ُح٠  ٧ٳ ٬سظح٧ق فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ١ُ  15د٦ح ١ُ 

 ا٩ٝ ٬ِ٠حف٪ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٬ِ٠٧حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠.

 ايفًبني :-ٖـ

ُفٖز جٝٗٞد١٬ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر "ؤ٪ ٢نأحً ؤ٧ ٠نأف٧ٍ   
ؤ٠ُح  و٢ح٫ُ ؤ٧ قفج٫ُ ؤ٧ ؾؿ٫٠ ل٧جء ٜح١ ٬ٜٞ٠ر ٖفؿ٬ر ؤ٧ سِح٬٢٧ر ؤ٧ دح٠ٝنحفٜر ؤ٧ ٢ٚأحد٫  

٠سي٢٠ر جٝٚف٧ى ٠٧لسدِؿ ٦٢٠ح ٠٬ٙر جٯفى ج٠ٝٚحٟ ٦٬ُٞح ج٢٠ٝنأز جٱؿجف٬ر  ٧ـجز ؤو٧  صحدسر
 :(1ر٧ج٠ٝو٢َ ٫٥٧

٬ٞ٠أ١٧   60-15ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر : ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سفج٧ع فؤك ٠ح٦ٝح دأ١٬   -
 .Pesoد٬ل٧ 

٬ٞ٠أ١٧   15 – 115ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ : ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سفج٧ع فؤل٠ح٦ٝح دأ١٬   -
 .Pesoد٬ل٧ 

د٬ل٧( ٠٧نأف٧ُحز   150000جٝسِف٬ٕ ٠نف٧ُحز ٠س٢ح٬٥ر جٝؤف ػس٩ رٜـٝٛ ؤ٧ظؿ 
 ١٧٬ٞ٠ د٬ل٧(. 115 – ٢٠150000ق٬ٝر ١٠ ر

  عسٜف املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

 2004د٩ٚ سِف٬ٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٬ٓف ٠ػؿؿ ػس٩ لأ٢ر   
ٝلأ٢ر   ٬141ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ فٟٙ ٫٥٧ جٝل٢ر جٝس٫ وؿف ٦٬ٖح جٝٚح١٧٢ ج٠ِٝف٧ٕ ردٚح١٧٢ س٠٢

( ػ٬ش ؤ٧ظؿ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ج٢٠ٌٟٝ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬أش ُفٖأز   2004
( ١٠ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝنحف ا٤٬ٝ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح : "٬ٚوؿ دح٢٠ٝنإذ جٝو٬ٔفذ ٖأ٫  1ج٠ٝحؿذ ر

سوحؿ٬ًح ا٢سحظ٬ًح ؤ٧ سظحف٬أًح  سًد٬٘ ؤػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢  ٜ  نفٜر ؤ٧ ٢٠نإذ ٖفؿ٬ر س٠حفك ٢نحًًح جٙ
ظ٬٢أ٤   1000000ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٳ ٬سظح٧ق  50000ؤ٧ ؾؿ٬٠ًح ٧ٳ ٬ٚ  فؤل٠ح٦ٝح ج٠ٝؿ٧ٍٖ ١ُ 

 ُح٠ًٴ. ٧50ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح ١ُ 
١ٜٝ ٧ظؿز جٜٝص٬ف ١٠ جٝسِف٬ٗحز ج٠ٝؾسٞٗر جٝس٫ سلسؾؿ٦٠ح ج٠ٝئللحز ج٠ٝػ٬ٞأر جِٝح٠ٞأر    

٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٧جٝسأ٫ جُس٠أؿز ٬ِ٠أحف٪ فؤك     ٫ٖ ٠ظح  س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ
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ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ ٧سِف٬ٕ ؾحه د٦ح ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ٙؿ سظأح٧ق  
سِف٬ًٗح ٧ل٢د١٬ ٠ح ٫٥ سٞٛ جٝسِف٬ٗحز ٧ج٠ٝئللأحز جٝسأ٫ ؤ٧ظأؿز سٞأٛ      25ُؿؿ جٝسِف٬ٗحز 

 سِف٬ٕ.جٝسِف٬ٗحز ٧جٯلحك جٝـ٪ ؤل٢ؿز ا٤٬ٝ ٫ٖ ج٧ٝو٧  ا٩ٝ ـٝٛ جٝ
  عسٜف ايٛشازات املصس١ٜ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

 عسٜف ٚشاز٠ ايتذاز٠ اخلازد١ٝ-1

(1)

: 

ٖفٙز ٧قجفذ جٝسظحفذ جٝؾحفظ٬ر ٫ٖ سِف٦ٗ٬ح د١٬ جٯ٢نًر ٬ٓف جٝوأ٢ح٬ُر ٧جٯ٢نأًر    
 جٝو٢ح٬ُر ػ٬ش ُفٖس٦ح ٠ٜح ٫ٞ٬ :

 األْػط١ غة ايصٓاع١ٝ :-أ

 99ز جٝس٫ ٳ ٬سظح٧ق ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح ١ُ ٫٥ ج٠ٝنف٧ُحاهيشرّػبح اهيخّسطج :  -
ظ٬٢أ٤   150000ُح٠ًٴ ٧سسفج٧ع ٠٬ٙر جٯو٧  جٝصحدسر ٦٬ٖح د١٬  50ُح٠ًٴ ٧ٳ ٬ٚ  ١ُ 

 ١٧٬ٞ٠10 ظ٤٬٢ ا٩ٝ  ١٧٬ٞ٠2 ظ٤٬٢ ٠٬ٙ٧ر ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر ١٠  ٠2وف٪ ا٩ٝ ؤٙ  ١٠ 
 ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪.

ُح٠ًٴ  49ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح  ٫٥ ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٳ سظح٧قاهيشرّػبح اهضغيرث :  -
 2ظ٬٢أ٤ اٝأ٩    25000ُح١٬ٞ٠ ٧سسفج٧ع ٠٬ٙر جٯو٧  جٝصحدسر ٦٬ٖح د١٬  ٧5ٳ ٬ٚ  ١ُ 

 ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪. 2ظ٤٬٢ ا٩ٝ  ١٧٬ٞ٠100000 ظ٤٬٢ ٠٬ٙ٧ر ٠د٬ِحس٦ح جٝل٬٧٢ر د١٬ 

٢٧ٴػٌ ٢٥ح جلسؾؿجٟ ٠ِح٬٬ف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٠٬ٙ٧ر جٯو٧  جٝصحدسأر ٠٧ٚأؿجف ج٠ٝد٬ِأحز    
 ٬٧ر ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ جٝسِف٬ٕ.جٝل٢
 األْػط١ ايصٓاع١ٝ :-ب

 – ٫٥50 ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٦ح دأ١٬   اهيشرّػبح اهيخّسطج : -
ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ اٝأ٩ ؤٙأ     100ُح٠ًٴ ٠٧ٚؿجف ٠٬ٙر ؤو٦ٝ٧ح جٝصحدسر ٬سفج٧ع د١٬  99

 .(2ر١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ١٠2 

 49 – 5ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د٦أح دأ١٬   ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سفج٧ع اهيشرّػبح اهضغيرث :  -
 2ظ٤٬٢ ٠وف٪ ا٩ٝ ؤٙ  ٠أ١   25000ُح٠ًٴ ٠٧ٚؿجف ٠٬ٙر ؤو٦ٝ٧ح جٝصحدسر ٬سفج٧ع د١٬ 

٠ٚؿجف ٠٬ٙر جٯو٧  جٝصحدسر ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ  –١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠لسؾؿ٠ًح ٬ِ٠حف٪ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ 
 جٝسِف٬ٕ.
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  عسٜف ٚشاز٠ ايتدطٝط :-2

ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح "سٞٛ ج٢٠ٝنأأز جٝسأ٫   ُفٖز ٧قجفذ جٝسؾ٬ًً ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ 
. ٜأـٝٛ  (1رُح٠ًٴ ٩ُٞ ؤ١ ٬ئؾـ د٢ٌف جٳُسدحف ؤل٧ٞخ جٱ٢سحض ج٠ٝلسؾؿٟ ٠ِ٬50  د٦ح ؤٙ  ١٠ 

 ظ٤٬٢ د٠ح ٫ٖ ـٝٛ ٠٬ٙر جٯفجي٫ ٧ج٠ٝدح٫٢. 50000سٚ  ٠٬ٙر ؤو٦ٝ٧ح جٝصحدسر ١ُ 
  عسٜف ٚشاز٠ ايصٓاع١ املصس١ٜ :-3

فذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح سٞٛ ج٢٠ٝنأز جٝسأ٫ ٳ  سِفٕ ٧قجفذ جٝو٢حُر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔ 
 100-10ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٬٧سفج٧ع ُؿؿ جِٝأح١٬ٞ٠ ٦٬ٖأح دأ١٬     500سق٬ؿ ٠٬ٙر ؤو٦ٝ٧ح جٝصحدسر ١ُ 

 .(2رُح٠ 
  عسٜف ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ اإلداز١ٜ :-4

ُفٖز ٧قجفذ جٝس٬٠٢ر جٱؿجف٬ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح "ٜ  ٢٠نإذ ٦ٝأح   
٬ٜر ٧جٱؿجفذ ٧س٠ِ  ٫ٖ ل٧٘ ج٢٠ٝحٖلر ٠ػ٬ًٞح ٧د٢ِحوف ا٢سحض ٠ػأؿ٧ؿذ  نؾو٬ر ٠لسٚٞر ٫ٖ ج٠ٝٞ

 10000ٖفؿًج ٧فؤل٠ح٦ٝح ٳ ٬ٚ  ُأ١   20-٠9ٚحف٢ر د٠ص٬ٴس٦ح ٬٧سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح د١٬ 
 .(3رظ٤٬٢
  عسٜف ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ ٚايكطاع ايتعاْٚٞ :-5

٫ٖ سػؿ٬ؿ جٝو٢حُحز ػ٬ش ُفٕ جسؾـز ج٧ٝقجفذ ٬ِ٠حف ج٠ِٝحٝر ؤلحلًح ٱًٴ٘ سِف٦ٗ٬ح  
جٝػف٫ٖ دإ٤٢ ٜ  ١٠ ٬قج٧  ػفٖر ٢٬ِ٠ر د٢ٗلأ٤   1975ٝل٢ر  110ٙح١٧٢ جٝسِح١٧ جٱ٢سحظ٫ فٟٙ 

ُح١٬ٞ٠ جُس٠حؿًج ٩ُٞ ج٠ٝظ٧٦ؿ ج٬ٝأؿ٧٪ ؤ٧ دحٳلأسِح٢ر    9ؤ٧ د٠لحُؿذ ٠ُح  ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ٥ٟ ١ُ 
  ٚٝ ٝلأ٢ر   217فجف فٙأٟ  ددِى ج٭ٳز ج٦ٜٝفدحث٬ر ؤ٧ ج٬٠ٜٝح٬ٜ٬٢ر ٧سٟ سإ٬ٜؿ ٥ـج جٝسِف٬إٔ دأح

 .(4ر1976
  عسٜف ٚشاز٠ االقتصاد املصس١ٜ :-6

ُفٖز ٧قجفذ جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٳ ٠ِ٬أ    
 .(5رُح٠  ٜػؿ ؤٙو٩ 14-٫ٖ5 اػؿج٥ح ٠ح د١٬ 

                                                             

 .04ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (1)
 .03شيماء الزجط : ماجستًن، ممدر نابق، ص (2)
 .35د. أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (3)
 .36ادلمدر نفسق، ص (4)
 .35حلان أنامة حسن : ممدر نابق، ص (5)
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  عسٜف اجلٗاش املسنصٟ يًتعب١٦ ايعا١َ ٚاإلسصا٤ :-7

دثر جِٝح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز ا٩ٝ ٠نف٧ُحز وأ٬ٔفذ  ٬ٚلٟ جٝظ٦حق ج٠ٝفٜق٪ ٝٲػوحء ٧جٝسِ 
. ٠٧نأف٧ُحز  (1رُأح٠ٴً  49-10ظؿًج ر٠س٢ح٬٥ر جٝؤف( ٠٧نف٧ُحز و٬ٔفذ ٠ِ٬  د٦ح ٠أ١  

ُأح٠ًٴ   100ُح٠ًٴ ٠٧نف٧ُحز ٜد٬فذ ٠ِ٬  د٦ح ؤٜصأف ٠أ١    99-٠50س٧لًر ٠ِ٬  د٦ح د١٬ 
 ٠لسؾؿ٠ًح ٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٱًٴ٘ سِف٤ٗ٬.

 ٓاعات املصس١ٜ : عسٜف احتاد ايص-8

٬ِفٕ جسػحؿ جٝو٢حُحز ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز  
 .(2رُح٠  100ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٧ٳ سلسؾؿٟ ؤٜصف ١٠  500جٝس٫ سدْٞ ٠٬ٙر جلسص٠حفجس٦ح ج٬ٜٞٝر 

  عسٜف بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ املصسٟ :-9

س٬٧٠ًٴ ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   ٬ِسدف د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ج٠ٝوف٪ ١٠ ؤٜصف جٝد٧٢ٛ  
٧ج٠ٝس٧لًر ٝـج ٖب١ ا٬ظحؿ سِف٬ٕ ٠ػؿؿ ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٬ؿؾ  ي١٠ ؿجثفذ جؾسوحو٤ ٢٧ظأؿ  
ؤ١ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪ ٧جٝـ٪ ٬سٗ٘ ٠َ جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٫ٖ جلسؾؿجٟ ٬ِ٠حف فؤك ج٠ٝح  ٜإلأحك  

س٠حنأ٬ًح ٠أَ    ٱ٬ظحؿ سِف٬ٕ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٝـج ٬س٬ٔف ٥ـج جٝسِف٬ٕ ٜ  ٖسفذ
س٬ٔف لِف وفٕ ج٠ِٝٴز جٝوِدر ٧جٯلِحف جِٝح٠ر ٫ٖ ٠وف  ٢ٖظؿ ؤ١ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر 

دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝسأ٫ ٬سأفج٧ع فؤك    1982ج٠ٝوف٪ ٙؿ ُفٕ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ُحٟ 
ؤٝإٔ   420. صٟ جفسَٗ ٥ـج ج٠ٝدٞأْ اٝأ٩   (3رؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ 300ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٧ ٠150ح٦ٝح د١٬ 

. ٢ٝظؿ٣ ٙؿ ٧وأ  اٝأ٩   (4ر1984ؤٕٝ ظ٤٬٢ ُحٟ  500  صٟ س٧ًف ا٩ٝ 1983ٟ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ُح
فج٣ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ًدًٚح ٝٞسِؿ٬  جٝـ٪ ؤظأ  11400000ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٧ 750ج٠ٝدْٞ جٝـ٪ ٬سفج٧ع د١٬ 

 .1992جٝد٢ٛ ٩ُٞ جٝسِف٬ٕ ل٢ر 

 

                                                             

 .31راب  خوين : ممدر نابق ص  (1)
 .03شيماء الزجط : ممدر نابق، ص (2)
 .36د. أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (3)
 .06ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (4)
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  عسٜف ايبٓو املسنصٟ املصسٟ :-12

   ً ر دإ٦٢أح سٞأٛ   ُفٕ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأ
ُح٠  ٬٧سفج٧ع فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح د١٬ ٧جػأؿ   100ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ؤٙ  ١٠ 

 .(1ر١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ١٧٬ٞ٠20 ظ٤٬٢ ا٩ٝ 

  عسٜف ايبٓو ايٛطين يًت١ُٝٓ :-11

ُفٕ جٝد٢ٛ ج٫٢ً٧ٝ ٝٞس٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢ح سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز  
 –ظ٬٢أ٤   ٠ُ100000ح  ٬٧سفج٧ع ػظٟ جٝٚفى د١٬  5-١٬ٞ٠1 ٦٬ٖح د١٬ جٝس٫ ٬سفج٧ع ُؿؿ جِٝح

ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٠سؾـًج ٠ح ٬ِ٠حف٪ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٧فؤك ج٠ٝح  ؤلحلأًح ٝسِف٬إٔ سٞأٛ     250000
 ج٠ٝنف٧ُحز.

  عسٜف ايبٓو املصسٟ األَسٜهٞ :-12

٬ِفٕ جٝد٢ٛ ج٠ٝوف٪ جٯ٠ف٫ٜ٬ ج٠ٝنف٧ُحز ؤ٧ ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢أح  
 .(2رؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ 250ٝس٫ ٬دْٞ ٠ٚؿجف فؤل٠ح٦ٝح سٞٛ ج

٢٧ظؿ ؤ١ ٢٥حٝٛ سدح١٬ ٧جيغ ٫ٖ ٠ٚؿجف فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٫ٖ سِف٬ٗحز جٝد٧٢ٛ ٠٬ٖأح  
د٦٢٬ح ٧ند٤ اظ٠حٍ سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٩ُٞ جلسؾؿجٟ ٬ِ٠حف فؤك ج٠ٝح  ٜإلحك ٱ٬ظحؿ جٝسِف٬ٕ جٝؾحه 

٠ٞنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠أ١  د٦ح ٬٧إس٫ ـٝٛ جٝسدح١٬ دلدخ جؾسٴٕ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝد٧٢ٛ ٝ
ػ٬ش جٳؾسوحه ل٧جء ٜح٢ز د٧٢ٛ ؾحور دحٝس٬٠٢ر ؤٟ د٧٢ٛ ٠فٜق٬ر ؤٟ د٧٢ٛ جلسص٠حف ؤٟ د٧٢ٛ 

 سظحف٬ر.
  عسٜف اهل١٦ٝ ايعا١َ املصس١ٜ يًتصٓٝع :-13

ُفٖز ج٬٦ٝثر جِٝح٠ر ج٠ٝوف٬ر ٝٞسو٬٢َ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر دإ٦٢أح     
جٳلسص٠حف٬ر ا٩ٝ ػ٧ج٫ٝ ١٧٬ٞ٠ ظ٬٢أ٤ ٠وأف٪ ٠٬ٖأح ُأحؿز      ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ سو  سٜح٦ٗ٬ٝح

٧ُفٖز جٝو٢حُحز ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ سو  سٜح٦ٗ٬ٝح جٳلأسص٠حف٪ اٝأ٩   
 ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪. 500000

                                                             

 .05ر نابق، صشيماء الزجط : ممد (1)
 .35د. أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (2)
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  عسٜف ايصٓدٚم االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ :-14

ٓحٝدًح ُف٦ٖح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٬سٟ اؿجفس٦ح ١٠ ٙد  نؾه ٧جػؿ ؤ٧ ُؿذ ؤنؾحه 
 ظ٤٬٢   ٠50000ح ٧٢٧ٜ٬ج ٥ٟ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٢ٗل٦ٟ ٬٧سفج٧ع فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح د١٬ 

 .(1رُح٠ًٴ ًٖٚ 50ا٩ٝ  5ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٬٧سفج٧ع ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ د١٬  200000ا٩ٝ 
 اإلضهٓدز١ٜ : – عسٜف مجع١ٝ زداٍ األعُاٍ -15

ُأٟ ٠ٞٝنأف٧ُحز   ١٠ ؾٴ  ٠ح سٚؿ٤٠ ظ٬ِ٠ر فظح  جٯ٠ُح  ٫ٖ جٱلأ٢ٜؿف٬ر ٠أ١ ؿ  
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖٚؿ ؤ٧ظؿز سِف٬ًٗح ٦ٝح ػ٬ش ُفٖس٦ح دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠أ١  

 5ُح٠   ٧ٜـٝٛ ُفٖز ج٠ٝنف٧ُحز جٝػف٬ٖر دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ؤٙ  ٠أ١   6-15
 ؤنؾحه ٫ٖ ي٧ء ٧ظ٦ر ٢ٌف سٞٛ جٝظ٬ِ٠ر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ.

 إ املصس  يًُػسٚعات ايصػة٠ : عسٜف غسن١ ضُإ رلاطس اال٥تُ-16

جلسدِؿز ٥ـ٣ جٝنفٜر ١٠ ؾٴ  سِف٦ٗ٬ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٢ٝنأحً    
 –جٝلأ٬حػر   –جٝسظحف٪ ١٠ اؾفجظ٤ ي١٠ ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝؾسور دحٯ٢نًر جٯؾف٨ رجٝو٢حُر 

  ج٢ٝٚ  ٧جٝؾؿ٠حز( ػ٬ش ُفٖس٦ح دإ٦٢ح سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝسأ٫ ٳ ٬ٚأ    –ج٠ٝٚح٧ٳز  –جٝقفجُر 
٠ٴ١٬٬ ظ٤٬٢ دِؿ جلأسدِحؿ ٠٬ٙأر    5ظ٤٬٢ ٧ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ  40000فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ١ُ 

 .(2رجٯفجي٫ ٧ج٠ٝدح٫٢
  عسٜف َعٗد ايتدطٝط ايكَٛٞ :-17

ُفٕ ٦ِ٠ؿ جٝسؾ٬ًً ج٫٠٧ٚٝ ج٠ٝوف٪ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دإ٦٢أح سٞأٛ   
١ ٬ِ٠أحف ُأؿؿ جِٝأح١٬ٞ٠ ؤلحلأًح     ُح٠ًٴ ٠سؾـًج ٠ 49-10ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠ح د١٬ 

 ٝسِف٤ٗ٬.
  عسٜف دٗاش  ػػٌٝ ايػباب اخلسجيني :-18

ُف٦ٖأأح دإ٦٢أأح ج٠ٝنأأف٧ُحز جٝسأأ٫ ٬سأأفج٧ع فؤك ج٠ٝأأح  ج٠ٝلأأسص٠ف ٦٬ٖأأح ٠أأ١                          
 5ظ٤٬٢ ٠وف٪ ؿ١٧ جػسلحخ ٠٬ٙر جٯفجي٫ ٧ج٠ٝدح٫٢ ٠ِ٬٧  د٤ ؤٙ  ١٠  15000 – 500د١٬ 

 .(3ر٠ُح 

                                                             

 .35حلان أنامة حسن : ممدر نابق  (1)
 .04شيماء الزجط : ممدر نابق، ص (2)
 .35حلان أنامة حسن : ممدر نابق، ص (3)
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 اجلُع١ٝ املصس١ٜ ملطاعد٠ صػاز ايصٓاع ٚاحلسفٝني : عسٜف -19

 – 5ُفٖز سٞٛ جٝظ٬ِ٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠أ١  
 ُح٠ًٴ ؿجث٠ًح ٠سؾـذ ١٠ ٬ِ٠حف ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ؤلحلًح ٱ٬ظحؿ سِف٦ٗ٬ح. 15
  عسٜف ايٛناي١ األَسٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ :-22

ٝٞس٬٠٢ر جٝؿ٬ٝ٧ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝسأ٫   ُفٖز ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر 
ظ٤٬٢ ٠وف٪  25000ُح٠  ٧سٚ  ٠٬ٙر فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ١ُ  15-٠ِ٬6  د٦ح ٠ح د١٬ 

٠ح ُؿج ٠٬ٙر جٯفجي٫ ٧ج٠ٝدح٫٢ ٧ُفٖز ؤ٬يًح ج٠ٝنف٧ُحز جٝػف٬ٖر رج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝوأٔف( دإ٦٢أح   
 حه.ؤنؾ 5-1ج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ ٠ِ٬  د٦ح ٠ح د١٬ 

 ايتعسٜف ايكاْْٛٞ مبٛدب قإْٛ  ١ُٝٓ املٓػآت ايصػة٠ :-21

ُفٕ ٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٠ٜح ٬ٞأ٫ : "ٜأ     
نفٜر ؤ٧ ٢٠نإذ ٖفؿ٬ر س٠حفك ٢نحًًح جٙسوحؿ٬ًح ا٢سحظ٬ًح ؤٟ ؾؿ٬٠ًح ؤٟ سظحف٬ًح ٳ ٬ٚأ  ٠ٚأؿجف فؤك   

ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٳ ٬سظح٧ق ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٳ  50ج٠ٝح  ج٠ٝؿ٧ٍٖ ٦٬ٖح رج٠ٝلسص٠ف( ١ُ 
 .(1رُح٠ًٴ" ٬50ق٬ؿ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح ١ُ 

٠ٜح ُحؿز ٧ُفٖز ج٢٠ٝنأز ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف دإ٦٢ح "ٜ  ٢٠نإذ ؤ٧ نفٜر ٖفؿ٬ر س٠حفك  
ظ٬٢أ٤   ٢50000نحًًح جٙسوحؿ٬ًح ا٢سحظ٬ًح ؤٟ ؾؿ٬٠ًح ؤٟ سظحف٬ًح ٬٧ٚ  فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٦٬ٖح ١ُ 

وف٪" جُس٠حؿًج ١٠ ٙد  ج٠ٝنفٍ ٩ُٞ ٬ِ٠حف٪ فؤك ج٠ٝح  ٧ُؿؿ جِٝأح١٬ٞ٠ ٜإلأحك ٱ٬ظأحؿ    ٠
 سِف٬ٕ ٙح٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

٢٧ظؿ جؾسٴًٖح ٫ٖ ٠ح د١٬ جٝسِف٬ٗحز جٝلحدٚر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف 
٬ِ٠حز ٧ُؿٟ جسٗح٦ٙأح  ٬٧ِق٪ ـٝٛ ا٩ٝ جؾسٴٕ ٧ظ٦ر ٢ٌف ج٧ٝقجفجز ٧جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝئللحز ٧جٝظ

٩ُٞ سِف٬ٕ ٧٠ػؿ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ سِف٬ٕ ٙح٫٢٧٢ ظح٠َ ٠٧ح٢َ 
٠٠ح ؤؿ ا٩ٝ ي٬حٍ ٠ظ٧٦ؿجز جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝئللحز ٫ٖ ؿُٟ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؤظ  سِق٬أق  

 جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٧سدؿ٬ؿ ؤ٧٠ج  ٜد٬فذ ؿ١٧ جٝػو٧  ٩ُٞ ٠فؿ٧ؿ ٠حؿ٪ ٧س٧٠٢٪ ٠ٞػ٧ٌ.
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ٌثاني : األىميت ًاٌشىً اٌمانٌني ٌٍمشرًعاث اٌصغرية املطٍب ا
 ًاملتٌسطت يف مصر 
 أ١ُٖٝ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

سِسدف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤػؿ ؤ٥ٟ ج٢ِٝحوف جٱلسفجس٬ظ٬ر ٖأ٫ ٬ٞ٠ُأر   
ٚؿ ـٜفز ؤػؿش جٝس٬٠٢ر ٧جٝس٧ًف جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ ٠ٌِٟ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧جٝؿ٧  ج٭ؾـذ ٫ٖ ج٧٠٢ٝ  ٖ

  ٧جٝس٫ س٠ص  ؤٜصف ١٠ (1رؤ١ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر (DECD)جٝسٚحف٬ف جٝوحؿفذ ١ُ 
% اٝأ٩  40% ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ ٓحٝد٬ر جٙسوحؿ٬حز ؿ٧  جِٝح٠  س٧ٖف ػ٧ج٫ٝ ٠أح دأ١٬   99
% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ ٖفه ج٠ِٝ  ٧سِسدف ٠لث٧ٝر ١ُ ؤٜصف ١٠ ٢وٕ جٱ٢سحض جٝٚأ٫٠٧ ًٝٞٚأحٍ   80

 ٟ.جٝؾحه ٫ٖ جِٝحٝ
ؤ٠ح ٫ٖ ٠وف ٖٚؿ ن٦ؿ جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٫ٖ ٖسفذ جٝص٠ح٢٬٢حز ١٠ جٝٚف١ ج٠ٝحي٫ جِٝؿ٬ؿ 
١٠ ج٠ٝس٬ٔفجز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝس٫ ٬فظَ دِيًح ا٩ٝ جٝس٬ٔفجز جٝس٫ ًفؤز ٩ُٞ جٙسوحؿ٬حز جٝؿ٧  
ج٠ٝسٚؿ٠ر  ػ٬ش ؤ١ ج٬٦٢حف ؤلِحف جٝدسف٧  ٠٧ح سفسخ ٤٬ُٞ ١٠ ج٢ؾٗحى سػأ٬٧ٴز ج٠ٝوأف١٬٬   

حفض ٢س٬ظر ٬ٙحٟ ؿ٧  جٝؾ٬ٞط دسؾ٬ٗى دفج٠ظ٦ح جٱ٠٢حث٬ر ٧جٳلأس٢ٔحء ُأ١ ؤُأؿجؿ    جِٝح١٬ٞ٠ دحٝؾ
ٜد٬فذ ١٠ ج٠ِٝحٝر جٝقجثؿذ  ٠٠ح ؤؿ٨ ا٩ٝ ق٬حؿذ جٝدًحٝر ٢٧ٚه ٙأؿفذ جٝأؿ٧  جٝؾ٬ٞظ٬أر ُٞأ٩     

 .(2رجٳلسص٠حف ؿجؾ  جٯفجي٫ ج٠ٝوف٬ر
ُٚأؿ   دحٱيحٖر ا٩ٝ جٝس٬ٔفجز جٝس٫ ػؿصز ؿجؾ  جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ػ٬ش دؿؤ ٫ٖ ٦٢ح٬ر

جٝص٠ح٢٬٢حز سٚٞه ؿ٧ف جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٠َ جٳسظح٣ ٢ػ٧ جٝؾوؾور ٧دؿؤز ٠وف ٖأ٫ جٳ٢ًأٴ٘   
٢ػ٧ جٝسِح٠  ٠َ ج٠ٝس٬ٔفجز جٝظؿ٬ؿذ ٧جٝس٫ ؤؿز ا٩ٝ سػفف جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٧ق٬أحؿذ ٠ٗأح٬٥ٟ   

 ٧آ٬ٝحز جٝل٧٘ ج٠ٝٗس٧ػر.

حٍ جٝؾأحه  ٝـٝٛ ٜح١ ١٠ جٝيف٧ف٪ ؤ١ ٬سٟ جٝس٬ٜٗف دبُحؿذ ؤ٧ س٬ِٗ  جٝؿ٧ف جٝٔحثخ ًٝٞٚ
٫ٖ ٠ل٬فذ جٝس٬٠٢ر ؾٴ  جٝٗسفجز جٝلحدٚر  ٝـ٨ ٜح١ ٠٢ً ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٥أ٧  

 ج٠٢ًٝ جٯٜصف ٠ٴث٠ر ٱػؿجش جٝس٬٠٢ر ج٠ٝلسؿج٠ر ٫ٖ ٠وف دن٦٬ٚح جٳظس٠ح٫ُ ٧جٳٙسوحؿ٪.
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٢٧س٬ظر ٝسإصف جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ دحٝس٬ٔفجز جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ًفؤز ُٞأ٩ جٙسوأحؿ٬حز   
ٚؿ٠ر ٠٧ح وحػد٦ح ٠ح ق٬حؿذ ٫ٖ ٠ِؿٳز جٝدًحٝر ٢٧ٚه ٠ِأؿٳز جلأسص٠حف جٝأؿ٧     جٝؿ٧  ج٠ٝس

جٝؾ٬ٞظ٬ر ٫ٖ ٠وف ٧ٳلس٠فجف يِٕ جٯؿجء جٳٙسوحؿ٪ ٝظإز جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ا٩ٝ جٝؿؾ٧  ٫ٖ 
٧ٙؿ ؤلٗفز سٞٛ ج٠ٝػحؿصحز ١ُ دف٢أح٠ط ؤًٞأ٘ ٬ُٞأ٤     ٠1989ػحؿصحز ٠َ جٝد٢ٛ جٝؿ٬ٝ٧ر ُحٟ 

 ٫ٜٞ٬٦ٝ1991( ٧جٝـ٪ دؿؤ جٝسًد٬٘ ج٫ِٞٗٝ ٤ٝ ٢٠ـ نأ٦ف ٠أح٧٬   رجٱوٴع جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝس٬ٜٕ ج
٢ُؿ٠ح جسٗٚز ٠وف ٠َ و٢ؿ٧٘ ج٢ٝٚؿ جٝؿ٫ٝ٧ ٫ٖ ٢ٗأك جٝنأ٦ف ػأ٧ج٫ٝ دف٢أح٠ط ٝٴلأسٚفجف      

ػ٧  جٝسوػ٬غ ج٬٦ٜٝٞأ٫ ٧جٝأـ٪    1991جٳٙسوحؿ٪ ؤُٚد٤ جسٗح٘ ٠َ جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٫ٖ ػق٬فج١ 
١ جٙسوحؿ ٠ؾًأً ٠فٜق٬أًح اٝأ٩    ٙفف د٧٠ظد٤ جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر جٝسػ٧  دو٧فذ سؿف٬ظ٬ر ٠

  ٠٧َ سًد٬٘ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ٜح٢ز ٢٥حٝٛ ٠ػح٧ٳز ٝس٬٠٢أر  (1رجٳٙسوحؿ ج٠ِٝس٠ؿ ٩ُٞ جٝل٧٘ جٝػف
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٙحٟ د٦ح دِى ج٠ٝلث١٬ٝ٧ ٫ٖ جٝػ٠٧ٜر دحُسدحف٥ح ؤ٥أٟ ؤؿ٧جز  

س٫ ٖأ٫ ٠ٚأؿ٠س٦ح ٠نأٜٞر    جٝسِؿ٪ ٝٮصحف جٳظس٠ح٬ُر جٝلٞد٬ر ج٢ٝحظ٠ر ١ُ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط جٝس٫ ٬أإ 
جٝدًحٝر  ٧ٙؿ سفظٟ ٥ـج جٳ٥س٠حٟ ا٩ٝ س٬ٗ٢ـ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝؾ٧ًجز ٢ػ٧ ؾوؾور جًٝٚأحٍ جِٝأحٟ   

( ٫ٖ اًحف جٝدِؿ جٳظس٠أح٫ُ ٝل٬حلأحز   ٦٢٠٧1991ح ا٢نحء رجٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ُحٟ 
٬فذ جِٝٴض جٳٙسوحؿ٪  ٫ٖ٧ ٦٢ح٬ر جٝسل٢٬ِحز سٟ ا٢نأحء ر٧ػأؿذ س٬٠٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأٔ     

٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝو٧ٕٗ( ٧ٙحٟ جٝو٢ؿ٧٘ دحِٝؿ٬ؿ ١٠ جٯ٢نًر ٝس٬٠٢ر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   
 :(2ر٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح

 اُؿجؿ جٝؿفجلحز جٝٴق٠ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ رؿفجلحز جٝظؿ٨٧(. -1

 –د٢ٛ جٱل٢ٜؿف٬ر  –د٢ٛ جٝٚح٥فذ  –جٳسٗح٘ ٠َ د٧٢ٛ جًٝٚحٍ جِٝحٟ جٯفدِر رد٢ٛ ٠وف  -2
ؾٴ  س٬ٙ٧َ ٧ُٚؿ ٝس٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠َ فدً جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥( ١٠ 

ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ جٝس٧لَ ٧س٬ٖ٧ف ٖفه ج٠ِٝحٝر ٧ٙؿ ٙح٠ز سٞٛ جٝد٧٢ٛ دب٢نحء رنفٜر 
% ١٠ ٠٬ٙر جٝٚف٧ى 50ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ( ٧جٝس٫ ٧ٖفز 

 س٠ح٫ُ.جٝس٫ ٜح٢ز سٚؿ٦٠ح ٜس٬٧٠  جثس٠ح٫٢ ٬٢حد٫ ١ُ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظ
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اسحػر جٝٚف٧ى ج٠ٝل٬فذ ١٠ ؾأٴ  اوأؿجف سِف٬ٗأحز ٠أح ٙدأ  جٝؿ٧ٝأر ٧ٜأـٝٛ                        -3
ج٧ٚٝج١٬٢ ج٠ٌ٢٠ٝر ٝس٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٢٧نف صٚحٖأر ج٠ِٝأ  جٝػأف ٖأ٫ جٝلأ٧٘      

 ج٠ٝوف٬ر.

-٢٠٧1992ـ ـٝٛ جٝػ١٬ جنس٠ٞز جٝؾًً جٝؾ٠ل٬ر دؿج٬ر ١٠ جٝؾًر جٝؾ٠لأ٬ر جٝصحٝصأر   
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝـ٪ ٜح١ ٦٬ؿٕ ا٩ٝ ٠ح ٫ٞ٬ : ٩ُٞ دف٢ح٠ط س٬٠٢ر 1997
٢٠غ جٝؿ٧ف جٯٜدف ًٝٞٚحٍ جٝؾحه ٧اًُحث٤ جٝؿ٧ف جٝفث٬ل٫ ٖأ٫ اٙح٠أر ج٠ٝنأف٧ُحز     -1

 .(1رجٝو٢ح٬ُر

 سٚؿ٬ٟ جٝسل٬٦ٴز جٳثس٠ح٬٢ر ٧ج٢٧ِ٠ٝر ج٬٢ٗٝر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝٚحث٠ر. -2

ٝؾحه ١٠ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝح٥فذ ١٠ ؾأٴ  سأؿف٬خ   س٬ٖ٧ف جػس٬حظحز جٝل٧٘ جٝػف ٧جًٝٚحٍ ج -3
 .(2رجٝؾف٬ظ١٬ ٧جِٝح١٬ًٞ ١ُ ج٠ِٝ 

جُس٠ؿز ؾًر س٬٠٢ر ج٠ٝنأف٧ُحز   2002-٢ُ٧1998ؿ ٧يَ جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جٝفجدِر 
 :(3رجٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٦٬ٖح ٩ُٞ ٠ح ٫ٞ٬

اُؿجؿ ٧ٜجؿف ٬٢ٖر ٙحؿفذ ٩ُٞ جلس٬ِحخ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جٝػؿ٬صر ١٠ ؾٴ  سؿف٬خ جٝندحخ ٫ٖ  -1
 فجٜق جٝسؿف٬خ ج٠.٫٢٦٠ٝ

ا٢نحء ٠ظ٠ِحز و٢ح٬ُر ظؿ٬ؿذ ـجز سؾوه و٢ح٫ُ ٧جػؿ سٚأ٧ٟ دسٚأؿ٬ٟ ؾأؿ٠حس٦ح     -2
 ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ س٠ِ  ٫ٖ ٢ٗك جٝسؾوه.

اٙح٠ر ٠فجٜق ٠سؾوور ٝسٚؿ٬ٟ ج٠ٝن٧فذ ٧اسحػأر جٝد٬ح٢أحز ٧ج٠٧ِٞ٠ٝأحز ٯوأػحخ      -3
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٳ٥س٠حٟ دظ٧ؿذ ا٢سحظ٦ح.

ا٢سحض ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دب٢سحض ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ دحُسدحف٥ح ٠ٜ٠ٞر ٠٧ٔـ٬أر  فدً  -4
 ٢٧ٜ٠ٝحز ا٢سحظ٦ح.
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سنظ٬َ جًٝٚحٍ جٝؾحه ٩ُٞ جٳلسص٠حف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٝسأ٬ٖ٧ف    -5
 ٖفه ٠ُ  جٝٔح٬ر ٦٢٠ح جٝػؿ ١٠ سٗحٟٙ ٠نٜٞر جٝدًحٝر.

 ١ ؤظ  جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى.س٬ٞٚ  جٝي٠ح٢حز جٝس٫ ٬ظخ سٚؿ٦٠٬ح ١٠ ٙد  جٝندحخ ٠ -6

٩ُٞ ُأؿؿ ٠أ١ جٯ٥أؿجٕ ٧جٝسأ٫      2007-٧2003جنس٠ٞز جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جٝؾح٠لر 
جٝؾحه دس٬٠٢ر ج٠ٝنأف٧ُحز ؤ٧ ج٢٠ٝنأأز    2004ٝل٢ر  141ؤلٗفز ١ُ اوؿجف جٝٚح١٧٢ فٟٙ 

جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝـ٪ ٧ٖف د٬ثر ٢٠حلدر ٧٠٢ٝ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ُفٕ سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز  
 ١ جٝس٬ل٬فجز ٧جٝػ٧جٖق جٝس٫ لحُؿز ٩ُٞ ٢ظحع اٙح٠ر سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز.٧ٙؿٟ ٠ظ٧٠ُر ٠

 :(1ر٧ٙؿ ظحء ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر سٞٛ جٯ٥ؿجٕ ٠ح ٫ٞ٬
 س٬ِٗ  ٠نحفٜر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ٠ظح  اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -1

 سنظ٬َ جٳلسص٠حف ٧جٝس٧لَ ٫ٖ جًٝحٙر جٱ٢سحظ٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -2

ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ سلأحُؿ ُٞأ٩ سأ٬ٖ٧ف جٝلأَٞ     ؿُٟ ٠٧لح٢ؿذ ج٠ٝنف٧ -3
 ٧جٝؾؿ٠حز ٠ػ٬ًٞح ٧٠ٞٝج١ً ج٠ٝوف٪.

٧ؤ٧ظؿز سٞٛ جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جِٝؿ٬ؿ ٠أ١ جٝدأفج٠ط ٝسٚأؿ٬ٟ جٝأؿُٟ ج٠ٝأحؿ٪ ٧ج٢ٗٝأ٫       
 ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٦٢٠٧ح :

دف٢ح٠ط جٝد٬٢ر جٯلحل٬ر ٦٬ؿٕ ا٩ٝ س٬٦ثر ج٢٠ٝحؼ ج٢٠ٝحلأخ ٢ٞٝنأحً جٝؾأحه ٝأؿؾ٧       -1
ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ظحٳز س٬ٗ٢ـ جٱ٢سحض ١٠ ؾأٴ  سأ٬ٖ٧ف جٝد٬٢أر    ج٠ٝنف٧

 جٯلحل٬ر ٠فسِٗر جٜٝٞٗر.

دف٢ح٠ط ؿُٟ جٝٚفجفجز جٝس٢ل٬ٚ٬ر ٦٬ؿٕ ا٩ٝ س٬ٖ٧ف ا٠ٜح٢حز سف٬٧ط ج٢٠ٝسظأحز دحٝلأ٧٘    -2
 ج٠ٝػ٫ٞ ٧جٝؾحفظ٫ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

 ل٧٘ جٝػف.دف٢ح٠ط س٬٠٢ر ٙؿفجز ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ِٝ  ٫ٖ جٝ -3

دف٢ح٠ط جٝس٬٧٠  ج٠ٝؿُٟ ٠ٝنف٧ُحز و٬ٔفذ ٠لس٦ؿٖر ٝس٬ًٔأر ٖأف٧٘ لأِف جٝٗحثأؿذ      -4
 ج٠ٝؿ٠ُر جٝس٫ ٬سػ٦ٞ٠ح جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر.
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دف٢ح٠ط س٬٠٢ر جٝٚؿفجز جٝدنف٬ر جٝؾحور دسؿف٬خ ج٧٠ٝجفؿ جٝدنف٬ر ٧اُؿجؿ ٧ٜجؿف ج٠ِٝأ    -5
 ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ.

وحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ١٠ ؾٴ  جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جٝلحؿلأر  ٧ٙؿ ؤٜؿز جٝؾًر جٝس٬٧٠٢ر جٳٙس
( ٩ُٞ ج٥س٠حٟ جٝؿ٧  جٝنؿ٬ؿ دؿُٟ ٠٧لح٢ؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   2012-2008ر

 :(1ر١٠ ؾٴ  ُؿؿ ١٠ جٝدفج٠ط جٝس٫ ًفٙس٦ح ٧جٝس٫ ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ٠ح ٫ٞ٬
نأف٧ُحز  % ١٠ ؤفجي٫ جٳلسص٠حف 10٠ٞٝدف٢ح٠ط جٝد٬٢ر جٯلحل٬ر سؾو٬ه ؤٜصف ١٠  -1

 جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ا٢نحء ٧ػؿجز ؾؿ٠ر ٧سلظ٬  ٧اوؿجف جٝسفجؾ٬ه ٧ج٧٠ٝجٖٚحز.

دف٢ح٠ط س٬٠٢ر جٝٚؿفجز جٝدنف٬ر/ا٢نحء ٧س٬٧ًف ٠فجٜق جٝسؿف٬خ دح٠ٝػحٌٖأحز ٝسأؿف٬خ    -2
 ٧سإ٬٥  جٝؾف٬ظ١٬ ٧جٝود٬ر ج٠ٝسلفد١٬ ١٠ جٝس٬ِٟٞ ٝٞػؿ ١٠ سٗحٟٙ ؤق٠ر جٝدًحٝر.

 -س٬ٖ٧ف ؾؿ٠حز ٬ٓف ٠ح٬ٝأر   –جٯل٧ج٘ جٝنِد٬ر جٝؿجث٠ر دف٢ح٠ط ج٠ٝلح٢ؿذ ج٬٢ٗٝر : اٙح٠ر  -3
 ؿُٟ ج٢٠ٝحً٘ جٝو٢ح٬ُر.

و٢ؿ٧٘ س٬٧٠  دظ٬٠َ ٠ػحٌٖحز ٠وأف ٧س٬ًٔأر    27دف٢ح٠ط جٝس٬٧٠ / ا٢نحء ٧سن٬ٔ   -4
 جٝٗف٧٘ ١٠ ؾٴ  جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ.

دف٢ح٠ط جٱ٠ٜح٬٢حز جٝسل٬ٚ٬٧ر/٠لح٠٥ر جٝػ٠٧ٜر ٫ٖ جٝسف٬٧ط ٢٠ٞٝسظأحز جٝسأ٫ س٢سظ٦أح     -5
 2004ٝلأ٢ر   ١٠141 ٙأح١٧٢   14ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ي٧ء ج٠ٝحؿذ ج٠ٝنف٧

٧جٝس٫ سن٬ف ا٩ٝ ؤ٬٠٥ر ج٠ٝلحُؿذ ٩ُٞ جٝسِف٬ٕ دح٠ِٝحفى ج٠ٝػ٬ٞر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر ٧جٳنسفجٛ 
 .(2رد٦ح

٧ٙؿ ٜح١ ٝٴ٥س٠حٟ جٝن٬٦ؿ جٝس٫ ؤدؿس٤ جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر دح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 
ل٬ر ج٠ٝس٧ج٬ٝر ؤل٠٦ز ا٩ٝ ػؿ ٠ح ٖأ٫ س٬٠٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز    ١٠ ؾٴ  اؿفجظ٦ح ٫ٖ جٝؾًً جٝؾ٠

 جٝو٬ٔفذ ٧ظِٞس٦ح سنحفٛ دنٜ  ٜد٬ف ٫ٖ ؿَٖ ُظٞر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ ٠وف.
٧ٯ١ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر سِسدف ٠أ١ ؤ٥أٟ ج٠ٝأؿجؾ  ج٠٦٠ٝأر يأ١٠      

٠نٜٞر جٝدًحٝر ج٠ٝسٗح٠ٙر ٝٚٞأر  السفجس٬ظ٬ر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ ٠وف ٫ٖ ٧٠جظ٦ر 
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فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ٜصحٖر جٯ٬ؿ٪ جِٝح٠ٞر ٦٬ٖح ٠٬٧ٜأ١ سٚلأ٬ٟ جٯ٥أؿجٕ جِٝح٠أر ٱٙح٠أر      
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ا٩ٝ صٴش ٠ظ٧٠ُحز :

 األٖداف االدتُاع١ٝ :-1

 َهافش١ َػه١ً ايباي١ ٚ ٛفة فسص ايعٌُ احلكٝك١ٝ :-أ

ج٠ِٝ  ج٠ٝس٧ٝؿذ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧٥٧ ٠أح  ٳ٢ؾٗحى سٜٞٗر ٖفور  
٢٬حلخ جٙسوحؿ٬حز جٝؿ٧ٝر ج٢ٝح٬٠ر ٖب١ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز س٠سحق دٚؿفس٦ح جِٝح٬ٝر ٩ُٞ سأ٬ٖ٧ف ٠صأ    
٥ٜـج ٖفه ٧ٜـٝٛ ٦٢٧ٜح ٧ل٬ٞر ظ٬ؿذ ٝسػ٬ٗق جٝسن٬ٔ  جٝـجس٫ ٧ج٠ِٝ  جٝؾحه ٧ج٢ؾٗحى جٝسٜٞٗر 

 .(1رًٴ ١٠ ٠نظًِح ٜد٬فًج دحٳلسص٠حف ٦٬ٖحجٝفؤل٠ح٬ٝر ٝدؿء ج٢ٝنحً دظِ  ٤٢٠ ُح٠
 ْػس ايكِٝ ايصٓاع١ٝ اإلجياب١ٝ   اجملتُع املصسٟ : -ب

٢٠ـ جٝؾ٠ل٢٬حز ٠ح قجٝز ٠ػح٧ٳز سػؿ٬ش ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٪ ٝٞؾف٧ض ١٠ ٓٞدر ج٠٬ٚٝأر   
جٝقفج٬ُر ٧جٝس٫ سنٜ  ظح٢دًح لٞد٬ًح ؾؿ٠ر ج٧٠٢ٝ ٧جٝس٫ سٕٚ دحٝػؿ ١٠ ج٬٦ٜٝ  جٯلحل٫ ج٢٠ٝي٠٧ر 

  ٧ٟٝ سٗٞغ سٞٛ ج٠ٝػح٧ٳز ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٢ح٬ُر ٙأحؿفذ ُٞأ٩     (2ر٬ٟٚٝ جٝو٢ح٬ُرج
جٳ٢سنحف ٧جٝس٧لَ جٝظٔفج٫ٖ ٬ٜٗ٧ٞر دسػ٬ٚ٘ ٢٧نف ج٬ٟٚٝ جٝوأ٢ح٬ُر جٱ٬ظحد٬أر ٖأ٫ ج٠ٝظس٠أَ     

 ج٠ٝوف٪.
  ٛفة فسص عٌُ يًعُاي١ ْصف املاٖس٠ ٚايعُاي١ املاٖس٠ :-ز

س٬ٖ٧ف ٖفه ٩ُٞ ٠ِٞٝحٝر ٢وإٔ ج٠ٝأح٥فذ   ١ٜ٠٬ٖ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  
٬ٓ٧ف ج٠ٝح٥فذ ٧ج٢٠ٝسنفذ دنٜ  ٧جلَ د١٬ و٧ٕٗ جِٝح١٬ًٞ ١ُ ج٠ِٝ  ؿجؾأ  ٠وأف دلأدخ    
ج٢ؾٗحى ٢لدر ج٠ٝؾحًفذ دفؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٧ٜـٝٛ ٧ظ٧ؿ ٖفه جٝسؿف٬خ ٥ئٳء جِٝأح١٬ًٞ  

٫ ج٠ٝنأف٧ُحز  ؤص٢حء ج٠ِٝ  ٠٠ح ٢٬ِٜك ٩ُٞ فَٖ ٙؿفس٦ٟ جٝػيحف٬ر ٧٥٧ ٠ح ٳ ٢ظؿ٣ ٧جيػًح ٖ
 .(3رجٜٝد٬فذ
 املطا١ُٖ   حتكٝل  ١ُٝٓ َها١ْٝ :-د

% ١٠ ٠لحػر ٠وف دؿًٳ ١٠ ٧25ـٝٛ ١٠ ؾٴ  ق٬حؿذ ج٠ٝلحػر ج٠ٝإ٧٥ٝر دح٠ِٝفج١ ا٩ٝ 
 ج٢ٝلدر جٝػح٬ٝر ج٢٠ٝؾٗير ٧س٬ٖ٧ف ـٝٛ ١٠ ؾٴ  س٬ٖ٧ف ٠ح ٫ٞ٬ :
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 ٧جٝلَٞ ٧جٝؾؿ٠حز ٧جٝل١ٜ ٧٥٧ ٠أح ٢ظأؿ٣ ٖأ٫ ج٠ٝنأف٧ُحز     –ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ  
 ٧ج٠ٝس٧لًر. –جٝو٬ٔفذ 

 حتطني اجلٛد٠ ٚشٜاد٠ اإلْتاد١ٝ.-ٖـ

 األٖداف االقتصاد١ٜ :-2

  ١ُٝٓ املدخسات احمل١ًٝ :-أ

س٠سحق ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د٠لح٠٥س٦ح جٝٗحُٞر ٫ٖ س٬٠٢ر ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝػ٬ٞر  
ػٞأ٫ ٧ٜأدغ   ػ٬ش ؤ٦٢ح سنظَ جٳؿؾحف ٝٴلسص٠حف ٦٬ٖح  ٬٧ئؿ٪ ـٝٛ ا٩ٝ سفن٬ؿ جٳلأس٦ٴٛ ج٠ٝ 

 ظ٠حع جٝسيؾٟ.
  ٜٓٛع ٚ ٛضٝع  ػه١ًٝ املٓتذات   اهلٝهٌ االقتصادٟ املصسٟ :-ب

ٳٖسٚحف ج٬٦ٜٝ  جٳٙسوحؿ٪ ج٠ٝوف٪ ا٩ٝ جٝسٗفٍ ل٧جء ٩ُٞ ٠لس٨٧ جٝلأَٞ ٧جٝؾأؿ٠حز    
ؾؿ٠حز س٧ٝ٧٢ٜظ٬أر( ٝأـج    –٧ل٬ًر  –فؤل٠ح٬ٝر  –جٝو٢ح٬ُر ٩ُٞ ٜحٖر ٠لس٬٧حس٦ح رجلس٦ٴ٬ٜر 

ز جٝو٬ٔفذ ١٠ جٯ٬٠٥ر د٠ٜح١ ١٠ ؤظ  سٞد٬ر ٠سًٞدحز جٝلأ٧٘ ج٠ٝػٞأ٫   ظحء ج٠ِٝ  دح٠ٝنف٧ُح
٧جٝسوؿ٬ف ٧اػٴ  سٞٛ ج٢٠ٝسظحز ٠ػ  ج٧ٝجفؿجز ٧س٬ًٔر جػس٬حظحز دح٫ٙ جٯ٢نًر جٳٙسوأحؿ٬ر  

 .(1رجٯؾف٨
  ععِٝ اضتدداّ اخلاَات احمل١ًٝ :-دـ

ز ج٠ٝػ٬ٞأر  س٠سحق ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دحٝٚؿفذ ٩ُٞ س٬ٌِٟ جلسؾؿجٟ جٝؾح٠ح 
٧جٝس٫ س١٧ٜ ٠س٧لًر ؤ٧ ٢٠ؾٗى جٝظ٧ؿذ د٠ح ٢٠٬َ ٥ؿف سٞٛ جٝؾح٠حز ٬٧ػٚأ٘ ٠٬ٙأر ٠يأحٖر    

 .(2رٝٴٙسوحؿ ج٫٠٧ٚٝ ج٠ٝوف٪

  ١ُٝٓ ايصادزات :-د

ؤ١ اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٬لح٥ٟ ٫ٖ س٬٠٢ر جٝوحؿفجز ٠أ١  
 ؾٴ  ٠ح ٫ٞ٬ :

 جٝسٚؿ٬ف ج٠ٝدحنف ٢٠ٝسظحس٦ح. -1
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٠ٔـ٬ر ُح٬ٝر جٝظ٧ؿذ ٢٠٧حلدر جٝلِف ٝٞو٢حُحز جٜٝد٬فذ جٝس٫ س٧ٟٚ ٥أ٫   س٬ٖ٧ف و٢حُحز -2
 دحٝسوؿ٬ف.

 ٢٠حٖلر ٢٠سظحز جٝو٢حُحز جٜٝد٬فذ ٫ٖ جٝل٧٘ ج٠ٝػ٫ٞ. -3

  ٓػٝط احلساى االدتُاعٞ ٚأسداخ ايرتانِ ايسأمسايٞ :-ٖـ

ؤ١ ج٢سٚح  جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ١٠ ٠فػٞر جٝسؾ٬ًً ج٠ٝفٜق٪ ٧جٝل٧٘ ج٬ٚ٠ٝؿذ ا٩ٝ ٠فػٞر 
جٝػفذ ٧سػف٬ف ٨٧ٙ جِٝفى ٧جًٝٞخ ١٠ ؤظ  ؤػؿجش س٬٠٢ر ػ٬ٚ٬ٚر د٠نأحفٜر جًٝٚأحٍ    جٝل٧٘

جٝؾحه ٧فئ٧ك جٯ٧٠ج  ج٠ٝػ٬ٞر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر ٧جٝؾف٧ض ١٠ ٠ظس٠َ ج٢ٝؿفذ ٧جٝػحظر اٝأ٩  
٠ظس٠َ ج٧ٖٝفذ ٧جٝفٖح٬٥ر ٧س٬ٞٚ  ج٧ٗٝجف٘ جًٝد٬ِ٬ر ٠٬ٖح د١٬ ًدٚحز ج٠ٝظس٠أَ ج٠ٝوأف٪ ػ٬أش    

٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ؤػؿجش سفجٜٟ فؤلأ٠ح٫ٝ ٝأؿ٨   ٬ل٠غ ج٠ِٝ  ٩ُٞ اٙح٠ر ج
 .(1رجًٝدٚر جٯؿ٩٢ ٧٦٢ٞٝى د٦ح ٧سِق٬ق ٙؿفس٦ح ج٠ٝح٬ٝر ٝس٬ٞٚ  ج٧ٗٝجف٘

 املطا١ُٖ   حتكٝل ضٝاض١ إسالٍ ايٛازدات   ايطٛم املصسٟ :-ٚ

سلح٥ٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د٠ح س٧ٖف٣ ١٠ لَٞ ٧ؾؿ٠حز ٫ٖ سػ٬ٚ٘ ج٦ٝؿٕ  
ٜدف جٝؾحه دبػٴ  ج٧ٝجفؿجز ١٠ ؾٴ  ُفى ٢٠سظحس٦ح دحٝل٧٘ ج٠ٝػ٫ٞ دإلأِحف س٢حٖلأ٬ر   جٯ

 ٧ظ٧ؿذ ؤ٩ُٞ.
  ١ُٝٓ ْػاط إعاد٠ ايتصدٜس :-ش

٬نٜ  ٥ـج ج٢ٝنحً ًف٬ًٚح ١ٜ٠٬ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ؤ١ سلأ٤ٜٞ   
٬ف ١٠ دٞؿج١ جِٝحٟٝ ٝٔفى اُحؿذ ٠ح ٟٝ ٬وؿف ١٠ ج٢٠ٝسظحز ج٠ِٝؿذ ٝٞسوؿ٬ف ٠ٜح ٬ػو  ٫ٖ جٜٝص

ج٠ٝسٚؿ٠ر ٜح٬ٝحدح١ ٧جٳسػحؿ جٯ٧فد٫ ٧د٠ح ٧ِ٬ؿ ٦٬ُٞح دإفدحع ٧ِٚ٠ٝر ٧سِق٬قًج ٝٴٙسوحؿ ج٬٠٧ٚٝأر  
 .(2ر١٠ ؾٴ  س٬ٞٚ  ج٦ٝؿف ٫ٖ سٞٛ ج٧٠ٝجفؿ

 األٖداف ايتهٓٛيٛد١ٝ :-3

سس٠ص  جٯ٥ؿجٕ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وأف ٖأ٫ ُأؿذ     
 ٠ٚؿ٠س٦ح ٠ح ٫ٞ٬ :ؤ٥ؿجٕ ٬إس٫ ٫ٖ 
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  ٛفة ايصٓاعات ايداع١ُ يألْػط١ ايصٓاع١ٝ ايهبة٠ :-أ

٢ظػز جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ِٝأخ ؿ٧ف ٦٠أٟ ٜوأ٢حُحز ٠ٔـ٬أر ؤ٧      
و٢حُحز سٚؿ٬ٟ ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧ر ٝٲ٢سحض ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٜٝد٬فذ ٧س٠صٞأز ٖأ٫ ؿ٧ف ٳ   

 .(1ر٬فذ ١٠ ؤظ  ج٧٦٢ٝى دحٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪١ٜ٠٬ جٳلس٢ٔحء ٤٢ُ ٫ٖ ؿُٟ جٝو٢حُحز جٜٝد
 اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا احمل١ًٝ :-ب

٧ٝظ٧ؿ ًٞخ ٜد٬ف ٩ُٞ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝس٫ س٠سحق دٚٞر ج٠ٝؾحًفذ ٧ج٠ٝف٢٧ر ٖأ٫  
جلسٚدح  جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬حز ج٠ٝػ٬ٞر ٧جلس٬ِحد٦ح ٧٥٧ ٠ح ٳ ٢ظؿ٣ ٖأ٫ جٝوأ٢حُحز ؤ٧ ج٠ٝنأف٧ُحز    

فًج ٝسًأ٬٧ف سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧اؿج٠أر ا٢سحظ٦أح       . ٠٠ح ٠٬ص  ػحٖقًج ٜد٬(2رجٜٝد٬فذ
 ٧جلس٠فجف٥ح دح٠ِٝ .

 اضتدداّ املدًفات ٚاملٓتذات ايجا١ْٜٛ األخس٣ :-دـ

سنٜ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ظحًٳ ٜد٬فًج ٧ٙحؿفًج ُٞأ٩ سإ٬٥أ     
٬فذ ٧ٳ ٬أسٟ جٳلأسٗحؿذ   ٧جٝسِح٠  ٠َ ج٠ٝؾٞٗحز ٧ج٢٠ٝسظحز جٝصح٬٧٢ر جٝس٫ س٢سظ٦ح ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد

٦٢٠ح ٠ِٝ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز د٠دؿؤ جٝسؾوه جٱ٢سحظ٫ ١٠ ؤظ  س٬٠٢ر جٳٙسوحؿ ج٫٠٧ٚٝ ٧س٬ٞٚأ   
 ج٦ٝؿف.
  ٛاشٕ اهلٝهٌ ايصٓاعٞ املصسٟ :-د

ٯ١ ج٬٦ٜٝ  جٝو٢ح٫ُ ج٠ٝوف٪ ٬ِح٫٢ ١٠ ؾٞ  ٜد٬ف ٬س٠ص  ٫ٖ ٠ػؿ٧ؿ٬ر جٝس٢أ٧ٍ ٖأ٫    
ح س١٧ٜ ٠ػؿ٧ؿذ ٠ص  رو٢حُحز جٝػؿ٬ؿ ٧جٯلأ٠ؿذ  جٱ٢سحض ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٓحٝدًح ٠

٧جٝوٞخ ٧جٯل٢٠ز ٧جٝل٬حفجز ؤ٧ ٬ٓف٥ح( ١ٜٝ ٥ـج جٝس٧٢ٍ ٢ظؿ٣ ٧جيأػًح ٖأ٫ ج٠ٝنأف٧ُحز    
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ سلح٥ٟ ٫ٖ ؾٞ٘ ٧٠٢ ٧س٧ًف ١٠ ؾٴ  س٬ٞٚأ  جلأس٬فجؿ ج٢٠ٝسظأحز    

 ج٠ٝس٧٢ُر ٧جٝس٫ ٬ػسحظ٦ح ج٧٠ٝج١ً ج٠ٝوف٪ ٫ٖ ػ٬حس٤.

 ٍ ايصٓاعات ايصػة٠ ٚاضتدداَٗا يًتهٓٛيٛدٝا املتطٛز٠ : ػذٝع دخٛ-ٖـ

ٝل٧٦ٝر جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح دلدخ جٝس٧ًف جٝػحو  ٖأ٫ ٧لأحث  جٳسوأحٳز     
٧جٳ٢سنحف ج٧ٝجلَ ٝٞس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٠ٝس٧ًفذ ٧ؾحور ٩ُٞ جٝندٜر ج٢ِٜٝد٧س٬ر ٧ا٠ٜح٬٢ر جلسؾؿجٟ سٞأٛ  

ٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٳسوح٦ٖح دح٠ٝف٢٧أر  ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٫ٖ ٬٠ؿج١ ٠ُ  ج٠ٝنف٧ُحز ج
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٧ا٠ٜح٬٢ر جٝس٧ًف جٝلف٬َ ٧اؿؾح  ٜ  ٠ح ٧٥ ظؿ٬ؿ ٫ٖ ُحٟٝ جٝو٢حُر ٧ٝقفجُر ٧جٝسظحفذ ٬ٓ٧ف٥ح 
  ؤ٩ًُ ػحٖقًج ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٝٞؿؾ٧  ٫ٖ ٥ـج جِٝحٟٝ ٧جٳلأسٗحؿذ ٠أ١ ٠أح    (1ردإٙ  جٝسٜح٬ٕٝ

 ٬ٜسنٕ ػؿ٬صًح.

 ط١   َصس :ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛض

س٠ص  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ظح٢دًح فث٬ل٬ًح ٫ٖ جٳٙسوأحؿ ج٠ٝوأف٪ ٦ٖأ٫     
ج٧٠ِٝؿ جٝٗٚف٪ ٤ٝ ٬٧ٜحؿ ٬ٚسفخ ُؿؿ جٝظ٦حز جٝس٫ سف٩ُ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫  
٠وف ١٠ ؤفد١٬ِ ظ٦ر ٠٧َ ـٝٛ ٟٝ ٢ظؿ ٙح٢٧٢ًح ٠ؾسوًح ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ػس٩ وؿ٧ف جٝٚأح١٧٢  

٧جٝـ٪ ؤًٞ٘ ٤٬ُٞ رٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ( ١٠ ؤظ  ج٬ٚٝحٟ دؿ٧ف ٜد٬ف  2004ٝل٢ر  141
٫ٖ جٝس٢ل٬٘ ٧اوؿجف جٯ٧ج٠ف ٝٞو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٝٔفى ا٢نحء ٠٧سحدِر ٠ُأ  سٞأٛ   
ج٠ٝنف٧ُحز ٧ا٢نحء و٢حؿ٬٘ ؾحور ٝٞس٬٧٠  ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖحز ج٠ٝوف٬ر ٧ج٠سحق ٥ـج جٝٚح١٧٢ دِؿٟ 

٧ سإ٬٢٬٠ر سٗفى ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٠ح ظِٞأ٤  ٧ظ٧ؿ ؤ٪ ٠قج٬ح يف٬د٬ر ؤ
ؤ٠ًٴ ٯوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ س٬٧ًف٥ح ٧ق٬حؿذ ُؿؿ٥ح ٢٧ظؿ ؤ١ جٜٝص٬ف ١٠ جٝٚأ٧ج١٬٢ ج٠ٜ٠ٝٞأر   

ٳ سقج  لحف٬ر ج٠ِٝٗأ٧    1883ٝٚح١٧٢ جٝسظحفذ ٧جٝس٫ وؿفز دِؿ وؿ٧ف ٙح١٧٢ جٝسظحفذ جٝٚؿ٬ٟ 
 :(2ر١ٜ٠٬٧ ا٬ظحق ٥ـ٣ ج٧ٚٝج١٬٢ د٠ح ٫ٞ٬ 1999ٝل٢ر  17د٠ح ٳ ٬سِحفى ٧ٙح١٧٢ جٝسظحفذ فٟٙ 

 .1940ٝل٢ر  11ٙح١٧٢ ف١٥ ٧د٬َ ج٠ٝػح  جٝسظحف٬ر فٟٙ  -

 .1996ٝل٢ر  98ج٠ِٝؿ  دٚح١٧٢  1976ٝل٢ر  34ٙح١٧٢ جٝلظ  جٝسظحف٪ فٟٙ  -

 .1998ٝل٢ر  3ج٠ِٝؿ  دحٝٚح١٧٢ فٟٙ  1981ٝل٢ر  159ٙح١٧٢ جٝنفٜحز فٟٙ  -

 .1992ٝل٢ر  95ٙح١٧٢ لأ٧٘ فؤك ج٠ٝأح  فٟٙ  -

 .1997ٝل٢ر  8ٙح١٧٢ ػأ٧جٖق جٳلسص٠أأحف فٟٙ  -

 .2002ٝل٢ر  82ٙح١٧٢ ػ٠ح٬ر ج٬ٜٞ٠ٝر جٜٝٗف٬ر فٟٙ  -

 .2014دنإ١ ج٠ٝنف٧ُحز ٠س٢ح٬٥ر جٝؤف ِٝحٟ  ٧141ؤؾ٬فًج ٙح١٧٢  -

 ٬ٓ٧ف٥أح ١٠ ج٧ٚٝج١٬٢ ـجز جًٝد٬ِر جٝسظحف٬أأر. -

                                                             

ادلةررركالت الررريت تواجرررق ادلةرررروعات المررراًنة، رللرررة ادللتقررري العلمررري حرررول ادلةرررروعات المررراًنة وادلتونرررطة وادلتأهبرررة  (1)
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ف دحْٝ جٯ٬٠٥أر ٧ـٝأٛ   ٝـج ٖب١ سػؿ٬ؿ جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ج٠ٝس٧لً ؤ٠
ٝػ٠ح٬ر ج٠٠ٝسٜٞحز جٝنؾو٬ر ٧جٳلسٗحؿذ جٜٝح٠ٞر ١٠ ج٠ٝقج٬ح ج٠ًٝف٧ػر ٠ٞٝلسص٠ف١٬ ٧ؾحور ٖأ٫  
٠فػٞر جٝسإل٬ك ٧ؤ١ ١٠ ؤ٥ٟ جٯنٜح  جٝٚح٬٢٧٢ر جٝس٫ ؤ٧ظق٥ح جٝٚح١٧٢ ج٠ٝوف٪ ٧جٝسأ٫ لأ٧ٕ   

 :(1ر٢د١٬ ٠ح ٫٥ ٫ٖ ٠ح ٫ٞ٬

 أٚاًل : املػسٚعات ايفسد١ٜ :

نف٧ُحز ل٧جء ٜح٢ز و٬ٔفذ ؤٟ ٠س٧لًر ؤٟ ٠س٢ح٬٥أر جٝوأٔف   ٫٥٧ ؤدلً ؤنٜح  ج٠ٝ 
٧س١٧ٜ ٬ٜٞ٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ٝنؾه ٧جػؿ ًٖٚ ١٧ٜ٬٧ ٠لث٧ًٳ ُأ١ ٠ًحٝدأحز جٝنأفٜر ٧ؿ٦٢٧٬أح     
٧جٝسقج٠حس٦ح جٝسِحٙؿ٬ر ٧جٝؿ١٧٬ جٝس٫ ٦٬ُٞح ٧ٳ ٬لظ  ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ ٠لظ  جٝنفٜحز د  ٖأ٫  

٧ٍ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ ٧ظ٧ؿًج صحدسأًح ٠٧لأس٠فًج   جٝلظ  جٝسظحف٪ جٝسحدَ ٠ٜٝح١ ج٠ٝنف٧ٍ ٬ٝ٧ك ٦ٝـج ج٢ٝ
٧٦ٖ ٢٬س٫٦ د٧ٖحذ وحػد٤ ٠ٜ٧ح ٬ػو  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ٜ  جٯفدحع ٧٦ٖ ٬سػ٠أ  ظ٬٠أَ   
جٝؾلحثف ٬٧ِحخ ٩ُٞ ٥ـج جٝنٜ  ١٠ ؤنٜح  ج٠ٝنحف٬َ جفسٗحٍ ٢لدر جٝسِصف ٧جفسٗأحٍ ج٠ٝؾأحًف   

در ا٬ظحؿ س٬٧٠  فلأ٫٠  ج٠ٝوحػدر ٠ٞٝنف٧ٍ ٧ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ س٬ٖ٧ف جٳػس٬حظحز ج٠ٝح٬ٝر ٧و٧ِ
٤ٝ ٧ٳ ٢٬وغ د٦ـج جٝنٜ  ٱٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د  ١ٜ٠٬ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٥ـج جٝنأٜ   

 ٢٠حلدًح ٠ٞٝنحف٬َ ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف ٠ِٝ  د٧٠ظد٤.

 ايػسنات :-2

ُفٕ ج٠ٝنفٍ ج٠ٝوف٪ جٝنفٜر رُٚؿ د٠ٚسيح٣ ٬ٞسقٟ نؾوح١ ؤ٧ ؤٜصف دإ١ ٬لح٥ٟ ٜ   
ٟ ػور ١٠ ٠ح  ؤ٧ ٠ُ  ٳٙسلحٟ ٠ح ٙؿ ٢٬نإ ١ُ ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ ٠أ١  ٢٠ح ٫ٖ ٠نف٧ٍ ٠ح٫ٝ دسٚؿ٬

 .(2ر١٠ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝؿ٫٢ ج٠ٝوف٪ 505فدغ ؤ٧ ؾلحفذ ٩ُٞ ج٠ٝحؿذ 
 ٧ٙؿ ٙلٟ ج٤ٚٗٝ جٝٚح٫٢٧٢ ج٠ٝوف٪ جٝنفٜحز ج٠ِٝس٠ؿذ ٙح٢٧٢ًح ا٩ٝ ٙل١٬٠ ٠٥ح : 

 نفٜحز جٯ٠أأ٧ج . -1

 نفٜحز جٯنؾحه. -2

٢د١٬ ٠ح جُس٠ؿ٣ ج٠ٝنأفٍ ج٠ٝوأف٪ ٠أ١    ؤ٧٢جٍ ٧ل ١٠٧3 صٟ ٙلٟ ٜ  ٙلٟ ٠٦٢٠ح ا٩ٝ 
ؤ٧٢جٍ ٜٝ  ٙلٟ ٦٢٠ح ػ٬ش ٬ظخ ٩ُٞ جٝنؾه جٝفجٓخ دسإل٬ك نفٜر جؾس٬حف ج٧٢ٍٝ ج٢٠ٝحلخ ٤ٝ 

                                                             

 .37عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (1)
 .38د. بانو زلمد صاحل ود. عدنان أمحد العزاوي : ممدر نابق، ص (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-92- 

 

٧ج٠ٝسٴثٟ ٠َ ًد٬ِر ٠ُ  ج٠ٝنف٧ٍ جٝـ٪ ٬فٓخ دب٢نحث٤  ٧ٳ ٬ظ٧ق ٯ٪ ١٠ جٝنفٜحء سإلأ٬ك  
ٍ ؤ٧ظأؿ٧ج ٥أـ٣   نفٜر ٩ُٞ ؾٴٕ ٠ح ٧فؿ دحٝٚح١٧٢ ٧اٳ ُؿز دحًٞر  ٯ١ جٝٚح١٧٢ ٧ج٠ٝنأف 

جٯنٜح  جٝٚح٬٢٧٢ر ١٠ ؤظ  ػ٠ح٬ر جٝنفٜحء ٧جٝظ٧٦٠ف ٧جٝؿجث١٬٢ ٬٧ظخ ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝظ٬٠َ ١٧٠ِٞ٬ 
د٠ح ٦ٟٝ ١٠ ػ٧ٚ٘ ٠٧ح ٦٬ُٟٞ ١٠ جٝسقج٠حز ٧٢٧ٍ جٯػٜحٟ جٝٚح٬٢٧٢ر جٝلحف٬ر ٩ُٞ جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ 

ٝٞنأفٜحز   ٠ٞٝ6نف٧ٍ ج٠ٝفجؿ سإل٬ل٤ ٢٧ٴػٌ ؤ١ ج٠ٝنفٍ ج٠ٝوف٪ ٙؿ جٜس٩ٗ دأحٯ٧٢جٍ جٝأأ   
 .(1رٜإنٜح  ٙح٬٢٧٢ر ٜح٬ٖر ٝس٬ًٔر ػحظحز ٠٧سًٞدحز ج٧٠ٝج١ً ٧ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٪

 غسنات األَٛاٍ :-1

٫٥٧ جٝنفٜحز جٝس٫ س٦٢ى ٩ُٞ جٳُسدحف ج٠ٝح٫ٝ ًٖٚ ٧د٠ح ٬لح٥ٟ د٤ ٜ  نأف٬ٛ ٠أ١   
ػ٤ٚ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ٬ٝ٧ك ٝنؾو٬ر جٝنف٬ٛ ؤ٬٠٥ر د  ٙؿ ٳ ٬ِٟٞ ٜ  ٠لح٥ٟ د٠أ١ ٠ِأ٤ ٠أ١    

ف ٧ٖٝحذ ؤػؿ جٝنفٜحء ؤ٧ اٖٴل٤ ؤ٧ اُلحف٣ ؤ٧ ٙفجف جٝػظق ٤٬ُٞ ٧سٚلٟ نأفٜحز  نفٜحء ٧ٳ ؤص
 :(2رجٯ٧٠ج  ا٩ٝ

 غسنات املطا١ُٖ :-أ

٧ٚ٬٧ٟ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ٩ُٞ ؤلحك ج٠ٝلح٠٥ر دأحٯ٧٠ج  دٔأى ج٢ٌٝأف ُأ١     
جٯنؾحه ج٠ٝلح١٬٠٥ ٬٧س١٧ٜ فؤك ٠ح  جٝنفٜر ٠ح ؤل٦ٟ ٠سلح٬٧ر ٧ٙؿ س١٧ٜ ؤل٬٠ر ؤ٧ ٝػح٦ٞ٠ح 

ؤٖفجؿ ٧ٝٞنفٜر ج٠ٝلأح٠٥ر   ١ٜ٠٬3 سؿج٦ٝ٧ح دؿ١٧ ٧٬ٙؿ ٧ٳ ٬ظ٧ق ؤ١ ٬ٚ  ُؿؿ ج٠ٝلح١٬٠٥ ١ُ ٧
نؾو٬ر ٬٧٢ِ٠ر ٠لسٚٞر ١ُ نؾو٬ر ج٠ٝلح١٬٠٥ ٦٬ٖح ٠٧لأث٧ٝر سظأح٣ ج٬ٔٝأف ُأ١ ؿ٦٢٧٬أح      
٧جٝسقج٠حس٦ح ٫ٖ ػؿ٧ؿ ٠ح س٤ٜٞ٠ ١٠ ؤو٧  ؿ١٧ ؤ١ س٢وفٕ ػ٧ٚ٘ جٝأؿجث١٬٢ اٝأ٩ ج٠٠ٝسٜٞأحز    

ح ٠٬سحق د٤ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ٖٚؿ نفػ٢ح٣ ٖأ٫ ج٠ٝدػأش جٯ٧    جٝؾحور دح٠ٝلح١٬٠٥  ؤ٠ح ٠
 .(3ر٧ٜـٝٛ جٯن٬حء جٝس٫ ٬ِحخ ٦٬ُٞح ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز

 

                                                             

د زهرررر شرررعبان العررراين وملخررررون : إدارة ادلةرررروعات المررراًنة مل،رررور ريرررادي تكلولررروجي، دار صرررفاء لللةرررر، عمررران،  (1)
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 ايػسن١ ذات املط٦ٛي١ٝ احملدٚد٠ :-ب

٬٧س١٧ٜ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝنفٜحز ١٠ نف١٬ٜ٬ ؤ٧ ؤٜصف ٬٧ٚلٟ فؤك ج٠ٝح  ا٩ٝ ػوأه  
ػور ٧سؿجف جٝنفٜر ١٠ ٙد  نف٬ٛ ؤ٧ ؤٜصف ٬٧ظ٧ق ٠سلح٬٧ر ٧ٳ ٬لإ  ٜ  نف٬ٛ اٳ ٫ٖ ػؿ٧ؿ 

 .(1رٝٞنفٜحء جؾس٬حف نؾه ١٠ ؾحفظ٦ٟ ٧ٚ٬ٟ دبؿجفس٦ح
٧س٠سحق جٝنفٜر ـجز ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝػؿ٧ؿذ دل٧٦ٝر اظفجءجز جٝسإل٬ك ٧ؤ١ ٠لث٬ٝ٧ر ظ٬٠َ  

جٝنفٜحء ٠ػؿ٧ؿذ د٠ٚؿجف ٠ح لح٧٠٥ج د٤ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ٧ٜـٝٛ ج٢ؾٗأحى فؤك ج٠ٝأح  جٝأٴقٟ    
٠ٝوف٧ٖحز ٬٧ِحخ ٩ُٞ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ؤ١ ٥ـ٣ جٝنفٜحز ٳ سلس٬ًَ ُفى فؤك ٠ح٦ٝح ٝٞسإل٬ك ٧ج

 .(2رٝٴٜسسحخ جِٝحٟ ٧ػٌف سٞٛ جٝنفٜحز ١٠ ٠قج٧ٝر ؤ٠ُح  جٝد٧٢ٛ ؤ٧ جٳؿؾحف ؤ٧ جٝسإ١٬٠

٬٧ف٨ جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝؾسو١٬ دب٢نحء ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤ١ ٥ـج جٝنأٜ   
جٯ٢لخ ٱٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫   جٝٚح٫٢٧٢ ١٠ ؤنٜح  ٬ٙحٟ ج٠ٝنف٧ُحز ٧٥

٠وف ٠ٝح ٠٬سحق د٤ ١٠ ٬٠٠قجز سسٴثٟ ٧ج٧ٝجَٙ جٳظس٠ح٫ُ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف   
 جِٝفد٬ر.

 غسن١ ايتٛص١ٝ باألضِٗ :-دـ

 ٧سسإٕٝ ٥ـ٣ جٝنفٜر ١٠ ١٬ُ٧٢ ١٠ جٝنفٜحء :
   ١٧ جٝنأفٜر  نفٜحء ٠سيح١٧٢٠ ٠لث٬ٝ٧س٦ٟ ٠ًٞٚر ٬ٓ٧ف ٠ػؿ٧ؿذ ٧سيح٬٢٠ر ُأ١ ؿ٬أ

 ٬٧ٜسلد١٧ وٗر جٝسحظف ٦ٝ٧ٟ جٝػ٘ ٫ٖ اؿجفذ جٝنفٜر.

      نفٜحء ٠لح١٧٠٥ سإؾـ ػوو٦ٟ نٜ  جٯل٦ٟ جٝٚحدٞر ٝٞسؿج٧  ٠ٜأح ٥أ٧ جٝػأح  ٖأ٫
جٝنفٜحز ج٠ٝلح٠٥ر ٧ٳ ٬لإ١٧ٝ ١ُ ؿ١٧٬ جٝنفٜر اٳ ٫ٖ ػؿ٧ؿ ٠٬ٙر جٯل٦ٟ ج٧ٞ٠٠ٜٝأر  

.ٟ٦ٝ 

جٝنف٬ٛ ج٠ٝلأح٥ٟ سإؾأـ   ٬٧ؾسٕٞ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١ُ رنفٜر جٝس٧و٬ر جٝدل٬ًر( ؤ١ ػور 
نٜ  ؤل٦ٟ ٙحدٞر ٝٞسؿج٧  دحًٝف٘ جٝٚح٬٢٧٢ر ٩ُٞ ُٜك نفٜر جٝس٧وأ٬ر جٝدلأ٬ًر ٖأٴ ٬ظأ٧ق     

                                                             

د. نيية القليويب : اخلماي  ادلميزة للةركة اات ادلسئولية احملدودة، درانة مقارنرة قرانون ممرري، فرنسري، كروييت،  (1)
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ٝٞنف٬ٛ سؿج٧  ػور اٳ دِؿ ٧٠جٖٚر دح٫ٙ جٝنفٜحء ٬٧ٴػٌ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٥ٜـج نٜ  ٙح٫٢٧٢ ٖأ٫  
 جٝٚح١٧٢ جِٝفج٫ٙ ٧جلسدؿج٤ٝ دحٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ر٠لح٠٥ر ٠٧ػؿ٧ؿذ(.

 غسنات األغداص :-2

 غسنات ايتطأَ :-أ

٥٧ـج جٝنٜ  ١٠ ؤنٜح  اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز ُفٖر جٝٚح١٧٢ ج٠ٝوأف٪ "نأفٜر ٦٢٧ٜ٬أح     
نؾوًح" ؤ٧ ؤٜصف دٚوؿ جٳسظحف ٩ُٞ ٧ظ٤ ج٠ٝنحفٜر د٦٢٬ٟ ٧س١٧ٜ د٦٢٬ٟ صٚأر ٠سدحؿٝأر ٝؿفظأر    
جٝسقجٟ د٬ٚر جٝنفٜحء د٠ح ٧ٚ٬ٟ د٤ ؤػؿ٥ٟ ١٠ سوفٕ اٳ ٫ٖ جٝسوأفٖحز جٝسأ٫ سٞأقٟ جٝنأفٜر     

 حز سظح٣ ج٬ٔٝف رف١٥ ؤو٧  جٝنفٜر  جٳٙسفجى دي٠ح٦٢ح  د٬َ ؤو٦ٝ٧ح(.دحٝسقج٠

٧ؤ١ ؤ٠ٴٛ جٝنفٜحء جٝؾحور س١٧ٜ يح٢٠ر ٝػٚأ٧٘ ج٬ٔٝأف ٙدأ  جٝنأفٜر ٜٝأ٦٢٧ٟ       
٠سيح١٧٢٠ سيح٢٠ًح نؾو٬ًح ٬ٓف ٠ػؿؿًج ٧ٙؿ ٧يػ٢ح ٬٠٠قجز ٧٬ُ٧خ جٝنفٜر جٝيأح٢٠ر ٖأ٫   

ح  ٳ٢٬ُأحك اٙح٠أر ج٠ٝنأف٧ُحز    نفػ٢ح ٠ٝح ٫ٖ ج٠ٝدػش جٯ٧  ٢٧ف٨ ؤ١ ٥ـج جٝنٜ  ١٠ ؤنأٜ 
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ؤلحل٤ ٧ـٝٛ ٧٬ِٞٝخ جٝس٫ ـٜف٢ح٥ح لحدًٚح ٦٢٠ح جسلحٍ ٢ًح٘ ج٠ٝؾحًفذ 
ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ًٝٞٚر ٜٝ  نف٬ٛ ١٠ جٝنفٜحء ٧ٜـٝٛ ٧ُؿٟ سأ٧ٖف ج٠ٝف٢٧أر جٝسأ٫    

ر ج٠ٝنأف٧ُحز  ٬سًٞد٦ح ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ٳ ٢٬وغ ج٠ٝؾسو١٧ ٫ٖ ٠ظح  اٙح٠أ 
 .(1رجٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف دبٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ٝ ج٠ٝس٧لًر دحٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٥ـج

 غسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ :-ب

سس١٧ٜ ٥ـ٣ جٝنفٜر ١٠ ٖف١٬ٚ٬ جٯ٧  ٥ٟ جٝنفٜحء ج٠ٝسيح١٧٢٠ ٥٧ٟ ٠ح ٬لأث١٧ٞ ٠٠أ١    
 .(2رظفؿ١٧٬ جٝنفٜر ٧جٝسقج٠حس٦ح ٠ٜح ٧٥ جٝػح  ٫ٖ نفٜر جٝسيح١٠ ٬٧ٜسلد١٧ وٗر جٝسح

٧جٝصح٫٢ ٥ٟ جٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬ رنف٬ٛ ؤ٧ ؤٜصف( ٥٧أٟ ؤوأػحخ جٯ٠أ٧ج  ٳ سسِأؿ٨      
٠لث٬ٝ٧س٦ٟ ٠ٚؿجف ػوس٦ٟ ١٠ فؤك ج٠ٝح  ٧ٳ ٬سِؿ٨ ـٝٛ ا٩ٝ ؤ٧٠ج٦ٟٝ جٝؾحوأر ٧ٳ ٬ظأ٧ق ؤ١   
٦ٌ٬ف جلٟ ؤػؿ٥ٟ ٫ٖ ٧٢ُج١ جٝنفٜر ٧ٳ ٬سؿؾ١٧ٞ ٫ٖ اؿجفس٦ح د  ٬فجٙد١٧ ـٝأٛ ٧ٳ ٬ٜسلأد١٧   
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دب٠ٜح٬٢ر ق٬حؿذ فؤك ج٠ٝح  ٠ٜح ـٜف٢ح دح٠ٝدػش جٯ٧  ١ُ ًف٬٘ يٟ ُأؿؿ  وٗر جٝسحظف ٧س٠سحق 
 ؤٜدف ١٠ جٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬ ؤ٧ ق٬حؿذ ػوو٦ٟ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح .

٧س٧ظ٤ ٢ٗك ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ س٧جظ٦٦ح نفٜحز جٝسيح١٠ ٧سؾسٕٞ ١ُ نفٜر جٝس٧وأ٬ر   
٧٠جٖٚر جٝنأفٜحء  دحٯل٦ٟ دإ١ ػوه جٝنفٜحء ج٧٠ٝو١٬ ٬ٓف ٙحدٞر ٝٞسؿج٧  ٧ٳ ٬سٟ د٦ِ٬ح اٳ د

 ظ٬٠ًِح.
ٝـج ٬س٢حلخ ٥ـج جٝنٜ  ١٠ جٝنفٜحز اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝسأ٫ ٳ   

 سػسحض ا٩ٝ ؤ٧٠ج  ٜد٬فذ ٢لد٬ًح.

 غسن١ احملاص١ :-دـ

نفٜر سس١٧ٜ ١٠ نؾو١٬ ؤ٧ ؤٜصف ٬لح٥ٟ ٜ  ٦٢٠ٟ د٢و٬خ ٠ػؿؿ ١٠ ج٠ٝح  ؤ٧ ج٠ِٝأ    
ف د٠ٚؿجف ٢و٬د٦ٟ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح   اٳ ؤ٦٢أح ٝأ٬ك   ٫ٖ ٠نف٧ٍ ٠ح٫ٝ ٬٧ٚسل١٧٠ جٯفدحع ٧جٝؾلحث

٦ٝح نٜ  ٧ظ٧ؿ ٙح٫٢٧٢ ٙد  ج٬ٔٝف ٬ٝ٧ك ٦ٝح ـ٠ر ٠ح٬ٝر ؤ٧ نؾو٬ر ٬٧٢ِ٠أر ٧س٢س٠أ٫ دح٢س٦أحء    
ؤ٠ُح  ٥ئٳء جٝنفٜحء ٧ُؿٟ ج٧ٝي٧ع ٥ـج ظ٦ِٞح لددًح ِٝؿٟ جٝٞظ٧ء ا٩ٝ ٥ـج جٝنٜ  ١٠ ؤنأٜح   

 اٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

ح ٰٝنٜح  جٝٚح٬٢٧٢ر ٝٞنفٜحز د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝوف٪ ٢ظؿ ؤ١ ٠أح  ١٠٧ ؾٴ  ؿفجلس٢ 
٬سٴثٟ ٧اٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧٥ رجٝنفٜر ج٠ٝػؿ٧ؿذ( ٬٠٠ٞٝقجز جٝس٫ س٠سحق د٦أح  
٠٧ٴث٠س٦ح ٧ٝجَٙ ػح  جٳٙسوحؿ ٧ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٪ ١٠ ػ٬ش فؤك ج٠ٝح  ؤ٧ جِٝح١٬ٞ٠ ؤ٧ جٝنأٜ   

 .(1ر٩ُٞ ٬ٙحٟ ج٠ٝنف٧ٍ د٦ـج جٝنٜ  ٙح٢٧٢ًحجٝٚح٫٢٧٢ ؤ٧ ج٭صحف ج٠ٝسفسدر 
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 اٌفصً اٌثاني
اٌشرًط اٌمانٌنيت ًاملشاوً اٌتي تٌاجو اٌتمٌيً ًدًر 
 اٌبنٌن يف متٌيً املشاريع اٌصغرية ًاملتٌسطت يف اٌعراق 

 

املبشح األٍٚ : ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ ٚاملػانٌ اي   ٛاد٘ يٌٜٛ املػـازٜع ايصـػة٠   

 ام :ٚاملتٛضط١   ايعس

 املطًب األٍٚ : ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ َٚصادز ايتٌُٜٛ :

 ْػأ٠ ٚ طٛز ايع١ًُٝ املصسف١ٝ. -

 غسٚط ٚأضظ ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ املصازف   ايعسام. -

ــػة٠        - ــازٜع ايصـ ــٌ املػـ ــال١َٝ   يٜٛـ ــ١ ٚاإلضـ ــٛى ايتكًٝدٜـ ــسدد ايبٓـ ــباب  ـ أضـ

 ٚاملتٛضط١.

 َصادز يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام. -
٘ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام ٚاحلًٍٛ امل ٌ اي   ٛاد ٞ : املػان طًب ايجاْ

 املكرتس١ :

 املػانٌ اي   ٛاد٘ ايتٌُٜٛ. -

احلًٍٛ املكرتس١ يًُػانٌ اي   ٛاد٘ ايتٌُٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضـط١   -

   ايعسام.
ملػـسٚعات ايصـػة٠   املبشح ايجاْٞ : دٚز ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ ٚاإلضـال١َٝ   يٜٛـٌ ا  

 ٚاملتٛضط١ ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا   ايعسام :

املطًــب األٍٚ : دٚز ايبٓــٛى ايتكًٝدٜــ١   يٜٛــٌ املػــسٚعات ايصــػة٠ ٚاملتٛضــط١   

 ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا   ايعسام :

 أضايٝب يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ. -

 تٛضط١   ايعسام ٚدٚز ايبٓٛى فٝٗا.ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ يًُػازٜع ايصػة٠ ٚامل -

 بساَر اإلقساض ٚايتٌُٜٛ احلهَٛٞ   ايعسام ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا. -
املطًــب ايجــاْٞ : ايتُٜٛــٌ اإلضــالَٞ ٚأضــايٝب٘ ٚدٚز ايبٓــٛى اإلضــال١َٝ   يٜٛــٌ    

 املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا   ايعسام :

 َٞ يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠.أضايٝب ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ اإلضال -

 َعاٜة قبٍٛ يٌٜٛ املػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠ َٔ قبٌ املصازف اإلضال١َٝ. -

اإلطـــاز ايكـــاْْٛٞ يعُـــٌ املصـــازف اإلضـــال١َٝ ايداعُـــ١ يًُػـــازٜع املتٛضـــط١    -

 ٚايصػة٠   ايعسام.

ازٜع املعٛقات اي   ٛاد٘ عٌُ املصازف اإلضال١َٝ   ايعسام   إطاز دعِ املػـ  -

 املتٛضط١ ٚايصػة٠.
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 املبحث األًي
 اٌشرًط اٌمانٌنيت ًاملشاوً اٌتي تٌاجو 

 متٌيً املشاريع اٌصغرية ًاملتٌسطت يف اٌعراق.
 

 املطًب األٍٚ

 يػسٚط ايكا١ْْٝٛ َٚصادز ايتٌُٜٛ ا

 ْػأ٠ ٚ طٛز ايع١ًُٝ املصسف١ٝ.   -           
 قبٌ املصازف   ايعسام.غسٚط ٚأضظ ايتٌُٜٛ َٔ   -                 
 أضباب  سدد ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ ٚاإلضال١َٝ   -                 

   يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١.                    
 َصادز يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام.  -                 

 

 املطًب ايجاْٞ

 صػة٠ ٚاملتٛضط١ املػانٌ اي   ٛاد٘ املػازٜع اي

   ايعسام ٚاحلًٍٛ املكرتس١ 
 املػانٌ اي   ٛاد٘ ايتٌُٜٛ.  -                    
 ٍ املكرتس١ يًُػانٌ اي   ٛاد٘احلًٛ  -                    
 تٌُٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام.اي                 
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 صادر اٌتمٌيًاملطٍب األًي : اٌشرًط اٌمانٌنيت ًم
 ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ َٚصادز ايتٌُٜٛ :

ٙد  جٝؾ٧ى ٫ٖ جٝنف٧ً ٧ج٬٠٠ٝقجز جٝس٫ ٬ظخ س٧ٖف٥ح ٫ٖ جٝد٧٢ٛ ١٠ ؤظأ  س٬٧٠أ    
ج٠ٝنف٧ُحز ل٧جء ٜح٢ز و٬ٔفذ ؤٟ ٠س٧لًر ؤٟ ٜد٬فذ ٬ظخ ٢٬ُٞح د٬ح١ ٧٦ٗ٠ٟ جٝس٬٧٠  ٦ٗ٠٧أ٧ٟ  

و٬ٔفذ ١٠ ٬ٓأف جٝد٢أ٧ٛ   جٝد٢ٛ ٧ٜـٝٛ ؤ٬٠٥ر جٝس٬٧٠  ٧ؤنٜح٤ٝ ٠٧وحؿف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝ
٧و٧ًٳ ٝٞنف٧ً ٧ج٬٠٠ٝقجز جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ سإؾـ٥ح جٝد٧٢ٛ د٢ٌف جٳُسدحف ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠أ  ؤ٪  

 ٠نف٧ٍ ٠٦٠ح ٜح١ ػظ٤٠.

 َفّٗٛ ايتٌُٜٛ :

٧٥ جٝسق٬٧ؿ دح٠ٝح  ٧٥٧ ٠نس٘ ١٠ ج٠ٝح  ٧٠٧ٝس٤ ؤ٪ ؤ٬ًُس٤ ٠حًٳ ٧جٝس٬٧٠  ٢ُأؿ  اهخيّيل هغج : 
 .(1ر  ٧سٜٞٗس٦ح ٬ٗ٬ٜ٧ر جلس٠ِح٦ٝح٠ُٞحء جٳٙسوحؿ ٬ن٠  ٠وؿف جٯ٧٠ج

٧ٙؿ ظحء ٫ٖ جٝٚح٧٠ك جٳٙسوحؿ٪ "٢ُؿ٠ح سف٬ؿ ٢٠نإذ ق٬حؿذ ًحٙس٦ح جٱ٢سحظ٬أر ؤ٧ ا٢سأحض    
 ٠حؿذ ظؿ٬ؿذ ؤ٧ اُحؿذ س٬ٌ٢ٟ ؤظ٦قس٦ح ٖب٦٢ح سيَ دف٢ح٠ظًح ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ ج٢ٝحػ٬س١٬ جٝسح٬ٝس١٬ :

ٳز ٧ؤ٬أؿ٪  ػوف ظ٬٠َ ج٧ٝلحث  جٝيف٧ف٬ر ٱ٢ظحع ج٠ٝنأف٧ُحز رآ ٌبحيج يبديج :  -1
 ُح٠ٞر(.

٧سسي١٠ ٜٞٗر ٠٧وؿف جٯ٧٠ج  ٬ٗ٬ٜ٧ر جلسؾؿج٦٠ح ٧٥٧ ٠ح ٬ًٞ٘ ٬ُٞأ٤  ٌبحيج يبهيج :  -2
 دحٝس٬٧٠ .

٬٧ِفٕ ؤ٬يًح دإ٤٢ "٬ٌ٧ٗر اؿجف٬ر س٦سٟ دسػؿ٬ؿ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ٧فوؿ جٯفٙحٟ ج٧ًٞ٠ٝدأر  
 .(2ر٬ٚٞٝحٟ د٢نحً ٠ح ٫ٖ ج٢٠ٝنإذ ٝسػ٬ٚ٘ ٥ؿٕ ٠ػؿؿ ٠لدًٚح

آؾف رجٱلٴٟ( "ج٬ٌ٧ٝٗر جٝس٫ سػؿؿ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝسحػر ـجز ؤ٪ د٩٢ِ٠ ١٠٧ ٧ٌ٢٠ف 
ج٠ٝوحؿف ج٠ٝنف٧ُر ٧فوؿ ج٠ٝدحْٝ ج٧ًٞ٠ٝدر ٝس٬٧٠  ج٢ٝنأحًحز ج٠ٝدحػأر ٧س٧يأ٬غ ًف٬ٚأر     
وف٦ٖح ٧ـٝٛ ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿجٕ ٠ػؿؿذ ٠لدًٚح ٜإلحك ٠أَ ف٧ع جٱلأٴٟ ٧ٳ سسِأحفى    

.٤ِ٠ 
                                                             

 .2101ابن مل،ور : لسان العرب، اجلزء الثاين، دار ادلعار ، الطبعة التانعة،  (1)
 .027، ص0985للةر، ، بًنوت ادلؤنسة العربية للدرانات وا0زلمد بةًن عليق : القاموس اجقتماد، ط (2)
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٬٧ن٠  رجٱ٬فجؿجز ٧ج٠ٝوف٧ٖحز ٧اؿجفس٦أح(  ؤ٪ ؤ١ جٝس٬٧٠  ٧٥ ٬ٌ٧ٗر جٱؿجفذ ج٠ٝح٬ٝر 
٧جٝس٬٧٠  ٫ٖ ج٢٠ٝنأز جٳٙسوحؿ٬ر ج٦ٝحؿٖر ٝٞفدغ ٧٥ "جٝػو٧  ٩ُٞ جٯ٠أ٧ج  ٠أ١ ٠وأحؿف٥ح    

 .(1رج٠ٝؾسٞٗر ٝس٦ٗ٬ٌ٧ح ؤ٪ جلسص٠حف٥ح ٫ٖ ٠ظحٳز ٢٬ِ٠ر ٝس٬ٌِٟ ٠٬ٙر ج٢٠ٝنإذ جٝل٬ٙ٧ر ٧ج٠ٝح٬ٝر"

ي٧جدً ٢حدِر ١٠ جٝنف٬ِر ٧ٳ ٬ؾسٕٞ ١٠ ٧ٌ٢٠ف الٴ٫٠ ١ُ ٥ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ اٳ د٧يَ 
 جٱلٴ٬٠ر ٧ٝلحث  جٝػو٧  ٩ُٞ جٯ٧٠ج  ٧جلسص٠حف٥ح.

ٖحٳٙسوحؿ جٝفؤل٠ح٫ٝ ٦٬سٟ دح٧٢ٝجػ٫ ج٠ٝحؿ٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٳٙسوحؿ٬ر ل٧جء ٜح١ دًف٬ٚر 
جٝس٬٧٠  ؤٟ جٳلسص٠حف ؤٟ جٳٙسوحؿ جٯلحل٫ ٦٬ٖسٟ دح٧٢ٝجػ٫ ج٠ٝحؿ٬ر ٫ٖ اًحف يأ٧جدً نأف٬ُر   

ص٠حف ٠ص  ُؿٟ ظ٧جق جٳٙسفجى دٗحثؿذ ؤ٧ جٳلأسص٠حف دلأ٢ؿجز ٬ٓأف    ٧و٦ٗح ٝٞس٬٧٠  ؤ٧ جٳلس
٠نف٧ُر ٧٥٧ ٠ح ٢دػص٤ ٫ٖ ج٠ٝدػش جٝٚحؿٟ ٫ٖ ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز   

 .(2رجٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

١ٜ٠٬٧ سِف٤ٗ٬ ؤ٬يًح دإ٤٢ سؿد٬ف جٯ٧٠ج  جٝٴق٠ر ٬ٚٞٝحٟ دح٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ ٧ٙؿ سًأ٧ف  
ٝـ٪ ٬ِسدف ١٠ ؤٙؿٟ ٖف٧ٍ جٳٙسوحؿ اٳ ؤ١ ؿفجلس٤ ٟٝ سػى دحٳ٥س٠حٟ اٳ ٖأ٫  ٧٦ٗ٠ٟ جٝس٬٧٠  ٧ج

٦ُؿ ٙف٬خ ٢ُؿ٠ح س٧ٝؿ اػلحك ديف٧فذ ٧يَ ج٠ٝدحؿة جٝٴق٠ر ٧ج٢ٌٝف٬ر ٫ٖ جٝس٬٧٠  دِؿ صفجء 
ج٢ٌٝف٬ر جٳٙسوحؿ٬ر د٠ٗح٬٥ٟ ظؿ٬ؿذ ٧ا٠ح ؤلٗفز ٤٢ُ جٝؿفجلحز جٝسػ٬ٞ٬ٞر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظأح  ٠أ١   

ٞر جٝس٬٬ٜٕ ٧د٧ٞفذ ٧ٙؿ ػح٧  جٝدحػص١٧ ادفجق ؤ٬٠٥ر ج٬ٌ٧ٝٗر جٝس٬ٞ٬٧٠أر  ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ٝدحؿة ل٦
٧ؤصف٥ح ٫ٖ ٠ُ  ج٠ٝنف٧ٍ ٧س٧ًف٣ ٧سٗح٧ز ؿفظر ِٖح٬ٝر ًف٘ جٝس٬٧٠أ  ٧ؤلأح٬ٝد٤ اٳ ؤ٦٢أٟ    
٬ظس١٧ِ٠ ٩ُٞ جٝسِف٬ٕ ؤ٧ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسح٫ٝ : "س٬ٖ٧ف ج٠ٝدحْٝ ج٢ٝٚؿ٬ر جٝٴق٠ر ٝؿَٖ س٬٧ًف ٠نف٧ٍ 

 .(3رؾحه ؤ٧ ُحٟ"

ج٠ٝدحْٝ ج٠ٝح٬ٝر ٧٧ي٦ِح سػز سِفٕ ج٠ٝئللر دوٗر ؿجث٠ر ٠٧لأس٠فذ ٠أح    ؤ٪ سظ٬٠َ
ًفٕ ج٠ٝلح١٬٠٥ ؤ٧ ج٠ٝح١٬ٜٝ ٦ٝـ٣ ج٠ٝئللر ٧٥٧ ٠ح ٬ِفٕ دفؤك ج٠ٝح  جٳظس٠ح٫ُ ٥٧ـ٣ ٥أ٫  
ج٢ٌٝفذ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٝٞس٬٧٠  ٧جٝس٫ سفٜق ٩ُٞ سػؿ٬ؿ ؤٖي  ٠وؿف ٝٞػو٧  ُٞأ٩ جٯ٠أ٧ج  ٠أ١    

                                                             

 .200ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (1)
 .000، ص2111أمحد داود اتشعري : مقدمة   ا دارة ا نالمية، جدة، بدون دار نةر،  (2)
 .36د. حسٌن زلمد نيان : ممدر نابق، ص (3)
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٬٧  ٠َ ج٢ٌٝفذ جٝػؿ٬صر ٧جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ ٬ٜأ١٧ ٥أـج   ٠وحؿف ٠سحػر ٧ٝ٧ظ٧خ س٠حن٫ ٧٦ٗ٠ٟ جٝس٠
ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٠ظلؿًج ٝسي٤٢٠ ظ٬٠َ جٝٚفجفجز جٝس٫ سسؾـ٥ح جٱؿجفذ ج٠ٝح٬ٝر ٝظِ  جلأسؾؿجٟ جٯ٠أ٧ج    
جلسؾؿج٠ًح جٙسوحؿ٬ًح ٧ؿفجلر سٜٞٗر ج٠ٝوحؿف ج٠ٝسحػر ٧جٝفدً ٠٬ٖح د١٬ جٝٚيح٬ح ج٠ٝح٬ٝر ٧جٯ٠ُأح   

 جٯؾف٨ ٠ٞٝنف٧ٍ ٠ص  جٱ٢سحض ٧جٝسل٬٧٘.

ُُؿ ؤػؿ جٯ٢نأًر جٝفث٬لأ٬ر    ٫ٖ٧ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝػؿ٬ش ٝٞس٬٧٠  ٫ٖ جٳٙسوحؿ٬حز ج٠ِٝحوفذ 
ٝس٬٧ًف ج٨٧ٚٝ ج٢٠ٝسظر ٧٦ٖ ٬ػؿؿ ٠لحف فؤك ج٠ٝح  ٖدؿ١٧ ج٠ٝح  ؤ٧ ج٧ٝلحث  ج٢ٝٚؿ٬أر ٳ ٠٬ٜأ١   

 .(1رجٝػو٧  ٩ُٞ ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض سإ٬ٜؿًج ٩ُٞ ٧ٚ٠ٝر رج٠ٝح  ٧ٙجٟ جٯ٠ُح (

ؤظ  جٝس٬٧٠  س٠حفك ٫ٖ ٜأ  جًٝٚحُأحز لأ٧جء ٜح٢أز     ٖحٝػحظر ا٩ٝ فؤك ج٠ٝح  ١٠ 
٠ئللحز ُح٠ر ؾحور ٧ُ٧جث  ؿ٧ٝر ٫٦ٖ سػسحض ٠ٞٝح  ١٠ ؤظأ  جٝػوأ٧  ُٞأ٩ ج٠ِٝأؿجز     
٧جٝسظ٬٦قجز ١٠٧ صٟ ٧٠جٜدر جٝس٧ًف جٝو٢ح٫ُ ٧جٝسظحف٪ ٧ٜـٝٛ سلؿ٬ؿ جٝسقج٠حس٦ح ٠أ١ ؤظأ٧ف   

٠ؿجؾ٬  ٧ج٠ٝوأحف٬ٕ  ٠٧وحف٬ٕ ٬ٓ٧ف٥ح  ٬٧دفق ؿ٧ف جٝس٬٧٠  ٫ٖ س٬ٞٚ  جٝٗحف٘ د١٬ ٠لس٨٧ جٝ
جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ ٧ٚ٬ٟ د٦ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧جٝس٫ ٓحٝدًح ٠ح س١٧ٜ وأ٧ِدحز  

 .(2ر٠س٠صٞر ٫ٖ ٙٞر جٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر ٧جٝس٫ ٬ػسحظ٦ح ١٠ ؤظ  سلؿ٬ؿ ٠وحف٬ٕ ؤ٧ جٙس٢حء ٠ِؿجز

   ٧ٙد  جٝؾ٧ى ٫ٖ ؤ٬٠٥ر جٝس٬٧٠  سـ٥خ ا٩ٝ ج٠ٝوحؿف جٝس٫ ٢أ٧ؿ ؿفجلأس٦ح ٖأ٫ ٥أـج           
جٝدػش ؤٳ ٫٥٧ جٝد٧٢ٛ ٧ؿ٧ف٥ح ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش لأ٫ٞٚ٢ ٢ٌأفذ   
سحف٬ؾ٬ر ػ٧  ٢نإذ ٧س٧ًف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ج٢٠ًٝٚر جٱ٬٠٬ٞٙر جٝس٫ ٧٥ ظقء ٦٢٠أح ٬ٜ٧إٔ   
س٧ًف ٠ُ  جٝد٧٢ٛ ُدف جِٝو٧ف ١٠٧ صٟ ل٧٢يغ ؤ٬٠٥ر جٝس٬٧٠  ٧ؤنٜح  جٝس٬٧٠أ  ٧جٝنأف٧ً   

قجز جٝس٫ ٬ظخ س٧ٖف٥ح ٫ٖ جٝد٢ٛ ١٠ ؤظ  س٬٧٠  ج٠ٝنأحف٬َ دٜحٖأر ٠لأس٬٧حس٦ح    جٝٚح٬٢٧٢ر ٧ج٬٠٠ٝ
٧ِ٢ٝؿ ٧سِفض ٫ٖ ٜ  ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ 
٫ٖ ج٠ًٝٞخ جٝصح٫٢ ٧ٜـٝٛ ٠وحؿف جٝس٬٧٠  جٯؾف٨ ٬ٓف جٝد٧٢ٛ ل٧جء ٜح٢ز و٢حؿ٬٘ جٙسوأحؿ٬ر  

للحز ؤؾف٨ سل٩ِ ٝس٬٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  ؤٟ جظس٠ح٬ُر ؤٟ ٠ٌ٢٠حز ؤٟ ٠ئ
 ٫ٖ جِٝفج٘.
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 ْػأ٠ ٚ طٛز األعُاٍ املصسف١ٝ :

٫ٖ جٝٞٔحز جٯ٧ف٧د٬ر جٝػؿ٬صأر ٠نأس٘ ٠أ١ ج٠ٜٞٝأر      ٬Bankٚح  ؤ١ ؤو  ٠ٜٞر د٢ٛ  
٧جٝس٫ س٫٢ِ ؤوأًٴ رج٢٠ٝيأؿذ ؤ٧ جٝأفٕ(  ٠ٝ٧أح ٜأح١ جٝوأفج١٧ٖ        Bankoجٱ٬ًح٬ٝر دح٧ٜ٢

جٝٚف١٧ ج٧ٝل٩ً ٬دحنف١٧ ٦ٞ٠ُٟ ٫ٖ جٯ٢ٜ٠ر جِٝح٠ر ظحٝل١٬ ا٩ٝ ٢٠يؿذ  ج٠ٞٝدحفؿ١٧٬ ٫ٖ ؤ٧جؾف
  ٖٚؿ جنسٚز ٦٢٠ح  ٠٧َ س٧ًف ؤ٠ُح  ٥ـج جٝو٬ف٫ٖ  ٖب١ ٠ٜٞأر  (1رؤ٧ ًح٧ٝر ؤ٪ دح٧ٜ٢ دحٱ٬ًح٬ٝر

ؤًٞٚز ٩ُٞ جٝـ١٬ ٬دحنف ٥ـ٣ جٯ٠ُح   ؤ٪ ؤ٠ُح  جٝوأ٬فٖر   Bankierؤ٧ دح٬ٜ٢ف  (2رBankد٢ٛ 
ج٠ِٝٴز ج٠ٝؾسٞٗر ٧ٜح١ ج٢ٝحك ٫ٖ جِٝوأ٧ف ج٧ٝلأ٩ً ٬ػ٠ًأ١٧    جٝس٫ سس١٧ٜ ١٠ د٬َ ٧نفجء 

 ٢٠Bankruptيؿذ وحػخ جٝد٢ٛ اـج ٠ح ٙوف ٫ٖ ؤؿجء ٤ٞ٠ُ  ٧فد٠ح ٜح١ ٥ـج ٧٥ ؤو  ٠ٜٞأر  
ؤ٪ رسػ٬ًٟ ٢٠يؿذ جٝد٢ٛ( ؤ٧ ر٠ٗٞك(  ٫ٖ٧ جٝٞٔر جِٝفد٬ر ٖب١ ؤو  ٠ٜٞأر ٠وأفٕ ردٜلأف    

 جٝوحؿ( ٠إؾ٧ـ ١٠ جٝوفٕ ؤ٪ د٬َ ج٢ٝٚؿ دح٢ٝٚؿ.
ٝد٧٢ٛ ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٝٚح٬٢٧٢ر دإ٦٢ح ١٠ ج٠ٝئللحز جٝس٫ ١٧ٜ٬ ٦ٞ٠ُأح جٯلحلأ٫   ٧سِفٕ ج 

٧جٝـ٪ ٠حفل٤ ُحؿذ ٙد٧  ج٧ٝؿجثَ ٳلس٠ِح٦ٝح ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز ٠وف٬ٖر ٜؾوأٟ جٯ٧فج٘ جٝسظحف٬أر   
٧نفجث٦ح ٧د٦ِ٬ح ٢٠٧غ جٝٚف٧ى ٧جٝلٕٞ ٧اوؿجف جٝن٬ٜحز ٧ٙدي٦ح ٧ًفع جٝٚأف٧ى جِٝح٠أر   

د٬ر ٧ج٠ِٝحؿ١ جٝص٢٬٠ر ٬ٓ٧ف ـٝٛ ١٠ ٬ٞ٠ُحز جٳثس٠ح١ ؤ٧ ٠أح  ٧جٝؾحور ٧ج٠ٝسحظفذ دح٠ِٝٴز جٯظ٢
 .(3ر٢ه ٙح١٧٢ جٝسظحفذ ؤ٧ ٙي٩ رجِٝفٕ دحُسدحف٣ ١٠ ؤ٠ُح  جٝد٧٢ٛ(

  ازٜخ ايعًُٝات املصسف١ٝ )ايعصٛز ايكدمي١( :

ؤ١ ج٬ٞ٠ِٝحز ج٠ٝوف٬ٖر دن٦ٜٞح جٝدل٬ً ٙؿ٠٬ر ٙؿٟ جٝسحف٬ؽ ج٠ِٝف٧ٕ ٖحٝدأحد١٧٬ٞ ُفٖأ٧ج    
ح ٬ق٬ؿ ٩ُٞ ج٫ٗٝ ُحٟ ٙد  ج٬٠ٝٴؿ ٠ٜح ُف٤ٖ ؤ٬يًح ٬ٓأف٥ٟ ٠أ١ جٯ٠أٟ    ٢ٌحٟ ج٠ٝوحفٕ ٢٠ـ ٠

 .٧ج٠ٌٝح٥فجٝٚؿ٠٬ر ٜحٝٗفج٢ُر ٧جٱٓف٬٘ ٧جٝف٠٧ح١ ٧ج٧٢٦ٝؿ ٧ؤ١ جؾسٞٗز جٯنٜح  

٧ٙؿ س٬٠قز ٠٠حفلر جٯ٠ُح  ج٠ٝوف٬ٖر ٫ٖ ٥ـ٣ ج٧٦ِٝؿ جٝٚؿ٠٬أر دحفسدح٦ًأح دح٠ِٝحدأؿ    
٧دحٜٝسخ ج٠ٝٚؿلر ٠ٜح ٜح١ جٝػح  ٢ُؿ ج٢٦ٝأ٧ؿ  ج٠ٝٚؿلر ٠ٜح ٜح١ جٝػح  ٢ُؿ جٝدحد١٬٬ٞ ٧جٱٓف٬٘  
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٬ٞ٠ثًح دس٬ٌ٢ٟ ٬ٞ٠ُأحز ج٠ٝوأحفٕ    Manuٖٚؿ ظحء دحٜٝسحخ جٝٚح١٧٢ ج٢٦ٝؿ٪ جٝـ٪ ٧و٤ٗ ر٠ح٧٢( 
جٝدل٬ًر ٜإؿ٧جز جٳثس٠ح١ ٧جٝٚف٧ى ٧جٜٝٴٟ ١ُ فظح  ج٠ٝوحفٕ ٧ج٠ٝأفجد١٬ ٧ُأ١ سػؿ٬أؿ    

 جٯ٧فج٘ جٝسظحف٬ر.

ج٠ٝوحفٕ ١٠ ؤ٠ر اٝأ٩ ؤؾأف٨ ٖحٝف٠٧أح١    ٬٧ٴػٌ ج٢سٚح  جٝؾدفذ جٱ٢لح٬٢ر ٫ٖ ٠ظح  
سس٠ٞـ٧ج ٩ُٞ ٬ؿ جٱٓف٬٘ ٫ٖ ١ٖ ج٠ِٝ  ج٠ٝوف٫ٖ ١ُ٧ ًف٬٘ جٝف٠٧ح١ ج٢سٚ  ٥أـج جٝٗأ١ اٝأ٩    
٠ٌِٟ ؤ٢ػحء جِٝحٟٝ جٝٚؿ٬ٟ ٳسلحٍ ٧ٗ٢ـ٥ٟ آ٢ـجٛ ٖحٝدًح٠ٝر ردًح٠ٝر( ٠صًٴ ٧ٞٚ٢ج ٢ٌحٟ جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ر 

جػ  س٧ًف٣ ٫ٖ ـٝٛ ج٦ِٝؿ ؾأٴ   ا٩ٝ ٠وف جٝٚؿ٠٬ر ػ٬ش ٧و  ج١ٗٝ ج٠ٝوف٫ٖ ٦٬ٖح ؤٙو٩ ٠ف
جٝٚف١٬٢ جٯ٧  ٧جٝصح٫٢ ج٬٠ٝٴؿ٪  ٧د٩ٚ جٝس٬ٌ٢ٟ ج٠ٝوف٫ٖ ٙحث٠ًح ٫ٖ جٱ٠دفج٧ًف٬ر جٝف٠٧ح٬٢ر ػس٩ 
ؤٙو٩ جيًفجخ جٯ١٠ ٧جًٝٚحٍ ًف٫ٖ ج٧٠ٝجوٴز ٫ٖ ج٧٦ِٝؿ ج٠ٌٞ٠ٝأر ُٞأ٩ ٠أح ؾٞٚسأ٤     

 .(1رج٠ٝؿ٬٢حز جٝٚؿ٠٬ر ١٠ ٢ٌٟ جٳثس٠ح١

( Argentariح ٧ٚ٬ٟ د٤ ؤنؾحه ٬ل١٧٠ رجفظ٢سحف٪ ٝٚؿ ٜح١ ج٢ٌٝحٟ ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ ف٠٧
 (Tabeknoe Argenterioe)ؤ٪ سظحف جٝٗير ٧ٜح٢ز ج٠ٝوحفٕ سل٩٠  ٢٬٧Mensariلحف٪ 

٠ٜح ٜح١ دِي٦ح ٠٬حفك ج٠ِٝ  ٩ُٞ ػلحد٤ ٧دِي٦ح ٤٢٬ِ٬ جٝػ٠٧ٜر ٳلسٴٟ جٝيفجثخ ٧ٜح٢أز  
 ٧ٟٙ د٦ٞ٠ِح ٩ُٞ ٠٢ً ٙف٬خ ١٠ ج٠٢ًٝ جٝـ٪ س٠ِ  ٤٬ُٞ ٠وحفٕ ج٧٬ٟٝ.

 يعًُٝات املصسف١ٝ )ايعصٛز ايٛضط٢ ٚاحلدٜج١( :ا

ٟٝ ٬ِؿ جٝس٬ٌ٢ٟ جٳثس٠ح٫٢ ج٠ٝـ٧ٜف لحدًٚح ٧٠ظ٧ؿًج ٫ٖ ؤ٧جؾف ؤ٬حٟ جٱ٠دفج٧ًف٬ر جٝف٠٧ح٬٢ر 
دلدخ جيًفجخ جٯ٠ر ٦٬ٖح ػس٩ ٫ٖ ؤ٧جؾف جٝٚف١٧ ج٧ٝل٩ً ٢ُأؿ٠ح ؤػ٬أح جقؿ٥أحف جٝسظأحفذ     

ٟٝ ١ٜ٬ ٝؿ٦٬ٟ س٢ٌأ٬ٟ ٙأح٫٢٧٢ ٝٚيأح٬ح    ٧جٝو٢حُر ٫ٖ ا٬ًح٬ٝح ٢ٌحٟ جٝد٧٢ٛ  ـٝٛ ؤ١ جٝف٠٧ح١٬٬٢ 
جٳُس٠حؿ ٧٧لحث٤ٞ ١٠ ؤ٢٠حء سظحف٪ ٬ٙ٧ٟ ٧ٚ٢٠ٝر ٠ٜح ؤ٦٢ٟ ٟٝ ٬ِف٧ٖج سنف٬ًِح سظحف٬ًح ٠لسًٚٴ ٖإٜصف 

 .(2رج٧ٚٝجُؿ ج٠ًٝدٚر ٩ُٞ جٯ٧٠ف جٝسظحف٬ر ٝؿ٦٬ٟ ٜح٢ز ٠لس٠ؿذ ١٠ ٠ظ٧٠ُر جٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝؿ٬٢ر

دؾ٬ًٞ ٬ٓف ٠سظح٢ك ١٠ ج٠ِٝأٴز  ٝٚؿ ؤٙي٩ ج٢سنحف جٝسِح٠  ٫ٖ ٦٢ح٬ر جٝٚف١٧ ج٧ٝل٩ً 
  ػ٬أش  (3رج٠ٝوف٬ٖر ج٠ٝؾسٞٗر ج٧ٝق١ ٧ج٬ِٝحف ٧جٝظ٢ل٬ر ٫ٖ ٠فجٜق جٝسظحفذ ٧جٯل٧ج٘ دإ٧ف٧دأح 
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سؾوه ٖف٬٘ ١٠ جٯٖفجؿ ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز جٝو٬فٖر ؤ٪ ٫ٖ جٝنفٜحز ٧جٝسػٚ٘ ١٠ ٧ق٦٢ح ٧وف٫ٖ 
ه ٫ٖ جٝوأ٬فٖر  ج٧ٚ٢ٝؿ جٯظ٢د٬ر دح٧ٚ٢ٝؿ ج٬٢ً٧ٝر ؤ٧ ٠دحؿٝس٦ح دِي٦ح ددِى ٧سٗفٍ ١٠ جٝسؾو

٬ٙحٟ جٝو٬حفٖر دس٫ٚٞ ٥ـج جٝؾ٬ًٞ ١٠ ج٠ٝل٧ٜٜحز ١٠ ُٴث٦ٟ دٚوؿ ٖفق٣ ٧٧ق٤٢ ٬ٙ٧أؿ ٠٬ٙسأ٤   
ج٠ٝوف٬ٖر ٫ٖ ؿٖحسف٥ٟ ٝػلحخ ١٠ نحء ا٬ؿجٍ ؤ٧٠ج٤ٝ ٝؿ٦٬ٟ ١٠ جٝسظحف ٠َ جٳلسِؿجؿ ٝأفؿ ٥أـ٣   

ـج ج٠٬ٚٝر ٧٠ٞٝؿٍ ؤ٧ ٯ٧ج٠ف٣ ٢ُؿ جًٝٞخ ٧جلسؾؿجٟ جٝو٬حفٖر ٫ٖ ػلحخ ج٠٬ٚٝأر ج٠ِٝؿ٬٢أر ٦ٝأ   
جٝؾ٬ًٞ ١٠ ج٠ٝل٧ٜٜحز ج٧ٝق١ جٝفل٫٠ ٧ٝػؿذ ج٢ٝٚؿ جٝػ٬ٞر ؤ٧ ٧ق٦٢أح جُسدحف٬أًح ٢ُأؿ٠ح ٬أفجؿ     

 دحلس٠ِح٤ٝ سل٬٦  جٝػلحخ.

ؤ٪ ؤ١ جٝو٬ف٫ٖ ؤودغ فظًٴ ٧ٚ٬ٟ دسظحفذ ٠ؾسٕٞ ج٠ِٝٴز ؿ١٧ ؤ١ ٬سظ٢د٤ ـٝٛ ج٬ٚٝأحٟ  
ٖأ٫ دأحؿة   دحٯ٠ُح  جٝس٫ س٧ؿ ٫ٖ ٦٠٧٦ٗ٠ح ج٠ِٝحوف ؤ٠ُحًٳ ٠وف٬ٖر  ٥٧ٜـج ٜح١ جٝوأ٬ف٫ٖ  

جٯ٠ف سحظفًج ُحؿ٬ًح ٤٢ٜٝ٧ سحظف ٬د٬َ ٬٧نسف٪ دح٧ٚ٢ٝؿ دؿ  جٝسِح٠  د٬ٔف٥ح ١٠ ؤ٢أ٧جٍ جٝديأحثَ   
٧جٝلَٞ جٯؾف٨ ؿ١٧ ؤ١ ٬ِفٕ ـٝٛ دحٯ٠ُح  جٝس٫ سِسدف ػح٬ًٝح ٧ٙجٟ جٯ٠ُح  ج٠ٝوأف٬ٖر ٠أ١   

 اٙفجى ٧جٙسفجى ٧ٖسغ جٳُس٠حؿجز ٧س٫ٚٞ ج٧ٝؿجثَ ٬ٓ٧ف ـٝٛ.

