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 المقدمــــة العامــــــــــــة   



 امللدمة العامة 

                                                      

يزة التي ثٓىم نليها        ٗان ،خيث جهحبر هظه  زيرة الٖغ بن املىكىمة البى٘ية ؤهمية ٖبيرة في ثؿىيغ الىكام الاْحطاصر ألر بلض 

هكام الاْحطاصر ْاصع نلى مىاحهة  ػمات الاْحطاصية مً حهة ومً حهة ؤزغي ْاصع نلى ثلبية خاحات وعيبات الهمالء 

ٗاهىا ؤَغاص ؤو ماؾؿات في قل وحىص ؾّى بىٙي مىُحذ يحميز بمىاَؿة الشضيضة نلى املؿحىي  املدلي و الضولي مما  ؾىاء 

ة عيبات و خاحات الهمالء حضيضة ثسحلِ نً ثلٚ الحٓليضية  . ؤوحل نلى البىٕى مداولة مهَغ

          مً ؤحل َهم ؤٖثر ملحؿلبات الهميل ؤوحل نلى البىٕى صعاؾة الؿّى البىٙي بشٙل  ؤَػل  مغ الظر ؤغخى غغوعة 

ية ثػمً ؤٖبر نضص مً الهمالء ومداولة ٗل  خحمية ثٓحػيها الخاحة مً ؤحل الخطٛى نلى ؤٖبر ْضع ممً٘ مً خطة الؿْى

. بىٚ ثٓضيم ما هى ؤَػل مً ؤحل ٖؿل عغا الؼباثً و اؾحمالتهم لًغع الحهامل مههم 

       لظا ؤوحل نلى البىٕى صعاؾة الؿّى البىٚ ر مً زالٛ ثدضيض هٓاؽ الٓىة و الػهِ لضي املطاٍع  زغي، واؾحسضام 

هكم املهلىمات بط جهحبره البىٕى الىؾيلة   هم مً ؤحل الحؿىيغ و ثدضيث و ثىىيو زضماتها البى٘ية وبلؼامها بالبدث نً 

مىحجات حضيضة ختى ثم٘نها مً صنم ْضعتها الحىاَؿية إليجاص مٙان لها في هظا الىغو اللضيض املهٓض و املحًير بشٙل ٖبير ،بط 

ؤنها لم جهض ثٓىم بهملها الحٓليضر ٗىؾيـ مالي َٓـ بل ؤضبدد ثٓىم بهضة مهام ؤزغي هخيجة اشحضاص املىاَؿة في مجاٛ 

زضمات ال٘الؾي٘ية مما مما ؤوحل نلى البىٕى ثدؿين مؿحىاها الحىاَس ي مً زالٛ ثؿىيغ  زضمات حضيضة ٗليا ختى ثٙىن 

ية مً حهة ؤزغي  ؼها الحىاَس ي و الخطٛى نلى خطة ؾْى . لها ميزة ثىاَؿية مً حهة وثٓضيم مٖغ

ٗان بلؼاما نلى إلاصاعة البى٘ية ؤن        وهكغا بلى ما ثحميز به الخضمات البى٘ية مً همؿية مالية في مػمىنها و مدحىاها َٓض 

يز  ثبدث نً وؾاثل وؤؾاليل واؾتراثيجيات ختى وؿحؿيو مً زاللها الحىاَـ و الخطٛى نلى هحاثج ؤَػل مما ؤصي بلى التٖر

. نلى مُهىم املؼيج الخؿىيٓي ٖمدىع وشاؽ ؤر بىٚ وؤصاثه الضيىامي٘ية في ثدٓئ ؤهضاَه

ــ وهىا ثحمثل ؤهمية صعاؾخىا لهظا املىغىم املحجلية في ثبيان ٖيُية ثؿبئ الحىاَؿية في البىٕى و التي جؿعى البىٕى مً زاللها 

ة في الؿّى و ؤٖبر عبذ :  ومً هىا يم٘ىىا ؾغح إلاشٙالية الحالية. الخطٛى نلى مٙاهة مغمْى

