
د. عهود ناجي عبود احملمدي                               

 م.م. حممد غركان هاوس

 م.م. صبحي عبدالغػور جروان 

 

 مؼومات االستثمار يف مدونة احلبانوة
 

)102 ) 
 

 هقىهات االستثوار يف هذينة احلبانية 

 م.م. حموذ غركاى هايس                         عهىد ناجي عبىد احملوذيد.       

 م.م. صبحي عبذالغفىر جرواى                          
 قسن املىارد البشرية-جاهعة االنبار                       

 املستخلص

ّْ ثالّضغّجً ٘ٛ ِٓ ثٌّٖج٠ًغ ثٌّّٙز ثٌضٟ ٠ؾخ ثال٘ضّجَ دٙج    ِٓ ٘يٖ ثٌوًثّز ثصٞـ أ

فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ِٓ ؽجٔخ، ٚثْ صٛفٌ ػور ِمِٛجس ٌالّضغّجً فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز ِّج ٕؾغ 

 ػٍٝ ثالّضغّجً ِٓ ؽجٔخ آمٌ.

ٌِٖٚع ه٠ًُ ّضٟ ٘ٛ ِٓ أُ٘ ثٌّٖج٠ًغ ثٌضٟ اللش ث٘ضّجَ ِٓ ثٌّنض١ٚٓ دٙيث ثٌٕٛع ِٓ  ثْ

ثالّضغّجً أل١ّ٘ضٗ ثٌىذ١ٌر فٟ صم١ًٍ ثٌَمُ ثٌْىجٟٔ ػٍٝ ثٌّذجٟٔ ثٌْى١ٕز ٚصٛف١ٌ ثٌنوِجس 

 ثٌْى١ٕز ِٓ ثٌوًؽز ثألٌٚٝ.

 ٚثْ دٕجء ٘يث ثٌٌّٖٚع ٕؾغ ػٍٝ ثٌم١جَ دجّضغّجً ِٖج٠ًغ أمٌٜ.

 االسرثًار يقىياخ ،االسرثًارودوافع أهًٍح  ،يفهىو االسرثًار ،االسرثًارًفراحٍح :انكهًاخ ان
Investment elements in the city of Habbaniyah 

Dr.Ahood Naji Abood 

     Assist. Instructor Mohamed Gharkan Hayes 

      Assist. Instructor Subhi Abdul Ghafoor Jarwan 
Abstract 

             Through this study it became clear that investment is one of the 

important projects that should be taken care of investment with in the 

study area, which encouraged investment on the other hand. 

The Dream City project is one of the most important projects 

that have attracted the interest of specialists in reducing the population 

buildings and the provision of housing services of the first class. 

The success of this project encouraged other projects to be 

invested. 

 Keword :Investment , Investment comprehended, 

Investment importance, Investment elements 

 

 يقذيح:

٠ؼٌف ثالّضغّجً دأٔٗ صن١ٚ٘ ِذٍغ ِجٌٟ ٌٍقٚٛي ػٍٝ ّٚجةً إٔضجؽ١ز ؽو٠ور ثٚ 

ٌضط٠ٌٛ ثٌّٛجةً ثٌّٛؽٛهر ٟ٘ دجٌفؼً ٌغج٠ز ٠ٍجهر ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز، ثٚ ٌضى٠ٛٓ ًأُ ِجي ثٌؼ١ٕٟ 

 ثإلٔضجؽ١ز. ثٌؾو٠و ثٌيٞ ٠ّغً ٠ٍجهر ثٌطجلز
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ثْ ل١ٞز ثالّضغّجً ٌٙج ؽٛثٔخ وغ١ٌر ِٚنضٍفز فئىث وجْ ثٌّْضغٌّ هثمٍٟ أٞ ِٓ هثمً 

ثٌذٍو ثِج ثىث وجْ ثٌّْضغٌّ مجًؽٟ أٞ ثؽٕذٟ ثٌؾ١ْٕز. ثٍهثهس فٟ ث٢ٚٔز ثألم١ٌر ٘يٖ ثٌّْأٌز 

ثٌضٟ ٚثال٘ضّجَ دًٚٛر ِطٌهر دّٖج٠ًغ ثالّضغّجً دؾ١ّغ أٔٛثػٙج ٚمجٙز فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز 

 ٠ْٛه٘ج ثٌضنٍف ٚثٌّؼجٔجر ٚثإلّ٘جي، ِٓ ثؽً صط٠ٌٛ٘ج ٚثٌٕٙٛٛ دٙج ٔقٛ ثالفْٓ.

ثْ ِٕطمز ثٌوًثّز ٟ٘ ثفوٜ ثٌّوْ ثٌضٟ لجِش دضٖؾ١غ ثٌّْضغ٠ٌّٓ ػٍٝ ثالّضغّجً 

ف١ٙج ٌّج ف١ٙج ِٓ ِمِٛجس ثّضغّج٠ًز ؽ١ور ِٚٓ ثُ٘ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ ٕؾؼش ثٌّْضغٌّ ػٍٝ 

١ور ٌٍم١جَ دّغً ٘يٖ ثٌّٖج٠ًغ فٞالً ػٓ ِٛلغ ثٌّو٠ٕز ثالّضٌثص١ؾٟ ثالّضغّجً صٛف١ٌ ثٌّْجفز ثٌؾ

 ثٌيٞ ّجُ٘ دٖىً وذ١ٌ فٟ ص١ّٕز ٚصط٠ٌٛ ثٌٌّٖٚع ثالّضغّجًٞ ٚصط٠ٌٖٛ ٌٚجٌـ ثٌّؾضّغ.

 يشكهح انثحث:

 ً٘ صٛؽو ِمِٛجس ثّضغّجً فٟ ِو٠ٕز ثٌقذج١ٔز ًٚ٘ ٠ّىٓ ثّضغالٌٙج.

 انفزضٍح:

 ثالّضغّجً ثٌْىٕٟ.صٛؽو ِمِٛجس ثالّضغّجً ِٚٓ أّ٘ٙج 

 يثزراخ انذراسح:

ّْ ِمِٛجس ثالّضغّجً ٌُ صوًُ  ؽجءس ثٌوًثّز ٌّو٠ٕز ثٌقذج١ٔز ٌّْٛغجس ِٕٙج صضؼٍك أ

هًثّز ػ١ٍّز فٟ ثٌّٕطمز ٌُٚ ٠ٌٖ ثٌذجفغْٛ إٌٝ دقظ صٕجٚي ثٌّٕطمز دٙيث ثٌؼوه ثٚالً عُ ِٛلغ 

 ثٌّٕطمز ّٝٓ ِقجفظز ثالٔذجً، عج١ٔجً ثٌضٟ ٟ٘ ِْىٓ ثٌذجفغ١ٓ.

 هذف انذراسح:

٠ٙوف ثٌذقظ ثٌٝ هًثّز ِمِٛجس ثالّضغّجً فٟ ِو٠ٕز ثٌقذج١ٔز ثٌضٟ ٟ٘ ثفوٜ 

ثٌٛفوثس ثإلهث٠ًز ثٌضجدؼز ثٌٝ ِقجفظز ثالٔذجً، وٛٔٙج ِٕطمز هًثّز ثٌذقظ ٌغٌٛ ثٌضؼٌف 

ػٍٝ ِمِٛجس ثالّضغّجً ٌّٕطمز ثٌوًثّز ٚػٕجٌٙ٘ج ثألّج١ّز ٚإظٙجً أ١ّ٘ضٙج ِٕطٍم١ٓ ِٓ 

 ٠جهر ثٌٛػٟ ٌوٜ ّجوٕٟ ثٌّٕطمز ٚصق١ْٓ ٚفوثصُٙ ثٌْى١ٕز ٌِٚفمجصٙج.صأع١ٌ٘ج ػٍٝ ٍ

 حذود ينطقح انذراسح:

ثلضٌٚس ثٌوًثّز ػٍٝ ِو٠ٕز ثٌقذج١ٔز ٚصٕجٚي ػٕجٌٙ ثالّضغّجً ٚثّج١ّجصٙج ف١ٙج ٚصُ 

هُٚٔ ػٍٝ 141ثٌضٌو١َ دٖىً أّجّٟ ػٍٝ ٌِٖٚع ثه٠ًُ ّضٟ ثٌْىٕٟ ثٌيٞ ٠مغ ػٍٝ ِْجفز 

 210ٚدؾجٔخ دٕج٠ز ِؾٍِ لٞجء ثٌنجٌو٠ز ثٌؾو٠و ٠ىْٛ ِقجى٠جً ٌٍط٠ٌك ثٌـ ٕجٟب دق١ٌر ثٌقذج١ٔز

 ٠ٌد٠ دٌّوَ ثٌّقجفظز.