٬سٟ ٓحٝدًح ٩ُٞ ؤلك ٖفؿ٬ر ٖب١ ٜص٬فًج ١٠ جٝدٞؿج١ ؤلأك  ٠٧َ ؤ١ ج٠ِٝ  ج٠ٝوف٫ٖ ٜح١ 
٠وحفٕ ُح٠ر ؤ٠ح ٝسل٬٦  ج٬ٞ٠ِٝحز جٝسظحف٬ر ؤ٧ ٝؾؿ٠ر جٝػ٠٧ٜأر  ٧ؤٙأؿٟ ٠وأف٫ٖ ؤ٢نأت     

٧جٝـ٪ ٟٝ ١ٜ٬ ٠وفًٖح دح٩٢ِ٠ٝ جٝػأؿ٬ش   1157ُحٟ  ٠The Bank of Veniceوفٕ ٬٢٬ٖلح 
 .(1رد  ٧٥ ٠ظفؿ ٠ٜسخ ٝٞسِح٠  ٠َ جٝؿ١٬ جِٝحٟ

ؽ ا٩ٝ ا٢نحء ٠ح ٬ل٩٠ دحٝظدح  ج٢ٝٚؿ٬ر ٫ٖ جٝٞٔر جٱ٬ًح٬ٝر ٫ٖ ٧ٖٞف٢لح ُأحٟ  ٬٧ن٬ف جٝسحف٬
ٜح٢ز ٢٦٠ر جٝو٬ف٫ٖ سؿجف ٫ٖ دفن٢٧ٞر  ٫ٖ٧1394 جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝؿ١ جٱ٬ًح٬ٝر ٫ٖ٧ ُحٟ  1336

٧ٜح٢ز سؾيَ ٝس٬ٌ٢ٟ ١٬ِ٠ ٢٠٬َ د٧٠ظد٤ سظحف جٯظأ٧جؼ   ١٠Dropers ظح٢خ سظحف جٯظ٧جؼ 
 .(2ر٢ًح ٜح٬ًٖح١٠ ٠دحنفس٦ح ػس٩ ٧ٞ٠ِ٬ج سإ٬٠

ؤ٢نت ؤ٧  ٠وفٕ ُحٟ ٫ٖ دفن٢٧ٞر ٧جلسؾؿٟ ٝسدحؿ  ج٧ٚ٢ٝؿ ٧جلأسٴٟ   ٫ٖ٧1401 ُحٟ 
 ج٧ٝؿجثَ ٧ؾوٟ جٯ٧فج٘ جٝسظحف٬ر ٧٠ٞٝج١٬٢ً ٧جٯظح٢خ ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء.
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ؤ٢نأت د٢أٛ ج٠لأسفؿجٟ     1609ؤ٢نت ٠وفٕ ٫ٖ ظ٧٢ج  ٫ٖ٧ ُأحٟ   ٫ٖ٧1407 ُحٟ 
٘ دحٝسِح٠  دح٧ٝؿجثَ ج٢ٝٚؿ٬ر ٧دأإ٧ج٠ف جٝلأػخ   ٧٠ٝجظ٦ر ػحظحز سظحف ج٠ٝؿ٢٬ر ٧ؾحور ٠٬ٖح ٬سِٞ

 .(1رجٝس٫ سِسدف جٯو  ٠ٝح ٬ِفٕ ػح٬ًٝح رجٝن٬ٛ(
٥ـج ١٠٧ جٝظؿ٬ف دحٝـٜف ؤ١ ج٠ٝوحفٕ جٱؿجف٬ر جِٝح٠ٞر ػح٬ًٝح س٢٧ٜز د٦٠ٌِ٠ح ٩ُٞ ٠٢ً 

 Londonد٢ٛ ج٠لسفؿجٟ ؤ٠ح ٫ٖ ا٢ظٞسفج ٖب١ ٬ٞ٠ُحز جٝو٬فٖر سفظَ ا٩ٝ سظحف ـ٥أخ ٢ٝأؿ١   

Gold Smiks ش ٜح٧٢ج ٬سل١٧٠ٞ ؤ٧٠ج  قدحث٦٢ٟ ٬٧ل٦٢٧٠ٟٞ ٠ٚحد٦ٞح ا٬وأحٳز سنأ٦ؿ ُٞأ٩    ػ٬
جلسٴ٦٠ٟ ٝسٞٛ جٯ٧٠ج   ٥٧ـ٣ جٱ٬وحٳز ؤؾـز ٠َ جٝق١٠ سسػ٧  ا٩ٝ ؤ٧ج٠ف ٝػح٦ٞ٠أح سفٖأَ   
جٯ٧٠ج  د٧٠ظد٦ح ٢ُؿ سٚؿ٦٠٬ح ا٩ٝ جٝوحٓر ػس٩ ؤ٤٢ ١ٜ٠٬ جُسدحف ا٬وح  جٝوحٓر ٥أ٧ جٯوأ    

 ( ج٠ِٝف٧ٖر ػح٬ًٝح.٠ِٞٝBank Noteٞر ج٧ٝف٬ٙر رجٝد٧٢ٜ٢ز 
٧ٝٚؿ س٩ٚٞ جٝوحٓر وِٗر ٧ٙذ ؤ٠حٟ ػٜٟ نحفٛ جٝصح٫٢ ػ٬ش ٜح٧٢ج ٦ِ٬ؿ١٧ دحٯ٧٠ج  جٝس٫ 
٬سل٦٢٧٠ٞح ا٩ٝ جٝؾقج٢ر جِٝح٠ر ٝٞػٌٗ ٖٚحٟ ج٠ٝٞٛ نحف  دبٓٴ٦ٙح ٧فٖى ؤ١ ٬ؿَٖ ٯ٪ ٦٢٠ٟ ٠٠أح  

وأفٕ  ٜح١ لددًح ٫ٖ ؿ٠حف٥ٟ ٧٥٧ ٠ح ؿ٩ُ ا٩ٝ س١٬٧ٜ ج٠ٝوحفٕ جٝؾحور ٧اٝأ٩ سإلأ٬ك ٠  
 .(2ر1694ُحٟ  (Bank of England)ا٢ظٞسفج 

٥٧ٜـج ٜح٢ز جٝص٧فذ جٝسظحف٬ر ٫ٖ جٝٚف١ جٝلحؿك ُنف ٧جٝلحدَ ُنف ٧جٝس٫ ٢سظز ُأ١  
جٜسنحٕ ؤ٠ف٬ٜح ٧جًٝف٘ جٝدػف٬ر جٯؾف٨ ٠ٚؿ٠ر ٝٞص٧فذ جٝو٢ح٬ُر جٝس٫ ػؿصز ٠٬ٖأح دِأؿ ٖأ٫    

ٝؾحفظ٬ر ٧جقؿ٬حؿ ا٢سحض جٝصأف٧ذ  ا٢ظٞسفج ٧ٙؿ ٢سط ١ُ ٥ـ٣ جٝص٧فذ ٧جٝس٧لَ ٫ٖ جٝسظحفذ جٝؿجؾ٬ٞر ٧ج
٧ٙؿ ٜح١ ٬ص٬ف١ ا٩ٝ ؿؾ٧  ُوف ظؿ٬ؿ ٫ٖ ٢ٌحٟ ج٠ِٝ  ج٠ٝوف٫ٖ جٝـ٪ ٬ِٜك جٳُس٠حؿ ج٠ٝسقج٬ؿ 
٢ٞٝحك ٫ٖ ٝٛ دٞؿ ٩ُٞ جٝدٞؿ ج٭ؾف ٫ٖ سق٬٧ؿ٥ٟ دح٢٠ٝسظحز ؤ٧ ج٧٠ٝجؿ ٥٧حسح١ جٝص٧فج١ جٝسظحف٬أر  

٩ٝ جٝد٧٢ٛ جٜٝد٬فذ ٧ج٠ٝئللأحز  ٧جٝو٢ح٬ُر جػسحظًح ا٩ٝ فئ٧ك ؤ٧٠ج  ًحثٞر ٳ سلس٬ًَ سٚؿ٦٠٬ح ا
دنٜ  نفٜحز ٠لح٠٥ر ٬٧ٙ٧ر ٧ـجز ٖف٧ٍ ٫ٖ ٠ؾسٕٞ جٝدٞؿج١ ٠٠ح ظِ  ٬ٞ٠ُحز جٝد٧٢ٛ سسظح٧ق 
ؿ٧ف جٳثس٠ح١ جٝٚو٬ف جٯظ  ا٩ٝ جٳثس٠ح١ ج٠ٝس٧لً ج٬٧ًٝ  جٯظ  ٠ٜح ؿُز جٝػحظر ا٩ٝ ٧٦ٌف 

                                                             

 .28د. غريب اجلمال : ممدر نابق، ص (1)
 .22، ص2119ادللتقو العلمي دلركز صاحل كامد ا: نالمي أغسطس  (2)
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ظح٢أخ جٝد٢أ٧ٛ   د٧٢ٛ ٠سؾوور ٜحٝد٧٢ٛ جٝو٢ح٬ُر ٧جِٝٚحف٬ر ٧جٝقفج٬ُر ٥٧ٜـج ٦ٌفز اٝأ٩  
 .(1رجٝسظحف٬ر د٧٢ٛ ٠سؾوور

 األعُاٍ املصسف١ٝ   ظٌ احلطاز٠ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ :

٧اـج ؤ٢٬ٚٝح ٢ٌفذ ٩ُٞ ج٢ٝنحً ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ ٌ  جٝػيحفذ جِٝفد٬ر جٱلٴ٬٠ر ٖب٢٢ح ٢ظأؿ  
ؤ١ جٝسِح٠  د١٬ ج٢ٝحك لحف ا٩ٝ ٧٠جَٙ ٠سٚؿ٠ر س٧ٗ٘ ٠ح ٜح١ ٤٬ُٞ جٝف٠٧ح١ ٫ٖ ٠فجػ٦ٟٞ ج٠ٝسٚؿ٠ر 

  ل٧ًٚ جٱ٠دفج٧ًف٬ر جٝف٠٧ح٬٢ر جٝٔفد٬ر ٖٚؿ ٜح٢ز ٠ٜر ٫ٖ ٌ  جٝظح٬ٞ٥أر ٠ٜح٢أًح ٝٞسِح٠أ     ٙد
جٝدؿجث٫ ٫ٖ ٠ظح  ا٬ؿجٍ جٯ٧٠ج  ٧جلسص٠حف٥ح ٖٜح١ ؤوػحخ جٯ٧٠ج  ٧٬ؿ٦٢٧ُح ٢ُؿ ١٠ ٬ِأفٕ  
دحٯ٠ح٢ر ٧ج٧ٖٝحء  ٧ٜح١ ج٢ٝد٫ و٩ٞ جهلل ٤٬ُٞ ٧لٟٞ ٧ٙد  ج٢ٝد٧ذ ٠ن٧٦فًج دحٯ٠ح٢ر د١٬ ج٢ٝحك ٧ٝـج 

١ ٠ػ  ٧ؿجثَ ج٢ٝحك ػس٩ ٥ظفس٤ ػ٬ش ؤ٧ٜ  د٦ح ر٫ُٞ د١ ؤد٫ ًحٝأخ ( ٜأفٟ جهلل ٧ظ٦أ٤    ٜح
 .(2ر٬ٝس٩ٝ٧ فؿ٥ح ا٩ٝ ؤوػحد٦ح

٧ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٳلسص٠حف جٯ٧٠ج  ٖب١ ج١٬٬ٜ٠ٝ ُف٧ٖج ًف١٬ٚ٬ ٝٴلأسص٠حف جٯ٧  اًُأحء   
 .٠يحفدر ٩ُٞ ػور ١٠ جٝفدغ ٧جٝصح٫٢ ًف٬ٚر جٱٙفجى دحٝفدح جٝـ٪ ٜح١ نحثِح دحٝظح٬ٞ٥ر

٧ٜح٢ز ٧ٝؿجثَ سػٌٗ ؤوًٴ ؿ١٧ ؤ١ ٬سوفٕ د٦ح جٯ١٬٠ ٦٬ُٞح  اٳ ٠ح جٙسفيأ٤ ػ٬أش   
 ٜح٢ز سٚؿٟ ٜٚفى ٬سوفٕ د٤ ٬٧ٞسقٟ دفؿ٣ دِؿ ٠ؿذ ١٠ جٝق١٠ ا٩ٝ وحػد٤.

دحٱيحٖر ا٩ٝ ـٝٛ ٖب١ جِٝفخ ُف٧ٖج دحٝسِح٠  دح٠ِٝٴز ٦ٌ٧فز د٦٢٬ٟ ًحثٗر سسِح٠أ   
٧جٝسد١٬٬" ؤ١ جٝل٢ؿ١٬٬ جنس٦ف٧ج دػلأ١ ج٬ٚٝأحٟ   دحٝوفٕ  ػ٬ش ٬ـٜف جٝظحػٌ ٫ٖ ٜسحد٤ "جٝد٬ح١ 

 .(3ر٩ُٞ ج٠ٝح  ٧سؿد٬ف٣ ػس٩ ٳ ٢ف٨ دحٝدوفذ و٬ف٬ًٖح اٳ ٧وحػخ ٬ٜل٤ رل٢ؿ٪(

د  ُف٧ٖج سػ٬٧  ج٧ٚ٢ٝؿ ا٩ٝ ؤ٧فج٘ ٧دحِٜٝك ٬ٖف٧٪ ؤ١ جد١ ُدحك رفي٫ جهلل ٠٦٢ُح( 
ٝقد٬ف ٬إؾـ ١٠ ٙأ٧ٟ  ٜح١ ٬إؾـ ج٧ٝف٘ د٠ٜر ٩ُٞ ؤ١ ٬ٜسخ د٦ح ا٩ٝ ج٧ٜٖٝر ٠ٜح ٜح١ ُدؿ جهلل د١ ج

 .(4رؿفج٥ٟ د٠ٜر صٟ ٬ٜسخ ا٩ٝ ؤؾ٤٬ ٠وِخ د٫٢ جٝقد٬ف دحِٝفج٘ ٬ٖإؾـ١٧ ٤٢٠

                                                             

 .248، ص0983علو البارودي : العقود وعمليات البلوت التجارية،  (1)
 .485، ص0، ط0955السًنة اللبوية : عبد ا  بن هةاع احلمًني، القسو اتول، القاهرة،  (2)
 .244، ص0أمحد أمٌن : ضو ا نالع، ج (3)
 .321، القاهرة، ص3، ط2ادلاىن : عبد ا  قدمة ادلقدني، ج (4)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-126- 

 

٧ٜح٢ز ُحؿذ لػخ جٝو٧ٜٛ ٩ُٞ جٝو٬حفٖر ٝسإؿ٬ر ج٠ٝؿ٧ُٖحز ٬ؿٳ١ ُٞأ٩ ؤ١ جٝأؿَٖ   
ج٢ٝٚؿ٪ ُحؿذ ٠ِف٧ٖر ٠٧ٚد٧ٝر ٩ُٞ ج٢ًٝح٘ جٝنؾو٫ ٧جٝسظحف٪ ٜأـٝٛ ػسأ٩ ٜأح١ جلأس٠ِح      

٫ٖ ٠ؿ٢٬ر جٝدوفذ ؤ٠فًج نحثًِح ٦ٝ٧ح ٧ٙجُؿ ٧ؤو٧  ٠ِف٧ٖأر ٠أ١   جٝو٧ٜٛ ٰٝٓفجى جٝسظحف٬ر 
  ٧ؤودغ ٧ظ٧ؿ جٝوفجٕ ٳ ٩٢ٓ ٫ٖ ل٧٘ جٝدوفذ ػسأ٩ ُأحٟ   (1رػ٬ش ًف٬ٚر جٝؾسٟ ٧جٝن٧٦ؿ

1010.ٟ 

٥٧ٜـج ٢ظؿ ؤ١ جِٝفخ ٧ج٠ٝل١٬٠ٞ ٬ٜٔف٥ٟ ١٠ جٝن٧ِخ ٙؿ ُف٧ٖج ؤ٠ٌ٢ر جٝوفٕ دنٜ  
حلخ ٧ػحظحس٦ٟ جٝيف٧ف٬ر  ٧ٝأـج ٖب٦٢أح   ؤ٧ دأؾف ١ٜٝ٧ سٞٛ ج٠ِٝفٖر ٫٥ دٴ نٛ ٫ٖ ػؿ٧ؿ سس٢

ٜح٢ز ٠سٗٚر ٠َ ف٧ع جِٝوف جٝـ٪ ٜح٧٢ج ٬ِ٬ن٤٢٧ ٧ٳ ؤؿ  ٩ُٞ ـٝٛ ا٩ٝ ؤ١ ١٠ ٬فظَ ا٩ٝ ٜسخ 
ج٤ٚٗٝ جٱلٴ٫٠ ٬ظؿ٥ح قجؾفذ دحٝسػ٬ٞ  ٧جٝسإ٬٥  ٜٝص٬ف ١٠ ج٧ٚٝجُؿ ٧ج٢ٌٟٝ جٝسظحف٬ر ٧ج٠ٝوأف٬ٖر  

٧ٚ٢ؿ ٖٟٞ ٧ٞٗٔ٬ج ؤؿجذ ١٠ ؤؿ٧جز ٦ٞٚ٢ح ١٠ ١٠٧ د١٬ سٞٛ ج٠ٝلحث  جٝس٫ ٳ ٩٢ٓ د٦ح ج٦ٚٗٝحء ٠لحث  جٝ
٠ٜح١ ٭ؾف ٧٥٧ ٠ح ٬ِفٕ دحٝلٗسظر ؤ٧ ج٠ٜٝد٬حٝر ٧ؤو٦ٞح ُٚؿ جٝوفٕ جٝـ٪ ُف٣٧ٖ دإ٤٢ ٠دحؿٝر 
جٳثس٠ح١ دِي٦ح ددِى ؤ٪ د٬َ ج٧ٚ٢ٝؿ دص١٠ ٧ٟٝ ٬نسف٧ًج ٝـٝٛ ٠ٞٛ جٝص١٠ ٢ُؿ جِٝٚؿ ٧د٦ـج ٬سٗ٘ 

 جٝوف٬ٖر جٝػؿ٬صر. سِف٦ٗ٬ٟ ٝـٝٛ جِٝٚؿ ٠َ ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٤٢٠ ٫ٖ ج٠ِٝح٠ٴز

٧ؾٴ  ل٧٢جز جٝػٜٟ جِٝص٠ح٫٢ ؤودػز جٝو٬فٖر جٝسظحف٬ر ُح٠ًٴ ٥ح٠أًح ٖأ٫ جٝسظأحفذ    
جٝؾحفظ٬ر ٧دِؿ جػسٴ  دٔؿجؿ ١٠ ٙد  دف٬ًح٬٢ح ؤودػز ٢٠٬٥ر ج٠ٝوحفٕ جٝدف٬ًح٬٢ر وٗر ٓح٬ٝر 

١ ٫ٖ ٠أ٢غ  ٫ٖ ج٬ٞ٠ِٝر ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٢ٝٚؿ٬ر ٧ٜح٢ز ٢٥حٝٛ ُؿذ ٠ػح٧ٳز ١٠ ٙد  ٧ٜٴء ج٢ٝٚؿ جٝس٬ٞٚؿ٬٬
 دِى جٳثس٠ح١ ًٝٞٚحُحز جٯؾف٨ ٠ػ٬ًٞح ٧سٚؿ٬ٟ ٖفه جثس٠ح٬٢ر ٠ػؿ٧ؿذ.

ٝـج ٙففز جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٧دبنفجٕ ٠دحنف ١٠ ج٠ٝٞٛ ٓحق٪ ٠ٞأٛ جِٝأفج٘ ا٢نأحء    
٠وحفٕ جٝٔفى ٦٢٠ح س٬ٖ٧ف جٳثس٠ح١ ج٠ٝوف٫ٖ ًٝٞٚحُحز ج٠ٝؾسٞٗر ١٠ جٳٙسوحؿ ٧سٟ سإلأ٬ك  

اٝأ٩ ٠وأف١٬ٖ ٠٥أح     ٧1940جٝـ٪ ج٢ٚلأٟ ُأحٟ    1936ج٠ٝوفٕ جٝقفج٫ُ جٝو٢ح٫ُ ُحٟ 
ج٠ٝوفٕ جٝقفج٫ُ ٧ج٠ٝوفٕ جٝو٢ح٫ُ ٧ٙح٠ز جٝػ٠٧ٜر آ٢ـجٛ دسٚؿ٬ٟ ؿُٟ ٠ٞٝوأف١٬٬ٖ ٠أ١   

 .(2رؾٴ  ق٬حؿذ فؤل٠ح٦ٝح

                                                             

 .397، بًنوت، ص0الل،و ا نالمية : ملةؤها وتطورها، ط (1)
 .72لعزاوي : العراق بٌن احتاللٌن، ممدر نابق، صعباس ا (2)
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ؤللز جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ر٠وفٕ جٝفجٖأؿ١٬"( ٬ٜٝأ١٧ ج٠ٝوأفٕ     ٫ٖ٧1941 ُحٟ 
ٟ سإل٬ك ج٠ٝوفٕ جٝأ٫٢ً٧  س 1947جٝسظحف٪ جٝفث٬ل٫ ٠َ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ  ٫ٖ٧ ُحٟ 

جِٝفج٫ٙ ٬ٝودغ ٧٥ د٢ٛ جٝػ٠٧ٜر ٧ٚ٬ٟٝ د٦٠حٟ ًدَ ٧جلسدؿج  ج٠ِٝٞر دِؿ ٠ح ٜح١ جِٝفج٘ ٙؿ ؤلك 
٫ٖ ٦ُؿ ج٠ٝٞٛ ٬ٖو  جٯ٧  ٫ٖ ٢ٝؿ١ ٠ح ؤًٞ٘ ٬ُٞأ٤ ر٠ظٞأك ٠ُٞأر جِٝأفج٘(      1931ُحٟ 

 ً ح٬٢أر  ٯٓفجى اوؿجف ٠ُٞر ُفج٬ٙر ١٧ٜٝ جِٝفج٘ ٜح١ ٬لسؾؿٟ ػس٩ ـٝٛ جٝػ١٬ ج٠ِٝٞأر جٝدف٬
د٧٠ظخ رج٢ٌٝحٟ ج٢ٝٚؿ٪ ج٢٦ٝؿ٪( ج٠ٝؿجف ١٠ ٙد  جٝدف٬ًح١٬٬٢ ٧د٧٠ظد٤ فدًز ج٠ِٝٞأر جِٝفج٬ٙأر   

سأٟ سإلأ٬ك    1948  ٧ٖأ٫ ُأحٟ   (1ر1949دحٝدحف١ جٱلسف٫٢٬ٝ ا٩ٝ ؤ١ ج٫ٔٝ ٥ـج ج٠ٝظٞك ُحٟ 
ج٠ٝوفٕ جِٝٚحف٪ ٝٗفى سػ٬٧  نفجء جٝؿ٧ٳف ١٠ ٙد  جٯٖأفجؿ ٧سإلأك دِأؿ٥ح ٠وأفٕ     

٧سِؿؿز سٞٛ ج٠ٝوحفٕ ٢س٬ظر ٝس٧لأَ   ٧1956ج٠ٝوفٕ جٝسِح٫٢٧ ُحٟ  1951جٝف١٧٥ ٫ٖ ُحٟ 
ج٠ٝظحٳز جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ٧ ٢ٗك جِٝحٟ ؤودغ ج٠ٝوفٕ ج٫٢ً٧ٝ جِٝفج٫ٙ ٧٥ جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪   
جِٝفج٫ٙ ٧ن٠ٞز ٠لث٬ٝ٧حس٤ اوؿجف ٧اؿجفذ ج٠ِٝٞر ٧جٝفٙحدأر ُٞأ٩ ٠ِأح٠ٴز ج٢ٝٚأؿ جٯظ٢دأ٫      

 ذ جٝٚف٧ى ٬ٓ٧ف٥ح.٧جٱنفجٕ ٧جٝفٙحدر ٩ُٞ جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ ٧اؿجف

جلسدؿٝز ػحٝأر   1958س٧٠ق  ٧14دِؿ ٬ٙحٟ ٢ٌحٟ جٝظ٧٦٠ف٬ر ؤصف ص٧فذ  ٫ٖ٧1959 ُحٟ 
س٠أ٧ق   14فدً جٝؿ٢٬حف جِٝفج٫ٙ دحٝدح١٧ جٱلسف٫٢٬ٝ دحٝفدً دحٝؿ٧ٳف ٧دِؿ ل٧٢جز ٧دحٝسػؿ٬ؿ ٫ٖ 

 ؿ٧ٳف 318سٟ سإ٬٠ٟ ظ٬٠َ ج٠ٝوحفٕ ٧نفٜحز جٝسإ١٬٠ ٧ؤودغ جٝؿ٢٬حف جِٝفج٫ٙ ٬ِأحؿ    1964
 .(2رٝٞؿ٢٬حف ج٧ٝجػؿ

سإٕٝ جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ ١٠ ُؿؿ ١٠ ج٠ٝوحفٕ اٝأ٩ ظح٢أخ جٝد٢أٛ     ٫ٖ٧1987 ُحٟ 
٧ٙأؿ   –ج٠ٝوحفٕ جِٝٚحف٬ر  –ج٠ٝوف٫ٖ جٝقفج٫ُ  -ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٥ٟ ر٠وفٕ جٝفجٖؿ١٬ 

 ج٢يٟ ا٦٬ٟٝ ٠وف٫ٖ جٝفن٬ؿ ٧دٔؿجؿ دِؿ سإل٬ل٦ح ٠٬ٖح دِؿ.

                                                             

 .48د. بانو زلمد صاحل : القانون التجاري، ممدر نابق، ص (1)
 .004اثيد اجلومرد وفواز جاد ا  نايف : ممدر نابق، ص (2)
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ا٬فج١ ٧جٜٝٞٗر جِٝح٬ٝر ٝسٞأٛ جٝػأفخ   ٫ٖ٧ ؾيٟ جٝػفخ جٝس٫ ٜح١ جِٝفج٘ ٬ؾي٥٧ح ٠َ 
ؿ٧ٳف ٝٞؿ٢٬حف ٬ٝسفجظَ دلفُر ٬ٝودغ  312% ١٠ ٠٬ٙر جٝؿ٢٬حف ا٩ٝ سفجظ٤ِ ا٩ٝ 5ؤؿ٨ سؾ٬ٗى 

 .(1ر1989ؿ٧ٳف ٝٞؿ٢٬حف ج٧ٝجػؿ ٫ٖ ؤ٧جؾف ل٢ر  118

٧ٓفى ٧ُٚدحز ؤ٬٠٥أر   ٧1990ٙؿ ؤؿز ػفخ جٝؾ٬ٞط جٝصح٬٢ر دِؿ جػسٴ  ج٬٧ٜٝز ُحٟ 
سؿ٧٥ف ٜد٬ف ٫ٖ جًٝٚحٍ ج٠ِٝف٫ٖ جِٝفج٫ٙ ٬ٝودغ جٝؿ٢٬حف جِٝفجٙأ٫   ٧ػوحف جٙسوحؿ٪ ؾح٢٘ ا٩ٝ

ٳ ٨٧ٚ٬ ُ  ج٧ٙ٧ٕٝ د٧ظ٤ جٳفسٗحٍ جٝف٬٥خ ٠٬ٚٝر جٝؿ٧ٳف ٬ٝودغ جٝأؿ٧ٳف ج٧ٝجػأؿ ٬لأح٧٪    
 .(2ر1995ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٫ٖ ٦٢ح٬ر ُحٟ  3000

ر ٧ٙؿ ػح٧ٝز جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙر ٦٢ح٬ر ُٚؿ جٝسل٢٬ِحز ا٩ٝ سٚؿ٬ٟ دِى جٝسل٬٦ٴز ج٠ٝوف٬ٖ
ٰٝنؾحه ٧ج٧٠ٝج١٬٢ً جٝفجٓد١٬ دب٢نحء ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ٜح٢ز ؤٓٞأخ سٞأٛ   
ج٠ٝػح٧ٳز سؿ٧ف ٫ٖ ٖٞٛ سٚؿ٬ٟ آٳز ٠٧ِؿجز و٢ح٬ُر ٧قفج٬ُر دإلِحف ٠ؿ٠٧ُر ٠٧ؾٗير ٧ٟٝ 
٢٬لػخ ـٝٛ دو٧فذ ٧جيػر ا٩ٝ جًٝٚحٍ ج٠ٝوف٫ٖ ٧جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ دلدخ ػحظأر جٝؿ٧ٝأر   

جٝف٧جسخ ٠٧ٗفؿجز جٝدًحٙر جٝس٬٢٬٧٠ر ٠٧ػؿ٧ؿ٬ر ا٠ٜح٬٢أر د٬أَ جٝدسأف٧      آ٢ـجٛ ا٩ٝ ج٢ٝٚؿ ٧سإ١٬٠
جٯ١٠ ؾٴ  ٢ٌحٟ رج٢ًٝٗ ٠ٚحد  جٝٔـجء( جٝـ٪ ٧يِس٤ جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٝس٬ٚأؿ جٝػ٠٧ٜأر د٬٠ٜأحز    
٠ػؿ٧ؿذ ١ٜ٠٬ ٤ٝ د٦ِ٬ح ١٠ جٝدسف٧  ٧دإلِحف ٜح٢ز ٢٠ؾٗير ٢لد٬ًح ػ٬أش ٝأٟ ٬سظأح٧ق لأِف     

  ٧دِؿ جػسٴ  جِٝفج٘ ٠أح  2003ؤػل١ ػحٳس٤ ٙد  ٠حفك  ؿ٧ٳف ٫ٖ 20جٝدف٬٠  جٝؾحٟ ج٧ٝجػؿ 
ؤوؿفز لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسر ٫ٖ لأدس٠دف   2003ٙد  ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٫ٖ ٬٢لح١ 

 .(3رٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ 2003

٧جٝـ٪ سإللز د٧٠ظد٤ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝوحفٕ جٝؾحور دِؿ ل١ ٙح١٧٢ ؾحه د٦ح ُأفٕ  
 ٠23وأفٕ ٦٢٠أح    47ج٠ٝوحفٕ جٝؾحوأر اٝأ٩    ػ٬ش ٧و  ُؿؿ 2004ٝل٢ر  94دٚح١٧٢ 

٠وأحفٕ ػ٬٠٧ٜأر    ٠7وفًٖح ؤظ٢د٬ًح ايحٖر اٝأ٩   ٠12وفًٖح الٴ٬٠ًح ٧ ٠12وفٖح سظحف٬ًح ٧
٢٧ٌفًج ٦ٝـج جٜٟٝ ١٠ ج٠ٝوحفٕ سٟ ا٢نحء ٠ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ رفجدًر ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙأر( ٝسفُأ٩   

                                                             

 .2111تقرير ادلركز القومي للتعبئة وا حماء لعاع  (1)
 .2112 تقرير ادلركز القومي للتعبئة وا حماء لعاع (2)
 .2113قانون ادلمار  العراقي لعاع  (3)
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جذ ٠ٝفٜأق جٝدػأ٧ش   س٬ٌ٢ٟ ج٠ٝئس٠فجز ٧ج٢ٝؿ٧جز ٧جٝػٞٚحز ج٢ٝٚحن٬ر ايأحٖر اٝأ٩ ٦٢٧ٜأح ٢أ٧    
 ٧جٝؿفجلحز ج٠ٝوف٬ٖر.

٧ل٠غ ٝٞد٧٢ٛ جٝؾحور ج٬ٚٝحٟ دإ٠ُح  جٝسػ٬٧  جٝؾحفظ٫ ٧س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ ػ٬ش ؿؾٞأز  
٠وحفٕ ؾحور د٠نحفٜر ٠َ ٠وحفٕ ؤظ٢د٬ر ٫٥ ر٠وفٕ دٔؿجؿ  ٠وأفٕ ج٢٠ٝوأ٧فذ     5

 .(1ر٧ج٠ٝوفٕ جٝسظحف٪ جِٝفج٫ٙ( –٠وفٕ ؿجف جٝلٴٟ  –٠وفٕ جٳثس٠ح١ جِٝفج٫ٙ 

٧ج٠ٝوأفٕ جٝأ٫٢ً٧ جٜٝأ٬٧س٫      (HSBC)ؤدفق جٝد٧٢ٛ جٯظ٢د٬ر ج٠ٝنحفٜر  ٧ٜح١ ١٠
 2004ٝلأ٢ر   ٠٧56وفٕ ًٙف ج٫٢ً٧ٝ ٜـٝٛ ؤظحق جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ يأ١٠ ٙأح١٧٢   

٠ٞٝوحفٕ جٯظ٢د٬ر ٬ٓف جِٝفج٬ٙر رج٠ِٝ  ؿجؾ  جِٝفج٘( ػ٬ش ؤٙؿ٠ز جٜٝص٬أف ٠أ١ ج٠ٝوأحفٕ    
ٝٗسفجز ٠ص  ر٠وفٕ د٬د٧ٞل٫  ٫ٞ٬٠ ا٬أفج١   جِٝفد٬ر ٧جِٝح٬٠ٝر ٩ُٞ ٖسغ ٖف٧ٍ ٦ٝح ٫ٖ ٧٠ُٟ ج

د٢ٛ جٳُس٠حؿ جٝٞد٢ح٫٢  ج٠ٝوفٕ جٝقفج٫ُ جٝسف٫ٜ  ج٠ٝوفٕ جٝٞد٢أح٫٢ جٝٗف٢لأ٫  ٠٧وأفٕ    
ؤ٢سف٢٧ٜسف  جٝٞد٢ح٫٢  ٠٧وفٕ جٝدػف ج٠ٝس٧لً  ٢٬٧سٛ لسح٢ؿف ظحفؿف جٝدف٬ًأح٫٢  ٠٧وأفٕ   

 .(2رٝد٢ح١ ٧ج٦٠ٝظف

سظأحف٪( ٝٞد٢أ٧ٛ ٧دأ١٬ جٝوأ٢ٕ     ٧ؤ١ ٥ـ٣ جٝسِؿؿ٬ر س٧٢ُز د١٬ جٝو٢ٕ جٝس٬ٞٚؿ٪ رجٝ
جٱلٴ٫٠ ٧جٝس٫ سِسدف ػحٝر وػ٬ر ٫ٖ ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ جِٝأفج٘    
٧س٬٧ًف ٠ُ  ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جٝؾحور ١٠ ؾٴ  ٜلخ جٝؾدفذ ج٠ٝوف٬ٖر جٝس٫ ٧و  ا٦٬ٝأح  

٠فسدًأر  جِٝحٟٝ ايحٖر ا٩ٝ ؿؾ٧  فئ٧ك جٯ٧٠ج  جٯظ٢د٬ر ٠ٜلح٥ٟ ٫ٖ سفن٬٘ جٝػفٜر ج٠ٝح٬ٝر جٝ
دحٱٙفجى ٧جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف سٞد٬ر ٝػحظر جِٝفج٘ ١٠ ج٠ٝئللحز ج٠ٝوف٬ٖر ٝس٬ًٔر ٠لأحػس٤  

ؤٕٝ ٧٠ج١ً د٠٢٬ح ٢ظأؿ   46جٝظٔفج٬ٖر ػ٬ش ؤ٦ٌفز ؿفجلر ٠سؾوور ؤ١ ٢٥حٝٛ ٠وفًٖح ٜٝ  
 ؤٕٝ ٧٠ج١ً. 10ؤ١ جٜٝصحٖر ج٬ِ٠ٝحف٬ر جِٝح٬٠ٝر ٫٥ ٠وفٕ ٜٝ  

٩ُٞ اؿؾح  ج٢ٌٟٝ ج٠ٝوف٬ٖر جٳٖفجي٬ر ُٞأ٩  ٧ٙؿ ؤٙؿ٠ز ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جٝؾحور 
٧ر٬٠لسف ٬٧٬٢سٟ جِٝح٫٠ٝ( ٝي٠ح١ لأف٬ر   (Soft)٧ (Orint)٢٧ٌحٟ  (Banks)٦ٞ٠ُح ٠ص  ٢ٌحٟ 

                                                             

 .08/6/2106تقرير رابطة ادلمار  العراقية موقع الرابطة علو ا نرتنت  (1)
 .08/6/2106موقع رابطة ادلمار  العراقية كد ا نرتنت  (2)
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ٝسل٬٧ر جٝوأ٧ٜٛ ٠٬ٖأح    ACHجٝسػ٬٧  ١٠ جٝٗفو٢ر جِٝح٬٠ٝر ٜـٝٛ ٢ٌحٟ ج٠ٝٚحور جٱٜٝسف٬٢٧ر 
 د٦٢٬ح ٧جٝـ٪ ٜح١ دؿ٬  ٢ٌٞٝحٟ جٝدؿجث٫ جٝٚؿ٬ٟ.

 املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام :أ١ُٖٝ يٌٜٛ 

ؤ١ جٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ؤ٬٠٥ر ٜد٬فذ ٠ٝأح س٠صٞأ٤ سٞأٛ     
ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؤ٬٠٥ر دحٝٔر ٫ٖ د٢حء جٳٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ ٧س٬ٌ٧ٕ ج٠ِٝحٝر جٯ٠ف جٝـ٪ ؤ٧ظخ ُٞأ٩  

٬أر جٳٙسوأحؿ جٝأ٫٢ً٧    جٝػ٠٧ٜر ٧ج٠ٝوحفٕ س٧ظ٤٬ جٝس٬٧٠  ٢ػ٧ ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ لد٬  س٠٢
٧س٬ٞٚ  ٢لدر جٝدًحٝر ٫ٖ و٧ٕٗ جٯ٬ؿ٪ جِٝح٠ٞر  ٖٚؿ ؤنحفز ٢سحثط ٠لغ ؤظفز ٧قجفذ جٝسؾ٬ًً 
٧جٝسِح١٧ جٱ٠٢حث٫ دحٝسِح١٧ ٠َ ٧قجفذ ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر ا٩ٝ ؤ١ ٠ِؿ  جٝدًحٝأر ٖأ٫   

ف٨            ٠٬ٖأح سنأ٬ف سٚأؿ٬فجز ؤؾأ     2005% ١٠ ٠ظ٧٠ٍ جٯ٬ؿ٪ جِٝح٠ٞر ُأحٟ  2811جِٝفج٘ دْٞ 
٬ٓف فل٬٠ر ا٩ٝ ؤ١ ٠ِؿ  جٝدًحٝر قجؿ ٩ُٞ ج٢ٝوٕ ٝٞسف٥  جٝـ٪ ؤوأحخ جٝظ٦أحق جٝأ٫ٗ٬ٌ٧    
ًٝٞٚحٍ جٝػ٬٠٧ٜر دِؿ جٳػسٴ  ٠٧ح سدِس٤ ١٠ ُؿٟ جلسٚفجف ؤ٢٠أ٫ ٖأ٫ دِأى ج٠ٝػحٌٖأحز     

 .(1رجِٝفج٬ٙر

٧سن٬ف ر٠ٌ٢٠ر جٝس٬ِٟٞ ١٠ ؤظ  جٝلٴٟ( ٫٥٧ ٠ٌ٢٠ر ؤ٠ف٬ٜ٬ر ٬ٓف ػ٬٠٧ٜأر اٝأ٩ ؤ١    
 40-17% د١٬ جٝندحخ ٫ٖ ل١ ج٠ِٝأ   90% ٬فَٖ ا٩ٝ 28جٝدًحٝر ٫ٖ جِٝفج٘ ٬و  ا٩ٝ ػظٟ 

ل٢ر ٧اـج ؤي٢ٗح ١٠ ١٧ٞ٠ِ٬ دنٜ  ٬ٓف ٢٠سٌٟ ٖب١ ٢لدر ٥ـ٣ سفسَٗ ٜص٬فًج ٬٧ظخ ٢٬ُٞح ٠ِفٖأر  
ػظٟ ج٠ٝؾحًف جٝس٫ س٧جظ٤ جِٝفج٘ ١٠ ظفجء ٥ـ٣ جٝدًحٝر ؾحور اـج ٠ح ٢٠ُٞح ؤ١ ٢لدر جٝدًحٝأر  

٧جٝـ٪ ٙح  ٦٬ٖح  1929% ٫ٖ ٖسفذ جٜٝلحؿ ج٬ٌِٟٝ 25ؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٟٝ سسظح٧ق ٫ٖ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػ
ج٠ٝؾسو١٧ ؤ١ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ ٠ٚدٞر ٩ُٞ ٜحفصر جظس٠ح٬ُر ٧جٙسوحؿ٬ر ٜد٬فذ ٬٧فجٖ٘ جٝدًحٝأر  
ُحؿذ سدِحز لٞد٬ر يحفذ ٩ُٞ ج٠ٝظس٠ِحز س٦ؿؿ جٳٙسوحؿ ٧جلسٚفجف٣ ٧جٝلٴٟ جٳظس٠ح٫ُ ػ٬أش  

  ؤُفجى جظس٠ح٬ُر ٢٧ٗل٬ر ؾ٬ًفذ سسػ٧  د٠ف٧ف جٝق١٠ اٝأ٩ لأ٧ٞٛ   س٦ٌف سٞٛ جٝسدِحز دنٜ
 .(2راظفج٫٠ ٧ج٢ػفجٕ ؤؾٴ٫ٙ ٬وِخ ٠ِحٝظس٤
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٧ٯ١ ج٠ٝئللحز جِٝفج٬ٙر جٝٚحث٠ر ٳ س٠سٞٛ ٠٧ٚ٠حز ا٬ظحؿ ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ ٝس٬ٌ٧إٔ   
٧سن٬ٔ  ج٠ِٝحٝر جِٝحًٞر ٝـج ٧ظخ ا٬ظحؿ ٧ؾٞ٘ ٠نحف٬َ ظؿ٬ؿذ د٠دحؿفذ ١٠ ٥ئٳء جِٝح١٬ًٞ ُأ١  

٠ِٝ  ١٧ٜٝ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ سٞٛ ٫٥ ػظف جٯلحك ٧٠٢ٞٝ ٧ج٠ِٝحٝر ٫ٖ جٳٙسوحؿ٬حز جٝػأفذ  ج
٦ٝ٧ح سإص٬ف ػحلٟ ٩ُٞ ُٴٙحز ج٠ِٝ  ؤ٧ ٠ح ٬ل٩٠ دحِٝٴٙحز جٝو٢ح٬ُر ٧سسظلأؿ ؤ٬٠٥أر سٞأٛ    

 .(1رج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ س٬ٖ٧ف سٞٛ جٝٗفه ِٝٞح١٬ًٞ ٧سػل١٬ ٌف٦ٖ٧ٟ

جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٠٧أَ  ٠٧َ ُؿٟ ٧ظ٧ؿ سحف٬ؽ ٠ػؿؿ ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ 
جٝو٧ِدحز جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ جِٝفج٫ٙ اٳ ؤ١ ل٧٬ٝس٤ ٳ سقج  ٠فسِٗر ٠ٖوفٕ 

٬ٞ٠أ١٧ ؿ٧ٳف(   400جٝفجٖؿ١٬ ٧٥٧ جٯٜدف ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر ٜح١ ٠٬سٞأٛ لأ٧٬ٝر ػأ٧ج٫ٝ ر   
 .(2ر(١٧٬ٞ٠2003 ؿ٧ٳف ُحٟ  ٧44وح٫ٖ ػحٌٖر ٙف٧ى د٠٬ٚر ر

ًٝٚحٍ ج٠ٝوف٫ٖ جِٝفج٫ٙ ٳػًٚح ٝظ٤ِٞ ؤٜصف ٙؿفذ ٩ُٞ جٳلس٠فجف ٧جٝدٚأحء   ٧سٟ سِق٬ق ج
ػ٬ش ٠ِ٬  جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ جِٝفج٘ ٩ُٞ ؤلحك ٢٠غ جٝٚف٧ى دي٠ح٢حز ٬٢٬ُر  ٧٥٧ ٠أح  

%( ١٠ جٝلٜح١ ١٠ جٱٙفجى ١٠ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر جٝفل٬٠ر ٠٠ح نأٜ   95ؤؿ٨ ا٩ٝ جلسدِحؿ ر
جٝؾحه ٫ٖ جِٝفج٘ ا١ ٠ئللحز جٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ  ٜحدػًح نؿ٬ؿ ج٧ًٝإذ ٝس٬٠٢ر جًٝٚحٍ 

١ٜ٠٬ ؤ١ ٬ئؿ٪ ؿ٧فًج ٠ػ٧ف٬ًح ٫ٖ س٬ٖ٧ف ٖفه ٠ُ  ِٝٞأح١٬ًٞ ٧ٖأ٫ سٚٞأ٬ه جٝٗٚأف ُٞأ٩      
 .(3رج٠ٝلس١٬٬٧ ج٠ٝػ٫ٞ ٧ج٫٢ً٧ٝ

ػ٬ش ؤ٦٢ح سلسػؿش د٬٢ر سػس٬ر ١ٜ٠٬ ٦٬ٖح ػنؿ جٝٗٚفجء جٝـ١٬ ٳ ١٧ٜٞ٠٬ جٯػ٧ج  ج٠ٝحؿ٬ر 
٧سإ١٬٠ جٝسػ٬٧  ٦ٟٝ ٜٝأ٫ ٬لأح٧٠٥ج ٖأ٫ ج٠ٝدأحؿفجز جٳٙسوأحؿ٬ر       ؤ٧ فؤك ج٠ٝح  جٳظس٠ح٫ُ

 ٧جٳظس٠ح٬ُر.

 غسٚط ٚأضظ ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ املصازف   ايعسام :

٬٠٥ٰٝر جٜٝد٬فذ جٝس٫ ٠٬ص٦ٞح جٝس٬٧٠  ج٠ٝوف٫ٖ ٠ٞٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫     
ر ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء ٠أ١  جِٝفج٘ ٠٧ح ٬سًٞد٤ ١٠ ٦٢٠ٟ ا٤٬ٝ جٝس٬٧٠  ٫ٖ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٧جٱلٴ٬٠
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ٙد  اؿجفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٬ٗ٬ٜ٧ر جٝػوأ٧  ُٞأ٩ جٝٚأفى جٝد٢ٜأ٫ ٝس٬٧٠أ       
ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ل٢لسِفى نف٧ً ٧ؤلك ٢٠غ ٙفى جٝس٬٧٠  ؤ٧ ٠ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ رجٳثس٠أح١  
ج٠ٝوف٫ٖ( ٝس٬٧٠  ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً صٟ ٧ٚ٢ٟ دحلسِفجى ٠وأحؿف جٝس٬٧٠أ    

٬َ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٝس٫ ل٢ٗو  ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر رجٝسظحف٬ر ٧جٱلٴ٬٠ر( ٦٢٠ح ٖأ٫  ٝسٞٛ ج٠ٝنحف
ج٠ٝدػش جٝصح٫٢ ١٠ ٥ـج جٝٗو  دإـ١ جهلل ٝـج ٖب١ جٳثس٠ح١ ج٠ٝوف٫ٖ ٝٔفى جٝس٬٧٠  ٬ظخ ؤ١ ٬سٟ 

 جلس٢حؿًج ا٩ٝ ٧ٙجُؿ ٧ؤلك ٙح٬٢٧٢ر ٠لسٚفذ ٠٧سِحفٕ ٦٬ُٞح ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ٠ح ٫ٞ٬ :

 َٛاٍ املصسف : ٛفس األَإ أل-1

٫٢ِ٬٧ ـٝٛ ج٠ًث٢ح١ ج٠ٝوفٕ ا٩ٝ ؤ١ ج٢٠ٝنإذ جٝس٫ سػو  ٩ُٞ جٳثس٠ح١ ل٧ٕ سس١ٜ٠  
١٠ لؿجؿ جٝسقج٠حس٦ح ٫ٖ ج٧٠ٝج٬ُؿ ج٠ٝػؿؿذ ٧ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح ٠َ اؿجفذ ج٠ٝوأفٕ د٧٠ظأخ ُٚأؿ    
جٝٚفى ٧جٝـ٪ ُف٤ٖ جٝٚح١٧٢ "ُٚؿ ٬ٞسقٟ د٠ٚسيح٣ ج٠ٝٚفى ؤ١ ٢٬ٚ  ا٩ٝ ج٠ٝٚسفى ٬ٜٞ٠ر ٠دٞأْ  

ج٧ٚ٢ٝؿ ؤ٧ ؤ٪ نت ٠ص٫ٞ آؾف  ٩ُٞ ؤ١ ٬فؿ ج٠ٝٚسفى ٢ُؿ ٦٢ح٬ر جٝٚأفى ٠صٞأ٤ ٖأ٫     ١٬ِ٠ ١٠
 .(1ر٠ٚؿجف و٤ٗ٢"

٧ٙؿ ٬سٟ لؿجؿ ٥ـج جٝٚفى ٫ٖ ؿِٖر ٧جػؿذ ؤ٧ ٩ُٞ ؿِٖحز د٠ٚحد  ُحثؿ ٧ٳ ٬ص٬أف ُٚأؿ   
جٝٚفى ؤنٜحًٳ ٢٬ِ٠ًح ١٠ ػ٬ش ج٢ِٚحؿ٣ ؤ٧ ج٭صحف ج٠ٝسفسدر ٤٬ُٞ  ٖس٢ًدأ٘ ٬ُٞأ٤ ـجز ج٧ٚٝجُأؿ    

ج٠ًٝدٚر ٩ُٞ ُٚؿ جٝٚفى ج٠ٝؿ٫٢ ٧ٜـٝٛ ؤػٜحٟ ٙح١٧٢ جٝسظحفذ جٝلأحف٪  ٥٧أ٧ ٠أ١    جٝٚح٬٢٧٢ر 
١٠ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝأؿ٫٢ جِٝفجٙأ٫    76ج٧ِٚٝؿ ج٠ٝل٠حذ ٧جٝس٫ سؾيَ ٯػٜحٟ ج٢ٌٝف٬ر جِٝح٠ر ِٝٞٚؿ ٟ/

٧جٝس٫ سفؿ ٩ُٞ ج٬ٜٞ٠ٝر ٜحٝد٬َ ٧ج٦ٝدر ٧جٝسفٜر ٧جٝؿؾ  جٝؿجثٟ ٧جٝوٞغ ؤ٧ جٝس٫ سفؿ ٩ُٞ جٳ٢سٗأحٍ  
حفذ ٧جٱُحفذ  ؤ٧ سفؿ ٩ُٞ ج٠ِٝ  ٜح٠ٝٚح٧ٝر ٧جٳ٢سٗحٍ ٧جٝسأقجٟ ج٠ٝفجٖأ٘ جِٝح٠أر    دحٝنت ٜحٱظ

 .(2ر٧ج٧ٜٝحٝر ٧ُٚؿ ج٧ٝؿ٬ِر

 حتكٝل األزباح :-2

٢٧ٚوؿ د٤ ٢٥ح ػو٧  جٝد٢ٛ ٢٥ح ٩ُٞ ؤفدحع ١٠ ؾٴ  ٬ٞ٠ُحس٤ جٝس٬ٞ٬٧٠ر س٤٢ٜ٠ ١٠ ؿَٖ  
٧سػ٬ٚ٘ ُحثؿ ٩ُٞ فؤك  جٝسقج٠حز ٧ػ٧ٚ٘ ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٧ج٧٠ٝؿ١٬ُ ٧٠٧جظ٦ر ٠وحف٤ٗ٬ ج٠ٝؾسٞٗر
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ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٩ُٞ نٜ  ؤفدحع وح٬ٖر ٬٧ؾيَ ٥ـج جِٝحثؿ ٯػٜحٟ ج٧ٚٝج١٬٢ ج٢ٝحٖـذ ٧جٝس٫ ٬أإس٫  
٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ٙح١٧٢ جٝسظحفذ ؤ٪ ٳ ٬ظ٧ق ٝٞد٢ٛ ؤ١ ٬سٗ٘ ؤ٧ ٬سٚحي٩ ُحثؿًج ٩ُٞ جٝٚأف٧ى جٝسأ٫   

د٤ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪  ٢٠٬ػ٦ح ا٩ٝ ٠ُٴث٤ ٫ٖ ؤ٪ و٧فذ ٜح٢ز ٢لدر سق٬ؿ ٩ُٞ جٝلِف جٝـ٪ ٬سِح٠ 
٧جٝـ٪ ٬ػؿؿ٣ ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧ج٧ٚٝج١٬٢ ٧جٝسنف٬ِحز جٯؾف٨ ؤ٧ ٠ح ٬سٗ٘ ٤٬ُٞ ؤ١ 
ٜح٢ز ٢٥حٝٛ و٬ٔر ٬سٟ ١٠ ؾٴ٦ٝح سؾ٬ٗى ٢لدر ج٧ٗٝجثؿ ٩ُٞ جٝٚفى ٠ٚحد  سلأ٬٦ٴز ٬سٞٚح٥أح   

٬٧  ج٠ٝنأحف٬َ  جٝد٢ٛ ١٠ جٝؿ٧ٝر ؤ٧ ١٠ ج٠ٝح٢ػ١٬ جٝـ١٬ ٧٬ؿ١٧ُ ؤ٧٠ج٦ٟٝ ٫ٖ جٝد٢ٛ ٯٓفجى سػ
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دٗحثؿذ ٠ؾٗير ٧ٳ ٬ظ٧ق ٫ٖ ٜ  جٯػ٧ج  ؤ١ ٬ق٬ؿ لِف جِٝحثأؿ رجٝٗحثأؿذ(   
٠ُح ٬سِح٠  د٤ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ل٧جء ٜح١ ـٝٛ جٝٚفى ٧٢٠٠ػًح ١٠ ٙد  ؤػؿ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ ١٠ ؤػأؿ  

دف ٥ـج ٠أ١  جٝسظحف ؤ٧ ؤ٬ر ٠دحْٝ ٠لسػٚر ٝسحظف ٙد  ٠ُٴث٤ ًح٠ٝح سِٞٚز دإ٠ُح٤ٝ جٝسظحف٬ر ٬٧ِس
 .(1رج٢ٌٝحٟ جِٝحٟ

٩ُٞ٧ ج٠ٝٚسفى لؿجؿ جِٝحثؿ ٩ُٞ ج٠ٝدحْٝ ج٠ٝلسػٚر ٫٥٧ ؤ١ ٬ئؿ٪ جِٝحثؿ ٫ٖ ٦٢ح٬ر ٜأ    
ل٢ر اـج ٜح١ جٝؿ١٬ ٠ئظًٴ ٯٜصف ١٠ ل٢ر ؤ٧ ٫ٖ ٧٬ٟ جٳلسػٚح٘ اـج ٜح١ جٯظ  ل٢ر ؤ٧ ؤٙ  ٠ح ٟٝ 

 .(2ر٬سٗ٘ ؤ٧ ٬ظف جِٝفٕ ٩ُٞ ٬ٓف ـٝٛ
ج  ؤ١ ١٧ٜ٬ ٠ظ٧٠ٍ جِٝحثؿ رجٝٗحثأؿذ( جٝسأ٫ ٬سٚحيأح٣    ٧ٳ ٬ظ٧ق ٫ٖ ؤ٪ ػح  ١٠ جٯػ٧ 

ج٠ٝوفٕ ؤٜصف ١٠ ؤو  ٠دْٞ جٝٚفى جٝـ٪ جػسلخ ٤٬ُٞ اٳ اـج ٢ه جٝٚح١٧٢ ؤ٧ ظف٨ جِٝفٕ 
رٙح١٧٢ جٝسظحفذ( ٥٧ـج ١٠ ج٢ٌٝحٟ جِٝحٟ  ٥ـج جٯ٠أف ٬سِٞأ٘ دح٠ٝوأحفٕ     ٩ُٞ64 ٬ٓف ـٝٛ ٟ/

٢د١٬ ٫ٖ ج٠ٝدػش جٝصأح٫٢ ٠أ١ ٥أـج    جٝس٬ٞٚؿ٬ر رجٝسظحف٬ر(  ٠ح دؾو٧ه ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ٖل
جٝٗو  ٬ٗ٬ٜر ٬ٙحٟ جٝسِح٠  د١٬ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧اؿجفذ ج٠ٝوفٕ ٧ًف٘ ـٝٛ جٝسِح٠  

 .(3ردٜ  سٗحو٦ٞ٬ح

  ٛفة ايطٝٛي١ ايٓكد١ٜ :-3

٫٢ِ٬ ـٝٛ جػسٗحٌ جٝد٢ٛ د٠فٜق ٠ح٫ٝ ٬سوٕ دحٝلأ٧٬ٝر ؤ٪ سأ٧ٖف ٙأؿف ٜأحٕ ٠أ١                  
٬ر ٧ٜـٝٛ جٯو٧  جٝس٫ ١ٜ٠٬ سػ٦ٞ٬٧أح اٝأ٩ ٢ٚؿ٬أر ا٠أح دأحٝد٬َ ؤ٧      جٯ٧٠ج  جٝلحثٞر ٝؿ٤٬ ج٢ٝٚؿ
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دحٳٙسفجى دي٠ح٦٢ح ١٠ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ٠ٝٚحدٞر ًٞدأحز جٝلأػخ ؿ١٧ ؤ٪ سأإؾ٬ف  ٧س٦أؿٕ      
جٝل٧٬ٝر دنٜ  ؿ٬ٙ٘ ٯ١ سلسٞقٟ ج٧٠ٝجق٢ر د١٬ ٙؿف ٢٠حلخ ١٠ جٝل٧٬ٝر ٝؿ٨ جٝد٢ٛ ٧٥٧ ؤ٠ف ٙأؿ  

اؿجفذ جٝد٢ٛ ج٢ٝحظػر ج٧٠ٝجث٠ر د١٬ ٥ؿ٫ٖ جٝفدػ٬ر  ٬سِحفى ٠َ ٥ؿٕ سػ٬ٚ٘ جٝفدػ٬ر ٧د٦٢٬ح ٩ُٞ
 ٧جٝل٧٬ٝر.

٬٧يَ ٜ  د٢ٛ ل٬حلحس٤ جٳثس٠ح٬٢ر دنٜ  ُحٟ ًدًٚح ٝػحظر جٝل٧٘ ٫٥٧ رجٱًأحف جِٝأحٟ    
جٝـ٪ ٬سي١٠ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف ٧جٝنف٧ً جٱفنحؿ٬ر سق٧ؿ د٦ح اؿجفذ ٢٠غ جٳثس٠ح١ جٝؾحوأر  

 ٬ٞؿ٬ر جٝٴق٠ر ٢٠ٝغ جٝٚف٧ى ٫٥٧ :دحٝد٢ٛ(  ٢٥٧حٝٛ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف جٝسٚ
 

 املعاٜة ايتكًٝد١ٜ ملٓح اال٥تُإ ٚايكسٚض َٔ قبٌ املصازف :

٬ػسحض ج٠ٝوفٕ ٢ُؿ اٙؿج٤٠ ٩ُٞ ٢٠غ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً جٳثس٠ح١  
ؤ٧ جٝٚفى ا٩ٝ ؿفجلر ج٬٠ِٝ  ١٠ ظ٧ج٢خ ٠ؾسٞٗر ٧ـٝٛ ػٗحًٌح ٩ُٞ ؤ٧٠ج  ج٠ٝوفٕ ١٠ ج٦ٝؿف 

ٛ س٬ًٞٚٴ ٠ٝؾحًف ُؿٟ سلؿ٬ؿ ج٠ِٝٴء ٥٧ٟ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ٠ٞٝدحْٝ جٝس٫ لس١٧ٜ ٧جٝي٬حٍ ٧ٜـٝ
 .(1ردـ٠س٦ٟ ٫ٖ ػح  ػو٦ٝ٧ٟ ٩ُٞ جٝٚف٧ى

٫٥٧ ١٠ ؤدفق ج٠٧ٌ٢٠ٝحز جٳثس٠ح٬٢ر ٝؿ٨ ٠ػ٫ٞٞ ٠٧أح٢ػ٫   (CSS)٧ٙؿ ؤ٧ظؿز ٠ٌ٢٠ر 
٩ ؤلحلأ٦ح  جٳثس٠ح١ ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ ٧جٝٔفى ٦٢٠ح ا٬ظحؿ ٠ِح٬٬ف ٧ٚ٬ٟ ج٠ٝح٢غ رج٠ٝوف٫ٖ( ُٞ

 دؿفجلر ٬ٞ٠ُر ج٠ٝٚسفى ١ٜ٠٬٧ جلسِفجى ٥ـ٣ ج٠ِٝح٬٬ف ٠ٜح ٫ٞ٬ :
 َعٝاز غدص١ٝ ايعٌُٝ :-1

٬٧ِؿ ٥ـج ج٬ِ٠ٝحف جٝف٬ٜقذ جٯلحل٬ر جٯ٩ٝ٧ ٫ٖ ٙفجف ٢٠غ جٝٚفى ػ٬ش سِسدأف جٯٜصأف    
سإص٬فًج ٫ٖ س٬ٞٚ  ٢لدر ج٠ٝؾحًف جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سَٚ ٩ُٞ ُحس٘ ج٠ٝوفٕ ظفجء ٬ٞ٠ُر جٱٙأفجى  

١٧ سػ٬ٞ  نؾو٬ر ج٬٠ِٝ  دًف٬ٚر جٝسف٬ٜق ٩ُٞ جٝظ٧ج٢خ جٝنؾوأ٬ر ٠ٞٝٚسأفى ٠أ١    ٥ـ٣ ٬٧ٜ
ؾٴ  سػؿ٬ؿ نؾو٬س٤ دؿٙر ٠٧ؿ٨ ؤ٠ح٢س٤ ٢٧قج٥س٤ ٧ل٠ِس٤ ج٬ًٝدر ٫ٖ جٯ٧لحً ج٠ٝح٬ٝأر ٠٧أؿ٨   
جٝسقج٤٠ دس٦ِؿجس٤ ٧ػفو٤ ٩ُٞ ج٧ٖٝحء دحٝسقج٠حس٤ ٥٧ـج جٝسػ٬ٞ  ٧ج٬ٚٝأحك ؤ٠أف سٜس٢ٗأ٤ دِأى     

ٝسٔٞخ ٩ُٞ سٞٛ ج٠ٝوحُخ ١٠ ؾٴ  جٳلأسِٴٟ جٝظ٬أؿ ٧ظ٠أَ    ج٠ٝوحُخ ٬ٞ٠ًُح ١ٜٝ٧ ١ٜ٠٬ ج
جٝد٬ح٢حز ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ١ُ ج٠ٝٚسفى ١٠ ج٠ٝػ١٬ً٬ ج٫ٞ٠ِٝ ٧جِٝحث٫ٞ ٤ٝ ٠ِٝفٖر ج٠ٝلس٨٧ ج٬ِ٠ٝن٫ 
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٧ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٠ٝنحٜ  ج٠ٝح٬ٝر جٝس٫ ٬ِح٦٬٢ح ٠٧لس٧ج٣ جٳظس٠ح٫ُ ٧لظ  ؤ٠ُح٤ٝ جٝس٫ ٙحٟ د٦أح  
ٝٛ ج٠ٝوحفٕ جٯؾف٨ ١ُ ًف٬٘ ج٠ٝسِأح١٬ٞ٠ جٝلأحد١٬ٚ   ٠٧حي٤٬ ٠َ ج٠ٝوفٕ ٠٧َ ج٬ٔٝف ٧ٜـ

٤ِ٠ ل٧جء ٜح٧٢ج ؤنؾحوًح ؤٟ ٠ئللحز ٠َ جٳٝسقجٟ دلف٬ر ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝس٫ ٬سٟ جٝػو٧  ٦٬ُٞأح  
 .(1ر٧ُؿٟ اٖنحث٦ح ي٠ح٢ًح ٝػل١ جٝسِح٠  د١٬ جِٝفٕ ٧وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ

 َعٝاز قدز٠ ايعٌُٝ ع٢ً ضداد ايكسض :-2

ئصف ٫ٖ ٠ٚؿجف ج٠ٝؾحًف جٝس٫ ٬سِفى ٦ٝأح ج٠ٝوأفٕ   ٧٥٧ ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف ج٠٦٠ٝر جٝس٫ س
٢ُؿ ٢٠غ جٝٚفى ٝـج ٩ُٞ ج٠ٝوفٕ ؿفجلر ٠حي٫ ج٠ٝٚسفى ج٠ٝح٫ٝ ٧ٜـٝٛ ٠فٜق٣ ٧سِح٠ٴسأ٤  
جٝلحدٚر ٠َ ج٠ٝوحفٕ جٯؾف٨ ٧ج٧ٕٝٙ ٩ُٞ سٗحو٬  سٞٛ ج٠ٝئنفجز ٠ٜٖٞح ٜح٢ز ٢سحثط ؿفجلأر  

ج٠ٝٚسفى ٙحؿف ُٞأ٩ جٝلأؿجؿ    ٥ـج جٝظح٢خ ا٬ظحد٬ر قجؿ ج٠ًث٢ح١ ٠سؾـ ٙفجف جٳٙسفجى ٩ُٞ ؤ١
 .(2ر٧ٖ٘ جٝنف٧ً ٧ج٧٠ٝج٬ُؿ جٝس٫ ل٬سٟ جٳسٗح٘ ٦٬ُٞح

 َعٝاز زأع املاٍ :-3

١٠ ؤ٥ٟ ؤلك جٝٚفجف دحٳٙسفجى ٝؿ٨ اؿجفذ جٝد٢ٛ ٢ظؿ ٥ـج ج٬ِ٠ٝأحف ٧٧يأَ ٝؿفجلأر     
٠ٴث٠ر ج٠ٝٚسفى ٧ٙؿفذ ػ٧ٚ٘ ٬ٜٞ٠س٤ ٩ُٞ س٬ًٔر جٝٚفى ج٧٢٠٠ٝع ٤ٝ ؤ٪ جٝيأ٠ح١ جٱيأح٫ٖ   

ج٠ٝٚسفى ٫ٖ لؿجؿ جٝٚفى ٧ٙؿفذ ج٠ٝٚسفى ٩ُٞ لؿجؿ جٝسقج٠حس٤ سِس٠ؿ ٩ُٞ ٠٬ٙر  ٫ٖ ػحٝر ٖن 
فؤك ج٠ٝح  جٝـ٪ ٤ٜٞ٠٬ دنٜ  ٜد٬ف ٧سس٢حلخ ُٜل٬ًح ٠َ ٠ؾحًف جٱٙأفجى ٠ٜٖٞأح ٜأح١ فؤك    
ج٠ٝح  ٜد٬فًج ج٢ؾٗيز ج٠ٝؾحًف سٞٛ ٧د٠ص  ٧ٙس٤ ج٠ٝح٬ٝر ٬٧ظخ ٩ُٞ ٠ػ٫ٞٞ جٳثس٠ح١ ٧جٱٙأفجى  

ف جٝس٬٧٠  ٠ٞٝٚسفى جٝـجس٬ر ٧جٯو٧  جٝنؾو٬ر ٧دأ١٬ جُس٠أحؿ٣   ٧يَ ا٬ظحؿ س٢حلخ د١٬ ٠وحؿ
 .(3ر٩ُٞ ج٠ٝوحؿف جٝؾحفظ٬ر ٝٞس٬٧٠  ٠نف٧ُر

 َعٝاز ايعسٚف احملٝط١ :-4

٬ظخ ٩ُٞ اؿجفذ ج٠ٝوفٕ ؤ١ سؿفك ٠ؿ٨ سإص٬ف جٌٝأف٧ٕ ج٠ٝػ٬ًأر جِٝح٠أر ٦٢٠أح      
جٱًأحف   ٧جٝؾحور دًحٝخ جٝٚفى ٩ُٞ ج٢ٝنحً ؤ٧ ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝفجؿ س٤ٞ٬٧٠ ١٠ ؾأٴ  ؿفجلأر  
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جٝٚح٫٢٧٢ ٧جٝسنف٫ِ٬ جٝـ٪ ٠ِ٬  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ي٤٢٠ ١٠ ؾٴ  ٠ِفٖر جٝنأٜ   
جٝٚح٫٢٧٢ جٝـ٪ سٟ جؾس٬حف٣ ١٧ٜ٬ ؤلحلًح ٠ِ٬  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ د٧٠ظد٤ ٧ٜـٝٛ ؤ٢نًر جٳلس٬فجؿ 

  ٧ٜـٝٛ جٌٝف٧ٕ ج٠ٝػ٬ًر جٝؾحور ٠ص  نٜ  ج٢٠ٝحٖلأر  (1ر٧جٝسوؿ٬ف ٧ج٢٠ٝحؼ جٳٙسوحؿ٪ جِٝحٟ
٧فذ ػ٬حذ ج٢٠ٝسط ٠٧فػٞر ج٧٠٢ٝ ؤ٧ ج٧ٝٳؿذ ٠ٞٝنف٧ٍ ٢٧سحثط جٯ٠ُح  ٧ج٧٠ٌٝٗأ١٧ ٧ُأؿؿ٥ٟ   ٧ؿ

 ٬ٓ٧ف ـٝٛ.

 َعٝاز ايطُإ :-5

٬ِفٕ جٝٚح١٧٢ جٝي٠ح١ دإ٤٢ "٠ظ٧٠ُر جٯو٧  جٝس٫ ٬ي٦ِح ًحٝأخ جٝٚأفى سػأز     
سوفٕ جٝد٢ٛ ٜي٠ح١ ٠ٚحد  جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى ٧ٳ ٬ظ٧ق ٝأ٤ جٝسوأفٕ ٖأ٫ جٯوأ      

 ٯو  ل٬ودغ ١٠ ػ٘ جٝد٢ٛ ٫ٖ ػحٝر ُؿٟ ٙؿفذ ج٬٠ِٝ  ٩ُٞ جٝلؿجؿ.ج٠ٝف١٧٥ ٦ٖـج ج

٧ٙؿ ١٧ٜ٬ جٝي٠ح١ ج٠ٝٚؿٟ ٩ُٞ نٜ  ٧٠ظ٧ؿجز ٢٬ِ٠ر س٠س٦ٜٞح ج٢٠ٝنإذ ٝسِق٬ق يإِٔ   
٧ي٬ِر فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ٬٧ِح٫٢ ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ٥أـ٣  

٠ح٢حز ج٠ٝوف٬ٖر ج٧ًٞ٠ٝدر ٝٞػوأ٧  ُٞأ٩     ٧جٝس٫ سس٠ص  ٫ٖ ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر سٚؿ٬ٟ جٝي(2رج٠ٝنٜٞر
 جٝٚفى جٝس٫ٞ٬٧٠ ٧ؤ١ ١٠ ؤ٥ٟ ؤنٜح  جٝي٠ح٢حز ٫٥ :

 ف١٥ ُٚحف٪. -ؤ 

 ف١٥ ديحثَ. -خ 

 ف١٥ آٳز ٠٧ِؿجز. -ض 

 ٜٗحٝر نؾه ؤ٧ ُؿذ ؤنؾحه. -ؿ 

 .(3رؤ٧فج٘ سظحف٬ر ر٠ٜد٬حٳز سإ٬٢٬٠ر( -٣ 

 ف١٥ ؤل٦ٟ. -٧ 

 ي٠ح١ سإ٢٬٠حز ٢ٚؿ٬ر. -ق 

 ي٠ح١ ٜٗحٳز ٠وف٬ٖر ؿجؾ٬ٞر ؤ٧ ؾحفظ٬ر. -ع 
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وفٕ ٩ُٞ ؤ١ س١٧ٜ جٝي٠ح٢حز ١٠ جٝو٢ٕ جٝٚحدأ  ٝٞسلأ٬٬  جٝلأف٬َ    ٬٧ػفه ج٠ٝ
رجٝسػ٬٧  ا٩ٝ ل٧٬ٝر ٢ٚؿ٬ر( ٢ُؿ ٧٠جظ٦ر ج٠ٝنٜٞر ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٝلؿجؿ ٠أ١ ٙدأ  وأحػخ    

 ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

أضـباب  ــسدد ايبٓــٛى ايتكًٝدٜــ١ )ايتذازٜــ١( ٚاإلضــال١َٝ َــٔ يٜٛــٌ املػــازٜع  

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

ٓحٝد٬ر جٝد٧٢ٛ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ ٧ج٢٠ٝنأأز ـجز جٯوأ٧  جٝفؤلأ٠ح٬ٝر    سٗي   
جٜٝد٬فذ ٧جٝس٫ ٬سلٟ جٝسِح٠  ٦ِ٠ح دحٯٜصف فدػ٬ر ٧جٯٙ  ٠ؾحًفذ ٝـج سِح٫٢ ٠ٌِٟ ج٠ٝنأف٧ُحز  
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ و٧ِدر جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ١٠ ؤظ  ا٢نحء ؤ٧ س٬٧ًف ؤ٧ س٧لأِر  

ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ ١ُ سػ٬٧  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  ٢٠نأس٦ح ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٢ٞؾه ؤ٥ٟ 
 د٠ح ٫ٞ٬ :

 ضعف ايطُاْات :-1

١٧ٜ٬ جٝي٠ح٢حز ١٠ ؤ٥ٟ ٢ُحوف ٢٠غ جٝٚفى ٠أ١ ٙدأ  جٝد٢أٛ ٬ٞ٠ُ٧أًح ٳ س٠سٞأٛ       
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ جٝي٠ح٢حز جٝٴق٠ر ٝٞسػ٬٧  ٥٧ـ٣ ٠نٜٞر ٜد٬فذ ٬ِأح٫٢ ٦٢٠أح ؤوأػحخ    

 .(1رج٠ٝنحف٬َ

 ة اإلقساض يًُٓػآت ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :عدّ َال١ُ٥ َعاٜ-2

ٓحٝدأأًح ٠أأح سيأأَ ج٠ٝوأأحفٕ ٧جٝد٢أأ٧ٛ نأأف٧ًًح ٠٧ِأأح٬٬ف ٝٲٙأأفجى ٬ظأأخ                  
س٧ٖف٥ح ٫ٖ ج٢٠ٝنأز جٝفجٓدر دحٝػو٧  ٩ُٞ س٬٧٠  ١٠ ؾٴ  جٝٚأف٧ى جٝسأ٫ سٚأؿ٦٠ح سٞأٛ         

جٝوأ٬ٔفذ  جٝد٧٢ٛ ٧ٳ سس٢حلخ ٥ـ٣ جٝنف٧ً ٧ج٠ِٝح٬٬ف ٠َ ًد٬ِأر ٧ؾوأحثه ج٠ٝنأف٧ُحز    
 .(2ر٧ج٠ٝس٧لًر

 ضعف اهلٝانٌ ايت١ًُٜٝٛ يًُػسٚعات ايصػة٠ :-3

س٧ٟٚ جٝد٧٢ٛ ٓحٝدًح د٧يَ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٢ٝلخ ٧ج٠ٝئنفجز ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝلسؾفظر ١٠ ج٠ٝفجٜق  
ج٠ٝح٬ٝر ٢٠ٞٝنأز ٠ص  ٢لخ ج٠ٝوف٧ٖحز ٧جٱ٬فجؿجز ٠٧ِؿٳز جٝفدػ٬ر ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ج٠ٝئنأفجز  
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٣ ٫ٖ جٝٔحٝخ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٝسِقٕ سٞأٛ  جٳثس٠ح٬٢ر ٧٥٧ ٠ح ٳ ١ٜ٠٬ س٧ٖف
 .(1رجٝد٧٢ٛ ١٠ اٙفجى ٠ص  ٥ٜـج ٠نحف٬َ

 از فاع أضعاز ايفا٥د٠ ع٢ً ايكسٚض :-4

سِؿ ؤلِحف جٝٗحثؿذ ٧نف٧ً لؿجؿ جٝٚفى ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ سٚٞ  ١٠ اٙدح  ج٢٠ٝنأز  
ٝٚٞر ٥ح٠م جٝفدغ ٫ٖ جٝلأ٧٢جز   جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ١ُ ًف٬٘ جٝٚف٧ى جٝد٬ٜ٢ر

جٯ٩ٝ٧ ١٠ ٠ُف ج٠ٝنف٧ٍ ٬٧لسص٩٢ ١٠ ٥ـج جٝلدخ جٝد٧٢ٛ جٱلأٴ٬٠ر ٧جٝسأ٫ لأس٢ح٧  ـٝأٛ     
 .(2ردحٝسٗو٬  ٫ٖ ج٠ٝدػش جٝٚحؿٟ

 عدّ اْتعاّ ايطذالت احلاضب١ٝ :-5

ٯ١ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر سؿجف ١٠ ٙد  ؤوػحد٦ح ٖٚؿ ٬ٜس٩ٗ ٥ئٳء جٯنؾحه  
وحث٬ر ٬٧ٗي١٧ٞ ُؿٟ ا٠لحٛ لظٴز ٠ػحلد٬ر ٧ؿٖحسف ٢٠س٠ٌر ا٠ح ٝيإِٔ  د٠لٛ لظٴز اػ

جٱ٠ٜح٢حز ٧ج٢ؾٗحى ػظٟ ج٢ٝنأحً ؤ٧ ٝسظ٢أخ ج٠ٝنأٜٴز جٝيأف٬د٬ر  ٥٧أـج ٳ ٬س٠حنأ٩                       
٠َ جُس٠أحؿ جٝد٢أ٧ٛ ُٞأ٩ ؿفجلأر جٝلأظٴز ج٠ٝح٬ٝأر ٧جٝػلأحدحز جٝؾسح٬٠أر ج٢٠ٝس٠ٌأر                         

١ جٝٚح١٬٢٧٢ ج٠ِٝس٠ؿ١٬ ٧٥٧ ٠ح ٳ ٬س٧ٖف ٖأ٫ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    ٧ج٠ِٝس٠ؿذ ١٠ ج٠ٝػحلد٬
 .(3ر٧ج٠ٝس٧لًر

 عدّ ٚدٛد دٗات داع١ُ هلرٙ املػازٜع :-6

ٯ١ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر سسلٟ دحٝٗفؿ٬ر ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ظ٦حز سأؿُٟ ٥أـ٣    
ٟ ٬نٜ  ؿجًِٖح ج٠ٝنحف٬َ ٧س٧ٟٚ دح٠ِٝ  ٩ُٞ س٬ٌ٢ٟ ٧س٬٧ًف ؤ٠ُح٦ٝح  ٖب١ جٝد٧٢ٛ سظؿ ؤ١ ٥ـج جٝؿُ

ٝسٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ٱٙح٠ر ٧ا٢ظحع ٬ٙحٟ ٠ص  ٥ٜـج ٠نحف٬َ ٢٧ٴػٌ ؤ١ جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٙح٠ز دؿُٟ 
ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دِؿ ؤ١ ٠ُٞز دإ٬٠٥س٦ح ٫ٖ س٬٧ٚأر ؤلأك جٳٙسوأحؿ جٝأ٫٢ً٧     

جٝس٫  جِٝفج٫ٙ ١٠ ؾٴ  و٢ؿ٧٘ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  ٧ٜـٝٛ ج٠ٝدحْٝ جٜٝد٬فذ
فوؿس٦ح ٫ٖ لد٬  س٬٠٢ر سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜح١ آؾف٥أح اًأٴ٘ رج٠ٝنأف٧ٍ جٝأ٫٢ً٧ ٝس٬٧٠أ       
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٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ر٬ٞ٠أحف ؿ٧ٳف( ٖأ٫ ٬٢٧٬أ٧     1000ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر( د٠دْٞ 
ٝس١٧ٜ جٝد٧٢ٛ ٫٥ ػٞٚر ج٧ٝو  د١٬ جٝؿ٧ٝر ٧ؤوػحخ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؾٴ  ٙأف٧ى   2015

% ل٬٧٢ًح  ٢٧ظأؿ ٥أـج   ١٧٬ٞ٠515 ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ( ٧دٗحثؿذ سدْٞ  50ح ا٩ٝ ر٠ِ٬  ٠٬ٙر ج٧ٝجػؿ ٦٢٠
جٝؿُٟ ٫ٖ ؿ٧  جٝظ٧جف جِٝفد٫ ٠ٜح ٫ٖ جٝل٧ِؿ٬ر رو٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٫ُ( ٧ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف  

 .(1رجِٝفد٬ر رو٢ؿ٧٘ جٝي٠ح١ جٳظس٠ح٫ُ(
 از فاع دزد١ املداطس٠ :-7

ِٕ ج٠ٝفجٜق ج٠ٝح٬ٝر ٦ٝأح  ٯلدحخ ًد٬ِر س١٬٧ٜ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ي 
٧جُس٠حؿ٥ح ٩ُٞ نؾه ٧جػؿ ؤ٧ ُؿذ ؤنؾحه رُحثٞر( ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ جٯلدحخ جٝس٫ سؾه س١٬٧ٜ 
سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ نٜٞز ٦ٜٞح ُحثًٚح ؤ٠حٟ ٬ٙحٟ جٝد٧٢ٛ د٠ؾسٕٞ ؤنٜح٦ٝح ٝسػ٬٧  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ػ٬أش  

٠ٝنأحف٬َ  ٓحٝدًح ٠ح سدػش جٝد٧٢ٛ ١ُ ج٢٠ٝنأز ـجز ج٠ٝؾحًف ج٢٠ٝؾٗير ٧جٝسأ٫ سفسٗأَ ٖأ٫ ج   
 .(2رج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ

 عدّ ايكدز٠ ع٢ً إعداد ًَف ا٥تُاْٞ :-8

٬٠٥ٰٝر جٝدحٝٔر جٝس٫ ٠٬سحق د٦ح اُؿجؿ ٠ٕٞ جٳثس٠ح١ ٧ٖ٘ جٯُفجٕ ج٠ٝوف٬ٖر جٝوػ٬ػر  
١٠ ؤظ  جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ٧جٖسٚحؿ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ج٢٠ٝنأز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٦ٝأـ٣    

 .(3ر٬ر ُؿ ٥ـج لددًح ٫ٖ ؤػظحٟ جٝد٧٢ٛ ١ُ سػ٬٧  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َجٝٚؿفذ ٩ُٞ اُؿجؿ ٠ٞٗحس٦ح جٳثس٠ح٢
 ضعف اخلربات املرتان١ُ ألصشاب املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :-9

ٳٖسٚحؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٩ُٞ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝٚحث١٬٠ ٦٬ُٞح ٝٞؾدأفذ ج٬ٞ٠ِٝأر    
سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز جُسدف ٥أـج   ٱؿجفذ سٞٛ ج٢٠ٝنأز ٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ ج٠ٝؾحًف جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ س٧جظ٦٦ح

 .(4ر٧ِ٠ًٙح ؤ٠حٟ ٢٠غ جٝس٬٧٠  ج٧ًٞ٠ٝخ ٱٙح٠ر ٧س٬٠٢ر سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ
 افتكاز املػسٚعات ايصػة٠ يدزاضات اجلد٣ٚ ايط١ًُٝ ٚاملٛضٛع١ٝ : -12

ؤ١ ١٠ ؤ٥ٟ ٠سًٞدحز ٢٠غ جٝٚف٧ى ٝؿ٨ جٝد٧٢ٛ ٧ظ٧ؿ ؿفجلر ظؿ٨٧ ٢٠ٞٝنإذ ج٠ًٝٞأ٧خ   
سٚف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٝصأ  ٥ٜأـج ؿفجلأحز    اٙفجي٦ح ٧س٦ٞ٬٧٠ح ٧ٓحٝدًح ٠ح سٗ
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٧دح٠ٝلس٨٧ ج٧ًٞ٠ٝخ ٧ـٝٛ ٢ٌفًج ٳفسٗحٍ سٜٞٗر ؤُؿجؿ٥ح ٳ ٬لس٬ًَ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ 
سػ٦ٞ٠ح ٧٧ظ٧ؿ ٠ص  ٥ٜـج ؿفجلحز ٬ظِ  ج٠ٝنف٧ٍ ٬ػ٩ٌ دحٝصٚر ٠ح ظح٢خ جٝد٢ٛ ٝٞٚد٧  دسػ٬٧أ   

 .(1رج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف
 ٌٜٛ ايبٓه١ٝ ايتكًٝد١ٜ يًُػسٚعات ايصػة٠ :عدّ َال١ُ٥ صٝؼ ايتُ-11

ٯ١ ٓحٝد٬ر جٝد٧٢ٛ سٗي  ؿجث٠ًح ٢٠غ جٝٚف٧ى جٝٚو٬فذ جٯظ  ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ ؤٜدف ٙؿف  
١ٜ٠٠ ١٠ ج٧ِٝجثؿ ٳ ٬س٧جٖ٘ ـٝٛ ٠َ ػحظر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر اٝأ٩ ٙأف٧ى    

س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز    س٬ٞ٬٧٠ر ٠س٧لًر ؤ٧ ٬٧ًٞر جٯظ  ٠٠ح ٬ػؿؿ دحٝد٧٢ٛ ا٩ٝ جٯُفجى ١ُ
 جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

 َصادز يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام :

٢ُؿ ٬ٙحٟ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٦٢٬ى سػؿ٪ ظؿ٬ؿ ٥أ٧ ٠ػؿ٧ؿ٬أر جٝٚأؿفجز     
ج٠ٝح٬ٝر ٯٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ُؿٟ ٙؿفس٦ٟ ُٞأ٩ ٧٠جٜدأر جٝسًأ٧ف    

ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً دحٳُس٠حؿ ٩ُٞ ٠ؿؾفجس٦ٟ جٝنؾوأ٬ر ؤ٧  جٝػحو  ٫ٖ ؿ٧فذ ا٢سحض 
فئ٧ك ؤ٧٠ج٦ٟٝ ج٠ٝػؿؿذ ؤوًٴ ٠٠ح ٬ؿَٖ د٦ٟ دحٝدػش ١ُ ٠وحؿف ٝس٬٧٠  ٠نف٦ُ٧ٟ ٠أ١ ؤظأ    
س٬ٖ٧ف جٳػس٬حظحز ج٠ٝح٬ٝر جٜٝح٬ٖر ٠ٞٝنف٧ٍ ١ٜ٠٬٧ سٚل٬ٟ ٠وحؿف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  

 ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ ١٬ُ٧٢ :
 ٌٜ ايداخًٞ :أٚاًل : ايتُٛ

٧٥٧ ٠ح ١ٜ٠٬ ؤ١ سًٞ٘ ٤٬ُٞ ؤ٬يًح جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ػ٬ش ٬ِس٠ؿ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ُٞأ٩   
. لأ٧جء ٝأ٤ ؤ٧   (2رجػس٬ح٬ًحس٤ جٝـجس٬ر ؤ٧ جٯفدحع ج٠ٝسفج٠ٜر ١٠ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ٠ؿؾفجس٤ جٝنؾو٬ر

٠ٞٝح١٬ٜٝ ؤ٧ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٤ِ٠ ٜـٝٛ ٬ؿؾ  ي١٠ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ؤنؾحه آؾف١٬ ٠ٜٖٞح س١ٜ٠ وأحػخ  
ٍ ١٠ جلسص٠حف ؤ٧٠ج٤ٝ ٫ٖ ٠نف٧ُر جٝؾحه ؤودغ ج٭ؾف١٧ ؤٜصف ٬٠ًٴ ٠ٝنحفٜس٤ ي١٠ ج٠ٝنف٧

٬ٓف ج٫ًٚ٢٠ٝ ؤ١ ٬لسص٠ف ج٭ؾف١٧ ؤ٧٠ج٦ٟٝ ٫ٖ ٠نف٧ٍ ١٧ٜ٬ وحػد٤ ٬ٝك نأف٬ًٜح ٖأ٫ ـٝأٛ    
 جٳلسص٠حف ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٧٢ظق دنفع ٠دلً ٜ  نٜ  ١٠ ؤنٜح  جٝس٬٧٠  جٝؿجؾ٫ٞ ؤ٧ جٝـجس٫ :

  : ؿذ ٫ٖ ؿُٟ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ ؾٴ  ج٧ٝجٝؿج١ ؤ٧ جٯنٚحء ١ٜ٠٬ ِٝٞحثٞر ج٠ٝلحُاهؼبئوج
ػ٬ش ٢ف٨ ؤ١ ؤٓٞخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٦ٜٞ٠٬ح ٬٧لح٥ٟ ٖأ٫  
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س٦ٞ٬٧٠ح ـجس٬ًح ج٧ِٝجث  ٧جٯٙحفخ ٢٧ظؿ ـٝٛ ٧جيػًح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝػف٬ٖأر ؤ٧ جٝسأ٫   
١ ج٠ٝس٧جفصر ٠ٜح ٫ٖ لأ٧٘  سِس٠ؿ ٩ُٞ ج٬ٝؿ جِٝح٠ٞر ج٠ٝػسفٖر ٜحٝو٢حُحز جٝسفجص٬ر ٧ج٦٠ٝ

جٝوٗح٬ٖف ٫ٖ دٔؿجؿ ٧جٝو٢حُحز جٝػف٬ٖر ٫ٖ ٢٠حً٘ نف٫ٙ دٔؿجؿ ٧ٜـٝٛ ٢٠ًٚر ظ٢أ٧خ  
دٔؿجؿ جٝو٢ح٬ُر ٧ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٜح٢ٝظحفذ ٧جٝػؿجؿذ ٧٧فصس٦ح ج٢٠ٝسنفذ ٫ٖ ٢٠أحً٘  
جِٝفج٘ ج٠ٝؾسٞٗر ٧ٜـٝٛ ج٠ٝنف٧ُحز جٝقفج٬ُر جٝدل٬ًر ٧جٝس٫ سلح٥ٟ جِٝحثٞأر دح٠ِٝأ    

  ٦٬ٖح ١٠ ؾٴ  ٠ؿؾفجس٦ٟ جٝنؾو٬ر ٧جٱ٠ٜح٢حز جٝـجس٬أر ٜحٝأؿ٧جظ١ ٧سفد٬أر    ٧جٝس٬٧٠
 ج٢ٝػ  ٧سفد٬ر جٯل٠حٛ ٬ٓ٧ف٥ح.

    : ٠٬ٜأ١ ٠ِٞٝأٴء ج٠ٝلأح١٧٠٥ ٖأ٫                 اهؼيالء اهيسبُيًّ يغ ضيبحة اهيشيرّع
ج٠ٝنف٧ٍ ؿُٟ ٧سػ٬٧  ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ ؾٴ  ٠لأح٠٥س٦ٟ ٖأ٫ فؤك ج٠ٝأح  ٧ق٬حؿسأ٤                 

ٟ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ ٧ُجثؿ ١٠ س٦ٞ٬٧٠ٟ ٥ـج ٢٬٧لأػخ جٯ٠أف ُٞأ٩ دِأى     ؤ٠ًٴ ٦٢٠
جٯنؾحه جٝـ١٬ ٬لح١٧٠٥ ٫ٖ س٬ٖ٧ف ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ٧ٙؿ س١٧ٜ ج٧ِٝجثؿ سٞأٛ ُٞأ٩   
نٜ  ؤفدحع ؤ٧ ؾو٠٧حز ٩ُٞ ؤلِحف د٬َ ج٢٠ٝسظحز جٝس٫ ٢٬سظ٦ح ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧  

 ج٠ٝس٧لً.

٠ٝنف٧ُحز سدأؿؤ ٠لأحُؿذ ٠أ١    % ١٠ جٯ٠ُح  جٝو٬ٔفذ ٧ج٢٧90ن٬ف جٝؿفجلحز دإ١ 
جٯوؿٙحء ٧جٯٙحفخ ٧جُس٠حؿ٥ٟ جٝفث٬ل٫ ٩ُٞ ٠ؿؾفجس٦ٟ جٝنؾوأ٬ر سظ٢دأًح ٠ٞٝؾأحًف    
ج٠ٝس٧ِٙر ٫ٖ ػحٝر جٳٙسفجى جٝؾحفظ٫ ١٠ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ ج٠ٌ٢٠ٝحز ؤ٧ ج٠ٝئللحز جٝؿج٠ُر 
جٯؾف٨ ٢ُؿ سِفى ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ا٩ٝ سِلف ؤ٧ جٝٗن  ٖأ٫ ا٠ٜح٬٢أر   

 .(1رف٧ىسلؿ٬ؿ سٞٛ جٝٚ

 ثاًْٝا : ايتٌُٜٛ اخلازدٞ :

ٳ ٬سظ٤ ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ا٩ٝ جٳٙسأفجى    
جٝؾحفظ٫ ؤ٪ ١٠ ؾحفض ؿجثفذ ٠ح٫ٜٝ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٬ٖأ٤ ؤ٧ ؤٙأحفد٦ٟ ؤ٧ جٯوأؿٙحء    

١ ؤ١ ٢ًٞ٘ ٬ُٞأ٤  ج٠ٝٚفد١٬ اٳ ٫ٖ جٝػحٳز جٝس٫ ٳ ٬ظؿ١٧ دؿ٬ًٴ ١ُ ـٝٛ جٳٙسفجى ؤ٧ ٠ح ٠٬ٜ
جٝػحٳز جًٝحفثر ٫ٖ ػح  ػحظس٦ٟ ج٠ٝحلأر ٝٞس٬٧٠أ  ٧جؾسٞٗأز ؤنأٜح  جٝس٬٧٠أ  جٝؾأحفظ٫       
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٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘  دػلخ ًد٬ِر ٜ  نف٧ٍ ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٢د١٬ ٥أـ٣  
 :(1رجٯنٜح  دح٭س٫

 .جٝنفٜحز جٳلسص٠حف٬ر جِٝفد٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جِٝفد٬ر ج٠ٝنسفٜر ٝٚحث٤ 

 ئللحز جٝس٬٠٢ر.و٢حؿ٬٘ ٠٧ 

 .جٝنفٜحز ٠ص  نفٜحز د٬َ ج٭ٳز جٝس٫ ٬ِس٠ؿ٥ح ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ ؿ٧فذ ا٢سحظ٤ 

 .٠ئللحز جٝس٬٧٠  جٝػ٬٠٧ٜر جٝفل٬٠ر 

 .٠ئللحز جٝس٬٧٠  ند٤ جٝػ٬٠٧ٜر ؤ٧ ند٤ جٝفل٬٠ر 

 .ج٠ٝئللحز ٧جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٝؾحور 

 .و٢حؿ٬٘ ٠٧ئللحز جٝس٬٠٢ر جِٝفج٬ٙر ٧جٱ٬٠٬ٞٙر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر 

  ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢(NGO). 

     ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝػ٬ٞر ٧جٯظ٢د٬ر جِٝح٠ٞر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ل١٬٢ ـٝٛ دحٝسٗوأ٬  ٖأ٫ ج٠ٝدػأش
 جٝصح٫٢ ١٠ ٥ـج جٝٗو .

 .٠ئللحز جٱٙفجى جٝسِح٫٢٧ 

 .ٟجٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جِٝح٠ٞر د٢ٌحٟ ج٠ٝنحفٜر ٬ٓ٧ف٥ح ل٢دػش ـٝٛ دح٠ٝدػش جٝٚحؿ 

 ِى جٝؿ٧  ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ؿجؾ  جِٝأفج٘ ٠صأ    ج٢٠ٝغ جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس٫ س٧ٟٚ دسٚؿ٦٠٬ح د
 ٢٠ػر جٝٚفى ج٬ٝحدح٫٢ ٧جٝٚفى جٯ٠ف٫ٜ٬ ٢٠٧ػ٤ ؿ٧ٝر ٧ٜف٬ح جٝظ٧٢د٬ر ٬ٓ٧ف٥ح.

       ج٢٠ٝغ جٝػ٬٠٧ٜر ج٠ٝدحنفذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ؤ٧ ٠أح ٬ًٞأ٘ ٬ُٞأ٤
 دح٠ٝدحؿفجز جٝػ٬٠٧ٜر ٜح٠ٝدحؿفذ جٝقفج٬ُر ٝؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝفج٬ُر ٠صأ  نأفجء ج٭ٳز  

٧ج٠ِٝؿجز ٠ٌ٢٠٧حز جٝف٪ ٧جٝل٫ٚ ٢٠٧غ ج٠ٝفجٜق جٝقفج٬ُأر ج٠ٝسؾووأر ٝٞسًأ٬٧ف    
٧جٝسؿف٬خ ٧ٜـٝٛ ج٠ٝدحؿفجز ج٠ٝؾسور ٫ٖ ج٠ٝظح  جٝو٢ح٫ُ ٧ج٠ٝنحف٬َ جٝسظحف٬ر ُأ١  
ًف٬٘ ٧قجفذ ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر جِٝفج٬ٙأر ؤ٧ ٠أ١ ؾأٴ  ٧قجفذ جٝسؾًأ٬ً     

 .(2ر٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ ٧و٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر جٝؾحه دؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج
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املطٍب اٌثاني : املشاوً اٌتي تٌاجو متٌيً املشاريع اٌصغرية 
 ًاملتٌسطت يف اٌعراق ًاحلٌٍي املمرتحت

٬ِسدف جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ س٧جظ٤ س٬٠٢ر ج٠ٝئللحز جٝوأ٬ٔفذ  
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ٜـٝٛ ٩ُٞ ٠لس٨٧ جٝؿ٧  جِٝفد٬ر ٧جِٝحٟٝ دإلف٣.

ؤؾـز ٓحٝد٬ر جٝؿ٧  ٫ٖ ؿفجلر ٧س٬ٗ٢ـ ٠ح ٬ٞقٟ ١٠ اظفجءجز ٝلؿ ٖظأ٧ذ جٝس٬٧٠أ     ٧ٙؿ 
جٝس٫ س٧جظ٤ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز د٠ح ٫ٖ ـٝٛ جِٝفج٘ ٧فٟٓ ـٝٛ ٖب١ ٠نحٜ  جٝس٬٧٠  ٖأ٫ جِٝأفج٘   

سسِحٌٟ ٢ٌفًج ًٝد٬ِر جٳٙسوحؿ ٧جًٝٚحٍ ج٠ٝح٫ٝ جِٝفجٙأ٫ ٧جُس٠أحؿ٣ ُٞأ٩ ٧جفؿجز جٝدسأف٧                 
ًح دسٞٛ جٯلِحف جفسدحًًح ٧ص٬ًٚح ٧ٜـٝٛ ػحٝر جٝػفخ جٝس٫ ٬نأ٦ؿ٥ح جِٝأفج٘ دأؿؤ              ٠٠ح ظ٤ِٞ ٠فسدً

ؤ٪ ٢٠ـ دؿج٬ر جٝػفخ ٠َ ا٬فج١ ٠ف٧فًج دحػسٴ  ج٬٧ٜٝز ٧جٝػوحف جٯ٫٢٠  ػس٩  ١٠1980 ل٢ر 
ل٧ًٚ دٔؿجؿ د٬ؿ جٳػسٴ  جٯ٠ف٬ٜأ٫ جٝٔحنأٟ ٠٧أح سدِأ٤ ٠أ١ ل٬حلأحز ٬ٓأف ٠ؿفلأر                       

٢ٖظؿ ؤ١ ٢٥حٝٛ ٙو٧فًج ٖأ٫ جٝٚأ٧ج١٬٢ ٧جٝسنأف٬ِحز     2003ػ٠٧ٜحز ج٠ٝسِحٙدر دِؿ ١٠ ٙد  جٝ
جٝؾحور دس٬٠٢ر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٧جٳٖسٚأحف اٝأ٩ جٯلأح٬ٝخ جٝس٬ٞ٬٧٠أر                      

ج٠ٝؾسٞٗر ٠٠ح ؾٞ٘ ٠ح ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ًٞ٘ ٤٬ُٞ رج٠ٝنٜٞر جٝس٬ٞ٬٧٠ر( ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ٌأف ٦ٝأح ٠أ١    
 :(1رقج٬٧س١٬ ٠٥٧ح

 املػه١ً ايت١ًُٜٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايفسد :

ج٢ؾٗأأحى ؤ٧ يأأأٝر جٝأأؿؾ  جٝٗأأفؿ٪ ٠٠أأح ٬أأئصف ُٞأأ٩ جٝسٜأأ١٬٧ جٝفؤلأأ٠ح٫ٝ                       
جٝٴقٟ ٤ٝ ٫ٖ سإل٬ك ٧س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٫ٖ ي٧ء جفسٗحٍ جٝسٜح٬ٕٝ جٱ٢سحظ٬ر 

١ ؤ١ ٢٬سظ٦أح ؤ٧ ٬ٚأؿ٦٠ح ج٠ٝنأف٧ٍ    دؿفظر ؤٜدف ١٠ جفسٗحٍ ؤلِحف جٝلَٞ ٧جٝؾؿ٠حز جٝس٫ ٠٬ٜ
 جٝو٬ٔف.

 املػه١ً ايت١ًُٜٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايدٚي١ أٚ املؤضطات :

سس٠ص  ٫ٖ ُظق ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝػ٬ٞر ١ُ ج٧ٖٝحء دح٠ٝسًٞدحز جٳلسص٠حف٬ر ٧ُأؿٟ ا٠ٜح٬٢أر    
سٚؿ٬ف ٬٠ٜر جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٧ًف٬ٚر جٳػسٗحٌ د٤ ٧ًف٘ جلسؾؿج٤٠ ٠٠ح ٬سًٞخ ٩ُٞ جٝؿ٧جٟ ٠أ١  

 ؤ٧ ج٠ٝئللحز ج٠ٝؾسور سٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ٦ٜٝـج ؤ٧٢جٍ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ.جٝؿ٧ٝر 
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١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٢د١٬ ؤ٥ٟ ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫    
 جِٝفج٘ ٫٥٧ ٠ٜح ٫ٞ٬ :

ج٬ِ٠ٝٚحز جٱظفجث٬ر ٧سس٠ص  ديِٕ جٝؾدفجز جٱؿجف٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٬٢ٗٝر ٝؿ٨ ؤوػحخ ٥ـ٣  -1
٠ٌِٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ ج٬٦ٜٝ  جٝس٫٠٬ٌ٢  ج٠ٝنحف٬َ ايحٖر ا٩ٝ جٖسٚحف

جٝل٬ٟٞ ٧جٝـ٪ ٬ئؿ٪ دؿ٧ف٣ ا٩ٝ جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنحٜ  ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح ُؿٟ جٝٚأؿفذ ُٞأ٩   
 .(1رجٝٗو  د١٬ ج٬ٜٞ٠ٝر ٧جٱؿجفذ

يِٕ ٧ٙو٧ف ٠وحؿف جٝس٬٧٠  ػ٬ش سػظٟ جٜٝص٬ف ١٠ جٝظ٦حز جٝس٬ٞ٬٧٠ر ُأ١ سأ٬ٖ٧ف    -2
حف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٠ح ٬ئؿ٪ اٝأ٩ س٦ٗٙ٧أح ٧ُأؿٟ    جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٝسن٬ٔ  ج٠ٝن

 .(2رٙؿفس٦ح ٩ٝ ج٧٠ٝجوٞر

ُؿٟ س٧ٖف ج٠٧ٚ٠ٝحز جٜٝح٬ٖر ٝٞد٬٢ر جٯلحل٬ر ٝؿُٟ ٧س٬٠٢ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  -3
٧ؾحور ٫ٖ ٠ظح٫ٝ جٱ٢سحض ٧جٝسل٬٧٘ ػ٬ش سٗسٚف ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝأفج٘ اٝأ٩   

ٝـ٪ ٬ٚؿ٤٠ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٜـٝٛ ٖأ٫ ٠ظأح  جٝسلأ٬٧٘    فئ٬ح جٙسوحؿ٬ر ٫ٖ ٠ظح  جٱ٢سحض ج
 .(3رٳُس٠حؿ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ صٚحٖر وحػد٤ ؤ٧ ٠ح٤ٜٝ جٳٙسوحؿ٬ر

ُؿٟ س٧ٖف ج٠ٝلحُؿجز ج٬٢ٗٝر ج٠ٝٚؿ٠ر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؾحور ٫ٖ ٠ظأح    -4
اٜلحخ ؾدفجز ٦٠٧حفجز ج٠ِٝ  ٧ُؿٟ سإ٬٥أ  ٥أـ٣ ج٢٠ٝنأأز ؤ٧ ج٠ٝنأحف٬َ ٱ٢سأحض      

 ٠ًحدٚر ٧٠ٞٝجوٗحز جِٝح٬٠ٝر. ٠ؾفظحز ـجز ٧٠جوٗحز

جٖسٚحف ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ا٩ٝ جٝؾدفذ ٧جٝؿفج٬ر جٜٝح٠ٞأر   -5
د٧يَ ٧اظفجءجز ؿؾ٧  جٝل٧٘ ٧ُؿٟ ٙؿفس٦ٟ ٩ُٞ سٚؿ٬ف ػوس٦ٟ جٝسل٬ٚ٬٧ر ٠٧ٜأح٢س٦ٟ  
٤٬ٖ. ٧جٝس٫ ٓحٝدًح ٠ح ١٧ٜ٬ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٦٬ٖح ٥ٟ ١٠ جٝنأدحخ  

ؤحف ج٢٠ٝس١٬٠ٌ ٢ُؿ دؿج٬ر ٢نح٦ًٟ ٫٥٧ جٝٗثر جٝس٫ ٢نسؿ ػحظس٦ٟ ا٩ٝ جٝؿُٟ ج٠ٝح٫ٝ اـ ٧
٬ٝك ٝؿ٦٬ٟ سحف٬ؽ جثس٠ح٫٢ ١ٜ٠٬ ٩ُٞ ؤلحل٤ سٚؿ٬ف ظؿجفس٦ٟ جٳثس٠ح٬٢ر ٧جٖسٚأحف٥ٟ اٝأ٩   
جٝؾدفذ جٯق٠ر ٝظـخ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝح٥فذ جٝيف٧ف٬ر ٧ٜـٝٛ جٝػو٧  ُٞأ٩ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬أح   
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ز جٱ٢سحض ٠٧لحػحز اٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ ٧جٖسٚحف سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ج٠ٝسِٞٚر د٠ؿؾٴ
 ٝٞٚؿفذ ٩ُٞ ؤُؿجؿ ؿفجلحز جٝظؿ٨٧ ٧ؾًً ج٠ِٝ  ٧ًٖٚح ٠ٝسًٞدحز ٠ئللحز جٝس٬٧٠ .

جِٝن٧جث٬ر ٫ٖ س٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ُحز ٖٚؿ ٬ٞظإ جٜٝص٬ف ٠أ١ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ      -6
د٬ثر جِٝفج٬ٙر ػ٬أش سٗسٚأؿ   ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ جٝس٬ٞٚؿ ؤػ٬ح٢ًح ٧جؾس٬حف ٠نحف٬َ ٬ٓف ٠ٴث٠ر ٝٞ

ؤٓٞد٦ح ا٩ٝ جٝؿفجلر ج٬٢ٗٝر ٝسٜح٬ٕٝ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٝظؿ٨٧ جٳٙسوحؿ٬ر ػ٬ش ٢٬ٌف ٝؿفجلأر  
  ػ٬ش ؤ١ جٝد٢أ٧ٛ جِٝفج٬ٙأر   (1رجٝظؿ٨٧ ٩ُٞ ؤ٦٢ح نفًًح ن٬ًٜٞح ٝٞػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠ 

سسظ٤ ٢ٌفس٦ح ؿجث٠ًح ا٩ٝ س٬٬ٟٚ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً جثس٠ح٬٢ًح ١٠ ػ٬أش  
ث٠ر ج٠ٝح٬ٝر ٧٧ٖ٘ ج٠ِٝح٬٬ف ج٠ًٝدٚر ٩ُٞ ٜدحف ج٠ِٝٴء ٠٠ح ٬ٚٞ  ١٠ ٖفه ػو٧  ج٠ٝٴ

ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جػس٬حظحس٦ٟ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٧جٝس٫ ١٧٢٧ٜ٬ ٥ٟ 
٫ٖ ؤنؿ جٝػحظر ا٦٬ٝح ٠ٚحف٢ر دٜدحف ج٠ِٝٴء ٧٥٧ ؤ٠ف ٬ػو  ٤٬ُٞ وأحػخ ج٠ٝٴث٠أر   

 ج٠ٝح٬ٝر.

ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٙؿ ٬ؾًت ٖأ٫ ًٞأخ   ٠نحٜ  جٝل٧٬ٝر ػ٬ش ؤ١ وحػخ  -7
٠دْٞ جٝس٬٧٠  ٬ٖٞظإ ا٩ٝ جٳٙسفجى دإٙ  ٠٠ح ٧٥ ٠سِؿؿ ٫ٖ ؿفجلر جٝظؿ٨٧ ٧ٙؿ ٬ٞظإ ا٩ٝ 
جٳٙسفجى د٠دْٞ ؤٜصف ٠٠ح ٧٥ ٠ٚؿف دؿفجلر جٝظؿ٨٧ ٖبـج جٙسفى ؤٙ  ١٠ ج٠ٝدْٞ ج٠ٝٚؿف 

٠ح اـج ٝظأإ اٝأ٩   ٫ٖ جٝؿفجلر ل٬وحخ ج٠ٝنف٧ٍ دِلف ٠ح٫ٝ ٙؿ ٬ئؿ٪ د٤ ا٩ٝ جٝٗن   ؤ
جٳٙسفجى د٠دْٞ ؤٜصف ٠٠ح ٬ػسحض ا٤٬ٝ ج٠ٝنف٧ٍ ٖل٬ٜدؿ ٢ٗل٤ ؿَٖ ٠دْٞ ٧ؤٙلأحً ؤٜصأف   

 ٧دحٝسح٫ٝ جٝسإص٬ف ٩ُٞ جٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ.

جٝسف٬ٜق ٩ُٞ جٝي٠ح٢حز سإس٫ جٝي٠ح٢حز ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر جٯ٬٧ٝ٧أحز جٳثس٠ح٬٢أر ٠ٝئللأحز     -8
١٧ ٓحٝد٬أر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    جِٝحٟٝ دإلف٣ ٢٧ٌأفًج ٜٝأ   (2رجٝسػ٬٧  ٫ٖ جِٝفج٘

٧ج٠ٝس٧لًر ٳ س٠سٞٛ ي٠ح٢حز فل٬٠ر ؤ٧ ل٢ؿجز ٙح٬٢٧٢ر س٫ٜٗ ٝسٞد٬أر ٠٬ٙأر جٝس٬٧٠أ     
ج٧٢٠٠ٝع ٦ٖـج ٫٢ِ٬ يأٝر ٖفه جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٦ٝح. ٧ٙؿ جسظ٦ز جٝد٧٢ٛ 
٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٫ٖ جِٝفج٘ ا٩ٝ ًف٘ ظؿ٬ؿذ ٝٞػو٧  ُٞأ٩ جٝيأ٠ح٢حز ٦٢٠أح    

                                                             

يرة، كامرد د. أشر  زلمرد دوابرق مركرز صراحل عبرد ا  : إشركالية صويرد ادلؤنسرات المراًنة وادلتونرطة   الردول العرب (1)
جامعررررة اتزهررررر، إصرررردار ادللتقرررري العلمرررري حررررول ادلةررررروعات ادلتونررررطة والمرررراًنة وادلتلاهيررررة  –لالقتمرررراد ا نررررالمي 

 .9، مطبعة جامعة اتزهر، ص2119المار، القاهرة، أغسطس 
 .008د. محدي احللاوي : تل،يو ادلةروعات الماًنة، مركز ا نكلدرية لكتاب د.س، ص (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-126- 

 

٠ٝلظٞر دؿجثفذ جٝسلظ٬  جِٝٚحف٪ ٧ٜـٝٛ سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى دي٠ح٢ر ف٧جسخ ُؿؿ جِٝٚحفجز ج
١٠ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ ٧جنسفًز ػؿًج ٳ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬ٚ  ٤٢ُ فجسخ ج٧٠ٌٝإٔ جٝيأح١٠ ٧جٝأـ٪    
ٓحٝدًح ٠ح ١٧ٜ٬ ٠ظ٧٠ٍ ف٧جسخ ج١٬ٌٗ٧٠ٝ جٝيح١٬٢٠ ٳ ٬ٚ  ١ُ ٠دْٞ جٝٚلأً جٝنأ٦ف٪   

 ٝٞٚفى ج٠ٝٚؿٟ اـج ٠ح ٙلٟ ٩ُٞ جٯن٦ف ٬ٝ٧ك جٝل١٬٢.

٧ٙؿ ٬ٴ٫ٙ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر دِأى جٝوأ٧ِدحز ٖأ٫                  
جٝػو٧  ٩ُٞ ٧٠جٖٚر ج١٬ٌٗ٧٠ٝ جٝيح١٬٢٠ ٖٚؿ ٬ًٞد٧ج ظقءًج ؤ٧ ٠دٞٔأًح ٠أ١ جٝس٬٧٠أ     

ج٧٢٠٠ٝع ٠ٚحد  ي٠ح٢ر ٧ٜـٝٛ جسظ٦ز جٝد٢أ٧ٛ اٝأ٩ جٝسأإ١٬٠ ُٞأ٩ جٝٚأف٧ى ٖأ٫                    
ِٝفج٬ٙر ٠٠ح نٜ  ُدثًح آؾف ؤي٬ٕ ُٞأ٩ ٜح٥أ    ٠ئللحز جٝسإ١٬٠ ؤ٧ نفٜر جٝسإ١٬٠ ج

وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ١٠ ؾٴ  ٢لدر ي٠ح١ ج٠ٝؾحًف جٝس٫ ٬ظخ ؿ٦ِٖأح ٝنأفٜر   
 .(1رجٝسإ١٬٠

٧ً  ٖسفذ جٱظفجءجز سِح٫٢ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ جِٝأفج٘ ٠أ١      -9
٠نٜٴز ٧ً  ٖسفذ جٱظفجءجز ٧جٝف٧س١٬ جٝس٫ سسدِأ٤ ٠ئللأحز جٝس٬٧٠أ  ج٠ٝؾسٞٗأر     

حٝد٧٢ٛ ٬ٓ٧ف٥ح ٧ي٬حٍ ٧ٙز ٬٧ً  ١٠ ؤظ  جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠أ  جٝأٴقٟ ٦ٝأح    ٜ
ٖح٠ٝنف٧ٍ ٠س٠صًٴ دوحػد٤ ٠ًحٝخ دسٚؿ٬ٟ ٠لس٢ؿجز ٠سِؿؿذ ٧ٜأـٝٛ جٳٝسأقجٟ د٠ِأح٬٬ف    
٠ػحلد٬ر ٧جثس٠ح٬٢ر ٧نؾو٬ر ٙؿ ٬وِخ س٧ٖف٥ح ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  

جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٠فجُحذ ٠ح  ١٠ ج٢ٝحػ٬ر ج٬ٞ٠ِٝر  ػ٬ش ٬ظخ ٩ُٞ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ
 :(2ر٫ٞ٬

اًٴٍ جٝد٢ٛ ٩ُٞ ؿفجلر جٝظؿ٨٧ ج٠ٝح٬ٝر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ج٬٢ٗٝر ٧جٝسلأ٬ٚ٬٧ر ٠ٞٝنأف٧ٍ    -ؤ 
 جٝو٬ٔف ٝٞسإٜؿ ١٠ وػس٦ح.

 سػؿ٬ؿ جٝي٠ح٢حز ج٠ٝٚسفػر ١٠ ٙد  ج٠ٝنف٧ٍ. -خ 

 سػؿ٬ؿ ٧٢ٍ جٝس٬٧٠  ج٧ًٞ٠ٝخ ٧ٖسفذ جٝلؿجؿ ج٠ٝٚسفػر. -ض 

 ٞنفٜحء ؤ٧ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٢ُ٧ح٦٢٬٧ٟ.جٝػو٧  ٩ُٞ ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝنؾو٬ر ٝ -ؿ 

                                                             

ن، ترمجررررة هرررردى خربرررروش : صويررررد ادلةررررروع، الرررردار الدوليررررة لالنررررتثمارات الثقافيررررة، القرررراهرة، ممررررر، بريرررران هرررراميلتو  (1)
 .09، طبعة أوىل، ص2119
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جٝػو٧  ٩ُٞ س٬٧ٗى ١٠ ج٧ٗ٠ٝي١٬ دحٝس٬ٙ٧َ ٬ل٠غ ٠ٞٝوأفٕ ؤ٧ جٝظ٦أر ج٧٠٠ٝٝأر     -٣ 
دحٳلسِٴٟ ١ُ ج٠ٝنف٧ٍ ٧جٝنفٜحء ١٠ ٜحٖر جٳسظح٥حز رجٝظ٦حز جٝفل٬٠ر ؤ٧ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ 

 ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٯؾف٨(.

٧ِٙأحز جٝفث٬لأر ٝس٬٧٠أ     ل٬حلر لِف جٝٗحثؿذ سِسدف ل٬حلر لِف جٝٗحثأؿذ ٠أ١ ج٠ٝ   -10
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ػ٬ش ؤ١ جفسٗحٍ ؤلِحف جٝٗحثأؿذ ُٞأ٩   
جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ؤٜدف ١٠ جٝسٜأح٬ٕٝ جٝصحدسأر ٝسٚأ٬ٟ جٝٚأف٧ى     
٧جٱنفجٕ ٦٬ُٞح  ػ٬ش ؤ١ ل٧٘ جٱٙفجى ٬ٓف جٝفل٬٠ر ١ٜ٠٬ ج٧ٝو٧  ا٤٬ٝ ٬٧سلٟ 

ظإ ا٤٬ٝ جٜٝص٬أف ٠أ١ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ      دح٠ٝف٢٧ر ٧جٝلفُر ٧جٝـ٪ ٬ٞ
٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ اٳ ؤ٤٢ ٬ِسدف ٠فسَٗ جٝسٜح٬ٕٝ ٖٚؿ ٬و  لِف جٝٗحثأؿذ ؤػ٬ح٢أًح   

 %.100ا٩ٝ 

٢٥٧حٝٛ جٜٝص٬ف ١٠ دفج٠ط جٱٙفجى ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ سفُح٥ح 
٧فٟٓ ؤ٦٢ح سِسدأف   ظ٦حز ٠ػ٬ٞر ؤ٧ ؾحفظ٬ر سٚؿٟ ٙف٧يًح دلِف ٖحثؿذ ؤٙ  ١٠ جٝل٧٘

ظحـدر ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ دؿج٬ر جٯ٠ف اٳ ؤ٦٢ح ٳ سسوٕ دحٳلس٠فجف٬ر ٧لأفُحز  
٠ح ٬لس٢قٕ جٝس٬٧٠  ج٠ٝؿُٟ جٝـ٪ س٢سظر ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ٖيًٴ ١ُ جلسٔٴ  ٠ئللأحز  
جٝس٬٧٠  سٞٛ جٝٚف٧ى دو٧فذ ٬ٓف فن٬ؿذ ٠٧ؿف٧لر ١٠ ؾٴ  ٢٠ػ٦ح ٠ٞٝٚسفيأ١٬  

 .(1رف جٝٗحثؿذ ج٠ِٝسحؿدلِف ٖحثؿذ ؤ٩ُٞ دٜص٬ف ١٠ لِ
٧ٜـٝٛ ٬إؾـ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر دِؿًج ٢ٗل٬ًح ٧ؿ٬٢٬ًح ػ٬ش ٬فٖى ؤٓٞخ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ   
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝسِح٠  دحٝٗحثؿذ ٦٢٧ٜٝح رفدح ٠ػفٟ( ٠٠ح ٬ػ٧  ؿ١٧ جلأسٗحؿس٦ٟ  

 ١٠ سٞٛ جٝٚف٧ى ٧٥٧ ٠ح ل٢د٤٢٬ ٫ٖ ج٠ٝدػش جٝصح٫٢ ١٠ ٥ـج جٝٗو .

جٝؾدفجز ج٠ٝسِٞٚر دح٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   جٖسٚحف ٠ئللحز جٝس٬٧٠  ا٩ٝ  -11
سِح٫٢ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٜٝص٬ف ١٠ جٝؿ٧  جِٝفد٬ر اٝأ٩  
جٖسٚحف ٠ئللحز جٝس٬٧٠  رجٝد٧٢ٛ ٬ٓ٧ف٥ح( ١٠ جٝؾدأفذ جٝس٬ٞ٬٧٠أر ج٠ٝسِٞٚأر دسٞأٛ     

٠ُأ   ج٠ٝنف٧ُحز ػ٬ش سِسدف جٝسٜح٬ٕٝ جٝصحدسر ٝٞد٧٢ٛ ٝٲنأفجٕ ٧جٝس٬ٚأ٬ٟ ُٞأ٩    
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠فسِٗر دح٢ٝلدر ٠٬ٚٝر جٝٚف٧ى ٝـج ٳ ١٧ٜ٬ ٢٥حٝٛ 
ػحٖق ٝٞد٧٢ٛ ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٯؾف٨ ٝٲٙفجى ٢س٬ظر ج٢ؾٗأحى جٯفدأحع ؤ٧   
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ج٢ِؿج٦٠ح  ٜـٝٛ ٖب١ ػؿجصر ؾدفذ ج٠ٝٚفي١٬ ٧ي٦ِٗح دح٢ٝلدر ٝٞسِح٠  ٠َ ج٠ٝنف٧ُحز 
٬٧٘ ٧جٝس٬٬ٟٚ ٧جٱنفجٕ ٧ٙٞر ٧ج٢ِؿجٟ ػأ٧جٖق  جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ظحٳز جٝسل

جٯؿجء دح٢ٝلدر ٠ٝلث٫ٝ٧ جٱٙفجى دحٝد٧٢ٛ ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سنظ٦ِٟ ٩ُٞ جٝسِح٠  ٠أَ  
٠ص  ٥ٜـج ٧٢ٍ ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز ػ٬ش ؤ١ ٙٞر ؾدفس٦ٟ سظ٦ِٟٞ ٬ػظ١٧٠ ١ُ اٙأفجى  

 .(1رسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ دحٝٚف٧ى جٝس٫ ٫٥ دإ٠ك جٝػحظر ٦ٝح

٫٠ٞ ج٠ًٝدٚر ٧جٝؿج٠ُر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  ٠ػؿ٧ؿ٬ر ٠ظحٳز جٝدػش جِٝ -12
دػ٬ش سٗسٚف ا٩ٝ ٧ظ٧ؿ ؾًر ٠سٜح٠ٞر ٦ٝـ٣ جٝدػ٧ش ٧ٞٝو٧  ا٩ٝ ٢سحثط سؾأؿٟ ًٙأحٍ   
ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش س٧ٖف ٥ـ٣ ج٠ٝظحٳز جٝسؾ٬ًً جٝظ٬أؿ ٝسإلأ٬ك   
   ٛ  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ًف٘ ؿ٠٧٠٬س٤ ٧ٜـٝٛ جًٝف٘ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ج٢٠ٝحلأدر ٝأ٤ ٧ٜأـٝ

جٝسؾ٬ًً ٫ٖ ٠ظحٳز جٝس٬٧ًف ٧جٝس٧لِر ٧جٝؾف٧ض د٤ ا٩ٝ ٠وح٫ٖ ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬أفذ  
 ـجز جٳلٟ جٝسظحف٪ ؤ٧ ج٠ٝحفٜحز جِٝح٬٠ٝر ج٠ِٝف٧ٖر.

جٳلسص٠حف جٝقجثؿ ٫ٖ جٯو٧  جٝصحدسر ٧ُؿٟ ج٧٠ٝجث٠ر د١٬ ٠وحؿف جٯ٧٠ج  ٧جلسؾؿج٦٠ح  -13
٪ اٝأ٩ ؤػظأحٟ   ٧ٜـٝٛ ل٧ء جؾس٬حف ٧٠َٙ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٠٠ح ٬أئؿ 

ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر دِؿ ؿفجلس٦ح ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ظؿ٧ج٣ جٳٙسوحؿ٬ر 
 .(2ر١ُ س٤ٞ٬٧٠ دح٠ٝدحْٝ ج٧ًٞ٠ٝدر ٧جٯق٠ر ٝؿ٠٧٠٬س٤ ٧جلس٠فجف٣

٠نٜٞر س٬ٖ٧ف ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ١٠ ؾٴ  جلس٬فجؿ٥ح ٢ٌفًج ٝيأٝر ٧ٙٞأر ج٬٠ٜٝأحز جٝسأ٫     -14
٠ف جٝـ٪ ٬ئؿ٪ اٝأ٩ جفسٗأحٍ سٜأح٬ٕٝ    سًٞد٦ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٯ

جٱ٢سحض ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٧٢ٙجز جسوح  ٠َ ج٠ٝنأف٧ُحز جٜٝد٬أفذ جِٝح٠ٞأر ٖأ٫ ٢ٗأك      
جٝسؾوه جٱ٢سحظ٫ ػ٬ش ؤ١ جٝس٢ل٬٘ د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١   
ظ٦ر ٧د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧ِ٬ؿ سػ٦ٞ٬ٞح دحٝٗحثؿذ جٜٝد٬فذ ١٠ ؾٴ  سل٬٧٘ ا٢سحظ٦ح 

ا٢ٙحٍ ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر دسٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    ٧ٜـٝٛ ا٠ٜح٬٢ر
٧ج٠ٝس٧لًر دي٠ح١ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ـجز جٝل٠ِر ج٠ِٝف٧ٖر ٩ُٞ و٬ِؿ جٳٙسوحؿ 

 .(3ر٧جٝل٧٘
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ٍ املكرتس١ يًُػانٌ اي   ٛاد٘ يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١    احلًٛ

 ايعسام :

لًر ٩ُٞ ٢ٌٟ جٱؿجفذ جٝػؿ٬صر ٠أ١ ؾأٴ    سؿف٬خ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧ -1
جٝسؿف٬خ ج٫٢٦٠ٝ ج٢٠ٝحلخ ٩ُٞ ٬ٗ٬ٜر سأ٬ٖ٧ف ج٠ٝلأسٞق٠حز جٱ٢سحظ٬أر ٧اؿجفذ ج٬ٞ٠ِٝأر     
جٱ٢سحظ٬ر ٧جٝسل٬ٚ٬٧ر ٬ٗ٬ٜ٧ر جٝسِح٠  ٠َ جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر ٧جِٝح٬٠ٝر ٧ٜـٝٛ ٠َ ج٠ٝئللحز 

٬ٔفذ جِٝفج٬ٙر جٝؿج٠ُر ٧س٬٧ًف ٦٠حفجز جِٝأح١٬ٞ٠ ٖأ٫ ؤ٢نأًر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ     
٧ج٠ٝس٧لًر جِٝفج٬ٙر ١٠ ؾٴ  جٝؿ٧فجز ٫ٖ ٠ظأحٳز جٱؿجفذ ٧ج٠ٝػحلأدر ٧جٱ٢سأحض    

 ٧جٝسل٬٧٘ ٬ٓ٧ف٥ح.