ة ؟ ة في ظل املىاخ الاكحطادي الجدًد . هُف ًمىً كُاض املىافظة بين البىىن الحجاٍز وما واكع ثىافظُة للبىىن الجصابٍس

. مً أجل الىضٌى إلى خدمة مطسفُة محطىزة َ؟

: هظا ما يٓضوها بلى الخؿائالت الحالية

.                 ــ ما هي املىاَؿة البى٘ية  ؟

                ــ ما هي الاؾتراثجيات املهحمضة لحدٓئ املىاَؿة البى٘ية 

يِ ثؿبٔ بىٕى اللؼاثغية املىاَؿة؟ .                ــ هل يىحض ثىاَؿية بى٘ية في اللؼاثغ؟ ٖو

. إلحابة نلى بشٙالية البدث انحمضها نلى حملة مً الُغغيات التي هداٛو بربات مضي صختها في البدث: الفسغُات

ـــ عيم الحٙامل املىحىص بين البىٕى الحجاعية اللؼاثغية في الحهامل َيما بينهما، بال، مً نالْتها مو البهؼ هى الحىاَـ  نلى 

ياصة الؿّى البىٙي،ويكهغ هظا الحىاَـ مً زالٛ ثدؿين حىصة الخضمات وؤؾهاعها، ؤو ييرها مً ضىع املىاَؿة . حلل ْو



غة في هظا :ــ ؤضبدد البىٕى ؤ رغ خغية في اثساط ْغاعها، وبات صوعها ؤٖثر َانلية، ونليه َةن قغوٍ املىاَؿة ْض ثٙىن محَى

.   الٓؿام

ــ ثؿبئ املىاَؿة البى٘ية في البىٚ اللؼاثغر هى الىؾيلة ؤهجو في ثدٓئ اللىصة الهالية للخضمة والنهىع بٓؿام املطغفي 

 . اللؼاثغر 

 :َهي ثحجلى نمىما َيما يلي : مبرزات اخحُاز املىغىع

  : ــ  الدوافع باملىغىع1

ــ الحهغيِ وإلانالم بمثل هظا الىىم مً املىاغيو، وبغاَة صعاؾة في هظا املجاٛ إلرغاء البدث الهلمي و امل٘حبة، وثؼايض ؤهمية 

ة مضي وحىص   بداذ خٛى الحىاَؿية البى٘ية في مهكم بلضان الهالم وفي املاثمغات الضولية وامللحٓيات الهلمية وؤزيرا مهَغ

املىاَؿة ما بين البىٕى اللؼاثغية  

 :  الدوافع الراثُةـــــ  2

غ إلامٙاهيات املاصية و املهىىية الهجاػ هظا  ــ امليٛى الصخص ي ملثل هظا املىغىم والغيبة في الحسطظ غمً هظا املىغىم، ثَى

  .الهمل

 :ثحمثل ؤهضاٍ الضعاؾة َيما يلي: أهداف الدزاطة

ة الىٓاثظ ختى يحم ثؿىيغها والؿعي ل٘ؿل ميزة ثىاَؿية  ظا مهَغ ــ ثٓييم الحىاَؿية البى٘ية نلى مؿحىي بىٕى اللؼاثغية ٖو

. ــ اؾخؿٓاء ؤعاء املهىيين نلى خٛى حملة مً الٓػايا املحهلٓة بالحىاَؿية البى٘ية

ٗالحالي: ثددًد إطاز الدزاطة  :لبلىى  هضاٍ املىغىنة ثم عؾم خضوص لهظه الضعاؾة، ؾىظٖغها 

يز نلى، : ـ ـالخضوص املىغىنية  ،  ٛو محهلٔ بامليزة الحىاَؿية في الؿّى البىٙي مً زالٛ التٖر يحػمً هظا البدث رالذ َطٛى

ظا  صوات ؤما الثاوي املؼيج الخؿىيٓي واملغص وصية البى٘ية، ؤما الُطل الثالث َهى نباعة نً صعاؾة ثدليلية   هىام، ٖو

