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حٗخبر املئؾؿاث املالُت بمسخل٠ اهىاٖ ا اصاة هامت للنهىى باال٢خهاص في اي صولت وهظا مً زال٫ جؼوٍض    

وزل٤  مىا٫ التي هم في الخاجت اليها، ًٖ َغ١ مىذ ال٣غوى و الاؾدثماعمسخل٠ املخٗاملحن الا٢خهاصًحن بال 

٘ بما ٌٗىص بالغقي ٖلى جل٪ الضو٫  ٠ُ هظه الامىا٫ في مسخل٠ املكاَع  . الى٣ىص وجْى

ت، هظه الازحرة التي ٖض ا٦ثر            ومً بحن هظه املئؾؿاث املالُت البىى٥ بمسخل٠ اهىاٖ ا وزانت البىى٥ الخجاٍع

لبلضان الىامُت او املخ٣ضمت ٖلى خض ؾىاا، املئؾؿاث اهدكاعا وا٦ثر حٗامال م٘ مسخل٠ املخٗاملحن ال٢خهاصًحن في ا

٣ا للؿُاؾاث  ُت ٞو ملُاتها املهٞغ اتٟ ا ٖو ٪ صوالُب الا٢خهاص مً زال٫ ْو التي جلٗب صوعا ا٦ثر ٞٗالُت في جدٍغ

ت مىا٦بت هظه  املالُت والى٣ضًت، وهدُجت الخُىعاث التي ٌك ضها هظا ال٣ُإ ٧ان الػما ٖلى البىى٥ لخجاٍع

ت وازغي يُٟٗت الاصاا.الخُىعاث، وهظا ما   اهجؼث ٖىه بىى٥ ٢ٍى

ت مؿخىي البىى٥ والُغ١ املخبٗت لبلٙى            هىا َغخذ ٖضث حؿاإال واق٩الُاث ُٞما ًسو ٦ُُٟت مٗٞغ

ت لخدضًض  اهضاٞ ا، و٦غص ٖلى هظه الدؿاإالث ٞان ج٣ُُم الاصاا ٌٗخبر الخ٣ىُت الٟٗالت املؿخٗملت في البىى٥ الخجاٍع

 . بىى٥اصاا ومؿخىي ال

و٢ض هخج ًٖ ٧ل طل٪ مٟ ىم جضًض ال ًؼا٫ ًثحر جض٫  واؾ٘ الىُا١ خىله مً خُه جدضًضه وجدضًض آزاعه الا          

ُت الاهخاج وجىج اث  وهى مٟ ىم الٗىملت املالُت الظي ال ًم٨ً اؾدبٗاصه الا في يىا جل٪ الخٛحراث في حجم وهٖى

 الخجاعة الٗالمي وجدغ٧اث عإوؽ الامىا٫.

ُت، زانت م٘ اػصًاص خضة الخىاٞـ أ          ت في الهىاٖت املهٞغ صث الٗىملت املالُت الى خضور جُىعاث جىهٍغ

ُت  الضولي ٖلى اؾخ٣ُاب عإوؽ الامىا٫ الاجىبُت، وخضور حٛحراث في الا٢خهاص الٗالمي ْو ىع ٦ُاهاث مهٞغ

اث الضولُت م٘ حٗاْم الضوع الا٢خهاصي ٖمال٢ت، باإلياٞت الى الخ٨خالث الا٢خهاصًت الٗاملُت واحؿإ صوع الكغ٧

الغمؼي اط ال ًم٨ً لي ٢ُإ ا٢خهاصي ان ٣ًضم هخاتج اًجابُت صون هٓام بى٩ي مخ٩امل ًىا٦ب هظه الخُىعاث 

٘ للخ٣ضم الخ٨ىىلىجي  الخضًثت زهىنا في ْل الاهٟخاح الٛحر مؿبى١ ٖلى الاؾىا١ املالُت الٗاملُت والخُىع الؿَغ

 املالُت.والخىجه هدى الٗىملت 

مها وجد٤ُ٣ اهضاٞ ا ومً           م مً الخُىعاث البى٨ُت ٢ض واج  ا مساَغ وجدضًاث لًمان ب٣ائها واؾخمغاٍع بٚغ

بحن هظه املخاَغ حٗغي ا لالػماث املالُت بمسخل٠ اهىاٖ ا التي ٧ان ل ا آزاع باعػة ٖلى ال٣ُإ املهغفي واملالي 

ؤزحرا باملخٛحراث الٗاملُت وزانت الٗىملت املالُت وجضاُٖاتها، والتي جمثلذ اللظان ٌٗخبران ا٦ثر ال٣ُاٖاث اؾخجابت وج

ُت الٗاملُت. ت التي ق ضتها الؿاخت املالُت واملهٞغ ت مً الخدىالث الجظٍع  اهم مالمد ا في مجمٖى

اج ت الخدضًاث لظا ٣ٞض انبذ الػما ٖلى الج اػ املهغفي اٖاصة الىٓغ في جغ٦ُبه اٖخماصا ٖلى اؾتراجُجُاث ملى         

وآلازاع التي جيخج ٖنها بهضٝ ب٣اا املئؾؿاث املالُت، مً بحن الاؾتراجُجُاث الخدى٫ الى البىى٥ الكاملت والاججاه 

حرها.  هدى الاهضماج املهغفي ٚو

 ومً جملت الا٩ٞاع الؿاب٣ت بغػ مٗالم الاق٩الُت الغتِؿُت التي ًم٨ً نُاٚمها ٖلى الىدى الخالي:

 



                              عامت                                                                     ملدمت

 

2 
 

 الاشيالُت: 

فُت ما  ت، وهُف ًمىن لبىً الفالخت والخىمُت الٍس مدي جأثير العىإلات اإلاالُت على اإلاىظىمت اإلاصسفُت الجصائٍس

 مىاحهت جددًاتها؟

ُت التي ًم٨ً اًغاصها ٖلى الىدى الخالي: ت مً الدؿاإالث الٟٖغ  ٦ما ًىضعج جدذ هظا الؿئا٫ مجمٖى

 الاطئلت الفسعُت:

ت ٖال٢ت بالٗىملت  -  ملالُت؟هل البىى٥ الخجاٍع

ُت؟ -  ٦ُُٟت جؤزحر ْاهغة الٗىملت املالُت ٖلى ه٩ُلت الهىاٖت املهٞغ

 ولإلجابت ًٖ جملت الاؾئلت املُغوخت هً٘ للبده الٟغيُاث الخالُت:

 الفسطُاث:

 اصث الٗىملت املالُت الى حُٛحر اوكُت البىى٥ وجىؾُ٘ مجاالث حٗامل ا. -

-  ٤ ُت ًٖ ٍَغ  الاهخمام الا٦ثر بالبىى٥ الكاملت والاهضماج املهغفي.ًم٨ً مىاج ت جدضًاث الهىاٖت املهٞغ

 همُت الدزاطت: أ

ٌؿخمض هظا البده اهمُخه مً امل٩اهت التي ًدخل ا ال٣ُإ املهغفي في ْل ا٢خهاصًاث الضو٫ وما ًىاجه هظا       

ض ا ٗت التي اخضزمها الٗىملت املالُت وجٍؼ همُت املىيٕى مً ال٣ُإ مً جدضًاث واو٩ٗاؾاث في ْل الخٛحراث الؿَغ

٧ىهه ٌٗالج اخضي اهم ال٣ًاًا التي جىاجه الٗمل املهغفي ملٗٓم صو٫ الٗالم وهي ٦ُُٟت مىاج ت البىى٥ 

ُت   وجدضًاث الٗىملت املالُت والخض مً و٢ٕى الاػماث املهٞغ

 :هداف الدزاطتأ

 تهضٝ الضعاؾت مً زال٫ جىاولىا للمىيٕى الى:

لخ٣لُل مً الخٍُى الٟانلت بحن ال٨ُاهاث الؿُاؾُت ٢هض جىؾُ٘ خضوص وحؿ ُل جبُان اهمُت الٗىملت املالُت  في ا -

ت الاؾىا١.  اهخ٣ا٫ الا٩ٞاع واملباصة في اَاع خٍغ

ُٟت  -  للٗىملت املالُت. –و٧الت ؾُضي لخًغ  –و٢ٝى ٖلى مضي جُب٤ُ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 خدود الدزاطت:

ُت م٘ الخُغ١ الى الاػماث ؾٝى ه٣خهغ صعاؾدىا ٖلى ابغاػ جؤزحر         الٗىملت املالُت ٖلى ه٩ُلت الهىاٖت املهٞغ

ُٟت في ْل الٗىملت املالُت  ت، وفي الازحر آلُت حٗامل بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ ُت وآزاعها ٖلى البىى٥ الخجاٍع املهٞغ

 ٦ضعاؾت جُب٣ُُت.
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 اإلاىهج اإلاخبع:

، واملىهج الخدلُلي اٖخمضها ٖلى املىهج الىنٟي وطل٪ في ؾغص امل        ٟاهُم الٗامت والخٍٗغ٠ املخٗل٣ت باملىيٕى

لخدلُل املٗلىماث املخدهل ٖليها، و٦ما اٖخمضها ٖلُه في الجاهب الخُب٣ُي لضعاؾت خالت مً اجل اؾ٣اٍ 

ُٟت و٧الت ؾُضي لخًغ ت ٖلى وا٢٘ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  الضعاؾت الىٍٓغ

 اكظام الدزاطت: 

 ظا املىيٕى ٢مىا بخ٣ؿُمه الى زالزت ٞهى٫ وهي:مً زال٫ صعاؾدىا ل 

ت جىاولىا في الٟهل الاو٫ ٖمىمُاث خى٫ البى٪ الخجاعي والٗىملت املالُت، وفي الٟهل الثاوي  - مً الج ت الىٍٓغ

ُت .  ؾلُىا الًىا ازغ الٗىملت املالُت ٖلى ه٩ُلت الهىاٖت املهٞغ

ُٟت وفي الازحر جىاولىا ٞهل ٦جاهب جُب٣ُي ًدخىي ٖلى  - اُٖاا هٓغة قاملت خى٫ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 بؿُضي لخًغ و٦ُُٟت الخٗامل ُٞه.

 صعىبت الدزاطت:

ال ًسلى اهجاػ اي بده مً مىاج ت نىباث او مهاصٞت املكا٧ل، ولٗلى اهم ا ًخٗل٤ نٗىبت الخهى٫ ٖلى           

ت ٖلى مؿخىي مىا غها الؿىٍى ٢ٗ ا الال٨تروهُت ج٨خٟي بيكغ البُاهاث مُُٗاث البىى٥ التي ج٣ىم بيكغ ج٣اٍع

 الؿُدُت ٣ِٞ،

ت امللٟاث واع٢ام          باإلياٞت الى نٗىبت الخهى٫ ٖلى املٗلىماث ال٩اُٞت مً و٧الت مدل التربو هٓغا لؿٍغ

 الخؿاباث التي حٗض مً اؾغاع امل ىت.
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 جمهُد: 

ان صعاؾت مىيٕى مدكٗب مثل مىيٕى الٗىملت صعاؾت واُٞت ًخُلب ٢غااة واُٞت للمالح الغاهىت للىٓام       

واؾ٘   الٗالمي املخٛحر، خُه حكحر ال٨ثحر مً املخٛحراث والخُىعاث الاو٩ٗاؾاث الخانت بالٗىملت أن ل ا جؤزحرا

 الىُا١ ٖلى الج اػ املهغفي في أي ا٢خهاص.     

ت والٗىملت املالُت،              لظا ؾىداو٫ مً زال٫ هظا الٟهل الى الخُغ١ خى٫ الخٍٗغ٠ الكامل للبىى٥ الخجاٍع

 خُه ؾى٣ؿم هظا الٟهل الى زالر مباخه جخمثل في الٗىانغ الخالُت:

 .ت  مضزل للبىى٥ الخجاٍع

 .محزاهُت البى٪ الخجاعي وأؾالُب الخ٣لُضًت في اؾدثماع أمىا٫ الٗمالا 

 املالُت. ماهُت الٗىملت 
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ت  اإلابدث ألاٌو مدخل للبىىن الخجاٍز

ت ووظائفها ف البىىن الخجاٍز : حعٍس  اإلاطلب ألاٌو

ت: -1 ف البىىن الخجاٍز  حعٍس

  ٪ا مً أهىإ املئؾؿاث املالُت التي ًتر٦ؼ وكاَ ا في ٢بى٫ الىصاث٘ ومىذ إلاتخمان، والبى ٌٗخبر البى٪ الخجاعي هٖى

ٌٗخبر وؾُُا بحن أولئ٪ الظًً لضحهم أمىا٫ ٞاتًت ، وبحن أولئ٪ الظًً ًدخاجىن لخل٪ الخجاعي بهظا املٟ ىم 

 1لامىا٫.

  و٦ظل٪ بؤجها "جل٪ البىى٥ التي ج٣ىم بهٟت مٗخاصة ب٣بى٫ وصاث٘ جضٞ٘ ٖىض الُلب أو لجل مدضصة وجؼاو٫ ٖملُاث

ل الضازلي والخاعجي، ٦ما جباقغ ٖملُاث جىمُت الاصزاع وإلاؾدثماع املالي في الضازل والخاعج، ومؿاهمت في  الخمٍى

ت ومالُت َب٣ا لألويإ التي ًُغخ ا البى٪ املغ٦ؼي. ُت وججاٍع  2اوكاا املكغوٖاث، وما ًخُلبه مً ٖملُاث مهٞغ

ت: -2  وظائف البىىن الخجاٍز

 ُُت لجمُ٘ الٗمالا صون جمُحز، ٞهي ج٣خهغ ٖلى زضمت ٢ ت ج٣ىم بخ٣ضًم زضماتها املهٞغ إ ان البىى٥ الخجاٍع

 مٗحن مً الٗمالا صون آلازغ.

  ت إلؾدثماع مضزغاتهم، ٞ ىا٥ ً ٞغنا مخىٖى ت، وبالخالي ٞهي جدُذ للمضزٍغ ج٣بل جمُ٘ أهىإ الىصاث٘ إلاصزاٍع

ً ٢هحرة لاجل. حر، ق اصاث الاًضإ التي جمثل مجا٫ اؾدثماعي باملضزٍغ ت، الخٞى  الىصاث٘ لجل والجاٍع

 ت جمىذ أهىإ مسخلٟت مً ال٣غوى، ؾىاا لت لاجل، وهى ما ًدُذ في امل٣ابل ٞغنا مخىٖى ا ٢هحرة، مخىؾُت، ٍَى

 للم٣تريحن.

 .)ت، زضمُت ل ٖضص مخىٕى مً املكغوٖاث  )نىاُٖت، ججاٍع ت في جمٍى  ًخىاٞغ ل ا الخٍغ

  ُت الخ٣لُضًت ٣٦بى٫ ت، ٞبجاهب الخضماث املهٞغ ُت مخىٖى املجا٫ مخاح أمام البىى٥ لخ٣ضًم زضماث مهٞغ

ىذ ال٣غوى، ًم٨نها ج٣ضًم ٖضص آزغ مً الخضماث الٛحر ج٣لُضًت مثل: زضماث ال٣اتمت ٖلى الاًضاٖاث وم

ُت باملىاػ٫، الخضماث الصخهُت للٗمالا(.  3الخؿاباث ال٩لُت )٦سضمت آالث الهٝغ الظاحي، الخضمت املهٞغ

 جخمثل في:الىظائف الحدًثت:  -3

 ت للٗمالا ُٞما ًخٗل٤ . ج٣ضًم زضماث اؾدكاٍع ت لىُل ز٣مهم باملهٝغ ٗ م الخىمٍى  بؤٖمال م ومكاَع

 .الؿ٨ىُت ٘ ل املكاَع ل وصٖم جمٍى  املؿاهمت في جمٍى

 .ت لهالح الٗمالا  جدهُل لاوعا١ الخجاٍع

 .قغاا وبُ٘ الٗمالث لاجىبُت والٗغبُت 

 . قغاا وبُ٘ لاوعا١ املالُت وخٟٓ ا لخؿاب الٗمالا 

 

 

                                                             
 

٤ املهغفي، صاع أؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان   1 ت والدؿٍى  .14،م 2011ولى، لا  ت، الُبٗؾامغ جلضة، البىى٥ الخجاٍع
ت،     2  .255، م 2007َاع١ َه أخمض، اصاعة البىى٥ في بِئت الٗىملت ولاهترهذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الاؾ٨ىضٍع
 .256، م هٟـ املغجَ٘اع١ َه أخمض،    3
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 .1زضماث ال٨مبُىجغ الخضًثت 

تاإلاطلب ا  لثاوي: أهداف البىىن الخجاٍز

ت بثالر أهضاٝ هامت جمحزها ًٖ ٚحرها م      ما٫، وجخٗل٤ بالغبدُت، الؿُىلت،  ًجدؿم البىى٥ الخجاٍع ميكآث لٖا

 لامان.

ت، لهه اطا السبدُت:  (1 ٞؤمغ الظي ال ق٪ ُٞه أن هضٝ جد٤ُ٣ الغبذ وحُٗٓمه، هى أو٫ ما تهخم به البىى٥ الخجاٍع

البى٪ الخجاعي وخ٤٣ زؿاتغ  ٞبن املؿاهمحن ُٞه ٖاصة ما حهغبىن ٖىض أو٫ ٞغنت وطل٪ ببُ٘ جضهىعث أمىا٫ 

٣ىمىن ببُ٘ البى٪ الى ج ت حؿخُُ٘ اصاعجه بهىعة أًٞل.  أؾ م م وعبما ًخ٤ٟ أ٦ثر املؿاهمحن ٍو

ت وبضون زؿاتغ ملىاج ت الالتزاماالظُىلت:  (2 ل الى ه٣ضًت بؿٖغ ث املؿخد٣ت الؿُىلت حٗني ٢ابلُت لانل للخدٍى

غ  ت مً الىاخُت الدكُٛلُت لن جٞى لألصاا خالُا أو زال٫ ٞترة ٢هحرة، والؿُىلت أو٫ ما تهخم به البىى٥ الخجاٍع

سخب  االؿُىلت أمغ مغجبِ بىجىص البى٪ و٦ُاهه، اط أن البى٪ ال ٌؿخُُ٘ أن ٣ًى٫ ملىصُٖه حٗالىا ٚضا اط َلبى 

 2جؼا مً وصاثٗ م أو سخبها جمُٗا. 

ت هٟؿ ا في مؿخىي أمان م٣بى٫ مً املخاَغ)مساَغ الظمان:  أو  ألامان (3 ٣هض بالمان أن ججٗل البىى٥ الخجاٍع ٍو

ت، مساَغ ٖضم حؿضًض الٗمالا لل٣غوى التي مىدذ ل م، مساَغ الؿغ٢ت والازخالؽ. الخ(، ..الخهُٟت إلاجباٍع

 3 م.لهه اطا خضر أي زلل ٞبن جم ىع املىصٖحن ًخؤزغون وعبما ٣ًىمىن بسخب وصاثٗ

تI- 1 الشيل زكم)  (: أهداف البىىن الخجاٍز

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى مغج٘ خؿحن بً هاوي .  اإلاصدز:  مً اٖضاص الُالبت بااٖل

ت  اإلاطلب الثالث: البىً اإلاسهصي وأهىاع البىىن الخجاٍز

   البىى٥ في الٗالم التي ًم٨ً جهيُٟ ا الى ٖضة أهىإ منها:الٗضًض مً  هىا٥    

 

                                                             
ت مهغ،  ٖبض املجُض ٖبض املُلب، الٗىملت وا٢خهاصًاث البىى٥، صاع الجامُٗت   1  .122، م 2009لليكغ ، الاؾ٨ىضٍع
 .206، م2014الُبٗت الاولى،  ، صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، لاعصن،واملباصةخؿحن بني هاوي، ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥ لاؾـ    2
 .206غج٘ ، مهٟـ املخؿحن بني هاوي،    3

تأ  هداف البىىن الخجاٍز

 الغبدُت الؿُىلت لامان أو الًمان
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 البىً اإلاسهصي:   (1

ً مُالصي ٢امذ ال٨ثحر مً البلضان ببوكاا بىى٥ الانضاع والؿبب في مىذ الضولت             مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

خالت الاٞغاٍ في الانضاع، خ٤ الانضاع الاوعا١ الى٣ضًت الى مهٝغ واخض هى ؾ ىلت اقغاٝ الضولت ٖلُه واػالت 

و٦ظل٪ اصعا٥ الخ٩ىماث لخُىعة اخخ٩اع خ٤ انضاع الٗملت مً ٢بل بى٪ زام، في خحن ان ٖملت انضاع الى٣ض 

ت.  جمـ املهلخت الٗامت، لظل٪ جىجٗذ مٗٓم الضو٫ الى جؤمُم جل٪ املهاٝع املغ٦ٍؼ

ُٟت بى٪           البىى٥، او بى٪ الضولت، وهى مملى٥ لل٣ُإ  البى٪ املغ٦ؼي هى ٖباعة ًٖ مئؾؿت ه٣ضًت ج٣ىم بْى

ٗض مؿئوال ًٖ ٖملُت  الٗام ولِـ لل٣ُإ الخام، ٦ما اهه ًمثل الٗمىص ال٣ٟغي لل٣ُإ املهغفي في اي صولت، َو

٣ىم ببصاعتها. دخٟٔ باالخخُاَي مً الٗمالث الاجىبُت، ٍو  الانضاع، وجىُٓم الٗملت ٍو

ت بهٟت زانت ، ٞ ى البى٪ اطن ٞان البى٪ املغ٦ؼي جخٗام           ل مٗه البىى٥ بهٟت ٖامت، والبىى٥ الخجاٍع

ت إل٢غاي ا ٖىض اللؼوم  ت بىصاثٗ ا ٦ما اهه البى٪ الظي جلجؤ الُه البىى٥ الخجاٍع الظي، جدخٟٔ ُٞه البىى٥ الخجاٍع

. 

ات٠ الخالُت   :وبهظه الهٟت ٣ًىم البى٪ املغ٦ؼي بالْى

  ٪ت لضي البى املغ٦ؼي بجؼا مً اعنضتها الى٣ضًت الؿاتلت، وهظا الجؼا ًخم جدضًضه ًٖ جدخٟٔ البىى٥ الخجاٍع

ت ٖلى الاخخٟاّ بهظه اليؿبت الى جد٤ُ٣ ٚغيحن: ٤ ال٣اهىن واجباع البىى٥ الخجاٍع ٤ الٗٝغ او ًٖ ٍَغ  ٍَغ

ت وخماًمها في مىاج ت الٓغوٝ الُاعتت؛ -  يمان جد٤ُ٣ ؾُىلت البىى٥ الخجاٍع

 1واث التي ٌؿخسضم ا البى٪ املغ٦ؼي لخد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى الاتخمان؛أن هظه اليؿبت انبدذ مً الاص -

ت:  (2  البىىن الخجاٍز

 الخجازي: ً البى 

ت هي مئؾؿاث اتخماهُت      ت في الٛالب ول٨ً ج٣ىم  ان البىى٥ الخجاٍع باتخمان ٢هحر لاجل وجخل٣ى الىصاث٘ الجاٍع

غ ال٨ثحر مً البى٪ الخجاعي ل٩ي ًجلب أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً املخٗاملحن  الا٢خهاصًحن )أٞغاص املئؾؿاث( ، ًٞى

ُت بما ًخجاوب م٘ اخخُاجاتهم، ٞ ئالا املخٗاملحن ًبدثىن ًٖ ج ت آمىت ومىزى٢ت بها إلًضإ  الخضماث املهٞغ

غ  ٞى اا بالتزاماتهم ٍو أمىال م والخٟاّ ٖليها واؾخٛالل ا ٖىض الخاجت، و٦ظل٪ ًبدثىن ًٖ املهضع ًم٨نهم مً الٞى

 2ً مً مىاعص مالُت لخؤمحن خاجاتهم.ل م أما٦

  :بىىن الاطدثماز 

ت في مجاالث مسخلٟت، بدُه ج٣ىم         هي مئؾؿاث مالُت تهخم بالضعجت لاولى بالوكُت والٟٗالُاث الاؾدثماٍع

٘، ٦ما ج٣ىم بخضبحر املىاعص امل م ا وازخُاع املكاَع ت بضعاؾت ٞغم الاؾدثماع املخاخت وج٣ٍى خاخت املهاٝع الاؾدثماٍع

ت.  التي حؿمذ بخ٣ضًم ال٣غوى مخىؾُت لاجل ملخخل٠ املكغوٖاث الاؾدثماٍع

 

                                                             
1

 . :8، ص 3002عبد الرحمن ٌسري احمد، التصادٌات النمود، االسكندرٌة، الدار الجامعٌة، 
ت، ٖملُاث ج٣ىُاث وجُب٣ُاث،ٖتٖبض الخ٤ بى   2  .15الجؼاتغ ، بضون وكغ ، م الُبٗت الاولى، ، جامٗت مىخىعي روؽ، الىجحز في البىى٥ الخجاٍع
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 :البىىن ؤلاطالمُت  

م الٟاتضة ) الغبا( وحؿعى الى جد٤ُ٣         لى عأؾ ا جدٍغ ٗت ٖو هي بىى٥ ٣ًىم وكاَ ا ٖلى أؾاؽ مباصة الكَغ

٤ ججمُ٘ لامىا٫ وجىجيه ا هدىا الؾدثما ا، ًٖ ٍَغ  1لامثل. عاملهالح امل٣بىلت قٖغ

 :البىىن الشاملت  

بك٩ل ٖام الى الغأؾمالُت،اما مؿدثمغ واما ٖلى لاعجح أن ٨ٞغة البى٪ الكامل ْ غث في ٞغوؿا، ٨ٞغة جىدؿب     

لت للمئؾؿاث الهىاُٖت، هظه الؿُاؾت بضأث م٘ ٖملُاث الاؾدثماع في ٢ُإ جضًض ٤ مىذ ٢غوى ٍَى  . ًٖ ٍَغ

ت: I - 2الشيل زكم )  (: أهىاع البىىن الخجاٍز

 

 

 البى٪ الخجاعي  

 بى٪ إلاؾدثماع 

 البى٪ الكامل 

 البى٪ إلاؾالمي 

 .25ٖبض الخ٤ بىٖتروؽ، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م: اإلاصدز: 

 اإلابدث الثاوي: ميزاهُت البىً الخجازي وأطالُب جللُدًت في اطدثماز أمىاٌ العمالء

ت     : خصائص البىىن الخجاٍز  اإلاطلب ألاٌو

ت والهىاُٖت بسهاتو مسخلٟت بدُه أن أ٦ثر البىى٥ هي  جخمحز          ت ًٖ باقي الكغ٧اث الخجاٍع البىى٥ الخجاٍع

اا الظي جىهب ُٞه الىصاث٘ مً أجل الاؾدثماع ولخلبُت خاجاث لاٞغاص وال ُئاث املخخلٟت، وهىا٥ ما ًم٨ىىا  الٖى

 2التر٦حز في هظا املُلب ٖلى الخهاتو الخالُت:

 ت بغ٢ابت البى٪ املغ٦ؼي وال جئزغ ٖلُه.جخؤزغ البىى٥ الخجاٍع -1

ت مجخمٗت ال  -2 ًماعؽ البى٪ املغ٦ؼي ع٢ابخه ٖلى املهاٝع مً زال٫ ج اػ م٨ث٠ بظل٪ في خحن أن البىى٥ الخجاٍع

 ًم٨نها أن جماعؽ أًت ع٢ابت أو جؤزحر ٖلى البى٪ املغ٦ؼي. 

ت والبى٪ املغ٦ؼي واخض. -3  جخٗضص البىى٥ الخجاٍع

ُت م -4  ً الى٣ىص ال٣اهىهُت.جسل٤ الى٣ىص املهٞغ

                                                             
تروؽ، هٟـ املغج٘ الؿاب٤، م    1  .17ٖبض الخ٤ بٖى
 .144، م1996و الخىػَ٘، بحروث، ؾلُمان أبى صًاب، ا٢خهاصًاث الى٣ىص و البىى٥، املئؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ    2

ت  أهىاع البىىن الخجاٍز

 البى٪ املغ٦ؼي 
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٘ عأؾمالُت ل ضٞ ا لاؾاس ي جد٤ُ٣ الغبذ  ب٣ضع أ٦بر مم٨ً بؤ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت و هي  -5 ت مكاَع حٗخبر البىى٥ الخجاٍع

 ٚالبا ما ج٩ىن مملى٦ت مً لاٞغاص و الكغ٧اث.