س٬ٖ٧ف ٠٧ٚ٠حز جٝد٬٢ر جٝسػس٬ر ج٠ٝٴث٠ر ٝس٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ُحز جٳٙسوحؿ٬ر ُٞأ٩ جٯفجيأ٫    -2
جِٝفج٬ٙر دإلِحف سنظ٬ِ٬ر سؾٞ٘ اظفجء ١٠ ج٢٠ٝحٖلر د١٬ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لأًر  

 ٧جٝو٬ٔفذ.

س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ٧جٝؿُٟ جٝٴقٟ ٝٞسػ٬٧  ٝفؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ٧س٬٧ًف ج٠ِٝؿجز ٧جٯو٧   -3
جٝفؤل٠ح٬ٝر ٧جٝس٧لَ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝٚحث٠ر ؤوًٴ ٧جٳلسٗحؿذ ١٠ جٝؾدأفجز جِٝفج٬ٙأر   

٠٧ح سٴ٣ ١٠ جيًفجدحز ؤصف دنٜ  لٞد٫ ٩ُٞ ٠٢أ٧   2003ج٦٠ٝحظفذ ؾحور دِؿ ُحٟ 
 فذ جٯ٧٠ج  ؤٟ ٥ظفذ ج٧ِٚٝ .جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ل٧جء ٩ُٞ و٬ِؿ ٥ظ

جٝسِح١٧ ٠َ ج٠ٝفجٜق جٳلسنحف٬ر ٧جٳسػحؿجز جٝو٢ح٬ُر جِٝفج٬ٙر ٧ٓفٖر جٝسظحفذ جِٝفج٬ٙر  -4
٧جسػحؿ جٝو٢ح١٬٬ُ ٧ج٠ٝفجٜق جٝدػص٬ر ٧ج٬٠ِٞٝر ٝسػ٬٧  جٝدػ٧ش جٝسل٬ٚ٬٧ر ٧جٱ٢سحظ٬ر ٠٬ٖح 

 ٬ؾه ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

جٝس٬ٞٚؿ٬ر رجٝسظحف٬ر( ٧جٱلٴ٬٠ر ٩ُٞ س٬٧٠  ج٠ٝنأحف٬َ  سنظ٬َ جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر دإنٜح٦ٝح  -5
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دٚف٧ى ـجز ؤلِحف ٖحثؿذ ٠ؾٗير ١٠ ؾٴ  ٢٠ػ٦أح ج٠س٬أحقجز   
٠حؿ٬ر ٠ص  جٱُٗحء ١٠ جٝيفجثخ ٩ُٞ جٯفدحع ج٠ٝسػٚٚر ١٠ ؤ٢نًر س٬٧٠  ؤ٪ ٠نأف٧ٍ  

خ ٠َ ٙأؿف  و٬ٔفًج ٠٧س٧لً ؤ٧ سؾو٬ه ٢لدر ١٠ جٳػس٬ح٫ً جٱٝقج٫٠ ٝٞد٧٢ٛ ٬س٢حل
 جٯ٧٠ج  جٝس٫ ٬سٟ س٦ٞ٬٧٠ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؿجؾ  جِٝفج٘.
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٢نف ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝسل٬ٚ٬٧ر جٝٴق٠ر ٠ٝلحُؿذ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر    -6
٩ُٞ سل٬٧٘ ٢٠سظحس٦ٟ ؿجؾ  جِٝفج٘ ٧ؾحفظر ١٠ ؾٴ  س٬ٌ٢ٟ ج٠ِٝحفى ج٠ٝسؾووأر  

 .(1ر٢٠ٝسظحز سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ

٧ف جٝظ٬ِ٠حز ٧جٳسػأحؿجز ٜحسػأحؿ جٝوأ٢حُحز جِٝفج٬ٙأر ٧جسظأحف      سإل٬ك ٧س٬ِٗ  ؿ -7
جٝس٫ س٠ِ  ٩ُٞ س٬٧ًف ٧ؾؿ٠ر سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز   (NGO)٠ٌ٢٠٧حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢ 

 ٫ٖ٧ ٠ؾسٕٞ جٳؾسوحوحز ل٧جء جٝقفج٬ُر ٦٢٠ح ؤٟ جٝو٢ح٬ُر ؤٟ جٝسظحف٬ر ؤٟ جٝل٬حػ٬ر.

ج٬ٙر دِؿ ػؿ٧ؿ ٙأح١٧٢  جُس٠حؿ ل٬حلر جٝٚف٧ى ج٠ٝل٬فذ ٧٥٧ ٠ح دـجز د٤ جٝػ٠٧ٜر جِٝف -8
١٠ ؤظ  سػ٬ٗق سًأ٬٧ف ج٠ٝنأحف٬َ    2012ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  ٝل٢ر 

 جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘.

ػ٠ح٬ر ٢٠سظحز ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ج٢٠ٝسظحز ج٢٠ٝحٖلأر جٯظ٢د٬أر ٠أ١     -9
جٝؾأحفض   ؾٴ  ٖفى فل٧ٟ ٠ٜفٜدر ُح٬ٝر ٩ُٞ جلس٬فجؿ ٠ص٬ٴز ج٢٠ٝسط ج٫٢ً٧ٝ ٠أ١ 

٧ٜـٝٛ سإ١٬٠ ا٠ٜح٬٢ر نفجء ج٢٠ٝسط ١٠ ٙد  جٝأ٧قجفجز جٝسأ٫ ٬أؿؾ  ج٢٠ٝأسط يأ١٠      
 جؾسوحو٦ح ل٧جء ٧قجفذ جٝقفجُر ؤٟ ٧قجفذ جٝسظحفذ ؤٟ ٬٥ثر جٝل٬حػر ٬ٓ٧ف٥ح.

س٬ٖ٧ف ج٠٧ِٞ٠ٝحز جٝوػ٬ػر ١ُ ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘  -10
ظ  سِق٬ق جٝد٬٢أر جٯلحلأ٬ر ٦ٝأـج    ؾحور ٫ٖ ٠ح ٬سِٞ٘ دح٢ٝنحً ج٬ٔٝف فل٫٠ ١٠ ؤ

 .(2رجًٝٚحٍ

سِق٬ق جٝسِح١٧ ٠َ جٝظ٦حز جٝؿ٬ٝ٧ر جٝؿج٠ُر ٠ص  جٝؿ٧  ج٠ٝح٢ػر ٧ٙفى جٝد٢ٛ ج٬ٝحدح٫٢  -11
 .٬٥٧2003ثحز جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ جٝؿج٠ُر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ؾحور دِؿ ُحٟ 

ا٬ظحؿ ٬٥ثر ٠سؾوور دح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر س٫٢ِ دسٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز    -12
سنف٬َ ٙح١٧٢ ؾحه د٦ح ٝس٠ِ  ٧ٖٚر ٢ٌفًج ١٧ٜٝ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز س٠صأ    ١٠٧ ؾٴ 

ج٧٠ِٝؿ جٝٗٚف٪ ٝٴٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ اـج ٠ح سٟ ػؿش ؤ٪ سؿ٧٥ف ٫ٖ ؤلِحف جٝدسف٧  ٧جٝس٫ 
 ٬ِس٠ؿ ٦٬ُٞح جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ دنٜ  فث٬ل٫.

                                                             

د. أمحد فهمي جالل، د. نفيسة زلمد باشرري، د. رفعرت إناعيرد صران : صويرد ادلةرروعات، كليرة التجرارة، جامعرة  (1)
 .001، ص0982القاهرة، 

 .019د. أمحد فهمي جالل : صويد ادلةروعات، ممدر نابق، ص (2)
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ق٬حؿذ ج٫ُ٧ٝ جٝظ٠ح٬٥ف٪ ٧جٝنِد٫ دإ٬٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١    -13
ٚحءجز ٧ج٢ٝؿ٧جز ٧ج٠ِٝحفى جٝس٫ س٧يغ ؤ٬٠٥ر ٥ـج ج٧٢ٍٝ ٠أ١ ج٠ٝنأحف٬َ   ؾٴ  جٝٞ

٧ًف٘ جٝؿؾ٧  ا٩ٝ جٝل٧٘ جِٝفج٬ٙر ُدف ٢٠سظحز ٬ٞٙٞر جٜٝٗٞر ٧د٧٠جوٗحز ٬ٙحل٬ر ؤ٧ 
 ػس٩ ٠ٚد٧ٝر.

سنف٬َ ٙح١٧٢ ؾحه ٧٬ظخ ٩ُٞ ٜ  ج٧ٝقجفجز ج٬٢ِ٠ٝر دسن٬ٜ  ٙلٟ ٠ؾسه دؿفجلر  -14
 ١٠ جٝظح٢خ جٝسؾوو٫ ٧ٞٝقجفذ. ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧لد  س٬٧ًف٥ح

اٙح٠ر ػحي٢حز جٯ٠ُح  ٧ج٠ٝفجٜق جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ج٠ٝسؾوور ٝسنظ٬َ اٙح٠ر جٝنأفٜحز   -15
ج٠ٝسؾوور ٫ٖ س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝأفج٘ ٠أ١ ؾأٴ     
جٝنفٜحز جٝٚحدير ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سيٟ د١٬ ص٢ح٬ح٥ح اٙح٠ر ُؿؿ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ 

 ر.٧ج٠ٝس٧لًر ج٢ٝحظ٠

٠ػحٌٖحز رؤفد٬  ٧ؿ٧٥ٛ  ٠3ػح٧ٝر جٳلسٗحؿذ ١٠ سظفدر ا٬ٟٞٙ ٜف٧لسح١ ٧جٝـ٪ ٬يٟ  -16
جٝل٠٬ٞح٬٢ر( ٧جٝس٫ سن٦ؿ جلسٚفجفًج ؤ٬٢٠أًح ظ٬أؿًج ٬ٙحلأًح دد٬ٚأر جٯفجيأ٫ جِٝفج٬ٙأر       
٧ج٠ٝػحٌٖحز جٯؾف٨ ٫ٖ جٳلسص٠حف جٯظ٢د٫ ٧س٬ٖ٧ف جٝد٬ثر جٝؾودر ٤ٝ ٧جٝـ٪ ٧وأ   

٬فذ ٠٧س٧لًر جٝػظٟ ٠أ١ ٙدأ  ٠لأسص٠ف١٬    ا٩ٝ ٠لس٨٧ جٳلسص٠حف د٠نف٧ُحز ؤ
ؤظح٢خ ٬ٓ٧ف ُفج١٬٬ٙ ؤ٧ ُفج١٬٬ٙ ٥حظف٧ج ٫ٖ ٖسفجز لحدٚر ٧ُحؿ٧ج دإٖٜأحف ظؿ٬أؿذ   

 ٳٙز ٢ظحػًح ٳٖسًح ٫ٖ ؿُٟ جٳٙسوحؿ ج٠ٝػ٫ٞ.
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 املبحث اٌثاني
 دًر اٌبنٌن اٌتمٍيديت ًاإلسالميت 

 يف متٌيً املشرًعاث اٌصغرية ًاملتٌسطت 
 هلا يف اٌعراق ًاإلطار اٌمانٌني

 املطًب األٍٚ 

 دٚز ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ   يٌٜٛ املػسٚعات

 ٞ هلا   ايعسام ٚاإلطاز ايكاْْٛايصػة٠ ٚاملتٛضط١ 

 أضايٝب يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ. -  
 ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ يًُػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١  -  
   ايعسام ٚدٚز ايبٓٛى فٝٗا.     
 قساض ٚايتٌُٜٛ احلهَٛٞ بساَر اإل -    

  ايعسام ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا.     
 املطًب ايجاْٞ 

 ايتٌُٜٛ اإلضالَٞ ٚأضايٝب٘ ٚدٚز ايبٓٛى اإلضال١َٝ

   يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ 

 ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا   ايعسام

 الَٞ يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠أضايٝب ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ اإلض - 
 يٌٜٛ املػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠ َعاٜة قبٍٛ  - 

 َٔ قبٌ املصازف اإلضال١َٝ.     
 اإلطاز ايكاْْٛٞ يعٌُ املصازف اإلضال١َٝ ايداع١ُ  - 

 يًُػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠   ايعسام.     
 املعٛقات اي   ٛاد٘ عٌُ املصازف اإلضال١َٝ   ايعسام  - 

   إطاز دعِ املػازٜع املتٛضط١ ٚايصػة٠.    
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اٌبنٌن اٌتمٍيديت يف حتٌيً املشرًعاث  املطٍب األًي : دًر
 اٌصغرية ًاملتٌسطت ًاإلطار اٌمانٌني هلا يف اٌعراق 

٬ِسدف جٝس٬٧٠  ١٠ ؤ٥ٟ ٠سًٞدحز س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر نإ٤٢ ٫ٖ ـٝأٛ  
نإ١ ج٠ٝسًٞدحز جٯؾف٨ ٠ص  رجٱًحف جٝٚح٫٢٧٢  جٝدػش  جٝس٬٧ًف( ٧ؤ١ ج٢ٝٚه ٫ٖ س٬٧٠أ  سٞأٛ   

دف ُٚدر ٜد٬فذ ٫ٖ ٠فػٞر جٝسإل٬ك ٠٧ح دِؿ٥ح  ٧س٧جظأ٤ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    ج٠ٝنحف٬َ ٬ِس
٧ج٠ٝس٧لًر ُٚدحز ٜد٬فذ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ٫ٖ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧ج٠ٝسٚؿ٠أر ُٞأ٩ ػأؿ    
جٝل٧جء ٫ٖ٧ جِٝفج٘ س٧جظ٤ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ٥ـ٣ جِٝٚدحز دحُسدحف٥ح ٧ظ٦ر ١٠ ؤ٧ظ٤ جٳلأسص٠حف  

٠دػش جٝلحد٘ ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝئللحز ٫ٖ سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ُح٬ٝر ج٠ٝؾحًف ٧ٙؿ د٢٬ح ٫ٖ جٝ
٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  ٧ٙؿ ؤصدسز جٝسظحفخ ج٬٠ِٞٝر ؤ١ ١٠ ؤ٢ظغ جًٝف٘ ٝس٬٧٠  ٥ـ٣ 
ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ جِٝفج٘ ٬ٓ٧ف٣ ٫٥ جًٝف٬ٚر جٝس٫ سػٗق ج٧ٝلًحء ج٠ٝح١٬٬ٝ رجٝد٧٢ٛ ٬ٓ٧ف٥ح ٠أ١  

٬٧٠  ٩ُٞ ؤلك س٢حٖل٬ر ٧ُؿٟ جٳٜسٗأحء دسٚأؿ٬ٟ جٝأؿُٟ    ج٠ٝئللحز جٱٙفجي٬ر( ٩ُٞ ج٬ٚٝحٟ دحٝس
ج٠ٝحؿ٪ دو٧فذ ٠دحنفذ  ٦ٌ٬٧ف ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر رجٝسظحف٬ر( ٧ٜـٝٛ جٝد٢أ٧ٛ ج٠ٝسؾووأر   
٧جيػًح ١٠ ؾٴ  ٬ٙح٦٠ح دؿ٧ف ؤلحل٫ ٫ٖ ؤٓٞخ ػحٳز سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ل٧جء ٜح٢أز دوأ٧فذ   

جٝسإظ٬ف ج٢٠ٝس٦أ٫ دحٝس٬ٞ٠أٛ ٧جٝسأ٫    ٠دحنفذ ؤ٧ ١ُ ًف٬٘ ؤلح٬ٝخ ؤؾف٨ ٜحٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ؤ٧ 
 ل٢د١٬ ٠ح ٫٥ ٳػًٚح.

٧سف٨ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬أر ٖأ٫ سٚأؿ٬ٟ جٝٚأف٧ى جٝس٬ٞ٬٧٠أر ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ                    
٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٖفوًح جلسص٠حف٬ر ظؿ٬ؿذ ٧ٳ دإك د٦ح ٧٧لأ٬ٞر ٝظأـخ ٠ُأٴء ظأؿؿ              

٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح جِٝفج٘ ٢٠ـ ُأحٟ  ؾحور اـج ٠ح ٢٠ُٞح ػحٝر ُؿٟ جٳلسٚفجف جٯ٢٠
  ػ٬ش ٢ظؿ ؤ١ ج٠ٝلسص٠ف جٯظ٢د٫ ٧ج٠ٝػ٫ٞ ٬ِأقٕ ُأ١ جٳلأسص٠حف ٖأ٫     (1ر٧ا٩ٝ ج٭١ 2003

جِٝفج٘ ٯلدحخ ُؿ٬ؿذ ٦٢٠ح ُؿٟ ٧ي٧ع جٝفئ٬ر ٝٴلسص٠حف ٧ُؿٟ ٧ظأ٧ؿ سنأف٬ِحز ٙح٬٢٧٢أر    
ُؿٟ ٧ظ٧ؿ جٝد٬ثر جٳٙسوحؿ٬ر سي١٠ ٠ٞٝلسص٠ف١٬ ػ٦ٙ٧ٟٚ ٧ج٧ٝجظدحز ج٠ٝٞٚحذ ٩ُٞ ُحس٦ٟٚ  ٧ٜـٝٛ 

                                                             

 .74نابق، ص د. زلمد حسٌن الةمري : ممدر (1)
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ج٢٠ٝحلدر ١٠ ٢حػ٬ر جلسثظحف جٯفجي٫ ؤ٧ س٦ٜ٬ٞ٠ح ٱٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ دٜ  ٠لس٬٧حس٦ح ٥٧أـ٣ ُٚدأر   
 ؤؾف٨ ؤ٠حٟ ج٠ٝلسص٠ف.

٧ٙؿ ِٝدز جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر جِٝفج٬ٙر ؿ٧فًج ٧جيػًح ١٠ ؾٴ  ٦٢٧ٜح ػٞٚر ج٧ٝوأ  دأ١٬   
ٜح١ ؿ٠ًُح ١ُ ًف٬٘ جٱٙفجى ؤٟ ١ُ ًف٬٘ جٝدفج٠ط جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس٫ سٚؿٟ جٝؿُٟ ل٧جء 

جٝسإظ٬ف ؤٟ نفجء ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  ١٠ ؾٴ  ٬ٙح٦٠ح دأؿ٧ف  
جٱٙفجى ٠ٞٝنحف٬َ دِؿ ا٬ؿجٍ ج٠ٝدحْٝ ج٠ٝؾوور ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠أ١ ٙدأ    

ٝد٢ٛ ج٬ٝحدح٫٢ ٧جٝس٫ ل٢د١٬ ٠أح  جٝػ٠٧ٜر ؤ٧ ١٠ جٝظ٦حز جٝؿ٬ٝ٧ر ج٠ٝح٢ػر جٯؾف٨ ٜحٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٧ج
 .(1ر٫٥ ٳػًٚح

٧سِٞخ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٥ـج جٝؿ٧ف ١٠ ؾٴ  س٬٠ق٥ح دِؿذ ٬٠٠قجز ظِٞس٦ح سس٧ٗ٘ ُٞأ٩  
٬ٓف٥ح ١٠ جٝد٧٢ٛ جٯؾف٨ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚأؿ٠س٦ح  

 :(2ر٠ح ٫ٞ٬
١٠ ج٧ٝو٧  اٝأ٩ ؤٜدأف ُأؿؿ ٠أ١      جٝد٬٢ر جٯلحل٬ر ١٠ ندٜر جٝٗف٧ٍ  س١ٜ٠ جٝد٧٢ٛ -1

 ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

ج٧ٚٝجُؿ ج٧ٝجيػر ٝس٧ي٬غ ٧ٙجُؿ ج٬ٜٞ٠ٝر ٧جٱٖوحع ج٠ٝح٫ٝ ٧ٜٗح٬ر فؤك ج٠ٝح  ٧جٝسأ٫   -2
سلحُؿ ٩ُٞ جٱؿجفذ جٝػ٠٬ٜر ٧جٝفن٬ؿذ ٠ٞٝؾحًف جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سًح٦ٝح ظأفجء اٙأفجى   

 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ؤ٧ ج٠ٝس٧لًر.

ر جٝؿجؾ٬ٞأر ٧جٝأ٢ٌٟ ج٠ٝػحلأد٬ر ٧جٝسأ٫ س٠ٜأ١ ٠أ١ ج٬ٚٝأحٟ                        ج٢ٌٟٝ جٝؾحور دحٝفٙحدأ  -3
دحٜٝص٬ف ١٠ ج٠ِٝح٠ٴز ٧سٚؿ٬ٟ ؤٜدف ُؿؿ ٠أ١ جٝٚأف٧ى ٧دوأ٧فذ ٧جيأػر ٧دإٙأ       

 جٯؾًحء.

٬٥حٜ  ج٬ٜٞ٠ٝر جٝس٫ ٬ل٬ًف ٦٬ُٞح جًٝٚحٍ جٝؾحه ٢ٜ٠ز جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٠أ١ سًد٬أ٘    -4
ٕ ٧جٝفدػ٬ر ٧جٝـ٪ ٬أئؿ٪ ُأحؿذ اٝأ٩    ؤلح٬ٝخ جٝػ٠ٜ٧ر ٧سػ٬ٚ٘ ٜ  ١٠ ٜٗحءذ جٝسٜح٬ٝ

جلس٠فجف ٠وحؿف جٝس٬٧٠  ج٠ِٝس٠ؿذ ؤلحلًح ٩ُٞ ج٧ٝؿجثَ ٧فؤك ج٠ٝح  ٧دلأ٠س٤ ج٠ِٝس٠أؿذ   

                                                             

 .44اثيد اجلومرد : ممدر نابق، ص (1)
 .22يعقوب يونف صرخوال : ممدر نابق، ص (2)
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٩ُٞ ج٠ٝوحؿف جًٝحفثر ٜص٬فذ جٝسٚٞخ ٠ص  ٬٥ثحز ج٢٧ِ٠ٝر ؤ٧ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜأر  
(NGO). 

 أضايٝب يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ :

د٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر جِٝفج٬ٙر ُؿذ ؤلح٬ٝخ ٫ٖ سٚؿ٬ٟ جٝأؿُٟ ٧جٝس٬٧٠أ  ٠ٞٝنأف٧ُحز    جسدِز جٝ 
 جٝو٬ٔفذ ٧لسد١٬ جص٢ح١ ٦٢٠ح ٫٥٧ جٝس٫ سدفق ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ؤٜصف ٧ي٧ػًح.

 أضًٛب ايكسض املباغس :-1

٧٥٧ اٙفجى ج٠ٝنف٧ٍ ٠دًٞٔح ٢ٚؿ٬ًح ٠ػؿؿًج ٬ٞسقٟ دفؿ٣ جٝد٢ٛ ٠َ ج٧ٗٝجثؿ ؾٴ  ٖسفذ ٠ػؿؿذ  
ؤٙلحً ن٦ف٬ر ؤ٧ ؿِٖحز ٧٠ل٬٠ر ؤ٧ ل٬٧٢ر ؤ٧ ٫ٖ ٦٢ح٬ر جٝٗسفذ ج٠ٝصٕٚ ٦٬ُٞح ٩ُٞ ؤ٠ح ٩ُٞ نٜ  

ؤ١ ٬سٟ جلسؾؿجٟ ٥ـج جٝٚفى ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ؤ٧ ٫ٖ س٬٧٠  ؤو٧  صحدسر ٥٧ـج جٝس٬٧٠  ٬أسٟ  
ُحؿذ ٫ٖ ٠ٌِٟ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٬٧ٴػٌ ٫ٖ جِٝفج٘ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬أر  

٩ُٞ اٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ فؤل٠ح٦ٝح جٝؾحه ٧ـٝٛ ٧ِ٬ؿ  ٧ُؿٟ اٙؿج٦٠ح
ٯلدحخ ـٜف٢ح٥ح لحدًٚح ٝـ٪ ٢ظؿ٥ح س٧ٟٚ دق٬حؿذ لِف جٝٗحثؿذ ُٞأ٩ جٝٚأف٧ى ج٧٢٠٠ٝػأر ٝسٞأٛ     

 .(1رج٠ٝنحف٬َ ػس٩ سو  ا٩ٝ ٠لس٬٧حز ُح٬ٝر

 اإلطاز ايكاْْٛٞ يعكد ايكسض املباغس :

٬أسٟ دس٧جٖأ٘ افجؿسأ٫ ٜأ  ٠أ١ جٝد٢أٛ                        (2رُٚؿ جٝٚفى ٠أ١ جِٝٚأ٧ؿ جٝفيأحث٬ر    
ج٠ٝٚفى ٧ج٠ٝٚسفى ٧ٳ ٬نسفً ٱدفج٤٠ نًٜٴ ٢٬ِ٠ًح ؤ٧ ٱصدحس٤ دحٜٝسحدر ػ٬ش ٬ظ٧ق اصدحس٤ دٜحٖر 
جًٝف٘ ًدًٚح ٧ٚٞٝجُؿ جِٝح٠ر ٫ٖ ج٧ِٚٝؿ جٝسظحف٬ر دح٢ٝلدر ١٠ٝ ٬ِؿ جٝٚفى سظحف٬ًح ٫ٖ ٧٠جظ٦سأ٤   

حدر ُٚؿ جٝٚفى ٧٥٧ ٠ح ؤنٜح  ٤٬ٖ  ٬٧ِؿ ُٚأؿ جٝٚأفى   ١ٜٝ٧ ظفز جِٝحؿذ ٫ٖ جٝد٧٢ٛ ٩ُٞ ٜس
٠ًُٴ سظحف٬ًح دح٢ٝلدر ٝٞد٢ٛ ٯ٤٢ ٬قج٦ٝ٧ح ٩ُٞ ٧ظ٤ جٳػسأفجٕ  ٧ٜأـٝٛ وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ     
جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٢٬ًٖد٘ ٤٬ُٞ ٢ٗك ج٧ٝوٕ اـج ٜح١ سحظفًج ٠٧نف٧ُر جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً 

                                                             

 مًنفت زلمد ا دريسي : الرقابة الداخلية علو أعمال البلوت، ممدر نابق. (1)
عراقالً شليرزاً القانون ادلدين العراقي  يةرتط جنعقاد ا جيار أهليرة العاقردين وقرت العقرد وأن يكرون كرد ملهمرا  723ع (2)

 ويةرتط للفااال كون العاقدين غًن زلجوزين وكون ادلؤجر مالكاً دلا يؤجرال أو وكيالً للمالك أو وكياًل عليقإل.
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جٝٚأح١٧٢ ج٠ٝأؿ٫٢    ٬722ظأحف ٟ/ ٬ؿؾ  ٫ٖ ٢ًح٘ ج٠ٝنحف٬َ جٝسظحف٬ر  ٬٧ؿؾ  ي١٠ ُٚأ٧ؿ جٱ 
 .(1رجِٝفج٫ٙ

٬٧سٚحي٩ جٝد٢ٛ ُحثؿًج ١٠ ٬ٞ٠ُر ٠ٚحد  اٙفجى ج٠ٝدْٞ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ ٥٧ـج جِٝحثؿ ١٧ٜ٬ ٫ٖ  
ج٧ٝجَٙ ٠ٚحدًٴ ٝسإظ٬ف جٝد٢ٛ ٠دْٞ جٝٚفى ج٧٢٠٠ٝع ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٬٧ؾيَ ٥أـج  

٧ٜـٝٛ ٙأح١٧٢ ج٠ٝوأحفٕ    2004 ٝل٢ر 56جِٝحثؿ ٯػٜحٟ ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ فٟٙ 
 .2004ٝل٢ر  94جِٝفج٬ٙر فٟٙ 

٬٧ػسلخ جِٝحثؿ ٧ًٖٚح ٝٞلِف جٝـ٪ ٬سِح٠  د٤ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق جِٝفج٫ٙ ٠ح ٝأٟ ٬سٗأ٘ ُٞأ٩     
٠ٚحد  ؤٙ  رػ٬ش ٓحٝدًح ٠ح سػؿؿ جٝدفج٠ط جٝػ٬٠٧ٜر جٝؿج٠ُر لِف ٖحثؿذ ؤٙ  ١٠ جٝلِف جٝـ٪ ػؿؿ٣ 

نف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ُدف ج٠ٝوحفٕ ٧ـٝٛ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٢ُؿ اٙفجي٦ح ج٠ٝ
 ١٠ ؤظ  س٬ٞٚ  جٝسٜح٬ٕٝ ج٠ٝٞٚحذ ٩ُٞ ُحس٘ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ سٞٛ ٧ؿ٠٧٠٬س٦ح(.

ؤ٠ح ٫ٖ ػح  ١٧ٜ جٝٚفى ؾحفض جٝدفج٠ط جٝػ٬٠٧ٜر ؤ٧ ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح ١٠ جٝظ٦ر جٝؿج٠ُأر   
جٝلأِف جٝأـ٪    ٬ٖظ٧ق ٝٞد٢ٛ جٳسٗح٘ ٠َ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝٚسفير ٩ُٞ لِف ٖحثؿذ ؤٙ  ١٠

  ١٧ٜ٬٧ جٝلؿجؿ دػلخ ٠ح جسٗ٘ ٤٬ُٞ دأ١٬ جٝد٢أٛ ٧وأحػخ    (2رػؿؿ٣ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ
ج٠ٝنف٧ٍ ٖٚؿ ١٧ٜ٬ جٝلؿجؿ ل٬٧٢ًح ؤ٧ ٢وٕ ل٧٢٪ ١ٜ٠٬٧ ؤ١ س١٧ٜ ٢٥حٝٛ ٖسفذ ل٠حع ٫ٖ جٝل٢ر 

 جٯ٩ٝ٧ صٟ ٬سٟ جٝلؿجؿ دِؿ ـٝٛ ٠ح ٟٝ ٬ؾحٕٝ ـٝٛ جٝٚح١٧٢ ٧جِٝفٕ جٝلحثؿ.
ح٧ق ٠دْٞ جِٝحثؿ ل٧جء ٜح١ ٠ػل٧دًح ١٠ ٧٬ٟ جٳلسػٚح٘ ر٬ٓ٧ف٣ ٠أ١  ٧ٳ ٬ظ٧ق ؤ٪ ٬سظ 

ؤو  جٝؿ١٬ ٥٧ـ٣ ٙحُؿذ ُح٠ر( ٢٧ظؿ ؤ١ ٥ـج جٝػٜٟ ٬سلٟ دحِٝؿجٝر ػ٬ش ؤ١ ج٠ٝسِحفٕ د١٬ جٝد٧٢ٛ 
٠ُ٧ٴث٦ح ؤ١ سػلخ ٩ُٞ ٥ئٳء ج٠ِٝٴء ُحثؿًج سفج٬٠ًٜح دحػسلحخ ُحثؿ ٩ُٞ جِٝحثؿ ٙؿ ٬و  ا٩ٝ 

 ٬ظ٬ق٣ جٝٚح١٧٢ ٬٧ظ٧ق ٠ٞٝٚسفى جلسِحؿذ ؤ٧ ج٠ًٝحٝدر دحلأسِحؿذ  ايِحٕ ؤو  جٝؿ١٬  ٧٥٧ ٠حٳ
٠ح ؿ٤ِٖ ١٠ ُحثؿ اـج سِؿ٨ جٝلِف جٝٚح٫٢٧٢ ٬٧ل٬ف جٝٚيحء ٩ُٞ جُسدحف جٝدًٴ١ ٝلأِف جِٝحثأؿ   
دًٴ٢ًح ٢لد٬ًح ٧ظقث٬ًح ٝوحٝغ ج٠ٝٚسفى ؿ١٧ ؤصف ٩ُٞ وػر ُٚؿ جٝٚفى ١ٜ٠٬٧ ٝٞد٧٢ٛ ؤ١ سؿَٖ 

                                                             

ا جيرار بأنرق  صليرك ملفعرة معلومرة بعروض معلروع دلردة معلومرة وبرق يلترزع ادلرؤجر  722عر  القانون ادلدين العراقري ع/ (1)
 .558ادلاجورإل، كذلك القانون ادلدين ادلمري بادلادة أن نكن ادلستأجر من اجنتفاع ب

/ مرشررد اجلرًنان عرفررت ا جيررار  صليرك ادلررؤجر للمسررتأجر ملفعرة مقمررودة مررن العرٌن ادلررؤجرة   الةررروع  577ادلرادة  (2)
 ون،ر العمالء مبعرض يمل  أجرالإل.
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جِٝحثؿ ؿ١٧ سي٤٢٬٠ ٖأ٫ ُٚأؿ جٝٚأفى ٧٠٧جٖٚأر وأحػخ      ٫ٖ ػحٝر جٝؾٴٕ دبُٴ٦٢ح ٝلِف 
 ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧جٝس٫ د٢دَ ١٠ ُؿٟ جُسفجي٤ ٩ُٞ ٜنٕ جٝػلحخ.

٬٧ٞسقٟ جٝد٢ٛ دسل٬ٟٞ ج٠ٝٚسفى ج٠ٝدْٞ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ ٫ٖ ج٧٠ُٝؿ ٧ج٠ٜٝح١ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ ٖأ٫   
 .(1رُٚؿ جٝٚفى ؿِٖر ٧جػؿذ ؤ٧ ُؿذ ؿِٖحز ٧دح٧٠ِٝٝر ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح

٠ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ج٠ٝٚسفى ٬ٖٞسقٟ دلؿجؿ ؤو  ج٠ٝدْٞ ج٠ٝٚسفى دحٱيحٖر اٝأ٩  ؤ 
 ُحثؿ٣ ٧ٜـٝٛ ج٠ٝوحف٬ٕ ٧٠ُ٧ٝر جٝد٢ٛ ٧ًٖٚح ٳسٗح٘ ُٚؿ جٝٚفى ج٠ٝدفٟ د٦٢٬ح.

٧ٳ ٬ٞسقٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ دفؿ ١٬ُ ٠ح سل٠ٞر ٧ا٠٢ح ٠ح ٬ِحؿ  ج٠ٝدْٞ جٝـ٪ سل٤٠ٞ ٠أ١   
٦٬ُٞح ٢ُ٧ؿ ُؿٟ جٳسٗح٘ ١٧ٜ٬ٖ جٝسقجٟ ج٠ٝٚسفى دأفؿ   جٝد٢ٛ ٩ُٞ لد٬  جٝٚفى ٧دح٠ِٝٞر ج٠ٝسٗ٘

 ج٠ٝدْٞ دح٠ِٝٞر جِٝفج٬ٙر.
 أضًٛب ايتأدة ايتًُٜٛٞ :-2

٬ِؿ ؤل٧ٞخ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ١٠ ؤدفق ٠ح جدسؿُس٤ جٜٝٗف جٳٙسوحؿ٪ ٧ج٠ٝأح٫ٝ جٝػأؿ٬ش    
٬أؿذ ؤٟ  ػ٬ش ٬ِؿ ٧ل٬ٞر ٧ؤؿجذ ػؿ٬صر ١٠ ؤؿ٧جز جٝس٬٧٠  ٜٝحٖر ؤ٧٢جٍ ج٠ٝنف٧ُحز ل٧جء ٜح٢ز ظؿ

ٙحث٠ر ٬٧س٬غ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝػو٧  ٩ُٞ جٯو٧  جٝفؤل٠ح٬ٝر جٝٴق٠ر ؿ١٧ لؿجؿ ج٠٬ٚٝر جٜٝح٠ٞر ٦ٝـ٣ 
جٯو٧  ٧ٙز جٝػو٧  ٦٬ُٞح  ٧ٙؿ ٢نإ ٥ـج جٯل٧ٞخ دِؿ جٝػفخ جِٝح٬٠ٝر جٝصح٬٢ر ٦ٌ٧أف ٖأ٫   

ٝسوؿف ٖف٢لح سنف٬ِحز ٢٠حلأدر ٝأ٤ ُأحٟ     1961ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ صٟ ج٢سٚ  ا٩ٝ ؾحفظ٦ح ُحٟ 
٫ٖ٧ ؤلدح٬٢ح ٢ٌأٟ   183دحٝٚح١٧٢ فٟٙ  ٢٧1976ٌٟ ٫ٖ ا٬ًح٬ٝح ُحٟ  ٧1967ٜـٝٛ دٞظ٬ٜح  1966

٧ٜح١ ٙد  ـٝٛ ٙؿ ٧ظؿ ٫ٖ ج٢ظٞسفج دؿج٬ر  ٧1978ٜـٝٛ ٫ٖ سن٫ٞ٬ ُحٟ  1977دٚح١٧٢ وؿف ُحٟ 
٧جسيغ ٢ًح٘  ٧1988دن٤ٜٞ جٝػح٫ٝ  ٤٢ٜٝ٧ ٟٝ ٦ٌ٬ف ٫ٖ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر اٳ دِؿ ُحٟ  1960ُحٟ 

 .(2ر1994سًد٤ٚ٬ ُحٟ 

٬٧ِسدف ١٠ ؤٜٗإ ٢ٌٟ جٝس٬٧٠  ٧ؤٙؿف٥ح د  دؿؤ ٢٬أحٖك ؤلأح٬ٝخ جٝٚأف٧ى ج٠ٝوأف٬ٖر                
ـجز ج٭ظح  ج٠ٝػؿؿذ ٧ـٝٛ ِٝؿٟ ٙؿفذ لأ٧٘ جٱٙأفجى ُٞأ٩ جلأس٬ِحخ ٜحٖأر جػس٬حظأحز                 

جٳلسص٠حف ٠٧ػؿ٧ؿ٬ر ا٠ٜح٬٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز ٝٴٙسأفجى ٝس٬٧٠أ  نأفجء ج٭ٳز ٧ج٠ِٝأؿجز       
ٝٴق٠ر ٝسإلأ٬ك ؤ٧ ؿ٠٧٠٬أر ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝأفسدً ٖٚأؿ ٬نأسفً                      ٧جٝسظ٬٦قجز ج
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جٝد٢ٛ سٚؿ٬ٟ ي٠ح٢حز ٬وِخ س٧ٖف٥ح  ؤ٧ ٠لح٠٥ر ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠أ  جٝنأفجء د٢لأدر    
٢٬ِ٠ر ٙؿ ٬سلدخ س٬ٖ٧ف٥ح دحٝسإص٬ف ٩ُٞ ٠لس٨٧ جٝل٧٬ٝر ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ ؾحور ٠َ جفسٗأحٍ سٜٞٗأر   

جز ج٧ٝٙز جٝـ٪ سؾيَ ٤٬ٖ ٥ـ٣ جٯوأ٧  ٝٞسٚأحؿٟ ظأفجء جٝسًأ٧ف     جٯو٧  جٝفؤل٠ح٬ٝر ٫ٖ ـ
 .(1رجٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ج٠ٝلس٠ف

٠ٜح ؤ١ ًفع ؤل٦ٟ ظؿ٬ؿذ ؤ٧ جٝدػش ١ُ نفٜحء ظؿؿ ٬ص٬ف دِأى ج٠ٝوأحُخ  ٝأـ٪    
سًٞخ جٯ٠ف ا٬ظحؿ ؤل٧ٞخ س٫ٞ٬٧٠ ظؿ٬ؿ ١٧ٜ٬ ؤٜصف جلسظحدر ٝٴػس٬حظحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر ٧ٞٝػأؿجز   

جٱ٢سحظ٫ ؤ٧ جٝسن٫ٞ٬ٔ دؿ١٧ ايحٖر ؤُدحء ظؿ٬ؿذ ٩ُٞ ٜح٥أ    جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٜٝ ٬سل٩٢ ٦ٝح جٝس٧لَ
 ج٠ٝنف٧ٍ.

٠٬٧ص  ٥ـج جٯل٧ٞخ ًف٬ٚر ػؿ٬صر ٠ِٞٝ  جٝس٫ٞ٬٧٠ ١٠ ؾأٴ  سف٬ٜأق٣ ُٞأ٩ ٦ٗ٠أ٧ٟ     
٠ي٢٧٠ر ٜح٭س٫ : رجلسؾؿجٟ جٯو٧  ٧٥ جٝـ٪ ٬ػٚ٘ جٝفدغ ٬ٝ٧ك ج٬ٜٞ٠ٝر ٫ٖ ـجس٦ح ٝـٝٛ ٦ٖأ٧  

٬٧٠  نفجء ؤ٧ س٤ٜٞ٠( ٧ٳ ١ٜ٠٬ ٖفى جٝس٠ٞأٛ  ٧ل٬ٞر ٝس٬٧٠  جلسؾؿجٟ ؤو  ٠ح ٬ٝ٧ك ٧ل٬ٞر ٝس
٩ُٞ ج٠ٝلسإظف ٧٦ٖ ٠٬سٞٛ جٝؾ٬حف دحٝس٬ٞ٠ٛ ١٠ ُؿ٤٠ ٯ١ ٬ٝك جٝؿجَٖ ؤ٧ ج٠ٝٚوؿ جٝـ٪ سٟ جِٝٚأؿ  
د٤٢٬ ٧د١٬ ج٠ٝئظف ؤ٧ ج٠ٝٚفى  ػ٬ش ١ٜ٠٬ سإظ٬ف ٥ـ٣ جٯو٧  ٠فذ ؤؾف٨ ا٩ٝ ٠نف٧ٍ آؾأف  

 اـج ٜح٢ز دػحٝر س٧ٝ٧٢ٜظ٬ح سل٠غ دـٝٛ.

ًٜٛٞأٖداف يتأدة ايتُ
(2ر
: 

 جٝػو٧  ٩ُٞ فؤك ٠ح  ُح٠ . -1

 سؾ٬ٗى سٜٞٗر جٝس٬٧٠  اـج سٟ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  دنٜ  ؤٖي . -2

اُحؿذ جٝس٬٧٠  دإظ  ٠س٧لً ؤ٧ ٬٧ً   اـج ٜح١ جٝنفجء ٙؿ سٟ س٤ٞ٬٧٠ ٩ُٞ ؤلك ٙو٬فذ  -3
 ٯظ .

س١٬٧ٜ جٯفدحع ٧ـٝٛ ٢ُؿ٠ح سق٬ؿ ج٠٬ٚٝر جٝل٬ٙ٧ر ٠ِٞٝؿجز ١ُ ج٠٬ٚٝر جٝؿٖسف٬ر ٫ٖ ػلحخ  -4
 ٯو٠.٫ٞح٦ٜٝح ج
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ٞ يًُطتأدس أٚ صاسب املػسٚع ايصػة  اخلصا٥ص اي  ٜٛفسٖا ايتأدة ايتًُٜٛ

 أٚ املتٛضط:

سؾ٬ٗى ٜٞٗر ؾًف ُخء جٝسٚحؿٟ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ اـ ٬ِؿ دؿ٬ًٴ ٢٠حلدًح ٝٴلسٗحؿذ ١٠ ج٠ِٝؿجز  -1
جٝس٫ سؾيَ ٝٞس٧ًف ج٫٢ٗٝ جٝلف٬َ ج٠ٝلس٠ف ٠ص  ؤظ٦قذ ج٠ٜٝد٧٬سف ج٠ٝسؾووأر ُح٬ٝأر   

 .(1رحجٝسٜح٬ٕٝ ٬ٓ٧ف٥

سؾ٬ٗى ؾًف اٖٴك ج٠ٝنحف٬َ جٝظؿ٬ؿذ ٧ؾحور ٢ُؿ٠ح سؾس٫ٗ ؿفظأر جًٝٞأخ ُٞأ٩     -2
 ٢٠سظحس٦ح ؤ٧ ٧ظ٧ؿ ٢٠حٖك نؿ٬ؿ ٫ٖ جٝل٧٘.

٠ف٢٧ر ٬ٞ٠ُحز جٱ٢سحض ١٠ ؾٴ  س١٬ٜ٠ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ س٬ٔأف ؤػ٦ٝ٧أح دٜٞٗأر ٢٠حلأدر      -3
 جلسظحدر ٝٞس٬ٔفجز جٝس٫ سًفؤ ٩ُٞ س٬٢ٚر جٱ٢سحض ٧ػحظر جٝل٧٘.

يفجثخ ١٠ ؾٴ  ٦ٞٚ٢ح ا٩ٝ جٝظ٦ر ج٠ٝئظفذ ١٧ٜٝ جٝظ٦ر ج٠ٝأئظفذ  ج٢ؾٗحى سٜح٬ٕٝ جٝ -4
٫٥ ٠حٜٝر جٯو٧  ٠٠ح ٬ظ٦ِٞح سسػ٠  ؿَٖ جٝفل٧ٟ ٧جٝيفجثخ جٝس٫ ٬ٗفيأ٦ح جٝٚأح١٧٢   

 .(2ر٩ُٞ سٞٛ جٯو٧ 

 ج٢ؾٗحى ٜٞٗر جلسؾؿجٟ ج٠ِٝؿجز ٖدِي٦ح ٬ػسحظ٦ح ج٠ٝنف٧ٍ ٠ٝفذ ٧جػؿذ ًٖٚ. -5

ر جٝسٜح٬ٕٝ ٧س٬ٞٚأ  جٝيأ٠ح٢حز ج٠ٝٚؿ٠أر    س٬٧٢َ ٠وحؿف جٝس٬٧٠  ٧س٬ٖ٧ف جٝدؿجث  ٢٠ؾٗي -6
 ٠ٚحف٢ر دحٝس٬٧٠  ج٠ٝوف٫ٖ جِٝحؿ٪.

اخلصا٥ص أٚ املصاٜا اي  ٜٛفسٖا ايتأدة ايتًُٜٛٞ يًُؤدس )ايبٓو(
(3ر 

: 

٬لس٬ًَ ج٠ٝحٝٛ جلسص٠حف جٯو  جٝـ٪ ٤ٜٞ٠٬ ؿ١٧ ؤ١ ٬يًف ا٩ٝ جٝسؾ٫ٞ ُأ١ ٬ٜٞ٠سأ٤    -1
 ٧ا٠٢ح ٬سٟ ٢ٚ  ج٬ٜٞ٠ٝر ًٖٚ.

 ٞدحز جٳٙسوحؿ٬ر ٩ُٞ ج٠ٝئظف.٬ٚٞ  ١٠ ػؿذ سإص٬ف جٝسٚ -2

س٧ٖف ٤٬ُٞ جٝسإظ٬ف ٠ظحًٳ ٧جلًِح ٝٴلسص٠حف د٧ِجثؿ ٢٠حلدر ٧دي٠ح١ ٜح٫ٖ ٧ٙج٤٠ ٬ٜٞ٠أر   -3
 جٯو٧  ج٠ٝئظفذ ـجس٦ح.

١ٜ٠٬ ج٠ٝئظف ١٠ لفُر جلسِحؿذ جٯو  ٫ٖ ػح  ُؿٟ جٝسقجٟ ج٠ٝلأسإظف ؤ٧ وأحػخ    -4
 ئظف ج٠ٝلسص٠ف.ج٠ٝنف٧ٍ دحٝفَٖ ٠٠ح ٬ٚٞ  ١٠ ٠ؾحًف ٢٠غ جٳثس٠ح١ دح٢ٝلدر ٠ٞٝ
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١ٜ٠٬ ج٠ٝحٝٛ ؤ١ ٬لس٬ًَ سػ٬ٚ٘ ٧ُجثؿ ٠ح٬ٝر ظ٬ؿذ ٠٧ي٢٧٠ر ١٠ ؾٴ  سِأ٧ؿ جٝسأإظ٬ف    -5
 .(1رؾٴ  ٠ؿذ لف٬ح١ جِٝٚؿ د٠ح ٧٬ٖف سؿٖٚحز ٢ٚؿ٬ر ٠لس٠فذ ٧ًج  ٖسفذ جٝسِحٙؿ

سؾ٬ٗى جِٝخء جٝيف٬د٫ ١٠ ؾٴ  ؾوٟ ٠٬ٙر جلس٦ٴٛ جٯو٧  ج٠ٝئظفذ ١٠ ج٧ُٝحء  -6
ج٠ٝئظف ١٠ ظقء ١٠ جٝيف٬در ٫ٖ ػؿ٧ؿ ٢لدر ٢٬ِ٠أر   جٝؾحيَ ٝٞيف٬در ٧ٜـٝٛ اُٗحء

ؾٴ  جٝل٢ر جٯ٩ٝ٧ ٝسن٬ٔ  سٞٛ جٯو٧  ٧جُسدحف جٝسإظ٬ف ؤٖيأ  ٠أ١ ٢ٌأحٟ جٝد٬أَ     
 دحٝسٚل٬ً ٢ٌف ٝل٧٦ٝر سًد٤ٚ٬.

أْٛاع ايتأدة ايتًُٜٛٞ
(2ر
: 

 ٬ٚلٟ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ا٩ٝ ُؿذ ؤ٧٢جٍ ؤؾف٨ ٠ص  : 
 جٝسإظ٬ف جٝسن٫ٞ٬ٔ. -1

 س٬ٞ٠ٛ ٧جٝـ٪ ٢٬ٚلٟ دؿ٧ف٣ ا٩ٝ :جٝسإظ٬ف ج٢٠ٝس٫٦ دحٝ -2

 سإظ٬ف ٢٠س٫٦ دحٝس٬ٞ٠ٛ ١ُ ًف٬٘ ج٦ٝدر. -ؤ 

 سإظ٬ف ٢٠س٫٦ دحٝس٬ٞ٠ٛ ١ُ ًف٬٘ جٝد٬َ دص١٠ ف٠ق٪. -خ 

 سإظ٬ف ٢٠س٫٦ دحٝس٬ٞ٠ٛ ١ُ ًف٬٘ جٝد٬َ دلِف ؤ٧ ص١٠ ٢٠حلخ. -ض 

 سإظ٬ف ٢٠س٫٦ دحٝس٬ٞ٠ٛ ١ُ ًف٬٘ جٝد٬َ دحٯٙلحً. -ؿ 

 سإظ٬ف ٢٠س٫٦ دحٝس٬ٞ٠ٛ ١ُ ًف٬٘ جٝد٬َ جٝسؿف٬ظ٫. -٣ 

اإلطاز ايكاْْٛٞ ألضًٛب ايتـأدة ايتُـًٜٛٞ ايـرٟ  طـتددّ ايبٓـٛى   يٜٛـٌ       

 املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام :

١ٜ٠٬ ٢ٝح ٫ٖ جٝدؿء ١٠ ا٬ظحؿ سِف٬ٕ ٢٠حلخ ٝٞسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٧ٙؿ ُف٤ٖ جِٝؿ٬أؿ ٠أ١    
ٞر ٝٲٝٔحء ٬أسٟ  ج٦ٚٗٝحء ٩ُٞ ؤ٤٢ : رُٴٙر سِحٙؿ٬ر ٬٧ًٞر جٯظ  د١٬ ج٠ٝئظف ٧ج٠ٝلسإظف ٬ٓف ٙحد

د٧٠ظد٦ح س٬٧٠  جلس٠ِح  ٠ِؿجز ؾٴ  ٜح٠  ؤ٧ ٠ٌِٟ ج٠ِٝف جٱ٢سحظ٫ ٝسٞٛ ج٠ِٝؿجز ٠ٚحد  ٠٬ٙر 
ا٬ظحف٬ر ٠ػؿؿذ ٠٧سٗ٘ ٦٬ُٞح ٧جٝس٫ ٓحٝدًح ٠ح ٬دْٞ اظ٠ح٫ٝ ج٬ٟٚٝ جٱ٬ظحف٬ر ج٠ٝؿ٧ُٖر ؾأٴ  ٠أؿذ   

فدأغ ٢٠حلأخ    جِٝٚؿ ٠ٌِٟ ؤ٧ ٜح٠  سٜٞٗر ؤ٧ ٠٬ٙر جٯو  ٠ػ  جٱ٬ظحف ٠يحًٖح ا٦٬ٝح ٥أح٠م 
 ٠ٞٝئظف(.
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٧ٟٝ ٬نف ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜأق٪ جِٝفجٙأ٫ وأفجػر اٝأ٩ ٥أـج جٯلأ٧ٞخ ٜأـٝٛ                      
ج٧ٚٝج١٬٢ ج٠ٝؾسور ٯؾف٨ اٳ ؤ١ ٦ٖٚحء جٝٚح١٧٢ ؤؿؾ٧ٞج ٥ـج جٯل٧ٞخ ي١٠ ٧ُٚؿ جٱ٬ظحف جٝسأ٫  

جٝٚأح١٧٢  ( ٤٢٠ ٧٥٧ ٠ح ـٜف٣ ر٬ٖٚأ٤  846 – 722سي٦٢٠ح جٝٚح١٧٢ ج٠ٝؿ٫٢ جِٝفج٫ٙ ٫ٖ ج٧٠ٝجؿ ر
ج٠ٝؿ٫٢ جِٝفج٫ٙ( جٝؿٜس٧ف ُدؿ جٝفقج٘ ؤػ٠ؿ جٝل٧٦٢ف٪ ٫ٖ ٜسحد٤ نفع جٝٚأح١٧٢ ج٠ٝأؿ٫٢ ٖأ٫    

 .(1رج٧ِٚٝؿ

 ٢٧ظؿ ؤ١ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٠٬سحق دؾوحثه ٙح٬٢٧٢ر ؤ٦٠٥ح : 
ؤ٤٢ سإظ٬ف ؤلحلًح ٤ٝ ـجس٬ر ؾحور س٬٠ق٣ ١ُ ٢ُحوف ؤؾف٨ سسِٞأ٘ دٜٗأفذ ج٧ٜٝحٝأر ؤ٧     -1

 .(2رجٯ٠ح٢ر ؤ٧ ج٧ُٝؿ دحٝد٬َ

ؤ١ جٱ٬ظحف ؤ٧ ج٠ٝدْٞ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ ِٜحثؿ ١ُ جلسثظحف جٯو  ٧جظخ جٝأؿَٖ ٝأـج ٖأب١     -2
 ج٠ٝئظف ٬لس٬ًَ ؿجث٠ًح ؤ١ ٬لسفؿ ج١٬ِٝ اـج ٟٝ ٬ؿَٖ ج٠ٝلسإظف ٠ح ٤٬ُٞ.

٧ٚ٬ٟ ُٚؿ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ دحٝٗو  د١٬ ج٬ٜٞ٠ٝر ٧ػ٘ جٝػ٬حقذ ٖح٬ٜٞ٠ٝر ١٠ ػ٘ ج٠ٝأئظف   -3
ػ٬حقذ ٫٦ٖ ١٠ ػ٘ ج٠ٝلسإظف ؤ٧ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ جٝد٢ٛ ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝس٬ٞ٬٧٠ر ؤ٠ح جٝ

 جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

٬ػؿؿ ُٚؿ جٱ٬ظحف جٝس٫ٞ٬٧٠ جٝسقج٠حز ج٠ٝئظف ؤ٧ جٝد٢ٛ ٧وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ دوأٗس٤     -4
 ٠لسإظفًج ٰٝو  ٬ٖػؿؿ جٝسقج٠حز جٝد٢ٛ دأ :

 ايتصاَات ايبٓو :

 .ٍسل٬ٟٞ ج١٬ِٝ ج٠ٝئظفذ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ 

 ٫ٖ جٱنفجٕ ٩ُٞ س٢و٬خ ٧سف٬ٜخ ج٠ِٝؿجز. سٚؿ٬ٟ ج٠ٝؾًًحز جٝٴق٠ر ٧ج٠ٝلحُؿذ 

 .ج٠ٝلحُؿذ ٫ٖ و٬ح٢ر ج١٬ِٝ ؤ٧ جٯو  ٧ٜـٝٛ جٝسإ١٬٠ ٦٬ُٞح ٬ٓ٧ف٥ح 

 أَا ايتصاَات املطتأدس أٚ صاسب املػسٚع :

 3رؿَٖ ج٠٬ٚٝر جٱ٬ظحف٬ر ٝٞد٢ٛ ٫ٖ ج٧٠ُٝؿ ٧ج٠ٜٝح١ ج٠ٝسٗ٘ ٠٦٬ُٞح ٫ٖ ُٚؿ جٱ٬ظحف). 
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 ٟاظفجء ؤ٪ س٬٬ٔف ٦٬ُٞح اٳ دِأؿ ؤؾأـ    جلسؾؿجٟ ج١٬ِٝ ج٠ٝئظفذ ٠٬ٖح ؤُؿز ٤ٝ ٧ُؿ
 ٧٠جٖٚر ج٠ٝئظف ؤ٧ جٝد٢ٛ.

  ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر اٙفجى ؤ٧ اُحؿذ ا٬ظحف ج١٬ِٝ ا٩ٝ نؾه ؤ٧ ٠نف٧ٍ آؾف اٳ دِؿ ؤؾـ
 ٧٠جٖٚر ٠حٝٛ ج١٬ِٝ رجٝد٢ٛ(.

  ي٠ح١ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ج٠ٝلسإظف ٠ح ٬ٞػ٘ دح١٬ِٝ ج٠ٝئظف ١٠ ٢ٚه ؤ٧ ٖٚؿج١
 .(1رؤ٧ ؾٞ 

س٫ٞ٬٧٠ جسٗحًٙح ٩ُٞ جٝسِأ٬٧ى ٧٬جٖأ٘ د٠ٚسيأح٣ ج٠ٝلأسإظف ؤ٧     ٬سي١٠ ُٚؿ جٱ٬ظحف جٝ -5
وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ؤ١ ٬ؿَٖ ٠ٞٝئظف رجٝد٢ٛ( ؤ٪ سٜح٬ٕٝ ًحفثأر سيأ١٠ ٜٗأحءذ    
٧ظ٧ؿ٣ ج١٬ِٝ ج٠ٝئظفذ ٖبـج ٜح٢ز ج١٬ِٝ ج٠ٝئظفذ ٬ِ٠در جٝسقجٟ ج٠ٝئظف دأؿَٖ سِأ٬٧ى   

 .(2رس٬٧ِى٠ٞٝلسإظف ٠ُح ؤوحد٤ ١٠ يفف ١٠٧ صٟ ج٧ِٝؿذ ٩ُٞ ج٧٠ٝفؿ جٯو٫ٞ دحٝ

ٙؿ ٬سي١٠ ُٚؿ جٱ٬ظحف ٥ـج ٠ًحٝدر ج٠ٝئظف دحٝسإ١٬٠ ٩ُٞ جِٝأ١٬ ج٠ٝأئظفذ ٝس٬ًٔأر     -6
 .(3رجٝيفف ج٬ٔٝف ٠س٠ِؿ جٝـ٪ ٙؿ ٬ود٦ح ظفجء جٳلس٠ِح 

 .(4ر٬سي١٠ ُٚؿ جٱ٬ظحف ٠ؿذ لف٬ح١ ٥ـج جِٝٚؿ ٧ػلخ جٳسٗح٘ -7

س٬٧٠  ٧وأحػخ  ٧ٙؿ ١٧ٜ٬ ٥ـج جٝسإظ٬ف ٠ػ٬ًٞح اـج ٜح١ جٝد٢ٛ ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝٚحث٠ر ٩ُٞ جٝ
 ج٠ٝنف٧ٍ ٬ػ١٧ٞ٠ ٢ٗك جٝظ٢ل٬ر ؤ٧ ١٧ٞ٠ِ٬ ٩ُٞ جٯفى جِٝفج٬ٙر.

ؤ٧ ١٧ٜ٬ ؿ٬ٝ٧ًح اـج ٜح١ جٝد٢ٛ ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝس٬ٞ٬٧٠ر ١٠ دٴؿ ؤ٧ ظ٢لأ٬ر ؤؾأف٨ ٬ٓأف    
جٝظ٢ل٬ر جِٝفج٬ٙر ٫ٖ٧ ٢ٗك جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٝـج جٯل٧ٞخ جٝس٫ٞ٬٧٠ ٖٴ ١ٜ٠٬ آٗح  ج٠ٝؾأحًف  

٫ٖ ُٚؿ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٠٥٧أح ج٠ٝأئظف رجٝد٢أٛ ؤ٧ ج٠ٝئللأر     جٝٚح٬٢٧٢ر جٝس٫ ٙؿ سو٬خ ًف
جٝس٬ٞ٬٧٠ر( ٧ج٠ٝلسإظف روحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً( ٠٦ٖح ٬سِفيح١ ٝسٞٛ ج٠ٝؾأحًف  
٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء ِٖؿٟ ٧ظ٧ؿ ٧ٙج١٬٢ سػٜٟ ٬ٞ٠ُحز جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٫ٖ جِٝأفج٘ ُٞأ٩ ٧ظأ٤    

سفسخ ٤٬ُٞ ١٠ ػ٧ٚ٘ ٧جٝسقج٠حز ٜٝأٴ  جٝؾو٧ه ػ٬ش ٬سٟ اؿفجظ٤ ي١٠ ٧ُٚؿ جٱ٬ظحف ٠٧ح ٬

                                                             

 قانون مدين عراقي. 750ع/ (1)
 قانون مدين عراقي. 754ع/ (2)
 قانون مدين عراقي. 753ع/ (3)
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  ٧ُؿٟ ِٖح٬ٝر ٥ـ٣ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧ٜٗحءس٦ح ٠٧ظحفجس٦ح ٝس٧ًف جٯلأح٬ٝخ جٝس٬ٞ٬٧٠أر ػأ٧     (1رجًٝف١٬ٖ
جِٝحٟٝ دحلسؾؿجٟ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جٝػؿ٬صر ٫٦ٖ سئصف ٩ُٞ جٝد٢ٛ دوٗس٤ ٠ئظفًج ٖٚؿ سئؿ٪ ا٩ٝ يأ٬حٍ  

جٳلسص٠حف٬ر ٧جٝيف٬د٬ر ٖأ٫ جِٝأفج٘   ػ٤ٙ٧ٚ رٖٚؿج١ ظقء ١٠ سؿٖٚحس٤ ج٢ٝٚؿ٬ر( ٧ٜـٝٛ ؤ١ ج٢ٌٟٝ 
سئصف دنٜ  لٞد٫ ٩ُٞ جٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر ا٩ٝ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف دوأٗس٤ ٠لأسإظفًج ٠٠أح    
٬ؿ٣٧ُ ا٩ٝ ا٢سحض ًف٬٘ ؤ٧ ؤل٧ٞخ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٱ٠ٜح٬٢ر ػو٤ٝ٧ ٩ُٞ اُٗحءجز سنظ٬ِ٬ر ؤ٧ 

فذ ؤ٧ ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   يف٬د٬ر ١٠ ٙد  جٝؿ٧ٝر ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝفجدِر ٝس٬٧٠  ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔ  
 جِٝفج٘.

 رلاطس أضًٛب ايتأدة ايتًُٜٛٞ :

ٙؿ س٢نإ ١٠ ظفجء جلسؾؿجٟ ٥ـج جٯل٧ٞخ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ُؿؿ  
 ١٠ ج٠ٝؾحًف سٚلٟ د١٬ ٠ؾحًف ؾحفظ٬ر ٧ؤؾف٨ ؿجؾ٬ٞر ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٢د١٬ ٠ح ٫٥ :

املداطس اخلازد١ٝ
(2ر
: 

 جٝـ٪ ٬و٬خ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ٢٠ـ جٝسيؾٟ جؾسٴٕ ج٧ٚٝذ جٝنفجث٬ر ٠ِٞٝٞر دلدخ -1
2003. 

 حف جٝٗحثؿذ.أجٝس٬ٔف ٫ٖ ؤلِ -2

حز ٬أ ٬ُر ٝسٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧ٜأـٝٛ جٳسٗحٙ  ًد٬ِر جِٝٴٙر ٠َ جٝؿ٧  ج٠ٝح٢ػر ٝٞدفج٠ط جٝفج -3
 جٝؿ٬ٝ٧ر.

 جٝسـدـخ ٫ٖ جٯؿجء جٳٙسوحؿ٪ جِٝفج٫ٙ ٧ٜـٝٛ جٝؿ٫ٝ٧. -4

ح س٢٠ٜٞأح ٢ُأ٤ ٖأ٫ جٱًأحف     ًد٬ِر ج٧ٚٝج١٬٢ ٧جٝسنف٬ِحز ٧جٯ٠ٌ٢ر جٝيف٬د٬ر ٧٥٧ ٠ -5
 جٝٚح٫٢٧٢.

جٳيًفجدحز جٝل٬حلر ٧ُؿٟ جٳلسٚفجف ػ٬أش ؤ١ رفؤك ج٠ٝأح  ظدأح١( ٦ٖأ٧ ٬سدأَ       -6
 جٳلسٚفجف جٝل٬حل٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ.

 املداطس ايداخ١ًٝ :

٥٧ـ٣ ج٠ٝؾحًف س٦ٌف ١٠ ؿجؾ  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٥٧أ٫ ٬ٓأف ٢٠س٠ٌأر     
 ٬٧إس٫ ١٠ ظ٠ٞر ٥ـ٣ ج٠ٝؾحًف ٠ح ٫ٞ٬ : ١ٜ٠٬٧ اؿجفس٦ح ٧جٝل٬ًفذ ٦٬ُٞح

                                                             

 .200د. نعيد ادلبارت : ممدر نابق، ص (1)
 .87د. زلمد حسٌن الةمري : ممدر نابق، ص (2)
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٦ٌ٬٧ف ٢ُؿ٠ح س١٧ٜ ق٬حؿذ ٫ٖ ٢لدر جٯ٧٠ج  ج٠ٝٚسفير ا٩ٝ جٯ٧٠ج  اهخطر اهخيّيوي :  -1
ج٠ٝلسص٠فذ ٫٢ِ٬٧ ؤ١ ج٠ٝنف٧ٍ ٬سػ٠  ؾًف ؿَٖ ٜٞٗر ٢ٚؿ٬ر صحدسر دو٧فذ ؿ٧ف٬ر دِى 

 .(1رج٢ٌٝف ١ُ سٚٞخ ج٧ِٝجثؿ

٢ُحوف ج٧٠ٝظ٧ؿجز ؤ٧ جٯوأ٧   ٧س٫٢ِ ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ سػ٬٧  خطر اهسيّهج :  -2
ج٠ٝسؿج٧ٝر ا٩ٝ ل٧٬ٝر ٢ٚؿ٬ر ٝسلؿ٬ؿ جٳٝسقج٠حز ج٠ٝسفسدر ٤٬ُٞ ؤ٪ ُأؿٟ ا٠ٜح٬٢أر جٱ٬ٗأحء    
دحٳٝسقج٠حز ٫ٖ ٧٠ج٬ُؿ٥ح ٫ٖ ٧٠جظ٦ر ؾًف جٱٖٴك ٢ُؿ ُؿٟ جٝسلأؿ٬ؿ ٖأ٫ ج٧٠ُٝأؿ    

 ج٠ٝػؿؿ.

ج٭ٳز ٧س٫٢ِ ج٠ٝؾحًف ج٢ٝحظ٠ر ١ُ جفسٗحٍ ٜٞٗر سن٬ٔ  جٯو٧  ؤ٧ يخبطر اهخشغيل :  -3
ج٠ٝلسإظفذ ٫ٖ ٠ح ٧٥ ٠س٧َٙ ٠٧ؾًً ٤ٝ ١٠ ٙدأ  وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧     

 ج٠ٝس٧لً.

٫٥٧ ٢حظ٠ر ١ُ ًد٬ِر جًٝٚحٍ ٧جًٝٞخ ٩ُٞ ج٢٠ٝسظحز يخبطر اهخطّر اهخنٌّهّجي :  -4
 .(2ر٧جٝس٧ًف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ٢٠ٞٝسط ٠٧لس٬٧حز جٯلِحف ٧جٝسٜح٬ٕٝ

حء دحٳٝسقج٠حز ٢ُأؿ ج٢ؾٗأحى   ٧س٫٢ِ ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ ج٧ٖٝخطر سداد االهخزايبح :  -5
ج٠٬ٚٝر جٝل٬ٙ٧ر ٦ٝـ٣ جٳٝسقج٠حز ٧سفسدً دظ٧ؿذ جٯو٧  ٠٧ؾأحًف جٝسنأ٬ٔ  ٠٧ٚأؿجف    

 .(3رجٯفدحع ج٧٠ٝقُر ٧ج٠ٝػسظقذ ٬ٓ٧ف٥ح

 عٝٛب أضًٛب ايتأدة ايتًُٜٛٞ :

٬ِحخ ٩ُٞ ٥ـج جٯل٧ٞخ ٫ٖ جٝس٬٧٠  ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دِأى ج٬ِٝأ٧خ    
 ٦٢٠٧ح :
صف ٠وحٝغ جٝنفٜحز ؤ٧ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝئظفذ ٧ـٝٛ ١٠ ؾٴ  س٠س٦ِأح د٬ٜٞ٠أر   ؤ٤٢ ٬ؾؿٟ ؤٜ -1

جٯو  ٧ًج  ٠ؿذ جٱ٬ظحف ٧جلسٗحؿس٦ح دح٠٬ٚٝر ج٠ٝسد٬ٚر ٰٝو  ٧جٝس٫ س٧ِؿ ا٦٬ٝأح فٓأٟ   
جلس٬ٗحء ٠٬ٙر ١٠ جٯٙلحً جٝؿ٧ف٬ر ؾحور ٫ٖ ػحٝر ا٠ٜح٬٢ر اُحؿذ د٬َ سٞٛ جٯو٧  ٠أ١  

 .ٙد  جٝد٢ٛ دِؿ جلسِحؿس٦ح ١٠ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ

                                                             

 .207عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (1)
 .211د. حسٌن زلمد نيان : ممدر نابق، ص (2)
 .35شيماء الزجط : ممدر نابق، ص (3)
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جفسٗحٍ سٜٞٗس٤ ٫ٖ جٜٝص٬ف ١٠ جٯػ٬ح١ ٠ٚحف٢ر دحٝٚفى ج٠ٝدحنف ٖح٠ٝئللر ؤ٧ ج٠ٝنأف٧ٍ   -2
جٝو٬ٔف دوٗس٤ ٠ٜلسإظف ٬سو  سٜح٬ٕٝ ٠ح٬ٝر ٠ٗف٧ير اظدحف٬ًح ػس٩ ٧ؤ١ ٝأٟ ٬ػٚأ٘   

 جٯو  ج٠ٝفؿ٧ؿ٬ر ج٠ٝس٧ِٙر ٤٢٠.

٠ػؿ٧ؿ٬ر ؤل٧ٞخ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٢ٌفًج ٝصٚ  جٳٝسقج٠أحز ج٠ٝح٬ٝأر ج٠ٝٗف٧يأر ُٞأ٩      -3
٠ئللحز ج٠ِٝس٠ؿذ ٩ُٞ ٬٥ٜ  ٧٢ٍ ١٠ جٝس٬٧٠  ػ٬ش ١ٜ٠٬ جلسؾؿج٤٠ دنٜ  ؤٖي  ٫ٖ جٝ

ج٠ٝنحف٬َ جٜٝدف٨ ٧جٝس٫ سس٠سَ د٧٠جفؿ ٠ح٬ٝر ؤٜدف ٖأ٫ ػحٝأر جلأسؾؿج٤٠ ٧فؤك ٠أح      
 .(1ر٠سؿج٧ٝر ؤٜدف ٦٢ٜ٠٬ح ١٠ سػ٠  سٜح٤ٗ٬ٝ جِٝح٬ٝر

ٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   ايعسام ٚدٚز ايبٓٛى  ٌ ايدٚي  فٝٗا :ايتُٜٛ

سػس  ٙي٬ر س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ جِٝأفج٘ ؤ٬٠٥أر ٜد٬أفذ                      
ٝؿ٨ ٜ  ١٠ ج٠ٝئللحز جٝد٬ٜ٢ر ٬ٓ٧ف جٝد٬ٜ٢ر ٧ٜـٝٛ ٬٥ثأحز ج٢٧ِ٠ٝأر لأ٧جء ٜح٢أز ٬٥ثأحز                  

س٠فجف ٠ػ٬ٞر ؤ٧ ؿ٬ٝ٧ر  ٧ـٝٛ دحُسدحف جٝس٬٧٠  ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ِٝج٠  ج٠ٝئصفذ ٧جٝػح٠ٜر ٫ٖ ٧٠٢ ٧جلأ 
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ؤ١ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ١ٜ٠٬ سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز ٠أ١    
جٝس٧لَ ٫ٖ ػظٟ ؤ٢نًس٦ح ٧جلسؾؿجٟ ؤلح٬ٝخ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جٝػؿ٬صر ٝـٝٛ ٠ُ  ج٠ٌ٢٠ٝأحز جٝؿ٬ٝ٧أر   
ج٠ٝح٢ػر ٩ُٞ ؿُٟ دفج٠ط جٝسػ٬٧  ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ظ٦ِٞح ٢ُوفًج ؤلحل٬ًح ي١٠ السفجس٬ظ٬حز 

س٫ س٦٢ظ٦ح ٫ٖ ؿ٧  جِٝحٟٝ ج٠ٝؾسٞٗر ٫ٖ٧ جِٝفج٘ ٩ُٞ ٧ظ٤ جٝسػؿ٬ؿ ٧ـٝأٛ ٠أ١ ؤظأ     جٝس٬٠٢ر جٝ
٠لحُؿذ جِٝفج٘ ٧جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ٩ُٞ ؤػؿجش س٬٠٢ر ٠لسؿج٠ر ٫ٖ جٙسوحؿ٣ ٧س٬٧ًف٣ ٧جٝسؾٞه 

 ١٠1991 جٝٚف٧ى جٝؾحفظ٬ر ٧جٝؿ١٧٬ جٝس٫ ؤف٥ٚز ٜح٥  جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ؾحور دِؿ ُأحٟ  
٘ جٝـ٪ ٖفيس٤ ٙفجفجز ٠ظٞك جٯ١٠ دِؿ جظس٬حع ج٬٧ٜٝز ٧وأ٧ًٳ  ٧جٝػوحف جٳٙسوحؿ٪ جٝؾح٢

  ٠٧ح سد٤ِ ١٠ سؿ٧٥ف ٧ُؿٟ جلسٚفجف ٫ٖ ٜحٖأر ج٢ٝأ٧جػ٫   (2ر2003ا٩ٝ جػسٴ  جِٝفج٘ ٫ٖ ُحٟ 
جٝل٬حل٬ر ٧جٯ٬٢٠ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧ُؿٟ ٧ي٧ع جٝفئ٬ر جٳلسص٠حف٬ر جٝسأ٫ ٧يأِس٦ح جٝػ٠٧ٜأحز    

ف٥ح ٩ُٞ جلسًٚحخ ج٠ٝلسص٠ف جٯظ٢دأ٫  ٝأـج   ٧٠ٓ٧ى جٝسنف٬ِحز ٧ٙو٧ 2003ج٠ٝسِحٙدر دِؿ 
س٧ٟٚ سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز د٠لح٢ؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سنظ٬َ جلسؿج٠س٦ح ٠ٝح سس٬٠ق دأ٤  

                                                             

 .49راب  خوين ورقية حسان : ممدر نابق، ص (1)
 .37 الةمري : ممدر نابق، صد. زلمد حسٌن (2)
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  ٧لأ٢د١٬ دِيأًح ٦٢٠أح    (1ر2003سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ دِؿ ُحٟ 
ٝدفج٠ط جٝسأ٫ ٙأؿ٠س٦ح سٞأٛ    ٧جٝؿ٧ف جٝـ٪ ِٝدس٤ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز سٞٛ ١٠ ؾٴ  ج

 جٝظ٦حز ج٠ٝح٢ػر.

 : (US AID)ايٛناي١ األَسٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ -1

٥٧أ٫ ؤ٧    ٠ٖ٧٢1961دف ُحٟ  3ؤ٢نإ جٝفث٬ك جٯ٠ف٫ٜ٬ ظ٧٪ ٢٬ٜؿ٪ ٥ـ٣ ج٧ٜٝحٝر ٫ٖ  
٠ٌ٢٠ر ؤ٠ف٬ٜ٬ر س٧ٟٚ دسٚؿ٬ٟ ج٠ٝلحُؿجز جٝؾحفظ٬ر ٧ٜح١ ج٦ٝؿٕ جٝفث٬ل٫ ٧جٯلحل٫ ٝسٞٛ ج٧ٜٝحٝر 

حُؿجز ؾحفظ٬ر ٬٧ًٞر ج٠ٝؿ٨ ج٠ٝلحُؿذ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوأحؿ٬ر  ٧٥ سٚؿ٬ٟ ٠ل
٧جٳظس٠ح٬ُر ٧دِؿ ؤ١ ؤؿفٜز سٞٛ ج٧ٜٝحٝر ؤ١ ١٠ ؤ٥ٟ ؿُحثٟ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧٥ 
٠لح٢ؿذ ٧س٬٠٢ر جًٝٚحٍ جٝؾحه ٧ؾحور ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سِسدأف ٠أ١ ؤٜدأف    

 .(2رجٝؿج٠ُر ٦ٝـج جًٝٚحٍ ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝؿ٬ٝ٧ر
٠ظحٳز ٝٞؿُٟ جٳلسفجس٬ظ٫  3ُح٠ًح جٯؾ٬فذ فٜقز ج٧ٜٝحٝر ؿ٦٠ُح ٩ُٞ  ٩ِٖٞ30 ٠ؿ٨  

: ٫٥٧ 
 جٝؾؿ٠حز جٝس٬ٞ٬٧٠ر. -1

 جٝؾؿ٠حز ٬ٓف جٝس٬ٞ٬٧٠ر. -2

 اُؿجؿ جٝد٬ثر ج٢٠ٝحلدر ٧٠٢ٝ ٧س٧ًف سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز. -3
  س٬ٞٚ  ٠ؾحًف جٝػو٧  ُٞأ٩ جٝٚأف٧ى   ٧ٙؿ جسدِز ٥ـ٣ ج٧ٜٝحٝر ؤل٧ٞدًح ٠٦٠ًح ١٠ ؾٴ

٧س٬ٞٚ  سٜح٬ٕٝ ج٠ِٝح٠ٴز ٧سِق٬ق ٙؿفذ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر ٩ُٞ ؾؿ٠ر سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز دو٧فذ 
 ؤٖي  ٧سد٧ٞفز سٞٛ جٝؾؿ٠حز ٩ُٞ نٜ  :

٠ُ  سِحٙؿجز ٠َ جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر ٬ٓ٧ف جِٝفج٬ٙر جِٝح٠ٞر ٫ٖ جِٝفج٘ ١٠ ؾأٴ  ٖأسغ    -1
ؿذ ٖفه ج٠ٝنفُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ جُس٠حؿجز ٦ٝح ٫ٖ سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٝق٬ح

١٠ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ٠٧سحدِر ٠ُ  سٞٛ جٝد٢أ٧ٛ ٖأ٫ ٥أـج جٝدف٢أح٠ط     
د٧جلًر جٝلٗحفذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر جِٝح٠ٞر ٫ٖ دٔؿجؿ ٠ُ٧  ٝٚحءجز دنٜ  ؿ٧ف٪ ٠أَ ٠أؿفجء   

جٝلأ٧٢٪  ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر جِٝح٠ٞر ٠َ ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٝٞس٬٠٢ر ٩ُٞ ٠أؿجف  

                                                             

 .2119تقرير نفارة الوجيات ادلتيدة اتمريكية، باداد  (1)
(2) www.usAiel.gov/about-usAid/UsAidhist.htm/12.5.2016. 
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٧د٠نأحفٜر ج٠ٝوأحفٕ    ٫ٖ٧2012 سنف١٬ جٯ٧  رؤٜسأ٧دف(   2007-2008-2010
جٝؾحور جِٝفج٬ٙر ؤ٬يًح ٧ٜـٝٛ ٠ؿ٬ف ٙلٟ جٱٙفجى ج٠ٝوف٫ٖ دحٝلٗحفذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٧جٝـ٪ 
٧ٚ٬ٟ دس٢ل٬٘ ج٠ِٝ  د١٬ جٝلٗحفذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٧ج٠ٝوحفٕ جِٝح٠ٞر ٠َ ج٧ٜٝحٝأر جٯ٠ف٬ٜ٬أر   

 .(1رٝٞس٬٠٢ر

  جٝٴقٟ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ١ُ ًف٬٘ سِق٬ق ٧س٬ٖ٧ف جٝسػ٬٧ -2
ج٠ٝئللحز ٬ٓف جٝد٬ٜ٢ر ١٠ ؾٴ  ٬ٙح٦٠ح دؿ٧ف ج٧ٝل٬ً ج٠ٝح٫ٝ ٠ص  ٠ٌ٢٠أحز ج٠ٝظس٠أَ   

٧ظ٬ِ٠حز فظح  جٯ٠ُح  ٧جٳٙسوحؿ١٬٬ جِٝفج١٬٬ٙ ٧جٝو٢حؿ٬٘ جٝس٬٧٠٢ر  (NGO)ج٠ٝؿ٫٢ 
 .(2رجٝؿج٠ُر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

٬ر ٜد٬فذ سؾسه دبُؿجؿ جٝدفج٠ط جٝس٫ سنس٠  ُٞأ٩ اوأٴع جًٝٚأحٍ    سؾو٬ه ٬٠قج٢ -3
 جٝد٫ٜ٢ ٧جٱوٴع جٝسنف٫ِ٬ ٠٠٧حفلر جٯ٠ُح  جٝػفذ ٫ٖ جِٝفج٘.

سنظ٬َ ؿؾ٧  ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ا٬ظحؿ ٢٠حٖـ اٙفجى  -4
س٬٠٢ر ٠أ١  ؾحور د٦ح ٧س٧ٟٚ ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر دؿ٧ف ج٧ٝل٬ً د١٬ ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٝٞ

ؾٴ  ٖسغ جٳُس٠حؿجز ٝؿ٦٬ح ٬ٝس١ٜ٠ ١٠ اٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫  
جٝل٬حػر( ٧دلِف ٖحثأؿذ ٬٠لأف ٧دٗسأفجز     –جٝسظحفذ  –جٝقفجُر  –٠ظحٳز رجٝو٢حُر 

ل٠حع سلحُؿ ؤوػحخ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ سإل٬ك ٧ؿ٠٧٠٬ر ٠ُأ  ٠نأحف٦ِ٬ٟ ٧ٜأـٝٛ    
ٝر ١٠ جظس٠حُحز ٧ٝٚحءجز سًفع ؾٴ٦ٝح ؤٖٜحفًج س٬٧ًف ٦ٞ٠ُح ١٠ ؾٴ  ٠ح س٧ٟٚ د٤ ج٧ٜٝح

 .(3رظؿ٬ؿذ ٧س٬٢ٚحز ػؿ٬صر سلحُؿ٥ٟ ٜص٬فًج ٫ٖ س٬٧ًف ؤ٠ُح٦ٟٝ

٧ٙؿ ؤللز ٠ح ٬ِفٕ رجٝنفٜر جِٝفج٬ٙر ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ـٝٛ د٢أحء ُٞأ٩   
ظ٧٦ؿ ػ٠٧ٜر ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ١٠٧ ؾأٴ  ج٧ٜٝحٝأر جٯ٠ف٬ٜ٬أر ٝٞس٬٠٢أر جٝؿ٬ٝ٧أر      

(usAid)  ٟ٧سِسدف ا٢ظحقًج ٥ح٠ًح ٫ٖ ؿُٟ سٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧س٦أؿٕ    2003دِؿ جػسٴ  جِٝفج٘ ُح
٥ـ٣ جٝنفٜر ا٩ٝ ُؿذ ؤ٥ؿجٕ ٬إس٫ ٫ٖ ػ٘ ٦٢٠ح س٧ل٬َ ٧سًأ٬٧ف ٢ًأح٘ جٯ٠ُأح  جٝسظحف٬أر     

                                                             

 .2102تةرين  2العراق  –نفارة الوجيات ادلتيدة اتمريكية  –اللقاء الثالث/ الوكالة اتمريكية للتلمية  (1)
 .2101طيط العراقية تقرير نلة وزارة التخ (2)
 .48د. حسٌن زلمد نيان : ممدر نابق، ص (3)
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٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف( ُفج٫ٙ ٢٠سظر ٥أـ٣   30جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  ق٬حؿذ فؤل٠ح  جٝنفٜر ا٩ٝ ٠ح ٬سظح٧ق ر
 .(1ر ٖفه ٠ُ  ِٝٞفج١٬٬ٙ( 1200جٝٚف٧ى ؤٜصف ١٠ ر

٧ٙؿ سإللز جٝنفٜر جِٝفج٬ٙر ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ن٦ف ٠أح٧٬   
١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ٠ٚؿ٠ر ١٠ ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٝٞس٬٠٢ر جٝؿ٬ٝ٧ر ريأ١٠   6د٢٠ػر ؤ٬ٝ٧ر دٞٔز  2009

ٟ دف٢أح٠ط  ( ٝٞس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖحز جِٝفج٬ٙر  ٧سأٟ سوأ٬٠  Tigaraدف٢ح٠ط رسظحفذ 
جٝنفٜر ١٠ ؤظ  ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٧ل٬َ ؤ٢نًر جًٝٚحٍ جٝؾحه ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ـٝأٛ جلأسظحدر ٠أح    
ؿُز ا٤٬ٝ جسٗح٬ٙر جٱًحف جٱلسفجس٬ظ٫ ج٧٠ِٝٙر د١٬ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جِٝأفج٘ ٧جٯ٠أ٧ج  جٝسأ٫    

 .(2ر٬لؿؿ٥ح ج٠ٝٚسفي١٧ ٝٞد٧٢ٛ ٬سٟ جلسؾؿج٦٠ح ٫ٖ ج٠ٝٚحد  ٝس٬٧٠  ٙف٧ى ظؿ٬ؿذ

جٯػ٧ج  ٥ـ٣ ١٠ لؿجؿ ٝٞٚف٧ى ٢٠٧غ ٙأف٧ى ظؿ٬أؿذ ٖيأًٴ ُأ١      ٧ٙؿ ؤؿز ؿ٧فذ 
جٯ٧٠ج  جٱيح٬ٖر جٝس٫ لح٠٥ز ٦٬ٖح جٝد٧٢ٛ ا٩ٝ ظِ  ج٢٠ٝػر ج٠ٝٚؿ٠ر ٠أ١ ج٧ٜٝحٝأر جٯ٠ف٬ٜ٬أر    

ؿ٧ٳف  19000ٙفيًح د٠س٧لً سػ٬٧أ    ١٧٬ٞ٠1374 ؿ٧ٳف س٢سط  7ٝٞس٬٠٢ر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٧جٝدحٝٔر 
١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف  ٧ٙؿ ِٝخ دف٢ح٠ط جٱٙأفجى ٥أـج    26ٝٞٚفى ج٧ٝجػؿ ٧دبظ٠ح٫ٝ ٙف٧ى ٬سظح٧ق 

ؿ٧فًج ؤلحل٬ًح ٫ٖ جلسؾؿجٟ ج٠ٝوحفٕ جٝؾحور ٧ٜجلًر يح٢٠ر د١٬ جٝدف٢ح٠ط ٧ج٠ٝلأس٬ٗؿ١٬ ٠أ١   
 ٥ـ٣ جٝٚف٧ى.

٧س٬٠ق دف٢ح٠ط جٱٙفجى ٥ـج د٢٧ٜر دف٢ح٠ط ٠لسًٚٴ ٬٧ً٧  جٯظأ  ٧ؤ٢أ٤ ٙأؿ ٠ٜأ١      
ٙف٧ى د٠ِأؿ  ٖحثأؿذ صحدسأر     جِٝفج١٬٬ٙ جٝـ١٬ س٢ًد٘ ٦٬ُٟٞ نف٧ً جٱٙفجى دحٝػو٧  ٩ُٞ

% ٫٥٧ ٢لدر ؤٙ  دٜص٬ف ١٠ جٝٗحثؿذ جٝلحثؿذ ٫ٖ جٝل٧٘ ٧جٝس٫ لأسسفج٧ع دأ١٬   ٢٠٧10ؾٗير دْٞ 
%  ٧دْٞ ُؿؿ ج٠ٝوحفٕ جٝسظحف٬ر جِٝفج٬ٙر ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ جٝنأفٜر جِٝفج٬ٙأر ٝٞس٬٧٠أ     12/14

 :(3رج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر سلِر ٠وحفٕ ٫٥٧
 ٠وفٕ جٝؾ٬ٞط جٝسظحف٪. -1

 ل٠٧ف جٝسظحف٪. ٠وفٕ -2

 ٠وفٕ آنأ٧ف. -3

                                                             

 .27/7/2106الةركة العراقية لتمويد ادلةاريع الماًنة موقع الةركة علو ا نرتنت  (1)
 ممدر نابق. (2)

(3) http://arabic.iraq.usembassy.govimay 31209icf.html. 

http://arabic.iraq.usembassy.govimay/
http://arabic.iraq.usembassy.govimay/
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 ٠وفٕ جٝن٠ح . -4

 ٠وفٕ جٝنف٘ جٯ٧لً جِٝفج٫ٙ ٝٴلسص٠حف. -5

 ٠وفٕ دٔأؿجؿ. -6

 ج٠ٝوفٕ ج٢ً٧ٝأأ٫ جِٝفجٙأأأ٫. -7

 ٠وفٕ ج٧٠ٝو  ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٠٢ر. -8

 ٠وفٕ جٝدوفذ جٝؿ٫ٝ٧ ٝٴلسص٠أأحف. -9

 : (UnDP)بسْاَر األَِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ -2

س٬٠٢ر جِٝح٬٠ٝر ٫٥٧ ُدحفذ ١ُ ٠ٌ٢٠ر سأؿ٧ُ اٝأ٩   ٬٧ِفٕ ؤ٬يًح ندٜر جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٝٞ
فدً جٝدٞؿج١ دح٠ِٝفٖر ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝلحُؿذ ٝد٢حء ػ٬حذ ؤٖي  ٜن٧ِخ جِٝحٟٝ جٝصحٝأش   
٧سِؿ ؤٜدف ٠وؿف ٠سِؿؿ جٯًفجٕ ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ ج٦ٝحؿٖر ا٩ٝ جٝس٬٠٢ر جٝدنف٬ر ٧ٙح٠أز ٥أـ٣   

ؤظ  سػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿجٕ ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚأؿ٠س٦ح ق٬أحؿذ   ١٠  1965ج٠ٌ٢٠ٝر دو٬ٔس٦ح ٜدف٢ح٠ط ؿجُٟ ُحٟ 
جٝسِح١٧ جٝؿ٫ٝ٧ ٫ٖ ٠ظ  جٝس٬٠٢ر ج٠ٝلسؿج٠ر ايحٖر ا٩ٝ ٠لحُؿذ ٠ٌ٢٠ر جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٝسودغ ٧ٙذ 
٠ئصفذ ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٠٢ر جٝدنف٬ر ج٠ٝلسؿج٠ر ٧ٜـٝٛ جٳلسِح٢ر دأحٝصف٧جز ؤ٧ جٝفوأ٬ؿ جٝؾأحه    

جِٝحٟٝ جٝصحٝش ١ُ ًف٬٘ ٠ػحفدر جٝٗٚأف  دحٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ١٠ ؤظ  س٬٧٠  ٠نحف٬َ جٝس٬٠٢ر ٫ٖ ؿ٧  
٠أ١ يأ١٠    ٧1993ق٬حؿذ ٖفه ج٠ِٝ  ٠ُ٧  دف٢ح٠ط جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٫ٖ جِٝفج٘ ٢٠أـ ُأحٟ   

ِٖح٬ٝحز ٠ػحفدر جٝٗٚف ١ٜٝ ي١٠ ي٧جدً جٝٚفجفجز جٝس٫ جسؾـز دػ٘ ؿ٧ٝر جِٝفج٘ دِؿ جػس٬أحض  
ٖأ٫ ٠لأحُؿذ    ٧فٜق جٝدف٢ح٠ط ٠ظح  ٠ُٞأر  1991ج٬٧ٜٝز ؤ٧ ٠ح ٬ِفٕ دػفخ جٝؾ٬ٞط جٝصح٬٢ر 

ج٧٠ٝج١٬٢ً جِٝفج١٬٬ٙ ٩ُٞ س٬ٖ٧ف ؤدلً ٠لأسٞق٠حز جِٝأ٬م ٧ؿُأٟ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      
٧ج٠ٝس٧لًر دِؿ سؾ٬ٕٗ ج٧ِٚٝدحز ٢ُؿ سًد٬٘ دف٢ح٠ط رج٢ًٝٗ ٠ٚحد  جٝٔـجء( ٧جٝـ٪ ٧ٖف ا٠ٜح٬٢أر  
جلس٬فجؿ ٠ح ٬ػسحظ٤ جٝنِخ جِٝفج٫ٙ ١٠ جٝٔـجء ٧جٝؿ٧جء ٧دو٧فذ ٠ػؿ٧ؿذ ٧ـٝٛ ٫ٖ ٦٢ح٬أر ُٚأؿ   

نفُز جٯ٠ٟ ج٠ٝسػأؿذ ٠أ١ ؾأٴ      2003  ٧دِؿ جػسٴ  جِٝفج٘ ٫ٖ ادف٬  ُحٟ (1ر٢٬حزجٝسلِ
 دف٢ح٠ظ٦ح جٱ٠٢حث٫ ٫ٖ ٠لحُؿذ جٝنِخ جِٝفج٫ٙ دِؿذ ًف٘ ٬إس٫ ٫ٖ ؤ٦ٝ٧ح :

    ٕاُؿجؿ دفج٠ط ؾحور ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دحٝسِح١٧ ٠أَ ج٠ٝوأحف
ج٠ٝوفٕ جٝقفج٫ُ ٧ج٠ٝوأحفٕ  جٝفن٬ؿ ٧ج٠ٝوفٕ جِٝٚحف٪ ٧ –جٝػ٬٠٧ٜر رجٝفجٖؿ١٬ 
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جٝؾحور جِٝفج٬ٙر( ١٠ ؾٴ  ٖسغ جُس٠حؿجز ٠نف٧ًر ٫ٖ سٞٛ جٝد٢أ٧ٛ ٧اٙح٠أر ؿ٧فجز   
٠٧ئس٠فجز ٝسؿجفك ٧جَٙ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬ٗ٬ٜ٧ر اؿؾح  ج٠ٝأفؤذ ٖأ٫   

 .(1رسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٢ِٜوف ٖحُ  ٧س٦٢٬ٜ٠ح ١٠ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ج٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ جٝٗحُ 

 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١٠ س٬٧٠  ١ُ ًف٬٘ ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝأؿ٫٢  س٬ٖ٧ف ٠ح ٬ٞق ٟ
(NGO)      ٛ١ُ ًف٬٘ س٧ل٬َ ٢ٌحٟ جٝي٠ح٢حز جٝد٬ٜ٢أر ٠ٞٝئللأحز جِٝفج٬ٙأر ٜأحٝد٧٢

٧ج٠ٝئللحز جٝؿج٠ُر ٧س٬ٖ٧ف جثس٠ح٢حز ظؿ٬ؿذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   
 جِٝفج٘ ١ُ ًف٬٘ ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢.

 ٝ ٟ٠ٞنف٧ُحز ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖحز جِٝفج٬ٙر جٝس٫ سن٦ؿ جيًفجدحز ؤ٬٢٠أر  س٬ٖ٧ف جٝؿُٟ جٝٴق
٧ػحٝر ١٠ ُؿٟ جٳلسٚفجف جٳٙسوحؿ٪ ٧ؾحور ٫ٖ ج٠ٝظأحٳز جٝقفج٬ُأر ٧جٝوأ٢ح٬ُر    
٠٧ظحٳز جٝل١ٜ ٧جٱ٧٬جء ١٠ ؾٴ  ا٢نحء ؾ٧ًً جثس٠ح١ ظؿ٬ؿذ دحٳسٗح٘ ١ُ٧ ًف٬أ٘  

 (2رٯفجي٫ جِٝفج٬ٙأر ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جِٝح٠ٞر ٧ج٠ٝوحفٕ جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس٫ س٠ِ  ٩ُٞ ج
ٝؿُٟ ٧سػ٬٧  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧دلِف ٖحثؿذ ٠ؾٗى ٧ٖسفجز ل٠حع ظ٬ؿذ ٢لد٬ًح ١٠ ؤظأ   
سإل٬ك سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ؿ٠٧٠٬س٦ح ٧جٝسف٬ٜق ٩ُٞ ج٠ٝئللحز جٝسأ٫ س٠أحفك جٱٙأفجى    

 ج٠ٝدحنف دإدلً جٝنف٧ً.

 ٠لحُؿذ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ٩ُٞ ا٬ظحؿ و٬ٔر ٠ُ  ١ٜ٠٬ ١٠ ؾٴ٦ٝح سٚؿ٬ٟ جٝؿ ُٟ
٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ُ ًف٬٘ سو٦ٗ٬٢ح ١٠ ٙد  ٧ٜحٝر ؿ٬ٝ٧أر ٠لأسٚٞر   
دحٱٖوحع ١ُ ٧ٙجث٦٠ح ج٠ٝح٬ٝر ٠٧فجٙدر ل٬ف ٠ُ  سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز ١٠ ؤظ  جٝػٗحٌ ُٞأ٩  
ًف٬٘ ل٦  ٬٠٧لف ٱ٬وح  جٝٚف٧ى ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ؿ١٧ 

 ػؿ٧ش ؤ٪ ند٦حز ٖلحؿ.

٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٩ُٞ جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝؾحور ٦٢٠أح ُٞأ٩   ٠ٜح ؤٜؿز ٠ٌ٢٠ر جٯ
ؾ٧ًفذ جٝسِح٠  ١٠ ج٠ٝدحْٝ ؤ٧ جٝؿُٟ ج٠ٝح٫ٝ جٝٚحؿٟ ٠أ١ ؾأحفض جِٝأفج٘ ؾ٧ٖأًح ٠أ١ سٗنأ٫                   

ٌح٥فذ ٓل٬  جٯ٧٠ج  ٧جٝس٫ سلسؾؿ٦٠ح جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٱف٥حد٬ر ٫ٖ سِح٠ٴس٦أح ٧ًأف٘   
ؤ٧ ٠ح ٬ِأفٕ   (ISIS)٧جػسٴ  س٬ٌ٢ٟ  2007دِؿ ؤػؿجش ُحٟ  ا٬وح  ج٠ٝدحْٝ ُدف جٝػؿ٧ؿ ؾحور
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٧جسؾحـ جٝظح٢خ جٱ٢لح٫٢ ٧جٝس٠٢أ٧٪ ـف٬ِأر    2014دحٝؿ٧ٝر جٱلٴ٬٠ر ٠ٝؿ٢٬ر ج٧٠ٝو  ٫ٖ ٧٬٢٧٬ 
ٝسٞٛ جٝظ٦حز ج٬ٔٝف ٧جيػر ٠ِحٟٝ س٦ٞ٬٧٠ح ١٠ ؤظ  س٠ف٬ف سٞٛ ج٠ٝدحْٝ جٜٝد٬فذ ٱ٬وح  ١٠ ؤظأ   

جٯ١٠ ٧جٳلسٚفجف جٳظس٠أح٫ُ ٧جٳٙسوأحؿ٪ ٖأ٫    س٬ٗ٢ـ ؤظ٢ؿجز ٠ند٥٧ر س٦ؿٕ ا٩ٝ قُقُر 
 .(1رجِٝفج٘

 : (WB)َؤضط١ ايتٌُٜٛ ايدٚي١ٝ ايتابع١ يًبٓو ايدٚيٞ -3

سػأز ٠لأ٩٠ جٝد٢أٛ جٝأؿ٫ٝ٧ ٝٲ٢نأحء ٧جٝس٬٠ِأف        1946ؤ٢نت جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ُحٟ 
(International Bank for Reconstruction and Development)  ٜإػؿ ٧ٜحٳز ٬٥ثر

٬ٞ٠أحف ٠أ١    ٬ٞ٠1718حف ؿ٧ٳف جٜسسخ ٩ُٞ ٠دْٞ  ٧31نٜ  د٢ٛ ٠لسٚ  دفؤل٠ح   جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ
ؿ٧ٝر ١٠ جٝؿ٧  جٯُيحء دحٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ٬ٖإس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ٟ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػأؿذ ؤ٢ظٞسأفج    68ٙد  

 International Finance)سٟ جلأٟ   ٧1956ٖف٢لح صٟ ؤ٢نثز ج٠ٝئللر جٝؿ٬ٝ٧ر ٝٞس٬٧٠  ُحٟ 

corporation)   ؿ٧ٝر ٧جلس٦ؿٕ جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٠أ١   ١٧٬ٞ٠57 ؿ٧ٳف لح٠٥ز د٤  94دفؤل٠ح
 .(2ر٧فجء ا٢نحء ٥ـ٣ ج٠ٝئللر س٬ٖ٧ف ج٠ٝح  جٝٴقٟ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝؾحور

٧جنسفًز ج٠ٝئللر جٝؿ٬ٝ٧ر ٝٞس٬٧٠  ؤ١ ١٧ٜ٬ ٦ٝح ػ٘ س٬٧٠  جٝٚفى ا٩ٝ ؤل٦ٟ دلأِف  
٬ٴػٌ جًٝأحدَ جٝسظأحف٪   . ٧(3ر٬سٗ٘ ٤٬ُٞ ٢ُؿ ٢٠غ جٝٚفى ؤ٧ نفجء ظقء ١٠ ؤل٦ٟ ج٠ٝنف٧ٍ

جٝدػز ٩ُٞ ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝئللر ٳلسص٠حف٥ح ؤ٧٠ج٦ٝح ٫ٖ ٠نحف٬َ سلس٦ؿٕ جٝأفدغ ٧سٚأؿٟ ٥أـ٣    
 ج٠ٝئللر جٝٚف٧ى ٧جٝؾؿ٠حز ج٠ٝح٬ٝر ٩ُٞ جٝنٜ  جٝسح٫ٝ :

  ٘سٚؿ٬ٟ ٙف٧ى دإلِحف ٖحثؿذ صحدسر ٠٧س٬ٔفذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج
لسػٚح٘ سسفج٧ع ٠ؿس٦ح دػلخ ٜ  ٠نف٧ٍ وأ٬ٔف ؤ٧  ٧جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر جٯؾف٨ ٧دأظح  ج

 ٠س٧لً ٧ػلخ ٠ح سٚسي٤٬ ػحٝر وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ًف٬ٚر ٧٢٧ٍ ج٠ِٝ  د٤.

   ٛٝجلسؾؿجٟ ًف٬ٚر ج٠ٝئللحز ج٧ٝل٬ًر ٢٥٧ح ٬دفق ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر جٝؾحور ٧ٜأـ
دِى ج٠ٝئللحز ـجز جٳؾسوحه جٝٚف٬خ رنفٜحز جٝسأإظ٬ف جٝس٠أ٫ٞ٬٧( ج٠ٝلأسؾؿٟ    

ٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د٧جلًر جلسثظحف ٠ِؿجز ُح٬ٝر جٝسٜٞٗر ٜإل٧ٞخ ٫ٖ ؿُ
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٧جلسؾؿجٟ ٥ـج جٯل٧ٞخ ُح٫ٝ جٯ٬٠٥ر ٫ٖ جًٝٚحٍ جٳٙسوحؿ٪ جٝؾأحه دح٠ٝنأف٧ُحز   
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ٝ٧ دنٜ  ٠ػؿ٧ؿ ٧ـٝٛ ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ فئ٬أر ٧جيأػر   

فجض ٥ـج جٯلأ٧ٞخ ٜإػأؿ   ٝؿ٨ جٝد٧٢ٛ ٧ٙو٧ف جٝسنف٬ِحز جٝٚح٬٢٧٢ر ٫ٖ جِٝفج٘ ١ُ اؿ
ؤلح٬ٝخ جٝؿُٟ ٧جٝس٬٧٠  جٝػؿ٬صر ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝفج٘ ٧جٝس٫ لد٘ ٧ًدٚس٦ح ٢٧ظػز ٖأ٫  

 سًد٦ٚ٬ح ؿ٧  ج٢٠ًٝٚر ٠ص  جٱ٠حفجز جِٝفد٬ر ج٠ٝسػؿذ ٧ج٬٧ٜٝز ٧جٯفؿ١ ٠٧وف.

 : (JBIC)ايبٓو ايٝاباْٞ يًتعإٚ ايدٚيٞ -4

ٛ جٝسوؿ٬ف ٧جٳلس٬فجؿ ج٬ٝحدأح٫٢  ٢س٬ظر ج٢ؿ٠حض د٢ 1999ؤ٢نإ ٥ـج جٝد٢ٛ ٫ٖ ؤٜس٧دف ُحٟ 
٧ج٦ٝؿٕ جٝس٫ ٬ود٧ ا٤٬ٝ ٧٥ ج٠ٝلح٠٥ر ٖأ٫ جٝس٬٠٢أر    (1ر٧و٢ؿ٧٘ جٝسِح١٧ جٳٙسوحؿ٪ جٝؾحفظ٫

جٝل٠٬ٞر ٝٴٙسوحؿ ج٬ٝحدح٫٢ ٧ج٠ٝظس٠َ جٝؿ٫ٝ٧ ١ُ ًف٬٘ اسدحٍ ؤل٧ٞخ جٱٙفجى ج٠ٝدحنف ٧ؿُأٟ  
ح جِٝفج٘ ػ٬ش ٜح٢ز جٝٚفى جٳٙسوحؿ ج٬ٝحدح٫٢ ٧س٧ل٬َ ٢نح٤ً ٫ٖ ؿ٧  جِٝحٟٝ ج٠ٝؾسٞٗر ١٠٧ د٦٢٬

٠٧ح سد٤ِ ١٠ سأؿ٧٥ف ٜد٬أف ٖأ٫ ٠ؾسٞإٔ جًٝٚحُأحز       2003ج٬ٝحدح٫٢ دِؿ جػسٴ  دٔؿجؿ ُحٟ 
جٳٙسوحؿ٬ر ؿ٧فًج ٜد٬فًج ٫ٖ سِق٬ق ؤلك ج٧٦٢ٝى دح٠ٝلس٨٧ ج٬ِ٠ٝن٫ ٝٞٗفؿ جِٝفج٫ٙ ؾحور ٖأ٫  

ج٠ٝئللأحز    ػ٬ش لح٥ٟ ٫ٖ د٢حء جٜٝص٬ف ١٠ (2ر٠ػحٌٖحز جٝظ٧٢خ رج٠ٝص٩٢ ٧جٝدوفذ ٧ج٢ٝحوف٬ر(
جٝؾؿ٬٠ر ٜح٠ٝلسن٬ٗحز ٧ج٠ٝفجٜق جٝوِدر ٧ٜـٝٛ جٳ٥س٠حٟ د٠نحف٬َ جٝف٬حير ٧جٝنأدحخ ٬٧ِسدأف   

٧ؿؾأ  ٥أـج    2008جٝس٫ ؤ٢نإز ُحٟ  (JFG)٥ـج جٝد٢ٛ جٝظ٢حع جٝؿ٫ٝ٧ ٠ٝئللر جٝس٬٧٠  ج٬ٝحدح٬٢ر 
 :(3رجٝدف٢ح٠ط ٫ٖ ٠ظح  س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ١٠ ؾٴ  ٠ح ٫ٞ٬

 ٬ٖف ؾ٧ًً جثس٠ح٬٢ر ٝٞد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر ١٠ ؤظ  ؿُٟ ٧س٬٧٠  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   س٧
٧ج٠ٝس٧لًر ١ُ ًف٬٘ جٱٙفجى ج٠ٝدحنف ؤ٧ جلسؾؿجٟ ؤل٧ٞخ جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ؾحوأر  

 ٫ٖ جًٝٚحُحز جٝقفج٬ُر ٧جٝو٢ح٬ُر.

   ٕ٢٠٬غ جٝد٢ٛ ٠ح ٬ِأف(Japauese odeloeus)     ؤ٧ ٙأف٧ى ؾأحه دح٠ٝلأحُؿجز
٫٥ ٙف٧ى ٬٧ًٞر جٯظ  دإلِحف ٖحثؿذ ٠ؾٗير ؾحور ٫ٖ ٠ظأح   جٱ٠٢حث٬ر جٝفل٬٠ر ٧

ج٠ٝلحُؿجز جٱ٢لح٬٢ر ٧س٬٧٠  د٢حء ج٠ٝلسن٬ٗحز ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬أر ٖأ٫ ج٠ٝػحٌٖأحز    
 جٝظ٧٢د٬ر.

                                                             

(1) JBIC Today ISSU1, 2000, P.4. 

 .2119تقرير نفارة اليابان بالعراق لةهر حزيران،  (2)
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٧جسدَ جٝد٢ٛ ج٬ٝحدح٫٢ ؤل٧ٞدًح ظؿ٬ؿًج ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  ٠أح ٬ِأفٕ   
(Two-step loans)  ٠ٌ٢٠حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢ ٧ل٬ًًح د١٬ جٝد٢أٛ   ؤ٧ جٝس٬٧٠  دؾ٧ًس١٬ دؿؾ٧

٧ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٩ُٞ ؤ١ س١٧ٜ ٝٞد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر جِٝح٠ٞر ٧جٝسأ٫ ٬أسٟ   
جٳسٗح٘ د٦٢٬ح ٧د١٬ جٝد٢ٛ ج٬ٝحدح٫٢ س٬ٌ٢ٟ ظ٬٠َ ج٠ٝسِٞٚحز ج٠ٝح٬ٝر ٧جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٧جٝي٠ح٢حز ٧ؤلأِحف  

 جٝٗحثؿذ ٬ٓ٧ف٥ح.
 ايصػة٠ :االحتاد ايعسبٞ يًُٓػآت -5

٧ػو  ٩ُٞ ٧٠جٖٚأر جٳ٢يأ٠حٟ    ٠2004ح٧٬  ٧٥13 س٬ٌ٢ٟ ُفد٫ ا٫٠٬ٞٙ سإلك ٫ٖ 
٧ج٢يٟ ا٤٬ٝ جِٝفج٘ دِؿ ٥أـج جٝسأحف٬ؽ    1/12/2004سػز ٠ٌٞر ٠ظٞك ج٧ٝػؿذ جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ 

٧ٙؿ ظ٠َ ٥ـج جٳسػحؿ ج٠ٝئللحز ٧ج٬٦ٝثحز ٧جٝوأ٢حؿ٬٘ ٧جٳسػأحؿجز ٧جٝظ٬ِ٠أحز ٧ج٠ٝفجٜأق     
ر ٧جٯ٬ٞ٥ر جٝس٫ س٠ِ  ٖأ٫ ٠ظأح  س٬٠٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      ٧جٝنفٜحز جِٝح٠ر ٧جٝؾحو

 .(1ر٧ج٠ٝس٧لًر ٧س٦ٞ٬٧٠ح ٧ؿ٦٠ُح
٦٬٧ؿٕ ٥ـج جٳسػحؿ د٧ظ٤ ُحٟ ا٩ٝ س٬٠٢ر س٢ل٬٘ ٠ظحٳز ٠ُ  ؤُيأحء٣ ٖأ٫ ٠ظأح     
جٝس٬٠٢ر ٧س٬٧ًف ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝؿ٧  جِٝفد٬أر ٧سٌِأ٬ٟ ٙأؿفجس٦ح    

دً د٦٢٬ح ٧ٜـٝٛ جٱل٦حٟ ٫ٖ سػ٬ٚ٘ جٝسٜح٠  جٳٙسوأحؿ٪ دأ١٬ جٯًٙأحف    جٝس٢حٖل٬ر ٧س٧ص٬٘ جٝف٧ج
جِٝفد٬ر ١٠ ؾٴ  ٠٠حفلس٤ ٦٠ٝح٤٠ ٧جٙسوحؿ٬ر ٧ؾدفجس٤ ٧ؿُٟ ٠٧لح٢ؿذ ج٠ٝئللأحز جٝظ٬ِ٠أحز   
٧ج٢ٝٚحدحز ٧جٳسػحؿجز جٝس٫ س٠ِ  ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٧دحٝسًد٬ٚأحز    

 :(2رجٝسح٬ٝر
 ح  ١٠ ؾٴ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ.س٧ل٬َ ٙحُؿذ ؤوػحخ جٯ٠ُ -1

سدحؿ  ج٦٠ٝحفجز ٧جٝؾدفجز ج٠ٜٝسلدر ٫ٖ ٠ظح  س٬٠٢ر ٧س٬٧ًف ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    -2
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

 ؿُٟ ٖفه ج٠ِٝ  ١٠ ؾٴ  جٝؿُٟ ج٫٢ٗٝ ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ٧ج٠ٝح٫ٝ. -3

 سنظ٬َ جٳلسص٠حفجز جِٝفد٬ر جٝس٫ سِسدف ٠ؿؾًٴ ٝٞنفجٜر جِٝفد٬ر جٝؿجث٠ر. -4

٬ر ٧جٳلسٚٴ  جٯ٠ص  ٦ٝأح ٠أ١ ؾأٴ  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      س٬٠٢ر ج٧٠ٝجفؿ جٝدنف -5
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

                                                             

(1) www.sfdegypt.org/arab-union-a.asp 12.4.2016. .موقع اجلاد علو الةبكة العلكبوتية 
 .2105تقرير دايرة العالقات الثقافية وزارة اخلارجية العراقية لعاع  (2)

http://www.sfdegypt.org/arab-union-a.asp%2012.4.2016
http://www.sfdegypt.org/arab-union-a.asp%2012.4.2016
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ج٠ِٝ  ٩ُٞ س٧ػ٬ؿ جٝسنف٬ِحز جِٝفد٬ر جٝؾحور دس٬٠٢ر ٧ؿُأٟ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     -6
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

سِق٬ق ٧س٬٠٢ر جٳٙسوحؿ جِٝفد٫ ٫ٖ جٝسِح١٧ ٧جٝسٜح٠  جٳٙسوحؿ٪ ٧جٝسظحف٪ ٧جٝو٢ح٫ُ  -7
 ٠٧حس٧.٫جٝقفج٫ُ ٧جٝؾؿ٫٠ ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ٧ج٠ِٝٞ

 سِدثر ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ٧جٝس٬٧٠٢ر ج٧ًٞ٠ٝدر ًٝٚحٍ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -8
٧ٙؿ ٧جٖ٘ ٠ظٞك ج٧٢ٝجخ جِٝفج٫ٙ دِؿ جٝسو٬٧ز ٩ُٞ ج٢ي٠حٟ جِٝفج٘ ا٩ٝ ٥ـج جٳسػأحؿ  
٧ٜح١ ٤ٝ ؿ٧فًج ٧جيػًح ٫ٖ س٢ل٬٘ ٠ُ  ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٝوحفٕ جِٝفد٬ر جِٝح٠ٞر ٫ٖ جِٝفج٘ ٖأ٫  

جٝو٬ٔفذ ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  س٬ٖ٧ف ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧جٱػوحث٬حز ج٢٠ٝحلدر  اًحف ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز
ٝؿؾ٧  سٞٛ ج٠ٝئللحز دوٗس٦ح ٜد٧٢ٛ ؤٟ و٢حؿ٬٘ جٝؿُٟ ا٩ٝ جِٝفج٘ ٧٦٢ٞٝى د٧جِٙر جٳٙسوأحؿ  
٧ٜـٝٛ ا٬ظحؿ دفج٠ط ؿُٟ ٠ح٫ٝ ١٠ ؾٴ  ًفع ٠نحف٬َ جٱٙفجى دإل٧ٞد٫ جٝٚفى ج٠ٝدحنأف ؤ٧  

حف جٝٚح٫٢٧٢ ٝٞسنأف٬ِحز جِٝفج٬ٙأر جٝأ٧جفؿذ ٖأ٫ ٙأح١٧٢      جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٧ج٠ِٝ  سػز جٱً
 .(1رج٠ِٝؿ  ٧21/1997ٙح١٧٢ جٝنفٜحز فٟٙ  2004ٝل٢ر  94ج٠ٝوحفٕ ٫ٖ 

 بساَر اإلقساض ٚايتٌُٜٛ احلهَٛٞ   ايعسام ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا :

ِٝدز دفج٠ط جٱٙفجى ٧جٝس٬٧٠  جٝػ٫٠٧ٜ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫     
ٯٜدف ٫ٖ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠ٚحف٢ر دحٝس٬٧٠  جٝؿ٫ٝ٧ ٧جٝس٬٧٠  ١٠ ج٠ٌ٢٠ٝأحز  جِٝفج٘ ؤٝؿ٧ف ج
  ٧ٙؿ ٜح٢ز جٝد٧٢ٛ جٝػ٬٠٧ٜأر ٧جٝؾحوأر   (2ر٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ظ٦حز جٝس٬٧٠  (NGO)ج٬ٔٝف ػ٬٠٧ٜر 

سِٞخ ؿ٧فًج ؤلحل٬ًح ٧ٖحًُٴ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٱٙفجى ل٧جء دإل٧ٞخ جٝٚأفى ج٠ٝدحنأف ؤ٧ دإلأ٧ٞخ    
ٝدفج٠ط جٝس٫ ٙح٠ز جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر دًفػ٦ح ١٠ ؤظ  ؿُٟ ٧س٬٧٠أ   جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٧ل٢د١٬ ج

ػ٬ش ِٝخ جٝس٬٧٠أ    2003ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؾحور ٫ٖ جٝٗسفذ جٝس٫ سٞز ُحٟ 
٧ٜح٢ز ٥ـ٣ جٝٗسفذ ٙؿ  ٧2009ٝٔح٬ر  2003جٝؿ٫ٝ٧ ػحٝر ند٤ ٢٠ٗفؿذ ٧٧جيػر ج٠ِٝحٟٝ ٝٞٗسفذ ١٠ 

٠نحف٬َ دِق٥٧ح ٦ٖٚحء جٳٙسوحؿ ٌٝٞف٧ٕ جٝسأ٫ ٜأح١   ن٦ؿز ٙو٧فًج ػ٬٠٧ًٜح ٫ٖ س٬٧٠  سٞٛ جٝ
٬ِ٬ن٦ح جِٝفج٘ ١٠ ػحٝر ُؿٟ جٳلسٚفجف جٯ٫٢٠ ٧جٝل٬حل٫ ٧جٳٙسوحؿ٪ ٝـج ل٧٢يأغ جٝدأفج٠ط   

٧ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝؾحور ٫ٖ سًد٬٘  ٧2015ٝٔح٬ر ٦٢٠ح  2009جٝػ٬٠٧ٜر جدسؿؤ ١٠ ُحٟ 
٬ٔف ٧جيػر ج٠ِٝحٟٝ ٧جٝس٫ ٜح٢ز س٢ٞٚأ٫  ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ٩ُٞ ؤفى ج٧ٝجَٙ ٠دسِؿ١٬ ١ُ جٝدفج٠ط جٝ

                                                             

 .7/2106ي العراقي شهر تقرير البلك ادلركز  (1)
 .87د. مزهر شعبان العاين : ممدر نابق، ص (2)
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٧ٟٝ ٬ظؿ ػ٬قًج ٝٞسًد٬٘ ٧ٟٝ ٬لس٬ٗؿ ٦٢٠ح ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ ٫ٖ س٦ٞ٬٧٠ح د٠ح سػسحظأ٤  
 .(1ر١٠ ٙف٧ى ٠ح٬ٝر ٧ؤػ٧ج  ٝؿ٠٧٠٬ر ٧جلس٠فجف ؿ٧فذ ا٢سحض سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ

 ايػسن١ ايعساق١ٝ يًهفاالت املصسف١ٝ :

٠ٝوف٬ٖر ؿ٧فًج ٠٦٠ًح ٫ٖ ٠لحُؿذ ٧س٬٧٠أ  ج٠ٝنأحف٬َ   ِٝدز جٝنفٜر جِٝفج٬ٙر ٜٝٞٗحٳز ج 
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ١٠ ؤظ  ج٧ٝو٧  ا٩ٝ ٠وحؿف جٝس٬٧٠  جٝفل٫٠ ٠أ١ ؾأٴ    
سإل٬ل٦ح ١٠ ٙد  ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جٝؾحور ٧جٝػ٬٠٧ٜر ٦٬٧ؿٕ ٢ٌحٟ جٝٚأف٧ى ٦٬ٖأح اٝأ٩    

حًف ٧جسدحٍ ًف٘ ٧ؤ٠ٌ٢أر  سنظ٬َ ج٠ٝوحفٕ ١٠ ؾٴ  جُس٠حؿ جٯلح٬ٝخ جٝػؿ٬صر ٫ٖ س٬٬ٟٚ ج٠ٝؾ
 اؿجف٬ر ٠س٧ًفذ.

٧سػ٧ٝز جٝنفٜر جِٝفج٬ٙر ٜٝٞٗحٳز ج٠ٝوف٬ٖر ا٩ٝ نفٜر ٠لح٠٥ر ١٠ ؾٴ  ق٬حؿذ فؤك  
ج٠ٝح  ٦٬ٖح ٧ؿؾ٧  ٠لح١٬٠٥ ظؿؿ ٧سٟ ـٝٛ د٧٠ظخ ٧٠جٖٚر جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜأق٪ جِٝفجٙأ٫ دأحٝفٟٙ    

 11ٝنفٜحز دسأحف٬ؽ  ٧٠٧جٖٚر ٧قجفذ جٝسظحفذ جِٝفج٬ٙر ؿجثفذ سلظ٬  ج ٠2009ح٧٬  ٫ٖ7  1974
 .(2ر1997ٝل٢ر  ٧21ـٝٛ د٧٠ظخ ؤػٜحٟ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز فٟٙ  2009لدس٠دف 

 ٧25ٙؿ سٟ سصد٬ز ٥ـج جٝسػ٧  ا٩ٝ نفٜر ٠لح٠٥ر ١٠ نفٜر ـجز ٠لث٬ٝ٧ر ٠ػؿ٧ؿذ ٖأ٫  
٧ؤوأدغ ُأؿؿ    ٧2009ػلخ ٜسحخ ٧قجفذ جٝسظحفذ جِٝفج٬ٙأر ٖأ٫ ؿ٬لأ٠دف     2009لدس٠دف 

 ٠وفًٖح. 16ٕ جٝؾحور ج٠ٝلح١٬٠٥ ٫ٖ فؤك ج٠ٝح  ١٠ ج٠ٝوحف

٧ٜح٢ز ٢لدر جٝي٠ح١ جٝس٫ س٢٠ػ٦ح جٝنفٜر ٬س٧ٕٙ ٩ُٞ ًد٬ِر ٜ  ٙفى ػ٬ش ٠٬ٜأ١  
 % ١٠ ٠٬ٙر جٝٚفى جٝـ٪ ٠ِ٬ؿ٣ ج٠ٝوفٕ.75ؤ١ سو  سٞٛ ج٢ٝلدر ا٩ٝ 

٧ؤ١ ٬ٞ٠ُحز جٝنفٜر ٥ـ٣ سفٜق ٩ُٞ س٬٧ًف ٧د٢حء جٝٚؿفجز ٫ٖ ج٠ٝوأحفٕ ج٠ٝنأحفٜر   
٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ١ُ ًف٬أ٘ جٳسػأحؿجز    ١٧ٜ٬٧ جٝسل٬٧٘ ٱٙفجى ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ

 جٝو٢ح٬ُر ٧جٝسظحف٬ر ٠٧فجٜق فظح  جٯ٠ُح  جِٝفج١٬٬ٙ.

                                                             

 .04د. زلمد حسٌن الةمري : ممدر نابق، ص (1)
 .09/7/2106الةركة العراقية للكفاجت ادلمرفية، شبكة ا نرتنت  (2)
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٧ٙؿ ًٓز ٬ٞ٠ُحز جٝنفٜر ٠ؾسٞإٔ ؤ٢ػأحء جِٝأفج٘ ٠أ١ ؾأٴ  نأدٜر ٖأف٧ٍ                     
ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝػحٌٖحز جِٝفج٬ٙأر ٧جٝسأ٫ ٠ُٞأز ٠أ١ ؾٴ٦ٝأح ُٞأ٩                   

٠نحف٬َ جٳٙسوحؿ٬ر ج٧ٝجُأؿذ د٦أؿٕ ٠لأحُؿذ ٥أـ٣ ج٠ٝئللأحز جٝوأ٬ٔفذ       جٝسِفٕ ٩ُٞ جٝ
 .(1ر٧ج٠ٝس٧لًر

 بسْاَر عٌُ ايػسن١ ايعساق١ٝ يًهفاالت املصسف١ٝ :

ؤ١ جٝٔح٬ر جٝفث٬ل٬ر ٫ٖ سإل٬ك جٝنفٜر جِٝفج٬ٙأر ٜٝٞٗأحٳز ج٠ٝوأف٬ٖر ٥أ٫ ق٬أحؿذ                    
١٠ ؾأٴ  سٚأؿ٬ٟ ٜٗأحٳز ظقث٬أر     ٢ٗحـ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ ٠وحؿف جٳثس٠ح١ 

ٝٞٚف٧ى جٝس٫ س٢٠ػ٦ح ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝلح٠٥ر دفؤل٠ح  جٝنفٜر ٧ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝنحفٜر ١٠ ؾأٴ   
ؿؾ٦ٝ٧ح ٫ٖ ٢ٌحٟ نفٜر ٠َ ج٠ٝوحفٕ جٝؾحور جِٝفج٬ٙر ٧سػ٠  ج٠ٝؾحًف ٦ِ٠ح ٧سأ٬ٖ٧ف ٙأؿفذ   

ر ٝسٞٛ ٠س٢ح٬٥ر ٝؿُٟ ٧س٬٧ًف ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠
 .(2رج٠ٝنحف٬َ

 أٖداف ايػسن١ :

س٦ؿٕ جٝنفٜر ا٩ٝ سل٬٦  ٠٦٠ر ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ جِٝأفج٘    
ٝٞػو٧  ٩ُٞ ٙف٧ى ٝس٬٧٠  ٠نحف٬َ ٧جٝس٫ سئ١٠ ؿؾًٴ ايح٬ًٖح ٦ٟٝ ٧ؾٞ٘ ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ  

 جٯ٠ف جٝـ٪ ٬ئؿ٪ دح٢ٝس٬ظر ا٩ٝ س٧ًف ج٧ٝجَٙ جٳٙسوحؿ٪ ٝٞدٞؿ.