للمىاَؿة البى٘ية في اللؼاثغ بمٓاعهة بين البىٕى الهامة والخاضة    

يخىاٛو هظا البدث البىٕى املىحىصة في اللؼاثغ الهامة والخاضة  : ــ الخضوص املٙاهية

يسػو مىهج البدث في الخٓيٓة ملجمىنة مً املهايير ؤهمها ؾبيهة الضعاؾة واملىغىم : مىهج الدزاطة وألادوات املظحخدمة

خيث يهضان الهامالن  ؾاؾيان اللظان نلى الباخث هىم املىهج الىاحل بثبانه، وثماشيا وؾبيهة هظا املىغىم ثم ثخبو املىهج 

ا الحدليلي ٖما انحمضها نلى مٓاعهة بين البىٕى الهامة والخاضة  

:   ضعىبات البدح

 .ضهىبة الخطٛى نلى بهؼ البياهات واملهؿيات مً البىٚ مدل الضعاؾةــ 

 . ــ ْلة املغاحو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ الفطل      املىافظة   : ألاو

     ةًـــــــــــــــــــــــــــــــفي البىىن الحجاز



: ثمهُد

ٔ الؿياؾة  ية ،َو         ثلهل البىٕى الحجاعية صوع هاما في ثدغيٚ صواليل الاْحطاص مً زالٛ وقاثُها والهمليات املطَغ

ٗان لؼاما نلى البىٕى الحجاعية مىاٖبة هظه الحؿىعات،ولهظه نليه  املالية و الىٓضية وهخيجة الحؿىعات التي شهضها الٓؿام 

و مؿحىاها وطلٚ مً زالٛ الحؿىيغ في ؤصائها املطغفي،  البىٕى ْىية وؤزغي غهيُة  صاء،ونلى البىٕى الحجاعية ؾعي بٛ َع

والؿعي للبدث نً ٖؿل ميزة ثىاَؿية، طلٚ مً زالٛ الضعاؾة الليضة لؿّى واملىاَؿين مً ؤحل ضىانة اؾم لها ومٙاهة 

 . في الؿّى املطغفي

ٗالحالي : ؾيحؿّغ في هظا الُطل بلى رالرة مباخث وهي 

 ٛ املىاَؿة في البىٕى الحجاعية  : املبدث  و

آليات جهؼيؼ الٓضعة الحىاَؿية  : املبدث الثاوي

ثدليل املىاَؿة في الؿّى البىٙي :املبدث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌ ة: املبدح ألاو   املىافظة في البىىن الحجاٍز

غه مً املىاعص مالية       جهض البىٕى الحجاعية مً ؤبغػ امليشات  املالية َهي مدٕغ ؤؾاس ي لضواليل الاْحطاص،مً زالٛ ما ثَى

لحىمية مسحلِ ْؿاناثه،ٖما ؤن البىٕى بداحة لىحىص حى الحىاَـ َيما بينهما،الن املىاَؿة ثجهل البىٕى ثخؿابٔ لحٓضيم 

.  ؤَػل الخضمات و املىحجات البى٘ية للهمالء بإؾهل الؿبل وؤؾغنها

 ٌ ة  :املطلل ألاو  ماهُة البىىن الحجاٍز

ة جهٍغ نلى ؤنها ماؾؿات إلايضام ثٓىم ؤؾاؾا نلى ْبٛى لىصاجو مً اللمهىع ؤَغاص ؤو ماؾؿات رم :جعٍسف البىىن الحجاٍز

 1ثٓغغها ملً يؿلل اْترغها،َالبىٕى الحجاعية ثٙىن َيها الىصاجو مهكمها وصاجو حاعية ْطيرة  حل

وجهٍغ ؤيػا البىٕى الحجاعية نلى ؤنها ماؾؿات مالية يغث٘ؼ وشاؾها نلى ْبٛى الىصاجو، ومىذ الاثحمان والبىٚ هظا املُهىم 

يهحبر وؾبؿا بين املضزغ الظر لضيه َاثؼ يغيض ثىقيُه للخطٛى نلى اٖبر ناثض ممً٘ وبين املحهامل الاْحطاصر الهاحؼ، 

 2.والظر يغيض هظا الُاثؼ لحًؿية العلؼ

البحٕى الحجاعية نلى ؤنها ثلٚ ماؾؿات مهمتها الهاصية والغثيؿية بحغاء الهمليات 114ويهٍغ ْاهىن الىٓض والٓغع في ماصثه 

