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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 

 )) قَالَ اجٌعَلنِي عَلَى خَزَآئِن ِ اٌألرضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيم((

 صَدَقَ اهلل العَلِيٌ العَظيم
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ب  
 

 االهداء  

 

كن عالمًا .. فأن لم تستطيع فكن متعلمًا , فأن لم تستطع فأحب العلماء , فأن لم تستطيع 

 فال تبغضهم .. 

وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها  ..من نَعم  انعمت  بها عليه قل لك بها شكرياللهم كم 

 .. يا ذا المعروف الذي ال ينقضي ابدًا ...      صبري 

   اهلل عز وجل

 فاق النبيين في خلق وفي خلق .. ولم يدانوه في علم وال كرم

 وكلهم من رسول هللا ملتمس ..غرفا من البحر أو رشفا من الديم

 تم معناه و صورته .. ثم اصطفاه حبيباً بارئ النسم  فهو الذي 

عليه وسلمالنبي محمد صلى اهلل       

 *..ٟ٘ تذاخٍٟ ح١ح ذشصق اٌزٞ ( جذذٟ)اٌٝ سٚح 

 :*اٌٝ ِٓ لاي ذؼاي ف١ّٙا

( ّْ لًُ َسٍب اْسَح ا َست١ًَأٍٟ َصٍغ١شاً َٚ َّ ا َو َّ ُٙ) 

اٌٝ االعرارج اٌرٟ وأد تّصاتح اخد اٌٝ ِٓ وأد ِٚاصاٌد  اٌشٟ اٌج١ًّ فٟ ٘زٖ 

ػثذ  ع١ٙش واظُ.َ.َ) اٌّشحٍح تأخاللٙا اٌط١ثح ٚاعٍٛتُٙ اٌّحرشَ اٌٝ األعرارج 

 .( اٌىش٠ُ

 ..انسُد انقٕة ٔاألياٌ , انى َفسً فأَا نُفسً 

 

                                       



 

ت  
 

 ..ٔااليتُاٌشكز ان

ٍْ ٌَشُكز )قال تعانى  َي ِّ  فإًَأَ  (21:نقًاٌ ( )ٌَُشُكز نَُفِس

يا ٔاألرض عهى  ثانسًأاحًد هللا تعانى حًداً كثٍزاً طٍباً يباركاً يهئ َ    

 ْذا انبحج انتً أرخٕ أٌ تُال رضاِبّ يٍ اتًاو  أوشِٕا

 :االِرٕاْ اٌٝ وً ِٓ اٌشىش ٚػظ١ُرٛجٗ تجض٠ً شُ ٔ

ٚسئاعح لغُ اٌؼٍَٛ اٌّا١ٌح ٚاٌّصشف١ح ح و١ٍح االداسج ٚااللرصاد اٌّحرشِػّادج 

 .اٌّحرشِْٛاٌّرّصٍح تشئ١ظ اٌمغُ ِٚمشسٖ اٌمغُ ٚوافح األعرارج 

واظُ ػثذ  ع١ٙش)اٌّحرشِح ٕااعرارذ اٚاٌرمذ٠ش ٚاالِرٕاْ ٚاٌحة ٌِه ِٕجض٠ً اٌشىش 

ػٍٝ وً وٍّح ٚذصشف  ٕاٌ ١ٍٗٝ اٌٛلد ٚاٌجٙذ ٚاٌّغاػذج ٚوً حافض ِٕحػ(اٌىش٠ُ

ٌرفعٍِه اٌىش٠ُ  ػّشِن،حفظِه هللا ٚأغاي فٟ ٚاالصشاس،اٌمٛج  اٚاترغاِح وأد ذّٕحٕ

حرٝ اذّاَ ٘زا  ٚذىشِِه تٕصحٕا ٚذٛج١ٕٙا اٌّرٛاظغ،ا اٌثحس ػٍٝ االششاف ػٍٝ ٘ز

 .اٌثحس

 .اٌىشاَاٌٝ اػعاء ٌجٕح إٌّالشح  ٛجٗ تاٌشىشٚاٌرمذ٠ش ٚاالِرٕاْوّا ٔر      

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ث  
 

 انًستخهص 

 

اٌرؼشف ػٍٝ ِذٜ إعٙاَ إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ فٟ ذؼض٠ض اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌرؼشف ػٍٝ ػٕاصش ٠ٙذف اٌثحس 

اٌٝ االٌّاَ تّخرٍف اٌجٛأة إٌظش٠ح اٌّرؼٍمح تىً ِٓ  إٌظاَ ٚاألدٚاخ اٌّرثؼح فٟ ذحم١ك رٌه. تاإلظافح

ػٓ غش٠ك  الستقزائًا انًُٓحٚاٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ، ِٚٓ اجً ذحم١ك ا٘ذاف اٌثحس اذثغ اٌثاحصاْ إٌظاَ اٌّاٌٟ 

ػشض االدت١اخ راخ اٌصٍح تاٌثحس ٚرٌه تاالػرّاد ػٍٝ ِجّٛػح ِٓ اٌّصادس )اٌىرة ٚاٌثحٛز، ٚاٌّماالخ 

ٟ اٌذٌٟٚ فٟ ذؼض٠ض ...( اٌرٟ ذٕاٌٚد ِٛظٛع اٌثحس ٚرٌه ٌشعُ إغاس ِرىاًِ ٌرحذ٠ذ ِذٜ إعٙاَ إٌظاَ اٌّاٌ

 اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ.

اٌٝ أْ إٌظاَ اٌّاٌٟ ٠غاُ٘ تشىً أعاعٟ فٟ ذؼض٠ض ا ٙاٌٝ ِجّٛػح ِٓ االعرٕراجاخ ِٓ اّ٘ ذٛصً اٌثحس

خالي أْ إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ ٠عغ اإلغاس اٌؼاٌّٟ ٌالذفال١اخ اٌما١ٔٛٔح ٚإٌّظّاخ  ٚرٌه ِٓاٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ 

ٚاٌجٙاخ اٌفاػٍح االلرصاد٠ح اٌشع١ّح ٚغ١ش اٌشع١ّح اٌالذٟ ذغًٙ ًِؼا اٌرذفك اٌذٌٟٚ ٌشؤٚط األِٛاي تغشض 

ٌٟٚ اَ عٛق سأط اٌّاي ػٓ غش٠ك ِا ذٛفشٖ األعٛاق اٌّا١ٌح عٛاء عٛق إٌمذ اٌذ االعرصّاس ٚاٌر٠ًّٛ اٌرجاسٞ

اٌّرذاٌٚح ِٓ خالٌٙا ِا ت١ٓ أصحاب اٌؼجض ٚأصحاب اٌفائط إٌمذٞ  األدٚاخاٌذٌٟٚ ِٓ خالي اٌرؼشف ػٍٝ 

 .ػ١ٍّاخ اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ

 ا ٙٚخرُ اٌثحس تص١اغح ِجّٛػح ِٓ اٌرٛص١اخ ِٓ اّ٘   

اٌضا وٌجبٌحتوٌهاالتًبالعناصرواالهتمامالدولًالتموٌلبنظاماالهتمامالمعنٌةالسلطاتعلىٌجب

والعامالخاصاطارهفًالنظامعلٌةٌسٌرالذيالمسارتحددالتًوالمبادئاالسسمنمجموعةوضع

استراتٌجٌةووضعالحاضرفًالحاالتودراسةالماضٌةالعملٌاتلمراقبةالدولةقبلمنلجانووضع

 . للمستقبلاالجلطوٌلة
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المـحـتـويـاتقائمة   

نًٕضٕعا  انصفحت 

 أ ا٠٢ح اٌمشآ١ٔح
 ب اإل٘ذاء 

 ث اٌشىش ٚاالِرٕاْ
 ث اٌّغرخٍص 

خ-ذ لائّح اٌّحر٠ٛاخ  
 ج لائّح االشىاي

 ج لائّح اٌّخرصشاخ
 3 اٌّمذِح

ا١ّ٘ح اٌثحس؛ِشىٍح اٌثحس؛    )ِٕٙج١ح اٌثحس: اٌّثحس األٚي

(ا٘ذاف اٌثحس؛فشظ١اخ اٌثحس؛ِٕٙج اٌثحس   

2-3 

ِحطاذٗ ) إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ : اٌّثحس اٌصأٟ 

, ٚظائفٗ وأنواع,ِفِٙٛٗ , ٔشأذٗ , اٌراس٠خ١ح 
(ٚػٕاصشٖ االعاع١ح   

4-17 

اٌّحطاخ اٌراس٠خ١ح اٌرٟ عاػذخ ػٍٝ ذثٍٛس : اٚالً 

 إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ
5 

ٔشأٖ إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ : شا١ٔاً   6-7 

ِفَٙٛ إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ : شاٌصاً   8-9 

إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ  أٔٛاع: ساتؼاً   9 

إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ ٚظائف: خاِغاً   10-12 

ػٕاصش إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ : عادعاً   13-14 

ِفَٙٛ اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ٚػٛاًِ ذطٛسٖ: اٌّثحس اٌصاٌس   18-29 

ٚػٕاصش اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ, ا١ّ٘ح , ِفَٙٛ : اٚالً   18-25 

ِصادس اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ : شا١ٔاً   25-27 
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دٚافغ اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ: شاٌصاً   27-28 

اشىاي اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ : ساتؼاً   28-29 

إعٙاَ إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ فٟ ذؼض٠ض : اٌشاتغاٌّثحس 

 اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ 
30-40 

احذٜ اُ٘ ػٕاصش إٌظاَ ) الدولٌةاالعٛاق اٌّا١ٌح 

(اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ فٟ ذؼض٠ض اٌر٠ًّٛ اٌذٌٟٚ   
30-40 

 41 االعرٕراجاخ 
 42 اٌرٛص١اخ

 45-43 اٌّشاجغ ٚاٌّصادس



 

خ  
 

 قائًت االشكــــال

 ث عُٕاٌ انشكم انصفحت
 1 ػٕاصش إٌظاَ اٌّاٌٟ اٌذٌٟٚ  17

اٌذ١ٌٚحِىٛٔاخ االعٛاق اٌّا١ٌح  31  2 

 

 

 

 قائًت انًختصزاث

اإلَكهٍزٌتخًهت االختصار بانهغت   خًهت االختصار بانهغت انعزبٍت االختصار 

International Financial System IFS  ًانُظاو انًانً اندٔن 

International Finance IF  ًانتًٌٕم اندٔن 

Financial Markets FM  انًانٍتاالسٕاق  

Money Markets MM اسٕاق انُقد 

Capital Markets 
 

CM اسٕاق رأس انًال 

Bank Discount Yield BDY يعدل انخصى انتداري 

Equivalent YieldBond EYB انحقٍقً يعدل انخصى  
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 انًمذيخ

 

أ١ اهزظبد عٞاء ًبٕ ٗب٤ٓب أٝ ٓزوذٓب، ٝٛٞ ؽبعخ عٞٛش٣خ  العزٔشاس أعبع٢ ءش٣٢ؼذ اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ، 

(، رٞك٤ش اعزٔبػ٤خاُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ، ؽ٤ش رزطِت ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ ثٌبكخ أشٌبُٜب )اهزظبد٣خ أٝ  الهزظبد٣بد

ٗغذ إٔ ػ٘ظش "سأط أُبٍ" ٛٞ أؽذ  .االهزظبد١اؽز٤بعبد ػذ٣ذٙ، ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٓغزٟٞ ٓالئْ ُٔؼذٍ اُ٘ٔٞ 

ػ٘بطش اإلٗزبط األعبع٤خ، ٝكوذاٗٚ أٝ اٗخلبػٚ ك٢ اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ ٣غؼِٜب رغزؼ٤ٖ ثشأط أُبٍ األع٘ج٢ ُغذ 

، ٝرغزـَ أُإعغبد االهزظبد١اُ٘وض اُؾبطَ ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ ك٢ ٛزٙ اُجِذإ، ٝسكغ ٓؼذالد اُ٘ٔٞ 

ٓ٘ز خٔغ٤٘٤بد اُوشٕ أُبػ٢، اطجؾذ أُظبسف اُذ٤ُٝخ ٢ٛ ٝ .اُذ٤ُٝخ ٛزٙ اُظشٝف ٝرؼغ ششٝؽٜب

ا٤ُٜٔٔ٘خ ػ٠ِ اُؼبُْ ك٢ ػوذ اُغجؼ٤٘بد ٝٓب رال رُي، ٖٝٓ صْ كوذ اصدادد ؽشًخ اُوشٝع اُذ٤ُٝخ ٝاسرلؼذ ئ٠ُ 

األع٘ج٢  االعزضٔبساألخشٟ ٓضَ  اُذ٤ُٝخا٠ُ اُظٞاٛش  ثبإلػبكخٓغز٣ٞبد ُْ ٣ٌٖ ٣ؼشكٜب اُؼبُْ ٖٓ هجَ، 

ٝٛزا ٣ؾزبط ا٠ُ ٝعٞد ٗظبّ ٓؼ٤ٖ ٣ٞػغ األؽش اُؼبٓخ اُز٢ رؼٖٔ ٗغبػ رزذكن سؤٝط األٓٞاٍ  أُجبشش.

اإلؽبس اُؼب٢ُٔ ُالرلبه٤بد اُوب٤ٗٞٗخ (  (International financial system) اُذ٢ُٝأُب٢ُ  ُ٘ظب٣ّٝؼذ ا

زذكن اُذ٢ُٝ ُشؤٝط ٝأُ٘ظٔبد ٝاُغٜبد اُلبػِخ االهزظبد٣خ اُشع٤ٔخ ٝؿ٤ش اُشع٤ٔخ اُالر٢ رغَٜ ًٓؼب اُ

ٔ٘ز ظٜٞسٙ ك٢ أٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػشش خالٍ أُٞعخ كاألٓٞاٍ ثـشع االعزضٔبس ٝاُز٣َٞٔ اُزغبس١. 

اُؾذ٣ضخ األ٠ُٝ ٖٓ اُؼُٞٔخ االهزظبد٣خ، ر٤ٔض رطٞسٙ ثاٗشبء ث٘ٞى ٓشًض٣خ ٝٓؼبٛذاد ٓزؼذدح األؽشاف 

 ٤خ ٝر٘ظ٤ٜٔب ٝكؼب٤ُزٜب.ٝٓ٘ظٔبد ؽ٤ٌٓٞخ د٤ُٝخ رٜذف ئ٠ُ رؾغ٤ٖ شلبك٤خ األعٞام اُذُٝ
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 انًجحج األٔل

 انجحجيُٓجٍخ 

Importance ofresearch أالً: أًٍْخ انجحج 

 :االتٍخًٌكٍ تٕضٍح أًٍْخ انجحج ثبنُمبط 

 أُزؼِوخ ثبُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ. كْٜ ٝٓؼشكخ اُغٞاٗت اُ٘ظش٣خ-1

 اُذ٢ُٝ.كْٜ ٝٓؼشكخ اُغٞاٗت اُ٘ظش٣خ أُزؼِوخ ثبُز٣َٞٔ -2

اُزطشم ا٠ُ ٓٞػٞع اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ثبػزجبسٙ آ٤ُخ ٖٓ آ٤ُبد ػَٔ اُ٘ظبّ اُذ٢ُٝ اُؾذ٣ش ك٢ ظَ -3

٤ٔٛخ كبطِخ ك٢ رجِٞس ظبٛشح اُؼُٞٔخ ٝرُي ٖٓ خالٍ اُزطشم ا٠ُ أُؾطبد اُزبس٣خ٤خ اُز٢ ٗؼزجشٛب راد أ

 .اُ٘ظبّ أُب٢ُ ػ٠ِ اُشٌَ اُز١ ٛٞ ػ٤ِخ ك٢ ٝهز٘ب اُؾبػش

 :Research problem  حبٍَبً يشكهخ انجحج 

 انجحج انى تحمٍك االْذاف االتٍخ : تتًحٕس يشكهخ

 ٓبٛٞ دٝس اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ك٢ رؼض٣ض اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ ؟-1

 رطٞسٙ ٝٓب ٛٞ اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ ؟ ٓبٛٞ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٝٓب٢ٛ ٓشاؽَ-2

 ٓب٢ٛ ػ٘بطش اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ اُز٢ ٣ٌٖٔ إ رؼضص ٖٓ اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ ؟-3

  Research Objectives حبنخبً: أْذاف انجحج:

 ٌسؼى انجحج انى تحمٍك االْذاف االتٍخ:

ػ٘بطش اُ٘ظبّ ٝاألدٝاد  ٓؼشكخ ٓذٟ ئعٜبّ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ك٢ رؼض٣ض اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ ٝاُزؼشف ػ٠ِ-1

 رُي.أُزجؼخ ك٢ رؾو٤ن 

 اُذ٢ُٝ.اُزطشم ا٠ُ أُؾطبد اُزبس٣خ٤خ اُز٢ عبػذد ك٢ رجِٞس اُ٘ظبّ أُب٢ُ -2
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 :Research Hypothesesفشضٍبد انجحج ساثؼبً:

 ثُبءا  ػهى يشكهخ انجحج ٔاْذافّ تى طٍبغخ انفشضٍبد االتٍخ :

ٕ اُضالصخ اُشئ٤غ٤خ ُِ٘ظبّ االهزظبد اُؼب٢ُٔ ثبإلػبكخ ا٠ُ ٣ؼذ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ أؽذ اْٛ االسًب -1

 اُ٘ظبّ اُزغبس١ اُذ٢ُٝ ٝاُ٘ظبّ اُ٘وذ١ اُذ٢ُٝ .

