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ٕخلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشالي
 اهسزائر- ظترٌٖج تّػتج سبيـج تشنرث.أ
 اهسزائر- د ددث راٖس سبيـج تشنرث.أ

:اهيوخط

ُدفح ُذٍ اهدراشج إهٓ إ تراز أُيٖج اهخضّل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج فٕ ؼل

 يً خالل خٌبّل اهسّاٌة اهٌؼرٖج هـيوٖج،اهخغٖراح ّاهخػّراح اهخٕ خضِدُب اهشبضج اهدّهٖج
ًاهخضّل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج تئتراز أ ُى اهدّافؾ اهخٕ أدح تبهتٌّم الٌخِبر ُذا اهٌّؽ ي

 نيب كيٌب تبشخـراع ّخلٖٖى خسرتج خضّل تٌم، ذى اهخػرق هيٌبُز ّيراضل اهخضّل،اهظٖرفج
 ضٖد كيٌب تـرع أُى اهتٖبٌبح ّاهيؤضراح اهيبهٖج هوتٌم،ٕاألُوٕ اهيخضد إهٓ تٌم إشالي
. ّخضوٖل ُذٍ اهتٖبٌبح ّاهيؤضراح اهيبهٖج2014  إهٓ شٌج2007 كتل ّتـد اهخضّل يً شٌج
ّّتٌبءا ؿوٓ دراشج ضبهج اهتٌم خالل اهفخرث اهخٕ شتلح ّخوح ؿيوٖج اهخضّل ٌض
ّاهظٖرفج اإلشاليٖج خّظوح اهدراشج إهٓ ٌخٖسج أُيٖج خضّل اهيظبرف اهخلوٖدٖج ٌض
اهظٖرفج اإلشاليٖج ّيشبُيخِب فٕ خضشًٖ آدائِب اهيبهٕ فٕ ؼل ؼرّف ؿدى اإلشخلرار
.ٕاهيبه
:اهنويبح اهيفخبدٖج

.ٕ األداء يبه، ٌشة ّيؤضراح يبهٖج،ٔ تٌم خلوٖد،ٕ تٌم إشالي،اهظٖرفج اإلشاليٖج
Résumé
Visant l'étude à souligner l'importance de la transition vers une bancaires islamique à
l'évolution de l'évolution que connaît la scène internationale, par le biais d'aborder les
aspects théoriques du processus de transition vers la bancaires islamique mettra en
évidence les principales raisons qui ont amené les banques pour adopter ce type de
services bancaires, et traiter des méthodes et des étapes de la transition.
Nous avons également l'examen et l'évaluation de l'expérience de la transformation
de la Banque communautaire uni à la Banque islamique, où nous avons présenté les
principales données et indicateurs financiers de la Banque avant et après le passage à
l'an 2007 à l'an 2014 et l'analyse de ces données et indicateurs financiers.
En se concentrant sur l'étude de cas de la Banque au cours de la période qui a
précédé a été suivie d'un processus de transition vers bancaires islamique de l'étude de
l'importance de transformer les banques classiques de services bancaires d'Iran et sa
contribution à l'amélioration de son fonctionnement financier dans des conditions
d'instabilité financière.
Mots-clés: la banque islamique, banque islamique, une banque conventionnelle,
ratios et indicateurs financiers, la performance financière.
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اهيلديج:

ضِدح اهشٌّاح االخٖرث خزاٖدا نتٖرا فٕ ؿدد اهيظبرف اإلشاليٖج اهٓ سبٌة خضّل

اهـدٖد يً اهيظبرف اهخلوٖدٖج هوـيل ّفق اضنبى اهضرٖـج االشاليٖج ،ضٖد أظتضح اهظٖرفج
اإلشاليٖج اهّٖى أيرا غرّرٖب ال ٖينً اإلشخغٌبء ؿٌَ ،فبهتٌّم اهخلوٖدٖج خشـٓ إهٓ دخّل
ؿبهى اهظٖرفج اإلشاليٖج يً خالل ختٌٕ يخخوف األشبهٖة ّاهّشبئل اهيينٌجُ ،ذا يب دفـٌب
إهٓ ػرش اهخشبؤل اهخبهٕ :يبُٕ دّافؾ اهخدّل ٌدّ اهظٖرفج اإلشاليٖج؟ ّيبُّ أثر ُذا
اهخدّل ؿوٓ اهتٌم تـد إخيبى ؿيوٖج اهخدّل؟

ّيً أسل اإلسبتج ؿوٓ ُذا اهخشبؤل خى ّغؾ اهفرغٖخًٖ اهخبهٖخًٖ:
 ؿيوٖج اهخضّل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج يب ُٕ إال ؿيوٖج ضنوٖج ٖلّى يً خالهِب اهتٌم
اهخلوٖدٔ تخلدٖى اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ؛
 هـيوٖج اهخضّل أذر إٖسبتٕ ؿوٓ اهتٌم أذٌبء ّتـد إخيبى ؿيوٖج اهخضّل.
ّهيـبهسج ُذا اهيّغّؽ اهذٔ هَ أُيٖج تبهغج فٕ اهظٌبؿج اهيبهٖج اإلشاليٖج تبؿختبر أًّ

ؿيوٖج اهخضّل ُٕ خػّث ُبيج ٌضّ أشويج اهٌؼبى اهيبهٕ ّإهغبء اهرتب يً اهيـبيالح

اهيظرفٖجّ ،هخضوٖل أنتر كدر يينً يً اهسّاٌة اهيخـولج تخلٖٖى خسرتج خضّل تٌم اهنّٖح
ّاهضرق األّشػ ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج ّهإلسبتج ؿوٓ اهخشبؤل اهرئٖشٕ كيٌب تخلشٖى ُذا
اهدراشج إهٓ:
اّال يبُٖج اهخدّل ٌدّ اهظٖرفج اإلشاليٖج.

 .Iيفِّى اهخدّل هوظٖرفج اإلشاليٖج :يً خالل ُذا اهـٌظر شٖخى اهخػرق إهٓ خـرٖف

اهخضّل ٌضّ اهظٖرفج االشاليٖج ،ذى دّافؾ اهخضّل نيب شٌخػرق أٖغب إهٓ خبرٖخ اهخضّل،
ّفٕ األخٖر شٌـرع اهيداخل اهيخخوفج هوخضّل.
 -1خـرٖف اهخدّل هوظٖرفج اإلشاليٖج :هغج اهخضّل ٖـٌٕ اهخٌلل يً يّغؾ إهٓ يّغؾ

آخر(إتً يٌؼّر يضيد تً ينرى ،د س ً ،ط ّ )184االٌخلبل يً ضبل إهٓ ضبل(كوـسٕ
يضيد ،1988 ،ط ّ )434االشى اهضّل ّيٌَ كّهَ خـبهٓ ﴿:خَبهِدًَِٖ فَِِٖب ال َٖتْغًَُّ ؿٌََِْب

ضَِّال﵁
﴾(شّرث اهنِف )108،أٔ خضّال ّخغٖرا ّاٌخلبال(يخوّف ضشًٖ يضيد ،د س ً ،ط ) 138
ٌّلػج اهخضّل ُٕ اهضد اهفبظل تًٖ أيرًٖ ٖنًّ األير اهذبٌٕ يٌِيب أضشً ضبال يً
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

األّل(إتً يٌؼّر يضيد تً ينرى ،د س ً ،ط ّ ،)184فٕ االظػالش ٖـٌٕ اإلٌخلبل يً
ّغؾ فبشد ضرؿب إهٓ ّغؾ ظبهص ضرؿب (اهرتٖـج شـّد يضيد ،1992،ط ّٖ )15نيً
اهفشبد فٕ اهّغؾ اهلب ئى اهيػوّة اهخضّل ؿٌَ فٕ اهخـبيل تأٌّاؽ يً اهيـبيالح اهيظرفٖج
اهيخبهفج ألضنبى اهضرؽ ّفٕ اهػوٖـج يٌِب اهخـبيل تبهرتب أخذا ّؿػبء (يظػفٓ ؿوٓ أتّ
ضيٖرثٌّ ،رٔ يضيد أشّشٕ ،2010 ،ط ّ ،)4ؿوَٖ فئًّ اهخضّل ٖلظد تَ اهخغٖر ّاالٌخلبل
يً ّغؾ يـًٖ إهٓ ّغؾ آخر ُّذا اهخغٖر أّ اإلٌخلبل ٖلخغٕ ؿبدث أً ٖنًّ اهّغؾ
اهيخضّل إهَٖ أفغل ضبال يً اهّغؾ اهيخضّل ؿٌَ (ٖزً خوف اهـػٖبح ،يٌٖر شوٖيبً

اهضنٖى ،2010 ،ط .)3

ّهلد خـددح اٗراء ضّل خـرٖف ؼبُرث اهخضّل فـرّفِب أضد اهتبضذًٖ" :تأٌِّب اهفرّؽ
اهخٕ خٌخيٕ إهٓ تٌّم خلوٖدٖج خيبرس سيٖؾ األٌضػج اهيظرفٖج ػتلب ألضنبى اهضرٖـج
اإلشاليٖج"(ضشًٖ ضشً ضضبخج ،2001 ،ط  )33نيب ؿرف اهتـع ؼبُرث اهخضّل تأٌِب كٖبى
اهتٌّم تئٌضبء أّ خضّٖل تـع فرّؿِب اهخلوٖدٖج إهٓ فرّؽ إشاليٖج خضح يشيٓ اهٌؼبى
اهيزدّر اهذٔ ٖلدى فَٖ اهتٌم اهخلوٖدٔ خديبح يظرفٖج إشاليٖج إهٓ سبٌة اهخديبح
اهيظرفٖج اهخلوٖدٖج(ؿير زُٖر ضبفؼ ،1996 ،ط .)60
 -2دّافؾ خدّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج هوـيل ّفق أدنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج :شٌضبّل فٖيب ٖوٕ
اهخـرف ؿوٓ أُى اهدّافؾ اهخٕ خؤدٔ إهٓ خضّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج هوـيل ّفق أضنبى اهضرٖـج