 ١ُٖ :املصازف املطا

 ٠وفٕ جٝؾ٬ٞط جٝسظحف٪. -1

 ٠وفٕ آن٧ف جٝؿ٫ٝ٧. -2

 ٠وفٕ جٳلسص٠حف جِٝفج٫ٙ. -3

 ٠وفٕ جٝنف٘ جٯ٧لً جِٝفج٫ٙ ٝٴلسص٠حف. -4

 ٠وفٕ دٔؿجؿ. -5

 ج٠ٝوفٕ جٯ٫ٞ٥ جِٝفج٫ٙ. -6

 ٠وفٕ جٝن٠ح . -7

                                                             

 .2105رابطة ادلمار  اخلاصة   العراق تقرير نلة  (1)
(2) http/www.1, bg.19.com/ar 20.4.      
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 ٠وفٕ ل٠٧ف جٝسظحف٪. -8

 ٠وفٕ جٝدوفذ جٝؿ٫ٝ٧ ٝٴلسص٠حف. -9

 ٠وفٕ ُدف جِٝفج٘. -10

 ٠وفٕ ج٦ٝؿ٨. -11

 لسص٠حف.٠وفٕ ج٧٠ٝو  ٝٞس٬٠٢ر ٧جٳ -12

 ج٠ٝوفٕ ج٠ٝسػؿ ٝٴلسص٠حف. -13

 ٠وفٕ ج٬٠فجٝؿ. -14

 ٠وفٕ جٳٙسوحؿ ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٧٠ . -15

 ٠وفٕ جٳلسص٠حف. -16

ٝل٢ر  ٧94ٙؿ ٠ُٞز ٥ـ٣ ج٠ٝوحفٕ ٫ٖ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٝح ٧٥٧ ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ فٟٙ 
 ٧6س٠٬ِٞحز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفجٙأ٫ جٝوأحؿف ٖأ٫     2004

 .٠2004حفك 

 َصسف ايسافدٜٔ ايعساقٞ :

٬ِسدف ٠وفٕ جٝفجٖؿ١٬ جِٝفج٫ٙ ؤ٧  ٠وفٕ ٬ئلك ٫ٖ جِٝفج٘ ػ٬أش سأٟ سإلأ٬ك     
ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٫ٖ ـٝأٛ   50000دفؤل٠ح  ٙؿف٣ ر 1941ٝل٢ر  33ج٠ٝوفٕ د٧٠ظخ ٙح١٧٢ فٟٙ 

ج٧ٝٙز ٧س٧ًف ٠ُ  ٥ـج ج٠ٝوفٕ ١٧ٜ٬ٝ ؤ٧  ٠وفٕ ٫٢ً٧ ٠٬حفل٤ ٬ٞ٠ُر جٝو٬فٖر جٝسظحف٬ر 
٧د١٬ جِٝفج٘ ٧ؿ٧  جِٝحٟٝ جٯؾف٨ ٧ٙؿ ٠فز ٠ل٬فذ ٥ـج ج٠ِٝف٫ٖ جٝسحف٬ؾ٬ر دِأؿذ   ؿجؾ  جِٝفج٘

٠فجػ  ٜح١ ١٠ ؤ٦٠٥ح ٠فػٞر ؿ٠ط ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جٝسظحف٬ر ٠٬ٖح د٦٢٬ح ٧ـٝٛ دؿج٬ر ١٠ ُأحٟ  
س٧ػؿز ظ٬٠َ  ٫ٖ٧1974 ُحٟ  (1ر١٠ ؤظ  س٧ػ٬ؿ ج٠ِٝ  ج٠ٝوف٫ٖ جٝسظحف٪ ٫ٖ جِٝفج٘ 1964

فٕ جٝفجٖؿ١٬ ٬ٝودغ ج٠ٝوفٕ جٝسظحف٪ ج٧ٝػ٬ؿ ٫ٖ جِٝفج٘ ٬ٝلس٠ف ج٠ٝوحفٕ جٝسظحف٬ر ٠َ ٠و
د٤ٞ٠ِ جٝسظحف٪ ٫ٖ سٚؿٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ِٝف٬ٖر ٧ج٠ِٝ  يأ١٠ جٱًأحف جٝٚأح٫٢٧٢ ٝٚأح١٧٢ جٝد٢أٛ      

ؤودغ ٠ِف٧ٕ جٝفجٖؿ١٬ نأفٜر ُح٠أر ٧ٞ٠٠ٜأر ٝٞؿ٧ٝأر      1988ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٫ٖ٧ ل٢ر 

                                                             

يعقررروب يونرررف صررررخوال : عمليرررات البلررروت مرررن الدرجرررة القانونيرررة   القرررانون الكررروييت درانرررة مقارنرررة، مؤنسرررة دار  (1)
 .0998الكتب، 
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ٖف٧ٍ ؾحفظر  8ًُح ؿجؾ  جِٝفج٘ ٧ٖف 147د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢ ٠٬٧حفك ٥ـج ج٠ٝوفٕ ؤ٠ُح  ٫ٖ 
 جٝدػف١٬. –ؤد٧ ٌد٫  –د٬ف٧ز  –٫ٖ ج٠ٝؿ١ جِٝفد٬ر ٠ص  جٝٚح٥فذ 

٬٧ٚؿٟ ٠وفٕ جٝفجٖؿ١٬ جٝٚف٧ى ٧٠ٞٝج١٬٢ً ٧ج٠ٝئللأحز ٧ػلأخ س٠٬ِٞأحز جٝد٢أٛ      
ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧ؾحور ٫ٖ ٠ظح  ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧دلأِف  

ز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ٬٧ٚؿٟ ج٠ٝوفٕ ؤ٬يًح ؿفجلحز ٬٠ؿج٬٢ر ١٠ ؾأٴ   ٖحثؿذ ٬ي٤ِ ٙح١٧٢ ٧س٠٬ِٞح
٠فٜق جٝدػ٧ش جٝؾحه د٤ ٧ٜـٝٛ جٝؾدفجء جٳٙسوحؿ١٬٬ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝوفٕ ٧جٝـ٪ ٬ِسدف ١٠ 

 .(1رؤٜصف جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙر ٢نحًًح ٫ٖ جٝل٧٘ جِٝفج٬ٙر ٫ٖ٧ ج٧ٝجَٙ ج٠ٝوف٫ٖ جِٝفج٫ٙ

 َصسف ايسغٝد ايعساقٞ :

٬ٜٝأ١٧ ؤػأؿ    1988ٝلأ٢ر   ٫ٖ52 دٔؿجؿ د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢ فٟٙ سإلك ٠وفٕ جٝفن٬ؿ  
ج٠ٝوحفٕ جٯلحل٬ر جِٝح٠ٞر ا٩ٝ ظح٢خ ٠وفٕ جٝفجٖؿ١٬ جٝـ٪ ٬ِسدف ؤٙؿٟ ٧ؤٜدأف ج٠ٝوأحفٕ   
جٝػ٬٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٧د٧٠ظخ ٥ـج جٝٚح١٧٢ سإلك ٠وفٕ جٝفن٬ؿ ٠ٜوفٕ ػ٫٠٧ٜ ٠ثر دح٠ٝثأر  

د٧٠ظخ ٙأح١٧٢ جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪    ػ٬ش س٧ِؿ ٬ٜٞ٠ر ظ٬٠َ ؤو٤ٝ٧ ا٩ٝ جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙر ٠ُ٧  
٧ٙأؿ ٠أحفك    1997ٝل٢ر  21جِٝفج٬ٙر ٧ؤودغ نفٜر ُح٠ر د٧٠ظخ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ 

ج٢ٝنحً ج٠ٝح٫ٝ ٧ج٠ٝوف٫ٖ ٢٠ـ سإل٬ل٤ ٧ٙؿٟ جٝٚأف٧ى ٠ٞٝأ٧ج١٬٢ً ٧ج٠ٝئللأحز ٧جٝنأفٜحز     
  ٧جلس٠ف ٫ٖ ٠أ٢غ جٝٚأف٧ى   (2رجِٝفج٬ٙر ٧جٝس٫ س٠ِ  ي١٠ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٝٚح١٧٢ جٝنفٜحز

٧جٝسل٬٦ٴز ؾحور ٫ٖ ٖسفذ جٝسل٢٬ِحز ١٠ جٝٚف١ ج٠ٝحي٫ ػ٬ش ٜح٢ز جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙأر سأفقع   
سػز ٌف٧ٕ ٙحل٬ر ظفجء جٝػوحف جٳٙسوحؿ٪ جٝـ٪ ٖفيس٤ ٙفجفجز ٠ظٞك جٯ١٠ دِؿ جظس٬حع 

دأؿؤ   2004ُأحٟ   ٧94اٙفجف ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر  ٧2003دِؿ ُحٟ  1990ج٬٧ٜٝز ل٢ر 
ٟ ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١ ؾأٴ  جٱٙأفجى     ٠وفٕ جٝفن٬ؿ دسٚؿ٬ٟ جٝؿُ

ج٠ٝدحنف ػ٬ش ٢٠٬غ جٝٚفى ٯوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ رجٝو٢ح٬ُر( ٧جٝس٫ لظٞز ٫ٖ جسػأحؿ  
ل٧٢جز ٧س١٧ٜ جٝل٢ر جٯ٩ٝ٧ را٦٠أح "(   4جٝو٢حُحز جِٝفج٫ٙ ١٧ٜ٬٧ جٝػؿ جٯ٩ُٞ ٠ٝؿذ جٝٚفى 

% ل٬٧٢ًح سسػ٦ٞ٠أح  6ٗحثؿذ اظ٠ح٬ٝر ٙؿف٥ح ن٧٦ف ٧د ٬٧3لؿ جٝٚفى دإٙلحً ٖو٬ٞر ٠سلح٬٧ر ٜ  
٧قجفذ ج٠ٝح٬ٝر جِٝفج٬ٙر دحٜٝح٠  ٧ٜـٝٛ ٙؿٟ ٠وفٕ جٝفن٬ؿ ٙف٧يًح ٠ح ؤًٞ٘ ٬ُٞأ٤ رج٠ٝنأحف٬َ   

                                                             

 .2/8/2106موقع ممر  الرافدين علو ا نرتنت  (1)
(2) WWW.Rasheedbank.guv.19.11.4.2016. 
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١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٧س١٧ٜ ٠أؿذ   10-2جٝٗفؿ٬ر ٧ج٠ٝنسفٜر( ٬٧سفج٧ع ٠دْٞ جٝٚفى ج٧ٝجػؿ د١٬ 
 جٝي٠ح١ دٜٗحٝر نؾه يح١٠.% 12٧ؤن٦ف ٧دٗحثؿذ  3جٝٚفى رل٢س١٬( ٧دٗسفذ ا٦٠ح  ٙؿف٥ح 

٠ٜح ٙؿٟ ج٠ٝوفٕ نًٜٴ آؾف ٝٲٙفجى ١٠ ؾٴ  ًفع ٠ح ٬ل٩٠ رٙف٧ى ؤوأػحخ   
ج٠ٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧جٝس٫ ؤظ٬قز ٧لظٞز ٫ٖ ج٠ٝؿ٬ف٬ر جِٝح٠أر ٝٞس٬٠٢أر جٝوأ٢ح٬ُر    

ل٧٢جز ٧د٧جَٙ ل٢ر ٧جػؿذ ا٦٠ح  ٬٧لؿؿ جٝٚفى دإٙلحً ٬ِٖٞر ٠سلأح٬٧ر   ٧4س١٧ٜ ٠ؿذ جٝٚفى 
% ل٬٧٢ًح سسػ٦ٞ٠ح ٧قجفذ ج٠ٝح٬ٝر جِٝفج٬ٙر دحٜٝح٠أ  ٧ٳ ٬سظأح٧ق   6ن٦ف ٧دٗحثؿذ اظ٠ح٬ٝر ؤ 3ٜ  

 .(1ر١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٠30دْٞ جٝٚفى 
٧لح٠٥ز ٥ـ٣ جٝٚف٧ى ٫ٖ سإل٬ك ٧ؿ٠٧٠٬ر جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  

   ُ ٬ر ٧جٝسظحف٬أر  ٫ٖ جِٝفج٘ ٫ٖ ج٠ٝظحٳز جٳٙسوحؿ٬ر ج٠ٝؾسٞٗر دظ٧ج٢د٦أح جٝقفج٬ُأر ٧جٝوأ٢ح
٧جلأسؾؿٟ جًٝأف٘ جٱٜٝسف٬٢٧أر     (2ر٧جٝل٬حػ٬ر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ظ٧ج٢خ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ

جٝػؿ٬صر ٫ٖ جٝسِح٠  ٠َ قدحث٤٢ ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠أ١ ؾأٴٳ سٚأؿ٬ٟ    
ًٞدحس٦ٟ ٠٧لس٢ؿجس٦ٟ ٧ج٠ٝنحف٬َ جٝس٫ ١٧ٞ٠ِ٬ ٦٬ٖح دًف٬ٚر جٝسٚؿ٬ٟ جٱٜٝسف٢٧أ٫ ٧ٜأـٝٛ ًأف٘    
جلسٴٟ جٝٚفى ٧ؿفجلر ٧س٬٧ًف جٝظ٧ج٢خ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر جٝؾحور دٜ  ٠نف٧ٍ ٠٠ح لحُؿ ٩ُٞ ؤ١ 
١٧ٜ٬ ٥ـج ج٠ٝوفٕ فجثؿًج ٫ٖ سًد٬٘ ؤٓٞخ جٝدفج٠ط جٝػ٬٠٧ٜر جٝس٫ سًفػ٦ح جٝؿ٧ٝأر جِٝفج٬ٙأر   
ٝفُح٬ر ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝـ٪ ٠٬ص  ١٠ جٯ٬٠٥ر د٠ٜح١ ظح٢دًح ٜد٬فًج ١٠ 

جِٝفج٫ٙ ا٩ٝ ظح٢خ ًٙحٍ جٝدسف٧  جٝـ٪ ٬ِس٠ؿ ٤٬ُٞ جٙسوحؿ جٝؿ٧ٝأر جِٝفج٬ٙأر دنأٜ     جٳٙسوحؿ 
 ؤلحل٫.

 : 2215بسْاَر قسض ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ يعاّ 

ؤ١ُٞ ٠ظٞك ج٧ٝقفجء جِٝفج٫ٙ س٠٬ِٞحز ٢٠غ جٝٚف٧ى ٖأ٫   ٫ٖ2015 لدس٠دف ١٠ ُحٟ  
ز جٝو٢ح٬ُر ٧جٝقفج٬ُر ٠ظحٳز جٱلٜح١ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٜٝدف٨ ٧ج٠ٝظحٳ

ي١٠ ػ٠ٞر جٱوٴػحز جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سد٢س٦ح جٝؿ٧ٝر ؤ٧ جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٧٧يِز جٝنأف٧ً  
 جِٝح٠ر ٠ٝنحفٜر جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر ٫ٖ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ٠ٜ٧ح ٫ٞ٬ :

                                                             

 .2104تقرير ادلديرية العامة للتلمية الملاعية لعاع  (1)
 .72د. مزهر شعبان العاين : ممدر ناق، ص (2)
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١٧ٜ٬ جٝٚفى ج٧٢٠٠ٝع ١٠ ٙد  جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٜٝ  ٠وفٕ جؾسوحه رجٝد٢ٛ  -1
لأ٧٢جز   5ٕ جٝو٢ح٫ُ  ج٠ٝوفٕ جِٝٚحف٪  و٢ؿ٧٘ جٱلٜح١ ج٠ٝؿذ جٝقفج٫ُ  ج٠ٝوف

ل٧٢جز ؤؾف٨ دِأؿ ؤؾأـ ٧٠جٖٚأر جٝد٢أٛ      5ؤن٦ف ٧ٙحدٞر ٝٞس٠ؿ٬ؿ ٝأ  ٧6دٗسفذ ا٦٠ح  
 .(1رج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧ج٠ٝس٠ص  د٠ظٞك اؿجفس٤ ٧د٢حء ٩ُٞ ًٞخ ج٠ٝوفٕ ج٠ٝٚسفى

 ٢لخ جٝسح٬ٝر :س٧ق٬َ ج٠ٝدحْٝ ٩ُٞ و٢ؿ٧٘ جٱلٜح١ ٧ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝـ٧ٜفذ ٧ًٖٚح ٝٞ -2

 % ج٠ٝوفٕ جٝو٢ح٫ُ.33
 % ج٠ٝوفٕ جٝقفج٫ُ.33
 % ج٠ٝوفٕ جِٝٚحف٪.17
 % و٢ؿ٧٘ جٱلٜح١.17

سًٞخ ج٠ٝوحفٕ ١٠ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ سػ٬٧  ج٠ٝدحْٝ ج٠ٝؾسور ٦ٝح دنٜ  ؿِٖأحز دِأؿ    -3
ٖسغ جُس٠حؿ دػلحخ ظحف٪ ٜٝ  ٠وفٕ ٝؿ٨ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ صٟ جلٟ رػلأحخ  

٧ظخ ُٚؿ ٠َ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜأق٪ ٧ديأ٠ح١ ٧قجفذ ج٠ٝح٬ٝأر    ٙفى جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪( ٧د٠
 جِٝفج٬ٙر.

 ٩ُٞ٧ ظ٬٠َ ج٠ٝٚسفي١٬ سٚؿ٬ٟ ٧ص٬ٚر سإ١٬٠ نح٠ٞر ٝػ١٬ سلؿ٬ؿ آؾف ٙلً.
 ٧ٙؿ سٟ سو٬٢ٕ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ج٠ٝوحفٕ ج٠ٝسؾوور ج٠ٝن٧٠ٝر د٦ـج جٝٚفى ٠ٜح ٫ٞ٬ :

 ١٧٬ٞ٠.٩ٞ ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٜػؿ ؤُ 500ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٬٧سٟ اٙفجي٦ح د٠دْٞ  -ؤ 

 ٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ٜػؿ ؤ٩ُٞ. 3ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لًر ٬٧سٟ اٙفجي٦ح د٠دْٞ  -خ 

٬ٞ٠حف ؿ٢٬أحف ٧ٳ ٬سظأح٧ق    3ج٠ٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر ٧جٝقفج٬ُر جٜٝد٬فذ د٠دْٞ ٬سفج٧ع د١٬  -ض 
٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ١ٜ٠٬٧ ٢٠غ جٝق٬حؿذ ١ُ جٝػؿ جٯُٞأ٩ دِأؿ ؤؾأـ ج٧٠ٝجٖٚأحز      20

 .(2رٞك ج٧ٝقفجء ٠٧ح سٚسفػ٤ ظ٦ر جٱٙفجىجٯو٬ٝ٧ر ١٠ جٝٞظ٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ ٠ظ
١٧ٜ٬٧ س٧ق٬َ ٥ـ٣ جٝٚف٧ى ٩ُٞ ج٠ٝػحٌٖحز جِٝفج٬ٙر ػلخ ٢لدر جٝلأٜح١ ٠٧لأس٨٧   
جٝٗٚف ٦٬ٖح ٧س١٧ٜ آ٬ٝحز جٱٙفجى ١٠ ؾٴ  ؤ١ ٧ٚ٬ٟ ج٠ٝوفٕ ج٠ٝؾسه دسؾ٬ٗى ج٠ٝدحْٝ ٠أ١  

 .(3رجٯ٧٠ج  ج٠ٝٚسفير ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ػلخ جػس٬حظحز ٜ  ٠ػحٌٖر
                                                             

 .2105رللس الوزراء العراقي تقرير شهر أيلول  (1)
 ادلمدر السابق. (2)
 .2101جتربة تلمية ادلمانع الماًنة   العراق، درانات اقتمادية، بيت احلكمة،  (3)
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٧دحٝس٢ل٬٘ ٠َ ج٠ٝؿ٬ف٬ر جِٝح٠ر ٝٞس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٫ٖ ٧قجفذ جٝو٢حُر دح٢ٝلدر ٠ٞٝنأحف٬َ  
جٝو٢ح٬ُر ٧ؿجثفذ جٝسؾ٬ًً ٧ج٠ٝسحدِر ٫ٖ ٧قجفذ جٝقفجُر دح٢ٝلدر ٝٞٚف٧ى جٝقفج٬ُر  ٠ُ٧ٞأز  
ي١٠ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٧جٝـ٪ ٬نسفً ؤ١ ١٧ٜ٬ ًحٝخ جٝٚفى نؾوًح ُفج٬ًٙح ؤ٧ نفٜر ُفج٬ٙأر  

ل٢ر ٠س٠سًِح دحٯ٬ٞ٥ر جٜٝح٠ٞر  ١٧ٜ٬٧ ٢٠غ جٝٚف٧ى ٝٚحء  22جٝنؾه جِٝفج٫ٙ ١ُ ٧ٳ ٬ٚ  ٠ُف 
 .(1رجٝي٠ح٢حز ج٠ٝٚد٧ٝر ٧ج٠ِٝس٠ؿذ د٧٠ظخ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧جٯ٠ٌ٢ر جٝؿجؾ٬ٞر ٜٝ  ٠وفٕ

٧س١٧ٜ ٠ؿذ جٝٚفى ػلخ ٠ح ٠ؿفض ٫ٖ ؿفجلر جٝظأؿ٨٧ جٳٙسوأحؿ٬ر ج٠ٝٚؿ٠أر ٠أ١     
٧جز دح٢ٝلأدر ٝٞٚأف٧ى جٝوأ٢ح٬ُر    لأ٢  5وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ رج٠ٝٚسفى( ٩ُٞ ؤ١ ٳ سسظح٧ق 

ل٧٢جز دِؿ ؤؾـ ٧٠جٖٚأر جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪     ٧10جٝقفج٬ُر ١ٜ٬٧ ق٬حؿذ ٠ؿذ جٝٚفى ٝسو  ا٩ٝ 
جِٝفج٫ٙ  ٫ٖ٧ ػحٝر سٜٞئ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ١ُ لؿجؿ جٝٚفى ٬ٗفى ٤٬ُٞ 

 ٧ٖجثؿ سإؾ٬ف ػلخ جٝس٠٬ِٞحز ج٢ٝحٖـذ ٜٝ  ٠وفٕ.
% ١٠ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٙؿ ؤًُأ٩ ٥أـج   20ر ٳ سٚ  ١ُ ٬٧سٟ ٢٠غ جٝٚفى ٢ُؿ ا٠ٜح  ٢لد

١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬حف ٜػؿ ؤ٩ُٞ( ٠ٞٝؿ٬ف جِٝحٟ ٠ٞٝوفٕ  500جٝدف٢ح٠ط وٴػ٬ر ٢٠غ جٝٚفى ٝػؿ ٠دْٞ ر
 ٬٠٧٬ًح. 15ج٠ٝؾسه دِؿ جلس٬ٗحء جٝظ٧ج٢خ جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جٝػلحد٬ر ؾٴ  ٠ؿذ 

١ ٠٧ح قجؿ ١ُ ٥ـج ج٠ٝدْٞ ١٧ٜ٬ ١٠ وٴػ٬ر ٠ظٞك اؿجفذ ج٠ٝوفٕ ٧ػلأخ جٝٚأ٧ج٬٢  
 .(2رج٢ٝحٖـذ ٧س٠٬ِٞحز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٫ٖ ٥ـج جٝوؿؿ

املػسٚع ايٛطين يتٌُٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١
(3ر
: 

ؤًٞٚز جٝػ٠٧ٜر جِٝفج٬ٙر ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ دوٗس٤ دف٢ح٠ظًح ؿج٠ًُح ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    
٫ ٦ٝأـج  ٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ُفجٙأ  ٧1000فوؿز ٠دْٞ  ٧25/6/2015ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ دسحف٬ؽ 

ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٙؿ لح٠٥ز ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٬ٙر جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝؾحور دٗسغ جُس٠حؿ ٝؿ٨ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ 
دحلٟ رج٠ٝنف٧ٍ ج٫٢ً٧ٝ ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر( ٧س٧ٟٚ ٥ـج ج٠ٝوحفٕ دأؿ٧ف٥ح  
د٤ٞ٠ِ جٱٙفجى ١٠ ؾٴ  ٖف٦ُ٧ح جِٝح٠ٞر ٫ٖ دٔؿجؿ ٧ج٠ٝػحٌٖحز جٯؾف٨ ٩ُٞ ؤ١ ٬ٚؿٟ وحػخ 

٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً جٝي٠ح٢حز ج٧ًٞ٠ٝدر ٧جٯ٧فج٘ جٝصد٧س٬ر د٧٠ظخ ج٧ٚٝج١٬٢ ج٢ٝحٖأـذ  ج٠ٝنف
١٧٬ٞ٠ ؿ٢٬أحف ٜٝأ     ٧50س٠٬ِٞحز جٱٙفجى ٝؿ٨ ٜ  ٠وفٕ  ١٧ٜ٬٧ ٠دْٞ جٝٚفى ٳ ٬سظح٧ق 

                                                             

 .2105تقرير البلك ادلركزي العراقي لعاع  (1)
(2) www.ara.shafaq.com             

 .0/8/2106موقع ادلةروع الوطين لتمويد ادلةروعات الماًنة وادلتونطة علو ا نرتنت  (3)

http://www.ara.shafaq.com/
http://www.ara.shafaq.com/
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 5% ٬سٟ سلؿ٬ؿ٣ ل٬٧٢ًح ٩ُٞ ٠ؿذ اٙأفجى ٧ٙأؿف٥ح   ٠515نف٧ٍ ٜػؿ ؤ٩ُٞ دلِف ٖحثؿذ ٧ٙؿف٣ 
٧ٙؿف نحفٜز ؤٓٞخ ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ٞر ٫ٖ جِٝفج٘ جٝؾحوأر  ل٧٢جز ٧ل٢ر ؤ٩ٝ٧ ا٦٠ح  

٧جٝػ٬٠٧ٜر ٫ٖ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ٝٗفى سٚؿ٬ٟ ٠ح ٦٢ٜ٠٬ح ١٠ ؿُٟ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ 
 جِٝفج٘ ١٠ ؾٴ  ؤل٧ٞخ جٝٚفى ج٠ٝدحنف.

املطٍب اٌثاني : اٌتمٌيً اإلسالمي ًأساٌيب ًدًر اٌبنٌن اإلسالميت يف 
 ع اٌصغرية ًاملتٌسطت يف اٌعراق ًاإلطار اٌمانٌني هلمامتٌيً املشاري

٠َ سقج٬ؿ جٳ٥س٠حٟ دنٜ  ٜد٬ف دح٭٢٧ر جٯؾ٬أفذ دح٠ِٝأ  ُٞأ٩ س٬٠٢أر ج٠ٝنأف٧ُحز       
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ؤٓٞخ ؿ٧  جِٝحٟٝ ػ٬ش سِؿ ج٧٢ٝجذ جٯلحل٬ر ٢٠ٞٝنأز ج٠ِٝٴٙر ػ٬ش ؤ١ 

١ ُٚدر جٝس٬٧٠  ٧جػؿذ ١٠ ؤ٥أٟ ج٧ِ٠ٝٙأحز   ج٢٠ٝنإذ جٜٝد٬فذ ٓحٝدًح ٠ح س١٧ٜ ٙؿ دؿؤز و٬ٔفذ ٧ٯ
ج٠٦٠ٝر ٬ٚٝحٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ جِٝأحٟٝ اـ ٓحٝدأًح ٠أح ٬ٜأ١٧ ؤوأػحخ       
ج٠ٝنف٧ُحز سٞٛ ١٠ ج١٬٬٢٦٠ٝ جٝـ١٬ ٳ سس٧جٖف ٝؿ٦٬ٟ ٠ؿؾفجز ٜح٬ٖر ٝس٬ًٔر اٙح٠ر ٠نأف٧ُحس٦ٟ  

٩ٞ جٝٚف٧ى ٧ٯ١ ٠وحؿف ٧جٖسٚحف٥ٟ ٝٞي٠ح٢حز جٝس٫ ١ٜ٠٬ سٚؿ٦٠٬ح ٝٞد٧٢ٛ ١٠ ؤظ  جٝػو٧  ُ
جٝس٬٧٠  ٫ٖ و٧فذ ٙف٧ى دٗحثؿذ سف٥٘ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز اـ س٠ص  سٜٞٗر صحدسر ايأح٬ٖر سف٥أ٘   
ٜح٦ٞ٥ح ٧سظ٦ِٞح سٗٚؿ ٬٠قذ جٝس٢حٖك ٠َ ج٠ٝنف٧ُحز جٯؾف٨ ١٠ ػ٬ش لأِف ج٢٠ٝأسط ٧سؾأ٧ٕ    
   ٘  جٜٝص٬ف ١٠ جٝفجٓد١٬ ٫ٖ اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ند٦ر جٝفدأح جٝسأ٫ سٞػأ

دحٝٚف٧ى دٗحثؿذ ١٠٧ ٢٥ح ٦ٌف٥ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٧جٝـ٪ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ِفٖأ٤ دِأؿذ   
 سِحف٬ٕ ٦٢٠ح:

ر٧٥ جٝصٚر جٝس٫ ٦٬ٝ٧٬ح ج٠ٝوفٕ جٱلٴ٫٠ ٝٞسِح٠  ٤ِ٠ ٱسحػر ٠دْٞ ١٬ِ٠ ٠أ١ ج٠ٝأح     -1
ٳلسؾؿج٤٠ ٧ٖ٘ و٬ٔر نف٬ِر ٠ػؿؿذ ٫ٖ ٓفى ٠ػؿؿ ؾٴ  ٖسفذ ٢٬ِ٠ر ٬٧سٟ جٝسِح٠  

 .(1رؿذ ٠ٚحد  ُحثؿ ٠ح٫ٝ ٠سٗ٘ ٤٬ُٞ(٤٬ٖ دنف٧ً ٠ػؿ

ر٧٥ سٚؿ٬ٟ صف٧ذ ٬٢٬ُر ؤ٧ ٢ٚؿ٬ر دٚوؿ جٳلسفدحع ١٠ ٠ح٦ٜٝح ا٩ٝ نؾه آؾأف ٬أؿ٬ف٥ح    -2
 .(2ر٬٧سوفٕ ٦٬ٖح ٝٚحء ُحثؿ سد٤ِ٬ جٯػٜحٟ جٝنف٬ِر(

                                                             

د. أشررر  زلمررد داوبررق : إشرركالية صويررد ادلؤنسررات المرراًنة وادلتونررطة   الدولررة العربيررة، مركررز صرراحل كامررد جامعررة  (1)
 .03، ص2119اتزهر، أغسطس 
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ر٧٥ سٚؿ٬ٟ س٬٧٠  ٫٢٬ُ ؤ٧ ٧٢ِ٠٪ ا٩ٝ ج٢٠ٝنأز ج٠ٝؾسٞٗر دحٝو٬ْ جٝس٫ سسٗ٘ ٠َ ؤػٜأحٟ   -3
٬ر ٧٧ٖ٘ ي٧جدً ٠٧ِح٬٬ف نف٬ِر ٬٢ٖ٧ر ٝسلح٥ٟ دؿ٧ف ِٖح  ٫ٖ ٠٧دحؿة جٝنف٬ِر جٱلٴ٠

 .(1رسػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر(

ر٢٠غ ج٠ٝنف٧ٍ ػحظحس٤ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٩ُٞ نٜ  لَٞ ؤ٧ ؾأؿ٠حز ٧ٖأ٘ ؤػٜأحٟ جٝنأف٬ِر      -4
 .(2رجٱلٴ٬٠ر دحلسؾؿجٟ ؤؿ٧جز س٬٧٠  ٠ؾسٞٗر ١ُ جٝٚف٧ى جٝس٬ٞٚؿ٬ر(

 ٞ :َصاٜا ٚخصا٥ص ايتٌُٜٛ اإلضالَ

٠٬سحق جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ دِؿذ ٬٠٠قجز ٧ؾوحثه س٬٠ق٣ ١ُ ٬ٓف٣ ١٠ ًف٘ جٝس٬٧٠أ    
 جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٝسظحف٬ر ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر سٞٛ ج٠ٝقج٬ح :

س٧٢ٍ ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٧سِؿؿ٥ح ٢٦ٖحٝٛ ؤلح٬ٝخ ٝٞس٬٧٠  ٙحث٠ر ٩ُٞ جٝسدفُأحز   -1
٧جٱػلح١ ٜحٝٚفى جٝػل١ ٧جٝوؿٙحز جٝس٬ُ٧ًر ٧جٝقٜحذ ٧ج٧ٕٝٙ ٧ؤلح٬ٝخ ٙحث٠ر ُٞأ٩  
ج٠ٝنحفٜر ٜح٠ٝنحفٜر ج٢٠ٝس٬٦ر دحٝس٬ٞ٠ٛ ٧ج٠ٝيحفدر ٧ج٠ٝلحٙحذ ٧ج٠ٝقجفُأر ٧ج٠ٝٗحفلأر   

٠ح١ جٝسظحف٪ ٜحٝد٬َ ج٭ظ  ٧د٬َ جٝلٟٞ ٧د٬َ جٳلسو٢حٍ ٧ؤلح٬ٝخ ؤؾف٨ ٙحث٠ر ٩ُٞ جٳثس
٧جٝسإظ٬ف جٝسن٫ٞ٬ٔ ٠٠ح ٬س٬غ ٖفوًح ٠٧ظحٳز ؤٜصأف ٝس٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     

 .(3ر٧ج٠ٝس٧لًر

ؤ١ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ دإلح٬ٝد٤ ج٠ٝؾسٞٗر س٧ٟٚ ُ  ؤلحك جٝظؿ٨٧ ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٳٙسوحؿ٬ر  -2
١ ج٠ٝنف٧ُحز ٢ُؿ ؿفجلأس٦ح سؾيأَ   ٩ُٞ٧ ؤلحك جٝػٴ  ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٝنف٬ُر ؤ٪ ؤ

٬٧ٝ٧ٰٝحز جٱلٴ٬٠ر ١٠ يف٧ف٬حز ٧ػحظ٬حز ٧س٠ل٢٬حز د٠أح ٬ػٚأ٘ ؤٖيأ  ٙأؿف     
٧٠ٞٝجفؿ ٬٧ػٚ٘ ٠ح سود٧ ا٤٬ٝ جٝػحٝر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ جٝل٧٘ جِٝفج٬ٙر ١٠ س٬٠٢ر جٙسوحؿ٬ر 

 ٧جظس٠ح٬ُر.

 ٳ سػ٧  ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  ٧ؤؾـ جٝي٠ح٢حز جٜٝح٬ٖر جٝس٫ سئ١٠ ١٠ ؤ٧٠ج٦ٝح. -3

                                                             

 .227د. حسٌن زلمد نيان ود. أمحد عار  العسا  : ممدر نابق، ص (1)
 .231عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (2)
 .200ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (3)
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ٚ  ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١ ؤلأ٧ٞخ    س٢ -4
جٝي٠ح١ ٧جِٝحثؿ جٝصحدز ا٩ٝ ؤل٧ٞخ ج٠ٝؾحًف ٧ج٠ٝنحفٜر ٧جٝٔفٟ دح٢ٟٔٝ ٫٥٧ دـٝٛ سػٚ٘ 

 .(1ر٬ِ٠حف جِٝؿ  ٫ٖ ج٠ِٝح٠ٴز

ؤ١ لِف جٝٗحثؿذ ٜص١٠ ٝٲٙفجى ٧جٳٙسفجى ٧٥ رفدح ٠ػفٟ نفًُح( ٖيأًٴ ُأ١ ؤ٢أ٤     -5
ٞر ٩ُٞ ج٢ٌٝحٟ جٝدنف٪ ٬يؾٟ ٦ِ٠ح ج٢ٌٝحٟ ؤ٧ ج٢ٝنحً جٝس٫ٞ٬٧٠ د٠ح ٤٬ٖ ٠أ١  ٬ٞ٠ُر ؿؾ٬

 ؤ٠فجى جٝسيؾٟ ٧ج٠ٝٚح٠فذ ٧ج٠ٜ٢حم ج٢ٝنحً جٱ٢سحظ٫ د٠ح ٤٬ٖ ١٠ س٬٠٢ر ٧٧ٖفذ.

ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ ج٬٧٦ٝر جٝـجس٬ر ٠ٞٝل١٬٠ٞ ٫ٖ ٌ  ج٠ٝ٧ِٝر ٧جٝسإ٬ٜؿ ٩ُٞ ٙأؿفذ ج٠ٝلأ١٬٠ٞ    -6
٫ٖ ٢ٌحٟ ج٠ٝ٧ِٝر ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ ٠ح ٝؿ٦٬ٟ ٠أ١  ٩ُٞ جٝسإص٬ف ج٠ٝسدحؿ  ٧جٱل٦حٟ جٱ٬ظحد٫ 

 .(2رؤلح٬ٝخ ٢٧ٌٟ س٬ٗؿ ج٠ٝظس٠َ

ٝس٬٧٠  ج٠ٝنأحف٬َ   ٧2003ٙؿ دؿؤ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٫ٖ جِٝفج٘ ؤ٩ٝ٧ ؾ٧ًجس٤ دِؿ ُحٟ 
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ٜٝ٧ ج٢ٌٝحٟ ج٠ٝوف٫ٖ جِٝفج٫ٙ دوٗس٤ رج٠ٝوف٫ٖ جٱلأٴ٫٠ جِٝفجٙأ٫(   

إل٬ك جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝوحفٕ جٱلأٴ٬٠ر دفؤلأ٠ح  ُفجٙأ٫    ٧سٟ س 1993ٜح١ ٧٠ظ٧ؿًج ٢٠ـ ُحٟ 
ر٠وحفٕ ؾحور( س٠ِ  ي١٠ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧جٝسنف٬ِحز جٝس٫ ٬و٦ٗح جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ػس٩ 

٧جٝـ٪ ؤ٧ظؿ جٱًحف جٝٚأح٫٢٧٢ ٠ِٝأ  سٞأٛ     2015ػؿ٧ؿ ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ ُحٟ 
 ج٠ٝوحفٕ ٧٥٧ ٠ح ل٢س٢ح٤ٝ٧ ٳػًٚح.

 إلضالَٞ يًُػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :أضايٝب ٚصٝؼ ايتٌُٜٛ ا

 ايتٌُٜٛ باملطازب١ :-1

ج٠ٝيحفدر ُٚؿ د١٬ ًف١٬ٖ ٬ؿَٖ اػؿج٠٥ح ٝٮؾف ٧ٚ٢ؿًج ٬ٝسظف د٦ح ٠ٚحد  ظأقء ٠ِٞأ٧ٟ   
٠نحٍ ٫ٖ فدػ٦ح ٧ج٠ٝيحفدر ٦٬ٖح ظح٢دح١ ج٠ٝح  ٧ج٠ِٝ  ٖح٠ٝح  ٬ٚؿٟ ١٠ ٙد  جٝد٢أٛ ؤ٧ ج٠٠ٝأ٧    

رج٠ٝيحفخ( ٧٥٧ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧  رفخ ج٠ٝح ( ٧ج٠ِٝ  ١٠ ظح٢خ جًٝفٕ ج٭ؾف 
  ٬٧نأحفٛ وأحػخ   (3رج٠ٝس٧لً ١٧ٜ٬٧ جٝفدغ د١٬ جًٝف١٬ٖ ػلد٠ح ٬سٗٚح١ ٤٬ُٞ ٠أ١ د٢لأدر  

ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٫ٖ جٝفدغ ٧ٳ ٬نحفٛ ٫ٖ جٝؾلحفذ ٤٬ٜٗ٬ٖ ؾلحفذ ظ٦ؿ٣ ٤ٞ٠ُ٧ دنأفً ؤ١ ٳ  
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ٖب٤٢ ٬ي١٠ جٝؾلحفذ  ١٧ٜ٬ ٙؿ ٙوف ؤ٧ ؾحٕٝ ٠ح جنسفً ٤٬ُٞ ج٧٠٠ٝ  ؤ٧ جٝد٢ٛ ٧اـج صدز جِٜٝك
 .(1رػ٢٬ثـ ؤ٪ ١٧ٜ٬ ٠ٞق٠ًح دفؿ٥ح

٧سٚلٟ ا٩ٝ ج٠ٝيحفدر ج٬ٚ٠ٝؿذ ٫٥٧ جٝس٫ ٬ٙؿز دنف٧ً ٬ٓ٧ف٥ح ٧ج٠ٝيأحفدر ج٠ًٝٞٚأر   
 ٫٥٧ جٝس٫ ٳ ٬ٙؿ دفيح ٠٧ٜح١ ٠ُ٧ .

٢٥٧حٝٛ ُؿذ نف٧ً ٬ظخ س٧ٖف٥ح ٫ٖ ُٚؿ ج٠ٝيحفدر ٦٢٠ح ٠ح ٬سِٞ٘ دفؤك ج٠ٝح  ٦٢٠٧أح  
 ٠ح ٬سِٞ٘ دحٝفدغ :
َاٍ املطازب١غسٚط زأع 

(2ر
: 

 .ؤ١ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ١٠ ج٧ٚ٢ٝؿ 

 .ؤ١ ٳ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ؿ٢٬ح ٫ٖ ـ٠ر ج٠ٝيحفدر ٧ٙز جِٝٚؿ 

 .ؤ١ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ٠٧ِٞ٠ًح ٫ٖ جٝٚؿف ٧جٝظ٢ك ٧جٝوٗر 

 .ؤ١ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ٠ل٠ًٞح ِٝٞح٠  ٧سػز سوف٤ٖ 

 ٬٠ر.ؤ١ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ٠٠ح ٬لسؾؿ٤٠ ؤو  جٝدٞؿ ١٠ ج٧ٚ٢ٝؿ ٧ج٠ِٝٴء جٝفل 

 غسٚط  تعًل بتٛشٜع ايسبح :

ؤ١ س١٧ٜ ػور جِٝح٠  روحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً( ٖأ٫ جٝأفدغ ظأقجء     
٠٧ِٞ٠ًح نحثًِح ٬٧نسفً ج٢ٝه ٩ُٞ ػوس٤ ٫ٖ جِٝٚؿ ٧اـج جنسفً جٝفدغ د٠دْٞ صحدز ٖلؿ جِٝٚؿ ؤ٪ 

  ٠٬ٜأ١ ؤ١  ٬ظخ ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝفدغ دح٢ٝلدر ٜح٢ٝوٕ ٧جٝصٞش ٧جٝفدَ ٧ٳ ٬نسفً جٝد٬ح١ دحٌٝٞٗ دأ 
 .(3ر٬ٜس٩ٗ دحٝؿٳٝر ٤٬ُٞ

٠٬ٖ٧ح ٬ؾه ؤظ  ج٠ٝيحفدر ٬ٖظخ ٩ُٞ ًف٫ٖ ُٚؿ جٝيحفدر ؤ١ ٠ِ٬أ  ٜأ  ٠٦٢٠أح     
ج٧ٝٙز جٝس٫ ٢٬س٫٦ ٤٬ٖ ٥ـج جِٝٚؿ ٠َ ٠فجُحذ س٢حلخ ٥ـج جٯظ  ٠َ ًد٬ِر جٝسظحفذ ؤ٧ جٝديحُر ؤ٧ 

١٧ ؤظأ   ًد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧جٝل٧٘ جٝس٫ ٬سِح٠  ٦ِ٠أح ٠٬٧ٜأ١ ؤ١ ٬ٜأ   
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جٝيحفدر ُحٟ ؤ٧ ؤٜصف ٧ج٦٠ٟٝ ٢٥ح ؤ١ ٬س٬غ ٠ٞٝيحفخ ٖفور س٬ٞٚخ ج٠ٝح  ٧سػف٬ٜأ٤ ٖأ٫ ؿ٧فذ   
 سظحف٬ر ٜح٠ٞر ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ جٝفدغ.

ؤ٠ح جٝي٠ح١ ٫ٖ ُٚؿ ج٠ٝيحفدر ٬ٖظ٧ق ٝٞد٢ٛ ؤ١ ٬نأسفً ُٞأ٩ وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ      
ٳ يأ٠ح١  جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً نف٧ًًح سػٌٗ د٤ ٠ح٤ٝ ٧ػلخ ًد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ ١ٜٝ د٧ظ٤ ُحٟ 

٩ُٞ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٝٚحء جٝد٢ٛ اـج ٠ح ٙحٟ د٠ح ٬ظخ ؤ١ ٧ٚ٬ٟ دأ٤ ؤ٠صحٝأ٤   
٧ًٖٚح ٝٞنف٧ً ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح ٫ٖ جِٝٚؿ ؤ٠ح اـج ؤؾ  دسٞٛ جٝنف٧ً ٧ج٧ٝجظدحز ٧ٟٝ ٬ٞسقٟ د٦أح ٦ٖأ٧   

 .(1ريح١٠ ٠ٝح ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬ػؿش

جٝس٬ٞ٬٧٠أر جٝسأ٫ س٧جظأ٤    ٧ًدًٚح ٦ٝـج سِسدف ج٠ٝيحفدر ٢٠حلدر ٧٠ٝجظ٦أر ج٠ٝنأٜٴز    
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٯ١ جٜٝص٬ف ١٠ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ    
٧ج٠ٝس٧لًر ٥ٟ ١٠ ـ٧٪ جٝؾدفذ ٫ٖ ٠ظحٳز ٢٬ِ٠ر ٢٬٧ٚو٦ٟ فؤك ج٠ٝح  جٝٴقٟ ٳلسٔٴ  سٞأٛ  
جٝؾدفذ ٫ٖ ٠نف٧ُحز سؿف ٦٬ُٟٞ ؿؾًٴ ٦٢ٜ٠٬ٖٟ ١٠ ؾٴ  ُٚؿ ج٠ٝيحفدر ؤ١ ٬ػوأ١٧ٞ ُٞأ٩   

 ك ج٠ٝح  ٠َ جٝؾدفذ جٝس٫ ٝؿ٦٬ٟ ٝٔفى اس٠حٟ ٠نحف٦ِ٬ٟ.فؤ

 ايتٌُٜٛ باالضتصٓاع :-2

  ؿُح ا٩ٝ و٤ِ٢ ٧جٝوأ٢حُر ػفٖأر   جٝن٫ءًٞخ جٝو٢َ ٧جلسو٢َ  االسخضٌبع هغج : 
 .(2رجٝوح٢َ

 ٧٥ ُٚؿ ٩ُٞ ٠د٬َ ٫ٖ جٝـ٠ر نفً ج٠ِٝ  ٤٬ٖ. ّاضطالحييًب : 
اػؿج٠٥ح رجٝوح٢َ د٧٠ظخ ٥ـج جِٝٚأؿ  ٧د٠ِفٖر ٦ٖٚحء جٝٚح١٧٢ دح٤٢ رُٚؿ د١٬ ًف١٬ٖ ٧ٚ٬ٟ  

دو٢َ نت ٠ػؿؿ جٝظ٢ك ٧جٝوٗحز ر٢٠ًِح ٝٞظ٦حٝر ج٠ٝٗي٬ر ٢ٞٝقجٍ( ًٝٞفٕ ج٭ؾف رج٠ٝلسوأ٢َ(  
٩ُٞ ؤ١ س١٧ٜ ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ جٝٴق٠ر ٝٞو٢َ ١٠ ٢ُؿ جٝوح٢َ ٧ـٝٛ ٠ٚحد  ص٠أ١ ٠ِأ١٬ ٬ؿِٖأ٤    

 ج٠ٝلسو٢َ ٝٞوح٢َ ا٠ح ػحًٳ ؤ٧ ٠ٚلًًح ؤ٧ ٠ئظًٴ.
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دسو٬٢َ ٠ح ٬فٓخ د٤ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً ٠أ١    ٢٥٧ح ٧ٚ٬ٟ جٝد٢ٛ  
٧ػؿجز ا٢سحظ٬ر ؤ٧ ُٚحف٬ر ١ُ ًف٬٘ ٠و١٬ِ٢ صٟ سٚل٬ً ج٠ٝدْٞ ٩ُٞ ؿِٖحز ٠َ جٝػو٧  ٩ُٞ 

 ٥ح٠م فدغ.
ٝـ٨ ٖب١ ؤل٧ٞخ جٳلسو٢حٍ ١٠ جٯلح٬ٝخ جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٬٧٠٢ر ٧جٝس٫ سلح٥ٟ ٖأ٫ ا٢نأحء    

٬٢َ ؾ٧ًً ا٢سحض ظؿ٬ؿذ ؤ٧ ا٢نحء ٠دح١ لأ٬٢ٜر ؤ٧  ٧ػؿجز ظؿ٬ؿذ ٟٝ س١ٜ ٧٠ظ٧ؿذ ؤوًٴ ٠ص  سو
 .(1رسو٬٢َ آٳز قفج٬ُر ؤ٧ ٬ٓف ـٝٛ ٠٠ح ٬ػسحظ٤ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٝؿ٠٧٠٬ر ؿ٧فذ ا٢سحظر

٧ِٝٚؿ جٳلسو٢حٍ ؤفٜح١ ٠ٜح د٢٬ز ٠ظٞر جٯػٜحٟ جِٝؿ٬ٝر ٫ٖ دحخ ؤ٢أ٧جٍ جٝد٬أ٧ٍ ٖأ٫     
 دحُسدحف جٳلسو٢حٍ ُٚؿًج ٖب١ ؤفٜح٤٢ ٫٥ : 393-388ج٧٠ٝجؿ ١٠ 

 : ًجٝوح٢َ ٧ج٠ٝلسو٢َ ٢٥٧ح ٢٧ٜ٬ح١ جٝد٢أٛ ٧وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ     اهؼبكيييييدا
 جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

 : ؤ٪ جٱ٬ظحخ ٧جٝٚد٧  جٝؿج١٬ٝ ٩ُٞ جٝفيح. ضيغج اٌؼلبد اهؼلد 

 : َ٥أ٧ جٝص٠أأ١ ٧ج٠ٝلسو٢أأَ ٬ٖأأأ٤. اهيؼلّد ػوييي 

 غسٚط عكد االضتصٓاع ايكا١ْْٝٛ :

٢٬د٫ٔ س٧ٖف٥ح ٳ٢ِٚحؿ ؤ٪ ُٚؿ ٙح٢٧٢ًح ٢٥حٝٛ نأف٧ً  دحٱيحٖر ا٩ٝ جٝنف٧ً جِٝح٠ر جٝس٫  
 ؾحور سسِٞ٘ دِٚؿ جٳلسو٢حٍ ٫٥٧ :

د٬ح١ ظ٢ل٫ جٝنت ج٠ٝفجؿ و٤ِ٢ ٤ُ٧٢٧ ٧وٗس٤ ٠٧ٚؿجف٣ دنٜ  ٧جيغ ٢٬ٗأ٫ جٝظ٦حٝأر    -1
 ج٠ٝٗي٬ر ٢ٞٝقجٍ.

ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝنت ج٧ًٞ٠ٝخ و٢ِر ٠٠ح ٬ظف٪ جٝسِح٠  ٤٬ُٞ د١٬ ج٢ٝحك جلسو٢حًُح ٜح٭ٳز  -2
 ٧جٯصحش ٬ٓ٧ف٥ح.

 سػؿ٬ؿ ٠ٜح١ جٝسل٬ٟٞ ٫ٖ ُٚؿ جٳلسو٢حٍ ٧جٝق١٠ ؤ٧ جٯظ  ٝٞسل٬ٟٞ دنٜ  ٧جيغ. -3

ؤ١ س١٧ٜ ج٧٠ٝجؿ ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٫ٖ جٝنت ج٠ٝلسو٢َ ١٠ جٝوح٢َ ٖبـج ٜح٢ز ١٠ ج٠ٝلسوأ٢َ   -4
 وحف جِٝٚؿ رُٚؿ اظحفذ(.
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ٳ ٬نسفً ٝوػر جٳلسو٢حٍ سِظ٬  فؤك ج٠ٝح  د  ٬ظ٧ق سإظ٤ٞ٬ ؤ٧ سٚل٤ً٬ ٩ُٞ نٜ   -5
 ٠فجػ  جٝسو٬٢َ.ؿِٖحز سس٢حلخ ٧

 ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝد٢ٛ وح٢ًِح ؤ٧ ٠لسو٢ًِح ػلخ ًد٬ِر جِٝٚؿ ج٠ٝدفٟ د٤٢٬.

 َصاٜا أضًٛب االضتصٓاع   يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

س٢حلخ و٬ٔر جٝس٬٧٠  ١ُ ًف٬٘ جٳلسو٢حٍ ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ جٝٚحث٠ر ٧جٝسأ٫ سف٬أؿ    -1
جٱ٢سحض جٝػح٬ٝر ؤ٧ ا٢نأحء ٧ػأؿجز    جٝس٧لَ ٫ٖ ػظٟ ؤ٠ُح٦ٝح ١ُ ًف٬٘ ق٬حؿذ ؾ٧ًً

ُٚحف٬ر ٧ٝػؿجز جٝسظ٬٠َ ا٩ٝ ٬ٓف ـٝٛ ١٠ ؤلح٬ٝخ جٝس٧لَ ٫ٖ ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ؤ٧  
 .(1رج٠ٝس٧لًر

س١ٜ٠ جٝد٢ٛ ١٠ جٝػو٧  ٩ُٞ ٙؿف ٜد٬ف ١٠ ٠٬ٙر جٝس٬٧٠  ؾٴ  ٠فػٞر جٱ٢نأحء ُأ١    -2
 ًف٬٘ جٝؿِٖحز ج٠ٝٚؿ٠ر ؤ٧ جٯٙلحً جٝؿ٧ف٬ر ؾٴ  ٠فػٞر جٝس٬ٗ٢ـ.

٥ـج جٯل٧ٞخ ٜ  ١٠ جٝد٢ٛ ٧وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٪ ٠ؾحٝٗحز نأف٬ُر ٙأؿ ٬أسٟ    ٬ظ٢خ  -3
 ج٧ٙ٧ٍٝ ٦٬ٖح ٠٬ٖح ٧ٝ جلسؾؿجٟ ؤل٧ٞخ آؾف ٜح٠ٝفجدػر ٧د٬َ جٝلٟٞ.

ُحؿذ ٠ح ٬سًٞخ ٥ـج جٯل٧ٞخ جلسؾؿجٟ ٦٠حفجز ػف٬ٖر ٠٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ ٠ِؿٳز جٝسنأ٬ٔ    -4
 ٧سؾ٬ٗى جٝدًحٝر ٫ٖ نفجثغ ٧جلِر ٫٥ ج٠ٝظس٠َ.

٢حٍ ُظٞر جٳٙسوحؿ ٯ٦٢ح س٧ً٢٪ ٩ُٞ ٠نف٧ُحز ػ٬ٚ٬ٚر س٧ٝأؿ  سػفٛ ٬ٞ٠ُحز جٳلسو -5
 جٝؿؾ٧  ٧سق٬ؿ ١٠ جًٝٞخ جِٝٗح .

٥ـج جٯل٧ٞخ ٬ؾؿٟ ٠وحٝغ ج٠ٝلسو٢َ جٝـ٪ ٓحٝدًح ٠ح ٬ٗسٚف ٝٞؾدفذ جٜٝح٬ٖر ٫ٖ س٬٬ٟٚ ؤٜصف  -6
 جٯ٠ُح .

٧ٙؿ ٧ِ٬٘ سًد٬٘ ٥ـج جٯل٧ٞخ ٫ٖ جٝس٬٧٠  ٝػلحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  
ج٧٬ٚٝؿ جٝس٫ سؾيَ ٦ٝح ؤٓٞخ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ٧جٝس٫ س٢٠َ ج٠ٝوحفٕ ؤ٧ جٝد٢أ٧ٛ  جٝي٧جدً ٧

دحٳسظحف ج٠ٝدحنف دحٝلَٞ ٧ـٝٛ ِٝؿٟ س٧ٖف جٝؾدفذ جٜٝح٬ٖر ؤ٧ ج٧ٜٝجؿف ج٬٢ٗٝأر ج٠ٝسؾووأر ٠٠أح    
٬ٗفى ٠ُ  اؿجفجز جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر س٬ٖ٧ف ٜحؿف ٠سؾوه ٫ٖ جلسو٢حٍ ٥أـ٣ جٯوأ٧  ؤ٧   

                                                             

للمةررروعات المرراًنة، مركررز  زلمررد عبررد احللرريو عمررر : أنرراليب التمويررد ا نررالمية القايمررة علررو اجيتمرران التجرراري (1)
 .3، ص2114صاحل عبد ا  كامد لالقتماد ا نالمي، جامعة اتزهر، القاهرة فرباير 
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ح ٦ٜٗٞ٬ح ٙؿفًج ؤٜدف ١٠ ج٠ٝوحف٬ٕ ٧جٜٕٝٞ جٝسأ٫ ٝأٟ سٜأ١ ٖأ٫     و٢حُس٦ح د٧جلًر آؾف١٬ ٠٠
 .(1رجٝػلدح١

 ايتٌُٜٛ باملساحب١ :-3

ج٠ٝفجدػر ٝٔر/ ٠وؿف فجدغ ١٠ فدغ ٧٥٧ ٠ح ٬فجؿٕ ٝٞق٬حؿذ ٧جٝن٘ ٧جٝٗيأ  ٧ج٠٢ٝأحء    
جٝـ٪ ٬ػؿش ٩ُٞ فؤك ج٠ٝح  ٢س٬ظر ٝسٚٞد٤ دحٝسظحفذ ٧س٧ٟٚ ٩ُٞ ؤلأحك ٠ِفٖأر جٝأص١٠ جٯ٧     

 .(2رٟ ٧٤٬ُٞق٬حؿذ فدغ ٧ِٞ٠
٫٦ٖ ُٚؿ د٬َ د١٬ ًف١٬ٖ ٬سي١٠ ٬ٙحٟ ؤػؿ٠٥ح دد٬َ لِٞر رؤ٧ لأَٞ( ًٝٞأفٕ جٝصأح٫٢     

٠ٚحد  ٥ح٠م فدغ ٬يحٕ ا٩ٝ جٝص١٠ جٝـ٪ جنسفج٥ح د٤ جٝسحظف ٠أ١ جٝلأ٧٘  ٧دِأؿ ؤ١ ٬سلأٟٞ     
جًٝفٕ جٝصح٫٢ جٝلِٞر ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬لؿؿ ٠ح ٧٥ ٠سفسخ ٤٬ُٞ ٧ٖفًج ؤ٧ آظًٴ ٠ٜأح ٬ظأف٪ جٳسٗأح٘    

 د٠٦٢٬ح.
ص  ٫ٖ اًحف س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  ٬ٙحٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف  ٧سس٠ 

٧جٝفجٓخ ٫ٖ نفجء لِٞر ٢٬ِ٠ر دحًٝٞخ ١٠ جًٝفٕ ج٭ؾف رجٝد٢ٛ( دإ١ ٬نسف٪ لأِٞر ٢٬ِ٠أر   
٬٧ِؿ٣ ؤ٪ ٬نسف٦٬ح ٤٢٠ دفدغ ١٬ِ٠ ١٧ٜ٬٧ ٢٥ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧٥ رج٭٠ف دحٝنفجء( ٧جًٝفٕ 

٧ جٝدحثَ ٧ٙؿ ٧ٚ٬ٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف دؿَٖ ص١٠ جٝلأِٞر  ج٭ؾف رجٝد٢ٛ( ج٠ٝإ٧٠ف دحٝنفجء ؤ
 .(3رسٞٛ ٝٞد٢ٛ ٠حًٳ ؤ٧ ٠ٚلًًح ؤ٧ ٯظ  ٧ِٞ٠ٟ

٬٧ِسدف ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝد٧٬ٍ ١٠ رد٧٬ز جٯ٠ح٢حز( جٝس٫ سلسٞقٟ ٬٠٧ِٞ٠أر جٝأص١٠ جٯ٧     
ظ٢لأ٤   دص١٠ ١٠ ٬ٓف –٬ٔٝف جٝدحثَ جٯ٧   –٧جٝفدغ  ١ٜ٠٬٧ سِف٦ٗ٬ح ؤ٬يًح رد٬َ ٠ح ٠ٞٛ نفًُح 

 ٬ق٬ؿ ١ُ جٝص١٠ جٝـ٪ ٙح٠ز ٤٬ُٞ جٝلِٞر دفدغ ٧ِٞ٠ٟ ٬سٗ٘ ٤٬ُٞ ٫ٖ ٠ظٞك جِٝٚؿ(.

 غسٚط ايتٌُٜٛ باملساحب١ :

٬٧نسفً ٫ٖ جٝس٬٧٠  دإل٧ٞخ ج٠ٝفجدػر ٠ح ٬نسفً ٙح٢٧٢ًح ٫ٖ ُٚؿ جٝد٬أَ ايأحٖر اٝأ٩     
 :(4رجٝنف٧ً جٝسح٬ٝر

                                                             

: أناليب التمويد ا نالمية  ادللتقو العلمي حول ادلةروعات ادلتونطة والماًنة وادلتلاهية المارإل دكتور الاريب ناصر (1)
 .26 ص ،2119أغسطس  01ز صاحل عبد ا  كامد، القاهرة ادلةكالت، اتناليب، الميغ، التجاري، مرك

 .204ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
 .254د. حسٌن زلمد نيان : ممدر نابق، ص (3)
 .230ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (4)
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 جِٝٚؿ ٖحلؿًج. ؤ١ ١٧ٜ٬ جٝص١٠ جٯ٧  ٠٧ِٞ٠ًح ٠ٞٝنسف٪ ٖب١ ٟٝ ١ٜ٬ ٠٧ِٞ٠ًح ٜح١ -1

 ؤ١ ١٧ٜ٬ ٥ح٠م جٝفدغ ٠٧ِٞ٠ًح ٯ٤٢ دِى جٝص١٠. -2

ؤ١ ١٧ٜ٬ جِٝٚؿ جٯ٧  رُٚؿ نفجء جٝد٢ٛ جٝلِٞر ١٠ ٠ح٦ٜٝح جٯ٧ ( وػ٬ػًح ٳ ٓدحف ٤٬ُٞ  -3
 ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٝنف٬ُر.

 ؤ١ ٳ ١٧ٜ٬ جٝص١٠ ٫ٖ جِٝٚؿ جٯ٧  ٠ٚحدًٴ دظ٢ل٤٬ ١٠ ؤ٧٠ج  جٝفدح. -4

 .(1رج٧٠ٝق٢٧حز( –ج٬٠ٜٝٴز ؤ١ ١٧ٜ٬ فؤك ج٠ٝح  ١٠ ـ٧جز جٯ٠صح  ر -5

٬٧س٬٠ق و٬ٔر جٝس٬٧٠  دح٠ٝفجدػر دب٠ٜح٬٢ر ٠ح ٬ػسحظ٤ وحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧   
ج٠ٝس٧لً ١٠ ٠ِؿجز ؤ٧ ٧٠جؿ ؾحٟ ١ُ ًف٬٘ ٬ٙحٟ جٝد٢ٛ دسٞد٬ر جػس٬حظحس٤ دنأفجء ٠أح ٬ػسحظأ٤    

٥٧أ٧  ٧س٤ٜٞ٠ صٟ د٤ِ٬ ٤ٝ دفدغ  ٧ػس٩ سػٚ٘ ج٠ٝفجدػر ٜإل٧ٞخ ٝٞس٬٧٠  ج٦ٝؿٕ ج٧ًٞ٠ٝخ ٦٢٠أح  
ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٬ظخ ؤ١ س٦سٟ دس٬٧٠  نفجء ج٧ٝػؿجز جٱ٢سحظ٬ر رؾًأ٧ً  
جٱ٢سحض( ؤ٧ نفجء ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ٠٧لسٞق٠حز جٝسن٬ٔ  جٝس٫ سلسؾؿٟ ٫ٖ و٢حُر ج٢٠ٝسظحز ج٦٢ٝحث٬أر  
د٠ح ٬ػٚ٘ ؿفظر ُح٬ٝر ١٠ جٝسفجدً د١٬ ًٙحُحز جٳٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ ٬٧ِحخ ٩ُٞ ٥أـج جٯلأ٧ٞخ   

ا٠ٜح٬٢ر ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف لؿجؿ ٠ح دـ٠س٤ ١٠ ؤٙلحً ٫ٖ ٧٠ج٬ُؿ٥ح ج٠ٝػؿؿذ ٧ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞأح   ُؿٟ
 ٠َ جٝد٢ٛ دِؿ جلسؾؿجٟ ج٧ٝػؿجز جٱ٢سحظ٬ر ٧ج٭ٳز ؤ٧ جٳلسؾؿجٟ ج٦٢ٝحث٫ ٧٠ٞٝجؿ جٝؾحٟ.

 ايتٌُٜٛ بايطًِ :-4

٧٠و٧ٕ ٫ٖ جٝـ٠ر ص١٠ ٠ِظ   ٧٥٧ د٬أَ ٓحثأخ    ن٫ءجٝلٟٞ د٩٢ِ٠ جٝلٕٞ ٧٥٧ د٬َ  
 ٤٬ٝ يف٧فذ ٜ  ٧جػؿ ١٠ جٝسحد١٬ِ  ٧٥٧ نفجء لِٞر ٠ئظٞر دص١٠ ٠ؿ٧ٍٖ ػحًٳ.سؿ٧ُ ا

٧ٙح٢٧٢ًح : ُٚؿ جٝلٟٞ ٧٥ ُٚؿ ٧ٚ٬ٟ ٩ُٞ ٠دحؿٝر ٧ُي١٬ ؤػؿ٠٥ح ػحيأف ٥٧أ٧ جٝأص١٠     
 .(2رج٠ٝلٟٞ ٤٬ٖ جٝن٫ء٧ج٭ؾف ٠ئظ  ٧٥٧ 

 ٚأمجع ايفكٗا٤ ع٢ً دٛاش بٝع ايطًِ :

س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  ١٠٧ ؾٴ  جٝس٬٧٠  دإل٧ٞخ جٝلٟٞ ٜإػؿ ؤلح٬ٝخ  
٫ٖ جِٝفج٘ ٧جِٝحٟٝ جٱلٴ٫٠ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬سٚؿٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً اٝأ٩ ؤ٪   
٠ئللر ١٠ ٠ئللحز جٝسػ٬٧  جٱلٴ٬٠ر ٜحٝد٧٢ٛ ٬ٓ٧ف٥ح ٬د٬َ ظقءًج ١٠ ا٢سحض ٠نف٧ُر ٖأ٫  

                                                             

 .21د. الاريب ناصر : ممدر نابق، ص (1)
 .206ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
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دؿؤ ٫ٖ جٱ٢سحض جلأسًحٍ  ج٠ٝلسٚد  صٟ ٬سِظ  جٝص١٠ ٢٬ٝٗ٘ ٤٢٠ ٩ُٞ س٬٧٠  ٥ـج ج٠ٝنف٧ٍ  ٖبـج ٠ح 
ؤ١ ٫ٖ٧٬ جٝسقج٤٠ ٙد  جٝد٢ٛ ؤ٧ جٝظ٦ر جٝس٫ ٧٠ٝس٤ ٧ـٝٛ دػلخ جٳسٗح٘ ج٠ٝدفٟ د٠٦٢٬ح ٧ٙأؿ ٢ظأغ   
ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جٝل٧ؿج٬٢ر ١٠ ؾٴ  س٦ٞ٬٧٠ح ٠ٝنحف٬َ و٬ٔفذ ؤ٧ ٠س٧لًر ٖأ٫  

 .(1رجًٝٚحٍ جٝقفج٫ُ دنٜ  ٧جيغ
أزنإ عكد ايطًِ ٖٞ ثالث١

(2ر
: 

 ٠٥٧ح فخ جٝلٟٞ رجٝد٢ٛ( ٧ج٠ٝلٟٞ ا٤٬ٝ روحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف(.داً : اهؼبكييي 

  : َ٬٧ن٠  فؤك ج٠ٝح  جٝلٟٞ رجٝص١٠( ٧ج٠ٝلأٟٞ ٬ٖأ٤ رديأحُر ؤ٧ ا٢سأحض     اهيؼلّد ػوي
 ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف(.

 .ضيغج اهؼليد 

 ٜٚػرتط يصش١ ايطًِ َا ًٜٞ :

 نف٧ً ديحُر جٝلٟٞ را٢سحض ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً( : - ؤ

ٱ٢سحض ؤ٧ ج٠ٝد٬َ ٢٠يدً جٝوٗر  ٧ِٞ٠ٟ جٝٚؿف دد٬ح١ ظ٢ل٤ ٤ُ٧٢٧ ٧وٗس٤ ؤ١ ١٧ٜ٬ ج -1
 ٠٧ٚؿجف٣.

 ل٢ر(. –ؤ١ ١٧ٜ٬ ٧ِٞ٠ٟ جٯظ  د٧ٙز ٠ػؿؿ رن٦ف  -2

 ؤ١ ١٧ٜ٬ ج٠ٝد٬َ ؤ٧ ج٠ٝلٟٞ ٤٬ٖ ٠ئظًٴ ٯ١ ج٠ٝٚو٧ؿ ٫ٖ جِٝٚؿ ٧٥ ؿَٖ ػحظر جٝدحثَ. -3

 ؤ١ ١٧ٜ٬ ؿ٢٬ًح ٫ٖ ـ٠ر جٝدحثَ ٬ٝك ٫ٖ ١٬ُ لِٞر دـجس٦ح. -4

ف ٢٬د٫ٔ جٝسإٜؿ ١٠ ٙؿفذ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٩ُٞ سل٬ٟٞ ج٠ٝد٬أَ  ٧ٝؿَٖ جٝيف -5
 ٢ُؿ جٯظ  ٧٥٧ ١٠ دحخ جٝي٠ح٢حز.

 نف٧ً فؤك ٠ح  جٝلٟٞ رجٝص١٠( : - خ

 ؤ١ ١٧ٜ٬ ٠٧ِٞ٠ًح دد٬ح١ ٙؿفذ ٧وٗس٤. -1

ؤ١ ١٧ٜ٬ ٠ِظًٴ دحخ دلٟٞ ا٩ٝ جٝدحثَ روحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف( ٖأ٫ ٠ظٞأك     -2
٫ ج٧٠ُٝؿ جٝـ٪ جسٗ٘ ٤٬ُٞ ٠أ١ ؤظأ  ؤ١   جٝسِحٙؿ ؤ٧ دحًٝف٘ جٝس٫ سي١٠ جٝسل٬ٟٞ ٖ

٬ػٚ٘ جٝس٬٧٠  جٝٔح٬ر ج٠ٝفظ٧ذ ٤٢٠ ٫٥٧ سإ١٬٠ ػحظر وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ 
 ج٠ٝس٧لً ١٠ ص١٠ ج٠ٝد٬َ.

                                                             

 .255يان : ممدر نابق، صد. حسٌن زلمد ن (1)
 ادلمدر السابق. (2)
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 اآلثاز املرت ب١ ع٢ً عكد ايطًِ :

ػ٘ ج٠ٝنسف٪ رجٝد٢ٛ( ٫ٖ سلٟٞ جٝديحُر ٢ُؿ جٯظ  ج٠ٝػؿؿ دح٬٠ٜٝأحز ٧ج٧٠ٝجوأٗحز    -1
 ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح.

 وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ( ٫ٖ ٙدى جٝص١٠ ػحًٳ ٫ٖ ٠ظٞك جِٝٚؿ.ػ٘ جٝدحثَ ر -2

ُٚؿ جٝلٟٞ ١٠ ج٧ِٚٝؿ جٝٴق٠أر جٝسأ٫ ٳ سٚدأ  جٝٗلأؽ ٬٧سفسأخ ٬ُٞأ٤ ؤ١ جٝٗلأؽ                         -3
١٠ ؤػؿ جِٝحٙؿ١٬ ٬ٞػ٘ يففًج دأحًٝفٕ ج٭ؾأف  ٜٝأ١ اـج ػأؿش ٌأفٕ ٙأح٥ف                       

ٞٞد٢أٛ جٝؾ٬أحف دأ١٬                     ٢٠َ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ٠أ١ سأإ١٬٠ جٝلأَٞ ٝٞد٢أٛ ٖ     
 صٴصر ػ٧ٞ  :

 ٖلؽ جِٝٚؿ ٧ػو٤ٝ٧ ٩ُٞ جٝص١٠ ٜح٠ًٴ. -ؤ 

جٳ٢سٌحف ا٩ٝ ؤظ  آؾف ٧ِٞ٠ٟ ٬ٞقٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ دح٧ٖٝحء دحٝديأحُر ج٠ٝسٗأ٘    -خ 
 ٦٬ُٞح ٬٠ٜر ٧٠٧جوٗحز.

 .(1رجٳلسِحير ٦٢ُح د٧ِى دٴ ق٬حؿذ ؤ٧ ٢ٚوح١ -ض 

٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلأٴ٫٠ ٖأ٫ جِٝأفج٘    ٧ٙؿ ؤودغ جٝس٬٧٠  دحٝلٟٞ ؤػؿ ؤدفق ًف٘ ٧ؤلح
٧دِى جٝؿ٧  جِٝفد٬ر ٜحٝل٧ؿج١ ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ؾٴ  س٬٧٠  جٝٚحُحز ج٠ٝؾسٞٗر ٧ؾحوأر جًٝٚأحٍ   
جٝقفج٫ُ ٧جٝو٫ِ٢ ػ٬ش ٟٝ ٬لسؾؿٟ ٥ـج جٯل٧ٞخ دنٜ  ُحٟ د  دنٜ  ٢٠ٗفؿ ١٠ ٙدأ  دِأى   

وحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ  جٝد٧٢ٛ ػ٬ش ٬ٚؿٟ جٝس٬٧٠  دو٧فذ ٢ٚؿ٬ر ؤ٧ ٬٢٬ُر دس٬ٖ٧ف ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض ٝ
جٝو٬ٔف ٧دحٝص١٠ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ رلَٞ ٢٠سظر ١٠ ٙد  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف( ٬٧ٚؿٟ جٝس٬٧٠أ  دحًٝٚأحٍ   

% ٝٗسفذ جٝػوحؿ ٝي٠ح١ ج٠ِٝأ   50% ٝٗسفذ جٝقفجُر 50٧جٝقفج٫ُ ؾحور ٩ُٞ ؿِٖس١٬ د٧جَٙ 
٫ٖ جًٝٚحٍ جٝقفج٫ُ ٦ٝؿٕ س٬٧ًف ٥ـج جًٝٚحٍ ٠َ جٯؾـ د٢ٌف جٳُسدحف ػؿ٧ؿ جٝؿؾ  ج٠ٝس٧ٙأَ  

  ػ٬ش سػؿؿ ؤلِحف جٝنفجء ١٠ ٙد  ؾدفجء ػلخ جًٝٚحٍ ج٧٠٠ٝ  (2ر٧جٯلِحف جٝلحثؿذ ٫ٖ جٝل٧٘
٬٧يحٕ ٥ح٠م فدغ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٯظ  س٬٧ًف ج٠ٝنأف٧ٍ ٧اًُحثأ٤ ٖفوأر    
جٳلس٠فجف دسإل٬ك ٠نحف٬َ ؤؾف٨ سؾؿٟ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ جٝـ٪ ٬ِح٫٢ ١٠ ٌف٧ٕ ٙحل٬ر ٠أَ  

                                                             

د. نررعيد دلبرررارت ود. طررق ادلالحرررويح ود. صرراحب الفرررتالوي : ادلرروجز   العقرررود ادلسررماة، ادلكتبرررة القانونيررة بارررداد،  (1)
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٬ِس٠ؿ٣ ٧٠ٜفؿ ند٤ ٧ػ٬ؿ ٫ٖ س٤ٞ٬٧٠ ٧ٜـٝٛ ػحٝر جٝػفخ ٧ُأؿٟ  ج٢ؾٗحى ؤلِحف جٝدسف٧  جٝـ٪ 
٧وأ٧ًٳ   2003 – ٠1991ف٧فًج دلأ٧٢جز جٝػوأحف    1980جٳلسٚفجف جٝس٫ ٬ِن٦ح ٢٠ـ ُحٟ 

ٳػسٴ  جِٝفج٘ ٠٧ح سد٤ِ ١٠ سؿ٧٥ف ٫ٖ ج٧ٝجَٙ جٯ٫٢٠ ٧جٳٙسوأحؿ٪ ٧جٝؾؿ٬٠أر دِأؿ لأ٢ر     
 .(1ر2003

ٛ جٱلٴ٬٠ر ٝس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ  ٢٥٧حٝٛ ؤلح٬ٝخ س٬ٞ٬٧٠ر ؤؾف٨ سلسؾؿ٦٠ح جٝد٧٢
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ص  :  

٧سِفٕ دإ٦٢ح ٢ٚ  ػ٘ جٳ٢سٗحٍ د٬ٜٞ٠ر ٢٬ِ٠ر ١٠ نؾه ؤ٧ ٠ئللر ٜحٝد٢أٛ  اإلجبرث :  -
ا٩ٝ نؾه آؾف ؤ٧ ٠ئللر ٜح٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٠ٚحد  ا٬ظحف ٠سٗ٘ ٤٬ُٞ ٠أ١ ؾأٴ    

٦حء ٠أؿذ جٱظأحفذ    جػسٗحٌ جٝد٢ٛ دحٯو٧  ٜح٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز جٝس٫ ٬سٟ سإظ٬ف٥ح دِؿ ج٢س
٬٧ل٦  ٥ـج جٯل٧ٞخ ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً جٝػوأ٧  ُٞأ٩ ج٭ٳز     
٧ج٠ِٝؿجز جٝٴق٠ر ٠ٝنف٤ُ٧ ٧ُؿٟ سػ٤ٞ٠ ٠دحْٝ س٧ٗ٘ ا٠ٜح٬٢حز ٧ؾحور ٖأ٫ ٠فػٞأر   

 دؿج٬ر سإل٬ك ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف.

    ٧سٚأأ٧ٟ ٠أأ١ ؾأأٴ  ٠نأأحفٜر دأأ١٬ ج٠ٝلأأس٬ٗؿ            اهيشييبرنج اهيٌخِيييج تبهخيويييم :  -
٧جٝظ٬ِ٠ر ؤ٧ جٝد٢ٛ ػ٬ش ٧ٚ٬ٟ ج٠ٝلس٬ٗؿ ٧٥٧ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ دلؿجؿ ػور جٝد٢ٛ ٖأ٫  
ج٠ٝنحفٜر ٩ُٞ ؤٙلحً ؾٴ  ٖسفذ ٢٬ِ٠ر ػلخ جٳسٗح٘ ٧دأـٝٛ سٜأ١٧ ٬ٜٞ٠أر ظ٬٠أَ     
جٯو٧  ٙؿ آٝز ا٩ٝ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٢ُؿ ج٢س٦حء ٖسفذ جِٝٚؿ ٧سلؿ٬ؿ ٠أح دـ٠سأ٤ ٠أ١    

 -جٝٚأفى جٝػلأ١    –٧ج٠ٝٗحفلأر   –ؤ٧٠ج  ظ٦ر جٝد٢ٛ ٧ٜـٝٛ ؤلأح٬ٝخ ج٠ٝقجفُأر   
 .(2رج٠ٝلحٙحذ

ٌ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ َٔ قبٌ املصازف اإلضال١َٝ : ٍ يٜٛ  َعاٜة قبٛ

٢٥حٝٛ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ِٝح٬٬ف جٝس٫ ٧يِس٦ح جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٧جٝس٫ ٬سٟ ٩ُٞ ي٧ث٦ح ٙدأ٧    
جٝـ٪ ػأؿؿ٣ ٙأح١٧٢   س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ ؿؾٞز ي١٠ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ 

 ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر ٥ـ٣ ج٠ِٝح٬٬ف ٠ح ٫ٞ٬ : 2015ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝفج٫ٙ ِٝحٟ 
                                                             

تمرريي  اجخررتالجت اذليكليررة   اجقتمرراد العراقرري، د. زلمررد عبررد السررتار الةررمري : اجنررتثمار اتجلرر  ودورة    (1)
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د٩٢ِ٠ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٢نحً ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ػٴًٳ ٬ًدًح ٬س٧جٖ٘ ٠أَ  يؼيبر اهيشرّػيج :  -1
 .(1رؤػٜحٟ ٠٧دحؿة جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر

ػأًح ػسأ٩ ٬أس١ٜ٠    ؤ٪ ؤ١ ٬ػٚ٘ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ؤفدحيؼيبر اهرتحيج :  -2
ج٬٠ِٝ  ١٠ لؿجؿ ٠ح دـ٠س٤ ١٠ جٝسقج٠حز ٧ػلخ ج٧ٝجفؿ ٫ٖ ؿفجلأر جٝظأؿ٨٧ ٧ٜنإٔ    
جٝسؿٖٚحز ج٢ٝٚؿ٬ر ١٠ ؾٴ  اسدحٍ ًف٘ دل٬ًر ٫ٖ س٬٬ٟٚ جٝظأؿج٧  ج٠ٝح٬ٝأر ٠ٞٝنأف٧ٍ    

 ٜإل٧ٞخ جٝسؿٖ٘ ج٢ٝٚؿ٪ جٝوح٫ٖ جٝل٧٢٪ ٧ٜـٝٛ ُؿ  جِٝحثؿ ٩ُٞ جٳلسص٠حف.

ج٠ٝفسدًر دس٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ٍ ٠ٚد٧ٝأر ٖأ٫ يأ٧ء    ؤ١ س١٧ٜ ج٠ٝؾحًف يؼيبر اهيخبطر :  -3
 جٯُفجٕ ١ٜ٠٬٧ جٝػؿ ٦٢٠ح اؿجفجس٦ح دحًٝف٘ ج٠ِٝف٧ٖر.

ؤ٪ ؤ١ ٬ٚؿٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ديَ يؼيبر اهضيبً ضد اهخلضير ّاإلُيبل :  -4
جٝي٠ح٢حز ج٢ٜ٠٠ٝر يؿ ا٠٥ح٤ٝ ٧سٚو٬ف٣ ٧سِؿ٤٬ ٩ُٞ جٝس٬٧٠  ٧و٢حٍ جٯ٧٠ج  ٧٥٧ ٠ح 

سظح٣ جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠ ٧وحػخ ج٧ٝؿ٬ِر ج٧٠ٝؿُر ٝأؿ٨  ٬ي١٠ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٠ِٝ  
 .(2رـٝٛ جٝد٢ٛ

 يؼيبر حق اهتٌم في اهيخبتؼج ّاهركبتج ػوٓ سير ػيل اهيشرّع اهضغير أّ اهيخّسط. -5

٫٥٧ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٬ٜح٢ًح ٙح٬٢٧٢ًح ٧ؤ٬ٞ٥ر ٝٞسِحٙأؿ ٠أَ   اهيؼيبر اهلبٌٌّي :  -6
 جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠.

ؤ٪ س٧جٖ٘ ج٠ٝنف٧ٍ ٠َ ؾًر جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠ جٳلسص٠حف٬ر يؼيبر اهخطج االسخذيبريج :  -7
 د٠ح ٬ػٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر.

٧ـٝٛ ١٠ ؾٴ  جٝسِفٕ ٩ُٞ جٝسؿٖٚحز ج٢ٝٚؿ٬أر جٝؿجؾٞأر ٧جٝؾحفظأر    يؼيبر اهسيّهج :  -8
٧اُؿجؿ ج٧٠ٝجق٢حز ج٢ٝٚؿ٬ر ٝٞسِفٕ ٩ُٞ ٬٠ٜر جٝل٧٬ٝر جٝس٫ ٧٬ٖف٥أح ج٠ٝنأف٧ٍ ٝٞد٢أٛ    

 جٱلٴ٫٠.

عُـــٌ املصـــازف اإلضـــال١َٝ ايداعُـــ١ يًُػـــازٜع ايصـــػة٠  اإلطـــاز ايكـــاْْٛٞ ي

 ٚاملتٛضط١   ايعسام:

ؾيِز ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ جِٝفج٘ ا٩ٝ ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفجٙأ٫   
 ٢٠94ـ سإل٬ل٦ح ٠ُ٧ٞز ي١٠ ٙح٤٢٧٢ ج٢ٝحٖـ ٧ػس٩ وؿ٧ف ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جِٝفجٙأ٫ ج٠ٝأفٟٙ   
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اًحف٣ جٝٚح٫٢٧٢ ٧ٖأ٫ اًأحف ٙأح١٧٢ جٝنأفٜحز     ٜح٢ز س٠ِ  ظ٬٠َ ج٠ٝوحفٕ ٫ٖ  2004ٝل٢ر 
٦٢٧ٜأح   1997ٝلأ٢ر   ٧22ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝح٠ر جِٝفج٫ٙ فٟٙ  1997ٝل٢ر  21جِٝفج٫ٙ فٟٙ 

٧جٝس٫ وأ٧ز ٬ُٞأ٤    2015نفٜحز  ٝػ١٬ وؿ٧ف ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝفج٫ٙ ِٝحٟ 
٬َ جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر   جٝدف٠ٝح١ جِٝفج٫ٙ دحٱظ٠حٍ ٧جٝـ٪ نٜ  اًحفًج ٙح٬٢٧٢ًح س٠ِ  د٧٠ظد٤ ظ٠

جِٝفج٬ٙر ٧جٝـ٪ ظحء دسنف٬َ ٙح٫٢٧٢ ٬ي١٠ لٴ٠ر ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝوحفٕ ٠٧ح ٦ٝح ٠٧ح ٦٬ُٞح ٠أ١  
 .(1)اهيبدث ٖٚؿ ؤ٧فؿ ٫ٖ  (1رجٝسقج٠حز ٧ػ٧ٚ٘

"ؤ١ ٬سي١٠ ُٚؿ سإل٬ك ج٠ٝوفٕ جٱلٴ٫٠ ٢٧ٌح٤٠ جٝؿجؾ٫ٞ جٝسقج٠ًح د٠٠حفلر جٯ٠ُح  
٧ًُحء ٧٧ًٖٚح ٝو٬ْ ج٠ِٝح٠ٴز ج٠ٝوأف٬ٖر جٝسأ٫ ٳ    ج٠ٝوف٬ٖر ج٠ٝل٧٠ع د٦ح دؿ١٧ ٖحثؿذ ؤؾـًج

سسِحفى ٠َ ؤػٜحٟ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر ل٧جء ٫ٖ ٠ظح  ٙد٧  ج٧ٝؿجثَ ٧سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر 
 جٯؾف٨ ؤ٧ ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف".

 ( : 2ٚدا٤ )باملاد٠ 

حك جٝٗحثأؿذ  سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ٧ؤ٠ُح  جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف جٝٚحث٠ر ٩ُٞ ٬ٓف ؤل
٫ٖ ظ٬٠َ و٧ف٥ح ٧ؤنٜح٦ٝح ٧ٜـٝٛ س٬٧ًف ٧لأحث  ظأـخ جٯ٠أ٧ج  ٧ج٠ٝأؿؾفجز ٧س٬٠٢س٦أح      
دح٠ٝنحفٜر ٫ٖ جٳلسص٠حف ج٢٠ٝسط دإلح٬ٝخ ٧٧لحث  ٠وف٬ٖر ٳ سسِحفى ٠أَ ؤػٜأحٟ جٝنأف٬ِر    

 جٱلٴ٬٠ر ٧ٜـٝٛ ج٠ٝلح٠٥ر دحٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر.

٫٠ ٧ٖف٧ُأ٤ ٠٧ٜحسأخ ٯػٜأحٟ                    ٬٧ؾيَ سأفؾ٬ه ج٠ٝوأف٫ٖ ؤ٧ جٝد٢أٛ جٱلأٴ     
ٝلأ٢ر   ٧94ٙح١٧٢ ج٠ٝوأحفٕ جِٝفجٙأ٫    2004ٝل٢ر  56ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ فٟٙ 

2004. 

 ٚدا٤ بايفصٌ ايسابع   أعُاٍ املصازف اإلضال١َٝ :

٠٬حفك ج٠ٝوفٕ ٝػلحد٤ ؤ٧ ٝػلحخ ج٬ٔٝف ٫ٖ ؿجؾ  جِٝفج٘ ٧ؾحفظ٤ ظ٬٠أَ   5اهيبدث  
 ٠ٝوف٬ٖر جٱلٴ٬٠ر ٦٢٠٧ح :ؤ٧ظ٤ جٯ٢نًر ج

ؤ٠ُح  جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝنحف٬َ ٧جٯ٢نًر جٝسأ٫ ٳ سؾأحٕٝ جٝنأف٬ِر    أّاًل : 
 جٱلٴ٬٠ر.
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ادفجٟ ج٧ِٚٝؿ ٧جٳسٗح٬ٙحز ٠َ جٯٖفجؿ ٧جٝنفٜحز ٧ج٠ٝئللأحز جِٝح٠أر ؿجؾأ  جِٝأفج٘     ذبٌيًب : 
 ٧ؾحفظ٤ د٠ح ٳ ٬ؾحٕٝ ؤػٜحٟ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر.

سإل٬ك جٝنفٜحز ؤ٧ ج٠ٝلح٠٥ر ٦٬ٖح ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝظأحٳز ج٠ٜ٠ٝٞأر ٯ٧ظأ٤ ٢نأح٦ًح     ذبهذًب : 
٧ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ جٝنفٜحز جٝٚحث٠ر ـجز ج٢ٝنحً ٬ٓف ج٠ٝػفٟ نفًُح د٧٠جٖٚر جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ 
جِٝفج٫ٙ ٧د٠ح ٳ ٬ق٬ؿ ٩ُٞ ج٢ٝلدر جٝس٫ ٬ػؿؿ٥ح جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜأق٪ ٠أ١ فؤك ج٠ٝوأفٕ    

 ٧جػس٬حًحس٤.
٧ك ؤ٧٠ج  ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ج٠ٝظحق٣ ؿجؾ  جِٝفج٘ ٧ؾحفظ٤ دِأؿ  ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ فئراتؼًب : 

 جلسػوح  ٧٠جٖٚر جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ.
 ٖسغ جٝػلحدحز ٧ٙد٧  ج٧ٝؿجثَ.خبيسًب : 
س٠ٞٛ جٯ٧٠ج  ج٧ٚ٢٠ٝٝر ٬ٓ٧ف ج٧ٚ٢٠ٝٝر ٧د٦ِ٬ح ٧جلسص٠حف٥ح ٧سإظ٬ف٥ح ٧جلسثظحف٥ح د٠ح ٫ٖ سبدسًب : 

٠ٝلسإظفذ ٧اُؿجؿ٥ح ٝٞقفجُر ٧جٝو٢حُر ٧جٝل٬حػر ـٝٛ جلسوٴع جٯفجي٫ ج٧ٞ٠٠ٜٝر ؤ٧ ج
٧جٱلٜح١ دِؿ ٧٠جٖٚر جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧سٚ  ٬ٜٞ٠ر جِٝٚحفجز ػح  جٳ٢س٠أحء ٠أ١   

 جٝٔفى جٝـ٪ ج٢نٚز ١٠ ؤظ٤ٞ.
سإل٬ك ٠ػحٌٖ جلسص٠حف٬ر ٧و٢حؿ٬٘ جلسص٠حف٬ر ٧اوؿجف ل٢ؿجز ٠ٚحفير ٠نأسفٜر ؤ٧  سبتؼًب : 

 ٬ػؿؿ٣ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ.ل٢ؿجز ٠ٚحفير ٠ؾوور ٧ًٖٚح ٠ٝح 
ا٢نحء و٢حؿ٬٘ جٝسإ١٬٠ جٝسدحؿ٫ٝ ٝوحٝغ ج٠ٝوف٫ٖ ؤ٧ ج٠ٝسِأح١٬ٞ٠ ٠ِأ٤ ٖأ٫ ٠ؾسٞإٔ     ذبيًٌب : 

 ج٠ٝظحٳز.
ٙد٧  جٯ٧فج٘ جٝسظحف٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٝؾٗي٦ح ٧سػو٬  جٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝسفسدر ٦٬ُٞح ٱوأػحد٦ح  خبسؼًب : 

ي١٠ ٧ٖجثؿ ؤ٧ سؾحٕٝ ٧ؿَٖ ٧سػو٬  جٝو٧ٜٛ ٧ؤ٧ج٠ف ٧ؤـ٢٧حز جٝوفٕ ٠ح ٟٝ س١ٜ ٠س
 ؤػٜحٟ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر.

 سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  ٯٓفجى جٝسِح٠  دح٠ِٝٴز جٯظ٢د٬ر ٫ٖ ؤل٧ج٘ جٝوفٕ ج٭س٬ر.ػبشرًا : 

 ( :6ٚدا٤ )باملاد٠/

 ٬ػيف ٩ُٞ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جٝسِح٠  د٠ح ٫ٞ٬ : 
 جٝسِح٠  ٫ٖ جٝٗحثؿذ ج٠ٝوف٬ٖر ؤؾـج ٧ًُحء. -1

 ٧ ٠نف٧ٍ ٳ سد٤ِ٬ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر.جٳلسص٠حف ؤ٧ س٬٧٠  ؤ٪ لِٞر ؤ -2
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 س٬٧٠  ٬ٞ٠ُحز جٝل٠لفذ دح٠ٝنحف٬َ جِٝٚحف٬ر. -3

% ١٠ وح٫ٖ ؤ٧٠ج٤ٝ جٝؾحوأر  30سِؿ٪ ٠٬ٙر ج٠٠ٝسٜٞحز جٝصحدسر ج٠ِٝؿذ ٳلس٠ِح  ٢لدر  -4
جٯلحل٬ر ٧ٳ سسظح٧ق ٢لدر جلسص٠حفجس٤ ٫ٖ ج٠٠ٝسٜٞحز جٝصحدسر د٠أح ٖأ٫ ـٝأٛ ج٢ٝلأدر     

ٌٗس٤ جٳلسص٠حف٬ر ٧سٜأ١٧ جٝفٙحدأر ُٞأ٩ ؤ٠ُأح      % ١٠ ٠٬ٙر ٠ػ50ج٠ٝـ٧ٜفذ ؤُٴ٣ 
٠أ٦٢ٟ ٠أ١    2ؤُيأحء   5ج٠ٝوفٕ ١٠ ؾٴ  ٬٥ثر جٝفٙحدر جٝنف٬ُر ٧ج٠ٝس٢٧ٜر ٠أ١  

ؾدفجء دحٯ٠ُح  ج٠ِٝف٬ٖر ٧جٝٚح٬٢٧٢ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٧ٳ ٬ظأ٧ق   3جؾسوحه ج٤ٚٗٝ جٱلٴ٫٠ ٧
ؤ١ ٧٢٧ٜ٬ج ١٠ جٱؿجف١٬٬ ؤ٧ج٠ٝأ١٬ٌٗ٧ ٠٧أ١ ج٠ٝأؿفجء ٧ؤُيأحء ٠ظٞأك جٱؿجفذ ؤ٧      

 .(1ر صحٝصًح( ٠ٝ7لح١٬٠٥ دح٠ٝوفٕ ر٠حؿذ ج

 ٚٚزد بايفصٌ ايجأَ :

 سؾيَ ظ٬٠َ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ٯػٜحٟ ج٧ٚٝج١٬٢ ج٭س٬ر : 
  2004ٝل٢ر  56ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ. 

  2004ٝل٢ر  94ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٫ٙ. 

   2004ٝل٢ر  93ٙح١٧٢ ٠ٜحٖػر ٓل٬  جٯ٧٠ج. 

  ٟٙ1997 ٝل٢ر 21ٙح١٧٢ جٝنفٜحز ف. 

  ٟٙ1997ٝل٢ر  22ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝح٠ر ف. 

٧ٙؿ دْٞ ُؿؿ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝح٠ٞر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٝسأ٫ ؤوأؿفز ؤ٧ لأح٠٥ز    
( ٠وفًٖح الٴ٬٠ًح ٝٔح٬أر ُأحٟ   13دبوؿجف ؤ٧ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ دفج٠ط س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ر

2016 : ٫٥٧ 
 www.iRqiislamicb.com ج٠ٝوفٕ جِٝفج٫ٙ جٱلٴ٬٠ر ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٠٢ر   -1

 info@ILAF/islamic/Bank/com ٠وفٕ ا٬ٴٕ جٱلٴ٫٠   -2

 Baghdad@kurdistanib.com ٠وفٕ ٜفؿلسح١ جٝؿ٫ٝ٧ ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٠٢ر   -3

  ImbBaghad@yahoo.com ج٠ٝوفٕ ج٫٢ً٧ٝ جٱلٴ٫٠  -4

 www.dfdi/Bank.com ٠وفٕ ؿظٞر ٧جٝٗفجز ٝٞس٬٠٢ر ٧جٳلسص٠حف   -5

 Taawinbank@yahoo.com ٠وفٕ جٝسِح١٧ جٱ٫٠٬ٞٙ جٱلٴ٫٠ -6
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 www.bilad-bank.com جٝدٴؿ جٱلٴ٫٠ ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٧٠    ٠وفٕ -7

 www.CiHANbank.com ٠وفٕ ظ٦٬ح١ ٝٴلسص٠حف ٧جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠   -8

٠وفٕ جٝس٬٠٢ر جٝأؿ٫ٝ٧ ٝٴلأسص٠حف ٧جٝس٬٧٠أ      -9
 جٱلٴ٫٠  

www.idbIRq.com 

 www.adib.qui ٠وفٕ ؤد٧ ٌد٫ جٱلٴ٫٠ -10

  www.vakifbank.com جٝنفٜر ج٠ٝلح٠٥ر جٝسف٬ٜر  -ؿٙٗٞف -11

 MZf2009@mail.com د٢ٛ جٝدفٜر جٝسف٫ٜ جٝسيح٫٢٠ ٠ٞٝلح٠٥ر   -12

٠وفٕ ج٦٢ٝف١٬ جٱلٴ٫٠ ٧سإلك دٚح١٧٢ ؤًٞأ٘ ٬ُٞأ٤ ٙأح١٧٢ ٠وأف٫ٖ ج٦٢ٝأف١٬       -13
 .(1رجٱلٴ٫٠

٬ٞ٠أحف   50دفؤلأ٠ح  ٧ٙأؿف٣    ٧2012ٝٚؿ سإلك ٠وفٕ ج٦٢ٝف١٬ جٱلٴ٫٠ ٫ٖ ُحٟ  
ٝر جِٝح٠ر دحٝس٢ل٬٘ ٠َ ١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف ؤ٠ف٫ٜ٬( ٬ؿَٖ ١٠ ؾق٢٬ر جٝؿ٧ 45000000ؿ٧ٳف ُفج٫ٙ ر

 ٧قجفذ ج٠ٝح٬ٝر.

% ١٠ وح٫ٖ جٯفدحع جٝل٬٧٢ر ٝٔح٬ر ؤ١ ٬ودغ ٬٧10ػسٌٗ دفو٬ؿ جػس٬ح٫ً ٳ ٬ٚ  ١ُ  
جٝفو٬ؿ جٳػس٬ح٫ً ؾٕٗ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝأؿ٧ٍٖ ٬٧سٜأ١٧ ٠ظٞأك اؿجفذ روأفٕ ج٦٢ٝأف١٬      

ؤُيأحء ٠أ١ ـ٧٪ جٝؾدأفذ     4ؤُيحء دفثحلأر ٠أؿ٬ف ُأحٟ ج٠ٝوأفٕ      7جٱلٴ٫٠( ١٠ 
 ١٠2 ٬ٓأف ٢٠سلأد٫ ج٠ٝوأفٕ(     ١٠2 ٢٠سلد٫ ج٠ٝوفٕ ٧ ٦٢٬ِ٬2ٟ ج٧ٝق٬ف ر ٧جٳؾسوحه

 ُي٧ ١٠ ـ٧٪ جٝؾدفذ ٧جٳؾسوحه ٫ٖ جٳٙسوحؿ جٱلٴ٫٠ ٦٢٬ِ٬ٟ ج٧ٝق٬ف.

٠٬٧حفك ج٠ٝوفٕ ٝػلحد٤ ؤ٧ ٝػلحخ ٬ٓف٣ ٟ ؿجؾ  جِٝفج٘ ٧ؾحفظأر ظ٬٠أَ ؤ٧ظأ٤     
صأ  ج٬ٚٝأحٟ دإ٠ُأح     ج٢ٝنحً ج٠ٝوف٫ٖ ج٠ٝسِحفٕ ٦٬ُٞح ٧د٠ح ٳ ٬سِحفى ٠َ ؤػٜحٟ جٝنف٬ِر ٠

جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝنحف٬َ ٧جٯ٢نًر ١٠ ؾٴ  جٝس٬٧٠  دإل٧ٞخ رج٠ٝنأحفٜر ؤ٧  
ج٠ٝيحفدر ؤ٧ د٬َ ج٠ٝفجدػر( ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ جٝو٬ْ ٧جٝؾؿ٠حز جٝس٫ ٳ سِحفى ؤػٜأحٟ جٝنأف٬ِر   

 (.8جٱلٴ٬٠ر ر٠حؿذ 
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ؤٙ  ١٠ جٝسأ٫  ٧ٳ ٬ظ٧ق ٠ٞٝوفٕ س٬٧٠  ؤ٧ نفجء ؤ٧ د٬َ ؤ٧٠ج  ٯ٪ نؾه دنف٧ً  
٬ِفي٦ح ٝٞظ٧٦٠ف ؤ٧ دي٠ح٢حز ؤٙ  ١٠ جٝي٠ح٢حز جٝس٫ سػؿؿ٥ح ج٧ٞٝجثغ جٝس٬٠٬ٌ٢ر جٝوحؿفذ ١ُ 

 (.9جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ رج٠ٝحؿذ 
ؤُيحء ١٠ ـ٧٪ جٝؾدفذ ٧جٳؾسوحه ٫ٖ جٝٗٚأ٤   ٧4سس١٧ٜ ٬٥ثر جٝفٙحدر جٝنف٬ُر ١٠  

 ؤ٧ًٳ(. 11جٱلٴ٫٠ ٬٧ػؿؿ ج٢ٌٝحٟ جٝؿجؾ٫ٞ ًف٬ٚر جؾس٬حف٥ٟ رج٠ٝحؿذ 
٧سوؿف ج٬٦ٝثر ٙفجفجس٦ح ٧ًٖٚح ٠ٝدحؿة جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر جٯٜصأف ٠ٴث٠أر ؿ١٧ جٝس٬ٚأؿ     

 /صحٝصًح(.11د٠ـ٥خ ١٬ِ٠ رٟ
املعٛقات اي   ٛاد٘ عٌُ املصازف اإلضال١َٝ   ايعسام   إطاز دعِ املػـازٜع  

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :

٠ٞٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ    ١٠ ؾٴ  جلسِفجي٢ح ٠ٝقج٬ح ٧ؾوحثه جٝس٬٧٠أ  جٱلأٴ٫٠   
٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٯلح٬ٝخ ٧جٝو٬ْ جٝس٫ سسد٦ِح سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝوحفٕ ٝس٬٧٠  ٥أـج ج٢ٝأ٧ٍ ٠أ١    

٧ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝح٠ٞر  2015ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜـٝٛ ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝفج٘ ِٝحٟ 
ر ٫ٖ ٫ٖ جِٝفج٘ ٢ظؿ ؤ١ ٢٥حٛ دِى ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ سػؿؿ ١٠ ٠ُ  ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠

جِٝفج٘ ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر ٥ـج ج٧ِ٠ٝٙحز ٠نٜٞر رجٳػس٬ح٫ً جٝٚح٫٢٧٢( ػ٬أش ٬ظأخ ؤ١ ٬سِح٠أ     
جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٠َ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝد٧٢ٛ دًف٬ٚر ٠ؾسٞٗر ٠ُح ٬سِح٠  دأ٤ ج٠ٝوأحفٕ   
جٝسظحف٬ر جِٝفج٬ٙر جٯؾف٨ ػ٬ش ؤ١ ًد٬ِر جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٧جٯ٧٠ج  جٝسأ٫ س٠س٦ٜٞأح جٝد٢أ٧ٛ    

٬٠ر ٥ؿ٦ٖح جٯ٧  س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٱ٢سحظ٬ر ٧٠ٞٝج١ً جِٝفج٫ٙ ٠٠ح ٬لأح٥ٟ ٖأ٫ ؿ٠٧٠٬أر    جٱلٴ
ػفٜر جٳٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ جِٝفج٫ٙ اٳ ؤ١ ٠ٌِٟ ٧ٙج١٬٢ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝفٜق٬ر جِٝفد٬ر ٧د٠ح ٦٬ٖح جٝد٢أٛ  
ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ جػس٧ز ٩ُٞ ٠حؿذ ٫ٖ ٙح٦٢٧٢ح س٢ه ٩ُٞ ج٭س٫ رٳ ٬ظ٧ق ٯ٪ د٢ٛ ٠أفؾه  

٢ٗفؿًج ؤ٧ ٠نسفًٜح ٫ٖ سظحفذ جٝظ٠ٞر ؤ٧ جٝسظقثر ؤ٧ ٫ٖ جٳلأس٬فجؿ ٧جٝسوأؿ٬ف ؤ٧   ٤ٝ دإ١ ٠ِ٬  ٠
س٠ٞٛ ج٠ِٝؿجز ٧ج٭ٳز ٧جلسثظحف٥ح ٧اُحؿذ سإظ٬ف٥ح ٬ٔٞٝف ؤ٧ اؿجفذ ٧س٠ٞٛ جٝنأفٜحز ؤ٧ س٠ٞأٛ   

 (1رؤل٦ٟ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ اؿجفذ جٱوؿجفجز جٯ٬ٝ٧ر ١٠ جٯل٦ٟ ٧جٝل٢ؿجز ٧س٦ِأؿ س٬ًٔس٦أح ....جٝأؽ(   
٧٢٠٠ُر سنٜ  ظ٥٧ف ٠ِٝ  ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر  ٬ٜٖإٔ ٝٞد٢أ٧ٛ     ٥٧ـ٣ جٯ٠ُح  جٝ

جٱلٴ٬٠ر جلسؾؿجٟ و٬ْ ج٠ٝفجدػصر ٧جٳلسو٢حٍ ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ و٬ْ ٧ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلأٴ٫٠  
٧ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٳ ٬ظق ٝٞد٧٢ٛ ؤ٧ س٠ِأ  ٖأ٫ سظأحفذ جٝظ٠ٞأر ؤ٧ جٝسظقثأر      
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٠٠ح ٬نٜ  ُحثًٚح ٧جيػًح ؤ٠حٟ س٬ٌ٧ٕ ٧جلسؾؿجٟ ج٭ٳز ٧جٳلس٬فجؿ ٧جٝسوؿ٬ف ٧س٠ٞٛ جٝنفٜحز  
 ٧جًٝف٘ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ج٠ٝسحػر ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘.

١٠٧ ج٧ِٝجث٘ جٯؾف٨ جٝس٫ س٧جظ٤ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ جِٝأفج٘    
٫ٖ جِٝحو٠ر دٔؿجؿ ؤ٧ ٫ٖ  ٠ػؿ٧ؿ٬ر ج٢سنحف ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جٝظٔفج٬ٖر ٧سفٜق ؤٜصف ٖف٦ُ٧ح

ا٬ٟٞٙ ٜفؿلسح١ ٧٥٧ ؤ٠ف ٳ ٬ي١٠ ج٧ٝو٧  ا٩ٝ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   
د٬ٚر ج٠ٝػحٌٖحز دو٧فذ ظ٬ؿذ ٧ٳ ٬سي١٠ ٠سحدِر ٧انأفجٕ جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر ُٞأ٩ سٞأٛ      
ج٠ٝنف٧ُحز ؤ٧ اـج ٠ح ٢٠ُٞح ٙٞر ٠٧ػؿ٧ؿ٬ر ٖف٧ٍ سٞٛ ج٠ِٝحفٕ ٧ػحظر سٞٛ ج٠ٝوأحفٕ اٝأ٩   

جلر جٝظؿ٨٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝفجٓدر دحٝػو٧  ُٞأ٩ جٝس٬٧٠أ    ؿف
 .(1رجٝٴقٟ ٦ٝح ١ُ ًف٬٘ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جِٝح٠ٞر ٩ُٞ جٯفجي٫ جِٝفج٬ٙر

ٝـج ٢ف٨ ؤ١ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝأفج٘ ٠أ١ ٬ِأؿ     
ج٧ٝٙز جٝػحيف ؾحور اـج ٠أح ٢٠ُٞأح س٧ظأ٤ جٝؿ٧ٝأر     جٯٜصف ٠ٴث٠ر ٝس٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ 

جِٝفج٬ٙر دِؿ اوؿجف ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر ا٩ٝ ؿُٟ سٞٛ ج٠ٝوحفٕ ٧اوؿجف جٝسنأف٬ِحز  
جٝس٫ سٴثٟ ًد٬ِر ٠ُ  جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٧س٧ظ٤٬ ٦ٞ٠ُح ٧٠٢ ؿُٟ ٧س٬٧٠أ  ج٠ٝنأحف٬َ دٜحٖأر    

ف دِؿ ج٢ؾٗأحى ؤلأِحف جٝدسأف٧     ؤػظح٦٠ح ١٠ ؤظ  ج٧٦٢ٝى د٧جَٙ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ ج٠ٝسؿ٧٥
٠٧ح ٠٬ف د٤ جِٝفج٘ ١٠ ػحٝر جٝػفخ ٠َ جٱف٥حخ جٝس٫ جسلأِز دِأؿ ٬٢٧٬أ٧     ٦٢2015ح٬ر ُحٟ 

( ٰٝفجي٫ جِٝفج٬ٙر ٧جػسٴ  ٧ISISؿؾ٧  س٬ٌ٢ٟ ٠ح ٬ِفٕ دأ جٝؿ٧ٝر جٱلٴ٬٠ر رؿجُم  2014
ًحثٞر ؤصأفز  ٠ؿ١ ٜدف٨ ٠ص  ج٧٠ٝو  ٧جٯ٢دحف ػ٬ش ٜٕٞ سػف٬ف ج٠ٝؿ١ ٧جٯفجي٫ سٞٛ ٠دحْٝ 

٩ُٞ ٬ٞ٠ُر ؿُٟ ٧سػ٬٧  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ؤف٠ٓز جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙر ا٩ٝ جٳسظأح٣  
و٧خ س٬ٖ٧ف جٝؾؿ٠حز ٠٧فجٜق جٯ٧٬جء ٢ٞٝحقػ١٬ ٧ج٦٠ٝظف١٬ ١٠ ٢٠حً٘ جٝػفخ اٝأ٩ ٢٠أحً٘   
ؤٜصف ؤ٢٠ًح ؾحور اـج ٠ح ٢٠ُٞح جفسٗحٍ ُؿؿ ج٢ٝحقػ١٬ ٠ٚحف٢أر دب٠ٜح٬٢أحز جٝؿ٧ٝأر ج٠ٝؾووأر     

 .(2رٝظر ٠ص  ٥ٜـج ؤق٠حز٠ِٝح
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 اٌفصً اٌثاٌث
اٌغطاء اٌمانٌني ٌٍبنٌن يف متٌيً املشاريع اٌصغرية 

 ًاملتٌسطت يف مصر  
 

املبشــح األٍٚ : َاٖٝــ١ ايتُٜٛــٌ ٚأُٖٝتــ٘ َٚصــادزٙ ٚاملػــانٌ ايــ   ٛادــ٘ يٜٛــٌ  

 املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

 ٌ املػـسٚعات ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١       املطًب األٍٚ : َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ َٚصادز يٜٛـ

 َصس :

 َا١ٖٝ )ْػأ٠ ٚ طٛز(. -

 أ١ُٖٝ يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس. -

 َصادز يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس. -
ٌ اي   ٛاد٘ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس ٚاحلًٍٛ  ٞ : املػان املطًب ايجاْ

 املكرتس١ هلا :

 املعٛقات غة ايت١ًُٜٝٛ :املػهالت ٚ -

 اإلدسا١ٝ٥. -2ايتػسٜع١.                                    -1

 ايتطٜٛك١ٝ. -4ايف١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ.              -3

 َػهالت املـــــــــٛازد ايبػسٜـــــ١ ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ. -5

 املػهالت ٚاملعٛقات ايت١ًُٜٝٛ. -

هالت اي   ٛادـ٘ ٚدـٛد عُـٌ املػـسٚعات     احلًٍٛ املكرتس١ يًشد َٔ  أثة املػ -

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ.
املبشح ايجاْٞ : دٚز ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ ٚاإلضـال١َٝ   يٜٛـٌ املػـسٚعات ايصـػة٠     

 ٚاملتٛضط١   مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ :

ضـط١    املطًب األٍٚ : دٚز ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ   يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛ

 َصس ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا :

دٚز ايبٓــٛى املتدصصــ١   يٜٛــٌ املػــسٚعات ٚاإلطــاز ايكــاْْٛٞ هلــا   بٓــو       -

 ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ أمنٛذدًا.

ــس     - ــسٚعات ايصـــػة٠ ٚاملتٛضـــط١   َصـ دٚز ايبٓـــٛى ايتذازٜـــ١   يٜٛـــٌ املػـ

 )ايبٓو األًٖٞ أمنٛذدًا(.

 يبٓٛى ايتكًٝد١ٜ.اإلطاز ايكاْْٛٞ يع١ًُٝ ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ ا -
ٌ املػسٚعات   بٓو فٝصٌ  ٞ   يٜٛ ٞ : دٚز ايبٓٛى ذات ايطابع اإلضالَ املطًب ايجاْ

 اإلضالَٞ أمنٛذدًا :

 جتسب١ بٓو فٝصٌ اإلضالَٞ   ايتٌُٜٛ   َصس. -

 املػهالت اي   ٛاد٘ عًُ٘ : -

 املػهالت اخلازد١ٝ.-2املػهالت ايداخ١ًٝ.               -1
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 املبحث األًي
 ماىيت اٌتمٌيً ًأىميتو ًمصادره 
 ًاملشاوً اٌتي تٌاجو متٌيً املشاريع 

 اٌصغرية ًاملتٌسطت يف مصر 
 

 املطًب األٍٚ 

 َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ َٚصادز يٌٜٛ

 سٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس املػ

 ٛز(.ـأ٠ ٚ طـَا١ٖٝ )ْػ -         
 ػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصسأ١ُٖٝ يٌٜٛ امل -         
 ٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصسَصادز يٌٜٛ املػس -         

 

 املطًب ايجاْٞ 

 املػانٌ اي   ٛاد٘ املػازٜع 

   َصس ٚاحلًٍٛ املكرتس١ هلا  ايصػة٠ ٚاملتٛضط١
 املػانٌ اي   ٛاد٘ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١  -      

   َصس ٚاحلًٍٛ املكرتس١ هلا.         
 املػهالت ٚاملعٛقات غة ايت١ًُٜٝٛ : -      

 اإلدسا١ٝ٥. -2                         ايتػسٜع١.           -1

 ايتطٜٛك١ٝ. -4ايف١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ.              -3

 َػهالت املـــــــــٛازد ايبػسٜـــــ١ ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ. -5
 املػهالت ٚاملعٛقات ايت١ًُٜٝٛ. -      
 شد َٔ  أثة املػهالت اي   ٛاد٘ احلًٍٛ املكرتس١ يً -      

 تٛضط١ ٚدٛد عٌُ املػسٚعات ايصػة٠ ٚامل         

   مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ        
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املطٍب األًي : ماىيت ًأىميت ًمصادر متٌيً املشرًعاث اٌصغرية 
 ًاملتٌسطت يف مصر

 َا١ٖٝ يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠   َصس )ْػأ٠ ٚ طٛز( :

سِسدف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤلحلًح ٠٦٠ًح ٝس٬٠٢ر ٠ػحٌٖحز ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف  
جٳلسؾؿجٟ جٯ٠ص  ٝٲ٠ٜح٢حز ج٠ٝػ٬ٞر ج٠ٝس٧ٖفذ ٠ٜ٧ح ؤ٦٢ح سل٦ٟ ٫ٖ س٬ٖ٧ف  جِٝفد٬ر ٯ٦٢ح س١ٜ٠ ١٠

ٖفه ٠ُ  ٜص٬فذ ٧٥٧ ٠ح ٦٢ٜ٠٬ح ١٠ اندحٍ جٝػحظحز جٝيف٧ف٬ر ٯٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ ٧سفظَ دؿج٬ر 
ج٥س٠حٟ ٠وف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ سحف٬ؽ ج٠س٢حٍ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ُأ١  

ػ٬ش ٙففز جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر آ٢ـجٛ ؤ١ ٬ٚأ٧ٟ د٢أٛ    1922َ ُحٟ سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬
  اٳ ؤ١ جٝد٢ٛ ٟٝ ٬ػحٝٗأ٤  (1ر٠وف د٬ٞ٠ِر اٙفجى سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؤ٧٠ج  ؤُؿس٦ح ٦ٝـج جٝٔفى

ج٢ٝظحع دلدخ ج٧٬ٚٝؿ جٝس٫ ٧يِس٦ح جٝؿ٧ٝر ١٠ ؾٴ  سنف٬ِحس٦ح جٝس٫ ؤٖيز اٝأ٩ ٧يأَ ػأؿ    
ل٧٢جز دحٱيحٖر ا٩ٝ دِأى   ٬5سظح٧ق ؤٙو٩ ٝٞٚفى ٧٧يَ ػؿ ؤٙو٩ ٠ٝؿذ لؿج جٝٚفى ٳ 

جٝو٧ِدحز جٝس٫ سسِٞ٘ دِؿٟ س٧جٖف جٝي٠ح٢حز ٧ً٧  اظفجءجز وفٕ جٝٚفى ٢٧ٚه ؿفجلحز 
جٝظؿ٨٧ ٠ٞٝنف٧ُحز ج٠ٝسٚؿ٠ر ٧جٝفجٓدر دحٝػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٳلس٠فجف ؿ٠٧٠٬س٦أح ؤ٧  

 جٝسإل٬ك ٠نحف٬َ و٬ٔفذ ؤ٧ ٠س٧لًر ظؿ٬ؿذ.

٧جٝؾحه دحٝسفؾ٬ه ٝٞػ٠٧ٜر ج٠ٝوأف٬ر   131فٟٙ ٧دوؿ٧ف جٝٚح١٧٢  ٫ٖ٧1947 ُحٟ 
دب٢نحء جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ دحُسدحف٥ح نفٜر ٠لح٠٥ر ٠وف٬ر ٧دفؤل٠ح  ١٧٬ٞ٠ ٢٧وٕ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ 

  ٧ٜح١ ؤلحك ج٥س٠ح٤٠ س٬٧٠  جٝو٢حُر ٧ؿُٟ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖأر ٜٝأ١   (2ر٠وف٪
٧ٌأف٧ٕ ػأفخ ٖٞلأ١٬ً    جٌٝف٧ٕ ٧جٯق٠ر جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ ؤُٚدز جٝػفخ جِٝح٬٠ٝر جٝصح٬٢ر 

ؤؿز ا٩ٝ ُؿٟ ٬ٙحٟ جٝد٢ٛ دؿ٧ف ِٖح  ٫ٖ ٠ظح  س٬٧٠  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   1948
٠ٜس٬ًٗح دس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ دٚؿف ٜد٬ف ١٠ جٳثس٠ح١ ج٧٢٠٠ٝع ٬ٝدْٞ ٠ح ٙؿ٤٠ جٝد٢ٛ ٖأ٫ ُأحٟ   

                                                             

د العررال : صويررد نةرراط المررلاعات المرراًنة مررع التطبيررق علررو صررلاعات الاررزل واللسرريج مبلطقررة شررربا ناديررة زلمررد عبرر (1)
 .0997اخليمة الملاعية، رنالة دكتوراال، كلية اجقتماد والعلوع السيانية، جامعة القاهرة، 

 .71ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
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٫ % ١٠ اظ٠أحٝ 812ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ػوٞز ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٠ح ٢لدس٤  ٢720ػ٧  1956
 جٳثس٠ح١ ج٧٢٠٠ٝع.

ٜح٢ز ج٠ٝلح٠٥ر جٯ٩ٝ٧ ٝٞد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪ ٧جٝـ٪ ٬ِؿ ؤٙؿٟ ٧ؤُٚخ  ٫ٖ٧1965 ُحٟ 
ٟ ٧دفؤلأ٠ح  ٬ٞ٠أ١٧ ظ٬٢أ٤    ٬٢٧٬1898أ٧   25جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ج٠ٝوف٬ر ػ٬ش ؤ٢نأت ٖأ٫   

  ػ٬ش ؾوه جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ٠دحْٝ ٱٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر ٠أ١  (1رجلسف٫٢٬ٝ
فذ ٠٧س٧لًر جٯظ  ٧ٙؿ ُفٕ جٝد٢ٛ جٯو٫ٞ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝسأ٫ ٠٬ٜأ١    ؾٴ  ٙف٧ى ٙو٬

جٳلسٗحؿذ ١٠ ٥ـ٣ جٝٚف٧ى دإ٦٢ح : "سٞٛ ج٢٠ٝنأز جٝس٫ ٳ ٬ق٬ؿ فؤل٠ح٦ٝح جٝصحدز ٧جِٝح٠أ  ُأ١   
 ؾ٠لر آٳٕ ظ٤٬٢ ٠وف٪.

سٟ ؿ٠ط جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ ٠َ د٢ٛ جٱل٢ٜؿف٬ر ١٧ٜ٬ٝ د٠صحدر اؿجفذ ؾحور  ٫ٖ٧1971 ُحٟ 
٬ر ٧ٝػؿجز جٱ٢سحض جٝو٢ح٫ُ ٧جٝقفج٫ُ ٧جٝػف٫ٖ ٧ؤًٞ٘ ٩ُٞ ٥أـ٣ جٱؿجفذ  دح٬ٞ٠ِٝحز ج٠ٝوفٖ

 رظ٦حق س٬٠٢ر جٝػف١٬٬ٖ(.

وؿف ٙفجف ٧ق٬ف ج٠ٝح٬ٝر دسإل٬ك نفٜر ٠لأح٠٥ر ٠وأف٬ر ؤًٞأ٘     ٫ٖ٧1975 جِٝحٟ 
٦٬ُٞح جلٟ رجٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ( ٜبػؿ٨ نفٜحز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٧سٟ سِؿ٬  جلأٟ جٝد٢أٛ   

٢ح٬ُر( ٬ِٝؿ  جل٤٠ ٠فذ ؤؾأف٨ ٬ٝوأدغ رد٢أٛ جٝس٬٠٢أر جٝوأ٢ح٫ُ      ٬ٝودغ رد٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو
  ٧ؤ٢نثز ؿجؾ  ٥ـج جٝد٢ٛ ٠ح ؤًٞ٘ ٦٬ُٞح راؿجفذ جٝس٬٧٠أ   (2رج٠ٝوف٪( س٧ي٬ػًح ٬٧٦ٝر ٧ج٢س٠حث٤

 .٧1979اؿجفذ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ( ٧ـٝٛ ٫ٖ ُحٟ 

٫ٖ٧ جٝص٠ح٢٬٢حز ٠٧َ جٳسظح٣ جٝفل٫٠ ٝٞؿ٧ٝر ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف جِٝفد٬أر ٢ػأ٧      
جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ دؿؤز ٫ٖ ج٧٦ٌٝف ٖٜفذ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر ٧ـٝأٛ     ؾوؾور

٧٠ٝجظ٦ر ج٭صحف جٝلٞد٬ر ج٢ٝحسظر ١ُ ٬ٞ٠ُر جٝؾوؾور ٧دوٗر ُح٠ر ٠ح ٬سِٞ٘ ٦٢٠ح دؾوأ٧ه  
ج٠ِٝحٝر جٝقجثؿذ ٫ٖ نفٜحز جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٧ُؿٟ ٙؿفذ جًٝٚحٍ جٝؾحه ٩ُٞ جلس٬ِحخ ٥ـ٣ ج٠ِٝحٝأر  

٦ٝـ٣ ج٠ِٝحٝر دِؿ سلف٬ػ٦ح ٧ـٝٛ ١ُ ًف٬٘ ظ٦ر س٧ٟٚ د٠لحُؿذ ٥ئٳء  ٖدؿؤ جٝس٬ٜٗف ٫ٖ ا٬ظحؿ ػ 

                                                             

(1) http/www.nbe.com.eg/main.ASPX. 28.5.2016. 

هةرراع علررو عبررد اخلررالق رجررب : دور المررلدوق اججتمرراعي للتلميررة   صويررد المررلاعات المرراًنة   ممررر، رنررالة  (2)
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  ٧س٠صٞأز سٞأٛ جٝظ٦أر جٝفج٬ُأر سدأؿ      (1رج٠ِٝح  ٩ُٞ ا٢نحء ٠نف٧ُحز و٬ٔفذ ؤ٧ ٠س٧لًر
٧ج٦ٝؿٕ جٝفث٬ل٫ ٤ٝ اُحؿذ ٬٥ٜٞأر   1991رجٝي٧ِٕ جٳظس٠ح٬ُر ٝٞس٬٠٢ر( ٧جٝـ٪ سٟ سإل٬ل٤ ُحٟ 

٬س٧ٖف ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ ٫ٖ ٌ  ٠ح ؤػؿصسأ٤   (2رجٝلٞد٬ر ج٠ِٝحٝر ٧جٝسؾ٬ٕٗ ١٠ ج٭صحف جٳظس٠ح٬ُر
جٝؾوؾور ١٠ ٢ٚه ػحؿ ٫ٖ ٖفه ج٠ِٝ   ٢٠٧ـ ـٝٛ جٝػ١٬ سقج٬ؿ ج٥س٠حٟ جٝؿ٧ٝر دح٠ٝنف٧ُحز 
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دحُسدحف٥ح ؤ٥ٟ ؤؿ٧جز جٝسِؿ٪ ٝٮصحف جٝلٞد٬ر ٝدف٢ح٠ط جٱوٴع جٳٙسوأحؿ٪  

 ٧جٝس٬ٜٕ ج٬٦ٜٝ .

ٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠لأح٠٥س٦ح ٖأ٫ جٳٙسوأحؿ    ػ٬ش ٬ٟ ٬ٙحك ؿ٧ف ج٠ٝنف٧ُحز ج
 ج٠ٝوف٪ ١٠ ؾٴ  صٴصر ٠ِح٬٬ف فث٬ل٬ر ٫٥٧ :

 . ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٗٙ جٝسن٬ٔ 

 .ػوس٦ح ٫ٖ جِٝؿؿ ج٫ٜٞٝ ٢٠ٞٝنأز ٫ٖ جٳٙسوحؿ 

 .٠لح٠٥س٦ح ٫ٖ جٱ٢سحض 

ػ٬ش ٬دْٞ ُؿؿ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ر٠سيأ٢٠ر ج٠ٝنأف٧ُحز   
% ١٠ ُؿؿ ٠نحف٬َ جًٝٚأحٍ جٝؾأحه   ١٧٬ٞ٠99 ٠نف٧ٍ س٠ص   ٠215س٢ح٬٥ر جٝؤف( ؤٜصف ١٠ 

 .(3ر٬ٓف جٝقفج٫ُ

% ٠أ١ جٝسٜأ١٬٧   90% ١٠ ج٢ٝحسط ج٠ٝػ٫ٞ جٱظ٠ح٫ٝ ٧سًٔأ٫ ٢ػأ٧   ٧80سلح٥ٟ ٫ٖ 
ؤٕٝ ٠نأف٧ٍ ظؿ٬أؿ    39% ١٠ ٖفه ج٠ِٝ  ٬٧ؿؾ  ػ٧ج٫ٝ 75جٝفؤل٠ح٫ٝ ٧سلس٧ُخ ػ٧ج٫ٝ 

 ػ٬ق جٱ٢سحض ٜ  ُحٟ.

% ١٠ ٠٬ٙر جٱ٢سحض 13ٝو٬ٔفذ جٝو٢ح٬ُر د٢ػ٧ ١٠٧ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ سلح٥ٟ ج٠ٝنف٧ُحز ج
% ٠٠أح ٧٬يأغ   41% ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ د٢لدر 46جٝو٢ح٫ُ ٧ج٢٠ٝنأز ج٠ٝس٧لًر د٢لدر 

 .(4رجٯ٬٠٥ر جٜٝدف٨ ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ جٙسوحؿ ج٠ٝوف٪
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٧ٜـٝٛ صٞص٫ ٧ٙذ ج٠ِٝ  دحًٝٚحٍ جٝؾحه ٜٜ  ٧ػ٧ج٫ٝ صٴصر ؤفدحٍ ٧ٙذ ج٠ِٝ  دحًٝٚأحٍ  
٫ُ  ٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ ؤ٢لخ جِٝح٬ٝر جٝس٫ سدفق ؤ٬٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  جٝؾحه ٬ٓف جٝقفج

٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ ـٜف٢ح٥ح آ٢ًٗح اٳ ؤ١ ٖأ٫ ج٧ٝٙأز ٢ٗلأ٤ ٢ظأؿ ؤ١ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ       
٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف سِح٫٢ ١٠ ٧ٙذ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر جٝٴق٠ر د  ٧ُؿٟ ٜٗحءذ سٞٛ ج٧٠ٝجفؿ ٧جٝس٫ 

   ج٠ٝئصفذ ٫ٖ ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ جٳلس٠فجف ٧ج٧٠٢ٝ.سِسدف ؤػؿ ؤ٥ٟ جٯلدحخ ٧ج٧ِٝج٠

ٝـج س٦ؿٕ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝدفج٠ط جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٫ سٚؿ٦٠ح ج٠ٌ٢٠ٝأحز جٝؿ٬ٝ٧أر ٧ج٠ٝئللأحز    
جٝد٬ٜ٢ر ٬ٓ٧ف جٝد٬ٜ٢ر ٫ٖ ٠وف ا٩ٝ فَٖ ٠لس٨٧ ٬ِ٠نر جٝٗٚفجء ٧ؾٞ٘ جٝؿؾ  جٜٝح٫ٖ ٦ٝأٟ ٠أ١   

ف٧ُحز ا٢سحظ٬ر و٬ٔفذ ٠٧س٧لأًر  ؾٴ  س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى جٝو٬ٔفذ جٝس٫ س٦٢ٜ٠ٟ ١٠ ج٬ٚٝحٟ د٠ن
٧س٬ٖ٧ف جٝؾؿ٠حز جٯؾف٨ ٬ٓف جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝٴق٠ر ٝسإل٬ك ؤ٧ ٝؿ٠٧٠٬ر ؿ٧فذ جٱ٢سأحض ٖأ٫ سٞأٛ    

 ج٠ٝنحف٬َ.

 أ١ُٖٝ يٌٜٛ املػازٜع ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

٢ٌفًج ٬٠٥ٰٝر جٜٝد٬فذ جٝس٫ س٠ص٦ٞح ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ػأ١٬ جًٝٚأحٍ    
٠ٝوف٪ ػ٬ش س٠ص  ج٧٠ِٝؿ ج٬ٚٗٝف ٦ٝـج جٳٙسوحؿ ٯلدحخ ُؿ٬ؿذ ـٜف٢ح ٦٢٠ح لأحدًٚح  جٳٙسوحؿ٪ ج

٫ٖ جٝٗو  جٯ٧  ٧٧ظ٧خ جٳ٥س٠حٟ جٜٝد٬ف ١٠ ٙد  ج٠ٝنفٍ ج٠ٝوف٪ ٧ٜـٝٛ جٝظ٦حز جٝفلأ٬٠ر  
٬ٓ٧ف جٝفل٬٠ر جٝفجٓدر ٫ٖ ؿُٟ جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٧ج٧٦٢ٝى د٤ ١ُ ًف٬٘ ؿُٟ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ 

حٜ  ٧ج٧ِٝجث٘ جٝس٫ س٧جظ٤ ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧جٝس٫ سإؾـ ػ٬قًج ٜد٬أفًج  ١٠ ؾٴ  ج٬ٚٝحٟ دػ  ج٠ٝن
  ٧ؤ٥ٟ سٞأٛ  (1ر٫ٖ ظ٬٠َ ًٙحُحز جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٜحًٝٚحٍ جٝقفج٫ُ ٧جٝو٢ح٫ُ ٧جٝسظحف٪

ج٠ٝنٜٴز ٫٥ ج٠ٝنٜٞر جٝس٬ٞ٬٧٠ر ػ٬ش سِؿ ن٤ٜٞ س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٦ٝـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ٠وف 
ًح ػ٬ش ؤ٦٢ح ٳ سؾفض ١ُ ٦٢٧ٜح ؤػؿ ظ٧ج٢خ ٠نأٜٞر جٝس٬٧٠أ    ١٠ ؤ٥ٟ ج٠ٝنحٜ  ٧ؤٜصف٥ح اٝػحػ

٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ ج٫٠٧ٚٝ ٧ج٢ٝحسظر ١ُ ُؿٟ سفن٬ؿ س٧ظ٤٬ ج٠ٝؿؾفجز ا٩ٝ ظح٢خ ُؿٟ ٜٗح٬أر سٞأٛ   
ج٠ٝؿؾفجز ٝس٬ًٔر جٳػس٬حظحز جٝٴق٠ر ٝسإل٬ك ؤ٧ ؿ٠٧٠٬ر ؿ٧فذ ا٢سحض سٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٢٧ٌأفًج   

٬سفسخ ٤٬ُٞ ١٠ آصحف ٩ُٞ ػ٬حذ ج٠ٝنأف٧ٍ ـجسأ٤   ٝػلحل٬ر ٬٥ٜ  جٝس٬٧٠  ٫ٖ ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٠٧ح 
ٖب١ جٝسػ٬ٞ  ج٠ٝح٫ٝ ج٠ٝلس٠ف ٬ودغ ٠ًٞدًح يف٧ف٬ًح ٧جلسؾؿجٟ جًٝف٘ ٧جٯلح٬ٝخ ج٠ٝح٬ٝر جٝػؿ٬صأر  
١٠ ؾٴ  ٠ٚحف٢ر ؿ٧فذ ا٢سحض ج٠ٝنحف٬َ دِؿ ؿفجلر ظؿ٧ج٥ح جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ ٠فػٞر جٝسإل٬ك ٠٬ٖح 
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َ ٫ٖ جلسؾؿجٟ جٯ٧٠ج  ج٠ٝلسص٠فذ ٫ٖ ٥ـج جًٝٚأحٍ  د٦٢٬ح ١٠ ؤظ  ٠ِفٖر ٜٗحءذ اؿجفذ سٞٛ ج٠ٝنحف٬
 .(1رج٦٠ٟٝ ١٠ ًٙحُحز جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪

٧ؤ١ ٜٗإذ جلسؾؿجٟ فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ٬ِسدف ؤ٠فًج ؤلحل٬ًح ٖأ٫ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     
٧ج٠ٝس٧لًر دلدخ ٠ػؿ٧ؿ٬ر جٯ٧٠ج  ج٠ٝسحػر ٧٦ٌ٧ف ٠نٜٞر جٝل٧٬ٝر ٧سػؿ٬حس٦ح ٧جٝس٫ سِسدف ؤ٠فًج 

ًح ٫ٖ دٚحء ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ ُؿ٤٠ ٠٠ح ٬ؿَٖ دبؿجفذ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ا٩ٝ ػ٬٧٬ًح ٧ػح٠ٜ
جٝٞظ٧ء ا٩ٝ ًف٘ ؤؾف٨ ٝٴٙسفجى ١ُ ًف٬٘ جٝنفجء دحٯظ  ؤ٧ جٝس٬٧٠  دح٠ٝنحفٜر ؤ٧ جٝسإظ٬ف 
جٝس٫ٞ٬٧٠ ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧ٜـٝٛ جٝٞظ٧ء ا٩ٝ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٝٞس٬ٞٚ  ٠أ١  

ج٠حز ج٠ٝح٬ٝر جٝس٫ س٠ص٦ٞح ج٧ٗٝجثؿ جٝس٫ سٗفي٦ح جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٝسأ٫ سصٚأ  ٜح٥أ     ُخء جٳٝسق
ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سػؿ ١٠ سًِٞحس٦ٟ ٝس٬٧ًف ٧س٧لِر ٠ُأ  ج٠ٝنأف٧ٍ   
جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٝـج ٖب١ ٢٥حٝٛ صٴصر ظ٧ج٢خ ؤلحل٬ر ٬ظخ ٠فجُحس٦ح ٖأ٫ فلأٟ جٝل٬حلأر    

 فذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٧٠  ٫٥٧ :ج٠ٝح٬ٝر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔ
جٝٚؿفذ ٩ُٞ ؾٞ٘ ٢لخ ٠ح٬ٝر ٬ً٠٢ر ٬سٟ ١٠ ؾٴ٦ٝح جٝفٙحدر ٩ُٞ ٬٥ٜأ  جٝس٬٧٠أ  ٖأ٫     -1

 جٯظ  ج٬٧ًٝ .  

جُس٠حؿ جٝس٬٧٠  ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٩ُٞ جٝس٬٧٠أ  جٝأـجس٫ ؤ٧ ج٠ٝأؿؾفجز     -2
٥ح ٠أ١ ؤظأ    جٝنؾو٬ر ؤ٧ ػوه ج٠ٝٴٛ ج٧ِٝجثؿ ج٠ٝسد٬ٚر جٝس٫ ٬ظخ اُحؿذ جلأسص٠حف 

 س٬٧ًف ٧س٧لِر ؿ٧فذ ا٢سحض ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف.

جٝسف٬ٜق ٩ُٞ اؿجفذ فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ػ٬ش ؤ١ ٖن  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  -3
٬فسدً جفسدحًًح ٧ص٬ًٚح دٗن٦ٞح دبؿجفذ فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠أ  ٖأ٫ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧     

 .(2رج٠ٝس٧لً

ًر ٫ٖ ٠وف ١٠ ؾأٴ  اوأؿجف   ٧٧ظ٧ؿ جٳ٥س٠حٟ دس٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧ل
سنف٬ِحز ؾحور سلحُؿ ٠ُ  س٧ي٬غ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ جٝـ٪ س٠ِ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ سػز ظ٢حػ٬أ٤  

٧جٝأـ٪ ؤًٞأ٘ ٬ُٞأ٤     2004ٝل٢ر  ٧141جسيغ ـٝٛ جٳ٥س٠حٟ ١٠ ؾٴ  اوؿجف جٝٚح١٧٢ فٟٙ 
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  ٧جٝـ٪ ٠ُؿ ا٩ٝ سلأ٬٦  ا٢نأحء ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     (1ررٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ(
٧ج٠ٝس٧لًر ٧ػؿؿ ظ٦ر ٧جػؿذ ٝٲنفجٕ ٦٬ُٞح س١٧ٜ وحػدر جٳؾسوحه ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ٠٠صٞر 
٫ٖ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٧جٝـ٪ ٧ٚ٬ٟ ١٠ ؾٴ  ٧ػؿجس٤ دبظفجءجس٤ سلظ٬  ٧سفؾ٬ه سٞٛ 
ج٠ٝنف٧ُحز ٧سِف٦ٗ٬ح دٗفه جٳلسص٠حف ٠٧ؾحًف٥ح ٧اُؿجؿ ؿفجلحز جٝظأؿ٨٧ جٯ٬ٝ٧أر ٦٢ُأح    

٫ٖ ؤٖي  جٯ٠ح١ٜ ٧ؤػل١ ٠وحؿف جٝنفجء ٧سق٬٧ؿ٥ح دؿ٬ٝ  ٠دلً ٝٞلظٴز  ٧سٚؿ٬ٟ ج٠ٝن٧فذ ٦ٝح
ج٬٠ٜٝر ٧ج٠ٝػحلد٬ر ٧جٱفنحؿجز جٝٴق٠ر ٝٞسِح٠  ٠َ جٝظ٦حز جِٝح٠ر ٧سِف٦ٗ٬ح دح٠ِٝحفى ج٠ٝػ٬ٞر 
٧جٝؿ٬ٝ٧ر ٧ج٠ٝلحُؿذ ٩ُٞ جنسفج٠٦ٜح ٦٬ٖح ٠٧لحُؿس٦ح ٩ُٞ جٝػو٧  ٩ُٞ ج٠ِٝفٖر ٧جٝسًأ٧فجز  

ض ٧جٝسل٬٧٘ ٧ٜـٝٛ س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٦ٝح دًف٘ ٬٠لفذ ٠أ١ ؾأٴ    جٝس٬٢ٚر ٫ٖ ٠ظح٫ٝ جٱ٢سح
 .(2رجٝو٢ؿ٧٘ ٢ٗل٤ ؤ٧ ١٠ ؾٴ  و٢حؿ٬٘ جٝس٬٧٠  ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖحز ج٠ٝوف٬ر جٯؾف٨

جٝـ٪ ٢ظؿ ؤ١ ؤ٬٠٥ر جٝس٬٧٠  ٦ٝـج ج٧٢ٍٝ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ ٬إس٫ ١٠ ؾٴ  جٯ٬٠٥ر جٝس٫ س٠ص٦ٞح 
 سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ج٠ٝس٠صٞر ٫ٖ :

  ٛٞج٠ٝنحف٬َ ٧جلسؾؿج٦٠ح س٬٢ٚحز دل٬ًر سلح٥ٟ ٫ٖ ؾٞأ٘ ٖأفه ٠ِٞٝأ     ٜصحٖر ٠ُ  س
٧دحٝسح٫ٝ سؾ٬ٕٗ ٠نٜٞر جٝدًحٝر ج٠ٝسٗح٠ٙر ٫ٖ ٠وف ٧ؤ٪ جٝدٞؿج١ ج٢ٝح٬٠ر ٧دحٝسح٫ٝ سلأح٥ٟ  

 ٫ٖ سؾ٬ٕٗ ٠نٜٞر جٝٗٚف.

  ٘٠لح٠٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ د٢نف جٝو٢حُحز ظٔفج٬ًٖح ٧س٬٧٢َ جٱ٢سحض ٧دحٝسح٫ٝ سػ٬ٚ
 .(3ر٫ٖ ج٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ج٠ٝف٢٧ر ٧جٳلسٚفجء 

     ج٢سنحف جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝف٬إٔ ج٠ٝوأف٪ ٧ج٠ٝأؿ١
جٝو٬ٔفذ ٬لح٥ٟ دو٧فذ ا٬ظحد٬ر ٩ُٞ اُحؿذ س٧ق٬َ جٝؿؾ٧  ٫ٖٗ جِٝؿ٬ؿ ٠أ١ جٝسظأحفخ   
جٝس٬٧٠٢ر ٧٠٢٬ جٝظح٢خ جٝػيف٪ ٩ُٞ ػلحخ جٝظح٢خ ؤ٧ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ 

                                                             

د. أشر  زلمد دوايق : إشكالية صويد ادلؤنسات المراًنة وادلتونرطة   الردول العربيرة، مركرز صراحل عبرد ا  كامرد،  (1)
أغسررررطس  01ة وادلتلاهيررررة المررررار، القرررراهرة، جرررامع اتزهررررر، ادللتقررررو العلمرررري حررررول ادلةررررروعات ادلتونررررطة والمرررراًن 

 .5، ص2119
إنرران أمحررد زلمررد مرعرري : إدارة ادلةررروعات المرراًنة   ممررر، درانررة   دور المررلدوق اججتمرراعي للتلميررة، رنررالة  (2)

 .2110ماجستًن، كلية اجقتماد والعلوع السيانية، قسو ا دارة العامة، جامعة القاهرة، 
 .46ممدر نابق، ص أماين حسن يونف : (3)
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ؾ  ٝـج ٖب١ ؤ٬٠٥ر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧٧ظ٧خ س٦ٞ٬٧٠أح ٬لأح٥ٟ ٖأ٫    سؿ٧٥ف س٧ق٬َ جٝؿ
 .(1رسؾ٬ٕٗ ٠نٜٞر ُؿٟ س٧جق١ جٝؿؾ٧  ٥٧ظفذ ج٧٠ٝج١ً ١٠ جٝف٬ٕ ا٩ٝ ج٠ٝؿ٢٬ر

         ٯ١ جلسؾؿجٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧٠ٞٝجفؿ ج٠ٝػ٬ٞأر دوأ٧فذ ٧جيأػر
جٳٙسوأحؿ٬ر   ٖب١ ـٝٛ ٬لح٥ٟ ٫ٖ ؾٞ٘ جٝف٧جدً د١٬ سٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧دأ١٬ جًٝٚحُأحز   

جٯؾف٨ ٜحٝو٢حُر ٧جٝقفجُر ٧ًٙحٍ ج٢ٝٚ  ٧جٳسوحٳز ٬ٙ٧حٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  
دب٢سحض ٠ح سػسحظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ١٠ ًَٙ ٧ؤظقجء ٫ٖ ا٢سحظ٦ح ٬ؾٞ٘ سفجدًأًح ٖأ٫   
ؿ٧فذ ا٢سحض ٠ُ٧  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧جٜٝد٬فذ ٧ا٬ظحؿ و٢َ ٝٞسٜح٠  ٧جٝس٢لأ٬٘ ٠٬ٖأح   

 .(2رد٦٢٬ح

  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؤظ  ؾٞ٘ ج٦٠ٝحفجز ج٬٢ٗٝر ٧جٝٚؿفجز جٱؿجف٬ر ٧جٝس٬٢ٚأر   ؤ٬٠٥ر س٬٧٠
٫ٖ و٧ٕٗ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠٠ح ٧٬ٝؿ ٝؿ٢٬ح ًدٚر ١٠ ج٠ٝئ١٬ٞ٥ ٠ِٞٝأ  ٖأ٫   
ج٠ٝنحف٬َ جٜٝدف٨ ٧ج٠ٝئللحز جٱ٢سحظ٬ر جٝيؾ٠ر ٬ٙحلًح دح٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 

 ٦٠ٝحفجز.جٝس٫ سؿفد٧ج ٦٬ٖح ٩ُٞ سٞٛ جٝس٬٢ٚحز ٧ج

    جٳفسٗحٍ ٠لس٨٧ ا٢سحظ٬ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٖب٦٢أح لأح٠٥ز
٧دنٜ  ٜد٬ف ٫ٖ فَٖ ٠ِؿٳز ج٧٠٢ٝ جٳٙسوحؿ٪ ٧ؾو٧وًح ٫ٖ ُٴٙحز جٝسفجدً ٠٬ٖأح  
د٦٢٬ح ٧د١٬ ج٠ٝئللحز جٳٙسوحؿ٬ر جٯؾف٨ جِٝح٠ٞر ٫ٖ ًٙحُحز جٳٙسوأحؿ ج٠ٝوأف٪   

 ج٠ٝؾسٞٗر.

ْ يينً هٌب أ ً جِج أخر ً ٌٌظر ألُييج خيّيل اهيشبريغ اهضغيرث ّاهيخّسطج ّاهيخيذوج في ّي
 يب يوي :

 .سػف٬ف جٯ٧٠ج  ؤ٧ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝظ٠ؿذ ل٧جء ؿجؾ  ج٠ٝئللر ج٧٠٠ٝٝر ؤ٧ ؾحفظ٦ح 

    ج٠ٝلحُؿذ ٩ُٞ ا٢ظحق ٠نحف٬َ ٠ًِٞر ٧ؤؾف٨ ظؿ٬ؿذ ٧جٝؿؾ  ١٠ ؾٴ٦ٝح ٠٬ٜأ١ ق٬أحؿذ
 جٝؿؾ  ج٫٢ً٧ٝ  

                                                             

 .36إنان أمحد زلمد مرعي : ممدر نابق، ص (1)
أشررر  زلمررد دوابررق : إشرركالية صويررد ادلؤنسررات المرراًنة وادلتونررطة   الرردول العربيررة، مركررز صرراحل كامررد لالقتمرراد  (2)

 .2119ا نالمي، أغسطس 
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 ٬ٞر لف٬ِر ١٠ ؤظ  ؾف٧ض ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً  جلسؾؿجٟ جٝس٬٧٠  ٜػ  ٧٧ل
 .(1ر١٠ ػحٝر جِٝظق ا٩ٝ ؤ٧ جٝسِصف جٝـ٪ ٙؿ ٬و٬د٤ ظفجء ٢ٚه جٯ٧٠ج  ٧جٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر

   ٠لح٠٥ر جٝس٬٧٠  ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ فدً ج٬٦ٝثحز ٧ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝأر
 ٧جٝس٬٧٠  جٝؿ٫ٝ٧ دِي٦ح ددِى.

 ٠ٝنف٧ٍ ٧ػ٠ح٬س٤ ١٠ ؾًف جٱٖٴك ٧جٝسو٬ٗر ٫ٖ ٧٠جظ٦ر ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ جٝل٧٬ٝر ٫ٖ ج
 .(2رجٳٝسقج٠حز ج٠ٝسفسدر ٦٬ُٞح ٢ُؿ جلسػٚح٦ٙح

ٝـج ٬ظخ ُٞأ٩ اؿجفذ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لأً جٳ٥س٠أحٟ جٝدأحْٝ دٚأفجف                        
        جٝس٬٧٠  ٧جٝـ٪ ٬ِسدف ١٠ جٝٚفجفجز جٝفث٬ل٬ر ٧جٯلحل٬ر جٝسأ٫ ٬ظأخ جٳُس٢أحء د٦أح ٧د٬ٗ٬ٜأر      
٧٠٧ُؿ جسؾحـ٥ح ٯ٦٢ح ج٠ٝػؿؿ ٜٝٗحءذ ٠سؾـ٪ ٥ـج جٝٚفجف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ج٠ٝس٧لً ٠٧أ١  
ؾٴ  دػص٤ ١ُ ٠وحؿف جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٧جٝس٫ س٧جٖ٘ ًد٬ِأر ج٠ٝنأف٧ٍ ج٠ٝلأس٦ؿٕ دحؾس٬أحف     
جٯٖي  ٧جلسؾؿج٤٠ جلسؾؿج٠ًح ؤ٠صًٴ ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ ؤٜدف ُحثؿ دإٙ  سٜٞٗر ٧دؿ١٧ ٠ؾأحًف ٠أح   

٩ُٞ د٧ّٞ ؤ٥ؿجٕ ج٠ٝنف٧ٍ  ١٠٧ ؾٴ  ج٢ٌٝف ا٩ٝ ًفٕ ٧ؤلح٬ٝخ ٠٧وحؿف جٝس٬٧٠أ   ٬لحُؿ 
١٠ ظ٦ر ج٠ٝؿذ جٝس٫ ٬لسٔف٦ٙح ٠٧وؿف جٝػو٧  ٤٬ُٞ ٧جٝٗفى جٝـ٪ ٬لسؾؿٟ ١٠ ؤظٞأ٤ ـٝأٛ   

 .(3رجٝس٬٧٠ 

 َصادز يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :

٧لًر ا٩ٝ جٝس٬٧٠  ٫ٖ ٖسأفجز  ٳدؿ ١٠ جٱنحفذ ا٩ٝ ػحظر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس 
ػ٬حس٦ح دؿؤ ١٠ ٖسفذ سإل٬ك ج٠ٝنف٧ٍ ٧ج٢ًٴ٤ٙ  ٧ؤص٢حء س٬٧ًف٣ ٧س٬٠٢س٤ ٧سػؿ٬ص٤ ٧ٖأ٫ ٠فػٞأر   
جلسِؿجؿ ج٠ٝنف٧ٍ ا٩ٝ جٳ٢ًٴ٘ ٢ػ٧ جٯل٧ج٘ جٝسوؿ٬ف٬ر ٧ٜـٝٛ ػحظس٦ح اٝأ٩ جٝس٬٧٠أ  ٖأ٫    

سِأفى  ٠ظحٳز جٝدػش ٧جٝسؿف٬خ ٠٧سحدِر جٯل٧ج٘ ٠٧لح٬فذ سًأ٧فجز جٱ٢سأحض ٧ػأحٳز    
ج٠ٝنف٧ٍ ٯ٪ ؤػؿجش جلسص٢حث٬ر ٧سن٠  ٠وحؿف س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   

 ٠وف ٩ُٞ :

                                                             

              www.sfdegypt.org. 2106موقع الملدوق اججتماعي للتلمية، ممر  )1(

 .52أماين زلمد عامر : إدارة ادلةرعات الماًنة، ممدر نابق، ص (2)
 .99عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (3)

http://www.sfdegypt.org/
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 َصادز ايتٌُٜٛ ايرا ١ٝ )ايتٌُٜٛ ايداخًٞ( :-1

٬٧ٚوؿ دحٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ٠ظ٧٠ُر ج٧ٝلحث  جٝسػ٬ٞ٬٧ر جٝس٫ ؤ٢نإس٦ح ج٠ٝئللر دِٗ  ٢نح٦ًح  
 .(1ر٦ٖح ٠ٝؿ٨ ٬٧ًٞر ٧دو٧فذ ؿجث٠رجِٝحؿ٪ ؤ٧ جٳلسٔٴ٫ٝ ٧جٝس٫ سد٩ٚ سػز سوف

٧٥٧ ؤػؿ ؤ٠٢حً جٝس٬٧٠  ٬٧لسؾؿٟ سفجٜٟ ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝسإ٬٢ر ١٠ جٯفدحع جٝسأ٫ ػ٦ٚٚأح    
ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٖٞٝحء جٳٝسقج٠حز ج٠ٝح٬ٝر ٧سؾسٕٞ ٙؿفذ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ جٳُس٠حؿ ُٞأ٩ ٥أـج ج٠ٝوأؿف    

فسدً ؤلحلأًح دٚأؿفذ   ٝس٬٧٠  جػس٬حظحس٦ح ٬٧فظَ ـٝٛ ا٩ٝ ؤ١ س٧ل٬َ ا٠ٜح٬٢ر جٝس٬٧٠  جٝأـجس٫ ٬أ  
ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ ئً سٜح٬ٕٝ جٱ٢سحض ١٠ ظ٦ر ٧فَٖ ؤلِحف ٢٠سظحس٤ جٯ٠ف جٝـ٪ ٬ل٠غ دق٬أحؿذ  
جٯفدحع ١٠ ظ٦ر ؤؾف٨ ١٠٧ ؤ٥ٟ ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر    

% ١٠ 35-25يِٕ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ػ٬ش ٳ ٬سظح٧ق فؤك ج٠ٝح٫ٝ جٝـجس٫ ٠ح ٢لدس٤ 
ػحظر جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٫ٖ ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ِ٬٧ؿ ـٝأٛ ٝيإِٔ جٱؿؾأحفجز    جٝ

جٝنؾو٬ر ٧ُؿٟ ٜٗح٬س٦ح ٧ٖٞٝحء دحٝػحظحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٠٧صح  ـٝٛ ؤ١ جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ٝأٟ ٬سظأح٧ق   
د٢لدر ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ جِٝح٠ٞر ٧ج٠ِٝس٠ؿذ ٩ُٞ ٥ـج ج٠٢ًٝ ؤ٧ ج٠ٝوؿف جٝس٠أ٫ٞ٬٧ ٖأ٫ ٖف٢لأح    

% ٫ٖ ٠ٚحد  جفسٗحٍ ٢لدر جُس٠حؿ دِى ج٠ٝنحف٬َ جٜٝدف٨ ٩ُٞ ٥أـج  ٠23ِؿ   ٦٢1997ح٬ر ُحٟ 
 .(2ر%42ج٠٢ًٝ د٢لدر 

٧ٳ لؿجؿ جٝػحظر ا٩ٝ ج٠ٝح  ٫ٖ ج٠ٝفػٞر جٯ٩ٝ٧ ١٠ ج٢ًأٴ٘ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧     
ج٠ٝس٧لً ٧ـٝٛ ٝس٬٧٠  جٝس٧ًف ج٧٠٢ٝ ٧ٳٖسٚحف ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ا٩ٝ جٝنأ٦فذ ؤ٧ جٝصٚأر   

ػو٧  ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٯ٢نًس٦ح ٖب٦٢ح سيًف ا٩ٝ جٝٞظأ٧ء اٝأ٩ جٝٗأف٧ى    ج٧ًٞ٠ٝد١٬ ٝٞ
 جٝد٬ٜ٢ر ـجز ج٠ٝؾحًف ٧لٕٚ ج٧ٗٝجثؿ ج٠ٝفسِٗر ٝس٬ًٔر ٢نحًحس٦ح.

٬٧ؿؾ  ١٠ ي١٠ ٠وحؿف جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وأف   
جٝسأ٫ سٜأ١٧ ُأحؿذ    ج٠ٝؿؾفجز جٝنؾو٬ر ٧ٜـٝٛ جٝٚف٧ى ج٠ٝػؿ٧ؿذ ١٠ جٯٙحفخ ٧جٯوؿٙحء ٧

ٝٗسفجز ٙو٬فذ ٧د٬٠ٜحز ٠ػؿ٧ؿذ ٧دؿ١٧ ٧ٖجثؿ  ٧ٝٚؿ دٞٔز ٢لدر ج٢٠ٝنأز جٝس٫ س٧٠  ٫ٖ ٠وأف  

                                                             

 .98راب  خوين ورقية حساين : ممدر نابق، ص (1)
، 0998اًنة، القرررراهرة، برررردون ناشرررررر، عبررررد احلميررررد ممررررطفو أبررررو نرررراعو، فررررروزي مرررردكور : إدارة ادلةررررروعات المرررر (2)

 .242ص
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  ٠٧أ١ ؤ٥أٟ   (1ر١٠ اظ٠ح٫ٝ ج٢٠ٝنأز ٫ٖ دِى ج٠ٝػحٌٖأحز  9511د٦ـج جٯل٧ٞخ ؤ٧ ج٠ٝوؿف 
 :(2رؤلدحخ ؤػظحٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١ُ جٳٙسفجى ٧جٝٞظ٧ء ا٩ٝ جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ٠ح ٫ٞ٬

  ٕ١٠ ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ لؿجؿ جٝٚف٧ى.جٝؾ٧ 

 .ُؿٟ جٱ٠ٝأحٟ د٧ٚجُأؿ جٳٙسفجى جٝد٬ٜ٢أر 

 .ُؿٟ ٧ظ٧ؿ جٝي٠ح٢حز جٝس٫ سسًٞد٦ح ٤٬ُٞ جٳٙسفجى 

 .ُؿٟ جٝفٓدأر دحٝسِح٠أ  دحٝٗأحثأأأأؿذ 

 .ُؿٟ ػحظر دِى ج٠ٝنحف٬َ ا٩ٝ جٳٙسفجى 

 .جفسٗحٍ سٜح٬ٕٝ ٬ٞ٠ُأأر جٳٙأأأسفجى 

 ٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ١٠ جٝد٧٢ٛ.ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖسفجز جٝل٠حع ٫ٖ ؤٓٞخ ج 

     ٧ً  ٖسفذ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى ج٧ًٞ٠ٝخ ٯٓفجى س٬ٖ٧ف جٝلأ٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬أر جٝسأ٫
 ٬ػسحظ٦ح ج٠ٝنف٧ٍ.

 َصادز ايتٌُٜٛ اخلازدٞ ٚ ػٌُ : -2

 ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ يًُػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس :-أ

٫ٖ ؿُأٟ ؤٓٞأخ ؿ٧    ٬٠٥ٰٝر جٝدحٝٔر جٝس٫ سسلٟ د٦ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  
جِٝحٟٝ ٦ٌف جٳ٥س٠حٟ ١٠ ٙد  ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝؿ٬ٝ٧ر ٧جٝدفج٠ط جِٝح٬٠ٝر ١ُ ًف٬أ٘ سٚأؿ٬ٟ جٝس٬٧٠أ     
جٝٴقٟ ٧جٝؿُٟ جٝـ٪ سػسحظ٤ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؤظ  سإلأ٬ك ؤ٧ سًأ٬٧ف ؤ٧ ٧٠جٜدأر جٝسًأ٧ف     

٦أح سٞأٛ   جٝػحو  ٫ٖ ا٢سحض سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧سٚؿ٬ٟ جٝسؿف٬خ ٧جٜسلحخ ج٦٠ٝحفذ جٝس٬٢ٚر جٝس٫ ٬ػسحظ
 ج٠ٝنحف٬َ ٧٦٢ٞٝى د٧ج٦ِٙح جٱ٢سحظ٫ ٧جٝسل٫ٚ٬٧.

٫ٖ٧ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٦ٌف ٧جيػًح جٝؿ٧ف جٝـ٪ سِٞد٤ ُأؿذ ٠ٌ٢٠أحز ؿ٬ٝ٧أر     
٧ا٬٠٬ٞٙر ٫ٖ ٠ظح  ؿُٟ ٧س٬٧ًف ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  جٝأٴقٟ  

 جٝؿ٬ٝ٧ر جٝؿج٠ُر ٠ح ٫ٞ٬ :ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٙحث٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٧جٝدفج٠ط 

                                                             

حلرران أنرررامة حسررن : مةررراكد صويررد ادلةرررروعات المرراًنة وأنررراليب عالجهررا برررالتطبيق علررو زلاف،رررة بررين نرررويف،  (1)
 .75، ص2113رنالة ماجستًن، كلية التجارة بين نويف، 

 .017، ص0997ديسمرب،  اجلهاز ادلركزي للتعبئة العامة وا حماء، اث الملاعات احلرفية الماًنة، (2)
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 ( :USAIايٛناي١ األَسٜه١ٝ يًت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ )-1

ٝٚؿ س٢٠ٜٞح ٫ٖ جٝٗو  جٝلحد٘ ١ُ سحف٬ؽ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝر ٧ؤ٢نأإس٦ح ٠أ١ ٙدأ  جٝأفث٬ك      
٧جٝؿ٧ف جٝـ٪ س٧ٟٚ دأ٤ ٖأ٫ س٬٧٠أ  ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ       1961جٯ٠ف٫ٜ٬ ظ٧٪ ٬ٜؿ٪ ُحٟ 

ٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧جًٝف٘ جٝس٫ سسد٦ِح ٥أـ٣ ج٧ٜٝحٝأر   ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ؿ٧  جِٝحٟٝ ٧ؾحور ج
٫ٖ جٝس٬٧٠  ١٠٧ د١٬ جٝؿ٧  جٝس٫ ٙح٠ز ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر دسٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ٦ٝح ٫٥ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف  

 .(1رجِٝفد٬ر ايحٖر ا٩ٝ جٜٝص٬ف ١٠ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧ؤٓٞخ جٝؿ٧  جِٝفد٫

ج٠ٝوأف٬ر ٝق٬أحؿذ   ٬٧إس٫ ـٝٛ جٝؿُٟ ١٠ ؾٴ  جٝسِحٙؿجز ٠َ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر جٝد٧٢ٛ  
ٖفه ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ج٧ًٞ٠ٝدر ٝٞس٬٧٠أ  ٧ٜأـٝٛ ا٢نأحء    
ج٧ٝػؿجز جٝؾحور دبٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دحٝسِح١٧ ٠َ ج٠ٝئللأحز ٬ٓأف جٝػ٬٠٧ٜأر    

(NGO)     ٘٧ظ٬ِ٠حز فظح  جٯ٠ُح  ٠ص  رظ٬ِ٠ر فظح  جٯ٠ُح  ٖأ٫ جٱلأ٢ٜؿف٬ر( ٧وأ٢حؿ٬
٧جٝس٫ ل٢سػؿش ٧د١٬ ؿ٧ف٥ح ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝس٬٠٢ر ٧ٜـٝٛ جٝد٧٢ٛ 

 ٠وف ٫ٖ ج٠ٝدػش جٝٚحؿٟ.

 : (CIDA)ايٛناي١ ايهٓد١ٜ يًت١ُٝٓ ايدٚي١ٝ -2

سإللز ج٧ٜٝحٝر ج٢ٜٝؿ٬ر ٝٞس٬٠٢ر جٝؿ٬ٝ٧ر ٧ـٝٛ ٱؿجفذ جٝظقء جٯٜدف ٠أ١   ٫ٖ1968 ُحٟ  
٫٥٧ ٧ٜحٝر فجثؿذ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝلحُؿجز ( ODAج٠ٝلحُؿجز جٱ٠٢حث٬ر جٝفل٬٠ر ٫ٖ ٢ٜؿج ردف٢ح٠ط 

جٱ٠٢حث٬ر ج٦ٝحؿٖر ا٩ٝ اؿجفذ ج٧٠ٝجفؿ دنٜ  ٬٠٠ق ٧ٞٝو٧  اٝأ٩ س٬٠٢أر جٙسوأحؿ٬ر ٧جظس٠ح٬ُأر     
٠لسؿج٠ر ٠٧لحُؿذ جٯنؾحه جٝـ١٬ ٬ِح١٧٢ ١٠ جٝٗٚف ٫ٖ ؤٓٞخ جٝأؿ٧  ج٢ٝح٬٠أر ُأ١ ًف٬أ٘     

ؿؾ  ؤ٩ُٞ ٰٖٝفجؿ ج٧ٝو٧  ا٩ٝ جٙسوحؿ ٠س٢ح٫٠ ٧ؤٜصف ؿ٢٬ح٬ٜ٬٠ر ٧ٙحؿف ٩ُٞ ؾٞ٘ ٖفه ٠ُ  ٧
٠٠ح ٧٬ٖف ٝٞػ٠٧ٜحز ج٠ٝق٬ؿ ١٠ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر ٝسٚؿ٬ٟ ؤٖي  جٝؾؿ٠حز ٖأ٫ جٝظ٠أح  جٝوأػ٫    

 ٧جٝس٫٠٬ِٞ ٬ٓ٧ف٥ح.

                                                             

(1) United state international Trade commission "Small and Medium Sized enter 

Dries : Over View of Participation in U.S. exports Washington D.C. Jun 2014, 

P.9. 
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٧ٝٚؿ فٜقز ج٧ٜٝحٝر ج٢ٜٝؿ٬ر ٫ٖ ؿ٦٠ُح ٠٧لحُؿس٦ح ٝٞؿ٧  ج٢ٝح٬٠أر ُأ١ ًف٬أ٘ ؿُأٟ      
٥أـ٣ ج٧ٜٝحٝأر    ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٳل٠٬ح جٝس٫ س٧ٟٚ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ اؿجفس٦أح  ٧سٚأؿٟ  

 :(1رجٝؾؿ٠حز ج٠ٝح٬ٝر ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ 
    سٚؿ٬ٟ ج٢٠ٝغ ١٠ ؾٴ  اٙح٠ر و٢حؿ٬٘ ؿُٟ ج٠ٝفؤذ ٧جٝـ٪ ٬لحُؿ ٩ُٞ ؾٞ٘ ٖفه ٠ُأ

٠ٞٝفؤذ ـجز جٝؿؾ  ج٠ٝػؿ٧ؿ ١٠ ؾٴ  ٠لحُؿس٦ح ٩ُٞ ا٢نحء ٠نف٧ٍ و٬ٔف ؤ٧ ٠س٧لً 
 ٬ؿف ٦٬ُٞح ؤفدحػًح ٧س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٝـٝٛ ج٠ٝنف٧ٍ.

 .س٬ٖ٧ف جٳثس٠ح١ جٝـ٪ سػسحظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر 

 .اُؿجؿ دفج٠ط ؿُٟ ٧س٬٧ًف ل٬حلحز جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر 

      س٬ٖ٧ف ؾ٧ًً جثس٠ح١ ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؾٴ  جٝسِحٙأؿ ٠أَ ج٠ٝئللأحز جٝد٬ٜ٢أر
٠ٜح٬٢أر ج٧ٝوأ٧  اٝأ٩    ٠ٌ٢٠٧حز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝؿ٫٢ دٴ ٧لًحء ٠ح١٬٬ٝ ١٠ ؤظ  ق٬حؿذ ا

 جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٧ي٠ح١ ؿ٠٧٠٬ر ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ؤ٧ ج٠ٝس٧لًر.

 : (Eu)بسْاَر االحتاد األٚزٚبٞ -3

دِؿ سإل٬ك جٝل٧٘ جٯ٧فد٬ر ج٠ٝنسفٜر ٫ٖ ؤُٚحخ جٝػفخ جِٝح٬٠ٝر جٝصح٬٢ر ٧جٝس٫ ٜح٢أز   
جٯ٧ف٧د٬ر ٦ٌأف جٳسػأحؿ    ؤ٩ٝ٧ جٝؾ٧ًجز ٝسِق٬ق جٝسِح١٧ ٧جٝسٜح٠  جٳٙسوحؿ٪ د١٬ ؿ٧  جٝٚحفذ

جٯ٧ف٧د٫ ٧ٜٚذ جٙسوحؿ٬ر ٖحُٞر ٧ٜد٬فذ ػ٬ش ٠٬ص  نفجٜر جٙسوحؿ٬ر ٧ل٬حل٬ر ٖفؿ٬ر ػ٬ش ٬يٟ 
ؿ٧ٝر ٠ِ٬٧  ي١٠ ل٬حلحز جٙسوحؿ٬ر ٖحُٞر ١٠ ؾٴ  ج٧ٗ٠ٝي٬ر جٯ٧ف٧د٬ر ٧جٝسأ٫ سِسدأف    27

ح ٧ٜأـٝٛ  ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ؤ٧ف٧دح ٧جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ١٠ ؤ٬٧ٝ٧حز ٦ٞ٠ُأ 
سػل١٬ د٬ثر ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٝـٝٛ ٧ٚ٬ٟ دسٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ١٠ ؾٴ  س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ دحُسدحف٣ 
ؤ٥ٟ ٠سًٞدحز ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜـٝٛ س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  دو٬ٔر رج٠ٝأ٢غ ٧جٝٚأف٧ى ج٬٠ٝلأفذ    

س٬٧٠  ٧جٝي٠ح٢حز ٧ٜـٝٛ ٧ٚ٬ٟ جٳسػحؿ جٯ٧ف٧د٫ دسٚل٬ٟ جٝس٬٧٠  جٝـ٪ ٬ٚؿ٤٠ ا٩ٝ ٖثس١٬ ؤ٠٦ٝ٧ح جٝ
ج٠ٝدحنف ١ُ ًف٬٘ ج٢٠ٝغ ٧ٜـٝٛ جٝس٬٧٠  ٬ٓف ج٠ٝدحنف ١ُ ًف٬٘ ج٧ٝلًحء ج٠ٝح١٬٬ٝ ج٠ٝػ٬ٞأ١٬  

  ٧ٜـٝٛ سؾو٬ه دفج٠ط س٬ٞ٬٧٠ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٠ٞٝأقجف١٬ُ  (2ر٧جٝد٧٢ٛ ٫ٖ سٞٛ جٝؿ٧ 

                                                             

 .48نادية زلمد عبد العال : رنالة ماجستًن، ممدر نابق، ص (1)
: إدارة المرررررلاعات وادلةرررررروعات المررررراًنة ومررررردخد تطبيقررررري معاصرررررر، دار ادلعرررررار ، إنررررركلدرية، أنررررن علرررررو عمرررررر  (2)

 .39، ص2101
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٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٫ٖ جٝو٢حُحز ج٠ٝؾسٞٗر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧د٬ٚر جٝأؿ٧  ج٢ٝح٬٠أر   
 .(1رجٯؾف٨

 : (Italian Cooperation)١٦ٖٝ ايتعإٚ اإلٜطايٞ -4

ؤ٢نإز ٬٥ثر جٝسِح١٧ جٱ٬ًح٫ٝ ٬ٜٔف٥ح ١٠ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝؿ٬ٝ٧ر جٱ٠٢حث٬ر ٧ٜح١ ج٦ٝؿٕ ٦٢٠ح  
  (2رسٚؿ٬ٟ ٠لحُؿجز ؾحفظ٬ر ٠ٝلحُؿذ جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُأر 

جٝؾحه ٫ٖ سٞٛ جٝؿ٧  دحُسدحف سنظ٬َ جًٝٚحٍ جٝؾأحه   ٧فٜقز ٥ـ٣ ج٬٦ٝثر ٩ُٞ ٠لح٢ؿذ جًٝٚحٍ
٣٧٠٢٧ ُح٠ًٴ ؤلحل٬ًح ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧دحٝسح٫ٝ ج٥س٠ز ٥ـ٣ ج٬٦ٝثر دؿُٟ 
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ح٬ًٝح ٬٢ٖ٧ًح ٧دًف٘ ُؿ٬ؿذ ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح سٚأؿ٬ٟ ج٢٧ِ٠ٝأر   

٫ دحٳسٗح٘ ٠َ جٯظ٦قذ ج٠ٝوف٬ٖر رجٝد٧٢ٛ( ٫ٖ جٝؿ٧ٝر جٝس٫ ج٠ٝح٬ٝر ١٠ ؾٴ  ٧يَ دف٢ح٠ط جثس٠ح٢
٬فجؿ ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٦٬ٖح ٧ٙؿ ١٧ٜ٬ جٝٔفى ٫ٖ دِى جٯػ٬ح١ نأفجء  
ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ١٠ جٝل٧٘ جٱ٬ًح٬ٝر ٧سق٬٧ؿ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ د٦ح ٝٔأفى جٱ٢سأحض جٝوأ٢ح٫ُ    

٬ُٞأ٤ جٝوأ٢ؿ٧٘ جٝظ٠أح٫ُ ٝٞيأ٠ح١     جٝقفج٫ُ ٫ٖ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜـٝٛ ا٢نحء ٠أح ٬ًٞأ٘   
(Collective Credit guarantee funds)   ٧جٝـ٪ ٬ل٩ِ ٯٓفجى سٚؿ٬ٟ ي٠ح٢حز س٬ٞ٬٠ٜأر

٠ٞٝٚفي١٬ ١٠ ؤظ  جلس٠ٜح  جٝي٠ح٢حز جٜٝح٬ٖأر ٝٞػوأ٧  ُٞأ٩ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٯٓفجى جٝسإل٬ك ؤ٧ ؿ٠٧٠٬ر ؿ٧فذ ا٢سحض سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ.

 : (African Development Bank (ADB))بٓو األفسٜكٞ يًت١ُٝٓ اي-5

٢٬٧أس٦ط ٢ٗأك جٯلأ٧ٞخ ٧جٝفلأحٝر جٝسأ٫ ٬سد٢ح٥أح                      1964ؤ٢نت ٥ـج جٝد٢ٛ ٫ٖ ُحٟ  
جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ١٠ ؾٴ  ٠لحُؿذ جٝٗٚفجء ٠٧ػح٧ٝر سنأظ٬َ جٝس٬٠٢أر ج٠ٝلأسؿج٠ر اٳ ؤ١ جًٝأحدَ     

د٢ٛ جٯٖف٫ٚ٬ ػ٬ش ٠ِ٬  ٥ـج جٝد٢ٛ ٩ُٞ ٠لأس٨٧ ٙأحفذ   جٱ٬٠٬ٞٙر ؤ٧ جٝٚحف٪ ٬ٔٞخ ٩ُٞ ٠ُ  جٝ
  ٢٠٬٧غ جٝٚف٧ى ٧دِى ؤنٜح  ج٢٧ِ٠ٝحز ج٠ٝح٬ٝر جٯؾأف٨ اٝأ٩ ج٠ٝنأف٧ُحز    (3رؤٖف٬ٚ٬ح ًٖٚ

جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٜحٖر ؤ٢ػحء جٝٚحفذ جٯٖف٬ٚ٬ر ١ُ ًف٬٘ ؤلح٬ٝخ ٦٢٠ح سأ٬ٖ٧ف ؾًأ٧ً   
٬فذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٧سنأظ٦ِ٬ح ُٞأ٩    جثس٠ح٬٢ر ٠ٌ٢٠ٞٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ٱٙفجى ج٠ٝنحف٬َ جٝؤ

جٳلس٠فجف ٧ج٧٠٢ٝ ٧ٜـٝٛ ٢٠غ ؾً جثس٠ح١ ٠ٞٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر جٯٖف٬ٚ٬ر ٱٙأفجى ج٠ٝنأف٧ُحز   

                                                             

 .30شيماء الزجط : ممدر نابق، ص (1)
(2)  www.cooperazioneallosvill upoo.esteri.it/pdges/inglese.intro 1.6.2016. 

(3) http/www.biscusa.org/ar/institution.1.aspx 2.6.2016. 

http://www.cooperazioneallosvill/
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جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٠ح ٙؿ ٬لحُؿ ٫ٖ ٠ِحٝظر ٢ٚه جٳلسص٠حفجز ٩ُٞ ج٠ٝؿ٨ ج٬٧ًٝ   ٜأـٝٛ  
٢حً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٠أ١  س٬ٖ٧ف جٳثس٠ح١ جٝٴقٟ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝس٫ سؿجف ١٠ ٙد  ج٠ٝفؤذ ٧ؾحور ٫ٖ ج٠ٝ

 .(1ردِى جٝؿ٧  جٯٖف٬ٚ٬ر

 ايتٌُٜٛ بٛاضط١ املٓعُات ٚاملؤضطات غة احله١َٝٛ ايعا١ًَ   َصس :-ب

٫ٖ جٝدؿء ٬ظخ ؤ١ ٢د١٬ ٧٦ٗ٠ٟ ٠وًٞغ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ؤ٧ ٠ح ٬ًٞأ٘ ٬ُٞأ٤    
(NGD)      ٍػ٬ش ؤ١ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز سٕٚ ٧لًًح د١٬ جًٝٚحٍ جِٝأحٟ ؤ٧ جٝػٜأ٫٠٧ ٧دأ١٬ جًٝٚأح

ؾحه ٧ؤًٞ٘ ٦٬ُٞح ُؿذ ٠ل٬٠حز ٦٢٠ح ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝوحؿٖر ٝٞفدغ ٧٥٧ ٠ح ٬لأسؾؿٟ ٖأ٫   جٝ
ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر دفٟٓ ؤ١ دِي٦ح ٬ػٚ٘ ؤفدحػًح  ؤ٧ ٠ح ٬ِأفٕ د٠ٌ٢٠أحز جٝوأحٝغ    
جِٝحٟ ٧٥٧ ٠وًٞغ ٬لسؾؿٟ ٫ٖ ؿ٧  جٳسػحؿ جٯ٧ف٧دأ٫ ؤ٧ ج٠ٌ٢٠ٝأحز جٳظس٠ح٬ُأر ٦ٌ٬٧أف     

 ٫ٖ دِى جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ٧ٜـٝٛ جٝؿ٧  جِٝفد٬ر(. ٠وًٞغ رج٠ٌ٢٠ٝحز جٯ٬ٞ٥ر

٧ٳ ٢ظؿ اظ٠حًُح ُح٬٠ًٝح ػ٧  ج٠ٝوًٞغ جٝـ٪ ٬ًٞ٘ ٩ُٞ ٠ص  ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز ػ٬أش ؤ١   
جِٝحٟٝ ٙؿ جسٗ٘ ٩ُٞ ٠وًٞغ جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٧ٜـٝٛ جًٝٚحٍ جٝؾحه ٠٬ٖح ٟٝ ٬سٗ٘ ُٞأ٩ ٠وأًٞغ   

٠ٌ٢٠حز ػ٬ش ُف٦ٖح ٠ِظأٟ  ٧٠ػؿ ٦ٝـج ج٧٢ٍٝ ١٠ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٢٧ظؿ ٥ـج جٳؾسٴٕ ٫ٖ سِف٬ٕ جٝ
 ٠وٞػحز جٝفُح٬ر ٧جٝس٬٠٢ر جٳظس٠ح٬ُر دإ٦٢ح :

"ٜ  ظ٠حُر ـجز س٬ٌ٢ٟ ٠لس٠ف ٠ٝؿذ ٢٬ِ٠ر ؤ٧ ٬ٓف ٢٬ِ٠ر سسإٕٝ ١٠ ؤنؾحه ًد٬ِ٬أ١٬   
ؤنؾحه ؤ٧ ١٠ ؤنأؾحه ٢ِ٠أ١٬٬٧ ؤ٧ جُسدأحف١٬٬ ٯٓأفجى ُأؿٟ       10ٳ ٬ٚ  ُؿؿ٥ٟ ١ُ 

 .(2رجٝػو٧  ٩ُٞ فدغ ٠حؿ٪

إ٦٢ح "ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝس٫ سػو  ٩ُٞ ٢وٕ ؿؾ٦ٞح ٠أ١ ٠وأحؿف   ٧ُفٖس٦ح جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ د 
ؾحور رسدفُحز ٬ٓ٧ف٥ح( ٧جلسدِؿ ٥ـج جٝسِف٬ٕ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝس٫ سس٩ٚٞ ؿ٠ًُح ػ٬٠٧ًٜح دإ٪ ٢لأدر  

                                                             

شيماء الزجط : قياس مدى كفاءة التمويد الدويل للمةروعات المراًنة وادلتونرطة  درانرة تطبيقيرة عرن ممرر للفررتة  (1)
 .2100إل، رنالة ماجستًن، جامعة القاهرة، 2101 – 0990

 .2115التلمية احمللية، مؤنسة شباب ا نكلدرية، فتيي السيد عبدال : الملاعات الماًنة ودورها    (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-197- 

 

ٜح٢ز  ٧ُف٦ٖح جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ "٠ٌ٢٠حز ؾحور س٧ٟٚ دإ٢نًر ٝؿَٖ ج٠ِٝح٢حذ ٧جٝؿٖحٍ ١ُ ٠وأحٝغ  
 .(1ر٠ح٬ُر"جٝٗٚفجء ٧ػ٠ح٬ر جٝد٬ثر ٧سػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٳظس

ٝـج ٢٢ٜ٠٬ح ج٧ٚٝ  ١٠ ؾٴ  جٝسِف٬ٗحز جٝلحدٚر دإ١ ج٠ٌ٢٠ٝأحز ٬ٓأف جٝػ٬٠٧ٜأر ٥أ٫      
رس٠٬ٌ٢حز ٳ س٦ؿٕ ا٩ٝ جٝفدغ سلس٦ؿٕ س٬٠٢ر ج٠ٝظس٠َ  ٬س١٧ٜ ؿؾ٦ٞح جٯلحل٫ ٠أ١ جٝسدفُأحز   

 ٧ج٢٠ٝغ(.

٧س٠سحق ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز د٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٬٠٠ٝقجز ٧جٝؾوحثه ٫ٖ اًحف ٠لح٠٥س٦ح جٝٗحُٞر 
جٝؿُٟ جٝس٫ٞ٬٧٠ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٦٢٠٧أح ٠ػؿ٧ؿ٬أر ػظأٟ سٞأٛ       ٫ٖ س٬ٖ٧ف

ج٠ٌ٢٠ٝحز  ا٠ٜح٬٢ر ج٢سنحف٥ح ٩ُٞ ٢ًح٘ ٧جلَ  سؿ٫٢ ٠لس٨٧ جٝس٬ِٚؿ جٱؿجف٪ ٧جٝد٧٬ٙفج٫ً د٦أح  
٠ٚحف٢ر دح٠ٌ٢٠ٝحز جٝػ٬٠٧ٜر  ج٢ؾٗحى جٝسٜٞٗر ج٠ٝح٬ٝر جٝس٫ س٬ٚؿ ؤ٢نًس٦ح ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ ؤ٥ؿج٦ٖح  ٢ُؿ 

فدحع ٖب١ ٥ـ٣ جٯفدحع س٧ظ٤ ا٩ٝ س٬٧٠  ؤ٢نًر ج٠ٌ٢٠ٝر ٧سسِؿؿ ٠ظحٳز ؿُأٟ  ػو٦ٝ٧ح ٩ُٞ جٯ
 :(2رج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝس٬٧٠  ١٠٧ ؤ٥ٟ سٞٛ جٝؾؿ٠حز

 .ج٠ٝلح٢ؿذ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝسفجؾ٬ه ٧ج٧٠ٝجٖٚحز ١٠ جٝظ٦حز جٝفل٬٠ر 

 جٝس٬٢ٚأر ٠ٞٝنأف٧ٍ.ج٠ٝلحُؿذ ٫ٖ اُأؿجؿ ؿفجلأر جٝظؿ٨٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٧ 

 .سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  ج٠ٝدحنف ؤ٧ جٱفنحؿ 

 .ٟ٠لحُؿذ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ؤ٧ ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ سل٬٧٘ ٢٠سظحس٦ 

    سٚؿ٬ٟ دفج٠ط سؿف٬د٤٬ ٧س٬٧ًف٬ر سلحُؿ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ُٞأ٩
 فَٖ جٝٚؿفذ جٝسؾ٬ً٬ًر ٠ٝنحف٦ِ٬ٟ.

 ر ٧٠ٓى ٠وحؿف س٦ٞ٬٧٠ح ػ٬ش ٢ظأؿ ؤ١  ١ٜٝ دِى ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٢٬ٌف ا٦٬ٝح ١٠ ظ٦
جٜٝص٬ف ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬ص٬ف١٧ ٫ٖ ًٞخ جٝس٬٧٠  ١٠ سٞأٛ  
ج٠ٌ٢٠ٝحز ؾ٧ًٖح ١٠ جٝسدِحز جٝٚح٬٢٧٢ر جٝس٫ ٙؿ سٴػ٦ٟٚ ٫ٖ ػح  ٠ح ٜح٢ز ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز 

ؿ س٠حفك ؤ٠ُحًٳ ٬ٓف ٙح٬٢٧٢ر ؤ٧ نف٬ُر ٠ص  ؤ٠ُح  ٓل٬  جٯ٧٠ج  ٧جٝس٫ سِسدأف ؤػأ  

                                                             

، 2114نرررًن عبرررد احلميرررد عريقرررات : ادلةرررروعات المررراًنة   إطرررار التلميرررة الةررراملة، معهرررد التخطررريط القرررومي،  (1)
 .06ص

حسررررٌن زلمررررد نيرررران، أمحررررد عررررار  العسررررا  : صويررررد ادلةررررروعات المرررراًنة وادلتونررررطة بررررٌن التمويررررد ا نررررالمي  (2)
 .2105دار ادلسًنة، عمان، والتقليدي، 
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جٝظفجثٟ جٝس٫ ٬ِحٙخ ٦٬ُٞح جٝٚح١٧٢ ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ِف٦ٖح دإ٦٢ح "٬ٞ٠ُر ؤ٧ ُؿذ ٬ٞ٠ُأحز  
س٧ٟٚ ١٠ ؾٴ٦ٝح اؾٗحء جٝوٗر جٝنف٬ُر ٩ُٞ جٯ٠أ٧ج  ج٢ٝحسظأر ُأ١ ٬ٞ٠ُأحز ٬ٓأف      
٠نف٧ُر ٙح٢٧٢ًح ل٧جء ١٠ ؾٴ  س٦ٗ٬ٌ٧ح ؤ٧ ا٬ؿج٦ُح ؤ٧ ٦ٞٚ٢ح ؤ٧ سػ٦ٞ٬٧ح ؤ٧ جلأسص٠حف٥ح  

ؤ٧ ٠ٜح٦٢ح ؤ٧ وحػخ جٝػ٘ ٦٬ٖح ٝس٬٬ٔف ػ٬ٚٚس٤ ؤ٧ اؾٗأحء  ٱؾٗحء ٠وؿف٥ح ؤ٧ وحػد٦ح 
 جٝوٗر جٝنف٬ُر ٤٬ُٞ".

 ٬٧80ِحٙخ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝوف٪ ج٠ٝسِح١٬ٞ٠ دظف٠٬ر ٓل٬  جٯ٧٠ج  د٧٠ظخ ٙأح١٧٢ فٙأٟ   
٧جٝـ٪ ٧يَ ٧ُٚدحز ٧سؿجد٬ف ٝٞػ٧ٞ٬ٝر ؿ١٧ جلسؾؿجٟ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝأر ًٜأفٕ    2002ٝل٢ر 

٫ ٝسٞٛ جٝظفجثٟ جٝس٫ سلس٦ؿٕ ٠ؾسٞإٔ ٢٠أحػ٫ جٝػ٬أحذ    ٫ٖ ٥ـ٣ جٝظفجثٟ ٧٧يَ جٱًحف جٝٚح٢٧٢
 .(1رجٝل٬حل٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٧جٳٙسوحؿ٬ر

٩ُٞ٧ ج٧٠ِٟٝ سِح٫٢ ؤٓٞخ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز ١٠ ٠ػؿ٧ؿ٬ر جٝس٬٧٠  ٧جٝـ٪ ٳ ٬س٢حلخ ٠أَ   
سًِٞحز سٞٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٠ٚحف٢ر دٜدف ػظٟ ًٙحٍ جٝٗٚفجء جٝـ١٬ سلس٦ؿ٦ٖٟ ١٠ ؾٴ  دفج٠ط ؿُأٟ  

١٧ٞ٠ ٦٬ٖح  ٧سفٜق ؤٓٞخ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٫ٖ جٝٚح٥فذ ٧ج٠ٝؿ١ جٜٝد٬فذ دحٝفٟٓ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝس٫ ٬ِ
ا٠ٜح٬٢ر ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٩ُٞ جٝس٧جظؿ ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝف٬ٗ٬ر ٧جٝد٬ِؿذ ١ُ جِٝحو٠ر ؤ٧ ٠فجٜق ج٠ٝؿ٨ 

ؤٕٝ ٠ٌ٢٠ر ٫ٖ ٠ؾسٞإٔ ٠ظأحٳز    15جٜٝد٬فذ ػ٬ش سظح٧ق ُؿؿ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٫ٖ ٠وف ؤٜصف ١٠ 
جٜٝص٬ف ٦٢٠ح دحٳسٗح٘ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ١٠ ؤظ  سٚأؿ٬ٟ  ج٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ ٠ِ٬٧  

جٝؿُٟ ج٠ٝح٫ٝ ٦ٝح ػ٬ش دْٞ ُؿؿ ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٠ٝسِح٢٧ر ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر ُأحٟ    
ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ل٢د١٬ ؿ٧ف دِى جٝظ٬ِ٠أحز   ٠ٌ٢٠29223ر ٠٬ٙ٧ر جٝٚف٧ى ج٬ٜٞٝر  2006/71

 ٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر.٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ٫ٖ ؿُٟ ٧س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز ج

 مجع١ٝ زداٍ أعُاٍ اإلضهٓدز١ٜ :

دحُسدحف٥أح جٝٞظ٢أر جٳٙسوأحؿ٬ر ٝفظأح       1983دؿؤز ٥ـ٣ جٝظ٬ِ٠ر ٢نح٦ًح ٫ٖ جِٝحٟ  
جٯ٠ُح  ٧ٜح١ ٥ؿ٦ٖح ٫ٖ ـٝٛ ج٧ٝٙز جٳٙسوحف ٩ُٞ سٚؿ٬ٟ جٝأؿُٟ ًٝٞٚأحٍ جٝؾأحه ٧س٬٧ٚأر     

ؤ٠حٟ جٝظ٦حز جٝفل٬٠ر جٝػ٬٠٧ٜر ١ٜٝ ؤ٥ؿج٤ٖ ٧ؤ٠ُح  ٥أـ٣  جِٝٴٙحز د١٬ فظح  جٯ٠ُح  ٧س٠ص٦ٞ٬ٟ 
جٝظ٬ِ٠ر س٧ًف لف٬ًِح دِؿ ٠لح٠٥ر ُؿؿ ١٠ ؤُيحء سٞأٛ جٝظ٬ِ٠أر ٖأ٫ د٢أحء ج٠ٝلسنأ٬ٗحز      

                                                             

 .2101نام  شعبان : دور البلك   مكافية غسد اتموال   إطار التزامق بالسرية، ممدر نابق،  (1)
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٧ج٠ٝؿجفك ٧ؿ٧ف ج٠ٝل١٬٢ ٠٠ح ؤؿ٨ ا٩ٝ سإل٬ك ٬ٜح١ ظؿ٬ؿ ٦ٝح ٧سٟ سلظ٦ٞ٬ح ٫ٖ ٧قجفذ جٝنأث١٧  
 .(1رٕ ا٩ٝ جٝفدغدوٗس٦ح ظ٬ِ٠ر ؾحور ٳ س٦ؿ 1988جٳظس٠ح٬ُر ٫ٖ ٠حفك 

٧سٚؿٟ ٥ـ٣ جٝظ٬ِ٠ر دؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬أر   
١٠ ؾٴ  ُؿذ دفج٠ط ٦٢٠ح "دف٢ح٠ط س٬٠٢ر ج٢٠ٝنإذ جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر" ػ٬أش ٬أسٟ س٬ٗ٢أـ ٥أـج     
جٝدف٢ح٠ط ١٠ ؾٴ  ظ٬ِ٠ر فظح  ؤ٠ُح  ال٢ٜؿف٬ر دحٝسِح١٧ ٠َ ٬٥ثر ج٢٧ِ٠ٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ػ٬ش سٟ 

١٧٬ٞ٠ ؿ٧ٳف د٧٠ظخ جٳسٗح٘ ج٧٠َٝٙ ٠َ ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٝٞس٬٠٢ر جٝؿ٬ٝ٧ر ٫ٖ  8سؾو٬ه ٠دْٞ 
ػ٬ش ٙح٠ز جٝظ٬ِ٠ر دب٬ؿجٍ ج٠ٝدْٞ ٝؿ٨ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝػ٬ٞر ٧ٜؿجثَ صحدسر سظأؿؿ سٞٚحث٬أًح    1989ادف٬  

٧ٖجثؿ٥ح ج٠ٜٝسلدر ٬٧سٟ وفٕ جٝٚف٧ى ٠ِٞٝٴء ٥٧ٟ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  
ح١ ج٢٠ٝػر ٢٬٧ػوف ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ وفٕ جٝنأ٬ٜحز ٯوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ ٧جلأسٴٟ     ٧دي٠

 :(2ر٦٬٧ؿٕ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ا٩ٝ 1990ؤٙلح٦ًح ٧ٜح١ دؿج٬ر ج٠ِٝ  ج٫ِٞٗٝ ُحٟ 
       سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ٧جٝسؿف٬خ ٧ج٠ٝلحُؿجز ج٬٢ٗٝأر ٠ٞٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٖأ٫ ٠ػحٌٖأحز

 ر.٠فل٩ ٠ًف٧ع ٧جٝدػ٬فذ ٧ج٬ٖ٧٢٠ٝ –ٜٗف جٝن٬ؽ  –جٱل٢ٜؿف٬ر 

 .ُٟ٬سػ٠  ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ لِف جٝٗحثؿذ جٝسظحف٪ جٝػ٫ٚ٬ٚ ؿ١٧ ؿ 

     ٟسٴثٟ ػظٟ جٝٚفى ج٧٢٠٠ٝع ٧٢ٍٝ ج٢ٝنحً جٝـ٪ ٬لس٦ؿ٤ٖ ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ٧ج٬ٚٝأح
 دوفٕ جٝٚفى دلفُر ٧ؿ١٧ س٬ِٚؿجز.

    سنظ٬َ ج٠ٝنحف٬َ ٧ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جٝسِح٠  ٠َ جٝد٢أ٧ٛ ٧ج٠ٝئللأر
 سلحخ جٝؾدفذ ٧جٝؿفج٬ر دًف٘ سػو٬  جٝٚف٧ى ٧لؿجؿ٥ح ٬ٗ٬ٜ٧ر ـٝٛ.ج٠ٝح٬ٝر ٳٜ

 بسْاَر إقساض املسأ٠ املع١ًٝ بػاٜس اخلة :

٬٧لأس٦ؿٕ سٚأؿ٬ٟ    1999دؿؤز جٝظ٬ِ٠ر س٬ٗ٢ـ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ٩ُٞ لد٬  جٝسظفدر ُأحٟ   
  جٝٚف٧ى ٧جٝؾؿ٠حز ٬ٓف ج٠ٝح٬ٝر ٝٞٗٚفجء ٧جٝسف٬ٜق ٩ُٞ ج٢ٝلحء جٝٴث٫ ١ِٞ٬ ٧ُجث١٦ٞ دأ  ٬ِ٠أ  

٧سػل١٬ ٠لس٨٧ ٬ِ٠نس١٦ دحلسؾؿجٟ ؤل٧ٞخ جٱٙفجى جٝظ٠ح٫ُ ٜٝ  ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٢ٝلحء ػ٬ش 

                                                             

ضررياء اللرراروز : ادلةررروعات المرراًنة والتلاهيررة المررار بررٌن ونررايد التمويررد التقليديررة وا نررالمية، درانررة مقارنررة، دار  (1)
 .2105التعليو اجلامعي، 

، 2115عية رجال أعمال ا نكلدرية ن،رة علرو مةرروع تلميرة ادللةرلت المراًنة واحلرفيرة، التقريرر السرلوي لعراع مج (2)
 .8ص
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ظ٤٬٢ ٠وف٪ دِأؿ   50000ظ٤٬٢ ا٩ٝ  ٬10000سفج٧ع ٠دْٞ جٱٙفجى ٜٝ  ٠نف٧ٍ و٬ٔف ١٠ 
 .(1رس٧ًف ؤ٢نًر ٜ  ٠ظ٧٠ُر

 بسْاَر اخلة ملٔ ٜعٌُ :

أز جٝوأ٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖأر   ٢٬ٗـ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط جِٝح١٧ٞ٠ د٠نف٧ٍ جٝظ٬ِ٠ر ٝس٬٠٢أر ج٢٠ٝنأ   
ظ٤٬٢ س٫ًِ دؿِٖس١٬ ٝس٬٧٠  جًٝحٙر جِٝحًٞر  ٧200دو٧فذ ٢ٚؿ د٠٬ٚر  2001جُسدحفًج ١٠ ٠حفك 

٢ٞٝلحء ٧جٝفظح  ًٝٞدٚر ج٬ٚٗٝفذ ٝنِخ ج٠ٝوف٪ ٠٧سحدِر ٠ُ  ٥ئٳء ج٠ٝلأس٬ٗؿ١٬ دِأؿ ا٬ظأحؿ    
٢ٝلأحء   ٢٠ػأر  6776ٖفه ٠ُ  ٦ٟٝ ٧ٙؿ دْٞ ُؿؿ ج٢٠ٝغ جٝس٫ ٙؿ ٙؿ٠ز ١٠ ٙد  ٥ـج جٝدف٢ح٠ط 

 .(2ر٧ٝفظح  ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء

 ٧2008ٙؿ دْٞ ُؿؿ جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ٠ٝنأحف٬َ وأ٬ٔفذ ؤ٧ ٠س٧لأًر ٖأ٫ جِٝأحٟ       
ظ٦٬٢ًح ٠وف٬ًح ٠ٞٝلس٬ٗؿ ج٧ٝجػأؿ ٜح٢أز ٠ٝنأٜٞر جفسٗأحٍ      31431ٙفيًح( ٧د٠ِؿ   4531325ر

جٯلِحف جٝلحثؿذ ٫ٖ جٯل٧ج٘ ج٠ٝوف٬ر جٯصف جٝدحْٝ ٫ٖ ج٢ؾٗحى ُأؿؿ ج٠ٝلأس٬ٗؿ١٬ ٠أ١ ٥أـ٣     
% ٧٥٧ ٠ح ؿٖأَ جٝظ٬ِ٠أر ٝٴلأس٠فجف د٦ٞ٠ِأح ٝٞلأ٧٢جز      99جٝٚف٧ى ٢٧لدر جلسفؿجؿ دٞٔز 

 .(3رجٝٴػٚر

 اجلُع١ٝ املصس١ٜ يتػذٝع ٚإقا١َ املػسٚعات ايصػة٠ خلسجيٞ اجلاَعات :

٧٠ٝز ١٠ ٙد  ٧قجفذ جٝسِح١٧ جٝؿ٫ٝ٧ د٠دٞأْ ٢٠ػأر    ٫٥٧1989 ظ٬ِ٠ر سإللز ُحٟ  
ظ٬ِ٠ر ٩ُٞ ٙفى ١٠ ٙد  جٝوأ٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ   ٧ٙؿف٣ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ػوٞز ٥ـ٣ جٝ

٧جنسفًز جٝظ٬ِ٠ر ؤ١ ٳ ٬ق٬ؿ ػظأٟ   ٠1993ٴ١٬٬ ٢٧وٕ ج١٧٬ٞ٠ٝ ٫ٖ ُحٟ  3ٝٞس٬٠٢ر ٧ٙؿف٣ 
ظ٤٬٢ ٠وف٪ ١٧ٜ٬٧ جٝسف٬ٜق ُٞأ٩ ٠نأحف٬َ    25000جٝٚفى ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ج٧ٝجػؿ ١ُ 

  ٧س٦أؿٕ  (4ر٬ٓ٧ف٥أح جٝٔق  ٧ج٢ٝل٬ط ٧جٝو٢حُحز ج٠٬ٜٝح٬٧ر ٧٠٧جؿ جٝد٢حء ٧جٝو٢حُحز جٝظ٬ٞؿ٬ر 
 ٥ـ٣ جٝظ٬ِ٠ر ا٩ٝ سػ٬ٚ٘ :

                                                             

 .075ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (1)
 ادلوقع ا لكرتوين جلمعية رجال أعمال ا نكلدرية. (2)
 .076ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (3)
، بررال جهرررة 2110رية الرريت تةرررجيع وإقامررة ادلةررروعات المرراًنة خلرجيررري اجلامعررات نةرررة خاصررة عررن اجلمعيرررة ادلمرر (4)

 .20طبع، ص
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 .سفس٬خ جٝندحخ ٫ٖ ٠ظحٳز ج٠ِٝ  جٝس٫ ٬سِؿ٥ٟ ١ُ جٝل٫ِ ٧فجء ج٧ٌٝحثٕ جٝػ٬٠٧ٜر 

 .د٧ٞفذ ؤٖٜحف جٝندحخ ٩ُٞ نٜ  ٠نحف٬َ و٬ٔفذ 

      ٠لحُؿذ جٝندحخ ٩ُٞ سإل٬ك ٠نحف٦ِ٬ٟ جٝو٬ٔفذ ١٠٧ صأٟ جٝلأ٫ِ ٝٞػوأ٧  ُٞأ٩
 َ جٝو٬ٔفذ.٠وحؿف ٝٞس٬٧٠  ٱؿج٠ر ٠ُ  ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬

٠ٜح ؤل٠٦ز جٝظ٬ِ٠حز جٝؾ٬ف٬ر جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ 
ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝس٫ سِسدف ١٠ ي١٠ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ٠ص  جٝظ٬ِ٠حز جٯ٬ٞ٥ر 
٧ظ٬ِ٠حز ج٠ٝلحظؿ ٧ظ٬ِ٠حز جٝظ٠َ ٧جٝظ٬ِ٠حز ج٠ٝفٜق٬ر ٧جُس٠ؿز ٩ُٞ جٝٞأ١٧ جٝأؿ٫٢٬ ٖأ٫    

ر جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ٯوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬ٜٚحٟ ج٧ٝٙإٔ جٱلأٴ٫٠   س٬ًٔر ٬ٞ٠ُ
دسٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ٜـٝٛ ٜح١ ٠ٞٝئللحز ج٠ٝل٬ػ٬ر ؿ٧ف ٫ٖ ؿُٟ سٞٛ 
ج٠ٝنحف٬َ  ٧ٜـٝٛ ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٠ٝسؾوور دفُح٬ر جٯ٬سحٟ ٧جٝس٫ ؤؾـز ٢٠ػ٩ آؾف ٙف٬أخ ٠أ١   

جف جٯ٧ف٠ح١ ٧جٝس٫ لح٠٥ز دؿُٟ جًٝٚحٍ جٝقفج٫ُ ٫ٖ ٠ؾسٞإٔ  ٢نح٦ًح جٝفث٬ل٫ ٠ص  ظ٬ِ٠ر ؿ
٠ػحٌٖحز ٠وف ١٠ ؾٴ  ٠نحف٬َ فئ٧ك ج٠ٝحن٬ر ٠٧نف٧ٍ جٜٝنٛ ٠٧نحف٬َ سفد٬ر جٯ٢ٓأحٟ  

 .(1ر٧جٝس٫ ن٠ٞز ؤٓٞخ ٠ػحٌٖحز ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر

 ايتٌُٜٛ بٛاضط١ َصادز ايتٌُٜٛ احله١َٝٛ :-دـ

ٝسؾ٬ًً ٧ج٠ِٝ  ٩ُٞ ا٬ظأحؿ ًأف٘ ؿُأٟ    لِز جٝػ٠٧ٜحز ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝسِحٙدر ٩ُٞ ج 
ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ٠فجػ٦ٞح ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ ٝٞسإل٬ك ؤ٧ 
ٝؿ٠٧٠٬ر ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ج٠٦٠ٝر ٝٴٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٠٬٧ٜأ١ سِف٬إٔ ٠وأحؿف جٝس٬٧٠أ      

 جٝػ٬٠٧ٜر ٫ٖ ٠وف ٩ُٞ ؤ٦٢ح :
 ف٪ ٝٞؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر س٧ٟٚ جٝؿ٧ٝر دحٱ٢ٗح٘  "ؿ٧جثف ػ٬٠٧ٜر سنٜ  ظقء ١٠ جٝظ٦حق جٱؿج 

٦٬ُٞح ١٠ ٧٠جق٢س٦ح جِٝح٠ر ١٠ ؤظ  ؿُٟ ٧س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ج٠ٝٚح٠ر ؤ٧ جٝس٫ 
 .(2رلسٚحٟ ٩ُٞ جٯفجي٫ ج٠ٝوف٬ر"

                                                             

الاريررررب ناصررررر : أنرررراليب التمويررررد ا نررررالمية جامعررررة اتزهررررر، مركررررز صرررراحل عبررررد ا  كامررررد لالقتمرررراد ا نررررالمي،  (1)
 .2119أغسطس 

 .34إنان أمحد زلمد مرعي : ممدر نابق، ص (2)
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٧ٙؿ سِؿؿز ؤ٧ظ٤ جٝؿُٟ جٝػ٫٠٧ٜ ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ د١٬ ؿُٟ ٠دحنف ٫ٖ ٠فػٞر ٠ح ٧دأ١٬  
٬ش ٜح٢ز جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ٠ٞسق٠ر دس١٬٬ِ ؾف٬ظأ٫ جٝظح٠ِأحز   ا٢نحء و٢حؿ٬٘ ؿُٟ ػ٬٠٧ٜر ػ

ػ٬ش س٧ٕٙ ـٝٛ ٧دؿؤز ٠وف دس٬ٗ٢أـ   ٧1984ج٠ِٝح٥ؿ ج٬ِٞٝح ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ؿ٧جثف٥ح ػس٩ ُحٟ 
ل٬حلر ٢٬ِ٠ر ؤًٞ٘ ٦٬ُٞح ٫ٖ ـٝٛ ج٧ٝٙأز ل٬حلأر رجٱوأٴع جٳٙسوأحؿ٪( ٧لأ٢د١٬ ؿ٧ف      

ٝس٬٠٢أر رجٝوأ٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ     ج٠ٝئللحز جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝو٢حؿ٬٘ جٝؿج٠ُر ١٠ ؾٴ  ؿفجلس٢ح
ٝٞس٬٠٢ر( ٧ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ج٠ٝوف٬ر ٫ٖ سًد٬٘ جٝؾًً ج٠ٝفل٠٧ر ١٠ ٙد  جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوأف٬ر ٝأؿُٟ   
٧س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  ٧سظفدر نفٜر ي٠ح١ ٠ؾحًف جثس٠أح١ ج٠ٝنأف٧ُحز   

 جٝو٬ٔفذ ج٠ٝوف٬ر.
 ايصٓدٚم االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ :

 اهلدف َٔ إْػا٥٘ :

ِٝأحٟ   40ظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر و٢ؿ٧٘ ٫٠٧ٙ ؤ٢نت دحٝٚفجف جٝظ٧٦٠ف٪ فٙأٟ  جٝو٢ؿ٧٘ جٳ 
٠ٜدحؿفذ ٠نسفٜر د١٬ جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر ٧جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٧دف٢ح٠ط جٯ٠ٟ ج٠ٝسػؿذ جٱ٠٢حث٫   1991

٧ج٠ِٝ  ٜندٜر ؤ٠ح١ جظس٠ح٫ُ ٧جٙسوحؿ٪ سل٦ٟ ٫ٖ ٠ػحفدر جٝدًحٝر ٧ٝسؾ٬ٕٗ ١٠ ػأؿذ جٝٗٚأف   
ر ٧جٱلفجٍ ٫ٖ سػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوأحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُأر   ٧س٠ِ  ٩ُٞ سػل١٬ ٠لس٬٧حز ج٬ِ٠ٝن

جٝنح٠ٞر ١٠ ؾٴ  ػق٠ر ٠سٜح٠ٞر ١٠ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝح٬ٝر ٬ٓ٧ف ج٠ٝح٬ٝر ٦ٝح ٧جٝسِح٠أ  ٠أَ ج٭صأحف    
دحٝس٢ل٬٘ ٠أَ   1984جٝلٞد٬ر جٝس٫ سف٦ٜح دف٢ح٠ط جٱوٴع جٳٙسوحؿ٪ جٝـ٪ سد٢س٤ جٝؿ٧  ٢٠ـ ُحٟ 

٦أؿٕ سد٢أ٫ جٝل٬حلأحز ٧جٝسنأف٬ِحز جٝٴق٠أر      ٜ  جٯًفجٕ ج٬٢ِ٠ٝر د٦ـ٣ ج٠ٝنأف٧ُحز د 
 141  ٧د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢ جٝـ٪ ؤًٞ٘ ٤٬ُٞ رٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ فٙأٟ  (1رٝس٬٧ًف٥ح

٧لد٘ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ٫ٖ٧ اًحف جٝظ٧٦ؿ جٝس٫ دأـ٦ٝح جٝوأ٢ؿ٧٘ ٖأ٫ ٠ظأح  س٬٠٢أر       2004ِٝحٟ 
٧جٝـ٪ ؤ٢نت  1999ٟ ِٝح 434ٖٚؿ وؿف جٝٚفجف جٝظ٧٦٠ف٪  1992ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٢٠ـ ُحٟ 

د٧٠ظد٤ ٠ح ؤًٞ٘ ٤٬ُٞ رظ٦حق س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ( ٧جٝأـ٪ سأ٩ٝ٧ ٦٠أحٟ ٬أإس٫ ٖأ٫      
 :(2ر٠ٚؿ٠س٦ح
 .ٍس٬٠٢ر ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ د٧يَ ٧س٬ٗ٢ـ جٝل٬حلحز جٝؾحور د٦ـج جًٝٚح 

                                                             

 .45عال : صويد نةاط الملاعات الماًنة، ممدر نابق، صنادية زلمد عبد ال (1)
(2) www.gn4me.com           

http://www.gn4me.com/
http://www.gn4me.com/
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    س٬٠٢ر ٧س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٦٢٧ٜٝح جٝٚحؿفذ ٩ُٞ س٬ٝ٧ؿ ٖفه ج٠ِٝأ  ج٢ٝحظ٠أر
٧ج٠ٝلسٚفذ ٧جٝس٫ سِس٠ؿ ٩ُٞ ٖٜف ج٠ِٝ  جٝػأف ٧فدأً ج٠ٝنأف٧ُحز جٜٝد٬أفذ      جٝؿجث٠ر

 دوٗس٦ح ٠ٔـ٬ر ٦ٝح ٠ٜ٠٧ٞر ًٝد٬ِر ٦ٞ٠ُح.

      سِدثر ج٧٠ٝجفؿ ٧جٝظ٦ؿ ٧س٢ل٦ٚ٬ح ٧س٬ٗ٢ـ ل٬حلحز جٝؿ٧ٝر ٧س٧ظ٬أ٤ ج٭٬ٝأحز ٢ػأ٧ س٬٠٢أر
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ.

اجلٗات اي  ٜتعاٌَ )ايصٓدٚم االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ َعٗا(
(1ر
: 

 ٗات املاةح١ :اجل

٫٥٧ ج٠ٝوحؿف جٝفث٬ل٬ر جٝس٫ ٬ِس٠ؿ٥ح جٝو٢ؿ٧٘ ٫ٖ سأ٬ٖ٧ف ٠أ٧جفؿ٣ ػ٬أش ٬لأ٩ِ      
جٝو٢ؿ٧٘ ٝسف٬٧ط ؤ٥ؿج٤ٖ ٧ا٢ظحقجس٤ ٝؿ٨ جٯٖفجؿ ٧جٝػ٠٧ٜحز جٯظ٢د٬ر ٧ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٌ٢٠ٝأحز  
جٝؿ٬ٝ٧ر ٧جٱ٬٠٬ٞٙر ٧ج٠ٝػ٬ٞر ٝٔفى س٬٠٢ر ٧٠جفؿ٣ ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٬٢ٗٝر ايحٖر ا٩ٝ س٬ٙ٧أَ جٳسٗح٬ٙأحز   

 ٠ٝدف٠ظر د١٬ جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر ٧جٝؿ٧  ٧ج٬٦ٝثحز ج٠ٝح٢ػر.ج

٧جٝس٫ ٓحٝدًح ٠ح س١٧ٜ ا٬فجؿجس٦ح ٩ُٞ نٜ  ٙف٧ى ٢٠٧غ ٧٬ٖف٥ح جٯٖفجؿ ؤ٧ ج٠ٝئللأحز   
٧ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٬ٝ٧ٝر ج٠ٝح٢ػر ا٩ٝ ظح٢خ ج٠ٝدحْٝ جٝس٫ سؾوو٦ح ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٝٞو٢ؿ٧٘ 

٬٧٠  جٯ٢نًر جٱ٢سحظ٬ر ٢ُ٧ؿ جلسفؿجؿ ٥أـ٣  ١٠ ٧٠جق٢ر جٝؿ٧ٝر جِٝح٠ر  ٧سلسؾؿٟ جٝٚف٧ى ٫ٖ س
جٝٚف٧ى ٬سٟ اُحؿذ اٙفجي٦ح ؤ٠ح ج٢٠ٝغ ٬ٖسٟ جلسؾؿج٦٠ح ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝؾؿ٬٠أر جٝسأ٫   
سلس٦ؿٕ س٬٠٢ر جٝد٬٢ر جٯلحل٬ر ٧ج٠ٝفجٖ٘ ٫ٖ ج٠ٝظس٠ِحز جٯٜصف جػس٬حظًح د٦ؿٕ سػل١٬ ج٠ٝلس٨٧ 

 ج٬ِ٠ٝن٫ ٦ٝح.
 اجلٗات ايٛضٝط١ :

ـفجٍ جٝو٢ؿ٧٘ ٫ٖ اؿجفذ ٠٧سحدِر جٯؿجء ج٫٠ٜٝ ٧ج٫٢ٗٝ ٝدأفج٠ط   ٫٥٧ ٠٥قذ ج٧ٝو  ؤ٧ 
٠٧نحف٤ِ٬ ٢٥٧ح ٦ٌ٬ف ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ػ٬ش ٬سٟ جٝسِحٙؿ ٠َ جٝد٧٢ٛ ٩ُٞ ٢٠ػ٦ح ٠دحْٝ 
٠ػؿؿذ ٧ٚ٬ٟ جٝد٢ٛ دبٙفجي٦ح ا٩ٝ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د٧٠ظخ نف٧ً ٬سٟ جٳسٗأح٘  

ر جٝد٢ٛ جٯو٫ٞ ؾ٬ف ٠صح  ُٞأ٩ سِحٙأؿ٣ ٠أَ جٝوأ٢ؿ٧٘     ٦٬ُٞح د١٬ جٝو٢ؿ٧٘ ٧جٝد٢ٛ ٧ٝسظفد
١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٚ٬ٟٝ جٝد٢أٛ   250دِٚؿ ٢٠٬غ د٧٠ظد٤ جٝو٢ؿ٧٘ ٠دْٞ  (2رجٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر

                                                             

(1) www.gn4me.com           

 .45نادية زلمد عبد العال : ممدر نابق، ص (2)

http://www.gn4me.com/
http://www.gn4me.com/
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ؤٝإٔ ظ٬٢أ٤ ٠وأف٪ ٜػأؿ ؤٙوأ٩       50دبٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ د٠دحْٝ سسفج٧ع د١٬ 
٫ ٬سِؿؿ ٦٬ٖح جٝنأفٜحء   ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٜػؿ ؤٙو٩ ٠ٞٝنحف٬َ جٝس ٠ٞٝ200نف٧ُحز جٝٗفؿ٬ر ٧

ن٦فًج ٬سٟ جػسلأحخ لأِف    48ن٦فًج ٧ٖسفذ جٱٙفجى ٳ سسظح٧ق  ٧12دٗسفذ ل٠حع ٳ سق٬ؿ ١ُ 
% ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝٚحث٠أر ؿ١٧ سػوأ٬  ؤ٪    11% ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝظؿ٬أؿذ ٧  9جٝٗحثؿذ د٧جَٙ 

٠وف٧ٖحز ؤ٧ لِف ٖحثؿذ ؾحه ٬ٗفي٤ جٝد٢ٛ ؿ١٧ ٧٠جٖٚر جٝو٢ؿ٧٘ ٧س١٧ٜ جٝي٠ح٢حز ؤٜصأف  
ؤ٤٢ ٬سِح٠  ٠َ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝوف٬ر ج٭س٬ر : جٝد٢أٛ   2015  ٧ؤ٦ٌفز د٬ح٢حز جٝو٢ؿ٧٘ ِٝحٟ س٬ل٬فًج

جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪  د٢ٛ ٧ُؿذ  د٢ٛ جٝنفٜر ج٠ٝوف٬ٖر جِٝفد٬ر جٝؿ٬ٝ٧ر  د٢ٛ جٝس٬٠٢أر جٝوأ٢ح٬ُر   
 .(1ر٧ج٠ِٝح  ج٠ٝوف٪  د٢ٛ جٝدفٜر  ج٠ٝوفٕ ج٠ٝسػؿ  د٢ٛ جٝس٬٠ِف ٧جٱلٜح١

 اجلٗات املٓفر٠ :

ز ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ س٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝؾسٞٗر ٝدفج٠ط جٝوأ٢ؿ٧٘ ػ٬أش ؤ٢أ٤    ٫٥٧ جٝظ٦ح 
جٝو٢ؿ٧٘ ٳ ٬سِح٠  دو٧فذ ٠دحنفذ ٠َ جٝظ٦حز ج٢٠ٝٗـذ ٠ٞٝنف٧ُحز د  ٬سحدَ ٬٧فجٙأخ س٬ٗ٢أـ   
سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؾٴ  جٝظ٦حز ج٧ٝل٬ًر دحٱيحٖر ا٩ٝ ٠ٜحسخ جٝو٢ؿ٧٘ ج٢٠ٝسنفذ ٫ٖ ؤ٢ػحء 

ٜسدًح س٫ًٔ ٠ٌِٟ ؤ٢ػحء ٠وف ٧ٙؿ س١٧ٜ جٝد٧٢ٛ ٫٥ ٠ح س٧ٟٚ ٠ 31جٝظ٧٦٠ف٬ر ٧جٝس٫ ٬دْٞ ُؿؿ٥ح 
 .(2رد٬ٞ٠ِر جٝس٬ٗ٢ـ

 بساَر ايصٓدٚم :

٧ٚ٬ٟ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر دس٬ٗ٢ـ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝدفج٠ط ٦٬ؿٕ ٜ  ٧جػؿ ٦٢٠ح ا٩ٝ  
 :(3رسػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿجٕ ٢٬ِ٠ر سظس٠َ ٦ٜٞح ٝسػ٬ٚ٘ ٥ؿٕ جٝو٢ؿ٧٘ جٝفث٬ل٫ ٫٥٧ ٠ٜح ٫ٞ٬

 س٠أأَ.دف٢ح٠ط س٬٠٢ر ج٠ٝظ -1

 دف٢ح٠ط جٯنٔح  جِٝح٠ر ٧جٝؾؿ٠حز جٝدٞؿ٬ر. -2

 دف٢ح٠ط جٝس٬٠٢ر جٝدنف٬أر. -3

 دف٢ح٠ط جٝس٬٠٢ر ج٠ٝئلل٬ر. -4

 دف٢ح٠ط ؾؿ٠حز ج٢ٝٚ  جِٝحٟ. -5

 دف٢ح٠ط س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -6

                                                             

(1) www.sfdegypt.org             

 .2112الملدوق اججتماعي للتلمية، وحدة دعو وتلمية ادلةروعات الماًنة،  (2)
 .77حلان أنامة حسن : ممدر نابق، ص (3)

http://www.sfdegypt.org/
http://www.sfdegypt.org/
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ايف٦ات املطتٗدف١
(1ر
: 

 جٝٗثحز جٯٜصف سإص٬فًج ددف٢ح٠ط جٱوٴع جٳٙسوحؿ٪ ٝٞؿ٧ٝر. -1

 ػأأر ٠٧ػأؿ٧ؿ٨ جٝؿؾأ .جًٝدٚأحز جٜٝحؿ -2

 جٝندحخ جٝؾف٬ظ١٬. -3

 ج٠ٝأأأأأأفؤذ. -4

 لٜح١ ج٠ٝظس٠ِحز جٯٙأأ  ٠٢أأأأأ٧ًج. -5

 لٜح١ ج٠ٝظس٠ِحز ج٧٢٠٠ُٝر ١٠ جٝؾؿ٠حز. -6

 غسٚط احلصٍٛ ع٢ً ايكسٚض :

 ايػسٚط ايٛادب  ٛفسٖا   طايب ايتٌُٜٛ :

 ٳ ١٧ٜ٬ ًحٝخ جٝس٬٧٠  ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ دحٝػ٠٧ٜر. -1

 .(2را٦٢حء جٝؾؿ٠ر جِٝلٜف٬ر ؤ٧ ل٬ٟٞ ج٧٠ٕٝٙ ٦٢٠حؤ١ ١٧ٜ٬ ػحوًٴ ٩ُٞ ن٦حؿذ  -2

 ٠نف٧ٍ ٠َ ٧ظ٧ؿ ٠ٜح١ ٢٠حلأخ ٱٙح٠أر  جٱٙح٠ر جٝؿجث٠ر ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖر جٝس٫ ٢٬ٗـ ٦٬ٖح جٝ -3
 ج٠ٝنف٧ٍ.

 ٧ظ٧ؿ ؾدفذ ٢٠حلدر ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنف٧ٍ ٠ػ  جٝس٬٧٠ . -4

 ايػسٚط ايٛادب  ٛفسٖا   املػسٚع :

 ؤ١ ٧٬ٖأأف ج٠ٝنف٧ٍ ٖأفه ٠ُ  ظأؿ٬ؿذ ٠لسؿ٠٬أر. -1

 ؤ١ ٬لسؾؿٟ ج٠ٝنف٧ٍ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٢٠ٝحلدر ٧ج٠ٝلسػؿصأر. -2

 ؤ١ سس٬٠ق ٢٠سظحز ج٠ٝنف٧ٍ دحٝظ٧ؿذ ٧ل٧٦ٝر جٝسل٬٧أ٘. -3

 ؤ١ س١٧ٜ ٠ٞٝنف٧ٍ ظؿ٨٧ جٙسوحؿ٬ر ٬٢ٖ٧أأر ٢٠حلدأر. -4

ؤ١ س١٧ٜ ٝٞظ٦حز ج٧ٝل٬ًر رجٝد٧٢ٛ( جٝٚؿفذ ٩ُٞ س٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ٍ ٠أ١ ؾأٴ  س٬٧٠ٞأ٤     -5
 ٧ا٠ٜح٬٢ر جلس٠فجف٣ ؿ٧فذ ا٢سحظ٤.

 

 

 

                                                             

(1) www.sfdegypt.org/web/sfd/feas             

(2) www.dotmsr.com             

http://www.sfdegypt.org/web/sfd/feas
http://www.sfdegypt.org/web/sfd/feas
http://www.dotmsr.com/
http://www.dotmsr.com/
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ٜــا ايــ   تُتــع بٗــا املػــسٚعات ايصــػة٠ ٚاملتٛضــط١ ايــ  َٛيــ  َــٔ قبــٌ     املصا

ايصٓدٚم االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ
(1ر
: 

 جٱُٗأحء ٠أ١ جٝيفجثخ ٠ٝأؿذ ُنأفذ ل٢أ٧جز ٠ٞٝنف٧ُحز جٝظؿ٬ؿذ. -1

 اًُحء ٖسفذ ل٠حع ٧لؿجؿ ٢٠حلدر ٝٞٚف٧ى سس٢حلخ ٠َ ًد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ. -2

 د .سٚؿ٬أأٟ ج٠ِٝح٢٧أأر ج٬٢ٗٝأر ٧جٝسؿف٬خ دٴ ٠ٚح -3

 .(2رج٠ٝلحُؿذ ٫ٖ اُؿجؿ ؿفجلحز جٝظؿ٨٧ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ظح٢ًح -4

ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ سل٬٧٘ ٢٠سظحز سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؾٴ  جنسفج٦ٜٟ ٫ٖ ج٠ِٝحفى ج٠ٝػ٬ٞر  -5
 ٧جِٝفد٬ر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر ٧سػ٠  جٝو٢ؿ٧٘ ٝسٞٛ جٝسٜح٬ٕٝ.

ظحف٬أر ٝٔأفى   س٬ٖ٧ف ٠٢حـض ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ ظ٬٠َ جٯ٢نًر جٱ٢سحظ٬ر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٧جٝس -6
 جٳلسفنحؿ د٦ح ٢ُؿ اٙح٠ر ج٠ٝنحف٬َ.

 اٙح٠ر ظ٬ِ٠ر ي٠ح١ جٝٚف٧ى د٠نحفٜر ظ٬٠َ ج٠ٝلس٬ٗؿ١٬ ٦٢٠ح. -7

ٝـج ٢ظؿ ؤ١ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ١٠ جٯ٬٠٥ر د٠ٜح١ ١٠ ؾٴ  ٠ح ٧ٚ٬ٟ د٤ ٠أ١  
ؾؿ٠حز ٜد٬فذ ٝؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ػ٬ش ؤ١ ج٢ٝلدر 
جٯٜدف ١٠ جٝس٬٧٠  جٝـ٪ ٬ٚؿ٤٠ ٬لسؾؿٟ ٳلس٠ٜح  د٧٢ؿ جٱ٢ٗح٘ ٫ٖ ج٧٠ٝجق٢ر جِٝح٠ر ٜؿ٧ٝأر ٖأ٫   
٠ظح  جٯنٔح  جِٝح٠ر ٧جٯ٢نًر ج٠ٝسوٞر دحٝس٬٠٢ر جٝدنف٬ر ايحٖر ا٩ٝ سٚؿ٤٠٬ ٝٞؾؿ٠حز جٳثس٠ح٬٢ر 

ر ٧جٝسف٬٧ط ٠ٞٝنحف٬َ ٠٧لحُؿذ ٠٧سحدِر ج٠ٝلس٬ٗؿ١٬ ٧س٬٠ِ٘ ج٫ُ٧ٝ ٝؿ٨ جٝنأدحخ دإ٬٠٥أر اٙح٠أ   
٧س٠ٞٛ ٧اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٜحؾس٬حف ٠ٞٝلسٚد  ٧دحٝسِح١٧ ٠أَ جٝظح٠ِأحز   
٧ج٠ِٝح٥ؿ ج٬ِٞٝح ١٠ ؾٴ  ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ٝػحيفجز ٧ج٢٠ٝح٥ط جٝس٫ سٚؿٟ جؾس٬حف٬ًح ًٝٞدر جٝل٧٢جز 

 ج٦٢ٝحث٬ر ٧جٝؾف٬ظ١٬ جٝظؿؿ ٝسإ٦ٞ٬٥ٟ ٠ِٞٝ  جٝػف.

 : ٠CGC غسن١ ضُإ رلاطس اال٥تُإ يًُػسٚعات ايصػة

 1981ٝلأ٢ر   ٫٥٧159 نفٜر ٠لح٠٥ر ُح٠ر ًدًٚح ٝٚح١٧٢ جٝنفٜحز ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝفٟٙ  
٧ؤ٢نثز د٠لح٠٥ر سلِر د٧٢ٛ ٠وف٬ر ٧ـجز ٬ٜٞ٠ر ٠نسفٜر ٧نفٜر سإ١٬٠ ٧ٜأح١ ـٝأٛ ُأحٟ    

                                                             

حلرران أنررامة حسرررن : مةرراكد صويررد ادلةرررروعات المرراًنة وأنرراليب عالجهرررا بالتمررليف بررد زلاف،رررة بررين نرررويف،  (1)
 .77، ص2113رنالة ماجستًن غًن ملةورة، كلية جتارة بين نويف، جامعة القاهرة، 

 .           SFDاججتماعي للتلمية ادلمري ادلوقع الرني للملدوق  (2)
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  ٧س٦ؿٕ ٥ـ٣ جٝنفٜر ا٩ٝ سنظ٬َ ٧س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٖأ٫ ٠ؾسٞإٔ جٝظ٦أحز    1991
١٠ ؾٴ  س٬ل٬ف ػو٧  سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز ُٞأ٩ جٳثس٠أح١     جٱ٢سحظ٬ر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٧س٬٧ًف٥ح 

ج٠ٝوف٫ٖ جٝٴقٟ ٱٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ٝس٬٧ًف ؤؿجث٤ ؤ٧ س٬ل٬ف ٠قج٧ٝر ٢نح٤ً ١٠ ؾأٴ  سأ٬ٖ٧ف   
جٝي٠ح١ ٧٠ٰٝج  ج٧٢٠٠ٝػر ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ ٧س٠حفك جٝنفٜر ٦ٞ٠ُح ١٠ ؾٴ  س٦ِ٬ٙ٧ح ٳسٗح٬ٙأر  

 .(1رد٢ًٜح ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠32َ 

جٝنفٜر دسنظ٬َ ٠ئللحز جٱٙفجى رجٝد٧٢ٛ ٧جٝظ٬ِ٠حز ٧ج٠ٝئللأحز ج٠ٝح٬ٝأر(    ٧س٧ٟٚ 
ٝسودغ ؤٜصف ٜٗحءذ ٫ٖ سٞد٬ر جػس٬حظحس٦ح ٧ؾحور ٠ظح  جٝس٬٧٠  جٝـ٪ ٬ٗسٚأف ٓحٝدأًح ٝٞيأ٠ح٢حز    

% ٠أح  50جٜٝح٬ٖر ٫ٖ ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧س٧ٟٚ جٝنفٜر دس٬ًٔر ٠ح ٢لأدر  
آٳٕ ظ٤٬٢  ١٧ٜ٬10 جٝػؿ جٯؿ٩٢ ٠٬ٚٝر ٝي٠ح١ ٢٠ٞٝنإذ ج٧ٝجػؿذ  ٠٬ٙر جٝس٬٧٠  ج٧ًٞ٠ٝخ ٩ُٞ ؤ١

لأ٧٢جز   5ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٧س١٧ٜ ٠ؿذ جٝي٠ح١ لسر ؤن٦ف ٜػؿ ؤؿ٢أ٩   ٠700وف٪ ٧جٝػؿ جٯٙو٩ 
ٜػؿ ؤٙو٩ ٠َ ظ٧جق ٧ظ٧ؿ ٖسفذ ل٠حع ٧سٚؿٟ جٝنفٜر ي٠ح٢حز ٠ؾسٞٗر ػلخ ٢نحً ج٠ٝنأف٧ٍ  

فجٜق جٝسػح٬ٝ  ٠٧ِح٠ٞر ٬٧نسفً ؤ١ ١٧ٜ٬ ٠ص  ي٠ح٢حز جٯًدحء ٧جٝو٬حؿٝر ٧ج٠ٝفجٜق جًٝد٬ر ٠٧
% ١٠ ٠٬ٙأر جٳلأسص٠حف ج٬ٜٞٝأر    50% ا٩ٝ 30ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝٚؿٟ ٧٠٠ًٳ ـجس٬ًح د٢لدر سسفج٧ع د١٬ 

 .(2ر٤ٝ

٧ٜأـٝٛ ٖأ٫    ٧1953جلسؾؿ٠ز ٥ـ٣ جٝسظفدر ٫ٖ ج٧ٝٳ٬حز ج٠ٝسػؿذ جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٢٠ـ ُحٟ  
ر جٝفجثؿذ جِٝفد٬ر ج٧ٝػ٬ؿذ ٧جٝسأ٫  ٧سِسدف جٝسظفدر ج٠ٝوف٬ر ٫٥ جٝسظفد 1971ؤ٢ؿ٬٢٧ل٬ح ٢٠ـ ُحٟ 

نفٜر ي٠ح١ ُفد٬ر ا٩ٝ ظح٢خ جٝنفٜر ج٠ٝوف٬ر ٧جٝس٫  12ًدٚز ٬ٞ٠ًُح ٝػؿ ج٭١ ٧جٝس٫ سيٟ 
ؤل٠٦ز دنٜ  ٖحُ  ٫ٖ ؿ٠ط ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دحٜٝح٠  ي١٠ ٢نحً جٝنأفٜر  

٫ سػ٬ٚأ٘  ٧جٳٝسقجٟ دحٝؾًر ج٠ٝػؿؿذ ١٠ ٙد  جٝنفٜر ٠ٝح ٝـٝٛ جٝؿ٠ط ٫ٖ ؤ٬٠٥أر ٙوأ٨٧ ٖأ   
 .(3رجٳلسٚفجف جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ ٫ٖ ٠وف

 

                                                             

(1) www.cgcegypt.com             

 .03/5/2106صييفة اتهراع  02/5/2106ادلؤصر ا قليمي الثاين دلؤنسات الضمان    (2)
إدارة شررركة ضرررمان سلرراطر اجيتمررران، لقرراء مرررع  د. لبررىن هررالل : نايرررب زلررافمل البلرررك ادلركررزي ادلمرررري وريرريس رللرررس (3)

 .02/5/2106صييفة الوفد بتاريخ 
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 صٓدٚم ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ :

ؤ٢نت و٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝػ٬ٞر ٜنؾو٬ر جُسدحف٬ر ٠لسٚٞر ٫ٖ ظ٦حق د٢حء ٧س٬٠٢ر جٝٚف٬أر   
٧دؿؤ د٠قج٧ٝر ٢نح٤ً جُسدحفًج ١٠  1978ٝل٢ر  310ج٠ٝوف٬ر د٧٠ظخ جٝٚفجف جٝظ٧٦٠ف٬ر ج٠ٝفٟٙ 

ٕ جٝو٢ؿ٧٘ ا٩ٝ اػؿجش جٝس٬٠٢ر جٳٙسوأحؿ٬ر ٧جٝدنأف٬ر ٧ج٠ِٝفج٬٢أر    ٦٬٧ؿ 1979ن٦ف ٠ٖ٧٢دف 
٧ج٠ٝئلل٬ر ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ جٝٗثحز ٝسػ٬٧  ٠نف٧ُحز ٠ؿفذ ٝٞؿؾ  
٧جٝس٫ سػسحظ٦ح جٝٚف٨ ١٠ ؾٴ  ج٧ٝػؿجز ج٠ٝػ٬ٞر ٧ٜأـٝٛ اُأؿجؿ ؿفجلأحز ظأؿ٨٧ ٠ح٬ٝأر      

ؿجٟ ٧لؿجؿ ؤ٠أ٧ج  جٝوأ٢ؿ٧٘ ٧دٚأف٧ى ٳ    ٧جٙسوحؿ٬ر ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٝي٠ح١ ٜٗحءذ جلسؾ
% ٠أ١ ٠٬ٙأر   80ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧دنفً ؤ١ ٳ سسظح٧ق  10000سسظح٧ق ٠دحْٝ ج٧ٝجػؿ ٦٢٠ح ١ُ 

جٳلسص٠حف ٧دٗسفجز ل٠حع ٧لؿجؿ سس٢حلخ ٧ًد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ ٧ديأ٠ح٢حز ٬أإس٫ ٖأ٫ ٠ٚأؿ٠س٦ح     
 .(1ر٧٠ظ٧ؿجز ج٠ٝنف٧ٍ

٧جٯظ٦قذ جٝؿج٠ُر ٝس٬٧٠أ    ٬يحٕ ا٩ٝ ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز ٧٬ظؿ ٢٥حٝٛ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٬٦ٝثحز 
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠ص  ج٬٦ٝثأر جِٝح٠أر ٝٞسوأ٬٢َ     
ظ٦حق سن٬ٔ  جٝندحخ جٝؾف٬ظ١٬ جٝسحدَ ٠ٝػحٌٖر جٝٚح٥فذ ٧ٜـٝٛ ٧قجفذ جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر ٠أ١  

ج٦٠ٟٝ ٝٴٙسوأحؿ  ؾٴ  ٠نف٧ٍ جٯلف ج٢٠ٝسظر ٬ٓ٧ف٥ح جٜٝص٬ف ١٠ جٝدفج٠ط جٝؿج٠ُر ٦ٝـج ج٢ٝنحً 
ج٠ٝوف٪  ٧جٝس٫ س٠ِ  ظ٦ِ٬٠ح ٫ٖ جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ج٠ٝػؿؿ ٦ٝح د٧٠ظخ ٙأ٧ج١٬٢ وأحؿفذ ُأ١    
ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝؾسور ل٧جء ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ؤ٧ ٙح١٧٢ جٝنفٜحز ج٠ٝوف٬ر 

٫ٖ٧ ي٧ء ج٧ِٚٝؿ ٧جٳسٗحٙحز ج٧٠ِٝٙأر   2004ٝل٢ر  141ؤ٧ ٙح١٧٢ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ فٟٙ 
 .(2رجٝؿ٧  ٧جٝظ٦حز جٝؿ٬ٝ٧ر ج٠ٝح٢ػر ٠َ

 

 

 

                                                             

 .04/5/2106د. أمحد زكي بدر : وزير التلمية احمللية، لقاء مع صييفة ادلمري  (1)
 عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق. (2)
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املطٍب اٌثاني : املشاوً اٌتي تٌاجو املشاريع اٌصغرية ًاملتٌسطت يف 
 مجيٌريت مصر اٌعربيت ًاحلٌٍي املمرتحت هلا

٧٬جظ٤ ٧٠٢ ٧س٧ًف ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٬٠أَ ؤ٢ػأحء جِٝأحٟٝ    
ئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖسِفٙأ    جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنحٜ  ٧جٝو٧ِدحز جٝس٫ سئً ٩ُٞ ج٠ٝ

 ٢نح٦ًح ٫ٖ جٯظ  جٝٚو٬ف ٧س٦ؿؿ ٥٧٠٢ح ٧دٚحث٦ح ٩ُٞ ج٠ٝؿ٨ ج٬٧ًٝ .

٬٧سيغ جٝسؿجؾ  جٜٝد٬ف ٫ٖ ًد٬ِر سٞٛ ج٠ٝنحٜ  ١٠ ػ٬ش ٧ظ٧ؿ٥ح ٧سإص٬ف٥ح ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ 
٧٠٢٧ ٧س٧ًف سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١ٜ٠٬٧ ٢ٝح ؤ١ ٢ٚلأٟ ج٠ٝنأٜٴز ٧جٝوأ٧ِدحز جٝسأ٫ س٧جظأ٤      

٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ا٩ٝ ُؿذ ؤٙلحٟ ؤؾأـ١٬ د٢ٌأف    ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ
  ٧ل٧٢يغ ـٝٛ ٳػًٚح ٧ٜـٝٛ ٠ؿ٨ سأإص٬ف سٞأٛ   (1رجٳُسدحف ٦٢٧ٜح ٠نٜٴز ؿجؾ٬ٞر ؤ٧ ؾحفظ٬ر

ج٠ٝنٜٴز ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٜ  ٠فػٞر ١٠ ٠فجػ  ٧ظ٧ؿ٥ح ٥٧٠٢٧أح  
٧جٳظس٠ح٬ُر جٝس٫ ٠٬ف ٬ِ٬٧ن٦ح ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٪  ٧ٜـٝٛ سإص٬ف جٯ٧يحٍ جٝل٬حل٬ر ٧جٳٙسوحؿ٬ر

٧جٝس٫ ٬وِخ س٬٬ٔف٥ح ٝـ٪ ٢ٚلٟ ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر اٝأ٩  
لسر ؤنٜح  ٧ل٧٢يغ ٜ  نٜ  ٠٧ؿ٨ سإص٬ف٣ ٩ُٞ ٠ُ  ج٠ٝنف٧ُحز ٧ؿ٠٧٠٬س٦ح ٧جٝس٫ ؤؿز ا٩ٝ 

ٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٬٧أإس٫ ٖأ٫    ٧ي٧ع ٧٦ٌف دِى ج٧ٌٝج٥ف ٧ج٭صحف جٝلٞد٬ر  ٫ٖ٧ ٢ًح٘ ٠ُ  س
 :(2ر٠ٚؿ٠س٦ح

جفسٗحٍ ٢لدر ٖن  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٚحف٢ر دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٖأ٫   -1
 ؤ٢ػحء جٝظ٧٦٠ف٬ر.

جُس٠حؿ جٜٝص٬ف ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ُٞأ٩ ج٠ٝأؿؾفجز       -2
 .(3رجٝنؾو٬ر ٧ُق٦ٖ٧ٟ ١ُ جٳٙسفجى ١٠ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر جٯؾف٨

ُظق ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١ُ لؿجؿ ٠ح دؾؿ٠س٦ح ١٠ جٝسقج٠حز ل٧جء ٜح٢ز جٝسقج٠أحز   -3
 ؿجؾ٬ٞر ٠ص  جٝس٬٧٠  جٝؿجؾ٫ٞ ؤ٧ ؾحفظر ٠ص  جٝيفجثخ ٧جٝٚف٧ى.

                                                             

 .091مدر نابق، صأنن علو عمر : إدارة الملاعات وادلةروعات الماًنة، مدخد تطبيقي معاصر، م (1)
 .43أماين عامر : ممدر نابق، ص (2)
 إدارة التمويد   مةروعات اتعمال : ممدر نابق. (3)
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جفسٗحٍ ٠ِؿ  جِٝظق ٫ٖ ج٧٠ٝظ٧ؿ ج٢ٝٚؿ٪ ٝؿ٨ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ؤ٧ ٠ح ٬ًٞ٘ ٬ُٞأ٤ دأ٢ٚه    -4
 جٝل٧٬ٝر ٧٥٧ ٠ح ٬ِح٫٢ ٤٢٠ ؤٓٞخ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ.

ص٬فذ ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دؾلحثف ٜد٬فذ ٠ٚحف٢ر دػظ٦٠ح ٫ٖ اوحدر جٜٝ -5
جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٧ج٢ؾٗحى ٠ِؿٳز جٝفدغ ٝؿ٨ د٬ٚر ج٠ٝنحف٬َ جٝس٫ ٙؿ سٜأ١٧ ؤٙأ    

 .(1رؾلحفذ ؤ٧ ٢حظػر ٢لد٬ًح

٧ٝٴفسدحً ج٧ٝص٬٘ د١٬ ٥ـ٣ ج٧ٌٝج٥ف ج٧ٝجيػر ٧د١٬ ج٠ٝنأٜٴز جٝسأ٫ س٧جظأ٤ سٞأٛ     
 ٠نٜٴز جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز ا٩ٝ ٠ح ٫ٞ٬ :ج٠ٝنف٧ُحز ٖٚؿ ٙل٢٠ح جٝ

 املػهالت ٚاملعٛقات غة ايت١ًُٜٝٛ :

 أٚاًل : املػهالت ايتػسٜع١ٝ :

جفسٗحٍ جٝفل٧ٟ جٝظ٠ف٬ٜر ٩ُٞ ٠لأسٞق٠حز جٱ٢سأحض    –٬٧ؿؾ  ١٠ ي١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝنحٜ   
٢حٖلر جٱ٢سحض ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ جفسٗحٍ سٜٞٗر جٱ٢سحض ٧لِف ج٢٠ٝسط ج٦٢ٝحث٫ ٬٧ٗٚؿ٣ ـٝٛ جٝٚؿفذ ٩ُٞ ٠

ج٠ٝلس٧فؿ ١٠ ؾحفض جٝدٞؿ ٧سِؿ ج٧ٞٝجثغ ٧جٝٚأ٧ج١٬٢ جٝؾحوأر دبوأؿجف جٝسأفجؾ٬ه ٧ٙوأ٧ف      
 .(2رجٝسنف٬ِحز

٧٦ٌف ٖظ٧ذ يف٬د٬ر ١٠ ؾٴ  جٱُٗحء جٝسحٟ ١٠ جٝيفجثخ ٠ٞٝنف٧ُحز ٖأ٫ ج٠ٝأؿ١    -
 .(3رجٝظؿ٬ؿذ ٧ٖفى يفجثخ ٜد٬فذ ٩ُٞ ٠ص٬ٞس٦ح ٫ٖ ٠ؿ١ ؤؾف٨

يف٬در ٩ُٞ جٝلَٞ ج٢٠ٝسظأر ٠ػ٬ٞأًح جٝسأ٫ ٬أسٟ     ٬ٙحٟ ٠وٞػر جٝيف٬در جِٝح٠ر دٗفى  -
س٧ف٬ؿ٥ح ا٩ٝ جٝظ٦حز ج٠ِٝٗحذ ١٠ جٝيفجثخ ٫ٖ ػ١٬ ؤ١ جٝلَٞ ج٠ٝلس٧فؿذ ١٠ جٝؾحفض ٳ 

 سٗفى ٦٬ُٞح سٞٛ جٝيفجثخ.

ؾي٧ٍ ج٠ِٝؿجز جٳلسص٠حف٬ر ٝٞيف٬در جِٝح٠ر ٩ُٞ ج٠ٝد٬ِحز ٧٥٧ ٠أح ٬ِأؿ ٠ؾحٝٗأر     -
 .(4رَٞ ٬ٝ٧ك ج٠ِٝؿجز جٳلسص٠حف٬ر٧جيػر ٝٞٚح١٧٢ ػ٬ش ؤ١ جٝيف٬در ٬ظخ ؤ١ سن٠  جٝل

                                                             

 مزهر شعبان العاين : إدارة ادلةروعات الماًنة، مل،ور ريادي تكلولوجي، ممدر نابق. (1)
 .60ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
 .0998تلمية ادللةلت الماًنة وادلتونطة   ممر، القاهرة، وزارة اجقتماد : مةروع نيانة قومية ل (3)
 ممدر نابق. (4)
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٧سؿؾ  ٥ـ٣ ج٠ٝنحٜ  ١٠ ي١٠ اًحف ج٠ٝنأٜٴز جٝؾحفظ٬أر ؤ٪ ٝأ٬ك ٠أ١ يأ١٠      
ج٠ٝنٜٴز جٝؿجؾ٬ٞر جٝس٫ سؾسه دًحٝخ جٝس٬٧٠  ٧جٝظ٦ر ج٧٠٠ٝٝر  ٧ؤ١ س٧ًف٥ح ١٠ ؾٴ  ٧يَ 

ح ٧ٙج١٬٢ ٢٠حلدر ٧سنف٬ِحز س٧جٜخ جٝس٧ًف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ جِٝح٫٠ٝ د٠ح ٬ػحٌٖ ٩ُٞ ٠وحٝغ ؤوػحد٦
٠٧وحٝغ ج٠ٝلس١٬ٜٞ٦ ٬٧ػٚ٘ ٫ٖ ج٧ٝٙز ـجس٤ جٝس٧ظ٦حز جٳٙسوحؿ٬ر ٝٞؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ٧جٝس٫ ٬ظخ 
٦٬ُٞح جسؾحـ ػق٠ر ١٠ جٝسنف٬ِحز ٧ج٧ٚٝج١٬٢ ج٠ٝػٗقذ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٥٧أ٧ ٠أح   

٧جٝلأ٧٢جز   2004دؿ٨ ٧جيػًح ٫ٖ جٝل٬حلر جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ سسد٦ِح جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ٢٠ـ ُأحٟ  
  ٧٦ٌ٧ف جٝسنف٬ِحز جٝس٫ سؾٕٗ ١ُ ٜح٥  وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧سلح٥ٟ ٫ٖ ؾٞ٘ جٝٴػٚر

ؤظ٧جء ٢٠حلدر ٠ِٝ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٥٧٠٢٧ح ٧س٧ًف٥ح ٧ٜـٝٛ ا٬ظحؿ ج٬٦ٝثحز جٝػ٬٠٧ٜر جٝس٫ س٢ِأ٫  
د٦ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٧سؿُٟ ٧ظ٧ؿ٣ ٧سػحٌٖ ٩ُٞ جلأس٠فجف٬س٤ ٠أ١ ؾأٴ  سٚأؿ٬ٟ ج٠ٝلأحُؿجز      

 ٧ٝ٧٢ظ٬ر.جٝسنف٬ِ٬ر ٧جٱؿجف٬ر ٧جٝسٜ
 ثاًْٝا : املػهالت اإلدسا١ٝ٥ :

٬٧ؿؾ  ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٴز ي١٠ جٱًأحف جِٝأحٟ ٠ٞٝنأٜٴز جٝؾحفظ٬أر جٝسأ٫ س٧جظأ٤        
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ا٬ظحق٥ح د٠ح ٫ٞ٬ :

جٝس٬ِٚؿ جٝـ٪ سٗفي٤ جٱظفجءجز جٝػ٬٠٧ٜر جٝؾحور دح٢ي٠حٟ ج٢٠ٝنأز ؤ٧ ج٠ٝنأف٧ُحز   -
٫ ٧ً٧  ٖسفذ سٞٛ جٱظأفجءجز ٠أ١ ؾأٴ  ٖسأفذ ج٠ِٝح٢٬أر      جٝو٬ٔفذ ًٝٞٚحٍ جٝفل٠

 .  (1ر٧جٝنف٧ً جٝوػ٬ر ٧جٯ١٠ جٝو٢ح٫ُ

جفسٗحٍ سٜح٬ٕٝ ٧سِؿؿ جٝظ٦حز جٝس٫ ٬ظخ ٩ُٞ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٪ ٬سِح٠أ     -
٦ِ٠ح دؿؤ ١٠ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝسفجؾ٬ه ٧٠٧جٖٚحز اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ٠أف٧فًج دسأفجؾ٬ه   

 ٧جٝسل٬٧٘. جٝسن٬ٔ  ٧و٧ًٳ ا٩ٝ سفجؾ٬ه جٱ٢سحض

جفسٗحٍ سٜح٬ٕٝ فل٧ٟ جٝػو٧  ٩ُٞ ٧٠جٖٚر ٬٥ثر جٝسو٬٢َ ٱٙح٠ر ؤ٪ ٠نأف٧ٍ ًدٚأًح    -
 ٠ٝلحػر جٯفى ٧٢٧ٍ ج٠ٝنف٧ٍ ل٧جء ٜح١ و٢ح٬ًُح ؤٟ قفج٬ًُح ؤٟ ٬ٓف ـٝٛ.