اُ٘ظبّ أُب٢ُ اٌُلٞء ٛٞ رُي اُ٘ظبّ اُز١ ٣ؾون ر٣ٞٔالً ُِ٘ظبّ اُزغبس١ اُذ٢ُٝ ٣ٝؾون اعزوشاس ُِ٘ظبّ  -2

ب٤ٛخ االهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝرؾو٤ن اُ٘وذ١ اُذ٢ُٝ ٝاُز٘غ٤ن ث٤ٖ ٛزٙ االٗظٔخ ٣إد١ ا٠ُ رؼظ٤ْ اُشك

 اُ٘ٔٞ ك٢ ٓؼظْ ثِذإ اُؼبُْ

 أُزؼب٤ِٖٓ،األعٞام،اُؼ٘بطش االعبع٤خ اُز٢ ٣شزَٔ ػ٤ِٜب اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ رزٌٕٞ ٖٓ ) -3

 ٝاألدٝاد( 

ٖٓ خالٍ اُذٝس اُز١ ٣وذٓٚ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ك٢ رؾو٤ن االعزوشاس ُِ٘ظبّ اُ٘وذ١ اُذ٢ُٝ كإٔ  -4

 ا٠ُ رؼض٣ض اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ  اعزوشاسٙ ع٤إد٢١ ؽبُخ االخ٤ش ك

Research Approach البحث:منهج  خامساً:  

عرض االدبٌات ذات الصلة بالبحث وذلك باالعتماد على عن طرٌق المنهج االستقرائً اعتمد البحث على 

سم اطار والمقاالت ...( التً تناولت موضوع البحث وذلك لر والبحوث، )الكتبمجموعة من المصادر 

 الدولً.متكامل لتحدٌد مدى إسهام النظام المالً الدولً فً تعزٌز التموٌل 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 

 انًجحج انخبًَ

ٔػُبطشِ  انتبسٌخٍخ،َشأتّ،يفٕٓيّ،ٔظبئفّ، )يحطبتّانُظبو انًبنً انذٔنً 

 (األسبسٍخ
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 ً انًحطبد انتبسٌخٍخ انتً سبػذد ػهى تجهٕس انُظبو انًبنً انذٔن  -أال: 

ك٤ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ ػظش اُٜ٘ؼخ أعظ ُِؼبُْ اُؾذ٣ش  اُٜ٘ؼخ،إ رؼِن رطٞس اُ٘ظبّ أُب٢ُ ك٢ ػظش 

 ا٠ُ أُغبٍ أُب٢ُ. ثبإلػبكخُٝؼَ أٜٛٔب أُغبٍ اُؼ٢ِٔ اُز١ ُٝذ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب  ٓغبالد،ٝأُؼبطش ك٢ ػذح 

ف ثأٗٚ ػجبسح ػٖ روبػ٢ كبئذح ٝاُز١ ٣ؼش اُشثب،ٛزا االخ٤ش اُز١ ًبٕ رؾذ ع٤طشح ا٤ٌُ٘غخ اُز٢ ًبٗذ رؾشّ 

 اُوشع.ػ٠ِ 

إٔ ًضبكخ أُجبدالد اُزغبس٣خ دكؼذ ثبرغبٙ ظٜٞس ؽجوخ عذ٣ذح ٖٓ اُزغبس ٝأُظشك٤٤ٖ ٝاُظ٘بػ٤٤ٖ ٝأطؾبة 

اُغلٖ رٔضِذ ك٢ اُطجوخ اُجشعٞاص٣خ ٝاُز٢ ارٔبّ اُظلوبد اُزغبس٣خ ك٢ ػظش اُٜ٘ؼخ ٗز٤غخ ُض٣بدح أُج٤ؼبد 

)ثشٝر٤ٖ ، طلوخ رغبس٣خ ٝاؽذح االٓش اُز١ ادٟ ا٠ُ ظٜٞس أٌُج٤بُخ اٝ اُظي  ٝاسرجبؽ اًضش ٖٓ شخظ٤ٖ ك٢

 ٝاُز٢ رؼزجش ٝاؽذح ٖٓ اْٛ االثزٌبساد ك٢ ٓغبٍ اُغ٤بعخ أُب٤ُخ .(2014ع٤ش١ ،

ٝاُزؾبُلبد ث٤ٖ اطؾبة أُبٍ ك٢ رشاًْ صشٝاد ٛبئِخ ػ٘ذ اُزغبس  اُغذ٣ذح،أُب٤ُخ  عبٛٔذ اُغ٤بعخُوذ 

ُز١ ٜٓذ ا٣ؼب ا٠ُ ظٜٞس االعش اٝ اُؼبئالد اُـ٤٘خ ا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ اُغبؽخ اُغ٤بع٤خ ٝاُل٤٘خ االٓش ا أُظشك٤٤ٖ،

اُز٢ ًبٗذ هذ ’’ ٤ٓذرش٢’’( اُخبٓظ ػشش ٓغ ػبئِخ 15ٝٛٞ االٓش اُز١ رغغذ ك٢ كِٞسٗغب ؽٞاٍ اُوشٕ )

 ّ .  1379ػبّ ’’ ٓظشف ٤ٓذرش٢’’اعغذ 

 . (2014)ثشٝرٕٞ ،ع٤ش١،ًبئض اُز٢ رؾزلع ٤ًبٕ اُذُٝخ كل٢ ٛزٙ أُشؽِخ اطجؼ أُبٍ ػشٝس٣ب ٣ٝؼزجش ٖٓ اُش

ٝثغجت طؼٞثخ ٗوَ ٤ًٔبد  اُزٛت،ّ ٢ٛ 16ّ 15ُٝوذ ًبٗذ اُ٘وٞد أُغزخذٓخ ثشٌَ اعبع٢ ك٢ اُوش٤ٖٗ 

ٝك٢  اُغشهخ،ًج٤شح ٖٓ اُزٛت خٞكب ٖٓ اُغشهخ ثذأ اُ٘بط ٣ؼؼٕٞ اُزٛت ُذٟ اُظبؿخ ٖٓ أعَ ؽٔب٣زٚ ٖٓ 

ا٣ظبٍ ٓوبثَ اُزٛت اُز١ رْ ا٣ذاػٚ ػ٘ذٙ ٝٗز٤غخ ػِْ اُ٘بط اٗٚ ثبعزطبػزْٜ  طبءاُظبئؾ ثاػٓوبثَ رُي ٣وّٞ 

اعزجذاٍ رِي اال٣ظبالد ثبُزٛت ٓز٠ ٣شبؤٕٝ ٗشأد اُضوخ ك٢ رِي األطٍٞ ٝصٝاد اُوجٍٞ ػ٠ِ اعزؼٔبُٜب 

 (  2018)دؽٔبٕ،

ٖ ٣وٞٓٞا ثغؾت ع٤ٔغ ٝٗز٤غخ إ اُ٘بط ُ اُزٛت،ا١ ٌٓذعخ ٖٓ  ُِٞدائغ،ك٢ اُجذا٣خ ًبٗذ اُزـط٤خ ًبِٓخ 

كغ٤ٔغ اال٣ظبالد اُز٢ ٣ظذسٛب اُظبؿخ ٓـطبح ثبُزٛت  %،100ًبٕ ٣ؾزلع ثبُٞدائغ ث٘غجخ  ؾٝدائغ، كبُظبئ

% ًٝبٕ ػَٔ اُظ٤بؽ ك٢ رِي اُلزشح ٣وزظش كوؾ ػ٠ِ ؽلع اُزٛت ٓوبثَ أعش ٣زوبػبٙ ٓوبثَ 100ث٘غجخ 

 (2018)دؽٔبٕ،رٞك٤ش اُؾٔب٣خ 
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ٝٗز٤غخ إ اُ٘بط ُٖ ٣وٞٓٞا ثغؾت ع٤ٔغ  اُزٛت،٤ٔبد ًج٤شح ٌٓذعخ ٖٓ ٝثؼذ كزشح اطجؼ ُذٟ اُظبؿخ ً

ٝثزُي  كٞائذ،ع عضء ٜٓ٘ب ٤ُغزشدٝٙ ثؼذ كزشح ٓغ `ٝدائؼْٜ ٖٓ اُزٛت ك٢ اُٞهذ ٗلغخ ظٜشد آٌب٤ٗخ اهشا

% 60ٝرؼ٢٘ ػذّ اُؾبعخ ا٠ُ االؽزلبظ ثٌَ اُزٛت ثَ ٣ؾزلظٕٞ ث٘غجخ ٓضالً  اُغضئ٤خ،ظٜش ٓب ٣ؼشف ثبُزـط٤خ 

ٖٓ دخِْٜ ثذٍ إٔ ٣جو٠ اُزٛت  كٞائذ ٤ُض٣ذٝآوبثَ  % أُزجو٤خ40ثاهشاع ِج٤خ ؽِجبد اُغؾت ا٤ٓٞ٤ُخ ٣ٝوّٞ ُز

 كبئذح.ٌٓذعبً دٕٝ 

ٝك٢ ٛزٙ أُشؽِخ رؾُٞذ أٓبًٖ ػَٔ اُظبؿخ ٖٓ أٓبًٖ ال٣ذاع اُزٛت ا٠ُ ٓإعغبد  شج٤ٜخ ثبُج٘ٞى اُؾب٤ُخ ، 

بُزٜبكذ ػ٠ِ عؾت ع٤ٔغ ٝدائؼْٜ ٝٛٞ ٓب ٣غؼَ اُظبئؾ ٓشربػ ٝؽبُٔب شؼش اُ٘بط ثبُضوخ ٝاالٓبٕ ُٖ ٣وٞٓٞا ث

، ٣ٌٝٔ٘ٚ ٖٓ ع٢٘ ٤ًٔبد ًج٤شح  ٖٓ االسثبػ ، آب ك٢ ؽبٍ صٝاٍ رِي اُضوخ ُذٟ اُ٘بط كبْٜٗ ع٤وٕٞٓٞ ثغؾت 

ع٤ٔغ ٝدائؼْٜ ٖٓ اُزٛت ٝاُز٢ ال ٣ؾزلع  ثٜب اُظبئؾ ًِٜب ، ٝٛ٘ب ع٤ؼطش ا٠ُ اػالٕ اكالعٚ ٓغ ظٜٞس 

ثغذاد اُذ٣ٖ اُز١   ثاهشاػٚاعٜب  اُظبئؾ  ، رزٔضَ ك٢ اؽزٔبٍ ػذّ هذسح اُشخض اُز١ هبّ ٓشٌِخ اخشٟ ٣ٞ

 (2018)دؽٔبٕ، ػ٤ِٚ ك٢ اُٞهذ أُؾذد اٝ ػذّ اُوذسح ػ٠ِ عذاد اؽالهب 

٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثإٔ ؽوجخ ػظش اُٜ٘ؼخ شٜذد رـ٤شاد عزس٣خ ٝعٞٛش٣خ ك٢ اُؾ٤بح االٝسث٤خ أعغذ ُِوط٤ؼخ ٓغ 

ُٝؼَ اْٛ ٓوٞٓبد ػظش  ارغبٛبرٜب،ػبّ ٖٓ ع٤طشح ا٤ٌُ٘غخ ػ٠ِ اُؾ٤بح ثٔخزِق  1000ربس٣خ آزذ ُٔذح 

 (1987، ػٞع)اُٜ٘ؼخ االٝسث٤خ اُز٢ ٢ٛ أعظ اُؾؼبسح اُـشث٤خ اُؾذ٣ضخ رزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣ 

  اُو٤ٓٞخ اُؾذ٣ضخ ك٢ أٝسثب  ٝا٥داةرجِٞس اُِـبد 

  رجِٞس ؽشًبد االعزوالٍ اُو٢ٓٞ ٝاُٞؽذح اُو٤ٓٞخ ك٤ٜب 

 اٌُ٘بئظ اُو٤ٓٞخ ٝاٗغالخٜب ٖٓ ا٤ٌُ٘غخ اُغبٓؼخ اٌُبص٤ٌ٤ُٞخ ٝرو٤ِض عِطخ اُخالكخ اُجبث٣ٞخ ٝٓب  رجِٞس

 رجغ رُي ٖٓ ع٤بدح اُذُٝخ ػ٠ِ اُذ٣ٖ ثذال ٖٓ ع٤بدح اُذ٣ٖ ػ٠ِ اُذُٝخ 

  رجِٞس كٌشح اُؾن اُطج٤ؼ٢ ٝؽُِٜٞب ٓؾَ كٌشح اُؾن اال٢ُٜ أ١ ؽٍِٞ اُوبٕٗٞ اُٞػؼ٢ ٝؽوٞم

 ٕٞ اُغٔب١ٝ االٗغبٕ ٓؾَ اُوبٗ

  ْا٤ٜٗبس اُ٘ظبّ االهطبػ٢ ٗز٤غخ ُؾشًبد اُٞؽذح اُو٤ٓٞخ ٝظٜٞس ا٤ٌُِٔخ أُطِوخ صْ ا٤ٌُِٔخ أُو٤ذح ص

 اُذ٣ٔوشاؽ٤بد اُؾذ٣ضخ

  اُ٘وَ،كزؼ ثبة االعزٜبد ك٢ اُذ٣ٖ ػ٠ِ أعبط اؽالٍ اُؼوَ ٓؾَ  ثاػبدحؽشًبد االطالػ اُذ٢٘٣ 

 ٢ ٝاُـبء دٝس األ٤ُٝبء ًٞعطبء ث٤ٖ اُ٘بط ٝهللا ٝاُـبء اؽزٌبس اُلوٜبء ٝاٌُٜ٘خ ًٔلغش٣ٖ ُِٞؽ
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  ٕٓظ٤شٙ ٝإ ُؾ٤بح االٗغبٕ ػِٞٓٚ ٝكِغلزٚ  االٗغبٕ ع٤ذ  ٝإٔ  رارٚ،ه٤ٔخ ك٢  ُإلٗغبٕاال٣ٔبٕ ثأ

 ُألخشح ٝاػٔؾالٍٝإ اُؾ٤بح ٤ُغذ ٓغشد ٓؼجش  اُذ٣ٖ،ػٜ٘ب ػِّٞ  ٢ال رـ٘ٝٓغبػ٤ٚ ه٤ٔخ ك٢ رارٜب 

اُزشاس اُٞص٢٘ ا٤ُٞٗب٢ٗ ٝاُشٝٓب٢ٗ اُغبثن ػ٠ِ أُغ٤ؾ٤خ ثٞطلٚ  عبٓؼبد، ؽ٤بءاألد٣شح ٝرؾُٜٞب ا٠ُ 

 ُزُي،عضاءا ال ٣زغضأ ٖٓ رشاس االٗغب٤ٗخ ٝاصٛبس االثذاع اُلٌش١ ٝاالدث٢ ٗز٤غخ 

 ( أُطجؼخ ثؼذ إٔ ٗوَ األٝسث٤٤ٖ ػٖ 1468-1394ؽٍِٞ اُطجبػخ ٓؾَ اُ٘غخ ا٤ُذ١ٝ ٓ٘ز اخزشاع )

 اُٞسم،اُظ٤٤٘٤ٖ ط٘بػخ 

  االعزؼٔبس٣خ.ٝؿ٤شٛب ٖٓ ثوبع اُؼبُْ أُغُٜٞخ ٝثذا٣خ ػظش اُؾشًخ  1492ػبّ اًزشبف أٓش٣ٌب 

 انذٔنً انُظبو انًبنً  َشأح -حبٍَب: 

٣خ اُشع٤ٔخ اُالر٢ رغَٜ ٓؼب اُؼب٢ُٔ ُالرلبه٤بد اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُ٘ظٔبد ٝاُغٜبد اُلبػِخ االهزظبد اإلؽبسٛٞ 

 اُزغبس٣.١َ ن اُذ٢ُٝ ُشؤٝط االٓٞاٍ ثـشع االعزضٔبس ٝاُزٔٞاُزذك

 االهزظبد٣خ ر٤ٔضأُٞعخ اُؾذ٣ضخ اال٠ُٝ ٖٓ اُؼُٞٔخ ٓ٘ز ظٜٞسٙ ك٢ اٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػشش خالٍ أُٞعٚ 

رطٞسٙ ثأٗشبء ث٘ٞى ٓشًض٣ٚ ٝٓؼبٛذاد ٓزؼذدح االؽشاف ٝٓ٘ظٔبد ؽ٤ٌٓٞخ د٤ُٝخ رٜذف ا٠ُ رؾغ٤ٖ شلبك٤خ 

 ٝكؼب٤ُزٜب.االعٞام اُذ٢ُٝ ٝر٘ظ٤ٜٔب 

ٝرٌِ٘ٞع٤ب االرظبالد ك٢ اٝاخش اُوشٕ اُزبعغ ػشش ٗٔٞا ؿ٤ش ٓغجٞم ك٢ اُزغبسح  ٣غشد اُٜغشح اُؼب٤ُٔخ

اُذ٤ُٝخ ٝاالعزضٔبس روِظذ اُزغبسح ك٢ ثذا٣خ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ار اط٤جذ اعٞام طشف اُؼٔالد ثبُشَِ 

 أُبٍ.ثغجت ػذّ اُغ٤ُٞخ ك٢ اعٞام 

 ا٠ُٓٔب ادٟ  1933ثؾٍِٞ ك٤ٜب اُزغبسح  رٞهلذؽٔبئ٤خ ٝاُظذٓبد اُخبسع٤خ ثغ٤بعٚ  عؼذ اُجِذإ ُٔٞاعٜخ

رلبهْ اصبس اٌُغبد اٌُج٤ش اُؼب٢ُٔ ؽز٠ ادد اُغٜٞد أُجزُٝخ ثؼذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ُزغذ٣ذ اُ٘ظبّ اُ٘وذ١ 

 اُؼب٢ُٔ.اُذ٢ُٝ ا٠ُ رؼض٣ض اعزوشاس اعؼبس اُظشف ٓب ٗزظ ػ٘ٚ ٗٔٞ ه٤بع٢ ك٢ اُز٣َٞٔ 

 اُؼِٔخ ٝاصٓبد اُ٘لؾ ك٢ اُغجؼ٤٘بد ا٠ُ ٓؼظْ اُذٍٝ ا٠ُ رؼ٣ْٞ ػٔالرٜب  عِغِخ ٖٓ اُزخل٤ؼبد ك٢ ه٤ٔخ ٝأدد

االهزظبد اُؼب٢ُٔ ٓزٌبٓال ٓب٤ُب ثشٌَ ٓزضا٣ذ ك٢ اُضٔب٤ٗ٘بد ٝاُزغؼ٤٘بد ثغجت رؾش٣ش ؽغبة سأط  أطجؼ

 أُب٤ُخ.أُبٍ ٝاصاُخ اُو٤ٞد 
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ثغشػخ ث٤ٖ اُذٍٝ االخشٟ  2007ّ االصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ اُز٢ ٗشأد ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح ك٢ ػب اٗزششد

 اُؼبُْ.ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء  2008ٝاهش ثبٜٗب عجت ُِشًٞد االهزظبد١ اُؼظ٤ْ 

رذاػ٤بد رظٜش ك٢ ٤ٓضإ  ػ٣٠ِ٘ط١ٞ ارخبر ا١ دُٝٚ ُوشاسا ثزشـ٤َ اهزظبد ٓلزٞػ ٝػُٞٔخ سأط ٓبُٜب 

 أُذكٞػبد.

