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 :العامة ملقدمةا

جي للسُاست في ظل الخدىالث الا         كخصادًت و املخغيراث العاملُت اججهذ الجصائس إلى الخغُير الخدٍز

عخماد على كىي السىق، مما شاد الاهخمام باملؤسساث الخاصت و وان هدُجت لرلً بسوش الاكخصادًت باالا

ع الهُيل الصىاعي ، خاصت بعد  كطاع املؤسساث الصغيرة و املخىسطت التي جلعب دوزا مهما في مجاٌ جىَى

وز املؤسست ما آٌ إلُه املؤسساث الىبيرة التي واهذ حعد كاعدة الخىمُت الاكخصادًت، و هرا بعد أن وان د

لت، وفي هرا إلاطاز كامذ السلطاث العمىمُت في الجصائس باجخاذ جملت مً  غائباالصغيرة  لفترة طٍى

عُت والخىظُمُت، هما كامذ  إلاجساءاث لدعم هره املؤسساث الصغيرة سىاء في الجىاهب املالُت والدشَس

ً للخىجه هدىا اللطب الاسدثمازي الجدًد  بعدة مبادزاث هدفذ إلى حشجُع الشباب و صغاز املسدثمٍس

 هكخصادي، وزغم ول هربئوشاء هُاول جدعم هره املؤسساث وجأهلها في مخخلف كطاعاث اليشاطاث الا

ل هره املؤسساث الصغيرة ٌعد مً اهبر املشاول الت مُنها هظسا ملا أجىاجه عملُت ج يالاجساءاث فان جمٍى

ت مً عساكُل وما جفسضه مً شسوط  ملجابهت الاخطاز التي ًمىً ان جخعسض لها، جضعه البىىن الخجاٍز

ووفلا لهرا الخىجه وبهدف ابساش اهمُت املؤسساث املصغسة ومدي مساهمتها في الاوشطت الاكخصادًت 

ت في دعم حشغُل  اوالاجخماعُت هرا مً جهت، ومً جهت اخسي معسفت الدوز الري جلعبه البىىن الخجاٍز

االاشيالُت الخالُت: االخىمُت هلىم بطسح اجدلُممشازهت هره الاخيرة في  االشباب ما مدي

ت في جسكُت الاسدثماز داخل املؤسست ؟ و هى الدوز الري جلعبه في جىمُت  ما ما هى دوز البىىن الخجاٍز

االاكخصاد؟

ات السئِسُت هطسح الاشيالُاث الفسعُت الخالُت:ُشيالو اهطالكا مً الاا       

اوهل ًمىنها املساهمت في خل مشيلت البطالت؟ صغيرة بالجصائس؟جدفع باملؤسساث ال يماهي العىامل الت

ل املؤسساث الصغيرة؟ اماهي مصادز و اسالُب جمٍى

 الى ماذا جسمي البىىن و املؤسساث الداعمت مً خالٌ دعم املؤسساث املصغسة؟

االفرضيات:

الحد مً جفاكم خُث ًمىً املؤسساث الصغيرة دوز فعاٌ في الاكخصاد و اهمُت هبيرة  السدثماز          -  

ا.ت البطالتلمشي

ل املصسفي اخد اهم هر      - اث الصغيرة املىجهت لدشغُل امام املؤسس املخاختاملصادز  هٌعخبر الخمٍى

ا ب.الشبا

ت بالخيسُم مع مخخلف الهُاول الداعمت واملمىلت للمؤسساث الصغيرة في سبُل  -      حعمل البىىن الخجاٍز

لها مً اجل حشغُل الشباب . سها وجسكُتها وجدسين اسالُب جمٍى  جطٍى

ااهداف البحث:

اجىمً اهمُت الدزاست في الىلاط الخالُت:      

خدار الخىمُت الشاملت ا باعخبازها اداة فعالت لدشغُل الشباب وا جدخلها املؤسساث الصغيرة ياملياهت الت - 

ا؛هامُتافي مخخلف الدٌو سىاء واهذ مخلدمت او 

وصُغ االاسهاماث والبرامج الداعمت والاجساءاث امللدمت مً اجل حشغُل الشباب و الحد مً البطالت  -

ل الت س املؤسساث املصغسة يالخمٍى ا؛حعمل على جفعُل و جطٍى



 
 

 ب
 

ت وهُاول الدعم في حشغُل الشباب  -  .املياهت التي جلعبها البىىن الخجاٍز

االدراسات السابقة:

 عت مً الدزاساث والابدار السابلت خٌى هرا املىضىع هرهس منها:هىان مجمىا      

ل املؤسساث في املصغسة واملخىسطت في اطاز املؤسست الىطىُت لدعم حشغُل الشباب  - ا.ANSEJاجمٍى

ل املؤسساث الصغيرة واملخىسطت --  .استراجُجُت البىىن في جمٍى

امنهجية البحث:

الاجابت على الاسئلت املطسوخت و هظسا لطبُعت املىضىع، فان البدث  مً اجل دزاست الاشيالُت وملداولت      

على املهج الىصفي والخدلُلي، و ذلً مً اجل جمع املعلىماث املخعللت بالجاهب الىظسي للدزاست و  اًسجىص

خي الري جم الاسخعاهت في جدبع مساخل و ابساش املفاهُم املخعللت باملىضىع، بالا ة أوشضافت الى املىهج الخاٍز

ع لا ل مخخلف املشاَز ت و دزاست دزها في جمٍى جل حشغُل الشباب، هما اعخمدها على املىهج البىىن الخجاٍز

فُت "ووالت العثماهُت"  .الخطبُلي في دزاست الحالت بىً الفالخت والخىمُت الٍس

احدود البحث:

ت و اهمُتها مً خالٌ       الث  في الجاهب الىظسي جم جددًد مفهىم البىىن الخجاٍز ما جلدمه مً جمٍى

ت و مساهمتها في حشغُل الشباب و الخخفُف مً خدة البطالت اما الجاهب  املخخلف ع الاسدثماٍز املشاَز

فُت "ووالت العثماهُت"  .الىظسي فيان دزاست خالت بىً الفالخت و الخىمُت الٍس

امحتويات البحث:

، مً اجل الاجابت على الاشيالُت املطسوخت و اخخُاز الفسا      ضُاث جم جلسُم البدث الى زالر فصٌى

ت و هرا حعسفىا على  حسبلها ملدمت عامت، خُث جىاٌو الفصل الاٌو مفاهُم عامت خٌى البىىن الخجاٍز

ل و جطسكىا ملفاهُم عامت خٌى الاسدثماز اما الفصل الثاوي فخىاٌو املؤسساث املصغسة و  اسالُب الخمٍى

جطسكىا الى دوز املشسوعاث املصغسة في الخىمُت الاكخصادًت و  خصائصها و اهدافها ومعىكاث جىمُتها هما

فُت " ووالت العثماهُت" ا.مً اجل الخعمم اهثر في بدثىا هرا كمىا بدزاست مُداهُت لبىً الفالخت والخىمُت الٍس
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 مقدمت: 

لت مً       للىـام اإلاصشفي ؤهمُت بالوت خُث اخخل مخخلٍ اإلاىـىماث الاُخصادًت ورلٗ كبر ًتراث ػٍى

م  م لعجلت الخىمُت الاُخصادًت ؤصبذ مً الظشوسي مىآبت الخؼىس العَش وشإجه ومم الذوسان العَش

الخِلُذي للبىْى واهِعامه الى بىْى مخلذدة ومخخصصت في شتي اإلاجاالث ، خُث ججاوص اليشاغ 

ت مً ُب٘ى الىداجم وبكؼاء الِشوض الى الاظدثماس الزي ًدخل بذوسه ؤهمُت ٓبحرة في حمُم ؤهىاق  الخجاٍس

زا جىمُت الثرواث اإلاخاخت مً احل اشباق  الِؼاكاث ، وجمًٕ هزه ألاهمُت في جدُِّ الخىمُت والاظخِشاس ٓو

صت كلى معخىي اإلااظعت الاُخصادًت ًجب الخاحُاث اإلاخخلٌت ، وختي ًخم بلىن هزه ألاهذاي خا

م الٌٕاءة الاُخصادًت وصٍادة الؼاُت ؤلاهخاحُت مً خال٘  ٔاًُت بًش لُت  الاكخماد كلى ؤظالُب جمٍى

 الاظخخذام ألامثل للمىاسد اإلاخاخت وحلبئت مذخشاتها وجىطلها بما ٌلىد كليها بإكلى الٌىاثذ واُل الخٖالٍُ .

 الٌصل ألا٘و الى زالر مباخث :وكلى طىء دلٗ ُمىا بخِعُم    

ت. - : ماهُت البىىْ الخجاٍس  اإلابدث ألا٘و

ل. -  اإلابدث الثاوي: ؤظالُب الخمٍى

 اإلابدث الثالث: مٌاهُم كامت لالظدثماس. -

خىا في هزا اإلاجا٘ . ض وحوزًت ملًش  وهزا بهذي حلٍض
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 املبحث ألاول: نظرة عامت حول البنوك التجاريت.

ت       اخذ اإلايشأث الاُخصادًت اإلاخخصصت التي جخلامل في الىِىد ، خُث اجها الجهت   حلخبر البىْى الخجاٍس

او اإلاٖان الزي ًلخِي ًُه كشض الىِىد بالؼلب كليها ، وهزا ًشحم الى ان هزه البىْى جِىم بةًجاد هـاما 

ت جِىم بمهمت را ٌٓاءة كالُت حلمل كلى ججمُم وداجم و مذخشاث الاًشاد و اإلايش أث ، ٓما حلذ ؤداة طشوٍس

شه وجمىده مً اثخمان . ل الالصم لألًشاد ؤًظا و الخجاس اإلاىخجحن مً خال٘ ما جًى  الخمٍى

 وخصائصها  املطلب ألاول: ماهيت البنوك التجاريت 

 اوال: مفهوم البنوك التجاريت ونشاتها 

خُا بخؼىس وشاغ        ت جاٍس ٔان ًشجبؽ ؿهىس اإلاصاسي الخجاٍس ذ بلُذ  ت والصاهت , ًمىز ُو الصُاًس

ت مىا٘ التي ًىدكها لذحهم الخجاس و سحا٘ الاكما٘ و ٔل مً ًشهب في الخٌاؾ كلى ًدخٌـىن بال   الصُاًس

ت  ت بىطم هزه الامىا٘ في خضاثنهم مم حعلُم اإلاىدق  ،امىاله مً الظُاق او العُش ًُِىم الصاهت والصُاًس

، ولى للمصاسي ويي اًذاق الامىا٘و هٕزا وشإث الىؿٌُت الخِلُذًت الا  ،ًخظمً مِذاس ودٌلخه   اًصاال

ٔان اإلاىدق برا اساد ودٌلخه ومم مشوس الضمً اصبذ  خز الىدٌلت،إو ًٌلؼي الصاجى ؤو الصحرفي الاًصا٘،  و

مٕذظا في خضاثً الصاهت  ،للخباد٘ وجبِى الامىا٘ ؤو الزهب الاًشاد ًِبلىن الاًصا٘ ًُما بُنهم ٔىظُلت

ُذ جيبه الصاهت بلى هزه الخُِِت ًصاسوا ًِشطىن ما لذحهم مً امىا٘ مِابل ًاثذة ، وهٕزا وشإث و 

نهاالىؿٌُت الخِلُذًت الثاهُت للمصاسي و يي الاُشا ٔان ض، ؤما جىلُذ الىِىد ؤو جٍٖى ، ًِذ وشإث كىذما 

، وخاصت لمِترضهب ؤو الامىا٘ ( و ٌلؼُه لخز شٖل اًصا٘ ًدشسه الصاجى ) بذال مً الزإالِشض ً

ذ ٌشائون ٓما دلتهم  بلذما اصبذ الاًشاد ًثِىن بهزه الاًصاالث لجها ُابلت لالظدبذا٘ بالزهب في ؤي ُو

 كلى رلٗ ججاسبهم اللذًذة خال٘ حلاملهم مم الصاهت .

ت اخزث جٖىن هِىدا حذًذة ) هِىد       بملنى ؤن هزه اإلااظعاث التي جدىلذ مم الضمً بلى مصاسي ججاٍس

ت ، لجها اصبدذ ُادسة كلى جىلُذ هِىد جظاي الىد اجم ( و هزا ًمثل جدىال ٓبحرا في وشاغ اإلاصاسي الخجاٍس

ُت وظُؼت بحن   بلى داثشة الخذا٘و الىِذي، وبهزا ت لم حلذ ماظعاث مالُت ؤو مصًش ًإن اإلاصاسي الخجاٍس

ً ( وبحن اإلاِترطحناإلاِشط ً ( بل يي ماظعاث   حن ) اإلاذخٍش مالُت اًظا لها الِذسة دون هحرها ) اإلاعدثمٍش

ُت الاخشي كلى الخإزحر في كشض الىِذ مً خال٘ امٖا هُتها في جىلُذ الاثخمان مً اإلااظعاث اإلاالُت واإلاصًش

 1.اإلاصشفي

اإلاذخشاث مً  ًالبىٗ هى ماظعت او ميشإة اُخصادًت جخلامل بالىِىد خُث ًخم ججمُم الىداجم و      

 .ثاظدثماسها في مخخلٍ اإلاجاال اإلاصادس اإلاخخلٌت، بكادة 

ذ كشي اإلاششق الٌشوس ي البىٗ كلى اهه : " جلٗ اإلااظعت التي جِىم كلى ظبُل الاختراي، ًخلِى       ُو

ألامىا٘ مً الجمهىس كلى شٖل وداجم او ما في خٕمها، زم بكادة اظخخذام هزه ألامىا٘ لخعابها الخاص في 

 .اإلاالُت"ثخمان او في اللملُاث كملُاث الخصم و الا 

                                                           
خىهت، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَم، "مداظبت اإلااظعاث اإلاالُت، ٔلُت الاُخصاد"مدمذ حال٘ كلي، كبذ الشصاَ ُاظم شخادة،  1 ، حاملت الٍض

 3،ص2003الؼبلت الاولى 
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ها اإلاششق اإلاصشي باجها :" البىْى التي جِىم بصٌت ملخادة بِب٘ى وداج       ذ كًش م جذًم كىذ الؼلب او ُو

ل الذاخلي و الخاسجي، و جباشش كملُاث جىمُت الادخاس و الاظدثماس اإلاالي إلحاس مدذدة ، و جضا٘و كملُاث الخمٍى

ت ، وما ًخؼلب مًا و اإلاعاهمت في اوشاء اإلاششوكاثداخلُا و خاسحُ ُت و مالُت و ججاٍس ، و كملُاث مصًش

ضي ػبِا لأل   1.وطاق التي ًِشسها البىٗ اإلآش

ت لها ":" اإلايشإة التي جخخز وكشي اخذ الٕخاب البىٗ باهه         2.مً الاججاس في الىِىد خًش

ٌاث العابِت للبىىْ و التي جبذو مدشابهت في مظمىجها خُث ان البىٗ  الخجاسي هى كباسة مً خال٘ الخلٍش

، زم حلُذ ها في شٖل وداجم مً مصادس مخخلٌتكً ميشإة مالُت جماسط كملها في الىِىد التي جخىلي ججمُل

اظدثماسها في شتي مجاالث الاظدثماس اإلاخخلٌت و مً زم جدُِّ كذة اهذاي مً ؤهمها حشوُل ما ججمم 

  .لذحها مً مىاسد مً احل الخص٘ى كلى كاثذ مىاظب

ش        ت اهما هى مً ُبُل الاكخُادٍو و كمىما ًِؽ اػلّ  ،ي بلع الٕخاب ان اػالَ اظم البىْى الخجاٍس

تهزا الاظم كلى هزه البىْى الُخصاس وشاػها في ا٘و الا  ل ألاوشؼت الخجاٍس ، و اهدصاس هزا مش كلى جمٍى

ُت دًم جلٗ ذوس في جِذًم الِشوض ُصحرة الاحلال البىْى للخلامل مم ، الا ان الخىظم في الاكما٘ اإلاصًش

و بالخالي ٌلخبر البىٗ الخجاسي  ظاثش الِؼاكاث و الاحاس و مً هىا ًٌظل البلع حعمُتها " بىىْ الىداجم "

  .الىخذة ألاظاظُت في الىـام اإلاصشفي

، خُث ًدِّ البىٗ الخجاسي ٓمششوق خاص سبده بصٌت سثِعُت ؤهمُت بطاًت الى بىىْ اخشي راث     

و ًخخز الاُتراض صُوت الىداجم التي ًِبلها البىٗ الخجاسي مً الاًشاد  ض وألاُشاصمً كملُاث الاُترا

، و ًلتزم البىٗ بذًم ًىاثذ كلى هزه الىداجم خعب هىكها و هزه في حاهب الخصىم في محزاهِخه ًخُِذ

 مذتها مً حهت و مً حهت ؤخشي ًِىم البىٗ الخجاسي بةكؼاء ُشوض و ظلٌُاث لللمالء الزًً ًخمحزون

، و ًدِّ البىٗ الخجاسي ملـم ؤسباخه مً الٌَش ه ألاخحرة بٌىاثذ مخخلٌتبِذسة مالُت  و ًخم بكؼاء هز

 3بحن الٌىاثذ التي ًٕدعبها و الٌىاثذ التي ًلتزم بعذادها .

  

  

  

  

  

  

                                                           
ت، مؼبلت الاهخصاس ، ػبلت  1  26، ص1993كبذ الوٌاس خىٌي، كبذ العالم ابى ُدٍ، الاداسة الخذًثت للبىْى الخجاٍس

 
 4، كبذ الِاظم شخادة، مشحم ظابّ، ص هاللي كلى ٘مامدمذ ح 2
 
ت، ٔلُت الخجاسة، ػبلت اخمذ صالح  3 ل في البىْى الخجاٍس  اخمذ صالح 12، ص2003-2002كؼُت، مداظبت الاظدثماس و الخمٍى

 

 



ل الاظدثماساث الٌصل ت ووؿٌُت جمٍى : اإلاٌاهُم ألاظاظُت خ٘ى البىْى الخجاٍس  ألا٘و

 

8 
 

 ثانيا: خصائص البنوك التجاريت 

ت كً هحرها مً   هىاْ كذة خصاثص        1:حيإاإلاصاسي الاخشي و يي ٓما ًجخمحز بها اإلاصاسي الخجاٍس

ت ٓبُِت اإلااظعاث اإلاالُت الىظُؼت جِىم بخجمُم مذخشاث الضباثً في صىسة  -1    ؤن اإلاصاسي الخجاٍس

ٔان هىق الىدٌلتؤ  ،وداجم و مم رلٗ ًان  ،، ًان اإلاىدق ) صاخب الىدٌلت ( ٌلخبر داثىا و اإلاصشي مذًىاًا 

ت ، ؤن ًدخٌـىن الُت الىظُؼت التي حعمذ لذاثىيهااإلااظعاث اإلا، يي الىخُذة بحن اإلاصاسي الخجاٍس

ت ) جدذ الؼلب ( التي جٖىن مدال للسخب بىاظؼت الصْٖى ٓما ًمًٕ ، بىداجلهم بصىسة وداجم حاٍس

ل ملُٕتها بلى ػشي زالث بىاظؼت اظخخذام الصٖىْ و ًترجب كلى رلٗ ؤن الالتزاماث اإلاالُت اإلاترجبت  ،جدٍى

ت حلخبر هِذا إل كلى اإلاصاسي الخجا ت مً حشاء ُبىلها الىداجم الجاٍس و ، مٖاهُت السخب كليها بالصْٖىٍس

 ، بِىما اإلااظعاث اإلاالُت الاخشي ال جخصٍ بهزه الصٌت.بالخالي يي حضء مً كشض الىِذ

ت بخاصُت جىلُذ  -2    ت ) جدذ الؼلب ( حذًذةجخمحز اإلاصاسي الخجاٍس ، مً خال٘ كملُاث وداجم حاٍس

ت الجذًذة ) اإلاشخِت ( بشٖل هِىدا لم  الاُشاض و  الاظدثماس في الاوساَ اإلاالُت اإلاخخلٌت ، والىداجم الجاٍس

ىجم كً رلٗ ؤن حضءا ىِىد مً ٔىجها ُابلت للسخب بصْٖىوحعخمذ صٌت ال ؤصال،جًٕ مىحىدة  ، ٍو

ت ًخذا٘و ٓىِىد ت يي حضء مً كشض الىِذ  ،مهما مً وداجم اإلاصاسي الخجاٍس بل  ،وخُث ؤن الىداجم الجاٍس

ت جدذر  ،و اجها حشٖل الشؼش الاكـم مىه في الذ٘و اإلاخِذمت صىاكُا ادة في الىداجم الجاٍس ًان اًت ٍص

و ملنى رلٗ ؤن  ،مم بِاء الاشُاء الاخشي كلى خالها، اطاًت بلى الٕمُت ؤلاحمالُت اإلالشوطت مً الىِىد

ت د ، اإلااظعاث اإلاالُت الىظُؼت الاخشي ؤما  ،وسا مهما في الخإزحر اإلاباشش كلى كشض الىِذللمصاسي الخجاٍس

ٔاهذ جِبل الىداجم و جمىذ الِشوض شاج ت  ها فيًةجها و ؤن  ، ؤال ؤن الِشوض التي رلٗ شان اإلاصاسي الخجاٍس

في مجا٘ الاثخمان ال  ، لن الامىا٘ التي جخلامل بهايها جإزحراث واضخت كلى كشض الىِذجمىدها ال ًترجب كل

 .و اهما جإحي مً اُتراطها لها ،جيشاها هزه اإلااظعاث اإلاالُت

ت لذي اإلاصاسي الخجاس  -3    ، وجخصٍ هزه ٍت مصذسا سثِعا مً مصادس امىالهاحشٖل الىداجم الجاٍس

الجضء الآبر ، ِىما في اإلااظعاث اإلاالُت الاخشي ، بسخب الٌىسي كليها دون اشلاس معبّالىداجم بِابلُت ال

و ًترجب كلى رلٗ ؤن جصبذ اإلاصاسي  ،خز شٖل وداجم ملضمت الذًم خحن الؼلبإمً مصادس امىالها ال ً

ت آثر كشطت بلى اإلاخاػش  ، مما ًٌشض كليها الخدٌف في ادائها و في كملُاتها مً اإلااظعاث الاخشي  الخجاٍس

ُّ بحن مخؼلباث العُىلت إلاج ىداتها ) ؤي ُذستها كلى الاًٌاء ًىسا بمخخلٍ هالخشص مً هحرها كلى الخًى

 .) ؤي حلـُم بًشاداتها الصاًُت ( والشبدُت  التزاماتها (

 

 

 

 

 

                                                           
ت، ػبلت  1 ، ٔلُت الخجاسة، حاملت الاظٕىذٍس  44، ص2003كبذ الشخمان ٌعشي اخمذ، اُخصادًاث الىِىد والبىْى
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  هاظائفو  و أنواع البنوك التجاريت ملطلب الثاني: ا

 1:أنواع البنوك التجاريت :أوال

ت التي ًخم مً خاللها الىـش ب جىِعم       للضاٍو
ً
ت بلى ؤهىاق مخلذدة ػبِا لى البىْى ورلٗ البىْى الخجاٍس

 :كلى الىدى الخالي

 :مً خُث وشاػها ومذي حوؼُتها للمىاػّ الجوشاًُت  -ؤ    

ت اللامت - ضها الشثِغ البىىْ الخجاٍس ِصذ بها جلٗ البىْى التي ًِم مٓش في اللاصمت ؤو بخذي اإلاذن  : ٍو

الٕبري وجباشش وشاػها مً خال٘ ًشوق ؤو مٖاجب كلى معخىي الذولت ؤو خاسحها . وجِىم هزه البىْى بٖاًت 

ٔاًت مج ت وجمىذ الاثخمان ُصحر ومخىظؽ ألاحل ٓزلٗ ًهي جباشش  االث ألاكما٘ الخِلُذًت للبىْى الخجاٍس

ل الخجاسة الخاسحُتالصشي ألاحى  .بي وجمٍى

ت اإلادلُت - ِصذ بها جلٗ البىْى التي ًِخصش وشاػها كلى مىؼِت حوشاًُت مدذدة البىىْ الخجاٍس : ٍو

 .ـت ملُىت ؤو مذًىت ؤو بُلُم مدذدوعبُت مثل مداً

ض الشثِس ي للبىٗ ِم اإلآش ٓزلٗ  ،بصوش الدجم وجخمحز هزه البىْى، والٌشوق في هزه اإلاىؼِت اإلادذدة ٍو

ىلٕغ رلٗ كلى مجمىكت الخذ ُت التي جِىم بخِذًمهاًهي جشجبؽ بالبِئت اإلادُؼت بها ٍو  .ماث اإلاصًش

 :مً خُث حجم اليشاغ -ب      

ِصذ بها جلٗ البىْى التي جخلامل مم ٓباس اللمالء واإلايشأث الٕبري بىْى الجملت -  .: ٍو

واإلايشأث الصوشي لٕنها حععى  ،جخلامل مم صواس اللمالء : ويي كٕغ الىىق العابّ خُثبىْى الخجضثت -

وجخلامل  ،ًهي مىدششة حوشاًُا ،جخمحز هزه البىْى بما جخمحز به مخاحش الخجضثت الحخزاب ؤٓبر كذد منهم . و

والخلامل لألًشاد  ،ومىٌلت الخملٗ ،ا خلّ اإلاىاًم الضمىُت واإلاٖاهُتبإصوش الىخذاث اإلاالُت ُُمت مً خالله

 .البىٗ مً خال٘ اإلاعتهلٗ النهاجي ًةن الخجضثت حععى بلى جىصَم خذماث وبزلٗ

 :مً خُث كذد الٌشوق –ج      

ٔاث اإلاعاهمت ٓشٖل ُاهىويالبىىْ راث الٌشوق - لها ًشوق ، : ويي بىْى جخخز في الوالب شٖل الشش

ت في حعُحر ؤمىسها خُث ًتْر  ،الذولت وال ظُما ألامآً الهامت مخلذدة حوؼي ؤهلب ؤهداء ٍض وجدبم الالمٓش

ض الشثِس ي للبىٗ بال ًُما ًخللّ بالمىس الهامت التي ًىص كليها في الثدت  للٌشق جذبحر شاوهه ًال ًشحم للمٓش

ض الشثِس ي ًظم العُاظت اللامت التي تهخذي بها الٌشوق .  البىٗ , وبؼبُلت ألامىس ًةن اإلآش

خظم للِىاهحن اللامت للذولت ولِغ ًخمحز هزا الىىق مً  و      البىْى بإهه ٌلمل كلى الىؼاَ ألاهلي ٍو

 .تي ًِم الٌشق في هؼاُها الجوشافيلِىاهحن اإلاداًـاث ال

ت وصٍادة بىْى العالظل - : ويي كباسة كً ظلعلت مً البىْى وشإث هدُجت لىمى حجم البىْى الخجاٍس

 مً كذة ًشوق  احعاق هؼاَ ؤكمالها وجخٖىن العلعلت حجم وشاػها و
ً
ا ولًٕ  ،مىٌصلت كً بلظها بداٍس

ض سثِس ي واخذ ًِىم بشظم العُاظاث اللامت التي جلتزم مخخلٍ وخذاث العلعلت بها  ٌششي كليها مٓش

ُٕت ،زلٗ ًهى ًيعّ بحن الىخذاث وبلظهآ  .وال ًىحذ هزا الىىق مً البىْى بال في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ٔاث الخا: ويي جإخز بىْى اإلاجمىكاث - ت ُابظت جذًش مجمىكت مً الشش بلت التي حلمل في شٖل شٓش

                                                           
1
 .85ظلُم، بداسة البىْى و البىسصاث و ألاوساَ مالُت، حاملت اإلاىصىسة، ص مدمذ د.  
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ٔاث الخابلت وجظم لها العُاظاث  ،اليشاغ اإلاصشفي ت الِابظت باإلششاي كلى الشش خُث جِىم الشٓش

ضي اللامت بِىما جتْر لها ج  و ،ىٌُز هزه العُاظاث بشٖل ال مٓش
ً
ا  اخخٖاٍس

ً
لِذ  وجإخز هزه البىىْ ػابلا

ُٕت.اهدششث هزه   البىْى في ؤوسوبا الوشبُت والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

وبؼبُلت الخا٘ ًةجها ميشإة ًشدًت  ،ىْى كلى ما ًخمخم ؤصخابها مً زِت: جِىم هزه البالبىْى الٌشدًت –

ولزلٗ ًهي ظىي جخلامل في اإلاجاالث ُصحرة ألاحل زم جىؿٍُ ألامىا٘ في  ،جٖىن مدذدة سؤط اإلاا٘

ت اإلاخصىمت وهحر رلٗ مً ألاص٘ى كالُت العُىلت والتي ًمًٕ جدى ألاوساَ اإلاالُت وألا  ٍلها بلى وساَ الخجاٍس

 .هِىد بعشكت وبذون خعاثش

جخظم هزه  : ويي بىْى حوؼي مىؼِت حوشاًُت مدذدة ٓمذًىت ؤو مداًـت ؤو والًت والبىْى اإلادلُت –

م البِئت التي جىحذ بها وحلمل كلى الخاصت باإلاىؼِت التي حلمل بها ٓزلٗ ًهي جخٌاكل م ،البىْى للِىاهحن

ُت التي جىاظبهاجِذً  .م الخذماث اإلاصًش

 ثانيا: وظائف البنوك التجاريت

 ت في زالر كملُاث  :الىؿاثٍ الخِلُذًت جخمثل الىؿاثٍ الخِلُذًت التي جِىم بها البىىْ الخجاٍس

 1ؤظاظُت يي:

تاهم وؿاثٍ البىْى : حلخبر هزه الىؿٌُت مً ججمُم اإلاذخشاث - ، و جـهش هزه اإلاذخشاث في حاهب الخجاٍس

ض اإلاالي خُث جدبلىس اشٖا٘ او صىس هزه اإلاذخشاث في شٖل الىداجم جدذ الؼلب  الخصىم في ُاثمت اإلآش

حربةخؼاس ظابّ  ،الىداجم جللب هزه الىداجم دوسا هاما و ؤظاظُا و العبب  و او الىداجم لحل و وداجم الخًى

ُت ألاخشي و اإلاخمثلت في كملُت اظدثماس و في رلٗ ًشحم الى اجها جمًٕ ا لبىْى مً الُِام بلملُاث اإلاصًش

 جىؿٍُ هزه ألامىا٘ .