ة في املىاص   مً هظا الٓاهىن وبالغحىم بلى هظه هجض ان البىٕى الحجاعية هي املاؾؿات املالية التي ثٓىم 113 الى110املىضَى

ير وؾاثل الضَو الالػمة  ووغهها ثدد ثطٍغ إلاَغاص مو الؿهغ  بجمو الىصاجو مً اللمهىع،ومىذ الٓغوع باإلغاَة بلى ثَى

 3. نلى بصاعتها

 وهٍغ البىٕى الحجاعية بإنها نباعة نً ماؾؿات مالية ثغث٘ؼ في وشاؾها نلى ْبٛى وصاجو ؤنمً زالٛ ما ؾبٔ طٖغه يمً٘ 

 َغاص واملاؾؿات بٙل ؤهىانها،جهمل نلى ثىقيُها في نمليات الاْتراع  و الاؾخثماع ٗلما ؤنها جؿاهم في الخياة  الاْحطاصية 

.  وهظا ما يجهلها ممىال عثيؿيا لٓؿام الاْحطاصر، و الهمل نلى ثمىيل مشاعيو الحىمية الاْحطاصية و الاححمانية

: 4لها وقاثِ نضيضة ومحىىنة وزضمات محهضصة ثٓضمها لهمالئها يمً٘ خطغها نلى هدى الحالي:  وظابف البىىنـــ 

ـــ َحذ الخؿابات التي ثٙىن مغبىؾة لُترة مهيىة ؤو زاغهة إلشهاع؛ 

ـــ ثمىيل املؿحىعصات مً زالٛ َحذ النحماص ؤملؿخىضر للمؿحىعصيً؛  

ـــ الحهامل بالهمالت  حىبية نً ؾغئ شغائها و بيهها باإلغاَة بلى اخحُاقها بالىصاجو بالهملة  حىبية؛ 
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ثٓضيم الٓغوع والؿلِ ْطيرة ومحىؾؿة  حل بلى مسحلِ الٓؿانات الاْحطاصية وبشٙل زاص الى الٓؿام الحجاعر 

والٓؿام إلاوشاءات والطىانة ، باإلغاَة بلى َحذ الخؿابات الحجاعية نلى شٙل جؿهيالت اثحماهية ومىه خؿاب اللاعر مضيً 

وزطم ٖمبياالت؛ 

ية الخاعحية  ية الخاعحية مً زالٛ الحهامل مو البىٕى  حىبية زاضة َيما يحهلٔ باللىالت املطَغ ـــ الٓيام بالهمليات املطَغ

ٗاَة ؤهىنها؛  نلى 

ـــ الٓيام ببهؼ الاؾخثماعات املحمثلة في اؾترصاص  عاض ي والاؾخثماع في اطوهات والؿىضات الخٙىمية مو مغاناة الحىأَ بين 

ية؛  الؿيىلة والغبدية والػماهات املطَغ

ـــ املؿاهمة في زؿـ الحىمية الاْحطاصية مً زالٛ بضضاع الٓغوع لًاية اؾحسضمها في املشاعيو ال٘بيرة والتي جؿاهم في 

ثيشيـ املاؾؿات إلاهحاحية وصنم الاْحطاص الىؾني؛  

ــــ الٓيام بالىقاثِ الخضيثة للبىٕى الحجاعية واملحمثلة بةصاعة ؤنماٛ وممحلٙات الهمالء الى حاهل ثٓضيم الخضمات الاؾخثماعية 

. في مجاٛ الاْحطاصر واملالي

 : أهداف البىىن

يٓطض به ثدٓئ  مان َهلى البىٚ الحجاعر ؤن يىاػن بين الغبدية واملساؾغة التي يحهغع لها،ٖما ؤن البىٚ ال :ألامان 

 . يؿحىنل زؿاثغ ثؼيض نً ْيمة عؤؽ مالها،َان ػاصت نً صلٚ ثلتهم حؼء مً ؤمىاٛ املىصنين مما يؿبل بَالؽ البىٚ