ٝاُزـ٤شاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٝػٞاثؾ اُ٘وذ ا٠ُ عبٗت اٗٚ ٣ؼشع اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ ُٔخبؽش ٓٔضَ رذٛٞس اُغ٤بع٢ 

 ٝاالعزضٔبساد.االع٘ج٢ ٝػذّ اُز٤وٖ اُوب٢ٗٞٗ ثؾوٞم ا٤ٌُِٔخ 

اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٗؾٞ ٓض٣ذ ٖٓ االعزوشاس ٣غت ػ٠ِ اُؾٌٞٓبد اُزؼبَٓ ّ ٓخزِق االؽز٤بعبد  ٣زغٚ

 االه٤ٔ٤ِخ اٝ اُٞؽ٤٘خ 

٣خ ٓٞعٞدٙ ُزؼض٣ض االٗزؼبػ ث٤ٖ رؼبَٓ اُذٍٝ رؾبٍٝ ثؼغ اُذٍٝ اُزٞهق ػٖ ٝػغ ع٤بعبد ٗوذ٣خ ؿ٤ش رو٤ِذ

 ٝؽغٜٔب.اخشٟ ػ٠ِ رٞع٤غ ٗطبهٜب 

 يفٕٓو انُظبو انًبنً انذٔنً -حبنخبً: 

ٛٞ ٓغٔٞػخ أُإعغبد اُز٢ رؼْ أُظبسف ٝأُظشف أُشًض١ ٝأُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ  اُذ٢ُٝ:اُ٘ظبّ أُب٢ُ 

٤ٖ أُٞدػ٤ٖ ٝأُوزشػ٤ٖ ٖٓ عٜخ، اُز٢ رؼجؾ ػِٜٔب ٝرششف ػ٤ِٜب ٝرغَٜ ػِٜٔب ٖٓ خالٍ اُشثؾ ث

 .أخشٟٝأُغزضٔش٣ٖ ٝاألطٍٞ أُب٤ُخ ٖٓ عٜخ 

ثؼذ٣ذ ٖٓ االطٍٞ أُب٤ُخ أُخزِلخ  اُز٢ رزؼبَٓأُب٢ُ ا٣ؼب اٗٚ شجٌخ ٖٓ أُإعغبد أُب٢ُ  ٣ٝؼشف اُ٘ظبّ

خ ٝاُز٘غ٤ن اُز٢ رغْٜ ثزؾ٣َٞ اُ٘وٞد ٝاهزشاع االٓٞاٍ ٝاهشاػٜب ا٣ؼب ثٜذف اُزشـ٤َ اُغ٤ذ ُِٔٞاد اال٤ُٝ

 (92، ص2015، )ثشاػ٤خٝاُطِت ػ٠ِ ٛزا االٓٞاٍ  ث٤ٖ ػشع االٓٞاٍ أُزبؽخ أُغزٔش

 ٝاُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٣ٞكش ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اُٞعبؽخ

 أُذ٤ٗٞ٣ٖ( )اهزظبد٣بداُٞعبؽخ أُب٤ُخ ٖٓ خالٍ اُج٘ٞى   - أ

 أُب٤ُخ(ٔب٤ُخ )اهزظبد٣بد االعٞام اُٞعبؽخ أُب٤ُخ ٖٓ خالٍ االعٞام اُ - ة

ٔغ أ طج   ؾذ اُٞعبؽخ ٜٓٔخ  عذاً ك٢ األعٞام أُب٤ُخ ثشٌَ ًج٤ش، ٗز٤غخ ُالعزؼٔبٍ أُزضا٣ذ ُِغ٘ذاد أُب٤ُخ ُغ 

 (92ص 2015) ثشاػ٤خ سأط أُبٍ ٖٓ أعٞام سأط أُبٍ، ثذالً ٖٓ اُج٘ٞى  
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‘ خ اُشبِٓخ ثبُ٘غجخ ُِ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ كٜٞ ٣ٔضَ عٞم شبَٓ ٓٞؽذ ُشؤٝط االٓٞاٍ ٣زؼبَٓ ثٚ ثٔ٘زغبد أُب٤ُ

 ٢ٛٝ ٗٞاح اُؼِٔخ أُب٤ُخ ؽ٤ش ٛزا اُغٞم ٣ٝز٤ٔض ة  

ٝؽذح أٌُب٤ٗخ :٣أخز اُغٞم  شجٌخ ٓ٘زظٔخ ػ٠ِ ٗطبم اُؼب٢ُٔ ٝثطش٣وخ ؿ٤ش ٓشًض٣خ ٝٛزا ثلؼَ  - أ

 .اسػ٤بد اُزلبٝع االٌُزش٢ٗٝ 

ك٤ٌٖٔ اػزجبس  ٝؽذح اُض٤٘ٓخ : ٝٛزا ثبالػزجبس االعٞام أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ رزٞاعذ ك٢ ٓ٘بؽن ص٤٘ٓخ ٓخزِلخ - ة

عبػٚ ػٖ ؽش٣ن اُٜبرق اٝ اُلبًظ اٝ ٝعبئَ 24إ اُؼ٤ِٔبد ك٢ اُ٘ظبّ أُب٢ُ رزْ ثشٌَ ٓزٞاطَ 

 .االرظبٍ اُشه٤ٔخ

ٝؽذح اُؼ٤ِٔبد: ؽ٤ش ٗغذ ٗلظ االعشاءاد ك٢ ًَ ٌٓبٕ ) عذٍٝ اُظشف ٝ اُزٌِ٘ٞع٤ب االػال٤ٓخ (   - د

إٔ  ػٔالء اُغٞم ٖٓ ٗلظ اُطج٤ؼخ ) اُج٘ٞى ثأػبكخ ا٠ُ ٗٔط٤خ ٝرغبٗظ اُخذٓبد أُوذٓخ أُب٤ُخ ًٔب 

 (22،ص2015هبع٢ٔ ،)(اُغٔبعشح –

ٝثزب٢ُ ٣ٌٖٔ إ ٗؼشف اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ :. ٛٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼ٘بطش أُزشاثطخ )ٗظْ هب٤ٗٞٗخ ٝ ٗظْ 

أُذكٞػبد ، ٝ ٓإعغبد ٝ ث٘ٞى ٝ ششًبد االٝسام أُب٤ُخ ٝ أُإعغبد أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ ٤ٛئبد د٤ُٝخ 

عغبد اعزضٔبس٣خ ٝاعٞام االعْٜ ٝاُغ٘ذاد ٝأُشزوبد( رزلبػَ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ك٢ ظَ ٝعٞٝد ٓذكٞػبد د٤ُٝخ ٓإ

 (116، ص2015) ثٞصسة، 

 إَاع انُظبو انًبنً انذٔنً -ساثؼبً: 

 ٣وّٞ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ػ٠ِ ػذح اٗٞاع ٖٓ أُإعغبد 

ٝاالعزضٔبس٣خ اُ٘بؽ٤خ ا٤ٌُِٔخ ٝاُزغبس٣خ أُظبسف اُؼبٓخ ٝاُخبطخ ٖٓ  رؼْأُإعغبد أُب٤ُخ اُز٢  -1

 أُشًض١.ُِٔظشف  ثبإلػبكخ

 ٝاُوشٝع.أُإعغبد اُـ٤ش ٓظشك٤ٚ ٓضَ ششًبد اُزب٤ٖٓ ٝط٘بد٣ن االعزضٔبس ٝششًبد اُز٣َٞٔ  -2

 ٝاُؼٔالد. اُغ٘ذاد ٝاالعْٜأُب٤ُخ اُز٢ رؼْ اعٞام  االعٞام -3

 ج٤ِبد.أُغزوٓضَ أُشزوبد ٝػوٞد  ششًبد رذاٍٝ االدٝاد أُب٤ُخ -4

 األعْٜششًبد اُخذٓبد أُب٤ُخ ٓضَ ششًبد اُجطبهبد االئزٔبٕ ٝٝعطبء رذاٍٝ  -5
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 ( 14 -13صو ،  2015انًبنً انفؼبل ) يظٍطفى ، انُظبو  -

اُز١ ٣ٞكش أُٞاد اال٤ُٝخ األصٓخ  ٓزوذّ كٜٞإ ٝعٞد ٗظبّ ٓب٢ُ كؼبٍ ٣ؼزجش آش ػشٝس٣ب أل١ ٗظبّ اهزظبد١ 

ٝاألدٝاد ٝاالعٞام اُوبدسح ػ٠ِ رغ٤ٔغ أُذخشاد االصٓخ  ٞك٤ش أُ٘شأدٖ ؽش٣ن رُغ٤ش اُ٘شبؽ االهزظبد١ ػ

 ك٤ٜب.أُب٢ُ  ثِـٚ اُ٘ظب٣ٌّٖٔ إ ٗؾٌْ ػ٠ِ ٓذٟ روذّ اهزظبد ٛزا اُذُٝخ ٖٓ اُزوذّ اُز١  ُالعزضٔبس ٝثبُزب٢ُ

 يب ٌهً  ٔتشًمانفؼبل: ٔظبئف ٔيتطهجبد انُظبو انًبنً 

 خِن اُ٘وٞد -1

 رؾ٣َٞ اُ٘وٞد  -2

 غ أُذخشاد رغ٤ٔ -3

 االهشاع ٝاالعزضٔبس أُب٢ُ  -4

 رغ٣ٞن االٝسام أُب٤ُخ -5

 رغ٤َٜ رذاٍٝ االطٍٞ أُب٤ُخ  -6

 فؼبل:أًٍْخ تٕافش َظبو يبنً 

ُِٞطٍٞ ا٠ُ ٗظبّ اهزظبد١ ٓزطٞس الثذ إ ٣زٞاكش ٗظبّ ٓب٢ُ كؼبٍ ثٔب ٣ٌلَ ُِٞؽذاد االهزظبد٣خ اُؾظٍٞ 

داء اٗشطزٜب ثٌلبءح ٝثٔب ٣ؾون اٗزبع٤خ ػب٤ُخ ثٜب ٝإ أُغزٟٞ ػ٠ِ اؽز٤بعبرٜب أُب٤ُخ ٝرؼض٣ضٛب ثٌَ اُغجَ أل

٠ ٓذٟ اُزوذّ االهزظبد١ اُز١ ٣جِـٚ اُ٘ظبّ أُب٢ُ ٖٓ روذّ ٝر٘ظ٤ْ ػبٍ ًٝلبءح ٣ؼذ ٓؼ٤بسا ٛبٓب ُِؾٌْ ػِ

 ثبُذُٝخ.

 انتبنٍخ:ٌتطهت انُظبو انًبنً انفؼبل تٕافش انؼُبطش  انفؼبل:يتطهجبد انُظبو انًبنً 

ٗوذ١ : ٣ٝوظذ ثٜب رٞكش ٝؽذٙ ه٤بط ٓوجُٞخ ٖٓ اُغ٤ٔغ ٣زْ ػ٠ِ اعبعٜب ه٤بط األعؼبس ٝرجبدٍ  رٞاكش ٗظبّ -1

أُ٘شبد أُخزِلخ ػ٠ِ اُغِغ ٝاُخذٓبد ٣ٝؼَٔ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُ٘وذ١ ثطش٣وخ رز٘بعت ٓغ اؽز٤بعبد 

٤بعبد ٖٓ ادٝاد ٣ٝؼؼٚ ٖٓ اعشاءاد رزٔبش٠ ٓغ ؽج٤ؼخ ٝاؽز ٔغزٟٞ االهزظبد١ اُٞؽ٢٘ ثٔب ٣ز٤ؾٚ اُ

أُ٘شبد أُٞعٞدح ثبُذُٝخ ُزا ٣غت إ رزْ ٓشاهجخ اُ٘وٞد ٝاداسرٜب ثبػزجبسٛب ٝع٤ؾ ٛبّ ٝٓوجٍٞ ُزجبدٍ 

اُغِغ ٝاُخذٓبد ٓغ ٓشاػبح اعؼبس اُظشف ك٢ ؽبُخ اُزجبدٍ اُذ٢ُٝ ُِغِغ ًزُي ا٣غبد ٝعبئَ دكغ ٓوجُٞخ  

 ُِٞكبء ثبُذ٣ٕٞ ٝاالُزضآبد ك٢ ظَ ششٝؽ ٓؼ٤٘خ ٓزلن ػ٤ِٜب . 
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ٝرُي ة ا٣غبد اُغجَ ٝٝػغ  االعزضٔبس:ٞك٤ش اُزغ٤ٜالد اُالصٓخ ُزغ٤ٔغ أُذخشاد اُالصٓخ ُز٣َٞٔ ر -2

االعشاءاد اُز٢ رغٔؼ ثزذكن االدخبس ا٠ُ االعزضٔبس ػجش ه٘ٞاد ٓب٤ُخ ٓ٘ظٔخ ثطش٣وخ رغَٜ رُي ٝكن 

غ٘ذاد ... ػٖ ػٞاثؾ ٓؼ٤٘خ ٝك٢ اشٌبٍ ٓخزِلخ ٓضَ ط٘بد٣ن االعزضٔبس ٝشٜبداد اال٣ذاع ٝاالعْٜ ٝاُ

 ؽش٣ن أُإعغبد أُب٤ُخ عٞاء ٜٓ٘ب اُج٘ٞى اُزغبس٣خ اٝ ؿ٤ش اُزغبس٣خ 

اعٞام ٓب٤ُخ ًقء : رإد١ االعٞام أُب٤ُخ دٝسا ٛبٓب ك٢ رجبدٍ االدٝاد أُب٤ُخ  ٝاالعْٜ ٝاُغ٘ذاد  -3

ٙ ٝشٜبداد االعزضٔبس ثطش٣وخ  عِٜخ ك٢ ظَ ٗظبّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؽٔب٣خ ؽبُج٢ اُششاء ٝساؿج٢ اُج٤غ ُٜز

االطٍٞ أُب٤ُخ ٝثزُي ٣ٌٖٔ رغ٤ٔغ أُذخشاد ٝرٞع٤ٜٜب ٗؾٞ االعزضٔبس ٝك٢ ٝٝهذ رارٚ  رٞك٤ش ظشٝف 

 االطٍٞ أُب٤ُخ ا٠ُ ع٤ُٞخ ثأهَ رٌِلخ ٌٓٔ٘خ ك٢ ٝهذ ه٤َِ ٗغج٤ب . رؾ٣َٞ 

 انخًسخ:ٔظبئف انُظبو انًبنً انذٔنً -: خبيسبً 

ك٤ٚ اُؼشع ٝاُطِت ػ٠ِ سؤٝط االٓٞاٍ  ٣ٔضَ اُ٘ظبّ أُب٢ُ عٞهب ٣ِزوpalat J. P (2002)٢ؽغت  

ٝرغزٔغ ك٤ٚ ٓخزِق االٝسام أُب٤ُخ أُظذسح ٝثبُزب٢ُ ٣ؼٖٔ االُزوبء ث٤ٖ االػٞإ االهزظبد٣ٖ ر١ٝ 

االؽز٤بعبد أُب٤ُخ ٝٝؽذاد اُلبئغ أُب٢ُ . ُٝلْٜ دٝسٙ ع٤ذا ٗلزشع إ االػٞإ ٣زؼبِٕٓٞ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ دٕٝ 

ط ٓب٢ُ ٓوشػب ُٚ ػ٤ِٚ إ ٣جؾش ػٖ اطؾبة اُلبئغ أُب٢ُ ، ٝٛإالء ٗظبّ ٓب٢ُ ٢ٌُٝ ٣غذ ػٕٞ رٝ اؽز٤ب

ثذٝسْٛ ػ٤ِْٜ عٔغ ٓؼِٞٓبد رزؼِن ثٔخزِق ٝؽذاد اُؼغض أُب٢ُ هجَ ارخبر هشاس االهشاع . ٛزا اُؼ٤ِٔخ 

رؾزبط ا٠ُ رٌب٤ُق ٓشرلؼخ ثبُ٘غجخ ُِطشك٤ٖ ٝاُز٢ رٔضَ ك٢ األطَ عجت ظٜٞس االعٞام أُب٤ُخ ٝاُٞعبؽخ 

 .أُب٤ُخ

٣إٖٓ اُ٘ظبّ أُب٢ُ ٝظبئق رغ٤ت ػ٠ِ رٌب٤ُق أُؼِٞٓبد ٝاُظلوبد ٝرإصش ػ٠ِ اُ٘ٔٞ االهزظبد١ ك٢ أُذٟ 

ُِ٘ظبّ أُب٢ُ ٢ٛ رخظ٤ض  اُٞظ٤لخ االعبع٤خاُط٣َٞ ػٖ ؽش٣ن رشاًْ سأط أُبٍ ٝص٣بدح اٗزبع٤خ اُؼٞآَ إ 

 ٝظبئق:ا٠ُ خٔغخ Levine (2005,1997)ٝهغٜٔب أُٞاسد عـشاك٤ب ػجش اُٞهذ ٝك٢ ٓؾ٤ؾ ٓزـ٤ش 

 تكبنٍفٓب:تسٍٓم انظفمبد انًبنٍخ ٔتخفٍض  االٔنى:انٕظٍفخ 

إ اُزـط٤خ ػذ أُخبؽش ، ر٣ٞ٘غ ٓؾلظخ االطٍٞ ٝرجبدٍ أُخبؽش ) االعزضٔبس ك٢ أُذٟ اُط٣َٞ ٣ٌٕٞ اًضش 

شجبع  اٗٚ ػجش ٛزا اُٞظ٤لخ روّٞ اُٞعبؽخ أُب٤ُخ ثبLevine (2005)اٗزبع٤خ ٝاهَ ٓخبؽشح ( ار ٣شٟ 

ػٞإ االهزظبد٤٣ٖ كٖٔ عٜخ ٗغذ اُؼبئالد اُز٢ رلؼَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اطٍٞ عبئِٚ  ٖٝٓ عبد أُخزِلخ ُألاُؾب

االعَ ٝثزُي ر٘شـَ ٓإعغبد عٜخ اخشٟ رجؾش أُإعغبد ػ٠ِ اعزضٔبس ك٢ االطٍٞ ؿ٤ش عبئِٚ ؽ٣ِٞخ 
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ٔبساد اُغبئِخ ٝاُـ٤ش عبئِخ ك٢ ؽ٤ٖ ثبُزٞك٤ن ث٤ٖ االخز٤بس٣ٖ  ٓٞكشٙ ٓض٣غب ٓضب٤ُب ٖٓ االعزضأُب٤ُخ  اُٞعبؽخ

إ اُٞعبؽخ أُب٤ُخ رؾغٖ ٖٓ اٗزبع٤خ سأط أُبٍ ٝروّٞ ثزشغ٤غ اُ٘ٔٞ Bencivengaet smith(1991)اًذ 

االهزظبد١ ػٖ ؽش٣ن رخظ٤ض االدخبس ا٠ُ االطٍٞ االهَ ع٤ُٞخ ٝرخل٤غ اُزغ٤٤َ أُجٌش ُالعزضٔبساد 

 أُ٘زغخ . 

