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إٌ ٔخٕد َظاو يصشف ٙلٕ٘ ٔفؼال ْٕ أيش ضشٔس٘ نغاليت انُظاو االلخصاد٘
ف ٙأ٘ دٔنت ،فٓ ٙحضٔد انًؤعغاث ٔاألفشاد باأليٕال دفؼت ٔادذة أٔ ػهٗ ألغاط
ٔف ٙحٕاسٚخ يذذدة ٔرنك ٔفما نمٕاػذ ٔششٔط يُخ انمشٔض ،دٛث حٓذف ْزِ
انذساعت إنٗ اخخباس يذٖ فؼانٛت انبشيجت انخطٛت ف ٙحششٛذ لشاس يُخ انمشٔض انبُكٛت،
دٛث أعمطج انذساعت ػهٗ أكبش بُك ف ٙانجضائش ْٕٔ بُك انفالدت ٔانخًُٛت انشٚفٛت،
ٔكانت لانًتٔ ،أبشصث انذساعت يجًٕػت يٍ انُخائح كاٌ أبشصْا أٌ اعخخذاو طشٚمت
انبشيجت انخطٛت ٓٚذف نخذمٛك ٔحؼظٛى األسباح ْٔزا ٚخٕلف باألعاط ػهٗ َجاػت
صٛاغت انبشَايح انخطٔ ،ٙانز٘ ٚغاػذ ف ٙاحخار ٔحششٛذ ٔحٕخ ّٛػًهٛت احخار انمشاساث.
كهًاث يفخادٛت . :لشٔض بُكٛت ،احخار انمشاساث ،بشيجت خطٛت.
.حصُٛفاث .C61، D81،G32 ،G23 : JEL
Abstract :
A strong and effective banking system is essential to the soundness
of the economic system in any country, it provides institutions and
individuals with funds in one installment or in installments on fixed dates
in accordance with the rules and conditions for granting loans, this study
----------------------------

ادلؤٌف ادلشعً :ثؼٍٍ محضح ،اٌربَذ االٌىزشوينhamza_baali@yahoo.fr :
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aims to test the effectiveness of linear programming in rationalizing the
decision to grant bank loans, the study was dropped on Algeria's largest
bank, the Agriculture and Rural Development Bank, the Guelma Agency,
the study highlighted a set of results, most notably that the use of linear
programming method aims to achieve and maximize profits and this
depends mainly on the effectiveness of the formulation of the linear
program, which helps in making, rationalizing and guiding the decisionmaking process.
Keywords: Bank loans; decision-making; written programming.
Jel Classification Codes: G23 ،G32، D81،C61.

 -1يمذيت:
رؼزرب اٌجٕىن أداح أعبعُخ ٌزؾشَه االلزظبد ثبٌٕظش ٌٍذوس اٌزٌ رٍؼجٗ يف
رُّٕخ ورٕشُؾٖ  ،ؽُش رؼزرب إؽذي اٌذػبِبد اٌىربي واألعبعُخ يف ثٕبء اذلُىً
االلزظبدٌ ٌٍذوٌخ ِٓ خالي ػٍُّبد اٌزّىًَ ٌٍّشبسَغ وادلؤعغبد  ،ورٕجغ أمهُخ
اٌزّىًَ ِٓ وىٔٗ وعٍُخ جلّغ ادلذخشاد إلػبدح ػخهب يف ػشوح إٌظبَ
االلزظبدٌ ثظىس ػذَذح ،فبٌجٕىن اٌزغبسَخ ال رىزفٍ فمؾ ثمجىي اٌىدائغ ثً
رمىَ خبٍمهب  ،وذلزا فئَْ ػٍُّخ مجغ ادلذخشاد يف شىً ودائغ وِٕؾهب ٌٍؼّالء يف
شىً لشوع رؼزرب اٌىظُفخ األعبعُخ ٌٍجٕىن اٌزغبسَخ ،واٌؼبئذ ادلزىٌذ ػٓ ٘زٖ
اٌؼٍُّخ ميضً احملىس اٌشئُغٍ إلَشادارٗ ِهّب رؼذدد ادلظبدس األخشي.
ٌمذ أطجؼ َُؼزّذ ػًٍ األعبٌُت اٌىُّخ يف إزببر لشاساد ِٕؼ اٌمشوع
وأعٍىة حبىس اٌؼٍُّبد ؽُش َؼزرب ِٕهظ ػٍٍّ إؽظبئٍ َغبػذ ػًٍ إزببر
اٌمشاساد املسىل وٌمذ ٌمٍ ٘زا األعٍىة لجىال واعؼب وأطجؼ َـجك ػًٍ وً
رلبالد اٌزغبسَخ ،اٌظٕبػُخ واخلذُِخ وؽىت اٌؼغىشَخ.
َؼزرب أعٍىة اٌربرلخ اخلـُخ أؽذ أُ٘ ِظبدس حبىس اٌؼٍُّبد ؽُش
رغزخذَ يف ِؼبجلخ ِشىالد إداسَخ وطٕبػُخ وااللزظبدَخ اٌيت رىاعههب
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اإلداسح ورٌه ثئزببر اٌمشاساد ادلضبٌُخ سغُ زلذودَخ ادلىاسد ادلزبؽخ هبذف
ربمُك أورب سثؼ.

 .1.1إشكانٛت انذساعت.
عٕؾبوي اإلعبثخ ػًٍ اٌغؤاي اجلى٘شٌ ادلىايل:
ِب ِذي فبػٍُخ اٌربرلخ اخلـُخ يف رششُذ لشاساد ِٕؼ اٌمشوع اٌجٕىُخ
يف ظً زلذودَخ ِىاسد اٌجٕه؟

 .2.1فشضٛاث انذساعت.
رزّضً ٘زٖ اٌفشػُبد يف اِيت:
 رزُ ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع اٌجٕىُخ وفك رلّىػخ ِٓ ادلؼبًَن واإلعشاءاد اٌيت
َهذف اٌجٕه ِٓ خالذلب ذبٕت اٌىلىع يف سلبؿش اٌمشوع واٌيت رؼرب أُ٘
ِشىً ٌٍجٕه وخبطخ خـش ػذَ اٌغذاد.
 ازببر اٌمشاساد ثبعزخذاَ اٌربرلخ اخلـُخ َزُ ػٓ ؿشَك ربذَذ إٌّىرط
اٌشَبػٍ واٌزٌ َـجك ِزغًناد اٌمشاس ؽُش أْ ؽً إٌّىرط َؼزرب ػًٍ أعبط
إزببر اٌمشاس.
 إَْ صلبػ أعٍىة اٌربرلخ اخلـُخ يف رؼظُُ أسثبػ اٌجٕه َؼزّذ ػًٍ عىدح
إٌّىرط اٌشَبػٍ اٌزٌ َجىن ػًٍ أعبط اٌغُبعخ االئزّبُٔخ ٌٍجٕه.

 .3.1أْذاف انذساعت.
رىّٓ أ٘ذاف اٌجؾش يف:

اٌزؼشف ػًٍ االعزخذاِبد اٌؼٍُّخ ٌـشَمخ

اٌربرلخ اخلـُخ وِذي اعهبِهب يف رؼظُُ االسثبػ ورمًٍُ ادلخبؿش ،ورٌه ِٓ
خالي رـجُمهب ػٍُّب ػًٍ ِؼـُبد والؼُخ ِغزّذح ِٓ وصبئك ثٕه اٌفالؽخ
واٌزُّٕخ اٌشَفُخ.