٧ً  ٖسفذ ج٧٠ٝجٖٚحز جٯ٬٢٠ر ٝٞنفٜحء ج٬ٔٝف ٠وف١٬٬ ٧٥٧ ٠ح ٬ؿ٧ُ ا٩ٝ ُق٦ٖ٧ٟ ُأ١   -
٥ـج جًٝٚأحٍ ج٦٠ٝأٟ ٠أ١ ًٙحُأحز جٳٙسوأحؿ      جٝؿؾ٧  ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ جٳلسص٠حف ٫ٖ 

 .(2رج٠ٝوف٪
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٧٦ٌف ٠نحٜ  ٫ٖ ٠فػٞر سؾو٬ه جٯفجي٫ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ػ٬ش س٧ٟٚ جٯظ٦أقذ   -
٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٝو٢ح٬ُر دحٝسؿؾ  ٫ٖ سػؿ٬ؿ ٧٢ٍ ج٠ٝنف٧ٍ ٠٠ح ٬ؿ٧ُ وحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ  

 .(1را٩ٝ اُحؿذ جٝس٬ٜٗف ٫ٖ ٧ظ٧ؿ٣ ٤ُ٧٢٧ ٧ٙؿ ٬ٚحد  دِى ج٠ٝنحف٬َ دحٝفٖى

ؤٓٞخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ ٠وأف ٠أ١ سِأؿؿ جٝظ٦أحز                   سِح٫٢ -
جٝٗس٬ن٬ر ٧جٝفٙحد٬ر ٠ص  ر٧قجفذ جٝوػر ٧جٳٙسوحؿ ٧جٝيأ٠ح١ جٳظس٠أح٫ُ ٧جٝأؿ٧جثف    

جٝيف٬در ٧جٝظ٠ف٬ٜر ٧ؿجثفذ جٝظ٧ؿذ ٧ج٠ٝٚح٬٬ك( ٧سؿجؾ  ٠ُأ  دِيأ٦ح ٠٠أح ٬ؾٞأ٘      
١ ؾأٴ  جقؿ٧جظ٬أر سٞأٛ    ٠نحٜ  س٬٠٬ٌ٢ر ٧اظفجث٬ر ٠ؾسٞٗر ؿجؾ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠أ 

 .(2رجٱظفجءجز

٠نٜٞر اسدحٍ ٠وٞػر جٝيفجثخ ؤل٧ٞخ جٝسٚؿ٬ف جٝظقج٫ٖ دلأدخ ُأؿٟ ٠لأٛ ؤٓٞأخ      -
ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ؿٖحسف ػلحد٬ر ٠ٌ٢٠ر ٧دحٝسح٫ٝ سِصف ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ   
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠ِح٠ٞر يف٬د٬ر سٗوأ٬ٞ٬ر ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    

 ٧ج٠ٝس٧لًر.

حٟ ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫ ٠وأف دحٝسأإ١٬٠      ُؿٟ ٬ٙ -
جٳظس٠ح٫ُ ِٝٞح١٬ٞ٠ ٝؿ٦٬ٟ ٧ـٝٛ ٠٠ح ٬ِفى سٞٛ ج٠ٝنأحف٬َ اٝأ٩ جٝٔفج٠أر ٧ج٧ٗٝجثأؿ     

 .(3رجٝسإؾ٬ف٬ر

 ثايجًا : املػهالت ايف١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ :

ج٠ٝس٧لًر سسِؿؿ ج٠ٝنٜٴز ج٬٢ٗٝر ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر جٝس٫ سِح٫٢ ٦٢٠ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ 
٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝس٫ ٬ؿؾ  ٙلٟ ٦٢٠ح ي١٠ اًحف ج٠ٝنٜٴز جٝؿجؾ٬ٞر جٝس٫ سأفسدً  
دوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ٙلٟ آؾف ١ٜ٠٬ ٧يأ٤ِ يأ١٠ اًأحف ج٠ٝنأٜٴز     
جٝؾحفظ٬ر جٝس٫ سئصف ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ ٧ؿ٠٧٠٬ر ٠ُ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أف٧فًج    

 .(4رد٠فجػ٦ٞح ج٠ٝؾسٞٗر
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٬٧ؿؾ  ي١٠ اًحف ج٠ٝنٜٴز ج٬٢ٗٝر ٠نٜٞر جٱ٢سحض ٠٧ح ٬سفسخ ٬ُٞأ٤ ٠أ١ وأ٧ِدر     
جٝػو٧  ٩ُٞ ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض ج٠ٝػ٬ٞر ٧ج٠ٝلس٧فؿذ دلدخ ؾيأ٧ٍ ؤلأِحف ج٠ٝلأسٞق٠حز    
ج٠ٝػ٬ٞر ِٝح٫ٞ٠ جِٝفى ٧جًٝٞخ ٧ٜـٝٛ جفسٗحٍ ؤلِحف ج٠ٝلس٧فؿ ٦٢٠ح ٧ٜٝصفذ سِؿؿ ج٠ٝنأٜٴز  

 ١ٜ٠ ؤ١ ٢ظ٦ٞ٠ح د٠ح ٫ٞ٬ :ج٬٢ٗٝر ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر اٳ ؤ٢٢ح ٬
ُؿٟ س٧جٖف ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ جٝس٫ س٠ص  ؤلحك ٠ُ  ٧سن٬ٔ  ج٠ٝوح٢َ ٧ًج  ٖسفذ جٱ٢سحض ٫ٖ  -

ج٠ٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧ٜـٝٛ ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧ر ٠ٞٝنأحف٬َ جٝقفج٬ُأر جٝوأ٬ٔفذ    
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

حف٬َ جفسٗحٍ ؤلِحف جًٝحٙر ؾحور ٫ٖ ج٠ٝؿ١ جٝظؿ٬ؿذ ٧سفجٜٟ جٝؿ١٧٬ ٩ُٞ ؤوػحخ ج٠ٝنأ  -
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝػظف ٩ُٞ دِي٦ح ١٠ ٙد  اؿجفذ ٠ػًحز ج٦ٜٝفدحء ٫ٖ دِأى  

 .(1رج٠ٝؿ١

٧ظ٧ؿ ٢ٌحٟ جٝسٗفٙر د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫    -
 .(2ر٠ظح  سق٬٧ؿ٥ح دػوو٦ح ١٠ ج٧٠ٝجؿ جٯ٬ٝ٧ر ٠ًٜح ٧٢٧ًُح

حز ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   ُؿٟ ٠ٴث٠ر ج٠ِٝف٧ى ١٠ ج٠ِٝحٝأر ج٠ٝأح٥فذ ٳػس٬حظأ    -
٧ج٠ٝس٧لًر ٝٚٞر ٢ٌٟ جٝس٬ِٟٞ ج٫٢٦٠ٝ ٫ٖ ٠وف ٬ٙحلأًح دِأؿؿ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     
٧ج٠ٝس٧لًر ٧ػحظر ؤٓٞخ سٞٛ ج٢٠ٝنأز جٝس٬٠٬ِٞر ا٩ٝ ٧٠جٜدأر جٝسًأ٧ف جٝس٧٢ٜٝأ٧ظ٫    

 .(3رجِٝح٫٠ٝ

جٖسٚحؿ ؤٓٞخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف جِٝفد٬أر اٝأ٩      -
٬ف٥ح ١ُ ًف٬٘ جلسؾؿجٟ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح جٝػؿ٬صر ٧ا٬ظحؿ ٢أ٧ٍ ٠أ١ ًأف٘    جٳ٥س٠حٟ دس٧ً

جٳسوح  د٦٢٬ح ٧د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ُدف جٱ٢سف٢ز ٧ًف٘ جٝس٧جو  جٝػؿ٬صر ٠٠أح  
٬ؿُٟ س٬٧ًف جٝٚحُؿذ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٝؿ٨ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ١٠ ؤظ  سِق٬أق  

 .(4ردٚحث٤ ٧جلس٠فجف٬ر ٩ُٞ ج٠ٝؿ٨ ج٬٧ًٝ 
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 .(1رجٝس٧ًف جٝظؿ٬ؿ جٝػحو  ٩ُٞ ٧٢ٍ ٬٠ٜ٧ر ج٢٠ٝسط ُح٬٠ًٝح ُؿٟ ٧٠جٜدر -

ٙو٧ف جٜٝٗحءجز ج٬٢ٗٝر ٧ُؿٟ ٙؿفذ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٩ُٞ جظسـجخ ج٢ِٝحوأف ج٬٢٦٠ٝأر    -
 .(2رجٝظ٬ؿذ ٧سؿف٬د٦ٟ دنٜ  ٢٬حلخ ٠َ ٧٢ٍ ٧ػحظر ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف

 ُق٧ٕ ؤٓٞأخ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١ جٱ٢ٗأح٘ ُٞأ٩                     -
جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش ٧جٝس٫ سػسحض اٝأ٩ ٠دأحْٝ ٜد٬أفذ ٳ سلأس٬ًَ سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ              

 سٜدؿ٥ح.

ُؿٟ س٧ٖف جٝؾدفجز جٱؿجف٬ر ٧ج٢ؾٗحى جٝٚؿفذ ج٠ٝػحلد٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٝؿ٨ ؤٓٞخ ؤوأػحخ   -
 ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر.

ض ٢٠سط سسلٟ دأحٝظ٧ؿذ جِٝح٬ٝأر   و٧ِدر جٝػو٧  ٩ُٞ ٠٢حـض ٠س٧ًفذ ٙؿ سئؿ٪ ا٩ٝ ا٢سح -
 ٧ج٢٠ٝحٖلر ٢٠ٞٝسط ج٠ٝلس٧فؿ ج٠٠ٝحص .

٬ِح٫٢ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ١٠ ػو٧  جٝس٧ٙٗحز ج٠ٝٗحظثر  -
ٝٮٳز ٧ج٠ِٝؿجز دلدخ ُؿٟ جٳ٥س٠حٟ ١٠ ٙد٦ٟٞ د٬ٞ٠ِر جٝو٬ح٢ر ج٠ٝلس٠فذ ٝسٞأٛ ج٭ٳز  

 .(3رح٬ٖر ٠ف٥ٚر٠٠ح ٬سفسخ ٩ُٞ اصٚح  ٜح٥  ج٠ٝنف٧ٍ د٢ٗٚحز اي

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٢ٌحٟ ٝٞفٙحدر ٩ُٞ جٝظ٧ؿذ ٧جُس٠حؿ ـٝٛ ٩ُٞ جٝٚؿفجز جٝنؾو٬ر ٯوأػحخ   -
 .(4رسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز

٬ٓحخ ؿ٧ف جٱُٴٟ ٤٢٧ٜ وحػخ ؿ٧ف ؤلحل٫ ٧ػ٫ٚ٬ٚ ٫ٖ ا٬ظأحؿ جٝػٞأ٧  ج٢٠ٝحلأدر     -
٠ٞٝنٜٴز جٝس٫ سِح٫٢ ٦٢٠ح ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دِؿ ا٬وح  و٧س٦ٟ اٝأ٩  

 .(5ر٠ؾسور ٢٠٧حوفذ ٙيح٬ح٥ٟجٝظ٦حز جٝ

ل٧ء جلسؾؿجٟ دفجءجز جٳٙسفجع ؤ٧ جٳ٠س٬حقجز جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ػ٬ش ٓحٝدًح ٠أح سظأؿ ؤ٦٢أح     -
سِفيز ٝٞس٬ٞٚؿ ؤ٧ جٝلفٙر ١٠ ٙد  ج٢٠ٝحٖلأ١٬ ؤ٧ ج٠ٝلأسص٠ف١٬ ج٭ؾأف١٬ ؤوأػحخ     
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ج٠ٝنحف٬َ ـجز جٱ٢سحض ج٠ٝنحد٦ر ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ سٴن٫ جٝفٓدأر دحٳدسٜأحف ٧جٝسًأ٬٧ف    
 ٝظؿ٬ؿذ ٝؿ٨ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.ٰٖٜٝحف ج

ُؿٟ جؾس٬حف ج٧٠َٝٙ ج٢٠ٝحلخ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬أش ٳ ٬أ٫ٝ٧ ؤٓٞأخ     -
ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ سٞٛ جٳ٥س٠حٟ جٝػ٫ٚ٬ٚ دحؾس٬حف ج٠ٜٝح١ ج٢٠ٝحلأخ ٠ٝنأف٦ُ٧ٟ ػ٬أش    

وأ٬ٔف  ٢٬حلخ ـٝٛ ٠َ ٠ح ٤ٜٞ٠٬ ١٠ ؤفى ػس٩ ٧ؤ١ ٟٝ س١ٜ ٢٠حلدر ٱٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ جٝ
١٠ ؤظ  جٳدسِحؿ ١ُ ؤصٚح  ٜح٥  ج٠ٝنف٧ٍ دب٬ظحف ؤفى ٱٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ٠٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ 
٠ِح٢حذ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ق٬حؿذ ٜٞٗر جٱ٢سحض ٧ػظٟ ج٠ٝد٬ِحز ٧نف٧ً ج٠ِٝ  جٯؾأف٨  

 .(1ر٧ُؿٟ ؾٞ٘ س٧جق١ د١٬ جٝسٜٞٗر ٧ج٧٠َٝٙ جٝظٔفج٫ٖ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً

 :زابعًا : املػهالت ايتطٜٛك١ٝ 

سِسدف ٬ٌ٧ٗر جٝسل٬٧٘ ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ٌٝحثٕ جٯلحل٬ر ٫ٖ ظ٬٠َ ج٠ٝنأحف٬َ ٠٦٠أح جؾسٞإٔ     
ػظ٦٠ح ٧جؾسٕٞ جًٝٚحٍ جٝـ٪ س٠ِ  ٤٬ٖ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ل٧جء ٜح١ ًٙحًُح و٢ح٬ًُح ؤٟ قفج٬ُأًح ؤٟ  
ل٬حػ٬ًح ؤٟ سظحف٬ًح ٬٧ؿؾ  ؤ٬يًح ًٙحٍ جٝؾؿ٠حز ي١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝظ٧٠ُر جٝس٫ س٠ص  ج٧٠ِٝؿ جٝٗٚأف٪  

ؿ٧ٝر ٧سإس٫ ؤ٬٠٥ر جٝسل٬٧٘ ١٠ ؤ٦٢ح س١ٜ٠ ج٠ٝنف٧ٍ ١٠ ٠ِفٖر جػس٬حظحز ج٠ٝلس٦ٞٛ ٳٙسوحؿ ؤ٪ 
 .(2ر٧سو٬٠ٟ ج٠ٝق٬ط جٝسل٫ٚ٬٧ ج٠ٝٴثٟ ٧ٞٝو٧  ا٩ٝ جٝل٧٘ ج٠ٝلس٦ؿٖر

٧ٙؿ ٧جظ٦ز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر جِٝؿ٬ؿ ٠أ١   
١ ؤدفق٥ح ٠نٜٞر جٝسل٬٧٘ جٝس٫ سػ٠  ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ سؿؾ  ي١٠ اًحف ج٠ٝنٜٴز جٝؿجؾ٬ٞر ٧ٜح

٫ٖ ٬ًحس٦ح ظح٢دًح ؿجؾ٬ًٞح ٠٬ص  ٫ٖ جُس٠حؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ُٞأ٩ ؾدأفذ وأحػخ    
ج٠ٝنف٧ٍ ٜإلحك ٠ِٝ  ج٠ٝنف٧ٍ ٧د٠ح ؤ١ ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٥أٟ  

ُأ١ ًف٬أ٘    ٧ٞ٬ٞٙ ؾدفذ ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ر٠ظح  جٝسل٬٧٘( ٧جُس٠حؿ٥ٟ ٩ُٞ ظ٠َ ج٠٧ِٞ٠ٝأحز 
ج٧ٝلحث  ٬ٓف جٝفل٬٠ر ٧٥ ٠ح ٬ئصف لٞدًح ٩ُٞ ؤؿجء ٧٠٢٧ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ج٠ٝس٧لأً ٬٧أؿؾ    
٫ٖ اًحف ج٠ٝنحٜ  جٝؿجؾ٬ٞر ػس٩ ًٙحٍ جٝسل٬٧٘ ٠نٜٞر جٝس٬ٞٚؿ ػ٬ش ٬ٚأ٧ٟ وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ    
د٧يَ ٢٠سط آؾف سٟ ا٢سحظ٤ ٠لدًٚح ١٠ ٙد  ٠نف٧ٍ آؾف ٬نحد٤ ٠نف٤ُ٧ ٢وخ ٤٬٢٬ُ ٬٧ػأح٧   

ًف٬٘ جٝس٫ سٟ ١٠ ؾٴ٦ٝح ا٢سحض ٧سل٬٧٘ ـٝٛ ج٢٠ٝسط ؿ١٧ ؤؿ٩٢ ٠ػح٧ٝر ١٠ ظح٢د٤ ٖأ٫  ؤ١ ٬ٚٞؿ جٝ

                                                             

 .80راب  خوين، رقية حساين : ممدر نابق، ص (1)
 .74، ص2118راب  خوين : ادلؤنسات الماًنة وادلتونطة ومةكالت صويلها،  (2)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-216- 

 

جدسؿجٍ ٧جدسٜحف ًف٬ٚر ظؿ٬ؿذ ٝٞسل٬٧٘ ٢٠ٝسظ٤ جٝظؿ٬ؿ ٧٥٧ ٠ح ٬سلؿؿ ١٠ ٬ٞ٠ُأر ج٢٠ٝحٖلأر ٖأ٫    
سػ٬٧  ؤ٢ٌحف ج٠ٝلس٦ٞٛ ا٩ٝ ج٢٠ٝسط جٝـ٪ ٬فٓخ دحٝػو٧  ٤٬ُٞ ٧جٝـ٪ ٬ٞظإ ؿجث٠ًح اٝأ٩ ج٢٠ٝأسط   

 .(1ر٧وحػخ جًٝف٬ٚر جٝسل٬ٚ٬٧ر جٝظؿ٬ؿذ ٧ج٠ٝدسٜفذ جٯٖي  سل٬٧ًٚح

٬٧سؾـ ًٙحٍ جٝسل٬٧٘ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؤ٬يًح اًحف آؾف ٬س٠ص  ٫ٖ  
ج٠ٝنٜٴز جٝؾحفظ٬ر جٝس٫ س٧جظ٤ ٥ـج جًٝٚحٍ ٦٢٠٧ح و٧ِدر جٝسل٬٧٘ جٝؾحفظ٫ ٧ج٢ؾٗحى ج٫ُ٧ٝ 

٠ِحفير جٝؾحفظ٬أر ٧جٝؿجؾ٬ٞأر   جٝسٚؿ٬ف٪ ٝؿ٨ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ُؿٟ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ جٝ
٧ل٢د١٬ ـٝٛ ١٠ ؾٴ  د٬ح١ ج٠ٝنحٜ  جٝسل٬ٚ٬٧ر جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫  

 ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ٞؾو٦ح د٠ح ٫ٞ٬ :

ج٢ٝٚه جٜٝد٬ف ٝؿ٨ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٠٧ِٞ٠ٞٝحز جٝسل٬ٚ٬٧ر جٝؾحور دحٯل٧ج٘ جٝسظحف٬أر   -
 .(2رجٝؿجؾ٬ٞر ٧جٝؾحفظ٬ر

جُس٠حؿ ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٩ُٞ ٧لأ٬ً   -
 ؤ٧ ٢٠ؿ٧خ س٧ق٬َ ٯظ  س٧ق٬َ ٢٠سظحس٦ح ٫ٖ ؤل٧ج٘ ٠ػؿؿذ.

ُؿٟ جٳ٥س٠حٟ د٬ٌ٧ٗر جٳدسٜحف ٧جٝسظؿ٬ؿ ٫ٖ ٧٢ٍ ج٢٠ٝسط جٝأـ٪ سًفػأ٤ ج٠ٝنأف٧ُحز     -
٠ُأف   جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٧جٜسٗحث٦ح د٢٠أسط ٧جػأؿ ٖٚأً ًأ٧ج  ٖسأفذ     

 .(3رج٠ٝنف٧ٍ

ُؿٟ ٧٠جٜدر س٬ٔف ؤـ٧ج٘ ج٠ٝلس١٬ٜٞ٦ ٧ـٝٛ ١٠ ؾٴ  ٬ٞ٠ُحز جٝدػش ٧جٳلسٚوحء ُأ١   -
٠ح ٬ًٞد٤ ج٠ٝلس٦ٞٛ ٧س٧ًف سٞٛ جٯـ٧ج٘ جُس٠حؿًج ُٞأ٩ ٠أح سٚؿ٠أ٤ ٢سأحثط جٝدػأ٧ش      
٧جٝؿفجلحز جٝس٬٧ًف٬ر ٫٥٧ ٠ح سٗسٚؿ ا٤٬ٝ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وأف  

 .(4رٜٝٞٗس٦ح ج٠ٝفسِٗر
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ؿٟ ج٠ٝٚؿفذ ٩ُٞ ج٢٠ٝحٖلر ٧ٙو٧ف دفج٠ط جٝسل٬ِف ٧جٝسف٬٧ط ٫ٖ ؤٓٞأخ ج٠ٝنأف٧ُحز   ُ -
 .(1رجٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

ُؿٟ ؿُٟ جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر ٠ٞٝوح٢َ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  سؾ٬ٗى ؤلِحف  -
ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ج٠ٝدحُر ٦ٟٝ ٧ٜـٝٛ ُؿٟ ػ٠ح٬ر ٢٠سظحس٦ٟ ١٠ ج٢٠ٝحٖلر ج٬٧ٚٝأر ٢٠ٞٝسظأحز   

١٬ ؤ١ جٝػ٠٧ٜر سؿُٟ ػ٠ح٬ر ٢٠سظحز ج٠ٝوح٢َ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬أفذ  ج٠ٝلس٧فؿذ ٫ٖ ػ
 ٧ؾحور ٫ٖ جًٝٚحٍ جِٝحٟ.

جفسٗحٍ ٜٞٗر جٝسؾق١٬ ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠لحػحز ٜح٬ٖر ٜـٝٛ جفسٗحٍ سٜٞٗر جٝسؾق١٬ ٝؿ٨ ج٬ٔٝف  -
 ٠٠ح ٬ف٥٘ ٜح٥  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ج٠ٝوف٪.

١٠ ج٧٠ٝجؿ جٝؾأحٟ ٬أؿَٖ    ُؿٟ ٜٗح٬ر جٝػوه ج٠ٝؾوور ٯوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ -
د٦ٟ ٝٞظ٧ء ا٩ٝ جٝنفجء ١٠ جٝل٧٘ جٝل٧ؿجء ٧جٝس٫ ٬ٔح٫ٝ جٝسظحف ٦٬ٖح دإلِحف سٞٛ ج٠ٝأ٧جؿ  

 جٝؾحٟ.

و٧ِدر جٝػو٧  ٩ُٞ جٜٝص٬ف ١٠ ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ جٝس٫ ٳ ١ٜ٠٬ جٱ٢سحض د٬ٔف٥ح ٧ًج  جِٝحٟ  -
ؤ٧ٙأحز  ٳُس٠حؿ٥ح ٩ُٞ ج٢٠ٝسط جٝقفج٫ُ ج٠ٝػ٫ٞ ٧جٝـ٪ ٧٬ٖف سٞٛ ج٧٠ٝجؿ ٫ٖ ٧٠جلأٟ ٧ 

 ٠ػؿ٧ؿذ ١٠ جٝل٢ر.

يِٕ جٝف٧جدً جٝسل٬ٚ٬٧ر د١٬ ج٢٠ٝنأز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٧دأ١٬     -
 .(2رج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ل٧جء ٜح٢ز ٠ػ٬ٞر ؤٟ ؾحفظ٬ر

ًفع ٢٠سظحز ١٠ ٙد  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٬ٓف ٠ًحدٚر ٝػحظحز جٝلأ٧٘ ج٠ٝػ٬ٞأر    -
 ج٠ٝوف٬ر.

ج٠ٝوف٬ر ١٠ ٢٠سط ١٬ِ٠ ٠٠ح ٬ئؿ٪ د٤ ا٩ٝ  ُؿٟ جٝسف٬ٜق ٩ُٞ جًٝحٙر جٳلس٬ِحد٬ر ٝٞل٧٘ -
جٜٝلحؿ ٧ُؿٟ ػو٤ٝ٧ ٩ُٞ ٖفور جٝد٬َ ٫ٖ جٯ٧ٙحز ج٢٠ٝحلدر ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٥٧أ٧  
٠ح ٠٬ص  ٜحفصر ٜد٬فذ ٙؿ سئؿ٪ ا٩ٝ ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر ج٠ٝنف٧ٍ ُٞأ٩ جٳلأس٠فجف دحٱ٢سأحض    

د٬أَ   ٝػحظس٤ ا٩ٝ جٝل٧٬ٝر ٧جٱ٬فجؿجز ج٠ٝح٬ٝر جٝس٫ ٜح١ ٬إ٠  جٝػو٧  ٦٬ُٞح ١٠ ؾأٴ  
 .(3ر٢٠سظر جٝلحد٘
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يِٕ جٝٚؿفذ ٩ُٞ سإ١٬٠ ج٢٠ٝحٖـ جٝسل٬ٚ٬٧ر ٬٧فسدً ـٝٛ ديِٕ جٱ٠ٜح٬٢أحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر    -
 ٢٠ٞٝسط.

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ نفٜحز سل٬ٚ٬٧ر ٠ؿ٠٧ُر ١٠ ٙد  جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر ؤ٧ جٝظ٦حز جٝؿج٠ُأر   -
٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٜإؾـ ٩ُٞ ُحس٦ٚح سٚؿ٬ٟ ؾؿ٠ر جٝسلأ٬٧٘ ٢٠ٝسظأحز   

 ز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ؿجؾ٬ًٞح ٧ؾحفظ٬ًح.ج٠ٝنف٧ُح

ُؿٟ ج٥س٠حٟ ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر د٬ٞ٠ِأر   -
س٬ٕٞٔ ج٢٠ٝسظحز ٧جٱُٴ١ ٦٢ُح ٝسؿؾ  ٠ي٠حف ج٢٠ٝحٖك ٠َ ج٢٠ٝسظأحز جٝٚحؿ٠أر ٠أ١    

 جٝؾحفض ٧٥٧ ٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ُؿٟ اٙدح  ج٠ٝلس٦ٞٛ ٩ُٞ سٞٛ ج٢٠ٝسظحز.

ؾؿجٟ ندٜر جٱ٢سف٢ز ٧٠٧جَٙ جٝس٧جو  جٳظس٠ح٫ُ ٯٓأفجى جٝؿُح٬أر   جٝٚو٧ف ٫ٖ جلس -
٢٠ٝسظحز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ج٠ٝوف٬ر دحُسدحف٥ح دأؿ٬ًٴ ُأ١ ٬ٞ٠ُأحز    
جٱُٴ١ جٝسظحف٪ جٝس٫ سسلٟ دسٜح٦ٗ٬ٝح ج٠ٝفسِٗر ٬ٙحلأًح دػظأٟ ٧ا٠ٜح٬٢أحز ج٠ٝنأف٧ٍ     

 جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٯظأ  فُح٬س٦أح   ُؿٟ س٧ٖف جٝػحي٢حز ج٠ٝؾوور ٠ٞٝنف٧ -
 .(1ر٧ٝسل٬٧٘ ٢٠ٝسظحس٦ح

ج٢٠ٝحٖلر جٜٝد٬فذ جٝس٫ س٧جظ٦ح ٠ٌِٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ـجز جًٝحدَ جٝػف  -
٫ٖ ١٠ ٙد  ج٢٠ٝسظحز ج٠ٝلس٧فؿذ ٠ص  و٢حُحز جٯصحش ٫ٖ ٠ػحٌٖحز ؿ٬٠حً ٧ؤلأ٧٬ً  

 ٧ٜـٝٛ ٢٠سظحز جٝلظحؿ جًٝد٫ِ٬ ٧جٝو٢ح٫ُ.

٬ٗر جٝظ٠ف٬ٜر جٝس٫ سٗفي٦ح جٝػ٠٧ٜر ُٞأ٩ جلأس٬فجؿ ج٭ٳز ٧جٝؾح٠أحز    جفسٗحٍ جٝسِف -
٠٧لسٞق٠حز جٱ٢سحض جٝيف٧ف٬ر ٠ِٝ  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٫ٖ جًٝٚحٍ جٝؾحه ج٠ٝوأف٪  
٧اُٗحء دِى ٢٠سظحز جًٝٚحٍ جِٝحٟ ٠٠ح ٬نٜ  ٢٠حٖلر ٬ٓف ٠سٜحٖثر د١٬ سٜٞٗر جٱ٢سأحض  

 .(2ر٠٬ٖح د٠٢٬ح ٧٥٧ ٠ح ٬ئصف ٩ُٞ ٠لس٨٧ ؤلِحف ٜ  ٢٠سط

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٢ٌفذ جٙسوحؿ٬ر ٠ٞٝلسص٠ف جٝو٬ٔف ٖأ٫ ٠ظأح  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      -
 ٧ج٠ٝس٧لًر س٧ٚؿ٣ ٧٠ًٞٝع ٝسل٬٧٘ ٢٠سظر ؾحفظ٬ًح.

                                                             

 .45د. أماين زلمد عامر : إدارة ادلةروعات الماًنة، ممدر نابق، ص (1)
رشرررا عبرررد العزيرررز : تقيررريو بيئرررة اتعمرررال وأثرهرررا علرررو إدارة وتلميرررة المرررلاعات المررراًنة بالتمرررديق علرررو المرررلاعات  (2)

يرررة التجرررارة وإدارة اتعمرررال، جامعرررة حلررروان، المررراًنة   رلرررال ادلالبرررس اجلررراهزة، رنرررالة ماجسرررتًن غرررًن ملةرررورة، كل
 .5، ص2110
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ٙٞر ؤ٧ ٢ؿفذ ٠نحفٜر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ ج٠ِٝأحفى جٝؿ٬ٝ٧أر ؤ٧     -
ج٠ٝػ٬ٞر ٝٔفى ُفى ٢٠سظحس٦ٟ ٧ج٢ؾٗحى ج٫ُ٧ٝ ٝؿ٨ ؤٓٞأخ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ    

نحفٜر ٫ٖ سٞٛ ج٠ِٝحفى ٧س٧يغ اػوأحث٬حز ٦ِ٠أؿ جٝسؾًأ٬ً جٝٚأ٫٠٧     دإ٬٠٥ر ج٠ٝ
ًٖٚ ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫     0106د٠نحفٜر ٠ح ٢لدس٤ 

ج٠ِٝحفى جٝؿ٬ٝ٧ر جٝس٫ سٚحٟ ٩ُٞ ؤفى جٝظ٧٦٠ف٬ر ؾٴ  جٝلأ٧٢جز جِٝنأف جٝلأحدٚر    
 .(1ر٬٧ِق٧ ؤوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز سٞٛ ؤػظح٦٠ح ١ُ ج٠ٝنحفٜر ٳفسٗحٍ سٜح٦ٗ٬ٝح

 خاَطًا : املػهالت ٚاملعٛقات املتعًك١ باملٛازد ايبػس١ٜ ٚايب٢ٓ ايتشت١ٝ :

سِح٫٢ ٠ٌِٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠٬ٖح ٬ؾه  
ج٧٠ٝجفؿ جٝدنف٬ر ١٠ ٙٞر ج٠ِٝحٝر ج٠ٝح٥فذ ٧ُؿٟ ٠ٴث٠ر ج٠ِٝف٧ى ٦٢٠ح ايحٖر ا٩ٝ جٜٝص٬أف ٠أ١   

جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سؿؾ  ي١٠ جٯلدحخ جٝؿجؾ٬ٞر ٧جٝؾحفظ٬ر جٝس٫ سٕٚ ج٧ِ٠ٝٙحز جٝدنف٬ر جٯؾف٨ ٧
د٧ظ٤ س٧ًف سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧سػ٧  ؿ١٧ جلس٠فجف٬ر ٦ٞ٠ُح ٧ؿ٠٧٠٬ر س٧جظؿ٥ح ؿجؾأ  ٠٧ٌ٢٠أر   

 جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪  ١ٜ٠٬٧ ؤ١ ٢ٚلٟ سٞٛ ج٠ٝنٜٴز ا٩ٝ ١٬ُ٧٢ :

 املػهالت املتعًك١ باملٛازد ايبػس١ٜ :-1

 ٫ٞ٬ : ٬٧ؿؾ  ي١٠ سٞٛ ج٠ٝنٜٴز ٠ح 
ُؿٟ ٠ٴث٠ر ج٠ِٝف٧ى ١٠ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝوف٬ر ج٠ٝح٥فذ ٠ٝسًٞدحز ٧ػحظأر ج٠ٝنأف٧ُحز    -ؤ 

جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر دحٝفٟٓ ١٠ جفسٗحٍ ٢لدر جٝدًحٝر دأ١٬  
و٧ٕٗ جًٝدٚر جِٝح٠ٞر ٠٠ح ٧٬ظخ جٝػحظر ا٩ٝ سؿف٬خ سٞٛ ج٠ِٝحٝر دنٜ  ٬ٴثٟ جٝسًأ٧ف  

سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧دٜحٖر جٳؾسوحوأحز ٧ج٠ٝظأحٳز    ج٠ٝسلحفٍ جٝػحو  ٫ٖ ٠ظح  ٠ُ 
 .(2رجٳٙسوحؿ٬ر

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠لح٧جذ د١٬ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧د١٬ جِٝح١٬ٞ٠ ٖأ٫   -خ 
جًٝٚحٍ جِٝحٟ ج٠ٝوف٪ ١٠ ػ٬ش جٯظ٧ف ٧لحُحز ج٠ِٝ  ٠٠ح ٬ئٜؿ ػحٝر ٠أ١ جٱػدأحً   

                                                             

 .85حلان أنامة حسن : مةاكد صويد ادلةروعات الماًنة، ممدر نابق، ص (1)
 راجع   الك : (2)

 .75راب  خوي، رقية حساين : ممدر نابق، ص -

 .217د. أنن عمر : ممدر نابق، ص -
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حز اـج ٠أح ٙأحف٧٢ج ؤ٢ٗلأ٦ٟ    ٧ُؿٟ جٳ٥س٠حٟ ٧جٱدؿجٍ ٝؿ٨ جِٝح١٬ٞ٠ ٝؿ٨ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُ
دح٠س٬حقجز ػو  ٦٬ُٞح اٙفج٦٢ٟ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ جًٝٚحٍ جِٝحٟ ١٠ ظح٢أخ لأحُحز ج٠ِٝأ     

 .(1ر٧جٝسإ١٬٠ جٳظس٠ح٫ُ ٧جٳ٢سلحخ ٢ٞٝٚحدحز ج٬٢٦٠ٝر ج٠ٝؾسٞٗر

ُؿٟ ٠فجُحذ جٝظ٧ج٢خ جٱ٢لح٬٢ر ٫ٖ ؤٓٞخ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫      -ض 
ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ جٝٚحث١٬٠ ٤٬ُٞ ٧جٝيأًٔ ُٞأ٦٬ٟ   ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ١٠ ٙد  وحػخ 

دحٝفٙحدر جٝنؿ٬ؿذ ٧ُؿٟ جٝصٚر جٝس٫ ٙؿ ٬ػك د٦ح جِٝح٠  ٖأ٫ سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧جٝسأؿؾ      
ج٠ٝدحنف ٫ٖ سٗحو٬  ٦ٞ٠ُٟ ٠٠ح ٬ق٬ؿ ١٠ ٠ِؿٳز ؿ٧فج١ ج٠ِٝأ  ٖأ٫ ٥أـج جًٝٚأحٍ     

 ٧ؾحور ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

٫ ٧جٝلٴ٠ر ج٬٢٦٠ٝر ؿجؾ  ج٢٠ٝنأز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   ٙو٧ف ٢ٌحٟ جٯ١٠ جٝو٢حُ -ؿ 
٧ُؿٟ ج٥س٠حٟ اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز سٞٛ دحٱوحدحز جٝس٫ سػؿش ١٠ ظفجء ج٠ِٝ  ٠٠ح ٬ئؿ٪ 
ا٩ٝ ُق٧ٕ جٜٝص٬ف ١٠ جِٝح١٬ٞ٠ ١ُ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ اـج ٠ح ػو٧ٞج ٩ُٞ ٖفور ؤؾأف٨  

ٍ جٝؿ٧ٝأر جًٝٚأحٍ   ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ج٠ٝئ٢٠ر د٢ٌحٟ جٝلٴ٠ر ج٬٢٦٠ٝر ؤ٧ ٫ٖ ًٙأح 
 .(2رجِٝحٟ

ٙٞر ؤ٧ ج٢ِؿجٟ ٖفه جٝسف٬ٙر ج٬ٗ٬ٌ٧ٝر دح٢ٝلدر ِٝٞح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ؤ٧    -٣ 
ج٠ٝس٧لًر ٠ٚحف٢ر دحِٝح١٬ٞ٠ دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧ُؿٟ فدً جٯظ٧ف ٧جٝػ٧جٖق دحٱ٢سحض 
ج٫ِٞٗٝ ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ج٠ٝس٧لً ٧ـٝٛ ٬ٚٞ  ١٠ لأ٫ِ جِٝأح١٬ٞ٠ ٝق٬أحؿذ جٱ٢سأحض     

فٓدر دحٝػو٧  ٩ُٞ ؤظ٧ف ؤ٩ُٞ ٧٠ٝجظ٦ر ٠سًٞدحز ٬ِ٠نس٦ٟ ج٠ٝفسِٗر ٥ـ٣ جٯلدحخ ٧جٝ
٬ٓ٧ف٥ح سؿَٖ جِٝح١٬ٞ٠ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف    
جِٝفد٬ر ا٩ٝ ٠ٔحؿفذ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ػح  س٧ٖف ٖفور ؤؾف٨ ٠ِٞٝ  ٫ٖ ج٠ٝنحف٬َ جٜٝدف٨ 

٠ِحن٫ ٧ج٫ٗ٬ٌ٧ٝ ٧سًأ٬٧ف ا٠ٜح٬٢أحس٦ٟ   ؤ٧ جًٝٚحٍ جِٝحٟ ل٬ًِح ٧فجء سػل١٬ ٧ي٦ِٟ جٝ
جٝـجس٬ر ُدف دفج٠ط جٝس٬٧ًف جٝس٫ سًفػ٦ح ج٠ٝئللأحز ٧ج٠ٝنأحف٬َ جٜٝدأف٨ ٧دِأى     
ج٧ٝقجفجز جٝػ٬٠٧ٜر ٧٠ٝجٜدر جٝس٧ًف جٜٝد٬ف جٝػحو  ٫ٖ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬أح ٧سأ٧ٖف ٢ٙأ٧جز    

                                                             

 .27ص حسٌن زلمد نعان وأمحد عار  العسا  : ممدر نابق، (1)
 .383عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (2)
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 (Net Work)جٳسوح  ُح٬٠ًٝح ٝس٬٧ًف جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ١٠ ؾٴ  ُٴٙحز جٝسنأحدٛ  
 .(1رجٝٚحُؿذ جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٧َ٬س٬٧ًف 

 املػهالت املتعًك١ بايب٢ٓ ايتشت١ٝ :-2

ٟٝ س١ٜ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر د٠ِق  ١ُ ٬ٓف٥أح   
ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ؿ٧  ج٢٠ًٝٚر ٧ؿ٧  جِٝحٟٝ جٝصحٝش ػ٬ش سِح٫٢ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠أ١ ٠نأحٜ  جٝد٢أ٩    

لدحخ ٧ج٠ٝنحٜ  جٝؿجؾ٬ٞر جٝس٫ ١٧ٜ٬ وحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ ًفٖأًح   جٝسػس٬ر ٧٥٧ ٠ح ٬ؿؾ  ي١٠ جٯ
 :(2ر٦٬ٖح ٧سإس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر ٥ـ٣ ج٧ِ٠ٝٙحز

 ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠لحػحز ؤفجي٫ ٜح٬ٖر ٱٙح٠ر سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ. -ؤ 

سؾو٬ه ؤفجي٫ ٝدِى ج٠ٝنف٧ُحز ٳ سس٢حلخ ٠َ ًد٬ِأر ج٠ٝنأف٧ٍ جٝوأ٬ٔف ؤ٧     -خ 
 ج٠ٝس٧لً.

ٱٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧  جُس٠حؿ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ  ٠ح ٤ٜٞ٠٬ ١٠ ًِٙر ؤفى -ض 
ج٠ٝس٧لً ؿ١٧ جٯؾـ د٢ٌف جٳُسدحف ج٠ٝلحػر جٜٝح٬ٖر ٧ج٠ٜٝح١ ج٢٠ٝحلخ ٧ا٠ٜح٬٢ر جٝس٬٧ًف 

 ج٠ٝلسٚد٫ٞ ٠ٞٝنف٧ٍ ٠لحػر ٧ا٢سحظًح.

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ؤ٠ح١ٜ دؿ٬ٞر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ػح  ػؿ٧ش ًحفة ٜحٝػف٬٘ ؤ٧ ج٬ٗٝيح١ ؤ٧  -ؿ 
 .(3رجٝقٳق  ج٠ٝػؿ٧ؿ٬ر ا٠ٜح٬٢حز وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ

٬نٜ  جلسثظحف ج٠ٝدح٫٢ ٧جٯفجي٫ ُدثًح ص٬ًٚٴ ٩ُٞ وأحػخ ج٠ٝأف٧ٍ ٬ٜدأ  ٠ُٞأ٤      -٣ 
٧سًِٞحس٤ ا٩ٝ س٬٧ًف ا٢سحض ٠نف٤ُ٧ ٧ٙؿ ٬ئؿ٪ ا٩ٝ س٧ٙإٔ جٱ٢سأحض ٧ُأؿٟ ا٠ٜح٬٢أر     

 جٳلس٠فجف.

ٙو٧ف ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ سِح٦ٞ٠ح ٠َ نأفٜحز جٝسأإ١٬٠ ٝٞد٢أ٩     -٧ 
١٠ ٜٞٗر ٬فج٥ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ قجثؿذ ١ٜ٠٬٧ ؤ١ سصٚ   جٝسػس٬ر ٠ٝح س٠ص٤ٞ ٬ٞ٠ُر جٝسإ١٬٠

ٜح٤ٞ٥ ٬ٖسفؿؿ ؤ٧ ٬سٔحي٩ ١ُ سإ١٬٠ ج٠ٝدح٫٢ ٧جِٝٚحفجز جٝس٫ ٬ن٦ٞٔح ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف  
 .(4رؤ٧ ج٠ٝس٧لً

                                                             

 .94حلان حسن : رنالة ماجستًن، ممدر نابق، ص (1)
 .377عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (2)
 .74راب  خوين : ممدر نابق، ص (3)
 زلمد هيكد : مهارات إدارة ادلةروعات الماًنة، ممدر نابق. (4)
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املػهالت ٚاملعٛقات ايتًُٜٛٝـ١ ايـ   ٛادـ٘ املػـسٚعات ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١         

 مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ :

نف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ؤ٬٠٥ر ٜد٬فذ ٧سفسدً سػس  ٠نٜٞر جٝس٬٧٠  ٠ٞٝ 
٥ـج جٯ٬٠٥ر جفسدحًًح ٧ص٬ًٚح د٧ظ٧ؿ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔفذ ٧ؿ٧فذ ػ٬حس٤ ٧جلس٠فجف٬س٤ ٧ٝٚؿ ؤ٧يأػ٢ح  
٫ٖ جٝٗو  جٝلحد٘ جٯلدحخ جٝس٫ سظِ  جٝد٧٢ٛ سسفؿؿ ٫ٖ اٙفجى ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝسأ٫  

ٛ ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ سِح٫٢ ٦٢٠ح ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ  سظ٦ِٞح ُسػظٟ ١ُ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ٜـٝ
٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٝـ٨ ٧ٚ٢  ٳ سؾسٕٞ ٜص٬فًج سٞأٛ ج٠ٝنأٜٴز ٠ُأح سِح٬٢أ٤ ٧س٧جظ٦أ٤      
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ػ٬ش ؤ١ ًٝد٬ِر جٱ٢لح١ ج٠ٝوف٪ ٧ًف٬٘ س٬ٜٗف٣ 

ًد٬ِر ٠ُ  وأحػخ ج٠ٝنأف٧ٍ   ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ جٳظس٠ح٬ُر ٧جِٝح٠  جٝؿ٫٢٬ جٝـ٪ ٬ئصف ٫ٖ 
ج٠ٝوف٪ ١٠ ؾٴ  جدسِحؿ٣ ١ُ جٳٙسفجى دٗحثؿذ ٝػف٠ر ٥ـج جٳٙسفجى د٧٠ظخ سِأح٬ٟٝ جٝأؿ١٬   
جٱلٴ٫٠ ٫٥٧ سٜحؿ س١٧ٜ ٢ٗك جًٝف٬ٚر جٝس٫ ٬ٜٗف د٦ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف جِٝفجٙأ٫   
٧٠٧جظ٦س٦ٟ ٢ٝٗك ج٠ٝوحُخ ٬يحٕ ا٩ٝ ؤ١ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف جِٝفج٫ٙ ٧٬جظ٤ سػؿ٬حز 

 1991ؤٜدف ١٠ ؾٴ  ػحٝر ُؿٟ جٳلسٚفجف جٯ٫٢٠ ٧جٳٙسوحؿ٪ جٝس٫ ٠٬ف د٦ح جِٝفج٘ ٢٠ـ ُأحٟ  
٧و٧ًٳ ا٩ٝ ٧ٙس٢ح جٝػحيف ٜ  ـٝٛ ظِ  ج٠ٝلسص٠ف جٝفجٓخ دح٠ِٝ  دوأٗس٤   ٠2003ف٧فًج دِحٟ 

٬ػ٠  ٖٜفذ ٠نف٧ٍ و٬ٔف ٙحد  ٧٠٢ٞٝ ٧جٝس٧ًف ٬سفؿؿ ٜص٬فًج ٫ٖ اٙؿج٤٠ ٩ُٞ سٞٛ جٝؾ٧ًذ ٧ٖأ٫  
ف جِٝفد٬ر س٧جظ٤ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٠نٜٴز س٬ٞ٬٧٠ر ٬أؿؾ  جٝأدِى ٦٢٠أح    ظ٧٦٠ف٬ر ٠و

ي١٠ اًحف ج٠ٝنٜٴز ٧ج٧ِ٠ٝٙحز جٝؿجؾ٬ٞر ؤ٪ جٝس٫ سسِٞ٘ دًحٝأخ جٝس٬٧٠أ  ٥٧أ٧ وأحػخ     
ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ٜـٝٛ ج٠ٝنٜٴز ج٠ٝسِٞٚر د٠ٚؿٟ جٝس٬٧٠  ٧٥٧ ٢٥ح ج٠ٝوأفٕ ؤ٧  

للر جٝس٬ٞ٬٧٠ر ؤ٧ جٝنؾو٫ جٝـ٪ ٬ٚؿٟ جٝٚفى ١ٜ٠٬٧ ؤ١ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ؤ٧ ج٬٦ٝثر ؤ٧ ج٠ٝئ
 سلسِفى ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح ٥ـج جًٝٚحٍ ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٧٠  د٠ح ٫ٞ٬ :

٢ٚه ٠وحؿف جٝس٬٧٠  ٧ُؿٟ ٜٗح٬س٦ح ٱ٠ؿجؿ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دحٯ٧٠ج   -1
٠أ١   جٝس٫ ٬ػسحظ٦ح ١٠ ؤظ  سإل٬ك ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ؿ٠٧٠٬أر ٠ُٞأ٤  ٧ؤػظأحٟ جٜٝص٬أف    
% 98ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر ١ُ اٙفجى سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ جُس٠حؿ ٠ح ٢لدس٤ 
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فذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ جٝس٬٧٠  جٝـجس٫ ٧ج٠ٝؿؾفجز جٝنؾو٬ر ٫ٖ ١٠ ُؿؿ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔ
 .(1رس٬ٖ٧ف جٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر جٝٴق٠ر ٝؿ٠٧٠٬ر ٦ٞ٠ُٟ

ٛ ٬ٓ٧ف٥ح( ٩ُٞ جٝٚف٧ى ر رجٝد٧٢جفسٗحٍ ؤلِحف جٝٗحثؿذ جٝس٫ سو٦ٗح ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ -2
جٝس٫ سٚؿ٦٠ح ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ اف٥ح٘ ٜح٥  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٧ُؿٟ ٙؿفسأ٤  
٩ُٞ ج٧٠ٝجوٞر ٧جٳلس٠فجف ٢ٖظؿ ٠صًٴ ؤ١ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٙؿ فَٖ لأِف جٝٗحثأؿذ   

% ٫٥٧ ٢لدر ٠فسِٗر ٳ ٬لس٬ًَ ؤ٪ ٠نف٧ٍ و٬ٔف سػ٦ٞ٠ح ٖأ٫  ٩ُٞ20 ٙف٧ي٤ ا٩ٝ 
 .(2ر١٠ ـٝٛ جٝد٢ٛ ؾحور ٫ٖ ٠فجػ٤ٞ جٯ٩ٝ٧ػحٝر جٙسفجي٤ 

جٝس٬ِٚؿ ٫ٖ اظفجءجز جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى ١٠ ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر ػ٬أش ؤ١ ٥أـ٣     -3
ج٠ٝئللحز سًٞخ ١٠ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ُؿؿ ٜد٬فًج ١٠ ج٠ٝلس٢ؿجز 
ٙؿ ٬ٕٚ ُحظقًج ؤ٠حٟ سٚؿ٦٠٬ح ٧دحٝسح٫ٝ ٬سفؿؿ ٜص٬فًج ٖأ٫ ًٞأخ جٝٚأفى ٠٧أ١ ٥أـج      

رُٚؿ جٝنفٜر  ُٚؿ جٯفى ج٠ٝلسإظفذ ؤ٧ ج٧ٞ٠٠ٜٝر  و٧فذ ١٠ جٝلأظ    (3رؿجزج٠ٝلس٢
جِٝٚحف٪ ٧سظؿ٬ؿجس٤ ٧سِؿ٬ٴس٤  فؾور سن٬ٔ  ج٠ٝنف٧ٍ  ٧٠جٖٚر جٝظ٦أحز ج٠ٝؾسوأر   
جٯؾف٨ ر٦ٜفدحء  ٠حء(  جٝػلحدحز جٝؾسح٬٠ر ٝٞل٧٢جز جٝلحدٚر ًٝٞخ جٝٚفى  ج٧٠ٝٙإٔ  

٢٧ٜأ٤ ٠نأف٧ًُح وأ٢ح٬ًُح      جٝيف٬د٫ ٠ٞٝنف٧ٍ  و٧فذ جٝلظ  جٝو٢ح٫ُ ٫ٖ ػحٝأر 
٬ٓ٧ف٥ح جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝلس٢ؿجز ٧ج٠ٝسًٞدحز جٝس٫ ٢ظؿ ؤ١ ؤٓٞخ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   

 .(4ر٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف سؾ٧ٞ ٦٢٠ح

يِٕ ٧ٙو٧ف جٝؾدفجز ج٠ٝح٬ٝر جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ    -4
خ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ػ٬ش ٳ ٢ظؿ ؤ١ جٳؾسوحه ج٫٠ِٞٝ ٧ج٫٢٦٠ٝ ٝوحػ

٬سًحد٘ ٠َ ًد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝٚحٟ ؤ٧ جٝـ٪ ٬ِسقٟ اٙح٠س٤ ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ػلحدحز ٢٠س٠ٌأر  
٧ؿ٬ٙٚر ٝؿ٨ ؤٓٞخ ج٠ٝنحف٬َ ٠ِس٠ؿ١٬ ًٖٚ ٩ُٞ ٠ح ٬ؿ٤٢٧ وحع ج٠ٝنف٧ٍ ٠أ١ د٬ح٢أحز   

٧٥٧ ٠ح ٬سِحفى ٠َ ًد٬ِر ٠ُ  ج٠ٝئللأحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر جٝسأ٫ ٢٬أ٧٪ جٳٙسأفجى                  

                                                             

وادلةرررروعات المررراًنة ومتونرررط احلجرررو، مررردخد رواد اتعمرررال، ممررردر نرررابق،  فريرررد راغرررب اللجرررار : المرررلاعات (1)
 .97ص

 .05/7/2106مقابلة مع السيدة نيفٌن لطفي  (2)
 .212د. أنن علو عمر : ممدر نابق، ص (3)
 .51ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (4)
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ؿ٬ٙٚر ٠ٌ٢٠٧ر ٧٧ٖ٘ لظٴز سؾ٧ٞ ٠أ١ جٝس٬٬ٔأفجز جٝٴػٚأر            ٦٢٠ح ٝػحظس٦ح ٝػلحدحز 
  ٧٥٧ ٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ؤ١ سِح٫٢ ١٠ ٠نٜٴز يف٬د٬ر ػ٬أش  (1رجٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سًفؤ ٦٬ُٞح

ؤ١ جٝلًٞحز جٝيف٬د٬ر سِس٠ؿ ٫ٖ سٚؿ٬فجس٦ح ٩ُٞ جٝلظٴز جٝؾحور دح٠ٝنف٧ٍ جٝوأ٬ٔف  
ٳٖسفجي٫ جٝأـ٪ ٬ٜأ١٧ ُأحؿذ    ٫ٖ٧ ػحٝر ُؿٟ ٧ظ٧ؿ٥ح ؤ٧ ُؿٟ ٜٗحءس٦ح ٖسٞظإ ٝٞسٚؿ٬ف ج

٠فسًِٗح دنٜ  ٜد٬ف ٬٧ف٥٘ ٜح٥  ٬٠٧قج٬٢ر ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٙؿ ٬ئؿ٪ د٤ ا٩ٝ جٝسِصف ٧جٝس٧ٕٙ 
 جٝسحٟ.

٠دحٝٔر جٜٝص٬ف ١٠ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ سٞٛ دحٳػسٗحٌ دحٝل٧٬ٝر ج٢ٝٚؿ٬ر ؾ٧ًٖح ١٠ ٠ؾأحًف   -5
٫ جِٝظق ٫ٖ لؿجؿ جٳٝسقج٠حز جٝس٫ سَٚ ٩ُٞ ُحس٦ٟٚ ٥٧ـج جٝسوفٕ ٢٬ٟ ١ُ ٙوأ٧ف ٖأ  

جٝؾدفجز جٱؿجف٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٬٧ئؿ٪ ا٩ٝ س٬ٞٚ  ٠لس٨٧ جٯفدحع ٧جٝسؿٖٚحز ج٠ٝح٬ٝأر جٝسأ٫   
 ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬ػو  ٦٬ُٞح ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً.

ُؿٟ ا٠ٜح٬٢ر س٬ٖ٧ف جٝي٠ح٢حز جٝس٫ ٬ًٞد٦ح جٝد٢ٛ ؤ٧ ج٠ٝئللر جٝس٬ٞ٬٧٠أر ٧جٝسأ٫ سإؾأـ     -6
 :(2رؤنٜحًٳ ُؿذ ٦٢٠ح

 ٫ ؤٟ ف١٥ ٠دح٫٢.جٝف١٥ جِٝٚحف٪ ل٧جء ٜح١ ف١٥ ؤفجي -ؤ 

 جٝف١٥ جٝسظحف٪ ؤ٪ ف١٥ ج٠٧ٚ٠ٝحز ج٠ٝحؿ٬ر ٬ٓ٧ف ج٠ٝحؿ٬ر ٠ٞٝنف٧ٍ. -خ 

 جٝف١٥ جٝػ٬حق٪ ٢٠ٞٝسظحز ج٠ٝو٢ِر ٠٧لسٞق٠حز جٱ٢سحض. -ض 

 ج٠ٜٝد٬أحٳز ٧جٝل٢أأؿجز ج٭س٬أأر. -ؿ 

 جٝف١٥ جٝػ٬حق٪ ٰٝل٦أٟ ٧جٝل٢أؿجز. -٣ 

 ؾًحدأأحز جٝي٠أح١ ج٠ٝوف٬ٖأأر. -٧ 

 جٜٝٗحٳز ج٬٢٬ِٝر ٧جٝي٠ح٢حز جٝنؾو٬ر. -ق 

ُؿٟ ٧و٧  جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ٠أ١ ٙدأ  جٝظ٦أحز ج٠ٝح٢ػأر ؤ٧ جٝفج٬ُأر ٠ٞٝنأف٧ُحز                    -7
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٜإ١ سٜأ١٧ ٠ٌ٢٠أحز ٬ٓأف ػ٬٠٧ٜأر ؤ٧ وأ٢حؿ٬٘ جٝيأ٠ح١                    

% ٠أأ١ ٠ظ٠أأ٧ٍ ج٠ٝلأأس٦ؿ١٬ٖ ج٠ٝػس٠ٞأأ١٬ ٠أأ١ ؤوأأػحخ                     5اٝأأ٩ ٠أأح ٢لأأدس٤ 

                                                             

ية، ادلل،مة العربية للتلمية ا داريرة، جامعرة زلمد فتيي صقر : واقع ادلةروعات الماًنة وادلتونطة وأميتها اجقتماد (1)
 .2114الدول العربية، 
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دف٢ح٠ط س٠أ٫ٞ٬٧ ٦ٝأـج    40ؤ١ ٢٥حٝٛ ٠ح ٬ٚفخ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف دفٟٓ 
 .(1رجًٝٚحٍ

ج٢٠ٝحٖلر جٜٝد٬فذ ١٠ ٙد  ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ٠أ١   -8
ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٝٞٗحف٘ جٱؿجف٪ ٧جٝؾدفذ ج٠ٝح٬ٝر جٝسأ٫ س٠سأحق د٦أح ج٠ٝنأف٧ُحز     

ءجز جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى جٜٝد٬فذ ٠٠ح ٬ؿَٖ دحٝد٧٢ٛ ٱٙفجي٦ح ٧ُؿٟ جٝسنؿ٬ؿ ٫ٖ اظفج
 .(2ر٠ٜح ٧ٝ ٜح١ ج٠ٝٚسفى ٠نف٧ًُح و٬ٔفًج ؤ٧ ٠س٧لًًح

ٜ  ٥ـ٣ جٯلدحخ ٬ٓ٧ف٥ح جٜٝص٬ف ؿَٖ دإوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ا٩ٝ ٧٠جظ٦أر ٥أـ٣   
ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ سٕٚ ػحظقًج ؤ٠حٟ ٧٠ًع ٧سًِٞحز وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ُأؿٟ ا٠ٜح٬٢أر   

جٝؿُٟ جٝػ٫٠٧ٜ ج٠ٝٚأؿٟ ٝسٞأٛ    ٝٴلس٠فجف ٫ٖ ؿ٠٧٠٬ر ٠ُ  ٠نف٧ُر ؾحور اـج ٠ح ٙ 
ج٠ٝنحف٬َ ٠٠ح ٙؿ ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ػو٧  سِصف ٜد٬ف ٫ٖ ٠ُ  ٥ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٧جٯلحلأ٫  
١٠ ًٙحُحز جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ٧ُؿٟ ٙأؿفس٦ٟ ُٞأ٩ ٧٠جظ٦أر ج٢٠ٝحٖلأر جٯظ٢د٬أر      

 ٢٠ٝسظحس٦ٟ ؤ٧ ج٢٠ٝسظحز جٝس٫ سًفػ٦ح ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ.

ت اي   ٛاد٘ ٚدٛد ٚعٌُ املػـسٚعات  احلًٍٛ املكرتس١ يًشد َٔ  أثة املػهال

 ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ :

ٝٚؿ د٢٬ح لحدًٚح ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٧سلأس٬ًَ   
ج٧ٚٝ  ؤ١ ٥ـ٣ ج٠ٝنحٜ  سسظؿؿ دسظؿؿ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧سس٧ًف دس٧ًف٥ح ؾحوأر اـج ٠أح ٳػ٢ٌأح    

٧ٝ٧٢ظ٬ح ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز جٱ٢سأحض ؤ٧ جٝسلأ٬٧٘ ؤ٧ ًأف٘ د٬أَ     جٝسلحفٍ جٜٝد٬ف ٫ٖ جٝسٜ
ج٢٠ٝسظحز ػ٧  جِٝحٟٝ  ٢٧ٌفًج ٝٞسؿجؾ  جٜٝد٬ف ٧ج٠ٝسنِخ د١٬ ًد٬ِر ٥ـ٣ ج٠ٝنحٜ  لأ٧جء ٦٢٠أح   
جٱظفجث٬ر ؤٟ جٝسنف٬ِ٬ر ؤٟ جٝسل٬ٚ٬٧ر ؤٟ جٱؿجف٬ر ؤٟ ج٬٢ٗٝر ؤٟ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٢ٚؿٟ ٥ـ٣ ج٠ٝٚسفػحز آؾـ١٬ 

٥ـ٣ ج٠ٝنٜٴز ٧لح١٬ُ ٱ٬حؿ جٝػ٧ٞ  ج٢ٝحظ٠ر ٦ٝح  ٧جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ سػؿ ١٠  د٢ٌف جٳُسدحف ؤٓٞخ
سإص٬ف سٞٛ ج٠ٝنحٜ  ٧سٚٞ  ١٠ ؤُدحث٦ح ٩ُٞ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝس٫ س٠صأ   

 ج٧٠ِٝؿ جٝٗٚف٪ ٝٴٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ ج٠ٝس٢ح٫٠ ١٠٧ ٥ـج ج٠ٝٚسفػحز ٠ح ٫ٞ٬ :

                                                             

 .46شيماء الزجط : ممدر نابق، ص (1)
عرردنان فضرريد أبررو اذليجررا : المررلاعات المرراًنة   اتردن ودورهررا   عمليررة التلميررة اجقتمررادية، رنررالة ماجسررتًن،  (2)

 .012وت، صجامعة الًنم
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و٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ ٠ؾسٞٗأر ا٢ػأحء    سد٫٢ السفجس٬ظ٬ر ٧جيػر ٝس٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ٍ جٝ -1
جٝظ٧٦٠ف٬ر ٧ؤسلح٦ٙح ٠َ جٱًحف جِٝحٟ ٝٞل٬حلر جٳٙسوحؿ٬ر ٝٞؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر  ١٠ ؾأٴ   
ا٬ظحؿ جٝسنف٬ِحز ٧ج٧ٚٝج١٬٢ ج٢٠ٝحلدر ٧جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ ؿُٟ سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧سؾ٬ٗإٔ    

د  جٯُدحء جٱؿجف٬ر ٧جٱظفجث٬ر ج٠ٝٞٚحذ ٩ُٞ ُحس٘ ؤوػحخ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧سلأ٬٦  لأ  
جٝػو٧  ٩ُٞ ج٧٠ٝجٖٚحز جٯو٬ٝ٧ر ٧جٝفل٬٠ر ٝسإل٬ك ٧ؿ٠٧٠٬ر ٠ُ  سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ   
٧سٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ جٜٝح٠  ٦ٝح ٫ٖ ٜ  ٠فػٞر ١٠ ٠فجػ  ؿ٧فس٦ح جٱ٢سحظ٬ر  ٧س٬ِٗ  ٠ح ٬ِفٕ 

 د٢ٌحٟ ػ٠ٜ٧ر جٝنفٜحز.

س٬٧ًف ٧جدسٜحف ٧٢ٙجز س٬ٞ٬٧٠أر ظؿ٬أؿذ سس٢حلأخ ٧ًد٬ِأر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ        -2
سٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ج٠ٝح٫ٝ جٝػ٫٠٧ٜ ٝٞد٧٢ٛ ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝسأ٫   ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ 

س٧ٟٚ دبٙفجى سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ؾٞ٘ ؤ٧٢جٍ ظؿ٬ؿذ ١٠ و٢حؿ٬٘ جٱٙفجى دػلخ ًد٬ِأر  
 ج٠ٝنحف٬َ ل٧جء ٦٢٠ح جٝو٢ح٬ُر ؤٟ جٝقفج٬ُر ؤٟ جٝسظحف٬ر ؤٟ جٝل٬حػ٬ر.

جٝأؿؾ٧            سنظ٬َ ج٠ٝلسص٠ف١٬ ج٬ٔٝف ٠وف١٬٬ ل٧جء ٜأح٧٢ج ُفدأًح ؤٟ ؤظح٢أخ ُٞأ٩      -3
١٬ٝ٧٠٠ٜ ٠٧لسص٠ف١٬ ٖأ٫ ٥أـج جًٝٚأحٍ ج٦٠ٝأٟ ٠أ١ ؾأٴ  سٚأؿ٬ٟ جٝسنأف٬ِحز                    

جٝٚح٬٢٧٢ر ج٢٠ٝحلدر ٧سل٬٦  ٠ُ  ٥ئٳء ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٧ؾحور ٫ٖ جًٝٚحٍ ج٠ِٝف٫ٖ جٝؿجُٟ 
٦ٝـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٧د٠ح ٳ ٬سِحفى ٠َ ٠وٞػر جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ٧د٠ح ٬ِأقق جٙسوأحؿ٥ح   

 ج٫٢ً٧ٝ.

ل٬َ ٧سػؿ٬ش ٙحُؿذ جٝد٬ح٢حز جٝؾحور دح٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   ا٢نحء ٧س٧ -4
٧جٝس٫ سسي١٠ ُؿؿ ٧ػظٟ ٧٢٧ٍ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝس٧ق٬َ جًٝٚح٫ُ ٧جٝظٔفج٫ٖ ٦ٝأح  
٠َ س٧ػ٬ؿ جٯلك ٧ج٠ِٝح٬٬ف جٝس٫ ٬سٟ اُؿجؿ جٝد٬ح٢حز د٧٠ظد٦ح ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ ج٫٠٧ٚٝ ٫ٖ 

 ٜ  ٠ػحٌٖحز جٝظ٧٦٠ف٬ر.

ؤ١ ؤٓٞخ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف  ٫ٖ ٜص٬ف ١٠ جٯػ٬ح١ ٢ظؿ -5
٬ظ١٧ٞ٦ ج٧ٚٝج١٬٢ ٧جٝسنف٬ِحز جٝس٫ سؾسه دًد٬ِر ٠ُ  ٠نحف٦ِ٬ٟ ٝـج ٬ظخ س٬ٖ٧ف ٠أح  
١ٜ٠٬ ؤ١ سًٞ٘ ٤٬ُٞ رؿ٬ٝ  نح٠ ( ٧ٚٞٝج١٬٢ جٝس٫ سؾه ٠ُ  ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ٠َ س٬ِٗأ   

٫ٖ ٠ح ٬سِٞ٘ ؾحور  2004دِى ٖٚفجز ٙح١٧٢ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ِٝحٟ 
 د٢لدر ٠نحفٜر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ج٢٠ٝحٙوحز جٝػ٬٠٧ٜر جٝفل٬٠ر.



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-227- 

 

س٬ِٗ  ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٠ٜئللحز س٬ٞ٬٧٠ر ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى دإلِحف ٖحثأؿذ ٬٠لأفذ    -6
٢٠٧حلدر ٧ٜـٝٛ ٖسفجز جٝل٠حع ٝؤحف ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٧ٝو٢حٍ ٧س٬ُ٧ر ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ 

 دًد٬ِر ٠ُ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ.

جء دِى جٝسِؿ٬ٴز جٝيف٬د٬ر جٝٴق٠ر ١٠ ؾٴ  اُٗحء جٯفدحع جٝس٫ سػ٦ٚٚأح سٞأٛ   اظف -7
 ج٠ٝنحف٬َ ٧ج٬ٔٝف ٧٠٠ٝر ١٠ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٝٗسفذ ق٬٢٠ر ٢٠حلدر.

اٙح٠ر ػحي٢حز جٯ٠ُح  ٠٧فجٜق جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ج٠ٝسؾووأر ٝسنأظ٬َ اٙح٠أر نأفٜحز      -8
 ٠.٤ٞسؾوور ٫ٖ س٬٠٢ر سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ٜ  ػلخ د٬ِر ٠ُ

ا٢نحء ٠فجٜق ٝسؿف٬خ ج٠ِٝحٝر جٝؾحور دح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٧لأحُؿس٦ح   -9
 ٫ٖ س٬٧ًف ج٢ٌٟٝ ج٬٢ٗٝر ٧جٱؿجف٬ر ٧ج٠ٝػحلد٬ر ٧جٝسل٬ٚ٬٧ر ٦ٝح.

ج٠ِٝ  ٩ُٞ ق٬حؿذ ُأؿؿ ج٠ِٝأحفى دح٠ٝػحٌٖأحز ج٠ٝوأف٬ر ِٝأفى ٢٠سظأحز        -10
   ٘ دأ١٬   ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر د٠ٚحد  سٜٞٗر ٠ؾٗيأر ٧ق٬أحؿذ جٝس٢لأ٬

ج٧ٝقجفجز ٧جٱؿجفجز ج٠ٝػ٬ٞر ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖحز ١٠ ؤظ  ا٢ظحع ٠ُ  سٞأٛ ج٠ِٝأحفى   
 ٧سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ دٜٗحءذ ُح٬ٝر.

جلسؾؿجٟ جٱ٢سف٢ز ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝسل٬٧٘ ٢٠ٝسظحز سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ؤ٧ ٠ح ٬ِأفٕ دأحٝد٬َ    -11
جٝسأ٫   جٱٜٝسف٫٢٧ ٧ا٢نحء ج٠ِٝحفى جٱٜٝسف٬٢٧ر ج٠ٝسؾوور دح٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر 

سؿُٟ ٥ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٧اسحػر جٝٗفور ؤ٠حٟ ؤوػحخ ٥ـ٣ ج٠ٝنحف٬َ ِٝفى ٢٠سظحس٦ٟ 
د٠ٚحد  دل٬ً ١٠٧ ؾٴ  سٞٛ ج٠ِٝحفى ٬لس٬ًَ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ سلأ٬٧٘ ٢٠سظأر   
ؾحفض جٝظ٧٦٠ف٬ر ٧ؿجؾ٦ٞح ٧دسٜٞٗر سس٢حلخ ٠َ ج٧ٝيَ ج٠ٝحؿ٪ ٠ٝنف٤ُ٧ ٧سؾو٬ه 

٧جؿ جٯ٬ٝ٧ر ؤ٧ ٫ٖ ػحٝأر سوأؿ٬ف٣   جٝسِفٕ ج٠ٜٝف٬ٜر جٝس٫ سٗفى ٩ُٞ جلس٬فجؿ٣ ٠ٞٝ
 ج٢٠ٝسظر.

جٳلسٗحؿذ ١٠ سظحفخ جٝؿ٧  ج٠ٝسٚؿ٠ر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ؾحور جٝؿ٧  جٯ٧ف٧د٬ر ٧اؿؾح   -12
ٜ  ٠ح ٧٥ ظؿ٬ؿ ٢٠٧حلخ ٝس٬٧ًف ٠ُ  ٥ـج جًٝٚحٍ ؿجؾ  جٝظ٧٦٠ف٬ر ٧جٳلسٗحؿذ ٠أ١  

 جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ١٠ جٝؿ٧  ج٠ٝح٢ػر دو٧فذ ِٖحٝر ٢٠٧حلدر.

س٠ص٬  جٝسظحف٪ ج٠ٝوف٪ ٫ٖ جٝؾحفض ٝٞسِفٕ ٩ُٞ ٜ  ٠ح ٥أ٧  س٬ِٗ  ٠ُ  ٠ٜحسخ جٝ -13
 ظؿ٬ؿ ؾحور ٫ٖ ٠ظح  ٠ُ  ٧س٬٧ًف سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ.
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ا٬ظحؿ ٙلٟ اؿجف٪ ٠سؾوه ٫ٖ ظ٬٠َ جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ٞر ٩ُٞ جٯفجي٫ ج٠ٝوف٬ر ١ٜ٠٬  -14
ؤ١ ٢ًٞ٘ ٦٬ُٞح رٙلٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر( ٫٢ِ٬ دٜ  ٠ح ٬سِٞأ٘ د٦أـ٣   

٨٧ ٧ًف٘ جٱٙفجى ٧جٱظفجءجز جٝٴق٠ر ٝؿُٟ ٧سًأ٬٧ف  ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؿفجلحز ظؿ
 سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز.

س٬ٖ٧ف جٝؿُٟ جٜٝح٫ٖ ٠ٞٝنف٧ُحز ٫ٖ ػحٝر جٱٖٴك ١٠ ؾٴ  سًد٬٘ ُؿؿ ١٠ جٝأ٢ٌٟ   -15
٦٢٠ح ٢ٌحٟ اُح٢ر ٠نسفٛ يؿ جٱٖٴك ٧سٚؿ٬ٟ جلسنأحفجز ؾحوأر ٝٞػ٠ح٬أر يأؿ     

٧٠ظأ٧ؿ ٖأ٫ ؿ٧    جٱٖٴك ٧ٜـٝٛ ٢ٌحٟ ي٠ح١ جٳثس٠ح١ ج٠ٝفسدً دحٱٖٴك ٠ٜح ٧٥ 
 ٠ص  ج٬ٝحدح١.

سنظ٬َ جٝنأدحخ جٝؾأف٬ظ١٬ ٧وأٔحف ج٠ٝلأسص٠ف١٬ ُٞأ٩ ٖٜأفذ ج٠ِٝأ  جٝػأف                          -16
٧ٜـٝٛ سًد٬٘ ٢ٌحٟ جٝٗفج٬٢نح٢ف ٧٥٧ ٢ٌحٟ جٳ٠س٬حق جٝسظأحف٪ ُٞأ٩ ج٠ٝنأف٧ُحز    
جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف ٠ٝح ٠٬ص٤ٞ ١٠ ا٠ٜح٬٢ر ٝٞس٬٧ًف ٧ؿُٟ ٠ُأ  سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز    

 ج٠٦٠ٝر.

ٝف٬حؿ٪ د١٬ جٝندحخ ج٠ٝوف٪ ٝٞؾف٧ض دندحخ ٙحؿذ ٙحؿف١٬ ٩ُٞ سػ٬ٚأ٘  ٢نف جٜٝٗف ج -17
ا٢ظحقجز ٠ف٧٠ٙر ٫ٖ ٠ظح  ج٠ِٝ  جٝػف ٠٧لح٢ؿذ ١٠ ٠٬سٞأٛ ج٦٠ٝأحفجز ٧جٝٚأؿفجز    
ج٬٢ٗٝر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٝٲدؿجٍ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنحف٬َ جٝؾحور د٦ٟ ١٠ ؾٴ  جٝدفج٠ط ٧جٝؿ٧فجز 

جٱُأٴٟ ٧ٜأـٝٛ ٧لأحث      جٝسؿف٬د٬ر ٧جٝس٬٧ًف٬ر ٧جٝدفج٠ط ج٠ٝٚؿ٠ر ١٠ ٩ُٞ ٧لحث 
جٝس٧جوأأأأأأأأأ  جٳظس٠أأأأأأأأأح٫ُ ج٠ٝؾسٞٗأأأأأأأأأر.  
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 املبحث اٌثاني 

 دًر اٌبنٌن اٌتمٍيديت ًاإلسالميت 
 يف متٌيً املشرًعاث اٌصغرية ًاملتٌسطت 

 ربيت ـر اٌعـٌريت مصـيف مجي
 

 املطًب األٍٚ 

 دٚز ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ   يٌٜٛ املػسٚعات

 هلاايصػة٠ ٚاملتٛضط١   َصس ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ 

 دٚز ايبٓٛى املتدصص١   يٌٜٛ املػسٚعات  -          

  بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ أمنٛذدًاٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا              

 دٚز ايبٓٛى ايتذاز١ٜ   يٌٜٛ املػسٚعات  -         

 (اٛذًدـ  َصس )ايبٓو األًٖٞ أمن ايصػة٠ ٚاملتٛضط١            

 ايتٌُٜٛ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜاإلطاز ايكاْْٛٞ يع١ًُٝ  -          

 ٞ املطًب ايجاْ

 دٚز ايبٓٛى ذات ايطابع اإلضالَٞ   يٌٜٛ املػسٚعات

   بٓو فٝصٌ اإلضالَٞ أمنٛذدًا 

 جتسب١ بٓو فٝصٌ اإلضالَٞ   ايتٌُٜٛ   َصس. -          

 املػهالت اي   ٛاد٘ عًُ٘ : -         

 املػهالت اخلازد١ٝ-2            املػهالت ايداخ١ًٝ-1
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ٌيً املشاريع اٌصغرية املطٍب األًي : دًر اٌبنٌن اٌتمٍيديت يف مت

 ًاملتٌسطت يف مجيٌريت مصر اٌعربيت ًاإلطار اٌمانٌني هلا

٧ٚ٬ٟ ج٢ٌٝحٟ ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ ؤ٪ ؿ٧ٝر ٩ُٞ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ٝئللحز جٝس٫ ٬ِس٠ؿ ٢نأح٦ًح  
٩ُٞ سظ٬٠َ ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝػ٬ٞر ٯٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ ٧٧ي٦ِح ٫ٖ ٠س٢ح٧  ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٯنأؾحه  

٬َٚ ٩ُٞ ُحس٘ جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ ٧جٝـ٪ ٬سٜأ١٧ ٠أ١   جٝفجٓد١٬ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ٧
جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٧د٧٢ٛ جٳلسص٠حف ٧جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫ٖ ٠ظح  ١٬ِ٠ ٧جٝس٫ ٬أؿؾ  ظ٠ٞس٦أح   
رجٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫ٖ ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر( ٧جٝس٫ سَٚ ي١٠ اًحف جٝد٧٢ٛ 

٫ٖ ػٗأٌ ٠أؿؾفجز ؤٖأفجؿ ج٠ٝظس٠أَ     جٝس٬ٞٚؿ٬ر ؤ٪ جٝس٫ سسِح٠  دحٝٗحثؿذ ٠لث٬ٝ٧ر ٜد٬فذ سس٠ص  
 .(1ر٧س٧ظ٦٦٬ح ٢ػ٧ جٳلسص٠حفجز ٫ٖ جًٝٚحُحز ٧ج٠ٝنحف٬َ جٱ٢سحظ٬ر ج٠ٝؾسٞٗر

٬٧إس٫ ٥ـج جٝؿ٧ف ١٠ ؾٴ  ج٦٠ٝحٟ جٝس٫ س٧ٟٚ د٦ح جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٫ٖ سٚأؿ٬ٟ جٝٚأف٧ى   
ٚر جٝٚو٬فذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٯظ  ا٩ٝ ٠ؾسٕٞ جًٝٚحُحز جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٝس٫ ُحؿذ ٠ح ٢نسفٛ ٫ٖ ًف٬

سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى جٝٚو٬فذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٯظ  ٧جٳدسِحؿ ١ُ جٝٚف٧ى ٬٧ًٞر جٯظأ  ٥٧أ٧ ؤػأؿ    
جٯلدحخ جٝس٫ سئؿ٪ ا٩ٝ ٧٠جظ٦ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٝٞو٧ِدحز ٖأ٫ جٝػوأ٧    
٩ُٞ جٝس٬٧٠  ج٧ًٞ٠ٝخ ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٝس٫ سػسحض ٓحٝدًح ا٩ٝ س٬٧٠  ٬٧ً  جٯظ   ٧سؾ٧ٕ 

 ٙؿفذ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ س٬ٖ٧ف جٝي٠ح٢حز جٝٴق٠ر جٝس٫ ٬ًٞد٦ح جٝد٢ٛ. جٝد٧٢ٛ ١٠ ُؿٟ

٧دو٧فذ ُح٠ر ١ٜ٠٬ ٝٞد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر سٚؿ٬ٟ ظ٠ٞر ١٠ جٱظفجءجز ٧جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ ؿُٟ 
 :(2رج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١ٜ٠٬٧ اظ٠ح٦ٝح د٠ح ٫ٞ٬

  ٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  جٝٴقٟ دنف٧ً ٧آظح  جلسػٚح٘ ٠ٴث٠ر ٱ٢نحء ج٠ٝنأف
٧ج٠ٝس٧لًر ٬ٚٞٝ٧حٟ د٬ٞ٠ِحز جٝس٧لَ ٧جٝسػؿ٬ش ٧جٝس٬٧ًف ٠٧سحدِأر لأ٬ف ٠ُأ  سٞأٛ     

 ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝسٔٞخ ٩ُٞ جٝو٧ِدحز جٝس٫ ٙؿ س٧جظ٦٦ح.

                                                             

 .03برايان هاميلتون : صويد ادلةروع، ممدر نابق، ص (1)
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     س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  ٠ٞٝئللحز ٬ٓف جٝد٬ٜ٢ر ٧جٝس٫ س٧ٟٚ دؿ٧ف٥ح ٖأ٫ س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز
 .(1رجٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

 ٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠صأ  نأفٜحز    ا٢نحء جٝنفٜحز جٝؿج٠ُر ٯ٢نًر ج
جٝس٬٧٠  جٝسإظ٬ف٪ ٧جٳلسِٴٟ جٳثس٠ح٫٢ ٧ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ج٠ٝوف٫ٖ ٧جٝسلأ٬٧٘  

 .(2ر٧و٢حؿ٬٘ جٳلسص٠حف ج٠ٝدحنف ٬ٓ٧ف ج٠ٝدحنف

 3رس٬٧٠  ا٢نحء ج٢٠ٝحً٘ ٧ج٠ٝظ٠ِحز جٝو٢ح٬ُر ٧جٝػف٬ٖر). 

  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز.سؾو٬ه سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٝظقء ١٠ ٧٠جفؿ٥ح ج٠ٝح٬ٝر ٱٙفجى 

     ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ س٬ٗ٢ـ دفج٠ط سػؿ٬ش ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠صأ
 .(4ردف٢ح٠ط سػؿ٬ش جٝو٢حُحز ج٠ٝوف٬ر

 .جلسٜنحٕ ٖفى جلسص٠حف٬ر ظؿ٬ؿذ ٧س٧ظ٤٬ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ج٠ٝس٧لًر ا٦٬ٝح 

   ٠لحُؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ س٬ٖ٧٘ ؤ٧يح٦ُح ٠َ جٝد٬ثر جٳٙسوأحؿ٬ر
 ٠ٝوف٬ر.ج

  ٠لحُؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ سل٬٧٘ ٢٠سظحس٦ح ١٠ ؾٴ  جٳنسفجٛ ٫ٖ
 ج٠ِٝحفى ج٠ٝػ٬ٞر ٧جٝؿ٬ٝ٧ر.

      جٝسِح١٧ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٫ٖ ٠ظأح  س٬٧٠أ  ٧سًأ٬٧ف ج٠ٝنأف٧ُحز
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  ٖف٧ٍ جٝد٧٢ٛ جٝسل٬٧٘ ٙف٧ى جٝو٢ؿ٧٘ ج٠ٝٚؿ٠ر ٝسٞأٛ  

 .(5رج٠ٝنحف٬َ

    ا٬ظحؿ وٕ صح١ ١٠ ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٧فظح  جٯ٠ُح  جٜٝدحف ػ٬ش سلحُؿ جٝد٢أ٧ٛ وأٔحف
 ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٩ُٞ س٧ل٬َ ؤ٢نًس٦ٟ ٧ق٬حؿذ جلسص٠حفجس٦ٟ.
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٬٧ئؿ٪ ق٬حؿذ ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ٠لأس٨٧  
٤ جٳلأسص٠حف ٠٠أح   ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ا٩ٝ س٧ل٬َ ٙحُؿذ ٠ُٴث٦ح ٧س٬٧٢َ ج٠ٝؾحًف ٧ؤ٧ظأ 

 ٢٬ِٜك ا٬ظحد٬ًح ٩ُٞ ج٠ٝػحٌٖر ج٠ٝح٬ٝر ٦ٝح.

٧ٝٚؿ د٢٬ح ٫ٖ جٝٗو  جٯ٧  ٧جٝصح٫٢ ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ 
٧ج٠ٝس٧لًر ٧ٜـٝٛ جًٝف٘ جٝس٫ سسد٦ِح جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧جٯلح٬ٝخ ج٠ٝسدِر 

٦٬ُٞح ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف جِٝفد٬أر ٝسنأحد٤ ج٧ٝجٙأَ     ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٝس٫ ٳ سؾسٕٞ ١ُ ٠ح ٫٥ 
جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ ٧جٝد٬ثر جٳٙسوحؿ٬ر ج٠ٝسٚحفدر جٝسأ٫ سٗفيأ٦ح جٯ٧يأحٍ جٳٙسوأحؿ٬ر     
جِٝح٬٠ٝر ٧جٱ٬٠٬ٞٙر ٧جِٝحؿجز ٧جٝسٚح٬ٝؿ جٝؿ٬٢٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ج٠ٝسنحد٦ر ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٜـٝٛ د٢٬أح  

 خ جٝس٬٧٠  ٠٧ؾحًفذ ٧٬ُ٧د٤.جٝؾوحثه جٝس٫ ٧٬ٖف٥ح ٜ  ؤل٧ٞخ ١٠ ؤلح٬ٝ

٧ل٢د١٬ ٫ٖ ٥ـج ج٠ًٝٞخ ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ل٧جء ٜح٢ز سظحف٬ر ؤ٧ ٠سؾووأر ٖأ٫   
س٬٧٠  ٧ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧لسإؾـ ؤ٧٠٢ـظًح ٜٝأ   

ٛ و٢ٕ ١٠ سٞٛ جٝد٧٢ٛ ؾحور اـج ٠ح ٢٠ُٞح ؤ١ جٜٝص٬ف ١٠ دٞؿج١ جِٝحٟٝ دأؿؤز دسإلأ٬ك د٢أ٧   
٠سؾوور ٫ٖ ٠ظح  ؿُٟ ٧س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝسأ٫ ؤؾأـز جٝسظفدأر    
ج٠ٝوف٬ر جٜٝص٬ف ١٠ جٝؾدفجز ٧جٯٖٜحف ج٠ٝٚسؿ٠أر ٠أ١ سٞأٛ ج٠ٝئللأحز ٠٧أ١ ؤ٥أٟ سٞأٛ        

 :(1رج٠ٝئللحز
  جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٝٲ٢نحء ٧جٝس٬٠ِف(IB.RD). 

  د٢ٛ جٳلسص٠حف جٯ٧ف٧د٫E.I.B 

  د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٯٖف٫ٚ٬A.D.B 

 ٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٭ل٧٬٪ دA.S.D.B  

  د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٜٝحف٬د٫C.D.B 

  د٢ٛ جٯ٠ف٬ٜس١٬ ٝٞس٬٠٢رI.A.D.B 

  ظؿذ –د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٱلٴ٫٠ 
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٧ٜـٝٛ جٝو٢حؿ٬٘ ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جِٝح٬٠ٝر ٧جٝس٫ سيٟ ٠ظ٧٠ُأر ٠أ١ جٝد٢أ٧ٛ    
 :(1ر٦ح٧ج٠ٝوحفٕ جٝس٫ سؿُٟ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ ٢٠٧

  ج٧ٜٝحٝر جِٝح٬٠ٝر ٝٞس٬٠٢رI.D.A 

  ٠ئللر جٝس٬٧٠  جٝؿ٬ٝ٧رI.F.C 

  جٝو٢ؿ٧٘ جٝؿ٫ٝ٧ ٝس٬٠٢ر جٝقفجُرI.F.A.D 

  و٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر جٯ٧فد٫E.D.F 

 .جٝو٢ؿ٧٘ جِٝفد٫ ٝٲ٠٢حء جٳٙسوحؿ٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ 

 .و٢ؿ٧٘ ؤد٧ ٌد٫ ٝٞس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر جِٝفد٬ر 

 ِٝفد٬ر.جٝو٢ؿ٧٘ ج٬٧ٜٝس٫ ٝٞس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ج 

  ٛو٢ؿ٧٘ ٠ٌ٢٠ر جٯ٧دOpec Fund 

 .٪و٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر جٝل٧ِؿ 

٧جٝس٫ سسنحد٤ ٫ٖ ؿ٧ف٥ح جٝؿجُٟ ٝٞو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪ ٧٥٧ ج٠ٝنأف٧ٍ  
 ج٠ٝوف٪ جٝفجثؿ ٝؿُٟ ٥ـج جًٝٚحٍ ١ٜٝ٧ د٠لس٨٧ ؤُٟ ٧ؤن٠ .

دٚز ايبٓٛى املتدصص١   يٜٛـٌ املػـازٜع ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١   مجٗٛزٜـ١      

 ايعسب١ٝ ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ هلا بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ املصسٟ أمنٛذدًا : َصس

ٙد  جٝؿؾ٧  ٫ٖ سٗحو٬  جٝسظفدر ج٠ٝوف٬ر ٝٞد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور لأ٫ٚٞ٢ ٢ٌأفذ ػأ٧      
سحف٬ؽ ٧س٧ًف جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٝؿُٟ ٧س٬٧ًف ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٜإػأؿ    

 ؤلح٬ٝخ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ جِٝحٟٝ.

ز د٧٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝسؾوور ٯٓفجى س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  ٠س٧لً ٬٧ً٧  جٯظأ   ػ٬ش ؤ٢نإ
٠ٞٝنف٧ُحز جٝس٫ س٠ِ  ٫ٖ ٠ظحٳز جٱ٢سحض جٝل٫ِٞ ٧جِٝٚحف٪ ٧سفظَ دؿج٬ر ا٢نحث٦ح اٝأ٩ جِٝأحٟ   

ػ٬ش ؤ٢نت ؤ٧  د٢ٛ و٢ح٫ُ ٫ٖ دٞظ٬ٜح ٧ج٢سنفز د٧٢ٛ جٝس٬٠٢أر ٖأ٫ ؤ٧فدأح ٧ـٝأٛ      1822
٬ف جٝس٬٧٠  ٙو٬ف جٯظ  ٧دِؿ ؤ١ نِفز جٝػ٠٧ٜحز ٳٙسوحف ؿ٧ف ج٠ٝوحفٕ جٝسظحف٬ر ٩ُٞ س٧ٖ

دإ٬٠٥ر ا٢نحء ٥ـ٣ جٝد٧٢ٛ ٝٴلسٗحؿذ ١٠ ص٠حف جٝص٧فذ جٝو٢ح٬ُر ػ٬ش ج٢سنفز ٥ـ٣ جٝد٢أ٧ٛ ٖأ٫   
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جٝؿ٧  ج٢ٝح٬٠ر ؾحور دِؿ ػو٦ٝ٧ح ٩ُٞ جٳلسٚٴ  ٝسػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر د٦ح ٧ػو  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ُٞأ٩  
٧ف ٠ؾسٞٗر ؤ٦٠٥أح ٠أ٢غ جٝٚأف٧ى    ؿُٟ جٝػ٠٧ٜحز ٠٧ئللحز ٧و٢حؿ٬٘ جٝس٬٧٠  ٧ـٝٛ ٫ٖ و

دنف٧ً ٬٠لفذ ل٧جء ٜح٢ز ؤلِحف ٖحثؿذ ٠ؿ٠٧ُر ؤ٧ ٖسفجز ل٠حع ؤ٧ ٢٧ِ٠حز ٠٧لحُؿجز ٬٢ٖأر  
  ١٠٧ ؤ٥ٟ جٯلدحخ جٝس٫ (1ر٧س٢ح٫٠ ؿ٧ف ٥ـ٣ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ سٞٛ جٝؿ٧  ٫ٖ ٌ  فُح٬ر جٝػ٠٧ٜحز ٦ٝح

 ٫ :ؤؿز ا٩ٝ س٧ًف ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٬٧٠٢ر ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ ٠ح ٬ٞ
سفجظَ ؿ٧ف جٝؿ٧ٝأر ٖأ٫ ج٢ٝنأحً جٳٙسوأحؿ٪ ٧سػأ٧  جٜٝٗأف جٳٙسوأحؿ٪ اٝأ٩                        -1

ج٢٠ٝحٖلر جٝػفذ ٧جِٝحؿٝر د١٬ ج٠ٝنف٧ُحز ؿجؾ  جٝؿ٧ٝر ٧د١٬ جٝؿ٧  ٧ـٝٛ ٠أ١ ؾأٴ    
سؾ٬ٗى جٝؿُٟ دٜحٖر و٧ف٣ ٠ًُٴ ٩ُٞ ا٦٢حث٤ ل٧جء ؿُٟ ًحٙر ؤ٧ ؿُٟ ٠نأف٧ُحز ؤ٧  

 .(2رؿُٟ لِف جٝٗحثؿذ

٠ئللحز جٝس٬٧٠  جٝؿ٬ٝ٧ر ٧جٱ٬٠٬ٞٙر ػ٬ش ؤودػز ٳ س٧ٖف ؾ٧ًً س٬٧٠أ   سٚٞه ؿ٧ف  -2
 .(3ردإلِحف ٖحثؿذ ؤٙ  ١٠ ؤلِحف جٝٗحثؿذ جٝلحف٬ر دحٝل٧٘

جػسؿجٟ ج٢٠ٝحٖلر د١٬ جٝد٧٢ٛ ٩ُٞ سٚؿ٬ٟ ؾؿ٠حز ٠وف٬ٖر ٠س٧٢ُر دٔفى سٚؿ٬ٟ ػق٠أر   -3
ٝفدػ٬أر  ١٠ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوفٖر ج٠ٝدسٜفذ ٧ج٠ٝس٧٢ُر ٝظـخ ج٠ِٝٴء ٧ٝق٬حؿذ ٠ِأؿٳز ج 

ػ٬ش ؤودغ سٚؿ٬ٟ ٙف٧ى س٬٧٠  ؤ٪ ٠نف٧ٍ وأ٢ح٫ُ ؤ٧ قفجُأ٫ ٬أفسدً دسٚأؿ٬ٟ     
 ٠ظ٧٠ُر ١٠ ؾؿ٠حز جٝسظقثر ج٠ٝوف٬ٖر.

ػفٜر جٳ٢ؿ٠حض ٧جٝؾوؾور ٠٧ح سدَ ـٝٛ ١٠ جلسػ٧جـ د٧٢ٛ ٠سؾوور ُٞأ٩ د٢أ٧ٛ    -4
سظحف٬ر ؤ٧ جِٜٝك ٱ٢سحض ٬ٜح١ ٠وف٫ٖ ٬ٚأ٧ٟ دسٚأؿ٬ٟ ٜٞٗأر جٝؾأؿ٠حز ج٠ٝوأف٬ٖر      

 .(4رج٠ٝس٧٢ُر

  سٚحف٬ف ٠ئللحز جٝس٬٬ٟٚ جٝؿ٬ٝ٧ر ٠٧ٚففجز ٠ئس٠ف دحق  ٖإ١ ظأ٧ؿذ جٯوأ٧    ٫ٖ ٌ -5
٠٧ِؿٳز جٝفدػ٬ر ٧س٬ٌِٟ جٱ٬فجؿجز ١٠ ٠ػؿؿجز ٢ظحع جٝد٢ٛ ٧ٙؿفس٤ ُٞأ٩ ج٢٠ٝحٖلأر   

 .(5رجٝـ٪ ٝظإز جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ا٩ٝ س٬٧٢َ ؤ٢نًس٦ح ج٠ٝوف٬ٖر

                                                             

 .46حسٌن زلمد نعان وأمحد عار  العسا  : صويد ادلةروعات الماًنة وادلتونطة، ممدر نابق، ص (1)
 .40نادية زلمد عبد العال : ممدر نابق، ص (2)
 .207نابق، ص عاطف يانٌن الةريف : ممدر (3)
 .05/7/2106مقابلة مع السيدة نيفٌن لطفي  (4)
 .06برايان هاملتون : ممدر نابق، ص (5)
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جٝؿ٧  جِٝفد٬أر   ٧سؾسٕٞ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر جٝس٫ سٚؿ٦٠ح جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫ٖ دِى
٧ؿ٧  جِٝحٟٝ جٯؾف٨ دحؾسٴٕ ؿفظحز ج٧٠٢ٝ ٧سٚؿٟ جٝؿ٧  ٧جٝس٫ سِٜك ٠أؿ٨ سًأ٧ف جٝظ٦أحق    
ج٠ٝوف٫ٖ د٦ح ٧جٝؿ٧ف ج٧٢٠ًٝ دحٝد٧٢ٛ جٝس٬٧٠٢ر ٧ل٢إؾـ دِى ج٠٢ٝحـض ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ جٝصحٝش 

ًر ٩ُٞ٧ ج٠ٝلس٨٧ جِٝفد٫ ٝد٧٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝسؾوور ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧ل
 ١٠٧ د١٬ سٞٛ جٝد٧٢ٛ.

 بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ اهلٓدٟ احملدٚد :

٬ػؿ ٥ـج جٝد٢ٛ ؤػؿ د٧٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝفجثؿذ ٫ٖ جِٝحٟٝ ١٠٧ ؤٜدف جٝد٧٢ٛ ٖأ٫ ج٢٦ٝأؿ ػ٬أش    
ؤ٢نت ٫ٖ لد٬٢٬ِحز جٝٚف١ ج٠ٝحي٫ ٧دؿؤ ٢نح٤ً ٠ٜئللر س٬٧٠  س٧٠٢٪ ٧ؤودغ ج٭١ ٬ٚؿٟ ظ٬٠َ 

% ١٠ ؤو٧  ٥ـج جٝد٢أٛ  ٠53سٞٛ جٝؿ٧ٝر ج٢٦ٝؿ٬ر جٝؾؿ٠حز ج٠ِٝف٬ٖر ٜد٢ٛ سظحف٪ ٠سؾوه ٧س
٧سس٠ص  ؤ٥أٟ جٝؾأؿ٠حز    ٠ATMح٢٬ٜر وفٕ آ٫ٝ  520ٖفًُح ٠٬٧سٞٛ  ٬٧17دْٞ ُؿؿ ٖف٤ُ٧  

 :(1رجٝس٫ ٬ٚؿ٦٠ح ٥ـج جٝد٢ٛ ٠ح ٫ٞ٬

جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٫ٖ ٝٞنفٜحز ػ٬ش ٬ٚأؿٟ ٖف٧يأًح د٠ؾسٞإٔ ج٭ظأح  ٠ٞٝنأف٧ُحز       -
٠ٝأح  ج٠ٝلأسص٠ف ٧ٜأـٝٛ س٬٧٠أ      ٯٓفجى جٱ٢نحء ٧جٝس٧لَ ٧سػؿ٬ش ٧س٬٧٠  فؤك ج

 جٝوحؿفجز.

ؾوٟ ج٠ٜٝد٬حٳز ٧ؾًحدحز جٝي٠ح١ ٧ج٠ٝنسٚحز دٗفى س١٬ٜ٠ ج٠ِٝٴء ١٠ جٝسػ٧ً يؿ  -
 سٚٞدحز ؤلِحف جٝٗحثؿذ ٧سٚٞدحز ؤلِحف جٝوفٕ ٧جٝسِح٠  دح٠ِٝٴز جٯظ٢د٬ر.

س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ٝٞنفٜحز ج٢٦ٝؿ٬ر دٔفى جٳلسػ٧جـ ؤ٧ نفجء ػوه ٖأ٫ جٝنأفٜحز    -
 ٫ٖ جٝؾحفض.

ؿ٠حز جٝسظقثر ج٠ٝوف٬ٖر ػ٬ش ٧٬ٖف جٝد٢ٛ ؾؿ٠ر ١٠ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر سن٠  ٙد٧  ؾ -
ج٧ٝؿجثَ ٧اوؿجف دًحٙحز جٳثس٠ح١ ٧جٝٚف٧ى جٝنؾوأ٬ر ٧ٙأف٧ى جٝسِٞأ٬ٟ ٧نأفجء     
ج٠ٝلح١ٜ ٧وفٕ ج٠ِٝحنحز ٧ؾؿ٠حز جٝسإ١٬٠ ٩ُٞ جٝػ٬حذ ٧ا٢نحء وأ٢حؿ٬٘ جٳلأسص٠حف   

 .(2ر٧لؿجؿ ج٧ٗٝجس٬ف SMSحسٕ ٧سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ١٠ ؾٴ  جٱ٢سف٢ز ٧ج٦ٝ
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 : IDBPبٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ ايبانطتاْٞ 

٧٥٧ ؤٙؿٟ ٠ئللحز جٝس٬٧٠  جٝس٧٠٢٪ ٫ٖ دحٜلسح١ ٧ٞ٠٠٧ٛ دحٜٝح٠  ٝٞػ٠٧ٜأر ٧ؤ٢نأت    
ٝٔفى س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  ًٝٞٚحٍ جٝو٢ح٫ُ ٧سػ٬ٗق ٧٠٢ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دٔفى 

٧ٖف ٥ـج جٝد٢ٛ جٝس٬٧٠  دٜحٖأر ؤنأٜح٤ٝ ٠ٞٝنأف٧ُحز    سػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٯٙ  ٧٠٢ًج ٬٧
جٝو٢ح٬ُر ايحٖر ا٩ٝ سٚؿ٬ٟ ج٢ٝوحثغ ٫ٖ ٠ظح  سؾ٬ًً ٧س٬ٗ٢ـ ج٠ٝنف٧ُحز ٠ِٞٝٴء ٧ج٠ٝلأحُؿذ  
٫ٖ ٢ٚ  جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح ٧٥٧ ٠فؾه ١٠ ٙد  جٝؿ٧ٝر جٝدحٜلسح٬٢ر ٠ٜئللر س٬٧٠  س٠٢أ٧٪ دحٝسِح٠أ    

٬ر ٧جٳلسص٠حف٬ر جٝس٫ سن٠  سلأ٬٦ٴز  دحٝوفٕ جٯظ٢د٫ ٧سٚؿ٬ٟ ظ٬٠َ ؤ٧٢جٍ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوفٖ
ٙو٬فذ جٯظ  ٧جٝس٬٧٠  جٝسإظ٬ف٪  ٧ٜـٝٛ ٙد٧  ج٧ٝؿجثَ دنأف٧ً آظأح  ٧اوأؿجف نأ٦حؿجز     
جٱؿؾح  ٧ٖسغ جٝػلحدحز جٝظحف٬ر ٧ػلحدحز جٝس٬ٖ٧ف ٧ٜـٝٛ س٬٬ٟٚ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٳٜسسأحخ ٖأ٫   

ز جٝيأ٠ح١  جٱوؿجفجز جِٝح٠ر ٰٝل٦ٟ ٧لؿجؿ ٧ٖجس٬ف جٝس٢٧ٗٞأحز ٧جٝٔأحق ٧اوأؿجف ؾًحدأح    
 .(1ر٬ٓ٧ف٥ح

 : CDIB بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ ايصٝين ) اٜٛإ( 

٧٥٧ نفٜر سحدِر ٝٞنأفٜر جٝٚحديأر ٝٞس٬٧٠أ  جٝس٠٢أ٧٪ جٝوأ٬٢٬ر ٬٧ٚأؿٟ ؾأؿ٠حز                       
د٧٢ٛ جٳلسص٠حف ١٠ ؾٴ  : جٳلسص٠حف ج٠ٝدحنف ٫ٖ جٝنأفٜحز ٖأ٫ ٠ظأحٳز ٠ؾسٞٗأر ٠أ١      

ٜٝسف٬٢٧ر ٧ج٢٠ٝق٬ٝر ٧ًَٙ ٬ٓحف جٝلأ٬حفجز ٧ج٠ِٝأؿجز   ج٧٠ٝجوٴز ا٩ٝ جٯظ٦قذ ج٦ٜٝفدحث٬ر جٱ
 .(2رجًٝد٬ر

٬٧ٚؿٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ٧جٝي٠ح٢حز ٧ؾأؿ٠حز جٝٚأف٧ى   
ج٠ٝنسفٜر ٧س٬٧٠  ٬ٞ٠ُحز جٳ٢ؿ٠حض ٧جٳلسػ٧جـ ٝٞنفٜحز ٧اُحؿذ ٬٥ٜٞر جٝؿ١٧٬ ٧ج٬ٚٝحٟ دسًأ٬٧ف  

٧ٕ جٝل٧٘ ٧جػس٬حظحز ج٠ِٝٴء  ٜـٝٛ ج٬ٚٝحٟ سٞٛ جٝؾؿ٠حز ٫ٖ ٠ظح  جٝس٬٧٠  جِٝٚحف٪ ٝس٬ٔف ٌف
دبُؿجؿ ؿفجلحز جٝظؿ٨٧ ٠ٞٝنحف٬َ جٝيؾ٠ر ٧س٦ٞ٬٧٠ح ٧جٳلسص٠حف ٦٬ٖح ٧سٚؿ٬ٟ ج٢ٝوحثغ ٝٞػ٠٧ٜأر  
٫ٖ ٠ظح  ٠نف٧ُحز ج٢ٝٚ  ٧سفس٬خ ٬ٞ٠ُحز جٳلسص٠حف ٧جٝس٬٧٠  ؾحور ٫ٖ ٠نف٧ُحز ًٙأحٍ  

٠ِٝٴء ٫ٖ جٳسظحف دأحٯ٧فج٘  س٬ٝ٧ؿ جًٝحٙر ٧ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ل٧٘ جٝٚف٧ى ج٠ٝنسفٜر ٠٧لحُؿذ ج
 ج٠ٝح٬ٝر ٧جٝسِح٠  دحٳلسص٠حفجز ٙو٬فذ جٯظ  ٧جٯل٦ٟ ٧جٝل٢ؿجز.

                                                             

 .240عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (1)
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٧جٝـ٪ سإلأك   ٦ٌ٬٧IBTف ا٩ٝ ظح٢خ ٥ـج جٝد٢ٛ د٢ٛ آؾف ٧٥ جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ جٝسح٧٬ج٫٢ 
ٝٔفى سٚؿ٬ٟ ٜحٖر جٝؾؿ٠حز ج٠ِٝف٬ٖر ٧س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ٙو٬فذ جٯظ  ٧ج٠ٝس٧لأًر   1991ُحٟ 

نسفٜر ٧ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ سح٧٬ج١ ٧دنف٧ً ٬٠لفذ ٧ٜـٝٛ جٝٚف٧ى ج٠ٝ
ٝٞنفٜحز جٝو٢ح٬ُر ٠٧لحُؿس٦ح ٫ٖ جٝسػؿ٬ش ٧جٝس٬٧ًف ٫ٖ ٜحٖر ٠فجػ  ؤ٠ُح٦ٝح ٜـٝٛ ٠لأحُؿذ  
٠ُٴث٤ ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز جٝؿ٠ط ٧جٳلسػ٧جـ ٬٧ٚؿٟ ؾؿ٠حس٤ ٫ٖ ٠ظأحٳز جٝس٧ف٬أ٘ ٧جٳٜسسأحخ ٖأ٫     

ذ نفٜحز ؿ٬ٝ٧ر ٯٓفجى جٝسِح٠  ٖأ٫ لأ٧٘ جٯ٧فج٘   جٝل٢ؿجز ٧ج٠ٝنسٚحز ٧ٝؿ٨ ٥ـج جٝد٢ٛ ُؿ
 .(1رج٠ٝح٬ٝر رجٝد٧فور(

 : (IBK)ايبٓو ايصٓاعٞ ايهٛزٟ اجلٓٛبٞ 

٬ِؿ ٥ـج جٝد٢ٛ ٠ئللر ٠ح٬ٝر ٠سٜح٠ٞر س٧ٖف ٠ظحًٳ ٧جلأًِح ٖأ٫ جٝؾأؿ٠حز ج٠ٝوأف٬ٖر     
٬٧ػس٧٪ جٝد٢ٛ ٩ُٞ صٴش ٧ػؿجز ٫٥ ٧ػؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝسأ٫ سأ٧ٖف   

حز ج٠ٝوف٬ٖر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٧ٜف٬ح جٝظ٧٢د٬ر ١٠ ؾٴ  جٱٙأفجى  جٝؾؿ٠
٧فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝؾحًف ٧جٝؾؿ٠حز جٝدػص٬ر ٧٧ػؿذ جٝسظقثر ج٠ٝوأف٬ٖر ٧جٝسأ٫ سٚأؿٟ ؾأؿ٠حز     

  ٧٧ػؿذ ؾؿ٠حز جٝنفٜر ٧ج٠ٝئللأحز  (2رجٱٙفجى ٧ج٧ٝؿجثَ ٧س٬٧٠  جٯ٧٠ج  ٧ٜف٧ز جٳثس٠ح١
ر ١٠ ؾٴ  جٱ٢سف٢ز ٧جٝسظحفذ جٱٜٝسف٬٢٧ر ٧ؾأؿ٠حز جٝوأفٕ   ٧جٝس٫ س٧ٖف جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖ

جٯظ٢د٫ ٧جٝؾؿ٠حز جٳلسنحف٬ر ٝٞنفٜحز ٜـٝٛ ٬ٚؿٟ ٥ـج جٝد٢ٛ جٝؾؿ٠حز جٝؿ٬ٝ٧ر ج٠ٝوف٬ٖر ٠صأ   
جٝسظحفذ ٫ٖ ج٠ِٝٴز ٧جٳلسص٠حف ج٠ٝوف٫ٖ ٧ج٠ٝنسٚحز ٧جٝسإ١٬٠ ٬ٓ٧ف٥ح ١٠ جٝؾؿ٠حز جٝؿج٠ُأر  

 .(3ر٧٢د٬رٝٴٙسوحؿ ٧جٝس٬٠٢ر ٫ٖ ؿ٧ٝر ٧ٜف٬ح جٝظ

 بعض جتازب ايبٓٛى املتدصص١ بايت١ُٝٓ   ايعامل ايعسبٞ :

٬ٝ٧ك د٬ِؿًج ١ُ سظحفخ ؿ٧  جِٝحٟٝ جٝصحٝش ٢ظؿ ؤ١ ٢٥حٛ ُؿذ ؿ٧  ُفد٬ر ٠ُأ  ٦٬ٖأح   
٧د٢نحً ٧جيغ ُؿذ د٧٢ٛ ٠سؾوور جسؾـز ١٠ جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ل٧جء ٜح٢أز وأ٢ح٬ُر ؤٟ   

ؿًٖح ٦ٞ٠ِٝح ٧س٧ٟٚ سٞأٛ جٝد٢أ٧ٛ ٬سٚأؿٟ جٝؾأؿ٠حز     قفج٬ُر ؤٟ س٬٠٢ر نح٠ٞر ؤلحلًح ؤ٧ ٢٠ًًٞٚح ٥٧
 ج٠ٝوف٬ٖر ج٠ٝسٜح٠ٞر ١٠٧ ؤدفق سٞٛ جٝد٧٢ٛ :

                                                             

 .242عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (1)
(2) www.KCB.org             

 .243عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (3)
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 بٓو اإلَازات ايصٓاعٞ :

د٦أؿٕ   1982ؤ٢نت ٥ـج جٝد٢ٛ سػز ٠ل٩٠ ر٠وفٕ جٱ٠أحفجز جٝوأ٢ح٫ُ( ُأحٟ     
ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ا٠٢حء جٙسوحؿ جٝؿ٧ٝر ٧س٬٧٢َ ج٬٦ٜٝ  جٱ٢سحظ٫ ١ُ ًف٬٘ ا٢نحء جٝو٢حُحز جٝظؿ٬ؿذ 
٧سؿ٬ُٟ جٝو٢حُحز جٝٚحث٠ر ٬٧ؾوه ج٠ٝوفٕ ٢نح٤ً دوٗر ؤلحل٬ر ٠ٞٝئللأحز ٧جٝنأفٜحز   

% ٠أ١  51جٝؾحور ٧ج٠ٝنسفٜر جِٝح٠ٞر ٫ٖ ًٙحٍ جٝو٢حُر ٧جٝس٫ ٠٬سٞٛ ج٧٠ٝج١٧٢ً ؤ٧ جٝؿ٧ٝأر  
فؤك ٠ح٦ٝح ٩ُٞ جٯٙ  ٠٬٧سؿ ٢نحً ج٠ٝوفٕ ا٩ٝ جٝؾؿ٠حز جٝٴق٠أر ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    

 .(1ر٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جًٝٚحٍ جٝو٢ح٫ُ

٬٧ٚؿٟ ج٠ٝوفٕ ٙف٧يًح دأظح  ٠ؾسٞٗر ٯٓفجى ا٢نأحء ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٢ح٬ُر ؤ٧     
سػؿ٬ص٦ح ؤ٧ جٱػٴ  ٧جٝسظؿ٬ؿ ؤ٧ س٬٧٠  جػس٬حظحس٦ح ١٠ فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠   ٜـٝٛ ٬ٚؿٟ ج٠ٝوفٕ 
جٝس٬٧٠  جٝٚو٬ف جٯظ  ٝس٬٧٠  فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝلسص٠ف ٝس٬ًٔر دِى ج٧ِٚٝؿ ؤ٧ جٝوٗٚحز جٝسظحف٬ر 

٠َ ٠لس٧فؿ١٬ آؾف١٬ ٧ٝس٬ٖ٧ف ٠وحؿف ا٠ؿجؿ٥ٟ ٠أ١ ج٠ٝأ٧جؿ جٯ٬ٝ٧أر ٧ٝس٬٧٠أ       جٝس٫ ٬دف٦٠ح
ؤ٢نًس٦ٟ جٝسل٬ٚ٬٧ر ٬٧ٚؿٟ ٜـٝٛ جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ٠ٞٝوأؿف١٬ جٝوأ٢ح١٬٬ُ ٧سٚأؿ٬ٟ ؾًحدأحز     
جٝي٠ح١ ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ فئ٧ك ؤ٧٠ج  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٧جٝس٬٧٠أ  د٢ٌأح١٬٠ ج٠ٝفجدػأر    

جٝو٢ح١٬٬ُ ١٠ جٝلَٞ ٧ج٠ِٝؿجز ٧ج٭ٳز ٧جٱ٢نأحءجز  ٧جٳلسو٢حٍ ػ٬ش ٧ٚ٬ٟ دسإ١٬٠ جػس٬حظحز 
ج٠ِٝؿ٬٢ر ١٠ ؾٴ  نفجء ؤ٧ جلسو٢حٍ سٞٛ جٳػس٬حظحز ٧د٦ِ٬ح دأظح  ا٩ٝ جٝو٢ح١٬٬ُ جِٝأح١٬ٞ٠  

 .(2ر٩ُٞ ؤفى ؿ٧ٝر جٱ٠حفجز جِٝفد٬ر ج٠ٝسػؿذ

 صٓدٚم ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ ايطعٛدٟ :

ر ٧ٝقجفذ ج٠ٝح٬ٝر ٧جٳٙسوأحؿ  ٠ٜئللر سحدِ 1974ؤ٢نثز ٥ـ٣ ج٠ٝئللر جٳٙسوحؿ٬ر ُحٟ  
ج٫٢ً٧ٝ جٝل٧ِؿ٪ ٧سٚؿٟ جٝٚفى ٠س٧لًر ٬٧ً٧ٞر جٯظ  ج٠ٝنف٧ُحز جًٝٚحٍ جٝو٢ح٫ُ ايأحٖر  
ا٩ٝ ؾؿ٠حز جٳلسنحفجز ج٬٢ٗٝر ٧ج٠ٝح٬ٝر ٧جٱؿجف٬ر ٧جٝسل٬ٚ٬٧ر ٧ٚ٬٧ٟ جٝو٢ؿ٧٘ دحٝػو٧  ُٞأ٩  

ؾحوأر   ف١٥ ُٚحف٪ ٯو٧  ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ ي٠ح٢حز نؾو٬ر ١٠ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٧سٟ ا٢نحء ٧ػؿذ
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دس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ج٠٠ٜٝٞر ٬٧سٟ ُٟ ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ُأ١ ًف٬أ٘   
 .(1رجٝٚف٧ى ج٠ٝل٬فذ ٧جٝس٫ سسؿؾ  جٝؿ٧ٝر ٫ٖ ؿ٦٠ُح ٧س٬٧ًف٥ح

 بٓو اإلمنا٤ ايصٓاعٞ األزدْٞ :

ٝٔفى س٬٧٠  ٠نف٧ُحز جًٝٚحٍ جٝوأ٢ح٫ُ ٧جٝلأ٬حػ٫    1965ؤ٢نت ٥ـج جٝد٢ٛ ُحٟ  
جٯ٧فج٘ ج٠ٝح٬ٝر ٩ُٞ ج٧٠٢ٝ ٧جٝس٧ًف ٧سنظ٬َ جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ     ايحٖر ا٩ٝ ٠لحُؿذ ل٧٘

 ٧ٝؿ٨ ٥ـج جٝد٢ٛ و٢ؿ٧٘ ٱٙفجى جٝػف١٬٬ٖ ٧جٝو٢حُحز ج٬ٝؿ٬٧ر جٝو٬ٔفذ.

٬٧ٚؿٟ ٥ـج جٝد٢ٛ جٝٚف٧ى دٜحٖر ج٭ظح  ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٧جٝل٬حػ٬ر ٬٧نحفٛ ٖأ٫   
يأًح جٝٚأف٧ى ٝٞػأف١٬ٖ    ٬ٞ٠ُحز جٳٜسسحخ ٫ٖ ؤل٦ٟ ٧ل٢ؿجز جٝنفٜحز ج٠ٝلح٠٥ر ٬٧أ٧ٖف ؤ٬ 

٧ٝس٬ٖ٧٘ ؤ٧يحٍ ج٢٠ٝنأز ٝٞد٬ثر ٬٧ٚؿٟ ٜـٝٛ د٬ٞ٠ِحز جٝسإظ٬ف جٝس٫ٞ٬٧٠ ٬٧نفٕ ٥ـج جٝد٢ٛ ُٞأ٩  
و٢ؿ٧٘ ج٠ٝلحُؿجز ج٬٢ٗٝر جٝس٫ سٚؿٟ ١٠ ؾٴ٤ٝ ج٢٠ٝغ ٝٞو٢حُحز جٯفؿ٬٢ر ٧ؤ٢نت ؤ٬يأًح ٠ٜسدأًح   

د٢ٛ ؤ٬يًح د٬ٞ٠ِأحز د٬أَ   ٧ٞٝلحًر ج٠ٝح٬ٝر دح٧٠ِٝٝر ٠٧ؿ٬ف ٠ٞٝػحٌٖ ج٠ٝح٬ٝر ٠ِٝٴث٤ ٧ٚ٬٧ٟ ٥ـج جٝ
 .(2رًَٙ جٯفجي٫ ٫ٖ ٢٠حً٘ ج٠٠ٜٝٞر ج٠ٝؾسٞٗر ٯٓفجى جٝو٢حُر ٧جٝقفجُر ٧جٝل١ٜ

 بٓو قطس يًت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ :

ٝٔفى ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٬٧٢َ ج٢ٝنحً جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ ًٙأف   1997سإلك ٥ـج جٝد٢ٛ ُحٟ  
٠ص  ؤ٢نًر ٥ـج جٝد٢أٛ  ٧سػ٬ٚ٘ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٧س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سس

 ٫ٖ ٠ح ٫ٞ٬ :
 س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٧س٬٧٠  جلس٬فجؿ ج٧٠ٝجؿ جٝؾحٟ ٧ج٭ٳز. -

س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر ٯٓفجى جٝسٚأؿ٬ف ٧اُأؿجؿ جٝؿفجلأحز ٧سأ٬ٖ٧ف      -
 .(3رجٝؾؿ٠حز جٳلسنحف٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر

٠نف٧ُحز جٝوأ٢ح٬ُر ٯٓأفجى جلأس٬فجؿ    ظـخ فؤك ج٠ٝح  جٯظ٢د٫ ٠ٞٝلح٠٥ر ٫ٖ جٝ -
 جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ر ٧جٝس٬٢ٚحز ج٠ٝسٚؿ٠ر.
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س٢دت ٥ـج جٝد٢ٛ السفجس٬ظ٬ر ظؿ٬ؿذ س٠صٞز ٫ٖ س٧لأ٬َ   ٫ٖ٧2007 ن٦ف ٖدفج٬ف ١٠ ُحٟ  -
ؤ٢نًس٤ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٫ٖ ٠ظحٳز ظؿ٬ؿ ن٠ٞز ًٙحُحز جٝفُح٬ر جٝوػ٬ر ٧جٝس٬ِٟٞ ٧جٝل٬حػر 

 .(1ر٧جٝقفجُر ٧جٝو٬ؿ

 بٓو ايهٜٛ  ايصٓاعٞ :

٦٬٧ؿٕ ا٩ٝ سنظ٬َ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٫ٖ ؿ٧ٝأر ج٬٧ٜٝأز    1973سإلك ٥ـج جٝد٢ٛ ُحٟ  
٬٧ٚؿٟ جٝٚف٧ى د٠ؾسٕٞ ج٭ظح  ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٧جٝػف٬ٖر ٧جٝؾف٬ظ١٬ ٯ٥أؿجٕ ا٢نأحء   
٧س٧ل٬َ ٧سػؿ٬ش ٧س٬٧ًف سٞٛ ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز ٧س٬ٖ٧ف جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ٧جٝؾأؿ٠حز  

جٳُس٠حؿجز ج٠ٝلس٢ؿ٬ر ٧ؾًحدحز جٝي٠ح١ ٧نفجء د٬أَ ج٠ِٝأٴز    ٠ص  ٖسغ (2رجٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝسظحف٬ر
جٯظ٢د٬ر ٬٧لح٥ٟ ١٠ ؾٴ  جٝنفٜر ج٬٧ٜٝس٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝس٫ ٙحٟ دسإل٬ل٦ح ٝٔأفى  
جٳلسص٠حف ج٠ٝدحنف ٫ٖ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٧سإلأ٬ك ٧اؿجفذ جٝوأ٢حؿ٬٘ ج٠ٝػ٬ٞأر ج٠ٝسِٞٚأر     

٠س٧٢ُر سس٠ص  ٫ٖ ٙد٧  ج٧ٝؿجثَ ٧اوؿجف نأ٦حؿجز  دح٢ٝنحً جٝو٢ح٫ُ. ٜـٝٛ ٬ٚؿٟ جٝد٢ٛ ؾؿ٠حز 
 .(3رجٱ٬ؿجٍ ٧جٳلسص٠حف ٫ٖ جٝل٢ؿجز ٬ٞ٠ُ٧حز جٝل٧٘ ج٧ٗٝف٪ ٧ج٭ظ  ٧ج٠ٝنسٚحز

٠٬٧سؿ ٢نحً جٝد٢ٛ ا٩ٝ جٝس٬٧٠  جٝقفج٫ُ ػ٬ش ٬ؿ٬ف ٠ػحٌٖر جٝس٬٧٠  جٝقفج٫ُ جٝسحدِأر   
٠ٝنأف٧ُحز جٝٚحث٠أر   ٬٦ٞٝثر جِٝح٠ر ٝٴلسص٠حف دٔفى س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝظؿ٬ؿذ ؤ٧ س٧لأِر ج 

٧ـٝٛ ٠ٝنف٧ُحز جٱ٢سحض جٝقفج٫ُ ٧سفد٬ر ج٠ٝحن٬ر ٧جٝأؿ٧جظ١ ٧نأ٘ ج٢ٚٝأ٧جز ٧جلسوأٴع     
 ج٠ٝقجفٍ ٧ػٗف ج٭دحف ٬ٓ٧ف٥ح.