 نهًٕاسد:حٕل انًشبسٌغ االستخًبسٌخ ٔتفضٍم انتخظٍض االيخم  جًغ انًؼهٕيبد انخبٍَخ:انٕظٍفخ 

اعَ رو٤٤ْ أُشبس٣غ  ًج٤شح ٖٖٓٓ اعَ ارخبر ا١ هشاس اعزضٔبس١ الثذ ػ٠ِ أُخذس٣ٖ ٖٓ رؾَٔ رٌِلخ ٓب٤ُخ 

أُخزِلخ ٝاُششٝؽ أُزبؽخ ك٢ اُغٞم ٌُٖ هذ ال ٣غزط٤غ اُجؼغ ْٜٓ٘ إ ٣وٞٓٞا ثغٔغ ٝرؾ٤َِ أُؼِٞٓبد 

كإٔ اُٞعبؽخ أُب٤ُخ هبدسح ػ٠ِ رخل٤غ رٌِلخ Diamond (1984)ٝؽغت ثؼذد ًج٤ش ٖٓ أُشبس٣غ أُزؼِوخ 

عٔغ ٝٓؼبُغخ أُؼِٞٓبد ٗظشا ُِؼالهبد اُط٣ِٞخ أُذٟ اُز٢ رغٔغ ث٤ٜ٘ٔب ٝث٤ٖ أُغزضٔش٣ٖ ًزُي ٣ٌْٜٔ٘ 

 (.ثآٌب٤ٗبرٚ ِٔٚبد١ ػأُذخش اُؼ  ال ٣غزط٤غ  ٓب )٤ٓٞٛٝذإ اُزؾ٤َِ أُب٢ُ  االعزؼبٗخ ثبُخجشاء ك٢

 تخفٍض انظشاػبد ٔيشالجخ انًمبٔنٍٍ ٔانًؤسسبد  انخبنخخ:انٕظٍفخ 

٣ٖ ٣لؼِٕٞ روذ٣ْ ٓظبُؾْٜ ٝاُز أُإعغبد أُُٔٞخرِؼت اُٞعبؽخ أُب٤ُخ دٝسا ٛبٓب ك٢ ٓشاهجخ ٓغ٤ش 

ٞٓبد ؽغبة ٓظبُؼ اُذائ٤ٖ٘ ٝؽِٔخ االعْٜ كٜإالء أُغ٤شٕٝ ُْٜ اُوذسح ػ٠ِ اخلبء أُؼِ اُشخظ٤خ ػ٠ِ

ٗٔٞرط ثزط٣ٞش Diamond (1984)هبّ ٝد٣خ اُؾو٤و٤خ ُِٔشبس٣غ ٝرؼ٤َِ اطؾبة االٓٞاٍ ٝهذ اُخبطخ ثبُٔشد

 ٓشاهجب.أشبس ٖٓ خالُٚ ا٠ُ إ ًَ ٝع٤ؾ ٓب٢ُ ٣ؼزجش 

 تؼجئخ االدخبس انًحهً  انشاثؼخ:انٕظٍفخ 

ب اُٞعطبء أُب٤ُٕٞ كخذٓبد إ ػ٤ِٔخ رؼجئخ أُذخشاد رؼزجش ٝاؽذح ٖٓ اْٛ اُٞظبئق ٝاالػٔبٍ اُز٢ ٣وّٞ ثٜ

اُٞعبؽخ أُب٤ُخ ٓب٢ٛ ك٢ اُٞاهغ عٟٞ ػ٤ِٔخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ االٓٞاٍ ٖٓ ٝؽذاد اُلبئغ ٝر٤ٌٖٔ ٝؽذاد 

اُؼغض ٖٓ اُزظشف ك٤ٜب ٝٛزٙ أُٜٔخ ُِٞعطبء أُب٤٤ُٖ ٢ٛ ٓب ٣لشم أُإعغبد اُز٢ روّٞ ثخذٓبد اُٞعبؽخ 

إ ثش٣طب٤ٗب اعزلبدد ٖٓ اُ٘ظبّ ٣Bagehot(1873)شٟ  أُبُخ ػٖ ثو٤خ أُإعغبد كٖٔ اُ٘بؽ٤خ اُزبس٣خ٤خ 

َ أُششٝػبد أُب٢ُ ُذ٣ٜب ُزؾون ٗٔٞا اهزظبد٣ب اًضش ٖٓ ؿ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ ثلؼَ رغ٤ٔغ أُذخشاد ُز٣ٞٔ

 .ٝاالثزٌبساد اُؾذ٣ضخ
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 انٕظٍفخ انخبيسخ : تسٍٓالد انًجبدالد نهسهغ ٔانخذيبد ) انتجبسح( 

االٓضَ ُِٔٞاسد االثذاع اُزٌِ٘ٞع٢ ٝاُ٘ٔٞ االهزظبد١ ؽ٤ش ٣زطِت رشغغ اُزشر٤جبد أُب٤ُخ اُزخظ٤ض 

اُزخظ٤ض االٓضَ ُِٔٞاسد ػذد ًج٤ش ٖٓ اُظلوبد أُب٤ُخ ٝاُز٢ رٌٕٞ ك٢ اُـبُت ٌِٓلخ ٌُٖ ثٞعٞد اُزشر٤جبد 

 .أُبُخ ر٘خلغ اُزٌب٤ُق ٓغِٜٚ ثزُي رخظ٤ض أُٞاسد أُب٤ُخ ُِغٜبص االٗزبع٢ ٝرغ٤ٔغ اسثبػ االٗزبط 

 

 (35/36/37،ص2015)انشًشي،ػُبطش انُظبو انًبنً انذٔنً-: دسبً سب

ا٠ُ اُ٘ظبّ اُزغبس١ اُذ٢ُٝ  ثبإلػبكخ٣ٝٔضَ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ أؽذ اسًبٕ اُضالصخ ُِ٘ظبّ االهزظبد١ اُؼب٢ُٔ 

 اُذ٢ُٝ.ٝاُ٘ظبّ اُ٘وذ١ 

ٝاُزؼ٤ٔش ٤ٛٝئخ اُز٤ٔ٘خ  ٗشبءُإلٝإ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٣زٌٕٞ ٖٓ اعٞام اُز٣َٞٔ اُذ٤ُٝخ ٝاُج٘ي اُذ٢ُٝ 

 . اُذ٤ُٝخ.اُذ٤ُٝخ ٝٓإعغخ )ششًخ( اُز٣َٞٔ 

 ٢ِ٣:إ اُؼ٘بطش االعبع٤خ اُز٢ ٣شزَٔ ػ٤ِٜب اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ رزٔضَ ثٔب 

 انًتؼبيهٌٕ: -1

ْٛ اُش٤ًضح االعبع٤خ ُِ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٣ٝزٌٕٞ أُزؼبِٕٓٞ ك٢ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ٖٓ 

 أُشزش٤ًٖ( وشػٕٞ،أُغزضٔشٕٝ،أُ)

 انًستخًشٌٔ - أ

ٝأُغزضٔش  ٝاإله٤ٔ٤ِخ،ْٝٛ األكشاد ٝأُإعغبد اُؼبٓخ ٝاُخبطخ ٝؽٌٞٓبد اُذٍٝ أُخزِلخ ٝأُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ 

 رٞظ٤لٜب،ٛٞ رُي اُشخض )ٜٓٔب ًبٗذ ؽج٤ؼزٚ اُوب٤ٗٞٗخ( اُز١ ٣ِٔي أسطذح كبئؼخ ٖٓ األٓٞاٍ ٣ٝشؿت ك٢ 

٣ٝش٤ش اُزٞظ٤ق أُب٢ُ ئ٠ُ االعزضٔبس  .٢ ٝاُزٞظ٤ق اُؾو٤و٢ ُألٓٞاٍٝٛ٘ب ٣غت إٔ ٣لشم ث٤ٖ اُزٞظ٤ق أُبُ

ك٢ ئؽذٟ األطٍٞ أُب٤ُخ ًبألعْٜ ٝاُغ٘ذاد أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ األدٝاد أُب٤ُخ األخشٟ ٝاُز٢ رذس ػبئذا ٓب٤ُب 

 ٝػ٠ِ أُغزٟٞ اُغضئ٢ .ُظبؽت ٛزا أُبٍ

كٜزا ال ٣ؼزجش رٞظ٤لب ؽو٤و٤ب ُألٓٞاٍ  ٢أٓب ػ٠ِ أُغزٟٞ اٌُِ األطٍٞ،٣ؼزجش رٞظ٤ق ؽو٤و٢ ُألٓٞاٍ ُٜزٙ 

 ٌُٝ٘ٚ ػ٤ِٔخ ٗوَ ٤ٌُِِٔخ ٖٓ شخض ئ٠ُ آخش.
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٣وظذ ثٚ ششاء ٓؼذاد أطٍٞ ٝآالد عذ٣ذح ثٜذف ص٣بدح اُطبهخ  ُألٓٞاٍ:( اُؾو٤و٢ االعزضٔبسأٓب اُزٞظ٤ق )

ك٢ أؽذ األٝػ٤خ  ، أٓب ئ٣ذاع األٓٞاٍٛزٙ اُطبهخ ٖٓ خالٍ االعزضٔبس األؽال٢ُ اإلٗزبع٤خ أٝ أُؾبكظخ ػ٠ِ 

ال ٣ـ٤ش ٖٓ اُظلخ االعزضٔبس٣خ ُٜزا اُشخض ٣ٝظجؼ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ ثٔضبثخ ٓذخش ٤ُٝظ )ًبُج٘ٞى ( االدخبس٣خ 

 .ٓغزضٔش ٓب٢ُ

 

 انًمشضٌٕ  - ة

ْٝٛ األكشاد ٝأُإعغبد اُؼبٓخ ٝاُخبطخ ٝؽٌٞٓبد اُذٍٝ أُخزِلخ ٝأُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ ٝاإله٤ٔ٤ِخ اُز٣ٖ 

ٞام أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ أٝ ٣وٕٞٓٞ ثطشػ )ث٤غ( ع٘ذاد ك٢ ٛزٙ األعٞام، أٝ ٣ؾظِٕٞ ػ٠ِ هشٝع ٖٓ األع

ٝأُوزشع ػبدح  ثبالهزشاع أُجبشش ٖٓ اُزغٔؼبد أُظشك٤خ أٝ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ أٝ ٖٓ اُؾٌٞٓبد أُخزِلخ

ٓب ٣شؿت ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ األٓٞاٍ ٖٓ ٓظبدس ٓخزِلخ ثٜذف رٞظ٤لٜب ك٢ اعزضٔبساد ؽو٤و٤خ ثششاء ٓؼذاد 

٥الد ٝاُو٤بّ ثؼَٔ ٓإعغبد ٝٓظبٗغ ٝٓششٝػبد عذ٣ذح، ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخ كإ أُوزشع ٣ظجؼ ثٔضبثخ ٝا

 .اُشخض أُغزضٔش

 :ٔتأخز األيٕال فً إطبس انُظبو انًبنً انذٔنً اتجبٍٍْ

االرغبٙ األٍٝ: ٛٞ رذكن ٛزٙ األٓٞاٍ ٖٓ أُذخش٣ٖ )أطؾبة اُلبئغ أُب٢ُ( ئ٠ُ أُوزشػ٤ٖ اُز٣ٖ 

 (ٙ األٓٞاٍ ك٢ االعزضٔبساد )أطؾبة اُؼغض أُب٣٢ُغزخذٕٓٞ ٛز

 ٛٞ رذكن ػٞائذ ٝأسثبػ ٛزٙ األٓٞاٍ ٖٓ أُوزشػ٤ٖ ئ٠ُ أُذخش٣ٖ اُضب٢ٗ:االرغبٙ 

 :انًشبسكٍٍ - ث

 4/3ك٢ اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ ْٛ اُز٣ٖ ٣زٞعطٕٞ اُغضء االًجش ٖٓ اُزذكوبد أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ  أُشبس٤ًٖ

رُي  ثٔب ك٢د ٝاُج٘ٞى ٝأُإعغبد االئزٔب٤ٗخ ٝأُب٤ُخ أُزخظظخ ششًب–اطؾبة أُظِؾخ اُٞؽ٤ٕ٘ٞ 

أُشبسًٕٞ  4/3ٝاُؾٌٞٓخ ;ٝششًبد اُزأ٤ٖٓ ٝأُؼبشبد اُزوبػذ٣خ ٝثٞسطبد االٝسام أُب٤ُخ ٝاُغِغ 

 أُزخظظخ،أُإعغبد االئزٔب٤ٗخ ٝأُب٤ُخ  اُغ٘غ٤بد،اُج٘ٞى اُذ٤ُٝخ ٓزؼذدح  اُذ٤ُٝخ،اُششًبد  –اُذ٤ُٕٝٞ 

 Y. kozak,2015,p19)اُذ٤ُٝخ(اُ٘وذ٣خ ٝأُب٤ُخ  دأُإعغب اٌُج٤شح،االٝسم أُب٤ُخ ٝاُغِغ ثٞسطبد 
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ٝا٣ؼب ٣ٌٖٔ رؼش٣ق أُشزش٤ًٖ ك٢ اُ٘ظبّ أُب٢ُ ْٛ ك٢ اُٞاهغ اُغٔبعشح ٝاُٞعطبء اُز٣ٖ ٣زؼبِٕٓٞ ك٢ 

اُزب٤ٖٓ ٝث٘ٞى  االعٞام ُؾغبة اُـ٤ش اٝ ُؾغبثْٜ اُشخظ٢ ٓضَ اُج٘ٞى ٝششًبد االعزضٔبس أُب٢ُ ٝششًبد

ٝط٘بد٣ن االدخبس ... ٣ٝوٕٞٓٞ ٛإالء ثبُزؼبَٓ ك٢ االعٞام أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ العزضٔبس االٓٞاٍ اُلبئؼخ ُذ٣ْٜ 

ُزؾو٤ن ػٞائذ اسثبػ ػ٠ِ ٛزا االٓٞاٍ ، ًٔب ٣وٕٞٓٞ ثبُؾظٍٞ  ػ٠ِ اُوشٝع ٖٓ االعٞام أُب٤ُخ اٝ ٣وٕٞٓٞ 

 ثطشػ اُغ٘ذاد اُذ٤ُٝخ ك٢ ٛزا االعٞام . 

 

 سٕاق :اال -2

رٔضَ األعٞام أُب٤ُخ أُؾ٤ِخ ٝاُذ٤ُٝخ اُشجٌخ األعبع٤خ اُز٢ ر٘زوَ ٖٓ خالُٜب سؤٝط األٓٞاٍ. ٝر٘وغْ األعٞام 

 أُب٤ُخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ا٥عبٍ اُض٤٘ٓخ ٝاألدٝاد أُغزخذٓخ ئ٠ُ

 أعٞام ٗوذ 

 ٍأعٞام سأط أُب 

آعبٍ اعزؾوبهٜب ث٤ٖ ٣ّٞ ٝأهَ ٖٓ ٣زْ اُزؼبَٓ ثأدٝاد ٓب٤ُخ هظ٤شح األعَ رزشاٝػ : ٔفً أسٕاق انُمذ

ٝرزأصش أعٞام اُ٘وذ ثبُزـ٤شاد اُز٢ رطشأ ػ٠ِ أعؼبس طشف اُؼٔالد أُخزِلخ، ًٔب رؼٌظ األدٝاد د٣٘ب ,ع٘خ

كإ األدٝاد أُغزؼِٔخ رؼٌظ ؿبُجب ؽوٞم ٤ٌُِِٔخ ٓضَ األعْٜ ًٔب رؼٌظ ًزُي : أيب أسٕاق سأس انًبل.ٓؾذدا

ٝرإصش أعؼبس اُلبئذح ثذسعخ ًج٤شح ك٢ ؽشًخ األٓٞاٍ ك٢ ٛزٙ األعٞام  د٣ٞٗب ؽ٣ِٞخ األعَ ٓضَ اُغ٘ذاد،

 . ٝثذسعخ أهَ رـ٤شاد أعؼبس اُظشف

 االدٔاد: -3

 رخزِق األدٝاد ثبخزالف ٗٞػ٤خ اُغٞم

 - :كل٢ أعٞام اُ٘وذ رٌٕٞ أدٝاد اُزؼبَٓ ك٢ ٓؼظٜٔب هظ٤شح األعَ ٓضَ

 أرٝٗبد اُخض٣٘خ 

 أُظشك٤خ اُوجٞالد 

  األٝسام اُزغبس٣خ 

 ٜبداد اإل٣ذاع اُوبثِخ ُِزذاٍٝٝش 
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 شٜبداد اإل٣ذاع أُخضٗخ ٝاُٞدائغ ألعَ ٝطٌٞى اُذ٣ٕٞ أُخزِلخ 

  - :أٓب األدٝاد أُغزخذٓخ ك٢ أعٞام سأط أُبٍ ٢ٛٝ األدٝاد ؽ٣ِٞخ األعَ ٓضَ

 األعْٜ اُز٢ رظذسٛب اُششًبد اُظ٘بػ٤خ. 

 شؽٜب ؽٌٞٓبد اُذٍٝ أُخزِلخ ك٢ اُغ٘ذاد اُذ٤ُٝخ اُز٢ روّٞ ثطشؽٜب ٛزٙ اُششًبد ٝرِي اُز٢ رط

 (1993)انًٓذي،انذٔنً:ٌٕٔضح انشكم انتبنً انؼُبطش انًختهفخ نهُظبو انًبنً . أعٞام أُبٍ اُذ٤ُٝخ
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 ػ٘بطش اُ٘ظبّ أُب٢ُ اُذ٢ُٝ 

 

 

 

 

 

 اُغٔبعشح ٝاُج٘ٞى 

  األكشاد  اُششًبد االعزضٔبس االكشاد   

 أُإعغبد  ششًبد اُزأ٤ٖٓ غبدأُإع         

 اُؾٌٞٓبد ط٘بد٣ن اُزوبػذ اُؾٌٞٓبد 

  أُ٘ظٔبد   انًُظًبد االلهًٍٍخ ٔانذٔنٍخ أُ٘ظٔبد

 اُؾٌٞٓبد ٝاالكشاد 

 أُإعغبد  اُؼبٓخ 

 

 

 

 

 

 االسٓى انمجٕالد انًظشفٍخ  

  انسُذاد  أساق تجبسٌخ 

 ارَٔبد انخزٌُخ  

 ٔدائغ ألجم

 ٌذاعاإلشٓبداد 

المتعاملون -1  

 المشاركون المقرضون المستثمرون

االسواق-2  

 رأس المال نقد

 

االدوات-3  
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 وعناصر التموٌل الدولً اهمٌة،ومفهوم اوالً: 

 مفهوم التموٌل الدولً  -1

التً شهدها  الواسعةوخصوصا بعد التطورات  المصرفٌةكبرى فً الدراسات  أهمٌةٌعد التموٌل الدولً 

درس التموٌل الدولً دٌنامٌكٌات أسعار الصرف واالستثمار لذ توجد حٌث ٌ األخٌرةالعالم خالل العصور 

 االتً: هناك عده تعارٌف عرف بها التموٌل الدولً من أهمها 

من أراضً  والمالٌة ةقٌهو اإلمداد فً المال والمال مفهوم واسع ٌضم كل الموجودات الحقٌ لغةلتموٌل ا

 لك.ذالى غٌر  بأنواعهاد لك النقووراق مالٌه من أسهم وسندات وكذومبانً وا

أجل إنفاقها على  النقدٌة( من السٌولة، األموال)توفٌر )فٌعرف التموٌل بأنه  االصطالحٌة الناحٌةاما من 

 االنتاج واالستهالك( زٌادةت وتكوٌن رأس المال الثابت بهدف ااالستثمار

مكن الفرد أو منشأه األعمال توالوسائل التً  اإلجراءاتومن التعارٌف األكثر شٌوعا للتموٌل هو )مختلف 

لك من مصادر داخلٌه او كان ذسواء  اإلنتاجٌةلالزمة لتموٌل نشاطاتها من الحصول على األموال ا ولةوالد

 (٥٠٠٢:٥٠الشمري، ) ٠خارجٌه (

وهو نابع من  لمالٌةا اإلدارةتختص به  المعرفةومن جانب أخر عرف التموٌل الدولً بأنه )أحد مجاالت 

 (٤: ٥٠٠٢الجباري،الرفاهٌة(. )ومنشأه األعمال لتحقٌق أقصى حد ممكن من  رغبه األفراد

األطراف  المتعددة المختلفةاالقتصادي الدوالً مؤسساته  النظاملتموٌل الدولً هو ))اآللٌات التً ٌوفرها فا