 

 أسهىب انذراسح:
 ثػضّو أٍّٛح ثٌوًثّز ػٍٝ ثٌطٌثةك ثالص١ز:

 ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔجس ثإلفٚجة١ز ِٓ ثٌوٚثةٌ ث١ٌٌّّز ىثس ثٌؼاللز. -2

 ًثس ٌّٕطمز ثٌوًثّز.ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ ٠ٌٟك ثٌوًثّز ث١ٌّوث١ٔز ٚث٠ٌَج -1

 ثٌّمجدالس ثٌٖن١ٚز ثٌضٟ ثؽٌث٘ج ثٌذجفظ ِغ ّىجْ ثٌّٕطمز ٚثٌّْؤ١ٌٚٓ فٟ ثٌّٕطمز. -3

 يقىياخ االسرثًار فً يذٌنح انحثانٍح

 اننثذج انرأرٌخٍح عن االسرثًار وذطىره: 1-1

ثْ ِفَٙٛ ثالّضغّجً ١ٌِ ِفَٙٛ ؽو٠و ػٍٝ ث٠ٌّٛ ثاللضٚجهٞ ١ٌِٚ فو٠ظ ثٌٕٖأر ثى 

ٌٚو ِغ ٚالهر ثالْٔجْ ٚصُ صؼ٠ََ ٘يث ثٌّفَٙٛ ػٕوِج ؽجء ثٌو٠ٓ ثإلّالِٟ ٚأػطٝ ٘يٖ ثٌّفٌهر 

فمٙج فٟ وغ١ٌ ِٓ ث٠٢جس ثٌمٌآ١ٔز ٚثالفجه٠ظ ثٌٕذ٠ٛز ثٌضٟ ِج ٍثٌش ثغٍخ ثٌّٚجًف 

ز صْضٕو ػ١ٍٙج ٚال ٠ّىٓ صؾجٍٚ ثى ٠ٚذـ ػٍّٙج غ١ٌ لجٟٔٛٔ ِٓ ثٌٕجف١ز ثالّضغّج٠ًز ثإلّال١ِ
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ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌٌٖػ١ز. ٠الفع فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ ثغٍخ ثٌؼٍّجء دوأ ث٘ضّجُِٙ دّٛٝٛع ثالّضغّجً، 

صقش دضأع١ٌ ثال٠وٌٚٛؽ١ز  ٚمجٙز دؼو ِور ثٌن١ّْٕجس ٚفضٝ دوث٠ز ثٌْذؼ١ٕجس فٟ ثٌمٌْ ثٌّجٟٝ

ثٌْجةور ثٔيثن
(2 )

 

ٝ ثٌوٚي ثٌضٟ صّضٍه عٌٚر ٟذ١ؼ١ز ٘جةٍز إٌٝ ثٌقٚٛي ػٍٝ ثِض١جٍثس ِٓ ثؽً ٚصْؼ

ثّضغّجً ٘يٖ ثٌغٌٚثس ػٓ ٠ٌٟك ِٖجًوز ثٌّٖج٠ًغ ثٌقى١ِٛز ث١ٌٕٟٛز ثٚ ِٖج٠ًغ مجًػ ثٌوٚي 

 ثٚ ػٓ ٠ٌٟك ثالّضغّجً ثٌنجًؽٟ.

فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ٠الفع ثالّضغّجً ف١ٙج ٠ضُ دّٖجًوز ثٌوٚي ثٌنجًؽ١ز دٌأُ ثٌّجي  ثِج

ٚثٌنذٌر ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز ثٌّْضغٌّر ثٌضٟ ال صّغً ّٛثء ثٌّجهر ثأل١ٌٚز ثٌضٟ ال صؼٌف 

ثٌى١ف١ز ثٌضٟ ٠ضُ دٙج ثّضغّجً ٘يٖ ثٌّٛثه فٞالً ػٓ ىٌه ٕ٘جن ػوه ِٓ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز صّضٍه ػوه 

 ذ١ٌ ِٓ ثال٠وٞ ثٌؼجٍِز ٌىٓ ال صٛؽو فٌٙز ػًّ ٌُٙ، وّج ٠قوط فٟ ثٌوٚي ثالف٠ٌم١ز.و

ِٓ ثُ٘ ثٌوٚي ثٌضٟ صّضٍه ثٌغٌٚر ثٌطذ١ؼ١ز ٌىٓ ال صموً ػٍٝ ثّضغالٌٙج ٟ٘ ٌِٚ، ثى 

صضٛفٌ ثألًثٟٝ ثٌٚجٌقز ًٌٍَثػز ٚثٌّٕجك ثٌّٕجّخ ٚػوه ِٓ ثال٠وٞ ثٌؼجٍِز ٌىٓ صفضمو ثٌٝ 

ثّضغّجً ٘يٖ ثٌغٌٚر ِّج ٕؾغ أغٍخ ثٌّْضغ٠ٌّٓ ػٍٝ ثٌضؼجلو ِغ ثٌقىِٛز ًأُ ثٌّجي فٟ 

ث٠ٌٌّٚز فٟ ثفضضجؿ ِٖج٠ًغ ثّضغّج٠ًز الّضغّجً ثٌغٌٚر ثًٌَثػ١ز فٟ ٌِٚ، فٞالً ػٓ 

 ثالّضغّجً ثألؽٕذٟ فٟ ثٌؾَثةٌ ثٌيٞ ػوّ ِٓ أُ٘ ثالّضغّجًثس ثٌضٟ فٍٚش فٟ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز.

 يفهىو االسرثًار: 1-2

ّضغّجً فٟ ػور ِفج١ُ٘ ٌىٓ ؽ١ّغ ٘يٖ ثٌّفج١ُ٘ صٚخ فٟ ثٌّؼٕٝ ٔفْٗ، ػٍٝ ػٌف ثال

 ثٌٌغُ ثالمضالف ثٌٍفظٟ ثال ثْ ثٌّؼٕٝ ٚثفو.

ثالّضغّجً ٌغز: ٟ٘ وٍّز صُ ثٕضمش ِٓ ثٌغٌّ ٚثٌغٌّ ٘ٛ وً ِج صقًّ ثألٕؾجً ٚأٔٛثع ثٌّجي. 

ٍْ ِٕٙج فًّ ثٌٖؾٌ أٞ وً ِج صٕضؾٗ ثٌٖؾ ٌر ٚثٌغٌّ صوي ػٍٝ ثٌّجي ٚثْ وٍّز ثٌغٌّ ٌٙج ػور ِؼج

ِٕٚٙج ِج ْٔذٗ ثالِجَ ثٌطذٌٞ
(2)

 مل خل ٱُّٱ صؼجٌٝ ٚث١ٌْٕجدًٛٞ ثٌٝ دؼٜ ثٌّف٠ٌْٓ ٌمٌٛٗ 
كهف:  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل ٤٣ال  

 أِج ثالّضغّجً ثٙطالفجً: فمو ػٌف ثالّضغّجً فٟ ػور ِفج١ُ٘ ِٕٙج.

ّٚجةً إٔضجؽ١ز ؽو٠ور ثٚ ثالّضغّجً: ٘ٛ صؼ١ٓ ثٚ صن١ٚ٘ ِذٍغ ِجٌٟ ٌٍقٚٛي ػٍٝ 

ٌضط٠ٌٛ ثٌّٛجةً ثٌّٛؽٛهر ٟ٘ دجٌفؼً ٌغج٠ز ٠ٍجهر ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز
(3)

. ثٚ صى٠ٛٓ ًأُ ثٌّجي 

 ثٌؼ١ٕٟ ثٌؾو٠و ثٌيٞ ٠ّغً ٠ٍجهر ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز.

ثالّضغّجً: ثّضغالي ثٌّٛثه ثٌقج١ٌز ِٓ ثؽً ثالّضٕمجع ِٕٙج فٟ ثٌّْضمذً فٟ فضٌر ١ٍِٕز 

ِّضور ٠ىْٛ ِذٍغٙج ثٌىٍٟ ثوذٌ ِٓ ثالٔفجق ثالٌٟٚ أٞ ٘ٛ ثّضغالي ِٛثًه ِج١ٌز ِؤوور ِٓ ثؽً 

 ِٞجػفز ًدق١ضٙج فٟ ثٌّْضمذً دًٚٛر غ١ٌ ِؤوور.

١ُ ثألِٛثي فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ ٠ٚضّٞٓ ٘يث ثٌّفَٙٛ عالعز ػٕجٌٙ ٟ٘ ثٌضٞق١ز دم

ٚثٌضٕذؤ فٌٛٙج ػٍٝ ثوذٌ ل١ّز ِجه٠ز فٟ ثٌّْضمذً ِّج ٠ؼٕٟ ثٔضظجً ثٌؼجةوثس ٚ٘يث ثٌؼجةو ثٌّٕضظٌ 

١ٌِ ِؤووثً أٞ صٚجفذٗ هًؽز ِج ِٓ ػوَ ثٌضأو١و
(4)

. 

ثالّضغّجً: ٘ٛ ثفو ثٌٕٖجٟجس ثاللضٚجه٠ز ثٌضٟ ٠ضنٍٝ ػٓ ؽَء ِٓ ثالّضٙالن ث١ٌِٟٛ 

٠ٌٍَجهر فٟ ثٌّْضمذً ٠ٚضّٞٓ ًثُ ِجي ِجهٞ ٍُِّٛ ٚغ١ٌ ٍُِّٛ، ٠مٚو ِٓ أؽً ثٌضطٍغ 
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ٕ٘ج ٠ٌأُ ثٌّجي ثٌٍُّّٛ )ثد١ٕز ِٚؼوثس ٚدٞجةغ ِنَٚٔز( ثِج ثالّضغّجً غ١ٌ ثٌٍُّّٛ 

)ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌٚقز ٚثٌضط٠ٌٛ أٞ ًأُ ثٌّجي ثٌذٌٖٞ(
 (5)

. 