٘ الهىاُٖت. -6   1ج٣ضًم ال٣غوى ٖلى مسخل٠ لاق٩ا٫ و لاهىإ الى أصخاب املكاَع

 زد البىً الخجازي اإلاطلب الثاوي: مىا

جمثل جاهب مهاصع لامىا٫ التي مً زالل ا ًئمً البى٪ الؿُىلت والى٣ىص الالػمت لٗملُاجه و ًخ٩ىن هظا       

 الجاهب مما ًلي:

ًمثل عأؽ املا٫ مجمٕى املبالٜ التي ًًٗ ا املئؾؿىن إلوكاا البى٪ الخجاعي أما  زأض اإلااٌ والاخخُاطاث: (1

حن:  الاخخُاَاث ٞهي ما ٣ًخُٗه البى٪ مً أعباح املترا٦مت لضًه و هي هٖى

 :ىه أي ًجب ٖلى البى٪ اصاعة البى٪ أن جدخٟٔ بجؼا مً لاعباح  اخخُاطي كاهىوي خُه ٣ًىم البى٪ ٢اهىهُا بخ٩ٍى

 ٧اخخُاَي و طل٪ لضٖم مغ٦ؼه املالي و بىاا ؾمٗت َُبت للبى٪.

 

 :ا و ٖاصة ما ًُل٤ ٖلى هظا الىٕى مً الاخخُاَي باالخخُاَي  الاخخُاطي الخاص خُه ًدخ٠ البى٪ به ازخُاٍع

 2لُه ٖىض الخاجت في املؿخ٣بل لخُُٛت الى٣ٟاث املخى٢ٗت مثل اهضزاع املباوي و أزار...الخ.الخام و ٌٗخمض ٖ

حؿخمض البىى٥ الكُغ لازحر في مىاعصها مما ًىصٖه لاٞغاص لضحها مً أمىا٫ و جؤزظ نىعة حٗمض البى٪ الىدائع:  (2

 ججاه الٗمالا وهي أهىإ:

  :ت  ِىما ال ٩ًىن له الخ٤ لهاخبها في الخهى٫ ٖلى الٟىاتض.خ٤ الكٗب منها ه٣ضا أو بكب٩اث بودائع الجاٍز

 :ٞال حُٗي لهاخبها الخ٤ في السخب بمىجب الكب٩اث، ٚحر أن حُُٗه الخ٤ في الخهى٫ ٖلى  ودائع ألحل

 3ٞىاتض.

 :ال ٌؿخُُ٘ أصخاب هظه الىصاث٘ السخب ٖليها ٢بل اٖالم بى٪ الخجاعي بٟترة مخ٤ٟ ٖليها ٢بل  ودائع بأخطاز

 دهل أصخابها ٖلى ٞىاتض.السخب و ً

 :حر حسجل ٞيها املبالٜ املسخىبت و املبالٜ املىصٖت، وال  ودائع الخىفير ًدخٟٔ أصخاب هظه الىصاث٘ ٖلى صٞاجغ جٞى

حر.  4ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى عنُض الخؿاب اال ٖىض ج٣ضًم املىصٕ صٞتر الخٞى

لازغي و املغاؾلحن، هاججت ًٖ الخٗامل و جمثل أعنضة ه٣ضًت مؿخد٣ت للبىى٥ خظاباث البىىن و اإلاساطلين:  (3

 ُٞما بُنهما.

ان هظا البىض ٌسجل ال٣غوى التي ٌؿخمضها البى٪ الخجاعي مً البى٪  كسوض من البىىن و البىً اإلاسهصي: (4

 املغ٦ؼي بهٟت مئ٢خت ٖلى ٚغاع جل٪ ال٣غوى آلاجُت مً البىى٥ لازغي.

 اث ٩ًىن البى٪ ملؼما بدؿضًضها ٖىض اؾخد٣ا٢ ا .و هي ٖباعة ًٖ التزام شبياث و خىالاث مظخدلت الدفع: (5

                                                             
لم، اصاعة البىى٥ و البىعناث لاوعا١ املالُت، الكغ٧اث الٗغبُت لليكغ و الخىػَ٘،   1  .97-94، م 1992بحروث،  عاج٘ دمحم ؾٍى
ت، ٖملُاث، ج٣ىُاث و جُب٣ُاث، جامٗت مىخىعي   2 تروؽ، الىجحز في البىى٥ الخجاٍع  ٢ؿىُُىت. -ٖبض الخ٤ بٖى
٤ املهغفي، ٖمان، صاع أؾامت لليكغ و الخىػَ٘   3 ت والدؿٍى  .21م  2011، ؾامغ جلضة، البىى٥ الخجاٍع
تروؽ، هٟـ املغج٘ الؿاب٤، م    4  .16ٖبض الخ٤ بٖى
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٢ض جمثل مؿخد٣اث ملهلخت الًغاتب أو ٞىاتض مؿخد٣ت لبٌٗ املىصٖحن و ال ًجىػ للبى٪ خصىم أخسي:  (6

 1الخهٝغ ٞيها.

 إلاطلب الثالث: اطخخداماث البىً الخجازي ا  

 ىه اؾخٗما٫ مىاعص و جخمثل في:و حكحر هظه اؾخسضاماث )لانى٫( في محزاهُت البى٪ الخجاعي الى مسخل٠ وج

 و جخمثل في الؿُىلت الى٣ضًت ال٩املت و جخسظ ٖضة أق٩ا٫:الازصدة الىلدًت الحاطسة:  -1

ىت البىً الخجازي:  - أ اخخٟاّ البى٪ الخجاعي ب٨مُت مً الؿُىلت الى٣ضًت مً ه٣ىص مٗضهُت و هلىد خاطسة في خٍص

 املسخىبت ٖلى وصاثٗ م.وع٢ُت ملىاج ت َلب املىصٖحن و حؿضًض ٢ُمت الك٩ُاث 

ت أن جدخٟٔ  أزصدة هلدًت مىدعت لدي البىً اإلاسهصي: - ب ًٟغى البى٪ املغ٦ؼي ٖلى البى٪ أو البىى٥ الخجاٍع

٣ا ملخُلباث  بيؿبت مً وصاثٗ ا ٖلى ق٩ل ؾُىلت ه٣ضًت خايغة في زؼاتً البى٪ املغ٦ؼي، و جدضص هظه اليؿبت ٞو

 ي ال٣اهىوي.الؿُاؾت الى٣ضًت و ًُل٤ ٖليها بيؿبت اخخُاَ

ل ا الى ؾُىلت ه٣ضًت ٧املت الازصدة الظائلت ألاخسي:   -ج ٖباعة ًٖ ق٩ُاث و خىالاث وأوعا١ مالُت ًخى٢٘ جدٍى

 2بؿ ىلت.

ت و زانت باليؿبت لل٣غوى ٢هحرة لاجل، و جمثل ًلدم اللسوض و الظلف:  -2 و التي جد٤٣ مً وعائها ٖىاتض مجٍؼ

 ٤ لاعباح و أ٢ل ا ؾُىلت.أ٦بر جؼا مً جاهب لانى٫ و أ٦برها جد٣ُ

 خُه جخٗضص أوجه الاؾدثماعاث: الاطدثمازاث و ألاوزاق اإلاالُت: -3

٘ الا٢خهاصًت الخضًثت أو قغاا لاؾ م للىخضاث الا٢خهاصًت ال٣اتمت، لٛغى الخهى٫ ٖلى  - أ املؿاهمت في املكاَع

 أعباح و ٖىاتض أو املخاجغة بهظه لاؾ م في ؾى١ لاوعا١ املالُت.

ىت الٗامت، و التي حؿخد٤ الضٞ٘ بٗض ٞترة ٢هحرة لاجل، وج٣بل الاؾدثماع ف - ب ي ؾىضاث الخ٩ىمت و أطوهاث الخٍؼ

ل لى٣ضًت ؾاتلت، و ام٩اهُت  املهاٝع ٖاصة ٖلى اؾدثماع أمىال ا في هظا املجا٫ هٓغا ل٣ابلُت هظه لاوعا١ ٖلى الخمٍى

 الا٢تراى مً البى٪ املغ٦ؼي أو مً ٚحره بًماهاث ٖىض الخاجت.  

ت: خ - ث خُه ج٣بل البىى٥ مؼاولت هظا الىٕى مً اليكاٍ هًغا للخماًت التي ًؼوصها ال٣اهىن صم ألاوزاق الخجاٍز

اصة زهم ا لضي البى٪  غ ٖىهغ الؿُىلت للبى٪، وجدُذ الٟغنت للبى٪ إٖل الخجاعي، وهًغا لجل ا ال٣هحر مما ًٞى

 3املغ٦ؼي بكغوٍ مُٗىت ٣ًغعها البى٪ املغ٦ؼي هٟؿه .

  جخًمً باقي لانى٫ مً لاعاض ي و املمخل٩اث لازغي و املباوي. أصىٌ أخسي: -4

 

 

 

                                                             
 .23هٟـ املغج٘ الؿاب٤، م  ؾامغ جلضة،   1
ت في ْل الٗىملت املالُت، عؾالت ماؾتر، أصااعاقض بى٦غوؽ ػهحرة، جُىع    2 ت و ٖلىم الدؿُحر، البىى٥ الخجاٍع جامٗت  ٧لُت الا٢خهاصًت و الخجاٍع

   . 8، م 2016مؿخٛاهم،
ت،    3 ت)جدلُل الٗاتض و املخاَغة(، صاع الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع  .19، م 2011َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، ج٣ُُم البىى٥ الخجاٍع
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ٌ ال  (: ميزاهُت البىً الخجازي I – 1زكم) جدو

 اإلاىازد الاطخخداماث

 الازصدة الحاطسة: (1

ىت البى٪  -  ه٣ىص الخايغة في زٍؼ

 عنضة لضي البى٪ املغ٦ؼي لا  -

 عنضة الؿاتلت الازغي لا  -

 الاوزاق املخصىمت: (2

ىت أ -  وعا١ الخٍؼ

ىتأ -  طون الخٍؼ

خظاباث البىىن ومساطلين الاوزاق اإلاالُت  (3

 والاطدثمازاث:

 الؿىضاث الخ٩ىمُت  -

 اوعا١ مالُت -

 كسوض وطلفُاث (4

 اصىٌ اخسي  (5

 

 زأض اإلااٌ: (1

 الاخخُاطاث  (2

 خظاباث البىىن اإلاساطلين  (3

 الشُياث والحىالاث مظخدلت الدفع (4

 الىدائع (5

 وصاث٘ الاجل  -

حر  -  وصاث٘ الخٞى

ت  -  خؿاباث جاٍع

 الازغي زهىم  -

 

 

 

ت اإلاصدز :  ت(، مئؾؿت قباب الجامٗت، لاعصن،  –يُاا مجُض، املئؾؿاث الى٣ضًت، ) البىى٥ الخجاٍع  .275، م: 2002البىى٥ املغ٦ٍؼ

 اإلابدث الثالث: ماهُت العىإلات اإلاالُت

اث الؿُاؾُت وإلا٢خهاصًت، الث٣اُٞت        حٗخبر الٗىملت مً أبغػ الٓىاهغ في الخُىع الٗالمي ٖلى جمُ٘ املؿخٍى

غجب الىٓام إلا٢خهاصي  اصة الغوابِ بحن املجخمٗاث والضو٫ بك٩ل ًىٓم ٍو وإلاجخماُٖت، وجخمثل الٗىملت في ٍػ

صًاص الٗال٢اث املخباصلت بحن لامم ؾىاا املخمثلت في جباص٫ الخالي، وجخمثل الٗىانغ لاؾاؾُت في ٨ٞغة الٗىملت في اػ 

ت اهدكاع املٗلىماث ولا٩ٞاع وال٣ُم أو في اهخ٣ا٫ عإوؽ لامىا٫ الظي ًمثل الجاهب  الؿل٘ والخضماث أو في ؾٖغ

 1.لاؾاس ي مً الٗىملت املالُت التي ؾيخُغ١ الى وكؤتها والٗىامل املٟؿغة ل ا وآزاعها مً زال٫ هظا املبده

: وشأة العىإلات اإلاالُت:  اإلاطلب ألاٌو

غ املالي مما أصي الى ج٩امل و جغابِ لاؾىا١ املخلُت        ْ غث الٗىملت املالُت ٦ىدُجت أؾاؾُت لٗملُت الخدٍغ

ت اوؿُابها مً ؾى١ آلزغ.  بالٗالم الخاعجي مً زال٫ الٛاا ٢ُىص ٖلى خغ٦ت عإوؽ لامىا٫ مما ػاص مً ؾٖغ

خمثل ق٣ ا لاو٫ في ٖىملت إلاهخاج لظا ٢بل الخُغ١ الى حٗض الٗىملت  املالُت الك٤ الثاوي مً الٗىملت الا٢خهاصًت ٍو

 املٟاهُم الٗىملت املالُت ؾيخُغ١ بضاًت الى مٟ ىم الٗىملت إلا٢خهاصًت.

                                                             
ني الثاوي خى٫ مخُلباث الخىمُت في أ٣ٖاب لاػمت لخى٫ ٖبض ال٣اصع،    1 ل الخُغ املالي ٖلى لاؾىا١ املالُت، مضازلت ٢ضمذ في امللخ٣ى الَى اق٩الُت جضٍو

ل  29-28املالُت الٗاملُت، جامٗت بكاع،   .06، م: 2010أٍٞغ
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 مفهىم العىإلات الاكخصادًت :   - 1

خماص الا٢خهاصي املخباص٫ بحن صو٫ الٗالم         اصة حجم و جىٕى مٗامالث الؿل٘ و هي جؼاًض الٖا بىؾاتل منها ٍػ

ت مضي اهدكاع الخ٨ىىلىجُت.  الخضماث ٖبر الخضوص و الخض٣ٞاث الغأؾمالُت الضولُت، و٦ظا مً زال٫ ؾٖغ

حن عتِؿُحن هما الٗىملت الاهخاجُت و الٗىملت املالُت و هما:  1جخدض الٗىملت الا٢خهاصًت في هٖى

  :ى ًض الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث و جٓ غ مً زال٫ الخجاعة الضولُت و جؼاًض حجم و التي جخد٤٣ ٖلعىإلات ؤلاهخاج

 الاؾدثماع لاجىبي املباقغ.

 :حٗضص املئلٟىن الظًً خاولىا نُاٚت حٍٗغ٠ للٗىملت املالُت، اال أهه ًجب أن وكحر الى أن هىا٥ مً  عىإلات اإلاالُت

الم و الاجها٫ التي "هي الاعجباٍ أو الاجها٫ املخباص٫ بحن مسخل٠ لا  ٖٞغ ا ؾىا١ املالُت بًٟل ج٨ىىلىجُا إلٖا

    2ؾمدذ بُ ىع أؾىا١ املكخ٣اث و لاؾىا١ املالُت الىاقئت".

غ املالي و الخدى٫ الى ما ٌؿمى باإلهخاج املالي ، مما أصي الى      حٗخبر الٗىملت املالُت الىاجج لاؾاس ي لٗملُاث الخدٍغ

املخلُت بالٗالم الخاعجي مً زال٫ الٛاا ال٣ُىص ٖلى خغ٦ت عإوؽ لامىا٫، و مً زم ج٩امل و اعجباٍ لاؾىا١ املالُت 

 أنبدذ جخض٤ٞ ٖبر الخضوص لخدؿب في أؾىا١ املالُت الٗاملُت.

     (و خظبMICHEL AGLIETTA :) ٞبن الٗىملت املالُت ٖباعة ًٖ ج٩امل مالي صولي و هي ٖملُت عبِ بحن لاؾىا١

ىُت و   لاؾىا١ املالُت الضولُت لامغ الظي ًئصي الى اوكاا ؾى١ مالُت صولُت.املالُت الَى

اطا مما ؾب٤ ًم٨ىىا ال٣ى٫ بهٟت ٖامت أن الٗىملت املالُت هي: ٖباعة ًٖ ٞخذ لاؾىا١ املالُت املخلُت و عبُ ا 

 3بالؾىا١ املالُت الٗاملُت، و بالخالي أنبدذ أ٦ثر اعجباَا و ج٩امال.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ت،   1  .03، م 2011ٖبض الخمُض ٖبض املُلب، الٗىملت و ا٢خهاصًاث البىى٥، صاع الجامٗت، الاؾ٨ىضٍع
 .05ٖبض الخمُض ٖبض املُلب، هٟـ املغج٘ الؿاب٤ م   2

٤ُ زحر الضًً زلُٟت زحر هللا، الٗىملت املالُت و صوعها في زل٤ لاػماث    3 ت،  ،الاولىبٗت ، َصاع ال٨ٟغ الجامعي لليكغ ،الا٢خهاصًتجٞى ، م 2010الاؾ٨ىضٍع

40- 41. 



   :                                                                                             عمىمُاث خٌى جىمُت الىفاءاث واإلاهازاث                                                                               الفصل ألاٌو

 

13 
 

 ي: أطباب ظهىز العىإلات اإلاالُت اإلاطلب الثاو

 ل٣ض ْ غث الٗىملت املالُت هدُجت لٗضة أؾباب هىجؼها ُٞما ًلي:     

 بسوش فىائع هبيرة لسؤوض ألامىاٌ: -1

ان الخغ٦ت الضاتمت لغإوؽ لامىا٫ الباخثت ًٖ الغبذ ٖلى الهُٗض الٗالمي ح٨ٗـ وجىص ٦خلت ٦بحرة مً      

ت ٚحر املؿدثمغة، ٞؤنبذ مً الًغوعي البده ًٖ مىاٞظ الؾدثماعها، ٞغاخذ جبده ًٖ ٞغم  الٟىاتٌ الاصزاٍع

ت ٖلى الهُٗض الضولي لىضعة مغصوصا أًٞل مما لى ب٣ذ في الضازل أو مؿدثمغة بمٗضالث عبدُت مخضهُت في  اؾدثماٍع

 1.الضو٫ املهضعة ل ظه لامىا٫

 الخلدم الخىىىلىجي:  -2

الظي جلٗبه ق٩ُاث الاجها٫ و ه٣ل املٗلىماث التي ًدُد ا الخ٣ضم ًخ٩امل هظا الٗامل م٘ ؾاب٣ه في الضوع       

ً بالٟٗل و عص الٟٗل ٖلى  الخ٣ني ال اتل الظي وك ضه الُىم في عبِ لاؾىا١ املالُت الٗاملُت، مما ٌؿمذ للمؿدثمٍغ

 الخُىعاث التي جدضر في هظه لاؾىا١ بهٟت آلُت و ٞىعٍت.

 ظهىز ألادواث اإلاالُت الجدًدة: -3

ً مثل: املباصالث، الخُاعاث و ج       ٨غؾذ الٗىملت املالُت بىمى لاصواث املالُت الجضًضة التي اؾخ٣ُبذ املؿدثمٍغ

 املؿخ٣بلُاث باإلياٞت الى لاصواث الخ٣لُضًت التي جخضاو٫ في لاؾىا١ املالُت وهي لاؾ م و الؿىضاث.

  عجص ألاطىاق الىطىُت عن اطدُعاب الفىائع اإلاالُت: -4

جت ٖاعمت مً جض٣ٞاث عإوؽ لامىا٫ الضولُت، هاجمت ًٖ أحجام ضخمت مً املضزغاث و الٟىاتٌ خضزذ مى    

ىُت ٢اصعة ٖلى اؾدُٗابها ، ٞاجج ذ الى الخاعج بدثا ًٖ ٞغم اؾدثماع أًٞل و  املالُت التي لم حٗض أؾىا٢ ا الَى

 مٗضالث ٖاتض أٖلى.

 اإلاطلب الثالث: آثاز العىإلات اإلاالُت 

اصة خغ٦ُت جى٣ل عإوؽ لامىا٫ ٢ض جدمل مٗ ا مساَغ ٖضًضة، ٦ما ان ْاهغة الٗىملت املالُت         بما ح٨ٗؿه مً ٍػ

ىاتض، ومً هىا ؾٝى هبرػ أهم آزاع الٗىملت املالُت.  أجها ٢ض ججلب مٗ ا مؼاًا ٞو

 آلاثاز ؤلاًجابُت  - 1

  ًلُىن صوال  2اعجٟإ الىاجج املخلي إلاجمالي الخ٣ُ٣ي للٗالم م لُىن صوالع في  68الى  1980ع ٖام جٍغ ، لظل٪ 1995جٍغ

( 1990-1980زال٫ ) %4.7( و1980 - 1965زال٫ ) %6.5اعجٟ٘ حجم الهاصعاث الٗاملُت بمخىؾِ ؾىىي بلٜ 

لُىن  5( وججاوػ اجمالي حجم الخجاعة الٗاملُت )في ق٩ل ناصعاث وواعصاث( ٢ُمت 1995-1990زال٫ ) %6و جٍغ

 .1980صوالع ؾىت 

                                                             
 .85، م 1999، بٗت الاولىي الضولي صاع املؿخ٣بل الٗغبي، َعمؼي ػ٧ي، الٗىملت املالُت: الا٢خهاص الؿُاس ي للغأؽ ما٫ املال   1
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 ُغ املٗامالث املالُت واهٟخاح لاؾىا١ املالُت وايٟاا الهُٛت الٗاملُت ٖلى جمُ٘ املٗامالث املالُت، ان ٖمل ت جدٍغ

غ زُاعاث وبضاتل ًم٨ً املٟايلت ٞيها بُنها مً أجل جغقُض ال٣غاع  ت اط أجها جٞى ل ضخمت ومخىٖى ًدُذ ٞغم جمٍى

ت وواؾٗت  لي، خُه أجها جدُذ الخٗامل في أؾىا١ مخىٖى  الىُا١ لامغ الظي ًد٤٣ املؼاًا الخالُت:الخمٍى

ل الالػم لل٣ُام بمسخل٠ إلاؾدثماعاث؛ - غ لاصاا إلا٢خهاصي مىت زال٫ الخهى٫ ٖلى الخمٍى  جٍُى

٘ وحٗم٤ُ ٞغم إلاؾدثماع في لاؾىا١ املالُت مما ٌصج٘ ٖلى جلب وحصجُ٘ إلاؾدثماع لاجىبي؛ -  جىَى

نت وأجها أنبدذ جخُىع ًىما بٗض ًىم وأنبدذ لامىا٫ واملٗلىماث إلاؾخٟاصة مً الثىعة املٗلىماجُت الخضًثت زا -

ت وؾ ىلت؛  وإلاجهاالث والخجاعة وإلاؾدثماعاث جدى٣ل ٖبر الخضوص بؿٖغ

ت واؾٗت أ٦ثر عبدُت أمام ٞىاتً ا  - حؿمذ الٗىملت املالُت للبلضان املهضعة لغإوؽ لامىا٫ بسل٤ ٞغم اؾدثماٍع

غ يماهاث لصخاب هظ ٘ يض ٦ثحر مً املخاَغ مً زال٫ آلالُاث التي املترا٦مت وجٞى ه لامىا٫ ومجاال للخىَى

غها لاصواث املالُت والخد٨ُم بحن مسخل٠ لاؾىا١؛  جٞى

  اهُل٣ذ لاؾىا١ املالُت الضولُت الغتِؿُت هدى ٖملُت إلاهضماج بٗض ما خ٣٣خه مً م٩اؾب ٦بحرة ٖلى مؿخىي

ُٟمها لاؾاؾُت  في جم٘ املضزغاث املخلُت والٟىاتض املالُت لازغي وجىجيه ا هدى إلا٢خهاص ال٣ىمي، ومً زال٫ ْو

ل ال٣ُإ الخام، وامضاص الؿلُت املالُت  ً وامل٣تريحن املخلُحن وبظل٪ أؾ مذ بك٩ل ٦بحر في جمٍى املؿدثمٍغ

ضا ٦بحرا بالؿُىلت لالػمت إلجبإ ؾُاؾمها املالُت بمغوهت و٦ٟااة أٖلى، هظا ًٞال ٖلى أن الؿى١ املالُت حٗض مؿاٖ

ت الى لامام.  للؿلُت املالُت الى٣ضًت ٖلى جد٤ُ٣ ؾُاؾمها الى٣ضًت وبظل٪ ٞهي حُٗي للىمى إلا٢خهاصي صٞٗت ٢ٍى

  أما خُىما جسغج جل٪ إلاؾدثماعاث ٖلى هدى مٟاجئ اما ل٩ىجها هٕى مً لامىا٫ الؿازىت، أو هدُجت لهضمت ؾلبُت

ؾلٗت الخهضًغ لاؾاؾُت، اعجٟإ في زمً ؾلٗت إلاؾخحراص  مثل خضور جُىع ؾُاس ي ٚحر مخى٢٘، اهسٟاى في زمً

 الغتِؿُت، ٞبجها جئصي الى: 

في ْل هٓام ؾٗغ الهٝغ املٗضوم: ؾُدضر إلاهسٟاى الٟٗلي في ؾٗغ الٗملت املخلُت، وجىسٌٟ أؾٗاع لاوعا١  -

ض ؾٗغ الٟاتضة أو ًب٣ى ٖلى خاله جبٗا لضعجت إلاخال٫ بحن لانى٫ امل خلُت أو لاجىبُت، ٟٞي ْل املالُت، و٢ض ًٍؼ

 إلاخال٫ ال٩امل ًب٣ى ؾٗغ الٟاتضة ٖلى خاله؛

في ْل هٓام ؾٗغ الهٝغ زابذ: جىسٌٟ أؾٗاع لاوعا١ املالُت املخلُت، ُٞضزل البى٪ املغ٦ؼي لى٠٢ جضهىع  -

٤ ٖغى إلاخخُاَاث، وبالخالي ًىسٌٟ مؿخىي إلاخخُاَاث الضولُت لضي البى٪ املغ٦ ؼي، الٗملت املخلُت ًٖ ٍَغ

٘ ؾٗغ الٟاتضة  ض مً ٖملُاث بُ٘ لاوعا١ املالُت، و٢ض جلجؤ الخ٩ىمت أًًا لٞغ مما ًسل٤ مىجت حكاإمُت جٍؼ

٘ ج٩لٟت إلا٢غاى  ً ًٖ الخؿاعة التي لخ٣ذ بهم، ل٨ً هظا إلاجغاا مً قؤهه ًئصي الى ٞع ٌ املؿدثمٍغ لخٍٗى

 وبالخالي جىسٌٟ مٗضالث إلاؾدثماع؛

 :ىُت ت  مساَغ هغوب لامىا٫ الَى ٌٗني اؾخسضام جؼا هام مً املضزغاث املخلُت زاعج خضوصها وبؤق٩ا٫ اؾدثماٍع

م مً أن جل٪ الٓاهغة لِؿذ  لى الٚغ مسخلٟت ) إلاؾدثماع في ال٣ٗاعاث، إلاًضاٖاث في البىى٥ الخاعجُت... الخ( ٖو

بٌٗ الضو٫ مثل ٞجزوٍال  بالخضًثت ل٨نها ج٩ازغث في ْل الخدغع املالي ٞمثال أن لامىا٫ ال اعبت للخاعج مثلذ في

ىُت املؿدثمغة في الخاعج بيؿب جتراوح بحن  100% مً  %90الى  50اياٞت الى صو٫ أزغي جمثل ٞيها لامىا٫ الَى

 1اجمالي صًىجها الخاعجُت.

                                                             
م، الٗىملت املالُت والىمى إلا٢خهاصي، الُبٗت لاولى، صاع نٟاا لليكغ والخىػَ٘، ٖمان الاعصن،    1  .63، م: 2011خؿً ٦ٍغ
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  ل الضًىن مساَغ ٖىبمت املضًىهُت: ل٣ض ٖمضث البىى٥ الٛغبُت وبالخٗاون م٘ بُىث الؿمؿغة املخخهت الى جدٍى

للبلضان الىامُت الى أوعا١ مالُت جدىاو٫ في لاؾىا١ املالُت الٗاملُت قؤجها في طل٪ قؤن أًت أصاة مالُت الخاعجُت 

أزغي وهظا ؾُٗغى جل٪ الضو٫ الى خالت ٖضم الخؤ٦ض مً صًىجها هدُجت الخ٣لباث التي جدضر في لاؾىا١ املالُت 

 و٢ض ٌٗغي ا طل٪ الى اعجٟإ مضًىهُمها.

  :ل٣ض حٗغى الٗضًض مً الضو٫ الىامُت ٖبر آلُاث الخدغع املالي املخلي والضولي، الى مىجاث مساَغ ٚؿُل لامىا٫

ت صزى٫ وزغوج عإوؽ لامىا٫ ٖبر  مً صزى٫ أمىا٫ ٚحر مكغوٖت ، ٞمً زال٫ الٛاا الغ٢ابت ٖلى الهٝغ وخٍغ

ً لاجاهب اهٟخدذ أمام ىُت، واهٟخاح الؿى١ املالي املخلي أمام املؿدثمٍغ طل٪ ٢ىىاث أزغي لٛؿُل  الخضوص الَى

 لامىا٫.