اإلشاليٖج (ٖزً خوف اهـػٖبح ،يٌٖر شوٖيبً اهضنٖى ،2010 ،ط ط :)5.4
أ-اهشـٕ ٌدّ خـؼٖى األرتبحُ :ذا اهدافؾ ٌٖػوق يً اهِدف األشبشٕ هوتٌّم اهخلوٖدٖج ُّّ
خضلٖق األرتبش ضٖد أًّ اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ ٖيذل يظدرا خظتب هخضلٖق األرتبش،
ّكد أسرٖح دراشج يٖداٌٖج-دراشج اهضرٖف فِد :اهفرّؽ اإلشاليٖج اهخبتـج هويظبرف

اإلشاليٖج ّيً ٌخبئز ُذٍ اهدراشج :أً  %82يً اهتٌّم نبً يً أُى دّافؾ خضّهِب ُّ
اهيضبفؼج ؿوٓ اهـيالء اهضبهًٖٖ هوتٌم اهذًٖ ٖرغتًّ تخٌّٖؾ يسبالح خـبيالخِى اهيظرفٖج،
ّ %47يً اهتٌّم نبً يً أُى دّافؾ خضّهِب ُّ اهيٌبفشج فٕ سذة ؿيالء سدد ٖفغوًّ
اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليّٕٖ ،رفغًّ اهـيل اهيظرفٕ اهيخبهف ّاهيخيذل تبهرتب%24ّ ،
يً اهتٌّم نبً يً أُى دّافؾ خضّهِب إرخفبؽ يـدالح ؿبئد اإلشخذيبراح اهيظرفٖج
اإلشاليٖج يلبرٌج تيـدالح اهـبئد فٕ اهظٖغ اهيظرفٖج اهخلوٖدٖج.
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ة-االهخزاى تأدنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج :إًّ اهّازؽ اهدٌٖٕ ّاالشخسبتج ألير ا﵀ خـبهٓ ُّ

اهدافؾ اهرئٖشٕ ّراء خضّل اهتٌم اهخلوٖدٔ هوـيل ّفق أضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج ُّذا اهدافؾ
يشخيد يً يتدأ اهخّتج ّاهخّكف ؿً ييبرشج األؿيبل اهيخبهفج هوضرٖـج اإلشاليٖج ّخبظج

اهرتب.
 -3خبرٖخ اهخدّل هوظٖرفج اإلشاليٖج :خـختر اهشّداً األّهٓ ؿرتٖب فٕ خضّٖل ٌؼبيِب
اهيظرفٕ إهٓ اهٌؼبى اإلشاليٕ ،ضٖد ٌضأح خسرتخِب ؿبى 1973ى ّنبً اهدافؾ هذهم أًّ ٌُبم

كػبؿب نتٖرا يً اهيّاػًٌٖ ّخبظج فٕ اهرٖف ّرسبل األؿيبل ٖرفغًّ اهخـبيل يؾ اهتٌّم
اهخلوٖدٖج فنبً التد يً إٖسبد اهتدٖل اإلشاليٕ اهذٔ خيذل فٕ إٌضبء تٌم االدخبر اهشّدإٌ
ؿبى 1975ى ،أيب فٕ يظر فخـختر األّهٓ ؿرتٖب فٕ خلدٖى يظبرفِب اهخلوٖدٖج هيٌخسبح
يخّافلج يؾ أضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج ّذهم تئٌضبء ٌّافذ إشاليٖج يخخظظج فٕ خلدٖى ُذٍ
اهيٌخسبح هـيالئِب ضٖد كبى تٌم يظر فٕ ؿبى 1980ى تئٌضبء أّل فرؽ ٖلدى اهيٌخسبح

اهيظرفٖج اإلشاليٖج أػوق ؿوَٖ إشى فرؽ اهضشًٖ هويـبيالح اإلشاليٖجّ ،هنً خسرتج
اهخضّل فٕ اهيظبرف اإلشاليٖج هى خوق ازدُبر فٕ يظر ألشتبة ؿدٖدث نيب أًّ فخّْ
األزُر تسّاز اهفبئدث اهيظرفٖج نبً هِب األذر فٕ فضل اهفنرث ،أيب اهشـّدٖج فلد خى خلدٖى
اهخديبح اهيبهٖج اإلشاليٖج يً خالل اهتٌّم اهخلوٖدٖج ّفٕ ؿبى 1987ى كبى اهيظرف األُوٕ
اهخسبرٔ تئٌضبء أّل ظٌدّق اشخذيبرٔ يخّافق يؾ أضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖجّ ،كد خى ُٖنوخَ
تٌبءا ؿوٓ ظٖغج اهيراتضج ،ؿلة ذهم كبى اهيظرف تئٌضبء فرؽ إشاليٕ هَ فٕ ؿبى 1990ى
ّكد خنبذرح اهفرّؽ ّ اٌخضرح ضخٓ توغح  263فرؿب ؿبى 2008ىّ ،نبً هٌسبش خسرتج اهتٌم
األُوٕ اهخسبرٔ دافـب هتبكٕ اهتٌّم اهخلوٖدٖج فٕ اهييونج أً خٌضّ ٌضُّب فٕ اهخضّل اهنوٕ أّ
اهسزئٕ هوظٖرفج اإلشاليٖج ،أيب اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدث فنبٌح هِب أّل خسرتج رائدث فٕ
إٌضبء يظرف إشاليٕ يبزال ؿبيال إهٓ ّٖيٌب ُذا ُّّ تٌم دتٕ اإلشاليٕ اهذٔ أشس فٕ

ؿبى  1975ى ،أيب خسرتج اهخضّل فنبٌح يظرف اهضبركج اإلشاليٕ ُّٕ خسرتج اهخضّل
األّهٓ فٕ اإليبراح ،ضٖد خى خضّٖل تٌم اهضبركج اهّػٌٕ فٕ ؿبى 2002ى هٖظتص يظرف
اهضبركج اإلشاليٕ ،أيب فٕ اهنّٖح فٖـختر اهتٌم اهـلبرٔ اهنّٖخٕ أّل تٌم ؿيل ؿوٓ اهخضّل
اهنبيل ّذهم تـد ظدّر
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ
اهلبًٌّ ركى  30هشٌج 2003ى(.أضيد ؿتد اهرضٖى آل يضيّد ،أضيد ظبهص اهيرزّكٕ7ّ 6 ،

انخّتر  ،2015ط ط .)69-67
 .IIاهيداخل اهيخخوفج هوظٖرفج اإلشاليٖج :شٌـرع نل يدخل يً ُذٍ اهيداخل ؿوٓ ضدا

فٖيب ٖوٕ(شـٖد تً شـد اهيرػبً ،2005 ،ط ط :)7-5

 - 1يظبرف ختٖؾ يٌخجبح إشاليٖجٖ :لؾ غيً ُذٍ اهفئج اهنذٖر يً اهتٌّم اهخلوٖدٖج ؿوٓ
اهيشخًّٖٖ اإلكوٖيٕ ّاهدّهٕ اهخٕ تدأح تخػّٖر تـع ظٌبدٖق اإلشخذيبر اإلشاليٖج أّ خلدٖى

ؿيوٖبح خيّٖل إشاليٖج نتٖرث اهضسى ّاهخٕ هسأح فٖيب تـد إهٓ فخص ٌّافذ يخخظظج فٕ
اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ.
 -2يظبرف فخدح ٌّافذ إشاليٖجٌ :ؼرا هغـف يظداكٖج االزدّاسٖج فٕ خلدٖى اهخديبح
اهيظرفٖج اإلشاليٖج سٌتب إهٓ سٌة يؾ اهخديبح اهيظرفٖج اهخلوٖدٖج هسأح تٌّم أخرْ إهٓ

يـبهسج ُذا اهلظّر تبفخخبش ّضداح إشاليٖج فٕ فرّؿِب اهخلوٖدٖج أّ فٕ يلراخِب اهرئٖشٖج
يخخظظج فٕ تٖؾ اهيٌخسبح ّاهخديبح اإلشاليٖج دًّ غٖرُبّ ،هخضلٖق يزٖد يً اهيظداكٖج
كبيح ُذٍ اهتٌّم تخـًٖٖ ُٖئج ركبتج ضرؿٖج هيراكتج شاليج اهخػتٖق ّخّافلَ يؾ أضنبى

اهضرٖـج ّيً األيذوج ؿوٓ ُذٍ اهفئج يً اهيظبرف ٌذنر :يظرف درشدٌر نالٌّّٖرد
تٌشً اهذٔ أشس ّضدث يخخظظج هوظٖرفج اإلشاليٖج 1980ىّ ،يسيّؿج  ANZاألشخراهٖج
اهٌّٖزٖوٌدٖج اهخٕ أٌضأح كشيب خبظب تبهخيّٖل اإلشاليّٕ ،يظرف  Citibankاهذٔ أشس
ّضدث خيّٖل إشاليٖج يخخظظج 1980ى كتل أً ٖفخص فرؿب إشاليٖب ترأس يبل يشخلل فٕ
دّهج اهتضرًٖ فٕ ؿبى 1996ىّ ،اهتٌم اهشـّدٔ اهترٖػبٌٕ اهذٔ أٌضأ إدارث ضتَ يشخلوج
هوظٖرفج اإلشاليٖجّ ،اهتٌم اهشـّدٔ األيرٖنٕ اهذٔ أٌضأ ّضدث يشخلوج هوخيّٖل اإلشاليٕ،
ّتٌم اهنّٖح اهيخضد  UBKاهذٔ أٌضأ ّضدث يخخظظج هإلشخذيبر اإلشاليٕ 1991ىّ ،اهتٌم
اهـرتٕ اهّػٌٕ فٕ اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖجّ ،غٖرُب يً اهتٌّم.