سوٌه ألغراض ت المتجهةسواء تلك  الدولٌةمتطلبات حركه انتقال رؤوس االموال  والخاصة( لتلبٌه ةالرسمٌ

. (التنمٌة(االختالالت فً موازٌن المدفوعات او األغراض ذاتٌه تتعلق بغرض العوائد او ألغراض تموٌل 

 (٠١ :٥٠٠٥)العٌساوي،

وٌتكون  المختلفةأشكالها بٌن دول العالم  بكافة))انتقال رؤوس األموال أنه وٌعرف التموٌل الدولً على 

لى ندره المعروض من رأس المال فً دوله ما مقارنا با المصطلح من كلمتٌن حٌث تشٌر كلمه التموٌل ا

وهذا  الفجوةمنه ونتٌجة ذلك هو حدوث والطلب من رأس المال وٌستدعً ذلك سد هذه  المطلوبةلقدره 

فً دوله معٌنه اي  االقتصادٌةاي على المستوى الجزئً أو مجموع الوحدات  االقتصادٌة الوحدةٌنطلق على 
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(. دولٌا(التً تحكم عملٌه التموٌل من حٌث كونه  الصفةتشٌر إلى  الثانٌة لكلمةاعلى المستوى الكلً اما 

 (٠٠: ٥٠٠٢)سٌد،

باألعتماد على األموال التً  الجدٌدة االستثمارات))عملٌه تموٌل بأنه وفً سٌاق أخر عرف التموٌل الدولً 

 (٠٥: ٥٠٠٢)عبد القادر،الخارجٌة((. ٌتم الحصول علٌها من المصادر 

وتطوٌرها وذلك فً أوقات  االقتصادٌة))توفٌر األموال الالزمة للقٌام با لمشارٌع هو الدولً  وٌللتمفا     

هدف منه هو األف المطلوبة بالقٌمةولٌس السلع والخدمات وٌكون  النقدٌةأنه ٌخص المبالغ  إلٌها اذ الحاجة

 (٤٤ :٥٠٠٤)البسٌونً،(. فً الوقت المناسب( والخاصةمنها  العامةتطوٌر المشارٌع 

بتوفٌر رؤوس  المرتبطة الدولٌة االقتصادٌة))جانب من جوانب العالقات بأنه لتموٌل الدولً كما وٌقصد با

على جانبٌن رئٌسٌن هما جانب تجاري ٌتمثل فً  لدولٌةا االقتصادٌةتشغل هذه العالقات  األموال دولٌا إذ

موال سواء كان حركه رؤوس األوجانب مالً ٌتمثل فً  العامةحركه السلع والخدمات بٌن االقتصادٌات 

المالٌة((. او لحاجٌات التداول فً األسواق  الخارجٌةاو االستثمارات  الدولٌة للتجارةلك الحاجٌات تموٌلٌة ذ

 (٠٠: ٥٠٠٢-٥٠٠٢)شنوف،

وٌتكون  المختلفةأشكالها بٌن دول العالم  بكافة))انتقال رؤوس األموال أنه وٌعرف التموٌل الدولً على 

كلمتٌن حٌث تشٌر كلمه التموٌل الى ندره المعروض من رأس المال فً دوله ما مقارنا با المصطلح من 

وهذا  الفجوةلك سد هذه ث والطلب من رأس المال وٌستدعً ذمنه ونتٌجة ذلك هو حدو المطلوبةلقدره 

ٌنه اي فً دوله مع االقتصادٌةاي على المستوى الجزئً أو مجموع الوحدات  االقتصادٌة الوحدةٌنطلق على 

دولٌا((. التً تحكم عملٌه التموٌل من حٌث كونه  الصفةتشٌر إلى  الثانٌة الكلمةعلى المستوى الكلً اما 

 (٠٠: ٥٠٠٢)سٌد،

باألعتماد على األموال التً ٌتم  الجدٌدة االستثمارات))عملٌه تموٌل بأنه عرف التموٌل الدولً و     

 (٠٥: ٥٠٠٢در،)عبد القاالخارجٌة((. الحصول علٌها من المصادر 

وتطوٌرها وذلك فً أوقات  االقتصادٌة))توفٌر األموال الالزمة للقٌام با لمشارٌع هو الدولً  لتموٌلفا    

ف منه هو اهدألاف المطلوبة بالقٌمةولٌس السلع والخدمات وٌكون  النقدٌةأنه ٌخص المبالغ  إلٌها اذ الحاجة

 (٤٤: ٥٠٠٤)البسٌونً،(. اسب(فً الوقت المن والخاصةمنها  العامةتطوٌر المشارٌع 
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بتوفٌر رؤوس  المرتبطة الدولٌة االقتصادٌة))جانب من جوانب العالقات بأنه لتموٌل الدولً كما وٌقصد با

على جانبٌن رئٌسٌن هما جانب تجاري ٌتمثل فً  الدولٌة االقتصادٌةتشغل هذه العالقات  األموال دولٌا إذ

وجانب مالً ٌتمثل فً حركه رؤوس األموال سواء كان  ةالعامحركه السلع والخدمات بٌن االقتصادٌات 

(. المالٌة(او لحاجٌات التداول فً األسواق  الخارجٌةاو االستثمارات  الدولٌة للتجارةذلك الحاجٌات تموٌلٌة 

 (٠٠،ص٥٠٠٢-٥٠٠٢)شنوف،

 اهمٌه التموٌل الدولً  -2

او ٌعمل على إنجازها لغرض تحقٌق اقتصادٌه وتنموٌة ٌتبعها  سٌاسةهناك  العالمٌةالبلدان  لكافةتوجد 

تتطلب وضع الخطوط العرٌضة لها متمثلة بتخطٌط المشارٌع  التنموٌة السٌاسةالرفاهٌة لسكانه حٌث إن هذه 

لى التموٌل الكً انها تحتاج وقدرات البالد التموٌلٌة ومهما تنوعت المشروعات فأ احتٌاجاتوفق  التنموٌة

 الشرٌان الرئٌسً للمشروع  بمثابةٌل تواصل تطورها حٌث ٌعتبر التموتنمو 

عبر التحقق  التنموٌةالبالد  سٌاسةومن هنا تبرز اهمٌه التموٌل الدولً وماله من دور فعال فً إنجاز 

منها الصادرات والواردات سواء كانت سلعٌه ام خدمٌه بٌن مختلف البلدان  التجارٌةلمحاوالت واالٌفاء با

)عبد الناصر .( المشارٌع اإلنجازلك توفٌر رؤوس األموال الالزمة وذلك من خالل التموٌل الدولً وكذ

 (٥٤، ص٥٠٠١واخرون، 

فً  القتصادٌةا التنمٌةوالقضاء علٌها مع تحقٌق  البطالةوكذلك توفٌر فرص عمل جدٌده لغرض الحد من 

من خالل  وتحقٌق الرفاهٌة لدى سكان المجتمع الدولةلها من قبل  المخططةالبالد وكذلك أنجاز األهداف 

لرؤوس األموال  الدولٌةتحسٌن الوضع المعٌشً لهم اي العمل على توفٌر سكن وعمل وتأمٌن التدفقات 

على  المترتبةعلى البلدان  المالٌةرات مع تأمٌن االلتزامات القروض والستثمأشكالها المتباٌنة كا بكافة

)نمدٌل  مالٌه.بتعوٌضات  المطالبةاو فً العالم وخاصه فً حاله اندالع حروب  السائدة ةٌالسٌاساألوضاع 

 (٢، ص٥٠٠٢_٥٠٠٢وحٌد، 

 المقرضةوجهات النضر الدول  الختالفكما وتختلف اهمٌه تدفقات روس األموال بٌن دول العالم نضرا 

أخرى  ناحٌةنوعٌه رأس المال المتدفق من  وباختالفاخرى  ناحٌةله من  المقترضة والدولةلرأس المال 

 ٌلً:لتموٌل الدولً كما تحلٌل اهمٌه ا نوٌكو
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 المتلقٌة( )لمقترضة ا للدولة ةبالنسباهمٌه التموٌل الدولً 

 التالٌةلرأس المال فً الغالب الى إنجاز او تحقٌق األهداف  المتلقٌةالدول  تهدف

 الفجوةمعدل النمو االقتصادي وسد  زٌادةمع  االجتماعٌةوكذلك  االقتصادٌة التنمٌةتدعٌم برنامج وخطط -أ

 ما بٌن االدخار واالستثمار.  بٌةلسلا

 كلالستهال القابلةالسلع  استردادعلى  الخارجٌةالقروض  دالمجتمع: تساعرفع المستوى المعٌشً ألفراد -ب

 لغرض الحفاض على مستوى معٌشً مناسب لدى أفراد المجتمع.  الفورٌة ةاالستهالكٌاو ما تسمى بالسلع 

 االستثمارٌجب أن تستخدم لغرض تموٌل  الخارجٌةن القروض ٌفترض معٌار الكفاءة با: االنتاج زٌادة -ج

للبلدان وكذلك اذا نجح البلد فً  اإلنتاجٌة الطاقةبصوره رئٌسٌه ولٌس لتموٌل االستهالك مما ٌساهم فً دعم 

لك ٌساهم فً زٌاده االنتاج والصادرات اضافه فأن ذ اجنبً مباشر استثمارجذب التموٌل األجنبً على شكل 

 الى البلد المفرض)المضٌف(  اإلدارٌةوالخٌرات  المتطورةفً نقل التكنلوجٌا  االستثمارا الى دور هذ

والمدخرات  لمطلوبةا االستثماراتما بٌن  الناجمة الفجوةمواجهه العجز فً موازٌن المدفوعات وسد  -د

 المتحققة

 فإذاالمستوى المعٌشً  على والمحافظةالمحلً  االستهالكترض من الخارج لدعم قكما ٌمكن للدول أن ت -ـه

على القروض او المنح  االعتمادفأن  ةاالستهالكٌكافٌه لتموٌل الواردات للبلد غٌر  الخارجٌةكانت الموارد 

 (٥٠، ص٥٠٠٢ٌصبح أمرا ال مفر منه. )س بول، رونالد، الخارجٌة

وذلك ألن  اجنبٌه مباشره استثماراتكبرى على التموٌل الخارجً فً شكل  أهمٌة الدولةقد تعلق  -و

وخبرات أدارٌه ذات مستوى رفٌع أضافه الى ذلك فكل  متطورةتوفر تكنلوجٌا  المباشرة االستثمارات

وهو بدوره ٌؤدي إلى  الدولٌةمع األسواق  المباشرة األجنبٌة االستثماراتعن طرٌق  الممولةالمشروعات 

 االنتاج.وتحسٌن جوده  توظٌففرص من السلع التً تكون قابله للتصدٌر كما تؤدي إلى توفٌر  جاالنتا زٌادة
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 المقرضةاهمٌه التموٌل الدولً من وجهه نضر الجهات 

للتموٌل  بالنسبة السٌاسٌةوالدوافع  األهداف سٌادةتوجد هناك  المقرضةمن خالل وجهه نضر الجهات 

لى فً كتابها عس طراف حٌث ٌؤكد كل من جرٌفن واٌنواأل ومتعددة الثنائٌة الرسمٌةالمتدفق من المصادر 

إلٌها من  المتدفقةتدفقات الرأسمالٌن  وتعٌن حجم ناحٌةمن  المتلقٌة الدولةفً تحدٌد  السٌاسٌةدور العوامل 

حٌث أن الحصول على قرض معٌن من دوله ما ال ٌعنً (٢سابق، صمصدر  ،نمدٌل )وحٌد.( اخرى ناحٌة

وفقا  العالمٌةق من األسواق الحق فً استخدامه بحرٌه تامه والشراء من اي سو المقترضة الدولةأنه إعطاء 

الى تحقٌق عده أهداف منها.( )سالم رشدي  تسمى المانحة الدولةألجود انواع السلم وأرخص األسعار ولكن 

 (٠٢، ص٥٠٠٢،

كدوله تحارب الفقر فً العالم وتؤدي  هاوأظاهرامام المجتمع الدولً  المانحة الدولةتحسٌن صوره  -٠

الٌها  المتدفقة الرأسمالٌةللتموٌل وتعٌن حجم التدفقات  المتلقٌةدٌد الدول دورا بارزا فً تح السٌاسٌةالعوامل 

 لهذا التموٌل  المتلقٌةتعتبر هذه المساعدات والهبات أداه من أدوات الضغط السٌاسً على الدول 

 بمنح القروض من طرف البلد المصدر إلى طرف البلد المستورد الوطنٌةحجم الصادرات  زٌادة-٥

من قبل البلد المقترض على شراء السلع والخدمات من البلد المانح وهذا بدوره ٌساهم فً  ٌشترط أنفاقه

 والمقاوالت  والوساطةتصرٌف الفائض السلعً لدٌها وتشمل شركاتها فً أعمال النقل والتأمٌن والتسوٌق 

ثناء حاالت قلٌله باست المانحةانفاقها فً أسواق الدول  بضرورةترتبط  لثنائٌةا الرسمٌةكما أن القروض -٤

وهو رأس المال  المتعددةجدا ٌتم فٌها فتح قروض نقدٌه ألهداف خاصه أما التموٌل الدولً ذات األطراف 

من جانب والدول  السٌاسٌةفهو ٌخضع فً تحرٌكه للتٌارات  وإلقلٌمٌه الدولٌةالذي ٌتدفق من المؤسسات 

 (٥٢سابق، ص مصدر الناصر،. )عبد الدولٌةعلى اداره هذا المؤسسات  المسٌطرة

 االقتصادٌةالتموٌل الدولً من منضور العالقات  أهمٌةتكمن التموٌل الدولً على المستوى العالمً.  أهمٌة

 اآلتً:فً 

لتموٌل حركه  لعالمٌةا السٌولةمن سلع وخدمات واي هبوط فً مستوى  الدولٌة التجارةالتموٌل حركه -٠

الدول وذا كان القطاع الخارجً غالبٌه الدول  كافةبٌن  ادٌةاالقتصحٌث تؤدي إلى انكماش العالقات  التجارة

نشاطه بسبب تأثٌرات على معدالت  وانكماشحجم هذا القطاع  انخفاضالقطاع المحرك للنمو فأن  بمثابةٌعد 

ثم وجب  ومناالستهالك و االستثمارالمخصص للتصدٌر والسلع التً تستورد  اإلنتاجالنمو وٌقلل من حجم 
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لغرض تموٌل الحجم المتزاٌد من تجاره السلع ولخدمات وحركه  لكافٌةا الدولٌة لسٌولةبا توفٌر ما ٌسمى

 الدولٌٌن االستثمار

مثل الدوالر والٌورو والجنٌه  متباٌنةوبعمالت  الدولٌة السٌولةمن  الكافٌةالعناصر  إحدىان توفٌر  -٥

عن طرٌق توفٌر قدر تأكد من  الوطنٌةٌضمن استقرار او ثبوت أسعار الصرف بٌن العمالت  اإلسترلٌنً

مقابل  الوطنٌةللدفاع عن أسعار الصرف حٌث ٌدخل البنك المركزي بائعا او مشترٌا لعملته  الدولٌة السٌولة

 (٢-٢ ،، صنمدٌل فً حد معٌن.)وحٌد لوطنٌةا العملةفً سعر  االستقراربهدف تحقٌق  األجنبٌة العملة

 عناصر التموٌل الدولً  -3

 النظاماالقتصادي الدولً اضافه الى ذلك  لنظامل الثالثة الرئٌسٌةالدولً أحد االركان ٌعد المالً العالمً او 

ره فً إنجاز او الذي ٌقوم بدو النظامام المالً الكفوء وهو ظالنقدي الدولً فالن والنظامولً التجاري الد

لرئٌسٌة واألساسٌة التً ك تتمثل العناصر الالنقدي وبذ نظامال واستقرارلً ام التجاري الدوظتحقٌق تموٌال للن

 لتالً:وباالمالً الدولً  النظامٌشتمل علٌها 

ام المالً الدولً حٌث ٌتكون المتعاملون فً ضل هذا ظللن والمهمة لرئٌسٌةا الركٌزة ن: وٌمثلوالمتعاملون-١

 .المالً الدولً المستثمرٌن والمقترضٌن والمشاركٌن النظام

حكومات مختل الدول  لكمنا وكذ والخاصةالمؤسسات العامة وٌمثل المستثمرون األفراد و رون:المستثم-أ

حٌث ٌعد المستثمر هو ذلك الفرد الذي ٌمتلك أرصده كبٌره من األموال  واإلقلٌمٌة الدولٌةوالمنضمات 

 )الشمري. لألموالالحقٌقً  والتوظٌفالمالً  التوظٌفومن هنا ٌجب أن نفرق ما بٌن  توظٌفهاوٌرغب فً 

لسندات وغٌرها وا ألسهمكا المالٌةتثمار فً أحد األصول إلى االسٌشٌر  المالً ٌففالتوظ(٤٢-٤٤وكرٌم، ص

 لألموال االستثمار الحقٌقً توظٌف اماالمالك األخرى التً در عائدا مالٌا للشخص  ةمن األدوات المالٌ

ٌق عن طر الطاقةعلى هذه  والمحافظة نتاجٌةاإل الطاقة زٌادةٌشٌر إلى شراء معدات أصول والتجدٌد بهدف 

 (٤٢،صالشمري وكرٌم.).( االستثمار االحاللً

ام مؤسسات خاصه وحكومات  حكومٌةاألشخاص والمؤسسات سواء كانت  هؤالء:وٌمثلون المقترضون-ب

 المالٌةالذٌن ٌحصلون على قروض من األسواق  وإلقلٌمٌه الدولٌةوكذلك والمنضمات  المختلفةالدول 

 المصرفٌةه األسواق او باالنقراض المباشر من التجمعات او ٌقومون بطرح )بٌع(سندات فً هذ والدولٌة

 المختلفةاو من الحكومات  الدولٌةوالمنضمات 
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والوسطاء الذٌن ٌتعاملون فً األسواق  السماسرةالمالً الدولً هم  النظامالمشاركون فً  : ٌعدالمشاركون-ج

الً وشركات التأمٌن والبنوك الستثمار المبا الخاصةلحساب الغٌر او لحسابهم مثل البنوك والشركات 

. المختلفة إلقلٌمٌهاو الدولٌةوصنادٌق االدخار اضافه الى ذلك صنادٌق التقاعد والمنضمات 

 (٤٢)دتكواشت،ص

التً تنتقل من خاللها رؤوس  الرئٌسٌة الشبكةوتعد األسواق سواء كانت محلٌه او دولٌه األسواق: -2

واألدوات المستخدمة الى أسواق نقد  الزمنٌة اآلجاله نضر من وجه المالٌةاألموال حٌث تنقسم هذه األسواق 

وأسواق راس المال ففً اسواق النقد ٌتم التعامل بأدوات مالٌه قصٌره االجل ٌتراوح اجلها بٌن ٌومٌن وأقل 

 .من سنه

باألسهم كما  ممتثله للملكٌةٌتعلق بأسواق راس المال فإن األدوات المستخدمة تعكس غالبا حقوق  فٌمااما 

 بدرجه كبٌره فً انسٌابٌه حركه األموال  الفائدةاسعار  وتؤثرطوٌله األجل مثل السندات  دٌوناوتعكس 