 لٛؿُل لامىا٫ آزاع ؾلبُت ٖلى إلا٢خهاص ال٨لي ومخٛحراجه منها:

 اهدكاع الٟؿاص إلاصاعي في الىٓام املهغفي؛ -

 ايٗاٝ هُبت الضولت وحصجُ٘ المهغب مً جىُٟظ ال٣ىاهحن؛ -

مت ب٩اٞت أق٩ال ا إلا٢خهاصًت وإلاجخماُٖت؛ -  اهدكاع وجىؾ٘ الجٍغ

 الؿى١ املالي املخلي؛ ٣ٞضان الث٣ت في -

ً الى وكاَاث اجغامُت بؤعباح مغجٟٗت؛ - ل اججاه املؿدثمٍغ  جدٍى

بي مً صزى٫ لامىا٫ املٛؿىلت وزؿاعة في إلاًغاصاث الٗامت للضولت؛ -  المهغب الًٍغ

 ت التي ًخٗغى ل ا الج اػ امله غفي حٗغى البىى٥ لألػماث: مً بحن أهم مساَغ الٗىملت املالُت هي جل٪ لاػماث ال٣ٍى

ؾىاا زال٫ اجغاا ٖملُت الخدغع املالي أو بٗضه، وأقاعث صعاؾاث أهه زال٫ الٟترة التي حٗاْمذ ٞيها ٢ىة الٗىملت 

ًاا في نىضو١ 1996الى  1980املالُت مً  ، خضزذ هىا٥ أػماث الج اػ املهغفي ُٞما ال ٣ًل ًٖ زله الضو٫ لٖا

٢ض هبه م٨ُغا في م٣الت ق حرة له في ٖام   carlos Dias Alejandroالى٣ض الضولي، و٧ان ل٩اعلىؽ صًاػ ألُساهضعو 

جدذ ٖىىان " وصاٖا لل٨بذ املالي.... أهال باإلجهُاع املالي " للمساَغ التي ًخٗغى ل ا الىٓام املهغفي مً جغاا  1985

 ٖملُت الخدغع املالي.

 فىائد العىإلات اإلاالُت  - 2

 منها:مً الٟىاتض التي جمىد ا الٗىملت املالُت هظ٦غ 

 .ل و الخ٣لُل مً مساَغ لاػماث إلاهماتُت ٘ في مىاعص الخمٍى  الخىَى

  ت املباصالث الا٢خهاصًت ُت الٗاملُت و بالخالي ؾٖغ غ الىٓام املهغفي و جىؾُ٘ الكب٨ت املهٞغ الدصجُ٘ ٖلى جٍُى

ت.  الخجاٍع

 نها الخاعجُت ٞبن ل ا ٞغم أ٦بر في ْل الٗىمل ت املالُت الؾدثماع مضازُل ا باليؿبت للضو٫ طاث الٟاتٌ في مىاٍػ

 وحؿُحر أمىال ا بهٟت صاتمت و ٣ٖالهُت ٖلى مضاع الؿىت.

 .ُت الٗاملُت  ام٩اهُت جىػَ٘ لانى٫ الضولُت مما ٌؿمذ بٓ ىع املىاٞؿت بحن الضو٫ و املىٓماث املهٞغ

 .ج٣لُل الٟىاع١ بحن الىٓم املالُت و الىٓام املالي الٗالمي 
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 ا٢امت ٞغم أ٦بر الزخُاع بال.ً  يؿبت للمؿدثمٍغ

م ما جدُده الٗىملت املالُت اال أن البلضان التي جخمحز بمغخلت اهخ٣الُت أو في َىع الىمى لً جدهل ل ا الٟاتضة  ل٨ً ٚع

 1ال٨بحرة بؿبب هٓم ا البى٨ُت املخل٣ت التي ال جخمص ى و جُىعاث الخانلت في لاؾىا١ املالُت الٗاملُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .21عاقض بى٦غوؽ ػهحرة، هٟـ املغج٘ الؿاب٤ م   1
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 خالصت الفصل:

ان البىى٥ مً زال٫ مماعؾمها لاوكُت البى٨ُت املخخلٟت ؾىااا ٖلى املؿخىي املخلي أو الخاعجي، ٖليها أن     

مها ويمان م٩اهت ل ا  جخ٠ُ٨ م٘ الخُىعاث والخدىالث املٗانغة في املجا٫ املهغفي ختى جخم٨ً مً يمان اؾخمغاٍع

ل  ٖلى مؿخىي املىاٞؿت الضولُت، وطل٪ باٖخباعها وؾُِ مالي بحن املىصٖحن أصخاب املضزغاث واملخخاجحن للخمٍى

٘ وختى ًداٞٔ البى٪ ٖلى ػباتىه و٦ظل٪ أمىاله املىصٖت لضًه البض ٖلُه مً اصاعتها بك٩ل جُض  مً أصخاب املكاَع

 وبؤؾالُب خضًثت في الاؾدثماع.

٢خهاصي في مىا٤َ ٖضًضة مً و٦ظل٪ باليؿبت الى الٗىملت املالُت ًم٨ً اؾخسالم أجها ال٣ىة التي ج٣ىص الىمى الا

 الٗالم التي جمثلذ في حكاب٪ وجغابِ قبه ٧امل لاهٓمت الى٣ضًت واملالُت ملخخل٠ الضو٫.
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 جمهُد: 

املالُت مً اهم املىايُ٘ التي حكٛل الخبراا  واججاه ا الى جضُٖم مغا٦ؼالبىى٥ ٌٗخبر مىيٕى ٦ٟاًت عاؽ املا٫       

 .املهاٝع في ْل الٗىملت واملخٛحراث الضولُت الخضًثت 

ٞم٘ جؼاًض املىاٞؿت املخلُت والضولُت انبدذ البىى٥ ٖغيت للٗضًض مً املخاَغ، والتي ج٩ىن هاججت ًٖ       

٣ت حؿُحره واصاعجه، او   مً الٗىامل الخاعجُت جخٗل٤ بالبِكت التي ٌٗمل ٞيها البى٪  وكاٍ البى٪ او ٍَغ

غ ٢ضعتها الخىاٞؿُت          جدذ جؤزحر هظه الٓغوٝ، ٧ان الػما ٖلى البىى٥ في اي هٓام مهغفي ان حؿعى الى جٍُى

ت في الٗالم للخ٣لُل مً املخاَغ  ملىاج ت جل٪ الازُاع، و٧ان هخاتج طل٪ بضاًت الخ٨ٟحر والدكاوع بحن البىى٥ املغ٦ٍؼ

لُه ؾىداو٫ في هظا الٟهل الخُغ١ الى الٗىانغ الخالُت:  م٘ الٗمل املهغفي ٖو

 الاهضماج املهغفي . -

 الخىجه هدى البىى٥ الكاملت . -

ت. - ُت وازغها ٖلى البىى٥ الخجاٍع  الاػمت املهٞغ
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: الاهدماج اإلاصسفي وأخد هخائج العىإلات اإلاالُت  اإلابدث ألاٌو

ًم٨ً ال٣ى٫ أن الاهضماج املهغفي هى أخض الىىاجج لاؾاؾُت للٗىملت، ومً زم ٞ ى ٌٗخبر أخض املخٛحراث      

ُت الٗاملُت الجضًضة والظي جؼاًض جؤزحره ب٣ىة وبك٩ل زام زال٫ الىه٠ الثاوي مً الدؿُٗىاث م٘ جؼاًض   املهٞغ

 صًت.إلاججاه هدى ٖىملت البىى٥ ٦جؼا مً مىٓىمت الٗىملت الا٢خها

ف الاهدماج اإلاصسفي وأبعاده : حعٍس  اإلاطلب ألاٌو

ف ؤلاهدماج اإلاصسفي:  -1  حعٍس

أو أ٦ثر  وطوباجهما اعاصًا في ٦ُان مهغفي واخض بدُه ٩ًىن ال٨ُان الجضًض طو جداص بى٨حن هى اجٟا١ ًئصي الى ا    

اٖلُت أ٦بر ٖلى جد٤ُ٣ أهضاٞه. ٢ضعة أٖلى ٞو
1 

ماج املهغفي هى " جدغ٥ جماعي هدى الخ٨خل والخ٩امل والخٗاون بحن بى٨حن ومً هاخُت أزغي ًغي البٌٗ أن الاهض

اٖلُت ٖلى  أو أ٦ثر إلخضار ق٩ل مً أق٩ا٫ الخىخض ًخجاوػ الىمِ والك٩ل الخالي ٖلى زل٤ ٦ُان أ٦ثر ٢ضعة ٞو

  2 جد٤ُ٣ أهضاٝ ٧اهذ جبضو مؿخٗهُت الخد٤ُ٣ ٢بل اجمام ٖملُت الاهضماج. "

 أبعاد الاهدماج اإلاصسفي: -2

داو٫  مً هظا املضزل ٞبن الاهضماج املهغفي ٌٗني أهه الاهخ٣ا٫ مً وي٘ جىاٞس ي مٗحن الى وي٘ جىاٞس ي أًٞل ٍو

 جد٤ُ٣ زالر أبٗاص وهي:

-   :  البعد ألاٌو

  ُت بؤ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت وبؤٖلى جىصة وأخؿً قغوٍ والىنى٫ الى ا٢خهاصًاث اهخاج وج٣ضًم الخضماث املهٞغ

 أ٢ص ى ٖاتض .

 ٤ الن والبُ٘ والخىػَ٘ وحؿٗحر الخضماث  ا٢خهاصًاث حؿٍى الخضماث املهغفي بك٩ل أًٞل مً خُه التروٍج وإلٖا

. 

  ت ٖالُت، ال٨ٟااة الاهخاجُت ت بما ًئصي الى امخال٥ ال٨ُان املهغفي املىضمج، ٢ضعاث بكٍغ ا٢خهاصًاث املىاعص البكٍغ

. 

 البعد الثاوي:  -

ات٠  البى٪ بضعجت أٖلى مً ال٨ٟااة ل٨ؿب شخهُت أ٦ثر ازال٫ ال٨ُان الاصاعي جضًض أ٦ثر زبرة لُئصي ْو

 . هضجا وأ٦ثر اقغاٞا مً جاهب الٗاملحن باملؿخ٣بل

 البعد الثالث:  -

غم زل٤ وي٘ جىاٞس ي   أًٞل لل٨ُان املهغفي الجضًض جؼصاص ُٞه ال٣ضعة الخىاٞؿُت للبى٪ الجضًض ٞو

 

                                                             
ت، صاع الجامُٗت لليكغ و الخىػ3َٖبض املُلب ٖبض الخمُض، الانالح املهغفي و م٣غعاث باػ٫    1  . 1،2013٘، ٍ، الاؾ٨ىضٍع
ت صاع الجامٗت الجضًضة،ٍ   2  .21،2013،م1عمؼي نبخي مهُٟى الجغم، اهضماج البىى٥ ٧بخضي آلُاث الخُىع املهغفي، إلاؾ٨ىضٍع



 الفصل الثاني                                    أثر العولمة المالية على صناعة الهيكلة المصرفية
 

20 
 

 1ٞاٖلُت و٦ٟااة وابضإ.الاؾدثماع والٗاتض واصاعة املىاعص والضزل الجضًض بك٩ل أ٦ثر 

 اإلاطلب الثاوي: مددداث و طىابط الاهدماج اإلاصسفي 

 مددداث الاهدماج اإلاصسفي: -1

غاث ا٢خهاصًت هاججت ًٖ       الاهضماج املهغفي وؾُلت لخد٤ُ٣ أهضاٝ ٖضًضة، في م٣ضممها ًؤحي هضٝ جد٤ُ٣ ٞو

بالخالي جدؿحن ٦ٟااة لاعباح الى حُٗٓم ا٢خهاصًاث الدجم واملجا٫ الظي ًئصي الى جدؿحن ٦ٟااة الخ٩ال٠ُ، و 

ض مً ٢ُمت البى٪ و ججٗله ٢اصعا ٖلى مىاج ت املىاٞؿت واملخاَغ، و مً أجل جد٤ُ٣  نافي لاعباح املخ٣٣ت التي جٍؼ

ت مً املخضصاث، لٗل أهما ما ًلي:  هظه الٗملُت ًجب مغاٖاة مجمٖى

 ىضمج بىى٥ يُٟٗت مما ًئزغ ؾلبا ٖلى البىى٥ لازغي اٖاصة ه٩ُلت ال٩املت للبىى٥ املغشخت الاهضماج، بدُه ال ج

 املىضمجت مٗ ا.

  التر٦حز ٖلى البىى٥ التي ل ا محزة جىاٞؿُت في الؿى١ املهغفي، ختى ًم٨ً أن جخد٤٣ الٟاتضة املىجىصة مً ٖملُت

 الاهضماج.

 .وجىص ٢ضع ٖا٫ مً الكٟاُٞت و الاٞهاح بكؤن البُاهاث و املٗلىماث ًٖ البىى٥ املىضمجت 

  ،ُت ٖمالا البى٪ الضامج  و املىضمج بؤهمُت ٖملُت الاهضماج، و أن ال٨ُان املهغفي الجضًض ؾٝى ٩ًىن أًٞل جٖى

خ٣اص بؤن هظه  خُه أهه في بٌٗ ٖملُاث الاهضماج ٩ًىن هىا٥ جسٝى مً ٢بل الٗمالا البى٪ املىضمج بؿبب الٖا

ت ٖلى إلاٞالؽ و الٟكل.  الٗملُت  مكٞغ

  ُت املخخلٟت في البىى٥ املىضمجت و جبني هٓم ج٨ىىلىجُا خضًثت إلهجاػ جىخُض مىٓىمت الٗمل و املىخجاث املهٞغ

ما٫ مً زال٫ بى٪ واخض و في أ٢هغ و٢ذ مم٨ً.       2لٖا

 طىابط الاهدماج اإلاصسفي: -2

خباعاث آلاجُت:   مً أجل جد٤ُ٣ ٢ضع ٦بحر مً الىجاح لٗملُاث الاهضماج املهغفي، ًيبغي مغاٖاة الٖا

  ت ال٩املت للبُاهاث الخٟهُلُت ًٖ البىى٥ جىاٞغ ٢ضع ٦بحر مً املٗلىماث و الاهضماج و الكٟاُٞت التي جدُذ املٗٞغ

املكاع٦ت في ٖملُت الاهضماج ، والتي جخًمً بُاهاث ًٖ املغ٦ؼ املالي، و حجم الىصاث٘ و ال٣غوى و صعجت املخاَغ 

، ومضي ٦ٟاًت املخههاث، ٖضص الٗمالا و جىػَٗ م ٖلى ا ملىا٤َ الجٛغاُٞت املخخلٟت و ٖضص الٗاملحن في ل٩ل هٕى

 ٧ل بى٪.

 و  اٖضاص صعاؾاث ٧اُٞت واُٞت للىخاتج املخى٢ٗت هدُجت ٖملُاث الاهضماج و الاؾخدىاط، و الجضوي الا٢خهاصًت

الاجخماُٖت و ج٣ُُم جل٪ الضعاؾاث  و الىخاتج مً ٢بل البى٪ املغ٦ؼي لخد٤ُ٣ مً ص٢ت وؾالمت الىخاتج التي جم 

نل اليها، و جدضًض مغاخل و اجغاااث الاهضماج م٘ مخابٗت هظه إلاجغاااث و الاقغاٝ ٖليها و الخٗٝغ ٖلى الخى 

 3آلازاع املترجبت ٖليها.
                                                             

1
 ٖبض املُلب ٖبض الخمُض، هٟـ املغج٘ الؿاب٤.   

 .33-32عمؼي نبخي مهُٟى الجغم، هٟـ املغج٘ الؿاب٤، م   2
  .41-40م املغج٘ الؿاب٤،عمؼي نبخي مهُٟى الجغم، هٟـ   3
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 .٪ٖضم اللجىا الى الضمج ال٣ؿغي اال ٞبي أي٤ُ الخضوص م٘ وجىص يغوعة ملخت لظل 

 ت للبىى٥ الضازلُت في ٖملُاث الاهضماج، و ًخُلب  أن ٌؿب٤ الاهضماج املهغفي ٖملُاث اٖاصة ه٩ُلت مالُت و اصاٍع

ت و طل٪ ٖالج مكا٧ل مُٗىت، مثل: الٗمالت الؼاتضة، و ازخال٫ الؿُىلت، و املغا٦ؼ املا غ الىٓم إلاصاٍع لُت، وجٍُى

   1ٖملُت الاهضماج. ل لىاتذ الٗمل ٢ب

 دوافع و مبرزاث الاهدماج اإلاصسفي  اإلاطلب الثالث:

 و لٗل مً أهم جل٪ الضواٞ٘ ما ًلي:

 جدلُم مصاًا اكخصادًاث الحجم الىبير) وفىزاث الحجم( و هي ئما أن جىىن وفىزاث داخلُت أو خازحُت: -1

  :جخمثل الىفىزاث الداخلُت في 

ت و اؾخ٣ُاب أًٞل م اعاث  ُت و إلاصاٍع بُت املىؾٗت ال٣ضعة ٖلى جدؿحن ال٩ىاصع املهٞغ م٘ اٖضاص البرامج الخضٍع

خباعاث الا٢خهاصًت لدكُٛل الىخضاث  ت بما ًخ٤ٟ م٘ الٖا غ الخضماث و جىٖى ا و اٖاصة جىػَ٘ املىاعص البكٍغ لخٍُى

ُت للىنى٫ الى الدجم لامثل للٗمالت.  املهٞغ

 :جخمثل الىفىزاث الخازحُت في 

ام٩اهُت الخهى٫ ٖلى قغوٍ أًٞل في الخٗامل م٘ البىى٥ لازغي و املغاؾلحن، ؾىاا باليؿبت لخضوص لدؿل٠      

اصة إلاعاصاث و زٌٟ ج٩ال٠ُ و مً زم  ىعاث جئصي في النهاًت الى ٍػ أو باليؿبت للخمىالث أو ٚحرها، ٧ل هظه الٞى

اصة لاعباح.  ٍػ

 طُم ألاطىاق و طسوزاث الىمى و الخىطع:  -2

اصة ٖضص الٟغوٕ و اهدكاعها في ا٢لُم الضولت أو زاعج هُا٢ ا مً زال٫ ٖملُاث         اط ٌٗخبر الخىجه هدى ٍػ

اصة املىاٞؿت، اهسٟاى  الاهضماج مً أًٞل وؾاتل الىمى و الخىؾ٘ و زانت في خالت ي٤ُ لاؾىا١ املخلُت)ٍػ

غ ٞغم الخى  ٠ُْ املىاؾب...الخ(، و ج٣ُض ٖملُت الى الىعي املهغفي، اهسٟاى ال٣ضعة ٖلى الاصزاع ، ٖضم جٞى

 اوكاا بىى٥ جضًضة. 

 ثىزة الاجصاالث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث وجطبُلها في مجاٌ العمل اإلاصسفي: -3

هى لامغ الظي ٌك٩ل أخض صٖاتم الىجىص في لاؾىا١ املخلُت الٗاملُت وال٣ضعة ٖلى املىاٞؿت وإلاؾخمغاع، ومً زم      

ت في لاؾىا١ باملىانٟاث الٟىُت ٌٗض إلاهضماج املهغفي أخ ض وؾاتل زٌٟ ج٩ال٠ُ ويمان الاؾخمغاٍع

والخ٨ىىلىجُت املُلىبت هٓغا للمهاٍع٠ الهٛحرة التي ال حؿخُُ٘ أن جخبىاها بالك٩ل املُلىب في يىا اعجٟإ 

 ج٩ال٠ُ ا٢خىائها.

 

 

                                                             
 .88م1،2007لليكغ و الخىػَ٘،ال٣اهغة،ٍ الضواٞ٘ ومبرعاث وآلازاع، صاع الٟجغ مجمىص أخمض ٖبض الغخُم الخىوي، الاهضماج املهغفي، اليكؤة، جُىع،  1
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  خماًت الجهاش اإلاصسفي وطالمخه: -4

ُت جئزغ ؾلبُا ٖلى الث٣ت ُٞه، ُٞما  ٌٗخبر جؤمحن ؾالمت الج اػ املهغفي بك٩ل     ٖام وجٟاصي خضور هؼاث مهٞغ

بت في اٖاصة جىُٓم الج اػ  ُت لخىاجه مهحرها باإلٞالؽ والخهُٟت، و٦ظل٪ الٚغ لى جغ٦ذ املئؾؿاث املهٞغ

ض مً ٢ىجه وجضُٖم ؾالمخه م٘ ججىب مساَغ اٞالؾه اط ٌٗخبر الضاٞ٘ أؾاس ي مً  املهغفي الهىعة التي جٍؼ

 الاهضماج.

 جدظين أداء الادازة الجدًدة: -5

ت ٖلى ٢ضع ٖا٫ مً ال٨ٟااة مً البىى٥ املىضمجت     ت لا٢ل ٦ٟااة ب٩ىاصع اصاٍع ات٠ الاصاٍع خُه ًخم اؾدبضا٫ الْى

ُت والخ٣ىُاث الخضًثت.  1والاؾخٟاصة مً الخبراث املهٞغ

 تهضٝ البىى٥ مً وعاا ٖملُت الاهضماج الى جد٤ُ٣ اعب٘ ه٣اٍ أؾاؾُت مً بُنها: 

 .ض مً الث٣ت ولامان والُمؤهِىت لضي جم ىع الٗمالا املخٗاملحن  املٍؼ

 .زل٤ وي٘ جىاٞس ي أًٞل لل٨ُان املهغفي الجضًض جؼصاص ُٞه ال٣ضعة الخىاٞؿُت للبى٪ الجضًض 

 .اخال٫ اصاعة جضًضة أ٦ثر زبرة جئصي ويات٠ البى٪ بضعجت ٦ٟااة أٖلى 

  حر عإوؽ أمىا٫ ضخمت، وال٣ضعة ٖلى جدمل  2املخاَغة الىاججت ًٖ الىصاث٘ والٟغوى امل٣ضمت.جٞى

 اإلابدث الثاوي: آلُاث اطخخدام البىىن الشاملت

غ في املجا٫ املهغفي وزُىة هامت مً زُىاث الانالح       ٌٗخبر جبني مٟ ىم البىى٥ الكاملت أخض جىاهب الخٍُى

ُت املخلُت والضولُت.  املهغفي، وهظا بٟٗل الخٛحراث التي ق ضتها  البِئت املهٞغ

: الخىحه هدى البىىن الشاملت  اإلاطلب ألاٌو

 مفهىم البىً الشامل: -1

ل، وحٗبئت ٢ضع مم٨ً البىى٥ الكاملت ه     ٘ مهاصع الخمٍى ُت التي حؿعى صاتما وعاا جىَى ي جل٪ ال٨ُاهاث املهٞغ

٠ُ مىاعصها وجمىذ الاتخمان املهغفي لجمُ٘ ال٣ُاٖاث، ٦ما ٖمل ٖلى  مً املضزغاث مً ٧اٞت ال٣ُاٖاث وجْى

ت واملخجضصة التي ٢ض ال حؿدىض الى عنُض مهغفي، بدُه ججض أهه هجم٘ ما بحن  ج٣ضًم ٧اٞت الخضماث املخىٖى

ما٫. ت الخ٣لُضًت ووْات٠ البىى٥ املخسههت وبىى٥ الاؾدثماع والٖا ات٠ البىى٥ الخجاٍع  ْو

ات٠ الخ٣لُضًت والٛحر الخ٣لُضًت في مىٓىمت بى٨ُت واخضة ج٣ىم ٖلى  وحٗٝغ أًٓا: بؤجها البىى٥ التي ج٣ىم ب٩ل الْى

ات٠ لخلبي ٧ل الُلباث وجدل جمُ ما٫ والْى ٘ ٧امل لٖا  3٘ مك٨الجه. جىَى

                                                             
غ املهغفي، صاع الجامٗت الجضًضة،    1 ت، عمؼي نبخي مهُٟى الجغم، اهضماج املهغفي ٧ؤخض آلُاث الخٍُى  .51، م 2013الاؾ٨ىضٍع
2  

 .101، م هٟـ املغج٘عمؼي نبخي مهُٟى الجغم،  
3 

ت، م:    .19 -18ٖبض املُلب ٖبض الخمُض، البىى٥ الكاملت، ٖملُاتها واصاعتها، الضاع الجامُٗت ، الاؾ٨ىضٍع
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 هُفُت الخدىٌ ئلى بىً شامل: -2

 ًخم الخدى٫ الى بى٪ قامل مً زال٫ مىاهج أؾاؾُت وهي:

 :  اإلاىهج ألاٌو

ل بى٪ الى بى٪ قامل، وهى املىهج لاؾ ل ولاؾٕغ ولاًٞل، بكٍغ أن ٩ًىن       ٤ جدٍى ًخم هظا املىهج ًٖ ٍَغ

ت ٖلى صعجت ٖالُت مً ال٨ٟاااث وامل  اعاث ٌؿعى لخىمُت ٢ضعاجه باؾخمغاع و٢ابل للىمى للبى٪ اَاعاث بكٍغ

٤ لؾـ و٢ىاٖض أهم ا "  خم هظا املىهج ٞو والاقبإ، ٦ما ٩ًىن مكٝغ ٌؿعى الخٟاّ ٖلُه والخُل٘ الى الٗاملُت ٍو

غ، الخج حز، الخُت".  الخضعج، الخٍُى

 اإلاىهج الثاوي:

ت ٢اصعة ومئهلت اوكاا بى٪ قامل خُه ًخُلب لامغ البضة مً لاؾاؽ ومً ا         ل٣اٖضة وازخُاع ٧ىاصع بكٍغ

حر امل٩ان املىاؾب  غ ٢ضعاتها والخٗاون م٘ املهاٝع لاجىبُت الكاملت، لالؾخٟاصة مً زبراتها وجٞى بها وجٍُى وجضٍع

٣ُت والتروٍجُت الالػمت إلهجاح ٨ٞغة  ُا وال٣ُام بدمالث الضٖاتُت والدؿٍى وجج حزه ق٩لُا وج٨ىىلىجُا ومهٞغ

ُت التي ًئصحها البى٪ الكامل البى٪ الكامل ًٟل ال٨ثحر هظا املىهج مؿدىضًً في طل٪ الى أن الخضماث املهٞغ ، ٍو

 جخمحز بُبُٗت زانت ًهٗب ٖلى مً اٖخمضوا ٖلى لاهماٍ الخ٣لُضًت للٗمل املهغفي ٢بىل ا واؾدُٗابها بؿ ىلت.

حن ٞلِـ أخ  1ضهما بضًل ًٖ آلازغ.وججضع الاقاعة الى أن املىهجحن ًم٨ً أن ٌؿحرا بسُحن مخىاٍػ

 اإلاىهج الثالث: 

قغاا أخض البىى٥ أو الاهضماج ُٞخم الخدىا مً زال٫ قغاا بىى٥ ٢اتمت حٗاوي عجؼ مالي أو م٣بلت ٖلى         

جُا الى البىى٥ الكاملت م٘ جدمُل ج٩ال٠ُ اياُٞت، ل٨ً في  الاٞالؽ، ٩ُٞىن طل٪ مً زال٫ قغاته وصمجه جضٍع

املىهج لهه ًخُلب ال٨ثحر مً الى٢ذ والج ض الالػم الزخُاع املى٢٘ وامل٩ان والٗىانغ الىا٢٘ ًهٗب جُب٤ُ هظا 

ت.  2البكٍغ

 اإلاطلب الثاوي: وظائف البىىن الشاملت 

ت         ات٠ ج٣لُضًت ج٣ضم ا البىى٥ الخجاٍع ات٠ التي ج٣ىم بها ؾىااا ٧اهذ ْو جغج٘ أهمُت البى٪ الكاملت الى الْى

ات٠  ت وواؾٗت الدك٨ُلت ومً هظه الْى ما٫ والبىى٥ املخسههت وأوكُت أزغي مخىٖى وبىى٥ الاؾدثماع ولٖا

 هجض:

 :الىظائف الخللُدًت للبىىن 

خماص املؿدىضًت..... الخ.     خذ الٖا ت،ٖملُت الخهم، ٞو  مثل ٢بى٫ الىصاث٘، ٞخذ خؿاباث الجاٍع

                                                             
1
ُت، عؾالت املاجؿخح    .41، م: 2013 -2012الٗلىم الا٢خهاصًت، جامٗت الجؼاتغ،  ، ٧لُتر٩ٖاف أمُىت، الٗىملت املالُت وصوعها في خضور لاػماث املهٞغ

ت، عؾالت الض٦خىعاه، ٧لُت الٗ   2 ُت وجدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت للبىى٥ الخجاٍع غ الخضماث املهٞغ لىم آؾُا ٢اؾمي، أزغ الٗىملت املالُت ٖلى جٍُى

 .15، م: 2014الا٢خهاصًت، جسهو ا٢خهاصًاث مالُت وه٣ىص، جامٗت ادمحم بى٢غة، بىمغصاؽ، 
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  :وظُفت الاطدىاد 

خُه ج٣ىم املهاٝع الكاملت بخدمل مساَغ الكغاا، لاؾ م الهاصعة خضًثا مً الكغ٧اث املهضعة مباقغة      

 والتروٍج لبُٗ ا.

  :الدظىٍم والخىشَع 

٤ لاوعا١ املالُت لهالح الكغ٧اث املهضعة ل ا، وطل٪ م٣ابل ٖمىلت خُه جخمحز هظه الب      ىى٥ وج٣ىم بدؿٍى

 مىاؾبت وهظا ٦ىدُجت لخبرة البى٪ في أخىا٫ الؿى١ واجهاالجه الىاؾٗت.