 -3يظبرف كبيح تخدّٖل فرّؽ خلوٖدٖج إهٓ فرّؽ إشاليٖج ّأٌضأح فرّؽ إشاليٖج

جدٖدث :فٕ يلبتل اهيدخوًٖ اهشبتلًٖ ّاهوذاً نبً دافـِيب خسبرٖب تضخب نبٌح ٌُبم تـع
اهتٌّم اهخلوٖدٖج اهخٕ أراد اهلبئيًّ ؿوِٖب أشويج يسيل أؿيبهِب ّنبً يدخل ُذٍ اهفئج يً

اهتٌّم هخضلٖق ُدفِب ُّ اهدخّل فٕ ؿيوٖج خضّل خدرٖسٖج يً خالل إٌضبء إدارث يشخلوج
هوخديبح اهيظرفٖج اإلشاليٖج ٖدٖرُب ختراء ّيخخظظًّ فٕ اهظٖرفج اإلشاليٖج يؾ أخذ
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ُذٍ اإلدارث ؿوٓ ؿبخلِب يِيج ّغؾ اهخػػ اإلشخراخٖسٖج هوـيل يتخدئج تخضّٖل تـع
اهفرّؽ اهخلوٖدٖج إهٓ فرّؽ إشاليٖج نبيوج يؾ إٌضبء فرّؽ إشاليٖج سدٖدث فٕ يّاكؾ يخخبرث
تـٌبٖج هغيبً أنتر كدر يً فرط اهٌسبشّ ،يً أسل يزٖد يً اهغيبً هشاليج اهخػتٖق
ّانخشبة اهيزٖد يً ذلج اهسيِّر كبيح إداراح اهظٖرفج اإلشاليٖج تخضنٖل ُٖئبح يشخلوج
هوركبتج اهضرؿٖج األير اهذٔ نبً هَ آذبر يضيّدث ؿوٓ شرؿج ٌيّ اهـيل اهيظرفٕ
اإلشاليٕ ّكدرخَ ؿوٓ اهخٌبفس اهخسبرٔ يؾ اهـيل اهيظرفٕ اهخلوٖدٔ ّيً األيذوج ؿوٓ ُذٍ
اهفئج يً اهتٌّم ٌسد اهتٌم األُوٕ اهخسبرٔ اهشـّدٔ اهذٔ ٖـختر يً أنتر اهتٌّم اهـبيوج فٕ
يٌػلج اهخوٖز اهـرتٕ ّاهضرق األّشػّ ،تٌم يظر اهذٔ افخخص فرّؿب إشاليٖج ّهنً هٖس
تغرع اهخضّل اهنبيل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج هتبكٕ فرّؿَ ّأؿيبهَ ،نيب تدأح اهـدٖد يً
اهتٌّم فٕ نل يً يبهٖزٖب ّتبنشخبً ّيظر تبألخذ تِذا اهخّسَ ّافخخبش فرّؽ إشاليٖج هِب
نيب أًّ ٌُبم يػبهتج كّٖج تختٌٕ ُذا اهيدخل فٕ دّهج اهنّٖح ّغٖرُب يً اهدّل.
 -4يظبرف ضلح ػرٖلِب إهٓ اهخدّل دفـج ّاددثُ :ذٍ اهفئج يً اهتٌّم رغتح فٕ
اهخضّل إهٓ اهظٖرفج اإلشاليٖج دفـج ّاضدث إٖيبٌب يٌِب تأًّ ُذا اهػرٖق ُّ اهػرٖق

األظّة ّاألشرؽ ّاألنذر سدارث النخشبة ذلج اهـيالء فٕ شاليج اهخػتٖقّ ،هـوَ ييب
شبؿد ُذٍ اهتٌّم ؿوٓ خضلٖق أُدافِب فٕ ُذا اهخظّط ُّ اهظغر اهٌشتٕ هضسيِب اهشّكٕ
ّي ب ظبضة ذهم يً شِّهج ٌشتٖج أٖغب فٕ إؿبدث خأُٖل اهـبيوًٖ تِب هلٖبدث دفج اهـيل فٕ
ضنوَ اهسدٖدّ ،يً األيذوج ؿوٓ ُذٍ اهفئج يً اهتٌّم تٌم اهضبركج اهّػٌٕ فٕ اإليبراح
اهـرتٖج اهيخضدث اهذٔ أخى تبهفـل ؿيوٖج اهخضّل اهيٌضّدثّ ،تٌم اهسزٖرث فٕ اهييونج اهـرتٖج

اهشـّدٖج.

ثبٌٖب :يرادل ّآثبر خدّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج اهٓ تٌّم إشاليٖج.
 .Iيرادل (خػّاح) اهخدّل ٌدّ اهظٖرفج اإلشاليٖج:

ّ - 1غؾ خػج اهخدّلٖ :لّى ختراء فٕ اهظٖرفج اإلشاليٖج تّغؾ خػج اهخضّل ّخلدٖى

اهضوّل اهضرؿٖج هيضنالح خٌفٖذُب ّخخغيً ُذٍ اهخػج ؿبدث اهيّغّؿبح اهخبهٖج(ضشًٖ

ضبيد ضشبً ،2002 ،ط ط :)6-4

خشّٖج ضلّق اهيشبُيًٖ اهٌبخسج ؿً خلبغٕ اهتٌم فّائد ؿوٓ كرّغَ كتل اهخضّل؛خشّٖج اهلرّع اهخٕ يٌضِب اهتٌم هـيالئَ تفّائد ٗسبل يضددث؛22
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

خشّٖج اهّدائؾ ّضشبتبح اهخّفٖر تفبئدث اهلبئيج ؿٌد اهخضّل؛ خدرٖة اهـبيوًٖ فٕ اهتٌم ضٖد أً اهخضّل ٖلخغٕ ّغؾ خػج خدرٖة يضنيج خلدى فلَاهيـبيالح اهضرؿٖج ّأظّل اهظٖرفج اإلشاليٖجّ ،ػتٖـج ّيتبدا ؿيل اهتٌّم اإلشاليٖج،
تػرٖلج يٌبشتج هوـبيوًٖ فٕ اهتٌمّ ،خضرش هِى تدكج خظبئط األّؿٖج اإلدخبرٖجّ ،ظٖغ
اإلشخذيبر ّؿلّد اهخيّٖل اهخٕ ٖشخخديِب اهتٌم اإلشاليٕ تدٖال ؿً كتّل اهّدائؾ ّاشخخدايِب
تـلّد كرع رتّٖجّٖ ،سة أً ٖسيؾ اهلبئيًّ ؿوٓ اهخدرٖة تًٖ اهخخظط اهـويٕ فٕ
اهضرٖـج اإلشاليٖج ّاهخترث اهـيوٖج اهنبفٖج تـيل اهتٌّم اإلشاليٖج ضخٓ ٖغؾ اهضوّل
اهضرؿٖج اهيٌبشتج هيب ّٖاسَ اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ يً يضنالح أّ اهيخدرتًٖ خظّظب

فٕ يرضوج اهخضّل؛
 ّغؾ أّ يراسـج ّخـدٖل اهيـبٖٖر ّاهلّٖد اهيضبشتٖج اهخٕ خخفق يؾ ػتٖـج ٌضبػ اهتٌماإلشاليٕ ّظٖغ االشخذيبر ّؿلّد اهخيّٖل اهضرؿٖج اهيشخخديج فَّٖٖ ،ينً اإلشخفبدث تيب
ّغـخَ ُٖئج اهيضبشتج ّاهيراسـج اهضرؿٖج تبهتضرًٖ فٕ ذهم؛
خنًّٖ ُٖئج فخّْ ّركبتج ضرؿٖج ،خلّى تئؿداد ظٖغ االشخذيبر ّؿلّد اهخيّٖلّ ،اهيـبٌّجفٕ خٌفٖذ خػج اهخضّلّ ،إؿداد ترايز اهخدرٖة ّاإلضراف ؿوٓ خٌفٖذُب.
 - 2خػّاح اهـيل :خخـوق اهيرضوج األّهٓ تأشس خضّٖل اهٌؼبى ٌفشَ ّاهخٕ خخيذل فٕ األيّر

اهلبٌٌّٖج ّاهيؤششٖج يً نبدر ٌّؼبى ّيضبشتٕ ّأخرْ تخػّاح فٌٖج إسرائٖج ٖينً

خّغٖضِب فٖيب ٖوٕ (ظبدر راضد اهضيرٔ ،2008 ،ط ط :)230.229
أ-اإلجراءاح اإلدارٖج اهالزيج هوخدّل:

 اإلسراءاح اهلبٌٌّٖج ( كراراح اهِٖئج اهـيّيٖج هوتٌم ّاهيّافلبح األخرْ اهالزيج هوخضّٖل
يً اهسِبح ذاح اهـالكج)؛

 إٖسبد نبدر إدارٔ يؤُل هيزاّهج اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ األير اهذٔ كد ٖخػوة إسراء
خغٖٖراح فٕ االدارث ،إؿبدث خدرٖة اهسِبز اهفٌٕ؛
 خغٖٖر شٖبشبح اهتٌم يً ضٖد اهٌؼرث إهٓ يظبدر أيّاهَ ّػرق اشخخدايِب إغبفج إهٓ
اهتضد ؿً أشبهٖة إشخذيبرٖج سدٖدث خخخوف ؿٌِب فٕ اهتٌّم اهرتّٖج ،إًّ ُذٍ
اإلسراءاح خشخدؿٕ أً ٖضدد اهخضّل تضنل خدرٖسٕ ٖخى فٕ يرضوج اٌخلبهٖج كد خأخذ
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ؿبى أّ أنذر ّذهم هخخى ؿيوٖج اهخضّل دًّ ضدّد خول فٕ أؿيبل اهتٌم أّ ضدّد
خشبئر نتٖرث خظتص ؿتئب ؿوٓ اهتٌم تـد اهخضّل.
ة -اإلجراءاح اهفٌٖج اهالزيج هوخدّل:

إٖسبد ٌؼبى يضبشتٕ سدٖد ٖخـوق تبهّدائؾ ّػرق يـبيوخِب ،اهلرّع اهيراتضج ،اهيضبرنجّاهيغبرتج ،اهلرّع اهضشٌج ،ضشبة األرتبش أّ اهخشبئر ّتٌّد اهيٖزاٌٖج اهيخخوفج؛

اهخّكف ؿً كتّل ّدائؾ ؿوٓ أشس رتّٖج ّاهخّكف ؿً إؿػبء كرّع تفبئدث ّخظفٖجاهلرّع اهلبئيج تأشرؽ ّكح يينً ّخضّٖل ػّٖل األسل يٌِب إهٓ كرّع يراتضج أّ
يضبرنج؛
اهخخوط يً اهشٌداح اهخٕ خضيل فبئدث إغبفج إهٓ أشِى اهضرنبح اهخٕ خخفق أؿيبهِب يؾاهضرٖـج اإلشاليٖج؛
-يّائيج رأس اهيبل ّ اإلضخٖبػٖبح تيب ٖخالءى ّػتٖـج اهتٌّم اإلشاليٖج ّاهـيل ؿوٓ خّشٖؾ

كبؿدث اهيشبُيًٖ ترفؾ رأس اهيبل؛

خظفٖج نل اهيخظظبح اهيخـولج تبهلرّع اهرتّٖج ّخنًّٖ يخظط ّاضد سدٖد هيلبتوجيخبػر االشخذيبر؛
خنًّٖ يخظط هيلبتوج يخبػر خلوة أشـبر اهظرف ؿٌد إؿبدث خلّٖى اهيّسّداحاألسٌتٖج؛
خظفٖج أؿيبل تٖؾ ّضراء اهـيالح األسٌتٖج تبٗسل ّذهم خالل اهفخرث االٌخلبهٖج هوخضّل؛خِٖئج ٌؼبى ضبشة إهنخرٌّٕ سٖد الشخٖـبة أؿيبل اهيظرف خبظج اضخشبة أرتبش اهّدائؾّأرتبش اهيغبرتبح اهيضبرنبح ّ اهيراتضبح.
 .IIآثبر خدّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج إهٓ تٌّم إشاليٖجٖ :خرخة ؿً خضّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج إهٓ

تٌّم إشاليٖج اهـدٖد يً اهيزاٖب اإلٖسبتٖج ٌذنر يٌِب يبٖوٕ:

-إٌـبص اهضرنج اهفنرٖج فٕ يسبل االكخظبد اإلشاليٕ ّفلَ اهيـبيالح ّدّر اهِٖئبح

اهضرؿٖج ،نيب ٖشبُى اهخضّل فٕ اتخنبر اهـدٖد يً اهيٌخسبح اهخٕ هى خنً يػتلج يً كتل
اهيظبرف اإلشاليٖج؛

22
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

خـزٖز رّش اهيٌبفشج تًٖ اهيظبرف اإلشاليٖج اهذٔ ٌٖـنس إٖسبتب ؿوٓ خخفٖع خنبهٖفاهخيّٖل ّنذا فخص كٌّاح ادخبرٖج ألظضبة اهفّائع اهيبهٖج ّإهغبء االضخنبر اهذٔ يبرشخَ
اهيظبرف اإلشاليٖج؛
خضدٖد ٌؼى اهـيل ّخػّٖر األداء فٕ اهيظبرف اإلشاليٖج ٌفشِبّ ،خخفٖع اهخنبهٖفّاهتٖؾ تأشـبر يٌبفشجّ ،اتخنبر يٌخسبح يظرفج سدٖدث ضفبؼب ؿوٓ ؿيالئِب اهذًٖ خشرة
سزء يٌِى تبهفـل هوتٌّم اهخلوٖدٖج اهخٕ خلدى اهيٌخسبح اهيظرفٖج اإلشاليٖج؛
-رفؾ درسج اهّؿٕ تأُيٖج اهظٖرفج اإلشاليٖج هدْ اهـبيوًٖ ّاهـيالء ّؿوٓ يشخّْ

اهيسخيؾ ننلّ ،دّر اهتٌّم اهخلوٖدٖج فٕ إؿداد ّخِٖئج ّخدرٖة اهنّادر اهتضرٖجّ ،اإلؿالً
ّاهخشّٖق هيٌخسبخِبّ ،نذا ؿلد اهيؤخيراح ّاهٌدّاح اهيخـولج تئٌسبزاح اهظٖرفج اإلشاليٖج
ّخػّٖرُب؛
اإلكتبل اهنتٖر هألفراد يً يخخوف اهضرائص فٕ اهيسخيـبح اإلشاليٖج ؿوٓ اهفرّؽّاهّضداح ّاهيٌخسبح اإلشاليٖج اهخٕ خلديِب اهتٌّم اهخلوٖدٖج نتدٖل هويـبيالح اهرتّٖج ،ضٖد
إًّ اإلكتبل اهيخزاٖد ؿوٓ اهيٌخسبح اهيظرفٖج اإلشاليٖج شٖؤدٔ ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل إهٓ
خّشٖؾ اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ ؿوٓ ضشبة اهخلوٖدّٔ ،خنًّٖ نٖبٌبح يظرفٖج إشاليٖج
ؿيالكج خلدى يٌخسبح يخّافلج ّأضنبى اهضرٖـج؛
-هفح اٌختبٍ اهشوػبح اهٌلدٖج إهٓ غرّرث اهخسبّة يؾ ػوتبح اهتٌّم اهخلوٖدٖج فٕ إدخبل

اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ ضٖد شبرؿح اهـدٖد يً اهدّل يذل اهنّٖح ّاإليبراح ّاهتضرًٖ
ّاهٖيً ّهتٌبً ّخرنٖب إهٓ إظدار كّاًٌٖ يٌؼيج هـيل اهتٌّم اهخلوٖدٖج ّاإلشاليٖج ،تبالغبفج
إهٓ خضسٖؾ اهتٌّم اهخلوٖدٖج ؿوٓ إدخبل اهظٖرفج اإلشاليٖج يذويب ؿيوح "يؤششج اهٌلد
اهـرتٕ اهشـّدٔ" اهخٕ أٌضبح ّضدث هوخدرٖة اهيظرفٕ اإلشاليٕ تبهيـِد اهيظرفٕ ّخٌؼٖى
ٌدّاح ضّل اهظٖرفج اإلشاليٖج ّخدرٖة اهـبيوًٖ فٕ اهركبتج ؿوٓ أشس ؿيل اهيظبرف
اإلشاليٖج نيب أً ٌسبش اهـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ فٕ اهتٌّم اهخلوٖدٖج شبُى فٕ اهخرخٖط
إلٌضبء يظبرف إشاليٖج؛
اؿخراف اهتٌّم اهخلوٖدٖج تٌسبش اهٌؼبى اهيظرفٕ اإلشاليٕ تدهٖل خزاٖد إكتبهِب ؿوٓ فخصفرّؽ إشاليٖج يخخظظج أّ خلدٖى يٌخسبح يظرفٖج إشاليٖج ّإهغبء اهلبؿدث اهرأشيبهٖج

اهلبئوج أٌَ ال اكخظبد تدًّ تٌّم ّال تٌّم تدًّ شـر فبئدث؛
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إًّ خّسَ اهـدٖد يً اهتٌّم اهخلوٖدٖج ٌضّ فخص فرّؽ إشاليٖج يً ضأٌَ أً ٖشبُى فٕ خّؼٖفيب خيونَ يً خنٌّه ّسٖب يخػّرثّ ،خترث ّنفبءث ؿبهٖج هخػّٖر اهخديبح اهيظرفٖج
اإلشاليٖج؛
اٌخضبر ؼبُرث اهخضّل إهٓ اهظٖرفج اإلشاليٖج فٕ اهدّل اهغرتٖج ّيذبل ذهم اهّالٖبحاهيخضدث األيرٖنٖج اهخٕ أٌضأح فرؽ هوخيّٖل اإلشاليٕ اهيـرّف تئشى University Islamic

 ُّّ Financialأّل فرؽ خبتؾ هتٌم ٖ University Bankـيل ّفلب هوضرٖـج اإلشاليٖجٖ ،لدى
خيّٖال تدٖال هولرّع اهـلبرٖج يسبزا إشاليٖب تيب ٖـبدل ( )80يوًّٖ دّالر هـلبراح شنٌٖج

ّخسبرٖج فٕ (ّ )15الٖج أيرٖنٖجّ ،ؿلّد اهيراتضج ّاإلسبرث ،نيب ٖشخذير فٕ اهخيّٖالح
اهشنٌٖج اهيرخنزث ؿوٓ ؿلّد اهيراتضجّٖ ،لدى اهفرؽ أٖغب هوِٖئج اهفٖدراهٖج هخأيًٖ ّدائؾ
اهتٌّم اهخبتـج هوضنّيج األيرٖنٖج يٌخسبح ّدائؾ يؤيٌج إشاليٖج (يـبرفٕ فرٖدث ،2016 ،ط
ط .)93.92
ثبهثب :خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ ٌدّ اهظٖرفج اإلشاليٖج
ٌ .Iتذث ؿً اهتٌم األُوٕ اهيخدد اهنّٖخٕ (اهتٌم تـد إٌِبء ؿيوٖج اهخدّل):

ٌ -1تذث ؿً اهتٌم األُوٕ اهيخدد اهنّٖخٕ :إًّ اهتٌم األُوٕ اهيخضد (تٌم اهنّٖح ّاهضرق

األّشػ ص .ى .م شبتلب) ُّ ضرنج يشبُيج ؿبيج خأششح فٕ دّهج اهنّٖح ؿبى 1971ى

ُّّ يدرر فٕ شّق اهنّٖح هألّراق اهيبهٖج ّخخيذل أغراع اهتٌم األشبشٖج فٕ اهلٖبى
ت بألؿيبل اهيظرفٖج ّفق أضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج ّٖخغؾ هوخـوٖيبح اهخٌؼٖيٖج اهظبدرث
ؿً تٌم اهنّٖح اهيرنزّٔ ،تـد ضظّل اهتٌم ؿوٓ يّافلج تٌم اهنّٖح اهيرنزٔ ّنذهم
يّافلج اهيشبُيًٖ ّاهسِبح اهركبتٖج األخرْ ؿوٓ خضّٖوَ إهٓ تٌم إشاليٕ ٖـيل ّفلب
ألضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖجّ ،افلح اهسيـٖج اهـيّيٖج غٖر اهـبدٖج هوتٌم اهيٌـلدث تخبرٖخ 28

يبرس  2010ؿوٓ اهخـدٖالح ؿوٓ اهٌؼبى األشبشٕ هوتٌم ّذهم هخضّٖل ٌضبػَ إهٓ تٌم
إشاليٕ ٖـيل ّفلب ألضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج ّخغٖٖر إشى اهتٌم هٖظتص اهتٌم األُوٕ اهيخضد

ص .ى .مٌ .خٖسج هذهم كبى اهتٌم تخضّٖل يٌخسبخَ اهيظرفٖج اهخلوٖدٖج إهٓ يٌخسبح يظرفٖج
إشاليٖج تـد اهخفبّع ّ االخفبق يؾ ؿيالئَّ ،هلد تدأ اهتٌم ٌضبػَ اهفـوٕ نتٌم إشاليٕ
اؿختبرا يً  1أفرٖل ّ ، 2010يٌذ ذهم اهخبرٖخ ٖخى اهلٖبى تنبفج أٌضػج اهتٌم ّفلب ألضنبى
اهضرٖـج اإلشاليٖج اهشيضبء ضٖد ّافلح ُٖئج اهفخ ّْ ّاهركبتج اهضرؿٖج فٕ اهتٌم ؿوٓ ذهم،
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

ّ ٖينً خوخٖط أُى اهيراضل اهخٕ ير تِب اهتٌم تـد اهخضّل فٖيبٖوٕ(اهيّكؾ اهرشيٕ هوتٌم
األُوٕ اهيخضد ص.ى.م.ؽ- :)14:00 ،2015-12-01 ،www.ahliunited.com.kw ،خـختر
شٌج 2008ى ٌلػج خبرٖخٖج ُبيج فٕ يشٖرث اهتٌم تـد خضّل اهتٌم إهٓ يظرف إشاليٕ،
ّفٕ شٌج 2010ى كدى
اهتٌم سيٖؾ خديبخَ ّيٌخسبخَ ّفلب هيتبدا اهضرٖـج اإلشاليٖج خضح اشى اهتٌم األُوٕ
اهيخضد-اهنّٖح؛
ّ-فٕ دٖشيتر  2011ى رفـح ّنبهج اهخلٖٖى االئخيبٌٕ اهـبهيٖج يّدٖز " "Moody’sخظٌٖف

اهتٌم األُوٕ اهيخضد-اهنّٖح هويرضوج اهلبديج اشخٌبدا إهٓ يخبٌج اهيرنز اهيبهٕ هوتٌم اهذٔ
ٖينٌَ يً اهخغوة ؿوٓ نبفج اهخضدٖبح اهيشخلتوٖج ّخّفٖر أظّل ذاح سّدث ؿبهٖج ،أيب فٕ
سّاً 2012ى ػرش اهتٌم األُوٕ اهيخضد-اهنّٖح خديج خيّٖل اهشٖبراح اهيخّافلج يؾ أضنبى
اهضرٖـج اإلشاليٖج ّذهم فٕ يـرع ٖغى يسيّؿج نتٖرث يً يّدٖالح اهشٖبراح فٕ
اهنّٖح ؿوٓ يشبضج  2500يخر يرتؾ ،أيب فٕ شتخيتر 2012ى ذتخح ّنبهج فٖخص هوخظٌٖف
االئخيبٌٕ اهدّهٖج " "Fitch Ratingsخظٌٖف اهتٌم األُوٕ اهيخضد-اهنّٖح يؾ ٌؼرث يشخلتوٖج
يشخلرث ٌؼرا هلدرخَ ؿوٓ اهّفبء تبهخزايبخَ ػّٖوج األسل ،تبإلغبفج إهٓ يالءث يرنزٍ اهيبهٕ
اهذٔ ٖرخنز ؿوٓ ٌيّ أرتبضَ اهخضغٖوٖج ّيؤضراخَ اهيبهٖج خالل ؿبى 2011ى ّاهٌظف األّل
يً ؿبى 2012ى ييب اٌـنس إٖسبتب ؿوٓ ٌيّ أرتبضَ اهيبهٖج اهظبفٖج تضنل يوضّؼ.
 .IIؿرع اهٌشة ّاهيؤضراح اهيبهٖج هتٌم األُوٕ كتل ّتـد اهخدّل يً شٌج 2007ى إهٓ
شٌج 2014ى

العدد العشرون -ديسمبر 6102

80

أ .ظترٌٖج تّػتج /أ .د ضدث راٖس

اهجدّل ركى( :)01ؿرع اهٌشة ّاهيؤضراح اهيبهٖج هتٌم األُوٕ كتل ّتـد اهخدّل يً

شٌج 2007ى إهٓ شٌج 2014ى
2007

2008

2009

2010

2011

2013

2012

اهيّجّداح

2014
أهف دٌٖبر نّٖخٕ

(األظّل )

يّجّداح شبئوج

727.464

533.456

528.079

710.387

877.194

745.322

842.261

855.906

خيّٖالح -كرّع

1.251.476

1.472.932

1.561.104

1.609.986

1.617.722

1.728.082

2.140.922

2.480.431

إشخثيبراح

181.532

136.852

92.363

59.027

58.086

90.628

112.837

193.628

يّجّداح ثبتخج

35.503

49.772

46.176

48.062

42.662

38.914

39.214

38.973

يّجّداح إخرْ

42.574

44.006

32.811

26.875

32.175

29.976

29.742

27.990

يجيّؽ اهيّجّداح

2.238549

2.237.018

2.260.533

2.454.337

2.627.839

2.632.922

3.164.976

3.596.928
أهف دٌٖبر نّٖخٕ

اهيػوّتبح
(اهخظّى )

يجيّؽ اهّدائؾ

1.888.408

يػوّتبح أخرْ

1.915.782

1.988.032

2.147.242

2.312.084

2.296.911

2.793.414

3.210.494

46.877

49.344

35.165

41.800

40.724

40.630

48.407

47.114

دلّق اهيونٖج

269.884

243.066

213.159

245.679

262.190

282.809

309.792

326.868

يجيّؽ اهيػوّتبح

2.238.549

2.237.018

2.260.533

2.454.337

2.632.922

3.164.976

3.596.928

إجيبهٕ اإلٖراداح

92.662

105.944

85.048

77.394

86.359

98.713

101.175

ّدلّق اهيونٖج

2.627.839
77.642

اهيظدر :يً إؿداد اهتبضذخبً تبالؿخيبد ؿوٓ اهتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج هوتٌم.

خضٖر تٖبٌبح اهسدّل ركى ( )01اهذٔ ّٖغص أُى اهتٖبٌبح اهيبهٖج هوتٌم األُوٕ اهيخضد

كتل ّتـد ؿيوٖج اهخضّل يً شٌج 2007ى إهٓ شٌج 2014ى إهٓ اٌخفبع فٕ يسيّؽ أظّل
اهتٌم ضٖد شسوح ٌشتج االٌخفبع تــ %0,1فٕ  2008يلبرٌج تـبى  2007نيب اٌخفع
ضسى االشخذيبراح تـ ــ %25فٕ  2008يلبرٌج تـ  2007خالل ُذٍ اهفخرث نشة اهتٌم
اهـيالء ضٖد ارخفـح اهّدائؾ تيـدل  %1,4يلبرٌج تـبى 2007ى نيب أًّ ظبفٕ األرتبش اهخٕ

ضللِب اهتٌم اٌخفغح تٌشتج  %3فٕ ؿبى 2008ى يلبرٌج تـبى 2007ى ،نيب خضٖر أٖغب تٖبٌبح
اهسدّل إهٓ ارخفبؽ فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد شسوح زٖبدث تٌشتج  %1فٕ  2009يلبرٌج
تـ ّ 2008اٌخفع ضسى االشخذيبراح تــ %32فٕ  2009يلبرٌج تـبى 2008ى خالل ُذٍ
اهفخرث نشة اهتٌم اهـيالء ضٖد ٌيح اهّدائؾ تيـدل  %4يلبرٌج تـ 2008ى ّهلد اٌـنس
نل ذهم ؿوٓ ظبفٕ األرتبش اهخٕ ضللِب اهتٌم ضٖد اٌخفغح تٌشتج  %82فٕ  2009يلبرٌج
تـ .2008
خضٖر تٖبٌب ح اهسدّل إهٓ ارخفبؽ فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد شسوح زٖبدث تٌشتج
 %8فٕ  2010يلبرٌج ّ 2009اٌخفع ضسى االشخذيبراح تــ %36فٕ  2010يلبرٌج تـ

 ،2009خالل ُذٍ اهفخرث ارخفـح اهّدائؾ تيـدل  %8فٕ  2010يلبرٌج تـ ّ 2009هلد
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ
اٌـنس نل ذهم ؿوٓ ظبفٕ األرتبش اهخٕ ضللِب اهتٌم ضٖد ارخفـح تٌشتج  %141فٕ 2010

يلبرٌج تـبى ّ 2009خضٖر أٖغب تٖبٌبح اهسدّل إهٓ ارخفبؽ فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد
شسوح زٖبدث تٌشتج  %7فٕ  2011يلبرٌج تـ ّ 2010اٌخفع ضسى االشخذيبراح تــ%1,6

فٕ  2011يلبرٌج تـبى ّ 2010خالل ُذٍ اهفخرث أٖغب نشة اهتٌم اهـيالء ضٖد ارخفـح
اهّدائؾ تيـدل  %8فٕ  2011يلبرٌج تـبى  2010أيب تبهٌشتج هظبفٕ األرتبش اهخٕ ضللِب اهتٌم
فلد ارخفـح تٌشتج  %11فٕ  2011يلبرٌج  2010نيب خضٖر أٖغب تٖبٌبح اهسدّل إهٓ ارخفبؽ
فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد شسوح زٖبدث تٌشتج  %0,1فٕ  2012يلبرٌج تـ  2011نيب

ارخفؾ أٖغب ضسى االشخذيبراح تــ %56فٕ  2012يلبرٌج تـ  ،2011خالل ُذٍ اهفخرث
خشر اهتٌم اهـيالء ضٖد اٌخفغح اهّدائؾ تيـدل  %0,6فٕ  2012يلبرٌج تـ ّ 2011هلد
اٌـنس نل ذهم ؿوٓ ظبفٕ األرتبش اهخٕ ضللِب اهتٌم ضٖد ارخفؾ تٌشتج  %49فٕ 2012

يلبرٌج تـ  ،2011نيب خضٖر تٖبٌبح اهسدّل إهٓ ارخفبؽ فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد
شسوح زٖبدث تٌشتج  %20فٕ  2013يلبرٌج تـ ّ 2012ارخفؾ ضسى االشخذيبراح تــ%24

فٕ  2013يلبرٌج تـ  2012خالل ُذٍ اهفخرث ارخفـح اهّدائؾ تيـدل  %22فٕ  2013يلبرٌج
تـ ّ 2012هلد اٌـنس نل ذهم ؿوٓ ظبفٕ األرتبش اهخٕ
ضللِب اهتٌم ضٖد ارخفـح تٌشتج  %13فٕ  2013يلبرٌج تـ  ،2014نيب خضٖر أٖغب تٖبٌبح
اهسدّل إهٓ ارخفبؽ فٕ يسيّؽ أظّل اهتٌم ضٖد شسوح زٖبدث تٌشتج  %14فٕ 2014

يلبرٌج تـ ّ 2013ارخفؾ ضسى االشخذيبراح تــ %71فٕ  2014يلبرٌج تـبى  2013خالل
ُذٍ اهفخرث أٖغب
ارخفـح اهّدائؾ تيـدل  %15فٕ  2014يلبرٌج تـبى ّ 2013هلد اٌـنس نل ذهم ؿوٓ ظبفٕ
األرتبش اهخٕ ضللِب اهتٌم ضٖد ارخفـح تٌشتج  %8فٕ  2014يلبرٌج تـ .2013
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اهضنل ركى ( :)01خػّر يّجّداح تٌم االُوٕ اهيخدد كتل ّتـد ؿيوٖج اهخدّل يً شٌج
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

ٌالضؼ يً خالل اهسدّل ركى (ّ )01اهخيذٖل اهتٖبٌٕ ألُى اهتٖبٌبح اهيبهٖج هتٌم األُوٕ اهيخضد
كتل ّتـد ؿيوٖج اهخضّل يً 2007ى إهٓ 2014ى ،أًّ إسيبهٕ اهيّسّداح أخذ يٌضٌٓ يخذتذتب
كتل ؿيوٖج اهخضّل(يً 2007ى إهٓ 2009ى)فٕ ضًٖ أًّ إسيبهٕ اهيّسّداح تـد اهخضّل(يً
2010ى إهٓ 2014ى)أخذ يٌضٌٓ خظبؿدٖب ضٖد توغح ٌشتج ارخفبؽ إسيبهٕ اهيّسّداح %1

كتل اهخضّل ّنبً االرخفبؽ ٌخٖسج إلرخفبؽ إسيبهٕ اهيّسّداح تًٖ شٌخٕ 2007ى ّ2009ى،
فٕ ضًٖ توغح ٌشتج االرخفبؽ تـد اهخضّل ّ %46نبً اإلرخفبؽ ٌخٖسج الرخفبؽ إسيبهٕ
اهيّسّداح تًٖ شٌخٕ 2010ى ّ 2014ى ٌ ُّّ ،فس اإلخسبٍ اهخظبؿدٔ هنل يً اهيّسّداح
اهذبتخج ّاهخيّٖالح ّاهلرّع اهخٕ كديِب اهتٌم كتل ؿيوٖج اهخضّل فلد توغح ٌشتج إرخفبؽ نل

يٌِيب ؿوٓ اهخّاهٕ ّ ،%25ّ %30هلد اشخير إرخفبؽ ٌشتج اهخيّٖالح اهخٕ كديِب اهتٌم تـد
ؿيوٖج اهخضّل ضٖد توغح ٌشتج اإلرخفبؽ  ،%54فٕ ضًٖ اٌخفغح اهيّسّداح اهذبتخج تٌشتج
ّ ،%19كد اٌخفغح ٌشتج نل يً اهيّسّداح اهشبئوج ّاالشخذيبراح كتل ؿيوٖج اهخضّل ،فلد
ضددح ٌشتج اٌخفبع اهيّسّداح اهشبئوج تـ  ،%27فٕ ضًٖ توغح ٌشتج إٌخفبع
اإلشخذيبراح  ،%49نيب ارخفـح نل يً اإلشخذيبراح ّاهيّسّداح تـد ؿيوٖج اهخضّل (يً
2010ى إهٓ 2014ى) فلد ارخفـح اإلشخذيبراح تٌشتج  %22.8فٕ ضًٖ إرخفـح اهيّسّداح
اهشبئوج تٌشتج  ،%20أيب تبهٌشتج هسبٌة اهخظّى فلد اخسَ خظبؿدٖب (يً 2010ى إهٓ 2014ى)
تـد أً نبً يخغٖرا تًٖ اإلرخفبؽ ّاإلٌخفبع كتل ؿيوٖج اهخضّل ضٖد توغح ٌشتج إرخفبؽ

يسيّؽ اهّدائؾ كتل اهخضّل ّ %5نبً اإلرخفبؽ ٌخٖسج الرخفبؽ يسيّؽ اهّدائؾ تًٖ شٌخٕ
2007ى ّ2009ىّ ،توغح ٌشتج اإلرخفبؽ تـد اهخضّل  ،%49أيب ضلّق اهيونٖج فلد اٌخفغح

تٌشتج  %21كتل اهخضّلّ ،كد ارخفـح تـد اهخضّل ّضددح ٌشتج اإلرخفبؽ تـ  ،%33أيب
تبهٌشتج إلسيبهٕ اإلٖراداح كتل اهخضّل فلد إٌخفغح تٌشتج  ،%8فٕ ضًٖ أٌِّب ارخفـح تـد
اهخضّل تٌشتج ّ %31تبهيلبتل نبً إخسبٍ اهدخل يخغٖرا أٖغب تًٖ اإلرخفبؽ ّ اإلٌخفبع كتل
ؿيوٖج اهخضّل ،ضٖد توغح ٌشتج اٌخفبغَ  ،%83تٌٖيب ارخفؾ اهدخل تـد اهخضّل فلدرح ٌشتج
اإلرخفبؽ تـ .%31
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جدّل ركى ( :)02أُى اهيؤضراح ّاهٌشة اهيبهٖج هتٌم األُوٕ اهيخدد كتل ّتـد اهخدّل
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ

 .IIIخدوٖل اهٌشة ّاهيؤضراح اهيبهٖج هوتٌم األُوٕ اهيخدد كتل ّتـد إخيبى ؿيوٖج اهخدّل:

أ-اهـبئد ؿوٓ األظّل ( )ROAكتل إخيبى ؿيوٖج اهخدّل :اهـبئد ؿوٓ األظّل شٌج 2007ى

كدر تـ  %2,48ضٖد اٌخفع خالل اهشٌج اهيّاهٖج إهٓ  %2,39ضٖد نبً شتة ُذا
االٌخفبع ُّ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اهخضنى ّيراكتج اهخنبهٖف ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع يؤضر

ُبيص اهرتص
يً  %59,87خالل شٌج 2007ى إهٓ  %50,52فٕ شٌج 2008ىّ ،هلد اٌخفع اهـبئد ؿوٓ
األظّل يً  %2,39خالل شٌج 2008ى هٖظل إهٓ  %0,42فٕ شٌج 2009ى ضٖد نبً شتة
ُذا االٌخفبع ُّ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اشخخداى أظّهَ ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع يٌفـج
األظّل يً  %4,73فٕ شٌج 2008ى هٖظل إهٓ  %3,76فٕ شٌج 2009ى نيب ٖرسؾ أٖغب
شتة ُذا االٌخفبع إهٓ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اهخضنى فٕ اهخنبهٖف ّيراكتخِب ُّذا يب ٖـنس
االٌخفبع يؤضر ُبيص اهرتص يً  %50,52خالل شٌج 2008ى هٖظل إهٓ  %11,22فٕ شٌج

2009ى ُّذا إً دل ؿوٓ ضٕء فئٌيب ٖدل ؿوٓ أًّ اهتٌم فلد كدرخَ ؿوٓ اهخضنى فٕ اهخنبهٖف
ّيراكتخِب خ الل ُذٍ اهفخرث اهخٕ ٖير تِب ُّٕ اإلؿداد هوخضّل ّيب خخػوتَ يً ٌفلبح يخٌّؿج
خبظج خوم اهيخـولج تخدرٖة اهيّؼفًٖ ّخسدٖد األٌؼيج اٗهٖج تيب ٖخٌبشة يؾ اهّغؾ اهسدٖد
تـد اهخضّل ،أيب يً شٌج 2009ى إهٓ شٌج 2010ى خالل ُذٍ اهفخرث ارخفؾ اهـبئد ؿوٓ
األظّل يً  %0,42خالل شٌج 2009ى هٖظل إهٓ  %0,93فٕ شٌج 2010ى ٖرسؾ شتة ُذا
االرخفبؽ إهٓ نفبءث اهتٌم فٕ اهخضنى فٕ اهخنبهٖف ّيراكتخِب خالل ُذٍ اهفخرث ُّذا يب ٖـنس
ارخفبؽ ُبيص اهرتص يً  %11,22فٕ شٌج 2009ى هٖظل إهٓ  %29,68فٕ شٌج 2010ى.

ة-اهـبئد ؿوٓ دلّق اهيونٖج ( )ROEكتل إخيبى ؿيوٖج اهخدّل :اهـبئد ؿوٓ ضلّق اهيونٖج
فٕ شٌج 2007ى كدر تـ  %20,55ارخفؾ خالل اهشٌج اهيّاهٖج هٖظل إهٓ ٖ ،%22,02رسؾ
شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ كدرث اهيضووًٖ ّاهيشبُيًٖ ؿوٓ اهخـرف ؿوٓ يشخّْ اهخػر اهذٔ
ٖخػوتَ ذهم اهيشخّْ يً اهـبئد أّ األداء ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ يؤضر اهرافـج اهيبهٖج يً

 %8,29فٕ شٌج 2007ى هخظل اهٓ  %9,20فٕ شٌج 2008ى ،نيب اٌخفع اهـبئد ؿوٓ ضلّق
اهيونٖج يً  %22,02خالل شٌج 2008ى هٖظل إهٓ  %4,47فٕ شٌج 2009ى ّٖرسؾ شتة ُذا

االٌخفبع إهٓ ؿدى نفبءث إدارث اهتٌم فٕ اشخغالل األظّل ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع اهـبئد
ؿوٓ األظّل يً  %2,39فٕ شٌج 2008ى هٖظل إهٓ  %0,42فٕ شٌج 2009ى ،أيب يً شٌج
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2009ى إهٓ شٌج 2010ى فلد ارخفؾ اهـبئد ؿوٓ ضلّق اهيونٖج يً  %4,47خالل شٌج 2009ى
هٖظل إهٓ  %9,35فٕ شٌج 2010ى ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ نفبءث إدارث اهتٌم فٕ
اشخغالل األظّل ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهـبئد ؿوٓ األظّل يً  %0,42خالل شٌج 2009ى

هٖظل إهٓ  %0,93فٕ شٌج 2010ى.
ج--اهـبئد ؿوٓ األظّل ( )ROAتـد إخيبى ؿيوٖج اهخدّل يً شٌج 2010ى إهٓ شٌج
2014ى :ارخفؾ اهـبئد ؿوٓ األظّل هٖظل إهٓ  %0,97فٕ شٌج 2011ى يلبرٌج تـ %0,93

خالل شٌج 2010ى ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ نفبءث اهتٌم فٕ اهخضنى فٕ اهخنبهٖف
ّيراكتخِب خالل ُذٍ اهفخرث ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ ُبيص اهرتص يً  %29,68خالل شٌج
2010ى هٖظل إهٓ  %71,42فٕ شٌج 2011ىّ ،هلد اشخير اهـبئد ؿوٓ األظّل فٕ االرخفبؽ
ضٖد توغ  %1,44فٕ شٌج 2012ى يلبرٌج تـ  %0,97فٕ شٌج 2011ى ّٖرسؾ شتة ُذا
االرخفبؽ إهٓ نفبءث اهتٌم فٕ اشخخداى اظّهَ ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ يٌفـج األظّل يً

 %2,95فٕ شٌج 2011ى إهٓ  %3,28فٕ شٌج 2012ى ،فٕ ضًٖ اٌخفع اهـبئد ؿوٓ األظّل
هٖظل إهٓ  %1,35فٕ شٌج 2013ى يلبرٌج ةـ  %1,44فٕ شٌج 2012ى ّٖرسؾ شتة ُذا
االٌخفبع إهٓ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اشخخداى أظّهَ ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع يٌفـج األظّل
يً  %3,28فٕ شٌج 2012ى إهٓ  %3,12فٕ شٌج 2013ى ،نيب ٖرسؾ أٖغب شتة ُذا

االٌخفبع إهٓ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اهخضنى فٕ اهخنبهٖف ّيراكتخِب ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع
ُبيص اهرتص يً  %44فٕ شٌج 2012ى هٖظل إهٓ  %43,47خالل شٌج 2013ىّ ،هلد اشخير
اهـبئد ؿوٓ األظّل فٕ االٌخفبع هٖظل إهٓ  %1,29فٕ شٌج 2014ى ّٖرسؾ شتة ُذا
االٌخفبع إهٓ ؿدى نفبءث اهتٌم فٕ اشخخداى أظّهَ ُّذا يب ٖـنس اٌخفبع يٌفـج األظّل
يً  %3,12فٕ شٌج 2013ى هٖظل إهٓ  %2,81فٕ شٌج 2014ى.

د -اهـبئد ؿوٓ دلّق اهيونٖج ( )ROEتـد إخيبى ؿيوٖج اهخدّل يً شٌج 2010ى إهٓ شٌج

2014ى :يتبضرث تـد اهخضّل اشخير اهـبئد ؿوٓ ضلّق اهيونٖج فٕ االرخفبؽ هٖظل إهٓ

 %9,71فٕ شٌج 2011ى يلبرٌج تـ  %9,35فٕ شٌج 2011ى ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ
أًّ اهيضووًٖ ّاهيشبُيًٖ خينٌّا يً اهخـرف ؿوٓ يشخّْ اهخػر اهذٔ ٖخػوتَ ذهم اهيشخّْ
يً اهـبئد أّ األداء ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهرافـج اهيبهٖج يً  %10فٕ شٌج 2010ى إهٓ
 %10,02فٕ شٌج 2011ى ،نيب ٖرسؾ أٖغب شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ نفبءث إدارث اهتٌم فٕ
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ
اشخغالل األظّل ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهـبئد ؿوٓ األظّل يً  %0,93فٕ شٌج 2010ى

إهٓ  %0,97فٕ شٌج 2011ى ،نيب اشخير اهـبئد ؿوٓ ضلّق اهيونٖج فٕ االرخفبؽ هٖظل إهٓ
 %13,43فٕ شٌج 2012ى ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ نفبءث إدارث اهتٌم فٕ اشخغالل
األظّل ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهـبئد ؿوٓ األظّل يً  %0,97فٕ شٌج 2011ى إهٓ %1,44

فٕ شٌج 2012ى ،نيب
اشخير ارخفبؽ اهـبئد ؿو ٓ ضلّق اهيونٖج فٕ االرخفبؽ هٖظل إهٓ  %13,85فٕ شٌج 2013ى،
ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ أًّ اهيضووًٖ ّاهيشبُيًٖ خـرفّا ؿوٓ يشخّْ اهخػر اهذٔ

ٖخػوتَ ذهم اهيشخّْ يً اهـبئد ّاألداء ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهرافـج اهيبهٖج يً  %9,31فٕ

شٌج 2012ى إهٓ  %10,22فٕ شٌج 2013ى ،نيب اشخير أٖغب اهـبئد ؿوٓ ضلّق اهيونٖج فٕ
االرخفبؽ هٖظل إهٓ  %14,2فٕ شٌج 2014ى ّٖرسؾ شتة ُذا االرخفبؽ إهٓ أًّ اهيضووًٖ
ّاهيشبُيًٖ خـرفّا ؿوٓ يشخّْ اهخػر اهذٔ ٖخػوتَ ذهم اهيشخّْ يً اهـبئد أّ األداء،
ُّذا يب ٖـنس ارخفبؽ اهرافـج اهيبهٖج يً  %10,22فٕ شٌج 2013ى هخظل إهٓ  11فٕ شٌج
2014ى.
اهخبخيج:

هلد خى اشخـراع أُى اهسّاٌة اهيخـولج تبهخضّل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج ،نيب خى

أٖغب ؿرع أُى اهٌشة ّاهيؤضراح اهيبهٖج هتٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ كتل ّتـد إخيبى
ؿيوٖج اهخضّل ّؿوَٖ فلد خى اهخّظل إهٓ اهٌخبئز اهخبهٖج:
إًّ إخيبى خػج خضّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج ّخلدٖى هوـيل اهيظرفٕ اإلشاليٕ يب ُّ إال اؿخرافتٌسبش ّخفّق اهظٖرفج اإلشاليٖج ،نيب أٌَ ٖـختر أٖغب أفغل دهٖل ؿوٓ ٌسبش ؿيوٖج خضّل

اهتٌّم اهخلوٖدٖج؛
أًّ اهخضّل هوظٖرفج اإلشاليٖج ٖ شبُى تضنل نتٖر فٕ خضشًٖ األداء اهيبهٕ هوتٌم ُّذا يبشٖضسؾ تبكٕ اهتٌّم ؿوٓ اهخضّل ٌضّ اهظٖرفج اإلشاليٖج ؿوٓ اهيشخّْ اهدّهٕ ّهٖس
اهيضوٕ
ّاإلكوٖيٕ فلػ ،نيب أً ُذا اهخشبتق شٖـيل ؿوٓ رفؾ يشخّْ اإلتداؿبح اإلشاليٖج ؿوٓ
اهيدْ اهتـٖد؛
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ٖؼِر أذر اهخضّل اهيظرفٕ هوـيل ّفلب ألضنبى اهضرٖـج اإلشاليٖج فٕ إٖسبد اهتدٖل فٕ

نل يبٖخـوق تأٌضػج اهتٌم اهيخضّل (اهيّارد ّأشبهٖة اإلشخذيبر ،اهيٌخسبح اهيظرفٖج ّفٕ
اهخـبيل يؾ اهتٌّم األخرْ).
اهيراجؾ:

 - 1اهلرآً اهنرٖى.

 - 2إتً يٌؼّر يضيد تً ينرى ،هشبً اهـرة ،اهػتـج األّهٓ ،دار ظبدر ،تٖرّح ،هتٌبً ،184/11 ،دًّ
شٌج ٌضر.

 - 3أضيد ؿتد اهرضٖى آل يضيّد ،أضيد ظبهص اهيرزّكٕ ،خدّل اهتٌم اهخلوٖدٔ إهٓ تٌم إشاليٕ اهٌؼرٖج
ّخػّاح اهخػتٖق ،اهيؤخير اهشٌّٔ اهذبهد ّاهـضرًّ ،االكخظبد اإلشاليٕ :اهضبسج إهٓ اهخػتٖق ّغرّراح
اهخضّل ،نوٖج اهلبًٌّ ،سبيـج اإليبراح اهـرتٖج اهيخضدثّٖ ،يٕ 7ّ 6 :انخّتر .2015

 - 4اهرتٖـج شـّد يضيد ،خدّل اهيظرف اهرتّٔ إهٓ يظرف إشاليٕ ّيلخغٖبخَ ،اهسزء االّل ،اهػتـج
االّهٓ ،سيـٖج إضٖبء اهخراد اإلشاليٕ ،اهنّٖح.1992 ،

 - 5ضشًٖ ضبيد ضشبً ،خػج خدّل اهتٌم اهخلوٖدٔ إهٓ تٌم إشاليٕ ،يخػوتبح ُذٍ اهخػج ّدوّل يضنالخِب،
خجرتج يظرف اهضبركج اهّػٌٕ ،يؤخير دّر اهي ؤششبح اهيظرفٖج اإلشاليٖج فٕ االشخذيبر ّاهخٌيٖج تسبيـج
اهضبركج 7 ،إهٓ  9يبٔ .2002

 - 6ضشًٖ ضشً ضضبخج ،اهغّاتػ اهضرؿٖج هفرّؽ اهيـبيالح اإلشاليٖج تبهتٌّم اهخلوٖدٖج ،يسوج االكخظبد
اإلشاليٕ ،تٌم دتٕ اإلشاليٕ ،اإليبراح اهـرتٖج ،اهـدد .2001 ،240

 - 7شـٖد تً شـد اهيرػبً ،خلّٖى اهيؤششبح اهخػتٖلٖج هالكخظبد اإلشاليٕ ،اهٌّافذ اإلشاليٖج هويظبرف
اهخلوٖدٖج ،اهيؤخير اهـبهيٕ اهذبهد هالكخظبد اإلشاليٕ ،سبيـج أى اهلرْ ،نوٖج اهضرٖـج ّاهدراشبح اإلشاليٖج،

اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج.2005 ،

 - 8ظبدر راضد اهضيرٔ ،أشبشٖبح اهظٌبؿبح اهيظرفٖج اإلشاليٖج ،أٌضػخِب ،اهخػوـبح اهيشخلتوٖج ،دار
اهٖبزّرٔ هوٌضر ّاهخّزٖؾ ،ؿيبً ،األردً.2008 ،

 - 9ؿير زُٖر ضبفؼ ،رأٔ فٕ يشأهج اهٌؼبى اهيزدّج فٕ األؿيبل اهتٌنٖج ،يسوج األيّال ،ضرنج االخظبالح
اهدّهٖج ،سدث ،اهشـّدٖج ،اهـدد األّل.1996 ،

 - 10كوـسٕ يضيد ،يـجى هغج اهفلِبء ،اهػتـج اهذبٌٖج ،دار اهٌفبئس ،تٖرّح ،هتٌبً ،434/1 ،1988 ،دًّ
شٌج ٌضر.

 - 11يخوّف ضشًٖ يضيد ،يـبٌٕ نويبح اهلرآً خفشٖر ّتٖبً ،تٖرّح ،هتٌبً ،دًّ شٌج ٌضر.

- 12يظػفٓ ؿوٓ أتّ ضيٖرثٌّ ،رٔ يضيد أشّشٕ ،خدّل اهيظبرف اهخلوٖدٖج فٕ هٖتٖب ٌدّ اهظٖرفج
اإلشاليٖج ،دراشج خػتٖلٖج ؿوٓ يظرفٕ اهسيِّرٖج ّاهخسبرث ّاهخٌيٖج ،يؤخير اهخديبح اهيبهٖج اإلشاليٖج
اهذبٌٕ ،اهيرنز اهـبهٕ هويًِ اهيبهٖج ّاإلدارٖجّ ،أنبدٖيٖج اهدراشبح اهـوٖب ،ػراتوس ،هٖتٖب 28-27 ،أفرٖل
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خلٖٖى خجرتج خدّل تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ إهٓ تٌم األُوٕ اهيخدد اإلشاليٕ
-13يـبرفٕ فرٖدث ،إشخراخٖجٖج خدّل اهتٌّم اهخلوٖدٖج اهٓ تٌّم إشاليٖج -دراشج اشخضرافٖج هوـيل
اهيظرفٕ فٕ اهجزائر  ،أػرّضج يلديج غيً يخػوتبح ٌٖل ضِبدث دنخّراٍ ؿوّى فٕ اهـوّى اإلكخظبدٖج،

خخظط ٌلّد ّخيّٖل ،كشى اهـوّى االكخظبدٖج ّاهـوّى اهخسبرٖج ّؿوّى اهخشٖٖر ،سبيـج يضيد خٖغر تشنرث،

اهسزائر.2016،

ٖ - 14زً خوف اهـػٖبح ،يٌٖر شوٖيبً اهضنٖى ،أثر اهخدّل هويظرفٖج اإلشاليٖج فٕ خػّٖر آهٖبح ّأدّاح
اشخلػبة اهيّارد اهيبهٖج ّخّؼٖفِب  ،يؤخير اهخديبح اهيبهٖج اإلشاليٖج اهذبٌٕ ،اهيرنز اهـبهٕ هويًِ اهيبهٖج
ّاإلدارٖجّ ،أنبدٖيٖج اهدراشبح اهـوٖب ،ػراتوس ،هٖتٖب 28-27 ،أفرٖل .2010

 - 15اهتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج هتٌم اهنّٖح ّاهضرق االّشػ يً شٌج  2007اهٓ شٌج .2009
 - 16اهتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج هتٌم األُوٕ اهيخضد يً شٌج  2010اهٓ شٌج .2014

 - 17ا هتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج ،تٌم اهنّٖح ّاهضرق اهّشػ ص .ى .م 31 ،دٖشيتر .2007
 - 18اهتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج ،تٌم اهنّٖح ّاهضرق األّشػ ص .ى .م 31 ،دٖشيتر.2009
 - 19اهتٖبٌبح اهيبهٖج اهيسيـج ،اهتٌم األُوٕ اهيخضد ص .ى .م 31 .دٖشيتر .2010

- 20اهيّكؾ اهرشيٕ هوتٌم األُوٕ اهيخضد ص.ى.م.ؽ.www.ahliunited.com.kw ،
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