هذه األدوات باختالف نوعٌه السوق ففً أسواق النقد تكون أدوات التعامل فً معظمها  تتاببناالدوات:-٣

للتداول  القابلةدات االٌداع وشها التجارٌةق األورا المصرفٌة توالمقبوال زٌنةخالقصٌره األمد مثل اذونات 

)مفهوم التموٌل الدولً  الدٌون.والودائع األجل وصكوك مختلف  المخزونةلك شهادات االٌداع وكذ

 (htt;Helearhihg.uhir-biskra.dzوعناصره ،متاح على الرابط،

 مصادر التموٌل الدولً ثانٌاً: 

فً مواجهة الطلب المحلً  الداخلٌةعنده ما تعجز مصادرها  تلجأ مختلف البلدان عاده الى مصادر خارجٌه

 (٠٤شنوف مصدرسابق، ص(للتموٌل الدولً إلى. )الخارجٌةحٌث تصنف هذه المصادر )

مثل البنك المركزي وصندوق النقد  الدولٌة المالٌة:تشكل المنضمات متعددة اتجاهاتمصادر تموٌل ذات  - 1

واالجتماعً البنك اإلسالمً للتنمٌة  االقتصادي األنماءوق العربً مثل الصند اإلقلٌمٌةالدولً والمنضمات 

حٌث تمتاز هذه المصادر بكلفه تقارب جدا الى  المتعددةاألوربً وغٌرها من مصادر التموٌل  االستثماربنك 

 جهةمن  الجدولةهذه تكمن فً كونها غٌر قابله للشطب او أعاده  أهمٌةان  األ الحرةكلفه مصادر التموٌل 

فً البلد المستفٌد واستطاعته  المالٌة اإلدارةضا فً كونها مؤشرا هاما لبقٌه مصادر التموٌل على جدٌه واٌ

أن ٌكون البلد طالب التموٌل منها عضوا  الحرةوغالبا ما تشترط مصادر التموٌل  الخارجٌةعلى خدمه دٌون 

 ملتزما من أعضاء صندوق النقد الدولً والبنك الدولً 
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دول مانحه للتموٌل الثنائً التً تستفٌد منه الدول النامٌة  المتطورةتعد الدول :الثنائٌة مصادر التموٌل-٢

لدى البلدان المستفٌدة وٌعتمد بالدرجة األولى على  التموٌلٌة الفجوةحٌث ٌكمل هذا النوع من التموٌل تغطٌه 

متاز هذا النوع من التموٌل كما ٌ الفنٌة الدولٌةالمنضمات  بتوصٌةٌسترشد  المانحةقرار سٌاسً لدى الدول 

األسواق  فائدةمنخفضه قد تقل عن كثٌرا عن اسعار  فائدة(سنه وبأسعار ٥٢بطول اجاله الى مدد تصل إلى)

 مباشره. الدولةوكذلك الدعم مٌزان المدفوعات او موازنه  الفوقٌةوالتً قد ال تتٌح للدول النامٌة  العالمٌة

ك الشركات الكبرى والمتطورة لوكذ والمالٌة االقتصادٌة والمؤسسات تلجا البلدانولً:دالتموٌل التجاري ال

 أصدرامن خالل  الدولٌةالى تغطٌه احتٌاجاتها للتموٌل من أسواق الدٌن  والمتعددة المتنوعةذات الجنسٌات 

سواء كانت قصٌره او متوسطة او طوٌله االجل كما أن هذه  المصرفٌةالسندات او عن طرٌق التجمعات 

كما توجد  الحرة الدولٌةاو فً األسواق  الرئٌسٌة الدولٌةاء كانت فً الدول المصدرة للعمالت األسواق سو

 (٠٢-٠٤صسابق، )شنوف،مصدر . منهامصادر أخرى للتموٌل الدولً  هناك

 المالٌة ردً للمواالمصدر األساس المنظورةوغٌر  المنظورةالصادرات  حصٌلة : تتمثلةالصادراتحصٌل-أ

اإلنفاق العام حٌث  زٌادةره إلى ٌث تسبب ارتفاعا فً الدخل القومً مما ٌؤدي بدوح الدولةلى ا المتدفقة

 استثماراتهم ثمرٌن على زٌادهزداد مهمه الطلب على السلع والخدمات وهذا بدوره ٌشكل حافزا للمستت

 والدخول.و االستخدام  اإلنتاجالوطنً من خالل تولد  االقتصادٌتحقق انتعاش  ةوبالنهاٌ

لك ً تلجأ إلٌها البلدان النامٌة وذأحد مصادر التموٌل الت األجنبٌةتعد االستثمارات  :األجنبٌةارات االستثم-ب.

لك لما تتمتع به هذه االستثمارات من جانبٌن مهمٌن وهما التً تعانً منها وذ المحلٌةلردم فجوه الموارد 

اي الدول  الرأسمالٌةن الدول :الجانب المالً وتعد هذه االستثمارات عباره عن تدفقات مالٌه تنتقل م

الى البلدان النامٌة اي دول العجز وٌمكن استخدامها لتموٌل االستٌرادات لالزمه تنفٌذ برامج  المتطورة

 اإلنتاجٌةالمواد  انتقالأما فً ما ٌتعلق بالجانب الثانً وهو الجانب التنموي وهً وسٌله  االقتصادٌة التنمٌة

لألعمال وقدره الوصول إلى  الثقافٌةالى الجوانب  باإلضافةى الدول النامٌة ال تكنلوجٌةسواء كانت مادٌه او 

 الخارجٌةاألسواق 

ط مسٌره الى البلدان البلدان ووهً تمثل تدفقات من رؤوس األموال تقدم بشر:األجنبٌةالمساعدات -ج.

رأسمالٌة تامه من  للنفط التً تعانً من صعوبات فً تحقٌق تراكمات المنتجةالنامٌة وخاصه البلدان غٌر 

وهً  االئتمانٌةالتً تواجهها وهناك مصدرات للمساعدات  العدٌدةنضرا للمشاكل  الخارجٌةخالل تجارتها 
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األطراف اي طرٌق المؤسسات  ومتعددةثنائٌه الجانب التً تكوون بٌن حكومتٌن او أ جهزه تابعه لهما 

 وق النقد الدولً .األطراف مثل البنك المركزي الدولً وصند المتعددة الدولٌة

  األجنبٌةعلى النصٌب األعظم من إجمالً التدفقات  الخارجٌة:تستحوذ هذه القروض  الخارجٌةالقروض -ء

المستفٌدة منها و تتجسد هذه  الدولةتتمثل التزامات خارجٌه على  الخارجٌةللدول النامٌة والقروض  الموجهة

والتً تتضمن مدفوعات أصل الدٌن ومدفوعات سعر االلتزامات بحتمٌه سدادها او ما ٌسمى بخدمه الدٌن 

 ضمن أجال ٌحددها الطرفان المتعاقدان على القرض . الفائدة

 

 دوافع التموٌل الدولً ثالثاً: 

لك ذمٌة أضافه الى وإعال سٌاسٌةوأخرى  اقتصادٌهمنها دوافع  متعددةاشكال  تأخذان دوافع التموٌل الدولً 

 .(٤٥، ص٥٠٠٤)البسٌونً،  ومنها.فع األخرى وغٌرها من الدوا إنسانٌةدوافع 

 االقتصادٌة:الدوافع  -1

وكذلك  العاملةنها تعد مصدر أهم لألٌدي أ األ المتطورةأساسٌه للبلدان  اقتصادٌه أهمٌةتعد الدول النامٌة 

أهمها  االقتصادٌةولتصرٌف ماهو موجود من سلع وخدمات واستثمارات ومن األهداف  األولٌةالمواد 

 الداخلٌةوتغلغل الشركات فً األسواق  المانحةلى وضمان مبٌعات للمزارعٌن فً تلك الدول أسعار سوق أع

لهذا المساعدات وفقا لشروط تجارٌه ترتبط بفرض ألوان على هذه الدول بشراء حٌز كبٌر  المتلقٌةللبلدان 

 .المانحةمن االستٌرادات من المواد الغذائٌة من البلدان 

 السٌاسٌة:الدوافع  -2

وقد  المانحةللبلدان  الخارجٌة السٌاسٌةوالهتمامات  االستراتٌجٌةهذا الدوافع عاده من مصطلح تنطلق 

ورغباتها وكذلك دعم  المانحةوحاجات الدول  الخارجٌةلخصت أهداف المكونات الممنوحة األسباب سٌاستها 

 السلطة.أنضمه الحكم التً تعد صدٌقه وبقاؤها فً 

 انسانٌه:دوافع  -3

ألي كارثه  ضتباراتها إنقاذ األرواح التً تعرهً المساعدات التً تأخذ فً اعت إلنسانٌةاوتعد الدوافع 

او  طبٌعٌةالمتضرر بٌن أثناء حاله الطوارئ وبعدها بصوره مباشره وتكون بسبب كارثه  تمعانا وتخفٌف

 للخطر.أو تكنلوجٌا غٌرها من الكوارث األخرى التً من شأنها تعرض حٌاه األفراد  بٌئٌة

 فع إعالمٌه:دوا -4
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أمام المجتمع الدولً عن طرٌق تقدٌم برامج مكافحة الفقر  الصورةفً تحسٌن  الرغبةتتٌح هذه الدوافع من 

 قدٌم مساعدات فً حاالت الكوارث .فً كافه ارجاء ألعالم او ت

 منها.التموٌل الدولً عده اشكال  ٌأخذاشكال التموٌل الدولً رابعاً: 

 التموٌل الدولً المباشر:-١

بصوره مباشره ما بٌن المقرض والمقترض والمستثمر من  القائمةٌعبر هذا النوع من التموٌل عن العالقات 

 باختالفوسٌط مالً مصرفً او غٌر مصرفً وهو بذلك ٌأخذ عده صور كما أنه ٌختلف  غٌر اي تدخل او

 الى: المقترضٌن وٌنقسم بدوره 

ا او حتى من ها او من عمالئهدٌمن مور تمانٌهئا تستطٌع أن تحصل على قروض و تسهٌالتالمؤسسات:-أ

 توظٌفنها ٌمكن أن تخاطب القطاع العرٌض من المدخرٌن الذٌن ٌرغبون فً المؤسسات األخرى أال

 االكتتابهم وتتمثل فً إصدار الس ةللمؤسسلنشاط االقتصادي أن ٌرتبط نشاطهم بشكل مباشر با اموالهم دون

 ...لخ االعتمادألئتمان التجاري والتموٌل الذاتً وتسهٌالت او لك أصدار سنداتالعام أو الخاص وكذ

فً احٌانا كثٌره الى التموٌل المباشر من خالل االقتراض من األشخاص  الحكومةتلجأ الحكومة:-ب

ومن  مختلفةوأسعار فائد  متباٌنةوالمؤسسات وعن طرٌق إصدار سندات متنوعه األشكال ذات مدد زمنٌة 

 زٌنةخالذونات أهم هذه السندات هً ا

التً ٌقدمها هؤالء األفراد بدافع العمل الخٌري وقد تأخذ على  المادٌةوهً تتمثل فً المساهمات األفراد:-ج

 شكل تبرعات نقدٌه او عٌنٌه 

 المباشر:التموٌل غٌر -٢

غٌر  عالقةبٌن المقرض والمقترض  العالقةٌعبر عن طرق وأسالٌب التموٌل غٌر المباشر حٌث تكون 

والبنوك وٌتمثل دور  المالٌةفً األسواق  المالٌةاألوراق  بسماسرة ممتثلهوتكون عبر وسطاء مالٌٌن  مباشره

للمدخرٌن والمستثمرٌن كما توجد هناك  االقتصادٌة القانونٌةالوسٌط فً محاوله التوافق بٌن المتطلبات 

ت االستٌراد والتصدٌر أشكال أخرى من التموٌل غٌر المباشر منها بعض الضمانات المستخدمة فً عملٌا

 المستندي.المستندي والتحصٌل  االعتمادمثل 

 

 



 
29 

 هما:التموٌل المحلً والتموٌل الدولً وٌنقسم هذا النوع الى قسمٌن -٣

وهو ٌضم  المحلٌة المالٌةاألسواق و المالٌةوٌعتمد هذا النوع من التموٌل على المؤسسات :المحلًالتموٌل -أ

أوراق مالٌه وتجارٌه وهذا النوع من التموٌل  المختلفةأنواعها  بكافةض أي القرو المحلٌة المباشرةالمصادر 

 الحكومٌةئات ٌبشكل أكبر من اله االقتصادٌةٌخدم قطاع المؤسسات 

مثل البورصات  الدولٌة المالٌةٌعتمد هذا النوع من التموٌل بالدرجة األولى على األسواق الدولً:التموٌل -ب

والتعمٌر وٌخص  لإلنشاءمثل صندوق النقد الدولً او البنك العالمً  قلٌمٌةاإلأو  الدولٌة المالٌةوالهٌئات 

واالستثمارات مثل ما  اإلعاناتالتً تأخذ شكل  الدولٌة التموٌلٌةأضافه الى ذلك البرامج  اإلقلٌمٌةالمؤسسات 

توسطٌة.( ملبرنامج )مبدا(الذي قام بإطالق االتحاد األوربً فً أطار شراكه األوراق  بالنسبةهو الحال 

 (٤٤ص، ٥٠٠٢،هبالل، سلٌم)
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 المبحث الرابع

 اسهام النظام المالً بتعزٌز التموٌل الدولً

 الدولً(اهم عناصر النظام المالً الدولً فً تعزٌز التموٌل  )احدىالدولٌة  االسواق المالٌة

ٝروّٞ ك٢ رأد٣خ  ٝأُ٘زغ٤ٖ(ش٣ٖ رٔضَ األعٞام أُب٤ُخ ؽِوٚ ٝطَ ث٤ٖ اُوطبػبد أُخزِلخ ك٢ أُغزٔغ )أُذخ

 .األٓٞاٍٝظبئلٜب االعبع٤خ ث٘وَ األٓٞاٍ اُلبئؼخ )أُذخشاد( ا٠ُ رِي اُوطبػبد اُز٢ ُذ٣ٜب ػغض ك٢ 

ٝرؼزجش اُغٞام أُب٤ُخ ٌٓبٕ اُزوبء اٝ ر٘ظ٤ْ ٣غٔغ ث٤ٖ ػبسػ٢ سؤٝط االٓٞاٍ ٝاُطبُج٤ٖ ُٜب ٝرُي ثـب٣خ 

 (42،ص1999,1998)ثشام، ؼْٜ األخش ٝكن ششٝؽ ٓؾٌٔٚ ٓغجوب رؼجئخ كٞائغ ثؼؼْٜ ٝرٞع٤ٜٜب ٗؾٞ ػغض ثؼ

 ٝشٜبداد االعزضٔبس ثطش٣وخد١ األعٞام أُب٤ُخ دٝسا ٛبٓب ك٢ رجبدٍ االدٝاد أُب٤ُخ ٝاالعْٜ ٝاُغ٘ذاد إر

عِٜخ ك٢ ظَ ٗظبّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ؽٔب٣خ ؽبُج٢ اُششاء ٝساؿج٢ اُج٤غ ُٜزٙ االطٍٞ أُب٤ُخ ٝثزُي ٣ٌٖٔ رغ٤ٔغ 

ٗؾٞ االعزضٔبس ٝك٢ اُٞهذ رارٚ رٞك٤ش ظشٝف رؾ٣َٞ األطٍٞ أُب٤ُخ ا٠ُ ع٤ُٞخ ثأهَ  ٞع٤ٜٜبأُذخشاد ٝر

 رٌِلخ ٌٖٓٔ ٝك٢ ٝهذ ه٤َِ ٗغج٤ب. 

تشمل االسواق المالٌة األجهزة والمتعاملون والواجهات واألدوات والعاملة فً هذه االسواق وتتكون من 

 هما:سوقٌن رئٌسٌٌن 

 بسوق رؤوس األموال قصٌرة االجل  والمعروف كذلك النقدٌة:السوق  -1

 األجل،والمعروفة بسوق رؤوس األموال متوسطة وطوٌلة  سوق رؤوس األموال -2

 االسواق.وٌمكن تمٌز بٌن السوقٌن بناء على مدة استحقاق األدوات المالٌة المتداولة فً هذا 
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 الدولٌة  مكونات  األسواق المالٌة

 

 الدولٌةالنقد اسواق الدولًاسواق رأس المال

 

 

 اسواق حاضرة او فورٌة                        اسواق العقود المستقبلة 

 

 

 كارٌةتاالحاسواق منظمة                اسواق غٌر منظمة               االسواق 

 (5،ص1999)هندي ،المصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على 

  الدولٌة:مفهوم األسواق المالٌة اوالً: 

ا، وتضمن هذه النشرة معلومات مالٌة  ًٌ ٌقصد باألسواق المالٌة العالمٌة النشرة التٌر ٌتم اإلعالن عنها أسبوع

دولة عالمٌة من  55واقتصادٌة رئٌسٌة لكل من األسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء فً أكثر من 

روق مختلف قارات العالم، متضمنة أسعار صرف العمالت وأسواق األسهم وف

 (.markets-financial-https://www.edc.ca/en/guide/global)السندات

 األسواق المالٌة الدولٌة  ثانٌاً:أهداف

البنوك العالمٌة  ٌهدف التقرٌر الدولً لألسواق المالٌة العالمٌة بشكل أساسً على إٌضاح وتسلٌط الدور على

 International Financial)والتنظٌم الدولً لها، مع التركٌز على التنظٌم الجزئً وضبط البنوك المحلٌة.

Markets: Winter 2015 )  تعمل األسواق الدولٌة على تنظٌم سعر صرف العمالت، وذلك عن طرٌق

وتتم معالجة القضاٌا المالٌة  وجود منظمات متخصصة تهتم بالرقابٌة واإلشراف على هذه األسواق،

المستجدة فً األسواق، وذلك عن طرٌق تطبٌق اإلجراءات العلمٌة والعملٌة، باإلضافة إلى ذلك فإّن هذه 

https://www.edc.ca/en/guide/global-financial-markets
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االستثمارات تعمل على ضخ السٌولة على المستوٌات الدولٌة وذلك بأطر اقتصادٌة فعالة، تنظمها هذه 

 (39,45: 2519)الغالً وعدنان ،األسواق المالٌة الدولٌة.

 األسواق المالٌة الدولٌة  وظائف: ثالثاً 

 (39,45: 2519)الغالً وعدنان ،)للسوق المالٌة الدولٌة مجموعة من الوظائف، ٌمكن إٌجازها فٌما ٌأتً:

تعمل على تجمٌع المدخرات المالٌة الدولٌة لمجابهة خدمات االقتصادٌة وتدعٌم االئتمان الخارجً  -

 والداخلً. 

 تحوٌل األموال وفق ضوابط مالٌة قانونٌة ورسمٌة. تسهل عملٌات  -

 فً دعم التموٌل التنموي للدول المحلٌة وللعالم بشكل عام.  تساهم مساهمة كبٌرة -

تعمل على تحدٌد السعر المناسب والعادل لألوراق واألسواق المالٌة والنقدٌة، وذلك من خالل تطبٌق  -

 مفهوم الكفاءة المالٌة لألسواق. 