 :وظُفت الدظدًد 

ُٟت جدى٫ ٢غوى البى٪ الى ؾىضاث وبُٗ ا في لاؾىا١ املالُت.       وجخًمً هظه الْى

  :الخعامل باإلاشخلاث 

وهي مً لاصواث املالُت املؿخجضة والتي قإ اؾخسضام ا مئزغا مً أجل أزض الخُُت مً املخاَغ ومنها       

الخُاعاث واملباصالث.
1 

 اطافت الى هره الىظائف الظابلت هجد:

  :بم٣خط ى هظه الٗملُت ٣ًىم البى٪ بكغاا آلاالث جؤجحرها للمكغوٖاث، خُه أن مً زالل ا الخمىٍل الخأحيري

٘ الجضًضة التي حٗاوي ه٣و في عأؽ املا٫. حؿاٖض  ٖلى ٢ُام املكاَع

  ؿخٛل البى٪ في ٤ قغاا لاؾ م ل ظه املكغوٖاث َو املكاع٦ت في اوكاا املكغوٖاث الجضًضة أو ال٣اتمت منها ًٖ ٍَغ

 هظه الخالت زبرجه  في  امىا٫ الؿى١.

 باالطافت الى ول الىظائف هجد اخسي جخمثل في :

  ع٤ٍ ووي٘ ال ٩ُل الخىُٓمي والاصاعي للكغ٧اث ؛ال٣ُام بسضماث الخى 

 جدىبل لانى٫ الُٗيُت الى أنى٫ ه٣ضًت ًم٨ً الاؾخٟاصة منها؛ 

 التروٍج للمكغوٖاث املُغوخت  للخىنهت مدلُا وصولُا؛ 

 اإلاطلب الثالث: دوافع الخدىٌ الى البىىن الشاملت

ت الكاملت في  البِئت املخلُت والٗاملُت ول٨ً بضعجاث مخٟاوجت ل٣ض ٧ان ال٨ثحر مً الٗىامل الًٟل في ْ ىع الهٞغ

 والتي ًم٨ً جىضخ ا ٧اآلحي:

  ت ُت، خُه ٣ٞضث البىى٥ الخجاٍع بت في ج٣لُل املخاَغ املهٞغ جؼاًض صعجت املىاٞؿت في الؿى١ املهغفي والٚغ

ملذ البىى٥ ٖلى الخ٣لُضًت ال٨ثحر مً امل ام والتي ؾلبمها اًاها اؾىا١ املا٫ واملئؾؿاث املالُت، وبٟٗل هظا ٖ

 حُٗٓم أعباخ ا ختى وان ٧ان زاعج محزاهُاتها.

                                                             
غ صوع الج اػ املهغي املهغفي، صاع النهًت الٗغبُت، بحروث،    1  .101، م: 2000عقُض نالح ٖبض الٟخاح، البىى٥ الكاملت وجٍُى
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  الؾترياا الؼباتً، وجلبُت اخخُاجاتهم ٘ مً أجل الب٣اا لجؤث البىى٥ الخ٣لُضًت الى اؾخسضام مبضأ الخىَى

 الاتخماهُت املخخلٟت وفي مىا٤َ مسخلٟت.

  وحٗضًض زضماتها ج٨ُٟا جؼاًض جُاعاث الٗىملت املالُت والكغ٧اث املخٗضصة الجيؿُاث، مما أو ٘ جب ٖلى البىى٥ جىَى

 1م٘ لاويإ بُٛت الخٟاّ ٖلى الٗمالا واخخًان ٖمالا جضص.

 اياٞت الى ما ؾب٤ هجض:

  ٤، زهىنا جؼاًض أهمُت الؼباتً ويغوعة جلبُت اخخُاجاتهم وعٚباتهم ٖلى أؾاؽ املٟ ىم الخضًه للدؿٍى

 جىجؼها البىى٥.اهسٟاى هامل عبدُت لاوكُت الخ٣لُضًت التي 

 .جُىع الؿى١ الى٣ضًت و املالُت 

 .ؼ صوعها في ا٢خهاصًاث الضو٫ ُت وحٍٗؼ ٘ الخضماث املهٞغ  الخاجت الى جىَى

 . ُت ال٨بحرة وجؼاًض ٖملُاث الاهضماج بحن املهاٝع  الاهُال١ باججاه املىٓماث املهٞغ

 مً اجهُاع ال٣ُىص والخىاجؼ بحن ال٣ُاٖاث والضو٫ وباإلياٞت الى زغوة الخؿاباث  زغوة الاجهاالث و ما هخج ٖنها

 آلالُت.

ت  اإلابدث الثالث: ألاشمت اإلاصسفُت وأثسها على البىىن الخجاٍز

ً ؾلؿلت مً لاػماث إلا٢خهاصًت وأن أقضها          واج ذ الٗضًض مً الضو٫ في ال٣ٗىص لازحرة مً ال٣غن الٗكٍغ

٩ا الالجيُت زال٫ ال٣غهحن  جؤزحرا لاػم ُت التي يغبذ جىىب قغ١ آؾُا وأمٍغ ، وبما أن 1999، 1997ت املهٞغ

ان ما ًيخ٣ل جؤزحرها في مى٣ُت  ُت مترابُت زانت في ْل الٗىملت ٞبن هظه لاػماث ؾٖغ لاؾىا١ املالُت واملهٞغ

ت مً غ مجمٖى ت ٦بحرة، لظل٪ أنبذ مً املم٨ً اًجاص وجٍُى وؾاتل إلاهضاع لل٨ك٠ ٢بل  ا٢خهاصًت أزغي بؿٖغ

 و٢ٖى ا، ومداولت الخض مً آزاعها الؿلبُت ٢ضع إلام٩ان اطا و٢ٗذ.

: ألاشمت اإلاصسفُت  اإلاطلب ألاٌو

ُت هٕى مً أهىإ لاػماث املالُت لظا ٢بل الخُغ١ الى مٟ ىم ا ؾيخُغ١ بضاًت الى لاػمت         حٗخبر لاػمت املهٞغ

 املالُت.

 ألاشمت اإلاالُت: -1

حٗٝغ ٖلى أجها جل٪ الخظبظباث التي جئزغ ٧لُا أو جؼتُا ٖلى مجمل املخٛحراث املالُت وحجم انضاع لاوعا١        

، وحٗخبر ًٖ اجهُاع  ُت، مٗض٫ الهٝغ  املالُت، أؾٗاع لاؾ م والؿىضاث واجمالي ال٣غوى والىصاث٘ املهٞغ

 2الكامل في الىٓام الى٣ضي واملالي.

 ألاشمت اإلاصسفُت:  -2

                                                             
 .192اؾُا ٢اؾمي، املغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م:   1
 .50، م: 2015ًت، مالُت ه٣ىص وجؤمُىاث، جامٗت مؿخٛاهم، مىؾاوي الؼهغة، لاػمت املالُت البى٨ُت، عؾالت املاؾتر لا٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم إلا٢خهاص   2
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  هي اعجٟإ مٟاجئ و٦بحر في َلب سخب الىصاث٘ وبالخالي جدضر " أػمت ؾُىلت " لضي البى٪ الخجاعي، واطا اقخضث

ٌ مىذ ال٣غوى  غ الىصاث٘ لضي البىى٥ وجٞغ ىضما جخٞى ُت، ٖو الى بىى٥ أزغي في جل٪ الخالت جدضر أػمت مهٞغ

اا بُلباث السخب جدضر أػمت ا٢غاى أو ا مً ٖضم ٢ضعتها ٖلى الٞى  1ما ٌؿمى " شح الؿُىلت "  زٞى

  ُت بؤجها الخالت التي جهبذ ٞيها البىى٥ في خالت اٖؿاع مالي، بدُه ٟ ا ٦ما ًلي: حٗٝغ لاػمت املهٞغ ٦ما ًم٨ً حٍٗغ

 ًخُلب لامغ جضزال مً البى٪ املغ٦ؼي لًُ٘ أمىا٫ اياُٞت ل ظه البىى٥ أو اٖاصة ه٩ُلت الىٓام املهغفي,

  ٗٞغ ا البٌٗ آلازغ: بؤجها خُىما ج٩ىن إلالتزاماث املىجىصة في البىى٥ جٟى١ لانى٫ امل٣ابلت ل ا لضعجت أن ٩ًىن َو

 صازل الىٓام املهغفي ٚحر ٧افي لخُُٛت ه٣ٟاجه.

 مإشساث ألاشماث اإلاصسفُت:  -3

ُت جضاهمىا ٞجؤة؟ أم هىا٥ بٌٗ لاٖغاى        ان الؿئا٫ الظي ًُغح هٟؿه هىا هى: هل لاػماث املهٞغ

ي وؿخُُ٘ مً زالل ا الخيبئ ببخخما٫ و٢ٕى هظه لاػماث؟ ولإلجابت ٖلى هظا الؿئا٫ وؿخُُ٘ ال٣ى٫ واملئقغاث الت

ت مً لاصواث الخدلُلُت التي ًم٨ً  غث مجمٖى أن الخُىعاث التي خضزذ في مجا٫ الٗلىم إلا٢خهاصًت ٢ض ٞو

ت مً املئقغاث منها:   2للباخثحن مً عنض هظه لاػماث ٖبر مجمٖى

 دًىن اإلاخعثرة:ئزجفاع زصُد ال 

ال ق٪ أن الٗمل املهغفي ًىُىي ٖلى ٢ضع مً املخاَغ امل٣بىلت ومً مٓاهغ هظه املخاَغ هى حٗثر الٗمُل في       

ؾضاص الضًىن املؿخد٣ت ٖلُه، وم ما ص١ املهٝغ في صعاؾت املالاة إلاتخماهُت لٗمالاه، ٞبن طل٪ لً ًسى٫ صو٫ 

املؿخد٣ت ٖليهم، ول٨ً هظا الخٗثر ًجب أن ٩ًىن في أي٤ُ الخضوص، بدُه حٗثر بٌٗ الٗمالا في إلاًٟاا بالضًىن 

ُت ٖىض ججاوػ هظه اليؿبت ٞبن طل٪ ٌٗخبر   %10.5ال جخجاوػ وؿبت الضًىن املخٗثرة  مً اجمالي ال٣غوى املهٞغ

مئقغا ٖلى ٖضم ٦ٟااة لاصاا املهغفي، وبالخالي ٌٗخبر مئقغ الضًىن املخٗثرة صلُال هاما في عنض هظه لاػماث 

ُت.  املهٞغ

 :غُاب الشفافُت وؤلافصاح وهلص اإلاعلىماث  

ؾِئت، خُه ًلجؤ بٌٗ امل٣تريحن الى جضخُم ال٣ُمت الغأؾمالُت مما ًى٢٘ الىٓام املهغفي في زُاعاث         

لألنى٫ "زانت ال٣ٗاعاث " ب٣هض الخهى٫ ٖلى ٢غوى ب٣ُمت ٖالُت، مما ًى٢٘ الىٓام املهغفي في أزُاا، وفي 

ل ا زهىنا ٖىضما ٌعجؼ املضًىىن ًٖ إلاًٟاا باإللتزاماث املترجبت ٖليهم بؿبب  ازخُاع املكغوٖاث التي ًخم جمٍى

املبالٛت في جضخُم ٢ُمت لانى٫ التي ًمخل٩ىجها مً ج ت، واؾخسضام هظه ال٣غوى في ٢ُاٖاث لِؿذ ل ا جضوي 

 ا٢خهاصًت أو جىاجه ه٣ها في الُلب ولِـ لضحها املغوهت ال٩اُٞت في الؿى١ " ٢ُإ ال٣ٗاعاث مثال " مً ج ت أزغي.

 :ؤلاعظاز اإلاصسفي 

ؿاع ٖامت ٢بل ٞترة ٢هحرة مً إلاق اعإلاٞالؽ الظي ٌٗخبر مئقغا أولُا ٖلى أػمت الىٓا  دضر إلٖا م املهغفي، ٍو

٘ في وؿب عأؽ املا٫، واهسٟاى مٗض٫ الخُُٛت صالتل ٖلى صزى٫  وحٗخبر ال٣غوى املٗثرة، والخضهىع الؿَغ

ؿاع.    3املهاٝع مغخلت إلٖا

                                                             
ُت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م:    1  .٩ٖ51اف أمُىت، الٗىملت وصوعها في خضور لاػماث املهٞغ
2
اا ال٣اهىجُت    ت، أخمض قٗبان دمحم ٖلي، لاػماث والخٛحراث إلا٢خهاصًت وصوع ال٣ُإ املهغفي، م٨خبت الٞى  . 201، م: 2011،  الُبٗت الاولى، إلاؾ٨ىضٍع

ُت، صعاؾت م٣اعهت بحن أػماث الضو٫ الىاقئت وأـؼمت الغهً ال٣ٗاعي، ٧لُت ا   3 لٗلىم ٩ٖاف مؿُٟت،الٗىملت املالُت وصوعها في خضور لاػماث املهٞغ

ت والدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت،  عؾالت ماجؿخحر جسهو ه٣  . 52، م: 2012/2013ىص وبىى٥ وجؤمُىاث، الا٢خهاصًت والخجاٍع
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 :ٌع في وظب زأض اإلاا  جدهىز الظَس

 مُلىباجه.ًدضر طل٪ هدُجت إلهسٟاى مىجىصاث املهٝغ ٖلى  

 :العدوي والخطس اإلاعىىي 

ؼصاص أزغ        الٗضوي ٣ًهض به اهخ٣ا٫ املكا٧ل التي جىاجه مهاٝع مُٗىت بالخؤزحر ٖلى املهاٍع٠ لازغي، ٍو

ٗخبر ال غوب الجماعي ) ؾلى٥ ال٣ُُ٘( مً أق غ مٓاهغ الٗضوي  الٗضوي ٧لما ػاصث صعجت الدكاب٪ في الىٓام، َو

 .التي جهِب الج اػ املهغفي

 ألاطباب اإلاإدًت لألشماث اإلاصسفُتاإلاطلب الثاوي: 

ُت ٌٗىص      ُت ٖلى أن أؾباب خضور لاػماث املهٞغ بُت التي جىاولذ لاػماث املهٞغ ع٦ؼث مٗٓم الضعاؾاث الخجٍغ

خحن مً الٗىامل:  الى مجمٖى

 العىامل ؤلاكخصادًت اليلُت: - 1

ُت مً زال٫ مىٓىع الٗىامل إلا٢خهاصًت        ت مً املؿبباث التي جئصي الى لاػماث املهٞغ ًم٨ً عنض مجمٖى

 ال٩لُت ومً هظه لاؾباب: 

 :ؤلاخخالالث الهُيلُت اليلُت 

ني وما ًترجب ًٖ هظه إلازخالالث مً        وهي إلازخالالث الىاجمت ًٖ حٛحراث مخخابٗت في بيُت إلا٢خهاص الَى

ٌ ال٣ُاٖاث إلا٢خهاصًت مثال " ٢ُإ الؿُاخت " ، اياٞت الى ْ ىع عجؼ ٦بحر في املىاػهت الٗامت جضهىع لبٗ

اث.  للضولت والخؿاب الجاعي ملحزان املضٖٞى

 حشىه هظام الحىافص: -

ًخم ان مال٥ املهاٝع وإلاصاعاث الٗلُا ال ًخؤزغون مالُا مً جغاا لاػماث املالُت التي ؾاهمىا في خضوثها، ٞال        

مثال اجهاا زضماتهم أو جدمُل م الخؿاتغ التي خضزذ مً جغاا لاػمت زهىنا ٖىض جدمل املهٝغ مساَغ ػاتضة 

ٖىض م٣ضعجه، خضر مثال في ٧ىعٍا ولاعجىخحن، وؾىٛاٞىعة وهىهج ٧ىهج.  
1 

زبراتها، ٧اهذ مً ، ٣ٞض صلذ الخجاعب الٗاملُت أًًا ٖلى أن إلاصاعاث الٗلُا في املهاٝع و٢لت ومً هاخُت أزغي 

ت لم جىجح في جٟاصي خضور  غ املىانب إلاصاٍع أؾباب ْ ىع لاػماث وأن ٖملُت حٗضًل ه٩ُل املهٝغ وجضٍو

٣ت ج٣ُُم ا واصاعتها ملخاَغ إلاتخمان. ٍغ  لاػماث أو الخض مً آزاعها، بدُه لم ًدضر أي حُٛحر في إلاصاعة َو

 الخدفلاث السأطمالُت والظُاطت الىلدًت اإلاخبعت: -

حٗخبر الخض٣ٞاث الغأؾمالُت مخٛحرا ا٢خهاصًا ٧لُا ًلٗب صوعا ٦بحرا في املغخلت املب٨غة لخضور لاػمت، خُه ان       

ض مً ج٩لٟت إلا٢غاى وج٣لل مً خىاجؼ إلاؾدثماع مً ج ت، ٦ما أن هظه  الخ٣لباث في لاؾٗاع الٗاملُت جٍؼ

ُت وحٛغي املهاٝع ض مً حجم الىصاث٘ املهٞغ اصة إلاتخمان بٌٛ الىٓغ ًٖ مالتمت هظا  الخض٣ٞاث جٍؼ ٖلى ٍػ

إلاتخمان مً ج ت أزغي، وهىا البض أن جخضزل الؿلُت الى٣ضًت لخ٣لُو حجم املٗغوى الى٣ضي صازل إلا٢خهاص، 

٘ بضوعها مً وؿبت الخضخم في أؾٗاع لانى٫  اصة حجم الخض٣ٞاث الى٣ضًت ؾتٞر ٦ما ججضع إلاقاعة أن ٍػ
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ُت بسهىم الخىالاث وخغ٦ت الغأؾمالُت، ومً أهم املئ  با ي٠ٗ الغ٢ابت املهٞغ قغاث ٖلى خضور أػمت مالُت ٢ٍغ

 لامىا٫ التي ٢ضمذ لٗغى املًاعبت في لاؾىا١ املالُت ولِؿذ لإلؾدثماع في لانى٫ الخ٣ُ٣ُت. 

 

 طُاطاث طعس الصسف: -

ٞؤؾٗاع الهٝغ املغهت ًم٨ً أن جلٗب أؾٗاع الهٝغ املغهت أو امل٣ُضة صوعا أؾاؾُا في أػمت الىٓام املهغفي،      

ض مً خضة املًاعبت بؿبب أن ًخٛحر ؾٗغ الهٝغ ًئصي الى اخضار ج٣لباث ٦بحرة في مٗض٫ همى الىاجج ال٣ىمي،  جٍؼ

ض  ض مً هكاقت الىٓام املهغفي في مىاج ت الهضماث الخاعجُت، خُه ًٍؼ أما هٓام ؾٗغ الهٝغ امل٣ُض ٞبهه ًٍؼ

ا ٘ مً أؾٗاع مً وؿبت العجؼ في محزان املضٖٞى ٞغ ث الظي ًئصي بضوعه الى جسٌُٟ حجم املٗغوى الى٣ضي ٍو

 1الٟاتضة املخلُت، مما ٣ًىص في النهاًت الى جسٌُٟ حجم إلاتخمان املهغفي. 

  ؤلاصالخاث ؤلاكخصادًت والخدسز اإلاالي: -

ا ٚحر اٖخُاصًت ٖلى ا       لىٓام املهغفي وج٩ىن ان إلا٢خهاصًت الٛحر املىاؾبت واملبالٜ ٞيها أخُاها حك٩ل يَٛى

غ أؾٗاع الهٝغ مثال ٠ًًٗ مً ام٩اهُت الىٓام املهغفي في جىُٓم لألؾٗاع ٢هحرة لاجل،  ؾببا لألػمت، ٞخدٍغ

ض مً الُلب ٖلى إلاتخمان املىجه هدى بٌٗ ال٣ُاٖاث  ٦ما أن زٌٟ ال٣ُىص ٖلى إلا٢غاى املهغفي ًٍؼ

ان مً هخاتج هظه إلانالخاث جضهىع إلاخخُاَي الى٣ضي إلا٢خهاصًت في بضاًت الدؿُٗىاث مً ال٣غن املاض ي، و٧

زال٫ الثماهِىاث مً  %10م٣اعهت ب  1994مً اجمالي الىاجج املخلي ٖام  %40واعجٟإ مٗض٫ إلاتخمان لُهل الى 

 هٟـ ال٣غن.

 طُاطت ؤلاكساض: -

 ٖضًضة منها: ٢ض جخىؾ٘ بٌٗ املهاٝع في ؾُاؾاث إلا٢غاى في مغخلت إلاػصهاع إلا٢خهاصي هدُجت لؾباب  

بت في الخهى٫ ٖلى خهت أ٦بر مً الؿى١ بؿبب صٞ٘ للمىاٞؿت والغبذ؛ -  الٚغ

الخضزل الخ٩ىمي املتزاًض ويىابِ ٚحر املخ٨مت ٖلى إلا٢غاى، خُه حكحر الى٢اث٘ املخٗل٣ت بالػمت إلا٢خهاصًت في  -

غيذ ٖلى صو٫ جىىب قغ١ آؾُا الى أن الخ٩ىماث جضزلذ بضعجت أ٦بر مً الالػم في ٢غاعاث إلا  تخمان املهغفي ٞو

م مً ٖضم وجىص جضوي ا٢خهاصًت ل ظه املكغوٖاث،  ت ٖلى الٚغ ٣ت اجباٍع ل بٌٗ املكغوٖاث بٍُغ املهاٝع جمٍى

٦ما أن الًىابِ ٚحر املخ٨مت ٖلى إلا٢غاى بؿبب مٓاهغ املؿاهماث الؿِئت في إلاصاعة لٗبذ صوعا ٦بحرا في 

 جىؾُ٘ إلا٢غاى املهغفي.

 العىامل ؤلاكخصادًت الجصئُت:  - 2

ت مً املهاٝع صوعا هاما في وكىا لاػماث      جلٗب الٗىامل إلا٢خهاصًت الجؼتُت الخانت ب٩ل مهٝغ أو مجمٖى

م٨ً خهغ هظه الٗىامل ُٞما ًلي:  ُت، ٍو  املهٞغ

  لاػماث اعجٟإ وؿبت ال٣غوى، خ٣ى١ املل٨ُت مما ًً٘ أٖباا مغه٣ت ٖلى الىٓام املهغفي زهىنا في و٢ذ

 2إلا٢خهاصًت؛ 

                                                             
مجلس التعاون الخلٌجً، مجلة  عبد هللا الفوٌز، األزمة المالٌة المصرفٌة فً دول جنوب شرق آسٌا وإنعكاساتها اإللتصادٌة على دجول   1

 .82، ص: :;;8، دٌسمبر 00الدراسات المالٌة والمصرفٌة، العدد 
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  وجىص أو جىامي الٗال٢ت بحن املهاٝع والكغ٧اث بدُه مً الهٗب أن ًخٗٝغ املهٝغ ٖلى وكاٍ ٖمالته ٧ي

م الجضاعة إلاتخماهُت ل م صون الىنى٫ بهظه الٗال٢ت الى صعجت جئزغ ٖلى ؾالمت ال٣غاعاث إلاتخماهُت،  ٌؿخُُ٘ ج٣ٍى

ت صزلذ في ٖال٢اث وز٣ُت أ٦ثر مما ًيبغي م٘ الكغ٧اث مما و٢ض أقاعث ال٨ثحر مً الضعاؾاث أن املها ٝع آلاؾٍُى

ت  هخج ًٖ إلاٞغاٍ في مىذ إلاتخمان ل٣ُاٖاث ا٢خهاصًت ال جخمخ٘ بالجضاعة إلاتخماهُت جدذ جؤزحر املماعؾاث إلاصاٍع

 الغصًئت، والٟؿاص وه٣و املٗلىماث.

اث املالُت الضولُت في جدضًض اججاهاث ؾُاؾت أما الخُغ املٗىىي: ِٞكمل إلاٞغاٍ جضزل الضولت أو املئؾؿ

٤ إلالتزام بخىجُه ال٣غوى هدى ٢ُاٖاث ٢ض ٩ًىن ٞيها الٗاتض ٖلى املضي  إلا٢غاى للىٓام املهغفي ًٖ ٍَغ

ال٣هحر مغجٟٗا جضا، في خحن أن جى٢ٗاث الدؿضًض ٖلى املضي البُٗض ٚحر مئ٦ضة الى أن ًخم جدمل املخاَغ املترجبت 

 الٛحر ) الضولت واملئؾؿاث الضولُت (.ٖلى طل٪ مً ٢بل 

 باإلياٞت الى بٌٗ املخاَغ لازغي الىاجمت ًٖ مغخلى إلاٞالؽ املهغفي منها:       

 ل ) ٖضم : مساَغ الؿُىلت ٖضم م٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ مؿخد٣اتها باليؿبت للبى٪ وهى زُغ اللجىا الى اٖاصة الخمٍى

 الىاججت ًٖ اؾخد٣ا٢ ا ....... (؛٢ضعة البى٪ ٖلى ؾضاص إلالتزاماث املالُت 

 اا ببلتزاماجه التي ًخًمنها ال٣ٗض، مما : مساَغ إلاتخمان جخمثل في املكاع٦ت الىاقئت حٗثر الُٝغ امل٣ابل في الٞى

ًخىلض ٖنها زؿاعة ٧لُت وجؼتُت، لي مبلٜ الى الُٝغ امل٣ابل واملخاَغ إلاتخماهُت أهمُت ٢هىي مً أهمُت 

 الخؿاتغ املخخملت؛

  واهما ان ، ال٨ثحر مً مؿبباث لاػمت لم جىجم ًٖ جاهب الخهىم أو إلالتزاماث الىاعصة في محزاهُت املهاٝع

، أو جغاج٘ أؾٗاع لاؾ م  جااث مً جاهب لانى٫، خُه أي اعجٟإ ههِب ال٣غوى الغصًئت في مدٟٓت املهاٝع

ت ببزٟا١ الىٓام املهغفي؛  وال٣ٗاعاث ٢ض ج٩ىن ل ا نلت ٢ٍى

  ش إلاؾخد٣ا١ ل جىاٍع ش إلاؾخد٣ا١، خُه أن املك٩لت التي جىاجه مضًغي املهاٝع هي ٦ُُٟت جدٍى ٖضم جىا٤ٞ جىاٍع

لت لاجل؛  ل ٖملُاث اتخماهُت ٍَى  1للىصاث٘ ٢هحرة لاجل لخمٍى

 

 اإلاطلب الثالث: هخائج ألاشمت اإلاصسفُت وطُاطت ججىبها

 هخائج ألاشمت اإلاصسفُت:  (1

م٨ً خهغ هخاتج ا ُٞما ًلي: جترب ٖلى لاػماث املهغ   ُٞت ؾلؿلت مً لاػماث ٍو

 يُإ مضزغاث املىصٖحن وزغواتهم؛ 

 ً؛ ً واملؿدثمٍغ  ي٠ٗ الث٣ت في الىٓام املهغفي ببٖخباعه وؾُِ بحن املضزٍغ

  ًل ا ٖلى املهاٝع املخٗثرة، ٦ما أن ال٨ثحر مً الكغ٧اث الٗاملت ل جى٠٢ ال٨ثحر مً املكغوٖاث التي ٌٗخمض في جمٍى

٘ مٗض٫ اٞالؽ الكغ٧اث مما ًئصي الى جج ٞغ ض الدؿ ُالث إلاتخماهُت املُلىبت للخهى٫ ٖلى مخُلباتها الدكُٛلُت ٍو

 اعجٟإ مٗض٫ البُالت؛
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  ني، واطا ٧اهذ لضحهم اؾدثماعاث مباقغة أو ٚحر مباقغة في مداٞٔ لاوعا١ ً في إلا٢خهاص الَى ٖضم ز٣ت املؿدثمٍغ

ىن لسخب هظ ه إلاؾدثماعاث الى زاعج محزاهُت الضولت، مما ٌك٩ل يُٛا ٖلى أعنضة املالُت ٞبجهم ؾِؿاٖع

ىُت؛  1الٗمالث لاجىبُت، وبالخالي ًئصي الى جضهىع أو اجهُاع ٢ُمت الٗملت الَى

 

 طُاطاث ججىب ألاشماث اإلاصسفُت:  (2

ُت ُٞما ًلي:   حكمل أهم الؿُاؾاث امل٣ترخت للخ٣لُل مً لاػماث املهٞغ

إلاخخُاَاث املالُت ملىاج ت مثل جل٪ الخ٣لباث واؾخسضام ؾُاؾت مالُت وه٣ضًت مخؤهُت  إلاخخٟاّ بجؼا أ٦بر مً -

 وأ٦ثر التزاما بؤهضاٞ ا؛

ت وجضُٖم الىٓام املخاؾبي وال٣اهىوي وػٍاصة الكٟاُٞت وإلاٞهاح ًٖ وؿبت الضًىن املٗضومت مً ٖملت  - ج٣ٍى

 لانى٫ وال٣ُإ املهغفي؛

ُٟخه اُٖاا اؾخ٣اللُت أ٦بر للبىى٥ املغ  - ت، بمٗنى مى٘ الخضزل الخ٩ىمي ٖىض ٢ُام املهٝغ املغ٦ؼي بؤصاا ْو ٦ٍؼ