ّ اظخدذار اوكُت ابذاق      ت ًُما بُنها لجزب مذخشاث الاًشاد و الهُئاث كً ػٍش جدىاًغ البىْى الخجاٍس

ت ، وخذاث الاظدثماس و هـام حر و اإلاضاًا اإلاضدوحت و  خذًثت منها كلى ظبُل اإلاثا٘ الشهاداث الادخاٍس الخًى

 شهاداث الاظدثماس .

ُت : ًىحذ كالُت وزُِت بحن هزه الىؿٌُت و الىؿٌُت ظابِت الزٓش لي  - مىذ الِشوض و الدعهُالث اإلاصًش

بىٗ ججاسي، خُث اهه باإلُشاض جٖىن البىْى ُذ وطلذ ألاسصذة التي ظبّ ابذاكها مً ُبل اللمالء 

ت كلى زالر كىامل ؤظاس ي  مىطم الدشوُل، و خُث جِىم ظُاظت الخىؿٍُ ألامىا٘ كىذ البىىْ الخجاٍس

 يي :

، بل ؤداة هامت لدشوُل و جىؿٍُ لذ البىٗ الخجاسي معخىدكا للىِىداإلاصلخت اللامت للمجخمم : ال ٌ* 

، في مجاالث مثمشة حعاهم في الخىمُت الاُخصادًت والاحخماكُت للمجخمم  الىداجم و ألامىا٘ اإلاىدكت لذًه

اهُت حلم اًشاده.  مما ًادي الى الاظخِشاس الاُخصادي، و ًجلل الًش

اد العُىلت حلني حجض ٓمُت   العُىلت و الشبدُت : خُث حلخبر العُىلت و الشبدُت*  كامالن مخلاسطان ًٍض

مً ألامىا٘ و الاخخٌاؾ بها دون حشوُل الامش الزي ًِلل مً ًشص الشبذ الزي ٌلىد الى البىٗ او الُِام 

                                                           
1
ت،  -د   "، حاملت ؤلاظٕىذٍس  . 180، داس اإلاؼبىكاث الجذًذة، ص1971-1970مدمىد مدمذ شٍشٍ،" اُخصاد الىِىد و البىْى



ل الاظدثماساث الٌصل ت ووؿٌُت جمٍى : اإلاٌاهُم ألاظاظُت خ٘ى البىْى الخجاٍس  ألا٘و

 

11 
 

ظدثماس هزه ألامىا٘، و الشبدُت حلني اهِاص مِذاس العُىلت لذي البىٗ و بالخالي ًان العُاظت الششُذة با

 .اإلاىاءمت بحن الشبدُت و العُىلت لالظدثماس جخؼلب

ألامان : و هى خص٘ى البىٗ كاي طماهاث ملُىت ججلله مؼمئىا الظخلادة ألامىا٘ اإلاِشطت دون الخلشض * 

، ي ًدصل كليها البىٗ مً الاظدثماسىحذ كالُت كٕعُت بحن ألامان و ظلش الٌاثذة التإلاخاػش ٓبحرة و هىا ً

 .شظدثماساث الخؼشة ًخلؼي سبدا اًو، اما الا اس ألآثر اماها ٌلؼي سبدا ُلُالًاالظدثم

ُت لللمالء مم جِذًم الاكماجِذًم الخذماث لللمالء  - ُت و : جؼىسث وؿٌُت الخذماث اإلاصًش ٘ اإلاصًش

ادصشاي الاليؿهىس ال ت، و ٍص الخذماث و جؼىسث و حلذدث ، صادث هزه ة زِت اللمالء في البىٗ الخجاٍس

، خُث اصبذ لها دوسا باسصا في الخُاة الاُخصادًت و هزه الخذماث جادي الى الذكاًت و ؤلاكالن اشٖالها

ذ كذد كمالثه .  للبىٗ الخجاسي ًحًز

 ه الى :و ًخم جِعُم الخذماث التي ًِذمها البىٗ للمالث

ُال كً اللمل مً امثلتها :*   خذماث ًِذمها البىٗ باكخباسه ٓو

ت -  ؛جدصُل ألاوساَ الخجاٍس

 .ششاء وبُم ألاوساَ اإلاالُت -

 و مً امثلتها:  خذماث ًادبها البىٗ باكخباسه وظُؼا مالُا -

 ؛الاكخماداث اإلاعدىذًت -

 ؛خؼاباث الظمان -

 ؛صشي الشُٖاث -

 العُاخُت.اصذاس الشُٖاث  -

 مً امثلتها:  خذماث اخشي مخىىكت -

 ؛جإححر الخضاثً  -

 ؛خٌف ألاوساَ اإلاالُت -

 حوُحر اللملت. -

 :1:ثٍ الخذًثت ًُمًٕ خصشها ًُما ًلياما كً الىؿا الىؿاثٍ الخذًثت  

  ؛الاظدشاساث الاُخصادًت و اإلاالُت  بداسة الاكما٘ وممخلٖاث اللمالء و جِذًم -

ل ؤلاظٖان الصخص ي مً خال٘ ؤلاُشاض اللِاسي و مما ًجذس رٓشه ان لٖل بىٗ ظٍِ مدذد  - جمٍى

 ؛في هزا اإلاجا٘ ًجب ان ال ًخجاوصهلإلُشاض 

اإلاعاهمت في خؼؽ الخىمُت الاُخصادًت و هزا ًخجاوص بىٗ ؤلاُشاض آلحا٘ ُصحرة الى ؤلاُشاض آلحا٘  -

لت الاحل وعبُا  ؛مخىظؼت و ػٍى

ٔاًت ألامىا٘ الالصمت لإلهخاج   موؿٌُت الخىصَ - ضي ًخم جىصَم  في اإلاجخملاث راث الخخؼُؽ الاُخصادي اإلآش

ّ اإلاصشي، و ًخم رلٗ كادة بالؼَش الاثخماهُت و  و اإلاخىلذة مً مصادس خاسحُت كً اإلاششوق هٌعه كً ػٍش

 ؛ال جىحذ ؤي ماظعت اخشي هحر اإلاصاسي جضا٘و هزا اليشاغ في ؿل رلٗ الىـام

                                                           
1
اد ظلُم سمظان، مدٌىؾ اخمذ حىدة،    96، ص1996كمان  ،"اداسة البىْى"ٍص
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ضي او الاُخصادي  وؿٌُت -  ٍ في اإلاجخملاث راث الخخؼُؽ اإلآش ابت، خُث جخىلي اإلاصاٍس الاششاي و الُش

التي اظخخذمتها مم مخابلت هزه ألامىا٘ للخإٓذ مً اجها حعخخذم  اإلاىحه كملُت جىحُه ألامىا٘ اإلاخذاولت

 ًُما سصذث له مً ؤهشاض و للخإٓذ مً مذي ما خِِه اظخخذامها مً اهذاي مدذد معبِا

 ؛للمششوكاث

ت و جخلخص هزه  - ُت التي اظخدذثها اإلاصاسي الخجاٍس البؼاُت الاثخماهُت التي حلخبر اشهش الخذماث اإلاصًش

م خعابه و بمىحب  الخذمت في مىذ الاًشاد بؼاُاث مً البالظدُٗ جدىي مللىماث كً اظم اإلاخلامل و ُس

ت اإلاخٌِت مم اإلاصاسي كلى هزه البؼاُت ٌعخؼُم اإلاخلامل ان ًخمخم بخذماث كذًذة مً  اإلادالث الخجاٍس

ًىم  20ُب٘ى مىذ الاثخمان لخامل البؼاُت كلى ان جِىم بعذاد ُُمت هزه الخذماث الى اإلاصشي خال٘ 

اث التي ُام بها خال٘ الشهش اإلاىصشم خ اظخالمه ُاثمت بمخخلٍ اإلاشتًر  .مً جاٍس

  ك التجاري و الثالث : اهداف البناملطلب 

ت بلى جدُِّ زالزت اهذاي سثِعُتحععى         1 .يي : الشبدُت والعُىلت و الامان اإلاصاسي الخجاٍس

     Profitability  :الشبدُت -1

لُاس الاظاس ي إلاذي ، ار ؤن اإلاُِّ آبر سبذ ممًٕ لصخاب اإلاصشيحععى اداسة اإلاصاسي داثما بلى جد     

ًان رلٗ ٌلني اجها آٌإ مً ، هى حجم الاسباح التي جدِِها ، ًارا خِِذ الاداسة اسباخا آثر ، ٌٓاءة الاداسة

 .اإلاصشي الخجاسي يي جدُِّ الاسباحداسة ، ٓما وان الىؿٌُت الشثِعُت إل هحرها

مل بًشاداث اإلاصشي ، وحشخن جٖىن اًشاداجه آبر مً جٖالٌُهوختى ًخمًٕ اإلاصشي جدُِّ الاسباح ًيبغي ؤ

 :لبىىد آالجُتا

 الٌىاثذ الذاثىت كلى الدعهُالث الاثخماهُت . -

ًاللمىالث الذاثىت التي جخِاطاها اإلاصاسي ه -  .ـحر خذماتها التي جِذمها لآلخٍش

احىس الخذماث التي جِذمها اإلاصاسي و هحر اإلاخللِت بؼبُلت اللمل اإلاصشفي ُِٓامها بخِذًم اظدشاساث  -

 .اث الجذوي الاُخصادًتظااُخصادًت ومالُت واكذاد دس 

 كىاثذ اللملت الاحىبُت ؤي الاسباح اإلاخدِِت مً الٌَش بحن اظلاس الششاء والبُم. -

وؤي ؤسباح  ،واللىاثذ اإلاخدِِت مً خصم الٕمبُاالث ،اًشاداث اخشي ٓلىاثذ الاظدثماس في الاوساَ اإلاالُت -

تىله بعلش اكلى مً سؤظمالُت هاججت كً بُم اإلاصشي لصل مً اص  .ُُمخه الذًتًر

 :ؤما ًُما ًخللّ بخٖالٍُ اإلاصشي، ًةجها حشخمل كلى آلاحي     

 اإلاذًىت كلى الىداجم التي ًِىم اإلاصشي بذًلها .  الٌىاثذ -

  .اللمىالث اإلاذًىت التي ًذًلها اإلاصشي بلى اإلااظعاث اإلاالُت الاخشي هـحر جِذًمها خذماث للمصشي راجه -

ت واللم -  ىمُت .اإلاصاٍسٍ الاداٍس

 

 

                                                           
ّ البىٖي،  1  63، ص2009-2008ظىت حاملت جبعت،  ، "مزٓشة جخشج لىُل شهادة ماحعخحر"كماس ٌعُت، الدعٍى
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 Liquidity  :العُىلت -2

،ظُىلت ؤي ؤصل مً      له بلى هِذ ب ألاص٘ى ُص ى ظشكت ممٕىت وباُل خعاسة، إحلني مذي ظهىلت جدٍى

م اإلاذًىت آثر ظُىلت مً البظاكت وهٕزا ؤما ، والزمالبظاكت آثر ظُىلت مً اللِاساث وبىاء كلُه ًان

اء بالتزاماجه اإلاخمثلت في الِذسة كلى، في اإلاصاسي ًخلني ُذسة اإلاصشي كلى العُىلت مجابهت ػلباث  الًى

حاث مالُت اخشي، وهزا ٌلني ؤن كلى اإلاصاسي اومِابلت ػلباث الاثخمان واًت ػلباث او خ ،سخب اإلاىدكحن

ت ؤن جدخٌف بيعبت ظُىلت جمٕنها م اء بالتزاماتها في ؤي لخـتالخجاٍس ت ال  ،ً الًى ًاإلاصاسي الخجاٍس

ذث الاكما٘ الاخشي جإحُل ظذاد ما أحعخؼُم ٓبُِت ميش ًان  ،كليها مً معخدِاث ولى لبلع الُى

ٔاًُت لذي اإلاصشيمجشد اشاكت كً ك حر ظُىلت  ، ٌُٓلت بان جضكضق زِت اإلاىدكحن و ًذًلهم ًجإة ذم جًى

 .جلهم مما ُذ ٌلشض اإلاصشي لإلًالطلسخب ودا

 Security ألامان:  -3

ذ كً سؤط اإلاا٘ اإلامخلٗ ًإي خعاثش مً هزا   ال ًمًٕ للمصاسي      ت ؤن حعخىكب خعاثش جٍض الخجاٍس

، لزلٗ حععى اإلاصاسي وبالخالي اًالط اإلاصشي الخجاسي  الىىق ملىاه التهام حضء مً امىا٘ اإلاىدكحن 

حر ؤٓبر ُذس مً الامان للمىدكحن مً خال٘ ججىب اإلاششوكاث راث ا ت بشذة بلى جًى لذسحت اللالُت الخجاٍس

الضباثً ) ، لن رلٗ ًادي بلى جباًً ػّ الجوشاًُت التي ًخذمها اإلاصشيالى حلذد اإلاىا و ً اإلاخاػشةم

 جباًً في مذي خعاظُت جلٗ ألااإلاىدكحن واإلاِترطحن (
ً
وشؼت للـشوي الاُخصادًت ، وؤوشؼتهم  واًظا

ماللامت وداجم اإلاصشي والِشوض، التي ًِذمها وهى ما (Diversification) ، وباخخصاس حعهم الٌشوق في جىَى

 ، حلشض اإلاصشي إلاخاػش اللعش اإلاالي .خماالث خذور مسخىباث ضخمت مٌاحئتًِلل مً اخ

 ما ًمثل مشٖلت ، وهى اضح بحن ألاهذاي الثالزت العابِت، ًبذو ؤن هىاْ حلاسض و في طىء ما جِذم و     

ُت شي الخجاسي جدُِّ دسحت ظُىله كالُت مً خال٘ ، ًللى ظبُل اإلاثا٘ ًمًٕ للمصؤلاداسة اإلاصًش

 كلى هذي الشبدُت، ًالىِذًت الشآذة داخل ، ؤال ؤن خخٌاؿه بىِذًت ٓبحرة داخل خضاثىها
ً
رلٗ ًازش ظلبُا

ىت ذ الزيالخٍض ىاثذ)ًىاثذ( كلى اًذاكاث مؼالب ًُه اإلاصشي بعذاد ك  ، ال ًخىلذ كنها ؤي كاثذ في الُى

 .الضباثً

، الاظدثماساث التي جذس كاثذ مشجٌم، ًان اإلاصشي الخجاسي ًمٕىه جىحُه امىاله الى ؼّ اًظاوبىٌغ اإلاى    

، الا ان هزه الاظدثماساث ًشاًِها كادة اسجٌاكا في دسحت اإلاخاػشة مما بالخالي الاُتراب مً هذي الشبدُتو 

ت حع، وهى ما ًذمش الهذي الثالث الزي ىجم خعاثش سؤظمالُت ٓبحرة للمصشيكىه ُذ ً عى اإلاصاسي الخجاٍس

 ، ارا ما هى الخل ؟هى جدُِّ الامان لمىا٘ اإلاىدكحن، و الُه اصال

ًشي بلع الباخثحن ان الهذي الاظاط الزي ًجب ان ٌععى الُه اإلاصشي الخجاسي هى حلـُم        

والامان ، اما العُىلت ذًه اصخاب اإلاصشي بالذسحت الاولىوهى ما ٌعته ( Profil Maximization) الشبذ

ضي التي جِلل  ( Depositors ) ًِعتهذًهما اإلاىدكحن لاث وجىحيهاث البىٗ اإلآش خدِِا مً خال٘ الدشَش ٍو

ذ مً خالت الاماناخخماالث ح ، ومً زم جصبذ العُىلت والامان لشض اإلاصشي الخجاسي لللعش اإلاالي، وجٍض

 .ت بهذي الشبدُت، مِاسهولِعذ اهذاي( Constration ) بمثابت ُُىد
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ُّ بحن الشبدُت        مًٕ للمصشي ان ًشاعي مً خال٘ ظُاظاجه في الخىؿٍُ جدُِّ مالثمت والخًى ٍو

ُّ هللا   والعُىلت والامان خٌاؿا كلى ظالمت معحرجه وجدُِّ اهذاي مالُٕه وظىلشض بخًى

 .حلالى رلٗ مً خال٘ ًص٘ى الٕخاب الالخِت

، ؤي ال جِل كلى جلٗ الخب ًدِِها اإلاشاسق ألاخشي و البىٗ لخدُِّ ؤسباح مالثمت: ٌععي هذي الشبدُت -   

التي جخلشض لىٌغ الذسحت مً اإلاخاػش و جىصَلها كليهم بلذ الاخخٌاؾ بجضء منها كال شٖل اخخُاػاث 

ت ت و اخخُاٍس ، و مخصصاث مخىىكت و ؤسباح هحر ملذة للخىصَم و لٖى ًدِّ اإلاصشي هزه ألاسباح كلُه احباٍس

 خصل كليها مً اإلاصادس اإلاخخلٌت و ان ًخٌع هٌِاتها .ان ًىؿٍ ألامىا٘ التي 

: ًدبحن هزا الهذي مً خال٘ حلـُم وشاغ الاُتراض و ؤلاًشاداث اإلاخدصلت و ًخدِّ رلٗ هذي الىمى -   

ً و الخُُِم اإلاعخمش  لداء بجهذ اثخماوي مٕثٍ ًشاعي ششوغ الاُتراض الجُذ و اظخِؼاب اللمالء اإلاخمحًز

 .اإلاىاًعتو لعُاظاث البىْى 

: مً خال٘ جؼبُّ مماسظاث و ظُاظاث ؤمىت ججىب البىٗ اًت خىادر ملاسطت ُذ جادي هذي ألامان -   

ضه اإلاالي ٓمخاػشة كذم حعذ ، و لهزا كلي البىٗ ان بهخم ًذ اللمالء للِشوض التي مىدذ لهمالى صكضكت مٓش

ْى مي حعُحر خخزها بداسة البىبٌٕاءة بداسة مدٌـت الِشوض و مجمل الِشاساث الاظتراجُجُت التي ج

اث اللمل بالبىٗ  .مجٍش

ٍ ظُىلت بخِذم سؤط اإلاا٘ اإلاخذا٘و و مذي ٌٓاًخه هذي العُىلت -    : حهخم البىٗ في مجا٘ دساظت مُى

ت ما بحن  إلاىاحهت اخخُاحاث اإلااظعت ًالعجض ًجللها هحر ُادسة كلى حعذًذ الِشض ٓما ًجب الخٌُش

ل الِشض الى هِذ في مُلاد لالِشض و ُابلُت الخدٍىظُىلت  ، ًعُىلت الٌشض يي بمٖاهُت جدٍى

  1.اظخدِاُه

ُت -    : و التي جمثل خصت البىٗ مً حجم العَى اإلاصشفي ًال ًمًٕ اهجاص ألاهذاي هذي الخصت العُى

ّ ٌعخؼُم البىٗ مً خاللها اإلاىاً عت و جذكُم خصخه الاظتراجُجُت للبىٗ دون اظتراجُجُت ًلالت للدعٍى

ُت  .العُى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 64ٌعُت، مشحم ظابّ، ص كماس 
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 : أساليب التمويلاملبحث الثاني

ت لجمُم الىؿاثٍ و الاكما٘ ًبذوهه جبِي        ل كصب اإلااظعت و الؼاُت اإلادٓش خؼؽ ٌلخبر الخمٍى

حر ألامىا٘ الالصمت مً احل الُِام بالخجهحز اإلااظعت كلي الىسَ دون جىٌُز ، خُث جدخاج اإلااظعاث الى جًى

 .وساء ألاص٘ى الثابخت و اإلاخذاولتو الدعُحر 

 املطلب ألاول: مفهوم التمويل

ذ       ت مم بذاًت الِشن اإلااض ي ُو ل بشٖل معخِل في ٔلُت ألاكما٘ ؤلاداٍس ؿهش مجا٘ الخخصص في الخمٍى

ٔاهذ جلٗ ألامىس مدىس  ٔاث وكملُاث الاهذماج و ً الشش حز هزا الخخصص في البذاًت كلى جٍٖى ٔان جٓش

ىاث مً الِشن اإلااض ي بر بذؤ الاهخمام بالبدث كً اهخمام اإلإٌ ً واظخمش ألامش ٓزلٗ ختى اللشٍش ٍش

ٔاث  ل بملالجت ؤهىاق العىذاث التي ًمًٕ للشش ل الاظدثماساث، ًبذؤ كلم الخمٍى مصادس حذًذة لخمٍى

ل  .بصذاسها للخص٘ى كلى مصادس الخمٍى

حز م خصل حوحر في 1930وخال٘ ًترة الٕعاد اللالمي ظىت      ل ًخم الخد٘ى مً التٓر مجا٘ اهخمام الخمٍى

حز كلى وشاغ آخش ًخىاًّ والخؼىساث اللاإلاُت وهى البدث كً  ٔاث بلى التٓر كلى اليشاغ الخىظعي للشش

ٔاث وملاحلت مىاطُم ؤلاًالط وبذؤ ًىلي ؤهمُت ٓبري إلكادة جىـُم اإلايشأث وظُىلتها  ٌُُٓت بىاء الشش

 وجىـُم ألاظىاَ اإلاالُت.

ً ٓمجا٘ وصٌي ًىـش خُ     ل خال٘ ألاسبلُىاث وبذاًت الخمعِىاث مً الِشن اللشٍش ث كشي الخمٍى

ت ولًٕ في جهاًت الخمعِىاث وبذاًت العخِىاث جد٘ى مٌهىم  للماظعاث هـشة خاسحُت ؤٓثر منها بداٍس

 ًخخص بٖل الِشاساث التي ج
ً
لي الىـشي بلى ٔىهه كملُا  للخدلُل الخمٍى

ً
ل مً ٔىهه مجاال خللّ باإلايشإة الخمٍى

ٔاخخُاس ألاص٘ى وجدذًذ الهُٖل اإلاالي وؤصبدذ اإلاهمت ألاظاظُت اإلاشجبؼت بالىؿٌُت اإلاالُت يي البدث كً 

 .الٌُُٕت التي ًمًٕ مً خاللها حلـُم ُُمت زشوة اإلاالٕحن

ٔاهذ هىاْ وزُِت جُُِمُت مً ُبل اإلاخخصحن بالخ     ل بالخؼىس، ًٌي الثماهِىاث  ل واظخمش كلم الخمٍى مٍى

ب،   .(2000هدُجت الخدذًاث الجذًذة التي بذؤث جىاحه اإلاذساء اإلاالُحن وؤهمها )ؤبى الشُّ

ل كلي اهه ٌُُٓت الخص٘ى كلى مىاسد مالُت و اداستها الظخخذامها في      ومً هىا ًمًٕ ان ولشي الخمٍى

ت م اظدثماٍس ل مشاَس ل هى مىذ اإلااظ  اجخار الِشاساث لخمٍى عت مىاسد مالُت داثمت او ، و بملني اخش الخمٍى

ل ٌلخمذ في ُشاساجه كلي حلب مىاسد  ت و الاظخواللُت ًاكخباس ان الخمٍى خت للُِام بإكمالها الاظدثماٍس مُا

ت ألاظالُب اإلاعخخذمت في اإلاششوق.  1مالُت ًاهه ًخؼلب مً اإلااظعت ملًش

ٔاهذ وهى ٓزلٗ حمُم ألامىا٘ التي جخدصل كليها اإلااظعت او اإلاششوق مً مص      ادس مخخلٌت ظىاء 

ل بٖىهه  داخلُت او خاسحُت ، ُصذ مىاحهت الخٖالٍُ اإلاخللِت بالدعُحر و الاظخوال٘ ، ٓما ٌلشي الخمٍى

ت التي حعخخذم مخخلٍ اإلااششاث الٕمُت و الىىكُت ُصذ ججمُم ما امٕ  ًمجمىكت مً الالُاث الدعُحًر

                                                           
 18، ص2000، داس اإلادمذًت اللامت، الجضاثش، "جِىُاث مشاُبت الدعُحر" ن،اهاصش دادي كذو  1
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الزي ٌعمذ بخوؼُت حضء مً الِؼاكاث الاُخصادًت و مً ألامىا٘ و اإلاىاسد اإلاالُت و جىحيهها الي الىمى 

ت بصىستها الاكخُادًت مباششة هزه ألاخحرة لوشؼتها الاظخواللُت و   .الاظدثماٍس

حر اإلابالى الىِذًت الالصمت لذًم :إلاٌهىم ًشي الذٓخىس خعً الهىلىذيامخذادا لهزا ا     ل هى جًى  " ان الخمٍى

ش مششوق كام او خاص ذ الخاحت اليها ".، ؤي و جؼٍى  الامذاد بالمىا٘ في ُو

 املطلب الثاني: أهميت التمويل

ل ؤهمُت بالوت في حعُحر مخخلٍ الٌلالُاث اإلاالُت طمً حىاهب كذًذة و رلٗ مً خال٘      ًٕدس ي الخمٍى

ذ دخلها كً هٌِاتها الي جلٗ التي حلاوى  ت العُىلت الىِذًت مً الىخذاث التي ًٍض عجضا طمان و جامحن خٓش

حر حملت مً الخىاًش التي ججلل مً ُشاس  ُت الا مً خال٘ جًى في حعذًذ هٌِاتها و ال جدِّ هزه الخٓش

ل كلي  الخىا٘ص كً الٌاثع الىِذي ُشاسا اظتراجُجُا باليعبت للىخذة اإلااهدت ، و ال جِخصش ؤهمُت الخمٍى

ل راتها ، خُث ج ض هزا الخذ ًدعب ، بل اجها جخلذاه لدشمل وؿٌُت الخمٍى ِم كلي كاجِها مهام جُُِم اإلآش

اإلاالي للماظعت و مخابلت ؤدائها الي حاهب اجخار الِشاساث ًُما ًخللّ بالص٘ى الثابخت بشِيها الٕمي و 

ابت و الخىٌُز ، و مما ظبّ ًمًٕ ان  لها ًهي بزلٗ اُشب ما جٖىن الي ؤداة للُش الىىعي و مصادس جمٍى

ل جخمثل فيو  1:عخخلص ان ؤهمُت الخمٍى

ادة في الشؤظما٘ للماظعت -  ؛الٍض

ل اإلااظعاث التي ًٖىن لذحها عجض مالي او اإلااظعاث التي جٖىن في خاحت ماظت الى مىاسد ػبُلُت. -  جمٍى

ت -  ؛جىظُم وشاغ اإلااظعت لدعُحر كملُاتها الاظخواللُت و الاظدثماٍس

  ؛جلبُت مخخلٍ مخؼلباث الاكىان الاُخصادًت في حمُم اإلاجاالث -

اث خاحتها بليها - حر اإلابالى الىِذًت الالصمت للىخذاث الاُخصادًت راث العجض في ؤُو  ؛جًى

 ؛جدُِّ الىمى الاُخصادي و الاحخماعي للبالد، مما ٌعاهم في جدُِّ الخىمُت الشاملت -

حر مىاصب شول حذًذة جادي بلى الِظاء كلى البؼالت -  ؛جًى

 ؛جدُِّ ألاهذاي اإلاعؼشة مً ػشي الذولت -

ّ جدعحن الىطلُت اإلالِشُت. - اهُت لًشاد اإلاجخمم كً ػٍش  جدُِّ الًش

حر اللمل...بلخ. - حر العًٕ، جًى  جًى

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
ض، 1 ت مزٓشة ماحعخحر" بً ُحراغ كبذ اللٍض م الاظدثماٍس ل اإلاشاَس  3، ص2009-2008، حاملت خاج لخظش، ظىت :جمٍى
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 املطلب الثالث: طرق جمويل الاستثمار

ل الذاخلي:1        / الخمٍى

   ّ ل هٌعها بىٌعها ظىاء كً ػٍش ل الذاخلي كلي اهه بمٖاهُت اإلااظعت لخمٍى ٍ الخمٍى ألامىا٘ ًمًٕ حلٍش

ّ ألامىا٘ التي جخدصل كليها مً مصادسها الخاصت ،  ت للماظعت، او كً ػٍش اإلاخىلذة كً اللملُاث الجاٍس

لُت لالظدثماساث ًُما ؤي التي جظلها جدذ الخصشي كىذ الاوشاء ، خُث ًمًٕ ادساج اهم اإلاصادس الذاخ

 :ًلي

ت*      ل الذاخلي ألامىا٘ اإلاملٓى ٔاء او الٌشد و جىطم جدذ : يي مصذس مً مصادس الخمٍى التي اخظشها الشش

ت  خت و يي ملٗ لصخص ػبُعي و لهزا جدمل صٌت ألامىا٘ اإلاملٓى جصشي اإلااظعت بصٌت داثمت او مُا

ل في اإلااظعت .  ويي ا٘و خؼىة جمٍى

 ، ًهي جمثل هخاثج العىىاث العابِتألامىا٘ اإلاجملت مً ػشي اإلااظعت : حلخبر مًػاثالاخخُا*     

خت ، خُث ًمًٕ جصيٌُها اهؼالُا مً كذة ملاًحراإلاىحبت   1:التي بُِذ جدذ جصشي اإلااظعت بصٌت مُا

ت. -                 اخخُاػاث احباٍس

 اخخُاػاث هحر الضامُت . -

ؤلاكاهاث : يي حمُم ألامىا٘ التي جخدصل كليها اإلااظعت مً احل مىاحهت الخٖالٍُ اإلاخخلٌت ظىاء *     

او الاظخوال٘ ، هزه ؤلاكالهاث ًٖىن مصذسها حهت لها وصُت مم اإلااظعت او حهت هحر اإلاخللِت باالظدثماس 

 وصُت .