لى هذه العمالت النقدٌة ٌر األدوات واألسالٌب المهمة للحد من المخاطر الواقعة عٌعمل على تطو -

 المالٌة.

 تعمل على تنظٌم عملٌة إصدار العمالت المالٌة وتفعٌل مراقبتها.  -

تعمل على توفٌر األطر واإلجراءات الصحٌحة والسرٌعة ذات كفاٌة عالٌة للتسوٌة من خالل المراكز  -

 لدول. المالٌة العالمٌة فً ا

تساهم فً توفٌر البٌانات التً من الضروري على المنضمٌن لألسواق اإلفصاح عنها، لمرتادٌن  -

 وحاملً األدوات المالٌة وتضم هذه أٌضا األوراق المالٌة فً البورصات. 

تصاحب مثل هكذا أسواق نمو وازدهار اقتصادي كبٌر، وذلك من خالل المساهمة فً إٌجاد كفاءات  -

 ه الموارد فً المجاالت التً تحقق أرباحا أكبر. عالٌة فً توجٌ

تعمل على ارتفاع وعً المستثمرٌن وإدراكهم لحال الشركات والمؤسسات األكثر ربحٌة، وواقعها  -

 .االقتصادي بشفافٌة كبٌرة
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 أنواع األسواق المالٌة الدولٌة : رابعاً 

ة الشكلٌة لألسواق المالٌة، ولكن تعاكسها فً تعد أنواع وأقسام السوق المالٌة الدولٌة هً نفسها من الناحٌ

 :ٌأتًالتطبٌق والنطاق الجغرافً وآلٌات التقٌٌم، وٌمكن تقسٌمها إلى ما 

 الدولٌة: األول: االسواق النقدٌة النوع

 الدولٌة: النقدٌةمفهوم االسواق   -1

تكز دوره األساسً ٌعرف هو المكان الذي تتم من خالله الحصول على أموال أو ادخارها لوقت قصٌر، وٌر

على التجارة بالعمالت الصعبة، سوق النقد الدولً احتفاظ البنوك التجارٌة بالودائع المالٌة كالدوالرت 

والٌورو عند البنوك التجارٌة الخارجٌة. من أكثر األسواق النقدٌة شهرة هو سوق األورو دوالر، وال ٌحدد 

البنوك المركزٌة فً الدول وإٌداعها مبالغ كبٌرة من هذا المفهوم بالبنوك التجارٌة فقط، بل ٌضم أٌضا 

الدوالرات أو الٌورو فً البنوك الخارجٌة راجٌة منها االستثمار فً هذه المبالغ، وتسوٌة المعامالت 

 (40,39طلؾخ :2519الغالً وعدنان ،)األجنبٌة.الخارجٌة مع البنوك 

البنكٌة البٌنٌة( والتً  )بالسوقعلى ما ٌعرف  النقدٌة فً بعض الدول والسما النامٌة منها قوتقتصر السو

داخل البنك المركزي وعادة ما تكون مخصصه  البنك ايتعرف احٌانا سوق النقد المركزي او سوق داخل 

للبنوك التجارٌة غٌر انه ٌمكن ان تتوسع لتشمل عدد اخر من المؤسسات وتعتبر هذه السوق هً اساس قٌام 

وتشكل بالنسبة لمعظم البنوك المركزٌة المجال األساسً لتدخلها من  بنك(الخارج  )اسواقاالسواق االخر 

 (13،ص97/96مطاطلة ،)النقدٌة. تنفٌذ السٌاسةاجل 

 تتكون هذه السوق من سوقٌن-النقدي: مكونات السوق  -2

 تتم فٌه اعادة التموٌل ما بٌن البنوك دون تدخل البنك المركزي  البنوك:سوق ما بٌن  -

لحقوق القابلة للتفاوض تكون عادة مفتوحة لكافة األعوان االقتصادٌٌن المؤهلٌن للتعامل سوق أوراق ا -

 (42،ص1998/1999)براق،فٌها.
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 (179-176ص العبٌدي،ٌتكون االستثمار فً السوق النقدي )-النقدي: ادوات السوق  -3

  : Treasury billsأذونات الخزٌنة -1

واالعتٌادٌٌن مقٌمٌن وغٌر مقٌمٌن شراءها ومن  اص الطبٌعًتصدر عن البنك المركزي ، وٌمكن لألشخ

، وهو عادة اعلى من سعر الشراء ، وٌمثل  Ask Price خالل المصارف المرخصة ، حسب سعر البٌع

الفرق بٌن الشراء وسعر البٌع هامش ربحٌة ٌحصل علٌه المتعاملون فً االذونات ، وتكون االذونات قابلة 

 .بها فً السوق الثانوي بٌعاً وشراًء بٌن البنوك لصالحها او لصالح عمالئهاللتداول وٌتم التعامل 

ذونات والمدفوعات لمصاحبة لها من خالل حسابات البنوك ٌقوم البنك المركزي بدور التفاوض لأل

  ٌ عفى المرخصة لدٌه ، وٌقوم بقٌد القٌمة االسمٌة لهذه االذونات عند استحقاقها لحسابات البنوك التً تملكها و

%( من االرباح الناشئة عن االستثمار فً اذونات الخزٌنة ، ان بٌع االذونات ٌتم 55من ضرٌبة الدخل )

ذونات ، حٌث ان االذونات بالمزاد ألعلى سعر ، وتهدف الحكومـة من ذلك الى تخفٌض تكلفة التموٌل باأل

لى المستثمرٌن ٌعنً انخفاض الفرق ت باع بخصم من القٌمة االسمٌة ، ولذلك فإن زٌادة سعر بٌع االذونات ا

ذونات وٌشكل الفرق بٌن القٌمة االسمٌة والسعر ألبٌن القٌمة االسمٌة والسعر ، اي انخفاض تكلفة التموٌل با

ذونات وٌشكل الفرق بٌن القٌمة االسمٌة والقٌمة السوقٌة او السعر ، والعائد ، اي انخفاض تكلفة التموٌل باأل

وذلك ألن مخاطر  ر من االذونات وٌسمى هذا العائد بالخالً من المخاطرةالذي ٌحصل علٌه المستثم

االذونات معدومة ، بسبب اصدار الحكومة لها ولكنها تتعرض لمخاطر سعر الفائدة ، وهً المخاطر الناجمة 

قٌمة عن أثر تقلبات سعر الفائدة عن القٌمة السوقٌة لألذونات ، ان ارتفاع سعر الفائدة ٌؤدي الى انخفاض ال

ٌ عرض المستثمر الى خسارة اذا اضطر الى بٌع االذونات قبل استحقاقها ، وٌمكن السوقٌة لأل ذونات مما قد 

 حساب معدل الخصم )العائـد( على االذونات بطرقتٌن :ـ

 :   Bank Discount Yield (BDY)( معدل الخصم التجاري )البنكً -األولى :

ذونات و )س( هً القٌمة ث ان )ق( هً القٌمة االسمٌة لألبحٌ  / ن 365× س   م ن = ) ق ــ س ( /

   .ذونات و )ن( هً فـترة استحقاق االذوناتالسوقٌة لأل
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 :   Equivalent Yield Bond (EYB)معدل الخصم )العائـد( الحقٌقً-الثانٌة:

/ ن ، لحساب العائد على اساس الفائدة المركبة : 365× م ح = ) ق ــ س ( / س   

، حٌث ان )ع ف( هو معدل العائـد الفعلـً ، )م ح( هو معدل العائد  1+ م ح / ل ( ك ــ  1ع ف = ) 

 . الحقٌقً و )ل( هو عدد الفترات الزمنٌة خالل السنة

Commercial Papers2ـ األوراق التـجارٌة 

كون مسحوبة الباً ما تال ٌقصد بها االوراق التجارٌة فً السوق التجاري كأداة من أدوات االئتمان والتً غ

  ه مار وتتخذ غالباً شكل سندات اذنٌوإنما ٌقصد بها األوراق التجارٌة كأداة من أدوات االستث على أفراد 

صادرة عن مؤسسات مالٌة ذات مراكز ائتمانٌة قوٌة كأداة من ادوات التموٌل القصٌر األجل وتعتبر هذه 

، والتعامل فٌها فً معظم االسواق المالٌة العالمٌة اقدم ادوات االستثمار قصٌر االجل فً سوق النقد الثانوي 

جارٌة من أدوات محدود فٌما عدا الوالٌات المتحدة وكندا حٌث ٌوجد لها سوق نسبٌاً ، وتعتبر االوراق الت

 الثابت ، دخل االستثمار ذات ال

ر مضمونة لكنها تصدر فً معظم األحٌان غٌ الخزٌنة،وتصدر لحاملها وعلى أساس الخصم مثل اذونات  

وهذا ٌفترض بالتالً ان ٌكون العائد المتوقع  نسبٌاً،مما ٌجعل درجة المخاطرة المرافقة لالستثمار فٌها عالٌة 

منها عال اٌضاً ، وٌكون هذا العائد فً العادة اعلى من العائد المحقق على االستثمار فً اذونات الخزٌنة 

 ت االٌداع المصرفٌةولكنه قرٌب من ذلك المحقق من االستثمار فً شهادا

 :Negotiable Certicates of Deposit  للتداولـ شهادات االٌداع المصرفٌة القابلة 3 

تعتبر هذه الشهادات من ادوات االستثمار الهامة فً سوق النقد ، وهً اداة دٌن ترتب لحاملها حقاً على 

لفة ولمدد مختلفة حسب مدة الودٌعة ودٌعة بنكٌة مودعة ألجل ، وتصدر عن البنوك التجارٌة بقٌم اسمٌة مخت

وتوفر شهادات   او عائماً  ولكنها تكون دائماً اقل من سنة وٌثبت علٌها عادًة سعر الفائدة والذي ٌكون ثابتاً 

االٌداع للمستثمر صاحب الودٌعة مجموعة من المزاٌا ، فمن جهة توفر له فرصة الحصول على النقد قبل 

ن طرٌق بٌع الشهادات مقابل تنازله عن جزء من العائد ،كما انها تكون موعد استحقاق الودٌعة ، وذلك ع

قابلة للتداخل فً السوق الثانوي ، هذا اضافة الى ان معدل العائد الذي تحققه لمستثمر ٌكون اعلى نسبٌاً من 

ن ألنها العائد المحقق على حسابات التوفٌر وكذلك فهً تتمتع بقدر كبٌر من السٌولة ودرجة عالٌة من األما

كما انها غالباً ما تكون مضمونه من البنك المركزي ، وتجنب   تصدر فً معظم االحٌان بصٌغة كاملة



 
36 

ان شهادة االٌداع مثلها مثل السند ت باع على صرف العمالت االجنبٌة ،  المستثمر فٌها مخاطر تقلب اسعار

 .ة لمعظم ادوات سوق النـقدكما هو الحال بالنسب  اساس المردود او الرٌعولٌس على اساس الخصم

Bankers Acceptance المصرفٌة التالقبو--4  

تعتبر القبوالت المصرفٌة هً األخرى اداة دٌن صادرة عن بنك تجاري ، وهً عبارة عن سحوبات 

ٌستخدمها المستوردون المحلٌون فً استٌراد بضاعة اجنبٌة على الحساب ، وٌمكن بٌعه فً السوق  بنكٌة

المالٌة بخصم معٌن ، وتقوم البنوك التجارٌة عادًة بشراء هذا النوع من القبوالت فتحقق  لألوراقالثانوي 

بذلك عائداً هو نسبة الخصم وتلجأ الى هذا االجراء متى زادت نسبة احتٌاطاتها وهً أداة استثمارٌة هامة من 

ابلة للخصم لدى البنك ادوات النقد ، فهً قصٌرة االجل مما ٌوفر لها عنصر السٌولة ، كما انها تكون ق

المركزي وهذا ٌوفر لها مٌزة االمان ، وهً أداة فعالة لتنشٌط التجارة الخارجٌة وتصدر القبوالت المصرفٌة 

( دٌنار ومضاعفاتها ، وٌرتبط حجم القبوالت المصرفٌة المتداولة فً سوق النقد بمعدالت 1555عادًة بقٌم )

اسعار الفائدة ٌقل االقبال علٌها كما ٌقل حجم اصداراتها ألنه فً  الفائدة على القروض البنكٌة فعندما تنخفض

مثل هذه االحوال ٌكون من األنسب للمستوردٌن الحصول على قروض مباشرة بدالً منها والعكس بالعكس ، 

 . كون هذه القبوالت اكثر مناسبة من القبوالت المصرفٌة كمصدر من مصادر التموٌل فً االجل القصٌر

 :Repurchase Agreements55 اتفاقٌات إعادة الشـراء ـ-   

اتفاقٌات اعادة الشراء عبارة عن اتفاق بٌن بنك او جهة مانحة للقروض من ناحٌة ، و )شركة( مقترضة من 

ناحٌة أخرى ، وبموجب هذا االتفاق تقوم الشركة المقترضة ببٌع االوراق المالٌة التً تملكها ) اسهم ، 

او اٌة اوراق اخرى ( الى البنك بسعر محدد ، وتتعهد الشركة المقترضة بموجب سندات ، اذونات خزٌنة ، 

( 14ـ 3االتفاق بشراء هذه االوراق بسعر اعلى فً تارٌخ محدد الحق ، وتتراوح فترة االتفاقٌة عادة ً بٌن )

بضمان االوراق  وتعتبر قرضاً   ٌوماً وقد تكون لٌوم واحد فقط فٌما ٌسمى باتفاقٌة اعادة الشراء لٌـلة واحدة

المالٌة المباعة حٌث ان الثمن المدفوع مقابل االوراق المالٌة ٌمثل قٌمة القرض فً حٌن ان الفرق بٌن سعر 

البٌع وسعر الشراء ٌمثل الفائدة الفعلٌة المدفوعة على المبلغ المقترض ، وهً عادًة منخفضة نسبٌاً بسبب 

 لٌـة.قصر فترة القرض ووجود الضمان على شكل اوراق ما

  :Euro dollars market سوق الٌورو دوالر-6  

اكتسب سوق الٌورو دوالر التسمٌـة األصلٌة عندما اخذت بعض البنوك االوربٌـة تفتح لعمالئها حسابات 

وتلتزم بدفعها لهم بحلول اجلها بالدوالر اٌضاً وذلك بخالف المصرف السائد لدى  بالدوالر،ودائع االجل 

وقامت تلك البنوك باستخدام ما لدٌها من ودائع  المحلٌة،قاضً بدفع الودائع بالعمالت وال التجارٌة،البنوك 
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استمد  ومن هنابالدوالر فً عملٌات اقراض بالدوالر اٌضاً بفوائد اعلى من تلك التً تدفعه على الودائع 

 .176/179)العبٌدي،ص.  سوق الٌورو دوالر تسمٌته

 النقدٌة:المشاركٌن فً السوق  -4

خدم السوق النقدٌة بشكل رئٌسً من طرف الحكومات والشركات والمؤسسات المالٌة كوسٌلة لتموٌل ت ست

أنشطتها وضمان توفر السٌولة على المدى القصر، كما تشكل أًٌضا وسٌلة للمستثمرٌن الذٌن ٌقرضون هذه 

تثمار فً السوق وٌمكن أًٌضا لألفراد االس المؤسسات للحصول على عائد خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة

النقدٌة من خالل االستثمار فً صنادٌق السوق النقدٌة المشتركة وشهادات اإلٌداع قصٌرة األمد وسندات 

البلدٌات وسندات الخزٌنة التً توفرها البنوك التجارٌة والمؤسسات المالٌة األخرى. وفٌما ٌلً أبرز الكٌانات 

 :النقدٌةالتً تشارك فً السوق 

ن الحكومات بالسوق النقدٌة لتموٌل مٌزانٌتها من خالل طرح األوراق المالٌة على تستعٌ:  الحكومات

شهًرا، لٌتم شراؤها من طرف  12وسندات الخزانة التً ال تتجاوز مدة استحقاقها  سندات البلدٌة غرار

سسات المالٌة. وتعد هذه األدوات المالٌة وسٌلة ناجعة للحكومات للحصول على مصدر المستثمرٌن أو المؤ

لتموٌل عجز المٌزانٌة أو إدارة السٌولة النقدٌة على المدى القصٌر. كما ٌمكن أن تتدخل الحكومات أًٌضا فً 

 . ظام المالًالسوق النقدٌة لشراء األصول المالٌة بهدف توفٌر السٌولة الالزمة لعمل االقتصاد والن

تقوم الشركات أًٌضا باللجوء إلى السوق النقدٌة للحصول على مصادر تموٌل من خالل االستدانة :تالشركا

من المستثمرٌن للحصول على السٌولة النقدٌة الالزمة لتموٌل أنشطتها على المدى القصٌر من خالل طرح 

وذلك كوسٌلة بدٌلة لالقتراض من المؤسسات سندات الشركات أو األوراق التجارٌة التً تباع للمستثمرٌن، 

المصرفٌة. كما ٌمكن أًٌضا للشركات التً لها فائض فً السٌولة النقدٌة أن تستثمر فً السوق النقدٌة من 

 خالل إقراض الشركات األخرى والكٌانات األخرى التً تحتاج إلى سٌولة مقابل الحصول على عائد إضافً

لتجارٌة فاعالً رئٌسٌة فً السوق النقدٌة فهً تقوم بدورٌن أساسٌٌن؛ فهً تعد البنوك ا: التجارٌةالبنوك 

تعمل كمزود للسٌولة للشركات والمؤسسات )التً قد تكون بنوًكا تجارٌة أخرى( والتً تحتاج إلى سٌولة 

بٌن نقدٌة، ومقترًضا ٌلجأ إلى االستدانة للحصول على األموال كما ٌمكن أًٌضا أن تشغل دور الوسٌط المالً 

 . األطراف المتعاملة فً هذه السوق

https://www.investopedia.com/terms/m/municipalbond.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/municipalbond.asp
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تتدخل البنوك المركزٌة عبر العالم فً السوق النقدٌة كمستثمر من خالل شراء وبٌع : المركزٌةالبنوك 

األدوات المالٌة كوسٌلة للتحكم فً المعروض النقدي المتاح فً النظام المالً بهدف تحقٌق أهداف السٌاسة 

ة االقتصادٌة. فخالل األزمات تقوم البنوك المركزٌة بضخ السٌولة النقدٌة فً النقدٌة التً تتغٌر حسب الظرفٌ

السوق المالٌة من خالل عملٌات اإلقراض للكٌانات التً تحتاج سٌولة؛ فً حٌن تقوم ببٌع أصولها المالٌة فً 

 فترات الرخاء االقتصادي كوسٌلة للحد من المعروض النقدي

راء المعروفة اختصاًرا بالرٌبو هً نوع من أنواع عملٌات االقتراض اتفاقٌات إعادة الش: ”الرٌبو“سوق 

التً تتم على المدى القصٌر وعادة تكون على األوراق المالٌة الحكومٌة. ومن خالل هذه االتفاقٌة ٌقوم 

ا. وٌكون القرض عادًة فً  ًٌ طرف بإقراض طرف آخر ثم ٌعٌد شراء القرض بعد ٌوم واحد بسعر أعلى نسب