لاؾاؾُت، وهي جىُٟظ الؿُاؾت الى٣ضًت بها بدُه ج٣ىم جل٪ لازحرة ٖلى أؾاؽ ا٢خهاصي وال جخضزل أٚغاى 

 الؿُاؾت املالُت ٞيها؛

٤ ٞخذ مجا٫ للمهاٝع الجضًضة ؾىا - اصة الخىاٞـ في الؿى١ املالي وطل٪ ًٖ ٍَغ اا املخلُت أو لاجىبُت والخض ٍػ

 مً اهدكاع إلاخخ٩اع ٞيها؛

٘ الخض لا٢ص ى لغأؽ املا٫ املضٕٞى واملهغح به ختى حؿخُُ٘ املهاٝع جلبُت التزاماتها الخايغة واملؿخ٣بلُت في  - ٞع

ت ٞات٣ت؛  ٖالم جدؿم ُٞه ٖملُاث اهخ٣ا٫ عإوؽ لامىا٫ بؿٖغ

ت مً مىٓىع الؿالمت ولامً مً  الغ٢ابت الى٢اتُت واؾخسضام َغ١ أًٞل للمغا٢بت - وجدب٘ أٖما٫ املهاٝع الخجاٍع

ُت ٢بل خضوثها، وبالخالي الخض مً آزاعها  ُت وػٍاصة امل٣ضعة ٖلى الخيبئ بال٩ىاعر ولاػماث املهٞغ لانى٫ املهٞغ

 2؛الؿلبُت ٖلى الج اػ املهغفي ختى حؿخُُ٘ الؿلُاث الى٣ضًت الى٢اًت منها ومى٘ اهخ٣ال ا الى بىى٥ أزغي 

الٗمل ٖلى ج٣لُل إلايُغاباث واملخاَغ التي ًخٗغى ل ا الج اػ املهغفي زهىنا جل٪ التي ج٩ىن جدذ الخد٨م  -

٘ وقغاا جؤمحن يض جل٪ املخاَغ وإلاخخٟاّ بجؼا أ٦بر  ٤ اؾخسضام أؾلىب الخىَى الضازلي للضولت وطل٪ ًٖ ٍَغ

ؾاث ٖالُت وه٣ضًت مخؤهُت وأ٦ثر التزاما مً إلاخخُاَاث املالُت ملىاج ت مثل جل٪ الخ٣لباث واؾخسضام ؾُا

 بؤهضاٞ ا؛

ؼ٫ آزاع ؾُاؾت ؾٗغ الهٝغ املٗمى٫ بها مً الخؤزحر الؿلبي ٖلى أٖما٫ املهٝغ أو المهضًض ببخضار أػمت في  - مى٘ ٖو

 ال٣ُإ املهغفي؛

ٗؼػ وكاَاث املهاٝع بدُه ًخدمل - ٧ل َٝغ  جدؿحن هٓام الخىاٞؼ ملال٥ املهاٝع واصاعتها الٗلُا بما ًسضم َو

؛  هخاتج ٢غلغاجه ٖلى ؾالمت أنى٫ وأٖما٫ املهٝغ

                                                             
1
ُت للغ    ُت، ٧لُت الٗلىم إلا٢خهاصًت والدؿُحر، ٢ؿم الٗلىم إلا٢خهاصًت،  بً ٖىصة لبنى، الخى٦مت في املئؾؿاث املالُت املهٞغ ٢ابت مً لاػماث املهٞغ

 .37، م: 2014/2015عؾالت ماؾتر، جسهو مالُت، جامٗت دمحم زًُغ، بؿ٨غة، 
ُت، مغج٘ ؾب٤ ط٦غه، م   2  .38:  بً ٖىصة لبنى، الجى٦مت في املئؾؿاث املالُت املهٞغ
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 خالصت الفصل:

ُت التي أصث الى ٖىملت اليكاٍ املهغفي        مً زال٫ هظا الٟهل جىاولىا أزغ الٗىملت املالُت ٖلى املىٓىمت املهٞغ

اصة حٗامالث ومباصالث البى٪، اطن هظه الخدضًا ث أنبدذ بمثابت بُٛت ا٦دؿاب محزة جىاٞؿُت ختى جخم٨ً مً ٍػ

ٗمل ٖلى مىا٦بمها، مما ٞغى ٖلُه جبني ال٨ثحر مً البضاتل وإلاؾتراججُاث مً زال٫ اهمهاج  جدضًاث ًىاج  ا، َو

نىع ٖمل جضًضة للٗمل املهغفي جم٨نها مً حُٗٓم إلاؾخٟاصة مً اًجابُاث الخدضًاث الغاهىت، وبامل٣ابل الٗمل 

ُت التي ؾببذ آزاع  ٖلى الخ٣لُل مً خضة الؿلبُاث وامل ام التي ًٟغػها الخُىع املهغفي في م٣ضممها لاػماث املهٞغ

بالٛت ٖلى الىٓام املهغفي الضولي، وزانت م٘ اػصًاص قضة املىاٞؿت املخلُت والٗاملُت ولٗل مً أهم هظه الخُاعاث 

 إلاؾتراججُت هي:

 اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت مً زال٫ جد٤ُ٣ ا٢خ  هاصًاث الدجم.إلاهضماج واملؼج بحن املهاٝع لٍؼ

 .ت واملخُىعة ملىاج ت املىاٞؿت الٗاملُت  اهدكاع البىى٥ الكاملت طاث الخضماث املخىٖى

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 الفصل الثالث:

فُت والخىمُت الفالخت بىً الخعامل آلُاث  الٍس

 اإلاالُت العىإلات ظل في
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 جمهُد:

ٗا في مسخل٠ مىا٤َ الٗالم الخانت في ْل جؼاًض وجىامي لاوكُت       ٌك ض ال٣ُإ املهغفي جُىعا ؾَغ

الث مً َٝغ البىى٥ مما ًجٗل أهمُمها جؼصاص في جىمُت  ا٢خهاصًاث الضو٫. إلا٢خهاصًت التي جدخاج ا الى جمٍى

ت الى ٖهغ املٗلىماث أوجب ٖليها يغوعة الخ٠ُ٨ م٘ حٛحراث وجُىعاث املخُِ      ٞاهخ٣ا٫ املهاٝع الجؼاتٍغ

الجضًض، وهظا بالؿعي إلبخ٩اع مىخجاث وزضماث جضًضة جدىاؾب م٘ جُلٗاث ػباتنها الظًً أنبدىا ًُمدىن 

، و٢ض ٧ان بى٪ الٟالخت والخىمُت  غ زضماجه ومىا٦بت الجضًض في لخضماث أعقى وأؾٕغ ُٟت مً الؿاب٣حن لخٍُى الٍغ

ُت والٗىملت املالُت.  مجا٫ الخ٨ىىلىجُا املهٞغ
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فُت : ملحت شاملت خىٌ بىً الفالخت والخىمُت الٍس  اإلابدث ألاٌو

ُٟت مً أهم البىى٥ الٗمىمُت في الجؼاتغ، والتي هداو٫ الى      نى٫ الى زضماث ٌٗض بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت في ٖملت إلاهخمام ب٩ل الخُىعاث الخ٨ىىلىجُا الجضًضة  مخُىعة مً زال٫ اهضماج الٗضًض مً الىؾاتل واملٗٞغ

ُت.  مجا٫ الخضماث املهٞغ

فُت : جلدًم بىً الفالخت والخىمُت الٍس  اإلاطلب ألاٌو

فُت  - 1  وشأة بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ُٟت       ىُت وهى جؼا مً الىٓام املهغفي، أوص ئ " BADR"  ٌٗخبر بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ ُت َو ، مئؾؿت مهٞغ

في بضاًت وكاَه لخ٨ٟل بالخاجُاث الخانت بال٣ُإ الٟالحي لهالح أٖما٫ الخىمُت وجج حز الىخضاث 

ٟي.  واملئؾؿاث طاث اليكاٍ الٍغ

، أوص ئ بى٪ الٟالخت 1982ماعؽ  13املىا٤ٞ ٫  1402جماصي لاولى  17املئعر في  106 -82ٞبمىجب مغؾىم ع٢م  -

ني الجؼاتغي " ُٟت، وطل٪ في اَاع اٖاصة ه٩ُلت التي جبىمها الضولت بٗض اٖاصة ه٩ُلت البى٪ الَى " BNAوالخىمُت الٍغ

 و٧الت مخىاػ٫ ٖنها مً َٝغ البى٪ املغ٦ؼي الجؼاتغي. 140بدُه جًمً  هظا املغؾىم 

ُٟت في اَاع إلانالخاث إلا٢خهاصًت بٗض ٖام جدى٫ بى٪ الٟال  - الى قغ٦ت مؿاهمت طاث عأؽ  1988خت والخىمُت الٍغ

صج للؿ م الىاخض، ول٨ً بٗض نضوع  1000000ؾ م ب٣ؿمت  2200ملُاع صًىاع جؼاتغي م٣ؿم الى  22ما٫ ٢ضعه 

ل  ٢14اهىن الى٣ض وال٣غى في  زالله الخسهو، أنبذ الظي مىذ اؾخ٣اللي أ٦بر للبىى٥ وألغي مً  1990أٍٞغ

ُٟت ٦ٛحره مً البىى٥ ًباقغ م امه ٦بى٪ ججاعي واملخمثلت في مىذ ال٣غوى، وحكُ٘  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 1ملُاع صًىاع جؼاتغي. 54ٖملُت إلاصزاع هبٖى ا، أما خالُا ٣ُٞضع عأؽ ماله بدىالي 

فُت  - 2  مساخل بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ُٟت الى: ًم٨ً ج٣ؿُم مغاخل بى٪  الٟالخت والخىمُت الٍغ

 : 1990 - 1982اإلاسخلت ألاولى من 

ني الجؼاتغي، خُه اهُل٤ بغأؽ ما٫        اصة ه٩ُلت البى٪ الَى ُٟت جبٗا إٖل جم جؤؾِـ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ني )٢1ضع ب   (.BNAملُاع صًىاع جؼاتغي و٧الت مخىاػ٫ ٖليها مً َٝغ البى٪ الَى

ٟي ًٟخذ الٗضًض مً الى٧االث في وزال٫ الؿىىاث     لاولى مً وكؤجه ؾعى البى٪ الى ٞغى وجىصه يمً املجا٫ الٍغ

ت  ُٟت وهظا َب٣ا ملبضأ جسهو البىى٥ خُه ٧ان ٧ل بى٪ ٖمىمي ًسخو ببخضي ال٣ُاٖاث الخٍُى املىا٤َ الٍغ

 الٗامت.

                                                             
 . 8:02، العدد 3088/;38/0فٌظ صوالٌلً، الصادرة بتارٌخ جرٌدة الخٌر الجزائرٌة، ح  1



 بمظخغاهم SGS واكع جىمُت الىفاءاث واإلاهازاث في جدظين الجىدة بشسهت الحساطت واإلاساكبت   الفصل الثالث:

 

34 
 

ُٟت بٗض ٖا الى قغ٦ت مؿاهمت طاث  1988م وفي اَاع إلانالخاث إلا٢خهاصًت جدى٫ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 للؿ م الىاخض. 1.000.000ؾ م ب٣ُمت  2200صج، م٣ؿما الى  2.200.000.000عأؾما٫ ٢ضعه 

 : 1999 – 1991اإلاسخلت الثاهُت من 

بٗض نضوع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى والظي مىذ اؾخ٣اللُت أ٦بر للبىى٥ ألغى هٓام الخسهو للبىى٥ وأنبذ        

ُٟت ٦ٛحره مً البىى٥ ًباقغ م امه املخخلٟت واملخمثلت في مىذ ال٣غوى، حصجُ٘ ٖملُت  بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

يها بالٟاتضة وبضون ٞاتضة، ٦ما وؾ٘ أٞا٢ه الى  مجاالث أزغي مً اليكاٍ إلا٢خهاصي زانت ٢ُإ إلاصزاع بىٖى

ُٟت بؤهه  لُه ًم٨ىىا حٍٗغ٠ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ املئؾؿاث إلا٢خهاصًت الهٛحرة، املخىؾُت، واملهٛغة، ٖو

مثل أًٓا بى٪ الخىمُت ببٖخباعه ٌؿخُُ٘ ال٣ُام  ت أو لجل، ٍو بى٪ ججاعي ًم٨ىه جم٘ الىصاث٘ ؾىااا ٧اهذ جاٍع

ً عأؽ املا٫ زابذ.بمىذ ال٣غوى  لت لاجل، وهضٞ ا ج٩ٍى  ؾىاا ٧اهذ مخىؾُت أو ٍَى

 : 2002 – 2000اإلاسخلت الثالثت 

جمحزث هظه املغخلت بىجىب جضزل ٞٗلي للبىى٥ الٗمىمُت لبٗه هٟـ جضًض في مجا٫ حصجُ٘ الاؾدثماعاث     

ل  الا٢خهاص يمً الخىج اث وجٗل وكاَاتها ومؿخىي مغصوصها ٌؿاًغ ٢ىاٖض ا٢خهاص الؿى١، وفي اَاع جمٍى

٘ الى خض  ٟت عي حُٛحر ؾُاؾخه الا٢غايُت، خُه ٞع الا٢خهاصًت الجضًضة للجؼاتغ ٖمل بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ٦بحر خم ال٣غوى لٟاتضة املئؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت واملهٛغة في جمُ٘ املُاصًً.

 : 2005 -2004اإلاسخلت السابعت من 

ت هُٟظ الٗملُاث مح 2004ل٣ض ٧اهذ ؾىت       زة باليؿبت للبى٪ الظي ٖٝغ اصزا٫ ٢ىُت جضًضة حٗمل ٖلى ؾٖغ

ُت جخمثل في ٖملُت ه٣ل الكُ٪ ٖبر الهىجُت، ٞبٗضما ٧ان ٌؿخٛغ١ الى٢ذ لخدهُل ق٩ُاث البى٪ ملضة  املهٞغ

مؿبى١ في ًىم، انبذ ببم٩ان الؼباتً جدهُل ق٩ُاث بى٪ بضع في و٢ذ وجحز، وهظا ٌٗخبر اهجاػ ٚحر  15جهل الى 

ذ او٫ ججغبت هاجخت لٗملُت سخب جخم مً  2005مجا٫ الٗمل املهغفي  في الجؼاتغي ، وفي ق غ ؾبخمبر ؾىت  ٖٞغ

المي ٣ٞحر ٦ما اؾخمغث الٗملُت َىا٫ الك غ  زال٫ الكبا٥ آلالي لألوعا١ الى٣ضًت وؾِ خًىع الجماهحري والٖا

ً.مً اجل حٗمُم اؾخٗمال ا في مسخل٠ الى٧ 2006الاو٫ لؿىت    االث ٖبر الَى

 :2014الى  2011اإلاسخلت الخامظت من 

لب       إل مباقغة ٖلى خؿاباتهم َو قغوٕ البى٪ في اٖخماص اهٓمت البى٪ الال٨ترووي التي حؿمذ للؼباتً بااَل

ل اجىع الٗما٫ صون الخى٣ل مً م٣غاث  صٞاجغ الك٩ُاث في قب٨ت الاهترهذ والؿماح اًًا للمئؾؿاث لخدٍى

ُت ٖمل م، اياٞت ل ًٖ بٗض ومسخل٠ الٗامالث املالُت واملهٞغ اًًا ٢ام بى٪ الٟالخت والخىمُت  1الى الخدٍى

حر البُا٢اث، اط ٌٗخبر البى٪ الاو٫ مً خُه بُا٢ت السخب  غ وؾاتل الضٞ٘ الال٨ترووي وجٞى ُٟت وجٍُى الٍغ

 املخضاولت.

                                                             
تخصص طاهري سلٌمة، فعالٌة التدلٌك الداخلً فً البنون، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر ، لسم العلوم المالٌة والمحاسبة   1

 .79، ص 3088/3088تر اكادٌمً ،جامعة مستغانم، التدلٌك المحاسبً ومرالبة التسٌٌر، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نٌل شهادة ماس
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فُت لىوا  لت طُدي لخظساإلاطلب الثاوي: الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍس

٣ت  -1 ُٟت لى٧الت ؾُضي لخًغ ٚحر مؿخ٣غ ٧لُا ٞ ى ًخٛحر بٍُغ ان ال ٩ُل الخىُٓمي لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ُٟت ًىانل ؾُاؾت جضُٖم مجمٕى هُا٧له  جدىاؾب وصًىام٨ُت الؿى١ ومخُلباجه، ٞبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 وجدؿحن أصائها، ٦ما هى مىضح في الك٩ل الخالي:لخد٤ُ٣ أهضاٝ زانت في مجا٫ نُاهت آلاالث والبرامج 
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فُتIII – 1الشيل زكم )   (: الهُيل الخىظُمي لبىً الفالخت والخىمُت الٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُٟت " مً وزات٤ الى٧الت بىاإلاصدز:   "BADR٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

 

 

ت الٗامت بالجؼاتغ  املضًٍغ

" 027املجم٘ الج ىي لإلؾخٛال٫ بمؿخٛاهم "   

"867الى٧الت املخلُت لإلؾخٛال٫ ؾُضي لخًغ "   

 امل٩اجب الخلُٟت

 مضًغ الى٧الت

 ج ت سخب واصإ لامىا٫

 ال٣ؿم املخ٩ل٠ بالؼباتً 

 ال٣غوى

 عتِـ املهلخت

 ٢ؿم الاؾخ٣با٫ والخىجُه

 املكٝغ

 م٩اجب الىاج ت

 املكٝغ

ىت الغتِؿُت  الخٍؼ

 ) نىضو١ الغتِس ي(

ٗت  ٢ؿم الخضمت الؿَغ

 ٢ؿم الضٞ٘ وال٣بٌ

 مهلخت ال٣غوى

(ى)إلاتخمان وال٣غو   

ُٟت  ْو

الث  الخدٍى

ًاث  والخٍٗى

٢ؿم املٗامالث 

الخاعجُت

 املخاؾبت

اث وجدهُل الضًىن  )٢ؿم مهلخت املىاٖػ

 ال٣اهىن والضٖىاث(

املهلخت 

ت  إلاصاٍع

 مؿاٖض املضًغ
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 شسح الهُيل الخىظُمي للىوالت:  -2

 1مً زال٫ ال ٩ُل الخىُٓمي الؿاب٤ وؿخسلو: 

ُٟت ٖلى مؿخىي بلضًت ؾُضي لخًغ، خُه ًخدمل اإلادًس:  ٌٗخبر املمثل الغتِس ي لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

لىزات٤، ومً م امه أًًا مغا٢بت صمُ٘ املهالح الخابٗت مؿئولُت ابغام وجى٢ُ٘ ٧ل ال٣ٗىص وإلاجٟا٢ُاث ومسخل٠ ا

ما٫ والبرامج املخٗل٣ت بالى٧الت، والىخُض في اجساط ال٣غاعاث صازل  غا ٖلى اهجاػ لٖا للى٧الت، و٦ظل٪ ٣ًضم ج٣ٍغ

 البى٪.

 :)ت ) ألاماهت العامت ا مً م ام ا حؿ ُل أٖما٫ املضًغ الظي بضوعه ًخدمل في قئون ؾحره ئدازة الظىسجاٍز

وجىُٓم ا، ٦ما حؿخ٣بل الٗمالا الظًً ٢ضمىا َلباث الخهى٫ ٖلى الٗغوى وإلاجها٫ بالٗمالا ٖىض الخاجت 

اث الى٧الت. ض وامل٩املاث ال اجُٟت أي جلٗب صوع الىؾُِ بحن املضًغ ومسخل٠ مضًٍغ  واؾخ٣با٫ البًر

 :جى٣ؿم الى:  ؤلادازة 

 ٢ُب الٗمالا " ًى٣ؿم الى:مياجب الىاحهت:  " -1

  :سالٟه ٖىض ُٚابه؛اإلاشسف  ٣ًىم بمؿاٖضة املضًغ في أصاا م امه ٍو

  :ت ل ا ٦ٟااة م ىُت ومؼوصًً بمٗلىماث مصلحت ؤلاطخلباٌ والخىحُه البض أن جٓم هظه املهلخت ٖىانغ بكٍغ

٧اُٞت جئهل م لإلجابت والخىجُه ٖلى أهىإ مً إلاؾخٟؿاعاث أو أي َلب مؿاٖضة ج٩ىن في الىاج ت وهي ح٨ٗـ 

 ىعة الخ٣ُ٣ُت للم٨خبت؛اله

  :كظم ميلف بالصبائن واللسوض 

 ج٨ٟل بالؼباتً ) أشخام َبُُٗحن(: هىا ًخم الخ٨ٟل بالٞغاص بضاا مً ج٨ٟل بٟخذ خؿاباث الى ٖملُاث ال٣غى؛ -

ج٨ٟل بالؼباتً ) مئؾؿاث(: ًخم الخ٨ٟل بمهالح وخاجاث املئؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت ومئؾؿاث طاث  -

 ؾؿت طاث شخو واخض؛مؿئولُت مدضوصة، مئ 

 اؾخ٣با٫ الؼباتً: خُه ًخم اؾخ٣با٫ الؼبىن وجىجيهه واعقاصه؛ -

 " ٢ُب املٗامالث " جى٣ؿم الى: حهت السحب وؤلاًداع:  -2

  :٣ًىم بمؿاٖضة املضًغ؛زئِع اإلاصلحت 

  :ٌٗض الهىضو١ الغتِس ي ٕٞغ مً ٞغوٕ لاؾاؾُت لظا جخم به ٧ل الٗملُاث الضٞ٘، وهي تهخمالصىدوق السئِس ي 

ىت؛ لى هظا ٞهي م٩لٟت بؤماهت الخٍؼ  ببؾخ٣با٫ اًضاٖاث الؼباتً ؾىااا بالضٞ٘ أو بالسخب، أو الدؿلُم، ٖو

  :" عت " بىً الىاكف ؿمى أًًا الكبا٥ ٣ًىم ب٣بٌ وصٞ٘ املبالٜ الى٣ضًت ل٩اٞت أهىإ كظم الخدمت الظَس َو

 الٗمالا ل ا زالر مؿئولُاث وهي: 

 ٣ضًت؛الخٗامل لاجىماج٩ُي لألوعا١ الى -

حر؛ -  مغا٢بت خؿاباث وصٞاجحر الخٞى

حر؛ -  الُباٖت م ممها اؾخسغاج وسخ مً صٞاجحر الخٞى

                                                             
ُٟت.   1  مً مٗلىماث اٖىان  و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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  :هظه لا٢ؿام تهخم بٗملُاث السخب، خُه ٌؿخُُ٘ الؼبىن سخب أمىاله في أي و٢ذ كظم الدفع واللبع

ملُاث الضٞ٘ و٢ُام بدسجُل الٗملُاث الخؿابُت التي ٣ًىم حها الؼبىن؛  ٖو

 جىلظم ئلى:  اإلاياجب الخلفُت : -3

 اإلاشسف 

  :ات٠ الخالُت: مصلحت اللسوض  هي م٨ملت لٗمل الىاج ت الخاعجُت ج٣ىم بالْى

 الؿ غ ٖلى جُب٤ُ الخىُٓم والٗمل به في مجا٫ ال٣غوى؛ -

 اٖضاص ملٟاث ال٣غوى وحؿُحر ال٣غوى املخخلٟت ومٗالجت هظه امللٟاث؛ -

 اؾخ٣با٫ الؼباتً امل خمحن بال٣غوى، -

 للكغوٍ الالػمت ملىذ ال٣غوى؛اُٖاا نىعة ص٣ُ٢ت  -

 حشمل ما ًلي: 

  أؾالُب الضٞ٘ مً خُه: 

  :ل أمىا٫ الؼبىن مً بى٪ بضع الى بى٪ آزغ لىٟؿه أو لصخو آزغ.كظم الخدىٍالث والخعىٍظاث  ًخمثل في جدٍى

 :)٣ًىم هظا ال٣ؿم بمؿاٖضة الى٧الت مً الىاخُت  الىظُفت اللاهىهُت ) مصلحت اإلاىاشعاث وجدصُل الدًىن

لباث جدهُل الخ٣ى١، ٦ما حُٗحن املخامُحن  ال٣اهىهُت، و٦ظا مخابٗت الخاالث املخىإػ ٞيها وصعاؾت الك٩اوي َو

 الظًً ٣ًىمىن بخمثُل البى٪ أمام املخا٦م، ومخابٗت جىُٟظ الخ٨م بٗض انضاعه.

 :حن ولاجاهب في ٖملُاث حٗخبر هظه املهلخ وظُفت الخجازة الخازحُت ت بمثابت الىؾُِ بحن املخٗاملحن الجؼاتٍغ

حن ) إلا٢امت(  ملُاث الخَى الث الى الخاعج، ٖو البُ٘ والكغاا ) الخهضًغ وإلاؾتراص (، وج٣ىم هظه املهلخت بالخدٍى

خماصاث املؿدىضًت للٗملُاث بالخجاعة الخاعجُت وهي ٖلى اجها٫ صاتم م٘ املغاؾ خذ إلٖا لحن بالخاعج ) املهغفي، ٞو

 بدُه ال جىجض في و٧الت ٖملُاث الخجاعة الخاعجُت(.

 :ت وجخمثل في:  وظُفت ؤلادازة واملحاطبت  جخجلى م ام إلاصاعة واملخاؾبت في إلاهخمام بجمُ٘ املهالح إلاصاٍع

س الُىمُت: - ؿاب٣ت مغا٢بت ٖملُاث ال٣غى وخؿاب الهىضو١ في جهاًت الُىم واؾخسغاج الٗملُاث ال ئعداد الخلاٍز

 ومضي جُاب٣ ا.

 .مغا٢بت مسخل٠ الخؿاباث -

ت: في جهاًت ٧ل ق غ ٣ًىم الٗىن امل٩ل٠ ببٖضاص إلاخهاتُاث التي جدضر زال٫ الك غ،  - غ الك ٍغ اٖضاص الخ٣اٍع

ت املخىاجضة بمؿخٛاهم والثاهُت  بٗضها ًىجؼ ج٣ُُم ا خى٫ الىيُٗت الٗامت مً زالر وسخ، لاولى جغؾل الى املضًٍغ

ت الٗامت والثالثت جب٣ى في الى٧الت.الى   1املضًٍغ

 مً زال٫ ال ٩ُل الخىُٓمي ًدبحن لىا أن أهضاٝ لاؾاؾُت ل٩ل أ٢ؿام الى٧الت ًىهب في زضمت الؼباتً.