 دلُٛع١ بٓو ايًٓٝني يًت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ :

 1961ؿ٠ط د٢ٛ جٝو٢حُر جٝل٧ؿج٫٢ ٧٥٧ د٢ٛ ٠سؾوه سإلك ُأحٟ   1993ن٦ؿ ُحٟ  
ٕ  1964لك ُحٟ ٠َ د٢ٛ ج١٬ٞ٬٢ٝ ٧٥٧ د٢ٛ سظحف٪ سإ  (4ر١٠٧ ؾٴ  ٥ـج جٝؿ٠ط سإلك ٠ح سِأف

ر٠ظ٧٠ُر د٢ٛ ج١٬ٞ٬٢ٝ ٫٥٧ ٠ئللر ٠وف٬ٖر س٬٧٠٢ر س٦ؿٕ اٝأ٩ اػأؿجش جٝس٬٠٢أر جٝوأ٢ح٬ُر     
دحٝل٧ؿج١ ايحٖر ا٩ٝ سٚؿ٬ٟ ٜحٖر جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ٝظ٬٠َ جًٝٚحُحز جٳٙسوحؿ٬ر ٧سٚؿ٬ٟ ؾؿ٠أر  

                                                             

 .0/7/2106موقع بلك التلمية الملاعية القطري علو ا نرتنت  (1)
 .207ت اذليكلية، صزلمد عبد الستار الةمري : اجنتثمار اتجل  ودورال   تميي  اجختالج (2)
 .245عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (3)
 .298ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (4)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-241- 

 

ر ٧ظ٬٠َ جٯ٠ُح  ج٠ٝوف٬ٖر جٝسظحف٬أر  جٝس٬٧٠  جٝؿجؾ٫ٞ ٧جٝؾحفظ٫ ٧س٬٧٠  ج٠ٝئللحز جٝو٢ح٬ُ
ايحٖر ا٩ٝ جٝؾؿ٠حز جٱٜٝسف٬٢٧ر ٧ؾؿ٠ر جٝفلحث  ج٢ٝو٬ر ٠ِٝفٖر فوأ٬ؿ جٝػلأحخ جٝظأحف٪    
٧ًٞخ ٜنٕ جٝػلحخ ٧ؿٖسف جٝن٬ٜحز ٧ا٬ٚحٕ ٧فٙر جٝن٬ٛ ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ١ُ ج٧ٗٝجثأؿ ٧جٝٚلأً   

و٠ر جٝؾف٧ًٟ ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ؤ٢ػحء جِٝح ATMجٝسح٫ٝ ٠٬٧سٞٛ جٝد٢ٛ ندٜر ١٠ آٳز جٝوفٕ ج٭٫ٝ 
 .(1ر٧دِى ج٠ٝؿ١ ج٠٦٠ٝر ٩ُٞ ٠لس٨٧ ظ٧٦٠ف٬ر جٝل٧ؿج١(

٢٧ٴػٌ ١٠ جلسِفجي٢ح ٦ٝـ٣ جٝد٧٢ٛ ؤ١ ٜ  د٢ٛ ٦٢٠أح ٬ػ٠أ  ٖأ٫ ًد٬ِأر ٠ُٞأ٤                     
١ُ ٬ٓف٥ح ١٠ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ جٝؿ٧  جٯؾأف٨ ٧د٠أح ٬أسٴءٟ ٠أَ              جٝن٫ء٢نحًحز سؾٕٞ دِى 

جٝدٞؿ ػ٬ش ٢ظؿ ج٧ٝيَ ٫ٖ ًٙف ٦٬سٟ دظ٧ج٢خ جٝسوأؿ٬ف   جًٝد٬ِر جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر ٝـٝٛ
٧جٝسظحفذ ١٧ٜٝ ًٙف ١٠ جٝؿ٧  جٝدسف٬ٝ٧ر جٳٙسوحؿ ٬٧سيغ ؿ٧ف جٝو٢حُحز جٝدسف٠٬ٜ٧ح٬٧ر دنٜ  
ٜد٬ف ٫ٖ ٢نح٦ًح جٳٙسوحؿ٪  ٫ٖ ػ١٬ ٢ظؿ ؤ١ جٝل٧ؿج١ دٞؿ ٠سِؿؿ ج٠ٝأ٧جفؿ ٬٧ٔٞأخ جًٝأحدَ    

٤٬ ٢٬وخ ٩ُٞ ؿُٟ ٧س٬٧ًف ج٠ٝنأحف٬َ  جٝقفج٫ُ ٩ُٞ جٙسوحؿ٣ ٢ٖظؿ ٢نحً جٝد٢ٛ ج٠ٝسؾوه ٖ
جٝقفج٬ُر ٧جٝو٢ح٬ُر ٩ُٞ ػؿ ل٧جء ٢٬٧لػخ ٥ـج جٝسو٧ف ٩ُٞ جٝد٧٢ٛ جِٝفد٬أر ٧د٢أ٧ٛ ؿ٧    
جِٝحٟٝ جٝصحٝش جٯؾف٨ ٧جٝس٫ س٠سحق ٜ  ٧جػؿذ ٦٢٠ح د٢نحً ٬ؾسٕٞ ٧٢ًُح ٠ح ١ُ جٝأؿ٧  جٯؾأف٨   

 ٬ٙؿ جٝؿفجلر.
 ايتذسب١ املصس١ٜ   دلاٍ ايبٓٛى املتدصص١ :

ف٢ح لحدًٚح ٬ِسدف د٢ٛ ٠وف ١٠ ؤ٧  جٝد٧٢ٛ ج٠ٝوف٬ر جٝس٫ لح٠٥ز ٖأ٫ سػ٬٧أ    ٠ٜح ـٜ 
ؤٕٝ ظ٬٢أ٤   100ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٩ُٞ ٠ح ؾووس٤ جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر آ٢ـجٛ ٧٥٧ ٠دْٞ 

س٧ؿٍ ٫ٖ د٢ٛ ٠وف ٧جٝٔفى ٦٢٠ح ٧٥ اٙفجى جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ٝٚؿ سيحُٕ ٥ـج ج٠ٝدٞأْ  
 :(2ر٠ُ  ج٠ٝوفٕ د٦ـج جٳسظح٣ دِؿذ ٧٬ٙؿ ٦٢٠ح ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٧ٙؿ ٬ٙؿز جٝػ٠٧ٜر ٬ٝ300و  ا٩ٝ 

 ظ٤٬٢. 1000جٝػؿ جٯٙو٩ ٠ٝدْٞ جٝٚفى ٳ ٬سظح٧ق  -

 ل٢أأ٧جز. 5جٝػؿ جٯٙو٩ ٝٗسفذ جٝٚفى ٳ سسظح٧ق  -

 ؤ١ ٬سػ٠أ  د٢ٛ ٠وأف ج٠ٝؾحًف جٝس٫ س٢ظأٟ ١ُ ٬ٞ٠ُأر جٱٙأأفجى.   -

 ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح :ل٧٢جز ٧ٙؿ ٧جظ٤ ُؿذ ٠نحٜ  ٬إس٫  ٧3جلس٠ف ج٠ِٝ  د٦ـج ج٢ٌٝحٟ ٠ٝؿذ 

 ُؿٟ س٧جٖف جٝي٠ح٢حز ًٝحٝد٫ جٝٚف٧ى. -
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 ًأ٧  اظأفجءجز ٢٠أغ جٝٚأفى ٧ج٢ٝٗٚأأحز جٝدح٥ٌأر ٝسٞٛ جٱظأفجءجز. -

 ج٢ٝٚه ج٧ٝجيغ ٫ٖ جٝؿفج٬ر ٧جٝؾدفذ ٯوػحخ جٝٚف٧ى ؤ٧ ًحٝد٫ سٞٛ جٝٚف٧ى. -

ج٠سؿ ٢ًح٘ ٢٠غ جٝٚفى ٬ٝن٠  ٜحٖأر جٝوأ٢حُحز ٧ق٬أحؿذ لأ٧٢جز      ٫ٖ٧1926 ُحٟ 
ظ٤٬٢ ٝسأقؿجؿ جٳُس٠أحؿجز ٝٲٙأفجى     ٧1000جز ٧ق٬حؿذ ٠٬ٙر جٝٚفى ١ُ ل٢ 5جٝٚفى ١ُ 

ؤٜصف ١٠ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٧فٟٓ ٥ـج جٝق٬أحؿذ ٖٞأٟ سلأسؾؿٟ     1936جٝو٢ح٫ُ ٝسدْٞ ٫ٖ ٦٢ح٬ر ُحٟ 
ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝٚف٧ى ٫ٖ جٯٓفجى ج٠ٝؾوور ٦ٝح ٧ٟٝ س١ٜ سٞأٛ ج٠ٝدأحْٝ   

 .(1رسٞٛ جٝٗسفذٜح٬ٖر ٧٠ٝجظ٦ر جٝس٧ًف جٝو٢ح٫ُ جٝػحو  ٫ٖ 
٧ٙؿ ؤ٢نت دحٙسفجع ١٠ د٢ٛ ٠وف د٢ٛ ٠سؾوه ٧٥ رجٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ( ٧جٝأـ٪ وأؿف   

٩ُٞ نٜ  نفٜر ٠لح٠٥ر ٠وأف٬ر   ٧1949دؿؤ ٢نح٤ً ج٫ِٞٗٝ ُحٟ  ٢1948ٌح٤٠ جٯلحل٫ ُحٟ 
دفؤل٠ح  ٧ٙؿف٣ ١٧٬ٞ٠ ٢٧وٕ ج١٧٬ٞ٠ٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٠٧َ جٝػـف ٫ٖ ج٠ٝفػٞر جٯ٧ٝأ٩ ٝدؿج٬أر   

( ٧جٝػؿ ١٠ جٝسِح٠  ٠َ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   1953-1949ج٠سؿز ر ٢نحً ٥ـج جٝد٢ٛ ٧جٝس٫
( س٧لًِح ٫ٖ جٱٙفجى ٠س٧لً ٬٧ً  جٯظ  ػ٬أش دأؿؤ   1957-1953ن٦ؿز جٝٗسفذ جٝٴػٚر ر

٬ٚوف ٢نح٤ً ٩ُٞ جٱٙفجى ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ؿ١٧ ج٠ٝنأحفٜر   1957جٝد٢ٛ جُسدحفًج ١٠ 
 (2رج١٬٢ جٝسإ١٬٠ ٧ج٢٠ٝحؼ جٳلأسص٠حف٪ ٫ٖ سإل٬ك جٝنفٜر ٧سيحء  ٢نح٤ً دلفُر ٧ٙؿ ؤصفز ٧ٙ

٧ؤػظحٟ جًٝٚحٍ جٝؾحه ٫ٖ ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ ٠ظحٳز جٳلسص٠حف دنٜ  ٧جيغ ؾحور ٠٬ٖأح دأ١٬   
 ػ٬ش ٜح٢ز جٝؿ٧ٝر س٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جِٝح٠ر ١ُ ًف٬٘ ج٬٠ٝقج٬٢ر جِٝح٠ر. 1963-1961ُح٫٠ 

٠صأ   ( جلسػؿش جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ ؤ٠ٌ٢ر ظؿ٬ؿذ ٝٞس٬٧٠أ   1971 – ٫ٖ٧1965 جٝٗسفذ ر
اؿؾح  ٢ٌحٟ جٝد٬َ دحٝسٚل٬ً ٧جٱٙفجى دي٠ح١ جٝف١٥ جٝػ٬حق٪ ٢٠ٞٝسظحز ٧جٝؾح٠أحز ٧ج٠ٝأ٧جؿ   

 .(3رجٯ٬ٝ٧ر

٧نحفٛ جٝد٢ٛ دس٬٧ًف ُؿؿ ٜد٬ف ١٠ ج٢٠ٝنأز جٝػف٬ٖر ٧جٝو٬ٔفذ ٝسودغ ؤٜصف س٠٬ٌ٢أًح  
٧ؤٜٗإ ا٢سحظًح ٧ؤ٧لَ سل٬٧ًٚح ٧ؤودغ دِي٦ح ٠سؾووًح ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز جٝسوؿ٬ف ٧س٬ًٔأر ج٢ٝأ٧جػ٫   

 ٬أسٴءٟ ح٬ٝر ٧ج٬٢ٗٝر ٧جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٱؿجف٬ر ٧اُؿجؿ جٝدػ٧ش ؤ٬ٗٝر ٝس٬٧ًف ؤلح٬ٝخ جٱ٢سحض د٠ح ج٠ٝ
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٧ؤلح٬ٝخ جٱ٢سحض جِٝح٬٠ٝر ٧جدسٜحف ٠ٌ٢ًح ظؿ٬ؿذ ٝٞس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٠ص  ٢ٌحٟ د٬أَ ج٭ٳز جٝػؿ٬صأر   
 دحٝسٚل٬ً.

٬ٞأحز  سٟ ؿ٠ط جٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ ٠َ د٢ٛ جٱل٢ٜؿف٬ر ٧جٝـ٪ جؾسه دح٠ِٝ ٫ٖ٧1973 ُحٟ 
ج٠ٝوف٬ٖر ٧ٝػؿجز جٱ٢سحض جٝو٢ح٫ُ ٧جلس٠ف ٫ٖ ٤ٞ٠ُ ؿ١٧ س٬٧ًف ٜظقء ١٠ د٢ٛ جٱل٢ٜؿف٬ر 
سػز ٧٢ُج١ رظ٦حق س٬٧٠  جٝػف١٬٬ٖ ٧جًٝٚحٍ جٝؾحه جٝو٢ح٫ُ( ٧دِؿ اسدحٍ جٝؿ٧ٝر ج٠ٝوأف٬ر  
ل٬حلر جٳ٢ٗسحع جٳٙسوحؿ٪ ٧يف٧فذ سنظ٬َ جًٝٚحٍ جٝؾحه جٝوأ٢ح٫ُ ٧ؿُأٟ جٝوأ٢حُحز    

جٝس٬ٜٗف ٠فذ ؤؾف٨ دٗو  جٝد٢ٛ جٝوأ٢ح٫ُ ٧جلأسٚٴ٤ٝ ٧سأؿ٬ُٟ ٧سأ٬ٖ٧ف     جٝو٬ٔفذ ا٩ٝ اُحؿذ 
سإل٬ك نفٜر ٠لح٠٥ر ٠وأف٬ر   1975ٝل٢ر  65جٝؾدفجز جٱؿجف٬ر ٤ٝ ٝـج ٖٚؿ وؿف ٙفجف فٟٙ 

١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٧ٞ٠٠ٜأر دحٜٝح٠أ  ٝٞد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪      10دحلٟ رجٝد٢ٛ جٝو٢ح٫ُ( دفؤل٠ح  ٧ٙؿف٣ 
 .(1رجٝو٢ح٬ُر(ج٠ٝوف٪ صٟ ُؿٝز جٝسل٬٠ر ا٩ٝ رد٢ٛ جٝس٬٠٢ر 

١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ُأحٟ   ٧653ٝٚؿ دٞٔز ؤفوؿذ جٱٙفجى جٝو٢ح٫ُ ١٠ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور 
% ٠ُح ٜح٢أز  95دق٬حؿذ د٢لدر  ١٧٬ٞ٠1995 ظ٤٬٢ ٫ٖ ُحٟ  ٧1273جٝس٫ جقؿجؿز ٝسدْٞ  1988

٤٬ُٞ ٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ ٥ـج ج٧٠٢ٝ ج٠ٝٞػ٧ٌ ٫ٖ ٠٬ٙر جٝٚف٧ى ج٧٠ٝظ٦ر ٝس٬٧٠  ًٙحٍ جٝوأ٢حُر  
% 13ٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور اٳ ؤ١ جٯ٬٠٥ر ج٢ٝلد٬ر ٱٙفجى ًٙحٍ جٝو٢حُر دٞأْ  دوٗر ُح٠ر ١٠ ج

  (2ر1995-١٠1988 ٠س٧لً اظ٠ح٫ٝ جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ١٠ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ؾٴ  جٝٗسأفذ  
٬٧دنف ـٝٛ ا٩ٝ ؤ٤٢ ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ جفسٗحٍ ٠ِؿٳز ٧٠٢ ٠٬ٙأر جٝٚأف٧ى ج٧٠ٝظ٦أر ًٝٞٚأحٍ     

٦ح ٢٠ؾٗير ٢لد٬ًح ٠ٚحف٢ر دحٱ٠ٜح٬٢أحز ج٠ٝسحػأر   جٝو٢ح٫ُ ١٠ ظح٢خ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور اٳ ؤ٢
ٝسٞٛ جٝد٧٢ٛ  ٧ٜح٢ز ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ جٯٜصف جلسٗحؿذ ١٠ سٞٛ جٝٚف٧ى ٢ٌأفًج ٳفسٗأحٍ ٢لأدر    
جٝٗحثؿذ جٝس٫ سٗفي٦ح جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٬يحٕ ا٩ٝ ـٝٛ س٬ِٚؿ نأف٧ً جٱٙأفجى ٧نأف٧ً    

ر س٬٧٠  ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ   جٝلؿجؿ ٧ٖسفجز جٝل٠حع ٧جٝي٠ح٢حز ج٧ًٞ٠ٝدر ٝـٝٛ س٢ؾٗى ٢لد
ُؿؿ ١٠  ٧2016ج٠ٝس٧لًر ٠ٚحف٢ر دح٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ ؿجؾ  جٝظ٧٦٠ف٬ر ٠ِ٬٧  ٝػؿ ن٦ف ٧٬ٝ٧٬ 

 :(3رجٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫٥٧ ٠ٜح ٫ٞ٬
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 جٝد٢ٛ جِٝٚحف٪ ج٠ٝوف٪ جِٝفد٫. -1

 د٢ٛ جٝس٠ِأأ٬ف ٧جٱلٜأأح١. -2

 جٝد٢ٛ ج٠ٝوف٪ ٝس٬٠٢أأر جٝوأأحؿفجز. -3

 ج٠ٝوف٪.د٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪ ٧ج٠ِٝأح   -4

 جٝد٢ٛ جٝفث٬ل٫ ٝٞس٬٠٢ر ٧جٳثس٠ح١ جٝقفج٫ُ. -5
٧ل٧ٚ٢ٟ دؿفجلر د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٫ُ ج٠ٝوف٪ ٧٠٢ٜـض ٝٞد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ج٠ٝوأف٬ر  
٫ٖ اًحف جٝد٧٢ٛ جٝؿج٠ُر ٧ج٧٠٠ٝٝر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر ٠وأف    

 جِٝفد٬ر.
ــسٚعات    ــٌ املػـ ــٛذز يتُٜٛـ ــسٟ نُٓـ ــٓاع١ٝ املصـ ــ١ ايصـ ــو ايتُٓٝـ ــػة٠  بٓـ ايصـ

 ٚاملتٛضط١   مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ :

٬ِسدف د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ج٠ٝوف٪ ١٠ ؤٜصف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٠وف سؾووًح ٫ٖ ٠ظأح   
س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧دوٗر ؾحور ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر ٦٢٠ح ٧ٱٝٚحء ٢ٌفذ سحف٬ؾ٬ر 

ف ١٠ ٧ق٬أف ج٠ٝح٬ٝأر   دٚفج ٩ُٞ1976 سحف٬ؽ ٢٧نإذ ٧س٧ًف ٠ُ  جٝد٢ٛ ٢ظؿ ؤ٤٢ ؤ٢نت ٫ٖ ُحٟ 
ٜد٢ٛ ٠سؾوأه   1976ؤٓلًك  ٧1دؿؤ ٢نح٤ً ج٠ٝوف٫ٖ جُسدحفًج ١٠  1975ِٝحٟ  65دحٝفٟٙ 

٫ٖ س٬٧٠  جٝو٢حُر ١٠٧ ؤ٥ٟ ؤ٥ؿج٤ٖ ؿُٟ ٧س٬٠٢ر جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٬٧ِؿ ؤٜدأف ج٠ٝئللأحز   
 .(1رجٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٫ جسؾـز ١٠ ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٥ؿًٖح آ٢ـجٛ

 ١٧٬ٞ٠200 ظ٤٬٢ فؤك ج٠ٝأح  ج٠ٝأفؾه دأ٤     ٠14612ؿ٧ٍٖ ٧دْٞ فؤك ٠ح  جٝد٢ٛ جٝ 
  ُٴ٧ذ ٩ُٞ ػو٧  جٝد٢ٛ ٩ُٞ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٢٧ِ٠ٝحز ٧جٝٚف٧ى (2ر١٧٬ٞ٠1991 ظ٤٬٢ ٫ٖ ُحٟ 

جٝس٫ ٬ػو  ٦٬ُٞح ١٠ جٝػ٠٧ٜر ٧جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ٧دِى ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝؿ٬ٝ٧أر دوأٗر   
ػ٬ش ٬ِؿ د٠صحدر ج٢ٚٝحذ جٝسأ٫ ٬أسٟ    ؾحور جٝد٢ٛ جٝؿ٫ٝ٧ ٧ٜـٝٛ دِى ٠ئللر جٝس٬٧٠  جٯ٧ف٧د٬ر

١٠ ؾٴ٦ٝح س٧ظ٤٬ ٥ـ٣ ج٢٧ِ٠ٝحز ٧جٝٚف٧ى ا٩ٝ جٝو٢حُحز ج٬٢ً٧ٝر ٧سؾسٕٞ نف٧ً ٜأ  ٠أ١   
 ج٢٧ِ٠ٝحز ٧جٝٚف٧ى جٝس٫ ٬ػو  ٦٬ُٞح جٝد٢ٛ دحؾسٴٕ ٠وحؿف٥ح ٧ؤ٥ؿج٦ٖح.
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اٳ ؤ٤٢ ٬ٴػٌ ؤ١ ؤٓٞد٦ح ٬فسدً دنف٧ً سػؿؿ ج٢ٝلدر ج٠ٝل٧٠ع دسؾو٬وأ٦ح ٢٠ٞٝنأأز   
ٝو٬ٔفذ ٧جٝػؿ جٯٙو٩ ج٠ٝل٧٠ع د٤ ٜٝ  ٢٠نإذ ٠٧ظأحٳز جٳلأسؾؿجٟ ٠٧ِأؿٳز    جٝو٢ح٬ُر ج

 جٝٗحثؿذ.

٧د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٬إؾـ دسِف٬إٔ ج٢٠ٝنأأز ؤ٧ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ٖٚأًح                  
٬ِ٠ٝحف فؤك ج٠ٝح  ػ٬ش ٬ِسدف ج٢٠ٝنإذ ؤ٧ ج٠ٝنأف٧ٍ وأ٬ٔفًج اـج ٜح٢أز ٠٬ٙأر فؤك ج٠ٝأح                

         1982ؤٝإٔ ظ٬٢أ٤ ٖأ٫ ُأٟ      350ص٠ف ٫ٖ ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز د٦ح ٳ سق٬ؿ ١ُ جٝصحدز ٧ج٠ٝلس
ؤٝإٔ ظ٬٢أ٤ ٖأ٫ جِٝأحٟ      ٧400ا٩ٝ ١٧٬ٞ٠ ٧ ٬ٝ1984فسَٗ ٥ـج ج٠ِٝؿ  ا٩ٝ ٢وٕ ١٧٬ٞ٠ ُحٟ 

 .(1ر1993

٧ٝٚؿ ٙحٟ جٝد٢ٛ دب٢نحء اؿجفذ ٠سؾوور ٝؾؿ٠ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف١٬٬ٖ ٫ٖ ُحٟ 
 .(2ر٦ٝح ًحدَ ؾحه دحُسدحف٥ح ؾؿ٠ر ٠وف٬ٖر 1979

٧ٝٚؿ ؾوه جٝد٢ٛ ٢لدر ٠سقج٬ؿذ ١٠ ٙف٧ي٤ ٝٞو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ػ٬ش سٟ فَٖ ٢لأدر  
% ٖأ٫ ُأحٟ   1414جٝٚف٧ى جٝس٫ ٧ظ٦س٦ح ا٦٬ٝح ا٩ٝ اظ٠ح٫ٝ جٝٚف٧ى جٝس٫ ٢٠٬ػ٦ح ١٠ ٢لأدر  

٧ٝٚؿ ٙحٟ جٝد٢أٛ   ٫ٖ1996 جِٝحٟ  4219ٝسفسَٗ سٞٛ ج٢ٝلدر ا٩ٝ  ٫ٖ1981 ُحٟ  3014ا٩ٝ  1976
 :(3رجٯ٢نًر ٬٧ٴػٌ ٩ُٞ ٢نح٤ً ٠ح ٫ٞ٬ دحٜٝص٬ف ١٠

  ٢٠212نإذ و٬ٔفذ ػوٞز ُٞأ٩ ٙأف٧ى ٠٬ٙس٦أح     ٬ٙ284ح٤٠ دس٬٧٠  ٠ح ٬ٚحفخ ١٠ 
٠٧صٞأز سٞأٛ    ١٧٬ٞ٠1976 ظ٤٬٢ ٧ـٝٛ ٢ُؿ دؿج٬ر ٠نف٧ُر د٠ِٞر ج٠ٝوأفٕ ُأحٟ   

١٠ ٠ظ٧٠ٍ جٝٚف٧ى جٝس٫ جُس٠ؿ٥ح جٝد٢ٛ ٢٠ٞٝنأز ٧ج٠ٝنحف٬َ  1414جٝٚف٧ى ٠ح ٢لدر 
 جِٝحٟ. جٝو٢ح٬ُر ٫ٖ ـٝٛ

    ٌٞز ٬ٟٙ جٝٚف٧ى ج٠ٝٚؿ٠ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ سقج٬ؿ ػسأ٩ دٞٔأز
% ٠أ١ اظ٠أح٫ٝ   3517ػ٬ش ؤودػز س٠ص  ٠ح ٢لدس٤  ١٧٬ٞ٠1991 ظ٤٬٢ ُحٟ  73716

 جٝٚف٧ى جٝس٫ ٬ِس٠ؿ٥ح جٝد٢ٛ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٢ح٬ُر ٠٧٠ًُح.
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   ٖسأفجى  دْٞ ٠س٧لً ٢و٬خ ج٢٠ٝنإذ ؤ٧ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔفذ ١٠ ٥ـ٣ جٝٚأف٧ى ُٞأ٩ ج
 ٧19100 1976ظ٤٬٢ ٫ٖ جِٝأحٟ   7000سٜحٖئ سٚل٬ٟ ٥ـ٣ جٝٚف٧ى د١٬ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ 

٬٧ِؿ ٥ٜـج جٝفٟٙ ٜح٬ًٖح  1996ظ٤٬٢ ٫ٖ جِٝحٟ  84300ٝسفسَٗ ا٩ٝ  1981ظ٤٬٢ ٫ٖ جِٝحٟ 
٢لد٬ًح اـج ٠ح ٧ٙف١ د٠٬ٚر ج٠ٝسًٞدحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ لأ٧جء    

َ ؤ٧ ٝسظؿ٬ؿ ؤ٧ جٱ٢سحض ٧سِق٬ق٣ ١٠ ؾأٴ  نأفجء ج٭ٳز   ٯٓفجى جٝسإل٬ك ؤ٧ جٝس٧ل
 .(1ر٠٧ِؿجز ايح٬ٖر ٬ػسحظ٦ح ج٠ٝنف٧ٍ ٝس٬٧ًف جًٝحٙر جٱ٢سحظ٬ر ٝؿ٤٬

      ؤ٠ح دؾو٧ه جٱظفجءجز جٝس٫ ٬ٗفي٦ح جٝد٢ٛ ُٞأ٩ ؤوأػحخ ج٠ٝنأحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ
٧ج٠ٝس٧لًر ٝٔفى جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ٖٴ قجٝز ٜص٬فذ ٠٧ِٚأؿذ ٠٧ٜٞٗأر ػ٬أش    

اظفجء ٢٬ِٜك ـٝٛ دًد٬ِر جٝػح  ٩ُٞ ُؿٟ ؤؾـ ؤ٬٠٥ر ٢ُوأف   16ا٩ٝ  ١ٜ٠٬ ؤ١ سو 
جٝق١٠ ٫ٖ جٳُسدحف ١٠ ؾٴ  جٝسِح٠  ج٠ٝدحنف ٠َ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٢ح٫ُ ٧جٝـ٪ ٠٬ص٤ٞ ٤٬ٖ 

 .(2ر٢ُوف جٝق١٠ ـج ؤ٬٠٥ر دحٝٔر

٢٬٧لػخ جٯ٠ف ٜـٝٛ ٩ُٞ جٝي٠ح٢حز جٝس٫ ٬ظخ ٩ُٞ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ سٚؿ٦٠٬ح ٢ُأؿ  
فى ٧ٜـٝٛ جٳفسٗحٍ ج٢ٝلد٫ ٝلِف جٝٗحثؿذ ٧جٝـ٪ ٳ ٬سٗأ٘ ٠أَ ؿ٧ف   فٓدر دحٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚ

جٝد٢ٛ ٫ٖ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر دو٧فذ ُح٠ر ٧س٬٠٢ر ٧ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دو٧فذ ؾحوأر  
ػ٬ش س١٧ٜ ج٠ٝدحْٝ ج٧٢٠٠ٝػر ٜٚف٧ى ١٠ ٙد  جٝد٢ٛ ُدحفذ ١ُ ٢٠غ ٠ؾوور ؤلحلأًح ٝأؿُٟ   

ٝو٢حُحز ٠٧َ ـٝٛ ٖب١ ؤل٧ٞخ جػسلأحخ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧٢ٝ٧ٍ ١٬ِ٠ ١٠ ج
 جٝٗحثؿذ ٦٬ُٞح ٬ف٦ِٖح دؿفظر ٜد٬فذ ػ٬ش ٬سٟ جػسلحد٦ح ٠٠ٜح ٫ٞ٬ :

 %.4% ا٩ٝ 215ؾؿ٠ر جٝٚفى جٯو٫ٞ ٝٞؿ٧ٝر ج٠ٝح٢ػر سسفج٧ع د١٬  -

 %.815سٗفى جٝػ٠٧ٜر ج٠ٝوف٬ر ٠ِؿ  ٖحثؿذ ٧٥  -

 % ٝد٢أأٛ جٝس٬٠٢أر جٝو٢ح٬ُأأر.٬315ؾوه  -
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جف٬ر ٧ج٧٠ِٝٳز ٠٧ح ا٩ٝ ـٝٛ ٠٠ح ٬فَٖ جٝٗحثأؿذ اٝأ٩   ٬يحٕ ا٩ٝ ـٝٛ ج٠ٝوحف٬ٕ جٱؿ
 .(1ر% ٫٥٧ ٢لدر ُح٬ٝر16

ؤ٠ح ٠٬ٖح ٬ؾه ٖسفذ جٝل٠حع جٝس٫ ٢٠٬ػ٦ح جٝد٢ٛ ٫٦ٖ ٬ٓأف ٜح٬ٖأر دح٢ٝلأدر ٠ٞٝنأف٧ٍ     
جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً جٝـ٪ ٬ٞق٤٠ ٖسفذ سسفج٧ع د١٬ لسر ؤن٦ف ا٩ٝ ل٢ر ٫ٜٝ ٬دؿؤ جٝلأؿجؿ ٥٧أ٫   

٢سط ٧جٝػو٧  ٩ُٞ جٱ٬فجؿجز جٝد٬ِ٬ر ١٠ ؾٴ  سلأ٬٧٘ ٧د٬أَ   جٝٗسفذ جٝس٫ ٬سٟ ٦٬ٖح ؿ٧فج١ ج٠ٝ
 .(2رج٢٠ٝسط

٬٧ٴػٌ ؤ١ جٝد٢ٛ ١٠٧ ؾٴ  ٠سحدِر ل٬ف ٤ٞ٠ُ ٬سِح٠  دحٜٝٗف جٝد٫ٜ٢ ج٠ًٝٞأ٘ ٧ٝأ٬ك   
جٜٝٗف جٝس٧٠٢٪ جٝـ٪ ٦٬ؿٕ ا٩ٝ ٠لح٢ؿذ ٠٧لحُؿذ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  ُأؿٟ  

٠س٧لً ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دٗسفجز جٝل٠حع ؤ٧ لِف جٝٗحثأؿذ ؤ٧  ٢٠ػ٤ ؤ٬ر ٬٠٠قجز ٠ٞٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ جٝ
 جٝي٠ح٢حز ج٧ًٞ٠ٝدر ٝٞػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى.

 أٖداف بٓو ايت١ُٝٓ ايصٓاع١ٝ املصسٟ :

سنظ٬َ جٝو٢حُحز جٝسوؿ٬ف٬ر ٧جٝو٢حُحز جٝس٫ سػ  ٠ػ  ج٧ٝجفؿجز ١٠ ؤظ  ج٠ٝلح٠٥ر  -
 .(3ر٫ٖ ٠ِحٝظر جِٝظق جٝػحو  ٫ٖ ج٬٠ٝقج١ جٝسظحف٪ ٬٠٧قج١ ج٠ٝؿ٧ُٖحز

س٬٠٢ر ج٢٠ٝحً٘ جٯٙ  سٚؿ٠ًح ٧سِدثر ج٠ٝؿؾفجز ج٠ٝػ٬ٞر ٧ـٝٛ ١٠ ؾٴ  ا٬وأح  جٝس٬٧٠أ     -
 ا٩ٝ ٜحٖر ج٠ٝػحٌٖحز ١ُ ًف٬٘ ٖف٧ٍ جٝد٢ٛ ج٠ٝؾسٞٗر.

 س٬ٖ٧ف ٖفه ٠ُ  ػ٬ٚ٬ٚر ١٠ ؾٴ  سنظ٬َ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ. -

 ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ اُؿجؿ ؿفجلحز جٝظؿ٨٧ جٳٙسوحؿ٬ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر. -

َ جٝو٢حُحز ج٠ٝٔـ٬ر جٝس٫ س٧ٖف ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض د٧٠جوٗحس٤ ج٭ٳز ٧ج٠ِٝأؿجز  سنظ٬ -
 .(4ر٧ـٝٛ ٝٞػؿ ١٠ جلس٬فجؿ٥ح ١٠ جٝؾحفض

١٠٧ ٢٥ح ٢ٴػٌ ؤ١ جٝد٢ٛ ٙؿ فٜق ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   
 ًٖٚ ؤ٠ح دح٫ٙ ًٙحُحز ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ل٧جء ٜح٢أز جٝسظحف٬أر ٦٢٠أح ؤٟ جٝقفج٬ُأر ؤٟ    
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جٝل٬حػ٬ر ؤٟ جٝؾؿ٬٠ر ٖٟٞ ١ٜ٬ ٦ٝح ٢و٬خ ١٠ ج٥س٠حٟ جٝد٢ٛ ٧ؤ٪ جلس٠فجف جٝد٢ٛ ٖأ٫ سؾووأ٤   
 :(1رٝس٬٧٠  جًٝٚحٍ جٝؾحه جٝو٢ح٫ُ ٬فظَ ا٩ٝ ُؿذ ؤلدحخ ٬إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح

٧ظ٧ؿ ٙحُؿذ ١٠ ٠ُٴء جٝد٢ٛ ١٠ ٠لسص٠ف٪ ًٙحٍ جٝو٢حُر ٢٠ـ اُحؿذ ا٢نحء جٝد٢ٛ ُحٟ  -1
1976. 

٠ص  ج٠ِٝحٝر ـجز جٝؾدفذ ٫ٖ س٬٧٠أ  جًٝٚأحٍ جٝوأ٢ح٫ُ    س٬ٖ٧ف ٧ُج٠  ؿجؾ٬ٞر دحٝد٢ٛ  -2
 ٧ٜـٝٛ ٖف٧ٍ جٝد٢ٛ جٝس٫ سٟ ا٢نحث٦ح ٫ٖ ٢٠حً٘ س٧جظؿ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٢ح٬ُر.

ؾحه( ٢٠ـ ُؿذ ُٚأ٧ؿ ٝسٚأؿ٬ٟ جٝس٬٧٠أ  ٰٝٓأفجى      –٧ظ٧ؿ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر رُحٟ  -3
 .(2رجٝسظحف٬ر ٝٞنفٜحز ٧ًٝٞٚحٍ جِٝحث٫ٞ ج٢٠ٝسط ٧سٚؿ٬ٟ ؾؿ٠حز جٝسظقثر ج٠ٝوف٬ٖر

٫ٖ٧ ٥ـج جٱًحف ٖٚؿ سٟ اُؿجؿ ٧س٬ٗ٢ـ السفجس٬ظ٬ر ٝٞس٬٧ًف سيأ٢٠ز سًأ٬٧ف ج٬٦ٜٝأ     
جٱؿجف٪ ٧جٝس٫٠٬ٌ٢ ٝٞد٢ٛ ٧و٬حٓر ل٬حلس٤ جثس٠ح٬٢ر سسٗ٘ ٧جٝس٧ًفجز جٳٙسوأحؿ٬ر ٧جٳثس٠ح٬٢أر   
٧جٝس٧ًف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ٧سػل١٬ ج٬٦ٜٝ  جٝس٫ٞ٬٧٠ ٝٞد٢ٛ ١٠ ؾٴ  اوؿجف ؤ٬ُ٧ر اؿؾحف٬ر ظؿ٬أؿذ  

 ٬٧٠  ؤٜصف جلسٚفجفًج.ٝس٬ٖ٧ف ٠وحؿف س

٠٠٧حفلر جٯ٢نًر ج٠ٝوف٬ٖر جٝػؿ٬صر ١٠ ؾٴ  جٱ٢سف٢ز ٧ج٧٠ٝدح٬  ٝؾؿ٠ر ج٠ٝلسص٠ف١٬ 
٧سِؿ ٬ٞ٠ُر س٬٧ًف جٝؾأؿ٠حز ج٠ٝوأف٬ٖر ج٠ٝلأس٠فذ ٧٠ٞٝجظ٦أر      2015جٝو٢ح١٬٬ُ ٫ٖ جِٝحٟ 

 ج٢٠ٝحٖلر ج٠ٝلس٠فذ ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ ج٠ٝوف٬ر ٧جٝد٧٢ٛ جٯؾف٨ جِٝح٠ٞر ٩ُٞ جٯفجي٫ ج٠ٝوأف٬ر 
٧ٝٔفى ج٧ٖٝحء دحٝسقج٠حز ج٠ٝلسص٠ف١٬ جٝو٢ح١٬٬ُ ٧جػس٬حظحس٦ٟ ٫ٖ ج٧ٝٙز ج٢٠ٝحلأخ ٧دلأفُر   

 .(3ر٧ٜٗحءذ سسٴءٟ ٠َ جٝس٧ًف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ جٝػحو  ٩ُٞ ٠لس٨٧ جِٝحٟٝ

دٚز ايبٓٛى ايتذاز١ٜ   يٌٜٛ املػـسٚعات ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١   مجٗٛزٜـ١     

 َصس ايعسب١ٝ ايبٓو األًٖٞ املصسٟ أمنٛذدًا :

ٚؿ د٢٬ح لحدًٚح جٯلح٬ٝخ جٝس٫ سسد٦ِح جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   ٝ
٧نفػ٢ح ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧جٝس٫ ؤؿز ا٩ٝ جٝس٬ٞٚ  ١٠ ؤؿجء سٞأٛ  
ج٠ٝنحف٬َ ٧جٝسٚحف٬ف ج٧ٝجيغ ٩ُٞ س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ٠فجػ٦ٞح ج٠ٝؾسٞٗر دؿؤ ١٠ ٠فػٞر جٝسإل٬ك 
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دحٱ٢سحض ٧جٝسل٬٧٘ ٬ٓ٧ف٥ح اٳ ؤ٢٢ح ٬ظخ ؤ١ ٢د١٬ دِى ج٠ٝقج٬ح جٝس٫ سس٠سَ د٦أح جٝد٢أ٧ٛ    ٠ف٧فًج
جٝسظحف٬ر ١ُ ٬ٓف٥ح ١٠ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٧د٧٢ٛ جٳلسص٠حف ٧جٳؿؾحف ٧جٝد٧٢ٛ ـجز جًٝأحدَ  
جٱلٴ٫٠ ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٯؾف٨ ل٧جء ٜح٢ز ػ٬٠٧ٜر ؤٟ ٬ٓف ػ٬٠٧ٜر ١٠٧ ؤ٥أٟ ٥أـ٣   

 ج٠ٝقج٬ح :
ر جٯلحل٬ر ١٠ ندٜر جٝٗف٧ٍ ٧جٝس٫ س١ٜ٠ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ١٠ ج٧ٝو٧  ا٩ٝ ؤٜدأف  جٝد٬٢ -1

 .(1رُؿؿ ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر

ج٧ٚٝجُؿ ج٧ٝجيػر ٝس٧ي٬غ ٧ٙجُؿ ج٬ٜٞ٠ٝر ٧جٱٖوحع ج٠ٝح٫ٝ ٧ٜٗح٬ر فؤك ج٠ٝأح  جٝسأ٫    -2
 سلحُؿ ٩ُٞ جٱؿجفذ جٝفن٬ؿذ ٠ٞٝؾحًف.

ٌٟ ج٠ٝػحلد٬ر جٝس٫ س١ٜ٠ ١٠ ج٬ٚٝحٟ دس٬ٗ٢ـ ُؿؿ ٜد٬ف ج٢ٌٟٝ جٝؾحور دحٝفٙحدر جٝؿجؾ٬ٞر ٧ج٢ٝ -3
 .(2ر١٠ ج٠ِٝح٠ٴز

٬٥حٜ  ج٬ٜٞ٠ٝر جٝس٫ ٬ل٬ًف ٦٬ُٞح جًٝٚحٍ جٝؾحه س١ٜ٠ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٠أ١ سًد٬أ٘    -4
ؤلح٬ٝخ جٝػ٠ٜ٧ر ٧سػ٬ٚ٘ ٜ  ١٠ ٜٗحءذ جٝسٜح٬ٕٝ ٧جٝفدػ٬ر ٧جلس٠فجف٬ر ٠وحؿف جٝس٬٧٠  

٬ٝ٧ك ٩ُٞ ج٠ٝوحؿف ج٢ٝحؿفذ ٜص٬فذ جٝسٚٞأخ   ٧ج٠ِٝس٠ؿذ ؤلحلًح ٩ُٞ ج٧ٝؿجثَ ٧فؤك ج٠ٝح 
 .(3ر٧جٝس٫ سِس٠ؿ ٦٬ُٞح ج٬٦ٝثحز ٧ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٌ٢٠ٝحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر

٬يحٕ ا٩ٝ ـٝٛ جلسؾؿجٟ جٝػحلخ ج٭٫ٝ ٫ٖ سًد٬ٚحز ج٠ٝػحلدر د٧جلًر جٝد٧٢ٛ ٬لأحُؿ  
حه ٩ُٞ ق٬حؿذ ٠ِؿٳز جٝنٗح٬ٖر ٫ٖ جٝسِح٠ٴز ٠٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ظـخ ج٠ٝلسص٠ف١٬ ١٠ جًٝٚحٍ جٝؾ

ٝٴلسص٠حف ٫ٖ ًٙحٍ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ٧ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬أر ٢ظأؿ ؤ١   
د٢ًٜح سظحف٬ًح ٧ظؿز ؤ١ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنأف٧ُحز   35جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٧جٝس٫ دْٞ ُؿؿ٥ح ؤٜصف ١٠ 

٠٠ح ٢٬ِٜك ا٬ظحد٬ًح ٩ُٞ ج٠ٝػحٌٖ ج٠ٝح٬ٝر ٝٞد٧٢ٛ ١٠ ؾٴ  ٠ح س٧ٖف٣ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  
ذ ٫ٖ ٖفه جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٫ٖ اػؿجش ٧٠٢ ٫ٖ ٜ  ؤو٦ٝ٧ح ٧ؾو٦٠٧ح  ٧دحٝسح٫ٝ ػ١٬ ١٠ ق٬حؿ

 .(4رجٯفدحع ٩ُٞ ج٠ٝؿ٨ ج٬٧ًٝ 
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 .20لبلوت، ممدر نابق، صمًنفت زلمد أمٌن ا دريسي : الرقابة الداخلية علو أعمال ا (2)
 .244عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق، ص (3)
 .01أشر  زلمد دوابق : ممدر نابق، ص (4)



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-252- 

 

١ٜٝ ٠َ ٜ  ٥ـ٣ جٯ٢نًر ٧ج٠ٝقج٬ح سد٩ٚ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٠سػ٬قذ ٫ٖ ٢٠غ جٝٚف٧ى اٝأ٩  
 ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٠ٚحف٢ر د٠ص٬ٴس٦ح جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٯلدحخ ٦٢٠ح :

 ؾحًفذ ٫ٖ ػح  جٝسِح٠  ٠َ ج٠ٝنف٧ٍ جٜٝد٬ف.ج٢ؾٗحى ج٠ٝ -

 ج٢ؾٗحى ٜحٖر ٠ِح٠ٞر جٱٙفجى. -

 س٧ٖف ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧ج٧ٚٝجثٟ ج٠ٝح٬ٝر ٧ج٠ٝػحلد٬ر ١ُ ج٠ٝنحف٬َ جٜٝد٬فذ. -

س٧ٖف ؤو٧  ٜح٬ٖر ٝي٠ح١ جٝٚف٧ى ٳ ١ٜ٠٬ س٧ٖف٥ح ٫ٖ ػحٝر ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   -
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

 ٛ جٝسظحف٬أر جٝؿج٠ُأر ٠ٞٝنأف٧ُحز     ٧دح٧ِٝؿذ ا٩ٝ جٝسظفدر ج٠ٝوف٬ر ٫ٖ ٠ظح  جٝد٢أ٧
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش دٞٔز ؤفوؿذ جٱٙفجى جٝو٢ح٫ُ ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬أر ج٠ٝوأف٬ر   

٧سدْٞ جٯ٬٠٥أر   ٬ٞ٠1995حف ظ٤٬٢ ُحٟ  29ٝسفسَٗ ا٩ٝ  ٬ٞ٠1988حف ظ٤٬٢ ٠وف٪ ُحٟ  91110
٧سدْٞ ٠ح  % ١٠ اظ٠ح٫ٝ جٝٚف٧ى جٝس٫ س٢٠ػ٦ح سٞٛ جٝد39ٛ٧٢ج٢ٝلد٬ر ٠٬ٚٝر جٱٙفجى جٝو٢ح٫ُ 

% ١٠ اظ٠ح٫ٝ ٧ؿجث٦ِح ١ٜٝ سد٩ٚ ٠لح٠٥س٦ح ٖأ٫ ػظأٟ جٝس٬٧٠أ  ج٠ٝسأحع ٧ٞٝػأؿجز      ٢19لدر 
 .(1رجٝو٢ح٬ُر ٧٠ظ٦ًح ٫ٖ جٝٔحٝخ ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ

٧ٓحٝدًح ٠ح سٗي  ج٠ٝنف٧ُحز ٧ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ج٠ٝوف٬ر جٝسِح٠أ  ٠أَ   
٧ٝر ٧لفُر جٱظأفجءجز ج٧ًٞ٠ٝدأر   جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر جٝػ٬٠٧ٜر ٧ـٝٛ ٝس٧ٖف ٢ُوف جٯ٠ح١ ٧ل٦

ٝٞػو٧  ٩ُٞ جٝٚفى ٧ا٠ٜح٬٢ر جٝػو٧  ٩ُٞ ٠ُف ٢لد٫ ٫ٖ لِف جٝٗحثأؿذ ٠ٚحف٢أر دأحٝد٧٢ٛ    
جٝسظحف٬ر ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ٧ا٠ٜح٬٢ر جٝػو٧  ٩ُٞ جٝٚف٧ى ِٝؿذ ٠فجز ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝػ٬٠٧ٜر دِؿ 

٫ ج٠ٝفذ جٯ٩ٝ٧ ٠٠أح  ؤ١ ٬سٟ جٝسإٜؿ ١٠ ٙد  جٝد٢ٛ ١٠ ٙؿفجز ج٠ٝٚسفى ج٠ٝح٬ٝر ٧ا٠ٜح٬٢ر جٝلؿجؿ ٖ
 .(2ر٬ل٦  جٱظفجءجز ٫ٖ ج٠ٝفجز جٝٴػٚر

ــازٜع ايصـــػة٠ ٚاملتٛضـــط١      ــًا يتُٜٛـــٌ املػـ ــٞ املصـــسٟ أمنٛذدـ ايبٓـــو األًٖـ

 مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتذاز١ٜ :

 338  ٠٬٧سٞأٛ  (3ر٬٢٧٬1898أ٧   ٧٥٧25 ١٠ ؤٙؿٟ ٧ؤٜدف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٠وف سإلك ٫ٖ 
جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪ ٜإػؿ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬أر جٝٗحُٞأر ٖأ٫ س٬٧٠أ      ٖفًُح ٫ٖ ٠وف ٬٧لح٥ٟ 

                                                             

 .2105تقرير البلك ادلركزي ادلمري لةهر ديسمرب  (1)
 .389أماين زلمد عامر : ممدر نابق، ص (2)
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ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  ا٢نحء ًٙأحٍ ٠سؾوأه ٝسٚأؿ٬ٟ ٜحٖأر جٝؾأؿ٠حز      
ج٠ٝوف٬ٖر ٧س٬ٞ٬٧٠ر ٜح٢ز ؤٟ ٬ٓف س٬ٞ٬٧٠ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ا٢ػأحء  

٧٠ٌإٔ ٠أ٧ق١٬ُ ُٞأ٩ ٠لأس٨٧      1000  ٬٧يٟ جٝد٢ٛ ؤٜصف ١٠ (1رظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر
٧ػؿجز جٝد٢ٛ ٧ٖف٤ُ٧ ٫ٖ جٝٚح٥فذ ٧ج٠ٝػحٌٖحز ١٧ٜٞ٠٬٧ جٝؾدفذ ٧جٝسؾوه ٫ٖ سٚؿ٬ٟ ٧جؾس٬حف 

 :(2رجٝؾؿ٠حز ج٠ِٝف٬ٖر ج٠ٝٴث٠ر ٧سإس٫ ٥ـ٣ ج٠ٝلحػر ٩ُٞ نٜ  دفج٠ط س٬ٞ٬٧٠ر ٠ؾسٞٗر ٦٢٠ح

بسْاَر يٌٜٛ األْػط١ اإلْتاد١ٝ ايصػة٠ )صػة٠ ٚسسف١ٝ َٚػسٚعات  -1

 باب اخلسجيني( :ايػ

( ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٠أ١ ٠أ٧جفؿ٣ جٝـجس٬أر    150ػ٬ش ؾوه جٝد٢ٛ ٠دًٞٔح ٧ٙؿف٣ ر
ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝػف٬ٖر ٫ٖ ٜحٖر جٯ٢نًر جٱ٢سحظ٬ر ٧جٝؾؿ٬٠ر ٫ٖ٧ اًأحف ٥أـج   

ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠ٞٝنف٧ٍ ًحٝخ جٝس٬٧٠  ل٧جء ٝس٬٧٠أ    1000جٝدف٢ح٠ط س٢٠غ جٝٚف٧ى دػؿ ؤٙو٩ ر
لسص٠ف جِٝح٠  ؤ٧ جٝصحدز ؤ٧ ٠٦٬ٜٞح ٬٧ػفه جٝد٢أٛ ُٞأ٩ ؤ١ سٜأ١٧ نأف٧ً     فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝ

جٱٙفجى ٬٠لفذ ١ُ نف٧ً جٱٙفجى جِٝحؿ٬ر ٠ٖصًٴ دح٢ٝلدر ٝٞي٠ح٢حز ٖسٜأ١٧ ٠س٠صٞأر ٖأ٫    
جٝي٠ح٢حز جٝنؾو٬ر ج٢٠ٝحلدر ؤ٧ ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ج٠ٝسحػر ٝؿ٨ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ جٝديأحثَ  

 .(3رنفٜر ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٝؿ٨ ج٠ٝنف٧ٍ ؤ٧ دحٝسِح٠  ٠َ

% ١ُ لِف جٝٗحثؿذ ج٠ٝوف٫ٖ جٝلحف٪ ؤ٠ح ١٧ٜ٬٧2 لِف جٝٗحثؿذ ٬٠٠قًج ػ٬ش ٬ٚ  د٢لدر 
٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دٗسفجز جٝلؿجؿ  ٖب٤٢ دح٢ٝلدر ٝٚف٧ى س٬٧٠  فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  رٙأف٧ى جٝسنأ٬ٔ    

٬٧  فؤك ج٠ٝأح     ؤ٠ح ٙف٧ى س٠(4رؤن٦ف 6ٖب١ ٖسفذ جٝلؿجؿ ٳ سق٬ؿ ١ُ ل٢س١٬ ٠َ ٖسفذ ل٠حع 
ل٧٢جز ؤ٠ح ٖسفذ جٝل٠حع ٖٴ سق٬أؿ ُأ١    5جٝصحدز رج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز( ٖٴ سق٬ؿ ٖسفذ جٝلؿجؿ ١ُ 

ل٢س١٬ ٧ٜح١ جٝد٢ٛ ٙؿ ٙؿٟ ٬٧ٚؿٟ ػح٬ًٝح ٙف٧يًح دحٝي٠ح١ جٝنؾو٫ ًٖٚ ٫ٖ اًحف ػحٳز ؾحور 
٠وف٪ ٫ٖ  ظ٤٬٢ ٬5000سٟ جٝسإٜؿ ٦٬ٖح ١٠ ظؿ٬ر ج٠ٝسِح٠  ٧لؿجؿ٣ ٧ػٞز ٠٬ٙر ج٧ٝجػؿ ٦٢٠ح ا٩ٝ 

ؤٝإٔ ظ٬٢أ٤    200ٖسفذ ٦٢ح٬ر جٝسل٢٬ِحز ١ٜ٠٬٧ ٯ٪ ٠نف٧ٍ ٳ سق٬ؿ سٜٞٗس٤ جٳلسص٠حف٬ر ُأ١  
دؾٴٕ جٯفى ٧ج٠ٝدح٫٢ جٝػو٧  ٩ُٞ س٬٧٠  ١٠ ؾٴ  ٥ـج جٝدف٢ح٠ط  ٧ٙؿ جلسٗحؿ ٠أ١ ٥أـج   

                                                             

 .44نابق، ص نادية زلمد عبد العال : ممدر (1)
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 15ؤٕٝ ٠نف٧ٍ وأ٬ٔف ٧ػفٖأ٫ ٧   82ؤٕٝ ٠لس٬ٗؿ ٦٢٠ٟ  ٢97ػ٧  2016جٝدف٢ح٠ط ػس٩ ُحٟ 
 .(1رٝندحخ جٝؾف٬ظ١٬آٳٕ ٠لس٬ٗؿ ١٠ ج

 بسْاَر يٌٜٛ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١ :-2

٬ٞ٠أ١٧ ظ٬٢أ٤ ٠أ١ ٠أ٧جفؿ٣ جٝـجس٬أر ٝس٬٧٠أ  ج٢٠ٝنأأز               ٬50ؾوه جٝد٢ٛ ٠دْٞ 
٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سدْٞ ٠٬ٙر جٝٚفى ج٧ٝجػؿ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٜػؿ ؤٙو٩ 

ى ٧ج٠ٝدح٫٢ ٬٧نسفً جٝد٢ٛ ؤ١ س١٧ٜ جٝسٜٞٗأر  جٝس٬٧٠  فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ؤ٧ جٝصحدز دؾٴٕ جٯف
  ٬٧سٟ ٢٠غ ٥ـ٣ جٝٚف٧ى دِأؿ  (2رظ٤٬٢ ا٩ٝ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ 500000جٳلسص٠حف٬ر ٠ٞٝنف٧ٍ ٠ح د١٬ 

جٝسإٜؿ ١٠ ٠ؿ٨ ظؿ٨٧ ج٠ٝنف٧ٍ ٧ًٖٚح ٠ٝئنفجز ٢ظحػ٤ ٧جلس٠فجف٣ ػ٬ش ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬و  ٠٬ٙأر  
٣ جٝٚأف٧ى دلأِف ٖحثأؿذ    % ٠ٞٝنف٧ٍ ًٖٚ ٢٠٬٧غ جٝد٢ٛ ٥ـ30% ٠ٚحد  70س٬٧٠  جٝد٢ٛ ٢ػ٧ 

 .(3ر%٬٠٠9ق ٬دْٞ 

بسْاَر يٜٛـٌ املػـسٚعات ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١ باملػـازن١ َـع ايصـٓدٚم        -3

 االدتُاعٞ يًت١ُٝٓ :

 250ػ٬ش سٟ جٝسِحٙؿ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٩ُٞ ٢٠غ جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪  
٧ظخ نأف٧ً ٬أسٟ جٳسٗأح٘    ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٧ٚ٬ٟٝ جٝد٢ٛ دبُحؿذ اٙفجي٦ح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ د٠

٦٬ُٞح د١٬ جٝو٢ؿ٧٘ ٧جٝد٢ٛ ٖيًٴ ٠ُح سٟ ١٠ ٧ُٚؿ صٴص٬ر د١٬ جٝو٢ؿ٧٘ ٧جٝد٢ٛ ٧ظ٦ر ؤؾأف٨  
١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٱُحؿذ اٙفجيأ٦ح ٠ٞٝنأف٧ُحز    ٧77ل٬ًر د٦٢٬ح سٟ د٧٠ظخ ٥ـ٣ ج٧ِٚٝؿ ٢٠غ جٝد٢ٛ 

 جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠ؾسٕٞ ٠ػحٌٖحز ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر.

ع ايــرٟ ميــٓح قسضــًا   إطــاز ٖــرا ايربْــاَر عــد٠ غــسٚط  ٜٚػــرتط   املػــسٚ

أُٖٗا
(4ر
: 

 اٙح٠ر ج٠ٝنف٧ٍ ٫ٖ ج٠ٝػحٌٖر جٝس٫ ٬ٚ٬ٟ د٦ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ. -1

 ؤ١ ١٧ٜ٬ ٝؿ٤٬ ٠ٚف ٢ٝنحً ج٠ٝنف٧ٍ. -2

                                                             

             www.nbe.comموقع البلك اتهلي ادلمري علو ا نرتنت.  )1(

 عاطف يانٌن الةريف : ممدر نابق. (2)
 .2116/2117ي للبلك اتهلي ادلمري لعاع التقرير السلو  (3)
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ؤ١ ١٧ٜ٬ ٢نح٤ً ٠ٚسوفًج ٩ُٞ ج٠ٝنف٧ٍ جٝـ٪ ٬ػسحض ٝس٤ٞ٬٧٠ ٬ٝ٧ك ٝأ٤ ؤ٬أر ؤ٢نأًر     -3
 ؤؾف٨.

 ر.جٝؾدفذ ٫ٖ ٠ظح  ج٢ٝنحً ٧جٝل٠ِر جٝػل٢ -4

٧س١٧ٜ ٖسفذ جٝل٠حع ٠٧ؿذ جٱٙفجى ٧ًٖٚح ٝظؿ٧  جٝسؿٖٚحز ج٢ٝٚؿ٬ر ٠ٞٝنف٧ٍ ُٞأ٩ ؤ١ ٳ  
ل٧٢جز ٧ٖسفذ ل٠حع ل٢ر ٧جػؿذ  4سق٬ؿ ٖسفذ جٱٙفجى ٫ٖ ػحٝر ٙف٧ى فؤك ج٠ٝح  جٝصحدز ١ُ 
 .(1رؤ٠ح ٖسفذ اٙفجى فؤك ج٠ٝح  جِٝح٠  ٖٴ سق٬ؿ ١ُ ل٢ر ٧جػؿذ

% ٬11ؾه ج٠ٝنف٧ُحز جٝظؿ٬ؿذ ٬٧ٜأ١٧  % ٠٬ٖح ٧9دو٧فذ ُح٠ر ١٧ٜ٬ لِف جٝٗحثؿذ 
٠٬ٖح ٬ؾه ج٠ٝنف٧ُحز جٝٚحث٠ر  ؿ١٧ سػو٬  ؤ٪ ٠وف٧ٖحز ؤ٧ لِف ٖحثؿذ ؾحه ٬ٗفى ٠أ١  

ؤٕٝ ٠لس٬ٗؿ ػسأ٩   70ظح٢خ جٝد٢ٛ ٧س١٧ٜ جٝي٠ح٢حز ؤٜصف س٬ل٬فًج ٧دْٞ ُؿؿ ج٠ٝلس٬ٗؿ١٬ ػ٧ج٫ٝ 
٬ٞ٠أ١٧   ٧900سظح٧ق ٠٬ٙر جٝٚأف٧ى   2014ؤٕٝ ٠لس٬ٗؿ د٦٢ح٬ر ُحٟ  ٧110 ٦٢2006ح٬ر ُحٟ 

  ٥ـج ٬٧ِؿ جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪ ١٠ ؤٖي  جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٧ؤٜصف٥ح ٠لح٠٥ر (2رظ٤٬٢ ٠وف٪
٫ٖ س٧ظ٤٬ ظح٢خ ١٠ ٧٠جفؿ٥ح ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ػ٬ش سسِأؿؿ جٝدأفج٠ط   
ج٧٠٠ٝٝر ٯ٢نًر ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ٩ُٞ جؾسٴٕ ٠ٜح٢س٦ح رػف٬ٖر  و٬ٔفذ  ٠س٧لًر( ٠٠ح ٬ل٠غ 

ٙحُؿذ ج٠ٝلس٬ٗؿ١٬ ٦٢٠ح ٖيًٴ ١ُ لِف جٝٗحثؿذ ج٬٠٠ٝق ٢لد٬ًح ٠ٚحف٢ر دحٝظ٦حز ج٠ٝوأف٬ٖر  دحسلحٍ 
جٯؾف٨ جٝس٫ س٢٠غ ٙف٧يًح ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وأف ٬٧ٚأؿٟ ج٠ٝوأفٕ    

 :(3رايحٖر ا٩ٝ ـٝٛ جٜٝص٬ف ١٠ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ٦٢٠٧ح
 ٠ٞٝنف٧ٍ.س٬٧٠  ٙو٬ف جٯظ  دػؿ٧ؿ ل٢ر ٧جػؿذ ٝس٬٧٠  ج٢ٝنحً جٝظحف ٪ 

  ل٧٢جز ٝس٬٧٠  ظح٢خ ١٠  7ل٧٢جز ٧ٙؿ ٬و  ا٩ٝ  5س٬٧٠  ٠س٧لً جٯظ  دػؿ ؤٙو٩
 جٝسٜح٬ٕٝ جٳلسص٠حف٬ر ٠ص  ج٠ِٝؿجز ٧ج٭ٳز.

 .اوؿجف ؾًحدحز جٝي٠ح١ ج٦٢ٝحث٬ر ٧جٳدسؿجث٬ر 

   ٟؿُٟ ٢نحً جٳلس٬فجؿ ٧جٝسوؿ٬ف ١٠ ؾٴ  جُس٠حؿجز ٠لس٢ؿ٬ر ٬ٞ٠ِٝحز جٳلس٬فجؿ ٧سٚأؿ٬
 ٠وؿف٠.١٬قج٬ح ؾحور ٝٞ
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      سٚؿ٬ٟ دفج٠ط ٠س٬٠قذ ايحٖر ا٩ٝ ٠ح لد٘ ـٜف٣ ٠ص  دف٢ح٠ط جٝس٧جٖأ٘ جٝد٬ثأ٫ ٧جٝس٬٧٠أ
 ج٬٠ٝلف ٧دف٢ح٠ط س٬٧٠  ٠نف٧ُحز ٜٗحءذ سن٬ٔ  جًٝحٙر.

٬ٞ٠أحف ظ٬٢أ٤    ٧1817دٞٔز ٠ػٌٗر س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٢ػأ٧   
 .2015ؤٕٝ ٬٠ُ  ٫ٖ ٦٢ح٬ر ُحٟ  ٠42وف٪ ِٝؿؿ 

٧٢ٛ ج٠ٝسؾووأر ٧جٝد٢أ٧ٛ جٝسظحف٬أر ج٠ٝوأف٬ر ٖأ٫ س٬٧٠أ        ٬يحٕ ا٩ٝ ؿ٧ف جٝد
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٢ظؿ ؿ٧فًج يث٬ًٴ ٧٢ٍٝ آؾف ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬أر ؤٳ ٥٧أ٧   

جٝس٫ جسظ٦ز ا٩ٝ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬أفذ جٝػظأٟ دوأ٧فذ     (1ررد٧٢ٛ جٳلسص٠حف ٧جٯ٠ُح (
ًر اٳ ٫ٖ ػؿ٧ؿ ي٬ٚر ظأؿًج ٧ـٝأٛ   ٧جيػر ٠دسِؿذ ١ُ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧ل

٠ٞٝؾحًفذ جٝس٫ سفسدً دحٝسِح٠  ٠َ ٥ٜـج نف٬ػر ١٠ ج٠ٝنف٧ُحز ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠ر ٥ـ٣ جٝد٢أ٧ٛ  
رجٝد٢ٛ ج٫٢ً٧ٝ ٝٞس٬٠٢ر( ٧٥٧ ؤػؿ د٧٢ٛ جٳلسص٠حف ٧جٯ٠ُح  جِٝح٠ٞر ٫ٖ ٠وف ٠٬٧حفك ٢نأح٤ً  

ٖأف٧ٍ ٖأ٫ د٬ٚأر     ٧7ٖفًُح ٫ٖ جٝٚأح٥فذ   13ٖفًُح ٫ٖ ؤ٢ػحء جٝظ٧٦٠ف٬ر ٦٢٠ح  ١٠20 ؾٴ  
 .(2رج٠ٝػحٌٖحز

اإلطاز ايكاْْٛٞ يع١ًُٝ يٌٜٛ املػـسٚعات ايصـػة٠ ٚاملتٛضـط١   مجٗٛزٜـ١     

 َصس ايعسب١ٝ َٔ قبٌ ايبٓٛى ايتكًٝد١ٜ :

س٢ؿفض ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬أر يأ١٠   
  ٥٧ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝحز ُٞأ٩ ٧ظأ٤ جٝسػؿ٬أؿ    (3ر٢نحًحز جٝد٧٢ٛ ٧جٝس٫ س٦ؿٕ ؤلحلًح ا٩ٝ سػ٬ٚ٘ جٝفدغ

٧يِز دبًحف ٙح٫٢٧٢ ٠٬ٖح ٬ؾه ظح٢خ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٢ُأؿ وأؿ٧ف      
٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝـ٪ ؤٜؿ جٯ٬٠٥أر جٝدحٝٔأر ٝسٞأٛ     2004ِٝحٟ  141جٝٚح١٧٢ فٟٙ 

لأ٬٦  ا٢نأحء     ٠ُ٧ؿ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ا٩ٝ س(4رج٠ٝنف٧ُحز ٧ل٩٠ رٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ(
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ػؿؿ جٝظ٦ر وحػخ جٝػ٘ دحٱنفجٕ ٩ُٞ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز 
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  ٧جٝـ٪ ٧ٚ٬ٟ ١٠ ظ٦ر د٬ٞ٠ِحز جٝسلظ٬  ٧جٝسفؾ٬ه (1ر٠س٠صٞر دأ رجٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر(
ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؾٴ  ٧ػؿجس٤ ج٠ٝؾسور ٜـٝٛ سِف٦ٗ٬ح دٗأفه جٳلأسص٠حف ٠٧ؾحًف٥أح    

جلحز جٝظؿ٨٧ جٯ٬ٝ٧ر ٦٢ُح ٧سٚؿ٬ٟ ج٠ٝن٧فذ ٦ٝح ١ُ ؤٖي  ؤ٠ح١ٜ ٧ؤػلأ١ ٠وأحؿف   ٧اُؿجؿ ؿف
جٝنفجء ٧سق٬٧ؿ٥ح دؿ٬ٝ  ٠دلً ٝٞلظٴز ج٬٠ٜٝر ٧ج٠ٝػحلد٬ر ٧جٱفنحؿجز جٝٴق٠ر ٝٞسِح٠أ  ٠أَ   
جٝظ٦حز جِٝح٠ر ٧ٖ٘ جٝٚح١٧٢ ٧ٜـٝٛ سِف٦ٗ٬ح دح٠ِٝحفى ج٠ٝػ٬ٞر ٧جٝؿ٬ٝ٧أر ٠٧لأحُؿس٦ح ُٞأ٩    

 جٳنسفجٛ د٦ح.

٥ـج جٝٚح١٧٢ ظحء ؾح٬ًٝح ١٠ ؤ٪ ٠قج٬أح يأف٬د٬ر ؤ٧ سإ٬٢٬٠أر ٠ٞٝنأف٧ُحز     ٧ٝ٧ػٌ ؤ١ 
 .(2ردنإ١ جٝظ٬ِ٠حز ٧ج٠ٝئللحز 2002ٝل٢ر  84جٝو٬ٔفذ ٜـٝٛ جٝٚح١٧٢ فٟٙ 

٧٥ جٝٚح١٧٢ جٯلحل٫ جٝأـ٪ ٬لأس٢ؿ    1999ِٝحٟ  ٬٧17ِؿ ٙح١٧٢ جٝسظحفذ ج٠ٝوف٪ فٟٙ 
٧  ٯػٜأحٟ جٝٚأح١٧٢ جٝسظأحف٪    ا٤٬ٝ ظ٬٠َ جٝسِح٠ٴز جٝسظحف٬ر ٧جٝنفٜحز ٬٧ِسدف ج٠ٝوؿف جٯ

. ؤ٠ح ٠٬ٖأح ٬ؾأه   (3ر٧ظ٬٠َ جٝسنف٬ِحز جٝسظحف٬ر جٝٴػٚر ٤٬ُٞ ل٧جء ٜح٢ز ٠ِؿٝر ؤ٧ ٠ٜ٠ٞر ٤ٝ
ظح٢خ جٝد٧٢ٛ جٝؿج٠ُر ٧جِٝح٠ٞر ٫ٖ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ سؾيَ ظ٬٠أَ جٝد٢أ٧ٛ ج٠ٝوأف٬ر ؤ٧    

ٝلأ٢ر   ٠88أفٟٙ  جِٝح٠ٞر ٩ُٞ جٯفجي٫ ج٠ٝوف٬ر ا٩ٝ ؤػٜحٟ ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ جٝ
٤٢٠ جؾسوحوحز جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ػ٬ش ٠ِ٬أ  ُٞأ٩    ٧5جٝـ٪ ػؿؿز ج٠ٝحؿذ / 2003

سػ٬ٚ٘ جٳلسٚفجف ٫ٖ جٯلِحف ٧لٴ٠ر ج٢ٌٝحٟ ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ ػؿ٧ؿ جٝل٬حلحز جٳٙسوحؿ٬ر جِٝح٠أر  
ٝٞؿ٧ٝر ج٠ٝوف٬ر ٬٧ؾسه د٧يَ ٧س٬ٗ٢ـ جٝل٬حلحز ج٢ٝٚؿ٬ر ٧جٳثس٠ح٬٢ر ٧ج٠ٝوف٬ٖر  ٬٧سٟ ٧يأَ  

ٕ جٝل٬حلر ج٢ٝٚؿ٬ر ١٠ ٙد  جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ دحٳسٗح٘ ٠َ جٝػ٠٧ٜر ١٠ ؾٴ  ٠ظٞك ؤ٥ؿج
 س٢ل٫ٚ٬ ٬نٜ  دٚفجف ١٠ فث٬ك جٝظ٧٦٠ف٬ر ٬٧ػؿؿ جٝٴثػر جٝس٬ٗ٢ـ٬ر ٢ٌحٟ ٤ٞ٠ُ.

٧ػس٩ ٬س١ٜ٠ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ١٠ سػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿج٤ٖ ٧ج٧٦٢ٝى دحؾسوحوحس٤ ٖٚؿ ٜٗأ  ٝأ٤   
د٢ؿ ؿ( ٧ج٠ٝسي٢٠ر جٝفٙحدر ُٞأ٩   6ؿ٣ ٩ُٞ ـٝٛ ٦٢٠٧ح رٟ/جٝٚح١٧٢ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٧ٝلحث  جٝس٫ سلحُ

٧ػؿجز جٝظ٦حق ج٠ٝوف٫ٖ ٢٬٧ٗفؿ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ د٧يَ ٧ٙجُؿ فٙحد٬أر ٧جٱنأفجٕ   
٩ُٞ ظ٬٠َ جٝد٧٢ٛ ٧٧يَ جٝي٧جدً ج٠ٝفسدًر دإ٢نًر سٞٛ جٝد٧٢ٛ ًدًٚح ٯػٜحٟ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝـ٧ٜف 
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ؿ ؾه جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ٧ػؿذ ٠٠صًٴ د٠ظٞك ( ٠56ٙ٧َ ٠فجُحذ جٯُفجٕ ج٠ٝوف٬ٖر جٝؿ٬ٝ٧ر رٟ/
اؿجفس٤ دحسؾحـ دِى جٱظفجءجز جٝظقجث٬ر ٫ٖ ػحٝر صد٧ز ٠ؾحٝٗر ؤػؿ جٝد٧٢ٛ ٯ٪ ٠أ١ ؤػٜأحٟ   
ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ؤ٧ ٢ٌح٤٠ ؤ٧ جٝٚفجفجز جٝوحؿفذ ١٠ ٠ظٞك اؿجفس٤ ٠أَ ُأؿٟ جٱؾأٴ     

 .(1ر135ٙح١٧٢ آؾف ٟ/ دح٧ِٚٝدحز ٧جٝظقجءجز جٯؾف٨ جٝس٫ سي٦٠ح جٝٚح١٧٢ ج٠ٝـ٧ٜف ؤ٧ ؤ٪

٬٧ػٜٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢ جٝد٧٢ٛ ٝٔفى س٬ٌ٢ٟ ٦ٞ٠ُح ١٠ ؾٴ  جٝس٠٬ِٞحز جٝس٫ سوأؿف ُأ١   
جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٩ِٖٞ لد٬  ج٠ٝصح  ٙفف جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ اُٗحء جٝد٧٢ٛ جٝسأ٫  
س٢٠غ ٙف٧يًح ؤ٧ سل٬٦ٴز جثس٠ح٬٢ر ٝٞنفٜحز ٧ج٢٠ٝنأأز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٠أ١ ٢لأدر      

٥٧ـج جٝٚفجف ٬لف٪ ُٞأ٩ جٝنأفٜحز    2009% جُسدحفًج ١٠ ؤ٧  ٢٬ح٬ف 14ح٫ً جٝس٫ سدْٞ جٳػس٬
  ٧ٜـٝٛ (2ر١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ 20جٝس٫ ٳ ٬ٚ  ػظٟ ؤ٠ُح٦ٝح ؤ٧ ٠د٬ِحس٦ح ١ُ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٧ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ 

سػؿ٬ؿ لِف جٝٗحثؿذ ٧ٖسفجز جٝلؿجؿ ٧جٝسإ٬ٜؿ ٩ُٞ ؤ٬٠٥ر جٝي٠ح٢حز ػ٬ش ٬ظخ ُٞأ٩ جٝد٢أ٧ٛ ؤ١   
جٝي٠ح٢حز جٜٝح٬ٖر ٝؿ٨ ج٬٠ِٝ  جٝفجٓخ دس٫ٚٞ جٳثس٠ح١ ١٠ ؤظأ  ج٠ٝػحٌٖأر    سػفه ٩ُٞ س٧جٖف

٩ُٞ ؤ٧٠ج  ج٧٠ٝؿ١٬ُ ١٠ ظ٦ر ٧جٝل٠ِر ٧ج٠ٝٚؿفذ ٧ج٠ٝفٜق ج٠ٝح٫ٝ ٝٞد٢ٛ ٧ٙؿفس٤ ُٞأ٩ سػ٬ٚأ٘   
جٯفدحع ١٠ ظ٦ر ؤؾف٨ ٧س٬ل٬ف سٞٛ جٝي٠ح٢حز ٯوػحخ ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   

ٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝس٫ ٬سٜٗ  د٦ح جٝد٢أٛ فٓأٟ سٜح٦ٗ٬ٝأح    ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠٧سحدِر سٞ
جِٝح٬ٝر ٬ِسدف ؿ٠ًُح ظؿ٬ؿًج ٧٬ٖف٣ ٙح١٧٢ جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪ ج٠ٝوأف٪ ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      

 ٧ج٠ٝس٧لًر.

٧ٓحٝدًح ٠ح ٬س٠ص  جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ١٠ ٙد  جٝد٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ج٠ٝوف٬ر ٠ٞٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   
جٝنأٜ  جٝٚأح٫٢٧٢ ٱظأفجءجز ٠أ٢غ سٞأٛ       ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  جٝس٬٧٠  د٧جلًر جٝٚف٧ى ٧

جٝٚف٧ى ٠ح ٫٥ اٳ رُٚؿ جٝٚفى( ٧جٝـ٪ ٬سؾـ و٧فذ ٢٠غ ج٬٠ِٝ  ٠دًٞٔح ٩ُٞ لد٬  جٝٚفى ٠َ 
جٳٝسقجٟ دلؿجؿ٣ ٫ٖ ٠ؿذ ٠ػؿؿذ ؿِٖر ٧جػؿذ ؤ٧ ٩ُٞ ؿِٖحز ٠ٚحد  ُحثؿ ٧ٙؿ ١٧ٜ٬ سحدًِح ِٝٚؿ آؾف 

                                                             

زلمد كمال أبو زيد : جدوى الرقابة القانونية علرو البلروت  درانرة مقارنرةإل، رنرالة دكتروراال كليرة احلقروق عرٌن مشرس،  (1)
 .236، ص2104
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٣ جٝػأحٳز ٯػٜأحٟ ُٚأؿ    ٠ص  ُٚؿ ٢٠غ جٳُس٠حؿ ؤ٧ اوؿجف ؾًحخ ي٠ح١ ٧سؾيَ ظ٬٠َ ٥ـ
 .(1رجٝٚفى

٢٬٧ًد٘ ٩ُٞ ُٚؿ جٝٚفى ج٠ٝوف٫ٖ ـجز ج٧ٚٝجُؿ ج٠ًٝدٚر ٩ُٞ ُٚؿ جٝٚأفى ج٠ٝأؿ٫٢   
( ٠َ ٖحف٘ ؤ١ ُٚؿ جٝٚفى جٝـ٪ ٬دف٠ر جٝد٢ٛ ٳ ٬ٗسفى ٬ٖأ٤ جٝسدأفٍ   544 – 538ر٧٠جؿ ١٠ 

٩ُٞ ؾٴٕ جٝٚفى ج٠ٝؿ٫٢  ١٧ٜٝ جٝد٢ٛ ٧ٚ٬ٟ دبٙفجى وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ د٠ٚحد  ُحثأؿ ٬سٗأ٘   
٤٬ٞ ٬ٌ٢ف ـٝٛ ٬٧ؾيَ ٥ـج جِٝحثؿ ا٩ٝ ؤػٜحٟ ٙح١٧٢ جٝسظحفذ ج٢ٝحٖـ  ٧ٟٝ ٢٬ٌٟ ٙأح١٧٢ جٝسظأحفذ   ُ

ؤػٜحٟ ُٚؿ جٝٚفى ي١٠ جٝدحخ جٝصحٝش ٧جٝؾحه د٬ٞ٠ِحز جٝد٧٢ٛ  1999ِٝحٟ  17ج٠ٝوف٪ فٟٙ 
 .(2ر٩ُٞ جُسدحف ؤ٤٢ ٬ٓف ٙحوف ٩ُٞ جٝد٧٢ٛ ٧ػؿ٥ح ٜٚحُؿذ ُح٠ر

سسٟ دس٧جٖ٘ افجؿ٪ ٜ  ١٠ جٝد٢أٛ ج٠ٝٚأفى    ٧ُٚؿ جٝٚفى ١٠ ج٧ِٚٝؿ جٝفيحث٬ر ٧جٝس٫
٧وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝٚسفى ٧ٓحٝدًح ٠ح سسٟ ٧ُٚؿ جٝد٧٢ٛ ٜسحدر ٧ٳ ٬نسفً ادفج٤٠ ؤ٧ اصدحس٤ دأ   

 ٬ظ٧ق اصدحس٤ دٜحٖر جًٝف٘ ًدًٚح ٧ٚٞٝجُؿ جِٝح٠ر ٫ٖ ج٧ِٚٝؿ.

ر ٬٧ِؿ جٝٚفى ٠ًُٴ سظحف٬ًح دح٢ٝلدر ٝٞد٢ٛ ٫ٖ ظ٬٠َ جٯػ٧ج  ػلخ ؤػٜحٟ ج٠ٝحؿذ جٝؾح٠ل
 .(3رٖٚفذ ر٧"( ١٠ ٙح١٧٢ جٝسظحفذ

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٠ٞٝٚسفى ٧٥٧ ٢٥ح وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٬ٖس٧ٙإٔ ـٝأٛ   
٩ُٞ ًد٬ِر ج٢ٝنحً جٝـ٪ ٠٬حفل٤ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٖبـج ٜح١ سحظفًج ٧سِٞ٘ جٝٚفى د٠نف٧ٍ ـج 

 8ج٠ٝأحؿذ/ ( ٙح١٧٢ سظحف٪ ٧٧ٖ٘ ؤػٜحٟ 50/1ج٠ٝحؿذ ر ًحدَ سظحف٪  ٜح١ جٝٚفى سظحف٬ًح ٧ـٝٛ 
ؤ٠ح دؾو٧ه لِف جٝٗحثؿذ ؤ٧ جِٝحثؿ ١٠ جٝٚفى ٧٥٧ ج٠ٝدْٞ جٝـ٪ ٬سٟ جٳسٗح٘ ٩ُٞ ؤ١ ٬سٚحيأح٣  
جٝد٢ٛ ٬ٌ٢ف اٙفجي٤ ؤو  جٝٚفى ٝوحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٬ٖؾيَ ا٩ٝ ٙأح١٧٢  

 جٝسظحفذ ج٠ٝوف٪ ٠٬ٖح ٬ؾه ظح٢خ جٳٝسقج٠حز ٧ج٧ِٚٝؿ جٝسظحف٬ر.
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٬سِح٠  د٤ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٬٧ظ٧ق جٳسٗح٘ ٩ُٞ  ٬٧سٟ جػسلحد٤ ٧ًٖٚح ٝٞلِف جٝـ٪
ج٠ِٝأؿ  دٚأح١٧٢ لأ٢ر     1975ٝل٢ر  ١٠120 جٝٚح١٧٢ فٟٙ  50/3لِف ؤٙ  ػلخ ؤػٜحٟ ج٠ٝحؿذ 

 .(1ر1996

٬٧ئؿ٪ لِف جٝٗحثؿذ ٦٢ح٬ر ٜ  ل٢ر اـج ٜح١ جٝٚفى ٯٜصف ١٠ ل٢ر ٫ٖ٧ ٧٬ٟ جٳلأسػٚح٘  
 ٙح١٧٢ جٝسظحفذ. 50فذ جٝفجدِر ١٠ ج٠ٝحؿذ/اـج ٜح١ جٝٚفى ٠ٝؿذ ل٢ر ٧جػؿذ ؤ٧ ؤٙ  ػلخ جٝٗٚ

٬٧ٗفى ُحثؿ ٩ُٞ جٝسإؾ٬ف ٫ٖ ج٧ٖٝحء دحٝٚفى ٠ح ٟٝ ٬سٟ جٳسٗح٘ ٩ُٞ ٬ٓف ـٝأٛ ٠أحؿذ   
 .(2ر/سظحف64٪

٧ٳ ٬ظ٧ق ؤ١ ١٧ٜ٬ ُحثؿ جٝٚفى ؤٜصف ١٠ ٠دْٞ جٝٚفى جٯو٫ٞ اٳ اـج ٢ه جٝٚأح١٧٢  
٠ٚحدأ    (Commition)٩ُٞ ٬ٓف ـٝٛ ؤ٧ ظف٨ جِٝفٕ د٤ ٬٧ػو  جٝد٢أٛ ُٞأ٩ ٠ُأ٧ٳز    

جٝؾؿ٠حز جٝس٫ ٬ٚؿ٦٠ح ٬ٞ٠ِٝر ج٠ٝٚسفى وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٥٧ـ٣ ج٠ِٝأ٧ٳز  
ٳ ُٴٙر ٤ٝ دحٝٚفى ٧ٳ سئؾـ دحٝػلدح١ ٢ُؿ سػؿ٬ؿ ؤلِحف جِٝحثؿ ٧اٳ ؾيِز ٯػٜحٟ جٝٚح١٧٢ 

 .(3ر28/12/1966جٝؾحه دسظف٬ٟ جٝفدح ٧جٝوحؿف ٫ٖ 

٠٥٧ح ٢٥ح جٝد٢ٛ ج٠ٝٚفى ٧وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ  ٠٬ٖ٧ح ٬ؾه جٝسقج٠حز ًف٫ٖ ُٚؿ جٝٚفى
ج٠ٝٚسفى  ٬ٖٞسقٟ جٝد٢ٛ دسل٬ٟٞ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝدْٞ ج٠ٝسٗ٘ ٤٬ُٞ ٫ٖ ج٧٠ُٝؿ ٧ج٠ٜٝح١ ج٠ٝػؿؿ 

 ١٧ٜ٬٧ دنٜ  ؿِٖر ٧جػؿذ ؤ٧ ُؿذ ؿِٖحز ٧ػلخ جٳسٗح٘ ٧دح٧٠ِٝٝر ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح ٠لدًٚح.

ٝٚفى دحٱيحٖر ا٩ٝ ٬٧ٞسقٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً دلؿجؿ ؤو  ٠دْٞ ج
 ُحثؿذ ٬يحٕ ا٤٬ٝ ج٠ٝوحف٬ٕ ٧٠ُ٧ٝر جٝد٢ٛ.
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٧ٳ ٬ٞسقٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف دفؿ ١٬ُ ٠ح سل٤٠ٞ ٧ا٠٢ح ٠ح ٬ِحؿ  ج٠ٝدٞأْ جٝأـ٪   
سل٤٠ٞ ١٠ جٝد٢ٛ ٩ُٞ لد٬  جٝٚفى ٧دح٠ِٝٞر ج٠ٝسٗ٘ ٦٬ُٞح ٢ُ٧ؿ ُؿٟ جٳسٗح٘ ٧جٱنحفذ ا٩ٝ ـٝٛ 

 .(1رر ج٠ٝوف٬ر١٧ٜ٬ جٝسقجٟ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ دح٠ِٝٞر ج٬٢ً٧ٝ

 

املطٍب اٌثاني : دًر اٌبنٌن ذاث اٌطابع اإلسالمي يف متٌيً املشرًعاث 
 اٌصغرية ًاملتٌسطت يف مجيٌريت مصر اٌعربيت، بنه فيصً اإلسالمي أمنٌذجا  

د٢٬ح لحدًٚح ٫ٖ جٝٗو  جٝصح٫٢ ١٠ ٥ـ٣ جٯًف٧ػر ٠ح٬٥ر جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٧ج٠ٝقج٬ح جٝسأ٫  
ٝس٬٧٠  جٯؾف٨ جٝس٫ س٧ٟٚ د٦ح جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ل٧جء ٜح٢ز د٧٢ٜأًح  س٬٠ق٣ ١ُ ٬ٓف٣ ١٠ ؤلح٬ٝخ ج

٠سؾوور ؤٟ د٧٢ًٜح سظحف٬ر ٧جٝؾوحثه جٝس٫ ٠٬سحق د٦ح دِؿ ؤ١ ٙؿ٢٠ح سِف٬ٗأحز ٠ؾسٞٗأر ٦ٝأـج    
جٯل٧ٞخ ١٠ جٝس٬٧٠  ٧نفػ٢ح دحٝسٗو٬  ؤلح٬ٝخ ٧و٬ْ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٠ٞٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ  

٧نف٧ًر ٬ٗ٬ٜ٧ر جلسؾؿج٤٠ ٧ٜـٝٛ جٝس٬٧٠  دحٳلسوأ٢حٍ  ٧ج٠ٝس٧لًر ٫٥٧ جٝس٬٧٠  دح٠ٝيحفدر 
٧نف٧ً جٝٚح١٧٢ ٠٧قج٬ح٣ ٧جٝس٬٧٠  دح٠ٝفجدػر ٧نف٤ً٧ ٧جٝس٬٧٠  دحٝلٟٞ ٧ًف٬ٚأر ج٠ِٝأ  دأ٤    
٧نف٤ً٧ ٧ج٭صحف ج٠ٝسفسدر ٤٬ُٞ ٧جٯلح٬ٝخ جٝو٬ْ جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٱلٴ٬٠ر جٯؾف٨ ٧د٬ثأًح ٠ِأح٬٬ف   

د  ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٧٢ٛ جٱلأٴ٬٠ر ٧جٱًأحف   ٙد٧  س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ٙ
جٝٚح٫٢٧٢ ٦ٞ٠ِٝح ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ٜـٝٛ ج٧ِ٠ٝٙحز ٧ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ ٦ٞ٠ُح ٫ٖ جِٝفج٘ ٫ٖ اًأحف  

 ؿُٟ ٧س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ.
٧ٳ ٬ؾسٕٞ جٯ٠ف ٜص٬فًج ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠ُح ٥أ٧ ٬ُٞأ٤ ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر     

  ج٠ٝوحفٕ ٧جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر ٥أ٫ ٢ٗأك     جِٝفج٘ ػ٬ش ٢ظؿ ؤ١ جٯلح٬ٝخ ج٠ٝسدِر ١٠ ٙد
جٯلح٬ٝخ جٝلحد٘ ؿفجلس٦ح ٧سسنحد٤ ج٠ٝقج٬ح ٧جٝنف٧ً ٧جٝؾوحثه ٧جٝوأ٬ْ ٧ـٝأٛ ٯ١ جٝأؿ١٬    
جٱلٴ٫٠ جٝػ٬٢ٕ ٧٥ جٝؿ٬ح٢ر جٝس٫ ٬سد٦ِح جٯٓٞد٬ر ج٩٠ٌِٝ ١٠ ؤد٢حء جٝدٞأؿ١٬ ٧سنأحد٤ ٧س٠حصأ     

ن١٬ٚ٬ٚ ؾحوأر ٖأ٫ ٠أح ٬سِٞأ٘     جٌٝف٧ٕ جٳظس٠ح٬ُر ٧جٯُفجٕ ٧جٝسٚح٬ٝؿ ٠٬ٖح د١٬ جٝنِد١٬ جٝ
د٧٠ي٧ٍ جٝفدح ٧ج٧ٗٝجثؿ جٝس٫ سٗفي٦ح جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٩ُٞ جٝٚف٧ى جٝس٫ س٢٠ػ٦ح ٠ٞٝنأف٧ُحز  
جٝفجٓدر ٫ٖ جٝس٬٧٠  ٧سػف٬ٟ جٝسِح٠  د٤ ٫ٖ جٜٝسحخ ٧جٝل٢ر ج٢ٝد٬٧ر جٝنأف٬ٗر ٧ٝٚأؿ ٙأؿ٠ز ٢ٝأح     
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  ػلأ١ جلأسص٠حف٣   جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر جٝل٠ػحء ٧٧يِز ي٧جدًًح ٳلسص٠حف ج٠ٝح  ٧جٝس٫ سٜٗأ 
 ٧س٬٠٢ر ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح :

    يحدً ج٠ٝنف٬ُ٧ر : ؤ٪ ؤ١ ١٧ٜ٬ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ػٴًٳ ٬ًدًح ٧جٝأؿ٬ٝ
٧ٙ  جهلل سِح٩ٝ : "٬ح ؤ٦٬ح جٝـ١٬ آ٧٢٠ج ٳ سإ٧ٜٞج ؤ٧٠جٜٟٝ د٢٬ٜٟ دحٝدحً  اٳ ؤ١ س١٧ٜ سظحفذ 

ٝـج ٬ظخ جٝسإٜؿ ٠أ١   (2رجٝفدح(  ٤ٝ٧ٙ٧ سِح٩ٝ ر٧ؤػ  جهلل جٝد٬َ ٧ػفٟ (1ر١ُ سفجى ٢٠ٜٟ"
 ٢نحً ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ٤٢٧ٜ ػٴًٳ.

  يحدً سػ٬ٚ٘ ٠ٚحوؿ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر : ٬ٚوؿ د٠وًٞغ ج٠ٝٚحوؿ جٝنف٬ُر رج٠ِٝح٫٢
 ٧جٝػٜٟ جٝس٫ ؤفجؿ٥ح ج٠ٝنفٍ ١٠ سنف٬ِحس٤ ٝسػ٬ٚ٘ ٠وحٝغ جٝؾٞ٘ ٫ٖ جٝؿ٬٢ح ٧ج٭ؾفذ(.

ٚيكد سدد عًُا٤ املطًُني  ًو املكاصد مبا ًٜٞ
(3ر
: 

"ؤ١ ٬ػٌٗ ٦٬ُٟٞ ؿ٦٢٬ٟ ٢٧ٗل٦ٟ ٦ُٞٚ٧ٟ ٠٧ح٦ٟٝ ٫٥٧ ٠ح سل٩٠ دحٝيف٧ف٬حز ٬٧ظأخ ؤ١  
 سفسدً ج٠ٝٚحوؿ د٦ح".

    يحدً ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ ج٠ٝح  ٧ػ٠ح٬س٤ ١٠ ج٠ٝؾحًف : ػ٬ش ؤ٠ف٢ح جٱلأٴٟ دح٠ٝػحٌٖأر
 .(4ر٩ُٞ ج٠ٝح  ٧ُؿٟ سِف٤ٗ٬ ٦ٞٝٴٛ ٧جٝي٬حٍ ٖٚح  سِح٩ٝ "٧ٳ سئس٧ج جٝل٦ٗحء ؤ٧٠جٜٟٝ"

٢د٫ ره( ٩ُٞ جلسص٠حف ج٠ٝح  ٧س٬٠٢س٤ ٢٠٧َ جٜس٢حق٣ ػ٬ش ف٨٧ ٤٢ُ ره( ؤ٤٢ ٧ػش جٝ
 ٙح  "١٠ ٩ٝ٧ ٬س٠٬ح ٬ٖٞسظف ٤ٝ ٫ٖ ٠ح  ٧ٳ ٬سف٤ٜ ػس٩ سإ٤ٜٞ جٝوؿٙر( وؿ٘ فل٧  جهلل.

   يحدً جٳٝسقجٟ دحٯ٬٧ٝ٧حز جٱلٴ٬٠ر ؤ٪ سفسخ ؤ٬٧ٝ٧حز جٳلسص٠حف ٫٥٧ صٴش ٠فجسأخ
ٖٴ ٬ظأ٧ق اًُأحء ٠نأف٧ُحز ج٠ٜٝح٬ٝأحز     جٝيف٧ف٬حز صٟ جٝػحظ٬حز صٟ جٝسػل٢٬حز 

 .(5رجٯ٬٧ٝ٧ر ٙد  جلس٬ٗحء جٝيف٧ف٬حز ٧جٝػحظ٬حز

   ٟيحدً ؤؿجء ػ٘ جهلل ٫ٖ ج٠ٝح  رجٝقٜحذ( ٫٥٧ ٖف٬ير نف٬ُر ١٠٧ ؤ٥ٟ ٠٧ٚ٠حز ج٢ٌٝأح
جٳٙسوحؿ٪ جٱلٴ٫٠ ٧جٝؿ٬ٝ  ٤ٝ٧ٙ سِح٩ٝ "٧ؤ٧٠٬ٙج جٝوأٴذ ٧ؤسأ٧ج جٝقٜأحذ ٧ؤ٬ًِأ٧ج     

 .(6رجٝفل٧  ِٜٟٝٞ سفػ١٧٠"
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 ًجٝس٬ٖ٧٘ ٝػٌٗ جٝػ٧ٚ٘ : ػ٬ش ؤ٠ف٢ح جهلل سِح٩ٝ دس٧ص٬٘ ج٧ِٚٝؿ ٧جٱنأ٦حؿ ٦٬ُٞأح    يحد
  ٧ٙح  سِح٩ٝ "٧ؤ١ ٢ٜأسٟ  (1رٖٚح  سِح٩ٝ "٧ؤن٦ؿ٧ج اـج سدح٬ِسٟ ٧ٳ ٬يحف ٜحسخ ٧ٳ ن٬٦ؿ"

ٝـج ٬ظخ ؤ١ س٧ص٘ جِٝٚأ٧ؿ ٧ج٠ِٝأح٠ٴز    (2ر٩ُٞ لٗف ٧ٟٝ سظؿ٧ج ٜحسدًح ٖف٥ح١ ٠ٚد٧ير"
ح ١٠ ؤ٪ سظح٧قجز ٧سإص٬فجز ٙؿ سأئؿ٪ اٝأ٩ يأ٬حٍ    ٧س٧يَ ٫ٖ اًحف ٙح٫٢٧٢ ٬ػ٦٬٠
 ػ٧ٚ٘ جٯٖفجؿ ٧ج٠ٝئللحز ٠ًِح.

٧ٝٚؿ ٧ظؿ ج٠ٝؾسو١٧ دحٝنإ١ جٳٙسوحؿ٪ ٧ج٠ٝح٫ٝ ؤ١ جٝس٬٧٠  ـج جًٝحدَ جٱلٴ٫٠ ٧جٝـ٪ 
س٧ٟٚ د٤ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ١٠ ج٧ٝلحث  ج٢٠ٝحلدر ٝٞس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫  

ِٝحٟٝ جٱلٴ٫٠ دو٧فذ ُح٠ر ػ٬ش ٳ سسِح٠أ  جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر    ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧ج
دحٝٗحثؿذ ٠٧ح ٬لسسد٦ِح ١٠ يف٧فذ ٧ظ٧ؿ ي٠ح٢حز ٳ سسأ٧جٖف ٖأ٫ جٝٔحٝأخ ٝأؿ٨ ؤوأػحخ      

. ٬ٙ٧حٟ سٞٛ جٝد٧٢ٛ دحٝس٬٧٠  ١ُ ًف٬٘ ج٠ٝنحفٜر ٧٥٧ ٠ح ٬ٞسأقٟ ٬ٙأحٟ   (3رج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ
٬٢ر ٠ٞٝنف٧ُحز ٙد  ج٧٠ٝجٖٚر ٩ُٞ جٝس٬٧٠أ   جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠ د٠ِ  ؿفجلحز ظؿ٨٧ جٙسوحؿ٬ر ٧ٖ

٧دـٝٛ ٬س١ٜ٠ وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ١٠ ٠ِفٖر ظأؿ٨٧ ٠نأف٧ُر ٧ا٠ٜح٬٢أر    
٢ظحػ٤ ٧جػس٠حٳز ٖن٤ٞ ٧دحٝسح٫ٝ ا٠ٜح٬٢ر جِٝؿ٧  ٤٢ُ ؤ٧ جلسدؿج٤ٝ د٠نف٧ٍ آؾف دؿًٳ ١٠ سػ٠أ   

لٴ٫٠ ٫ٖ ػح  ج٧٠ٝجٖٚر ُٞأ٩    ٬يحٕ ٩ٞٓ ـٝٛ ؤ١ جٝد٢ٛ جٱ(4رجٝؾلحثف جٝس٫ ٳ ًحٙر ٤ٝ د٠٦ح
س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ؤ٧ ج٠ٝس٧لً ٧ٚ٬ٟ د٠سحدِس٤ ٧جلسؾؿجٟ ا٠ٜح٬٢حس٤ ٧ؾدفجس٤ د٠أح ٬يأ١٠   
٢ظحػ٤ ٧جلس٠فجف٣ ٧ق٬حؿذ ؤفدحػ٤ ٫ٖ٧ ػحٝر ػؿ٧ش ؤ٠ف ٠ح ٬ئؿ٪ ا٩ٝ ٖن  ج٠ٝنأف٧ٍ ٠٬ٜأ١   

ػحٝأر  ٝٞد٢ٛ د٠ح ٠٬سٞٛ ١٠ ؤؿ٧جز سٜح٬ٖٞر ١٠ قٜحذ ٬ٓ٧ف٥ح ٧وؿٙحز س٬ُ٧ًأر ٠أ١ سلأ٬٧ر    
ج٠ٝنف٧ٍ ٧اٙحٝر ُصفس٤ دؿًٳ ١٠ سفجٜٟ جٝؿ١٧٬ ٩ُٞ وحػد٤ ٧ُؿٟ ٙؿفس٤ ٩ُٞ جٝلأؿجؿ ٧سػ٠ٞأ٤   

 .(5رؤُدحء جٝلظ١ ؤ٧ ج٧ِٚٝدحز جٯؾف٨ ٠ٜح ٫ٖ ػحٝر جٳٙسفجى ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر

                                                             

 .282نورة البقرة/  (1)
 .282نورة البقرة/  (2)
مركرررز صررراحل كامرررد لالقتمررراد ا نرررالمي، ادللتقرررو العلمررري حرررول ادلةرررروعات المررراًنة وادلتونرررطة وادلتلاهيرررة المرررار،  (3)

 .2119أغسطس 
 .7الاريب ناصر : ممدر نابق، ص (4)
 .202ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (5)
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٧دو٧فذ ُح٠ر ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ن٬ف ا٩ٝ ؤ٥ؿجٕ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ج٠ٝح٬ٝر ٧جٝس٫ سس٠ص  ٫ٖ ٠أح  
 :(1رؤ٧٢جٍ جٝد٧٢ٛ الٴ٬٠ر ٜح٢ز ؤٟ س٬ٞٚؿ٬ر ٬٫٥٧نسفٛ ٤٬ٖ ظ٬٠َ 

 .َظـخ ٧س٬٠٢ر ج٧ٝؿجث 

 . جلسص٠حف جٯ٠أأ٧ج 

 .سػ٬ٚ٘ جٯفدأأحع 

٧ؤ١ ٢ظحع جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ سػ٬ٚ٘ ٥ـ٣ جٯ٥ؿجٕ ٧د٢ظحع ٧جيغ ٠٧ئصف ٫ٖ جٝل٧٘ 
ز ٠ح٬ٝر ج٠ٝح٬ٝر ٠٬ص  ُح٠ًٴ ؤلحل٬ًح ٫ٖ س٧جظؿ٥ح ج٠ٝئصف ٫ٖ جٯل٧ج٘ ج٠ٝوف٬ٖر دحُسدحف٥ح ٠ئللح

س٦ؿٕ ا٩ٝ سػ٬ٚ٘ ؤفدحع ا٩ٝ ظح٢خ جٝدِؿ جٝس٧٠٢٪ ٧جٳظس٠ح٫ُ ١٠ ؤظ  سػ٬ٚ٘ د٬ثأر ٠وأف٬ٖر   
الٴ٬٠ر  ٠٬٧ص  سػ٬ٚ٘ جٯفدحع ٠ػوٞر ٢ٝظحع جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠ ٫ٖ سػ٬ٚ٘ ج٦ٝؿ١٬ٖ جٯ١٬ٝ٧ ػ٬ش 
٢ظؿ ؤ١ ٠ٌِٟ جٯلك ٧جٝي٧جدً ٧ج٠ِٝح٬٬ف جِٝح٬٠ٝر جٝس٫ س٧يَ ٝسًأ٬٧ف جًٝٚحُأحز ج٠ٝح٬ٝأر    

فٙحدر ٦٬ُٞح سسٟ ٩ُٞ ؤلحك جٝو٬فٖر جٝس٬ٞٚؿ٬ر ؿ١٧ ؤ١ سإؾأـ ٖأ٫ جٳُسدأحف ؾو٧وأ٬حز     ٧جٝ
 جٝو٬فٖر جٱلٴ٬٠ر.

٫ٖ٧ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر س٧جظ٤ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جٜٝص٬ف ١٠ جٝو٧ِدحز ٫ٖ اًأحف  
 ظـخ ٧س٬٠٢ر ج٧ٝؿجثَ ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح :

د٢ٛ ٠فؾه ٤ٝ دإ١ ٠ِ٬أ    ٧ظ٧ؿ جٝسنف٬ِحز جٝٚح٬٢٧٢ر جٝس٫ س٢ه ٩ُٞ "ٳ ٬ظ٧ق ٯ٪ -1
٢٠ٗفؿًج ؤ٧ ٠نسفًٜح ٫ٖ سظحفذ جٝظ٠ٞر ؤ٧ جٝسظقثر ؤ٧ ٫ٖ جٳلس٬فجؿ ٧جٝسوأؿ٬ف ؤ٧ س٠ٞأٛ   
ج٠ِٝؿجز ٧ج٭ٳز ٧جلسثظحف٥ح ٧اُحؿذ سإظ٬ف٥ح ٬ٔٞٝف ؤ٧ اؿجفذ ٧س٠ٞٛ جٝنفٜحز ؤ٧ س٠ٞٛ 

 .(2رؤل٦ٟ جٝد٧٢ٛ ؤ٧ اؿجفذ جٱوؿجفجز جٯ٬ٝ٧ر ١٠ جٯل٦ٟ ٧جٝل٢ؿجز ٧س٦ِؿ سؾ٬ًس٦ح"

٥٧ـ٣ جٯ٠ُح  ج٧٢٠٠ُٝر ٙح٢٧٢ًح س٠ص  ظ٥٧ف ٠ُ  جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٝأ٬ك ٖأ٫ ٠وأف    
٧ػؿ٥ح د  ٫ٖ ظ٬٠َ جٝؿ٧  جٱلٴ٬٠ر  ٧اٳ ٬ٜٕ ١ٜ٠٬ ٦ٝح ؤ١ سلسؾؿٟ وأ٬ْ جٝس٬٧٠أ    
جٝؾحور د٦ح ١٠ ٠فجدػر ؤ٧ ٠نحفٜر ؤ٧ ٠يأحفدر ٥٧أ٧ ٠أح ٬ِ٬ُأ٘ ٬ٞ٠ُأر س٬٧٠أ        

                                                             

 .36زلمد نيان وأمحد عار  العسا  : ممدر نابق، صحسٌن  (1)
 88من قانون البلك ادلركزي ادلمري واجلهراز ادلمرر  واللقرد رقرو  61الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من ادلادة/  (2)

 حول العمليات احمل،ور علو البلوت مباشرهتا. 2113لسلة 
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٥٧ـ٣ ج٧٠ٝجؿ جٝٚح٬٢٧٢ر ٧٠ظ٧ؿذ ٖأ٫   ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠ٝؿ٨ سٞٛ جٝد٧٢ٛ
 .(1رؤٓٞخ ٧ٙج١٬٢ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝفٜق٬ر جِٝفد٬ر

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ سنف٬َ وحؿف ١٠ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٬ٗف٘ د١٬ ػلحدحز جٳلأسص٠حف   -2
٫٥٧ ١٠ ؤ٥ٟ ٢٧ٜ٠حز ج٧٠ٝجفؿ ٫ٖ ج٠ٝوحفٕ جٱلأٴ٬٠ر ٧دأ١٬ ج٧ٝؿجثأَ ٖػلأحدحز     

جٱلٴ٫٠ ؤ٪ ؤ٦٢ح ٬ٓف ٠ي٤٢٧٠ ٠أ١ ٙدأ    جٳلسص٠حف ٳ سِسدف جٝسقج٠ًح ٠ح٬ًٝح ٩ُٞ جٝد٢ٛ 
 .(2رج٠ٝوفٕ ٫ٖ ػحٝر جٝؾلحفذ اٳ ٫ٖ ػحٳز جٝسٚو٬ف ج٠ٝس٠ِؿ ؤ٧ ٠ؾحٝٗر نف٧ً جِٝٚؿ

يِٕ ج٫ُ٧ٝ ج٠ٝوفٕ جٱلٴ٫٠ ٝؿ٨ نف٬ػر ٜد٬فذ ١٠ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٪ ٧وأؿ٧ف   -3
حٖل٬ر ٖسح٨٧ فل٬٠ر دنف٬ُر ٠ِح٠ٴز جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٠٠ح ٬ِؿ جسظح٥ًح ٠يحؿًج ٬٠ٞٝقذ جٝس٢

 .(3رٝؿ٨ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٧جٝس٫ س٠ِ  ٧ًٖٚح ٧ٚٞٝجُؿ جٝنف٬ُر

سٚؿ٬ٟ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٯ٬ُ٧ر جؿؾحف٬ر ٬٧ًٞر جٯظ  ٧دِحثؿ صحدز ٠فسَٗ ٬ظـخ  -4
نف٬ػر ٜد٬فذ ١٠ ج٠ٝؿؾف١٬ جٝـ١٬ ٳ ٬ٞسٗس١٧ ا٩ٝ ٠ؿ٨ نف٬ُر ٥ـج جِٝحثؿ ٠أ١ ُؿ٠أ٤   

 ٝـٜف.جلس٢حؿًج ا٩ٝ جٝٗسح٨٧ جٝنف٬ُر لحٝٗر ج

٧ظ٧ؿ ٧٢ٙجز جؿؾحف ٠ؿ٠٧ُر ١٠ ٙد  جٝػ٠٧ٜر ؤ٧ ػ٬٠٧ٜر سس٠ص  ٫ٖ ن٦حؿجز جلأسص٠حف   -5
 سػ٩ٌ دصٚر ٜد٬فذ ١٠ ج٠ٝؿؾف١٬ ٖيًٴ ١ُ جفسٗحٍ ُحثؿ٥ح.

٠ػؿ٧ؿ٬ر جٳ٢سنحف جٝظٔفج٫ٖ ٝٞد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وأف جِٝفد٬أر ٠ٚحف٢أر     -6
٧وأ٧  اٝأ٩ ؤوأػحخ    د٠ص٬ٴس٦ح ١٠ جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧٥٧ ٠ح ٬أئؿ٪ اٝأ٩ ُأؿٟ جٝ   

ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٜـٝٛ ٬ٚٞ  ١٠ ا٠ٜح٬٢ر ج٠ٝسحدِر ٧جٱنفجٕ ُٞأ٩  
 .(4رسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ٙد  سٞٛ جٝد٧٢ٛ

٥ـج ٠٬ٖح ٬ؾه ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ س٧جظ٤ ٠ُ  جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٖأ٫ اًحف٥أح جٝٚأح٫٢٧٢    
١ و٬ٔر ؤ٧ ؤل٧ٞخ جٝس٬٧٠  ٧جٱظفجث٫ ؤ٠ح ٫ٖ ٠ح ٬ؾه ًف٘ ٧ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  ١ٜ٠٬ٖ ج٧ٚٝ  دإ

دح٠ٝنحفٜر ٧٥ فثر س٠ِ  جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر جِٝح٠ٞر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ١ٜٝ ٥ـج ج٠ِٝأ   
 ٧٬جظ٤ جٜٝص٬ف ١٠ ج٧ِ٠ٝٙحز ٬٧إس٫ ٫ٖ ٠ٚؿ٠س٦ح :

                                                             

 .232ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (1)
 .230ضياء اللاروز : ممدر نابق، ص (2)
 .272حسٌن زلمد نعان وأمحد عار  العسا  : ممدر نابق، ص (3)
 .05/7/2106مقابلة مع السيدة نيفٌن لطفي  (4)
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جفسٗحٍ ٠ؾحًف ٬ٞ٠ُحز جٝس٬٧٠  دح٠ٝنحفٜر ػ٬ش ٬لسٔ  دِى ٠ِٝٴء ٢و٧ه ُٚأ٧ؿ   -1
ٗحء جٝفدغ جٝػ٫ٚ٬ٚ جٝـ٪ سػٚأ٘ ٠أ١ ٬ٞ٠ُأر    ج٠ٝنحفٜر ٝوحٝػ٦ٟ ٧دل٧ء ٬٢ر ٧ـٝٛ دبؾ

ج٠ٝنحفٜر ٧دحٝسح٫ٝ ٬سِفى ٝد٢ٛ ٧ؤ٧٠ج  ج٧٠ٝؿ١٬ُ ٠ٝؾحًف ُح٬ٝر ٧سػ٦ٝ٧ح ا٩ٝ ؿ٬أ١٧  
  ٧ٙؿ ٬ٞظإ ج٬٠ِٝأ   (1ر٠لسػٚر ٩ُٞ ٥ئٳء ج٠ِٝٴء ٬وِخ جلس٬فجؿ٥ح دحًٝف٘ جٝٚح٬٢٧٢ر

جٝد٢ٛ ٖأ٫  ا٩ٝ ج٠٠ٝحًٞر ٫ٖ ج٧ٖٝحء د٠لسػٚحز جٝد٢ٛ ٠٠ح ٬سفسخ ٩ُٞ ٥ـج جٝسوفٕ ؤؾف 
جٝػو٧  ٩ُٞ ٠لسػٚحس٤ ١٠ ٥ـ٣ ج٬ٞ٠ِٝحز ٳُسٚحؿ ج٬٠ِٝ  دإ١ جٝد٢ٛ جٱلٴ٫٠ ٬سلأح٥   
٠َ ج٬٠ِٝ  ج٠ٝس٬ٔف ٧ٳ ٬فسخ جٝسقج٠حز لف٬ِر ٠٧ف٥ٚر ٤٬ُٞ ٫ٖ ػح  سإؾف٣ دلؿجؿ سٞٛ 

 ج٠ٝلسػٚحز.

و٧ِدر ٠سحدِر ٬ٞ٠ُحز ج٠ٝنحفٜر ٧جٝس٫ سػسحض ا٩ٝ ٧ٜجؿف ٬٢ٖر ٠ئ٥ٞأر ٠ٝسحدِأر اؿجفذ    -2
 .(2ر٣ ج٬ٞ٠ِٝحز ٧ٟٝ سسٟ ٫ٖ ٠ظحٳز ٠سؾوور ٠٧سِؿؿذ جٯ٢نًر جٳٙسوحؿ٬ر٠ص  ٥ـ

سٗي٬  ٠ٌِٟ ج٠ِٝٴء ٫ٖ ٠وف رؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر( وأ٬ٔر     -3
ج٠ٝفجدػر ٫ٖ سِح٦ٞ٠ٟ ٠َ جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٯلدحخ ٦٢٠ح ؤ١ جٝسِح٠  دو٬ٔر ج٠ٝفجدػأر  

ؿ ٠نأحفٛ ٠ِأ٤ ٖأ٫ س٬٧٠أ      ٬س٬غ ٬٠ِٞٝ  ػف٬ر جٝسوفٕ ؿ١٧ ٧٬ٙؿ سس٠ص  ٫ٖ ٧ظ٧
ج٠ٝنف٧ٍ ٧اؿجفس٤ ٠ٜح ٬س٬غ ٤ٝ جٳػسٗحٌ دلف٬ر ٬ٞ٠ُحس٤ جٝسظحف٬ر ٧جٝسأ٫ ٙأؿ ٬ؾنأ٩    
سلفد٦ح ١٠ ؾٴ  ج٢ل٬حد٬ر ج٠ِٝ  ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز د٤٢٬ ١٬٧ جٝد٢ٛ ٖأ٫ ػحٝأر ٠ُأ  ٠ِأ٤     

 .(3ردو٬ٔر ج٠ٝنحفٜر

   ٛ  ١٠٧ جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ٞر ٬و٬ْ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ سٞٛ ٩ُٞ جٯفجيأ٫ ج٠ٝوأف٬ر جٝد٢أ
جٝل٧ِؿ٪ ٧جٝـ٪ ٙحٟ دس٬ٙ٧َ ُٚؿ جسٗح٘ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر    –ج٠ٝوف٪ 

٧ٚ٬ٟ ١٠ ؾٴ٤ٝ جٝد٢ٛ دس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لً ٧ٖأ٘ جٝأ٢ٌٟ جٝؾحوأر    
٠نف٧ٍ ١٠ ج٠ٝنحف٬َ جٝظؿ٬ؿذ د٠ؾسٕٞ جٯ٢نًر  200دحٝو٢ؿ٧٘ ٧ٙحٟ دس٬٧٠  ؤٜصف ١٠ 

٠ح ٬ػٚ٘ ٠فؿ٧ؿًج ا٬ظحد٬ًح ٫ٖ ٠٢أ٧ ٧سًأ٬٧ف   ل٧جء ٜح٢ز سظحف٬ر ؤٟ و٢ح٬ُر ؤٟ ؾؿ٬٠ر ٠
٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٠٠ح ٬فَٖ ٠لس٨٧ ؿؾ  ًدٚر ُف٬ير ١٠ ج٠ٝظس٠أَ ج٠ٝوأف٪   

ل٧٢جز ٧دٗسأفجز لأ٠حع ٢٠حلأدر     ٧5دحٝسح٫ٝ ٠ٜحٖػر جٝدًحٝر ٧سو  ٠ؿذ جٝس٬٧٠  ا٩ٝ 
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٧د٠ِؿٳز ُحثؿ ٠ؾٗير ٧ًٖٚح ًٝد٬ِر ج٠ٝنف٧ٍ ٧ٜـٝٛ ج٠ٝلح٠٥ر دس٬٧٠  ٬ٞ٠ُر نأفجء  
 .(1رؿجز جٝل٬٢ٜر د٢ٌحٟ جٯظحقذ ج٢٠ٝس٬٦ر دحٝس٬ٞ٠ٛج٧ٝػ

٥ـج ا٩ٝ ظح٢خ جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝئللحز ج٠ٝوف٬ٖر ـجز جًٝحدَ جٱلٴ٫٠ جِٝح٠ٞأر ُٞأ٩   
 ٧د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ٬ٓ٧ف٥ح. (ABG)جٯفجي٫ ج٠ٝوف٬ر ٠ص  ٠ظ٧٠ُر جٝدفٜر ج٠ٝوف٬ٖر 

١   جتسبــ١ بٓــو فٝصــٌ اإلضــالَٞ   يٜٛــٌ املػــسٚعات ايصــػة٠ ٚاملتٛضــط  

 مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ :

١٠ ٙد  جٯ٬٠ف ٠ػ٠أؿ دأ١    ٦ٌ1974فز ٖٜفذ ا٢نحء د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ٫ٖ ُحٟ 
صأٟ سأٟ سِأؿ٬      1977ٝل٢ر  ٬ٖ48و  آ  ل٧ِؿ ٧سإلك جٝد٢ٛ د٧٠ظخ جٝٚح١٧٢ جٝؾحه فٟٙ 

 1996ٝلأ٢ر   ٠ِ٬٧97  ػح٬ًٝح د٧٠ظخ جٝٚأح١٧٢ فٙأٟ    1981ٝل٢ر  142جٱ٢نحء دٚح١٧٢ فٟٙ 
٬و  جٱلٴ٫٠ ٝؿ٨ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٜد٢ٛ سظحف٪ ٠ِ٬  ٬٧ؾيَ ٯػٜحٟ ٧لظ  د٢ٛ ٖ

٬٧نأفٕ ُٞأ٩    2003ِٝحٟ  88ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٧جٝظ٦حق ج٠ِٝفٕ ٧ج٢ٝٚؿ فٟٙ 
٤ٞ٠ُ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٬٧ٞسقٟ د٢ٛ ٬ٖو  دسًد٬٘ ٜحٖأر س٠٬ِٞحسأ٤ ٧سٚأؿ٬ٟ جٝسٚأحف٬ف     

فٙحدر ٩ُٞ جٝد٧٢ٛ ٬ٙ٧حٟ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ دأحٝسٗس٬م جٝأؿ٧ف٪   جٝن٦ف٬ر ج٧ًٞ٠ٝدر ٝٲؿجفذ جِٝح٠ر ٝٞ
 .(2ر٩ُٞ ؤ٠ُح  جٝد٢ٛ ٧جُس٠حؿ ٧ٙجث٤٠ ج٠ٝح٬ٝر

٬٧ؾيَ جٝد٢ٛ ١٠ ظ٦ر ؤؾف٨ ا٩ٝ فٙحدر ج٬٦ٝثر جٝنف٬ُر جٝس٫ سسأ٩ٝ٧ ٜحٖأر جِٝٚأ٧ؿ    
٧ج٠ِٝح٠ٴز ٠٧فجظِس٦ح ٧سؿ٦ٚ٬ٙح ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٝسًد٬ٚ٬ر ٠ِ٬٧  ٠فجٙدأ١٧ ٠٧أؿ١٧ٚٙ ؾأحفظ١٧٬    

٧سؿ٬ٙ٘ ػلحدحز جٝد٢ٛ ١٠ ج٢ٝحػ٬ر ج٠ٝػحلد٬ر ٧سؾيَ ظ٬٠َ ؤ٠ُحٝأ٤ ٝلأًٞر ج٬٦ٝثأر     ٠ٝفجٙدر
 جٝنف٬ُر ج٠ٝـٜفذ ٝٞسإٜؿ دإ١ ٥ـ٣ جٯ٠ُح  ٳ سسِحفى ٠َ ؤػٜحٟ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر.

ٚبٓو فٝصٌ اإلضالَٞ عطًٛا  
(3ر
: 

 .جسػحؿ د٧٢ٛ ٠وف 

 .٬٥ثر ج٠ٝػحلدر ٧ج٠ٝفجظِر ٠ٞٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر ٧جٱلٴ٬٠ر 

 ٞك جِٝحٟ ٝٞد٢أ٧ٛ ٧ج٠ٝئللأحز ج٠ٝح٬ٝر جٱلٴ٬٠ر.ج٠ٝظ 
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 .٠ظٞك جٝؾؿ٠أحز ج٠ٝح٬ٝأر جٱلٴ٬٠أأر ٫ٖ ٠ح٬ٝق٬أح 

٧سس١٧ٜ جٝظ٬ِ٠ر جِٝح٠ر ٝٞد٢ٛ ١٠ ظ٬٠َ ج٠ٝلح١٬٠٥ ٬٧فؤلأ٦ٟ فثأ٬ك ٠ظٞأك جٱؿجفذ    
ن٦ف جٯ٩ٝ٧ دِؿ ٦٢ح٬ر جٝل٢ر ج٠ٝح٬ٝر جٝلأحدٚر ٧س٢ِٚأؿ جٝظٞلأر دنأفً      ٧13سِٚؿ ظٞلحس٦ح ٜ  

١٠ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝس٠ص  دح٠ٝلح١٬٠٥ ٫ٖ ػح  ١٧ٜ جٝظٞلأر جُس٬حؿ٬أر ٧دنأفً     %51ػي٧ف 
% ١٠ فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝس٠ص  دح٠ٝلح١٬٠٥ ٫ٖ ػح  ١٧ٜ جٝظٞلر جلسص٢حث٬ر ٬٧أإس٫ ٖأ٫   75ػي٧ف 

 ٠ٚؿ٠ر ج٠ٝلح١٬٠٥ ٫ٖ د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ٠ح ٫ٞ٬ :
  ٬٥15135ثر جٯ٧ٙحٕ ج٠ٝوف٬ر د٢لدر.% 

  ٠9133وفٕ جٝدػف١٬ جٝنح٠  د٢لدر%. 

  9113ؿجف ج٠ٝح  جٱلأٴ٠أ٫ د٢لدر.% 

  91025ؿجف ج٠ٝح  جٱلٴ٫٠ ٝٞؾؿ٠حز جٱؿجف٬ر ج٠ٝػؿ٧ؿذ د٢لدر.% 

  5175جٯ٬٠ف ٠ػ٠ؿ د١ ٬ٖو  آ  لِأ٧ؿ ٧ؤؾ٧سأأ٤ د٢لدر.% 

  3125ظأأ٬فلأ٫ د٢لدر  –٠وفٕ ٬ٖوأ  جٱلٴ٠أ٫.% 

س٤  ٧ٜـٝٛ دِى جٝنفٜحز ٧جٯنؾحه ٠٬ص١٧ٞ ج٠ٝسد٫ٚ ١٠ جٯل٦ٟ ٧ٜ  ػلخ ٠لأح٠٥ 
ُيأ٧ًج   ٬٧14سفؤك ٠ظٞك اؿجفذ جٝد٢ٛ جٯ٬٠ف ٠ػ٠ؿ د١ ٬ٖو  آ  ل٧ِؿ ٬٧يٟ ا٩ٝ ظح٢أخ  

س٦ٟ ٧س٢سؾخ ٥أـ٣ جٝظ٬ِ٠أر   ح٧ٚ٬٧ٟ ج٠ٝظٞك ٬س١٬ِ ج٠ٝؿ٬ف١٬ ٧٧يَ ج٧ٞٝجثغ ج٠ٌ٢٠ٝر ٳؾسوحو
 .(1رل٧٢جز 3جِٝح٠ر ٝٞد٢ٛ ٜ  
 أٖداف ايبٓو :

سػ٬ًٚٚح ٢٠ٞٝحَٖ جٝسأ٫   ٦٬ؿٕ ٠ُ  جٝد٢ٛ ا٩ٝ ق٬حؿذ ؤ٢نًر جٝو٬فٖر جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ ٠وف
 ٠ً٬َ ا٦٬ٝح ٜحٖر جٯًفجٕ ـجز جِٝٴٙر ٫ٖ اًحف جٳٝسقجٟ دإػٜحٟ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر جٝٗفجء.

جتسب١ ايبٓو   إطاز دعِ املػسٚعات ايصػة٠ ٚاملتٛضط١   مجٗٛز١ٜ َصس 

 ايعسب١ٝ :

ظأحء  ٬ِسدف د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ د٢ًٜح نِد٬ًح ١٠ ٢٠ًٞ٘ ؤ٤٢ ٬ؾحًخ ؤحف ج٠ِٝأٴء ٧  
سإل٬ل٤ سٞد٬ر ٝػحظر سٞٛ جٝٗثر دحٝسػؿ٬ؿ ايحٖر ا٩ٝ جٙسأفج١ جٝدِأؿ جٳظس٠أح٫ُ ٠ِٝٞأ٤ دحٝدِأؿ      
جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ جلسص٠حف جٯ٧٠ج  ٧س٬ٖ٧ف جٝؿُٟ جٝٴقٟ ٜٝحٖر ًٙحُحز ج٢ٝنحً جٳٙسوأحؿ٪ ٠أ١   

٬٠ر ؾٴ  جٳ٥س٠حٟ دؿُٟ ؤحف ج٠ٝلسص٠ف١٬ ٧جٝػف١٬٬ٖ جٝـ١٬ ٝؿ٦٬ٟ جٝؾدفذ ج٬٢ٗٝر ٧جٱؿجفذ جٝس٬ٌ٢
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٧ج٥س٠ح٤٠ دؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  س٦ٞ٬٧٠ح ١٠ ؤظأ  سأ٬ٖ٧ف ٖأفه    
ج٠ِٝ  ٧دحُسدحف ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ػحٖقًج ٝٞسن٬ٔ  جٝأـجس٫ ٧ج٠ِٝأ  جٝؾأحه ٧ج٢ؾٗأحى     
جٝسٜح٬ٕٝ جٝفؤل٠ح٬ٝر جٝٴق٠ر ٝدؿء ٥ـ٣ جٯ٢نًر ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ سػل١٬ جٱ٢سحظ٬ر ٧س٬ٝ٧ؿ ٧ق٬أحؿذ  

ح س٠ص٤ٞ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؤ٬٠٥ر دحٝٔر ٫ٖ جٳٙسوحؿ ج٠ٝوأف٪    ٠ٝ٧(1رجٝؿؾ 
ٖٚؿ ػفه جٝد٢ٛ ٩ُٞ ؿُٟ ٧ظ٧ؿ د٧فور سؾسه د٠ِ  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   
ؿجؾ  د٧فوس٫ جٝٚح٥فذ ٧جٱل٢ٜؿف٬ر ؤًٞ٘ ٦٬ُٞح رد٧فور ج٬٢ٝ ( سس٧جٖ٘ ٧جًٝد٬ِأر جٝؾحوأر   

 .(2رٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز
ٚؿ ؤ٢نت جٝد٢ٛ اؿجفذ سػأز ٢ُأ٧ج١ راؿجفذ جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ     ٫ٖ٧ ٥ـج جٱًحف ٖ

سٜأ١٧ ٠لأث٧ٝر ُأ١ ٬ٞ٠ُأحز س٬٧٠أ        1989ؿ٬لأ٠دف   ٫ٖ28  ٧27جٝػف٬ٖر( دٚفجف فٟٙ 
ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر صٟ ُٚؿ جٝد٢ٛ دف٧س٧ٜ٧ًٳ ٝٞسِأح١٧ ٠أَ جٳسػأحؿ جٱ٢سأحظ٫     

١ ٧جٝظ٬ِ٠حز جٱ٢سحظ٬ر ٩ُٞ دؾو٧ه سِح١٧ جٝد٢ٛ ٠َ جٝػف٬٬ٖ 1990ج٠ٝفٜق٪ ٧ـٝٛ ٫ٖ ُحٟ 
ؤٕٝ ظ٬٢أ٤ اـج ٜأح١ ج٠ٝنأف٧ٍ     50ؤ١ ٧ٚ٬ٟ جٝد٢ٛ دس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف دػؿ ؤٙو٩ ٬دْٞ 

ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٫ٖ ػح  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧جٝظ٬ِ٠حز جٝسِح٬٢٧ر ٬٧ٜأ١٧   200ػف٬ًٖح ٧دأ 
 .(3رجٝس٬٧٠  ٧ًٖٚح ٝو٬ٔر ج٠ٝفجدػر ٜحٯ٠ف دحٝنفجء

٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ دإ٦٢ح "ج٠ٝنف٧ُحز جٝسأ٫ ٳ ٬ٚأ    ٬٧ِفٕ د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ج
٠ٴ١٬٬ ظ٬٢أ٤ ٧ؤ١ سػٚأ٘ ٠د٬ِأحز     5ؤٕٝ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ  250فؤك ٠ح٦ٝح ١ُ 

 .(4ر١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ 20ل٬٧٢ر ٳ سٚ  ١ُ ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧ٳ سق٬ؿ ١ُ 
٫ٖ٧ اًحف دف٢ح٠ط جٝؿُٟ ٥ـج ٖٚؿ اوؿجف ٙفجف فث٬ك ٠ظٞأك اؿجفذ جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪    

دنإ١ سنظ٬َ جٝد٧٢ٛ ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   ٫ٖ16/12/2008  2408ف٪ ج٠ٝفٟٙ ج٠ٝو
 :(5ر٧ج٠ٝس٧لًر ٧جٝـ٪ ٢٠غ جٝد٧٢ٛ ُؿذ ػ٧جٖق ٝسنظ٦ِ٬ح ٩ُٞ س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٦٢٠٧ح
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  اُٗحء جٝد٧٢ٛ جٝس٫ س٢٠غ ٙف٧ي٦ح ٧سل٬٦ٴز جثس٠ح٬٢ر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر
% ٧ـٝٛ ٫ٖ ػؿ٧ؿ ٠ح ٬سٟ ٢٠ػأ٤ ٦٢٠أح جُسدأحفًج ٠أ١     ١٠14 ٢لدر جٳػس٬ح٫ً جٝدحٝٔر 

1/1/2009. 