 .الخزانةإعادة الشراء مضموًنا بأصول مالٌة أخرى على غرار سندات اتفاقٌات 

 الدولً  الثانً: سوق رأس المالالنوع 

 لدولٌةالماالتعرٌف سوق رأس  -1

ٌختص سوق رأس المال الدولٌة برؤوس األموال وما ٌنتج عنها من معامالت دولٌة قصٌرة وطوٌلة األجل 

لب مثل هكذا أسواق مالٌة دوري تموٌلً مهم لألنشطة والتً تكون فترة تسدٌدها أكثر من عام، وتع

والعملٌات الدولٌة من خالل توفٌر القروض للشركات والمؤسسات الوطنٌة. ال ٌشترط وجود مكان معٌن 

لهذه األسواق، بل هنالك مجموعة من المراكز المالٌة التً ترتبط مع بعضها البعض بوسائل اتصال 

داول األصول النقدٌة المالٌة ذات اإلطار الدولً كاألسهم والسندات الدولٌة متطورة، حٌث تقوم بالتبادل والت

واألوراق التجارٌة أو الودائع والقروض بالعمالت الصعبة، سواء كانت هذه المبادالت طوٌلة أو قصٌرة 

رصة األجل. تعرف باسم البورصات العالمٌة هذه األسواق المالٌة الدولٌة، ومن أمثلة هذه األسواق سوق بو

لندن فً برٌطانٌا، وفً الٌابان بورصة طوكٌو، وفً ألمانٌا بورصة فرانكفورت وفً الوالٌات المتحدة 

 (32و40: 2012الغالً وعدنان ،).نٌوٌوركاألمرٌكٌة بورصة 

 متوسطةالمالً  االستثمار)بأن ذلك السوق الذي تتداول فٌه أدوات )بشكل عام  ٌعرف سوق رأس المال

الراس مالً طوٌل األجل الى مشارٌع  االستثمارفً تشجٌع  أهمٌة والسندات، وتمكن سهمكاألوطوٌله األجل 

 (232-235الشمري، كرٌم، ص)مجموعتٌن من األسواق وهما سوق رأس المال الى  طوٌله(( وتقسمتحتاج إلى فتره 



 
39 

 مالٌةالان التعامل بهذا األسواق ٌتمثل فً األصول : والفورٌة الحاضرةألسواق لمجموعة االولى: اا

طوٌله  االستثماراتجٌهها نحو تجمع المدخرات ومن ثم تو الرئٌسة ووظٌفتهاوالطوٌلة األجل  المتوسطة

 وتضم:المدى 

 او بنك االستثمارات  األولٌةاسواق -أ

 جهةمثل السندات لحساب  المالٌةٌقوم السوق األول الذي ٌأسسه بنك االستثمار بعمله اصدار األوراق 

التً  الجهةبدور الوسٌط بٌن  متخصصةأو أي مؤسسه  االستثماروبدوره ٌقوم بنك  او منشأه أعمال حكومٌة

 بها.والجمهورٌة المكتتب  المالٌةتصدر األوراق 

 : الثانوٌةالسوق -ب

 المالٌةالسوق الذي تتداول فٌه األوراق  البورصة( وهوهعاده ما ٌطلق على هذا النوع من السوق ب )

رها السوق األولً كما أن هذا السوق ال ٌعد مصدر تموٌلً جدٌد على شروط االدراج والتً أصد مكتملة

 العكس من السوق األول الذي ٌعد هو مصدر التموٌل الجدٌد 

على حاالفٌها على األصل المباع والمشتري  االتفاقوهً أسواق ٌتم :المستقبلٌة المجموعة الثانٌة: السوق

وتستخدم الخٌار والعقود  المستقبلٌةستقلة بعقود الخٌار والعقود الحقا وبهذا تتمثل األسواق الم االستالمأن ٌتم 

 ،كرٌم الشمري،) الرأسمالٌةوتحقٌق االرباح  المستقبلٌةالمستثمر ٌن من تقلبات االسعار  الحماٌة المستقبلٌة

 (٥٤٢-٥٤ص

 ادوات سوق رأس المال -2

 هذا األدوات هً: توجد هنالك العدٌد من األدوات التً ٌستند علٌها سوق رأس المال ومن

ٌتلقى  الشركة، وقدحصته فً ملكٌه  الشركة، تمثلوتعد من األنواع األكثر شٌوعا فً العادٌة:األسهم -1

كما قد ٌحصل أٌضا عائدا على  باألرباح ممتثله الشركةمن  النقدٌةالمساهمون العادٌون مدفوعات 

لها  دائما، ولٌستمثل ضمانا  العادٌةسهم اال الشركةفً شكل زٌاده فً قٌمه أسهمهم مع ازدهار  االستثمارات

ان ٌطالبون ببقٌه أصول  العادٌةلحمله األسهم  الشركة، ٌمكنللدٌن فً حال اذا تمت تصفٌه  استحقاقتارٌخ 

 األخرٌن.بعد استٌفاء كافه أصحاب الدٌون  التجارٌة الشركة
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ٌمثل ضمانا دائما ومع  العادٌةهم ومثل األس الشركةفً ملكٌه  جهة الممتازةتعد األسهم :الممتازةاالسهم -2

ثابته بما  سنوٌةذلك ٌتباٌن السهم الممتاز عن السهم العادي إذ عاده ما ٌتم منح الممتازٌن توزٌع أرباح 

أن  الشركةللمساهمٌن الممتازٌن كما ٌجب على  اإلدارةعلى ما ٌقرره مجلس  العادٌونٌحصل المساهمون 

تأتً قبل  الشركةركه وأٌضا مطالبتهم بحقوقهم فً حال تصفٌه تدفع أرباح اسهمهم قبل أي أرباح مشت

بالشركة فً  المتعلقةللمساهمٌن الممتازٌن التأثٌر فً الجوانب  نال ٌمكمطالبه المساهمٌن العادٌن ومع ذلك 

 الشركة األساسٌةفً األمور  اإلدارةمجلس  ألعقاءحٌن أن المساهمٌن العادٌن لهم الحق فً التصوٌت 

األسهم ذات قٌمه أسمٌه ٌقال أنه لٌس هناك أسهم أسمٌه  نال تكوا عندم محدده:ن قٌمه أسمٌه بدو أسهم-3

هذا النوع من األسهم التً تقسمها الى عدد من األسهم المحددة دون أي تصنٌف محدد وٌمكن  الشركةتصدر 

 لحقٌقٌةا القٌمة على إجمالً عدد األسهم وتعنً للشركة الحقٌقٌة القٌمةقٌاس قٌمه األسهم من خالل قسمه 

 (٥٢-٥٢،ص٥٠٥٠)العبادي،دٌونها.بعد خصم  الشركةهً نصٌب السهم فً صافً أصول  للشركة

وهً سندات طوٌله االجل تصدر من قبل المؤسسات تعطً بمقتضاها لحاملها الحق فً :السندات-4

ل على معدل لتلك السندات فً تارٌخ االستحقاق وكما تعطً الحق فً الحصو االسمٌة القٌمةالحصول على 

أن تلك السندات قد تحقق أرباح رأسمالٌة او قد تتحمل  القٌمة، كماثابت ٌتمثل فً نسبه محدده من تلك  فائدة

التً قد تواجه حاملها والتً تعتمد هً أٌضا  المخاطرةوتحدد قٌمتها السوقٌة حسب درجات  رأسمالٌةخسائر 

بها فضال عن مستوى  المحٌطة االقتصادٌة فالظرولها وعلى  المصدرةعلى المركز المالً للمؤسسات 

 السوق.فً  السائدة الفائدةأسعار 

التً تحصل علٌها الشركات من المصارف أو شركات  النقدٌةوهً تلك القروض ل:جالقروض طوٌله اإل-5

دورٌه ودفع  فائدةاو المنضمة بدفع  الشركةوتلتزم  ه( سن٤٠-٢التأمٌن او غٌر ذلك لمده تتراوح ما بٌن )

 تحدٌد أهم ممٌزات القروض طوٌله األجل بأنها كبٌره الحجم محدده، وٌمكنط القرض فً مواعٌد أقسا

 (٥٢،صالعباديومستقرة وفائدتها ثابته ومستقرة وتستخدم لتموٌل مشارٌع طوٌله األجل او موجودات ثابته )
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  االستُتبجبد 

 

 

 اُ٘وذ١ اُ٘ظبّ ك٢ ٓزٔضِخ ٜٓٔخ ػ٘بطش ٣ٝشَٔ األعبع٤خ بِٓخأُزٌ األٗظٔخ ٖٓ اُذ٢ُٝ اُز٣َٞٔ ٗظبّ إ -١

 ... اُذ٤ُٝخ ٝاُؼشائت اُذ٤ُٝخ ٝأُذكٞػبد اُذ٢ُٝ

 

 . اُذ٤ُٝخ اُزغبسح رؾش٣ش ئ٠ُ ٓجبشش ؿ٤ش أٝ ٓجبشش ثشٌَ ٣غبْٛ اُذ٢ُٝ أُب٢ُ اُ٘ظبّ ئٕ اُجؾش ٛزا اعز٘زظ -٢

 

 أُذكٞػبد رغ٤٤ش خالُٜب ٖٓ ٣ٌٖٔ ٝٓإعغ٤خ هب٤ٗٞٗخ اعشاءاد ا٣غبد ػ٠ِ ٣غبػذ اُذ٢ُٝ اُ٘وذ١ اُ٘ظبّ ئٕ -٣

 . اُذ٢ُٝ اُز٣َٞٔ ػ٤ِٔبد ٝرؼض٣ض اُ٘وذ٣خ

 

 

 . االهزظبد١ اُ٘ٔٞ ُؼ٤ِٔبد اُشئ٤غ٢ اُشش٣بٕ ٣ؼزجش اُذ٢ُٝ اُ٘وذ١ اُ٘ظبّ إ االعز٘زبط رْ -٤

 

 

 . ؿ٤شٛبٝ ٝاُخذٓبد اُغِغ ُزجبدٍ اُؼب٤ُٔخ اُذ٤ُٝخ اُؼالهبد ٓغ أُؾ٤ِخ اُؼالهبد سثؾ  -٥
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 انتٕطٍبد

 

 . ٌحتوٌها التً بالعناصر واالهتمام الدولً التموٌل بنظام االهتمام المعنٌة السلطات على ٌجب -٠

 

 الخاص إطاره فً النظام علٌة ٌسٌر الذي المسار تحدد التً والمبادئ األسس من مجموعة وضع ٌجب -٥

 . والعام

 

 إستراتٌجٌة ووضع الحاضر فً الحاالت ودراسة الماضٌة العملٌات لمراقبة الدولة قبل من لجان وضع  -٤

 . للمستقبل األجل طوٌلة

 

 

 العام النظام كان أذا حٌث ، للبلد واالقتصادي السٌاسً االستقرار على ٌعتمد الدولً النقدي النظام ان -٤

 . صحٌح كسوالع االقتصادي النمو عملٌات إلى تؤدي اٌجابٌة حاالت إلى ذلك ٌؤدي  سوف مستقر

 

 عملٌات وخصوصا أعاله المذكور النظام عناصر بها ٌقوم التً الحاالت لجمٌع الٌومٌة المتابعة -٢

 .الضرائب وعملٌات النقدٌة المدفوعات
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 المراجع والمصادر

 المراجع: القران الكرٌم 

 :ةالعربٌ المصادر

 اوالً: الكتب 

العبٌدي والدكتور خالد احمد المشهدانً ،ادارة المؤسسات المالٌة  الدكتور رائد عبد الخالق -1

 والمصرفٌة، 

ن، دالسٌد ،سالم رشدي، ادارة التموٌل الدولً اسسه ونظرٌاته،دار الراٌة للنشر والتوزٌع، االر -2

2515. 

وٌل الدولً اسس نظرٌة واسالٌب تحلٌلٌة ، دار مالشمري، ماٌع شبٌب وحمزه، حسن كرٌم،الت -3

 ،.2515والنشر،النجف االشرف، للطباعةالضٌاء 

 2512وٌل لدولً مدخل حدٌث ،دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمان، مالعٌساوي، عبدالكرٌم جابر ،الت -4

. 
، ثٖ ػ٤ق ٓؾٔذ ػذٗبٕ ، األعٞام أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ، ، ثٖ ػ٤ق ٓؾٔذ ثٖ ئثشا٤ْٛاُـب٢ُ ٝػذٗبٕ ، -5

 . 2019اُغضائش ،  اُطجؼخ األ٠ُٝ ، داس ػ٢ِ ثٖ ص٣ذ ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ،

 2014ع٤ش١ ثشٝرٕٞ، ػظش اُٜ٘ؼخ ٓوذٓخ هظ٤شح عذا  ، اُطجؼخ اال٠ُٝ ،  -6

 .2517،بدون ذكر البلد،  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌةخلٌل ،عبدالقادر ،االقتصاد البنكً  -7
 .1993ػبدٍ أُٜذ١، اُز٣َٞٔ اُذ٢ُٝ، اُؼشث٢ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، ٓظش، اُوبٛشح،  -8

ٓؾٔذ ثٖ  ثٞص٣بٕ ، اعبع٤بد اُ٘ظبّ أُب٢ُ ٝاهزظبد٣بد االعٞام أُب٤ُخ ، ،  طل٤٠ٓظػجذ اُِط٤ق  -9

 14، ص 12، ص 2015( ،1ُج٘بٕ، ٌٓزجخ ؽغٖ اُؼظش٣خ ،اُؼذد) -ث٤شٝد

عبد النافع الزرري ، غازي فرح ، االسواق المالٌة األردن ،دار وائل للنشر ،الطبعة االولى  -15

،2551  

ن، التموٌل الدولً، دار حامد للنشر والتوزٌع، عبدالناصر ،مؤمون وكافً، مصطفى واخرو -11

 .2516االردن، 
٣ُٞظ ػٞع، صٞسح اُلٌش ك٢ ػظش اُٜ٘ؼخ االٝسث٤خ، ٓشًض األٛشاّ ُِزشعٔخ ٝاُ٘شش ،  -12

 1987اُوبٛشح ، اُطجؼخ اال٠ُٝ،

منٌر ابراهٌم هندي ، االوراق المالٌة واسواق رأس المال، االسكندرٌة ، منشاة المعرف  -13

،1999 ، 

،سً بول ،ماكدونالد،رونالد، نقود التموٌل الدولً ،لتر :محمود حسن حسنً  هالورد -14

 .2557وونٌس فرج عبدالعال ،دار المرٌخ للنشر ،الرٌاض،

 ثانٌاً: الرسائل واالطارٌح:

ؽ٤ٌْ ثشاػ٤خ ، اداسح ٓخبؽش اُغ٤ُٞخ اُ٘ظب٤ٓخ ًٔذخَ ُذػْ عالٓخ اُ٘ظبّ أُب٢ُ ، ٓغِخ اُشؤٟ  - -1

 2015 ، 08االهزظبد١ اُؼذد 
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اع٤ب هبع٢ٔ٤، اصش اُؼُٞٔخ أُب٤ُخ ػ٠ِ رط٣ٞش اُخذٓبد أُظشك٤خ ٝرؾغ٤ٖ اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُِج٘ٞى - -2

اُغضائش٣خ، أؽشٝؽخ دًزٞساٙ ؿ٤ش ٓ٘شٞسح ، ٤ًِخ اُؼِّٞ االهزظبد٣خ  ٝاُزغبس٣خ ٝػِّٞ اُزغ٤٤ش ، 

 22، ص 2015عبٓؼخ أؽٔذ ثٞهشح ، ثٞٓشداط ، 

مات التموٌل الدولً فً تطوٌر قطاع الرعاٌة الصحٌة فً وزارة البسٌونً،عائشة ٌوسف،حمد، اسها -3
الصحة الفلسطٌنٌة فً قطاع غزة من جهة نظر المدراء العامٌن ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، 

 .2514الجامعة االسالمٌة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة،

معات العراقٌة جامعة هار العبادي، سهٌر كاظم عبدالكرٌم، امكانٌة تطبٌق االستثمار المالً فً الجا -4
فارد االمرٌكٌة نموذجا ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة القادسٌة ،كلٌة االدارة واالقتصاد 

 . 2525،قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة، 

خ٤ش اُذ٣ٖ ثٞصسة، ػجذهللا أُ٘ظٞس١ ، رو٤٤ْ دٝس اُٞال٣بد أُزؾذح ك٢ اطالػ اُ٘ظبّ أُب٢ُ  -5

 .116ص 2015(، 44أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ٓغِخ اُؼِّٞ االٗغب٤ٗخ، اُؼذد )اُؼب٢ُٔ ثؼذ االصٓخ 

شنوف ،شٌماء ،اثر التموٌل الدولً على التجارة الخارجٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة  -6

-2517محمد بو ضٌاف ، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علو تجارٌة ،

2518. 

ظام المالً واصالح أدوات السٌاسة النقدٌة حالة تطبٌقٌة على الجزائر، رسالة فؤاد مطاطلة ، ن- -7

  36، ص 1997/1996مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،

محمد براق، بورصة القٌم ودورها فً تحقٌق التنمٌة مع دراسة حالة الجزائر ، أطروحة مقدمة - -8

الدولة فً العلوم االقتصادٌة ، فرع نقود المالٌة ، معهد العلوم االقتصادٌة وعلوم  لنٌل درجة دكتوراه

 42، ص 1998-1999التسٌٌر ، جامعة الجزائر ، 

وحٌدر ،نمدٌل،اثر التموٌل الدولً على التنمٌة االقتصادٌة فً الدول النامٌة فً ضل العولمة  -9
د بو ضٌاف، كلٌة العلوم االقتصادٌة االقتصادٌة ، اطروحة دكتوراه غٌر منشورة، جامعة محم

 .2519-2518والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ،

 ثالثا: البحوث والدورٌات والمنشورات:

ؽ٤ٌْ ثشاػ٤خ ، اداسح ٓخبؽش اُغ٤ُٞخ اُ٘ظب٤ٓخ ًٔذخَ ُذػْ عالٓخ اُ٘ظبّ أُب٢ُ ، ٓغِخ اُشؤٟ  - -1

 2015،  08االهزظبد١ اُؼذد 

ت التموٌل الدولً وكفاءة االدخار المحلً فً تموٌل التنمٌة بالل ،مرابطوطباٌبٌه، سلٌمه ،اشكالٌا -2
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة  -بالجزائر ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التٌسٌر

قالمة الجزائر، بحث منشور فً مجلة  1945ماي 8جامعة – 3ولوم التٌسٌر ،جامعة الجزائر

 .2518 دراسات محاسبٌة ومالٌة ،
خ٤ش اُذ٣ٖ ثٞصسة، ػجذهللا أُ٘ظٞس١ ، رو٤٤ْ دٝس اُٞال٣بد أُزؾذح ك٢ اطالػ اُ٘ظبّ أُب٢ُ  -3

 .116ص 2015(، 44اُؼب٢ُٔ ثؼذ االصٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ٓغِخ اُؼِّٞ االٗغب٤ٗخ، اُؼذد )

منشور فً  رانٌة ،دنكواشت ،دور النظام المالً والنظام النقد الدولً فً تعزٌز تموٌل الدولً ،بحث -4
 .2،2518، العدد 2مجلة اٌكوفاٌن ،المجلد 
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