ٔاثؤلا  *     : يي جىاُص الُِمت اإلاداظبُت لصل مً ألاص٘ى الىاجج كً اظخلماله او كً الضمً او كً هخال

ل الذاخلي .  الخؼىس الخٕىىلىجي و كلُه هِ٘ى اهه وظُلت مً وظاثل الخمٍى

ل الخاسجي:/ 2       الخمٍى

ل خاسحُت    ل الاظدثماساث جلجإ اإلااظعت الي مصادس جمٍى اما في خالت كذم ٌٓاًت اللىاصش الذاخلُت لخمٍى

 الا و يي الِشوض .

ل الخاسجي كلي اهه مخخلٍ ألامىا٘ التي جخدصل كليها اإلااظعت مً مصادس      ًمًٕ حلٍشٍ الخمٍى

 ي خالت عجض اإلاىاسد الذاخلُت.خاسحُت لخوؼُت جٖالٌُها و التزاماتها، ف

ل الاظدثماساث في:       جخلذد اإلاصادس الخاسحُت لخمٍى

يي مجمىكت الذًىن التي جخللّ بيشاغ اإلااظعت ابخذاء مً الذًىن كلي الاظدثماساث و كلي  :الذًىن  -

 .طاًت الى اإلاىسدون و ؤوساَ الذًممخخلٍ اإلاخضوهاث باإل 

ل وشاػاث الاظدثماس و التي جصىٍ ٓما ًلي : : يي الِشوضالِشوض -  اإلاىحهت لخمٍى

لت الاحلؤ/ كملُاث الِشض الٕالظُُٕت      : و جخمثل في ُشوض مخىظؼت و ػٍى

ش و ججذًذ ؤحهضتها و جدُِِي مخؼؼات/ ُشوض مخىظؼت الاحل1-ؤ ها : يي ُشوض جمًٕ اإلااظعت مً جؼٍى

، ًِذم هزا الِشض هالبا الي مً ظيخحن الي ظبم ظىىاثوح مذتها ، جترااإلاخللِت بدىمُت حجم صادساتها

ً ؤصخاب الصىاكت و   .الخجاسة و اإلاِاولحن و اإلاصذٍس

                                                           
1
ض، مشحم ظابّ، ص بً ُحراد   4كبذ اللٍض
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لت الاحل/ 2ُ-ؤ ها ألامىا٘ شوض ػٍى : حلخبر مً اإلاصادس الثابخت التي حعمذ للماظعت بىطم جدذ جصًش

لت لها ػٍى ل مشاَس ذ مذة ، الخص٘ى الاحل اإلاخمثلت في بىاء اإلاصاوم الالصمت لخمٍى كلي ججهحزاث الخِىُت... جٍض

 1.بم العىىاث الي خمعت و كششون ظىتهزا الِشض كً الع

ت جإححر ي ب/ الِشض الاًجاس      : ًِصذ به جلٗ اللملُت التي ًِىم بمىحبها بىٗ او ماظعت مالُت او شٓش

ل الاًجاس مم ماهلت ُاهىهُا بىطم آلاالث و اإلالذاث او اًت ؤص٘ى اخشي بدىصة ماظعت معخلملت كلى ظبُ

بمٖاهُت الخىا٘ص كنها في جهاًت الٌترة اإلاخلاُذ كليها و ًخم الدعذًذ كلى ؤُعاغ جم الاجٌاَ كليها و حعمي زمً 

 .الاًجاس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ض، مشحم ظابّ، ص   4بً ُحراغ كبذ اللٍض
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 املبحث الثالث: مفاهيم عامت لالستثمار

حزة ألاظاظُت لي ؤهـمت      خصادًت كلي اخخالي اُمما ال شٗ ًُه ان الٌٕش الاظدثماسي ٌلذ الٓش

ت لخىمُت ؤًذًىلىحُاتها ، و حلذد اهخماءاتها الٌلعٌُت ًاهه ٌلذ ٓزلٗ مً طمً اللىاصش اإلادٓش

اث اليش ادة معخٍى اػاث اإلاماسظت ظىاء الاُخصاداث الِىمُت مً خال٘ الذوس الزي ًظؼلم الُه في ٍص

ت او ختي مالُت  .ٔاهذ خذماجُت، بهخاحُت ججاٍس

 م الاستثماراملطلب ألاول: مفهو 

ٌاث     ً و الاُخصادًحن الخابلحنلالظدثماس كذة حلٍش إلاذاسط اُخصادًت  ، اخخلٌذ اهخماءاث اإلإٌٍش

 :مخخلٌت و اهمهم

 .حلٍشٍ إلابرث :" الاظدثماس هى حشُٕل خُاساث هُٖلُت و وظُؼُه " -

:"الاظدثماس هى جدذًذ لىظاثل ساط اإلاا٘ خُث ان هزا الخدذًذ ًىم كلي معخىي ساط اإلاا٘  حلٍشٍ ُٓجز  -

 .الثابذ الذوساوي او العاثل "

حلٍشٍ ؤخش لُٕجز :" الاظدثماس كباسة كً الُِمت الخُُِِت إلهخاج العلم الشؤط مالُت و ًمًٕ ان ًٖىن  -

 .خاصا او كاما و ًمًٕ اه جدذًذ حجم العلم الاظتهالٔي

ٍ التي مً خاللها جخدصل كلى ألاسباح". -  حلٍشٍ بُاس داصلي: "الاظدثماس هى كباسة كً جلٗ اإلاصاٍس

ذ الى كملُت في خذ راتها و هدُجت". -  حلٍشٍ بُاس ماط: "الاظدثماس ٌشحر في هٌغ الُى

لت بدُث ًجب ان ًٖىن جمى  - ٍلها بشئوط اإلاٌهىم اإلاالي: "الاظدثماس هى هٌِت جذس بًشاداث كلى ًترة ػٍى

ؤمىا٘ داثمت، ًاالظدثماس هى حذ٘و اظخدِاَ ؤلاًشاداث ودخ٘ى ألامىا٘ و خشوحها و بملنى اخش ؤن اإلاالي 

 حهخم بخىاصن اإلاىاسد و الاظخخذاماث كبر الضمً.

ٔان مىخج او هحر مىخج". -  اإلاٌهىم اإلاداظبي: "ؤن اإلاداظب ًشي ؤن الاظدثماس هى ساط اإلاا٘ زابذ ظىاء 

ض ًهمي هُٖل : "الاظدثماس هى اظخخذام ألامىا٘ الخاطشة لخىلُذ اإلاعخِبل "خعب كبذ  -  اللٍض

ٌاث اخشي منها     1:هىاْ حلٍش

ٔاث ًدخٌف بها ٌهىم الاُخصادياإلا : هى جىؿٍُ الىِىد لي احل في ؤي اصل او ملُٕت او ممخلٖاث او مشاس

اداث في ُُمت ألامىا٘ في جهاًت اإلاذة او بمىاًم هحر  للمداًـت كلي اإلاا٘ و جىمُخه ظىاء بإسباح دوسٍت او بٍض

 .كمل او جٌاكل مىخج مادًت ، او هى اظخلما٘ خصُلت الادخاس مً العلم التي ام حعتهلٗ في

اإلاٌهىم الِاهىوي: "الاظدثماس هى اظخخذام ساط اإلاا٘ اللشبي في اخذي مجاالث الخىمُت الاُخصادًت بهذي 

ِا جدُِّ كاثذ في بُلُم دولت ػشي هحر دو  له اليها لىٌغ الوشض ًو لت حيعُت اإلاعدثمش اللشبي ، او جدٍى

 لخٖام هزه الاجٌاُُت".

 و مما ظبّ ًمٕىىا اظخيخاج ما ًلي:    

 الاظدثماس بملىاه الىاظم : هى ؤلاطاًت للؼاُت ؤلاهخاحُت و ؤلاطاًت الي ساط اإلاا٘ .

                                                           
ض ًهمي هُٖل، اظالُب جُُِم الاظدثماساث، الذاس الجاملُت بحروث،  1  288، ص1985كبذ اللٍض
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ادة الٌشد لث  روجه و اإلاداًـت كليها .الاظدثماس بملىاه الظُّ : هى جىؿٍُ ألامىا٘ لٍض

 املطلب الثاني: أنواع الاستثماراث

 [1:بم ؤهىاق سثِعُت هزٓشها ًُما ًليلالظدثماس اس      

ذ اظدثماس الاظدبذا٘ و الخدذًث  -1 : هزه الاظدثماساث تهذي الي جبذًل ججهحزاث ُذًمت و الخص٘ى كلي مٍض

ًمً ؤلاهخاحُت و  اظخدذار آلاالث اإلاعتهلٕت التي اهخهي احلها ، ؤي كلي بذًل ًُما ًخص مىاسد الخمٍى

ا ، ٓزلٗ ًمغ الخجذًذ ًُمي كلي اخذر الخِىُاث الخٕىىلىحُتالىؿٌُي باالث و ؤدواث ًىُت خذًثت جدخى 

 .ًخص اإلاىخىحاث و جدعحن هىكُتها

ؤطاي  ، و هزا ال ًخدِّ الا اراجىظُم اإلاششوق و ػاُخه ؤلاهخاحُت: ًِصذ به اظدثماس الخىظم و الىمى  -2

ٔاآلالث ا الاظدثماس ؤسباح بطاًُت و ٌلخبر اللاثذ مً هز  اإلاششوق الى ساط ماله اإلاىحىد ؤص٘ى بهخاحُت 

ّ اصذاس مىخىج حذًذ، الخىظم في الِؼاكاث لت، كً ػٍش ، اظدثماساث الىمى مخللِت خصىصا مخُى

س الخِني و ؼت بالخؼى مذة خُاة اإلاششوق اإلاشجب  و ٓزا  بالىطلُت الاُخصادًت و الخىاًعُت للماظعت

 .الخٕىىلىجي

: ًخللّ باالظدثماس الىاجج كً اخخُاس اظتراجُجُت تهذي الي جدعحن الخالت الاحخماكُت اظدثماس اظتراجُجي  -3

، و جدذًذ ظُاظتها الهجىمُت و الذًاكُت و وغ مالثمت لخامحن معخِبل اإلااظعتوخلّ شش  ،في اإلااظعت

 جٖىن مىحهت ٓما ًلي:

ش  -  ؛الِؼاكاث و اإلاىخىحاثجؼٍى

 ؛خماًت بلع اإلاىخىحاث -

ت اإلاالُت في ُؼاكاث حذًذة -  ؛اهخالْ ؤحهضة اإلااظعت او اإلاشآس

 ؛اوشاء ًشوق في الخاسج -

 ؛ششاء اجداد مم اإلااظعاث ألاخشي و هزه في اػاس كملُاث الخٖامل الاًِي او الشاس ي -

ش -  .مصاٍسٍ خ٘ى بدىر الخىمُت و الخؼٍى

 الاظدثماساث ألاخشي: ًخظمً هزا الىىق ما ًلي:  -4

اظدثماس شخص ي )ًشدي(: و هى ما ًِىم به شخص واخذ ، بدُث ًمًٕ للٌشد ؤن ٌعخخذم ما ًخاح بلُه  *

مً مىاسد ؤو ؤمىا٘ في الُِام باظدثماساث مالُت ٓششاء ألاظهم ؤو العىذاث ؤو الُِام بلمل اظدثماساث 

 2مادًت ٓششاء ألاظهم.

ت ؤو هُئت( لًٕ ال ًخخلٍ ٓش يء، اظدثما * س ماظس ي: و هى رلٗ الاظدثماس الزي جِىم به اإلااظعت )شٓش

ٓما ًمًٕ ؤن ًِىم به شخص ػبُعي ، ًاالخخالي في الصخص الِاثم باالظدثماس راجه ، بال ؤن وحه 

ش مً ؤمىا٘ جٌَى ُذسة  الاخخالي ُذ ًتْر في الاظدثماس راجه، ًاإلايشإة باخخالي ؤهىاكها سبما ، ٓما ًخًى

 الصخص الىاخذ.

                                                           
1
 25ص 1997ػاهش خُذس خشدان : مبادت الاظدثماس، داس اإلاعخِبل لليشش، ألاسدن،  

 26ص 1997الاظدثماس، داس اإلاعخِبل لليشش، ألاسدن، ػاهش خُذس خشدان : مبادت  2
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ٌا يي جلٗ التي حشمل ؤٓثر مً ؤصل راث ػبُلت مخخلٌت * و   الاظدثماس اإلاخلذد ) اإلادٌـت(: و اإلادٌـت حلٍش

 لزلٗ ًهي جدخىي كلى اظدثماساث مخلذدة وجمُحزا لها كً الاظدثماس الٌشدي العابّ ؤلاشاسة

ذبلُه، و اإلادٌـت ُذ جظم كذدا مخخلٌا مً الاظدثماساث  ، مثل اإلاعدثمش اإلاالُت او اإلاادًت في هٌغ الُى

ٔاث مخخلٌت ًٖىن بزلٗ ُذ ٔىن مدٌـت ؤوساَ مالُت.  الزي ًِىم بششاء كذد مً ألاوساَ اإلاالُت لشش

الاظدثماس الخاص و الاظدثماس اللام: ًِذ ًِىم باالظدثماس شخص ؤو مجمىكت مً ألاشخاص جدذ ؤي * 

ٔاث  ٔاث جابلت للذ٘و الخٖىمُت او ما شٖل ُاهىوي مً ؤشٖا٘ الشش الخاصت، بِىما ُذ ًِىم باالظدثماس شش

 ًؼلّ كليها الِؼاق اللام.

ت بحن الىىكحن ُاثما كلى ؤظاط الهذي النهاجي الزي ًيبغي اإلاعدثمش جدُِِه       و ُذ ًٖىن ملُاس الخٌُش

ٔان معدثمشا خاصا ؤو كاما، ًاال  بِىما الاظدثماس اللام ُذ  ،ظدثماس الخاص ُذ ًٖىن هذًه الشبذظىآءا 

 جٖىن ؤهذاًه احخماكُت ) ؤي لصالح اإلاجخمم(.

اًت   الاحباسي    الاظدثماساث راث الؼابم الخىـُمي * الصخُت و البِئت و الامً في   : ؤي ًُما ًخص الُى

 .اللمل

ً ثماساث بوعاهُت راث ػابم احخماعياظد * جدعحن  و ؤلاػاساث،: يي ٔل ما ًخص ُشاساث جىؿٍُ اإلاعحًر

 ت التي جِىم بها اإلااظعاث الٕبري ، و ًخللّ ؤًظا باليشاػاث راث اإلاىٌلت اللمىمُؤوطاق اللما٘

ت ٔاالشتراْ في اليشاػاث  .ن لهزا الىىق مشدودًت هحر مباششة، هالبا ما ًٖى الاحخماكُت و التربٍى

ع الُذ  و هى اإلاخللّ بمىاهج اللمل و بشامج الخىؿٍُ ٓخجذًذ  :الاظدثماس اللِالوي*  وظاثل ؤلاهخاج و حلٍى

اللاملت باآلالث الخذًثت ، اكذاد بشامج لدعهُل حعُحر ؤلاهخاج و هى حهذي مً حهت الي جخٌُع الخٖالٍُ و 

ٔالخلامل مم اإلاىسدًً اإلاىزَى ًيهم  .اإلاصاٍسٍ و مً حهت ؤخشي اللمل كلي جِلُل الاخؼاس 

 عم الي هىكُحن ؤظاظُحن :هىاْ جِعُم ؤخش خعب ألاظخار كمش صخشي خُث ًىِ      

ً الشؤظمالي في  –ؤ   ادة الخٍٖى الاظدثماس الخُِِي : و ٌشمل الاظدثماساث التي مً شاجها ان جادي الي ٍص

ادة ػاُخه ؤلاهخاحُت ٓششاء الاث و ملذاث و مصاوم حذًذة .  اإلاجخمم ؤي ٍص

اهخِا٘ ملُٕت العلم الشؤظمالُت مً ًذ التي ال ًيخج كنها   الاظدثماس الـاهشي : ًخإلٍ مً الاظدثماساث –ب  

ادة في الؼاُت  ؤلاهخاحُت للمجخمم و هى كلى ُعمحن :  الي اخشي دون ؤي ٍص

ٔالظهم و العىذاث -1-ب  .اظدثماس مالي: ًخمثل في ششاء ألاوساَ اإلاالُت 

ٔاآلالث و اإلا -2-ب لذاث و مصاوم اظدثماس في اإلاىحىداث اإلاعخلملت: ًخمثل في ششاء ظلم بهخاحُت معخلملت 

 ٔاهذ مىحىدة مً ُبل.
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 املطلب الثالث: أهميت الاستثمار داخل املؤسست

، و ٌت خاصت و كلى اإلاجخمم بصٌت كامتلالظدثماساث ؤهمُت بالوت حلىد كلى اإلااظعت ٓخلُت اهخاج بص    

 1جخجلى هزه ألاهمُت ًُما ًلي :

 ؤهمُت الاظدثماس خعب الِؼاكاث: -ؤ    

 ؤهمُت الاظدثماس اُخصادًا و جٕىىلىحُا:* 

ادة في ساط اإلاا٘ الخُِِي و ساط ما٘ اإلاجخمم -  ؛الٍض

  ؛جىظُم الؼاُاث ؤلاهخاحُت في اإلااظعت -

  ؛طمان جدُِّ اظتهالْ معخِبلي آثر -

  ؛حلـُم كاثذاث اإلااظعت بمىآبت اللصشهت -

 جطخُم ساط اإلاا٘ العلعي. -

 و مالُا: ؤهمُت الاظدثماس مداظبُا *

 ؛الخص٘ى كلي ؤمالْ و ُُم داثمت ملمىظت و هحر ملمىظت، مىِىلت و هحر مىِىلت -

ُت للماظعت . - م مً الُِمت العُى  الخص٘ى كلي اخعً مشدود في اإلاعخِبل ، و الًش

 همحز جصيٍُ ؤخش ٌشمل: -ب     

ٔالىالًاث اإلاألاهمُت الاُخصادًت *  خدذة و الُابان لم حلشي هزا : ان اُخصادًاث الذ٘و اإلاصىلت الٕبري 

ٔاثض للىمى .  الدجم مً الخِذم الكخمادها كلي الاظدثماساث بإخزها ٓش

حر ألاهمُت الاحخماكُت *  : ان بُامت الاظدثماساث جٌٕل او ال حشول ػبِت هاثلت مً اإلاجخمم و بالخالي جًى

م معخىي مذاخل ًشدًت ؤي امخصاص البؼالت ، بطاًت الي اللىاثذ التي جإحي مً اإلاش ت مً ًس اسق الاظدثماٍس

حر العلم الاظتهالُٓت .  اإلالِشت و جًى

: جللب الاظدثماساث دوسا ًلاال في الخإزحر كلي العُاظاث الذولُت ، ًمثال الصىاكاث ألاهمُت الاظتراجُجُت * 

ت و الىىوٍت و ختي الاظدثماساث الاظتهالُٓت ألاظاظُت ُذ جازش في العُاظت ا لىػىُت ارا البترولُت الُٕماٍو

ل الخاسجي ًإخز آبر خصت او سبما هُاب مثل هزه الاظدثماساث ًذ ًازش كلي اظخوال٘ البالد  ٔان الخمٍى

 معخِبال.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 55، ص1999، ماظعت الىساَ لليشش، ألاسدن، "بداسة الاظدثماساث": مدمذ مؼش 1
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 الخاجمت:

ث هزه ؤهـشا للخؼىساث الخاصلت في اللالُاث الاُخصادًت التي ادث الى جضاًذ الخاحت الى البىْى بذ      

ت مً اهم الاهىاق التي الاخحرة بالخؼىس  ٔاهذ البىْى الخجاٍس ذ  والخىىق والخخصص خعب الاخخُاحاث ُو

ل مً اهم  حر مصادس الخمٍى ٔان جًى ذ  ؿهشث خُذ جمحزث باللذًذ مً الىؿاثٍ اإلاخىىكت التي جِىم بها ُو

له وخاصت الاظدثماساث ال حلذ  يتهزه الىؿاثٍ و التي حعاهم بشٖل ٓبحر في جىمُت الاُخصاد الىػني وجمٍى

ورللٗ إلاا جدِِه مً اهذاي اُخصادًت واحخماكُت وجمش هزه اللملُت بلذة مشاخل ووًِا  دواجهؤمً اهم 

 ألاهذاي.ملُىت مً احل جدُِّ هزه  إلالاًحر 
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 ملدمت

حػد البوالت باغخبازها ظاهسة غاإلاُت مً بحن ؤهم وؤزوس اإلاؼىالث التي حػاوي مجها مػظم الىظم        

الاكخـادًت و الاحخماغُت الاكخـادًت في الػالم بالىظس آلزازها الظلبُت في مسخلف مجاالث و هىاحي الخُاة 

التي غملذ مً زالٌ  و الثلافُت وختى الظُاطُت ألامس الري حػل مجها مدل اهخمام الخيىماث

ىطاثلها و بمياهُاتها غلى بًجاد الخلٌى التي مً ػانها ؤن حػمل غلى زفم وظب البوالت ومػدالتها مسخلف

 والخسفُف مً خدة ؤزازها .

سحؼ الظبب في وحػد دٌو الػالم الثالث        مً ؤهثر دٌو الػالم التي حػاوي مً ازجفاع مػدالث البوالت ٍو

ل   هرا بلى كـىز الىمى الاكخـادي غً مالخلت الىمى الظياوي وهرا عجص اإلادزساث اإلادلُت غً جمٍى

ألامس الري دفؼ بها بلى دق هلىض الخوس و الػمل غلى وكؼ بسامج   الاطدثمازاث الالشمت لخىفحر فسؾ الػمل

اث طِىػىع  والُاث و اطتراجُجُاث بغُت الخللُل مً ؤزازها غلى اغخباز ؤن ازجفاع وظبها بلى هره اإلاظخٍى

جػلها حػِؽ في دوامت مً اإلاؼاول الاكخـادًت و الاحخماغُت التي جادي بلى شغصغت اطخلسازها   غلحها طلبا ٍو

 الظُاس ي .

لخد مً ظاهسة البوالت و خللذ هجاخا هبحرا هجد ومً بحن آلالُاث التي اهخهجتها الخيىمت بغُت ا       

ت في   فهره ألازحرة اإلااطظاث الـغحرة و اإلاخىطوت كد اخخلذ مياهت هامت بالىظس إلاا لها مً ؤهمُت حىهٍس

جيؼُى الاكخـاد وجدلُم الخوىز الهُىلي والخلدم وزغاًت الابخيازاث الخىىىلىحُت ، هاهًُ غً دوزها 

حظاهم بؼيل فػاٌ في الخىمُت  و اإلاخىطوت بوالت، فاإلاؼسوغاث الـغحرةالبازش في مجاٌ مدازبت ال

الاكخـادًت والاحخماغُت مً زالٌ جإزحرها غلى بػم اإلاخغحراث الاكخـادًت اليلُت مثل بحمالي الىاجج 

اإلادلي، الاطتهالن ، الػمالت ، الادزاز والاطدثماز والـادزاث ، بلى حاهب مظاهمتها في جدلُم الػدالت 

 الاحخماغُت وؤلاكلُمُت.

ت ل       حل زلم مىاؿب غمل حدًدة وزاؿت للؼباب ولهرا فلد جظافسث حهىد الخيىمت و البىىن الخجاٍز

جي الجامػاث و اصخاب الخسف و اإلاهً الخسة فاإلااطظاث وبغادة بدماج الػماٌ اإلاظسخحن مً  زٍس

ل  اإلااطظاث الػمىمُت وبالخالي الخسفُم مً وظب البوالت مً زالٌ جىفي دغم الدولت مً حهت والخمٍى

ت ومً هىا ًمىً ؿُاغت الاػيالُت الخالُت  اإلاالي و اإلاادي مً هسف البىىن الخجاٍز

ت في الخد مجها فُما جخلخف اهم اطباب البوالت و هُف ًمىً مدازبتها و ما  هى دوز البىىن الخجاٍز

 :ث الخالُتاحابت غلى هره الاػيالُاث هلىم بوسح الفسكُولل 

ؼ كادزة غلى         الؼباب الػاهل اطدُػابان اهم اطباب البوالت جخلخف في غدم وحىد فسؾ و مؼاَز

ؼ الـغحرة واإلاخىطوت مً اهم الخلٌى للللاء غلى البوالت        .حػد اإلاؼاَز

ل مسخلف اإلاؼازع التي جمخف        ت دوزا فػاال في الخد مً البوالت مً زالٌ جمٍى جلػب البىىن الخجاٍز

 .غدد هبحر مً الػاهلحن غً الػمل

 :وغلى كىء هرا الوسح كمىا بخلظُم هرا الفـل الى زالزت مباخث     

 الؼباب و مظبباث البوالت.-

 اإلااطظاث اإلاـغسة واهاز حدًد لدؼغُل الؼباب.-

ؼ الاطدثماز.- ل مؼاَز  اللسوق اإلاىحهت لخمٍى
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 املبحث ألاول: الشباب ومسبباث البطالت             

للد جدللذ في هثحر مً الدٌو الػسبُت زالٌ الػلىد الثالزت اإلااكُت حغُحراث واضخت وملمىطت وجىفحر        

اإلاخولباث زاؿت مجها الؼباب ،وبالسغم مً ذلً إلشالت مػظم الدٌو الػسبُت جىاحه الػدًد مً اإلاؼاول 

 .وازجفاع مػدٌ البوالت ،اإلادلي ؤلاحماليالفسد مً الىاجج الاحخماغُت والتي جخمثل بـفت ؤطاطُت في هـِب 

              جصنيفه واملطلب ألاول: مفهىم الشباب 

جسخلف وحهت هظس الػلمُت للػلماء في الخىؿل الى حػٍسف مددد للؼباب هظسا الزخالف وحهاث الىظس       

ي بًجاد جددًد واضر ألاًدًىلىحُت بحن الباخثحن غلُه، فال ًىحد حػٍسف مددد  للؼباب و هىان ؿػىبت ف

 لهرا اإلافهىم، و غدم الاجفاق غلى حػٍسف مىخد ػامل ٌػىد لطباب هثحرة ؤهمها ازخالف الاهداف

اإلايؼىدة مً وكؼ الخػٍسف و جباًً اإلافاهُم، و ألافياز الػامت التي ًلىم غلحها الخدلُل الظُيىلىجي و 

ًدظؼ للػدًد مً الاججاهاث، فاالججاه  الاحخماعي الري ًسدم جلً ألاهداف، لرلً فان مفهىم الؼباب

ت او هىز مً اهىاز همى الاوظان،  البُىلىجي ًلىم غلى ؤطاض الخخمُت البُىلىحُت باغخبازها مسخلت غمٍس

 .25-15او  30-13الري ًىخمل هطجه الػلىي، وهرلً هطجه الػللي و الىفس ي و الري ًبدا مً طً 

خلُلت احخماغُت و لِع ظاهسة بُىلىحُت فلى، بمػنى اهه اما الاججاه الاحخماعي فُػخبر الؼباب      

هىان مجمىغت مً الظماث و الخـاثف اذا جىفسث في فئت مً الظيان واهذ هره الفئت ػبابا، خُث ان 

 فترة الؼباب هي جلً الفترة مً الىمى و الخوىز التي جدظم بـفت زاؿت جبرشها و حػوحها ؿىزة ممحزة.

وجخمثل  ،طىت 35و15مً جتراوح ؤغمازهم بحن الي حمُؼ الافساد ذوىزا واهازا م الؼبابفِؼحر لفظ  اما     

وجسخلف وظبت جمثُل هره  ،الخىمُت الاكخـادًت والاحخماغُت هره الفئت الهدف والىطُلت في حمُؼ غملُاث

ب وطُاطاث الخىظُف و ألاحىز و السغاًت  الفئت في كىة الػمل هدُجت ازخالف هظم الخػلُم و الخدٍز

حخماغُت و غحرها مً اإلاخغحراث و الالُاث التي جازس طلبا واًجابا غلى اهلمام فئت الؼباب الى طىق الا 

 1.الػمل

جلم اإلاجمىغت ألاولى فئت  ،بـفت غامت الى مجمىغخحن زثِظخحن ًمىً جـيُف مجخمؼ الؼباب      

مؼيلت البوالت لفترة ماكخت جيخهي وجلؼ هره اإلاجمىغت زازج هواق  ،ب في اإلاساخل الخػلُمُت اإلاسخلفتالؼبا

 مباهتهاء الدزاطت بمسخلف مساخلها الخػلُمُت، طىاء انهم انهىا دزاطتهم او انهم لم ًىملىا دزاطتهم او ل

مىً جـيُف هر جلم الفئت ألاولى  ،ه اإلاجمىغت الى زالزت فئاث فسغُتًىسسهىا في طلً الخػلُم ؤطاطا، ٍو

وفئت الباخثحن غً غمل والساغبحن فُه  بمسخلف مجاالث الػمل الؼباب الرًً الخدلىا في وكذ مبىس 

لـد بها  ولىجهم ال ًجدوهه، وفئت الؼباب زازج كىة الػمل، وغالبا ما ًـولر غلحهم الػمالت اإلادبوت، ٍو

دون غمال و لىجهم ال ًبدثىن غىه النهم ٌػخلدون انهم ٌظخوُػىن الخـٌى غلُه، و هبلا  ؤولئً اللرًً ًٍس

لدولُت فان هره ألازحرة ال ًخم ادزاحها كمً اإلاخػولحن و اهما ًخم خـسهم في بخـاءاث للمػاًحر ا

 مىفـلت ًولم غلحها بخـاءاث البوالت الوازدة.

 وكد جوسق بػم الػلماء الى جـيُف الؼباب غلى ؤطاض اإلاهىت او الػمل و ًمىىىا جىكُده والخالي:  

                                                           
مشكلة البطالة بٌن دور الصناعات الصغٌرة والمتوسطة فً معالجة "مخٌر، احمد عبد الفتاح عبد الحلٌم، جمٌل العزٌز عبد   1

 9، ص:7002الطبعة الثانٌة ، دار األمٌن للطباعة، القاهرة، "الشباب
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ت، - هره ُا و هالب الجامػاث، و اإلاػاهد اإلاخىطوت و الػل فئت الوالب وحؼمل هره الفئت هالب الثاهٍى

 .الفئت واطػت بدىم مىكػها و امخالهها الثلافت و الخػلُم

فئت الػماٌ و هره الفئت حػخبر مً الفئاث الىاطػت في اإلاجخمؼ، و ًمىجها ان جلػب دوزا في خاٌ جىظُم  -

 فػلها و جإهحره مً زالٌ الىلاباث و اإلااطظاث اإلاهىُت.

 و مظخىي اإلاػِؼت و مظخىي الخػلُم.ت اإلاىظفحن و هي فئت غحر مخجاوظت مً خُث الاهخماماث فئ -

جي الجامػاث و الػماٌ، و هره الفئت جـىف بانها ألاطىؤ مً  - فئت الػاهلحن غً الػمل، غالبُتهم مً زٍس

 الاكخـادي الغحر مظخلس.خُث الىاكؼ اإلاػِش ي، الاطخلساز الىفس ي و زُازاتها و اهخماماتها، بظبب وكػها 

 املطلب الثاني: أنىاع البطالت

 جىلظم البوالت الي غدة ؤهىاع هرهس مجها:      

ًظهس هرا الىىع غىدما جخجه بػم كواغاث اليؼان الاكخـادي الي الىمى و ًخجه  :بوالت اهخلالُت -1

 ؛غماٌي الولب غلى بػم اإلاهً و الا بػلها الى السوىد، مما ًادي الى خدور جدىالث ف

مخوىزة لخدل مدل : ٌػخبر هرا الىىع هدُجت حغحر هُاول وؤطالُب ؤلاهخاج بةدزاٌ جلىُاث هُيلُت بوالت -2

ت  ؛وجإحي فئت الػماٌ اإلادبوحن كمً ضخاًا هرا الىىع مً البوالت ،الػمالت الُدٍو

الظسوف الاكخـادًت وهي التي جددر في اخد كواغاث اليؼان الاكخـادي هدُجت حغحر  :بوالت مىطمُت -3

 ؛او اإلاىازُت في بػم الفـٌى مما ًادي الى زوىد الػمل

لـد بها البوالت التي ح :بوالت ػاملت -4 ، وجيىن هدُجت لخغحر ػم حمُؼ كواغاث اليؼان الاكخـاديٍو

 .بػم الظسوف مثل الخسوب او خالت الىظاد الاكخـادي الػام

 1ا ًلي : هىان جلظُما ازس الاهىاع البوالت هدـسها فُم

تبوالت  -1 هي التي ال ازخُاز للوظان فحها، واهما جفسق غلُه او ًبخلي بها، كد ًيىن الظبب زاض  :احباٍز

 ؛اإلااٌ

ت -2 وغدم مً ًلدزون غً الػمل و لىجهم ًجىدىن الى اللػىد و ٌػِؼىن غالت غلى غحرهم  :بوالت ازخُاٍز

  ؛ؤي مهىت محػلمه

ؤي ان ًفهم الاوظان ان بػم  ،فؼ الحها جـىز مػحن إلابادت الدًًالتي د هي البوالت :البوالت الخػبدًت -3

 ؛مبادت الدًً حظخدعي جسن الػمل

 البوالت الاهىماػُت: هي التي جيؼإ مً غدم وحىد الػدد اليافي مً الىظاثف في اإلاجخمؼ. -4

اإلاىخللت دوما بحن الاهخػاغ و بوالت دوزٍت: وهي البوالت الىاججت غً دوزٍت الىظام الساض اإلاالي، و  -5 

الخىطؼ الاكخـادي و بحن الاهىماغ و  الاشمت الاكخـادًت التي ًيخج غجها الخىظُف و الخىفع غً الاشمت 

ذ الػماٌ، البوالت اإلاسجبوت بهُيلت الاكخـاد و الىاججت غً حغحر في هُيل الولب غلى اإلاىخجاث او  بدظٍس

ث الى بلدان ؤزسي بدثا غً ػسون اطخغالٌ افلل و مً احل زبذ الخلدم الخىىىلىجي، او اهخلاٌ الـىاغا

 .اغلى

                                                           
1
 52، ص7002، المكتب الجامعً الحدٌث، "حلول إسالمٌة فعالة لمشكلة البطالة"إبراهٌم محمود عبد الراضً،   
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ا ال ًىفس له هفاًت مً طبل الػِؽ او ان بػم  -6 بوالت ملىػت: وهي جخمثل بدالت مً ًادي غمال زاهٍى

ت في غمل ًمىً ان ًادًه فسد واخد او ازىان.  الافساد ٌػملىن طٍى

جبوت باإلاظخىي الػام للبوالت ماػسا اكخـادًا ًدٌ غلى ان بوالت هبُػُت: هي الخالت الاكخـادًت اإلاس  -7

لدز اإلاػدٌ الوبُعي للبوالت بدىالي   غادة. %4اكخـاد الدولت طلُم، ٍو

بوالت اخخياهُت: و هي التي جيخج غً جسن اإلاىظفحن لىظاثفهم اللدًمت، لالهخلاٌ او البدث غً وظاثف  -8

مً البوالت غً وظاثفهم بؼيل ذاحي، بظبب زغبتهم في جسن حدًدة، و ًخسلى اغلب اإلاىظفحن في هرا الىىع 

هرا الىىع مً البوالت ؤًلا مؼ الوالب وظُفت حدًدة و ًددر او الخـٌى غلى زاجب اغلى في  الػمل

جحن مً الجامػاث غىد جسسحهم و بدثهم غً الػمل، و لِع للبوالت الاخخياهُت جإزحر طلبي غلى  الخٍس

د ؤلاهخاحُت في طىق الػمل.اإلادي اللـحر غلى الخالت   الاكخـادًت، بل كد جٍص

بوالت هالطُىُت: جظهس هدُجت الزجفاع كُمت ألاحىز ملازهت باللىاهحن الخاؿت بالولب و الػسق، وجددر  -9

البوالت الىالطُىُت غالبا بظبب هلاباث اإلاىظفحن مجمىغت مً اإلافاوكاث، لفسق ألاحىز و فىاثد اغلى 

لت جسجبى بال مً ذي كبل، وحىد غلىد  حىز اإلاسجفػت ازىاء خالت السوىد غمل ذاث مدة شمىُت هٍى

ث وفلا للخاالث الظابلت أالاكخـادي، جددًد الخيىمت وظبت مسجفػت حدا للخد ألادوى لألحىز، جسغم اإلايؼ

غً غدد مجهم لخدلُم ث  أغلى دفؼ ؤحىز اغلى للمىظفحن وافت، و ًادي هرا في الجهاًت الى اطخغىاء اإلايؼ

 لخىاشن بحن ػسون الػمل و غدد اإلاىظفحن، مما ًدظبب بددور بوالت هالطُىُت.ا

زحر البوالت الهُيلُت غلى إبوالت بكلُمُت: وهي مػسوفت هرلً بالبوالت اإلادلُت، هي التي جظهس هدُجت ج -10

دٌى غماٌ البِئت الاكخـادًت ؤلاكلُمُت و اإلادلُت، حػخمد غالبا غلى هىع الىظاثف كمً ؤكالُم مػُىت، هخ

 اإلاىاحم في مىولت ما الى غاهلحن غً الػمل بػد اهتهائهم مً غملهم.

 البطالت و طرق معالجتها مسبباث املطلب الثالث: 

حػخبر مؼيلت البوالت بحن الؼباب مً اهم اإلاؼاول التي جىاحه خيىماث الدولت الػسبُت في الىكذ       

الخاكس، خُث جىحد وظبت هبحرة مً الؼباب اما غاهلحن غً الػمل او مهددًً بالبوالت في اإلاظخلبل 

ب، ازخلفذ اإلاىاظس الى جلً اإلاؼيلت مىر اللدم مثال ابً طِىا اغخبرها افت ًـاب بها اإلاخػول غً  اللٍس

، و في الدزاطاث الخدًثت اغخبرها مً اإلاىفػت الىاحمت غً هرا الػملالػمل فخدسم اإلاجخمؼ مً الاطخفادة 

وفى اهخمام بلُغ بخلً اإلاؼيلت ذهس اخدي الدزاطاث ان  ،دًحن ماػسا غلى ألاداء الاكخـادياخد الاكخـا

مت و الخوسف و اغم وبرلً فالبوالت مؼيلت اكخـادًت ،  اٌ الػىفالبوالت جمثل بِئت زـبت لىمى الجٍس

 1ت مً الدزحت الاولي.ُاحخماغُت ،حػلُمُت ،طُاطُت ،و امى

 ٌؼحر لفظ البوالت الى حمُؼ الافساد في طً الػمل ممً جخىافس فحهم الـفاث الخالُت:

 ؛مظخػدون للػمل، بمػني انهم ًسغبىن في الػمل باحس او لخظابهم الخاؾ -

و فحهم  ،رون بحساءاث و زوىاث مدددة للبدثفحهم مً ًبدثىن غً الػمل و ًخس ،كادزون غً الػمل -

دون الػمل  .مً ال ًمازطىن ؤي غمل ملابل احس و ال ٌػملىن لخظابهم الخاؾ و ال ًٍس
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    البوالت:مظبباث 

إحي في ملدمت البوالت بحن مؼيلت جفاكم ؤدث الى في التي طاهمذ ألاطباب هىان الػدًد مً  الؼباب، ٍو

 1هره ألاطباب ما ًلي:

، و مً الىخاثج اإلااهدة لهره البرامج ي بسامج همىخت للؿالح الاكخـادياججاه الػدًد مً الدٌو الى جبن -

، خُث جادي هره البرامج الى خدور خالت مً الت في الاحلحن اللـحر و اإلاخىطىوازجفاع مػدالث البو

 ؛الاهىماغ بالظىق 

ادة - اث الىمى الظياوي في بػم الدٌو وازجفاع غدد الؼباب ال مػد ٍش ، الجدد الدازلحن لظىق الػمل طىٍى

هما ان الجهىد اإلاظخمسة لسفؼ وظبت مظاهمت اإلاسؤة في الخىمُت، واطخمساز هباز الظً في الػمل بػد بلىغهم 

 ؛طً الخلاغد وحؼغُل الـبُت، و غحرها مً ألامىز اإلامازلت

ب بمػظم الدٌو الػسبُت وعجصها غً جىفحر اليىادز اإلااهلت واللادزة غلى جسلف هظم الخػلُ - م و الخدٍز

 ؛مىاهبت اخخُاحاث الػـس، وطىق الػمل ومىافظت الػمالت ألاحىبُت اإلاخوىزة

فسؾ غمل حدًدة، طىاء في كواع الخدماث الخيىمُت او كواع اإلاسافم و  مجلاٌئ دوز الدولت في زل -

جُا مً  اإلااطظاث الػامت هدُجت بغادة حؼىُل ؤدواز الخيىمت في الىثحر مً الدٌو الػسبُت و اوسخابها جدٍز

 ؛مُدان ؤلاهخاج مً الخدماث

، فالؼباب ًس  -  فلىن الالخداق باإلاهً و جدوي الىظسة الاحخماغُت للػمل الُدوي في الىثحر مً الدٌو

ت التي جخولب مجهىدا حظماهُا و ًفللىن البدث غً وظُفت  خيىمُت  ختى  وان  ؤجذ  الاغماٌ الُدٍو

لت  ؛بػد فترة  هٍى

غدم  جدمل  زحاٌ  الاغماٌ واللواع الخاؾ إلاظاولُتهم اللىمُت في اطدُػاب الاغداد اإلاتزاًدة مً  -

جحن و الباخثحن غً غمل، جبدو هر ه الظاهسة اهثر وكىخا في الدٌو الىفوُت، خُث جخدوي وظبت الخٍس

برش ؤصخاب الاغماٌ الخاؿت  هرا أالػمالت الىهىُت بميؼ ث اللواع الخاؾ ملازهت بالػمالت ألاحىبُت ٍو

 الخىحه بظببحن زثِظُحن:

ب و اإلاهازة في اطخسدام ؤدواث ؤلاهخاج الخىىىلىح  ُت اإلاخوىزة. ؤولهما ان الػمالت الىهىُت ًىلـها الخدٍز

 زاهحهما ان ؤحىز الػمالت ألاحىبُت جلل هثحرا غً ؤحىز الػمالت الىهىُت.

ت في  - ىغُت الؼباب بلُمت الػمل وكدطِخه ؤًا واهذ ؿىزه واػياله، جكـىز وطاثل الاغالم الجماهحًر

ث وهسح الخلٌى وجلدًم الخىؿُاث الطخددار وظاثف ومهً حدًدة للؼباب وحصجُؼ الاكباٌ غلى مجاال 

ب التي جدخاج الحها ؤطىاق الػمل خالُا ومظخلبال.  الخػلُم او الخدٍز

ت التي  وظخسلف مما طبم ان مؼيلت البوالت بحن الؼباب ؤؿبدذ جمثل واخدة مً اهم اإلاؼاول الخٍُى

، الامس الري ًخولب مخابػت حادة ومظخمسة مً ول الدٌو الػسبُت فسادي ومجخمػت إلاؼيلت  جىاحه الدٌو

 لخىاؿل الى خلٌى مبخىسة إلاػالجتها وجفادي الازاز الاحخماغُت والاخباهاث الىفظُت الىاججت غجها.البوالت وا
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 :هسق مػالجت البوالت 

هىان زالزت مداوز ؤطاطُت ًمىً الجمؼ فُما بُجها او اطخسدام اخدها وفلا لظسوف ول دولت، وحمؼ 

 1مؼيلت البوالت بها و حؼمل هره اإلاداوز ما ًلي:

ادة فسؾ الخىظُف و الدؼغُل  -1 الخإزحر في الولب غلى الػمالت: مً زالٌ بسامج دغم ؤصخاب الػمل لٍص

و الـىاغاث الـغحرة و اإلاخىطوت وجىفُر بسامج اػغاٌ غامت وزدماث غلى اإلاظخىي اإلادلي، ؤي  ،الراحي

 ؛كُام الدولت بدظهُل الاطدثمازاث اإلادلُت وغدم الخىطُؼ في الخصخـت

ب كـحرة تهدف الى اغداد اللىي الػاملت للػمل في الخإزحر  -2 في غسق الػمالت: مً زالٌ بسامج جدٍز

اث اإلاهازة و الخإهُل الالشم إلاىاحهت اخخُاحاث طىق الػمل  ؛مجاالث حدًدة وزفؼ مظخٍى

س ججىظُم ومخابػت مػلىماث طىق الػمل: مً زالٌ بسامج ماطظُت  -3 دغم مياجب الخىظُف وجوٍى

، جىحُه زدماث الخىحُه  وؤلازػاد اإلانهي وبمػني ازس فاهه ًمىً مً زالٌ جىفحر مػلىماث دكُلت ؤوال بإٌو

كدز مً اللىي الػاملت الى فسؾ غمل مخىفسة في ؤماهً او كواغاث ازسي كد ال ًيىن هاالء الافساد غلى 

 غلم بها.
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 املبحث الثاني: املؤسساث املصغرة كإطار جديد لدشغيل الشباب 

بن الاهخمام بالـىاغاث اإلاـغسة هدُجت ظهىز الػدًد مً اإلاؼىالث التي لم حظخوؼ الـىاغاث الىبري      

الخػامل مػها او بًجاد خلٌى لها بكافت الي اًمان الخيىماث والافساد بإهمُت ألادواز التي جلىم بها في 

 مجاالث الخىمُت الاكخـادًت و الاحخماغُت.مسخلف 

 خصائصها : ماهيت املؤسساث املصغرة واملطلب ألاول 

بازخالف بمياهاتها وكدزاتها الاكخـادًت للماطظاث اإلاـغسة ًسخلف الخػٍسف مً دولت الى ازسي      

 والاحخماغُت ومساخل همىها ومظخىي الخلدم الخلني. 

 1حعريف املؤسساث املصغرة: -1

حؼمل اإلااطظاث اإلاـغسة حمُؼ الاغماٌ مـغسة الدجم طىاء واهذ جلدم زدمت او جيخج طلػت، في      

اث والىلل و  ت، مؼسوغاث الػاثلت واإلاصازع الـغحرة ومياجب الظُاخت والظفٍس الىزػاث اإلادالث الخجاٍز

 .مً اإلاؼسوغاث اإلاـغسةواإلاهً الخسة و الخسف بإهىاغها والخجازة بالخجصثت ولها ؤهىاع  الصخً و الىواالث

لت و ؤلاهخاج واإلابُػاث ؤي ان اإلاؼسوع الـغحر ًخددد بذجم زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس فُه و حجم اللىة الػام     

، وبالخالي فالخىافص الفسدًت في جدلُم ألازباح وفخذ ألاطىاق وشٍادة اإلابُػاث وجدمل اإلاساهس و واإلاسصون

اإلاؼسوغاث وكد جبخػد ألامىاٌ الػامت غً الاطدثماز اإلاباػس في الابخياز والخجدًد ولها مً زـاثف هره 

 .او اإلاؼازهت بيظبت في زؤض اإلااٌ اإلاؼسوغاث اإلاـغسة الا اذا ازرث ػيل اللسوق

 01هما غسفها اإلاؼسع الجصاثسي بإنها ول ماطظت اهخاج طلؼ او زدماث ذاث هبُػت كاهىهُت حؼغل مً      

مالًحن دًىاز حصاثسي، هما جخىفس غلى الاطخلاللُت،  4غمالها الظىىي شخف، وال ًخجاوش زكم ا 250الى 

 2ملُىن دًىاز. 500ًخجاوش مجمىع خـُلتها الظىىي 

فاث الظابلت هل    هلان كػف، هدـسها فُما ًلي :و هلان كىة وحىد ف خمً زالٌ الخػٍس

 :هلان كىة اإلااطظاث اإلاـغسة 

 ؛اإلاسوهت اججاه حغحراث اإلادُى -

 ؛هُيلها الخىظُميبظاهت  -

 .طهىلت مساكبت حظُحرها -

 :اما اهم هلان كػفها جخمثل في 

  ؛مددودًت مىازدها و ؤطىاكها -

  .هؼاػتها امام كىي اإلاىافظت اإلادُوت بها ظل اإلاىافظت اإلاتزاًدة -

 :خصائص املؤسست املصغرة -2

 ؤنها جخمخؼ بمجمىغت مً الخـاثف واإلامحزاث  
ّ
غلى السغم مً ازخالف حػٍسف اإلااطظاث الـغحرة بال

كألت الخيالُف السؤطمالُت  التي ججػل مجها وطُلت هامت للمظاهمت في جىمُت اكخـادًاث الدٌو ومجها 
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تي جمحز هره اإلااطظاث مً بحن الخـاثف الالالشمت للبدء في اإلاؼسوع مما ًجػلها طهلت ؤلاوؼاء والخىفُر و 

 1اإلاـغسة ما ًلي:

ت ما ًجػلها حغوي مىاهم مسخلفت وؤغداد هبحرة مً الظيان؛ -  اإلاحزة الاهدؼاٍز

د مً فسؾ الػمل -  هثُفت الػمالت بدُث حظاهم في جىفحر اإلاٍص

 ملىُت فسدًت ؤو غاثلُت ؤو ػسواث ألاشخاؾ ما ًجػلها ؤهثر حاذبُت لالطدثمازاث الـغحرة؛ -

 طهىلت الدزٌى في الظىق والخسوج مىه؛ -

اطخغالٌ الواكت ؤلاهخاحُت هظسا إلمياهُت الظُوسة والخدىم في غىاؿس ؤلاهخاج وجىفس مظخلصماجه وغدم  - 

 حػلُد الػملُت ؤلاهخاحُت؛

س والخىطُؼ والخددًث؛ -  مددودًت مخولباث الخىىىلىحُا والخوٍى

 ألاطاطُت إلاالىحها؛ألازس اإلاباػس للػاثد في جىفحر الخاحاث  -

 الاغخماد غلى اإلاىاد ألاولُت اإلادلُت؛ -

 جلبُت هلباث اإلاجخمؼ اإلادُى وزلم جىمُت مخىاشهت؛ -

 الدوز البازش للمسؤة فحها ودمجها في اليؼان الاكخـادي. -

الدجم ملازهت باإلاؼسوع الىبحر هما اهه ال ًدخاج إلاظاخت هبحرة لداء وؼاهه، فهى ًخمحز بظهىلت  ةؿغس  -

  ؛الخىظُم

ل. - ل هبحر طىاء ذاتها مً ماطظاث الخمٍى  ال ًدخاج اإلاؼسوع الـغحر الى جمٍى

 ؛دزحت اإلاساهسة فُه ال جيىن هبحرة -

  ؛ق و اإلاظتهلً اإلادلي مباػسةًلدم الظلؼ و الخدماث التي جدىاطب مؼ مخولباث الظى  -

ًخمحز اإلاؼسوع الـغحر بالجمؼ بحن اإلالىُت و ؤلادازة ؤي ان ؿاخب اإلاؼسوع هى اإلادًس، وذلً ما ًمحزه  -

 ؛بظهىلت اللُادة والخىحُه

  ؛كلت غدد الػاملحن -

 ؛ًخم بغادة جإهُلها بظسغت و جيىن كابلت للخجدًد و الابخياز -

 ن بدًال للخـدًس و ميؼإة إلاىاؿب الػمل.لها ؤهمُت هبري في ان جيى  -
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 جنميتها  مشاكل: اهداف املؤسست املصغرة و نياملطلب الثا

فان زمت اجفاق  ،الى غاًت بسوشها وممازطت وؼاهها جىاحهها مً مسخلت وؼإتهاالتي ػلباث البالسغم مً       

 ومً بحن هره ألاهداف:غلى ألاهداف التي جـبىا الحها 

 ؛اإلاظاغدة غلى اوؼاء وؼاهاث إلوؼاء الظلؼ والخدماث مً هسف اإلالاولحن الؼباب -

 ؛حصجُؼ ول مً اػغاٌ الػمل وؤلاحساءاث الهادفت لتركُت الدؼغُل الخاؾ بالؼباب -

 اإلااطظت اإلاـغسة ؤوؼئذ في بهاز طُاطت جسكُت  ودغم حؼغُل الؼباب بهدف الخسفُف مً وظبت  -

 ؛البوالت

ؤطاس ي في الخوىز اإلادلي و جلبُت الاخخُاحاث اإلادلُت ومىه الىؿٌى بلى جدلُم الاهخفاء  حػخبر همؼازن -

 ؛الراحي

س و -  ؛جدظحن اللواع الخاؾ وحصجُؼ الاطدثماز فُه جوٍى

 ؛مداولت بدماج الؼباب ذوي الؼهاداث اإلاهىُت والجامػُت في الظىق اإلاالُت -

اث هصخـُت مظخللت لها هُانها الخاؾ ،هما ًىفس له بػباع خاحت الفسد ؿاخب اإلاؼسوع في بزباث الر -

 ؛فسؿت جدلُم زطالخه و غاًخه الخاؿت في الخُاة الػملُت، هما ًلمً الخـٌى غلى دزل ذاحي

 جدلُم هدف غسض كُم الػمل الخس والخىظُف الراحي. -

 1ت:ػىكاث دازلُت وؤزسي زازحُاما اإلاػىكاث التي واحهتها هره اإلااطظاث فىلخـها في م    

 :اإلاػىكاث الدازلُت 

 ؛هلف اإلاىازد -

 ؛بهالع شخف واخد بيافت ؤغماٌ ؤلادازة -

 جىفس الىفاءاث بظبب اوظُاكها هدى اإلااطظاث الىبحرة. غدم -

 :اإلاػىكاث الخازحُت 

 ؛مؼىالث اإلادُى ؤلادازي البحروكساهُت -

ل–مؼىالث اإلادُى اإلاالي  -  -الخمٍى

 ؛مؼىالث اللساثب -

 -الاهفخاح الاكخـادي–اإلاىافظت مؼىالث ظسوف  -

باإلكافت الى ول ما طبم جىحد غلباث ؤزسي جلف في وحه هرا الىىع مً اإلااطظاث في الجصاثس ًمىً      

 جلخُف ؤهمها فُما ًلي :

ت واإلادازُل الوفُلُت.... -  همى اللواع الغحر غحر السطمي والخمثل في الظىق اإلاىاٍش

ل، اغلب هره اإلا - م كسوق بىىُت، غحر ان البىىن ؿػىبت في الخمٍى ل خيىمي غً هٍس اطظاث جخم بخمٍى

حؼترن كماهاث ملابل ذلً هما ان اوػدام الخبرة والخجسبت في هرا اإلاُدان ججػل جلُُم البىىن لخػثر هره 

ؼ امس كاثم  ؛اإلاؼاَز

 ؛ؤلاحساءاث الخيىمُت التي جللف مً خحرة هره اإلااطظاث وذلً ما ٌػترق همىها -
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ً و الػاملحن في اإلااطظاث الخاؿتغُاب طُا - ً اإلاظحًر  ؛طت جيٍى

فت الجمسهُت مؼ الىاكؼ خُث انها اكسث باإلهخاج لـالر الخجازة -  ؛غدم اوسجام الخػٍس

ت او مالُت حؼيل اخدي ألادواز والبىزؿت،  غُاب الفلاءاث الىطوُت - ان البىزؿت طىاء واهذ ججاٍز

ها بخـاء اللدزاث الخلىُت للماطظاث مً احل جدظحن الىاحػت لخوىز اإلااطظاث اإلاـغسة، فمً ػإن

الواكت ؤلاهخاحُت ووسج غالكاث وجمفـل اخظً للجهاش ؤلاهخاجي، اما في الجصاثس فىالخظ غُاب هرا الدوز 

سحؼ الظبب السثِس ي في ذلً الى غدم فػالُت هره البىزؿت بظبي اإلاؼاول التي ٌػِؼها الاكخـاد  ٍو

 الىهني.

ت و الخىفُرًت للخـٌى غلى كبٌى للمؼسوع و جىفُره .ؿػىباث  -   ؤلاحساءاث ؿػىباث ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ؼ باالمخىاع  - ف الخإمحن ،مما ؤدي بإصخاب اإلاؼاَز ازجفاع مظاهماث ؤزباب الػمُل في مجاٌ دفؼ مـاٍز

 غلى جىظُف الػماٌ ؤو الخللُل مً جىظُفهم .

بت غلى زكم ألاغماٌ، -  الدزل و ألازباح. ازجفاع مػدالث اللٍس

ت - و التي جخمثل في حهل ؤو غدم الخمىً مً جلىُاث الدظُحر فىثحرا مً ألاشخاؾ  : اإلاؼىالث ؤلاداٍز

ًلجاون بلى الخلى بحن بحن ألاغماٌ الخاؿت بهم و ألاغماٌ الخاؿت باإلاؼسوع ، مما ًادي بلى ازخالن 

ً .الرمت اإلاالُت ، ؤًلا هلف الػمالت اإلادزبت هظسا الزجفاع  ب و الخيٍى  جيالُف الخدٍز

لُت -  1:و التي ًمىً خـسها في ما ًلي :اإلاؼىالث الدظٍى

لُت هظسا الزجفاع   هلف الخبرة في.    هرا اإلاجاٌ و ؤلامياهُاث و اإلاػلىماث و غدم اللُام بالبدىر الدظٍى

 جيالُفها.

 ظهىز اإلاىخجاث البدًلت باطخمساز و بإكل الخيالُف ..   

لُتاإلاؼىالث  - لُت التي حػُم ؤهىان  :الخمٍى جدد مً غمل  يالػدًد مً اإلاؼىالث الخمٍى

 اإلااطظاث الـغحرة و اإلاخىطوت هرهس مجها : اإلااطظاث

 بظبب  اللسوق ؿػىبت الخـٌى غلى.  

 حػلد ؤلاحساءاث الخاؿت بالخـٌى غلحها .  - ؤ 

ؼ ، واػتران   - ب ت و التي جيىن في بػم ألاخُان غحر مخىفسة ؤمام ؤصخاب اإلاؼاَز وحىد كماهاث حعجحًز

ت ؤو غُيُت   كماهاث غلاٍز

 .زجفاع ؤطػاز الفىاثدا - ث 
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 : آلياث جأهيل املؤسساث املصغرة ودورها في الخنميت الاكخصاديت لثاملطلب الثا

اإلاـغسة في ألاوكاع الساهىت مىوىي باهدظاب مجمىغت مً اإلالىماث ان جإهُل كواع اإلااطظاث       

اإلاخمسهصة خٌى زوح الؼفافُت والخىم الساػد واإلاخفخذ غلى اإلابادالث الدولُت، وغلى وكىء ما ذهسهاه مً 

 مؼاول ًمىً هسح بػم الاكتراخاث جىدـس في ما ًلي:

 ؛كسوزة جإهُل البِئت الاكخـادًت -

 ؛ىمت اإلاـسفُتالظعي إلؿالح اإلاىظ -

جدظحن الىفاءة ؤلاهخاحُت وفم اإلالاًِع و اإلاىاؿفاث الدولُت مً احل كمان هجاح فسؾ الاهلمام الى  -

 ؛مىولت الخبادٌ الخس مؼ الاجداد ألاوزوبي و دزٌى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجازة

م بغادة الىظس في مػدالث بػم اللساثب والسطىم  - ومسحػتها دوزها جبظُى ؤلاحساءاث الجىاثُت غً هٍس

 ؛في كىاهحن اإلاالُت ليل طىت

الػمل غلى غسض زلافت الخفاٌئ هإمس اطتراجُجي باليظبت إلاظخلبل الجصاثس، وذلً مً زالٌ اغداد بسامج  -

 ؛غبر مساهص جإهُل

س لخدظحن جلىُاث وؤطالُب ؤلاهخاج وحىدة اإلاىخىحاث. -  اوؼاء مساهص للبدىر و الخوٍى

اإلاـغسة بخفػُل بكامت مىاكؼ الىتروهُت غلى ػبىت الاهترهذ كـد الىؿٌى  الػمل غلى دغم اإلااطظاث -

 ؛الى اإلاظتهلً الػالمي

 اوؼاء مجلع وهني ًلىم بدصخُف اإلاؼاول التي حػاوي مجها اإلااطظاث اإلاـغسة في مجاٌ الخـدًس.-

ظهس بؼيل حلي هظسا لألهمُت البالغت التي جدخلها هره اإلااطظاث في اكخـادًاث الدٌو فةن دوزها ً    

 1وواضر و ؤطاس ي و ًمىً خـس هرا الدوز في الىلان الخالُت:

 ًمىً جلخُف هرا الدوز في الىلان الخالُت: :الدوز الاكخـادي  -1

 مً زالٌ اطخػماٌ جىىىلىحُا كلُلت زؤض اإلااٌ ، هثُفت الػمل . :جثمحن كىة الػمل -

اإلاـادز ، بذ بةميان هره اإلااطظاث ؤن جيؼإ مً هسف و ذلً بجمؼ ؤمىاٌ مسخلفت  :حػبئت اإلاىازد اإلاالُت -

الػاثالث و ألاطس و بالخالي ججمُؼ جلً ألامىاٌ ، ؤو هإن ًلىم ؤخد ألاشخاؾ ؤو الػماٌ اإلاهسة مؼ مجمىغت 

ً وخداث بهخاحُت باالغخماد غلى مدزساتهم ، و بالخالي حؼىُل هاكاث بكافُت ، جمىجهم  مً الػاملحن بخيٍى

 تهم و اإلادافظت غلى اطخلاللُتهم اإلاالُت و وخدتهم .مً ببساش هفاءا

و ذلً مً زالٌ ججظُد هظام زكابي فػاٌ و باطخمساز للمان الظحر الخظً للػمل  :زفؼ بهخاحُت الػامل -

 و هرلً الظُوسة غلى طحر الػمل هظسا لـغس حجم هره اإلااطظاث.

اللواع الخاؾ بيظبت مػُىت مً  ؤن هلمظه مً زالٌ مظاهمت ًمىً :زلم الىاجج الخام الدازلي -

 ؤلاًساداث في الىاجج الخام الدازلي.

ت  جسكُت الخجازة الخازحُت - : جلىم هره اإلااطظاث هغحرها مً اإلااطظاث بجمُؼ غملُاث اإلابادالث الخجاٍز

 مً جـدًس و اطتراد .
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باإلاىاد ألاولُت) جىفحر مخولباث الظىق مً الظلؼ و الخدماث، وجىفحر مظخلصماث اإلااطظاث الىبري  -

 اإلالاولت الباهىُت (.

في ظل الخوىزاث الساهىت، و ؤمام اهفخاح : خماًت الوابؼ الـىاعي اإلادلي مً مىافظت اإلاىخىج اإلادلي -

س الخجازة و زفؼ السكابت الجمسهُت و بلغاء السطىم الجمسهُت، ؤؿبدذ هىان  ألاطىاق الػاإلاُت و جدٍس

ازس غلى اإلاىخىحاث اإلادلُت، لرلً فةن هره اإلااطظاث حػمل غلى مىافظت زازحُت للمىخىحاث و التي ج

م مساكبت الجىدة، و الخدىم في الخيالُف و مداولت زلم محزة جىافظُت إلاىاحهت  خماًت مىخىحاتها غً هٍس

 جلً اإلاىافظت، و بالخالي بذا اطخواغذ اإلاىاحهت فةنها برلً حظخوُؼ خماًت اإلاىخىحاث اإلادلُت.

حػمل هره اإلااطظاث غلى جدلُم الخىاشن الجهىي و بخدار جوىزاث غلى اإلاظخىي  : الاحخماعيالدوز   -2  

 الاحخماعي ، و ًمىً خـس الدوز الاحخماعي لهره اإلااطظاث في الىلان الخالُت :

 الللاء غلى البوالت مً زالٌ جىفحر مىاؿب ػغل. -

في: و ذلً مً زالٌ بوؼاء بػم ا- فُت ؤو الىاثُت، الخد مً ظاهسة الجزوح الٍس ؼ في اإلاىاهم الٍس إلاؼاَز

فُت و في هرا الـدد ًمىً  ب مىاؿب الؼغل مً طيان جلً اإلاىاهم الٍس بالخالي جلٍس

 اإلااطظاث الـغحرة و اإلاخىطوت ؤن جدلم ما ًلي:  للماطظاث

 الللاء غلى آلافاث الاحخماغُت . -

ف . -  جدظحن مظخىي اإلاػِؼت في الٍس

ت .طخغالٌ ألامثل للواالا  -  كاث اإلاادًت و البؼٍس

 طخغالٌ ألامثل للمىازد اإلادلُت .الا  -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 



 وتنمية المؤسسات المصغرةدور البنوك المصرفية في القضاء على البطالة الفصل الثاني:   
 

37 
 

 املبحث الثالث: اللروض املىجهت لخمىيل مشاريع الاسدثمار 

لبىً الخجازي للىكذ الخاكس ليىنها الػىـس ألاطاس ي الري ًصود ااهم مـادز ؤمىاٌ هي اللسوق ان       

 البىً بالػىاثد.

 ألاول: مفهىم كرض الاسدثمار وانىاعهاملطلب 

الخدماث اإلالدمت للػمالء والتي ًخم بملخلاها جصوٍد الافساد بلسق الاطدثماز مجمىع لـىد اإلا     

ما  ،ىاٌ وفىاثدهالى ان ًخػهد اإلادًً بظداد جلً الامواإلااطظاث واإلايؼئاث في اإلاجخمؼ بالمىاٌ الالشمت غ

 هخاج والاطتهالن فهى مسجبى بمُػاد اطخدلاق مددد مظبلا.ٌػني حظلُم اإلااٌ لخثمحره في ؤلا 

ل اإلاذجىشاث ووطاثل ؤلاهخاج،      وكسوق الاطدثماز هىع مً ؤهىاع هره اللسوق وهي مىحهت لخمٍى

م ألازباح التي جيىن مدـىزة، بـفت غامت ًمىً جـيُف هره  والدظدًد ال ًيىن ماهد الا غً هٍس

 اللسوق الي ؿىفحن زثِظحن هما:

ل الاطدثماز: -1      1غملُاث اللسق الىالطُىُت لخمٍى

 كسوق مخىطوت الاحل: -1-1

س وججدًد ؤحهصتها وجدلُم مسوواتها اإلاخػللت بدىمُت حجم  هي كسوق جمىً اإلااطظاث مً جوٍى

ؿادزتها، جتراوح مدتها طيخحن الى طبؼ طىىاث، ًلدم هرا اللسق غالبا الى ؤصخاب الـىاغت و الخجازة 

وت ان ًخػلم هرا اللسق بفاثدة اكخـادًت حػىد مىفػتها غلى اإلاـلخت الػامت  واإلالاولحن ً ػٍس واإلاـدٍز

 وجىلظم بدوزها الى :

  :ؼ  كسوق لخىفُر اإلاؼاَز

ؼ اإلاسخلفت الي مجمىغت وطاثل لخمازض وؼاهها، فهي جدخاج لمىاٌ هبحرة  جدخاج اإلااطظاث لخىفُر اإلاؼاَز

ازمان غالُت، هما انها جدخاج الى جىطُؼ مجاالث فػلحها ان جدـل و مهمت غىدما جيىن بـدد ؿىاغت ذاث 

غلى كوػت ازق لخدلُم البىاء والخجهحز، في مثل هره الخاالث جلجإ اإلااطظت للبىً وجولب مىه مثل هره 

 اللسوق.

  :كسوق لؼساء الخجهحزاث 

ا مهما وحدًدا اًً جدخاج الى الث لؼساء  جىحه اإلااطظاث في بػم ألاخُان بسهامجا اطدثماٍز جمٍى

ؼترن ان جيىن هره الخجهحزاث مً  الخجهحزاث التي جخىافم مؼ اهخاحها، فُلدم البىً هره اللسوق َو

 الظىق اإلادلي.

  :2كسوق لخجدًد الدًىن 

 جلدم هره اللسوق للماطظت غىد آحاٌ اطخدلاق دًىنها و ال جيىن كادزة غلى الدظدًد.

 :كسوق مخىطوت الاحل غحر اإلاػبئت 

الث البىىُت وجمثل جلىُت اهجاش هرا اللسق في  3/2اللسوق غحر اإلاػبئت ًمثل  حجم      مً مجمىع الخمٍى

ل الى خظاب حازي للماطظت اإلاظخفُدة و هي كسوق ال ًمىً بغادة  الخيظُم في خظاب زاؾ او الخدٍى

لها.  جمٍى
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  :كسوق مخىطوت الاحل اإلاػبئت 

ل غلى غلى زالف اللسوق غحر اإلاػبئت جترهص غلى غامل ال ل فُمثل الظىد لمس باليظبت للبىً جمٍى خمٍى

ػيل كسق بيُىي. الري ًمىً جظهحره مؼ ول ما ًدمله مً كماهاث مخػللت بدلىق اإلااطظت و ًمىً ان 

ل.  ًيىن هرا اللسق مىكىع بغادة الخمٍى

لت ألاحل: -1-2  كسوق هٍى

لت ألاحل مً اإلاـادز الثابخت التي جىكؼ جدذ جـس   ل حػخبر اللسوق هٍى ف اإلااطظت وحظمذ لها بخمٍى

لت ألاحل اإلاخمثلت في بىاء اإلاـاوؼ، الخـٌى غلى الخجهحزاث الخلىُت.... ػها هٍى  مؼاَز

ظخفُد مً  لت َو م هره الاطدثمازاث جيىن هٍى د مدة هره اللسوق غً الظبؼ طىىاث و مسخلت حػٍى جٍص

مىذ في غالب ألاخُان للاء كماهاث جيافلُت وغادة للاء زهً  هرا اللسق اإلااطظاث الػامت و الخاؿت، ٍو

ت جمىذ هرا الىىع مً  غلازي، مؼ ؤلاؿالخاث التي مظذ الجهاش اإلاـسفي ؤؿبدذ مجمل البىىن الخجاٍز

 اللسوق.

 1كسوق الاًجاز: -2     

ًلـد بها جلً الػملُت التي ًلىم بمىحبها بىً او ماطظت مالُت او ػسهت جإححر ماهلت كاهىهُا بىكؼ   

ػداث او ؤًت ؤؿٌى مادًت ؤزسة بدىشة ماطظت مظخػملت غلى طبُل ؤلاًجاز مؼ بمياهُت الخىاٌش آلاالث و اإلا

مىً مً هرا الخػٍسف  خم الدظدًد غلى ؤكظان حظمي "زمً ؤلاًجاز" ٍو غجها في نهاًت الفترة اإلاخػاكد غلحها ٍو

 اطخيخاج زـاثف الاثخمان ؤلاًجازي واإلامثلت في:

خفم مػه غلى ًلىم اإلاخػامل الاكخـادي  - د اكخىاءه لدي اإلاىزد ٍو )شبىن البىً( بازخُاز الػخاد الري ًٍس

 ؛ػسون الػلد

ل ًبرم الػلد مؼ اإلاىزد. -  بػد دزاطت البىً للملف وخـىله غلى مىافلت الخمٍى

خللى الفاجىزة باطمه -   ؛ًدفؼ البىً للمىزد كُمت اإلاػداث ٍو

ًلتزم بمىحبه هرا ألازحر بدفؼ ؤكظان مدددة هُلت مدة ًبرم غلد اللسق الاًجازي مؼ الػمُل، اذ  -

ظخفُد باإلالابل مً خم الاهخفاع به  ؛الاًجاز َو

حسخب ألاكظان الىاحبت الدفؼ مً كبل اإلاظخإحس غلى ؤطاض جلظُى زؤض الاًجاز والسبذ اإلاسجبى به  -

 ؛غلى غدة فتراث الاًجاز التي حظخدم فحها ألاكظان

 .الكا مً مػدٌ مسدود طىىي ًلػه البىً كُاطا غلى مػدٌ الفاثدة البدًلًخم جددًد هرا السبذ اهو -

 غىد نهاًت فترة الػلد، للماطظت اإلاظخإحسة زالر زُازاث: -

 ؛انهاء الػلد وازحاع ألاؿل للماطظت اإلااحسة-1

 ؛ججدًد الػلد والاطخفادة مً فترة ؤزسي الطخػماٌ هرا ألاؿل-2

 ىـىؾ غلحها في الػلد.ػساء ألاؿل باللُمت اإلاخبلُت اإلا-3
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ل اطدثمازاث، الى اللسق الاًجازي غً اللسق الىالطُيي بالسغم مً ازخالف  ان الهدف واخد هى جمٍى

يخظس مً هرا  خُث ان اللسق الاًجازي ال ًمىذ ؤمىاٌ هلدًت الى اإلالترق و اهما ًلدم ؤؿٌى غُيُت ٍو

 دفىغت ًفىث زمً الاطدثماز.ألازحر الدظدًد غلى ؤكظان ختي ًيىن مجمىع هره ألاكظان اإلا

 املطلب الثاني: أهميت اللروض املصرفيت

 1جمثل اللسوق اإلاـسفُت ؤهمُت بالغت في الخُاة الاكخـادًت والتي ًمىً اًجاشها في الىلان الخالُت:      

جمثل حػخبر اللسوق اإلاـسفُت اإلاىزد ألاطاس ي الري حػخمد غلُه البىىن في الخـٌى غلى بًساداتها، خُث  -

 ؛الجاهب ألاهبر الطخسداماتها

ل خاحت الـىاغت، الخجازة، الصزاغت و الخدماث -   ؛جلػب اللسوق دوزا هاما في جمٍى

بن اللسوق جمىً البىىن مً الاطهام في اليؼان الاكخـادي وجلدمه و ززاء اإلاجخمؼ الري جسدمه،  -

حظاغد غلى الخىطؼ في اطخغالٌ اإلاىازد فخػمل غلى زلم فسؾ الػمل وشٍادة اللىة الؼساثُت التي بدوزها 

 ؛الاكخـادًت وجدظحن مظخىي اإلاػِؼت

ادة الىفاءاث -  ؛ٍش

ػه - م مظاغدة الؼباب الػاهل ومىده اللسوق لدؼغُل مؼاَز  ؛الللاء غلى البوالت غً هٍس

خه واللدزة غلى جدلُم مجمىغت ألاهداف التي ٌظعى الحها -  .كمان البىً اطخمساٍز

تي، ألاولى وفلا لىحهت هظس البىً    وغلى كىء ما طبم ًمىً الىظس الى ؤهمُت اللسوق اإلاـسفُت مً شاٍو

 الخجازي ذاجه، والثاهُت لهمُخه في الخىمُت الاكخـادًت للبلد.

 : معايير منح الائخمان املصرفي واملخاطر الائخمانيتالثاملطلب الث

والبُاهاث غً خالت الػمُل جسلم اللدزة لدي بدازة الاثخمان في هطج ان غملُت جدلُل اإلاػلىماث       

ت بمحزة جىافظُت هامت مً خُث كدزتها في  اللساز الاثخماوي هظسا لخمخؼ بدازة الاثخمان في البىىن الخجاٍز

 2ػاًحر فُما ًلي:هره اإلاجخمثل  ، خُثمػسفت الػمُل واخخُاحاجه

ي ؤهلُت الصخف غلى الاكتراق وملداز الخدفم الىلدي اإلاخىكؼ حػن اللدزة غلى الاطخداهت و الظداد:-1

للػمُل و غلُه خـٌى الدظدًد في اإلاىغد اإلاخفم غلُه، ومً ألامىز التي حػحر لها بدازة الاثخمان اهخماما 

 ؛زاؿا هى جددًد هىع مـادز الدظدًد التي ًلجإ بلحها الػمُل غىدا ٌظخػد لدظدًد الاثخمان

حػد شخـُت الػمُل السهحزة ألاطاطُت الاولي في اللساز الاثخماوي و اإلالـىد بها  شخـُت الػمُل: -2

ألاماهت، الثلت، الظلىهُاث و الىفاء بالتزاماجه  ججاه البىً خُث حؼحر هره اإلاددداث الى حجم ػػىز 

 ؛الػمُل باإلاظاولُت

مىلىلت و التي ًسهجها ًلـد باللمان ملداز ما ًملىه الػمُل مً مىحىداث مىلىلت وغحر  اللمان: -3

 لخىزُم الاثخمان اإلاـسفي، و ًساعي في جددًد اللمان ما ًلي:

 ؛غدم جللب كُمت اللمان بؼيل هبحر زالٌ فترة الاثخمان -

جيىن دزحت السهً مً الدزحت الاولي لـالر البخً بدُث ًمىً اطخسدام هره اللماهاث بظداد كُمت  -

 ؛رلً جلمً بدازة الاثخمان الاطبلُت الاولي لخدـُل كسوكهاالاثخمان غىد عجص الػمُل غً الظداد ول
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 ؛جيىن ملىُت الػمُل لللماهاث ملىُت واملت ولِظذ مدل هصاع -

 هفاًت اللماهاث اإلالدمت لخغوُت كُمت الاثخمان والفىاثد والػمىالث ألازسي كدز اإلاظخواع.-

ل بدازة الاثخمان الى بمياهُت الاطخمساز في مً زالٌ الترهحز غلى هرا اإلاػُاز جخىاؿ الغسق مً الاثخمان: -4

دزاطت اإلالف الاثخماوي او الخىكف غىد هرا اللدز مً الخدلُم و الغسق مً الاثخمان ًددد اخخُاحاث مؼ 

 ؛طُاطت البىً وؿالخُاث بدازة الاثخمان ًخم زفم هرا اإلالف

ذ الاثخمان غلى اهه ًمثل الظسوف جىظس بدازة الاثخمان الى إلاىار الػام همػُاز في مى اإلاىار الػام: -5

 زغم مدُى البِئت ؤوطؼ وادق في الخػبحر غً اإلاىار الػام الاكخـادًت اإلادُوت بالػمُل، 

خُث جيخج مساهس اثخماهُت غً ؤي زلل في الػملُت الاثخماهُت بػد اهجاش غلدها طىاء وان في اإلابلغ او في 

لم بػملُت جلدًم اللسق فدظب بل حظخمس ختى اهتهاء ال جخػ جىكُذ الدظدًد، ؤي ان اإلاساهس الاثخماهُت

 1غملُت جدـُل وامل اإلابلغ اإلاخفم غلُه.

هىان وحهاث هظس هثحرة في جفظحر اإلاساهس الاثخماهُت وجددًد مـدزها، فلد جسحؼ الى الػمُل ذاجه او      

الػامت التي جدُى بالػمُل و الى وؼاهه او بظبب الػملُت التي مىذ مً احلها الاثخمان او هدُجت الظسوف 

مىً جددًد هره اإلاساهس فُما ًلي:  البىً وكد حػىد ؤًلا للغحر، ٍو

 ؛مساهس مخػللت بالػمُل: جيؼإ بظبب مدي مالءمت الػمُل اإلاالُت، هػدم كدزجه غلى الظداد -1

لػمُل، مساهس مسجبوت باللواع الري ًيخمي الُه الػمُل: جسجبى بوبُػت اليؼان الري ٌػمل فُه ا -2

 ؛والخىافظُت لىخداث اللواعجيىن هدُجت الظسوف الدؼغُلُت وؤلاهخاحُت 

له: مسجبوت بالظسوف اإلادُوت باالثخمان اإلاولىب واللماهاث  -3 اإلاساهس اإلاسجبوت باليؼان الري جم جمٍى

 ؛اإلالدمت والخوىزاث اإلاظخلبلُت اإلاخىكػت

 ؛الاكخـادًت، الظُاطُت و الاحخماغُتاإلاساهس اإلاسجبوت بالظسوف الػامت: جسجبى بالظسوف  -4

اإلاساهس اإلاسجبوت بإزواء البىً: مسجبوت بمدي كدزة بدازة الاثخمان في البىً مً مخابػت الاثخمان اإلالدم  -5

 ؛للػمُل ومخابػت الػمُل والخدلم مً كُامه باإلاخولباث اإلافىق فحها

ؤلاهخاج هخللباث ؤطػاز الـسف، هلف اإلاىازد الخوس الخجازي: ًخمثل في الخغحراث التي جوسؤ غلى غىامل  -6

 ألاولُت...

 2خُث وكػذ وطاثل مً احل الخد مً مساهس اللسوق هرهس مجها:    

م بغواء كسوق في خدود مػُىت -  ؛جددًد جىشَؼ اإلاساهس غً هٍس

 ؛الاػتران مؼ البىىن ألازسي في مىذ اللسوق الطخمت -

 ؛اللماهاثاكوساز البىً بخىشَؼ اللسوق وهرا  -

اإلاساحػت اإلاظخمسة إلاساهص اإلادًىحن و اللماهاث وهرا اإلاساكبت اإلاظخمسة إلادي جىفُر اللسوق وفلا للؼسون  -

 ؛الـادزة

ب مىظفي البىً غلى هُفُت بحساء  وهرا ازخُاز اللماهاث اليافُت و اإلاىاطبت إلاىذ اللسوق - جدٍز

 .ل بإزر اهبر كدز ممىً مً اإلاػلىماثالخدلُالث بالؼيل اإلاولىب والاطخفظاز غً طمػت الػمُ
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 الخاجمت:

حػخبر اإلااطظاث اإلاـغسة مً اخد اهم الخلٌى للخسفُف مً وظبت البوالت و هرا جدلُم الخىمُت        

الاكخـادًت وذلً الزجياش الػدًد مً اإلااطظاث الىبري غلى ما جيخجه اإلااطظاث اإلاـغسة مً طلؼ 

ت و هظس ل وزدماث، و هرلً كوب مهم لجرب  ؼ اطدثماٍز همُتها فان الؼباب و فخذ باب اكامت مؼاَز

الدولت كامذ بخدغُمها بؼتى الوسق و اكامت مسخلف الهُاول الا ان اهبر مؼل جىاحهه هره اإلااطظاث هى 

ل و ذلً بظ ب احجام البىىن غً مىدها اللسوق وذلً لػدم الثلت في دزاطاث الجدوي بهلف الخمٍى

 .كافت الى غُاب اللماهاث اليافُتزحرة باإل جلدمها هره الا  يالت

خـاءاث اإلالدمت مً هسف البىىن حؼحر وزغم الجهىد اإلابرولت مً هسف الجهاث اإلاسخـت الا ان الا        

 .بخالي عجصها غً حظدًد اؿل الدًًالى ان مػظم هره اإلااطظاث وان مالها الفؼل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

   

 

 



 وتنمية المؤسسات المصغرةدور البنوك المصرفية في القضاء على البطالة الفصل الثاني:   
 

42 
 

 

   

  



فُتالفصل الشالض:   كغض اؾدشماع في اػاع حكغُل الكباب لبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 

44 
 

 امللدمت:

ىهت بالضعظت الاولى بخىفحر املاٌ الالػم في ؿل اهدكاع البؼالت         ان عملُت اللُام بمكغوع اؾدشماعي مَغ

ع   وعضم هفاًت املضزغاث الصخصُت، والاعاهت امللضمت مً كبل الاظهؼة املؿخدضزت لدصجُع اوكاء املكاَع

ت، فىجض ان بعع اللىاهحن جىص بمىذ حؿهُالث في قيل اع فاءاث ظبابُت و قبه ظبابُت طمً الاؾدشماٍع

قغوغ مدضصة، هما ان الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب جمض قيل الاعاهت بمىدها وؿبت معُىت مً 

جيلفت املكغوع في اػاع الخلُض بالكغوغ املدضصة، لىً في ؿل طلً ماػاٌ مبلغ املؿاَمت الصخصُت و مبلغ 

ىُت لضعم حكغُل الكباب غحر وافُان لخغؼُت جيالُف املكغوع اعاهت ووالت الضعم املمشلت في الىوالت الىػ

ؾِؿه، وفي معغفت ما مضي جؼابم طلً مً الجاهب الخؼبُلي، جىكفىا عىض معؼُاث اخض البىىن أاملغاص ج

ت مً زالٌ صعاؾدىا لىوالت مً وواالث بىً الفالخت فُت، هما ال هيس ى املساػغ التي   الخجاٍع والخىمُت الٍغ

اللغوض والتي جخمشل اَمها في زؼغ عضم الؿضاص و لهظا فان  ٍبىً مً ظغاء مىده لهظًخعغض لها ال

البىً ًدبع عضة زؼىاث و ًلىم بعضة صعاؾاث مع ػلب طماهاث مىاؾبت جخماش ى مع كُمت اللغض 

ا بعضة اظغاءاث كاهىهُتُاملساػغ والتي ًلىم بدؿ ٍاملؼلىب، و عغم َظا فان البىً معغض لهظ ًؼبلها   حَر

 خاالث عضم الؿضاص. في

 وعلى طىء َظا الؼغح كمىا بخلؿُم َظا الفصل الى زالر بدىر:      

فُت؛هبظة  -  عامت خٌى بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 إظغاءاث معالجت كغض على مؿخىي ووالت واصي العشماهُت؛ -

 -كغض اؾدشماع  –صعاؾت خالت  -
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 عامت حول بىك الفالحت والخىميت الزيفيت هبذةاملبحث ألاول: 

فُت ٌؿعى الى الخأكلم مع الخغحراث التي حكهضَا الؿاخت املصغفُت        ان بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

ت هدُجت اهخفار َظٍ ألازحرة على ألاؾىاق املصغفُت العاملُت، ومً اظل جدلُم طلً فان مؿؤولى  الجؼابٍغ

بغُت مىاظهت املىافؿت التي فغطها اكخصاص الؿىق والحفاؾ على مياهت  بىً بضع بظلىا مجهىصاث هبحرة

ت هبىً عابض في مجاٌ العمل املصغفي، ؾىاء باالهدكاع الجغغافي املمحز  البىً في الؿىق املصغفُت الجؼابٍغ

ع مجاٌ جضزله. م جىؾُع وجىَى  عبر وافت التراب الىػني، او عً ػٍغ

فُت اؾتراجُجُت ومً اظل الحصٌى على اهبر خصت في الؿ ىق املصغفُت، وطع بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 قاملت ملىاظهت الخؼىعاث التي ٌكهضَا املدُؽ املصغفي واؾخجابت الخخُاػاث وجؼلعاث العمالء.

 بىك الفالحت والخىميت الزيفيت وشأةاملطلب الاول: 

ت، خُض      فُت مً بحن البىىن الخجاٍع ًخسظ قيل قغهت طاث اؾهم حعىص  ان بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

ملىُخه لللؼاع العمىمي، ًؼلم عليها اؾم "بضع" ، جلع على قاعع عمحروف الجؼابغ العاصمت، مؿحرة مً 

ػغف الغبِـ املضًغ العام، وكُمت ول خصت هي ملُىن صًىاع ظؼابغي بمؿاَمت صىاصًم املؿاَمت الخابعت 

ا صة مبلغ املؿاَمت بضزٌى مؿاَمحن ظضص أو بىلصان في للضٌو و عأؾماٌ البىً كابل للخعضًل ؾىاء بٍؼ

ل قغهت أزغي.   خالت جدٍى

أؾـ َظا البىً في اػاع ؾُاؾت إعاصة الهُيلت التي جبىتها الضولت بعض إعاصة َُيلت البىً الىػني      

  11/03/1982ٌ املىافم ٌ  1402ظماصي الاولي  11الصاصع في  106-82الجؼابغي بملخض ي املغؾىم عكم 

خُض اعخبر آهظان وؾُلت مً الىؾابل الغامُت الى املكاعهت في جىمُت اللؼاع الؼعاعي و جغكُت الٍغف، خُض 

أوولذ له مهمت الخىفل باللؼاع الفالحي، الصىاعي، الغي و مع مغوع الؿىىاث حعضصث وكاػاجه الى 

اف.   اَخمامه بالصُض البدغي والحغف الخللُضًت في ألاٍع

فُت في اػاع صإلصالخاث الاكخصاصًت بعض عام جدٌى بىً الفال        الى قغهت مؿاَمت  1988خت والخىمُت الٍغ

صًىاع للؿهم الىاخض ،  10000ؾهم بلُمت  2200ملُاع صًىاع ظؼابغي ملؿم الى  22طاث عأؾماٌ كضٍع 

ل ا 14ولىً بعض صضوع كاهىن الىلض واللغض في  هامه الظي مىذ اؾخلاللُت اهبر للبىىن ًباقغ م 1990فٍغ

 33هبىً ججاعي و املخمشلت في مىذ اللغوض و حصجُع عملُت الاصزاع بىىعيها، اما خالُا فُلضع عاؽ ماله 

ا  3300ملُاع صًىاع ظؼابغي مىػع على  صًىاع ظؼابغي ليل ؾهم مىخدبت  1000000ؾهم بلُمت اؾمُت كضَع

 ولها مً ػغف الضولت.

 18اخؿً وظه، للض وعر مً البىً الىػني الجؼابغي  وختى ًدؿنى لهظا املصغف اللُام بمهامه على     

ت و  ت ظهٍى ت و  29وان له  1985ووالت، وفي ًىاًغ مً ؾىت  140مضًٍغ ت ظهٍى ووالت، وفي ؾىق  173مضًٍغ

له بدىالي  ت اصبذ ٌكم ػٍغ عامل ما بحن اػاع و  7000ووالت مؤػغة بدىالي  300ًخمحز باملىافؿت اللٍى

له ملىافؿت البىىن الخاصت و ألاظىبُت التي جؼاٌو وكاػها في مىؿف، وبهضف اهدؿاب محزة ج ىافؿُت جَؤ

ع مىخجاجه وزضماجه املخظمىت ابعاص الجىصة الكاملت. ت، كام بدىَى  الؿىق املصغفُت الجؼابٍغ
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 الشكل ألاول: الهيكل الخىظيمي لبىك الفالحت و الخىميت الزيفيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: بىك الفالحت الخىميت الزيفيت

 الغبِـ املضًغ العام

 اماهت الاصاعة

ت املغاظع الضازلُت  املجالـ، الجمعُاث، اللجان مضًٍغ

ت امللحلت للمىاعص،  املضًٍغ

 اللغوض، الخغؼُت

ت العامت  املضًٍغ

"امللحلت "الاعالم  

ل  ت جمٍى مضًٍغ

ىبحرةاملؤؾؿاث ال  

ت الاعالم الالي  مضًٍغ

 العامت

 كؿم الاجصاٌ

ل  ت جمٍى مضًٍغ

 املؤؾؿاث الصغحرة

 

ت الاعالم الالي  مضًٍغ

 لكبىت الاؾخغالٌ

ل  ت جمٍى مضًٍغ

 الفالخت

ت صعاؾت  مضًٍغ

 املىخىط والؿىق 

 

ت املخابعت و  مضًٍغ
الثُالخدص  

ت الاعالم  مضًٍغ

 الالي للصُاهت

ت  مضًٍغ

 املداؾبت العامت

ىت ت الخٍؼ  مضًٍغ

ت العامت  املضًٍغ

ةامللحلت لإلصاع  

ت املؿخسضمحن  مضًٍغ

 املؿدكاعون

 اللؿم الضولي

ت العملُاث  مضًٍغ

 الخلىُت

ت ججضًض  مضًٍغ

ت  املىاعص البكٍغ

ت الىؾابل  مضًٍغ

ت الضعاؾاث  مضًٍغ

 اللاهىهُت

ت الخىكعاث و  مضًٍغ

 الدؿُحر

 الىواالث

 الفغوع

ت الغكابت و  مضًٍغ

 الاخصاءاث

ت  الضولُت مضًٍغ

 العالكاث 

 اماهت صإلصاعة
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 و الخىميت الزيفيت املطلب الثاوي: خدماث بىك الفالحت

  البىً، خُض جلىم مصلحت الؼبابً: حعخبر َظٍ املصلحت مً املصالح الهامت في وكاغ و خغهُت

بدىفُظ الىـام الضازلي وحؿُحر العملُاث املخعللت بخدغواث الؿُىلت، وجىلؿم َظٍ املصلحت الى زالزت 

 اكؿام هي:

 كؿم الكبان: ًلىم َظا اللؿم ب:-1

صإلًضاع: جخم َظٍ العملُت بمال الؼبىن الؾخماعة ججؼا هلضي جدخىي على املعلىماث الالػمت بدسجُلها -1-1

ًلضمها ألمحن الصىضوق مع املبلغ املؼلىب اًضاعه، بعض اؾخالم املبلغ و الخأهض مً صحخه مً ػغف زم 

اللابع، ًلىم امحن الصىضوق بىطع زخمه وإعؼاء الاؾخماعة ملىؿف الكبان الظي ًلىم بئصزاٌ املبلغ 

م ظهاػ الىمبُىجغ و حسجُل العملُت بخىفحر املعلىماث الخالُت:  عً ػٍغ

 عملُت إًضاع عمؼ معحن خؿب قيل صإلًضاع. الغمؼ: ليل -

ضٌ على اؾم وللب صاخب الحؿاب. -  عكم الحؿاب: ٍو

 املبلغ: حسجُل املبلغ املغاص اًضاعه باألعكام.-

 عكم الصً: ليل صً عكم زاص به لخفاصي الخالعب و ازخالغ الصيىن.

 عصُض الؼبىن: ًيىن مسجل صابما. -

ت اقعاع صإلًضاع التي ٌسجل فيها املبلغ املىصع و الغصُض الجضًض و بعض حسجُل العملُت ًلىم بئعضاص وزُل

ىت  ش بعض الُىم الظي جمذ فُه باعخباع ان املبالغ جضزل الى الخٍؼ سها الظي ٌسجل بخاٍع عكم العملُت و جاٍع

 الىوالت في الُىم املىالي.

ملُت على ظهاػ الىمبُىجغ السحب: في َظٍ العملُت ًلضم الؼبىن ملىؿف الكبان الظي ًلىم بئظغاء ع-1-2

ملعغفت ما اطا وان للؼبىن عصُض، في خالت وظىص الغصُض ًلىم بمغاكبت املعلىماث املىظىصة على الصً مً 

 خُض:

ش الضفع. -  جىفغ الصً على املعلىماث الالػمت، الاؾم، الللب، اؾم املؿخفُض، ميان و جاٍع

 ب باألخغف.مؼابلت املبلغ املىخىب باألعكام مع املبلغ املىخى  -

 مؼابلت امظاء الؼبىن إلمظاء املسجل في بؼاكت امظابه التي مالَا عىض فخذ الحؿاب. -

لت املخبعت في عملُت صإلًضاع ما عضا الازخالف في عمؼ العملُت.  بعضَا ًلىم بدسجُل العملُت بىفـ الؼٍغ

لضمه ألمحن بعض حسجُل العملُت ًلىم مىؿف الكبان بىطع زخم )م( على الصً أي له عصُض ٍو

صًىاع ظؼابغي ًغاكب عبِـ املصلحت زم  2.000.000الصىضوق الظي ٌسحب املبلغ واطا وان املبلغ ًفىق 

 ٌؿضص املبلغ.

 صفاجغ الخىفحر و الاخخُاغ: حسجل خغواث السحب و صإلًضاع بالضفتر على الكيل الخالي:-1-3

لت صإلًضاع بالكبان مع ازخالف ًىمً -  في حسجُل العملُت في الضفتر. صإلًضاع: ًيىن بىفـ ػٍغ

السحب: ًلضم صاخب الحؿاب او وهُله في خالت صاخب الحؿاب اللاصغ الضفتر الى مىؿف الكبان  -

الظي ًجغي مغاظعت للضفتر و الغصُض زم ًلىم بحجؼ العملُت في الىمبُىجغ و حسجُلها في الضفتر و ٌسحب 

يىن السحب في هفـ الؼبىن املبلغ بصً زاص زم ًىطع الخخم فىق الخاهت ا ملىاؾبت على الضفتر ٍو

 صًىاع ظؼابغي أؾبىعُا. 10.000الىوالت املىظىص بها الحؿاب و ال ٌسحب اهثر مً 
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كؿم ألاوعاق املالُت: ًلعب صوعا مهما خُض ًخعضي صوعٍ خضوص الىوالت الى الخعامل مع مسخلف الىواالث  -2

خىفل اللؿم ألازغي، وجخم عملُاتها عىضما ًفظل الؼبابً الخعام ل بالصيىن بضٌ اخظاع الؿُىلت، ٍو

 بالعملُاث الخالُت:

ى امغ مىخىب مً ػغف الؼبىن في هفـ بىً او الىوالت او في بىً و ووالت أزغي، وبهظا  -2-1 ل: َو الخدٍى

م اما عؾالت  ًخصغف الؼبىن في خؿابه صون اللجىء الى كؿم الكبان ولىً بأمغ ًىظهه البىً عً ػٍغ

ل".مىكعت او ملئ   اؾخماعة حؿمى "امغ الخدٍى

الخدصُل: جخم العملُت عىضما ًلىم الؼبىن في البىً بخلضًم صً في بضع فُلىم َظا ألازحر بئصزاٌ  -2-2

مىذ للمؿخفُض وصل  367في َىخؿاب صازلي املبلغ   . pf 34ٍو

اٌ بىاؾؼت وزُلت زم ًلىم بئعؾاٌ الصً الى بىً الؼبىن املاهذ ملعغفت ما اطا وان له عصُض و ًيىن الاعؾ

اقعاع مصحر ووزُلت ػلب اقعاع مصحر، وبعضَا ًلىم بىً الؼبىن املاهذ للصً بسحب املبلغ املىظىص في 

الصً مً خؿابه و اعظاع وزُلت ػلب اعظاع مصحر وعليها وصل الضفع هضلُل على وظىص املبلغ، وبعض َظٍ 

ل املبل فُت بخدٍى غ مً الحؿاب الضازلي الى خؿاب املؿخفُض، الاؾخجابت ًلىم بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 َظا في خالت وظىص عصُض، وفي خالت العىـ أو وىن الغصُض غحر وافي ًغظع الصً غحر مؿضص.

لُضفع ألمغ  -البىً-الصيىن املصاصكت: الصً امغ مىخىب مً ػغف الؿاخب مىظه للمسحىب علُه -2-3

خىفغ على املعلىماث الخالُت:  املؿخفُض مبلغ معحن ٍو

فُت -  -بضع  –حؿمُت الصً ببىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 اؾم صاخب الصً وعىىاهه. -

 عكم الحؿاب. -

ش وميان الضفع. -  جاٍع

 املبلغ باألعكام و الحغوف. -

 امظاء صاخب الحؿاب و املؿخفُض. -

ا  ًىم  20ؾىىاث و 3و الصً املصاصق علُه ًخظمً وظىص عصُض في خؿاب صاخبه ملضة كاهىهُت كضَع

خم ججمُض املبلغ ػُلت َظٍ املضة في خالت عضم جلضم املؿخفُض.  ٍو

الخصم: ٌعخمض أؾاؾا على الشلت املىظىصة بحن البىً و ػبىهه خُض ًلضم له مبلغ غحر مىظىص في  -2-4

خؿابه وحؿمى َظٍ العملُت بالضفع اللبلي، ومىذ َظا العغض ًيىن لؼبابً معغوفحن لضي البىً واملخمشلحن 

 عمىما في:

 ػبابً مخدصلحن على كغوض. -

  ػبابً لضيهم عكم اعماٌ هبحر في البىً. -

كؿم الصغف: ًلىم َظا اللؿم بالعملُاث املخعللت بالعملُاث ألاظىبُت بىاؾؼت ما ٌعغف بالصغف،  -3

ى ًدضص  والصغف َى اؾدبضاٌ عملت وػىُت بعملت اظىبُت وفم ؾعغ قغاء ًدضص مً كبل بىً الجؼابغ َو

لىػىُت مً الىلىص بالىخضة ألاظىبُت و حكمل َظٍ العملُت املخلاعضًً الظًً ًخلاطىن مىذ ؾعغ الىخضة ا

ل. ً، بهظا فان اللؿم ًلىم بيل العملُاث مً إًضاع وسحب و جدٍى  مً الخاعط و املؿافٍغ

 :ٌمصلحت الاؾخغال 
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وظض البىً جدخل َظٍ املصلحت مياهت زاصت طمً الهُيل الخىـُمي للىوالت، طلً انها جلىم بأعماٌ 

 ألظلها وجدخىي على زالزت اكؿام:

كؿم اللغوض: ٌعخبر َظا اللؿم مً اَم اكؿام املصلحت مً زالٌ مىده لللغوض التي حعخبر اهجح -1

ىظض هىعحن مً َظٍ اللغوض:  وؾُلت حؿاَم بها الىوالت في الخىمُت الاكخصاصًت، ٍو

م الصىضوق: هي اللغوض التي ًلضمها البىً للؼب -1-1 ابً على أؾاؽ حعامل هلضي كغوض عً ػٍغ

ت وهي كغوض اؾخغالٌ و كغوض اؾدشماع.  بالؿىضاث الخجاٍع

ل الؼبىن املضًً في خالت  -1-2 م حعهض البىً بخمٍى م الامظاء: هي كغوض جمىذ عً ػٍغ كغوض عً ػٍغ

 افالؾه و عضم عص ما علُه مً صًىن لجهاث أزغي، وهي اقياٌ:

  علض ًىفل بملخظاٍ البىً بدىفُظ التزام بان ًخعهض الىفالت املصغفُت: هي عباعة عً كغض بىاؾؼت

ش املدضص لالؾخدلاق.  باالؾخعضاص للضفع في خالت عجؼ الؼبىن بالىفاء َى بىفؿه في الخاٍع

  الظمان الاخخُاػي: َى التزام ًلضمه البىً للؼبىن ًخظمً اؾخعضاص البىً بالدؿضًض في خالت عجؼ

م الخىكُع على ؾفخجت أل  ظا عً ػٍغ  مغ الكًُ.الؼبىن َو

  م جلضًم طماهاث بالخىكُع على الؿفخجت التي : هي اعخماص ًمىذ للؼبىن عً ػٍغ الاعخماص باللبٌى

ؿخعمل َظا الىىع عاصة في الخجاعة الخاعظُت، لىً ال ًلضم البىً َظٍ اللغوض الا  ٌسحبها الؼبىن، َو

الاكخصاصي، الاظخماعي و بعض صعاؾت ػلباث اللغوض صعاؾت معملت وازظ عضة اعخباعاث أَمها املدُؽ 

 الىلضي، صعاؾت وطعُت الؿىق و خالت املىخج.

كؿم الكؤون اللاهىهُت و الجزاعاث: ٌعخبر اٌو كؿم ًمغ علُه الؼبىن عىض اعاصجه في الخعامل مع الىوالت،  -2

ً وظض اللؿم بغُت اظغاء ول العملُاث الخاصت بالىوالت في اػاع ًدترم اللىاهحن و الخىـُماث، ًدكيل م

 فغعحن:

 فغع فخذ وغلم الحؿاباث:-2-1

 :فغع فخذ الحؿاباث: جظع الىوالت جدذ جصغف الؼبابً عضة أهىاع هي 

حن.-  خؿاب الصيىن ًفخذ لحؿاب ألاشخاص ؾىاء واهىا افغاص او اشخاص معىٍى

املىاػىحن خؿاب ظاعي ًفخذ لفابضة الؼبابً ألاظاهب او املؿخفُضًً مً مىذ الخلاعض بالعملت الصعبت او  -

 الغاغبحن في الؿفغ الى الخاعط.

خؿاب زاص بضفتر الاصزاع ًلضم لألشخاص الغاغبحن في جىفحر أمىالهم ؾىاء بالفابضة او بضونها او  -

 ؾىت. 19لحؿاب ألاػفاٌ ألاكل مً 

ت و جىفحر وزابم هي:    و جخم عملُت فخذ الحؿاب بخىفحر قغوغ جخمشل في الاَلُت و الهٍى

 اص الؼبُعُحن عليهم جلضًم:باليؿبت لألشخ

 .ت مصاصق عليها  وسخت مً بؼاكت الهٍى

 .وسخت مً قهاصة املُالص مصاصق عليها 

  وسخت مً السجل الخجاعي او بؼاكت الفالخت في خالت الحؿاب الجاعي 

حن ًجب اخظاع:  باليؿبت لألشخاص املعىٍى
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 .وسخت مً اللاهىن ألاؾاس ي لها 

 .ع مً الىالًت او الىػاعة  جفٍى

  ظلؿت مؿحري الحؿاب.مدظغ 

 .قهاصة الىطعُت الجبابُت 

 بعض اخظاع َظٍ الىزابم ًخم حسجُل عملُت فخذ الحؿاب هما ًلي:

 أ/ ملئ الىزابم الخالُت:

  303او  302وزُلت جشبذ هىعُت الحؿاب كض جيىن عكم. 

 .وزُلت ػلب فخذ اصزاع للصغاع او للىباع، بفابضة او بضونها 

 .ملئ بؼاكت امظاء 

 العملُت في ظهاػ الىمبُىجغ وطلً بخىفحر املعلىماث الخالُت:ب/ حجؼ 

 .حؿمُت الحؿاب 

  ًش  17عكم الحؿاب: ليل خؿاب عكم مكيل م عكم ملؿم الى عكم الىوالت، عكم الؼبىن خؿب جاٍع

فخذ الحؿاب، املفخاح الظي ٌؿخعمل لفخذ الحؿاب و اظغاء العملُاث علُه، عكم الؿلؿلت والظي 

 ليل أهىاع الحؿاباث. 0ؿاب، عكم الدسجُل ًيىن ًسخلف خؿب هىع الح

 .عصُض الؼبىن: الظي ٌكترغ بعض فخذ الحؿاب صفع مبلغ مالي ًلضع خؿب هىع الحؿاب 

 :فغع غلم الحؿاباث: ًخم في اخضي الحاالث الخالُت 

 .كُام صاخب الحؿاب بسحب ول الغصُض 

 .جللي ػلب مً صاخب الحؿاب بغلم خؿابت 

 .افالؽ الؼبىن 

  اظغاء عملُت على الحؿاب ملضة ػمىُت ًدضصَا البىً.عضم 

 .وفاة صاخب الحؿاب 

  في خالت مىذ صاخب الحؿاب صيىن للغحر صون عصُض وافي، في َظٍ الحالت ًحجؼ صفتر الصيىن

ل صون السحب ملضة  بلى الحؿاب مفخىح بدُض ًمىً له الضفع و الخدٍى قهغ، اطا هغع العملُت  12ٍو

وفي املغة الشالشت ًخم اللجىء للمخابعت اللظابُت التي جدىم في اللظُت بعض فخذ  ًصبذ الحجؼ ملضة عامحن،

 ؾىىاث او السجً. 4الحؿاب ملضة 

 فغع الجزاعاث: جىظض زالر خاالث:-2-2

  املعاعطت على الصيىن: ججغي َظٍ العملُت في خالت طُاع صفتر الصيىن او صً صاخب الحؿاب

 جملت مً صإلظغاءاث هي:او حعغطه للؿغكت، خُض علُه اللُام ب

جلضًم معاعطت هخابُت ٌكعغ البىً فيها بخعغض صيىهه للظُاع او الؿغكت، وجخظمً املعاعطت عكم  -

ش الظُاع او الؿغكت، خالت الصً الظاةع مىكع او على بُاض او مىخىب.  الحؿاب، جاٍع

 اما فُما ًخعلم بالىوالت بمجغص وصل املعاعطت جلىم بما ًلي:
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 ا الؼبىن، ومىع اظغاء ول العملُاث علُه ماعضا الضفع.غلم خؿاب َظ -

 اعالم وافت الىواالث و املصالح ملىع حؿضًض َظٍ الصيىن ختى بعض مؼابلت الامظاء. -

  الترواث: في خالت وفاة الؼبىن اٌو اظغاء ًخسظٍ البىً ججمُض خؿاب َظا الؼبىن ومىع العملُاث

 مً ػغفه، ًخم اؾخضعاء الىعزت و اخظاع الىزابم الخالُت:املصغفُت علُه باؾخصىاء الصيىن التي وكعذ 

 قهاصة وفاة. -

 قهاصة الفٍغظت. -

بت. -  قهاصة عضم الازظاع للظٍغ

ً بعض جلؿُم  - قهاصة عضم حعضص الؼوظاث، وهي وزُلت ًؼلبها البىً واخخُاغ في خالت ؿهىع وعزت ازٍغ

 الترهت و مخابعت البىً كظابُا.

 ألامىاٌ خؿب ألاظؼاء املىصىص عليها في الفٍغظت.ًلىم البىً بخلؿُم 

  الازؼاع بالخىكُف: ًخم اللجىء الى َظٍ العملُت عىضما ًغفع ػبىن عص اللغض بعض اهتهاء الاظل

لىم بفخذ الحؿاب ازغ في بىً ازغ عىضما ًلىم البىً الظي مىده اللغض بعملُت الازؼاع بالخىكُف  ٍو

زغي و ًخم عغض اللظُت الى اللظاء ان اصعى الامغ، خُض كض أي جىكُف خؿاب الؼبىن في البىىن ألا 

لت أزغي لهظا الازؼاع، خُض ًخللى البىً الازؼاع  جلضم جأظُالث مغاعاث ؿغوف الؼبىن، جىظض ػٍغ

بالخىكُف مً ػغف كابع الظغابب او الجماعن عىضما ًيىن الؼبىن في البىً مضًً لهما بمبلغ معحن 

ىا ًلىم البىً بخجمُض خؿا ب الؼبىن الى ان ًدصل َظا ألازحر على وزُلت عفع الُض مً الجهت التي َو

 كامذ باألزؼاع لغفع الخجمُض عً الحؿاب.

 كؿم الاًضاعاث: جخمشل وؿُفت اللؿم في اؾخلباٌ اًضاعاث الؼبابً وهجض هىعحن مً الاًضاعاث َما:-3

غ معحن بغُت اصزاٍع ملضة معُىت اطوهاث الصىضوق: هي ؾىضاث ًمىدها البىً للؼبىن عىض إًضاع مبل-3-1

ش الاؾخدلاق، واملبلغ  مىً حؿضًض َظٍ الؿىضاث عىض الؼلب او الاظل او جاٍع والحصٌى على فىابض، ٍو

مىً ان ًيىن بالعملت الصعبت. 10000ألاصوى للحصٌى علُه َى   صًىاع ظؼابغي مً املبلغ املضزغ ٍو

املاٌ جدذ جصغف البىً ملضة مدضصة ملابل  الاًضاعاث ألظل: وهي حعهض الؼبىن بىطع مبلغ مً-3-1

خدٌى املبلغ مً َظا الحؿاب الى خؿاب الؼبىن  ىطع املبلغ في خؿاب زاص ٍو الحصٌى على فىابض ٍو

لت َى  مىً ان ًيىن بالعملت الصعبت. 10000العاصي ول عام واملبلغ لإلًضاع بهظٍ الؼٍغ  صًىاع ظؼابغي ٍو

خىفل اللؿم أًظا بما ٌعغف باألؾهم و   الؿىضاث خُض: ٍو

ت او الجؼء الظي ًملىه الصخص في عاؽ ماٌ الكغهت، علت مؿخىي بىً  - ألاؾهم: ًلصض بها اليؿبت املئٍى

اض ؾؼُف، و الاوعاؽ"، وحؿاَم  فُت َىان اؾهم زالر قغواث هبري "صُضاٌ، ٍع الفالخت والخىمُت الٍغ

 َظٍ ألاؾهم في عفع عاؽ ماٌ الكغهت.

مؿخفُضًً بها بيؿبت عبذ وملضة معُىت ملابل حؿلُفهم للكغهت مبالغ بفىابض، الؿىضاث: جمنها الكغهت لل -

 والكغهت التي جبُع ؾىضاث على مؿخىي بىً بضع هي "ؾىهاػغان".

 :مصلحت صإلصاعة 

ىلؿم الى كؿمحن َما:  ًلعب َظا الجهاػ صوع الخيؿُم بحن املصالح ألازغي، ٍو
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ؿم همىمل ومؿاعض لضوع املىؿفحن وزاصت املضًغ، كؿم الكؤون العامت " ألاماهت ": ٌعض َظا الل-1

مىً جلخُص صوع َظا اللؿم في الىلاغ الخالُت:  ٍو

 جدظحر جىـُم للاءاث املضًغ و اظخماعاجه مع الؼبابً. -

 اؾخلباٌ مياملاجه الهاجفُت. -

لتي جمغ هخابت مسخلف الىزابم التي جدخاظها املصالح مشل وزُلت عفع الُض، وػلب صً مصاصق علُه.. وا -

 بجهاػ الىمبُىجغ.

 اعؾاٌ الغؾابل للىواالث ألازغي. -

 الاجصاٌ بالىواالث ألازغي في خالت صفع الصً مً ووالت أزغي او الفاهـ. -

 كؿم املداؾبت و املغاكبت: ًلىم باملداؾبت مً ظهت و باملغاكبت مً ظهت أزغي، وجخمشل املداؾبت في:-2

 البىيي.الؿهغ على جؼبُم هـام املداؾبت  -

ت و الُىمُت املداؾبُت. -  اعضاص الىزابم املداؾبُت مشل املحزاهُت الكهٍغ

 اما املغاكبت فخخمشل في:

 مخابعت الحؿاباث الخاصت باملؿخفُضًً. -

 مغاظعت عبذ الصغف. -

 مغاكبت مؼابلت ول الحؿاباث للاهىن الىوالت. -

 املطلب الثالث: املؤسساث الداعمت لدشغيل الشباب

 -لووساج-الوكالت الوطىيت لدعم حشغيل الشباب: أوال

ا بالجؼابغ العاصمت ولها فغوع في ظمُع والًاث       عهم ملَغ ل مكاَع هي مىـىمت حؿاعض الكباب لخمٍى

ت والاؾخلالٌ املالي حؿعى لدصجُع ول الصُغ  العاصمت وهي طاث ػابع زاص جخمخع بالصخصُت املعىٍى

ي مً زالٌ اوكاء مؤؾؿاث مصغغة إلهخاط الؿلع و الخضماث، وكض املؤصًت الوعاف كؼاع الدكغُل الكباب

ت وهي جدذ ؾلؼت عبِـ الحيىمت و ًخابع وػٍغ الدكغُل ألاوكؼت  1996اوكاث ؾىت  ولها فغوع ظهٍى

 العملُت للىوالت.

 جلىم الىوالت باملهام الخالُت:     

ً و الدكغُل و حصجُع ول الاقياٌ والخضابحر املؿاعضة على جغكُت حكغُل الكباب  - مً زالٌ بغامج الخيٍى

.  الخىؿُف ألاٌو

 حؿُحر مسصصاث الصىضوق الىػني لضعم حكغُل الكباب و منها صإلعاهاث و الخسفُظاث في الفىابض. -

ع منها صإلعاهاث و الخسفُظاث في الفىابض. - ا الكباب أصحاب املكاَع  جخابع الاؾدشماعاث التي ًىجَؼ

ع ملماعؾت اليكاغ.إعؼاء املعلىماث الاكخصاصً -  ت و الخلىُت و الخىـُمُت ألصحاب املكاَع

ع املخعللت بالدؿُحر املالي وحعبئت اللغوض. -  طمان مخابعت ألاوكؼت و جلُُم الاؾدشماعاث ألصحاب املكاَع

 إكامت عالكاث مالُت مخىاصلت مع املؤؾؿاث املالُت. -

بُت ألصحاب جيلف ظهاث معىُت بئعضاص صعاؾاث كىابم همىطظُت للخجهح - زاث، وجىـُم صوعاث جضٍع

نها وججضًض معاعفهم في مجاٌ الدؿُحر و الخىـُم. ع لخيٍى  املكاَع
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 :صىدوق الكفالت املشتركت لضمان اخطار اللزوض :ثاهيا

في  04-03للض افخخذ صىضوق الىفالت املكترهت للظمان في اػاع اللاهىن الخىفُظي عكم      

بالجؼابغ العاصمت مؿحر مً ػغف املضًغ العام للىوالت الىػىُت، وكض ظاء َظا ، ًلع ملٍغ 2004ظاهفي03

ظا لظمان كغوض اؾدشماعاث البؼالحن.  الصىضوق زصُصا ملؿاعضة صىضوق الخامحن عً البؼالت، َو

ع مً ػغف البىىن  جم اوكاء َظا الصىضوق لظمان ازؼاع اللغوض املمىىخت للكباب طوي املكاَع

 ملدضزت.للمؤؾؿاث املصغغة ا

ًخمشل املىسغػىن في صىضوق الظمان مً ظهت وفي البىىن مً ظهت أزغي في املؤؾؿاث املصغغة التي 

ل الشالسي في اػاع الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب.  ازخاعث صُغت الخمٍى

ل مً ػغف البىً وكبل حؿلُم كغا ع ًخم اهسغاغ املؤؾؿت املصغغة في الصىضوق بعض جبلُغ مىافلت الخمٍى

يىن املؿخفُضون مً َظا الصىضوق َم امللاولىن  مىذ الامخُاػاث مً كبل مصالح الىوالت الىػىُت، ٍو

 البؼالحن الظًً ٌؿخؼُعىن زلم مؤؾؿاث زاصت في اػاع علم الصىضوق للخامحن عً البؼالت. 
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 العثماهيتاملبحث الثاوي: إحزاءاث معالجت كزض على مسخوى وكالت وادي 

 املطلب ألاول: حعزيف الوكالت وهيكلها الخىظيمي

ان إعاصة الهُيلت باليؿبت لللؼاع املصغفي أصي الى مُالص بىً ظضًض مخسصص في الؼعاعت و الخىمُت       

ت،  فُت، اط ٌكغل مياهت َامت صازل الىـام املصغفي الجؼابغي و ًىضعط طمً صابغة البىىن الخجاٍع اما الٍغ

ا الغبِس ي بالجؼابغ العاصمت، خُض في  33ٌعض قغهت مؿاَمت طاث عاؽ ماٌ الان فهى  ملُاع صًىاع ملَغ

اصبذ ًدخظً في و ، bnaووالت مخىاٌػ عنها مً ػغف البىً الخجاعي  140بضاًت املكىاع جيىن البىً مً 

ت، مً بُنها الىوالت املدلُت لالؾخغالٌ  42ووالت و  363ًىمىا َظا  ت ظهٍى  -بضع-العشماهُت صي الى مضًٍغ

عماٌ آهظان وهي جلىم بىفـ املهام  4و التي واهذ جخيىن مً  840، طاث الغمؼ 1994أؾـ ؾىت والظي ج

ل اليكاػاث الفالخُت، َضفها ألاؾاس ي حعـُم  فُت، مً جمٍى التي ًلىم بها بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

 الغبذ.
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 لوكالت العثماهيت الخىظيمي الشكل الثاوي: الهيكل/ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012-00-01والًت ميلت املصدر: وكالت وادي العثماهيت                                                                

 

 الؿىغجحرة غ                                                                             املضً     

 الىاظهت

عملُاث زاصت 

 بالخجاعة الخاعظُت

ت و املهام  صإلصاٍع

 املداؾبُت

 زاصت بالؼبابً

 جىظُه الؼبابً

 

العملُاث الحؿابُت 

عت  الؿَغ

الصىضوق الغبِـ 

 للبىً

م -سحب إًضاع عً ػٍغ

 البىً

امليلف بالؼبابً 

 الخاصت

بالؼبابً امليلف 

 أصحاب املؤؾؿت

العملُت الحؿابُت 

 للىصٌعت

 املىخب الخلفي

ل- امغ بالخدٍى  

املدفـت -  

جدصُل الامىاٌ -  

امللاصت -  

عملُاث زاصت 

 باللغض
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 -وادي العثماهيت-املطلب الثاوي: طزيلت معالجت ملف على مسخوى الوكالت

خُض جلىم بالخدظحر و الضعاؾت و  GREجلىم الىوالت باؾخالم امللف مً املجمع الجهىي لالؾخغالٌ       

ع الاؾدشماع على: الخلُُم اليامل للؼبىن   خُض حعخمض عملُت جلُُم مكاَع

 الخجهحزاث و املىاص الجضًضة او املجضصة ػبعا مع قهاصاث طمان ملضة ؾيخحن بضون طغابب؛ -

 الظمان مً ول املساػغ وفلا للُمت الاؾدشماعاث املظمىهت مع اخدؿاب ول الظغابب؛ -

 الترجِباث املغجبؼت باالؾدشماعاث صون طغابب؛ -

 املصاٍعف ألاولُت؛ -

 الصىضوق املالي املسصص لالهؼالق؛ -

 .صإلطافُت عىض اكخظاء الظغوعة p n rمجمىع  -

صعاؾت امللف واملىافلت علُت ًلىم باالجصاٌ بالؼبىن املعني  وبعضًدٌى امللف لضي امليلف بالؼبابً   

ظا بغغض فخذ خؿاب لضي الىوالت وإصضاع مغاؾلت جخظمً مىاصفاث اللغض وظمُع  باللغض َو

مً اللُمت الاظمالُت للمكغوع، اما الىوالت  %70الكغوغ امليؿىبت الُه خُض ًمٌى البىً ما كُمخه 

 % 1لغ صإلظمالي لالؾدشماع، اما مؿاَمخه الصخصُت فلض كضعث ب مً املب %29الىػىُت حؿاَم بيؿبت 

 مً املبلغ صإلظمالي لالؾدشماع.

ل جلىم الىوالت بخدظحر ملف الاؾخدضار او الخىؾع امللضم مً ػغف الؼبىن        للجىت الاهخلاء و الخمٍى

ع الاؾدشماع بدظىع املغافم، جخمشل مهمت َظٍ اللجىت املخىاظضة مدلُا  ع ملكاَع في معالجت و اعخماص املكاَع

 امللترخت مً ػغف الكباب املغكحن في اػاع عملُت صعم حكغُل الكباب وجضلي بمصضاكُت املكغوع.

للملفاث في ظلؿت مفخىخت، ًؼلب ول مً الىوالت و البىً جدضًض ممشل لها   جخم عملُت الاعخماص البىيي  

ؾخالم مً ػغف اللجان املدلُت، ًلىم املمشالن في عملُت صإلًضاع امللفاث املصاصق عليها وحسجُل الا 

املظوىعان أعالٍ بظمان مخابعت امللفاث املىصعت، بعض املصاصكت على املكغوع مً ػغف لجىت الاهخلاء، 

ل ملغخلت الخلم او املىافلت و  ع الاؾدشماع جصضع الىوالت وزُلت املصضاكُت و الخمٍى ل ملكاَع الاعخماص و الخمٍى

ل ملغخلت  الخىؾع، َظٍ الىزابم جدضص املؿاعضاث و الامخُاػاث املمىىخت مً ػغف ظهاػ صعم حكغُل الخمٍى

الث بىىُت معخمضة مً ػغف لجىت اهخلاء الاعخماصالكباب، خُض ًلىم البىً بمىذ  ع  جمٍى ل ملكاَع و الخمٍى

ظا كبل اؾخسضامالاؾدشماع   جخظمً مىاصفاث اللغض و قغوػهم مع ظمع ول الظماهاث الحاصغة َو

 اللغض و الغحر خاصغة و َظا بع اؾخعماله.

ع       ضزل اللغض خحز الخىفُظ خُض ًلىم البىً بئصضاع قُياث لفابضة املىعص، وال جسظع مكاَع ٍو

ل، ًخم اعالم َظٍ  الاؾدشماع املسجلت في البرامج الخاصت و للكغاهت ملغاكبت لجان الاهخلاء الاعخماص و الخمٍى

ع املسجلت   بهظا الاػاع.ألازحرة باملكاَع

ًلضم املغافم املعىُت مً ػغف الىوالت ملف اللغض مً زالزت وسخ اخضاَا اصلُت على مؿخىي البىً      

ل املكغوع.  املعني بخمٍى

خُض جلىم الىوالت بالىـغ الى إمياهُت جلضًم ػلب اللغض بعض عفع الاعتراطاث امللضمت مً البىً      

ظا في مضة  شً 25َو اعظاء امللف، خُض ًلىم َظا ألازحر بمعاًىت مُضاهُت للعخاص املمٌى  ىم ابخضاء مً جاٍع

 مً اظل الاؾدشماع ،
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غ اللغض البىيي و إعاصة الصيىن بخلضًم َظا  5لل مضة اللغض البىيي عً وال ج  ؾىىاث، ًغجبؽ جدٍغ

 الؼبىن ما ًلي:

 اجفاق الاصماط لصىضوق الظمان ليل مضة اللغض البىيي؛ -

عىض الدؿلُم او  %70عىض الؼلب و  %30الصاصعة مً ػغف الىوالت املدضص ب امغ بسحب الصيىن -

 جلضًم وزُلت جىفغ الخجهحزاث، جغؾل وسخت مً الىوالت الى البىً؛

 وسخت ػبم ألاصل للغاع مىذ الامخُاػاث في مغخلت صإلهجاػ، اؾخدضار او الخىؾع؛ -

 صفع املؿاَمت الصخصُت. -

اظخماع الازباث و لخلضًم الخجهحزاث ػ املىاص، جخىفل الىوالت بخدظحر مدظغ بىاء على املضة املخىكعت       

 املىافلت للخجهحزاث املمىلت، َظا املدظغ صالح ملجمىعت ألاػغاف.

جغؾل بصفت الُت وسخت مً ظضٌو الاعظاع الؿضاس ي لللغض البىيي املؿلم للكباب املغقى الى الىوالت و   

دلي، جغؾل الىطعُاث الؿضاؾُت للضفع الحلُلي ملبالغ املغاظعت هظا ممشل الصىضوق على املؿخىي امل

ا مً ػغف البىً، الى الىوالت و الصىضوق بىؾُلت مغىاػِؿُت وفلا للجضاٌو  فعلُا و التي ًخم إهجاَػ

 لىمىطظُت املكاع اليها في امللحم.ا

 املطلب الثالث: ادماج صىدوق الضمان و إحزاءاث الخعويض

 الظماهاث مغجبؼت باملكغوع بدىم اصماط صىضوق الكباب املغقى و البىً باؾخصىاء الظماهاث الخالُت: -    

 . مغاَىت الخجهحزاث و املىاص.

 . مغاَىت الىؾابل املخدغهت.

 . قهاصة الؼبِب البُؼغي فُما ًسص أوكؼت جغبُت املىاش ي.

 . حعُحن الظماهاث مخعضصة الازؼاع او ول الازؼاع.

 .%1ت البىً في الصىضوق مدضصة ب مؿاَم -

 ًدؿب مبلغ املؿاَمت البىىُت بنهاًت ول ؾىت. -

عىض جأزغ الضفع الؿضاس ي بمضة جخجاوػ الكهغ ًغؾل البىً وطعُت ما لم ًخم صفعه للمشل املدلي  -

 للصىضوق للىـغ وحعلم ألاماهت الضابمت للصىضوق.

ػغف طماهاث الصىضوق ٌكغع املمشل املدلي بعض الخدلم مً الخغؼُت ألاولُت للملف املعني مً  -

للصىضوق مع مغافم الىوالت و ممشل الىوالت البىىُت املعىُت، في مضة ال جخجاوػ الكهغ ابخضاء مً مغاؾلت 

ا في  اعة املؤؾؿت الصغحرة املفلؿت لخدضًض وطعُتها العامت وزاصت أؾباب جأزَغ البىً للصىضوق في ٍػ

 للُام بمدظغ الاظخماع الظامً للمعاًىاث املجغاث.صفع املبالغ املدضصة ؾابلا زم ا

اعة وبىاء على املعاًىاث املجغاث ًمىً اجساط صإلظغاءاث التي حؿمذ للمؿخفُض مً الىفاء  في نهاًت َظٍ الٍؼ

 بىعىصٍ.

ت للبىً املعني باالجصاٌ باملمشل  - بعض حسجُل عضم الىفاء بشالر مىاعُض مخخالُت جلىم الهُئت الجهٍى

ع مغفىق بامللف الاحي:املدلي ل  لصىضوق وػلب حعٍى

 ؛. اجفاكُت اللغض

 ؛. الىطعُاث الغحر مضفىعت
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ش صفع امللف  ؛. وطعُت مسالصت اللغض الى غاًت جاٍع

ً العخاص املخدغن و / او قهاصة الؼبِب البُؼغي   ؛.قهاصة مغاَىت للخجهحزاث و/او َع

 .. الالتزام بئعظاع املىخىط الخاص باألمً املؼلىب

     .  بعض الاهتهاء مً مجمىع املغاكباث املؼلىبت ًصبذ طمان الصىضوق ؾاعي املفعٌى

ش  - ع اللغوض املظمىهت مً ػغف الصىضوق وفلا للغاعاث جاٍع لُت6ًؤزظ كغاع حعٍى مً ػغف  2008ظٍى

ع، قهاصة اؾخالم حعخمض  ش جلضًم ػلب الخعٍى لجىت الظمان في اظل ال ًخعضي زالزت اقهغ ابخضاء مً جاٍع

ش امظاء اللغاع 15هضلُل على طلً، الخىفُظ الفعلي ال ًمىً ان ًخعضي   ؛ًىما ابخضاء مً جاٍع

ع. -  ًخىكف خؿاب الفىابض مً ػغف البىً مباقغة بعض جلضًم امللف على مؿخىي الصىضوق للخعٍى

ش ٌغؼي الصىضوق لصالح البىً املىاعُض الغحر مضفىعت، الحؿاب املخبلي و هظا الفىابض املدضصة  - بخاٍع

ع باخدؿاب   ؛%70إًضاع ػلب الخعٍى

في اػاع جؼبُم الظمان ًدل الصىضوق ميان البىً فُما ًخعلم باملىاعُض املغجحت بالىـغ لخغؼُت  -

 ؛الازؼاع هما طهغها اهفا

ت للصىضوق بالىـغ  - ع، جخم حؿٍى جفعُل الاماهاث املؼلىبت بعض جدلُله مً ػغف البىً بعض الخعٍى

غاث املؼلىبت.  للمبلغ املعىض مع   اكخؼاع مصاٍعف العضالت بالخبًر
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 جحليل ملف كزض الاسدثماراملبحث الثالث: 

 و الضماهاث امللدمت املطلب ألاول: مكوهاث ملف طلب كزض

 مكوهاث امللف: أوال:

ش مدضص، ًخلضم مؿدشمغ عمٍغ ن الى الىوالت مً اظل ػلب كغض اؾدشماعي مً       ل بخاٍع اظل جمٍى

 5مكغوع اؾدشماعي و املخمشل في جغبُت ألاغىام، ًىضعط َظا اللغض طمً اللغوض كصحرة الاظل ومضجه 

 ؾىىاث ومً اظل ججؿُض َظا املكغوع ًخلضم املؿدشمغ بملف ػلب كغض ًدخىي على الىزابم الخالُت:

 ؛مً ػغف الؼبىن  ػلب زؼي لللغض -

 قهاصة عضم الاهخماء؛ -

 ؛12كم ع  قهاصة مُالص -

 ؛قهاصة إكامت -

 ؛صًبلىم، قهاصة هفاءة او زبرة -

 ؛صىعة ػبم ألاصل لبؼاكت الخعٍغف الىػىُت -

 ؛فاجىعة العخاص -

ل ممىىخت مً ػغف الىوالت - ل او املىافلت و الخمٍى  ؛وزُلت املصضاكُت و الخمٍى

 ؛علض ملىُت املدل او هغاء املدل -

 ؛او خغفيوسخت مً السجل الخجاعي او بؼاكت فالح  -

 ؛باليؿبت للمؤؾؿاث الاكخصاصًت اللاهىن ألاؾاس ي للمؤؾؿت -

بت) -  ؛(c20, n i s, nifبؼاكت الظٍغ

غ مُضاوي ملعاًىت مدل املكغوع مً ػغف البىً -  ؛جلٍغ

 ؛وسخت لكهاصة الازباث او البؼاكت الجبابُت -

بي لأل  -  ؛قغاٌ املخىكعت في اػاع التهُئتوسخت ملجمىع الاقغاٌ مغفلت بفىاجحر أولُت او جلُُم مالي جلٍغ

 ؛قهاصة طمان "للظمان على اللغوض" -

 ؛املؿاَمت الصخصُت -

- p n r ؛املبلغ املمىىح مً ػغف ووالت الدكغُل 

 ؛كغاع املىذ -

 ؛فاجىعة العخاص -

 .جامحن الفاجىعة -

 امللف الخلني. -

 الضماهاث: ثاهيا:

غ الاولي في اػاع حؿُحر مساػغ عضم الدؿضًض و       اخخىاء اخخماالث ؿهىع ؾبب الخؼغ، و بعض الخلٍغ

و مً اظل ، الخابعت للىوالت الى زلُت اللغض الخابعت للمجمع الجهىي لالؾخغالٌ املغؾل مً لجىت اللغض

على الؼبىن صاخب املكغوع، وجأحي ظملت الظماهاث املؼلىبت  جم فغض طماهاثكبٌى ػلب اللغض، 

  ع و أؾلىب حؿُحر مىؼلي لليكاغ البىيي.هلاعضة مخِىت الجساط اللغا
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ىا هبرػ مجمل عىاصغ الظماهاث التي جدخىي عليها ملف الؼبىن صاخب املكغوع:     َو

  املؿاَمت الصخصُت؛ 

  خصت الصىضوق الىػني للخامحن على البؼالت؛ 

  الاقتران في صىضوق الخامحن على الازؼاع؛ 

  العلاعي لألعاض ً ً الحُاػي للعخاص و الَغ  ي؛الَغ

 ع هخابي مً عىض املىزم لىلل كُمت الخامحن العخاص املمٌى لفابضة البىً زالٌ مضة اللغض؛  جفٍى

 اجفاكُت اللغض؛ 

  مغ.ؾىضاث أل 

بعض جلضًم ملف اللغض مً ػغف الؼبىن، ًلىم مجلـ اللغض)اللجىت الضازلُت( بضعاؾخه على مؿخىي   

امللف في وسخت أزغي على مؿخىي املجمع الجهىي الىوالت، و ابضاء عاًه الاولي فُه، و بعضَا ًدٌى 

لالؾخغالٌ) الخلُت اللظابُت املخسصصت في صعاؾت ملفاث ػلباث اللغوض(، و َظا مً اظل إكامت صعاؾت 

 زابخت معملت، جغجىؼ على العىاصغ املىطىعُت.

 :وفي َظا الصضص و بعض اللُام بالضعاؾت الشاهُت للملف جيىن َىان خالخحن     

: أوال:   خالت اللبٌى

غ جغزُص للبٌى اللغض الظي َى وزُلت عؾمُت للبىً، و إلعضاصَا        في خالت كبٌى امللف، ًخم جدٍغ

ًجب اخترام الخضابحر اللاهىهُت املعمٌى بها، خُض في ول ألاخىاٌ ًجب ان ال ًيىن مدغعا بالُض او ًدمل أي 

ببُان هخابي، و اليسخت الاصلُت ؾخدٌى  بُان زؼي، و اطا ؿهغ َىان قً او غمىض و ظب الحجؼ فىعا

 على مؿخىي الىوالت.

:  زاهُا: خالت عضم اللبٌى

ا       في خالت عضم كبٌى امللف، و اطا اعخبر ان اللجىت اللظابُت الخابعت ملجمع الاؾخغالٌ بعض كغاَع

لُمتها بالغفع لم جأزظ بعحن الاعخباع بعع العىامل او لم جلضع بعع العىاصغ، او ظىاهب امللف ب

فُت ًدم للؼبىن )صاخب املكغوع( الخلضم بىزُلت ػعً للىوالت  الحلُلُت، ففي بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

املعىُت، خُض بعض جلضًم َظا الؼعً جلىم الىوالت مغة زاهُت بغفعه الى املجمع الجهىي لالؾخغالٌ، و الظي 

و إعاصة صُاغت كغاع امللضم بهضف الضعاؾت،  بضوعٍ ًىـغ في َظٍ املؿالت زاهُت، و ٌعُض وطع جلُُم امللف

 نهاةي في املكغوع)كبٌى او الغفع(.

 و مزاحل مىح اللزضدراست امللف امللدم املطلب الثاوي: 

 :أوال: دراست امللف امللدم للبىك

ان ملف اللغض الاؾدشماعي ًبضا أوال بدظىع الؼبىن الى البىً و جلضًم ملفه امام عبِـ مصلحت      

ظغاء ملابلت زاصت مع الؼبىن و طلً مً اظل معغفت ئًلىم َظا ألازحر بالعالكاث مع الؼبابً، بدُض 

، اما اطا خم معغفت املكغوع الظي ؾِىجٍؼ وان اللغض  الضافع ألاؾاس ي الظي ظعله ًؼلب َظا اللغض، ٍو

مضعم مً ػغف الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب فان امللترض ًخىظه أوال الى َظٍ الىوالت اًً جلىم 

ً ملف  َظٍ ألازحرة بضعاؾت مكغوعه و جلضم له وزُلت جشبذ طلً، بعض طلً ًؼلب البىً مً الؼبىن جيٍى
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كخمل على عضة بُاهاث للخعغف على ػلب اللغض، و طلً جبعا للىمىطط الظي ٌعضٍ البىً لهظا الغغض، َو

خيىن ملف ػلب اللغض الاؾدشماعي مً الىزابم الخالُت: الؼبىن اهثر،  ٍو

ت و اللاهىهُت: و التي حكمل ما ًلي:1  / الىزابم صإلصاٍع

ػلب زؼي مىكع مً ػغف الؼبىن ًىضح فُه املبلغ املؼلىب و وظهت اؾخسضامه، باإلطافت الى ول  -

ت و  اللاهىهُت، و اطا وان مكغوعه في اػاع الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب فُجب الىزابم صإلصاٍع

 اخظاع وزُلت جشبذ طلً.

 / الىزابم املداؾبُت و الجبابُت: باليؿبت لؼلب كغض اؾدشماع جخمشل فُما ًلي:2

 املحزاهُاث املداؾبُت لخمـ ؾىىاث امللبلت؛ -

 ظضٌو خؿاباث الىخابج لخمـ ؾىىاث امللبلت؛ -

 املحزاهُت الافخخاخُت. -

 و باليؿبت لؼلب كغض اؾخغالٌ جخمشل فُما ًلي:

 املحزاهُاث املداؾبُت؛ -

 ظضٌو خؿاباث الىخابج؛ -

 الجضاٌو امللحلت لشالر صوعاث ؾابلت. -

اما باليؿبت للىزابم الجبابُت و قبه ظبابُت، فُجب اخظاع وزُلت عضم وظىص أي التزام اججاٍ مصالح 

ض عً ظغابب او ال  اقهغ. 3الظمان الاظخماعي لفترة ال جٍؼ

/ الىزابم املالُت و الخلىُت: جخم صعاؾت مفصلت ألبعاص املكغوع مً الىاخُت الاكخصاصًت، أي املؿاَمت مً 3

 زالٌ املىافؿت في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت)صإلهخاط، زلم مىاصب قغل (.

ث الخضكُلاالبىىُت بمجمىعت مً املغاظعاث و لت بعض جلضًم ملف ػلب اللغض مً العمُل، جلىم الىوا  

الىزابم التي جم وي و املداؾبي، خُض ًلىم امليلف بالضعاؾاث مً مغاظعت ول ى ألاولُت  طاث الؼابع اللاه

جلضًمها الخأهض مً عىىان الؼبىن او امليكاة، و هظا مً علىص امللىُت او الاًجاع، وكاغ الؼبىن و مسخلف 

 الىزابم امللضمت.

واطا واهذ َظٍ املغاظعاث جمذ في ؿغوف عاصًت و جظمىذ ول صإلظغاءاث الىاظب اللُام بها و اؾفغث     

عً هخابج مغطُت، بعض طلً ًخم صعاؾت ملف ػلب اللغض و جدلُل املعلىماث امللضمت مً ػغف العمُل 

ت و ظضٌو خؿابا ث الىخابج املىظىصة في جدلُال مالُا، و ًخؼلب َظا الخدلُل املحزاهُاث املداؾبُت الخلضًٍغ

ل املحزاهُت املداؾبُت الى املحزاهُت املالُت و خؿاب بعع اليؿب املالُت.  ملف اللغض، و طلً بخدٍى

م: املضًغ، و مىؿفحن مً مصلحت  و بعض      طلً ًلىم البىً بئعؾاٌ لجىت ميىهت مً زالزت أعظاء َو

اللغوض ملعاًىت ملغ املكغوع، و الاطؼالع على املؿاَماث العُيُت التي ٌؿاَم بها العمُل في َظا 

 املكغوع، و بعضَا جلىم َظٍ اللجىت بخدظحر مدظغ املعاًىت و الخىكُع علُه.

البىً مً الؼبىن الظماهاث الالػمت لخغؼُت كُمت اللغض و ًلىم امليلف بالضعاؾاث بعض طلً ًؼلب    

مً صعاؾتها و طلً مً اظل معغفت إمياهُت جدلُلها لهظا الكغغ، و َى جىاؾب الظماهاث مع كُمت 

 اللغض، خُض جخمشل َظٍ الظماهاث في:
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بالضًً عىض املضًً عىض  طماهاث شخصُت: جخمشل في حعهض شخص او عضة اشخاص للىفاء أوال:    

عجٍؼ عً حؿضًض كُمت اللغض، و ٌكترغ ان ًخمخع الظامً بمغهؼ مالي ظُض طو ؾمعت ظُضة لضي البىً، 

 و الصخص الظامً كض ًخسظ عضة اقياٌ وهي:

لتزم بمىظبها شخص معحن بدىفُظ التزاماث املضًً اججاٍ البىً اطا لم ٌؿخؼع الىفاء بالتزاماجه  - الىفالت: ٍو

ش الاؾخدلاق.عىض خ  لٌى جاٍع

ى حعهض مً كبل الظامً بدؿضًض مبلغ اللغض الظي خصل علُه املضًً، خُض  - الظمان الاخخُاػي: َو

ت عاصة ما جيىن بلُمت اللغض.  ًلضم َظا ألازحر بالخىكُع على وعكت ججاٍع

امللضم هظمان، و جخمشل في كابمت  جغجىؼ الظماهاث العُيُت على مىطىع الص ئالظماهاث العُيُت: زاهُا:     

ل امللىُت، وهمحز بحن هىعحن: ً و لِـ جدٍى  الؿلع و الخجهحزاث و العلاعاث التي جمىذ على ؾبُل الَغ

ىلؿم الى: -1 ً الحُاػي: ٍو  الَغ

ً الحُاػي للمعضاث و ألاصواث: و ٌؿغي َظا الىىع على ألاصواث و ألازار و معضاث الخجهحز و هظا و  -    الَغ

نها ًلىم أوال بالخأهض مً مضي جىفغ الكغوغ ؾا بل الىلل هما في صعاؾدىا َظٍ، و كبل كُام البىً بَغ

ً، و ًمىً للبىً مً بُعها و جملىها في خالت عضم حؿضًض املضًً لللغض. ت للبىلها هَغ  الظغوٍع

ً مً اظل خصىله على كغض -    ً البظاةع: ًلبل البىً هظلً مً الؼبىن البظاةع هَغ  .َع

ً العلاعي:  -2  الَغ

ً العلاعاث التي هي ملً للؼبىن لصالح البىً و بمىظبه ًصبذ للبىً خلا عُيُا على     َى عباعة عً َع

العلاع للىفاء بضًىه، و ٌكترغ ان ًيىن َظا العلاع غحر ملُض باي كُض، و ًجب ان ًيىن صالح للخعامل 

ش معه و كابل للبُع و ًخم حعُِىه بضكت في العلض فُما ًخع لم بؼبُعخه و مىكعه، و عىض وصٌى جاٍع

الاؾخدلاق ولم ًخم الدؿضًض اللغض فاهه ًمىً للبىً و بعض جىبُه املضًً  بظغوعة الىفاء بالضًً، و الا 

 ؾُلىم بجزع ملىُت العلاع مىه، و ػلب بُعه وفلا لألقياٌ و صإلظغاءاث اللاهىهُت املعمٌى بها.

لغض و باالعخماص على املعؼُاث التي جخظمنها امللف بسصىص الؿابلت مللف ال لو بىاء على الخدالُ

ن، ًلىم امليلف بالضعاؾاث بخدضًض املساػغ التي ًمىً ان جدُؽ باللغض مً خُض زؼغ ى اللغض و الؼب

 مع طهغ ألاؾباب املؤصًت الى طلً.عضم الؿضاص 

 مزاحل مىح اللزوض الاسدثماريت: ثاهيا

 الاولي لؼلب اللغض:الفدص / 1

ًلىم البىً بضعاؾت الؼلب لخدضًض مضي صالخُخه املبضبُت وفلا لؿُاؾت صإلكغاض في البىً زاصت     

مً خُض الغغض، الاظل و أؾلىب الؿضاص، هما ٌؿاعض َظٍ العملُت ملعغفت الصخصُت العمُل مً زالٌ 

ت او الاعخظاع  مع جىطُذ ألاؾباب  للابه مع املؿؤولحن و كضعاجه على اجساط اللغاع  املبضةي اما باالؾخمغاٍع

 للعمُل.

 / الخدلُل الابخماوي لللغوض: 2

ًخظمً ججمُع املعلىماث التي ًخم الحصٌى عليها مً مصاصع مسخلفت ملعغفت إمياهُت العمُل الابخماهُت     

الؿابلت للبىً، و مضي مالءمت عاؽ املاٌ مً زالٌ الخدلُل املالي باإلطافت الى الـغوف الاكخصاصًت 

ا على اليكاغ املؤؾؿت.املسخلفت و   التي ًمىً ان جىعىـ ازَغ
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 / الخفاوض مع امللترض:3

لت ؾضاصٍ و الظماهاث      ًمىً جدضًض ملضاع  اللغض و الغغض الظي ٌؿخسضم فُه و هُفُت صغفه و ػٍغ

 املؼلىبت و ؾعغ الفابضة و ًخم الاجفاق على ول َظٍ العىاصغ مً زالٌ عملُاث الخفاوض لخدلُم املصالح.

 اجساط اللغاع:/ 4

في خالت كبٌى الخعاكض ًخم اعضاص املظهغة الكتراح املىافلت على ػلب اللغض و التي جخظمً بُاهاث      

بي، وصف اللغض و الغغض مىه، الظماهاث امللضمت و ملخص  امليكاة ػالبت اللغض، مىكفها الظٍغ

اغ الابخماوي بكان اللغض، بىاء على املحزاهُت لشالر ؾىىاث ألازحرة و مؤقغاث الؿُىلت، الغبدُت، و اليك

 ول َظٍ املعلىماث ًخم املىافلت على مىذ اللغض مً الؿلؼت الابخماهُت املسخصت.

 / صغف اللغض: 5

ٌكترغ لبضء اؾخسضام اللغوض جىكُع امللترض على اجفاكُت اللغض و هظلً جلضًمه للظماهاث     

 فاق.املؼلىبت و اؾخفاء الالتزاماث التي ًىص عليها الاج

 / مخابعت اللغض و امللترض: 6

الهضف مً َظٍ املخابعت َى الاػمئىان على خؿً ؾحرة امليكاة و عضم خضور أي حغحراث في مىاعُض     

الؿضاص املدضصة، و كض جـهغ مً الخصغفاث مً امللترض و التي جخؼلب اجساط صإلظغاءاث اللاهىهُت ملىاظهتها 

ظا للحفاض على خلىق البىً.  َو

 ُل اللغض: جدص /7

ًلىم البىً بخدصُل مؿخدلاجه خؿب الىـام املخفم علُه و طلً اطا لم جلابله أي مً الـغوف     

 الؿابلت عىض املخابعت و هي صإلظغاءاث اللاهىهُت او جأظُل الؿضاص او ججضًض الفغص مغة أزغي.

 : كيفيت سداد اللزوض و مخخلف الخدابيرثالثاملطلب ال

 لللغض)خالت حؿضًض الؼبىن لللغض بالصفت املخفم عليها(: / الدؿضًض العاصي1    

  الضعاؾت املُضاهُت لللغض، أي معغفت اطا وان اللغض املمىىح مؼابم لليكاغ املظوىع في الىزابم

 امللضمت لؼلب اللغض؛

  و مؼابلتها مع الىاكع)أي امللاعهت بحن اعضاص مدظغ ازباث اكخىاء املعضاث ألاولُت ملماعؾت املكغوع

ىظىصاث في ملفاث ػلب اللغض امللضمت للبىً مً ػغف الؼبىن و بحن املىظىصاث لضي الؼبىن التي امل

 ًخم اؾخعمالها في املكغوع؛

 جلضًم الظماهاث املؼلىبت او املخفم عليها في اجفاكُت اللغض؛ 

 ت املكغوع؛ اعاث مُضاهُت صوعٍت للخأهض مً اؾخمغاٍع  اللُام بٍؼ

  ؾخت اقهغ)صوعٍت ؾضاؾُت( ختى نهاًت مضة اللغض، وكبل مىعض ًخم حؿضًض أكؿاغ اللغض ول

ش اًىم ًلىم البىً بئعؾاٌ للؼبىن عؾالت جظهحر لِؿضص اللؿؽ في ج 15اؾخدلاق اللؿؽ ب  ٍع

 ؛الاؾخدلاق

 / عضم اؾخجابت الؼبىن امللترض لدؿضًض اللغض:2    

ضص اللؿؽ ًلىم البىً بالخؼىاث خدلاق و لم ٌؿبعض اؾخالم الؼبىن لغؾالت الخظهحر و وصٌى مىعض الاؾ

 الخالُت:
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  ش اؾخدلاق صفع اللؿؽ ًغؾل البىً إهظاعا الى الؼبىن في مضة ال جخعضي ًىم بعض ًىم واخض مً جاٍع

 ؛%7مصاخبا الخأزحر غغامت مالُت عً ول ًىم و جلضع بدىالي 

  ش الاؾخدلاق اللؿؽ في خالت اؾخجابت الؼبىن لإلهظاع ألاٌو ًمىً للؼبىن ان ٌؿخفُض مً جأظُل جاٍع

 ؛ألاٌو مع حعهض بضفع الاؾخدلاكاث املخفم عليها

  في خالت عضم اؾخجابت الؼبىن لإلهظاع ألاٌو ًلىم البىً بئعؾاٌ اهظاع ازغ للؼبىن كبل مخابعخه كظابُا

 ؛عبر ػغق مسظغ كظاةي

 ؛في خالت اؾخجابت الؼبىن لإلهظاع الشاوي جؼصاص الغغامت املالُت 

 الؼبىن لإلهظاع ألازحر ًلىم البىً بمدظغ املعاًىت لحري الؿبب في عضم  في خالت عضم اؾخجابت

الدؿضًض، اطا وان الؿبب زاعط عً هؼاق كضعة الؼبىن فالبىً ًلىم بعضة إظغاءاث كاهىهُت مشال مىذ 

 كغض ازغ،...الخ

 ُت:اطا وان الؿبب َى تهغب الؼبىن عً الضفع ألاكؿاغ اللغض فان البىً ًلىم باإلظغاءاث الخال 

ً ملف وجلضًمه الى العضالت مً اظل الخدصُل -  ؛جيٍى

في خالت مخابعت البىً للؼبىن كظابُا و اجضح ان َظا ألازحر كض افلـ و عضم كضعجه على حؿضًض الضًً  -

ًخم حجؼ على ممخلياجه) املكتراث بشمً اللغض و هي معضاث اليكاغ( و هظلً الظماهاث امللضمت مً 

اؾخصضاع امغ لضي عبِـ املدىمت و مصاٍعف الضعىة اللظابُت ًخدملها الؼبىن و ػغف الؼبىن عً هغق 

 ؛لِـ البىً

 ؛في خالت املخابعت اللظابُت ًمىً للؼبىن ان ًؼلب مً البىً الىـغ في إعاصة ظضولت الضًً -

 ػ عليهافي خالت عضم ػلب الؼبىن مً إعاصة ظضولت الضًً ًلىم البىً ببُع املمخلياث و الظماهاث املحجى  -

ؾخعاصة اللغض وامال، و اطا وان زمً املمخلياث املباعت مظافا اليها الظماهاث لم ًصل الى كُمت ال 

 ي وؾُلت.أاللغض، فان الفاعق ًخدمله الؼبىن )امللترض( و ًضفعه ب
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 الخاجمت

ىهت بالضعظت الاولى بخىفحر املاٌ الالػم في ؿل اهدكاع البؼالت        ان عملُت اللُام بمكغوع اؾدشماعي مَغ

ع   وعضم هفاًت املضزغاث الصخصُت، والاعاهت امللضمت مً كبل الاظهؼة املؿخدضزت لدصجُع اوكاء املكاَع

ت، فىجض ان بعع اللىاهحن جىص بمىذ حؿهُالث في قيل اعفاءاث ظ بابُت و قبه ظبابُت طمً الاؾدشماٍع

قغوغ مدضصة، هما ان الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب جمض قيل الاعاهت بمىدها وؿبت معُىت مً 

ػاع الخلُض بالكغوغ املدضصة، لىً في ؿل طلً ماػاٌ مبلغ املؿاَمت الصخصُت و مبلغ اجيلفت املكغوع في 

م حكغُل الكباب غحر وافُان لخغؼُت جيالُف املكغوع اعاهت ووالت الضعم املمشلت في الىوالت الىػىُت لضع

ؾِؿه، وفي معغفت ما مضي جؼابم طلً مً الجاهب الخؼبُلي، جىكفىا عىض معؼُاث اخض البىىن أاملغاص ج

ت مً زالٌ صعاؾدىا لىوالت مً وواالث بىً الفالخت فُت، هما ال هيس ى املساػغ التي   الخجاٍع والخىمُت الٍغ

اللغوض والتي جخمشل اَمها في زؼغ عضم الؿضاص و لهظا فان  ٍظغاء مىده لهظًخعغض لها البىً مً 

البىً ًدبع عضة زؼىاث و ًلىم بعضة صعاؾاث مع ػلب طماهاث مىاؾبت جخماش ى مع كُمت اللغض 

ا بعضة اظغاءاث كاهىهُتُاملساػغ والتي ًلىم بدؿ ٍاملؼلىب، و عغم َظا فان البىً معغض لهظ ًؼبلها   حَر

 عضم الؿضاص.في خاالث 
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 :عامة خاثمة

مً زالٌ هره الدزاطت خاولىا ابساش الخصابص التي جخميز بها املؤطظاث الصغيرة و املخىططت عً       

هما جم  احخماعُت،املؤطظاث الىبيرة، ومدي أهمُتها و الدوز الري جلعبه في جدلُم جىمُت اكخصادًت و 

الخطسق الى مجمىعت مً املشاول و الصعىباث التي حعاوي منها هره املؤطظاث وكد جم الترهيز على مشيلت 

ل الري ٌعخبر اهم عابم ًلف امام جىمُتها و جطىزها وفي طبُل معالجت هرا املشي كامذ الدولت  لالخمٍى

الىطىُت لدعم و حشغُل الشباب، الىوالت الىطىُت مً ابسشها الىوالت وشاء العدًد مً الهُاول، التي ئب

ت التي  لدظُير اللسض املصغس، الصىدوق الىطني للخامين على البطالت وذلً بالخيظُم مع البىىن الخجاٍز

حعد املمٌى ألاطاس ي لهره املؤطظاث و التي ازجىصث عليها دزاطدىا الخطبُلُت و ذلً مً احل مداولت 

ل املخاخت امام املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في الجصابس معسفت مدي مظاهمتها في جدظي ن أطالُب الخمٍى

 و ذلً لألهمُت الىبيرة التي جلعبها في حشغُل الشباب و الحد مً عاهسة البطالت.

 :ار فرضيات الدراسةيختا

واملخىططت في حمُع  معغم الدٌو والهُئاث على الدوز الخىمىي الري جلعبه املؤطظاث الصغيرة  جخفم    -       

املجالث زاصت الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت بما فيها حشغُل الشباب و املظاهمت في الحد مً جفش ي 

 ألاولى؛البطالت وهرا ما ًثبذ صحت الفسطُت 

ل املصسفي أخد     -      لُت املخاخت أمام املؤطظاث الصغيرةٌشيل الخمٍى  وزاصت في عل  أهم املصادز الخمٍى

لُت ثزااللد طعف وزاصت ان معغمهم مً الشباب الباخث عً  املؤطظاث جلً صحابالراجُت أل الخمٍى

ل املصسفي لها ًلف عابلا أمام لجىئها الُه وهرا ما ًثبذ  املخعللت املشاول أن غير فسص للعمل، بالخمٍى

 ؛الفسطُت الثاهُتصحت 

ت     -     ل البىىن الخجاٍز ت بئكامت مجمىعت مً اللىاهين مً احل حظهُل جمٍى كامذ الحيىمت الجصابٍس

بالخيظُم مع مسخلف الهُاول الداعمت للمؤطظاث الصغيرة و املخىططت في طبُل جطىزها و جسكُتها و 

لها مً احل حشغُل الشباب، و هرا ما ًؤهد ص  حت الفسطُت ألازيرة.جدظين أطالُب جمٍى

 نتائج البحث:

ٌ ججازب ازبدذ املؤطظاث الصغيرة فعالُتها في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت و الاحخماعُت مً زال -    

العدًد مً الدٌو الىامُت و املخلدمت و هرا للدزتها املخميزة في جىفير مىاصب الشغل وزلم كُمت مظافت، و 

 على اخدار جطىز في بعع الدٌو الىامُت؛جدلُم هاجج مدلي زام، مما ٌظاعد 

ل مً ابسش العىابم و املشاول التي ٌعاوي منها املؤطظاث الصغيرة و املخىططت في  -    ًبلى مشيل الخمٍى

ل هرا الىىع مً املؤطظاث، و ذلً الزجفاع  الاكخصاد الجصابسي، هغسا ألحجام البىىن الجصابسي على جمٍى

لها و عدم   هفاًت الظماهاث امللدمت؛دزحت املساطسة بخمٍى

س  -     ان مسخلف اشياٌ الدعم و الامخُاشاث املمىىخت مً طسف هره الهُاول تهدف الى حشجُع و جطٍى

تها و بلائها و ذلً للحفاظ و زلم مىاصب شغل  املؤطظاث الصغيرة و املخىططت و العمل على اطخمساٍز

  ت.دابمت و مظخلسة و فخذ املجاالث امام الصىاعاث املسخلف
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 التوصيات

ل في مخسصصت مالُت مؤطظاث إوشاء حشجُع -      فسص جلدم بدُث و الصغيرة املؤطظاث جمٍى

ل س هره وزصابص مميزاث مع جدىاطب مسخلفت وبآلُاث مىاطبت جمٍى وأدواث  أطالُب املؤطظاث وجطٍى

ل  ؛واملخىططت الصغيرة املؤطظاث لتركُت دهامُىت طُاطت واهتهاج الخمٍى

عت وفم جخعامل والتي اطالمُت بىىن اعخماد    -     لها في مُتال طالا  الشَس  ؛الصغيرة للمؤطظاث جمٍى

دعم املؤطظاث  وهُاول وطابل مجاٌ في الفعاٌ الدوز  مً طخفادةوالا  الىاجحت الخجازب مداواث    -    

 ؛الصغيرة

جيظُم بين مسخلف  ووحىد واملخىططت الصغيرة للمؤطظاث الداعمت الظُاطاث طسوزة جىُُف    -    

 وطسوزة جىفس مسوهت في املدُط إلادازي و املالي الري ٌشيل دعما امام الاطدثماز؛  ،لها الهُئاث املسافلت

املدُط  عليها ًخىفس التي واملعىكاث العساكُل مسخلف وحشخُص طتبدزا  مخعللت زاصت مياجباوشاء  -    

مً احل جللُل الصغيرة والعمل على مظاعفت الجهىد  املؤطظاث فُه جيشط الاطدثمازي الري  واملىار

 مسخلف هره املعىكاث و تهُئت ألازطُت املىاطبت لىمى و جطىز هره املىغىمت؛

مىذ  زالٌ مً واملخىططت  الصغيرة للمؤطظاث واملسافلت املظاهدة الهُئاث دوز  جفعُل الدولت على ًجب   -   

 ؛أهثر شغل مىاصب جىفير وبالخالي املؤطظاث مً ممىً عدد أهبر هجاح بغُت وذلً ،لها  واعاهاث  امخُاشاث

الغاء معدالث الفابدة املعخمدة مً كبل الهُئاث الداعمت و املمىلت للمؤطظاث الصغيرة في الجصابس و  -   

عت إلاطالمُت للمجخمع الجصابسي ًجب اطخغالٌ حمُع إلامياهُاث  ذلً وفم ما ًخماش ى مع مبادا الشَس

 املخاخت في طبُل دعم املؤطظاث الصغيرة و املخىططت.

 آفاق البحث:

ل املؤطظاث الصغيرة واملخىططت -     ؛دوز الاطىاق املالُت في جمٍى

ل املؤطظاث الصغيرة و   -     ؛املخىططت الىوالت الىطىُت لدظُير اللسض املصغس هآلُت لدعم وجمٍى

ل املؤطظاث الصغيرة و دوز مؤطظاث    -     ؛املخىططت زاض املاٌ املساطس في جمٍى

ل املؤطظاث الصغيرة واملخىططت  -     ؛مدي مظاهمت الاعخماد الاًجازي في جمٍى

ت و  دازطت -    م البىىن الخجاٍز ل عً طٍس زسي عً املازهت بين مؤطظخين إخداهما حعخمد على الخمٍى

م البىىن   إلاطالمُت.طٍس
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ع الصغيرة و املخوسطت. ل املشاَر  معوكاث جىمُتها، جمٍو

مت لوساوي ، دور اللزوض املصغزة في جىمُت الاسدثمار املحلي، مذهزة جخزج لىُل شهادة لِساوس، 6 / هٍز
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 امللخص:

اججهذ الجشائز الى الخغير الخدريجي للسياست الاكخصادًت باالعخماد على كىي السىق، مما ساد     

، مما أدي الى بزوس املؤسساث صغيرة و املخىسطت التي جلعب دورا هاما الاهخمام باملؤسساث الخاصت

حيث حاولنا ابزاس الخصائص التي جخميز بها املؤسساث الصغيرة و في مجال جنىيع الهيكل الصناعي، 

الدور الذي جلعبه، كما جطزكنا الى مجمىعت من املشاكل التي حعاني منها و كد جم التركيز على الخمىيل 

الذي هى اهم عائم ًلف امام جنميتها، حيث كامذ الدولت بإنشاء العدًد من الهياكل ابزسها وكالت 

ل الشباب، في سبيل معالجت هذه املشكلت، وهذا لألهميت التي جلعبها في حشغيل الىطنيت لدشغي

 الشباب و الحد من البطالت. 

Résumé ; 

       Dirigée Algérie au changement progressif de la politique économique basée sur les 

forces du marché, un intérêt croissant dans les institutions privées, ce qui a conduit à 

l'émergence de petites entreprises et moyennes entreprises jouent un rôle important dans 

la diversification de la structure industrielle, où nous avons essayé de mettre en évidence 

les caractéristiques des petites entreprises et le rôle joué par, comme nous avons parlé à 

une série de problèmes et ont mis l'accent sur le financement qui est l'obstacle le plus 

important debout devant son développement, où l'État crée plusieurs structures, 

notamment l'agence nationale pour l'emploi des jeunes, afin de remédier à ce problème, et 

c'est l'importance jouée par les jeunes et la course pressé à partir d'un Le chômage. 
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 .البطالت
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