   ا٢نحء ٧ػؿذ ٠سؾوور دح٦ِ٠ٝؿ ج٠ٝوف٫ٖ ج٠ٝوف٪ ٝؾؿ٠ر جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٠ظحٳز اُأؿجؿ
جٝؿفجلحز ٧ج٧ٜٝجؿف جٝدنف٬ر ٬٢ًٖح ٧س٧ٝ٧٢ٜظ٬حز ١٠ ؤظ  ا٢نحء ؤ٧فج٘ ٠سؾووأر ٖأ٫   

٠ٝس٧لأًر ٖأ٫   س٬٧٠  ٧سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ٝٞنفٜحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج
 ٠وف.

      سإ٬٥  جٝنفٜحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر جٝٚحث٠ر ٝٞػوأ٧  ُٞأ٩ جٝس٬٧٠أ
 ٧جٝؾؿ٠حز ج٠ٝوف٬ٖر ١٠ جٝد٧٢ٛ ١٠ ؾٴ  جٝس٢ل٬٘ ٠َ جٝظ٦حز ج٬٢ِ٠ٝر.

٧ٙحٟ جٝد٢ٛ دحسؾحـ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٱظفجءجز ٧جٝؾ٧ًجز جٝس٫ ؤصفز دنٜ  ٜد٬ف ٖأ٫ ؿُأٟ   
 ٧ج٠ٝس٧لًر ٦٢٠ح :٠ل٬فس٤ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ 

  ٟ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ دوٗر ٠دؿث٬أر   30فوؿ جٝد٢ٛ ظقء ١٠ ٧جفؿ٣ ٬ٚؿف د٠دْٞ  ٫ٖ1989 ُح
% 10ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧سٟ سػؿ٬ؿ جٝؿِٖر ج٠ٝٚؿ٠ر ٝس١٧ٜ د٢لدر 

 % ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝدف50.٨-٫ٖ25 ػحٝر س٬٧٠  ٠لسٞق٠حز جٱ٢سحض دؿًٳ ١٠ 

  ١٠ ٠ص٤ٞ٬ 2 -% 1جٝسؿف٬ظ٫ جٝل٧٢٪ د٢لدر سسفج٧ع د١٬ ج٬ٚٝحٟ دسؾ٬ٗى ٠ِؿ  جِٝحثؿ %
 ؤن٦ف ل٠حع. 3ن٦فًج ٦٢٠ح  ٫ٖ15 جٯ٢نًر جٯؾف٨ ٧سػؿ٬ؿ ٠ؿذ جٝلؿجؿ دأ 

  ٧سؾ٬ٗى ٠ِؿ  جِٝحثأؿ  ٫ٖ٧15 ػحٝر س٬٧٠  ج٭ٳز ٧ج٠ِٝؿجز ٖس١٧ٜ جٝؿِٖر ج٠ٝٚؿ٠ر %
لؿجؿ ٝس١٧ٜ % ١ُ ٠ص٤ٞ٬ ٫ٖ جٯ٢نًر جٯؾف٨ ٧سػؿ٬ؿ ٠ؿذ ج1ٝجٝسؿف٬ظ٫ جٝل٧٢٪ د٢لدر 

 ن٧٦ف ل٠حع. 6ن٦فًج ٦٢٠ح  36

   س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  جٳسٗح٘ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ػ٬أش
١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٬لسؾؿ٦٠ح جٝد٢أٛ   5ٙحٟ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر دس٬ٖ٧ف ٠دْٞ 

٫ ٫ٖ س٬ٖ٧ف جٝس٬٧٠  ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر دنفً جٱٙفجى ج٧٠ِ٠ٝ  د٤ ٖأ 
. ٢٧س٬ظر ٳسلحٍ ؿجثفذ ؤ٠ُح  جٝد٢أٛ  (1ر%7جٝو٢ؿ٧٘ ٩ُٞ ؤ١ س١٧ٜ جٝٗحثؿذ ٳ سسظح٧ق 

٫ٖ ؿُٟ ٥ـج جًٝٚحٍ دنٜ  ٜد٬ف ٖح٘ ٜ  جٝس٧ِٙحز ٖٚؿ سٟ ٠يح٤ُٗ ج٠ٝدْٞ ج٠ٝٚأؿف ٖأ٫   
ا٩ٝ ػ٫ٝ٧  2014جٝدؿج٬ر ُؿذ ٠فجز ا٩ٝ ؤ١ ٧و  جٝس٬٧٠  جٝسفج٫٠ٜ ؾٴ  جٝٗسفذ ٝٔح٬ر 
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٢لدر جٳفسدحً جٝل٧٢٪ ٦ٝـ٣ ج٬ٞ٠ِٝأحز دح٢ٝلأدر اٝأ٩    ٬ٞ٠حف ظ٤٬٢ ٠وف٪  ٧٧وٞز  2
ل٧٢جز جٯؾ٬فذ ٫ٖ ٜحٖر جٝٗف٧ٍ اٝأ٩ ٢لأدر سسأفج٧ع     ٬ٞ٠ُ3حز جٝس٬ٌ٧ٕ ؾٴ  جٝأ 

 .(1ر% ١٠ ظ٠ٞر س٬ٌ٧ٗحس٦ح50-60

  جسلِز ؿجثفذ جٯ٢نًر جٝس٫ سًف٘ جٝد٢ٛ ا٩ٝ س٦ٞ٬٧٠ح ٖٚؿ ٜح١ جٝؿُٟ ج٠ٝٚؿٟ ٠ٞٝنف٧ُحز
 ٠نف٧ًُح(. 20560ظ٤٬٢ ٠وف٪ ٧دِؿؿ  38410001000ـجز جًٝحدَ جٝؾؿ٫٠ د٠٬ٚر ر

 ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢ ٠وأف٪ ٧د٧جٙأَ    357ج٠ٝنف٧ُحز جٝسظحف٬ر ٖٚؿ ٧و  ػظٟ جٝؿُٟ ا٩ٝ ر
 نف٧ًُح سظحف٬ًح و٬ٔفًج(. 12750

   ٟج٠ٝنف٧ُحز جٝؾحور دحٝسو٬٢َ جٝقفج٫ُ ج٠ٝؾسٞٗر رـجز جًٝحدَ جٝقفج٫ُ( ٧و  ػظأ
 –٧ٖجٜأ٤   –٧سس٠ص  ٫ٖ رٓأٴ   ٠نف٧ًُح  ١٧٬ٞ٠8213 ظ٤٬٢ ٧د٧جَٙ  172جٝؿُٟ ا٩ٝ ر

 .(2رؤُٴٕ(( –ٝػ٧ٟ 

    ُٟج٠ٝنف٧ُحز جٝس٫ جًٝحدَ جٝو٢ح٫ُ ٧جٝؾحور دحٝسو٬٢َ جٝقفج٫ُ ٧و  ػظأٟ جٝأؿ
 –ؤٝدأح١   –٠نف٧ٍ ٧سس٠ص  ٫ٖ رػ٬٧ٞحز  3400ظ٤٬٢ ٠وف٪( ٧د٧جَٙ  18236000ر

 ٠ؾد٧قجز ٬ٓ٧ف٥ح(.

 ٠وف٪( ٧د٧جٙأَ  ١٧٬ٞ٠ ظ٤٬٢  ٠353نف٧ُحز جٝلظحؿ ٧ج٠ٝٴدك جٝظح٥قذ ػظٟ جٝؿُٟ ر
 .(3ر٠نف٧ًُح 34315

 ١٧٬ٞ٠5390 ظ٤٬٢ ٠وأف٪( د٧جٙأَ    ٠184نف٧ُحز جٯؾنحخ ٧جٯصحش ػظٟ جٝؿُٟ ر 
 ٠نف٧ًُح.

 ١٧٬ٞ٠ ظ٬٢أ٤ ٠وأف٪    ٠452نف٧ُحز جٝو٢حُحز ج٢٠ٝق٬ٝر ٧ج٦ٜٝفدحث٬ر ػظٟ جٝؿُٟ ر
٬ٞ٠أحف ظ٬٢أ٤ ٧ِٝأؿؿ     ٠2نف٧ًُح( ٧دـٝٛ ١٧ٜ٬ اظ٠ح٫ٝ جٝؿُٟ سظح٧ق  18062د٧جَٙ 

 ( ؤٕٝ ٠نف٧ٍ.103000٘ ر٠نحف٬َ ٧ٗ٬

 ٖفور ٠ُ .356750ٖفه ج٠ِٝ  ج٠ٝسحػر ١٠ ؾٴ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز دْٞ ر ) 

                                                             

يمررد ا نررالمي ادلمررري   صويررد ادلةررروعات ادلتونررطة والمرراًنة وادلتلاهيررة المررار ادللتقررو العلمرري حررول دور بلرك ف (1)
ادلةررروعات المرراًنة وادلتونررطة ادلتلاهيررة المررار، مركررز صرراحل كامررد لالقتمرراد ا نررالمي ووزارة الدولررة والتعاونيررات 

 .2119، جامعة اتزهر، 2119اتندونسية، القاهرة، أغسطس 
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 املػهالت اي   ٛاد٘ عًُ٘ :
٧ٝٚؿ ٧جظ٤ د٢ٛ ٢حوف جٱلٴ٫٠ ؾٴ  ٥ـ٣ جٝسظفدر جِٝؿ٬ؿ ٠أ١ ج٠ٝنأٜٴز ٠٬ٜأ١ ؤ١    

 :(1ر٢ٚل٦٠ح د١٬ ٠نٜٴز ؿجؾ٬ٞر ٧ؤؾف٨ ؾحفظ٬ر ٠ٜ٧ح ٫ٞ٬
 املػهالت ايداخ١ًٝ :-1

 .ُؿٟ س٧جٖف جٝؾدفذ ٝؿ٨ ج٠ٝلسٗأ٬ؿ١٬ 

 .ٙو٧ف ٫ٖ ٬ٞ٠ُحز جٱؿجفذ ٧جٯ٠ٌ٢ر 

 .سوأ٧ف جٝظ٦أأأ٧ؿ جٝسل٬ٚ٬٧أأر 

 .يِٕ ج٠ٝلح٠٥أر جٝـجس٬أر ٠ِٞٝٴء 

 .ُؿٟ س٧ٖف جٝس٢حلخ جٝي٠ح٢حز ج٠ٝٚؿ٠ر ٠ٚحد  جٝس٬٧٠  ج٧٢٠٠ٝع 

 .سؿ٢أ٫ جٯؿجء جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ِٝٞأؿ٬ؿ ٠أ١ سأأٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز 

 س٢حٖل٬ر ؤ٧ ٧٢جػ٫ ٧ٙذ سلس٬ًَ ٠أ١ ؾٴ٦ٝأح سٞأٛ ج٠ٝنأفُحز      ُؿٟ ج٠سٴٛ ٬٠٠قجز
 ٧٠جظ٦ر سؿج٬ُحز جٯق٠ر جِٝح٬٠ٝر.

املػهالت اخلازد١ٝ فٗٞ-2
(2ر
: 

     يِٕ جٝٚؿفذ جٝسل٬ٚ٬٧ر ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ُؿٟ جلسًحُس٦ح اُأؿجؿ ؿفجلأر ظأؿ٨٧
سل٬ٚ٬٧ر سفج٫ُ فٓدحز ج٠ِٝٴء ٧جػس٬حظحس٦ٟ ٧جسؾحـ جٝٚفجفجز ج٢٠ٝحلدر دنأإ١ ٠ف٢٧أر   

 جٯلِحف ٧ٖ٘ جسظح٥حز جِٝفى ٧جًٝٞخ.

   ُؿٟ س٬ٖ٧ف ٬٠٠قجز سؿُٟ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز دح٠ٝٚحف٢ر دح٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ؾحور ٖأ٫
 ٠ظحٳز ج٦ٜٝفدحء ٧ج٬٠ٝح٣ ٧جٝظ٠حفٛ.

      ٟو٧ِدر ػو٧  ٥ـ٣ ج٠ٝنف٧ُحز ٩ُٞ ج٧ِٚٝؿ ٧ج٢٠ٝحٙوأحز جٝسأ٫ سًفػ٦أح ٠ٌِأ
 جٝظ٦حز دحٝظ٧٦٠ف٬ر.

 .ُؿٟ س٧ٖف جٝس٬٧٠  جٜٝح٫ٖ 

 ر جٜٝد٬فذ ١٠ ٙد  ج٠ٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ـجز جًٝحدَ جٝو٢ح٫ُ ج٠ٝسٚؿٟ ٢لد٬ًح.ج٢٠ٝحٖل 

                                                             

 .6بلك فيمد ا نالمي : ادللتقو العلمي دلركز صاحل كامد، ممدر نابق، ص (1)
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٫ٖ٧ ٧٠جظ٦ر ٥ـج جٜٟٝ جٜٝد٬ف ١٠ ج٠ٝنحٜ  ٧ج٧ِ٠ٝٙحز ٖٚؿ ًفع د٢ٛ ٬ٖو  جٱلأٴ٫٠  
٠ظ٧٠ُر ١٠ جٱظفجءجز جٝس٫ سلحُؿ ٩ُٞ س٬٧ًف ٧سؿ٬ُٟ ؤلك ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  ٧جٱ٢سأحض ٝأؿ٨   

 :(1رف ٦٢٠٧حج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠و
  جٝسِحٙؿ ٠َ نفٜحز ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ج٠ٝوف٫ٖ دٔفى ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١

 ج٧٢٠٠ٝع ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧٠ٝجظ٦ر ٠نٜٞر ُؿٟ س٧جٖف جٝي٠ح٢حز.

   س٬٧ًف ؤ٠ُ  ٧جؾسوحوحز ج٧ٝػؿذ ج٠ٝفٜق٬ر ج٠ٝؾسور دؿفجلر سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٠أ١
 جلحز جٝظؿ٨٧ ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز.ؾٴ  اُؿجؿ جٝؿفجلحز ٧ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ اُؿجؿ ٧س٬٬ٟٚ ؿف

 .َاٙح٠ر ٧فُح٬ر ج٠ِٝحفى ج٠ٝسؾوور ٧جٝؿ٧ف٬ر ِٝفى ٢٠سظحز سٞٛ ج٠ٝنحف٬ 

 .ا٢نحء ٠فٜق ٝٞسؿف٬خ ج٫٢٦٠ٝ سحدَ ٝو٢ؿ٧٘ جٝقٜحذ دحٝد٢ٛ ٧س٬ِٗ  ؿ٧ف٣ 

   ٕجٝس٬٧٢َ ٫ٖ ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٝنف٬ُر دحلسؾؿجٟ و٬ٔس٫ ج٠ٝيحفدر ٧ج٠ٝنحفٜر دؾأٴ
 ى د٧٢ؿ ٠وف٧ٖحز جٝسن٬ٔ .ج٠ٝفجدػر ١٠ ؤظ  س٬٧٠  دِ

      جٝسِح١٧ ٠َ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٫ٖ ٠ظأح  س٬٧٠أ  ٧سًأ٬٧ف ج٠ٝنأف٧ُحز
 جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ١٠ ؾٴ  ٖف٧ٍ جٝد٧٢ٛ ٝسل٬٧٘ ٙف٧ى جٝو٢ؿ٧٘.

 .ج٠ٝنحفٜر ٫ٖ سإل٬ك نفٜر ؾحور ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف 

 ٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٧ؤ١ جٝٗأفه    اُؿجؿ ٠٢حـض ١٠ ؿفجلحز جٝظؿ٨٧ ٠ٞٝنف
 جٝظ٬ؿذ ٢ٞٝظحع.

      سنظ٬َ جٝنفٜحز جٝؿج٠ُر ٯ٢نًر سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٦٢٠٧أح نأفٜحز جٝسأإظ٬ف جٝس٠أ٫ٞ٬٧
 ٧جٳلسِٴٟ جٳثس٠ح٫٢.

 .٠لحُؿذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ س٬ٖ٧٘ ؤ٧يح٦ُح ٠َ جٝد٬ثر 

    ء ٖأ٫  ج٠ِٝ  ٩ُٞ سػ٬ٚ٘ سٜح٠  ٠٬ٖح د١٬ ؤوػحخ سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز ٧ٜدأحف ج٠ِٝأٴ
 جٝنفٜحز جٜٝدف٨ ج٠ٝوف٬ر.

       ج٠ٝلح٠٥ر ٫ٖ س٬ِٗ  ؿ٧ف فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝؾحًف دحُسدحف٣ نأٜ  ٠أ١ ؤنأٜح  س٬٧٠أ
 ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر.

   جٝس٢ل٬٘ ٠َ جٝظ٦حز ج٠ٝؾسور ٱٙح٠ر ؿ٧فجز س٬٧ًف٬ر ٯوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ج٠ٝس٧لأًر
 ٧جٝو٬ٔفذ.
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 الخاتمـــــة
 أٚاًل : االضتٓتادات.

 ايتٛصٝـــات. ثاًْٝا :

دِؿ ؤ١ جلسِفي٢ح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر جٯ٬٠٥ر جٝدحٝٔر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ 
ظ٧٦٠ف٬ر جِٝفج٘ ٧ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٠ف٧فًج دحٯ٬٠٥ر جٝؿ٬ٝ٧ر ٝسٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝس٫ 

٬ر ٯ٪ ؿ٧ٝر ٧ؿفجلس٢ح ٫ٖ سإس٫ ١٠ ؾٴ  ٠ح سلح٥ٟ د٤ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ جٝد٬٢ر جٳٙسوحؿ
ٯ٧  ٠ٝح٬٥ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ١٠ ؾٴ  سِف٬ٗحز جٝٚح١٧٢ ٗو  ججٝ

جِٝفج٫ٙ ٧ج٠ٝئللحز جِٝفج٬ٙر ٧جٝنٜ  جٝٚح٫٢٧٢ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ؤ٧٢ج٦ُح 
٬٠٠٧قجس٦ح ٧ؤ٬٠٥س٦ح ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝؿجؾ٫ٞ ٧جٝؿ٫ٝ٧ ٧ٜـٝٛ ٧يَ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ 

ف جِٝفد٬ر ١٠ ؾٴ  سِف٬ٗحس٦ح ٢٧نإس٦ح ٧س٧ًف٥ح ٧ؤ٬٠٥س٦ح ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠و
٧ن٦ٜٞح جٝٚح٫٢٧٢ ٫ٖ ـ٥د٢ح ٫ٖ جٝٗو  جٝصح٫٢ ا٩ٝ جٝنف٧ً جٝٚح٬٢٧٢ر ٧ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ 
جٝس٬٧٠  ١٠ ؾٴ  جلسِفجى ٢نإذ ٧س٧ًف ج٬ٞ٠ِٝر ج٠ٝوف٬ٖر ٧جٝنف٧ً ٧جٯلك جٝٚح٬٢٧٢ر ٠ِٝ  

س٬٧٠  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٧وحؿف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧ؤلدحخ سفؿؿ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ 
س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنحف٬َ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٧٠  ٧جٝػ٧ٞ  ج٠ٝٚسفػر 
٧ٜـٝٛ ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٯلح٬ٝخ ج٠ٝسدِر 

س٧جظ٤ ٠ُ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٧جٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٠ِٝ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٧ج٧ِ٠ٝٙحز جٝس٫ 
 جِٝفج٘.

صٟ جلسِفي٢ح ٠ح٬٥ر جٝس٬٧٠  ٧ؤ٬٠٥س٤ ٠٧وحؿف٣ ٧ج٠ٝنحٜ  جٝس٫ ٧٬جظ٦٦أح ٖأ٫ ٬ٞ٠ُأر    
س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧جٝػ٧ٞ  ج٠ٝٚسفػر ٝٞػأؿ  

س٬٧٠أ  سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ    ١٠ سإص٬ف سٞٛ ج٠ٝنٜٴز ٧ٜـٝٛ ٢٠ٙح دؿفجلر ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٫ٖ 
٧ٜـٝٛ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٧جٝد٧٢ٛ جٱلٴ٬٠ر ٠َ ؤؾـ ٧٠٢ـض ٜٝ  ٧٢ٍ ١٠ ؤ٧٢جٍ سٞٛ جٝد٢أ٧ٛ  

 ٠ف٧فًج دحٱًحف جٝٚح٫٢٧٢ ٠ِٝ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ س٧جظ٤ ٦ٞ٠ُح.
٧ٝٚؿ ؾفظ٢ح د٠ظ٧٠ُر ١٠ جٳلس٢سحظحز ٧جٝس٧و٬حز جٝس٫ ١ٜ٠٬ ١٠ ؾٴ٦ٝح جٳلسٗحؿذ ١٠ 

يغ ٫ٖ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  جٝد٧٢ٛ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جٝٗحف٘ ج٧ٝج
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جِٝفد٬ر ٤٢ُ ٫ٖ ؿ٧ٝر جِٝفج٘ ٧ٜـٝٛ ا٠ٜح٬٢ر جٳلسٗحؿذ ٠أ١ جٝؾدأفجز جٯٜحؿ٬٠٬أر جِٝفج٬ٙأر     
 ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٫ٖ س٬٧ًف ٠ُ  سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬.

 أٚاًل : االضتٓتادات :

٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ؿُٟ ٬ٜٞ٬٥ر جٳٙسوحؿ ج٠ٝوأف٪  جٯ٬٠٥ر جٝدحٝٔر ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  -1
٧س٬٧ٚر ا٠ٜح٢حس٤ ١٠ ؾٴ  جٝس٬ٞٚ  ١٠ ٢لدر جٝدًحٝر ٧جٝػؿ ١٠ ٠لس٨٧ جٝٗٚف جٝـ٪ س٬ِن٤ 
٢لدر ٜد٬فذ ١٠ ؤد٢حء جٝنِخ ج٠ٝوف٪ ٧ٜـٝٛ جٝؿُٟ جٝـ٪ سٚؿ٠أ٤ سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز    

ف ٢٬ًدأ٘  ٠ٞٝنف٧ُحز جٜٝد٬فذ ٧جٝس٫ سٟ جلسِفجي٦ح ١٠ ؾٴ  ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٥٧ـج جٯ٠أ 
ؤ٬يًح ٩ُٞ ج٧ٝيَ جٳٙسوحؿ٪ ٫ٖ جِٝفج٘ ػ٬ش جفسٗحٍ ٢لدر جٝدًحٝر ٠٧لأس٨٧ جٝٗٚأف   
ؾحور ٫ٖ جٝل٧٢جز جٯؾ٬فذ دلدخ ٠ح ٬ػو  ١٠ ٬ٞ٠ُحز ُلٜف٬ر ٧ػحٝر ٠أ١ ُأؿٟ   
جٳلسٚفجف جٝـ٪ س٬ِن٤ جٝؿ٧ٝر جِٝفج٬ٙر ٫ٖ ٠ػحٌٖحز ُفج٬ٙر ١٠ ج٢ٝحػ٬أر جٳٙسوأحؿ٬ر   

ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ سؿ٬ُٟ ؤلك جٳٙسوحؿ جِٝفجٙأ٫ ٖأ٫   ٧جٳظس٠ح٬ُر ٝـج سدفق ؤ٬٠٥ر سٞٛ 
 ج٧ٝٙز جٝػحيف.

جٝٚو٧ف جٝسنف٫ِ٬ ٧جٝٚح٫٢٧٢ ج٧٠ٝظ٧ؿ ٫ٖ سنف٬ِحز ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٠أَ ٖأحف٘ ٢لأد٫     -2
ٝوحٝغ جٝسنف٬ِحز ج٠ٝوف٬ر ػ٬ش ؤًُز سٞٛ جٝسنف٬ِحز ٖلػر ؤٜدف ٠٧ف٢٧أر ؤُٞأ٩   

سٞٛ ج٠ٝف٢٧ر ٧ؿؾٞز ٫ٖ سٗحو٬  ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؤظ  ا٢ظحػ٦ح ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ 
جٝسنف٬ِ٬ر ٫ٖ جٝسنف٬ِحز جِٝفج٬ٙر جٝؾحور دح٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٜٝأ١   
سد٩ٚ سٞٛ جٝسنف٬ِحز ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٟٝ س٧جٜخ جٝس٧ًف جٝلأف٬َ جٝػحوأ  ٖأ٫ ؿ٧     
جِٝحٟٝ ج٠ٝسٚؿ٠ر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  ؾحور ٫ٖ ٠ح ٬سِٞ٘ دحٱُٗحءجز جٝيأف٬د٬ر ٧جٝػ٠ٜ٧أر   

٠ُح  ٧جٝد٧فوحز جٝؾحوأر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ    ٬ٞ٠ُ٧حز سإل٬ك ػحي٢حز جٯ
 ٧ج٠ٝس٧لًر.

ُؿٟ ٜٗح٬ر جٝد٬ح٢حز ج٠ٝػحلد٬ر ٫ٖ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ٜـٝٛ سدح١٬ ٬ٞ٠ُر ٠لٛ جٝلأظٴز   -3
د١٬ ٠نف٧ٍ ٧آؾف ٠٠ح ٬ئصف ٩ُٞ ا٠ٜح٬٢ر سٚؿ٬ٟ جٝس٬٧٠  ١٠ ٙد  ج٠ٝئللحز جٝسػ٬ٞ٬٧أر  

 ٫ٖ ؿفجلس٢ح ٥ـ٣. ج٠ٝؾسٞٗر ٧ؾحور جٝد٧٢ٛ ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٯلدحخ سٟ نفػ٦ح

جٝٚو٧ف ج٧ٝجيغ ٫ٖ ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٠أ١ ؾأٴ  ج٠ِٝأحفى ٧جٝسظ٠ِأحز      -4
جٳٙسوحؿ٬ر جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ سل٬٧٘ ٢٠سظحز سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٝـ٪ ٬ظأخ ؤ١ سٚؿ٠أ٤   
جٝؿ٧ٝر ٧ج٠ٝئللحز ج٠ٝؾسور جٯؾأف٨ ٦٢ٞٝأ٧ى د٧جٙأَ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      
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د٫ ٝوحٝغ ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٫ٖ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٠َ ٧ظ٧ؿ ٖحف٘ ٢ل
 ٥ـج ج٠ٝظح .

ُؿٟ سًد٬٘ ٠ح ٬ًفع ١٠ ؾًً ؿج٠ُر ٝس٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫   -5
جِٝفج٘ ٠٧وف ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء ١٠ ؾٴ  ج٢٠ٝسؿ٬حز جٳٙسوحؿ٬ر ٧ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝسؾووأر  
٧جٝس٫ س٧ٖف ؤظ٧جء ٢٠حلدر ٧٠٢٧ـظ٬ر ٠ِٝ  سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز اـج ٠أح ًدٚأز دػظأر     

ٯ٧يحٍ جٝل٬حل٬ر ٧جٯ٬٢٠ر ٫ٖ جِٝفج٘ ٧جٝػحٝر جٝس٫ س٬ِن٦ح ج٢٠ًٝٚر جِٝفد٬ر ٧جٝسيأؾٟ  ج
جٝػحو  ٧سوحُؿ ؤلِحف وفٕ ج٠ِٝٞر جٝوِدر ٩ُٞ ج٠ٝلأس٨٧ ج٠ٝػٞأ٫ ٝظ٧٦٠ف٬أر    

 ٠وف جِٝفد٬ر ٠٧ح ٬فج٤ٖٚ ١٠ لٞد٬حز.

ُؿٟ ٧ظ٧ؿ فئ٬ر ٧جيػر ج٠ِٝحٟٝ ٝسؿف٬خ جٝندحخ جٝؾف٬ظ١٬ ٫ٖ ٜٴ جٝدٞؿ١٬ ٠أ١ ؤظأ     -6
٫ٖ ٬ٞ٠ُر سؿ٬ُٟ جٳٙسوحؿ ١٠ ؾٴ  سإل٬ك سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧س٬٧ًف ٙحد٬ٞأحس٦ٟ   قظ٦ٟ

٧ا٠ٜح٢حس٦ٟ جٝـجس٬ر ٫ٖ ٬ٞ٠ُر ا٢نحء ٠٧ل٬فذ ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧ُؿٟ جٳُس٠حؿ ٩ُٞ 
٠ح سٚؿ٤٠ ج٢٠ٝسؿ٬حز ٧ج٠ٝئس٠فجز جٳٙسوحؿ٬ر ٧ج٠ٝئللحز ٬ٓف جٝػ٬٠٧ٜر ًٖٚ ػ٬ش ٬ظخ 

ج٠ٝظح  ٧٥٧ ٠ح ٬ٜحؿ ١٧ٜ٬ ند٤ ٠ِؿ٧ٟ ٫ٖ ج٧ٝجَٙ ؤ١ ١٧ٜ٬ ٝٞؿ٧ٝر ال٦حٟ ٧جيغ ٫ٖ ٥ـج 
 جٳٙسوحؿ٪ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘ ٧٠٧ظ٧ؿ ١ٜٝ٧ د٢لدر دل٬ًر ٫ٖ ٠وف.

٧ظ٧ؿ جٜٝص٬ف ١٠ ج٠ٝنحٜ  ج٠ٝسِٞٚر دحٝد٬ثر ج٠ٝػ٬ًأر د٧جٙأَ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      -7
ظ٬أًح  ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ٠وف ٧جِٝفج٘ ٧٥٧ ٠ح ٬ٚٞ  ١٠ ا٠ٜح٬٢ر جٳلسص٠حف ل٧جء ٜح١ ؾحف

ؤٟ ؿجؾ٬ًٞح ٫ٖ ٥ٜـج ٧٢ٍ ١٠ ؤ٧٢جٍ ج٠ٝنحف٬َ ٧دحٝسح٫ٝ ٬ئصف دنٜ  لٞد٫ ٩ُٞ جٳٙسوأحؿ  
 ٧ا٠ٜح٬٢حس٤ ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬.

ٙٞر جٳ٥س٠حٟ ١٠ ٙد  اؿجفجز جٝد٧٢ٛ جِٝح٠ٞر ٩ُٞ ؤفجي٫ جٝؿ٧ٝس١٬ د٦ـج جًٝٚأحٍ اٳ اـج   -8
٧لأ٬ً ٠أ١   س٧ٖفز ظ٦حز ؿج٠ُر ؾحفظ٬ر ؤ٧ ١٠ ٙد  جٝؿ٧ٝر سِٞخ ٦٬ٖح جٝد٧٢ٛ ؿ٧ف جٝ

ؤظ  جٝػو٧  ٩ُٞ ج٧ٗٝجثؿ ج٧ًٞ٠ٝدر ٠ٚحد  سٚؿ٬ٟ جٳثس٠ح٢حز ج٠ٝوأف٬ٖر ٝس٬٧٠أ  سٞأٛ    
ج٠ٝنحف٬َ  ؾحور اـج ٠ح ٢٠ُٞح ؤ١ ٥ـج جٝؿُٟ ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ ٫ٖ جِٝفج٘ ٬ٜأحؿ ٬ٜأ١٧   
٠ِؿ٠٧ح:  اٳ ١٠ ؾٴ  جٝد٧٢ٛ جٝػ٬٠٧ٜر ٧جٝس٫ سلح٥ٟ ٫ٖ سٞٛ ج٬ٞ٠ِٝر دػلخ ٠ح سٚؿ٠أ٤  

 ٢ػر ؤ٧ ج٠ٝئللحز ١٠ ؤ٧٠ج  ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح .جٝؿ٧ٝر ؤ٧ جٝؿ٧  ج٠ٝح
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 ثاًْٝا : ايتٛصٝات :

ا٬ظحؿ ٠ئللر ؤ٧ ٬٥ثر س١٧ٜ وحػدر جٳؾسوحه ٖأ٫ س٢ٌأ٬ٟ ٠ُأ  ج٠ٝنأف٧ُحز      -1
جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧س٬٬ٟٚ جٝؿُٟ جٜٝح٫ٖ ٝسٞٛ ج٬٦ٝثر ؤ٧ ج٠ٝئللر ٠أ١ ؤظأ  سٜص٬إٔ    

فج٫ٙ ج٠ِٝس٠ؿ ؤوًٴ ٩ُٞ جٝظ٧٦ؿ ج٠ٝدـ٧ٝر ٫ٖ فُح٬ر ٥ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ١٠ جٳٙسوحؿ جِٝ
ا٬فجؿجز جٝدسف٧  ٧ا٬ظحؿ ػ٧ٞ  ٠ٞٝنحٜ  جٝس٬ٞ٬٧٠ر جٝس٫ س٧جظ٦٦ح سٞٛ ج٠ٝنأف٧ُحز ٖأ٫   
ؤص٢حء ٦ٞ٠ُح ٠َ جٝد٧٢ٛ ٧ج٠ٝئللحز جٝس٬ٞ٬٧٠أر جٯؾأف٨ ُٞأ٩ ٓأفجف رجٝوأ٢ؿ٧٘      

 جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪(.

جٝؿ٧ٝس١٬ ١٠ سإل٬ك ػحي٢حز جٯ٠ُح  جٝس٫ س٧ٟٚ دفُح٬ر ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٫ٖ ٜٴ  -2
ؾٴ  ٠ح سٚؿ٤٠ سٞٛ جٝػحي٢حز ١٠ ؾؿ٠حز ٧ؾدفجز ٧سظ٬٦قجز ٧سل٬٦ٴز ٝٞأفجٓد١٬  
دسإل٬ك ٠نحف٬َ ؤ٧ ٢٠نأز و٬ٔفذ ؤ٧ ٠س٧لًر سػز انفجٕ اؿجف٪ ٫٢ٖ٧ ٠أ١ ٙدأ    
ؤوػحخ جٝؾدفذ ٧جٳؾسوحه ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح  جٳٙسوحؿ٪ ج٦٠ٟٝ ٧ا٬ظأحؿ جٝسنأف٬ِحز   

 ز ٩ُٞ ٓفجف ٠ح ٧٠ظ٧ؿ ٫ٖ ؿ٧  جِٝحٟٝ ج٠ٝسٚؿٟ.جٝٚح٬٢٧٢ر ج٢٠ٝحلدر ٝسإل٬ك سٞٛ جٝػحي٢ح

ا٬ظحؿ ٙلٟ ٠ؾسه ٫ٖ ظ٬٠َ جٝد٧٢ٛ ١٠ ؾٴ  اوؿجف سنف٬َ فل٫٠ دـٝٛ ٬وؿف ُأ١   -3
جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ٧جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٬ٜأ١٧ ٠ُٞأر ؾحوأًح ٧٠٧ظ٦أًح     
٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٬ٗ٬ٜ٧ر س٦ٞ٬٧٠ح ٧ؿ٦٠ُح ٧سأـ٬ٝ  جٝوأ٧ِدحز جٝسأ٫    

 ١ س٧جظ٤ ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ج٢ٝحػ٬ر جٝس٬ٞ٬٧٠ر.١ٜ٠٬ ؤ

سإل٬ك د٧فور ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ جِٝأفج٘ سؾأسه د٠ِأ  سٞأٛ       -4
ج٠ٝنف٧ُحز ١٠ ؾٴ  اؿؾح  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جٝل٧٘ 
٧س٬ٞٚ  نف٧ً ؿؾ٧  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٝٞد٧فور ٩ُٞ جُسدأحف ٠ػؿ٧ؿ٬أر جٱ٠ٜح٬٢أحز    

س٧ٖفذ ٝؿ٨ ؤٓٞخ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ا٢نحء ل٧٘ ٧٠جق٬ر ٝل٧٘ ؤ٧ ج٠ٝ
د٧فور جٝنفٜحز جٜٝد٬فذ ٫٥٧ يف٧ف٬ر ١٠ ؤظ  ق٬حؿذ ٠ُ٘ جٝل٧٘ ٧ٖأسغ ج٠ٝظأح    
ٝٲدؿجٍ ج٠ٝح٫ٝ ٧س٬٧٢َ جٯ٧فج٘ ج٠ٝح٬ٝر ج٠ٝسحػر ٠ٞٝلسص٠ف١٬ ١٠ ؤظأ  ؾؿ٠أر جٙسوأحؿ    

٧جٝدنف٬ر ٧جلسًٚحخ ٠ئللحز ؿج٠ُر ٝسٞٛ جٝؿ٧ٝر دنٜ  ٜد٬ف ٧س٬ٌ٧ٕ ج٧٠ٝجفؿ ج٠ٝح٬ٝر 
ج٠ٝنحف٬َ دِؿ جٱًٴٍ ٩ُٞ ل٬ف ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز دنٗح٬ٖر ٧٧ي٧ع  ٩ُٞ ٓفجف 

 د٧فور ج٬٢ٝ  ج٠ٝوف٬ر جٝس٫ سلح٥ٟ ٫ٖ سؿ٬ُٟ جٳٙسوحؿ ج٠ٝوف٪ دنٜ  ٜد٬ف ٠٧ئصف.
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ػ٠ٜ٧ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  س٧ي٬غ جٯؿ٧جف ٧ج٠ٝلأث٬ٝ٧حز دأ١٬ جٯٖأفجؿ     -5
١٬ ٫ٖ سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧د١٬ ج٠ٝئللحز جٝؿج٠ُر ٧ج٧٠٠ٝٝر ٝسٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ج٠٦٠ٝر جِٝح٠ٞ

٧سل٬٦  ؤ٠ُح  جٱؿجفذ ٧ج٠ٝلح١٬٠٥ ٧ا٬ظحؿ ٧٢ٍ ١٠ جٱؿجفذ جٝفن٬ؿذ ١٠ ؾٴ  جؾس٬أحف  
جٯنؾحه جٜٝٗئ١٬ ٱؿجفذ ٬ٙ٧حؿذ سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٠٠ح ٬لح٥ٟ دسؾ٬ٗى ٜٞٗر فؤل٠ح  سٞأٛ  

٘ ٧جلَ ٧جٝـ١٬ ٳ ٬ل١٧ِ ؿجث٠أًح ٝٴلأسص٠حف   ج٠ٝنف٧ُحز ٧ظـخ ٠لسص٠ف١٬ ٩ُٞ ٢ًح
٬٧ً  جٯظ  ٧ا٠ٜح٬٢ر ؿ٠ط ؤ٧ س٧ل٬َ ٠ُ  ج٠ٝنف٧ُحز ٧س٬ٞٚ  ا٠ٜح٬٢ر سِأفى سٞأٛ   

 ج٠ٝنحف٬َ ٠ٞٝؾحًف ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬.

جٳلسٗحؿذ ١٠ ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ جٝس٫ ٬سٟ سًد٦ٚ٬ح د٧ي٧ع ٫ٖ ٥ـج جًٝٚحٍ ٖأ٫   -6
جٝسًد٬٘ ٫ٖ ٧جَٙ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ   ظ٧٦٠ف٬ر ٠وف جِٝفد٬ر ٧ُؿٟ ٧ي٧ع ـٝٛ 

٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ ظ٧٦٠ف٬ر جِٝفج٘  ٧٧ظ٧خ ؿُٟ جٝؿ٧ٝر سٞٛ جٝد٧٢ٛ ٠ح٬ًٝح ٧سنف٬ِ٬ًح ٠أ١  
 ؾٴ  ا٬ظحؿ جٝسنف٬ِحز ج٢٠ٝحلدر ٰٝلح٬ٝخ جٱلٴ٬٠ر ٫ٖ جٝس٬٧٠ .

سإل٬ك ٠فجٜق دػ٧ش جلسنحف٬ر ٠٬ٖح د١٬ جٝؿ٧ٝس١٬ ١٠ ؤظ  ج٢ٝو٧ه دح٧ٝجَٙ جٝس٠أ٫ٞ٬٧   -7
٧جٱظفجث٫ ٦ٝـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ ٥ؿًٖح سٚؿ٬ٟ ج٠ٝن٧فذ ٧ا٬ظحؿ آٖأح٘ ٠لأسٚد٬ٞر    ٧جٝسنف٫ِ٬

ٯظ  س٬٧ًف ٠ُ  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ٧سـ٬ٝ  جِٝٚدحز ؤ٠حٟ ٦ٞ٠ُح ١٠ ؾٴ  ؾدفجء ٠ؾسو١٬ 
 د٦ـج ج٠ٝح  ١٠ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٧جٳلسٗحؿذ ١٠ سظحفخ جٝؿ٧  ج٠ٝسٚؿ٠ر ٫ٖ ٥ـج ج٠ٝظح .

سلحفٍ ٫ٖ ٠ظح  جٳسوأحٳز ٧سٚأؿ٬ٟ جٝؾأؿ٠حز    جٳلسٗحؿذ ١٠ جٝس٧ًف جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٫ ج٠ٝ -8
جٱٜٝسف٬٢٧ر ١٠ ؤظ  ؿُٟ ٬ٞ٠ُر س٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنف٧ُحز ٧س٬ٞٚ  جٱظفجءجز جٝف٧س٬٢٬أر  
ج٠ٝسدِر ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ٧جٝس٫ سٜٕٞ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ٧جٝؿ٧ٝر ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء ٧ٙسأًح  

 ٧.٫ظ٦ؿًج ٧ؤ٧٠جًٳ ًحثٞر ١ٜ٠٬ جٳلسٗحؿذ ٦٢٠ح ٫ٖ ؿُٟ جٳٙسوحؿ ج٢ً٧ٝ

سنظ٬َ ا٢نحء نفٜحز فؤك ج٠ٝح  ج٠ٝؾحًف ٧و٢حؿ٬٘ ي٠ح١ ٠ُ  سٞأٛ ج٠ٝنأف٧ُحز    -9
٫ٖ جِٝفج٘ ٠٧وف ٧جٝل٫ِ ٝس٬ٞٚ  جٝي٠ح٢حز ج٧ًٞ٠ٝدر ١٠ ٙد  جٝد٧٢ٛ ٯظ  ػوأ٧   
وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ ٩ُٞ جٝٚفى ج٧ًٞ٠ٝخ ٝس٬٧٠  ٠نف٤ُ٧ ٧س٬ٞٚ  لِف جٝٗحثؿذ جٝؾحه 

 ج١٬٢ س٢ٌٟ ـٝٛ ج٠ِٝ .دس٬٧٠  سٞٛ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ ؾٴ  اوؿجف سنف٬ِحز ٧ٙ٧

ا٬ظحؿ ٠ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ دح٢٠ٝحً٘ جٝػفذ جٝؾحور د٢٠سظحز سٞأٛ ج٠ٝنأحف٬َ ٧جٝظحـدأر     -10
 ٝٴلسص٠حفجز جِٝح٬٠ٝر ٧جٱ٬٠٬ٞٙر ٫ٖ ٜٴ جٝؿ٧ٝس١٬ ١٠ ؤظ  ؿُٟ ٥ـج جًٝٚحٍ ج٦٠ٟٝ.
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ا٬ظحؿ جٝسنف٬ِحز جٝٚح٬٢٧٢ر ج٢٠ٝحلدر ٢ٌٝحٟ جٳ٠س٬حق جٝسظحف٪ رجٝٗف٢نح٬ق( ٫ٖ جِٝأفج٘   -11
ف ٠ح ٧٥ ٠ًد٘ ٫ٖ ٠وف ٬٠٥ٰٝر جٝدحٝٔر ٦ٝـج ج٢ٌٝحٟ ٫ٖ ا٠ٜح٬٢أر سًأ٬٧ف   ٩ُٞ ٓفج

 ٠ُ  ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٫ٖ جِٝفج٘ ٠٧وف ٩ُٞ ػؿ جٝل٧جء.

٧يَ جٝسنف٬ِحز ج٢٠ٝحلدر ٠ٝنٜٞر جٝسق٬٧ف جٝسظحف٪ ٧جٝسلأسف ٧جٝٔأم جٝوأ٢ح٫ُ     -12
٧جَٙ جِٝفجٙأ٫  ٧جِٝٴ٠حز جٝسظحف٬ر ج٠ٝق٧فذ ٫ٖ ٌ  ٬ٓحخ جٝفٙحدر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ جٝ

١٠ ؤظ  اًُحء وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ػحٖقًج ٱ٬ظحؿ جلأٟ سظأحف٪ ٧ُٴ٠أر    
 سظحف٬ر ٢٠ٝسظ٤.
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 ثاًْٝا : ايسضا٥ٌ.

 ثايجًا : ايدٚزٜات ٚايتكازٜس.

 زابعًا : َكابالت غدص١ٝ .

 خاَطًا : ايكٛاْني.
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تبأٚاًل :  ك     ال

 جٝٚفآ١ جٜٝف٬ٟ. -1

 .1  1955ًجٝل٬فذ ج٢ٝد٬٧ر : ُدؿ جهلل د١ ٥نحٟ جٝػ٬٠ف٪  جٝٚلٟ جٯ٧   جٝٚح٥فذ   -2

 .٠2013ٚؿ٠ر جد١ ؾٞؿ١٧ ُدؿ جٝفػ١٠ د١ ؾٞؿ١٧  ؿجف جٜٝٗف جٝػؿ٬ش  جٝٚح٥فذ   -3
 .2جد١ ٧ٌ٢٠ف : ٝلح١ جِٝفخ  ض -4

 .1ؤػ٠ؿ ؤ١٬٠ : يػ٩ جٱلٴٟ  ض -5
   جٝٚح٥فذ.3  2ًج٩٢ٔ٠ٝ : ُدؿ جهلل ٙؿ٠ر ج٠ٝٚؿل٫  ض -6

ؤ. ي٬حء ج٢ٝحف٧ق : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝوأٔف دأ١٬ ٧لأحث  جٝس٬٧٠أ       -7
 .2015جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٧جٱلٴ٬٠ر رؿفجلر ٠ٚحف٢ر(  ؿجف جٝس٬ِٟٞ جٝظح٫ِ٠  جٱل٢ٜؿف٬ر  

٠نسفٜر جٝظؿ٬ؿذ  ؤ.ؿ ٖف٬ؿ فجٓخ ج٢ٝظحف : اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝ -8
 .٢1982حنف ٬ٓف ٠د١٬  

ؤ.ؿ ٖف٬ؿ فجٓخ ج٢ٝظحف : اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز ٧جٯ٠ُح  و٬ٔفذ جٝػظأٟ  ؿ٬ٝأ  فظأح      -9
ج٠ِٝح   ج١٦٠ٝ جٝػفذ  جٳلسص٠حفجز جٝؾحور ٧ج٠ٝنف٧ُحز و٬ٔفذ جٝػظٟ  ٠ئللر 

 .1999ندحخ جٝظح٠ِر  جٱل٢ٜؿف٬ر  

 .2013  ؤ.ؿ. ُوحٟ ػ٫ٗ٢ ٠ػ٧٠ؿ : و٧ٜٛ جٝس٬٧٠  ٧جٳلسص٠حف -10

ؤ.ؿ. ٖف٬ؿ فجٓخ ج٢ٝظحف : جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٠٧س٧لأًر جٝػظأٟ     -11
   خ.ؿ.٠2010ؿؾ  ف٧جؿ جٯ٠ُح   

جص٬  ُدؿ جٝظدحف جٝظ٠٧فؿ ٧ٖ٧جق ظحف جهلل ٢أح٬ٕ : جٯ٬٠٥أر ج٢ٝلأد٬ر ٝٞوأ٢حُحز      -12
 .1995ؤ٬حف  4جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝفج٘  ٠ًدِر 

صف٥ح ٩ُٞ نأدٜر جٝدًحٝأر ٖأ٫    ؤػ٠ؿ ػ٫٠ٞ ُدؿ ج٬ًٕٞٝ : جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ؤ -13
 .٠1998وف  ؿجف ج٬ٌٝٚر  جٝٚح٥فذ 

ؤػ٠ؿ ػ٫٠ٞ ُدؿ ج٬ًٕٞٝ : جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ؤصف٥ح ٩ُٞ ٠نٜٞر جٝدًحٝأر ٖأ٫    -14
   ؿجف ج٬ٌٝٚر.٠1998وف  جٝٚح٥فذ  

ؤ١٠٬ ٩ُٞ ٠ُف : اؿجفذ جٝو٢حُحز ٧ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٠٧أؿؾ  سًد٬ٚأ٫      -15
 .٠2010ِحوف  ؿجف ج٠ِٝحفٕ  ال٢ٜؿف٬ر  
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٬ح١ ٥ح٬٠ٞس١٧  سفظ٠ر ٥ؿ٨ ؾفدأ٧م : س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ٍ  جٝأؿجف جٝؿ٬ٝ٧أر      دف -16
   ًدِر ؤ2009.٩ٝ٧ٝٴلسص٠حفجز جٝصٚح٬ٖر  جٝٚح٥فذ  ٠وف  

سظفدر س٬٠٢ر ج٠ٝوح٢َ جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جِٝحٟٝ  ؿفجلحز جٙسوحؿ٬ر  د٬ز جٝػ٠ٜر  دٔؿجؿ   -17
2010. 

ٜٝٞسحخ  جٝٚح٥فذ  ػح٠ؿ ٠ُحف : ٠ٚحٳز ٫ٖ جٝس٬٠٢ر جٝدنف٬ر  ج٬٦ٝثر جِٝح٠ر ج٠ٝوف٬ر  -18
2007. 

ػل١٬ ٠ػ٠ؿ ل٠ػح١  ؤػ٠ؿ ُحفٕ جِٝلأحٕ : س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      -19
 .٧2015ج٠ٝس٧لًر د١٬ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٫٠ ٧جٝس٬ٞٚؿ٪  ؿجف ج٠ٝل٬فذ  ٠ُح١  

جٝػًحخ ٩ُٞ : السفجس٬ظ٬ر جٝسؾ٬ًً ٠ٞٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ  ؿجف ؤلح٠ر ٢ٞٝنف  ٠ُح١   -20
 .2010جٯفؿ١  

٬ٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٠فٜق جٱل٢ٜؿف٬ر ٜٝٞسأحخ  دأٴ   ػ٠ؿ٪ جٝػ٢ح٧٪ : س٢ٌ  -21
 ل٢ر ًدَ.

ػ٬حذ نػحس٤ ل٠٬ٞح١ : ٠ؾحًف جٳثس٠ح١ ٫ٖ جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٠أَ انأحفذ ؾحوأر     -22
 .٠ٝ1990وف  ج٠ٜٝسدر جٱ٢ظ٧ٞ ؤ٠ف٬ٜ٬ر  جٝٚح٥فذ  

ؾحٝؿ ُقز ؾٴٕ : ٬ٜٕ س٢نت ٧سؿ٬ف ٠نأف٧ٍ وأ٬ٔف ٢حظػأًح  ؿجف جٝدأفجء       -23
 .2005ال٢ٜؿف٬ر  

٠ؿ فنحؿ ٧٠ل٩  ؿ. ٧٢ج  جٝٚحلٟ : سحف٬ؽ ٠وف جٳٙسوحؿ٪ جٝػؿ٬ش  جٝٚح٥فذ  ؿ. ؤػ -24
 .1991ؿ.١  

ؿ. ؤػ٠ؿ ٫٠٦ٖ ظٴ   ؿ. ٬ٗ٢لر ٠ػ٠ؿ دحنف٪  ؿ. فِٖز ال٠ح٬ُ  ُص٠ح١ : س٬٧٠   -25
 .1982ج٠ٝنف٧ُحز  ٬ٜٞر جٝسظحفذ  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

١ : س٬٧٠  ؿ. ؤػ٠ؿ ٫٠٦ٖ ظٴ   ؿ. ٬ٗ٢لر ٠ػ٠ؿ دحنف٪  ؿ. فِٖز ال٠ح٬ُ  ُص٠ح  -26
 .1982ظح٠ِر جٝٚح٥فذ   –ج٠ٝنف٧ُحز  ٬ٜٞر جٝسظحفذ 

ؿ. اٜفجٟ ٬ح٫ٜٞ٠  ؿ. ٙحلٟ ٠ػ٠ؿ وحٝغ : جٝٚح١٧٢ جٝسظحف٪ جٝٚلٟ جٝصح٫٢ جٝنأفٜحز   -27
 .1993جٝسظحف٬ر  ٠ًدِر ظح٠ِر دٔؿجؿ 
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ؿ. ؤ٠ح٫٢ ٠ػ٠ؿ ُح٠ف : اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٠ًدِر ؤٜسأ٧دف ج٢٦ٝؿلأ٬ر     -28
2004. 

٠ف : س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٢حنف ٬ٓف ٠د١٬  جٝٚأح٥فذ   ؿ. ؤ٠ح٫٢ ٠ػ٠ؿ ُح -29
1996. 

ؿ. ُؿ٢ح١ ؤػ٠ؿ جِٝقج٧٪ : جٝٚح١٧٢ جٝسظأحف٪ : ج٠ٝدأحؿة    –ؿ. دحلٟ ٠ػ٠ؿ وحٝغ  -30
نفٜحز جًٝٚحٍ  –نفٜحز جًٝٚحٍ جٳنسفج٫ٜ  –نفٜحز جًٝٚحٍ جٝؾحه  –جِٝح٠ر 

 .2012ج٠ٝؾسًٞ  ؿجف جِٝفد٬ر ٝٞٚح١٧٢  دٔؿجؿ 

ؿ. ٤ً ج٠ٝٴػ٧م  ؿ. وحػخ جٝٗسٴ٧٪ : ج٧٠ٝظق ٖأ٫ جِٝٚأ٧ؿ    ؿ. ل٬ِؿ ج٠ٝدحفٛ  -31
 .2011ج٠ٝل٠حذ رجٝد٬َ جٱ٬ظحف ج٠ٝٚح٧ٝر(  ج٠ٜٝسدر جٝٚح٬٢٧٢ر  دٔؿجؿ 

ؿ. ل٩٠ٞ ل٠٬ٞح١ ٧آؾف١٧ : سػ٬٧  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف ٠أَ جٝسًد٬أ٘    -32
٩ُٞ ج٠ٝنف٧ُحز ج٧٠٠ٝٝر ١٠ جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ٫ٖ جٝٚأح٥فذ جٜٝدأف٨    

 .1996ق جٝؿفجلحز جٳٙسوحؿ٬ر  ٠فٜ
ؿ. ل٬٠ػر ج٧٬ٞٚٝد٫ : جٯلك جٝٚح٬٢٧٢ر ٬ٞ٠ِٝحز جٝد٢أ٧ٛ  ؿجف ج٦٢ٝيأر جِٝفد٬أر      -33

 .2003جٝٚح٥فذ  

  ؿجف 2  2ًؿ. ل٬٠ػر ج٧٬ٞٚٝد٫ : ج٧ٝل٬ً ٫ٖ نفع جٝٚح١٧٢ جٝسظحف٪ ج٠ٝوف٪  ض -34
 .2015ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر  جٝٚح٥فذ  

ٯٖف٬ٚ٬أر ٖأ٫ ٧٠ظ٦أر ج٠ٝنأٜٴز     ؿ. ُحؿ  ُدؿ جٝفقج٘ : ؿ٧ف ٠ٌ٢٠ر ج٧ٝػؿذ ج -35
 .2012جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ ؤٖف٬ٚ٬ح  ج٬٦ٝثر ج٠ٝوف٬ر ٜٝٞسحخ  

ؿ. ُحًٕ ٠ػ٠ؿ ُد٬ؿ : ٠وحؿف س٬٧٠أ  ج٠ٝنأف٧ُحز  ؿجف ج٦٢ٝيأر جِٝفد٬أر       -36
1984. 

ؿ. ُدؿ جٝفقج٘ ؤػ٠ؿ جٝل٧٦٢ف٪ : نفع جٝٚح١٧٢ ج٠ٝؿ٫٢ ٫ٖ ج٧ِٚٝؿ  ُٚؿ جٱ٬ظأحف    -37
 ؿجف جٜٝٗف ًٝٞدحُر ٧ج٢ٝنف دٴ ل٢ر.

. ُدؿ جٝٗسحع ؿ٬حخ ػل١٬ : اؿجفذ جٝس٬٧٠  ٫ٖ ٠نف٧ُحز جٯ٠ُأح  : ج٠ٝظ٧٠ُأر   ؿ -38
 جٳلسص٠حف٬ر جِٝفد٬ر دٴل٢ر  جٝٚح٥فذ.



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-282- 

 

ؿ. ُدؿ ج٦ٝحؿ٪ ٠ٚد  : نفع ٧سػ٬ٞ  ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ٧جٝظ٦أحق ج٠ٝوأف٫ٖ    -39
 .2011  جٝظقء جٯ٧   ؿجف ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر  2003ٝل٢ر  ٧88ج٢ٝٚؿ فٟٙ 

ِٝلٜف٪ : ٦٢٠ظ٬ر جٝدػش ج٫٠ِٞٝ ٫ٖ ج٧ِٟٞٝ جٝٚح٬٢٧٢ر  ج٠ٜٝسأخ  ؿ. ُد٧ؿ ُدؿ جهلل ج -40
 .2011ج٠ٝوف٪ ٠ًٞٝد٧ُحز  

ؿ. ٓحٝخ جِٝدحك ٧ؿ. ٠ػ٠ؿ ٧٢ف دف٥ح١ : اؿجفذ ج٠ٝنحف٬َ  جٝنفٜر جِٝفد٬ر ج٠ٝسػؿذ  -41
 .2013ٝٞسل٬٧٘  

ؿ. ٖف٬ؿ فجٓخ ج٢ٝظحف : جٳلسص٠حف ٧جٝس٬٧٠  ٧جٝأف١٥ جِٝٚأحف٪ : جٳٙسوأحؿ٬حز      -42
 .2009ج٬٦ٜٝٞر  جٱل٢ٜؿف٬ر  جٝؿجف جٝظح٬ِ٠ر   ج٠ٝؾحًف  اُحؿذ

 .2014ؿ. ٙح٬ؿ ؿ٬حخ : ج٠ِٝفٖر ٜفؤل٠ح   ج٬٦ٝثر ج٠ٝوف٬ر ٜٝٞسحخ   -43

ؿ. ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝلسحف جٝن٠ف٪ : جٳلسص٠حف جٯظ٢د٫ ٧ؿ٧فذ ٫ٖ سوػ٬غ جٳؾسٴٳز  -44
 .2015ج٬ٜٞ٬٦ٝر ٫ٖ جٳٙسوحؿ جِٝفج٫ٙ  ؿجف جٯػ٠ؿ٪ ٢ٞٝنف  دٔؿجؿ 

 حفجز اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٠ظ٧٠ُر ج٬٢ٝ  جِٝفد٬ر.ؿ. ٠ػ٠ؿ ٬٥ٜ  : ٦٠  -45
ؿ. ٠ػ٫ جٝؿ١٬ ال٠ح٬ُ  ٩ُٞ جٝؿ١٬ : نفع ٙأح١٧٢ جٝد٢أٛ ج٠ٝفٜأق٪ ٧جٝظ٦أحق      -46

 .2004  ؿجف ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر  2003ٝل٢ر  88ج٠ٝوف٫ٖ ٧ج٢ٝٚؿ فٟٙ 
ؿ. ٠ق٥ف نِدح١ جِٝح٫٢  ؤ.ؿ. ن٫ٙ٧ ٢حظ٫ ظ٧جؿ  ؿ. ػل١٬ ٬ُٞح١ فن٬ؿ  ؿ. ٬٥أصٟ   -47

: اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٧ٌ٢٠ف ف٬حؿ٪ س٧ٝ٧٢ٜظ٫  ؿجف وٗحء  ٩ُٞ ػظحق٪
 .٢ٞٝ2010نف  جٯفؿ١  

ؿ. ٠و٩ًٗ جٝد٢ؿجف٪ : ٠دحؿة ٙح١٧٢ ج٠ِٝح٠ٴز جٝسظحف٬ر ًدًٚح ٝٚح١٧٢ جٝسظحفذ جِٝحٟ  -48
 .2000  ؿجف ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر  1999

نفٜحز جٝ –جٯ٠ُح  جٝسظحف٬ر ٧جٝسظحف  –ؿ. ٠و٩ًٗ ٠ٜح  ٤ً : جٝٚح١٧٢ جٝسظحف٪  -49
 جٝسظحف٬ر ٧ج٬ٜٞ٠ٝر جٝسظحف٬ر ٧جٝو٢ح٬ُر  د٬ف٧ز  ؿ.ز.

ؿ. ٬٢٠ف ادفج٬٥ٟ ٢٥ؿ٪ : جٜٝٗف جٝػؿ٬ش ٫ٖ ٠ظح  ٠وحؿف جٝس٬٧٠   ٢٠نإذ ج٠ِٝحفٕ  -50
 .2012جٱل٢ٜؿف٬ر  

 .1999ؿ. ٢٦٠ؿك ٠ػ٠ؿ ػ٠ؿ٪ : ؿ٬ٝٞٛ ٳ٠سٴٛ ٠نف٧ٍ ٢حظغ  ٠ٜسخ ٠ظؿ٪   -51
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فذ ردػ٧ش ٠ػ٠ٜر ٢٠سٚأحذ(   ؿ. ٬٠لف ادفج٬٥ٟ ؤػ٠ؿ ٧آؾف١٧ : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔ -52
   ظح٠ِر جٝؿ٧  جِٝفد٬ر.2010ج٠ٌ٢٠ٝر جِٝفد٬ر ٝٞس٬٠٢ر جٱؿجف٬ر  

فجدغ ؾ٫٢٧ ٧ف٬ٙر ػلح٫٢ : ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٠٧نٜٴز س٦ٞ٬٧٠أح    -53
 .2008ج٠ٜٝسدر ج٠ٝفٜق٬ر ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

ر  ٦ِ٠ؿ ل٬٠ف ُدؿ جٝػ٬٠ؿ ُف٬ٚحز : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ اًحف جٝس٬٠٢ر جٝنح٠ٞ -54
 .2004جٝسؾ٬ًً ج٫٠٧ٚٝ  

وٴع جٝؿ١٬ ػلأ١ جٝل٬لأ٫ : ج٠ٝنأف٧ُحز ج٠ٝس٢ح٬٥أر جٝوأٔف ٧جٝوأ٬ٔفذ        -55
 .٧2013ج٠ٝس٧لًر  جٜٝسخ جِٝفد٬ر  

ُحدؿذ ٢ػٞر فق٘ جهلل : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٧٠جظ٦ر سػؿ٬حز جٝٚف١ جٝػأحؿ٪   -56
 .٧1998جِٝنف١٬  ج٬٦ٝثر جِٝح٠ر ٜٝٞسحخ  جٝٚح٥فذ  

ؿ : جٳثس٠ح١ ٧ج٠ٝؿج٬٢حز ٫ٖ جٝد٢أ٧ٛ جٱلأٴ٬٠ر  ؿجف جٜٝٗأف    ُحؿ  ُدؿ جٝٗي٬  ٬ُ -57
 .2008جٝظح٫ِ٠  جٱل٢ٜؿف٬ر  

ُحًٕ ٬حل١٬ جٝنف٬ٕ : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ج٠ٝس٧لًر  ؿجف جٜٝٗأف جِٝفدأ٫     -58
2016. 

 .1990ُدحك جِٝقج٧٪ : جِٝفج٘ د١٬ جػسٴ١٬ٝ  ؿجف جٜٝسخ جٝػؿ٬صر   -59
ح٠ٞر  جٝػ  جٝػوف٪ ٜٝحٖر ج٠ٝنأحٜ   ُدؿ جٝػ٬٠ؿ ًِٞز ؤلِؿ : اؿجفذ جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسٜ -60

 .1998ج٠ٝسِٞٚر دح٠ٝح   ٠ٜسدر ٠ئللر جٯ٥فجٟ  جٝٚح٥فذ  
ُدؿ جٝػ٬٠ؿ ٠و٩ًٗ ؤد٧ ٢حُٟ  ٧ٖق٪ ٠أؿ٧ٜف : اؿجفذ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ      -61

 .1998جٝٚح٥فذ  دؿ١٧ ٢حنف  

ُدؿ جٝفػ١٠ ٬لف٪ ؤػ٠ؿ : س٬٠٢ر جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٠٧نٜٴز س٦ٞ٬٧٠أح  جٝأؿجف    -62
 .1996ٱل٢ٜؿف٬ر  جٝظح٬ِ٠ر  ج

ُٴ ُؿ٫ٝ جٝن٬ؽ : ؿ٧ف جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جٳٙسوأحؿ ج٠ٝوأف٪  جٝٚأح٥فذ     -63
 .1998جِٝحسٛ ٢ٞٝنف 

   ؿ.٩ُٞ1983.١ جٝدحف٧ؿ٪ : ج٧ِٚٝؿ ٬ٞ٠ُ٧حز جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر   -64
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ٓف٬خ جٝظ٠ح  : ج٠ٝوحفٕ ٧جٯ٠ُح  ج٠ٝوف٬ٖر ٫ٖ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر ٧جٝٚأح١٧٢    -65
 ؿ.١. 1972جٝٚح٥فذ  

ٝل٬ؿ ُدؿ٣ : جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٧ؿ٧ف٥ح ٫ٖ جٝس٬٠٢أر ج٠ٝػ٬ٞأر  ٠ئللأر    ٖسػ٫ ج -66
 .2005ندحخ جٱل٢ٜؿف٬ر  

ٙح١٧٢ ػ٧٠فجد٫ : ج٠ٝؿفك ن٬ِخ ؤػ٠ؿ جٝػ٠أؿج٫٢  ٠ًدِأر جِٝحسأٛ  جٝٚأح٥فذ       -67
2010. 

ٜحلخ ل٬ؿ : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ جٝٗفه ٧جٝسػؿ٬حز  ٠فٜق س٬٧ًف جٝؿفجلأحز   -68
 .٥2007فذ  ٧جٝدػ٧ش  ٬ٜٞر ج٢٦ٝؿلر  ظح٠ِر جٝٚح

لس١ٗ٬ ؿد٥٧٬ٞح٬ك : اؿجفذ ج٢٠ٝنأز جِٝح٠أر  سفظ٠أر    –٧ٜ  د٬ٞك ظفج٥حٟ جٳ٢د٫  -69
 .1996ج٧ٞٝجء ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٜٝف٬ٟ  جٝؿجف ج٠ٝػ٬ٞر ٢ٞٝنف ٧جٝس٧ق٬َ  

٠س٫ٝ٧ ٙحد  ٠ػ٠ؿ : ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ؿفجلر ظؿ٨٧ ٠٢حـض  ج٬٦ٝثر ج٠ٝوأف٬ر   -70
 .2005ٜٝٞسحخ  

لح٬ٝخ جلسص٠حف جٯ٧٠ج  ٫ٖ جٝد٧٢ٛ جٱلأٴ٬٠ر   ٠ػ٠ؿ ادفج٬٥ٟ ؤد٧ نحؿ٪ : و٬ْ ٧ؤ -71
 .1996جًٝدِر جٯ٩ٝ٧  ؿجف ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر  جٝٚح٥فذ  

  ٠1998ػ٠ؿ ادفج٬٥ٟ  ُدؿ جٝفئ٧ٕ ٢وف : سحف٬ؽ جٝؿ٧ٝر جٝٗف٬٢٧ُأر  جٝٚأح٥فذ     -72
ً3. 

٠ػ٠ؿ جٝنػحز جٝظ٢ؿ٪ : جٝٚفى ٜإؿجذ ٝٞس٬٧٠  ٫ٖ جٝنف٬ِر جٱلأٴ٬٠ر  ج٦ِ٠ٝأؿ    -73
 .٫٠1996  جٝٚح٥فذ  جِٝح٫ٝ ٜٝٞٗف جٱلٴ

٠ػ٠ؿ دن٬ف ٤٬ُٞ : جٝٚح٧٠ك جٳٙسوحؿ٪ د٬أف٧ز ج٠ٝئللأر جِٝفد٬أر ٝٞؿفجلأحز      -74
 .٧1985ج٢ٝنف 

٠ػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ ٩ُٞ ل٬٧ٟٞ : اؿجفذ جٝد٧٢ٛ ٧و٢حؿ٬٘ جٳلسص٠حف ٧د٧فوأحز جٯ٧فج٘   -75
 .1996ج٠ٝح٬ٝر  ج٢٠ٝو٧فذ  ؿ.١  

 .1994  ٠و٩ًٗ ٠ٜح  ٤ً : ج٧ٝظ٬ق ٫ٖ جٝٚح١٧٢ جٝسظحف٪  ٠ًدِر جٱل٢ٜؿف٬ر -76

٬٠فٖز ٠ػ٠ؿ جٱؿف٬ل٫ : جٝفٙحدر جٝؿجؾ٬ٞر ُٞأ٩ ؤ٠ُأح  جٝد٢أ٧ٛ  ؿجف ج٦٢ٝيأر      -77
 .2010جِٝفد٬ر  
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٥حٝر ٠ػ٠ؿ ٝد٬خ ٢ُد٤ : اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٬ٜٕ سدؿؤ ٧سأؿ٬ف ٠نأف٧ًُح    -78
 .٢2011حظػًح  ٠ٜسدر ١٬ُ ن٠ك  جٝٚح٥فذ  

ٝٚح١٧٢ ج٬٧ٜٝس٫  ٧ِٚ٬خ ٧٬لٕ وفؾ٣٧ : ٬ٞ٠ُحز جٝد٧٢ٛ ١٠ ج٧ٝظ٦ر جٝٚح٬٢٧٢ر ٫ٖ ج -79
 .1988ؿفجلر ٠ٚحف٢ر  ج٬٧ٜٝز ٠ئللر ؿجف جٜٝسخ  

80- Brian Hamilton Financing for the Small Business Inter House for 

Cultural Inves – Washington DC20416, U.S.A. 

81- JBIC Today ISSU1, 2000, P.4. 

82- United state international Trade commission "Small and 

Medium Sized enter Dries : Over View of Participation in U.S. 

exports Washington D.C. Jun 2014, P.9. 

 ثاًْٝا : ايسضا٥ٌ :

ؤلح٠ر ٩ُٞ ادفج٬٥ٟ ٠و٩ًٗ : ؿ٧ف جٝد٢ٛ ٫ٖ ٠ٜحٖػر ٓل  جٯ٧٠ج  ٫ٖ ي٧ء جٝسقج٤٠  -1
ذ  فلأحٝر  دحٝلف٬ر  ؿفجلر ٠ٚحف٢ر د١٬ جٝٚح١٧٢ ج٠ٝوف٪ ٧جٝٚح١٧٢ جِٝفج٫ٙ  ض جٝٚح٥ف

 .2015ؿٜس٧فج٣  
ؤ٬٢٠ر ٠ػ٠ؿ ؤػ٠ؿ ٢٠و٧ف : جٝس٬ٌ٢ٟ جٝٚح٫٢٧٢ ٝٞد٧٢ٛ جٝؿ٬ٝ٧ر جٱ٬٠٬ٞٙر  ؿفجلر ٫ٖ ٌأ    -2

 .٧ٙ2001جُؿ جٝس٬ٌ٢ٟ جٝؿ٫ٝ٧  فلحٝر ؿٜس٧فج٣  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

ؤ٠ح٫٢ ػل١ ٧٬لٕ : ل٬حلحز جٱٙفجى ٠س٢ح٫٥ جٝؤف ٜإػؿ ج٭٬ٝحز ٝٞػؿ ١٠ جٝٗٚأف   -3
ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  ٬ٜٞأر جٳٙسوأحؿ ٧جِٝٞأ٧ٟ جٝل٬حلأ٬ر      ٫ٖ ٠وف  فلحٝر ؿٜس٧فج٣  

2010. 

ؿفجلر ٖأ٫ ؿ٧ف   –ا٠٬ح١ ؤػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ ٠ف٫ُ : اؿجفذ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف  -4
جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ٬ٜٞر جٳٙسوحؿ ٧جِٝٞأ٧ٟ جٝل٬حلأ٬ر    

 .2001ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ٫ٖ جٝظ٧٦٠ف٬أر   ػل١ صحدز ٖفػحز : ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ج٠ٝسؾوور ٫ٖ -5
 .1989جِٝفد٬ر ج٬٢٠٬ٝر  فلحٝر ٠حظلس٬ف  جٝٚح٥فذ  ٬ٜٞر جٳٙسوحؿ ٧ج٧ِٟٞٝ جٝل٬حل٬ر  

ػ٢ح١ ؤلح٠ر ػل١ : ٠نحٜ  س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ؤلح٬ٝخ ُٴظ٦ح دحٝسوأ٬٢ٕ   -6
د  ٠ػحٌٖر د٫٢ ل٬٧ٕ  فلحٝر ٠حظلس٬ف ٬ٓف ٢٠ن٧فذ  ٬ٜٞر سظحفذ د٢أ٫ لأ٬٧ٕ    

 .2003جٝٚح٥فذ  ظح٠ِر 
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 –ؿ. لح٫٠ ػل١ ٠ػ٧٠ؿ : س٬٧ًف جٯ٠ُح  ج٠ٝوف٬ٖر د٠ح ٬سٗ٘ ٫ٖ جٝنف٬ِر جٱلٴ٬٠ر  -7
 .2004فلحٝر ؿٜس٧فج٣  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

فنح ل٬ِؿ ٠ػ٠ؿ ٩ُٞ : ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر     -8
   ظح٠ِر جٝٚح٥فذ.2010رؿفجلر ػحٝر ٓح٢ح( ر٠حظلس٬ف(  

٬ق : س٬٬ٟٚ د٬ثر جٯ٠ُح  ٧ؤصف٥ح ٩ُٞ اؿجفذ ٧س٬٠٢ر جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ   فنح ُدؿ جِٝق -9
دحٝسوؿ٬٘ ٩ُٞ جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠ظح  ج٠ٝٴدك جٝظح٥قذ  فلأحٝر ٠حظلأس٬ف   

 .٬ٓ2001ف ٢٠ن٧فذ  ٬ٜٞر جٝسظحفذ ٧اؿجفذ جٯ٠ُح   ظح٠ِر ػ٧ٞج١  
جٝسقج٠أ٤   لح٠غ نِدح١ ػ٬٠ؿ٣ ظ٧ؿذ : ؿ٧ف جٝد٢ٛ ٫ٖ ٠ٜحٖػر ٓل  جٯ٧٠ج  ٫ٖ ي٧ء -10

 .2007دحٝلف٬ر  فلحٝر ؿٜس٧فج٣ دحٝٚح١٧٢  ٬ٜٞر جٝػ٧ٚ٘  ظح٠ِر ١٬ُ ن٠ك  
ن٠٬حء جٝقٳً : ٬ٙحك ٠ؿ٨ ٜٗحءذ جٝس٬٧٠  جٝؿ٫ٝ٧ ٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر   -11

(  فلأحٝر ٠حظلأس٬ف  ظح٠ِأر    2010 – 1991رؿفجلر سًد٬ٚ٬ر ١ُ ٠وف ٝٞٗسأفذ  
 .2012جٝٚح٥فذ  

٠نٜٞر س٬٧٠  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف ٧جٝدؿ٬   ُدؿ ج٢٠ِٟٝ ٠ػ٧٠ؿ ؤد٧ جٝؿ٥خ : -12
 .1995جٱلٴ٫٠  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ٬ٜٞر جٝسظحفذ ظح٠ِر جٱل٢ٜؿف٬ر  

ُؿ٢ح١ ٖي٬  ؤد٧ ج٬٦ٝظح : جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ جٯفؿ١ ٧ؿ٧ف٥ح ٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝس٬٠٢ر  -13
 .2012جٳٙسوحؿ٬ر  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ظح٠ِر ج٬ٝف٧٠ٛ  

ٝد٢ٛ ٫ٖ ٖػه ج٠ٝلس٢ؿجز ٫ٖ جٳُس٠أحؿ ج٠ٝلأس٢ؿ٪    ُوحٟ ٖح٬ؿ ٠ػ٠ؿ : ٠لث٬ٝ٧ر ج -14
 .2007فلحٝر ؿٜس٧فج٣  ٬ٜٞر جٝػ٧ٚ٘  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

٠ػ٠ؿ ٠ٜح  ؤد٧ ق٬ؿ : ظؿ٨٧ جٝفٙحدر جٝٚح٬٢٧٢ر ٩ُٞ جٝد٧٢ٛ رؿفجلر ٠ٚحف٢ر(  فلأحٝر   -15
 .2014ؿٜس٧فج٣ ٬ٜٞر جٝػ٧ٚ٘ ١٬ُ ن٠ك  

٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف ٧جٝدأؿ٬   ُدؿ ج٢٠ِٟٝ ػ٧٠ؿ ؤد٧ جٝؿ٥خ : ٠نٜٞر س٬٧٠  جٝو٢حُحز جٝو -16
 .1995جٱلٴ٫٠  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ٬ٜٞر جٝسظحفذ  جٱل٢ٜؿف٬ر  

٢حؿ٬ر ٠ػ٠ؿ ُدؿ جِٝح  : س٬٧٠  ٢نحً جٝوأ٢حُحز جٝوأ٬ٔفذ ٠أَ جٝسًد٬أ٘ ُٞأ٩       -17
و٢حُحز جٝٔق  ٧ج٢ٝل٬ط د٢٠ًٚر ندفج جٝؾ٠٬ر جٝو٢ح٬ُر  فلأحٝر ؿٜسأ٧فج٣  ٬ٜٞأر    

 .1997جٳٙسوحؿ ٧ج٧ِٟٞٝ جٝل٬حل٬ر  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  



 تمويل المشاريع الصيرة والمتوسطة

 
 د/ عبد الرحمن الشيخ

 
-287- 

 

٢ؿ٨ ٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝلحف ظِٗف : ج٠ٝنحٜ  جٱٜٝسف٬٢٧أر جٝسأ٫ س٧جظأ٤ ج٠ٝنأف٧ُحز      -18
   ٬ٓف ٢٠ن٧فذ.2010جٝو٢ح٬ُر جٝو٬ٔفذ  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ض جٝٚح٥فذ  

٢يح  ُق٬ق ٦٠ؿ٪ : س٬٧ًف د٬٢ر جٝػ٠ٜ٧ر ٫ٖ جٝد٧٢ٛ جِٝفج٬ٙأر دٔأفى سػ٬ٚأ٘     -19
 .2011ذ  جٝنٗح٬ٖر ٧يدً جٯؿجء ج٠ٝح٫ٝ  فلحٝر ؿٜس٧فج٣  ظح٠ِر جٝٚح٥ف

٥حٝر ٠ػ٠ؿ ٝد٬خ ٢ُد٤ : ٧٠٢ـض ج٬ٚٝحك ٢ظحع ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٖأ٫ ظ٧٦٠ف٬أر    -20
 .٠1995وف جِٝفد٬ر ؿفجلر ٠ٚحف٢ر  فلحٝر ؿٜس٧فج٣  ٬ٜٞر سظحفذ  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

٥نحٟ ٩ُٞ ُدؿ جٝؾحٝ٘ فظخ : ؿ٧ف جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر ٖأ٫ س٬٧٠أ       -21
٬ٓف ٢٠ن٧فذ  ٬ٜٞر جٝسظحفذ  ُأ١٬  جٝو٢حُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وف  فلحٝر ٠حظلس٬ف 

 .2000ن٠ك  ُحٟ 

ُوحٟ ٩ُٞ جػ٠ؿ ٧ُٞج١ : و٬ْ جٝسػ٬٧  جٝنف٬ُر ٫ٖ جٝد٧٢ٛ جٱلأٴ٬٠ر ج٬٢٠٬ٝأر     -22
 .2010ؿفجلر ٬٦ٖٚر سًد٬ٚ٬ر  فلحٝر ٠حظلس٬ف  ظح٠ِر جٝٚح٥فذ  

 ثايجًا : ايدٚزٜات ٚايتكازٜس :

 .2015سٚف٬ف جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ جِٝفج٫ٙ ِٝحٟ  -1
 .٠ٝ1997فٜق٪ ٝٞسِدثر ٧جٱػوحء ج٠ٝوف٪ ؿ٬ل٠دف سٚف٬ف جٝظ٦حق ج -2
 .2009سٚف٬ف لٗحفذ ج٬ٝحدح١ دحِٝفج٘ ٝن٦ف ػق٬فج١   -3

 .2012ظف٬ؿذ ج٧ٝٙحثَ جِٝفج٬ٙر ؿ٬ل٠دف  -4
ظ٬ِ٠ر فظح  ؤ٠ُح  جٱل٢ٜؿف٬ر ٢ٌفذ ُٞأ٩ ٠نأف٧ٍ س٬٠٢أر ج٢٠ٝنأأز جٝوأ٬ٔفذ       -5

 .٧2005جٝػف٬ٖر  جٝسٚف٬ف جٝل٧٢٪ ِٝحٟ 

 .٬14/5/2016ر ج٠ٝػ٬ٞر  ٝٚحء ٠َ وػ٬ٗر ج٠ٝوف٪ ؿ. ؤػ٠ؿ ق٫ٜ دؿف : ٧ق٬ف جٝس٠٢ -6

ؿ. ؤنفٕ ٠ػ٠ؿ ؿ٧جد٤ : انٜح٬ٝر س٬٧٠  ج٠ٝئللحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٖأ٫ جٝأؿ٧     -7
جِٝفد٬ر  ٠فٜق وحٝغ ُدؿ جهلل ٜح٠   ظح٠َ جٯق٥ف  ج٠ٝٞس٩ٚ ج٫٠ِٞٝ ػ٧  ج٠ٝنف٧ُحز 

 .2009ؤٓلًك  10ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف  جٝٚح٥فذ  

٬ػر ج٧٬ٞٚٝد٫ : جٝؾوحثه ج٬٠٠ٝقذ ٝٞنفٜر ـجز ج٠ٝلث٬ٝ٧ر ج٠ٝػأؿ٧ؿذ  ؿفجلأر   ؿ. ل٠ -8
٠ٚحف٢ر ٙح١٧٢ ٠وف٪  ٖف٢ل٫  ٬٧ٜس٫  ٠ظٞر جٝٚح١٧٢ ٧جٳٙسوأحؿ  جِٝأؿؿج١ جٝصحٝأش    

 .٧1977جٝفجدَ  
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(  ؤػٜأحٟ سإلأ٬ك   1985ؿ. ُؿ٢ح١ ؤػ٠ؿ جِٝقج٧٪ : ٠ظٞر ج٧ِٟٞٝ جٝٚح٬٢٧٢ر ٧جٝل٬حل٬ر ر -9
 ٫.جٝنفٜحز ٫ٖ جٝٚح١٧٢ جِٝفجٙ

ؿ. ٝد٩٢ ٥ٴ  : ٢حثخ ٠ػحٌٖ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪ ٧فث٬ك ٠ظٞك اؿجفذ نأفٜر   -10
 .12/5/2016ي٠ح١ ٠ؾحًف جٳثس٠ح١  ٝٚحء ٠َ وػ٬ٗر ج٧ٖٝؿ دسحف٬ؽ 

ؿٜس٧ف جٝٔف٬خ ٢حوف : ؤلأح٬ٝخ جٝس٬٧٠أ  جٱلأٴ٬٠ر رج٠ٝٞسٚأ٩ ج٠ِٞٝأ٫ ػأ٧         -11
ح٬ٝخ  جٝو٬ْ  ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر ٧جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف( ج٠ٝنٜٴز  جٯل

 .2009ؤٓلًك  10جٝسظحف٪  ٠فٜق وحٝغ ُدؿ جهلل ٜح٠   جٝٚح٥فذ 

ؿ٧ف جٝد٧٢ٛ جٝسظحف٬ر ٫ٖ س٠أ٧٪ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر  ج٢ٝنأفذ       -12
 .2008ج٠ٝوف٬ٖر  جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜق٪ ج٠ٝوف٪  ٦ِ٠ؿ جٝؿفجلحز ج٠ٝوف٬ٖر  

ٝوأ٬ٔفذ  ؿ٧ف د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ج٠ٝوف٫ٖ ٫ٖ س٬٧٠  ج٠ٝنف٧ُحز ج٠ٝس٧لًر ٧ج -13
٧ج٠ٝس٢ح٬٥ر جٝؤف  د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ج٠ٝوف٪ ج٠ٝٞس٩ٚ ج٫٠ِٞٝ ٝن٦ف ؤٓلأًك  

   ٠فٜق وحٝغ ٜح٠   ظح٠ِر جٯق٥ف.2009

 .2002جٝو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر  ٧ػؿذ ؿُٟ ٧س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ   -14
ُص٠ح١ دحدٜف ؤػ٠ؿ : س٬٧٠  جًٝٚحٍ جٝو٢ح٫ُ ٧ٖ٘ و٬ْ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٬٠ر سظفدأر   -15

ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر  ج٦ِ٠ٝؿ جٱلٴ٫٠ ٝٞدػ٧ش ٧جٝسؿف٬خ  جٝد٢ٛ جٱلأٴ٫٠  دِى 
 ٥أ.1418ٝٞس٬٠٢ر 

جٝٔف٬خ ٢حوف : ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٬٠ر ظح٠ِر جٯق٥ف  ٠فٜق وأحٝغ ُدأؿ جهلل    -16
 .2009ٜح٠  ٝٴٙسوحؿ جٱلٴ٫٠  ؤٓلًك 

 –جٯ٠ف٬ٜ٬أر   لٗحفذ ج٧ٝٳ٬أحز ج٠ٝسػأؿذ   –جٝٞٚحء جٝصحٝش/ ج٧ٜٝحٝر جٯ٠ف٬ٜ٬ر ٝٞس٬٠٢ر  -17
 .2012سنف١٬  2جِٝفج٘ 

٠ػ٠ؿ ُدؿ جٝػ٬ٟٞ ٠ُف : ؤلح٬ٝخ جٝس٬٧٠  جٱلٴ٬٠ر جٝٚحث٠ر ٩ُٞ جٳثس٠أح١ جٝسظأحف٪    -18
٠ٞٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ  ٠فٜق وحٝغ ُدؿ جهلل ٜح٠  ٝٴٙسوأحؿ جٱلأٴ٫٠  ظح٠ِأر    

 .2004جٯق٥ف  جٝٚح٥فذ ٖدفج٬ف 
٧ؤ٬٠٥س٦ح جٳٙسوأحؿ٬ر   ٠ػ٠ؿ ٖسػ٫ وٚف : ٧جَٙ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر  -19

 .2004ج٠ٌ٢٠ٝر جِٝفد٬ر ٝٞس٬٠٢ر جٱؿجف٬ر  ظح٠ِر جٝؿ٧  جِٝفد٬ر  
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٠فٜق ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧ؿُٟ جسؾحـ جٝٚفجف  ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ٫ٖ ٠وأف  ج٠ٝنأحٜ     -20
 .٠٧2002ٚسفػحز جٝػ   ٠ظٞك ج٧ٝقفجء  

ج٠ٝنٜٴز جٝس٫ س٧جظ٤ ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ  ٠ظٞأر ج٠ٝٞسٚأ٫ ج٠ِٞٝأ٫ ػأ٧         -21
ز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لًر ٧ج٠ٝسإ٥در جٝؤف  ٠فٜق وحٝغ ٜح٠أ   ظح٠ِأر   ج٠ٝنف٧ُح

 .2009جٯق٥ف  ؤٓلًك 
٢نفذ ؾحور ١ُ جٝظ٬ِ٠ر ج٠ٝوف٬ر جٝس٫ سنظ٬َ ٧اٙح٠أر ج٠ٝنأف٧ُحز جٝوأ٬ٔفذ     -22

   دٴ ظ٦ر ًدَ.2001ٝؾف٬ظ٫ جٝظح٠ِحز 
٧قجفذ جٳٙسوحؿ : ٠نف٧ٍ ل٬حلر ٬٠٧ٙر ٝس٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔفذ ٧ج٠ٝس٧لأًر ٖأ٫    -23

 .1998ٝٚح٥فذ  ٠وف  ج
جِٝحٟ جٝصحٝأش ٠أ١    2000-٧1999قجفذ جٝسؾ٬ًً : ؾًر جٝس٬٠٢ر جٳٙسوحؿ٬ر ِٝٞحٟ  -24

  ٝظ٦أحق ج٠ٝفٜأق٪ ٝٞسِدثأر ٧جٱػوأحء      2002-1998جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جٝفجدِر 
 .2000جٝٚح٥فذ  

 .2008  جٝٚح٥فذ  2012-٧2008قجفذ جٝسؾ٬ًً  جٝؾًر جٝؾ٠ل٬ر جٝلحؿلر   -25
ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٧ؿُٟ جٝٚفجف  دف٢أح٠ط جٝػ٠٧ٜأر ٝسنأ٬ٔ      ٧قجفذ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝح٬ٝر  ٠فٜق -26

 جٝندحخ دح٧ٝفم جٝػف٬ٖر  ٧٠َٙ ٧قجفذ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝػ٬ٞر.
 13/5/2016وػ٬ٗر جٯ٥فجٟ  -27

 .12/5/2016وػ٬ٗر ج٧ٖٝؿ  -28

 زابعًا : َكابالت غدص١ٝ :

٠ٚحدٞر نؾو٬ر ٠َ جٝل٬ؿذ ١٬ٗ٬٢ ٫ًٗٝ : ج٠ٝؿ٬ف جٱ٫٠٬ٞٙ ٝد٢ٛ ؤد٧ ٌد٫ جٱلٴ٫٠ ٖأفٍ   -1
 .٠15/7/2016ظٞك اؿجفذ ٝد٢ٛ جٝس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪ لحدًٚح ٠وف  ُي٧ 

ؿ. ٖف٬ؿ فجٓخ ج٢ٝظحف ؤلأسحـ اؿجفذ جٯ٠ُأح  ٖأ٫ ٬ٜٞأر جٝسظأحفذ ظح٠ِأر د٦٢أح          -2
21/3/2016. 

 خاَطًا : ايكٛاْني :

 .1997( ٝل٢ر 21ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ فٟٙ ر -1
 .83( ٝل٢ر 36ٙح١٧٢ جٝنفٜحز جِٝفج٫ٙ فٟٙ ر -2
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 جٝٚح١٧٢ ج٠ٝؿ٫٢ جِٝفج٫ٙ. -3

 .١٧٢2015 ج٠ٝوحفٕ جٱلٴ٬٠ر جِٝفج٫ٙ ِٝحٟ ٙح -4

 ج٠ِٝؿ . 2004( ٝل٢ر 94ٙح١٧٢ ج٠ٝوحفٕ جِٝفج٫ٙ فٟٙ ر -5
( ٝلأ٢ر  32ٙح١٧٢ ج٢ٝٚؿ ٧د٢ٛ ج٬٧ٜٝز ج٠ٝفٜق٪ ٧س٬ٌ٢ٟ ج٢٦٠ٝر ج٠ٝوف٬ٖر ج٬٧ٜٝس٫ فٟٙ ر -6

1968. 

 .1986( ٝل٢ر 32ٙح١٧٢ د٬َ ٧ا٬ظحف ؤ٧٠ج  جٝؿ٧ٝر جِٝفج٫ٙ فٟٙ ر -7

 .2004( ٝل٢ر 121فذ ج٠ٝوف٪ فٟٙ رٙح١٧٢ س٬٠٢ر ج٢٠ٝنأز جٝو٬ٔ -8

  ج٠ٜٝسدر جٝٚح٬٢٧٢ر دٔأؿجؿ  2012ٝل٢ر  10ٙح١٧٢ ؿُٟ ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ فٟٙ  -9
2012. 

 .1987( ٝل٢ر 132ٙفجف ٠ظٞك ٬ٙحؿذ جٝص٧فذ جِٝفج٫ٙ ج٢٠ٝػ  فٟٙ ر -10

 ضادضًا : املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ :
1- http.www.startines2.com/f.aspx?ts7898188-2 5 2016  
2- http/www.1, bg.19.com/ar 20.4.2016. 

3- http/www.biscusa.org/ar/institution.1.aspx 2.6.2016. 

4- http/www.nbe.com.eg/main.ASPX. 28.5.2016. 

5- http://arabic.iraq.usembassy.govimay 31209icf.html. 

6- www.ara.shafaq.com  6 4 2016   

7- www.beta.undp.org/content/html/12.5.2016. 

8- www.cgcegypt.com  13 6 2016  

9-  www.cooperazioneallosvill upoo.esteri.it/pdges/inglese.intro 

1 6 2016  

10- www.dotmsr.com  13 6 2016  

11- www.gn4me.com 5 6 2016   

12- www.KCB.org  17 6 2016  

13- www.nbe.com.eg. 

14- WWW.Rasheedbank.guv.19.11.4 2016  

15- www.sfdegypt.org  11 6 2016  
16- www.sfdegypt.org/arab-union-a.asp 12.4.2016.   ٧٠َٙ جٳسػحؿ ُٞأ٩

 جٝندٜر ج٢ِٜٝد٧س٬ر.
17- www.sfdegypt.org/web/sfd/feas  11 6 2016  

http://arabic.iraq.usembassy.govimay/
http://www.ara.shafaq.com/
http://www.cgcegypt.com/
http://www.cooperazioneallosvill/
http://www.dotmsr.com/
http://www.gn4me.com/
http://www.kcb.org/
http://www.sfdegypt.org/
http://www.sfdegypt.org/arab-union-a.asp%2012.4.2016
http://www.sfdegypt.org/web/sfd/feas
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18- www.usAiel.gov/about-usAid/UsAidhist.htm/12.5.2016. 

 ج٧٠َٝٙ جٱٜٝسف٫٢٧ ٝظ٬ِ٠ر فظح  ؤ٠ُح  جٱل٢ٜؿف٬ر. -19

  ٧٠www.nbe.com2016   18 8َٙ جٝد٢ٛ جٯ٫ٞ٥ ج٠ٝوف٪ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز.  -20
 .٧٠2/9/2016َٙ جٝد٢ٛ ج٠ٝوف٪ جٝل٧ِؿ٪ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز  -21

 .22/9/2016ج٧٠َٝٙ جٝفل٫٠ ٝد٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز   -22
 . SFD 13 6 2016ج٧٠َٝٙ جٝفل٫٠ ٝٞو٢ؿ٧٘ جٳظس٠ح٫ُ ٝٞس٬٠٢ر ج٠ٝوف٪  -23
  www.sfdegypt.org. ٧٠2016َٙ جٝوأ٢ؿ٧٘ جٳظس٠أح٫ُ ٝٞس٬٠٢أر  ٠وأف      -24

29 7 2016   
 .٧٠1/7/2016َٙ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر جًٝٚف٪ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز  -25

 ٧٠َٙ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ج٢٦ٝؿ٬ر ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز. -26
 .٧٠12/6/2016َٙ د٢ٛ جٝس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز  -27
 .٧٠7/9/2016َٙ د٢ٛ ٬ٖو  جٱلٴ٫٠ ج٠ٝوف٪ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز   -28
 .7/9/2016لٴ٫٠ ٩ُٞ جٱ٢سف٢ز ٧٠َٙ د٢ٛ ٬ٖو  جٱ -29

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbe.com/
http://www.sfdegypt.org/
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 مالحك اٌدراست 

ــدز٠     1ًَشــل ) ( : قــإْٛ دعــِ املػــسٚعات ايصــػة٠ امل

 . 2012يط١ٓ  10ايعساقٞ زقِ 

( :  عدٜالت قـإْٛ ايػـسنات ايعساقـٞ زقـِ     2ًَشل )

 (.2004( يط١ٓ )21)
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 (1مٍحك )
لانٌن دعم املشرًعاث اٌصغرية املدرة اٌعرالي 

   2012ٌسنت  10م رل
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 بطِ ايػعب :

 ز٥اض١ اجلُٗٛز١ٜ :

د٢حًء ٩ُٞ ٠ح ؤٙف٣ ٠ظٞك ج٧٢ٝجخ ٧وحؿ٘ ٤٬ُٞ فث٬ك جٝظ٧٦٠ف٬ر ٧جلس٢حؿًج ا٩ٝ ؤػٜأحٟ   
 ( ١٠ جٝؿلس٧ف وؿف جٝٚح١٧٢ ج٭س٫ :73( ٧جٝد٢ؿ صحٝصًح ١٠ ج٠ٝحؿذ ر61جٝد٢ؿ ؤ٧ًٳ ١٠ ج٠ٝحؿذ ر

 ايصػة٠ املدز٠ يًدخٌ :قإْٛ دعِ املػازٜع 

 ايفصٌ األٍٚ : ايتعازٜف ْٚطام ايطسٜإ :

 ٬ٚوؿ دحِٝدحفجز جٝسح٬ٝر ٯٓفجى ٥ـج جٝٚح١٧٢ ج٠ِٝح٫٢ ج٠ٝد٢٬ر اقجث٦ح : ( :1املاد٠ )
( 10ج٠ٝنف٧ٍ : ج٠ٝنف٧ٍ جٝو٬ٔف ج٠ٝؿف ٝٞؿؾ  جٝـ٪ ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ جِٝح١٬ٞ٠ ٤٬ٖ ُأ١ ر  -1

 ؤنؾحه.

 جٝٚفى. وحػخ ج٠ٝنف٧ٍ : جٝنؾه ج٠ٝلس٬ٗؿ ١٠ -2

 ( ١٧٬ٞ٠ ُفج٫ٖ ٧دؿ١٧ ٖحثؿذ.20جٝٚفى : ٠دْٞ ٳ ٬ق٬ؿ ١ُ ر -3

 جِٝح١٬ًٞ : جٝدحػص١٬ ١ُ ٙفى ج٠ِٝ  ج٠ٝلظ١٬ٞ ٫ٖ ٠ٜحسخ جٝسن٬ٔ . -4

جٝٗثحز : جٯنؾحه ج١٬ٝ٧٠٠ٝ دإػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ٬٧سٟ سػؿ٬ؿ٥ٟ ٧ٖ٘ س٠٬ِٞحز ٬وأؿف٥ح   -5
 ج٧ٝق٬ف.

جٳٙسوحؿ٬ر جٝوأ٬ٔفذ ٠أ١    جٝػحي٢حز : جٝظ٦ر جٝس٫ س٦ؿٕ ا٩ٝ ؿُٟ ٧س٬٧ًف جٯ٢نًر -6
 ؾٴ  سٚؿ٬ٟ ؤ٠ُح  ٬٢٦٠ر ٠ٞٝدؿ١٬ُ ١٠٠ ٝؿ٦٬ٟ ؤٖٜحف ٠س٧ًفذ.

 ( : 2املاد٠ )

 سلف٪ ؤػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ٩ُٞ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  جٝٚحث٠ر ٧جٝظؿ٬ؿذ. 
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 ايفصٌ ايجاْٞ : ايتأَني ٚاألٖداف :

 ( :3املاد٠ )

س٠ح٬ُر و٢ؿ٧٘ ٬ل٩٠ رو٢ؿ٧٘ ؿُٟ ج٠ٝنأحف٬َ  ٬ئلك ٫ٖ ٧قجفذ ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظأّاًل : 
جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ ( ٬لس٠سَ دحٝنؾو٬ر ج٬٧٢ِ٠ٝر ٠٬٧ص٤ٞ ٧ق٬أف ج٠ِٝأ  ٧جٝنأث١٧    

 جٳظس٠ح٬ُر ؤ٧ ١٠ ٬ؾ٤ٝ٧.
سئ٧  ظ٬٠َ جٯ٧٠ج  ج٧٠ٝؿُر ٫ٖ و٢ؿ٧٘ جٝس٬٠٢ر ج٫ٔٞ٠ٝ ا٩ٝ و٢ؿ٧٘ ؿُأٟ ج٠ٝنأحف٬َ   ذبٌيًب : 

 جٝٚح١٧٢.جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  ٧ج٠ٝئلك د٧٠ظخ ٥ـج 

 ١٧ٜ٬ ٠ٚف جٝو٢ؿ٧٘ ٫ٖ ٠ؿ٢٬ر دٔؿجؿ ٬٧ظ٧ق ٤ٝ ٖسغ ٖف٧ٍ ؿجؾ  جِٝفج٘. ( :4املاد٠ )
 ٦٬ؿٕ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ا٩ٝ ٠ح ٬إس٫ : ( :5املاد٠ )
 سإ١٬٠ ٖفه ٠ُ  ظؿ٬ؿذ ٧س٬ٞٚه ػظٟ جٝدًحٝر.أّاًل : 
ح١٧٢ سٚؿ٬ٟ جٝؿُٟ ٝٞفجٓد١٬ دح٠ِٝ  ٧جٝٚحؿف١٬ ٤٬ُٞ ٠أ١ ج٠ٝنأ١٬ٝ٧٠ دإػٜأحٟ ٥أـج جٝٚأ     ذبٌيًب : 

 ٧ؾو٧وًح ٫ٖ ج٢٠ٝحً٘ جٯٜصف ٖٚفًج.
اُحؿذ سؿف٬خ جٝدحػص١٬ ١ُ ج٠ِٝ  ١٠ جٝٗثحز ٝس٢حلخ ٙؿفجس٦ٟ ٠َ ٠سًٞدحز ل٧٘ ج٠ِٝأ   ذبهذًب : 

 ٧اؿؾح٦ٟٝ ٫ٖ دفج٠ط ـجز وٞر دح٠ِٝ  ٧جٝس٬٬ٜٕ ٠َ ٌف٧ٕ ج٠ِٝ  ج٠ٝػ٬ًر.
 ق٬حؿذ جٱ٢سحظ٬ر ٧ؿُٟ جٳٙسوحؿ ج٫٢ً٧ٝ.راتؼًب : 

 ل٧٘ ج٠ِٝ  ٧سػ٧ٳس٤ ٝسسِح٠  ٠َ ج٬ٔ٠ٝفجز جٝؾحور د٢لخ جٝدًحٝر.سف٬ٙر ٧٠جَٙ خبيسًب : 
٠لحُؿذ ؤوػحخ ج٠ٝنحف٬َ ١٠ جٝٗثحز ج٠ٝن٧٠ٝر دإػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ سبدسًب : 

 جٝسفجؾ٬ه جٝفل٬٠ر ٫ٖ سلظ٬  ٠نحف٦ِ٬ٟ.
 سنظ٬َ اٙح٠ر ػحي٢حز ٫ٖ ؤل٢حؿ ا٢نحء ج٠ٝنحف٬َ.سبتؼًب : 
 دلًر سلحُؿ ٩ُٞ سلظ٬  ج٠ٝنف٧ٍ.ؤسدحٍ اظفجءجز ٠ذبيًٌب : 

جلسص٠حف ج٦٠ٝحفجز ٧جٝٚؿفجز جٝدنف٬ر ٫ٖ جٝو٢حُحز جٝس٬٢ٚر ٧جٝدفج٠ظ٬حز جٝسأ٫ سِس٠أؿ   خبسؼًب : 
 ؤلحلًح ٩ُٞ ج٠ِٝفٖر ٧ج٦٠ٝحفذ.

 ايفصٌ ايجايح : أدا٠ ايصٓدٚم :

 ٬ؿ٬ف جٝو٢ؿ٧٘ ٠ظٞك اؿجفذ ٬س١٧ٜ ١٠ لدِر ؤُيحء ١٠ جٝظ٦حز ج٭س٬ر : ( :6املاد٠ )
 ٧ق٬ف ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر فث٬لًح.:  أّاًل
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 ٠٠ص١٧ٞ ١ُ ج٧ٝقجفجز جٝسح٬ٝر ٳ سٚ  ؿفظر ٜ  ٦٢٠ٟ ١ُ ٠ؿ٬ف ُحٟ ؤُيحءًج.ذبٌيًب : 
 ٧قجفذ ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر. - ؤ

 ٧قجفذ ج٠ٝح٬ٝر. - خ

 ٧قجفذ جٝسؾ٬ًً. - ز

 ٧قجفذ جٝو٢حُر ٧ج٠ِٝحؿ١ / ج٠ٝؿ٬ف٬ر جِٝح٠ر ٝٞس٬٠٢ر جٝو٢ح٬ُر. - ش

 ٧قجفذ جٝسظحفذ. - ض

 جفذ جٝقفجُر.٧ق - ع

٬ؿ٬ف جٝو٢ؿ٧٘ ٧٠ٌٕ د٧٢ِج١ ٠ؿ٬ف ػحو  ٩ُٞ ن٦حؿذ ظح٬ِ٠ر ؤ٬ٝ٧ر ٫ٖ جٯٙ  د٢لأدر  ذبهذًب : 
 ٧ق٬ف ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر ١٠ د١٬ ٫ٌٗ٧٠ ج٧ٝقجفذ.

 ٢٬سؾخ ٠ظٞك جٯؿجذ دحٳٙسفجٍ جٝلف٪ ٫ٖ ؤ٧  جظس٠حٍ ٤ٝ ٢حثدًح ٝفث٬ك ج٠ٝظٞك.راتؼًب : 

 ( :7املاد٠ )

 ج٠ٝظٞك ٬ٗ٬ٜ٧ر جسؾحـ جٝٚفجفجز ٤٬ٖ د٢ٌحٟ ؿجؾ٫ٞ ٬وؿف٣ ج٧ٝق٬ف.٢٬ٌٟ جظس٠حُحز  

 ( : 8املاد٠ )

٠ٞٝظٞك جٳلسِح٢ر دـ٧٪ جٝؾدفذ ٧جٳؾسوحه ٫ٖ ٜ  ٠ح ٬سِٞ٘ دإ٠ُح٤ٝ ٝٚأحء ٠ٜحٖأإذ    
 ٬ٚفف٥ح فث٬ك ج٠ٝظٞك ُٰٝيحء ٧جٝؾدفجز.

 ( :9املاد٠ )

 ٬س٩ٝ٧ ج٠ٝظٞك ٝسػ٬ٚ٘ ؤ٥ؿجٕ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ج٦٠ٝحٟ ج٭س٬ر : 
 جٙسفجع ل٬حلر جٱٙفجى ٧جٝسلؿ٬ؿ ٧ٖ٘ ٥ـج جٝٚح١٧٢. : أّاًل

 ج٧٠ٝجٖٚر ٩ُٞ جٝٚف٧ى ٧جٝسل٬٦ٴز ٧ٖ٘ ي٧جدً ٬ي٦ِح ٦ٝـج جٝٔفى.ذبٌيًب : 
 س٬٠٢ر ج٠ٝنف٧ُحز جٝو٬ٔفذ ١٠ ؾٴ  :ذبهذًب : 

 جٝسؾ٬ًً ٧جٝس٢ل٬٘ ٧جٝسف٬٧ط ٳ٢سنحف٥ح. - ؤ

 ج٠ِٝ  ٩ُٞ س٦ٞ٬٧٠ح. - خ

 ؿ٠حز.ج٠ٝلحُؿذ ٫ٖ جٝػو٧  ٩ُٞ ٠ح سػسحظ٤ ١٠ ؾ - ز

 سؿف٬خ جٯنؾحه جِٝح١٬ٞ٠ ٦٬ٖح. - ش
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ادؿجء جٝفؤ٪ ٧ج٠ٝن٧فذ دحٝؿفجلحز ٧جٱػوحءجز جٝس٫ س٧ٖف جٯلك جٝٴق٠ر ٧٠ٞٝجث٠ر د١٬ راتؼًب : 
 سن٬ٔ  جٝٗثحز ٧د١٬ جٝل٬حلحز جٳٙسوحؿ٬ر ٝٞػ٠٧ٜر.

 ٧يَ ج٠ِٝح٬٬ف جٝؾحور ٠ٞٝنحف٬َ ج٠ٝن٧٠ٝر دإػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢.خبيسًب : 
حس٤ جٝس٬ٞ٬٧٠ر ٧ؾؿ٠حس٤ جٝؿجث٠ر ٠َ ؾًً جٝس٬٠٢ر جٝػ٬٠٧ٜر د٠ح ٬ِقق جٝس٬٠٢ر س٢ل٬٘ ٢نحًسبدسًب : 

 جٳٙسوحؿ٬ر ٧جٳظس٠ح٬ُر.
 سِف٬ٕ ج٠ٝلسص٠ف١٬ جٝؤحف ٩ُٞ جٝٗفى جٳلسص٠حف٬ر ج٠ٝسحػر.سبتؼًب : 
ؿُٟ ؿ٧ف جٝنفٜحز جٳظس٠ح٬ُر ٠ٌ٢٠ٜحز ؤوػحخ ج٠ِٝ  ٫ٖ سٚأؿ٬ٟ ؾأؿ٠حز جٝأؿُٟ    ذبيًٌب : 

 ٬ٔفذ.٧جٝؾدفذ ٠ٞٝنحف٬َ جٝو
 جٙسفجع ٠نحف٬َ جٯ٠ٌ٢ر ٧جٝس٠٬ِٞحز ٝسل٬٦  س٬ٗ٢ـ ؤػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢.خبسؼًب : 

 ػبشرًا : 
 جٙسفجع ٠نف٧ٍ ٧٠جق٢ر جٝو٢ؿ٧٘ ٢٠٧حٙنر جٝػلحدحز جٝؾسح٬٠ر ٧سٚف٬ف جٱؿجفذ. - ؤ

 ٢٠حٙنر سٚف٬ف ؿ٧٬ج١ جٝفٙحدر ج٠ٝح٬ٝر ٧فَٖ جٝس٧و٬حز ٫ٖ نإ٤٢ ا٩ٝ ج٧ٝق٬ف. - خ

 دِى ٦٠ح٤٠ ا٩ٝ فث٬ك ٠ظٞك جٱؿجفذ ؤ٧ ٠ؿ٬ف جٝو٢ؿ٧٘.٠ٞٝظٞك سػ٬٧   ( :12املاد٠ )

 ايفصٌ ايسابع : زأع َاٍ ايصٓدٚم :

( ٠حثر ٧ؾ٠ل١٧ ٬ٞ٠حف ؿ٢٬حف ُفج٫ٙ ١٧ٜ٬15010001000 فؤك ٠ح  جٝو٢ؿ٧٘ ر ( :11املـاد٠ ) 
 س٧٠  ١٠ جٝؾق٢٬ر.

  ٠ٝظٞك ج٧ٝقفجء ق٬حؿذ فؤك ٠ح  جٝو٢ؿ٧٘ د٢حء ٩ُٞ جٙسفجع ١٠ ٧ق٬ف ج٠ِٝأ  ( :12املـاد٠ ) 
 ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر.

 ٝٞو٢ؿ٧٘ ٙد٧  ج٦ٝدحز ٧ج٢٠ٝغ ٧ج٠ٝلحُؿجز ٧ًٖٚح ٝٞٚح١٧٢. ( :13املاد٠ )
 سؾيَ ػلحدحز جٝو٢ؿ٧٘ ا٩ٝ فٙحدر ٧سػ٬ٚ٘ ؿ٧٬ج١ جٝفٙحدر ج٠ٝح٬ٝر. ( :14املاد٠ )

 ايفصٌ اخلاَظ : األسهاّ اخلتا١َٝ :

 ( : 15املاد٠ )

 ١٧٢ ١٠ جٝفل٧ٟ ٧دحٝٚؿف جٝـ٪ ٬سِٞ٘ د٠نحف٦ِ٬ٟ.س٩ِٗ جٝٗثحز ج٠ٝن٧٠ٝر دإػٜحٟ ٥ـ٣ جٝٚحأّاًل : 
 ٩ِٗ٬ ؿجؾ  ج٠ٝنف٧ٍ ج٠ٝن٧٠  دإػٜحٟ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ١٠ يف٬در جٝؿؾ .ذبٌيًب : 
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٬وؿف ٧ق٬ف ج٠ِٝ  ٧جٝنث١٧ جٳظس٠ح٬ُر س٠٬ِٞحز ٝسل٬٦  س٬ٗ٢أـ ؤػٜأحٟ ٥أـج     ( :16املـاد٠ ) 
 جٝٚح١٧٢.
 جٝفل٬٠ر. ٢٬ٗـ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ١٠ سحف٬ؽ ٢نف٣ دحٝظف٬ؿذ ( :17املاد٠ )

  األضباب املٛدب١ :
ٝٔفى ؿُٟ ج٠ٝنحف٬َ جٝو٬ٔفذ ج٠ٝؿفذ ٝٞؿؾ  ١٠ ؾٴ  سٚؿ٬ٟ جٝٚف٧ى ج٬٠ٝلفذ ٧ٖأ٫  
اًحف جلس٠ٜح  د٢حء جٝٚحد٬ٞر ٩ُٞ جٳلسؾؿجٟ ٧ج٠ِٝحٝر ٫ٖ ٠ظح  دف٢ح٠ط ج٠ِٝ  جٝٴثأ٘ ٧سٚٞأ٬ه   

ٝٗفؿ٬ر ٧جٝؾحوأر  ػظٟ جٝدًحٝر ٧س٧ل٬َ صٚحٖر جٝسن٬ٔ  جٝـجس٫ ٧ج٠ِٝ  جٝػف ٧سنظ٬َ ج٠ٝدحؿفجز ج
 نفٍ ٥ـج جٝٚح١٧٢.
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 (2مٍحك )
 تعديالث لانـٌن اٌشروـاث اٌعرالـــي 

 2004( ٌسنت )21رلم )
 ايباب األٍٚ :

 ايفصٌ ايجاْٞ :

 ايجاْٞ : أْٛاع ايػسنات : ايفسع

 ( ١٠ ٙح١٧٢ سِؿ٬  جٝنفٜحز فٙأٟ  8( ٧ج٠ٝحؿذ ر7سِؿٝز ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ د٧٠ظخ ج٠ٝحؿذ ر ( :6املاد٠ )
( وأحؿف  64( جٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسر ف٠ٙأ٤ ر 1997( ٝل٢ر ر21ر

 ( ٧جلسدؿٝز دح٢ٝه ج٭س٫ :2004دسحف٬ؽ ر
جٝنفٜر ج٠ٝلح٠٥ر ج٠ٝؾسًٞر ؤ٧ جٝؾحور  نفٜر سسإٕٝ ١٠ ُؿؿ ١٠ جٯنؾحه ٳ ٬ٚ  ١ُ أّاًل : 

ؾ٠لر ٬ٜسسخ ٦٬ٖح ج٠ٝلح١٧٠٥ دإل٦ٟ ٫ٖ جٜسسحخ ُحٟ ١٧٢٧ٜ٬٧ ٠لأث١٬ٝ٧ ُأ١ ؿ٬أ١٧    
 نفٜر د٠ٚؿجف ج٠٬ٚٝر جٳل٬٠ر ٰٝل٦ٟ جٝس٫ ؤٜسسد٧ د٦ح.جٝ

ٳ ٬ق٬ؿ ُؿؿ جٯنؾحه جًٝد١٬٬ِ٬ ؤ٧ ج١٬٬٧٢ِ٠ٝ ٖأ٫ جٝنأفٜر ج٠ٝؾسًٞأر ؤ٧ جٝنأفٜر     ذبٌيًب : 
( نؾوًح ٬٧لح٥ٟ ٥ئٳء ٖأ٫ ؤلأ٦ٟ جٝنأفٜر ٬٧سػ٠ٞأ١٧     25ج٠ٝػؿ٧ؿذ جٝؾحور ١ُ ر

 ٠لث٬ٝ٧ر ؿ٦٢٧٬ح دح٠٬ٚٝر جٳل٬٠ر ٰٝل٦ٟ جٝس٫ لح٧٠٥ج د٦ح.

ٳ ٬ٚ  ُؿؿ جٯنؾحه جًٝد١٬٬ِ٬ جٝـ١٬ ١٧٢٧ٜ٬ نفٜر سيح٬٢٠ر ١ُ نؾو١٬ ٧ٳ ٬ق٬أؿ  هذًب : ذب
( نؾوًح ١٧ٜ٬ ٜٝ  ٦٢٠ٟ ػور ٫ٖ فؤك ٠ح  جٝنفٜر ٬٧سػ١٧ٞ٠ ُٞأ٩  25ُؿؿ٥ٟ ١ُ ر

 ٧ظ٤ جٝسيح١٠ ٠لث٬ٝ٧ر نؾو٬ر ٬ٓ٧ف ٠ػؿؿذ ١ُ ظ٬٠َ جٝسقج٠حز جٝنفٜر.

٫ِ٬ ٧جػؿ ١٧ٜ٬ ٠حٝٛ ٝٞػور ج٧ٝجػأؿذ  ج٠ٝنف٧ٍ جٝٗفؿ٪  نفٜر سسإٕٝ ١٠ نؾه ًدراتؼًب : 
 ٦٬ٖح ٠٧لث٧ًٳ ٠لث٬ٝ٧ر نؾو٬ر ٬ٓ٧ف ٠ػؿ٧ؿذ ١ُ ظ٬٠َ جٝسقج٠حز جٝنفٜر.

 ( :7املاد٠ )

( ٠أ١ ٙأح١٧٢ سِأؿ٬  ٙأح١٧٢     9سِؿٝز جٝٗسفذ رؤ٧ًٳ( ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ د٧٠ظخ ج٠ٝأحؿذ ر  
وأحؿف  ( 64( جٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسر ف٠ٙأ٤ ر 1997( ٝل٢ر ر21جٝنفٜحز فٟٙ ر

 ( ٧جلسدؿٝز دح٢ٝه ج٭س٫ :2004دسحف٬ؽ ر
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سس١٧ٜ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر دب٢ٗح٘ نؾه ٧جػؿ ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٠َ نؾه ٧جػؿ أّاًل : 
ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ٬ٓف جًٝٚحٍ ج٠ٝـ٧ٜف ٧دفؤك ٠ح  ٠ؾسًٞ ٳ سٚ  ٠لح٠٥ر ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر  ٬ٖأ٤  

ؾسًٞ س١٬٧ٜ نأفٜر  %( ٬٧ظ٧ق ٜـٝٛ ٝنؾو١٬ ؤ٧ ؤٜصف ١٠ جًٝٚحٍ ج٠25٠ٝدؿث٬ًح ١ُ ر
٠ؾسًٞر  ٧سِسدف جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر جٝس٫ ٢٬ؾٗى ٠لح٠٥ر ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٦٬ٖح ا٩ٝ ؤٙ  ١٠ 

( جٝٗٚفذ 8%( نفٜر ؾحور ٧سِح٠  ٩ُٞ ٥ـج جٯلحك ٠ٜح ٧٥ ٠إـ١٧ د٤ ٫ٖ ج٠ٝحؿذ ر25ر
 (.2صح٬٢ًح رجٝد٢ؿ 

 س١٧ٜ جٝنفٜر ج٠ٝؾسًٞر ٠لح٠٥ر ؤ٧ ٠ػؿ٧ؿذ.ذبٌيًب : 
 ( :8املاد٠ )

( ١٠ ٙأح١٧٢ سِأؿ٬  ٙأح١٧٢    10( ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ د٧٠ظخ ج٠ٝحؿذ ر1ٗٚفذ رصح٬٢ًح/سِؿٝز جٝ 
( وأحؿف  64( جٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسر ف٠ٙأ٤ ر 1997( ٝل٢ر ر21جٝنفٜحز فٟٙ ر

 ( ٧جلسدؿٝز دح٢ٝه ج٭س٫ :2004دسحف٬ؽ ر
ؤك ٠أح   سس١٧ٜ جٝنفٜر جٝؾحور دحسٗح٘ د١٬ نؾو١٬ ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ٬ٓف ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر دأف  :أّاًل

 ؾحه.
 جلسص٢حء ١٠ ػٜٟ جٝد٢ؿ رؤ٧ًٳ(  ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ ٬ظ٧ق :ذبٌيًب : 
٬س١٧ٜ ج٠ٝنف٧ٍ جٝٗفؿ٪ ١٠ نؾه ًد٫ِ٬ ٧جػؿ ؤ٧ ١٠ نفٜر ٠ػأؿ٧ؿذ ج٠ٝلأث٬ٝ٧ر    -1

 ٠٬س٦ٜٞح نؾه ًد٫ِ٬ ؤ٧ ٧٢ِ٠٪ ٧جػؿ.

٠لح٠٥ر ًٙحٍ جٝؿ٧ٝر ٫ٖ جٝنفٜر جٝؾحه ج٠ٝلح٠٥ر ؤ٧ ج٠ٝػأؿ٧ؿذ د٢لأدر سٚأ  ُأ١      -2
٠ح  ٬٧لسص٦٢ح ١٠ ٥ـ٣ ج٢ٝلدر نأفٜر جٝسأإ١٬٠ ٧اُأحؿذ جٝسأإ١٬٠     %( ١٠ فؤك ج25ٝر

جٝػ٫٠٧ٜ ٧ؿجثفذ ج٠ِٝ  ٧جٝي٠ح١ جٳظس٠ح٫ُ ٧ؤ٪ ظ٬ِ٠ر جلسنحف٬ر ؤؾف٨ ٬ٚفف ٠ظٞك 
 ج٧ٝقفجء ايحٖس٦ح ا٩ٝ ٥ـ٣ جٝٗٚفذ.

 س١٧ٜ جٝنفٜر جٝؾحور ٠لح٠٥ر ؤ٧ ٠ػؿ٧ؿذ ؤ٧ سيح٬٢٠ر ؤ٧ ٠نف٧ًُح ٖفؿ٬ًح ؤ٧ نفٜر دل٬ًر.:  ذبهذًب
 ( :9)املاد٠ 

( ٠أ١ ٙأح١٧٢ سِأؿ٬  ٙأح١٧٢     11سِؿٝز جٝٗٚفذ رؤ٧ًٳ( ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ د٧٠ظخ ج٠ٝحؿذ ر 
( وأحؿف  94( جٝوحؿف ١ُ لًٞر جٳثسٴٕ ج٠ٝئٙسأر فٙأٟ ر  1997( ٝل٢ر ر21جٝنفٜحز فٟٙ ر

 ( ٧جلسدؿٝز دح٢ٝه ج٭س٫ :2004دسحف٬ؽ ر
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ٝفث٬ل٫ ٤٬ٖ ٧٥ س٧ظ٬أ٤  نفٜر جٳلسص٠حف ج٠ٝح٫ٝ ٫٥ نفٜر ٠ٌ٢٠ر ٫ٖ جِٝفج٘  ٢نح٦ًح جأّاًل : 
ج٠ٝؿؾفجز ٢ػ٧ جٳلسص٠حف ٫ٖ جٯ٧فج٘ ج٠ٝح٬ٝر جِٝفج٬ٙر د٠ح ٫ٖ ـٝٛ جٯلأ٦ٟ ٧جٝلأ٢ؿجز   

 ٧ػ٧جٳز جٝؾق٢٬ر ٧ج٧ٝؿجثَ جٝصحدسر.
سِسدف نفٜر جٳلسص٠حف ١٠ ج٠ٝئللحز ج٠ٝح٬ٝر ج٧ٝل٬ًر ٯٓفجى ٙح١٧٢ جٝد٢ٛ ج٠ٝفٜأق٪  ذبٌيًب : 

جٝد٢ٛ جٝظ٦ر جًٝٚح٬ُر ج٠ٝؾسوأر د٢نأح٦ًح   ( ٬٧ِسدف 1976( ٝل٢ر ر64جِٝفج٫ٙ ج٠ٝفٟٙ ر
٠٬٧حفك لًٞر جٱنفجٕ ٧جٝفٙحدر ٦٬ُٞح ٧ٖ٘ ٢ٌحٟ ٬وؿف ٦ٝـج جٝٔأفى ؾأٴ  ٠أؿذ    

 ( ٠٧٬ًح ١٠ سحف٬ؽ ٢نف ٥ـج جٝٚح١٧٢ ٫ٖ جٝظف٬ؿذ جٝفل٬٠ر.180ر

 ( :12املاد٠ )

( ( ٧سِؿٝز جٝٗٚأفذ رصح٬٢أحً  12ُٞ٘ ج٠ِٝ  دحٝٗٚفذ رؤ٧ًٳ( ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ د٧٠ظخ ج٠ٝحؿذ ر 
( جٝوأحؿف ٠أ١   1997( ٝل٢ر ر21( ١٠ ٙح١٧٢ سِؿ٬  ٙح١٧٢ جٝنفٜحز فٟٙ ر13د٧٠ظخ ج٠ٝحؿذ ر

 ( ٧ؤودػز ٩ُٞ جٝنٜ  ج٭س٫ :2004( ٝل٢ر ر64لًٞر جٳثسٴٕ ج٧٠ٝٙسر ف٤٠ٙ ر
 سِٞ٘.أّاًل : 
 ٬ظخ ٩ُٞ جٝنفٜحز جٝس٫ س٠حفك ؤ٬ًح ١٠ ج٢ٝنحًحز ج٭س٬ر ؤ١ س١٧ٜ نفٜحز ٠لح٠٥ر.ذبٌيًب : 
 ُحؿذ جٝسإ١٬٠.جٝسإ١٬٠ ٧ا -1

 جٳلسص٠حف ج٠ٝح٫ٝ. -2

 ( : 11املاد٠ )

( ١٠ ٥ـج جٝٚح١٧٢ ١ٜ٠٠ ؤ١ ٬إؾـ 10ٜ  ٠نف٧ٍ جٙسوحؿ٪ ٬ٓف ٠ن٧٠  دإػٜحٟ ج٠ٝحؿذ ر 
 نٜ  نفٜر ١٠ جٝنفٜحز ج٢٠ٝو٧ه ٦٬ُٞح ٫ٖ ٥ـج جٝٚح١٧٢.
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