فُت  اإلاطلب الثالث: اهداف ومهام بىً الفالخت والىمُت الٍس

                                                             
ُٟت.   1  مً مٗلىماث اٖىان و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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فُت: (1  اهداف بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ت خُه لجؤ بى٪ الٟالخت والخىمُت مً اجل الخؤ٢لم م٘ املىار       الا٢خهاصي الظي ًخمحز خالُا بالخٛحراث الجظٍع

ت للىنى٫ الى اؾتراجُجُت جخمثل في  ُٟت ٦ٛحره مً البىى٥ الٗمىمُت الازغي الى ال٣ُام بؤٖما٫ ووكاَاث مخىٖى الٍغ

ُت ٦بحرة، جدٓى باخترام وز٣ت املخٗاملحن الا٢خهاصًحن والاٞغاص ٖلى خض ؾىاا بهضٝ جضُٖم  جٗله مئؾؿت مهٞغ

 م٩اهت يمً الىؾِ املهغفي ومً اهم الاهضاٝ املؿُغة مً اصاعة البى٪ ما ًلي:

حر الؿُىلت مً اجل الخهضي لُلباث املىصٖحن؛ -  جٞى

غ الٗمل املهغفي وجىجُه الج ىص لخد٤ُ٣ هخاتج ا٦بر ٞب الخدهُل؛ -  الخهى٫ ٖلى ا٦بر خهت في الؿى١ وجٍُى

ت مً زال٫ ا - ٤ واصعاج مىخجاث جضًضة؛الخىمُت الخجاٍع ت الجضًضة مثل الدؿٍى  هخ٣ا٫ الخ٣ىُاث الاصاٍع

ُت قاملت بُٛت جد٤ُ٣ جل٪ الاهضاٝ ٢ام البى٪ بمهُئت  - ٘ مجاالث جضزل البى٪ ٦مئؾؿت مهٞغ جىؾُ٘ وجىَى

ُت امام البىى٥ الخانت املخلُت والاجىب ُت، قغوٍ الاهخ٣ا٫ التي جخمحز بخدىالث هامت هدُجت اهٟخاح الؿى١ املهٞغ

ت، وجغ٢ُت الاجها٫ صازل  حر قب٩اث جضًضة واج ؼة واهٓمت مٗلىماجُت وجؤهُل املىاعص البكٍغ وطل٪ ٢ام البى٪ بخٞى

 وزاعج البى٪...الخ؛

٘ مً املىاعص وجٗله ًخمخ٘ بمغصوصًت ال٣غوى  - ُت الخضماث والٗال٢اث م٘ الؼباتً، وطل٪ بالٞغ جدؿحن هٖى

ت م٘ اخترام ٢ىاهحن ال  خظع؛الاهخاجُت املخىٖى

ىت ؾىآاا بالضًىاع او بالٗملت الهٗبت،  - ٤ الدؿُحر الهاعم للخٍؼ الب٣اا يمً ا٦بر البىى٥ في البلض، وطل٪ ًٖ ٍَغ

و٦ظل٪ جد٤ُ٣ مغصوصًت ا٦بر بخدؿحن الاهخاج ٖلى مؿخىي ٖملُاث املٗالجت الُىمُت بمىذ البى٪ لهالح ػباتىه 

المُت م  خٗضصة الٛاًاث؛اًٞل زضماث بىاؾُت الخ٨ىىلىجُا والىؾُلت الٖا

 اؾخ٣ُاب ا٦بر ٖضص مً الؼباتً وج٣ضًم ل م اعقى الخضماث؛ -

غ وحٗمُم باؾخٗما٫ اصواث ووؾاتل خضًثت. -  اٖاصة جىُٓم الج اػ الٟالحي بخٍُى

في: (2  مهام بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ُٟت اهىإ مخٗضصة في اليكاٍ الا٢خهاصي، وهظا ما ًجٗل مىه ال بى٪ الاو٫ في جغجِب ان ب٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت، اياٞت الى صٞ٘ مغجباث الٗما٫ املخ٣اٖضًً لضًه، ومىذ آلاجا٫، ومً بحن امل ام هظ٦غ منها:  البىى٥ الخجاٍع

ٟي بمىذ ال٣غوى بمسخل٠ اق٩ال ا؛ -  حصجُ٘ ال٣ُاٖاث الٟالخُت وجغ٢ُت الٗالم الٍغ

لت الاجل؛حصجُ٘ الاؾدثماعاث مً زال٫ مىذ ال٣غوى بمسخل٠ اهىاٖ ا ٢هحرة، املخ - ٍى  ىؾُت َو

ني وججىبه في ٧ل مغة ْاهغة الخضخم؛ -  ٌٗمل البى٪ ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي الَى

مداعبت البُالت مً زال٫ ٖملُت مىذ ال٣غوى مخٗضصة الاق٩ا٫، ٦ما ٌؿاهم البى٪ في ٖملُت الخىمُت املخلُت مً  -

 الاًضإ؛ زال٫ ٢بى٫ لىصاث٘ الؼباتً ٖبر صٞاجغ الاصزاع او ٚحره مً ٖملُاث

 مؿاٖضة املىاًَ والؼبىن في اي ٖملُت ٣ًىم ها؛ -

ت طاث الاهمُت الباعػة؛ - ل اليكاَاث الجاٍع  جمٍى

 ٞخذ خؿاباث ل٩ل الٗمالا الُالبحن لظل٪، -

 ج٣ضًم ال٣غوى لضٖم الكباب؛ -

 ج٣ضًم ال٣غوى الاؾ٩اهُت؛ -

 اؾخالم الىصاث٘ للمكاع٦ت في جمُ٘ الاصزاعاث؛ -
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 ملىخجاث والخضماث التي جلبي اخخُاجاها؛عض ى ٖمالئها مً زال٫ ج٣ضًم ا -

 اٖاصة الىصاث٘ التي ًخل٣اها مً الجم ىع ٖلى ق٩ل ٢غوى. -

  غ الٍغ٠ ٖبر ل ال٣ُإ الٟالحي واوكُخه املخخلٟت في الٍغ٠، وطل٪ ب٣هض جٍُى بى٪ مخسهو: م مخه جمٍى

 اوكُت مسخلٟت.

  او ً جدضًض عأؽ ما٫ زابذ، وهى ٌُٗي امخُاػ للم ً بى٪ الخىمُت: ًمىذ ال٣غوى مخىؾُت آلاجا٫ تهضٝ الى ج٩ٍى

ُٟت بكغوٍ الاؾخٗما٫ ؾٗغ الٟاتضة ا٢ل، ويماهاث اخ٤ مما ًٟٗله م٘ ٚحره.  الٟالخُت والٍغ

  ٘ل ال٣ُإ الٟالحي ًمحز باهه في هٟـ الى٢ذ بى٪ الىصاث٘ ٣ًبل الىصاث بى٪ ٞالحي: هى بى٪ ٞالحي ٣ًىم بخمٍى

ت مً اي شخو مٗىىي او ماصي، وب٣غى الامىا٫ آلجا٫ مسخلٟت، ٦ما ٌٗمل ٖلى حصجُ٘ ال٣ُإ الٟالحي  الخجاٍع

ل املئؾؿاث التي ج٣ىم  ل ال٣ُإ الٟالحي، و٦ظل٪ جمٍى ل ٞ ى م٩ل٠ زهىنا في جمٍى وجغ٢ُخه اما مً ج ت الخمٍى

ني الجؼاتغي ومىه اهضاٝ  1982باليكاٍ الٟالحي بٗض ان ٧ان هظا املجا٫ ٢بل  مدخ٨غ مً َٝغ البى٪ الَى

 مً ال٣اهىن الاؾاس ي والتي جمثل في: 2بى٪ خؿب املاصة ال

 جىمُت ال٣ُإ الٟالحي؛ -

ل خؿب ال٣ىاهحن املٗمى٫ بها. - ُت والٟالخُت الهىاُٖت ويمان هظا الخمٍى  جغ٢ُت اليكاَاث الخٞغ

 (: خظب اهمُت الاهداف III - 2الشيل زكم)

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى وزات٤ الضازلُت للبى٪. اإلاصدز:

 

 

 

 

 

 تحسٌن نوعٌة الخدمات والعاللات مع الزبون

 البماء ضمن اكبر البنون فً البالد 

 تحمٌك مردودٌة اكبر 
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فُت    اإلابدث الثاوي: خدماث ومىخجاث بىً الفالخت والخىمُت الٍس

ُٟت،        حٗخبر و٧الت ؾُضي لخًغ ٕٞغ مً ٞغوٕ املجم٘ الج ىي لالؾخٛال٫ ملؿخٛاهم لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 ًدخل مى٢٘ جض ٞٗا٫ مً اجل جد٤ُ٣ اهضاٝ وجىمُت ال٣ُإ الٟالحي؛ 

: ُٟت اإلاطلب الاٌو  ج٣ضًم و٧الت ؾُضي لخًغ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ف بالىوالت: (1  الخعٍس

ل/17ؾؿذ هظه الى٧الت في جؤ       ت في 1982/اٍٞغ ٤ ع٢م  2، خُه ج٣٘ هظه املضًٍغ  11قإع بً ؾلُمان الٍُغ

لى بٗض  ٧لم مً مغ٦ؼ الىالًت، ججضع الاقاعة الى ان مغ٢ض الى٧الت مً الٛاًاث  50الغابِ بحن مؿخٛاهم وجيـ، ٖو

له الى م٣غ  BADRاملى٣ُت  ًٖ الاؾدثماع، و٧ان ُٞما ؾب٤ م٣غ للبى٪ " الى٧الت الىخُضة ٖلى مؿخىي  "، جم جدٍى

ني الجؼاتغي بضاتغة ؾُضي ٖلي ٖلى بٗض  املخىاجض بها باؾخثىاا و٧الت لبى٪ الخىمُت  ٧BDLلم مً 10البى٪ الَى

الم املجاوعة لىالًت قل٠  10املخلُت" صاتغة ؾُضي لخًغ" وج٣ضم الى٧الت زضماتها لؿ٩ان  بلضًاث منها لىالص بٚى

 ٧لم مً الىالًت؛32مًان ٖلى بٗض الى بً ٖبض املال٪ ع 

ؾىت مً الخضمت في هٟـ  20ٖامل اٚلبهم ل م ججغبت ما ال ٢ل ًٖ  23خُه حٗمل بهظه الى٧الت مدل التربو       

الى٧الت، بًٗ م خانل ٖلى ق اصة ال٨ٟااة امل ىُت، واٚلبهم جابٗىن للتربهاث في ٖضة مضن ٧الجؼاتغ الٗانمت، 

اث والا٢ؿام، الى٧الت جدخىي ٖلى َاب٣حن حكٛل الى٧الت ٖضص هام مً ا لٗاملحن ًخىػٖىن ٖلى مسخل٠ املضًٍغ

، ٢ؿم املخ٩ل٠  ت مً الا٢ؿام هي " مضًغ الى٧الت، ٢ؿم الاؾخ٣با٫، املكٝغ الُاب٤ الؿٟلي ًدخىي ٖلى مجمٖى

ٗت، ٢ؿم الضٞ٘،  ٢ؿم بالؼباتً وال٣غوى"، اما باليؿبت ل٣ُب املٗامالث ًدخىي ٖلى " ٢ؿم الخضمت الؿَغ

ًاث، ٢ؿم  الث والخٍٗى الهىضو١ الغتِس ي"، اما الُاب٤ الٗلىي ًدخىي ٖلى الا٢ؿام الخالُت" ٢ؿم الخدٍى

، ٢ؿم املخاؾبت، مهلخت   املكٝغ

اث وجدهُل الضًىن"، ٧ل هظه الا٢ؿام حٗمل بك٩ل مىخٓم زال٫ زمؿت اًام في  ال٣غوى، ٢ؿم املىاٖػ

.  1الاؾبٕى
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 ".027(: الهُيل الخىظُمي للمجمع الجهىي إلاظخغاهم"  III - 3الشيل زكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُٟت  اإلاصدز:  –و٧الت ؾُضي لخًغ  -مً وزات٤ و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

فُت  (2   -طُدي لخظس –دوز ووالت بىً الفالخت والخىمُت الٍس

 ًمثل صوع الى٧الت ُٞما ًلي:

 مٗالجت جمُ٘ الٗملُاث الخانت بال٣غوى الهٝغ والهىضو١؛ -

 َالب ل ا الؾخ٣با٫ الىصاث٘؛ ٞخذ خؿاباث ل٩ل شخو -

غ ال٣ُإ الٟالحي وال٣ُاٖاث الازغي؛ -  املؿاهمت في جٍُى

 املكاع٦ت في ججمُ٘ الاصزاع؛ -

٤ جغ٢ُت ٖملُاث الاصزاع والاؾدثماع. -  جىمُت املىاعص واؾخسضاماث الى٧الت ًٖ ٍَغ
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ُٟت  اإلاطلب الثاوي:  زضماث ومىخجاث بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

٘ مً الخهت حهضٝ        ُٟت مً زال٫ وي٘ ؾُاؾاث جخٗل٤ باملىخجاث والخضماث الى ٞع بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

الؿى٢ُت والٗمل ٖلى اعياا الؼباتً واقبإ خاجاتهم وعٚباتهم ا٦ثر التي ٣ًضم ا بك٩ل مبؿِ وجظاب، وهظا 

 لدؿ ُل الٟ م مً َٝغ الٗمالا وجخمثل ُٞما ًلي:

فُت: مىخجاث -1  بىً الفالخت والخىمُت الٍس

 :BADRدفتر جىفير  -

هى ٖباعة ًٖ مىخج مهغفي للغاٚبحن مً اصزاع امىال م الٟاتًت ًٖ خاجاتهم، ٖلى اؾاؽ ٞىاتض مدضصة مً      

حر ال٣ُام  ً الخاملحن لضٞتر الخٞى ً باؾخُاٖت هئالا املضزٍغ باث املضزٍغ َٝغ البى٪، او بضون ٞاتضة خؿب ٚع

ظل٪ ٞان هظا املىخج ًجىب اصخاب صٞاجغ بٗملُاث الضٞ٘ وسخب الامىا٫ في جمُ٘ الى٧االث الخابٗت للبى٪ وب

حر مكا٧ل ونٗىباث ه٣ل الامىا٫ مً م٩ان آلزغ.  1الخٞى

 دفتر جىفير الشباب: -

ت، هظا الضٞتر       ب ٖلى الاصزاع في بضاًت خُاتهم الاصزاٍع ً للخمضعؽ والخضٍع مسهو ملؿاٖضة ابىاا املضزٍغ

ُحن خُه خضص الضٞ٘ الاو٫ ب 19ًٟخذ للكباب الظًً ال جخجاوػ اٖماعهم  ال٠  50ؾىت مً َٝغ ممثليهم الكٖغ

٤ الث جل٣اتُت اوجىماج٨ُُت مىخٓمت،  صًىاع جؼاتغي، ٦ما ًم٨ً ان ٩ًىن الضٞ٘ في نىعة ه٣ضًت او ًٖ ٍَغ الخدٍى

ض ًٖ زمؿت ؾىىاث  ه الاهلُت ال٣اهىهُت طوي الا٢ضمُت التي جٍؼ ٦ما ٌؿخُٟض الكاب ناخب الضٞتر ٖىض بلٚى

ُت جهل الى ملُىهحن صًىاع جؼاتغي.  الاؾخٟاصة مً ال٣غوى املهٞغ

 :BADRبطاكت   -

ُٟت خُه جم٨ً مً ال٣ُام بٗملُاث الضٞ٘ وسخب الاوعا١ هي بُا٢ت مىج ت لؼباتً بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ    

الى٣ضًت ٖبر املىػٖاث آلالُت لألوعا١ الى٣ضًت، ٦ما جم٨ً اصخابها اًًا ال٣ُام بٗملُاث السخب مً املىػٖاث 

اتهم ٖىض الخجاع الظًً ًمل٩ىن ج اػ ٧امل الضٞ٘  آلالُت للبىى٥ الازغي، و٦ظا ال٣ُام بٗملُت الضٞ٘ املباقغ ملكتًر

 الال٨ترووي.

 دفتر جىفير الاشباٌ: -

ُحن، وهظا مً اجل مؿاٖضة الابىاا  19ًٟخذ هظا الخؿاب للكباب ا٢ل مً     ٤ ممثليهم الكٖغ ؾىت وطل٪ ًٖ ٍَغ

 ٖلى الاصزاع.

 الدفتر الخاص بالفالخين:  -

 في ًمثل خؿاب اًضإ ويمان الى٣ىص ٌُٗى للٟالح بهٟت شخهُت، بدُه ال ٌؿخُُ٘ لٛحره اؾخٗماله الا    

٩ىن بضون ٞاتضة. ٌ ٢اهىوي ٍو  2خالت جٍٟى

 بُا٢ت ما بحن البىى٥: -

، وهي حؿمذ بسخب م٣ضاع مدضص مً املا٫ مً املىػٖاث 2001هي ٖباعة ًٖ بُا٢ت بضأ الاؾخٗما٫ بها مىظ     

 آلالُت الخابٗت للبىى٥ التي و٢ٗذ ٖلى اناصع هظه البُا٢ت.

 الحظاب الجازي ) ًلدم الشُياث(:  -

                                                             
 ". livret epargne juniorالرٌفٌة  " مطوٌة بنن الفالحة والتنمٌة   1
 ". livret epargne Badrمطوٌة بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة "   2
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ا " ججاع، نىاُٖىن،  ًٟخذ      حن الظًً ًماعؾىن وكاَا ججاٍع هظا الخؿاب لألشخام الُبُُٗحن واملٗىٍى

ت، ٞالخىن...الخ"، هظا املىخج املهغفي ٩ًىن بضون ٞىاتض.  مئؾؿاث ججاٍع

 خظاب الصىىن )الشُياث(:  -

اعة...الخ" وطوي الاجىع ٩ًىن مٟخىخا لجمُ٘ الاٞغاص والجماٖاث التي ال جماعؽ اي وكاٍ ججاعي " جمُٗاث، اص     

 الغاٚبحن في الاؾخٗاهت بالك٩ُاث لخهُٟت الخؿاباث.

 الاجها٫: -

غاٝ       ُٟت مً زال٫ الؿُاؾت الاجهالُت الى الٛاا الخباٖض بِىه وبحن الَا حهضٝ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

الخاعجُت والضازلُت، زانت الؼباتً منها والى عؾم نىع اًجابُت للبى٪ مً زال٫ اٖالم الاٞغاص ًٖ املىخجاث 

 والخضماث الخانت الجضًضة منها:

 :حن والُبُُٗحن؛ٖباعة ًٖ جٟ طىداث الصىدوق ٌ لجل وبٗاتض مىجه لألشخام املٗىٍى  ٍى

  حن اًضإ الامىا٫ الٟاتًت ًٖ خاجاتهم الى الاًضاٖاث لجل: وهي وؾُلت حؿ ُل ٖلى اشخام َبُُٗحن واملٗىٍى

صج ملجت ال ج٣ل ًٖ  10000آجا٫ مدضصة بيؿبت ٞىاتض مخٛحرة مً َٝغ البى٪، و٢ض خضص املبلٜ الاصوى لإلًضإ ب

  غ؛زالزت اق

 :بالٗملت الهٗبت مخاخت في ٧ل لخٓت م٣ابل ٖاتض  الحظاب بالعملت الصعبت ً مىخج ٌؿمذ بجٗل ه٣ىص املضزٍغ

 مدضص خؿب قغوٍ البى٪ و٢ض َغح البى٪ مىخجاث مالُت جضًضة في نىعة ٢غوى ومخمثلت ُٞما ًلي:

ٟحن اصخاب الضز اللسوض اإلاىحهت لالطتهالن: - ل املخضوص والثابذ لجل جاا هظا املىج مً اجل مؿاٖضة املْى

٤ ٣ٖض بحن البى٪ والباثٗحن ملضة جتراوح بحن   ق غ؛ 36الى  12ا٢خىاا مىخجاث الاؾمهال٥ الضاتمت، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ت: - ُت جضًضة  2000في بضاًت ؾىت  اللسوض الاطدثماٍز ُٟت بٗغى مىخجاث مهٞغ ٢ام بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت في ال٣ُإ الٟالحي، ٢ُإ الهُض البدغي و مىج ت لٟئت مُٗىت وحصجُٗ م بيكاَ م ٧ا ل٣غوى الاؾدثماٍع

 ال٣ُإ الهخي...الخ؛

صزل هظا املىخج املالي خحزا للخضمت في جهاًت الدؿُٗىاث وطل٪ مً اجل مؿاٖضة  اللسوض اإلاىحهت للظىن: -

ً ؾىت املىاَىحن طوي الضزل الثابذ في قغاا وعمُم ؾ٨ىاتهم م٣ابل حؿضًض هظا الٟغى ملضة جمخض مً ٞ ترة ٖكٍغ

 بٟىاتض ًخ٤ٟ ٖليها املؿخُٟض م٘ البى٪؛

٘ و٢هحر، زانت بٗض اصزا٫  الخدماث عن بعد: - حؿمذ هظه الخضمت بمٗالجت ٖملُاث الؼباتً زال٫ و٢ذ ؾَغ

ج٣ىُت جضًضة تهضٝ الى اعؾا٫ قب٩اث بالهىعة في ا٢ل و٢ذ مم٨ً والؾخجابت اخخُاجاث الؿى١ ٣ٞض ٖغى بى٪ 

ت منها:الٟالخت والخىمُت الغ  ُت مخىٖى  1-ٍُٟت زضماث مهٞغ

 ؛طسح بطاكاث دولُت للصسف آلالي 

 ُت ٖبر هٓام الكب٨ت وال اج٠ الى٣ا٫؛  زضماث مهٞغ

  مكغوٕ الخى٢ُ٘ ٖلى ٣ٖىص م٘ املىٓماث الٗاملُت املهضعة للبُا٢اث الاتخماهُت الضولُت الؾخسضام بُا٢ت املاؾتر

 ٧اعص والٟحزا ٧اعص.

فُت: خدماث بىً الفالخت والخىمُت -2  الٍس

                                                             
1  www.badr - Bank.net    سا.88، ;03/07/308تارٌخ االطالع 
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 جٓ غ اهم الخضماث ُٞما ًلي:

 ً؛  ٞخذ مسخل٠ الخؿاباث للؼباتً وجسلُو اله٩ى٥ بؤمغ املٗني او بؤمغ آلازٍغ

 ُت؛ الث املهٞغ  الخدٍى

 الخضماث املخٗل٣ت بالضٞ٘ والخدهُل ُٞما ًسو الخٗامالث الخاعجُت؛ 

 زضمت ٦غاا الخؼاتً الخضًضة؛ 

  الث التي َغأث ٖلى اعنضتهم ٖبر اؾخٗما  ٫زضماث البى٪ للمٗاًىت: والتي جم٨ً مً مٗاًىت ومغاجٗت الخدٍى

ت ل م املُُٗا الم آلالي املخاخت؛ ثالاع٢ام الصخهُت الؿٍغ  1مً َٝغ البى٪، مً زال٫ اؾخٗما٫ اج ؼة الٖا

 ب٨ت الٟدو الؿل٩ي في جىُٟظ زضماث الٟدو الؿل٩ي: التي حؿمذ بسضمت اخؿً لؼباتً البى٪ باؾخٗما٫ ق

ُت في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي. لُت املهٞغ   ٖملُاث جدٍى

ت و وؾاتل الضٞ٘ الال٨ترووياإلابدث الثالث:   ٖال٢ت البى٪ املغ٦ؼي بالبىى٥ الخجاٍع

ت ل٩ىجها مئؾؿاث التي حك٩ل م٩اها عتِؿُا في ؾى١ الى٣ض، خُه ٠٣ً ٖلى ٢هت الج اػ       ان البىى٥ املغ٦ٍؼ

كٝغ ٖلى جىُٟظها وهٓغا لىجىص ٢ضع ٦بحر  ُت في البلض، َو ٗني بالمىع الؿُاؾُت والاتخماهُت واملهٞغ املهغفي، َو

ت في  ات٠ التي ج٣ىم بها البىى٥ املغ٦ٍؼ ُت، وكؤث مً الدكابه مً الْى ْل مسخل٠ الاهٓمت الى٣ضًت واملهٞغ

ت. ت مً ال٣ىاٖض والاؾـ التي حٗمل ٖلى جىُٓما ٖما٫ البىى٥ املغ٦ٍؼ  مجمٖى

ت مً الخُىعاث والؾُما في مجا٫ الا٢خهاص والبىى٥ مً يمنها وؾاتل الضٞ٘    ٦ما الٗالم ق ض مجمٖى

اث بحن الٗضًض مً الج اث ٖبر قب٨ت املٗلىماث الال٨ترووي، التي اجداث ٖملُت جباص٫ الؿل٘ والخضماث والبُاه

صون ان ًدضر ل٣اا مباقغ ُٞما بُنهما مئصًت بظل٪ ا٫ ْ ىع زىعة جضًضة في مجا٫ بىى٥ ما، ازغ ٖلى اؾلىب 

 الخُاة في الٗالم ا٦مله. 

: ت  اإلاطلب الاٌو  ٖال٢ت البى٪ املغ٦ؼي بالبىى٥ الخجاٍع

ت جخلخو اؾاؾا ٞال٣ُىص وختى الدؿ ُالث التي ان صعاؾت الٗال٢ت التي جغبِ البى٪ امل     غ٦ؼي بالبىى٥ الخجاٍع

حن، هظا لجها  ٣ًضم ا ل ظه الازحرة، وحٗض ٧ل مً ال٣ُىص املٟغويت والدؿ ُالث طاث اهمُت ٦بحرة باليؿبت للُٞغ

ت في مسخل٠ الٗملُاث التي ج٣ىم بها ، حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ اهضاٝ الؿُاؾت الى٣ضًت، وجىجُه البىى٥ الخجاٍع

م٨ً  ات٠ البى٪ املغ٦ؼي، ٍو ووؿخُُ٘ ان وؿخسلو جل٪ الٗال٢ت املىجىصة بحن هظه املئؾؿاث مً زال٫ ْو

 اًجاػ ٖىانغ هظه الٗال٢ت ُٞما ًلي: 

حٗض ٖملُت انضاع الاوعا١ الى٣ضًت والتي ًسخو بها البى٪ املغ٦ؼي طاث اهمُت ٦بحرة باليؿبت للبىى٥  -

ت، ٞاطا ٧ان الانل ان الخض٣ٞاث ىت البى٪ جدىاؾب  الخجاٍع الى٣ضًت الُىمُت الخاعجت)املسخىباث( مً زٍؼ

ضاص ال٨بحرة، ٣ٞض  ٣ا ل٣اهىن الٖا ىت البى٪، ٞو ٖاصة م الخض٣ٞاث الى٣ضًت الُىمُت الخاعجت)الاًضاٖاث( الى زٍؼ

ت في الخاجت الى الى٣ىص الىع٢ُت مً البى٪  ًدضر ان ًُغأ زلل في هظا الخىاػن مما ًجٗل البىى٥ الخجاٍع
                                                             

دٌمً معزوزي سعاد، استراتٌجٌة التروٌج كأداة لتحمٌك المٌزة التنافسٌة ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة، تخصص تسوٌك، رسالة ماستر اكا  1

 .88، ص 3088/3089جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم، 
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ىت ٖلى ال٨مُت ال٩اُٞت ملىاج ت الُلب، وطل٪ مً امل حرها ختى وان لم جدخىي الخٍؼ غ٦ؼي، وال٣اصع ٖلى جٞى

 1زال٫ انضاع ٦مُاث اياُٞت م٘ مغاٖاث الخىاػن بحن الٗغى والُلب ٖلى الٗملت املخلُت؛

ً خض اصوى مً اخخُاَي الى٣ضي في ق٩ل خؿاباث - ت بخ٩ٍى لضي البى٪،  في مٗٓم الضو٫ جلتزم البىى٥ الخجاٍع

ًمثل في وؿبت مً وصاث٘ البى٪ الخجاعي، والتي ًضًغها )اي الاخخُاَاث الى٣ضًت( البى٪ املغ٦ؼي، وجُذ ٖملُت 

حن، ٞباليؿبت الى البى٪ الخجاعي ٞ ى ٌٗخبر هظا الاخخُاَي  الاصاعة هظا الخباص٫ مىٟٗت مسخلٟت بحن الُٞغ

ض مً  ت، اما باليؿبت الى البى٪ بمثابت الخماًت لنى٫ املىصٖحن، وهظا ما ًٍؼ ز٣ت املخٗاملحن م٘ البىى٥ الخجاٍع

املغ٦ؼي ٞان ٖملُت اصاعة الاخخُاَي الالؼامي حٗض بمثابت هٕى مً الغ٢ابت، والتي تهضٝ الى جد٤ُ٣ هٕى مً 

 الخىاػن في الٗغى الى٣ضي ًخماش ى واملخُلباث الؿُاؾت الى٣ضًت التي ٌكٝغ البى٪ املغ٦ؼي ٖلى جُب٣ُ ا؛

خى٠٢ هظا ان الب - ت والاقغاٝ ٖليها، ٍو ت حٗمل في مٗٓم صو٫ الٗالم ٖلى جىجُه البىى٥ الخجاٍع ىى٥ املغ٦ٍؼ

الضوع ٖلى مضي جضزل الضولت في ال٣ُإ املهغفي، وما اط ٧ان البى٪ املغ٦ؼي هى املؿئو٫ الىخُض ٖلى اصاا 

بى٪ املغ٦ؼي مىدهغة في ه٣اٍ هظا الضوع، وفي اٚلب الاخُان ج٩ىن الؿُاؾت الخىجيهُت التي ٌكٝغ ٖليها ال

 مُٗىت هىجؼها ُٞما ًلي:

 الدجم املالتم والامثل لعؽ ما٫ البى٪، والظي ًد٤٣ الخىاػن الامثل والاؾخسضام الامثل ل ظه املىاعص؛ 

  غى الغ٢ابت ٦ظل٪ ٖلى جىُٓم وجدضًض مٗضالث الٟاتضة بما ًخماش ى م٘ الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاتضة ٞو

 املٗضالث؛الاتخمان بىاؾُت هظه 

 .ت الخٗامل في الاؾدثماعاث الٛحر مغبدت  الاججاهاث الخانت باالؾدثماع ختى جخجىب البىى٥ الخجاٍع

ت امل٣انت لضي البى٪  - ت جمغ في ال٨ثحر مً الاخُان بٛٞغ ان ٖملُت جدهُل الك٩ُاث مً ٢بل البىى٥ الخجاٍع

ت ًٖ الٗال٢ت املىجىصة بحن املغ٦ؼي املغ٦ؼي في خالت وجىص مخٗاملحن مً بى٨حن مسخلٟحن، وحٗخبر هظه ال ٛٞغ

ت  والبى٪ الخجاعي، خُه ٣ًىم هظا الازحر بدؿ ُل ٖملُت امل٣انت بحن البىى٥، ومً ج ت ازغي ٞان الدؿٍى

ت للخؿاباث ما بحن البىى٥ جً٘ خضا لألزُاع الىاجمت ًٖ اهخ٣ا٫ الى٣ىص، و٦ظل٪ ٞان الٗال٢ت التي  الضٞتًر

م٨ً ان جٟغي ا ٖملُت امل٣انت حٗمل ٖل ت الى الؿُىلت الجاهؼة، ٍو ل املؿخد٣اث الى٣ضًت بؿٖغ ى جدٍى

ت ٞىاتض؛ ت ج٨ؿب مً زالل ا البىى٥ الخجاٍع  حؿخٗمل هظه الؿُىلت في ٞغم اؾدثماٍع

ت الازغي ٖلى  - غ اعنضة للبىى٥ الخجاٍع ت عجؼا في الاخخُاَي ال٣اهىوي، بِىما جخٞى ٢ض جىاجه بٌٗ البىى٥ الخجاٍع

ت والبى٪ املغ٦ؼي، ٣ًىم هظا الازحر بدؿ ُل ٞاتٌ في هظا  الاخخُاَي، هٓغا للٗال٢ت ال٣اتمت بحن البىى٥ الخجاٍع

غاٝ الثالزت، ٞباليؿبت للبى٪ امل٣غى ٞان هظه  وحؿُحر ٖملُت الا٢غاى بحن البىى٥ والتي حٗىص بالٟاتضة ٖلى الَا

ض مً مٗامل الغبدُت، و  باليؿبت الى البى٪ امل٣ترى ِٞؿخُُ٘ مً زال٫ الٗملُت حٗىص ٖلُه بالٟىاتض البؤؽ بها وجٍؼ

هظه الٗال٢ت حُُٛت العجؼ وبالخالي جٟاصي املخاَغ ال٨بحرة، اما ٞاتضة البى٪ املغ٦ؼي مً هظه الٗملُت ٞهي 

 2الخٟاّ ٖلى ؾالمت الج اػ املهغفي؛

ؿمى ٦ظل٪ ه - دُجت للٗال٢ت التي مً بحن الٗضًض مً الدؿمُاث التي جُل٤ ٖلى البى٪ املغ٦ؼي "بى٪ البىى٥ "، َو

ت والاٞغاص، ٞٛالبا ما جلجؤ البىى٥  ت والتي حكابه جل٪ الٗال٢ت ال٣اؾمت بحن البىى٥ الخجاٍع جغبُه بالبىى٥ الخجاٍع

                                                             
ٌة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر، تخصص مالٌة ، رسالة ماستى اٌمان بادٌس، دور البنن المركزي  لممارسة الرلابة على البنون الجارٌة، كل  1

 .88، ص 3088/3083اكادٌمً، جامعة ام البوالً 
 .:8اٌمان بادٌس، دور البنن المركزي لممارسة الرلابة على البنون التجارٌة، مرجع سبك ذكره، ص   2
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ت  ت الى البى٪ املغ٦ؼي الى َلب ال٣غوى والتي جؤزظ ق٩ل ٢غوى مباقغة او اٖاصة زهم الاوعا١ الخجاٍع الخجاٍع

 البى٪ املغ٦ؼي. املباقغة م٣ابل ٖمىلت ًخدهل ٖليها

حن،      ت هي الؿبُل الىخُض لخد٤ُ٣ اهضاٝ الُٞغ ومما ؾب٤ ان الٗال٢ت التي جغبِ البى٪ املغ٦ؼي بالبىى٥ الخجاٍع

اصة في الخىمُت  ٞالو٫ ٌٗخمض ٖلى الٗال٢ت لخُب٤ُ اهضاٝ ؾُاؾُت ه٣ضًت وجد٤ُ٣ الخىاػن وما ًىجؼ ٖىه مً الٍؼ

ت ٟٞي ْل هظه الٗال٢ت جداٞٔ ٖلى جىاجضها وخؿً حؿُحر والخُىع الا٢خهاصي ٩٦ل، اما البىى٥ ا لخجاٍع

 مىاعصها وػٍاصة مضازُل ا وجىؾُ٘ وكاَاتها.