- 135 -

اختبار فعالية طريقة الربجمة اخلطية يف ترشيد قرارات منح القروض البنكية -دراسة حالة بنك الفالحة والتننية
الريفية  -وكالة قاملة -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4.1يُٓجٛت انذساعت:

ِٓ اعً اإلدلبَ ثىً عىأت ادلىػىع مت رمغُُ اٌذساعخ إي صالصخ زلبوس،
اصٌٕن ِٕهّب ٔظشٌَن واٌضبٌش ػجبسح ػٓ اجلبٔت اٌزـجُمٍ ،فأِب احملىس األوي فىبْ
ػجبسح ػٓ إؿالٌخ ؽىي ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ وظشوف ٔشأرٗ ووُفُخ
ػٍّٗ وأُ٘ اٌمشوع اٌيت َزؼبًِ ِؼهب ،اِب احملىس اٌضبين فمذ خظض حملبوٌخ
رجغُؾ ٌـشَمخ اٌربرلخ اخلـُخ ووُفُخ اعزخذاِهب يف ازببر اٌمشاساد،
وخظض احملىس اٌضبٌش ٌذساعخ اٌزـجُمُخ ػًٍ ثُبٔبد خبطخ ثجٕه اٌفالؽخ
واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ،ؽُش مت ربذَذ أىاع اٌمشوع اٌيت ميىٓ اْ َزؼبًِ هبب
اٌجٕه مث لّٕب ثزؾذَذ ادلجبٌغ ادلّىٕخ ثبٌٕغجخ ٌىً ٔىع ِٓ اٌمشوع ،و٘زا يف
إؿبس ؽذود وإِىبُٔبد اٌجٕه ادلبدَخ وثغُخ رؼظُُ اسثبػ اٌجٕه .وٌمذ مت
االػزّبد ػًٍ اٌربٔبِظ االؽظبئٍ .WINQSB2.0

 .2حمذٚى بُك انفالدت ٔانخًُٛت انشٚفٛت – ٔكانت لانًت-.
َؼزرب ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ أورب ثٕه ذببسٌ يف اجلضائش ،وىٔٗ
حيزً ادلشرجخ األوىل ػًٍ ادلغزىي اٌىؿين يف اٌجٕىن اٌزغبسَخ ،ورؼُ شجىزٗ
ؽبٌُبً  334ووبٌخ و ِ 42ذَشَخ ،وأوضش ِٓ  7000إؿبس وػبًِ َٕشـىْ ػًٍ
ِغزىي اذلُىً ادلشوضٌ اجلهىٌ واحملٍٍ.
أٔشئ ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ( ٔ )BADRزُغخ إلػبدح ُ٘ىٍخ اٌجٕه
اٌىؿين اجلضائشٌ (  ،)BNAيف ِ13بسط  1982ادلىافك ي  17مجبدٌ ،1402
دبمزؼً ادلشعىَ ٔ( 206/82ششَخ ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ،2000 ،ص.)10

فجٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ثٕه ػّىٍِ أٔشئ ٌٍمُبَ دبهّخ رـىَش
اٌمـبع اٌفالؽٍ ورشلُخ اٌؼبمل اٌشَفٍ ثذالً ِٓ اٌجٕه اٌىؿين اجلضائشٌ
ادلغؤوي اٌىؽُذ ػٓ اجملبي اٌفالؽٍ يف رٌه اٌىلذ ،إر زبظض ألوي ِشح يف
سبىًَ اٌمـبع اٌفالؽٍ واٌضساػٍ داخً ادلٕـمخ اٌشَفُخٌ ،ىٕٗ زبًٍ ػٓ ؽظش
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ِؼبِالرٗ يف ٘زا اجملبي ثؼذ طذوس اإلطالؽبد اٌمبٔىُٔخ اٌجٕىُخ )81 ( ،اإلطالػ
ادلبيل ( )71اٌيت رٕض ػًٍ إٌغبء ِجذأ اٌزخظض اٌجٕىٍ.
َؼُ ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ؽبٌُبً ؽىايل  334ووبٌخ ِٓ ثُٕهب
 36ووبٌخ لُذ اإلصلبص و ِ 42ذَشَخ عهىَخِ 8 ،فزشُبد عهىَخِ 8 ،شاوض
عهىَخ ٌظُبٔخ اِالد وَشغً ِب َمبسة

 7000ػبًِ ؤظشاً ٌىضبفخ شجىزٗ

وأمهُخ رشىٍُزٗ اٌجششَخ طٕف اٌجٕه يف لبِىط رلٍخ اٌجٕىن (ؿجؼخ )2001
يف ادلشوض األوي يف رشرُت اٌجٕىن اجلضائشَخ واٌشرجخ  668يف اٌزشرُت اٌؼبدلٍ ِب
ثٌن  4100ثٕه ِظٕف (اجملٍخ االشهبسَخ ٌجٕه اٌجذس ،2002 ،ص.)1

 .3ػًٕيٛاث دٕل انبشيجت انخطٛت ٔكٛفٛت اعخخذايٓا
 .1.3حؼشٚف انبشيجت انخطٛت:
"ٍ٘ أعٍىة سَبػٍ ٌزىصَغ رلّىػخ ِٓ ادلىاسد واإلِىبٔبد احملذودح ػًٍ ػذد ِٓ
االؽزُبعبد ادلزٕبفغخ ػٍُهب ػّٓ رلّىػخ ِٓ اٌمُىد واٌؼىاًِ اٌضبثزخ حبُش
َزؾمك ٘زا اٌزىصَغ أفؼً ٔزُغخ شلىٕخ أٌ أْ َىىْ رىصَؼبً ِضبٌُبً ولذ مسُذ
٘زٖ األعبٌُت ثبٌربرلخ ٔظشاً ٌىىهنب هتزُ ثبٌجؾش ػٓ اٌرباِظ اٌيت ربمك
اٌمُّخ اٌؼظًّ ٌأل٘ذاف ادلىػىػخ أِب طفخ اخلـُخ فزؼين أْ مجُغ اٌؼاللبد
ثٌن سلزٍف ػٕبطش إٌّىرط اٌشَبػٍ ٌٍّغأٌخ ػاللبد خـُخ ،أٌ ػٕذِب رزغًن
لُّخ ادلزغًناد ادلغزمٍخ فبْ ادلزغًناد اٌزبثؼخ رزغًن دوِبً ثٕغت صبثزخ وّب رىىْ
مجُغ ِزغًناد إٌّىرط ِٓ اٌذسعخ األوىل"(ادلغشيب ،2009 ،ص .)151

 .2.3االفخشاضاث األعاعٛت نهبشيجت انخطٛت.
ِٓ ٘زٖ االفزشاػبد ِب ٍٍَ( :ؿؼّٗ ،2009 ،ص )40

.1.2.3انخطٛت :أْ رىىْ اٌؼاللخ ثٌن ِزغًناد داٌخ اذلذف ولُىد إٌّىرط راد
ؿجُؼخ خـُخ ،أٌ إَْ ؽذوس أٌ رغًناد يف لُّخ أؽذ ادلزغًناد رؤدٌ إىل
رغًناد صبثزخ وِزٕبعجخ يف لُّخ ادلزغًناد األخشي اٌذاخٍخ يف إٌّىرط.
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 .2.2.3انخأكذ :رفزشع ثأْ رىىْ ِؼبِالد ادلزغًناد اٌمشاس يف داٌخ اذلذف
ولُىد إٌّىرط ِؼشفَخ وصبثزخ أصٕبء فزشح ِؼبجلخ ادلشىٍخ ادلذسوعخ.
.3.2.3انخُاعبٛتَ :مظذ هبب أْ رىىْ ِغبمهخ اٌؼىاًِ يف داٌخ اذلذف واٌىُّبد
ادلغزخذِخ ِٓ ادلىاسد يف اٌمُىد ِزٕبعجخ ِغ لُّخ وً ِزغًن ِٓ ادلزغًناد اٌمشاس.
.4.2.3اإلضافٛتَ :ؼين ٘زا االفزشاع أَْ وبْ ٔشبؽ َزُ إػبفزٗ َزؾذد ِغ
رلّىػخ لُىد إٌّىرط ،و٘زا َؼين ػذَ وعىد رذاخً ثٌن األٔشـخ ادلخزٍفخ.
 .5.2.3لابهٛت انمغًتَ :شًن ٘زا االفزشاع إىل إِىبُٔخ أْ رأخز ثؼغ
ادلزغًناد اٌمشاس لُّبً وغشَخ ،وٌُظ أْ َزُ اٌزؼجًن ػٓ مجُغ ادلزغًناد ثأػذاد
طؾُؾخِ ،غ وعىد ثؼغ اٌرباِظ اخلـُخ ،رفزشع احلظىي ػًٍ لُُ طؾُؾخ
وٍ٘ ِب رغًّ ثربرلخ األػذاد اٌظؾُؾخ.
 .6.2.3ػذو انغهبٛت :أْ رىىْ لُُ ادلزغًناد اٌمشاس ِىعجخ ،و٘زا َؼين أٔٗ
ٌُظ ِٓ ادلؼمىي أْ َزُ إٔزبط ػذد عبٌت ِٓ احلبفالد أو اٌـبئشاد.

 .3.3يكَٕاث انبشيجت انخطٛت.
إَْ منىرط اٌربرلخ اخلـُخ َزىىْ ِٓ رلّىػخ ِٓ األعضا ء ،إَْ ِىىٔبد
إٌّىرط َزؼّٓ رلّىػخ ِٓ اٌؼٕبطش ِٕهبِ :زغًناد اٌمشاس يف داٌخ اذلذف
ولُىد إٌّىرط اٌيت رىىْ ِزغًناد اٌمشاس وادلؼٍّبد ،وششؽ ػذَ اٌغبٌجُخ.
.1.3.3يخغٛشاث انمشاس  ٍ٘ :سِىص سَبػُخ رؼرب ػٓ ِغزىي ؽشوزهب داخً
ادلٕشأح ،وٍ٘ )x1 , x2 , xn ( :رشِض إىل أٔىاع ادلٕزغبد ،أٌ وُ جيت إٔزبط ِٓ ( )x1
و(  )x2و(  )xnوٍ٘ اٌيت رىىْ اٌمشاس (ادلىعىٌ ،2008 ،ص.)20

 .2.3.3دانت انٓذف  ٍ٘ :ػاللخ سَبػُخ خـُخ ٌىطف ٘ذف ادلٕشأح ػّٓ
ِزغًناد اٌمشاس ،إَْ داٌخ اذلذف رمىَ دائّبً ػًٍ أعبط رؼظُُ األسثبػ ،أو
زبفُغ اٌزىبٌُف  ،رغًّ أَؼبً ثبٌذاٌخ االلزظبدَخ ،وٍ٘ رؼرب ػٓ اذلذف اٌزٌ
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رغؼً ادلؤعغخ ٌٍىطىي إٌُٗ ٌزؼظُُ األسثبػ أو رذْ ٌح اٌزىبٌُف ،ورىىْ ِؤٌفخ
ِٓ ِزغًناد ِٓ اٌذسعخ األوىل (ادلىعىٌ ،2008 ،ص.)21

 .3.3.3صٛاغت انمٕٛد :اٌمُىد ٍ٘ ػجبسح ػٓ ػاللبد خـُخ دلزغًناد اٌمشاس،
ؽُش سبضً احملذداد ادلىػىػخ ػًٍ ادلٕشأح ػّٓ إؿبس اٌؼًّ ،إَْ احملذداد شلىٓ
أْ رأخز شىً ِظبدس أو رؼٍُّبد زلذدح ػًٍ عجًُ ادلضبي :إٔزبط اٌجٍىص إٌغبئٍ
حيزبط إىل  40عبػخ ػًّ ِضالً يف دوسح إٔزبط أؽذ األلغبَ خالي ػٍُّخ اإلٔزبط،
إَْ اٌمُُ اٌشلُّخ ادلبٌُخ يف داٌخ اذلذف ويف اٌمُىد سبضً  40عبػخ ػًّ ادلـٍىثخ
اٌيت ٍ٘ ػجبسح ػٓ ثبساُِزشاد (ادلىعىٌ ،2008 ،ص.)21

 .4.3.3ششط ػذو انغانبٛت َ :ؼين أَْ لُُ وً ادلزغًناد جيت أْ رىىْ أورب
ِٓ أو رغبوٌ اٌظفشٌ ،ىىهنب رزؼٍك ثىُّبد ِبدَخ واٌىُّبد ادلبدَخ ال ميىٓ أْ
رغبوٌ لُُ عبٌجخ (اٌغُذ واٌؼُذ ،2003 ،ص.)252

.4.3

طشق دم انبشَايح انخطٕ٘ :ٙبن ؿشَمزبْ اعبعُزبْ ومهب(عؼُذ،2007 ،

ص :)38
 .1.4.3انطشٚمت انبٛاَٛت (انُٓذعٛت) :ميىٓ ؽً إٌّىرط اٌشَبػٍ ٌٍربرلخ
اخلـُخ ثـشَمخ اٌشعُ اٌجُبين ػٕذِب َىىْ إٌّىرط اٌشَبػٍ ِزىىْ ِٓ
ِزغًنَٓ فمؾ ،وَغًّ أؽُبٔبً ثبٌـشَمخ اذلٕذعُخ ،أِبَ اعزخذاَ ٘زٖ اٌـشَمخ
يف احلُبح اٌؼٍُّخ ِؼذوِخ ألَْ ػذد ادلزغًناد اٌيت رؤصش يف ازببر اٌمشاساد وضًنح
عذاً ،وٌىٓ اعزخذاَ ٘زٖ اٌـشَمخ رؼزرب ِذخالً ٌفهُ واعزُؼبة ؿشَمخ احلً،
ؽُش رؼـٍ رظىساً ػٓ طىسح اؽزّبالد احلً األِضً ٌٍّٕىرط اٌشَبػٍ،
 .2.4.3انطشٚمت انشٚاضٛت (انغًبهكظ) :إَْ ؿشَمخ اٌغّجٍىظ ٍ٘ وعٍُخ
سَبػُخ راد وفبءح ػبٌُخ يف اعزخشاط احلٍىي ادلضًٍ دلشىالد اٌربرلخ اخلـُخ
ثظىسح ػبِخ .وثغجت إِىبُٔخ ثشرلخ ادلؼٍىِبد دلشىالد اٌربرلخ اخلـُخ ػًٍ
احلبعجخ اإلٌىزشؤُخ هبزٖ اٌـشَمخ ،أدي رٌه إىل أزشبس اعزخذاَ ٘زٖ
اٌـشَمخ ػًٍ ِذي واعغ وثظىسح وجًنح.
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 .4اخخٛاس يذفظت انمشٔض ببُك(انبذس) باعخخذاو انبشيجت انخطٛت
عٕمىَ يف ٘زا ادلجؾش ثبخزُبس زلفظخ اٌمشوع ثجٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ
اٌشَفُخ ػًٍ أعبط اعزشارُغُخ ِؼُٕخ َزجؼهب اٌجٕه ،ورٌه ثزـجُك منىرط
اٌربرلخ اخلـُخ ػًٍ رلّىػخ ِٓ ؿٍجبد اٌمشوع ادلّٕىؽخ ِٓ ؿشف اٌجٕه.

 .1.4إػذاد انًُٕرج انز٘ ٚذذد إَٔاع انمشٔض انخًُٚ ٙذٓا انبُك.
رزٕبوي ادلشىٍخ اٌيت ٔشغت يف ؽٍهب رمُُُ ِجذئٍ ٌـٍجبد رغؼخ لشوع،
عبءد ِىصػخ ػًٍ إٌؾى اِيت :صالصخ لشوع ػمبسَخ ،لشػٌن اعزغالي،

4

لشوع اعزضّبس  ،وّب ٔؼزّذ ػًٍ فشػُخ أَْ ِزخز اٌمشاس َشغت يف ادلىافمخ ػًٍ
 6ؿٍجبد لشوع ،و٘زا ِب عُغؼً اٌمُّخ سبضً لُّخ إمجبٌُخ ٌغزخ لشوع.
 .1.1.4صٛاغت انًُٕرج  :حيزىٌ إٌّىرط ػًٍ داٌخ اذلذف ورلّىػخ ِٓ
اٌمُىد سبضً اٌششوؽ ادلفشوػخ ػًٍ ِٕؼ وً لشع ،وَؼرب ػٓ وً لُذ ثزؼجًن
سَبػٍ ،وميىٓ رىػُؼ وً أىاع اٌمشوع اٌيت َشغت اٌجٕه يف اٌزؼبًِ هبب ووزا
وً ادلؼٍىِبد خبطخ ثىً ٔىع ِٓ اٌمشوع:
خذٔل سلى ( :)1إَٔاع انمشٔض انخٚ ٙخؼايم بٓا انبُك يغ انضبائٍ
نوع القرض

القروض العقارية

القروض االستثمارية

قروض االستغالل

الرمز

X11

X12

X13

X21

X22

X31

X32

X33

X34

الفائدة %

2.5

2.5

2.5

5.25

5.25

2.25

9

5.25

5.25

الضمان %

2.5

4

3

10

15

20

15

50

75

المدة (
سنة)

10

15

8

5

4

0.5

1

3

7

انًصذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٌن اػزّبدا ػًٍ وصبئك ِمذِخ ِٓ ؿشق ِظٍؾخ اٌمشوع
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 .1.1.1.4حذذٚذ يخغٛشاث انمشاسٌ :زىػُؼ لُُ ادلزغًناد اٌمشاس عٕمىَ ثششػ
وً ِزغًن وبِيت:
 : X11لشع ػمبسٌ ِٓ ٔىع

 CNACو٘ى ػجبسح ػٓ لشع َغبُ٘ فُٗ

3

أؿشاف ،اٌـشف األوي ادلزّضً يف اٌؼًُّ ثٕغجخ رزشاوػ ثٌن  5و ،%10أِبَ اٌـشف
اٌضبين ٘ى  CNACأو اٌظٕذوق اٌىؿين ٌٍزأٌِن ػًٍ اٌجـبٌخ ؽُش أٔٗ جيت ػًٍ
اٌؼًُّ أْ َىىْ ِٕخشؽ يف اٌظٕذوق  6أشهش ػًٍ األلً لجً ؿٍت اٌمشع ،أِبَ
اٌـشف اٌضبٌش ٘ى ثٕه "ثذس" ثمُّخ .%70
 : X12لشع ػمبسٌ ِٓ ٔىع  ANSEJو٘ى ػجبسح ػٓ لشع ٌزشغًُ اٌشجبة،
رمىَ دبٕؾٗ اٌىوبٌخ اٌىؿُٕخ ٌزذػُُ رشغًُ اٌشجبة روٌ اٌىفبءاد وادلهبساد
ادلهُٕخ ٌفزؼ ِشبسَغ ِظغشح.
 : X13لشع ػمبسٌ ِٓ ٔىع  ANGEMو٘ى ػجبسح ػٓ لشع ِظغش َؼًّ يف
ظً ٔفظ ششوؽ لشع .ANSEJ
 : X21لشع اعزغالي ِٓ ٔىع  ،invest vanميٕؼ ٘زا إٌىع ِٓ اٌمشوع ٌششاء
آٌخ ٔفؼُخ ِضً :اٌغُبسح وَىىْ يف اٌغبٌت ِزىعؾ األعً.
 : X22لشع اعزغالي ِٓ ٔىع  ،invest santéخبص ٘زا إٌىع ِٓ اٌمشوع
ثزّىًَ اٌمـبع اٌظؾٍ ِضً :إٔشبء ػُبدح ؿجُخ...اخل  ،وَىىْ يف اٌغبٌت ِزىعؾ
األعً.
 : X31لشع اعزضّبس َـٍك ػٍُٗ اعُ "اٌمشع اٌشفُك" .و٘ى لشع ُِغشَ ،ؼزرب
ِٓ أوضش اٌمشوع ادلّٕىؽخ ،ظهش إىل اٌىعىد عٕخ  .2008ثزىطُخ ِٓ اٌغُذ
سئُظ اجلّهىسَخ يف إؿبس إٌهىع ثمـبع اٌفالؽخَ ،ؼزرب ٘زا ِٓ اٌمشوع
اٌضساػُخ وسبٕؼ ٌزّىًَ احملبطًُ اٌضساػُخ ،وَىىْ ػبدح لظًن األعً.
 : X32لشع اعزضّبس ِٓ ٔىع ( lezingاٌجُغ ثبإلجيبس) و٘ى لشع ُِغش ميٕؼ
ٌزّىًَ اٌؼزبد اٌفالؽٍ ،وَىىْ يف اٌغبٌت لظًن األعً.
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 : X33لشع اعزضّبس ِٓ ٔىع اٌزؾذٌ ،و٘ى لشع ُِغش ألشرٗ اٌغٍـبد
اٌؼّىُِخ ِؤخشاً إلٔؼبػ لـبع اٌفالؽخ٘ ،زا اٌمشع ال ميٕؼ إالَ ٌٍّشبسَغ اٌيت
َىافك ػٍُهب اٌذَىاْ اٌىؿين ٌألساػٍ اٌفالؽُخ يف إؿبس اعزظالػ األساػٍ
اٌفالؽُخ ،وميٕؼ ٘زا اٌمشع ٌزّىًَ االعزضّبساد اٌفالؽُخ ِضً ششاء األثمبس،
يف ِؼظُ األؽُبْ َىىْ ِزىعؾ ادلذي ،وَؼزرب ِٓ أوضش اٌمشوع ادلّٕىؽخ.
 : X34لشع اعزضّبس ػبدٌ ،ميٕؼ ٘زا اٌمشع ٌزّىًَ ادلؤعغبد االلزظبدَخ،
وَىىْ ؿىًَ أو ِزىعؾ األعً.
 .2.1.1.4حذذٚذ دانت انٓذفَ :غؼً اٌجٕه إىل رؼظُُ األسثبػ ػًٍ اٌمشوع
ادلّٕىؽخ ،أٌ صَبدح ِؼذالد اٌؼبئذ ػًٍ أعبط ِؼذي اٌفبئذح .ؽُش أَْ اٌجٕه َىد
رىىَٓ ِىىٔخ ِٓ  9لشوع .وػٍُٗ ميىٓ طُبغخ داٌخ اذلذف ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 2.5 𝑋11 + 2.5𝑋12 + 2.5𝑋13 + 5.25𝑋21 + 5.25𝑋22 + 2.25𝑋31 + 9𝑋32
+ 5.25𝑋33 + 5.25𝑋34 .

 .3.1.1.4حذذٚذ انمٕٛد  :سبضً اٌمُىد اٌششوؽ اٌيت سبٕؼٕب ِٓ اخزُبس أٌ
لُّخ ٔشغت دلزغًناد اٌمشاس ،ؽُش ميىٓ أْ حيزىٌ إٌّىرط اٌربرلخ اخلـُخ
ػًٍ اٌؼذَذ ِٓ اٌمُىد ؿجمبً ٌـجُؼخ ادلشىٍخ ،وَؼرب ػٓ وً لُذ ثشىً سَبػٍ،
ؽُش ميىٓ أْ َىىْ ِغزمالً ػٓ اٌمُذ اِخش ِٓ لُىد إٌّىرط .وَزُ طُبغخ
لُىد إٌّىرط ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
 اٌمُذ األوي :لُذ ِؼُبس اٌؼّبْ ٘ :ى اٌؼّبْ اٌزٌ َـٍجٗ اٌجٕه ِمبثً ِٕؾٗ
اٌمشع ؽُش َؼزرب وزأٌِن اؽزُبؿٍ ٍَغأ إٌُٗ اٌجٕه يف ؽبٌخ ػغش ادلذَٓ،
وحيغت ٘زا ادلؼُبس ػٓ ؿشَك ٔغجخ لُّخ اٌؼّبْ إىل إمجبيل ؽغُ اٌمشع،
فئرا وبْ اٌجٕه َغؼً إىل عؼً ٘زٖ إٌغجخ رغبوٌ  %85يف وً لشع ،أٌ
أَْ لُّخ اٌؼّبْ رؼبدي ؽغُ اٌمشوع ثٕغجخ

 .%85فئَْ لُذ ٘زا ادلؼُبس

َىزت وّب ٍٍَ:
𝟑𝟑 𝐗𝟎𝟓 𝟐. 𝟓𝐗 𝟏𝟏 + 𝟒𝐗 𝟏𝟐 + 𝟑𝐗 𝟏𝟑 + 𝟏𝟎𝐗 𝟐𝟏 + 𝟏𝟓𝐗 𝟐𝟐 + 𝟐𝟎𝐗 𝟑𝟏 + 𝟏𝟓𝐗 𝟑𝟐 +
+ 𝟕𝟓𝑿𝟑𝟒 ≥ 𝟖𝟓.
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 اٌمُذ اٌضبين :لُذ ِؼُبس ادلذح ٕ٘ :بن صالصخ آعبي ٌٍمشوع ،لظًنحِ ،زىعـخ
وؿىٍَخ األعً ،ؽُش أَْ اٌمظًنح ال ميىٓ أْ رزغبوص اٌغٕخ ،أِبَ ادلزىعـخ فهٍ
األورب ِٓ عٕخ واأللً ِٓ  7عٕىاد ،واٌـىٍَخ ٍ٘ األورب ِٓ  8عٕىاد وال
رزغبوص  15عٕخ ،و٘زا األعً َؼرب ػٓ ادلذح اٌيت ميىٓ ٌٍجٕه أْ َزغبوص٘ب
ٌٍؼّالء يف ػٍُّخ اعزشعبع اٌمشع ،وميىٓ طُبغخ ٘زٖ اٌمُىد ػًٍ إٌؾى
اٌزبيل:
𝟎. 𝟓𝐗 𝟑𝟏 + 𝟏𝐗 𝟑𝟐 ≤ 𝟏.
𝟓𝐗 𝟐𝟏 + 𝟒𝐗 𝟐𝟐 + 𝟑𝐗 𝟑𝟑 + 𝟕𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟏.
𝟓𝐗 𝟐𝟏 + 𝟒𝐗 𝟐𝟐 + 𝟑𝐗 𝟑𝟑 + 𝟕𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟕.
𝟏𝟎𝐗 𝟏𝟏 + 𝟏𝟓𝑿𝟏𝟐 + 𝟖𝑿𝟏𝟑 ≥ 𝟖.
𝟏𝟎𝐗 𝟏𝟏 + 𝟏𝟓𝐗 𝟏𝟐 + 𝟖𝐗 𝟏𝟑 ≤ 𝟏𝟓.

 اٌمُذ اٌضبٌش :ػذد اٌمشوع َ :ؼرب ٘زا اٌمُذ ػٓ ػذد اٌمشوع اٌيت عُزُ
اخزُبس٘ب ػّٓ زلفظخ اٌمشوع وٍ٘  6لشوع .وثبٌزبيل رىىْ طُبغخ ٘زا
اٌمُذ ػًٍ إٌؾى اِيت:
𝟔 = 𝟒𝟑 𝐗 𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟐 + 𝐗 𝟏𝟑 + 𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟐𝟐 + 𝐗 𝟑𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 +

 اٌمُذ اٌشاثغ :ػذد اٌمشوع اٌؼمبسَخ  :ؽُش أٔٗ َزُ اخزُبس ػًٍ األلً
قسػٌن ،وػٍُٗ ميىٓ طُبغخ اٌمُذ ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
𝟐 ≥ 𝟑𝟏 𝐗 𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟐 +

 اٌمُذ اخلبِظ :ػذد لشوع االعزغالي  :ؽُش أٔٗ َزُ اخزُبس ػًٍ األلً
لشع واؽذ ،وميىٓ طُبغخ اٌمُذ وّب ٍٍَ:
 اٌمُذ اٌغبدط :ػذد اٌمشوع االعزضّبسَخ َ :زُ اخزُبس ػًٍ األلً صالصخ
لشوع ،وَزُ اٌزؼجًن ػٓ ٘زا اٌمُذ وّب ٍٍَ:
𝐗 𝟑𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟑.
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 اٌمُذ اٌغبثغ :لُّخ ِزغًناد اٌمشاسِ :زغًناد اٌمشاس رغبوٌ اٌىاؽذ اٌظؾُؼ
أو اٌظفش ،فئرا وبٔذ ِزغًناد اٌمشاس رغبوٌ اٌىاؽذ فئٔٗ َزُ ادلىافمخ ػًٍ
ِٕؼ اٌمشع ،أِبَ إرا وبٔذ رغبوٌ اٌظفش فئٔٗ ال رزُ ادلىافمخ ػًٍ ِٕؼ
اٌمشع ،أٌ أَْ ِزغًناد اٌمشاس ٍ٘ ػجبسح ػٓ أػذاد طؾُؾخ ،وميىٓ اٌزؼجًن
ػٕٗ وّب ٍٍَ:
𝐗 𝟏𝟏 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟑𝟏 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟏𝟐 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟑𝟐 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟏𝟑 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟑𝟑 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟐𝟏 ≤ 𝟏.

𝐗 𝟑𝟒 ≤ 1

𝐗 𝟐𝟐 ≤ 𝟏.

ششؽ ػذَ اٌغبٌجُخ:
ِزغًناد اٌمشاس رىىْ ِىعجخ دائّبً ،وال ميىٓ ذلب أْ رىىْ اٌغبٌجخ
𝑿𝟏𝟏 , 𝑿𝟏𝟐 , 𝑿𝟏𝟑 , 𝑿𝟐𝟏 , 𝑿𝟐𝟐 , 𝑿𝟑𝟏 , 𝑿𝟑𝟐 , 𝑿𝟑𝟑 , 𝑿𝟑𝟒 ≥ 𝟎.

ميىٓ وزبثخ إٌّىرط وّب ٍٍَ:
داٌخ اذلذف:
𝟐𝟐𝑿𝟓𝟐 𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝟐. 𝟓 𝑿𝟏𝟏 + 𝟐. 𝟓𝑿𝟏𝟐 + 𝟐. 𝟓𝑿𝟏𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟐𝟏 + 𝟓.
+ 𝟐. 𝟐𝟓𝑿𝟑𝟏 + 𝟗𝑿𝟑𝟐 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟑𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟑𝟒 .

اٌمُىد:
𝟑𝟑 𝐗𝟎𝟓 𝟐. 𝟓𝐗 𝟏𝟏 + 𝟒𝐗 𝟏𝟐 + 𝟑𝐗 𝟏𝟑 + 𝟏𝟎𝐗 𝟐𝟏 + 𝟏𝟓𝐗 𝟐𝟐 + 𝟐𝟎𝐗 𝟑𝟏 + 𝟏𝟓𝐗 𝟑𝟐 +
+ 𝟕𝟓𝑿𝟑𝟒 ≥ 𝟖𝟓.
𝟎. 𝟓𝐗 𝟑𝟏 + 𝟏𝐗 𝟑𝟐 ≤ 𝟏.
𝟓𝐗 𝟐𝟏 + 𝟒𝐗 𝟐𝟐 + 𝟑𝐗 𝟑𝟑 + 𝟕𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟏.
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𝟓𝐗 𝟐𝟏 + 𝟒𝐗 𝟐𝟐 + 𝟑𝐗 𝟑𝟑 + 𝟕𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟕.
𝟏𝟎𝐗 𝟏𝟏 + 𝟏𝟓𝑿𝟏𝟐 + 𝟖𝑿𝟏𝟑 ≥ 𝟖.
𝟏𝟎𝐗 𝟏𝟏 + 𝟏𝟓𝑿𝟏𝟐 + 𝟖𝑿𝟏𝟑 ≤ 𝟏𝟓.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟐 + 𝐗 𝟏𝟑 + 𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟐𝟐 + 𝐗 𝟑𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 = 𝟔.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟐 + 𝐗 𝟏𝟑 ≥ 𝟐.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟐𝟐 ≥ 𝟏.
𝐗 𝟑𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟑.
𝐗 𝟏𝟏 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟏𝟐 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟏𝟑 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟐𝟏 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟐𝟐 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟑𝟏 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟑𝟐 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟑𝟑 ≤ 𝟏.
𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟏.

ششؽ ػذَ اٌغبٌجُخ:
𝑿𝟏𝟏 , 𝑿𝟏𝟐 , 𝑿𝟏𝟑 , 𝑿𝟐𝟏 , 𝑿𝟐𝟐 , 𝑿𝟑𝟏 , 𝑿𝟑𝟐 , 𝑿𝟑𝟑 , 𝑿𝟑𝟒 ≥ 𝟎.

 .2.1.4دم انًُٕرج األٔل :ثبعزخذاَ ثشٔبِظ  QSBربظٍٕب ػًٍ إٌزبئظ
ادلىػؾخ يف اجلذوي ادٔبٖ ؽُش ٔالؽظ ِٓ خالي احلً إٌهبئٍ األِضً ٌٍّٕىرط
أٔٗ مت اخزُبس عزخ لشوع

ِٓ ثٌن رغؼخ أٔىاع ِٓ اٌمشوع

ِىافمخ وٍ٘:

لشػٌن ػمبسَٓ ،لشع اعزغالي 3 ،لشوع اعزضّبس ،أٌ أَْ زلفظخ اٌمشوع
ٌجٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ رزىىْ ِٓ اٌمشوع اٌزبٌُخ:
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 اٌمشع اٌؼمبسٌ األوي ِٓ ٔىع  ،CNACوسِضٖ (.)X11
 اٌمشع اٌؼمبسٌ اٌضبين ِٓ ٔىع  ،ANGEMوسِضٖ (.)X13
 لشع االعزغالي األوي ِٓ ٔىع  ،invest vanوسِضٖ (.)X21
 لشع االعزضّبس األوي ِٓ ٔىع اٌجُغ ثبإلجيبس  ،lezingوسِضٖ (.)X32
 لشع االعزضّبس اٌضبين ِٓ ٔىع اٌزؾذٌ ،وسِضٖ (.)X33
 لشع االعزضّبس اٌضبٌش ِٓ اعزضّبسٌ ػبدٌ ،وسِضٖ (.)X34
خذٔل سلى ( )2انذم األيثم نهبشَايح األٔل.
قيمة المتغيرات
𝐗 𝟏𝟏 1

الربح اإلجمالي
2.5

سعر الفائدة
2.5

0

2.5

𝐗 𝟏𝟐 0

2.5

2.5

𝐗 𝟏𝟑 1

5.25

5.25

𝐗 𝟐𝟏 1

0

5.25

𝐗 𝟐𝟐 0

0

2.25

𝐗 𝟑𝟏 0

9

9

𝐗 𝟑𝟐 1

5.25

5.25

𝐗 𝟑𝟑 1

5.25

5.25

𝐗 𝟑𝟒 1

المتغيرات

𝐙 قيمة

29.75
𝐙 𝐗𝐀𝐌

انًصذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽش اػزّبدا ػًٍ سلشعبد ثشٔبِظ WINQSB2.0
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 .2.4إػذاد ًَٕرج انز٘ ٚذذد يبانغ انمشٔض.

رزٕبوي ادلشىٍخ اٌيت ٔشغت يف ؽٍهبِ ،ؼشفخ لُّخ وً لشع ِٓ اٌمشوع
اٌغزخ ادلخزبسح يف إٌّىرط األوي.
 .1.2.4صٛاغت انًُٕرج :حيزىٌ ٘زا إٌّىرط ػًٍ داٌخ اذلذف ورلّىػخ َِٓ
اٌمُىد َزُ رىػُؾهب وبِيت:
 .1.1.2.4حذذٚذ دانت انٓذفَ :غؼً اٌجٕه إىل رؼظُُ األسثبػ ػًٍ اٌمشوع
ادلىىٔخ حملفظزٗ ادلبٌُخ ادلّٕىؽخ وميىٓ طُبغخ داٌخ اذلذف وبٌزبيل:
𝑴𝒂𝒙 𝒁 = 𝟐. 𝟓 𝑿𝟏𝟏 + 𝟐. 𝟓𝑿𝟏𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟐𝟏 + 𝟗𝑿𝟑𝟐 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟑𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝑿𝟑𝟒 .

 .2.1.2.4حذذٚذ انمٕٛد.
 اٌمُذ األوي :لُذ ِؼُبس اٌؼّبْ ٘ :ى اٌؼّبْ اٌزٌ َـٍجٗ اٌجٕه ِمبثً ِٕؼٗ
اٌمشع ؽُش أٔٗ وزأٌِن اؽزُبؿٍ ٍَغأ إٌُٗ اٌجٕه يف ؽبٌخ ػغش ادلذَٓ ،إرا
وبْ اٌجٕه َغؼً إىل عؼً ٘زٖ إٌغجخ رغبوٌ
اٌؼّبْ َؼبدي ؽغُ اٌمشوع ثٕغجخ

 %85يف وً لشع ،أٌ أَْ

ِ %85ؼشوثخ يف إمجبيل ِجبٌغ

اٌمشوع ادلّٕىؽخ خالي  .2013وػٍُٗ فئَْ ٘زا اٌمُذ َغبوٌ:
𝟒𝟑𝑿𝟓𝟕 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝐗 𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝐗 𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟎𝐗 𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓𝐗 𝟑𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟎𝐗 𝟑𝟑 + 𝟎.
≥ 𝟎. 𝟖𝟓 (𝟐𝟒𝟕𝟕𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟏) .

 اٌمُذ اٌضبين :لُذ ِجبٌغ اٌمشوع لظًنح األعً  :رزّضً يف اٌمشوع لظًنح
األعً ادلخزبسح ِٓ اٌغزخ لشوع ،وٍ٘ لشع واؽذ ميضً لشع اعزضّبسٌ
 𝑋32ؽُش ال ميىٓ ذلزا اٌمشع أْ َزغبوص ادلجٍغ ادلخظض ٌٗ وميىٓ طُبغزٗ
وبِيت:
𝑿𝟑𝟐 ≤ 𝟏𝟐𝟑𝟒𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎.

 اٌمُذ اٌضبٌش :لُذ ِجبٌغ اٌمشوع ِزىعـخ األعً

 :رزّضً يف اٌمشوع

ِزىعـخ األعً ادلخزبسح ِٓ اٌغزخ لشوع ،وٍ٘ سبضً  3لشوع ،لشع واؽذ
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اعزغالي ولشػٌن اعزضّبس وُ٘  X34 , X33 , X21وميىٓ طُبغخ ٘زا اٌمُذ
ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
𝑿𝟐𝟏 + 𝑿𝟑𝟑 + 𝑿𝟑𝟒 ≤ 𝟕𝟐𝟏𝟓𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎.

 اٌمُذ اٌشاثغ :لُذ ِجبٌغ اٌمشوع ؿىٍَخ األعً  :رزّضً يف اٌمشوع لظًنح
األعً ادلخزبسح ،وٍ٘ سبضً لشػٌن ػمبسٌَن

 X13 ، X11ؽُش ال ميىٓ أْ

َزغبوص ادلجٍغ احملذد و٘ى 521458451 :دط وميىٓ طُبغزٗ وبِيت:
𝑿𝟏𝟏 + 𝑿𝟏𝟑 ≤ 𝟓𝟐𝟏𝟒𝟓𝟖𝟒𝟓𝟏 .

 اٌمُذ اخلبِظ :ق ٌد ِجبٌغ اٌمشوع ِزىعـخ وؿىٍَخ األعً

 :رزّضً يف

رلّىع اٌمُىد ِزىعـخ وؿىٍَخ األعً ،ؽُش ال ميىٓ ذلزٖ اٌمشوع ذببوص
ادلجٍغ اإلمجبيل ادلخظض ذلب وميىٓ طُبغخ ٘زا اٌمُذ وّب ٍٍَ:
 اٌمُذ اٌغبدط :لُذ إمجبيل ِجبٌغ اٌمشوع َ :زّضً ٘زا اٌمُذ يف رلّىع
اٌمشوع اٌغزخ ادلخزبسح حبُش ال رزغبوص اٌغمف االئزّبين احملذد ذلب وميىٓ
وزبثزٗ ػًٍ اٌشىً اِيت:
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟑 + 𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟐𝟒𝟕𝟕𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟏 .

ششؽ ػذَ اٌغبٌجُخ:
ِزغًناد اٌمشاس رىىْ ِىعجخ دائّبً وال ميىٓ أْ رىىْ عبٌجخ.
𝐗 𝟏𝟏, 𝐗 𝟏𝟑, 𝐗 𝟐𝟏 , 𝐗 𝟑𝟐 , 𝐗 𝟑𝟑 , 𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟎.

ميىٓ وزبثخ إٌّىرط وّب ٍٍَ:
داٌخ اذلذف:
𝐌𝐚𝐱 𝐙 = 𝟐. 𝟓 𝐗 𝟏𝟏 + 𝟐. 𝟓𝐗 𝟏𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝐗 𝟐𝟏 + 𝟗𝐗 𝟑𝟐 + 𝟓. 𝟐𝟓𝐗 𝟑𝟑 + 𝟓. 𝟐𝟓𝐗 𝟑𝟒 .
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اٌمُىد:
𝟒𝟑 𝐗𝟓𝟕 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝐗 𝟏𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝐗 𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟏𝟎𝐗 𝟐𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟓𝐗 𝟑𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟎𝐗 𝟑𝟑 + 𝟎.
≥ 𝟎. 𝟖𝟓 (𝟐𝟒𝟕𝟕𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟏) .
𝐗 𝟑𝟐 ≤ 𝟏𝟐𝟑𝟒𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎.
𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟕𝟐𝟏𝟓𝟑𝟐𝟎𝟎𝟎.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟑 ≤ 𝟓𝟐𝟏𝟒𝟓𝟖𝟒𝟓𝟏.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟑 + 𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟏𝟐𝟒𝟐𝟗𝟗𝟎𝟒𝟓𝟏.
𝐗 𝟏𝟏 + 𝐗 𝟏𝟑 + 𝐗 𝟐𝟏 + 𝐗 𝟑𝟐 + 𝐗 𝟑𝟑 + 𝐗 𝟑𝟒 ≤ 𝟐𝟒𝟕𝟕𝟓𝟗𝟎𝟒𝟓𝟏.

ششؽ ػذَ اٌغبٌجُخ:
𝐗 𝟏𝟏, 𝐗 𝟏𝟑, 𝐗 𝟐𝟏 , 𝐗 𝟑𝟐 , 𝐗 𝟑𝟑 , 𝐗 𝟑𝟒 ≥ 𝟎.

 .2.2.4دم انًُٕرج انثاَ :ٙثبعزخذاَ ثشٔبِظ  QSBربظٍٕب ػًٍ إٌزبئظ
ادلىػؾخ يف اجلذي ادٔبٖ ؽُش ٔالؽظ ِٓ خالي احلً إٌهبئٍ ٌٍّٕىرط أٔٗ مت
ربذَذ ِجبٌغ صالصخ أٔىاع َِٓ اٌمشوع وُ٘:
 لشع ػمبسٌ دبجٍغ لذسٖ

 521458400دط ودبؼذي فبئذح لذس٘ب

 13036460دط.
 لشع اعزغالي دبجٍغ لذسٖ

 1234600000دط ودبؼذي فبئذح لذس٘ب

 111114000دط.
 لشع اعزضّبسٌ دبجٍغ لذسٖ

 721532000دط ودبؼذي فبئذح لذس٘ب

 3787980دط.
 ولذس اٌشثؼ اإلمجبيل أٌ لُّخ ( 162030400 )Zدط.
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خذٔل سلى ( :)3انذم األيثم نهًُٕرج انثاَ.ٙ

وؽذح اٌمُبط :دَٕبس عضائشٌ
Z

162030400

الربح
0
13036460
0
111114000
0

سعر الفائدة%
2.5
2.5
5.25
9
5.25

قيمة المتغيرات
𝐗 𝟏𝟏 0
521458400
𝟑𝟏 𝐗
𝐗 𝟐𝟏 0
1234600000
𝟐𝟑 𝐗
𝐗 𝟑𝟑 0

3787980

5.25

721532000
𝟒𝟑 𝐗

المتغيرات

انًصذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽش اػزّبدا ػًٍ سلشعبد ثشٔبِظ WINQSB2.0
ِٓ خالي ِمبسٔخ اٌشثؼ احملمك ِٓ اعزخذاَ ؿشَمخ اٌربرلخ اخلـُخ
واٌشثؼ احملمك ِٓ ؿشف اٌجٕه ورٌه ثبعزخذاَ اٌؼاللخ اٌزبٌُخ:
اٌشثؼ احملمك ِٓ اٌربرلخ اخلـُخ  -اٌشثؼ احملمك ِٓ ؿشف اٌجٕه
اٌشثؼ احملمك ِٓ اٌربرلخ اخلـُخ
𝟎𝟗𝟏𝟏𝟕𝟔𝟓 𝟏𝟔𝟐𝟎𝟑𝟒𝟎𝟎 −
= 𝟎. 𝟔𝟓 = 𝟔𝟓%.
𝟎𝟎𝟒𝟑𝟎𝟐𝟔𝟏

أٌ أَْ رىصَغ اٌمشوع ثبعزخذاَ اٌربرلخ اخلـُخ لذ أدي إىل ِؼبػفخ
ٔغجخ اٌشثؼ احملمك ِمبسٔخ ثبٌشثؼ احملظً ػٍُٗ ِٓ ؿشف اٌجٕه ة .%65

 .3.4حذهٛم دغاعٛت انذم األيثم.
َمظذ ثزؾًٍُ احلغبعُخ ٘ى دساعخ إِىبُٔخ وعىد ِىاسد غًن ِغزغٍخ
ثبإلػبفخ إىل رأصًن صَبدح أٌ وؽذح واؽذح إىل أٌ ِىسد ػًٍ احلً األِضً.
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 .1.3.4دساعت انطالاث انؼاطهت:

 ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد اٌضبين اخلبص ثبألِىاي لشوع لظًنح األعً ووزٌه ثبٌٕغجخٌٍّىسد اٌضبٌش اخلبص دبجٍغ اٌمشوع ِزىعـخ األعً لذ اعزغٍذ ثبٌىبًِ وال
رىعذ ِٕهب ؿبلخ ػبئؼخ غًن ِغزغٍخ.
 ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد اٌضبٌش اخلبص دبجٍغ لشوع ِزىعـخ األعً لذ اعزغٍذثبٌىبًِ وال رىعذ ِٕهب ؿبلخ ػبئؼخ غًن ِغزغٍخ.
 أِبَ ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد اٌشاثغ اخلبص ثمشوع ؿىٍَخ األعً ووزٌه ادلىسداخلبِظ اخلبص دبغّىع لشوع ِزىعـخ وؿىٍَخ األعً ووزٌه ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد
اٌغبدط اخلبص دبغّىع أِىاي وً اٌمشوع فٍمذ وبٔذ وُّخ ادلىاسد غًن ادلغزغٍخ
ثٍغذ  51دط ،وٍ٘ ِجٍغ طغًن عذاً ،وِٕٗ ميىٓ اٌمىي ثأَْ ادلىاسد وٍهب ِغزغٍخ.
خذٔل سلى ( :)4انطالاث انؼاطهت.
اٌىؽذح :دط
الطاقة العاطلة
0
0
51
51
51

الطاقة المشغلة
1234600000
721532000
524584000
1242990400
2477590400

قيمة المورد
1234600000
721532000
521458451
1242990451
2477590451

المورد
2
3
4
5
6

انًصذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽش اػزّبدا ػًٍ سلشعبد ثشٔبِظ WINQSB2.0

 .2حذهٛم أعؼاس انظم.
أعؼبس اٌظً ٍ٘ أصش إػبفخ وؽذح واؽذح إىل ِىسد ِب ػًٍ داٌخ اذلذف
وػًٍ املدغًناد.
ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد اٌضبين وادلزؼٍك دبجٍغ اٌمشوع لظًن األعً فئَْ صَبدح لُّخة  0.09دط أٌ ثٕغجخ .% 9
ادلىسد ثذَٕبس واؽذ َؤدٌ إىل صَبدح لُّخ األسثبػ ـ
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أِب ادلىسد اٌضبٌش وادلزؼٍك دبجٍغ اٌمشوع ِزىعؾ األعً ،فئَْ صَبدح لُّخ ادلىسدثذَٕبس واؽذ َؤدٌ إىل صَبدح لُّخ األسثبػ ثـ  0.0275دط أٌ ثٕغجخ .%2.75
ثبٌٕغجخ ٌٍّىسد اخلبِظ وادلزؼٍك دبجٍغ رلّىع اٌمشوع ِزىعؾ وؿىٍَخاألعً ،فئَْ صَبدح لُّخ ادلىسد ثذَٕبس واؽذ َؤدٌ إىل صَبدح لُّخ األسثبػ
ثـــ 0.025دط أٌ ثٕغجخ .%2.5
ِٕٗ ميىٓ اٌمىي ثأَْ صَبدح لُّخ ادلىاسد رؼـٍ ثبألوٌىَخ اٌزبٌُخ:
 ِجٍغ اٌمشوع لظًنح األعً ٌٗ أوٌىَخ ٌضَبدح ِىاسدٖ ورٌه ألٔٗ َؼـٍ أوربسثؼ و٘زا ساعغ ٌمُّخ عؼش ظٍٗ ادلشرفؼخ ِمبسٔخ ثبدلىاسد األخشي.
 ِجٍغ اٌمشوع ؿىٍَخ األعً ورلّىع اٌمشوع ادلزىعـخ واٌـىٍَخ فئَْ صَبدحلُّزهّب عىف َؤدٌ إىل صَبدح ادلىاسد غًن ادلغزغٍخ.
خذٔل سلى ( :)5أعؼاس انظم
اٌىؽذح :دط.
سعر الظل %
9
2.75
0
2.5
0

سعر الظل (دج)
0.09
0.0275
0
0.025
0

قيمة المورد
1234600000
721532000
521458451
1242990451
247759451

المورد
2
3
4
5
6

انًصذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽش اػزّبدا ػًٍ سلشعبد ثشٔبِظ WINQSB2.0

- 152 -

د .بن جلول خالد  -د.بعلي محزة

 .5خاحًت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إْ رىفش اٌذوٌخ ػًٍ ٔظبَ ِظشيف آِٓ وفؼبي ِٓ اُ٘ مسبد ربمُك إٌّى
االلزظبدٌ واالصد٘بس ؽُش َؼًّ ٘زا إٌظبَ ِٓ خالي ِؤعغبرٗ وادلزّضٍخ يف
ادلؤعغبد ادلبٌُخ ػبِخ واٌجٕىن ثظفخ خبطخ ػًٍ رٕشُؾ إٌظبَ االلزظبدٌ ِٓ
خالي مجغ ادلذخشاد وإػبدح ػخهب يف اٌؼٍُّخ اإلٔزبعُخ وااللزظبدَخ
اٌجٕىن اٌزغبسَخ وثظفزهب ادلزؼبًِ األعبعٍ يف ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع هتذف
يف األعبط إىل ربمُك األسثبػ ورؼظُُ ؽظٍُخ اٌفىائذ ،ورٌه ِٓ خالي
االعزخذاَ ادلضً ٌٍّىاسد احملذودح يف إؿبس مجٍخ ِٓ اإلػزجبساد وادلزّضٍخ خبطخ
يف ِؼبًَن اٌشحبُخ وادلشدودَخ ثبإلػبفخ إىل دسعخ ادلخبؿشح .
إْ ربمُك ٘ذف رؼظُُ األسثبػ إٌبذبخ ػٓ ِٕؼ اٌمشوع َىّٓ يف ربذَذ
عُبعخ ِالئّخ ٌزىصَغ اٌمشوع ػًٍ اٌضثبئٓ٘ ،زٖ اٌغُبعخ اٌيت رىىْ ِزّبشُب
ِغ ششوؽ واٌغُبعخ اٌذاخٍُخ ٌٍجٕه.
ٌمذ سبىٕب ِٓ اصجبد صلبػخ أعٍىة اٌربرلخ اخلـُخ يف رؼظُُ أسثبػ
اٌجٕه ِٓ خالي ربذَذ عُبعخ ِضًٍ ٌزىصَغ اٌمشوع وفك رلّىػخ ِٓ اٌمُىد (
اإلػزجبساد) ايل َؼؼهب اٌجٕه والميىٓ ذببوص٘ب  ،ؽُش اْ اعزخذاَ اٌربرلخ
اخلـُخ ورٌه ِٓ خالي طُبغخ ثشٔبِظ خـٍ َىافك ششوؽ اٌجٕه ميىٓ ِٓ
رششُذ عُبعخ اٌجٕه يف ِٕؼ اٌمشوع ووزٌه طُبغخ داٌخ اذلذف واٌيت رؼرب
ػٓ رؼظُُ األسثبػ ٌٍجٕه رىطٍٕب إىل اخزُبس رىٌُفخ ِضًٍ ِٓ اٌمشوع ادلخزٍفخ
يف ادلذح واٌفبئذح  ،ؽُش ذببوصا عمف األسثبػ احملمك ثبألعبٌُت اٌزمٍُذَخ
ادلؼزّذح عبثك ثٕغجخ .%65
 .1.5اخخباس صذت انفشضٛاث ِٓ :خالي اٌذساعخ إٌظشَخ ٌٍجؾش وثبإلػبفخ
إىل اٌذساعخ اٌزـجُمُخ واٌيت سبذ ػًٍ ثُبٔبد ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ
سبىٕب ِٓ اصجبد طؾخ او خـأ اٌفشػُبد وّبٍٍَ:
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اٌفشػُخ األوىل:رزُ ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع اٌجٕىُخ وفك رلّىػخ ِٓ ادلؼبًَن
واإلعشاءاد اٌيت َهذف اٌجٕه ِٓ خالذلب ذبٕت اٌىلىع يف سلبؿش اٌمشوع
واٌيت رؼزرب اُ٘ ِشىً ٌٍجٕه وخبطخ خـش ػذَ اٌغذاد.
رؼزرب ٘زٖ اٌفشػُخ خبؿئخ ألٔٗ ِٓ إٌبؽُخ اٌؼٍُّخ فئْ اٌجٕىن ال
رؼزّذ يف ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع عىي ػًٍ اٌؼٍُّخ اٌؼشىائُخ ،واعزخذاَ أعٍىة
احملغىثخ واٌىعبؿخ يف رفؼًُ اٌضثبئٓ ػٓ ثؼغ وخبطخ يف اٌجٕىن اٌؼبِخ.
اٌفشػُخ اٌضبُٔخ :ازببر اٌمشاساد ثبعزخذاَ اٌربرلخ اخلـُخ َزُ ػٓ ؿشَك
ربذَذ إٌّىرط اٌشَبػٍ واٌزٌ َؼزّذ ػًٍ ِزغًناد اٌمشاس ،ؽُش اْ ؽً
إٌّىرط َؼزرب أعبط ازببر اٌمشاس.
ثُٕذ اٌذساعخ إٌظشَخ ألعٍىة اٌربرلخ اخلـُخ طؾخ ٘زٖ اٌفشػُخ ،
ؽُش أٗ ثذوْ ربذَذ ثشٔبِظ سَبػٍ واٌزٌ َؼرب ػٓ اٌؼاللخ ثٌن ِزغًناد
اٌمشاس ال ميىٓ اٌىطىي إىل ازببد لشاس عٍُُ ،ؽُش أْ ٘زا اٌمشاس َىىْ ٔبرظ ػٓ
اٌزىطً إىل ؽً ٌٍربٔبِظ اخلـٍ.
اٌفشػُخ اٌضبٌضخ :إْ صلبػ أعٍىة اٌربرلخ اخلـُخ يف رؼظُُ أسثبػ اٌجٕه
َؼزّذ ػًٍ عىدح إٌّىرط اٌشَبػٍ اٌزٌ َجىن ػًٍ أعبط اٌغُبعخ االئزّبُٔخ
ٌٍجٕه
٘زٖ فشػُخ طؾُؾخ ؽُش اْ أعبط اٌربرلخ اخلـُخ ٘ى اٌربٔبِظ
اخلـٍ وِٕٗ فئْ ازببد لشاس طبئت َؼزّذ وثذسعخ وجًنح ػًٍ لذسح اٌربٔبِظ
اخلـٍ ػًٍ اٌزؼجًن ػٓ ادلشىٍخ ثشىً طؾُؼ ،و٘زٖ اٌمذسح رؼزّذ ثبألعبط ػًٍ
ِذي رىفش عُبعخ إئزّبُٔخ ٌٍجٕه وِذي لذسح اٌجٕه ػًٍ اإلدلبَ ثىً عىأت
ادلشىً ؽُش اْ إٌ ٔمض يف ِؼٍىِبد ؽىي ادلشىً َؤرٌ إىل إخالي ثبٌربٔبِظ
وثذوسٖ َؤدٌ إىل ازببد لشاس غًن عٍُُ.
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َ .2.5خائح انذساعت:
 .1رؼزرب ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع اُ٘ وظُفخ ٌٍجٕه ثبإلػبفخ إىل اهنب اُ٘ ِظذس
دلذاخًُ اٌجٕه غًن اْ ٘زٖ اٌىظُفخ رؼزرب اورب ِظذس ٌألخـبس ثبٌٕغجخ
ٌٍجٕه.
 .2رؼزّذ اٌجٕىن ػًٍ اٌغُبعخ اٌزمٍُذَخ وؿشق اٌجذائُخ يف ػٍُّخ رىصَغ
اٌمشوع و٘ى ِبَؤدٌ إىل اٌزمًٍُ اسثبػ اٌجٕه ورؼظُُ خـش ػذَ اٌغذاد
وإفالط اٌجٕه.
 .3غُبة اٌزخـُؾ وربذَذ االعزشارُغُبد ٌزؾمُك األ٘ذاف يف اٌجٕه ؽبي
دوْ رؼظُُ ؽظٍُخ اٌفىائذ وادلذاخًُ.
 .4ػٍُّخ ِٕؼ اٌمشوع يف اٌجٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ٍ٘ ػٍُّخ اسذببٌُخ
رؼزّذ ػًٍ اٌىعبؿخ يف أغٍت االؽُبْ.
 .5ميىٓ اعزخذاَ ؿشَمخ اٌربرلخ اخلـُخ ِٓ اعً ربمُك ٘ذف رؼظُُ األسثبػ
وٌىٓ ٘زا َزىلف ثبألعبط ػًٍ صلبػخ طُبغخ اٌربٔبِظ اخلـٍ.
 .6ؿشَمخ اٌربرلخ اخلـُخ اداح سَبػُخ رغبػذ يف ػٍُّخ ازببر اٌمشاس خبطخ
يف ؽبالد ادلشىالد ادلزؼذدح والميىٓ اْ ٔظفهب ثبٌىعٍُخ ادلضًٍ ٌؼٍُّخ
اٌزخـُؾ وامنب ٍ٘ أعٍىة ػٍٍّ ِٕهغٍ ميىٓ االػزّبد ػٍُٗ ٌزششُذ ورىعُٗ
ػٍُّخ ازببر اٌمشاس.
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 .6لائًت انًشاخغ:
 .1إمسبػًُ اٌغُذ ،عالي اٌؼُذ ،األعبٌُت اٌىُّخ يف اإلداسح ،اٌذاس اجلبِؼُخ،
اإلعىٕذسَخ( ،اإلعىٕذسَخ ،اٌذاس اجلبِؼُخ.)2003 ،
 .2ؽغٓ َبعٌن ؿؼّٗ وآخشوْ ،حبىس اٌؼٍُّبد-منبرط ورـجُمبد ،"-داس
اٌظفبء ٌٍٕشش واٌزىصَغ ،ػّبْ( ،األسدْ ،داس اٌظفبء ٌٍٕشش.)2009 ،
 .3اٌزوشي اٌؼششوْ ٌزأعُظ ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ،)2002 ( ،اجملالد
اإلشهبسَخ ٌجٕه اٌجذس.
 .4عهٍُخ ػجذ اهلل عؼُذ ،اجلذَذ يف األعبٌُت اٌىُّخ وحبىس اٌؼٍُّبد،
(األسدْ ،داس ؽبِذ.)2007 ،
 .5ػجذ اٌشعىي ػجذ اٌشصاق ادلىعىٌ ،اٌزؾًٍُ اٌىٍّ ٌٍؼٍىَ اإلداسَخ
واٌزـجُمُخِ ،ؤعغخ اٌىساق ٌٍٕشش واٌزىصَغ( ،األسدْ ،اٌىساق ٌٍٕشش.)2008 ،
 .6زلّذ اٌفبرؼ زلّذ ثشًن ادلغشيب ،دوس حبىس اٌؼٍُّبد يف إزببر اٌمشاسٔ ،ذوح
اإلؽظبء وحبىس اٌؼٍُّبد وِؼىلبد اعزخذاِهب يف ازببر اٌمشاساد اإلداسَخ
يف اٌذوي اٌؼشثُخ" ،2009 ،اجلّؼُخ اٌؼشثُخ ٌٍجؾىس االلزظبدَخ ،اٌمب٘شح،
ِظش.
ٔ .7ششَخ ثٕه اٌفالؽخ واٌزُّٕخ اٌشَفُخ ،)2000 ( ،رمشَش إٌشبؽ ،ووبٌخ
لبدلخ.
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