يٓطض بها الٓضعة نلى ثدىيل بىىص الاؾخثماع بلى هٓضية الؿاثلة بؿغنة صون الحهغع للخؿاثغ ،والتي جهٍغ نلى ؤنها : الظُىلة

مضي الؿهىلة ثدىيل  ضل بلى هٓض بإْص ى ؾغنة مم٘ىة وبإْل زؿاعة ٖما يؿتهضٍ اؾحهضاص البىٕى لحلبية ؾلبات نمالئها "

مً الىٓضية َىعا والاخحُاف بها بضعحة رٓة نالية مً الهمالء في مٓضعتها نلى الاؾحجابة ملحؿلباتهم الضوعية والؿاعثة مً 

غ الؿيىلة الٙاَية بالبىٚ ثؼنؼند رٓة املىصنين ، مما ْض يضَههم بلى سخل وصاجههم  الؿيىلة ، ألهه بمجغص بشانة نضم ثَى

مما يهغ البىٚ لإلَالؽ ،و الظر يحؿلل مً البىٕى الحجاعية الاخحُاف بالىصاجو ٗلها في شٙل هٓضر ؤو شبه هٓضر لحدٓئ 

.  اؾحهضاصها الضاثم لؿلبات سخل الىٓضية مً زؼاثنها

 

  املىافظة البىىُة:املطلل الثاوي

جهحبر املىاَؿة البى٘ية نامال ؤؾاؾا  في ثدؿين الُ٘اءة إلاهحاحية ملسحلِ اليشؿة الاْحطاصية ،َاملىاَؿة جؿانض بشٙل  

. ٖبير في همى وثٙىيغ الٓؿام الاْحطاصر ومً بيىه الٓؿام البىٙي

مفاهُم عامة خٌى املىافظة البىىُة :أوال 

: هىإ نضة مُاهيم خٛى املىاَؿة ومً ؤهمها:ـــ مفهىم املىافظة

بشٙل الهام املىاَؿة هي الؿباّ  نلى شيئ مهين للىضٛى بلى ؤهضاٍ املغحىة  



ؿل  وجهٍغ نلى ؤنها ؤيػا املػاعبة التي يُحهلها املىحجىن للؿلو املخشابهة بٓطض ثطٍغ مىحجاتهم وثدٓئ ؤٖبر عبذ ممً٘ ٖو

ظلٚ يغاص بها الٓضعة نلى الطمىص ؤمام املىاَؿين بًغع ثدٓئ  هضاٍ املحمثلة في الغبذ والىمى و  ية، ٖو ؤٖبر خطة ؾْى

  5الاؾحٓغاع و الابحٙاع و الحدضيض

و املىاَؿة هي نباعة نً مجمىنة مً الاثجاهات الٓاهىهية والحىكيمية التي جؿمذ بمبضؤ خغية الحجاعة والطىانة وبالحالي زلٔ 

املىاَؿة الخغة، التي ثحم بين مجمىنة مً املاؾؿات التي ثيشـ في الٓؿام هُؿه، ؤر ؤنها ثبيو ؤو ثيحج هُـ املىحجات 

. املحمارلة بينهما

ية والحىمية والاػصهاع في ؤر      مً زالٛ ما ؾبٔ يمً٘ جهغيِ املىاَؿة نلى ؤنها نملية تهضٍ بلى ثدٓئ الُهالية والخٖغ

ْؿام اْحطاصر وهظا انحماصا نلى وحىص الؿهغ واملىحج ٖهاملين ؤؾاؾيين في هظه الهملية 

ية ومو الهىاضغ املديؿة به جعٍسف املىافظة البىىُة:راهُا  هي الىغو الظر يخيذ للبىٚ الحهامل مو مسحلِ  ؾىاّ املطَغ

بطىعة ؤَػل مً املىاَؿة، مهنى طلٚ ،ت البىٚ الظر له ْضعة نلى الحىاَـ له ميزة الحىاَؿية جهبر نً مضي ْضعثه نلى 

. ؤصاء ؤنماله بؿغيٓة يعلؼ مىاَؿة نً الٓيام بها

.    املىاَؿة البى٘ية نباعة نملية ؤو ثطٍغ جؿل٘ه مجمىنة مً املاؾؿات التي ثٓضم املىحجات بى٘ية ،ؤو مىحجات بضيلة لها 