فُت   -ووالت طُدي لخظس -اإلاطلب الثاوي: بطاكاث الدفع الالىترووي اإلاىحىدة في بىً الفالخت والخىمُت الٍس

 البطاكاث البىىُت: (1

حٗٝغ البُا٢ت البى٨ُت ٖلى اجها ٖباعة ًٖ بُا٢ت بالؾد٨ُُت جدخىي ٖلى مٗلىماث ع٢مُت حؿخسضم هظه     

٠ او الضزى٫ ملىا٢٘ زانت ال  املٗلىماث في اٚغاى الضٞ٘ ٦ما ًم٨ً اؾخسضام ا في اٚغاى ازغي مثل: الخٍٗغ

بالبُا٢اث الظ٦ُت الخخىائها ٖلى ًم٨ً الضزى٫ ٞيها الا ملغزغؽ له، بٌٗ هظه البُا٢اث الال٨تروهُت حؿمى 

٣ت او بؤزغي؛  مٗلىماث ًم٨ً الخٗامل مٗ ا بٍُغ

وحٗٝغ ٖلى اجها ٖباعة ٖلى بُا٢ت مٛىاَِؿُت حؿمذ لخامل ا الؾخسضام ا في قغاا مٗٓم خاجاجه او اصاا م٣ابل 

لؿغ٢ت و الًُإ ما ًدهل ٖلُه مً زضماث صون الخاجت لخمل مبالٜ ٦بحرة مً الامىا٫ التي ٢ض جخٗغى ملخاَغ ا

 1او الخل٠، خُه جم٨ً خامل ا سخب الى٣ىص مً آلاالث املخههت لظل٪؛

ش جهاًت نالخُمها  ش انضاعها، وجاٍع ٝغ ٦ظل٪ ٖلى اجها بُا٢ت مٗضهُت ممٛىُت ًضون ٖليها اؾم خامل ا، وجاٍع ٖو

 ٦ما ؾخسضم في الخهى٫ ٖلى الى٣ض او في قغاا الؿل٘ والخضماث .

م ان البُا٢ت البى٨ُت هي بُا٢ت بالؾد٨ُُت طاث زهاتو مُٗىت ناصعة ًٖ مئؾؿت وفي الازحر ًم٨ً اؾخسال 

ؿخُُ٘ خامل ا الخهى٫ ًٖ الى٣ىص والخمخ٘ بىاؾُمها  ُت حؿخسضم ا ٧ىؾُلت الخٗامل ٖىى ًٖ الى٣ىص، َو مهٞغ

، وطل٪ لخلبُت بسضماث مالُت اياُٞت الى ام٩اهُت اؾخٟاصجه مً الاتخمان املمىىح بمىجبها مً املهٝغ املهضع ل ا

خاجاجه املخخلٟت اي ٢ض حٗخبر في بٌٗ الخاالث بمثابت ٞخذ اٖخماص بمبلٜ ملهلخت ناخب البُا٢ت، خُه 

اجه مً الؿل٘ ٖليها مً َٝغ الخجاع املخ٣اٖضًً م٘ البى٪. اا ب٣ُمت مكتًر  ٌؿخُُ٘ الٞى

 بطاكاث الدفع ؤلالىترووي املحلُت: (2

ُٟت ـ و٧الت ؾُضي لخًغ ـ جماقُا م٘ مؿخجضاث الىي٘ الغاهً ل٣ض ٢امذ و٧الت بى٪ الٟالخت والخىمُ     ت الٍغ

حر املٗاملت بىؾاتل الضٞ٘  الظي ٞغيخه الخ٨ىىلىجُا با٢خىاا وؾاتل الضٞ٘ الخضًثت، وحسخحر مغا٦ؼ جضًضة لخٞى

 الخضًثت.

 : CIBـ بطاكت 

خامل ا بسخب الامىا٫ هي بُا٢ت السخب والضٞ٘ بحن البىى٥ في ال٣ُغ الجؼاتغي ٣ِٞ حؿمذ لهاخبها او 

ٖلى مؿخىي الهغاٝ آلالي، ٩ًىن السخب الضزل الك غي املىهىم ٖلُه في ال٣ٗض بحن الٗمُل والبى٪ اي ًم٨ً 

 مً هظا الضزل، ٦ما ًم٨ىه سخب هظه اليؿبت ٖلى ٖضة مغاث؛ %80السخب 

                                                             
لجدٌد فً اعمال المصارف المانونٌة وااللتصادٌة، الجزء االول، الجدٌد فً التمنٌات سمٌة لبلونً، وسائل الدفع الحدٌثة) البطالات البالستٌكٌة( ا  1

 .88، ص 3003المصرفٌة، لبنان، 
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حر في  ت والخٞى حر الج ض والى٢ذ، ٦ما جخمحز بالؿٖغ ٧ل املىا٤َ الا٢لُمُت، جخمحز هظه البُا٢ت البى٨ُت بخٞى

خم اؾخٗمال ا مً  هظه البُا٢ت نالخت ملضة ؾيخحن وججضص جل٣اتُا ما مللغى مً َٝغ البى٪ او ناخب البُا٢ت، ٍو

 زال٫ الغ٢م الؿغي الخام بهاخب البُا٢ت؛ 

ت  جدىي البُا٢ت ٖلى مٗلىماث ٖضًضة منها " اؾم البى٪، عمؼ البى٪، عمؼ الكغ٦ت"، ٦ما جدخىي ٖلى مجمٖى

 ع٢م جخىؾُ ا البُا٢ت، وهسل٠ هظه الاع٢ام مً ٖمُل الى آزغ. 16ً الاع٢ام ٖضصها م

حن هظه البُا٢ت الىٕى الاو٫ بُا٢ت   1الظهبُت .   ٦CIBالؾُ٪، والىٕى الثاوي بُا٢ت  CIBهىا٥ هٖى

  بُا٢تCIB  :٪ُ٦الؾ 

غ زضماث الضٞ٘ والسخب البى٩ي،      هي بُا٢ت ػع٢اا اللىن جمىذ للٗمُل الٗاصي)لضًه عنُض ق غي(، ٞو

ملُىن صًىاع  2وللخهى٫ ٖلى هظه البُا٢ت ًخم ابغام ال٣ٗض بحن البى٪ والٗمُل، ٌؿخُُ٘ خامل البُا٢ت السخب 

 .( 01م)اهٓغ امللخ٤ ع٢ جؼاتغي ال ا٦ثر ٩ًىن طل٪ خؿب صزل الٗمُل مضتها ؾيخحن

  بُا٢تCIB  :الظهبُت 

٣ا للكغوٍ       هي بُا٢ت ال٨تروهُت جخمحز باللىن الظهبي م٣ترخت اًًا مً ٢بل البىى٥ للؼباتً، ًخم ازخُاعها ٞو

غ زضماث اياُٞت م٘ ؾ٠٣ السخب  املخضصة ال٦ً باإلياٞت الى زضماث الضٞ٘ والسخب ٞان هظه البُا٢ت جٞى

امل محن وعجا٫ الٗما٫ اصخاب الضزى٫ املغجٟٗت مثل: مدامي اؾخاط  والضٞ٘ مغجٟ٘ وؿبُا وجمىذ لألشخام

ال٠ صًىاع جؼاتغي مضتها ؾيخحن خُه ًخم ججضًضها جل٣اتُا ٢بل ق غ  50ص٦خىع ..الخ وؾ٠٣ هظه البُا٢ت ًٟى١ 

 .(02اهٓغ امللخ٤ ع٢م ) مً جهاًت نالخُمها

 

(  (: ًىضح مىاصفاث البطاكاث البىىُت للسحب والدفع III - 1الجدٌو

 

Carte CIB Classique Carte CIB Gold 

 بُا٢ت طاث اللىن الاػع١؛ -

هٟـ ال ُئت الخاعجُت للبُا٢ت ٖىض ٧ل البىى٥ م٘  -

 حُٛحر عمؼ البى٪ ٣ِٞ؛

ِ مٛىاَِس ي وع٢ا٢ت ال٨تروهُت؛ -  البُا٢ت طاث قٍغ

 املخىؾِ؛بُا٢ت مىج ت الى اٞغاص طوي الضزل  -

ت؛ - ٌ بؿٖغ  في خالت الًُإ او الؿغ٢ت ال ًخم حٍٗى

ملُىن صًىاع جؼاتغي  2ؾ٠٣ السخب والضٞ٘ مىسٌٟ  -

 ال ا٦ثر؛

 ال ًم٨ً اؾخٗمال ا ٖىض اوٗضام الاعجباٍ م٘ املىػٕ آلالي. -

 

 

 بُا٢ت طاث لىن طهبي؛ -

هٟـ ال ُئت الخاعجُت للبُا٢ت ٖىض ٧ل البىى٥ م٘ حُٛحر عمؼ  -

 البى٪ ٣ِٞ؛

ِ مٛىاَِس ي وع٢ا٢ت ال٨تروهُت؛بُا٢ت  -  طاث قٍغ

 بُا٢ت مىج ت الى اٞغاص طوي الضزل املغجٟ٘؛ -

ٌ البُا٢ت في آجا٫  -  48في خالت الؿغ٢ت او الًُإ ًخم حٍٗى

 ؾاٖت؛

مالًحن صًىاع  5ال٠ الى  50ؾ٠٣ السخب والضزل مغجٟ٘ مً  -

 جؼاتغي؛

ام٩اهُت اؾخٗمال ا في خالت اه٣ُإ الاجها٫ م٘ املىػٕ املغ٦ؼي  -

 ل٨ً في خضوص مبلٜ مٗحن وفي ٖملُت الضٞ٘ ٣ِٞ.

                                                             
 مطوٌة بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة " وكالة سٌدي لخضر".  1
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ُٟت اإلاصدز  -و٧الت ؾُضي لخًغ -: مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  carte tawfir بطاكت الخىفير: -

ُٟت اهخج ا في ؾىت        اث بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ وهي بُا٢ت  2012حٗخبر هظه البُا٢ت مً اخضر املؿخٍى

حر، حؿمذ له بال٣ُام بٗملُاث  دت مٛىاَِؿُت مُاب٣ت للمٗاًحر الضولُت ٞهي مغبُت بضٞتر الخٞى مؼوصة بكٍغ

ضًً عنُض ق غي وعنُض اصزاعي السخب والضٞ٘ في اي م٩ان وػمان، وحؿمذ لٗمالا البى٪ الظًً ًمل٩ىن عنُ

٤ املىػٖاث الى٣ضًت آلالُت صون الخى٣ل الى و٧االث البى٪.   والسخب ٩ًىن ًٖ ٍَغ

خىن ول ا هٟـ الٗمغ باليؿبت للبُا٢خحن)   ،GOLDجمخاػ هظه البُا٢ت بغ٢م ؾغي زام بالٍؼ

 CLASSIQUEؿخسضم البُا٢ت  (،نالخت ملضة ؾيخحن و٦ظل٪ هٟـ املضة باليؿبت لٗملُت السخب ِٞؿخُُ٘ م

ه خؿابه ؛  زاعج الىالًت السخب ٩ًىن زمـ مالًحن أما صاخل الىالًت ٞله إلام٩ان مً السخب مبلٜ ًدخٍى

حن : حر هىا٥ هٖى  باليؿبت لضٞتر الخٞى

بت الٗمُل . - ٩ىن هظا الُلب خؿب ٚع حر الٗاصي :٩ًىن بٟىاتض أو بضون ٞىاتض ٍو  صٞتر الخٞى

حر لاقبا٫ :٩ًىن بٟىاتض  - حر جىجض ٣ِٞ في بى٪ صٞتر جٞى ٟا٫ لظل٪ ٞبن بُا٢ت الخٞى وهى زام للخؤمحن ٖلى لَا

ُٟت  . (03اهٓغ امللخ٤ ع٢م) الٟالخت والخىمُت الٍغ

 : CBR بطاكت  -

ني أي في الجؼاتغ ٣ِٞ، حؿمذ لٗامل ا بسخب       ت املٟٗى٫ في ٧اٞت التراب الَى ىُت ؾاٍع هي بُا٢ت السخب الَى

ت ،وصٞ٘  اث مً الؿل٘ والخضماث مً مسخل٠ املخالث الخجاٍع لامىا٫ ٖلى مؿخىي الهغاٝ آلالي ،وحؿضًض املكتًر

ُٟت، بدُه أن هظه البُا٢ت  حؿخسضم  ٞىاجحر املُاٖم والٟىاص١ املكتر٦حن في قب٨ت البى٪ الٟالخت والخى مُت الٍغ

 .             (04اهٓغ امللخ٤ ع٢م)٣ِٞ   BADRفي 

فُت  ـ ووالت طُدي III – 2الجدٌو زكم ) (: ًىضح الظسعت في عدد البطاكاث الدفع لبىً الفالخت والخىمُت الٍس

س الظىىي .(وهرا خظب الخل2018، 2017، 2016" وذان خالٌ الظىىاث ألاخيرة )867لخظس"  ٍس

 2018       2017       2016        البُا٢اث

حر   230           210           190         بُا٢ت الخٞى

 CBR         105           120           135بُا٢ت 

 CIB          15           21            30بُا٢ت 

 GOLD          17           13            12بُا٢ت الظهبُت

ُٟت و٧الت ؾُضي لخًغ"  . 2019" لؿىت 867املهضع :بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

س الظىىي   III - 4الشيل)  (: جمثُل بُاوي لعدد بطافاث الدفع خظب الخلٍس
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 (02) مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م اإلاصدز:

في انضاع البى٪ للبُا٢اث البى٨ُت زال٫ الؿىىاث  مً زال٫ الجضو٫ اٖاله الظي ًىضح لىا الٟغ١ 

حر و2018،2017،2016 زال٫ زالر ؾىىاث، وعٚم  cbr، خُه هالخٔ ٢بى٫ متزاًض ٖلى مؿخٗملي بُا٢تي جٞى

اصة في انضاع باقي البُا٢اث الى اهىا هالخٔ ان ال٣بى٫ ًب٣ى وؿبي لم ٨ًً بال٣ضع الظي ٧ان ٖلى البُا٢خحن  الٍؼ

 مغ الظي عجخه املؿئولحن في البى٪ الى ه٣و ٖامل الث٣ت والامان.الاولُخحن، وهظا الا 

ت حجم جُىع الظي جل٣اه البُا٢اث البى٨ُت في الجؼاتغ ختى  مىما ٞاهه مما الق٪ ُٞه ان البى٪ ا٢غ ب٨بر وؾٖغ ٖو

 ولى بالخضعج.

 (: جىشَع اإلاعامالث الدفع خظب هىع الخدمت اإلاإداث III –3الجدٌو زكم)

 %اليؿبت  املٗامالث ٖضص هٕى الخضمت

 %93.52 1356 قغاا الؿل٘ او الخضماث

 %0.19 2 الضٞ٘ ه٣ضا

اا بدؿضًض الضًً  %0.34 5 الٞى

 %6 87 حؿضًض الٟاجىعة

 %100 1450 املجمٕى

ُٟت اإلاصدز: خماص ٖلى وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً اٖضاص الُالبت بااٖل

املؿخد٣اث قغاا املىخجاث )ؾل٘/زضماث( ٧ان بيؿبت ا٦بر ج٣ضع ب هالخٔ ان اؾخٗما٫ البُا٢اث في صٞ٘ 

٤ حؿضًض ٞاجىعاث بيؿبت 93.52% اا  %0.14و  %0.34، زم جلُه %6، زم جلُه صٞ٘ ًٖ ٍَغ ل٩ل مً الٞى

 بالضًً والضٞ٘ ه٣ضا ٖلى الخىالي.

ىضح ان البىى٥ ججه ٌٗىص طل٪ الى اؾخٗما٫ لبُا٢اث الضٞ٘ بيؿب ٦بحرة م٣اعهت م٘ اهىإ ازغي للضٞ٘ مما ً

 اججاها اًجابُا هدى اؾخٗما٫ وؾاتل الضٞ٘ الخضًثت. 

 خدماث الصسف آلالي:  -
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 الى٣ضًت:   الكبا٥ آلالي لألوعا١GAB  

ٟي  ل صون جضزل مْى الكبا٥ الخل٣اثي للبى٪ هى قبا٥ زاعجي ٌؿمذ لخامل البُا٢ت البى٨ُت بالضٞ٘ والخدٍى

 .(05اهٓغ امللخ٤ ع٢م) ؾا24ؾا/24البى٪ 

  GAB(: الشبان آلالي لألوزاق  III- 4الجدٌو زكم)

 الخ٣ىُت الخضماث التي ٣ًضم ا 

 

 الىخاتج

ًسى٫ لخاتؼ البُا٢ت لل٣ُام  - GABالكبا٥ آلالي للىعا١  -

 بالٗضًض مً الٗملُاث منها:

  سخب الامىا٫ 

 ت الغنُض  مٗٞغ

 الث  ال٣ُام بالخدٍى

 َلب صٞتر الك٩ُاث 

ج اػ مىنى٫ ب٨مبُىجغ عتِس ي  -

٣ًغأ املضاعاث املٛىاَِؿُت للبى٪ 

ت  للبُا٢ت التي حؿمذ بمٗٞغ

 الؼبىن بًٟل الغمؼ الؿغي.

 

ٌؿخٗمل مً َٝغ  -

الؼباتً ختى في او٢اث 

ٚل٤ البى٪ ٖلى مضاع 

 ؾا  24

 الؼبىن املؿخعجل -

ُٟت  اإلاصدز:  مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  املىػٕ آلالي لألوعا١ DAB : 

ؾا حؿمذ للؼبىن ناخب البُا٢ت الال٨تروهُت سخب ملٜ 24ؾا/24هى آلت اوجىماج٨ُُت حٗمل ٖلى مضاع       

مدضص مً صون اللجىا الى الى٧الت البى٨ُت، بدُه ًم٨ً سخب هظا املبلٜ مً اي ج اػ مىجىص ٖلى مؿخىي ال٣ُغ 

ني، وفي اٚلب البىى٥ جمخل٪ اج ؼة الخىػَ٘ آلالي لألوعا١ الى٣ضً  ت.الَى

 (.06اهٓغ امللخ٤ ع٢م )

 

 

 

 

  DAB(: اإلاىشع آلالي لألوزاق  III- 5الجدٌو زكم)

 الىخاتج الخ٣ىُت الخضماث التي ٣ًضم ا 

ٌؿمذ لخامل البُا٢ت  - DAB املىػٕ آلالي لألوعا١

السخب بال٣ُام بٗملُت 

 سخب الامىا٫

ج اػ مىنى٫ ب٨مبُىجغ 

بىخضة املغا٢بت 

املضاعاث  الال٨تروهُت ج٣غا

 املٛىاَِؿُت للبُا٢ت 

جسٌُٟ وكاٍ السخب  -

 ٖلى الٟغوٕ.

ُٟت  اإلاصدز: خماص ٖلى وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً اٖضاص الُلبت بااٖل

  ج اػ الهٝغ آلاليATM : 



 بمظخغاهم SGS واكع جىمُت الىفاءاث واإلاهازاث في جدظين الجىدة بشسهت الحساطت واإلاساكبت   الفصل الثالث:

 

52 
 

 هي جل٪ آلاالث التي ًم٨ً وكغها بالما٦ً املخخلٟت وجخهل بكب٨ت خاؾىب البى٪، خُه ًخم السخب والاًضإ في

، وانبدذ مً املؿخلؼماث الُىمُت في جىُٟظ 1975الخؿاباث مً زال٫ بُا٢اث ط٦ُت التي بضأ حكُٛل ا في ٖام 

 الٗملُاث البى٨ُت الال٨تروهُت.

 (: ًمثل عدد الىواالث وعدد اإلاىشعاث آلالُت على مظخىي اإلاصازف العمىمُت في الجصائس. III- 6الجدٌو زكم)

 ABC BADR BNA BEA 

 150 205 300 24 الى٧االثٖضص 

 / 209 121 24 ٖضص املىػٖاث آلالُت 

ُٟت اإلاصدز: خماص ٖلى بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً اٖضاص الُالبت بااٖل

 

ُٟت ًدخل خهت الاؾض باليؿبت لٗضص الى٧االث ٖبر  مً ٢غااة بُاهاث الجضو٫ جبحن لىا ان بى٪ الٟالخت والخمُت الٍغ

ً، وهظا الاهدكاع  الىاؾ٘ الىاجج ًٖ ال٣ُاصة املخمحزة للبى٪ طاث الغإٍت الاؾتراجُجُت، اياٞت الى املىاعص الَى

ت والخ٨ىىلىجُت، وهظا ما ًمحزها ًٖ البىى٥ الازغي مما ًىضح جىٕى في الخضماث امل٣ضمت مً َٝغ بى٪  البكٍغ

ُٟت، اما باليؿبت لٗضص املىػٖاث آلالُت ُٞدخل املغجبت ال ني الجؼاتغي الٟالخت والخىمُت الٍغ ثاهُت بٗض البى٪ الَى

 هٓغا ملخضوصًت اؾخٗما٫ بُا٢اث الضٞ٘ املخمثلت في اعب٘ بُا٢اث ٣ِٞ والازغي ؾخضزل هٓام الضٞ٘ في املؿخ٣بل.

 

 

 

 

 

جمثل عدد الىواالث وعدد اإلاىشعاث على مظخىي اإلاصازف العمىمُت في  دائسة وظبُت (:  III- 5الشيل زكم)

 الجصائس.

 
 (. 06مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م )  اإلاصدز:

ABC 
4% 

BADR 
44% 

BNA 
30% 

BEA 
22% 

 عدد الوكاالت
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ُٟت ج٣ضع ب هى املهٝغ الظي ًدخىي ٖلى ا٦بر ٖضص  %44وؿبت ٖضص الى٧االث باليؿبت لبى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت والض٢ت  مً الى٧االث بامل٣اعهت م٘ املهاٍع٠ الازغي، وهظا عاج٘ الى هٓام اجهال ا املخُىع الظي ًخمحز بالؿٖغ

ت والامان في الخدى٫ آلالي لألمىا٫.  والؿٍغ

 (: دائسة وظبُت امثل عدد اإلاىشعاث آلالُت خظب الىواالث: III -6الشيل زكم )

 
 (. 06: مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م) صدزاإلا

ُٟت لٗضص املىػٖاث آلالُت ج٣ضع بيؿبت  بٗض  %34مً زال٫ الك٩ل هالخٔ ان وؿبت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

ت م٣اعهت م٘ البىى٥ الازغي. ني الجؼاتغي هظا ما ًىضح ان البى٪ ًخماش ى بىجحرة مدؿاٖع  البى٪ الَى

  ج٣ُُم وكاٍ ج اػ الضٞ٘ الال٨تروويTPE: 

ت     هي ٖباعة ًٖ آالث نٛحرة الدجم مغجبُت بىٓام بى٩ي ًخم ويٗ ا في ه٣اٍ البُ٘ لضي الًٟاااث الخجاٍع

حر(. CIBالظهبُت، CIBال٨بري، خُه حؿمذ للٗمُل باؾخسضام بُا٢ت ) اهٓغ امللخ٤ ٦الؾُ٪، بُا٢ت الخٞى

 ( .07ع٢م)

 على مظخىي الخازج:البطاكاث الالىتروهُت  (3

هىا٥ اهىإ ٖضًضة مً وؾاتل الضٞ٘ الال٨ترووي التي جخٗامل بها البىى٥ ٖلى املؿخىي الخاعجي التي حٗخبر مً     

" MASTER CARDالبُا٢اث الٗاملُت جهضع بالخٗاون م٘ املئؾؿاث الا٢خهاصًت املخخلٟت، مً بُنها بُا٢ت "

غ خالُ و٧الت ؾُضي لخًغ لبى٪  –ا في املئؾؿت البى٨ُت مدل التربو بدُه هظا الىٕى مً البُا٢اث ال جخٞى

غ في و٧االث ازغي مً بُنهم و٧الت مؿخٛاهم. ُٟت، بِىما جخٞى  الٟالخت والخىمُت الٍغ

 : MASTER CARDبُا٢ت  .1

ُت ٖاملُت جهضع بالخٗاون م٘     ىع٥ هي بُا٢ت مهٞغ ٨ُت م٣غها في هٍُى هي بُا٢ت جهضع ًٖ قغ٦ت امٍغ

ت  ُت الا٢خهاصًت اهما البىى٥، وحٗض الٗالمت الخجاٍع واخضة مً زالر ٖالماث  MASTER CARDاملئؾؿاث املهٞغ

ت اؾاؾُت في مجا٫ انضاع البُا٢اث البى٨ُت؛   ججاٍع

7% 

34% 

59% 

0% 

  عدد الموزعات اآللية

ABC BADR BNA BEA
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ملُىن ما٦ىت نغاٝ آلي في جمُ٘ ب٣إ الٗالم اي اهه بازخهاع بُا٢ت ماؾتر ٧اعص  2جخٗامل الكغ٦ت م٘ ا٦ثر مً 

ت، وسخب الامىا٫ مً ما٦ىاث الهٝغ آلالي واًًا الضٞ٘  ُت حؿخسضم للضٞ٘ في املخالث الخجاٍع هي " بُا٢ت مهٞغ

البا ما ٩ًىن البى٪ و قغ٦ت ماؾتر ٧اع  ُت ٚو  ص هٟؿ ا.ٖبر الاهترهِذ، وجهضع بد٨م مً ٧ل مئؾؿت مهٞغ

 قغوٍ انضاعها: .2

ب في انضاع بُا٢اث ماؾتر ٧اعص ًيبغي الخٗٝغ ٖلى الكغوٍ التي ا٢غتها الكغ٦ت مً اجل     في خا٫ ٦ىذ جٚغ

 انضاع البُا٢ت بازخالٝ اهىاٖ ا والج ت التي جهضع ٖنها.