 ثالّضغّجً: ػٌفٗ ثٌنذ١ٌ ثاللضٚجهٞ ٟجٌ٘ ف١وً فٌهثْ ِٓ ِف١ِٛٙٓ ّ٘ج:

ثالّضغّجً ِٓ ثٌٕجف١ز ثاللضٚجه٠ز أٞ دجٌّؼٕٝ ثاللضٚجهٞ ٘ٛ ثوضْجح ثٌّٛؽٛهثس 

ثٌّجه٠ز دْذخ ٔظٌر ثاللضٚجه١٠ٓ ثٌٝ ثٌضٛظ١ف ثٚ صغ١ٌّ ثألِٛثي ػٍٝ ثّٔٙج ِْجّ٘ز فٟ ثإلٔضجػ 

ٚثْ ػٌٕٚ ثإلٔضجػ ِج ١ٞ٠ف ِٕفؼز ثٚ ٠نٍك ِٕفؼز صىْٛ ػٍٝ ٕىً ٍّغ ٚموِجس. ثْ ٘يث 

ٌٛو ِٕٗ ػور ػٕجٌٙ ِجه٠ز ٚد٠ٌٖز ِٚج١ٌز ٚدجٌضجٌٟ ٠ىْٛ ػٌٕٚ ثإلٔضجػ لو ثٌؼٌٕٚ ثإلٔضجؽٟ ٠ض

 مٍك ٟجلز إٔضجؽ١ز ؽو٠ور ٚصّٛغ ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز ثٌّضٛثؽور.

٘يث ِٓ ثٌٕجف١ز ثاللضٚجه٠ز. ثِج ِٓ ٔجف١ز إهثًر ثٌّج١ٌز ٠ٕضظٌ ثٌٝ ثالّضغّجً ػٍٝ أّٔٗ 

س ٚثُّٙ ٚٚهثةغ أٞ وً ثٔفجق ٠قوط صٛظ١ف ثٌّجي فٟ ثألًٚثق ٚثألهٚثس ثٌّنضٍفز ِٓ ّٕوث

ِوثم١ً فٟ ِور ٠ٍٟٛز ٠ْٚضٌؽغ فٟ ػور ّٕٛثس أٞ صٛف١ٌ ثألًٙور ثٌقجٌٝر ِٓ ثؽً 

صٛف١ٌ٘ج فٟ ثٌّْضمذً دٖىً أّٚغ ػٍٝ ١٘تز ٠ٍجهر فٟ ل١ّز ًأُ ثٌّجي
(6)

. 

صؼ٠ٌف ثالّضغّجً فْخ ثٌّٕظّجس ٚثالصفجلجس ثٌو١ٌٚز ػٍٝ أّٔٗ ))ثالّضغّجً ٠ًّٖ وً 

أٔٛثع ثألِٛثي ٚصضّٞٓ مّْز ِؾّٛػجس ٟ٘ ثٌّّضٍىجس ثٌّٕمٌٛز ٚغ١ٌ ثٌّٕمٌٛز ٔٛع ِٓ 

ٚثٌْٕوثس ٚثألُّٙ ٚثٌٌ٘ٓ ٚثٌّطجٌذجس ثٌٕمو٠ز ىثس ثٌم١ّز ثٌّج١ٌز ٚثٌٍّى١ز ثٌفى٠ٌز ٚثالِض١جٍثس 

 ثٌّّٕٛفز ٌألػّجي ثٌضؾج٠ًز.

ثالّضغّجً: ٘ٛ ل١جَ ثٌٖن٘ ثٚ ِؾّٛػز ثٕنجٗ ثٚ ٌٕوز ثٚ هٌٚز ل١جِٗ دٖىً 

ٟذ١ؼٟ ثٚ ِؼٕٛٞ فٟ دٍو غ١ٌ دٍوٖ دجّضنوثَ م١ٌثصٗ ثٚ أِٛثٌٗ ثٚ ؽٙٛهٖ فٟ ثٌم١جَ دّٖج٠ًغ 

ثلضٚجه٠ز ّٛثء وجٔش ٘يٖ ثٌّٖج٠ًغ ِغ ثٕنجٗ ِق١١ٍٓ ثٚ أؽجٔخ ِٓ ثؽً ل١جَ ٌِٖٚع 

ّٞ ٔٛع ِٓ ثألٔٛثع ثالّضغّجً ال ٠ّىٓ ثْ ٠مَٛ ثال  ّْ أ ثّضغّجًٞ ٠ؤهٞ ثٌٝ موِز ثٌطٌف١ٓ. ٚأ

 ّ٘ج:ػٍٝ ؽجٔذ١ٓ 

ثّضغالي ثٌغٌٚثس ثٌطذ١ؼ١ز ثٌّضٛثؽور فٟ ثٌوٚي ثٌفم١ٌر أٞ )ثٌٕج١ِز( ثٚ ثٌْجةٌر انجانة األول: 

 فٟ ٠ٌٟك ثٌّٕٛ.

إ٠ؾجه ّٛق ؽو٠ور ٌٌٍٖوجس ثٌٕٚجػ١ز ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صقضجؽٗ فٟ ص٠ٌٚف وانجانة انثانً: 

ِٕضؾجصٙج
(7)

. 

 أنىاع االسرثًاراخ: 1-3

وذ١ٌ فضٌر دؼو أمٌٜ ثى دوأس صضٕٛع ثالّضغّجًثس دوأ ثال٘ضّجَ دٙيث ثٌّٛٝٛع دٖىً 

فْخ ثٌغٌٛ ثٌيٞ صمَٛ ػ١ٍٙج ثٌّٖج٠ًغ ثٌّْضغٌّر، فّٕٙج ِج ٕٙفش ػٍٝ أّجُ ٟذ١ؼز 

ثهٚثصٙج ثٚ ثٌٌلؼز ثٌؾغٌثف١ز ثٌّضٛثؽور ف١ٙج ثٚ ٍِى١ز ثٌٌّٖٚع ثٚ ؽ١ْٕز ثألٕنجٗ ثٌمجة١ّٓ 

 ػٍٝ ثٌٌّٖٚع. ٠ّٚىٓ ٌٕؿ وً ٔٛع ِٓ ٘يٖ ثألٔٛثع:

 سرثًار حبة اننىعٍح:اال-1

 ٌقبى هذا اننىع عهى أرتعح أصناف هً:

ثالّضغّجًثس ثاللضٚجه٠ز: ثٌٙوف ثألّجّٟ ِٓ ٘يث ثٌٕٛع ٘ٛ ثٔضجػ ثٌٍْغ ٚثٌنوِجس  - أ

 ثٌضٟ صنٚ٘ ٌالّضٙالن ثٚ ٌالّضغّجً وجٌّٖج٠ًغ ثًٌَثػ١ز ثٚ ثٌٕٚجػ١ز.

جهر ثٌٌفج١٘ز ثالّضغّجًثس ثالؽضّجػ١ز: ثٌٙوف ثألّجّٟ ِٓ ٘يث ثالّضغّجً ٘ٛ ٠ٍ - ح

ثالؽضّجػ١ز ٌٍٖن٘، ِغً ِٖج٠ًغ ثٌّٛؽٙز ٌألٖٔطز ثٌغمجف١ز ٚثٌضٌف١ٙ١ز ٚث٠ٌٌج١ٝز 

 ٚثٌٚق١ز.
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ثالّضغّجًثس ثإلهث٠ًز: ثٌٙوف ثألّجّٟ ِٓ ٘يث ثٌٕٛع صط٠ٌٛ ثٌٌّثفك ثإلهث٠ًز ثٌضٟ  - س

 صنوَ ثٌّؾضّغ ٚصٕظ١ّٗ ثهث٠ًجً ِغً ثٌؾ١ٔ ٚثالِٓ ٚثٌّٚجٌـ ثٌقى١ِٛز.

ٌٍّٛثًه ثٌذ٠ٌٖز: صٙوف ثٌٝ ص١ّٕز د٠ٌٖز أٞ صو٠ًخ ثٌّٛث١ٕٟٓ فٟ ثالّضغّجًثس  - ط

ثٌّوثًُ ث١ٌٌّّز ٚثٌؾجِؼجس ٚثالٔٛثع ثألمٌٜ ثٌّنٚٚز ٌٍضؼ١ٍُ ػٍٝ صط٠ٌٛ 

ػمٌُٛٙ ثٌذ٠ٌٖز
(8). 

ثالّضغّجً ثٌقم١مٟ ثٚ ثٌّجهٞ ثٚ ِج ٠وػٝ دجالّضغّجً ٌألػّجً ثٚ ثٌّٖج٠ًغ فٟ غ١ٌ -2

ً ِضٝ ٚفٌ ٌٍّْضغٌّ ثٌقم١مٟ ف١جٍر ثًٙ فم١مٟ ثألًٚثق ثٌّج١ٌز، ثى ٠ؼوٞ ثالّض غّجً فم١م١ج

وجٌؼمجً ٚثٌٍْغ ٚثٌي٘خ، ٕٚ٘ج ٔمٚو دجألًٙ ثٌقم١مٟ وً ثًٙ ٌٗ ل١ّز ثلضٚجه٠ز دٕفْٗ ٠ّٚىٓ 

ثْ صضٌصخ ػٍٝ ثّضنوثِٗ ِٕفؼز ثلضٚجه٠ز إٝجف١ز صظٌٙ ػٍٝ ٕىً ٍّؼز ثٚ ػٍٝ ٕىً 

موِجس
(9)

. 

ٌثء ثٚ ثٖٔجء ٍّغ صؾ٠َ١ٙز صّْـ دضؾو٠و أٞ ٘يٖ ثالّضغّجًثس ثٌمجةّز صضؼٍك دٖ

ثٌّؼوثس ثٌمو٠ّز ثٚ ثٌّٙؾًٛر ثٚ صّٕٟ ٟجلز ثٌٕٖجٟ فٟ ثٌّؤّْز ّٛثء فٟ ٔفِ ثٌمطجػجس ثٌضٟ 

صؼًّ ف١ٙج ػجهر ثٚ فٟ لطجػجس ؽو٠ور
(20)

. 

ثِج ثٌمُْ ثٌغجٟٔ ٌٙيث ثٌٕٛع ٘ٛ ثالّضغّجً ثٌّجٌٟ ٚثلٚو دٗ ٌٕثء صى٠ٛٓ ًأّّجٌٟ 

فٚز فٟ ًأّّجي ثٚ فٚز فٟ لٌٛ صؼطٟ ِجٌىٙج فك ثٌّطجٌذز  ِٛؽٛه، ٘يث ٠ؼٕٟ ٌٕثء

دجألًدجؿ ثٚ ثٌفٛثةو ٚدجٌقمٛق ثألمٌٜ دجٌضٟ صّٞٙج ثٌمٛث١ٔٓ ىثس ثٌؼاللز
(22)

. 

ثِج ثٌمُْ ثٌغجٌظ فٙٛ ثالّضغّجً ثٌّؼٕٛٞ، ٘ٛ ثٌيٞ ٠ٙوف ثٌٝ وْخ ثٌّؼجًف 

 ٚثألٙٛي ثٌفى٠ٌز ثٚ ثٔؾجٍ ثػّجي دقغ١ز ػ١ٍّز ٚصى٠ٛٓ ثٌؼّجي.

 ّْ ثالّضغّجً ثٌّجهٞ ٠ّغً ثٌقٚٛي ػٍٝ ثألٙٛي ثٌّجه٠ز ثٚ ثٌٍّّّٛز ثالّضغّجً  ٚأ

ثٌّجٌٟ ٠ؼٕٝ دضٛف١ٌ ثألِٛثي ثٌالٍِز ٌٍقٚٛي ػٍٝ ٘يٖ ثألٙٛي ثٌّجه٠ز ٕٚ٘جن ثًصذجٟجس 

ٚع١مز د١ٓ ٘ي٠ٓ ثٌٕٛػ١ٓ ثٌّجهٞ ٚثٌّجٌٟ ثى ٠ْضنوَ ثالّضغّجً ثٌّجٌٟ فٟ ثٌقٚٛي ػٍٝ أهٚثس 

ثْ ثالّضغّجً ثٌّجٌٟ ٘ٛ أهثر ص١ٍ٠ّٛز ٌالّضغّجً ثٌّجهٞ ثالّضغّجً ثٌّجهٞ أٞ
(21)

. 

ثالّضغّجًثس فْخ ِؼ١جً ثٌضؼوه ٚػوَ ثٌضؼوه ٠مٚو ٕ٘ج دجٌضؼوه ٘ٛ ثوغجً ِٓ أهثر -3

ثالّضغّجً أٞ ثوغٌ ِٓ ٚثفوٖ ِٓ أهٚثس ثالّضغّجً ثٌّجه٠ز ٚثٌّج١ٌز، ثِج ػوَ ثٌضؼوه فٙٛ 

 ثالّضغّجً ػٍٝ ل١ّْٓ ّ٘ج: ثّضغّجً أهثر ٚثفور فم٠ ٌيٌه ٠ىْٛ صم١ُْ

ثالّضغّجًثس ثٌّضؼوهر: ثٚ ِج ٠وػٝ دجّضغّجً ثٌّقفظز ثى ٠مَٛ ثٌّْضغٌّ دأّضغّجً أٔٛثع  - أ

 ِنضٍفز ِٓ أهٚثس ثالّضغّجً ثٌّجه٠ز ٚثٌّج١ٌز فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ.

ثالّضغّجًثس ثٌٛف١ور غ١ٌ ِضؼوهر: ٘ٛ ثٌم١جَ دؼًّ ثّضغّجً ٚثفو فم٠ ِغً ٠مَٛ  - ح

جهٞ ثٚ ٌٕثء ثًٙ ِجٌٟ فضٝ ٌٛ إػجهر ػ١ٍّز ثٌٌٖثء ثألًٙ ثٌٖن٘ دٌٖثء ثًٙ ِ

ٔفْٗ ف١ذمٝ ٔٛع ثالّضغّجً ٚفك ٘يث ثٌّؼ١جً ثّضغّجً غ١ٌ ِضؼوه أٞ ٚف١و وأْ ٠ٖضٌٞ 

ٕن٘ ػوه ِٓ ثالُّٙ ثٚ ُّٙ ٚثفو فٟ ثٌٌٖوز ٔفْٙج
(23)

. 

ثالّضغّجًثس فْخ ثٌّؼ١جً ثٌمجةُ دجالّضغّجً ٠ؼضّو٘ج ٘يث ثٌٕٛع ػٍٝ ٕن١ٚز -4

 ضغٌّ ٔفْٗ. ثى ٠مُْ ٘يث ثٌٕٛع ػٍٝ ل١ّْٓ ّ٘ج:ثٌّْ

ثالّضغّجً ٌٍّؤّْجس: ٘ٛ ثالّضغّجً ثٌيٞ ٠ٕفي ػٓ ٠ٌٟك ثٕنجٗ )١٘تجس،  - أ

ِؤّْجس( أٞ ثّضغّجًثس ثٌّؤّْجس دىً أٔٛثػٙج فٟ ِنضٍف ِؾجالس ثالّضغّجً 

 ٚدجّضنوثَ ِنضٍف أهٚثس ثالّضغّجً ثٌّجه٠ز ٚثٌّج١ٌز.

٘ج ٕن٘ دّفٌهٖ هْٚ ثالٕضٌثن ِغ غ١ٌٖ ِٓ ثالّضغّجً ثٌٖنٟٚ: ٠مَٛ دضٕف١ي - ح

ثٌّؤّْجس ٚثالفٌثه، دغٜ ثٌٕظٌ ػٓ أهٚثس ثالّضغّجً ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ثْ وجٔش ِج١ٌز 
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وجالُّٙ ٚثٌْٕوثس ثٚ ِجه٠ز وجٌؼمجًثس ٚغ١ٌ٘ج ثٚ ٠ىْٛ ٠َِؼ ِٓ ثألهٚثس ثٌّج١ٌز 

ٚثٌّجه٠ز
(24)

. 

دجٌٍّى١ز ثْ وجْ ثالّضغّجً ثالّضغّجًثس فْخ ِؼ١جً ٍِى١ز ثالّضغّجً: ٠مٚو ٕ٘ج -5

ٍِىجً ٌٍوٌٚز فم٠ ثٚ ٌفٌه ِٓ ثالفٌثه ثٚ ٌّؾّٛػز ِٓ ثألٕنجٗ ِضّغ١ٍٓ دّؤّْز ٚثفور ثٚ ػور 

ِؤّْجس ِٓ ؽٙز أمٌٜ. أٞ ِج ٠وػٝ دجالّضغّجً ثٌؼجَ ٚثالّضغّجً ثٌنجٗ ٚثالّضغّجً 

 ثٌّنض٠ٍ.

ثٌٌٖوجس ثالّضغّجً ثٌنجٗ: ثى ٠مَٛ ٕن٘ ثٚ ِؾّٛػز فٟ أٞ ٕىً لجٟٔٛٔ ِٓ  - أ

 ثٌنجٙز.

ثالّضغّجً ثٌؼِّٟٛ: ٠مَٛ دٗ ثٌّؤّْجس ثٌٍّّٛوز ثٚ ثٌضٟ صؼٛه ٍِى١جصٙج ٌٍوٌٚز دٖىً  - ح

 لجٟٔٛٔ ِٓ ثٕىجي ثٌٌٖوجس ثٌؼ١ِّٛز.

ثالّضغّجً ثٌّنض٠ٍ: ٘ٛ ثٌيٞ ٠ؾّغ ثٌٕٛػ١ٓ ثٌْجدم١ٓ فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ أٞ ٠مَٛ دٗ  - س

ؾّٛػز ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ثالفٌثه ثٚ ثٌّؤّْجس مجٙز ِٓ ؽٙز ِٚؤّْز ثٚ ِ

ثٌّؤّْجس ثٌؼ١ِّٛز ِٓ ؽٙز أمٌٜ فٟ أٞ ٕىً لجٟٔٛٔ ِٓ ثٕىجي ثٌٌٖوجس 

 ثٌّنضٍطز.

ثالّضغّجًثس فْخ ثٌٌلؼز ثٌؾغٌثف١ز: ٠ٕٚف ٘يث ثٌٕٛع ثٌٝ ػور إٔٙجف ِٕٙج -6

 ثالّضغّجً ثٌوثمٍٟ ٚثالّضغّجً ثٌنجًؽٟ ٚثالّضغّجً فٟ ثٌّٕجٟك ثٌقٌر.

ّضغّجً ثٌوثمٍٟ ٟ٘ ؽ١ّغ ِٖج٠ًغ ثالّضغّجً ثالّضغّجً ثٌوثمٍٟ: ٠مٚو ٕ٘ج دىٍّز ثال - أ

ثٌضٟ صمجَ فٟ فوٚه ثٌذٍو ثٌؾغٌثف١ز ٠ٕٖٚأ ِٕٙج ثٌّٕجٟك ثٌقٌر، ِٓ غ١ٌ ثال٘ضّجَ ثٌٝ 

ثإلهثًر ثالّضغّج٠ًز ٌٌٍّٖٚع ّٛثء وجٔش ِج١ٌز ثٚ فم١م١ز ٚؽ١ْٕز ثٌّْضغٌّ ّٛثء وجْ 

 ثؽٕذ١جً ثٚ ١ٕٟٚجً ِم١ّجً.

غّجً ثٌوثمٍٟ ٠ٚمٚو دٗ ؽ١ّغ ثالّضغّجًثس ثٌضٟ ثالّضغّجً ثٌنجًؽٟ: ٘ٛ ػىِ ثالّض - ح

صضُ مجًػ فوٚه ثٌذٍو ثٌؾغٌثف١ز ِغ ٌٟف ثمٌٜ ّٛثء وجٔٛث ِؤّْجس ثٚ ثفٌثهثً ثٚ 

 ثّضغّجًثس ثألؽجٔخ فٟ دٍو ِج.

ثالّضغّجً فٟ ثٌّٕجٟك ثٌقٌر: ٘ٛ ثالّضغّجً ثٌمجةُ فٟ لطؼز ثًٛ صجدؼز ٌٍوٌٚز ٚصىْٛ  - س

ىثس فوٚه ؽغٌثف١ز ٚثٝقز ٚصمغ فٟ ٔطجق ١ِٕجء دقٌٞ ثٚ دٌٞ ثٚ ؽٛٞ ثٚ صىْٛ 

دجٌمٌح ِٓ ٘يٖ ثألِجوٓ، ٠ٚضُ ػٌَٙج وٌّو١ج ػٓ ثٌوٌٚز، إى صؼجًِ ثٌذٞجةغ ثٌومٍز ثٌٝ 

ِؼجٍِز ثٌٚجهًثس ِٚؼجٍِز ثٌذٞجةغ ثٌنجًؽز ِٕٙج ٌٙيٖ ٘يٖ ثٌّٕطمز ِٓ ثٌوٌٚز ٔفْٙج 

ثٌوٌٚز ِؼجٍِز ثٌٛثًهثس، ِٚغ ثٔٙج صنٞغ ١ٌْجهر ثٌوٌٚز ٚصطذك ػ١ٍٙج لٛث١ٔٓ ثٌوٚي 

ٔفْٙج، ثال ثٔٙج صّضغ دٕظجَ لجٟٔٛٔ مجٗ ِٓ ف١ظ ٔظجَ ثٌؼًّ، ِٕٚغ صٌثم١٘ ٕغً 

ثألًثٟٝ ٚثٌؼمجًثس ٚهمٛي ثٌذٞجةغ ٚمٌٚؽٙج ث١ٌٙج ِٕٚٙج
(25)

. 

 ثالّضغّجًس فْخ ِؼ١جً ثٌؾ١ْٕز: ٠مُْ ٘يث ثٌٕٛع ػٍٝ ل١ّْٓ ّ٘ج:-7

ثالّضغّجً ثٌٟٕٟٛ: ٟ٘ ؽ١ّغ ثٌّٖج٠ًغ ثالّضغّج٠ًز ثٌّج١ٌز ٚثٌّجه٠ز ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج  - أ

 ثٌّم١ّْٛ هثمً ثٌقوٚه ثٌؾغٌثف١ز ٚمجًؽٙج ٌُٟٕٛٙ ثألًٙ.

٠مَٛ دٙج ثألؽجٔخ ثالّضغّجً ثألؽٕذٟ: ٟ٘ ؽ١ّغ ثالّضغّجًثس ثٌّج١ٌز ٚثٌّجه٠ز ثٌضٟ  - ح

هثمً هٌٚز ِج، أٞ ِؾّٛع ثالّضغّجًثس ثٌوثم١ٍز ثٌّٕفير ِٓ ثألؽجٔخ ّٛثء وجٔٛث 

ِؤّْجس ثٚ ثفٌثهثً 
(26)

. 
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 : أهًٍح االسرثًار: 1-4

ثْ ٌالّضغّجً أ١ّ٘ز وذ١ٌر ٚدوأس صَهثه ٘يٖ ثأل١ّ٘ز ِور دؼو أمٌٜ ثٌٝ فو ِج ًٚٙ 

ور أّذجح ِٚٓ أّ٘ٙج، ٘ٛ ثْ ثالٔفجق ثٌٝ ِج ٌٔثٖ ثالْ، ٠ؼٛه أ١ّ٘ز ثالّضغّجً ثٌٝ ػ

ثالّضغّجًٞ ٠ؤعٌ دًٚٛر ِذجٌٕر ػٍٝ ثٌطجلز ثإلٔضجؽ١ز فٙٛ ٠ٙوف ثٌٝ صٛف١ٌ ثٌٍْغ ثٌٌأّّج١ٌز 

ً فٟ ثٌّٕٛ  ثٌضٟ صؼو ثٌؼٌٕٚ ثٌّٕضؼ ٠ٌٍَّو ِٓ ثٌٍْغ ٚثٌنوِجس. ٚديٌه ٠ؼو ػجِالً ف٠ٛ١ج

ٔضجؽ١ز ثٌضٟ صّٕٛ ػٓ ٠ٌٟك ثاللضٚجهٞ ثٌّؼضّو ثٌٝ فو وذ١ٌ ػٍٝ ٌّػز صّٛغ ثٌطجلز ثإل

صٌثوُ ًأُ ثٌّجي ٚثٌضّٛغ فٟ وال ثٌٕٛػ١ٓ ثٌىّٟ ٚثٌٕٛػٟ فٟ ثٌمٜٛ ثٌؼجٍِز ثٌضطًٛثس 

ٚثٌضق١ْٕجس ثٌضٟ صقوط فٟ أّج١ٌخ ثإلٔضجػ، ٚثْ صٌثوُ ًأُ ثٌّجي ثٌقم١مٟ ٠قوط فم٠ فٟ 

ً وذ١ٌثً ِٓ ثٌطٍخ ثٌى ٍٟ ٌٚٙيث فئْ ثالّضغّجً، ٚثْ ثٌطٍخ ػٍٝ ثٌٍْغ ثالّضغّج٠ًز ٠ؼو لّْج

ٌٌ دجٌغ ثأل١ّ٘ز فٟ ثاللضٚجه ثٌمِٟٛ.  ثالٔفجق ثالّضغّجًٞ ٌٗ أع

ٚثْ ثالٔفجق ثالّضغّجًٞ ٠ؼو ٕو٠و ثٌضمٍخ ٚثٌضمٍذجس ثٌضٟ صطٌأ ػٍٝ لطجع ثٔضجػ ثٌٍْغ 

ثٌٌأّّج١ٌز ثػٕف دىغ١ٌ ِٓ ثٌضمٍذجس ثٌضٟ صطٌأ ػٍٝ ثٔضجػ ثٌٍْغ ٚثٌنوِجس ثالّضٙالو١ز
(27)

. 

 ار:: دوافع االسرث1-5ً

ثْ ِٓ أُ٘ ثألّذجح ثٌضٟ صٖؾغ ثالفٌثه ثٚ ثٌّؤّْجس ػٍٝ ثالّضغّجً، ٟ٘ ًغذضُٙ  

فٟ ثٌٌدـ فٟ ٠ٍجهر ًأُ ثٌّجي ٚثالفضّج١ٌز ثٌىذ١ٌر فٟ ٠ٍجهر ثٌطٍخ ٚص١ّٛغ ثألّٛثق، فٞالً 

 ػٓ ثٌضموَ ثٌؼٍّٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ ٚدٕجء ًأُ ِجي ثؽضّجػٟ.

لضٚجهٞ ٚصٛف١ٌ ِٛثًه د٠ٌٖز ِضنٚٚز ٕٚ٘جن ًغذز ٕو٠ور ٌو٠ُٙ فٟ ص١ّٕز ثٌٛثلغ ثال

ٚصٛف١ٌ ثّضمٌثً ١ّجّٟ ٚثلضٚجهٞ ألٞ ٌِٖٚع ثّضغّجًٞ ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثألّذجح ثٌضٟ ّجّ٘ش 

دٖىً وذ١ٌ فٟ ٔؾجؿ ثالّضغّجً ٚثٌٛٙٛي ثٌٝ ِج ٌٔثٖ ثالْ
(28)

. 

ٌىٓ وً ٘يٖ ثٌوٚثفغ ٕ٘جن ِقوهثس هثةّجً صمف ػجةمجً وذ١ٌ فٟ ّٔٛ ٚصطًٛ أٞ ٌِٖٚع 

ٚصطًٖٛ ِٚٓ ثُ٘ ٘يٖ ثٌّؼٛلجس ٟ٘ ػوَ ثالّضمٌثً ٌألٚٝجع ثأل١ِٕز فٟ دؼٜ ثّضغّجًٞ 

ثٌذٍوثْ ٚمجٙز ثٌٕج١ِز ِٕٙج وّج ٘ٛ ػ١ٍٗ ثالْ فٟ ٠ًّٛج ٚثٌؼٌثق، ٚث١ٌْجّجس ثاللضٚجه٠ز 

ٚمجٙز فٟ ثالّضغّجًثس ثألؽٕذ١ز ّٚؼٌ ثٌفجةور ٚثٌظٌٚف ثٌّق١طز دجالّضغّجً فٟ وال 

 د٠ٌٖز.ثٌٕٛػ١ٓ ّٛثء وجٔش ٟذ١ؼ١ز ثٚ 

 يقىياخ االسرثًار فً ينطقح انذراسح: 1-6

ِو٠ٕز ثٌقذج١ٔز ٟ٘ ثفوٜ ِوْ ِقجفظز ثالٔذجً، صمغ فٟ ثٌؾَء ثٌٌٖلٟ ِٓ لٞجء 

ثٌٌِجهٞ، ٠قو٘ج ِٓ ثٌؾٕٛح ٚثٌّٖجي ٚثٌغٌح لٞجء ثٌٌِجهٞ ِٚٓ ثٌٌٖق لٞجء ثٌفٍٛؽز وّج 

(و724ُ( ثى صذٍغ ِْجفضٙج )2فٟ ثٌن٠ٌطز ًلُ )
1

ٚثةٌ ثٌؼٌٛ صمغ ِج د١ٓ ثِج ِٛلؼٙج ِٓ ه 

33 20هثةٌصٟ ػٌٛ )
o

-48 33
o

43 13( ّٕجالً ٚمطٟ ٟٛي )
o

-31 43
o

 ً ( ٌٕلج
(29)

. 
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 (2ثٌن٠ٌطز ًلُ )

 ِٛلغ ِٕطمز ثٌوًثّز  فٟ ِقجفظز ثالٔذجً ِٓ ثٌؼٌثق

ثٌّٚوً: ِٓ ػًّ ثٌذجفظ دجالػضّجه ػٍٝ ٍٚثًر ثٌٌٞ، ِو٠ٌ٠ز ثٌّْجفز ثٌؼجِز، 

 (.20000000: 2، ِم١جُ )1000ثالهث٠ًز، م٠ٌطز ثٌؼٌثق 

ظٌٙس أ١ّ٘ز ٘يٖ ثٌّو٠ٕز ٚال١ّّج فٟ ثٌْض١ٕ١جس ٚثٌْذؼ١ٕ١جس ِٓ ثٌمٌْ ثٌّجٟٝ ٚثُ٘ 

ِج ١ّ٠َ٘ج ٘ٛ ِٛلؼٙج ثٌْضٌثص١ؾٟ ٚثِضالوٙج ػٍٝ ػور ِمِٛجس ثّضغّج٠ًز ثى أٙذقش فٍمز 

ثٌّو٠ٕز ث١ٌْجف١ز ًٚٙ د١ٓ ِو٠ٕز ثٌفٍٛؽز ٚثٌٌِجهٞ ِٓ ؽجٔخ ٚصٛثؽو دق١ٌر ثٌقذج١ٔز ٚ

ثمٌ، فٞالً ػٓ ثٌٌّٖٚع ثٌيٞ ٔقٓ ثالْ دٚوهٖ ٘ٛ دٕجء ثٌّو٠ٕز ثٌْى١ٕز  ٚثٌّطجً ِٓ ؽجٔخ

 )ه٠ًُ ّضٟ( ٘ٛ ِٓ أُ٘ ثٌّٖج٠ًغ ثالّضغّج٠ًز ٚأوذٌ٘ج ثٌضٟ ّضمجَ فٟ ِو٠ٕز ثٌقذج١ٔز.

 نىع االسرثًار فً ينطقح انذراسح: 1-6-1

ً ٚثلٚو ثْ ٔٛع ثالّضغّجً فٟ ثٌّٕطمز ٘ٛ ثّضغّجً  ٌٌٍلؼز ثٌؾغٌثف١ز ثّضغّجًثً هثم١ٍج

دجٌوثمٍٟ ٕ٘ج أٞ هثمً فوٚه ثٌذٍو ثٌؾغٌثف١ز، ثِج ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ِٓ ثالّضغّجً ٘ٛ ثالّضغّجً 

 ثألؽٕذٟ أٞ ٠ىْٛ ثٌّْضغٌّ ًٚأُ ثٌّجي ثؽٕذٟ فٟ هٌٚٗ ِج ٠ٚضُ صٕف١ي ثٌٌّٖٚع ِٓ ثألؽجٔخ.
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 راسح:انرىسٌع انجغزافً نالسرثًار فً ينطقح انذ 1-6-2

هُٚٔ ٚػٍٝ ٕجٟب دق١ٌر 141ٌِٖٚع )ه٠ًُ ّضٟ( ٠مغ ثٌٌّٖٚع ػٍٝ ِْجفز 

ً ٌٍط٠ٌك ثٌـ  210ثٌقذج١ٔز ثًٌّٖٙٛر ٚدؾجٔخ دٕج٠ز ِؾٍِ لٞجء ثٌنجٌو٠ز ثٌؾو٠و، ٠ىْٛ ِقجى٠ج

( ٠ضىْٛ ثٌّنط٠ ثٌؼجَ ِٓ 1ثٌيٞ ٠ٌد٠ ثٌّو٠ٕز دٌّوَ ِقجفظز ثالٔذجً وّج فٟ ثٌن٠ٌطز ًلُ )

َ ٟ٘ لطؼز ثًٛ ِنٚٚز ٌٍْىٓ ثٌّٕنفٜ 840َ ثٌٝ 750جس ِٓ دّْجف VIPف١ال  300

 ثٌىغجفز صْضٙوف ثٌىفجءثس ثٌؼ١ٍّز ِٓ ثالٟذجء ٚثٌّٕٙو١ّٓ ٚفٍّز ثٌٖٙجهثس.

 صٛٝـ ِٕطمز ثٌوًثّز ِٓ ِقجفظز ثالٔذجً (1ثٌن٠ٌطز ًلُ )

 
ثٌّٚوً: ِٓ ػًّ ثٌذجفغز دجالػضّجه ػٍٝ ٍٚثًر ثٌٌٞ، ِو٠ٌ٠ز ثٌّْجفز ثٌؼجِز، م٠ٌطز 

 (.20000000: 2، ِم١جُ )1000ثٌؼٌثق ثالهث٠ًز، 

ثْ فىٌر ثٌٌّٖٚع دوأس دّذجهًر ِٓ ثٌّٕٙوُ ؽّؼز ثّّجػ١ً ِو٠ٌ ِٖج٠ًغ ثٌٌٖوز 

ثعٕجء فًُٞٛ٘ ٌّؤصٌّ ثّضغّجً ثالٔذجً ثٌغجٟٔ  1021ثىث صُ ػٌٛ فىٌر فٟ ِؾٍِ ثهثًر ٌؼجَ 

 ثٌيٞ ػمو فٟ ثّطٕذٛي دوػٛر ِٓ ١٘تز ثالّضغّجً.

١٘تز ثالّضغّجً دىجفز ثٌّضطٍذجس ثٌّطٍٛدز ٌّٕقٙج ٚأعٌّس ٘يٖ ثٌؾٙٛه ثى صُ ص٠َٚو 

 .29/3/1023فٟ  98دجٌقٚٛي ػٍٝ ثؽجٍر ٌالّضغّجً ثٌٌّلّز 
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صُ صٕف١ي ثٌٌّٖٚع ػٍٝ ثًٛ ثٌٛثلغ دضقو٠و ثالًٛ ٚص١ْؾٙج د١ْجػ ثًّٟ ٚثٌّذجٌٕر 

١ٌّجٖ ػٕو ٠ٍجهر فًٛثً دأػّجي ثٌضٌثد١جس ٚثٌوفٓ فجألًٛ ِٕنفٞز ٟ٘ ػٌٝز ألْ صغٌّ٘ج ث

 ِْٕٛح ثٌذق١ٌر.

ثْ و١ّجس ثٌوفٓ ثٌّطٍٛح ٌضؾجٍٚ ٘يٖ ثٌّٖىٍز ٌّٚٞجْ ِٕج١ّخ صأ١ِٓ ص٠ٌٚف ١ِجٖ 

 ثٌف ِضٌ ِىؼخ(. 750ثالِطجً ٟ٘ دقوٚه )

دوأ ثٌف٠ٌك دأػّجي ثٌّىٍف دٙج دأػوثه )ثٌْج٠ش دالْ( ٚوً ِج ٠ضّٕٞٗ ِٓ فؼج١ٌجس إى 

وٚط ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼْى٠ٌز فٟ ثالٔذجً ِطٍغ ػجَ %( ِٓ ثٌؼًّ لذً ف85ثٔؾَ ِج ٠مجًح ِٓ )

وجْ ثٌّٛلغ ِؾَٙثً د١ْجػ مجًؽٟ ٠ٚقضٛٞ ػٍٝ ثٌّذجٟٔ ثالهث٠ًز ثٌّؤعغز دٖىً وجًِ  1024

ثالٌف ٕؾٌر فضٝ صج٠ًل ص١ٍُْ ثٌّٛلغ ثٌٝ 4000ثٝجفز ثٌٝ دٕج٠ز ثّضؼالِجس ِٖٚضً ٠ُٞ 

 .1024ٌٕٟز ثالٔذجً ألغٌثٛ ث١ِٕز فٟ ِٕضٚف ػجَ 

ء ثٌؼ١ٍّجس ثٌؼْى٠ٌز صُ ثّضالَ ثٌّٛلغ ِٓ ٌٕٟز ثالٔذجً فٟ دوث٠ز ػجَ ٚدؼو ثٔمٞج

ٚثّضأٔف ثٌؼًّ دجٌٌّٖٚع ٌِر ثمٌٜ 1027
(10)

 . 

دوأ ثٌؼًّ دجٌٌّٖٚع ٌِر ثمٌٜ ثى صُ ثوّجي ؽ١ّغ ثٌضٚج١ُِ ٚثٌّنط٠ ثٌؼجَ ٚثٌفًٍ 

( 2فٟ ثًٌٚٛر )ٚثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ثالّضٌّثً دأػّجي ثٌضٌثد١جس ٚثٌوفٓ ٚفضـ ثٌطٌق ثٌٌة١ْز وّج 

ثٌف َ 35ٚثٌؼًّ ؽجًٞ ػٍٝ صٖؾ١ٌ )
1

( فٟ ِموِز ثٌٌّٖٚع ػٍٝ ٟٛي ث١ٌْجػ ػٕو ثٌذٛثدز 

 ثٌٌة١ْز ٚػٕو ثٌّٕطمز ثٌفجٍٙز د١ٓ ثالد١ٕز  ٚثٌّجء ػٕو ّجفً ثٌٌّٖٚع.

 (2ثًٌٚٛر ًلُ )

 صٛٝـ ثٌطٌق ثٌٌة١ْ١ز فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز

 
 .24/4/1028ثٌّٚوً: ثٌضمطش ثًٌٚٛر فٟ 

٠ضٛثؽو فٟ ٘يٖ ثٌّو٠ٕز ٘ٛ ِٓ ثٌوًؽز ثالٌٚٝ ِٓ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ِٓ وٌٙدجء ٚوً ِج 

صقش ثالًٛ ١ِٚجٖ ٌٕح دٌٟٛ ثع١ٍ١ٓ ٚدٌٟٛ دًٛد١ٍٓ ٌٟٚق ٚثّؼز ٕٚذىجس ِؾجًٞ ٚفوثةك 

( ٚصقضٛٞ ثٌّو٠ٕز ػٍٝ ٌِوَ هثةٌٞ ٠قضٛٞ ػٍٝ 1وذ١ٌر صقجىٞ ؽ١ّغ ثٌفًٍ وّج فٟ ثًٌٚٛر )

ثًُ ٚثٌؼ١جهثس ثٌٚق١ز ػٍٝ ٕجٟب ثٌٌّٖٚع صمَٛ ثٌفؼج١ٌجس ثٌؾجِغ ثٌٌة١ْٟ ٚثالّٛثق ٚثٌّو
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ثٌضٌف١ٙ١ز ثٌّطجػُ ٚثٌىٛفٟ ٕٛح ٌِّٚٝ ثٌَٚثًق ٍِٚؼخ وٌر ثٌموَ ٚلجػز ثالؽضّجػجس 

 ٚثٌّٕجّذجس وّج صٛؽو فؼج١ٌجس صٌف١ٙ١ز مجٙز دجألٟفجي ٌٌٚثه و١ًٔٛٔ ثٌّو٠ٕز.

 

 (1ثًٌٚٛر ًلُ )

 دجٌٖىً ثٌٕٙجةٟثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ػٕوِج ٠ىًّ ثٌٌّٖٚع 

 
 .25/4/1028ثٌّٚوً: ثٌّٕٙوُ ؽّؼز ثّّجػ١ً              

فٞالً ػٓ ىٌه صقضٛٞ ثٌّو٠ٕز ػٍٝ ٔظجَ ثِٕٟ ػجٌٟ ثى صقجٟ د١ْجػ وجًِ ٚثٌومٛي 

 ِٓ ثٌذٛثدز ثٌٌة١ْز ػٓ ٠ٌٟك ثٌذطجلجس ثالٌىض١ٌٔٚز دؼو ثٌضأوو ِٓ ثِىج١ٔز همٌُٛٙ.

صُ ص١ُّٚ عالعز ثٔٛثع ِٓ ثٌفًٍ وً ٔٛع ٠قجوٟ فٍْفز ص١ُّٚ ِنضٍفز ٌىٕٙج ؽ١ّؼٙج 

( ٚصضىْٛ ِٓ ٟجدم١ٓ ٚدّْجفجس ثّضمذجي 3ِضْج٠ٚز فٟ ثٌٌلٟ ٚثٌفنجِز وّج فٟ ثًٌٚٛر )

وذ١ٌر صٌثػٟ م١ٙٛٚز ثٌّؾضّغ ثالٔذجًٞ ِٚطجدل ١َِّر ثٝجفز ثٌٝ ٙجٌْٛ ثّضمذجي مجٗ 

ثعٕجْ فٟ ثٌطجدك ثالًٟٝ ٚعالعز فٟ ثٌطجدك ثالٚي وٍٙج  دجٌْٕجء ٚمِّ غٌف َٔٛ وذ١ٌر

 َِٚهر دقّجِجس مجٙز ٔظجَ ٠ّٛضجس. 
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 (3ثًٌٚٛر ًلُ )

 ٕىً ثٌذٕجء فٟ ِٕطمز ثٌوًثّز

 
 .25/4/1028ثٌّٚوً: ثٌّٕٙوُ ؽّؼز ثّّجػ١ً 

 أهى انذوافع انرً ادج انى االسرثًار: 1-6-3

ثٌّٕجّذز الّضغّجً ِغً ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّٖج٠ًغ فٞالً ػٓ ثْ صٛف١ٌ ثٌذ١تز ثٌؾغٌثف١ز 

 صَث٠و ػوه ثٌْىجْ فٟ ِقجفظز ثالٔذجً ِّج ٠ضطٍخ صٛف١ٌ ِْجفجس ّى١ٕز ٚثّؼز.

ٚثْ صٛف١ٌ ثالًٛ ثٌٛثّؼز ِّج ٕؾغ ػٍٝ ثّضغالٌٙج فٟ صى٠ٛٓ ٘ىيث ِٖج٠ًغ 

١ٍُ وٌهّضجْ ٚثٌطّٛؿ ثْ صىْٛ دّْضٜٛ ثٌّٖج٠ًغ ثٌضٟ صمجَ فٟ دم١ز ثٌّقجفظجس فٟ ثل

 ِٚقجفظز ثٌٕؾف ثالٌٕف ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّقجفظجس ثٌؼٌثل١ز.

 أهى انًعىقاخ انرً واجهح انًشزوع: 1-6-4

ثٌؼجةك ثالّجّٟ ثٌيٞ ثمٌ فٟ ثٔؾجٍ ثٌٌّٖٚع ٘ٛ ثٌٛٝغ ثالِٕٟ، ثْ صوً٘ٛ ثٌٛٝغ 

ثالِٕٟ دْذخ ػور ِٖجوً ٌٌٍّٖٚع ١ٌِٚ فم٠ ٌٙيث ثٌٌّٖٚع ٌىٓ ثعٌ دٖىً وذ١ٌ ػٍٝ ؽ١ّغ 

٠ٛؽو فٟ ثٌّقجفظز ِٓ ثٌذٕٝ ثٌضقض١ز ٚصٛف١ٌ ثٌنوِجس ٚػوَ ًغذش ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّْضغ٠ٌّٓ  ِج

ً ِٓ ثٌٛٝغ ثالِٕٟ هثمٍٙج ٌىٓ دًٌّٚ ثٌٛلش  ثٌنجًؽ١ٓ ِٓ ثالّضغّجً فٟ ثٌّقجفظز مٛفج

ٔطّـ دؾٙٛه ثٌمٛثس ثال١ِٕز ٠ٌؽغ ثالِٓ ثالّضمٌثً ١ٌِ ٌٍّقجفظز فم٠ ٌىٓ ٌؾ١ّغ ثٔقجء 

ٔخ ثالٚي، ثِج ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌغجٟٔ فٙٛ ثٌٛٝغ ثٌّجهٞ )ثالٍِز ثٌّج١ٌز( ثٌيٞ ثٌؼٌثق ٘يث ِٓ ؽج

٠ٌّ دٙج ثٌؼٌثق دٖىً ػجَ. ٌيٌه ٔالفع صٛلف ثغٍخ ثٌّٖج٠ًغ ثالّضغّج٠ًز إٌٝ ف١ٓ صنطٟ 

 ٘يٖ ثالٍِز.

 االسرنراجاخ:

 صٛؽو ػور ِٛثًه ٌالّضغّجً فٟ ثٌّٕطمز. -2



 جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوةجملة 

 

 ( 3مج4العدد )

 1028( كانون االول)

 

  (124(  

 

١ٌّجٖ فٟ ثٌّٕطمز وجْ ػجِالً أّج١ّجً ثْ صٛف١ٌ ثٌّْجفجس ثٌٛثّؼز ِٚج ٠مجدٍٙج صٛفٌ ث -1

 ٕؾغ ػٍٝ صىْٛ ثٌٌّٖٚع.

ضُٙ ٚثٌْؼٟ ٔقٛ ثألفًٞ ٌىٓ ِٓ أ٘جٌٟ ثٌّقجفظز فٟ صط٠ٌٛ ِقجفظًغذز ثٌىغ١ٌ  -3

 ثٌٛٝغ ثألِٕٟ وجْ ثٌؼجةك ثٌىذ١ٌ فٟ ٚصقم١ك ًغذجصُٙ.

ًغذش ثغٍخ ثٌّغمف١ٓ ٚثٌّضؼ١ٍّٓ فٟ ثٌّقجفظز فٟ ثٌؼ١ٔ فٟ ثف١جء ّى١ٕز ص١ٍك  -4

ُ ثٌؼٍّٟ ثّٛر ِغ دم١ز ثلٌثُٔٙ فٟ ثٌذٍوثْ ثألمٌٜ ٚصٛف١ٌ ِغً ٘يٖ ثٌنوِجس دّْضٛث٘

 فٟ ثٌّقجفظز.

ِٓ مالي ثٌوًثّز ثصٞـ ٕ٘جن ػاللز ٌٟه٠ز ِج د١ٓ ثالّضغّجً ٚػجًِ ثالِٓ ثى وٍّج  -5

صٛفٌ ثالِٓ هثمً ثٌّٕطمز ٠ٖؾغ ثٌّْضغٌّ ػٍٝ ثالّضغّجً ّٛثء وجْ ثٌّْضغٌّ ثؽٕذٟ 

 و.ثٌؾ١ْٕز ثٚ ِٓ فٟ ثٌذٍ

 انرىصٍاخ:

ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌض١ّٕز ثٌذ٠ٌٖز ِٓ ثؽً فُٙ ثالّضغّجً دٖىً ؽ١و ٚثٌقفجظ ػٍٝ ثٌموًر  -2

 ثٌضٕجف١ْز د١ٓ ثٌّْضغ٠ٌّٓ.

صٛف١ٌ ؽ١ّغ ثٌظٌٚف ثٌّٕجّذز ٌٍّْضغٌّ ٚمجٙز ِٓ ثٌٕجف١ز ثأل١ِٕز دغٜ ثٌٕظٌ ػٓ  -1

 ؽ١ْٕز ثٌّْضغٌّ ّٛثء وجْ ثؽٕذ١جً ثٚ ِٓ ثٌذٍو.

 ثٌٌّٖٚع.ثٌؼًّ ػٍٝ فّج٠ز  -3

 ثٌّْجػور ػٓ ٠ٌٟك ث١ٌٙجوً ثألّج١ّز ثٌّْضٙوفز ٌٍمطجػجس ثٌّٖجًوز فٟ ثٌٌّٖٚع. -4

 هػُ ثٌٌّٖٚع دٖىً ِجٌٟ ٚفٛثفَ أمٌٜ ٌٛٝغ ِنططجس صو٠ًخ ف٠ٌك ثٌؼًّ. -5

 صٛف١ٌ ث١ٌٙجوً ثألّج١ّز ثٌّْضٙوفز ٌٍمطجػجس ثٌؼجِز. -6

ٌٕٟ ثْ صىْٛ ِطجدمز  ثٌقظ ٚصٖؾ١غ ثألّج١ّز ثٌّْضٙوفز ثٌضم١ٕجس ثٌقو٠غز ثعٕجء ثٌؼًّ -7

 ٌٍّٛثٙفجس ثٌؼج١ٌّز.

 انًصادر:قائًح 

؛ ٔمال ػٓ: لطخ 204، 2955ٗثدٓ ِٕظًٛ، ٌْجْ ثٌؼٌح، ثٌّؾٍو ثٌٌثدغ، د١ٌٚس، هثً ٙجهً،  -1 -

ِٚطفٝ ّجٔٛ، ثالّضغّجً: ثفىجِٗ ٚٝٛثدطٗ فٟ ثٌفمٗ ثإلّالِٟ، هثً ثٌٕفجةِ ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ثألًهْ، 

1000. 

، 1، ١ٍ٠ٚٚجَ ه. ًٔٛه٘جُٚ، صٌؽّز ثٌطذؼز ثٌنجِْز ػٌٖ: ٖ٘جَ ػذوهللا، ثاللضٚجه، ٟدٛي، ّج٠ٍِْْٛٛ -1

 .1006ثال١ٍ٘ز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ، ثألًهْ، 

، هثً 2ثٌّقجّذز ٌٍض٠ًّٛ ٚثٌّٚجًف، ٟ د١ٌٖ ػذجُ ثٌؼالق، ثٌّؼؾُ ثٌٖجًِ ٌّٚطٍقجس ثٌؼٍَٛ الهثًر -3

 .2996ثٌؾّج٠ٌ١٘ز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ ٚثالػالْ، دٕجٍٞ، ثٌؾ٠ًّٛٙز ث١ٌٍذ١ز، 

فْٕٟ ػٍٟ م٠ٌٛٓ ٚثمٌْٚ، ثالّضغّجً ٚثٌض٠ًّٛ د١ٓ ثٌٕظ٠ٌز ٚثٌضطذ١ك، ػّجْ ثٌٌٖوز ثٌو١ٌٚز  -4

 .2955ٌٍضؾ١َٙثس ٚثٌنوِجس ثٌٕٙو١ّز ٚثٌّىضذ١ز، 

 .2997ِذجها ثالّضغّجً، هثً ثٌّْضمذً ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ، ػّجْ، ثألًهْ، ٟجٌ٘ ف١وً فٌهثْ،  -5

، ِؾّٛػز ث١ًٌٕ ثٌؼٌد١ز، 2ػذوثٌق١ّو ػذوثٌّطٍخ، ث١ٌْجّجس ثاللضٚجه٠ز ػٍٝ ِْضٜٛ ثاللضٚجه ثٌمِٟٛ، ٟ -6

 .1003ثٌمجٌ٘ر، 

ّال١ِز هًثّز فم١ٙز ػذوثٌق١ّو ِقّٛه، ثالّضغّجً ٚثٌٌلجدز ثٌٌٖػ١ز فٟ ثٌذٕٛن ٚثٌّؤّْجس ثٌّج١ٌز ثإل -7

ٚلج١ٔٛٔز ٌِٚٚف١ز، و١ٍز ث٠ٌٌٖؼز ٚثٌمجْٔٛ، ؽجِؼز ثالٌٍ٘، ِىضذز ثٌؾ٠ًّٛٙز، ػجدو٠ٓ ثٌطذؼز ثألٌٚٝ، 

2992. 

 .1003ػوٞ ػذوثٌّؾ١و، ٌّومً ثٌٝ ث١ٌْجّجس ثاللضٚجه٠ز ثٌى١ٍز، ه٠ٛثْ ثٌّطذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز، ثٌؾَثةٌ،  -8

 .2998، هثً ٚثةً ٌٌٍٕٖ، ػّجْ، 2ٌقم١مٟ، ٠ٍٟجه ًِٞجْ، ِذجها ثالّضغّجً ثٌّجٌٟ ٚث -9

 .1001ث١ٌّٓ ّٔٛىؽجً، د١ش ثٌقىّز، دغوثه، -ٕ٘جء ػذوثٌغفجً، ثالّضغّجً ثألؽٕذٟ ثٌّذجٌٕ ٚثٌضؾجًر ثٌو١ٌٚز -20

 دمحم د١ٌٖ ػ١ٍز، ثٌمجُِٛ ثاللضٚجهٞ، د١ٌٚس، ثٌّؤّْز ثٌؼٌد١ز ٌٍوًثّجس ٚثٌٌٕٖ، دوْٚ ّٕز ٌٖٔ. -22
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 .2999ٞ، ثّج١ّجس ثالّضغّجً فٟ ثألًٚثق ثٌّج١ٌز، ِٕٖأر ثٌّؼجًف ثإلّىٕو٠ًز، ِٕذٌ ثدٌث١ُ٘ ٕ٘و -21

ػٚجَ ػذوثٌؼ٠ََ ِٚطفٝ، ثالعجً ثاللضٚجه٠ز ١ٌٍْجّجس ثٌض٠ْٛم١ز ٌٌٍٖوجس ه١ٌٚز ثٌٕٖجٟ، هًثّز صطذ١م١ز  -23

 .2998ػٍٝ ؽ٠ًٛٙز ٌِٚ ثٌؼٌد١ز، أٌٟٚفز هوضًٛثٖ، ؽجِؼز فٍٛثْ، ٌِٚ، 

(، ؽجِؼز 1007-2978ِٖضجق ِٙوٞ ًد١غ مٌٞ، صق١ًٍ ؽغٌثفٟ ٌض٠ٍٛغ ّىجْ ٔجف١ز ثٌقذج١ٔز ٌٍّور ) -24

 .1020ثالٔذجً، و١ٍز ثالهثح، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ غ١ٌ ًِٕٖٛر، 

ِٕٝ ِقّٛه ثهٌذٟ، ١ّجّز ثٌقٛثفَ ث٠ٌٌٞذ١ز ٚثعٌ٘ج فٟ صٛؽ١ٗ ثالّضغّجًثس فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز، ًّجٌز  -25

 .1006ِؼز ثٌمجٌ٘ر، هوضًٛثٖ، و١ٍز ثٌقمٛق، ؽج

1- Denis Babuism & ux, Decision dive- stissement et calculi economomiqu 

dams lent reprise, Economics, Paris, 1990. 
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 (.12222222: 1، يقٍاس )2222االدارٌح، 
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