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ملدمة 

  ٌ  الابحياز في الىكف:  املبحث ألاو

 هماذج مً ألاوكاف املبحىسة خالٌ الحضازة إلاشالمُة 

 الىماذج الىكفُة املبحىسة في الحطبُلات الىكفُة املعاصسة 



 الابحياز في الىكف 

 

 .اإلافاهيم، واإلابادئ، وألاظغ: الابحياز في الىكف•

 .واإلاىخجاث –الصيغ  –ألاهظمت : شمل•

ش ما هى كائم : املفهىم• اظخحذار آلياث ووظائل جذًذة لم جىً مػشوفت، أو جطٍى
 .منها مً كبل

ت، واإلاىخجاث اإلااليت، والاظدثماس : ٌشمل•  .ألاظاليب ؤلاداٍس

 .ابخياس غير جلليذي ًإدي ئلى جحليم كيمت مظافت للمإظعت الىكفيت: الىديجت•



 الابحياز في الىكف 

 :املجحمع بحسهُة وعالكحه الفىسي  البىاء مجاٌ في•
 .اإلاجخمؼ لخذمت اإلااليت الابخياساث أهم مً الىكف ًمثل-
ت الصذكت-اللشبت) الاغخلاد بين الشبط :فُه ألاشاس- ل (الجاٍس  الىفؼ مً اإلااٌ وجحٍى

 .اإلاجخمؼ هفؼ ئلى الشخص ي
 اإلاحشواث أحذ :ًمثل (اإلاىفػت وحعبيل ألاصل حبغ) :«الىكف» الابحياز َرا-

 اإلاعخذامت الخىميت وجحليم اإلاجخمؼ لفػاليت الشئيعت
• 

 
 اإلااٌ سأط أشياٌ مً شيل ألهه لالكخصادي؛ مظافت كيمت ٌػخبر :اكحصادًا

له ًخم والذائم اإلاتزاًذ الاظدثماسي   .الاظدثماس ئلى الاظتهالن مً جحٍى



 الابحياز في الىكف 

ع ألاهظمة مصحىي •  :والخشَس
ات أشاشها على بني مبحىسة وكىاعد مباديء-  بالغ أثس ذات كاهىهُة هظٍس
ة الشخصُة- ة" املعىٍى  .للىكف املصحللة املالُة الرمة "الاعحباٍز

 الىكف ملىيت - 
 الىاظش جصشفاث - 

 «الىكف ملىُة» :امللىُة أهىاع مً هىع اكساز-
 (املجحمع) مشاعة ملىُة لِصد-
 خاصة وال -  (الدولة) عامة وال-



 الابحياز في الىكف 

 :إلادازة مصحىي  على•

  Corporation «اإلايشأة» اإلاإظعت فىشة غليها كامذ التي اإلابادئ أسس ى-

 الاداسة غً اإلالىيت اهفصاٌ - 

 الشكابت - 

   (الاظخذامت0 اإلاىكىف اإلااٌ غلى واإلاحافظت  الاظدثماس - 
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 :الىكف صُغة•
 (مالي مىحج) العطاء صُغ في مصبىق  غير مالي ابحياز-

 .ؤلاظالم أكشها مػشوفت صيغ - 
 .ؤلاظالم خصائص مً الىكف - 
ش -   .حظاسة ألي الابخياساث أهم مً الػلىد صيغ جطٍى

سي  الامام) الىلىد وكف• ً  » :البخازي  (142ٌ الَز   َحَعَل  ِفَُم
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 الىلىد وكف اشخثماز صُغ في الابحياز•
 العيىلت جىفير خالٌ مً للمحخاجين آلاهيت الحاجاث لخلبيت اللشض-
ت الصيغ-  اجخماغيت أهذاف لخحليم مجضي  غائذ جحليم بلصذ الاظدثماٍس
ت وكفيت هلذًت محافظ ابخياس-   «الىكفيت اإلااليت الػهذ» اظدثماٍس
ة ألاوكاف واشخثماز ثمىٍل صُغ ابحياز•  العلاٍز

ٌ  حشائم) اإلاىاسد شح :لإلشياٌ حل -   (م1611-1020ٌ اظطىبى
 .الخلى اإلاشصذ، الحىش، باإلجاسة، البذء - 
 مىتهاها في أغالٌ وكتها في ابخياس - 
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 الحصس ال الىماذج بعض ذهس الهدف•
ت ألاهظمت حعب) اإلااليت اإلاإظعاث مظلت جحذ وكفيت مىخجاث-  (الجاٍس

ت حعاباث -  ل الحعً لللشض جاٍس  الصغيرة اإلاششوغاث لخمٍى
ت الىدائؼ -     محذدة اجخماغيت ألغشاض الىكفيت الاظدثماٍس

ة الىكفُة الصىادًم•  الاشخثماٍز
ٌ  ألاهظمة وفم ًيشأ وكاهىوي إدازي  َُيل -  حاحة) معين َدف لخدمة بها؛ املعمى

 .البيئت حماًت أو الصحيت، الخىميت :مثل (عامة
 إصداز خالٌ مً املخحلفة والهُئات الجمهىز  مً مىازدٍ بحعبئة الصىدوق  ًلىم - 

  ًحللى أو الصىدوق، أَداف ثساعي بشسوط وكفُة صىىن
 
 ثبرعات شيل في أوكافا

ٌ  أو مالُة  .مباشسة ثابحة أصى
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خُة الحجسبة -  (حدًدة ألوكاف مىازد جعبئة – اشخثماز) الىٍى

ت الىحذاث :الصىداهُة الحجسبة-  الىكفيت الاظدثماٍس

  أو اللائمت ألاوكاف اظدثماس – جذًذة ألوكاف التروٍج - 
 .الاجخماغيت ألاغشاض غلى للصشف الذولت مً اإلامىىحت 

 .اإلاخىازشة ألاوكاف ججميؼ :الثاوي الشم - 

 بىً   للملاوالث، ألاوكاف بيذ : خاصت ماليت مإظعاث أوشأث - 
لي رساع) الاجخماغيت للخىميت الادخاس     .(ألاوكاف   إلاششوغاث جمٍى
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 اإلااطيين الػلذًً في جطىسث :اململىة ثجسبة -
 .للذولت 2030 سؤٍت جحليم في ألاوكاف اظهام - 
 .الصىادًم سوافذها بػع وان مهمت مبادساث ظهشث - 
   :الىماذج مً - 
ت الىكفيت الصىادًم :الحعلُم مجاٌ في -   أوكاف) الجامػيت الاظدثماٍس

 .ظػىد اإلالً جامػت وكف همىرج - (الجامػاث
  ؤلاظيان لذغم الىكفي الصىذوق  أطلم :الخيري  إلاشيان مجاٌ في - 
  لجىت مؼ بالخػاون  الاظيان وصاسة غليه حششف الزي باإلاملىت اإلايعش 
ت بالغشفت ألاوكاف  اض الخجاٍس  .ؤلاظالمي البىً مً فني وبذغم بالٍش
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 للحىمُة إلاشالمي البىً مجمىعة صىادًم عً هماذج -
 .للخىميت الاظالمي الخظامً صىذوق  - 
 .للخىميت ؤلاظالمي البىً وكف صىذوق  - 
   .ألاوكاف ممخلياث جثمير صىذوق  - 

 املالُة ألاوزاق وكف•
ت والىحذاث والصيىن ألاظهم وكف -   .الاظدثماٍس
ل صيىن ئصذاس -   غبذ اإلالً وكف همىرج :وكفيت مششوغاث لخمٍى
ض   .(الاجاسة صيىن) الػٍض
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 الىكفُة الشسوات•
 ظليمان الشيخ  وكف :له جابػت ششواث ًيش ىء الىكف زم الىكف اوشاء - 
 .ؤلاظالمي الػالم في لألوكاف جابػت غذة ششواث -له الخابػت والششواث الشاجحي
 .الىظام وفم البذاًت مً وكفيت ششهت ئوشاء - 
ٌ  أن -  ت ششهت مً الششهت جخحى  .وكفيت ششهت ئلى غادًت ججاٍس
 .اللابظت الششواث - 
 .ألاوكاف بىً - 
  



 

 

 

 

 والحمد هلل زب العاملين