 ان ٩ًىن للٗمُل خؿاب بالٗملت الهٗبت وخؿاب بالٗملت املخلُت؛ -

 م٣ُمحن والٛحر م٣ُمحن بالجؼاتغ، ًم٨ً الخهى٫ ٖلى البُا٢ت لل -

٤ اج ؼة الضٞ٘ الال٨ترووي؛ -  الضٞ٘ ٩ًىن ًٖ ٍَغ

٣ت الاهترهذ؛ -  الضٞ٘ ٖلى ٍَغ

 السخب بىاؾُت مىػٖاث الضٞ٘ الال٨ترووي؛ -

إل ٖلى الغنُض ٖبر مىػٖاث الضٞ٘ الال٨ترووي؛  -  1الَا

٤َ الازغي والدؿلُم بىاؾُت و٦ُل ؾا في املىا48ؾا في زاعج و 24وفي خالت الًُإ او الؿغ٢ت مضة الدؿلُم   -

 ٌُٗىه ماؾتر ٧اعص؛

 اوعو جدى٫ الى الضوالع؛ 2مً املبلٜ اياٞت الى  %2.5ٖىض اؾخٗما٫ البُا٢ت في ٖملُت السخب جسهم  -

 مً املبلٜ مدىلت الى الضًىاع؛ %2.5ٖىض اؾخٗما٫ البُا٢ت في ٖملُت الضٞ٘ جسهم وؿبت  -

 ها٫ الظي ٩ًىن ٖلى ْ غ البُا٢ت اصهاهٖىض الؿغ٢ت ًجب ٖلى الٗمُل اصزا٫ عمؼ اج -

 BADR  : 021.989.323الاجها٫. 

 MASTER CARD :212.537.674.525. 

ل والضٞ٘، وزضمت الضٞ٘ الال٨ترووي وسخب الامىا٫ في  بُا٢ت املاؾتر ٧اعص الضولُت حؿمذ لل٣ُام بٗملُاث الخدٍى

٣ت  7ٖلى  7ؾا وزال٫ 24ؾا/24الخغاج   وجىماج٨ُُتأاًام ب٩ل امان، نالخت ملضة ؾيخحن و٢ابلت للخجضًض بٍُغ

 ( 08اهٓغ امللخ٤ ع٢م ).

حن مً بُا٢ت املاؾتر ٧اعص: .3  هىا٥ هٖى

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
وكالة مستغانم –من وثائك بنن الفالحة ة التنمٌة الرٌفٌة 

1  
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 (: ًمثل اهىاع بطاكاث اإلااطتر وازدIII- 07الجدٌو زكم)

MASTER CARD TITANIUM MASTER CARD KLASSIQUE 

؛  1000ؾ٠٣ السخب  -  اوعو في الاؾبٕى

؛ 5000ؾ٠٣ الضٞ٘  -  اوعو في الاؾبٕى

جمىذ الٗمُل الظي ًمل٪ خؿاب بالٗملت الهٗبت  -

اوعو و خؿاب بالٗملت املخلُت ٣ًضع  ٣ً200ضع ب 

 صًىاع جؼاتغي؛  8500ب 

ؾا في الخغاج و 24في خالت الًُإ حٗىى زال٫  -

 ؾا في املىا٤َ الازغي.48

 اوعو في الاؾبٕى ؛ 800ؾ٠٣ السخب  -

؛ 2500ؾ٠٣ الضٞ٘  -  اوعو في الاؾبٕى

مل٪ خؿاب بالٗملت الهٗبت ج٨مذ الٗمُل الظي ً -

اوعو وخؿاب آزغ بالٗملت املخلُت ٣ًضع  ٣ً100ضع ب 

 صًىاع جؼاتغي، 6000ب 

ؾا 48ؾا في الخغاج و 24في خالت الًُإ حٗىى زال٫  -

 في املىا٤َ الازغي.

ُٟت  اإلاصدز:  ".866" –و٧الت مؿخٛاهم  –مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى الىزات٤ امل٣ضمت مً بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

 

 (2018-2016(: جلُُم عدد البطاكاث ما بين فترة )  III- 8الجدٌو زكم)

 2016 2017 2018 

ت املٟٗى٫   32314 30917 29231 ٖضص البُا٢اث الؿاٍع

 1170 1540 2242 ٖضص البُا٢اث املخجضصة

 1680 1580 1270 ٖضص البُا٢اث في املخؼن 
 -و٧الت ؾُضي لخًغ -مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى املٗلىماث امل٣ضمت مً َٝغ  اإلاصدز:

وهظا الخُٛحر عاج٘  2018الى  2016ًبحن الجضو٫ الؿاب٤ حٛحراث في ٖضص البُا٢اث الال٨تروهُت خؿب الٟترة مً   

 .ضًضها اما الى ٚل٤ خؿاباث الؼباتً او الى اهمهاا مضة نالخُت هظه البُا٢اث مما ًيخج ٖىه جج

 ( 2018- 2016(:أعمدة بُاهُت جمثل وظبت حغيراث لبطاكاث الدفع الالىترووي خالٌ فترة )07الشيل زكم )
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 (08مً اٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى مُُٗاث الجضو٫ ع٢م ) اإلاصدز:

 مً زال٫ الك٩ل اٖاله ًخضح:

ت املٟٗى٫ زال٫ ٞترة  -  32314لخهبذ  30917الى  ٢29231ض حٛحرث مً  2018الى  2016ٖضص البُا٢اث الؿاٍع

ومىه وؿخيخج اجها في جؼاًض مؿخمغ وهظا الخُٛحر عاج٘ الى ان البُا٢اث لم جيخهي مضة نالخُمها،  2018في بضاًت 

ؿمذ الخهٝغ ٞيها الى ٚاًت اهمهاا ٞترة نالخُمها املخضصة بيؿبت ٧املت.  َو

 1540لخهبذ  2017ك ض اهسٟاى في ؾىت لِ ٢2242ضعث ب  2016ٖضص البُا٢اث التي في املخؼن زال٫ ؾىت  -

  1170ب  2018وماػالذ في اهسٟاى بدُه ٢ضعث في بضاًت 

 1580ونل الى  2017لِك ض اعجٟاٖا مدؿىؾا في  1270اص٫ ٧ٗان ٌ 2016ٖضص البُا٢اث املخجضصة زال٫ ؾىت  -

  1680الى  2018جم ججضًضها الهمهاا مضة نالخُمها لترجٟ٘ في بضاًت 

ذ  2018الى ٚاًت  2016ل الؿاب٣ت ٞان و٧الت بضع ؾُضي لخًغ زال٫ الٟترة املمخضة بحن ومً زال٫ الخدالُ ٖٞغ

ُت الال٨تروهُت وهظا عاج٘ الى:  ا٢باال ٦بحرا لٗضص مً الؼباتً ٖلى الخٗامل بالبُا٢اث املهٞغ

  ُت ٖلى اؾخسضام اخضر الىٓم البى٨ُت اعاث املهٞغ ب الَا  جضٍع

  ُاا ٘ مً ٦ٟااة الٗاملحن إٖل ت لصخاب الخسههاث في الٗمل املهغفي وهظا ما ػاص مً ز٣ت الؼباتً الٞغ الاولٍى

 وعٚباتهم في الخجضًض والخُٛحر.
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 خالصت الفصل:

ت ٢ض ق ضث جُىعاث وانالخاث م مت في  ثمً زال٫ الضعاؾت الخُب٣ُُت هجض ان املئؾؿا      ُت الجؼاتٍغ املهٞغ

ْل الا٢خهاص الغ٢مي املغجبِ بالخ٨ىىلىجُا، خُه خاولذ الجؼاتغ بكتى الُغ١ ان جىٓم الى الضو٫ الؿاُٖت 

غ  لتر٢ُت الٗمل املهغفي صازل الا٢خهاص، واؾخُاٖذ بظل٪ اوكاا هُئاث وقغ٧اث مسههت في الغ٢مىت وجٍُى

و٦ظل٪ اصزا٫ اهٓمت خضًثت وج٣ىُاث مخُىعة ؾاٖضث بك٩ل واضح في جىؾُ٘ اؾخسضام  الىٓام املهغفي،

ب٣ى بى٪ الٟالخت والخىمُت  ت، ٍو ُت الٗهٍغ ُت املجخم٘ للىنى٫ الى مؿخجضاث الؿى١ املهٞغ الخ٨ىىلىجُا وجٖى

ُٟت و٧الت ؾُضي لخًغ مجغص ُٖىت اعصها ان هل٣ي الىٓغ ٖليها هٓغا الاهمُت التي ٨ًدؿبها   هظا البى٪.الٍغ
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اصًا في جىُٟظ اهضاٝ وم٩ىهاث الؿُاؾت         ت التي جلٗب صوعا ٍع حٗض البىى٥ مً املئؾؿاث املالُت الخٍُى

غ  ٘ ٦ٟااتها الاهخاجُت وجٍُى الا٢خهاصًت للضولت بٗىهغحها املالي والى٣ضي، هظا ًخُلب جُٟٗل هظه املئؾؿاث لٞغ

ت.  ٞٗالُمها إلاصاٍع

ىاتضها وصواٞ٘ ْ ىعها، وبٗض حصخُو اويإ املهاٝع وبٗضما جُغ٢ىا للٗىملت املالُت م        ً خُه مٟ ىم ا ٞو

ت مً الخٛحراث ٖلى الٗمل املهغفي  ت، وابغاػ الخدضًاث التي جىاج  ا في ْل الٗىملت املالُت اخضزذ مجمٖى الجؼاتٍغ

 صولُا ومدلي.

الش ى في ْل ا ٧ل اق٩ا٫ الخىاجؼ  ) اطا ٞالٗىملت املالُت ٖملُت، مغخلُت إل٢امت ؾى١ قاملت لغإوؽ الامىا٫ جخ       

ت الخض٣ٞاث املالُت مً اجل يمان اًٞل جىػَ٘ ملخل٠ نُٜ  جٛغاُٞت، ٢اهىهُت، جىُٓمُت(، لدؿىص بظل٪ خٍغ

عإوؽ الامىا٫ بحن مسل٠ املىا٤َ و٢ُاٖا اليكاٍ واٖلى مغصوصًت لل٪ الامىا٫، والىٓام املالي والضولي ًمثل ؾى١ 

املالُت الكاملت، والذ هي هىاة الٗىملت املالُت ، خُه هظا الؿى١  باملىخجاثٗامل قامل ومىخض لغإوؽ الامىا٫ ٌ

 ًخمحز ب: وخضة م٩اهُت، و وخضة ػمىُت، وخضة الٗملُاجُت.

ومً هما ٣ٞض ايخى لؼاما ٖلى البىى٥ مىاج ت جل٪ الخدضًاث باجساط الخُىاث املالتمت التي حؿاٖضها ٖلى           

الٗالمي بخدىالجه وحٛحراجه املتزاًضة واملؿخمغة للمى٠٢ ٖلى ٢ضم املؿاواة م٘ البىى٥ الاهسغاٍ في الا٢خهاص 

الٗاملُت، وطل٪ مً زال٫ اٖاصة جغ٦ُبه الهىاٖت واؾتراجُجُاتها واهمهاج ؾُاؾاث ا٦ثر جُىعا وقمىال بهضٝ 

ُت، وعٞ٘ ٦ٟااة الاصاا الخ٠ُ٨ م٘ الاججاهاث الى الابضاُٖت في الٗمل املهغفي الضولي، وجُىع جىصة الخضمت امل هٞغ

مما ٌٗؼػ ٢ضعاتها الخىاٞؿُت وجخمثل اهم ٖىانغ هظه الاؾتراجُجُت في الخدى٫ الى البىى٥ الكاملت طاث الخضماث 

ت ٢اٖضة عاؽ املا٫ البىى٥،  الوة ًٖ ج٣ٍى ُت الٗاملُت، ٖو ت واملخُىعة ٦سُىة هدى مىاج ت املىاٞؿت املهٞغ املخىٖى

ُت صً اصة للب٣اا في بِئت مهٞغ ًت و جىج اث مً اجل الهمىص وطل٪ مً زال٫ ٍػ ىام٨ُُت، بغؾم  ل ا زٍُى ٍٖغ

ٖملُاث الاهضماج املهغفي لخدؿحن اصاا الظي ؾ٩ُىن مخىا٣ٞا م٘ الغإٍت الاؾتراجُجُت الكاملت للبى٪ والىمى 

ُت للٗم  الا.مؿخ٣بال وحؿ ُل ل ا الٟٗالُت والىجاٖت وال٣ضعة ٖلى مىاج ت مىاٞؿت ال٨ُاهاث املهٞغ

 هخائج اخخباز الفسطُاث:  (1

ؾيخُغ١ ُٞما ًلي الزخباع الٟغيُاث التي اؾدىضث ٖليها في الضعاؾت وجدلُل هظا البده، وبُان صخمها او    

غ طل٪:  زُؤها بىااا ٖلى ما جم صعاؾخه مً زال٫ البده، وجبًر

غيُت الاولى خُه اهه و٦ما ازخباع الٟغيُت الاوي: جبحن مً زال٫ الٟهل الاو٫ مً صعاؾت هظا البده صخت الٟ -

اصة الاهٟخاح والخدغع املالي، وجلخو هظا  جاا في زىاًاه ان الخدىالث الا٢خهاصًت الٗاملُت ٢امذ بضوع م م في ٍػ

الاهٟخاح في ما ٌؿمى بالٗىملت املالُت، الى جاهب الٗضًض مً الٗىامل التي ؾاهمذ في ْ ىع املىار املالتم الظي في 

 غث ْاهغة الٗىملت املالُت.ْله جمذ وجُىعث واػصه

ازخباع الٟغيُت الثاهُت : زبدذ صخت الٟغيُت الثاهُت باٖخباع ان ال٨ثحر مً املهاٝع في مسخل٠ صو٫ الٗالم،  -

ؼ ٢ضعاتها ٖلى جدى٫  ض مً الاهضماج املهغفي، مما م٨نها مً حٍٗؼ ازظث بٟلؿٟت البىى٥ الكاملت واجج ذ هدى املٍؼ

ُت الى   ٞغم الىمى.جدضًاث الهىاٖت املهٞغ

 :هخائج الدزاطت (2
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ت مً الىخاتج:  ػمً زال٫ هظا البده جىنلىا الى مجمٖى

ت ا٦ثر عبدُت.أ -  صث الٗىملت املالُت الى الاهٟخاح املالي وجؼاًض جض٤ٞ عإوؽ الامىا٫ ٖبر الضو٫ بدثا ٖلى ٞغم اؾدثماٍع

ات٠ املغجبُت  - ٤ جدؿحن هجاٖت هظه الاؾىا١ اياٞت الى  بالؾىا١جئصي الٗىملت املالُت جدؿحن الْى املالُت ًٖ ٍَغ

 ،ً ً واملضزٍغ ٘ املخٟٓت مً زال٫ جىؾُ٘ ًٞاااث الازخُاعاث التي ًضًغها ٧ل الٟاٖلحن بما ٞيها املؿدثمٍغ جىَى

الم ًغجبِ ب٨ٟغة الؿٗغ.  والتي جغمى الى جدؿُنها مدلُا وصولُا، ٞمىذ املىاعص املالُت وهجاٖت وؾاتل الٖا

املئؾؿاث الا٢خهاصًت الٗابغة للخضوص اخضي الؿماث الاؾاؾُت للىٓام الٗالمي الجضًض ال٣اَغة هدى حٗخبر  -

الاهضماج الٗىلمي ، ُٞد٨م ضخامت مغ٦ؼها املالي و الؿُُغة املخ٨مت ٖلى ا٢خهاص الٗالم وحؿُحره بما ًسضم 

٤ مىخجاتها و  غ الخجاعي لدؿٍى جسهُو مىاعصها في اَاع هٓغي مهالخ ا بالضعجت الاولى ٞاؾخٟاصث مً الخدٍغ

٪ امىال ا بٛغى البده ًٖ ٞغم اؾدثماع اخؿً صون مغاٖاة اي خضوص في  ىملت الاهخاج وجدٍغ ج٣ؿُم الٗمل، ٖو

 اَاع ما ٌؿمى بالٗىملت املالُت.

ُت - مثل  الخدى٫ الى البىى٥ الكاملت واملخ٩املت طاث ال٣ىة املالُت ال٨بحرة ال٣اصعة ٖلى ج٣ضًم ٧اٞت الخضماث املهٞغ

حرها. ت، أوكُت اؾىا١ عأؽ املا٫ ٚو ل الخؤجحري، الخؤمحن والخضماث الصخهُت، الهىاص٤ً الاؾدثماٍع  الخمٍى

ُت مً اهم الؿماث املٗانغة في ْل الٗىمت املالُت. -  الاهضماج بحن املئؾؿاث املهٞغ

باث الٗمالا و٦ؿب عيالخاجت الى جدى٫ البىى٥ الى ٦ُان حؿىقي ًغ٦ -  ماث امل٣ضمت.الخض ًٖ هماؼ ٖلى ٚع

ٌٗخبر الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي مً اهم املخٛحراث التي ؾاهمذ في اخضار الخدى٫ الجظعي في اهماٍ الٗمل املهغفي،  -

غها ب٨ٟااة ٖالُت اط  خُه اهخمذ البىى٥ بخ٨ث٠ُ الاؾخٟاصة مً اخضار ج٣ىُاث املٗلىماث والاجهاالث، وجٍُى

غ الخضماث مً زال ٫ اؾخدضار زضماث جضًضة وحٗضًل الخضماث ال٣اتمت ان هظه الخ٨ىىلىجُا حٗمل ٖلى جٍُى

ُت ٧املت وهظا م ًئصي الى الىنى٫  ٧البىى٥ الال٨تروهُت والؿُُغة ٖلى الخ٣ُٗض واملغوهت وج٣ضًم زضماث مهٞغ

 الى ٢اٖضة اوؾ٘ مً الٗمالا؛

٤ اًٞل  - ُت الضولُت ٞو املماعؾاث اٖاصة ه٩ُلت اليكاٍ املهغفي بما ًخىا٦ب م٘ الخُىعاث الهىاٖت املهٞغ

 الٗاملُت؛

٘ مً اصائها وهى ما ًئزغ اًجابُا ٖلت اصاا البىى٥؛ -  حٗخبر وؾاتل الضٞ٘ الال٨ترووي مً ٖىامل جُىع البىى٥ والٞغ

 جٟخذ وؾاتل الضٞ٘ الال٨ترووي آٞا٢ا واؾٗت للخهى٫ ٖلى زضمت بى٨ُت في اي و٢ذ وفي اي م٩ان. -

 :الخىصُاث (3

ت ٖلى مىا٦بت اهُال٢ا مً الىخاتج الؿاب٣ت ًم٨ً ان هه ُٜ بٌٗ الخىنُاث التي حؿاٖض املهاٝع الجؼاتٍغ

ُت:  الخٛحراث الجضًضة في الهىاٖت املهٞغ

ت الكاملت لخ٣لُل املخاَغ التي ًم٨ً الخٗغى  - ت الاججاه هدى الاهضماج املهغفي والهحٞر ٖلى املهاٝع الجؼاتٍغ

 اليها؛

 ُت في الٗمل املهغفي؛الٗمل ٖلى ٖهغهت البىى٥ واؾخسضام اخضر الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىج -

ت ان ج٨ث٠ مً ٖملُاث الغ٢ابت الضازلُت والخاعجُت؛ -  ٖلى املهاٝع الجؼاتٍغ

٤ املهغفي الخضًه؛ - ُت، والٗمل بمٟاهُم الدؿٍى ٘ املىخجاث املهٞغ  الٗمل ٖلى جىَى
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٤ الدصجُ٘ - ت املئهلت ل٣ُاصة الخُٛحر الاؾتراجُجي املؿُغ له، ًٖ ٍَغ ٖلى  اٞؿاح مجا٫ امام ال٩ىاصع البكٍغ

 الابضإ والابخ٩اع، وزل٤ زالًا بدُه تهخم ٣ِٞ بابخ٩اع مىخجاث مخُىعة او جضًضة؛

ُت؛ -  حصجُ٘ الخٗاون بحن املئؾؿاث املالُت والخيؿ٤ُ ُٞما بحن املئؾؿاث الضاٖمت للهىاٖت املهٞغ

 جُٟٗل صوع البى٪ املغ٦ؼي في الاقغاٝ والغ٢ابت؛ -

ض والٗمل ٖلى حٗمُمه، مما  اهمُت اٖخماص الىٓام الجضًض للمغا٢بت ًٖ بٗض - للمىػٖاث آلالُت زانت بالبىى٥ والبًر

ت ويُٗاجه؛  ًم٨ً البى٪ مً مغا٢بت مىػٖاجه مً الجؼاتغ الٗانمت ومٗٞغ

اهمُت الخمالث الضٖاتُت والخدؿِؿُت لدصجُ٘ البُا٢اث البى٨ُت وحصجُ٘ الؼباتً ٖلى اؾخسضام ا وج٣بل ا  -

 بها. ل٩ىجها وؾُلت السخب والضٞ٘ آمىت مىزى١ 
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 .2014، 1لاعصن، ٍ

م، الٗىملت املالُت والىمى إلا٢خهاصي، الُبٗت لا  -4 ولى، صاع نٟاا لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، خؿً ٦ٍغ

 .2011لاعصن، 

لم، اصاعة البىى٥ والبىعناث لاوعا١ املالُت، الكغ٧اث الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘، بحروث،  -5 عاج٘ دمحم ؾٍى

1992. 

 .1999، 1عمؼي ػ٧ي، الٗىملت املالُت، إلا٢خهاص الؿُاس ي لغأؽ املالي الضولي، صاع املؿخ٣بل الٗغبي، ٍ -6

ي، مهُٟى الجغم، اهضماج البىى٥ ٧بخضي آلُاث الخُىع املهغفي، صاع الجامٗت الجضًضة، عمؼي نبخ -7

ت،   .2013إلاؾ٨ىضٍع

غ صوع الج اػ املهغي املهغفي، صاع النهًت الٗغبُت،  -8 عقُض نالح ٖبض الٟخاح، البىى٥ الكاملت وجٍُى

 .2000بحروث، 

٤ املهغفي، صا -9 ت، البىى٥ والدؿٍى ع أؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، لاعصن، ؾامغ جلضة، البىى٥ الخجاٍع

 .2011الُبٗت لاولى، 

ؾلُمان أبى صًاب، ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥، املئؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،  -10

 .1996بحروث، 

ت(، مئؾؿت قباب الجامٗت، لاعصن،  -11 ت، البىى٥ املغ٦ٍؼ يُاا مجُض، املئؾؿاث الى٣ضًت )البىى٥ الخجاٍع

2002. 

ت،  -12  .2007َاع١ َه أخمض، اصاعة البىى٥ في بِئت الٗىملت ولاهترهذ، صاع ال٨ٟغ الجامعي، إلاؾ٨ىضٍع

ت )جدلُل الٗاتض واملخاَغة(، الضاع الجامُٗت لليكغ،  -13 َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، ج٣ُُم البىى٥ الخجاٍع

ت،   .2011إلاؾ٨ىضٍع

ت، ٖملُاث،  -14 تروؽ، الىجحز في البىى٥ الخجاٍع ، 1ج٣ىُاث وجُب٣ُاث، جامٗت مىخىعي، ٍٖبض الخ٤ بٖى

 الجؼاتغ، بضون وكغ.

ت،  -15  .2003ٖبض الغخمان ٌؿغي أخمض، ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥، الضاع الجامُٗت، إلاؾ٨ىضٍع

ت، مهغ،  -16  .2009ٖبض املجُض ٖبض املُلب، الٗىملت وا٢خهاصًاث البىى٥، الضاع الجامُٗت، إلاؾ٨ىضٍع

، الضاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘، 3املهغفي وم٣غعاث باػ٫  ٖبض املُلب ٖبض الخمُض، إلانالح -17

ت،   .2013إلاؾ٨ىضٍع
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ت، بضون ؾىت  -18 ٖبض املُلب ٖبض الخمُض، البىى٥ الكاملت ٖملُاتها واصاعتها، صاع الجامُٗت ، إلاؾ٨ىضجٍغ

 اليكغ.

آلازاع، صاع مدمىص أخمض ٖبض الغج٘ الخىوي، إلاهضماج املهغفي، اليكؤة، جُىع، الضواٞ٘، املبرعاث، و  -19

 .2007، ال٣اهغة، 1الٟجغ لليكغ والخىػَ٘، ٍ

 ألاطسوخاث الجامعُت:

ُت وجدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت للبىى٥  -20 غ الخضماث املهٞغ آؾُا ٢اؾمي، أزغ الٗىملت املالُت ٖلى جٍُى

ت، عؾالت ص٦خىعاه، ٧لُت الٗلىم إلا٢خهاصًت، جسهو ا٢خهاصًاث مالُت وه٣ىص، جامٗت دمحم  الخجاٍع

 .2015-2014، بىمغصاؽ، بى٢غة

ُت، ٧لُت الٗلىم  -21 ُت للغ٢ابت مً لاػماث املهٞغ بً ٖىصة لبنى، الخى٦مت في املئؾؿاث املالُت املهٞغ

 .2015-2014إلا٢خهاصًت والدؿُحر، عؾالت املاؾتر جسهو مالُت، جامٗت دمحم زًُغ، بؿ٨غة، 

ُت في ْل الٗىملت، عؾالت ا -22 ىت، جدضًاث الهىاٖت املهٞغ ت، صخمان نبًر ملاؾتر، ٧لُت الٗلىم الخجاٍع

غة،   .2015-2014جسهو مالُت مئؾؿت، جامٗت بٍى

ت في ْل الٗىملت املالُت، عؾالت ماؾتر، ٧لُت الٗلىم  -23 عاقض بى٦غوؽ ػهحرة، جُىع أصاا البىى٥ الخجاٍع

لىم الدؿُحر، جامٗت مؿخٛاهم،  ت ٖو  .2016-2015إلا٢خهاصًت والخجاٍع

ُت، عؾالت املاجؿخحر، ٧لُت الٗلىم ٩ٖاف أمُىت، الٗىملت املالُت و  -24 صوعها في خضور لاػماث املهٞغ

 .2013-2012إلا٢خهاصًت، جسهو ه٣ىص وبىى٥، جامٗت الجؼاتغ، 

ُت ، صعاؾت م٣اعهت بحن أػماث الضو٫  -25 ٩ٖاف مؿُٟت، الٗىملت املالُت وصوعها في خضور لاػماث املهٞغ

لىم الدؿُحر، جسهو ه٣ىص الىاقئت وأػمت الغهً ال٣ٗاعي، ٧لُت الٗلىم إلا٢خهاص ت ٖو ًت والخجاٍع

 .2013-2012وبىى٥، عؾالت املاجؿخحر، جامٗت الجؼاتغ، 

مىؾاوي الؼهغة، لاػمت البى٨ُت، عؾالت ماؾتر أ٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم إلا٢خهاصًت، جسهو مالُت ه٣ىص  -26

 .2015-2014وجؤمُىاث، جامٗت مؿخٛاهم، 

 مىاكع ألاهترهِذ:

ُت ت، املى٢٘ إلال٨ترووي  بده في لاػماث املهٞغ ش www.hun.comمً َٝغ لُا٫، مىخضي َُبت الجؼاتٍغ ، جاٍع

إل      الؿاٖت     .  14:00إلَا
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 (: البطاكت الىالطُىُت 01اإلالحم زكم ) 

 

 

ُٟتاإلاصدز:  ت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً مٍُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 (: البطاكت الرهبُت 02زكم) اإلالحم 

 

 

ُٟتاإلاصدز:  ت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً مٍُى
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 ( : بطاكت الخىفير03اإلالحم زكم)

 

ُٟتاإلاصدز:  ت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً مٍُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 CBR(:بطاكت 04اإلالحم زكم )

 

 

ُٟت  مً اإلاصدز:  687 –و٧الت ؾُضي لخًغ  –وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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 :GAB(: الشبان آلالي لألوزاق الىلدًت  05اإلالحم زكم) 

 

ُٟت و٧الت  اإلاصدز:  -ؾُضي لخًغ  –مً وزات٤ بى٪ الٟالخت والىمُت الٍغ
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 DAB(: اإلاىشع آلالي لألوزاق  06اإلالحم زكم) 

 

 

ُٟت اإلاصدز: ت بى٪ الٟالخت والىمُت الٍغ  مً مٍُى
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 TPE(: ًمثل حهاش الدفع الالىترووي 07اإلالحم زكم )  

 

 

 

ُٟت اإلاصدز: ت بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ  مً مٍُى
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 (: بطاكت اإلااطتر وازد 08اإلالحم زكم) 

 

 

ُٟت  اإلاصدز:  "866" –و٧الت مؿخٛاهم  -وزات٤ بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ
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