    ومً زالٛ ما ؾبٔ طٖغه يم٘ىىا ؤن وؿحيحج بإن املىاَؿة البى٘ية هي ْضعة البىٚ نلى ثٓضيم مىحجاثه وزضماثه للهمالء 

. بؿغيٓة ؤَػل مً مىاَؿة

:  ــــ أهىاع املىافظة البىىُة

: يىحض هىنين ؤؾاؾيين في املىاَؿة البى٘ية وهما 

لة املىافظة 1 . وثىٓؿم بلى هىنين املىاَؿة الؿهغية واملىاَؿة يير الؿهغية: ـــ خظل طٍس

ة بدؿل نىىانها َهي ثإزظ في الخؿبان الؿهغ ٖإؾاؽ للحىاَـ خيث يؿعى املىاَؿىن مً زالٛ الؿهغ : ــاملىافظة الظعٍس

. للخطٛى نلى ؤٖبر خطة مم٘ىة في الؿّى البىٙي

هظه الخطظ جؿخىض بلى صَو َىاثض ونمىالت نلى الىصاجو املسحلُة، َبريم  مً ؤن نىطغ املىاَؿة الؿهغية يٙىن َهاال 

ومارغا في مسحلِ  وشؿة الاْحطاصية، بال ؤهه يحهغع بلى بهؼ املدضصات في الهمل املطغفي، وطلٚ ألن الٓىاهين ال جؿمذ 

    6:بضَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ومً  ؾباب التي ثمىو مً صَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ٖما يلي

يحهغع البىٚ الحجاعر بلى مطاعيِ محهضصة مً حغاء مشٙلة للخؿاب اللاعر هظا  زير :ا ــــ الخد مً ازثفاع ثيلفة ألامىاٌ

التي ثٙىن ثٙلُة ؤٖبر مً بٓية ثٙاليِ مؿلٚ الحٙاليِ مؿلٚ الىصاجو  زغي،ونىض الىماطج بضَو الُىاثض نلى الىصاجو 

اللاعية َةن ثٙلُة  مىاٛ التي يحهامل بها البىٚ ثٙىن ٖبيرة َظلٚ ثجض البىٕى هُؿها في وعؾة حغاء ثىقيِ ؤمىلها في ْغوع 

اؾخثماعية طات مساؾغ نالية لحدٓئ نىاثض ٖبيرة وهظا ْض يهضص الهمل املطغفي،لهظا َةن نضم صَو َىاثض َىثض نلى الىصاجو 

. اللاعية يٓلل مً ثٙاليِ  مىاٛ التي يسؿغها البىٚ
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نضم صَو الُىاثض نلى الىصاجو،يٓلل مً املىاَؿة بين البىٕى والتي ْض جؿعى بلى :ب ــــ الخد مً املىافظة الهادفة للبىىن

انحماص ؾهغ الُاثضة ٖإؾاؽ مىؿٓي للحىاَـ في حظب الىصاجو،ونىضما ثخىاَـ هظه البىٕى لؼياصة ؾهغ الُاثضة مً 

حهة،والبدث نً الٓغوع اؾخثماعية ثضع نىاثض نالية لحًؿية هظه الىُٓات مً حهة ؤزغر،وهظا ما يهضص مؿحٓبل هظه 

. البىٕى وثطبذ املىاَؿة هاصَة وماصية ملؿحٓبل البىٕى

بن نضم صَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ؾيٓلل مً صَو الُىاثض نلى الٓغوع املمىىخة :ج ــــ الخد مً ازثفاع على اللسوع

نىض صَو الُىاثض نلى الٓغوع املمىىخة لهمالئها لحدٓئ  وهظا هؿغؤ الاهسُاع ثٙلُة  مىاٛ ملحاخة للبىٕى في خين ؤهه

. نىاثض مغغية،لً٘ هضه الٓغوع املمىىخة ثٙىن مساؾغها نالية ٖما ؤنها ؾحارغ نلى املهامالت الحىمية الاْحطاصية

ة2.1  وهي ال ثغث٘ؼ نلى الؿهغ بل ثٙىن وؾاثل ؤزغر،مً حالٛ ؾير البىٕى بلى ثٓضيم الخضمات :ـــ املىافظة الغير الظعٍس

املسحلُة بإؾهاع ثىاَؿية، جهير املىاَؿة يير الؿهغية ؤؤخؿً ؾغيٓة جؿحهملها البىٕى بجلل ؤٖبر نضص ممً٘ مً نمالءه 

: ومً ؤشٙاٛ املىاَؿة يير الؿهغية هجض ما يلي

وثٙىن مً زالٛ ثدطيل الطٕٙى وبثمام نملية الخؿىية للخؿابات صون الخاحة لحضاٛو :أ ــــ ثدطُل مظحدلات العمُل

مبياالت  .الىٓىص،ن ٖما يمً٘ ؤن ثحم نملية الحدطيل مً خالٛ الخىالت الضازلية  ٖو

ثٓىم البىٕى بخؿضيض ما بظمة الهميل نىض مؿالبة الضاثىين بها مثل ؾضاص الُىاثير :ب ــــ طداد املدفىعات هُابة عً العمُل

    .الخاضة باملاء وال٘هغباء و الهاثِ و الػغاثل 

ٗان هظا :ج ــــ اطحدداذ أهىاع جدًدة مً الىداةع  ٗلما ؾعى البىٚ بلى زلٔ الىصاجو اللضيضة، ػاص طلٚ مً خضة املىاَؿة و

ضعثه نلى إلابضام وهظا ما ياصر بلى اؾحٓؿاب مىصنين حضص . ماشغا نلى خيىيحه ْو

جؿعى البىٕى مازغا بلى الاؾحُاصة مً الح٘ىىلىحية وطلٚ باؾحسضام  ؾاليل الهلمية والىؾاثل :د ــــ طسعة أداء الخدمة 

.  والحٓىيات املحؿىعة و التي ثاصر بلى الؿغنة والاْحطاص واللهض و الحٙلُة

ويٓطض بها البيو والشغاء لألؾهم و الؿىضات التي يمحل٘ها املىصم و ثدطيل  عباح :ٌ ــــ إدازة مدفظة الاطخثمازات للمىدعين

 7,املغثبة ننها

:  ثىحض رالرة ؤشٙاٛ للمىاَؿة خؿل الؿّى وهي: ــــــ خظل خاالت الظىق 2

  8 وثحدٓٔ هظه املىاَؿة نىضما جؿىص الؿّى مجمىنة مً الخطاثظ هظٖغ منها ما يلي:خالة املىافظة الحامة ــ1.2

في هظه الخالة ال يمً٘ نغع بال ٖمية  غئيلة مً ال٘ميات املىحجة في الؿّى :أ ــ وجىد عدًد هبير مً املحعاملين في الظىق 

. وال يمً٘ الحإرير نلى ؾهغ املىحىج،خيث يؿىص الؿّى في هظه الخالة ؾهغ واخض يٓبله ٗل مىحج لؿلو ؤو الخضمات

غ املىحج املهغوع في الؿّى نىض مهكم البانة :ب ــ الحمارل والحجاوع الحام والخدمات املعسوغة في الظىق   مهنى طلٚ ثَى

ض يٙىن بضيل له ض يٙىن هظا املىحج ممارل ؤو مؿابٔ للمىحج ْيض املىاَؿة ْو . و املىحجين لهظا املىحج ْو
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غ لضيه ٗل املهلىمات نً املىحجات وؤؾهاعها:ج ـــ العلم الحام بظسوف الظىق  . بديث ؤن ٗل املىحج ؤو مؿتهلٚ يجل ؤن ثحَى

ويٓطض بها ثلٚ الخالة التي يؿيؿغ َيها نضص ْليل مً البىٕى الطخمة بلى خطظ ٖبيرة مً : ــ خالة املىافظة الللة2.2

الؿّى البىٙي ويٓىم هظا الىىم مً املىاَؿة ؤؾاؾا نلى املضي بهُغاص نضص مً املاؾؿات نلى بهحاج ؤو ضىانة ما يدظ 

 ّ . الىكغ نً املاؾؿات املىحىصة الؿى

ويهحبر .هى الخالة التي ثٙىن َيها املىاَؿة املىهضمة، ولهظا يمً٘ انحباعه شٙل مً ؤشٙاٛ املىاَؿة املىهضمة:الخحياز ـــــ ا3.2

الاخحٙاع هى الخالة التي ثٙىن املىاَؿة الحامة، وهى يحميز بةهحاج مىج واخض لإلهحاج ؾلهة ؤو زضمة مهيىة بديث ال ثٙىن 

  9.هىإ بضاثل ْغيىة الؿلهة ؤو الخضمة في خين يٓبل نضص ٖبير مً املؿتهل٘ين الْحىاء هظه الؿلهة 

 

وطابل وأدوات املىافظة مابين البىىن :املطلل الثالح

ؿل ؤٖبر نضص ممً٘ مً الهمالء ؾىاء      بن الهضٍ  ؾاس ي الظر ثخىاَـ مً ؤحله البىٕى الحجاعية َيما بينها،هى حظب ٖو

 (املؿخثمغيً)ؤو مً ؾالبي الٓغوع  (املضزغيً ؤو املىصنين )ٗان هاالء الهمالء مً ؤصخاب الىصاجو 

ومً ؤحل الىضٛى بلى هظا الهضٍ، جؿحهمل البىٕى مجمىنة مً الىؾاثل التي يحم مً زاللها الحىاَـ، يمً٘ خطغها َيما 

: يلي 

يهحبر عؤؽ ماٛ البىٚ ماشغا ملضي املحاهة املالية للبىٚ، وصعم واقي للمىصنين مً مساؾغ ؾىء إلاصاعة :أ ــــ زأض املاٌ

لما ػاص بْبالهم نلى الحهامل مههم  ٗان عؤؽ املاٛ البىٚ ٖبير ٗلما ػاصت رٓة اللمهىع والهمالء لهظا البىٚ،ٗو والحىقيِ،َٙلما 

. ،لظلٚ ثخىاَـ البىٕى نلى ػياصة اليؿل عئوؽ ؤمىلها مً ؤحل ٖؿل رٓة نمالء

 في املجاٛ البىٙي ثكهغ املىاَؿة نً ؾغئ الؿهغ في ما يلي: ب ـــ الظعس

و هظه  ؾهاع مً ؤحل بيغاء حمهىع املضزغيً بةيضام ؤمىالهم :ــ أطعاز الفابدة على الىداةع بديث ثخىاَـ البىٕى نلى َع

.  لضيها

وي٘ؼن الحىاَـ هىا بحسُيؼ هظه  ؾهاع بلى ؤصوى وؿبة مم٘ىة مً ؤحل جصليو املؿخثمغيً :ــ أطعاز الفابدة على اللسوع

.  نلى الاْتراع

. ــ ثسُيؼ الهمىالت املُغوغة نلى الخضمات البى٘ية الثاهىية

بال ؤن ما يالخل نلى املىاَؿة نً ؾغئ الؿهغ ٗىنها مدضوصة هىنا ما، وهظا عاحو ملجمىنة الٓىانض واللىاثذ التي ثػهها 

الهضيض مً صٛو الهالم مً ؤحل ثدضيض الخضوص الضهيا والٓطىي ألؾهاع الُاثضة،بهضٍ خماية املىصنين والبىٕى هُؿها مً 

. (ػياصة ؤو هٓطان )املىاَؿة الهضامة، وهظا ما يٓيض خغية البىٕى في الحىاَـ باألؾهاع 

ؤضبدد الح٘ىىلىحيا بخضي ؤهم  صوات التي يمً٘ الحىاَـ نليها واؾحهمالها في ثىؾيو خطة :ج ـــ اطحعماٌ الحىىىلىجُا

َٙلما هجح البىٚ في بصزاٛ وؾاثل خضيثة وث٘ىىلىحيا نالية املؿحىي نلى زضماثه، ٗلما . 10الؿّى باليؿبة للميشإة البى٘ية
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ؤصي طلