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  �ل��ال

 �اس�ع�ال ال��ار�ة، ال��ارف في ال���لة م�ا�� وت�ل�ل ��اس إلى ال�راسة ه�ه ه�ف�    

 ال�الة، ل�راسة م��انا زل��� ف�ع ال��ه�ر�ة م��ف ال�راسة وت��� ال���لة، م�ا�� م�ش�ات

 وهي ال�ال�ة، لل��ائج لل�ص�ل م2016 2012: ب�� ما ال��ة خالل ال��ش�ات �اس���ام وذل�

 في ال��ا��ة م�ف�ة ن��ة ز�ادة وأ��ا ال�دائع �إج�الي مقارنة األخ��ة ال��ة في ال�ق� ان�فاض

 واألص�ل، ال���لة ب�� ما الف�ق  و��ل� ال���لة، م�ا�� ارتفاع إلى أد� ما وه� األخ��ة ال��ة

  .ال���لة ل��ا�� �ع�ضه ول�� ر�ح هام� لل���ف ��ق� وال���م

 �ل�ات ل��اجهة ال���ف ���اجها ال�ي ال���لة ح�� ت��ی� ���ورة: ال�راسة وأوص�     

 ال���ق�ل�ة ال�غ��ات فه� وأ��ا ،)ال�����  ال���ف:(لل�ولة ال�ق��ة ال��اسة خالل م� ز�ائ�ه

 على و��� ال���لة، وضع في ال�غ��ات ه�ه س��ث� و��� ال���ف، ل���ان�ة ال���قعة

 خ�� ت���� وأ��ا ال���لة، م�ا�� وم�ا��ة وم�ا�عة ��اس أدوات ���ر أن ال���ف

  .ال��ار�ة �ال��ارف م����ة م�ا�� إدارات و�ن�اء ال���لة م�ا�� إلدارة فعالة ��ارئي
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  :ال�ق�مة

 ت�ـ�� ال��ـ���ة وال��ـ�رات كانـ� وقـ� ال���في، الع�ل ال��ا�� الزم�

 الع�ل�ـــــات مقــــ�ار ��ــــه كـــــان ال�ــــي األ�ــــام ففــــي ال��ـــــا��، مــــ� ال���ــــ� �اســــ���ار

 ثاب�ـــا، الع�ـــالت صـــ�ف وأســـعار وم�ــ�ق�ة، م��ف�ـــة والف�ائـــ� م�ـــ�ودًا، ال��ــ���ة

 ��هــــ� م���ــــةً  رقاب�ــــه و�انــــ� ال�ــــه�لة، فــــي غا�ــــةً  ال��ــــ�في الع�ــــل إدارة كانــــ�

ـــام تلـــ� م�ـــا�� ألن معقـــ�ل، ـــى تق��ـــ� كانـــ� األ�  ومـــع. اإلقـــ�اض م�ـــا�� عل

 هــ�ه أدت ال��ــ�في الع�ــل م�ــال فــي وخاصــة ح�ــل�، ال�ــي ال��ی�ــة ال��ــ�رات

  .ال���لة م�ا�� أه�ها م� م�ا��، ع�ة �ه�ر الى ال���رات

 ال��ـــارف فـــي ال�ه�ـــة ال��ضـــ�عات أحـــ� ال�ـــ��لة م�ـــا�� م�ضـــ�ع و�عـــ�

 �ع�ـي هـ�ا فـإن ال��ـارف ل�ـ�ارد اق��ـاد�ٌ  اس���امٌ  ه�اك ���ن  فع��ما ال��ار�ة،

 إذ لل��ـــ�ف، ال�ـــالي ال���ـــ� اســـ�ق�ار علـــى تع�ـــل ج�ـــ�ة اق��ـــاد�ة إدارة ث�ـــة أن

 �ال����ـة ال����لـة ال��ـ�ف أهـ�اف بـ�� ال��ف�ـ� م��لة ال��ار�ة ال��ارف ت�اجه

 ال��ائ�ـة مـ� نـ�ع خلـ� علـى ی��ـ� ال��ـارف ن�ـا� فإن وه��ا واالمان، وال���لة

 ال�ـ��لة إن ح�ـ� ال�ـ��لة، مـ� مقـ�ار �أقل االح�فا� خالل م� األه�اف ه�ه ب��

 فـــي ال�ه�ــة األع�ــ�ة أحــ� ل��نــه ال��ار�ــة، ال��ـــارف فــي م�اشــ�اً  تــأث��اً  تــ�ث� قــ�

 ال�ا��ـة ال���لة ت�اف� لع�م ن���ة ز�ائ�ه، م� ع�داً  ال���ف ���� فق� تعامالته،

 مــ� و�ــالع�� ال��اســ�، ال�قــ� فــي األمــ�ال ســ�� �ل�ــات تل��ــة إم�ان�ــة لعــ�م أو

 حالــــة ع�ــــه ی�ــــ�ج  مــــا وهــــ� حاج�ــــه، تفــــ�ق  ��ــــ��لة ال��ــــ�ف ��ــــ�ف� فقــــ� ذلــــ�،

 أ��ـا وهـي كا��ة، ����لة ���ف� ال أو ال��احة، لل��ارد ال���ح غ�� االس���ام

 عــ�م ��ــ� لــ�ل� ذاتهــا، حــ� فــي غا�ــة ل��ــ� فال�ــ��لة ال��ــ�ف، علــى م�ــا��ة

  .ال�ق�ان أو �ال��ادة ع�ها االن��اف

 ال��ــ�ف لهــا ت�عــ�ض ال�ــي ال��ــا�� أهــ� بــ�� مــ� ال�ــ��لة م�ــا�� وتعــ�

 �ـ�ف مـ� ال�ق�مـة الـ�فع �ل�ات م�اجهة على ق�رتها ع�م في وال����لة ال��ار�ة،

 جعلـ� ال��ـا�� هـ�ه ال�ـ�ق، مـ� االق�ـ�اض علـى قـ�رتها عـ�م و��ل� ال��دع��،

 تهـ�ف آل�ـات ب�وز ����عي وه�ا إلدارتها، أدوات إلى ماسة حاجة في ال��ارف



  
  
  

   زلیتن فرع الجمھوریة مصرف عن میدانیة دراسة - التجاریة المصارف في السیولة مخاطر وتحلیل قیاس

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
458 

 م�ـا�� إدارة فـي أك�ـ� و�فـاءة ح�ا�ة ت�ف�� على ت�اع� إب�ا��ة حل�ل ت�ف�� إلى

  .ال���لة

 ذلــ� فــي ت�ـ���م واالســ��ات���ات ال�ــ�ق  مـ� ج�لــة ت�ــ�ز ال�ـ�د هــ�ا وفـي 

 مـ� نع��ـه أن سـ��اول مـا وهـ�ا ل���ـا، في ال���ة ال��ار�ة ال��ارف ��ف م�

  .زل��� ف�ع ال��ه�ر�ة م��ف في ال���لة ل��ا�� ال��ل�ل�ة ال�راسة خالل

  م��لة ال�راسة:

 بـ�ورها ف�ضـ� ال�ي ال�����ة، الع�ل�ات تعق�� ازداد ال���ر ه�ا ت�امي مع

 ولعـــل وم�ـــادرها، ال��ـــا�� ل���لـــف ال��ـــ�ة ال�ع�فـــة ال��ار�ـــة ال��ـــارف علـــى

 أســل�ب اع��ــاد ال��ــارف علــى وجــ� لــ�ا ال�ــ��لة، م�ــا�� ال��ــا�� هــ�ه أبــ�ز

  .ال��ا�� تل� إدارة في وال���ة وال�فاءة ال�����ة ال��ا�� ��اس في عل�ي

 ال��ار�ــــة لل��ــــارف �ال��ــــ�ة ال�ــــ��لة م�ــــا�� إدارة أن ��ــــه شــــ� ال وم�ــــا

 ال��اف�ـة فـي الف�ـل �ع�ـي أن ال���ـ� مـ� ح�ـ� األه��ـة، مـ� عـالٍ  �ق�ر ت��ى

ـــــى ـــــة ســـــ��لة عل ـــــه ال��ـــــ�ف ف�ـــــل ال���ان� ـــــة، م�س�ـــــة ���ن ـــــ�ل� مال�  ت�ـــــعى ول

 عـ� وع�لـي ن�ـ��  إج�ـاع ت�ق�ـ� إلـى) �ـازل ل��ـة(و ال����ـة ال�قاب�ة ال��س�ات

  .ال���لة م�ا�� و�دارة ت���� ك���ة

 م� ال���عة واالس��ات���ات ال��ق  أه� ل��اق�ة ال��� �أتي اإل�ار ه�ا في

 ت��ــ� ال��ــ� م�ــ�لة فــإن وعل�ــه ال�ــ��لة، م�ــا�� إلدارة ال��ار�ــة ال��ــارف ق�ــل

  :اآلتي ال��اؤل ع� اإلجا�ة في

 فـــــي ال�ـــــ��لة م�ـــــا�� و�دارة ��ـــــاس فـــــي ال��ـــــ���مة األســـــال�� أن�ـــــح مـــــا

  ل���ا؟ في ال��ار�ة ال��ارف

  :ف�ض�ات ال�راسة

 .ال���لة م�ا�� إلى ل���ا في ال��ار�ة ال��ارف ت�ع�ض - 

 ب�� ال��ف�� ع�م ع� أساسا ال�ات�ة ال���لة م�ا�� ت��ی� ال��ارف على - 

  .إدارتها أجل م� ال���م، اس��قا��ة وآجال األص�ل اس��قا��ة آجال
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  أه��ة ال�راسة:

  : الع�ل�ة األه��ة: أوالً 

 فــــي ال�ــــ��لة م�ــــا�� وت�ل�ــــل ��ــــاس فــــي لل�راســــة الع�ل�ــــة األه��ــــة ت���ــــل

 ال��ـــ�ف عالقـــة فـــي تـــ�ث� ال ���ـــ� م�هـــا، لل�ـــ� ومع�ف�هـــا ال��ار�ـــة ال��ـــارف

ـــــه  ح�ـــــى أو �أن�اعهـــــا لالســـــ���ار ال����ـــــة ال�دائـــــع أصـــــ�اب خاصـــــة �ع�الئ

 له�ا العائ�، م� ال���ف ن��� و��ل� آلجل، أو ال�ل� ت�� ال�دائع أص�اب

 ال�الئ�ــة ال�ـ�اب�� ات�ـاذ فـي ال��ـ�ف ��ــاع� ال�ـ��لة م�ـا�� وت�ل�ـل ��ـاس فـإن

  .م�ها وال�� وم�اجه�ها ال��ا�� ه�ه ل�����

  : ال����ة األه��ة: ثان�اً 

 ����( ج�ی�ة إضافة ك�نها ح�� م� ال�ال�ة لل�راسة ال����ة األه��ة ت��ز     

 ال��ــ��  ال�انــ� واســ�ع�اض م�اجعــة ع�ــ� وذلــ� الع���ــة، لل�راســات) ال�احــ� علــ�

 إلـى ت�ـعى ال�راسـة هـ�ه فـإن لـ�ل� ال��ضـ�ع، ه�ا ت�اول� ال�ي ال�ا�قة وال�راسات

 م�ــ��تها دعــ� أجــل مــ� ال��ار�ــة ال��ــارف و�دارة لل����ــات ج�یــ�ة إضــافة ل�قــ���

  .  ال���ي �االق��اد لل�ه�ض

  أه�اف ال�راسة:

  :اآلتي إلى ال�راسة ه�ه ته�ف

 ال�ـــ��لة، م�ـــا�� معال�ـــة فـــي ال��ـــ���ة اإلدارات تعامـــل ك���ـــة ت�ضـــ�ح - 

  . �ازل ل��ة ل�ق�رات ذل� وم�ا�قة

 ال��ار�ــة ال��ــارف لهــا ت�عــ�ض ال�ــي ال�ــ��لة م�ــا�� إدارة ك���ــة مع�فــة - 

  .والعالج�ة ال�قائ�ة األسال�� �اس���ام الل���ة

  ال�راسات ال�ا�قة: 

 ال��ــ�ك فــي ال�ــ��لة م�ــا�� وت�ل�ــل ��ــاس): م2015: خ�نــاجي قایــ��،( دراســة

 م�انـــة ال�ـــ��لة ت�ـــغل .)ABC(ال��ـــ���ة الع���ـــة ال��س�ـــة ب�ـــ� حالـــة ال��ار�ـــة



  
  
  

   زلیتن فرع الجمھوریة مصرف عن میدانیة دراسة - التجاریة المصارف في السیولة مخاطر وتحلیل قیاس

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
460 

 ف��ـ���ها ولـ�ل� أهـ�افها، ت�ق�ـ� فـي أساسـ�اً  دورا وتل��ـا ال���ك، م��ان�ة في مه�ة

  . ال���لة م�ا�� ل�فاد� ك���ا ت���ا �ع� فعال ���ل

 ال��ـــــ�ك فـــــي ال�ـــــ��لة م�ـــــا�� وت�ل�ــــل ��ـــــاس إلـــــى ال�راســـــة هـــــ�ه وتهــــ�ف

 الع���ــــة ال��س�ــــة ب�ــــ� مــــ� ال�راســــة ت��ــــ� ��اســــ�ة، ن�ــــاذج �اســــ�ع�ال ال��ار�ــــة،

 الف�وقـــــات ���قـــــة �اســـــ�ع�ال وذلـــــ� ال�الـــــة، ل�راســـــة م�ـــــ�انا) ABC( ال��ـــــ���ة

 ال���ا�عـــــة، الف�وقـــــات و���قـــــة ال��ج�ـــــة ال��ـــــ�م/األصـــــ�ل و���قـــــة ال���عـــــة،

 ال�راســة ت�صــل� ولقــ� م2012-2008 بــ�� مــا ال�ــ�ة خــالل ال��شــ�ات واســ���ام

 ن�ـا�اتها ل���ود�ـة وهـ�ا ال�ـ��لة، ل��ـا�� تع�ضـا أقـل ال��ائ��ـة ال��ـ�ك أن إلى

  .ال��ا��ة عال�ة

 م�ــا�� إدارة فــي وال�ال�ــة ال��اســ��ة ال�عل�مــات دور): م2013:احالســة( دراســة

 ال��اسـ��ة ال�عل�مات �ه تق�م ال�� ال�ور أه��ة ب�ان إلى ال�راسة ه�ف� .ال���لة

 إلـــى ال�راســـة وخل�ـــ� ال��ار�ـــة، ال��ـــ�ك فـــي ال�ـــ��لة م�ـــا�� إدارة فـــي وال�ال�ـــة

  :أه�ها ال��ص�ات م� م���عة

 أث�ـاء ال��ـ�ك له�ـا ت�ع�ض ق� ال�ي ال���لة ونق� �فائ� االه��ام ض�ورة - 

  .ال��ار�ة أع�الها م�ارسة

 خــالل مــ� مال�ــة ألزمــات تع�ضــها ع�ــ� ال��ار�ــة لل��ــ�ك الــ�ع� تقــ��� ��ــ� - 

 ال�ــ��لة ��قــ�ار ال��ار�ــة ال��ــ�ك تق��ــ� وضــ�ورة ال�ق��ــة، ال�ــل�ة م�ــ�ول�ات

ـــــة ـــــي ال�ق�� ـــــ� ســـــل�ة تف�ضـــــها ال� ـــــى �اإلضـــــافة الفل�ـــــ����ة، ال�ق  وضـــــع إل

 ال�ال�ـة األمـ�ر مـع ال�عامـل ت�فل م�اس�ة ���رة أخ��  اخ��ار�ة اح��ا��ات

  .ال�ارئة

 م�ــــا�� ل�ق�ــــ�� إرشــــاد�ة ونــــ�وات م����ــــة دراســــات إجــــ�اء علــــى الع�ـــل - 

  .ال���لة

 ال�ـ��لة م�ـا�� وخاصـة ال��ـا��، �ـإدارة تع�ـى فاعلـة م����ة وح�ة إن�اء - 

 وال�قا�ــة ال�ــ��لة، م��ل�ــات وت��یــ� ل��ــاس ج�ــ� معل�مــات ن�ــام خــالل مــ�
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ــــة وال��اجعــــة ال�اخل�ــــة ــــة ال�ــــ��لة، إدارة ل��ارســــات ال�ور�  ال�اجــــات وم�ا��

 علـى م��ـ�اً  ال�عـ�ف في لل��اع�ة ال��ش�ات م� م���عة ووضع ال����ل�ة،

 ج��ــع ��ــ�م ال�ور�ــة ال�قــار�� خــالل مــ� العــام واإلف�ــاح ال�ــ��لة، م�ــاكل

    .ال���ف��ی� ف�ات

  :ال�ا�قة ال�راسات على ال�عل��

 تع�ضــا أقــل ال��ائ��ــة ال��ار�ــة ال��ــارف أن إلــى ت�صــل� االولــى ال�راســة

  . م�ا�� �أقل إی�اد أقل ��ع�ي ����ة اس���اراتها ألن ال���لة، ل��ا��

 حالـة فـي لل��ارف ال�الي ال�ع� ت�ف�� ی�� أن إلى ت�صل� ال�ان�ة ال�راسة

  .ال���لة م�ا�� ح�وث

 ال��ـ�ق�ل�ة ال�غ�ـ�ات فهـ� یـ�� أن هـ�: ال�ـا�ق��� ال�راس��� الي ال�راسة ه�ه إضافة

  .ال���لة وضع على ال�غ��ات ه�ه س��ث� و��� لل���ف، ال���قعة

  ال��ه��ة: 

 م�ــــا�� وت�ل�ــــل ��ــــاس ل�راســــة ال�صــــفي، ال�ــــ�هج علــــى ال�راســــة اع��ــــ�ت

 ال�راســـة هـــ�ه إعـــ�اد فـــي ال��ل�لـــي ال�ـــ�هج و�ـــ�ل� ال��ار�ـــة، �ال��ـــارف ال�ـــ��لة

  :على

  .إدارتها و�م�ان�ة ومفه�مها ال�ق��ة ال���لة ل��ا�� ال�صفي ال��هج - 

 �ار�ـــةال� ال��ـــارف فـــي ال�ـــ��لة دراســـة فـــي ی���ـــل الـــ�� ال��ل�لـــي ال�ـــ�هج - 

 خـالل مـ� ل��اجه�هـا ال�ق��حـات �عـ� وضـع ثـ� ت�اجههـا، ال�ي وال��ا��

  .ال�ع���ة األدوات و���عة ی�الءم ��ا ال���لة م�ا�� م�ش�ات

  :ال�راسة ح�ود

  : اآلتي في ال�راسة ح�ود ت���ل

  .م2016 – 2012 عام م� ال�مان�ة ال��ود ت���ل: ال�مان�ة ال��ود  .أ 

  .زل��� ف�ع ال��ه�ر�ة م��ف على ال�راسة س�ق���: ال��ان�ة ال��ود  .ب 
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 م�ــــا�� م�شــــ�ات وهــــ� ال��ــــ�قل، ال��غ�ــــ� اخ��ــــار تــــ�: العل��ــــة ال�ــــ�ود  .ج 

 ال�ـي نف�ـها ال��ـ���ة ال�ـ��لة م�ـا�� فـي ت��ل ال�ا�ع وال��غ�� ال���لة،

 وم�اجهـــة �ال��اماتـــه اإل�فـــاء علـــى ال��ـــ�ف قـــ�رة خـــالل مـــ� ��اســـها تـــ�

  .االئ��ان �ل�ات

  اإل�ار ال����:

  :ال��ار�ة ال���ك في ال���لة م�ا�� ما��ة

 ال�فــا��� �عــ� عــ� نــ��ل� ســ�ف ال�ــ��لة م�ــا�� مفهــ�م إلــى ال��ــ�ق  ق�ــل

  :وم�ش�اتها ال���لة ��فه�م ون��أ وم��ناتها، ال���لة ع� العامة

  :ال��ار�ة ال���ك في ال���لة مفه�م: أوال

  :اآلتي في ت���ل وهي ال���لة ع� عامة مفا��� ال��ء ه�ا في س���اول

  :ال���لة تع��� )1

 فـي ال��ـ���مة واألمـ�ال لـه، ال��احة ال��ارد ب�� الف�ق  �أنها ال���لة تع�ف

 ال��ـــــ���ة األصـــــ�ل تف�ضـــــه الـــــ�� ال�ـــــ�ازن  ضـــــ�� ال��جـــــ�دات أنـــــ�اع م��لـــــف

 ت�ـــ�ن  ع�ـــ�ما ال�ـــ��لة فـــي وفـــ�ة حالـــة فـــي ال��ـــارف ت�ـــ�ن  أو عل�هـــا، ال��عـــارف

ـــــى ال��ـــــ�ف قـــــ�رة عـــــ� فائ�ـــــة، ال��احـــــة األمـــــ�ال  حـــــ�ود وعـــــ� اإلقـــــ�اض، عل

ـــة ب�ـــ�د فـــي ال��ـــ�ازن  االســـ���ار ـــى ال��ـــ�ف ��ـــ�� ���ـــ� األخـــ��، ال���ان�  إل

 شــ�ل علــى أو ال�ال�ــة األوراق: م�ــل ال�ــائلة، األصــ�ل ضــ�� الفــ�ائ� اســ���ار

 م2013: ن�ـال. (ال�����  ال��� ل�� عا�لة أرص�ة أو ال��ارف، ل�� أرص�ة

  ).303: ص

  

  :ال���لة م��نات )2

 واالح��ا�ـات االول�ـة االح��ا�ات: ه�ا ق����، الي ال���لة م��نات ت�ق��

  :یلي ك�ا ال�ان��ة، وهي

  : األول�ة االح��ا�ات  . أ
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 ���ـ� أن دون  ال��ار�  ال���ف ���ل�ها ال�ي ال�ق��ة ال��ج�دات تل� هي

 أر�عــة مــ� ال�احــ� ال��ــ�ف م�ــ���  علــى االح��ا��ــات هــ�ه وت�ــألف عائــ�ا، م�هــا

  ).304: ص م2013: ن�ال( :هي م��نات،

  .ال���وق  في واألج���ة ال��ل�ة �الع�لة ال�ق� - 

  .ال�����  ال��� ل�� ال�ق��ة ال�دائع - 

  .األخ��  ال��ل�ة ال��ارف ل�� ال�دائع - 

  .ال����ل ت�� ال���ك - 

  .ال�ارج في األج���ة ال��ارف ل�� ال�دائع - 

  : ال�ان��ة االح��ا�ات  . ب

 سائلة م�ج�دات ع� ��ارة هي ال��ار�  ال���ف في ال�ان��ة االح��ا��ات

 وال�ـي ال���ـ�مة ال��ار�ـة واألوراق ال�ال�ـة األوراق علـى وت�ـ��ل عائـ�ًا، لها ت�ر

 م�ــال فــي االح��ا��ــات هــ�ه وت�قــ� ال�اجــة، ع�ــ� ســائل نقــ� إلــى ت���لهــا ���ــ�

 وفـــي األول�ـــة، االح��ا��ـــات تـــ���� فـــي ت�ـــه� أنهـــا: م�هـــا م�عـــ�دة، ف�ائـــ� ال�ـــ��لة

 و�ـــ�ل� ال��ــ�ف، م��ل�ــات عـــ� األول�ــة االح��ا��ــات مـــ� ��ــ�� مــا اســ��عاب

  )305:ص م 2013: ن�ال. (ال���ف أر�اح م� ن��ة ت�ق�� في ت�ه�

  :ال��ار�ة ال��ارف في ال���لة م�ا�� مفه�م: ثان�ا

  :ال��ا�� تع���) 1

 أو ال�ـ�جح العائـ� ت�ق�ـ� فـي ال��ـ���� ف�ـل اح��ـال �أنهـا ال��ـا�� تع�ف

 اح��ــال أ��ــا وهــي ،)32: ص م2005: تــ���: م�ــ�( االســ���ار علــى ال���قــع

 وتقـــاس ال����ـــة، أهـــ�اف ت�ق�ـــ� فـــي تـــ�ث� أن ���ـــ� أحـــ�اث أو �ـــ�وف حـــ�وث

 حــ�وثها، اح��ــال ودرجــة ال����ــة أهــ�اف فــي تأث��هــا درجــة خــالل مــ� ال��ــا��

  :أ��ا وه�

 فـــي وتـــ�ث� ال��ـــ�ق�ل فـــي ت�ـــ�ث ســـ�ف ال�ـــي االح��ـــاالت فـــي ال�أكـــ� عـــ�م

 علــى لل��ــا��، شــامالً  تع��فــاً  نع�ــي أن ���ــ� ال��س�ــة، ت�ــ��ها ال�ــي أهــ�اف
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: ص ، م 2016: بـ�خ���. (معـ�� حـ�ث ل�قـ�ع ال����لـة ال�اد�ـة ال��ائ� أنها

10.(  

  :ال���لة م�ا�� تع���) 2

 ال�ال�ـة االل��امـات م�اجهة على ال��س�ة ق�رة �ع�م ال���لة، م�ا�� تع�ف

 ال��س�ـة قـ�رة عـ�م و�ـ�ل� أعلـى، ب��لفـة سـ�ادها أو اسـ��قاقها ع�ـ� عل�ها ال�ات�ة

 ال��جـ�دات ت�ـ��ل إلـى االضـ��ار دون  ال��ج�دات جان� في ال��ادة ت���ل على

: بــ�خ���. (عال�ـة ت�لفـة ذات أمـ�ال م�ـادر إلـى الل�ـ�ء أو عادلـة غ�ـ� �أسـعار

  ).12: ص م،2016

 وم�اجهــة ال�دائــع، مــ� ال��ــ���ات م�اجهــة علــى ال��ــ�ف قــ�رة عــ�م هــي

 تأخ��هـــا، دون  القـــ�وض علـــى ال�لـــ� م�اجهـــة و�ـــ�ا ال��ـــ��قة، االل��امـــات ســـ�اد

 معق�لــة ب��لفــة نق��ــة علــى ال��ــ�ل فــي ال��ــ� ت�اجــه ال�ــي ال�ــع��ة ن���ــة وذلـ�

: ال���ـ� ع�ـ�( ج�یـ�ة ودائـع أو قـ�وض علـى ال��ـ�ل أو األصـ�ل ب�ـع م� س�اء

  ).231:ص م،2000

 �أنهــا) 32:(األول ال��اســ�ي ال���ــار ضــ�� ال�ــ��لة ل��ــا�� تع��ــ� جــاء

 تـــ�ب�� ع�ـــ� لهـــا ی�عـــ�ض أن ����ـــل ال�ـــي لل�ـــع��ة دالـــه وهـــي ال����ـــل، م�ـــا��

 مـا أصـل ب�ـع علـى القـ�رة عـ�م مـ� ت�ـ�ج وق� �االل��امات، ال�فاء أجل م� األم�ال

  ).125:ص م، 2012: ال��ار ع��. (العادلة �����ه

 الـ�ق� م�اجهـة علـى ال��ـ� قـ�رة عـ�م �أنهـا ال�ـ��لة م�ـا�� تع��� و����

 غ�ـ� ال��ـ� سـ��لة ت�ـ�ن  وع�ـ�ما ال��جـ�دات، فـي ال��ـادة ت���ل أو االل��امات في

  ).13: ص م2016: ب�خ���. (كا��ة أم�ال على ال���ل عل�ه ی�ع�ر كا��ة

  :ال���لة م�ا�� ) أن�اع3

  :ال����ل�ة ال���لة م�ا��أ. 

 علـــى قـــادر غ�ـــ� ال��ـــ�ف ��ـــ�ن  ع�ـــ�ما ال����ل�ـــة ال�ـــ��لة م�ـــا�� ت�هـــ�

 ذلـ� یـ�ث� أن غ�ـ� مـ� ��فـاءة، ال���قعـة وغ�ـ� ال���قعـة ال�ق��ة ال��فقات م�اجهة
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 ��ــ�ل لل��ــ�ف ال�ــالي ال�ضــع علــى أو ال��ــ� ی�فــ�ها ال�ــي ال��م�ــة الع�ل�ــات فـي

  .عام

  :ال����ة ال���لة م�ا��ب. 

ــــا ــــى ال�ــــع� مــــ� ��ــــ�ن  قــــ� أح�اًن  �عــــ� فــــي ی��ــــ�ف أن ال��ــــ�ف عل

 ال�ـــ�ق  أســـعار ���ـــ� الـــ�ه� أو ال��ـــع ���ـــ� عـــ� ســـ�اء ���زتـــه ال�ـــي األصـــ�ل

 ت��ت� ق� فإنها ال�الة ه�ه في ال��� اض�� و�ذا ت���لها، ل�ع��ة وذل� ال�ائ�ة،

  .ب���لها ی�غ� ال خ�ائ� عل�ه

  :الع�ض�ة ال���لة م�ا��ج. 

 مـــ� ال��ـــ�ف لهـــا ی�عـــ�ض قـــ� ال�ـــي ال�فـــاجئ ال�ـــ�� ع�ل�ـــات عـــ� ت��ـــأ

 ب��ــــه�الت ت���ــــع ال�ــــي ال��ــــا�ات مــــ� ال�فاج�ــــة ال�ــــ���ات أو الع�ــــالء ودائــــع

  .الع�الء ل�ع� ت��ح ال�ي ائ��ان�ة

  :ال�ق��ة ال���لة م�ا�� وأس�اب م�ادر) 4

  :م�ال م��لفة م�ادر م� تأتي ق� ال���لة م�ا��

 مفــاجئ، و��ــ�ل فــ�ًرا إیــ�اعاته� ��ــ�� ال��دعــ�ن  �قــ�م كــأن :ال��ــ�م جانــ�أ. 

 مـــ� االق�ـــ�اض خـــالل مـــ� إضـــا��ة أمـــ�ال تـــ�ف�� ال��ـــ� مـــ� ی��لـــ� الـــ�� األمـــ�

  .ال�فاجئ ال��� ع�ل�ات ل�قابلة األص�ل �ع� ب�ع أو اآلخ���

 األصــ�ل ب�ــع فــي صـع��ات م�اجهــة ع�ــ� ال��ــال سـ��ل علــى :األصــ�ل جانــ�ب. 

 كـأن ال���ان�ـة خـارج لع�امـل ال��ـا�� تعـ��  قـ� ال�ارجـة، ال�ق��ـة ال��فقات ل�قابلة

 ال��ـ� م� ی��ل� ما وه� االئ��ان�ة، لل�ق�ف ال�ق�ر م� أك�� ���رة ال��� ی��

  .إضا��ة أم�اال �ق��ض أن

 لعـ�د تعـ�د قـ� ال�ـ��لة م�ـا�� �ـأن القـ�ل ���ـ� األسـ�اب، ه�ه وجهة ومع 

 ن��� أن ���� عام، ���ل ال�����ة ال���لة في تأث��ها ت��ك ال�ي ال���رات م�

  :ال��ال س��ل على م�ها

  .ال���ي اإلن�اج لها ی�ع�ض ال�ي ال��س��ة ال�قل�ات - 

  .ال�ولة إلی�ادات مفاجئ ت�اجع - 
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  .األع�ال تع�ل - 

  .الف�ائ� مع�الت ت���� في ال��روس غ�� االس���ار - 

  .ال���� ال��� ع� ال�أس�الي اإلنفاق ح�� في م��قعة غ�� ز�ادة - 

  .ال��غ�ل�ة ال��ال�� في م��قعة غ�� ل��ادة ال���ف ت��ل - 

  .العامل ال�ال رأس إدارة س�ء - 

  ).20:ص م،2010: ق��ق�ي. (كف�ة غ�� نق�� ت�ف� إدارة - 

 م�ا�� ه�اك ال���م جان� ففي: ال���لة ل��ا�� م��لفان وجهان ه�اك

: شـــــاه��( االســـــ���امات ت���ـــــ� م�ـــــا�� ه�ـــــاك األصـــــ�ل جانـــــ� وفـــــي ت���ـــــل،

  ).10:ص م،2005

 لل��ـ�ك مـ�رد أهـ� هـي األجـل ق���ة ال��ارد أن إلى �ال��� :ال����ل م�ا��أوًال: 

 م�ــا�� فــإن ثــ� ومــ� ال�ــ�ق  مــ� االق�ــ�اض علــى �القــ�رة م�علقــة وهــي ال��ار�ــة،

ـــ� هـــي ال����ـــل ـــة ال��ـــا�� تل ـــى �القـــ�رة ال��علق ـــى ال��ـــ�ل عل  مـــ� ال�ـــ��لة عل

  .خارج�ة م�ادر

 األصـ�ل جانـ� فـي ال�ـ��لة م�ـ�ر أن هـي :االسـ���امات ت���ـ� م�ا��ثان�ًا: 

 ال�ال�ــة، األصــ�ل وم��عــات اســ��قاقها، تــار�خ وصــل ال�ــي القــ�وض ت�ــ�ی�ات هــ�

 القــ�وض هــ�ه ت�ــ�ی� عــ�م إلــى تــ�د� أن ���ــ� اق��ــاد�ة أزمــة أ� فــإن ه�ــا ومــ�

 ومـ� ال���ان�ـة، فـي القـ�وض هـ�ه ت���� إلى ی�د� ما وه�ا) العقار�  ال�ه� أزمة(

 ���ـ� ن�ع��هـا الن�فـاض ك����ـة ال�ال�ـة األصـ�ل ���ـة ان�فـاض فإن أخ��  جهة

  .ال�ال�ة األوراق ه�ه ب�ع ع� ال�ات�ة ال��� س��لة م� ��عف أن

   :ال���لة م�ا�� ن��ء أس�اب. ج

 االل��امـات، ��انـ� م�علقـة ألس�اب ن���ة ال��ا�� م� ال��ع له�ا ال���ك ت�ع�ض

: ص م،1999: ال�ــاف� ع�ــ�( كــاآلتي: وهــي األصــ�ل ��انــ� م�علقــة ألســ�اب أو

321.(  

 م�اجهـة علـى ال��� مق�رة ع�م في ت���ل: االل��امات ��ان� ال��علقة األس�اب - 

 �ــــ�ف مــــ� ال�دائــــع علــــى ال�ــــ�� لع�ل�ــــات ال���قعــــة وغ�ــــ� ال���ــــ�ة ال�ل�ــــات
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 ����هـــا عـــ� ����ـــ� تقـــل �أســـعار أصـــ�له ب�ـــع إلـــى یل�ـــأ ثـــ� ومـــ� ال�ـــ�دع��،

 فــي أنــه وخاصــة أب�ا�ــه، و�غــالق اإلفــالس ل��ــا�� �ع�ضــه مــا وهــ�ا ال�����ــة،

  .�ق�ضه م� ��� أن عل�ه ��ع� ال��وف ه�ه م�ل

 ال�ـــي العاد�ـــة غ�ـــ� ال�ل�ـــات فـــي ت���ـــل :األصـــ�ل ��انـــ� ال��علقـــة األســـ�اب - 

 إذا ال�ـــ��لة م�ـــا�� ت�هـــ� ثـــ� ومـــ� االئ��ان�ـــة، تعه�اتـــه ل��ف�ـــ� ال��ـــ� ی�جههـــا

 ���ــ�د ألنــه ال��ــ�ك، هــ�ه ت��قعــه ع�ــا االئ��ان�ــة ال�عهــ�ات ت�ف�ــ� �ل�ــات زادت

 الـ�� األمـ� فـ�را، القـ�ض ��ـ�ح أن ال��ـ� علـى ل�امـا ��ـ�ن  ال�ل�ـات هـ�ه تق���

ـــ� إذا ال�ـــ��لة ل��ـــ� �ع�ضـــه قـــ�  هـــ�ه ل��اجهـــة ال�ا��ـــة ال�ق��ـــة ل��ـــه ت�ـــ�اف� ل

  .ال�ل�ات

 مـ� م���عـة ال��ار�ة ال���ك ت����م :ال���لة م�ا�� ��اس و��ق  م�ش�ات -

  .إدارتها أجل م� ال���لة م�ا�� ل��اس وال��ق  ال��ش�ات

  ).126:ص م،2012: ال��ار ع��:(ال���لة م�ا�� ��اس م�ش�ات :أوالً 

  : ال��ج�دات إج�الي/  ال���ك ل�� واألرص�ة ال�ق�  . أ

 �ع�� ذل� فإن ال���لة م�ا�� ان�فاض إلى ال��ش� ه�ا ارتفاع ���� و�ذ

 ثــ� ومــ� ال��ــارف، لــ�� أم ال�ــ��وق  فــي كانــ� ســ�اء ال�ق��ــة، األرصــ�ة ز�ــادة

  .ال���د ال�ق� في عل�ها ال��ف� ال�ال�ة ال��اماته تأد�ة على ال���ف ق�رة ز�ادة

  : ال��ج�دات إج�الي/ االجل الق���ة واالس���ارات ال�ق�  . ب

 مـ� ���ـ� ب�صـفه ال�ـ��لة م�ـا�� ان�فـاض إلـى ال��شـ� هـ�ا ارتفاع ����

 فـي سـ��لة إلـى األجـل الق�ـ��ة االسـ���ارات ت���ـل: أ�) واالس���ارات ال�ق� ز�ادة

  .ال���دة آجالها في ال��اماته بها ال���ف ل��اجه ق���ة، م�ة

  : ال�دائع إج�الي/الق�وض إج�الي. ج

 ی��ــ� ذلــ� إن ح�ــ� ال�ــ��لة م�ــا�� ارتفــاع إلــى ال��شــ� هــ�ا ارتفــاع ��ــ��

 علــى ســ��لة إلــى ال�اجــة ع�ــ� ��ــه�لة ت�ــف��ها ی�عــ�ر ال�ــي القــ�وض ن�ــ�ة مــ�

  .آخ� صع��
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 ز�ـــادة إلـــى ال��ـــ�ف حاجـــة ت�شـــ� ال�دائـــع إلـــى القـــ�وض ن�ـــ�ة ز�ـــادة إن 

  .ال��ی�ة اإلق�اض �ل�ات ل�ل��ة ج�ی�ة نق��ة م�ادر

  : ال�دائع إج�الي/  ال���اولة ال��ج�داتد. 

 �ع�ــ� ذلــ� ألن ال�ــ��لة، م�ــا�� ان�فــاض إلــى ال��شــ� هــ�ا ارتفــاع ��ــ��

  .األخ��  ال��اماته ال���ف ی�اجه ال�ي ال���اولة ال��ج�دات ز�ادة

  )  Sylvie.1996.P10( إدارتها أجل م� ال���لة م�ا�� ل��اس ��ق ثان�ًا: 

 وال��ــ�م األصــ�ل بــ�� الفــ�ق  ح�ــاب خــالل مــ� :ال���ا�عــة الف�وقــات ���قــةأ. 

 ال��لــغ، حـ�ل م�شــ�اً  ال��شـ� هــ�ا �عـ� ح�ــ� االسـ��قا��ة، م�احــل مـ� م�حلــة ل�ـل

 ســـ��ل فعلـــى ال��ـــ�، ق�ـــل مـــ� ال���ـــ�ة االســـ��قا��ة ت���ـــل لع�ل�ـــة واآلجـــال ال�ـــ�ة

ـــال  إلـــى حاج�اتـــه إشـــ�اع أجـــل مـــ� إضـــا��ة مـــ�ارد إ��ـــاد ال��ـــ� علـــى ��ـــ� ال��

  .ال���لة

 مـع االسـ��قا��ة مـ�د مـ� مـ�ة كـل ج�ـع یـ�� ح�� :ال���عة الف�وقات ���قةب. 

  .تل�ه ال�ي ال��ة

 هــ�ه تقــ�م ):ال�ــ��لة م�ــا�� م�شــ�( ال��ج�ــة وال��ــ�م األصــ�ل ���قــةج. 

 م�احــــــل مــــــ� م�حلــــــة ل�ــــــل وال��ــــــ�م األصــــــ�ل تــــــ�ج�ح أســــــاس علــــــى ال���قــــــة

  :ال�ال�ة ال���ة ���اب نق�م ث� م�حلة، ل�ل ال���ات ����س� االس��قا��ة

  ال��ج�ة األص�ل م���ع/ ال��ج�ة ال���م م���ع=  ال���لة م�ا�� م�ش�

 �قــــ�م ال ال��ــــ� أن �ع�ــــي فهــــ�ا ،1 ت�ــــاو�  أو أك�ــــ� ال��ــــ�ة هــــ�ه كانــــ� إذا

 اسـ��قا��ة م� أك�� ت��ن  ال��ارد اس��قا��ة إن ح�� االس��قا��ة، ت���ل �ع�ل�ة

 فهـ�ا ال��ـ�ة، هـ�ه قلـ� كل�ـا. سـ��لة م�ـا�� ه�ـاك ل��ـ� ثـ� وم� االس���امات،

 ���ــل اســ���امات ��ــ�ح �قــ�م ��ع�ــى االســ��قا��ة، ب����ــل �قــ�م ال��ــ� أن �ع�ــي

  .ك���ة س��لة م�ا�� ه�اك ��ع�ى األجل، ق���ة م�ارد خالل م� األجل

  ال�راسة ال���ان�ة:
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 ج�ــع فــي اســ���م� ال�ــي ال��ه��ــة علــى ال�عــ�ف إلــى ال��ــ� هــ�ا یهــ�ف

 اإلح�ـائ�ة األسـال�� أه� على ال�ع�ف و��ل� ال�راسة، ن��ذج وت���� ال��انات،

 ثــ� ومــ� ال�راســة، ن�ــائج إلــى لل�صــ�ل ال��انــات ل��ل�ــل اســ���م� ال�ــي وال�صــ��ة

  .أساسها على ال��ص�ات م� م���عة ب�اء

  :وع���ها ال�راسة م���ع: أوال

 العاملـة ال��ار�ـة ال��ـارف ج��ـع مـ� ال�راسـة م���ـع ی��ـ�ن  :ال�راسة م���ع أ.

  .م�ارف) 7: (ع�دها ال�الغ زل���، م�ی�ة في

 عاملــة م�ــارف) 7( بــ�� مــ� ال��ه�ر�ــة م�ــ�ف اخ��ــار تــ� :ال�راســة ع��ــة ب.

  .ال��ی�ة في العاملة ال��ارف أق�م م� وه� زل���، ���ی�ة ال���في الق�اع في

 ال��ه�ر�ـــة ل��ـــ�ف ال�ـــ��لة م�ـــا�� وت�ل�ـــل ��ـــاس ال�ـــ�ء هـــ�ا فـــي ســـ���

 علـــى �االع��ـــاد ســـا�قا، ال��ضـــ�ة وال�ـــ�ق  ال��شـــ�ات ح�ـــاب خـــالل مـــ� زل�ـــ��

  .لل���ف ال�ال�ة ال���ان�ات

ل���ف ال��ه�ر�ـة فـ�ع زل�ـ�� �اسـ���ام  ال���لة م�ا�� وت�ل�ل ثان�ًا: ��اس

  م. 2016إلى  2012ال��ش�ات خالل ال��ة 

ل��ــ�ف ال��ه�ر�ــة فــ�ع  ال�ــ��لة م�ــا�� ت�ل�ــل ن�ــائج) 1ی�ــ�� ال�ــ�ول (

  .(ال�ح�ة �األف ال�ی�ار) م2016-2012زل��� خالل ال��ة 
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  م.2016-2012زل��� خالل ال��ة ل���ف ال��ه�ر�ة ف�ع  ال���لة م�ا�� ت�ل�ل ن�ائج): 1( ال��ول

  (ال�ح�ة �األف ال�ی�ار)

 م�ا�� م�ش�

  ال���لة
  م2016  م2015  م2014  م2013  م2012

ن��ة ال�ق� واألرص�ة 

  ل�� ال��ارف
3378423  4352724  7548065  7125396  2353872  

  1458656397  1176319130  723609088  476914122  421324004  إج�الي ال��ج�دات

ن��ة ال�ق� واألرص�ة 

 ل��ارف/ال�� 

  ال��ج�دات إج�الي

0.008  0.009  0.010  0.006  0.002  

  42564356  45384421  47385954  41659904  31513236  إج�الي الق�وض

  156090491  138272207  109574613  إج�الي ال�دائع
187114278  

  
252658580  

 الق�وض/ إج�الي

  إج�الي ال�دائع
0.287  0.301  0.303  0.242  0.168  

  م.2016إلى  2012ل���ات م�:  ال���ف م��ان�ة على �االع��اد ال�اح� إع�اد م�: ال���ر

       

ال�ـــ��لة  م�ـــا�� م�شـــ�ات ن�ـــ�ة اســـ���اج ���ـــ� )1( ال�ـــ�ول خـــالل ومـــ�

  :كاآلتي

  

إلى  2012 ل���ف ال��ه�ر�ة ف�ع زل��� خالل اال��ة ال���لة م�ا�� م�ش�ات ن��): 2( رق�: ال��ول

  م.2016

  ال���ات

  ال��ش�ات                      
  م2016  م2015  م2014  م2013  م2012

/ ال��ــــارف لــــ�� واألرصــــ�ة ال�قــــ� ن�ــــ�ة

  ال��ج�دات إج�الي
0.8%  0.9%  1%  0.6%  0.2%  

  %16  %24  %30  %30  %28  ال�دائع إج�الي/إج�الي الق�وض

  .ال�اب� ال��ول على �االع��اد ال�اح� إع�اد م�: ال���ر

         

ل��ـــــ�ف  ال�ـــــ��لة م�ـــــا�� ت�ل�ـــــل ن�ـــــائج فـــــإن )2( ال�ـــــ�ول خـــــالل مـــــ�

  :كاآلتي ال��ش�ات ���ن وف� ال��� ال��ه�ر�ة ف�ع زل��� ح�� ع��ة
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 مـــ� خـــالل ��هـــ�: ال��جـــ�دات إج�ـــالي/ ال��ـــارف لـــ�� واألرصـــ�ة ال�قـــ� ن�ـــ�ة 

م وذلــ�  2014إلــى  2012مــ�:  خــالل ال�ــ�ة ت�ایــ� فــي ال��ــ�ة هــ�ه أن ال�ــ�ول

راجــع إلــى ارتفــاع ن�ــ�ة ال�قــ� مقارنــة �إج�ــالي ال��جــ�دات، وهــ�ا ال�ضــع أد� إلــى 

م��ف ال��ه�ر�ة ف�ع زل���، و��جع  لها ی�ع�ض ان�فاض م�ا�� ال���لة ال�ي

س�� ان�فاض م�ا�� ال���لة إلى ارتفاع ح�� ال�دائع �اإلضافة إلى ذل� وجـ�د 

  ����ة (ال��ا��ة).ت�اف� ب�� األم�ال ال��دعة واألم�ال ال��

 ��2015ه� ال��ول ��ل� أن ه�ه ال��ـ�ة فـي ان�فـاض خـالل ال�ـ�ة مـ�        

م ، وذلــ� راجــع إلـــى ان�فــاض ن�ــ�ة ال�قـــ� مقارنــة �إج�ــالي ال��جـــ�دات، 2016و

وهـــــ�ا ال�ضـــــع أد� إلـــــى ارتفـــــاع م�ـــــا�� ال�ـــــ��لة ال�ـــــي ی�عـــــ�ض لهـــــا م�ـــــ�ف 

ـــــاع م�ـــــا��  ـــــي ارتف ـــــ��، وال�ـــــ�� ف ـــــ�ع زل� ـــــة ف ال�ـــــ��لة هـــــ� أن ح�ـــــ� ال��ه�ر�

  ال�����ات أك�� م� ح�� اإلی�اعات.

 ال�ــ��لة أن م�ــا�� ت�ل�ــل جــ�ول مــ� ��هــ�: ال�دائــع إج�ــالي/القــ�وض إج�ــالي 

 علـــــى یــــ�ل مـــــا م، وهــــ� 2014إلـــــى  2012خــــالل الف�ـــــ�ة مــــ�  ارتفعـــــ� ال��ــــ�ة

 2015 سـ��ي: فـي ال��شـ� ال��ـ�ف، و ان�فـاض فـي ال�ـ��لة م�ا�� ان�فاض

  ال��ة. ه�ه خالل ال���لة على ارتفاع م�ا�� ی�ل م م�ا 2016و

  ال��ائج:

م� خالل ما سـ�� مـ� ال��ـائج ال�ـي ت�صـل�ا إل�هـا مـ� خـالل هـ�ا  ال�راسة أ�ه�ت

  ال��� إث�ات ف�ض�ات ال�راسة م� ال�قا� اآلت�ة:

  ان�فاض ال�ق� في ال��ة األخ��ة مقارنة �إج�الي ال�دائع. - 

ألخ�ـــ�ة وهـــ� مـــا أد� إلـــى ارتفـــاع ز�ـــادة ن�ـــ�ة م�ف�ـــة ال��ا��ـــة فـــي ال�ـــ�ة ا - 

  م�ا�� ال���لة. 

الفـــ�ق مـــا بـــ�� ال�ـــ��لة واألصـــ�ل وال��ـــ�م ��قـــ� لل��ـــ�ف هـــام� ر�ـــح  - 

  ول�� �ع�ضه ل��ا�� ال���لة.

  ع�م وج�د ت�ازن ما ب�� م�ف�ة ال��ا��ة و�ج�الي ال�دائع.   - 
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  ال��ص�ات:

ضــ�ورة ت��یــ� ح�ــ� ال�ــ��لة ال�ــي ���اجهــا ال��ــ�ف مــ� خــالل ال�ضــع  - 

س�اسـة ان��اشـ�ة_ س�اسـة ت�سـ��ة)، (االق��اد� لل�ولـة ال��اسـة ال�ق��ـة 

و��ـــ�دها ال��ـــ�ف ال���ـــ��، وأ��ـــا فهـــ� ال�غ�ـــ�ات ال��ـــ�ق�ل�ة ال���قعـــة 

  ل���ان�ة ال���ف و��� س��ث� ه�ه ال�غ��ات في وضع ال���لة. 

��� أدوات ��ــاس وم�ا�عــة وم�ا��ــة ل��ــا�� ال�ــ��لة، علــى ال��ــ�ف ت�ــ - 

  و��ل� ت���� خ�� ��ارئي فعالة إلدارة م�ا�� ال���لة. 

علــى ال��ــ�ف اســ�غالل فــائ� ال�ــ��لة فــي االســ���ارات ذات األصــ�ل  - 

  ال�ائلة مع ت��ي اس��ات���ة فعالة إلدارة م�ا�� ال���لة.

��ــــارف ال��ار�ــــة ان�ــــاء إدارة م���ــــة ���ــــاس ال��ــــا�� ال��ــــ���ة �ال - 

  وال���� بها ق�ل ح�وثها.
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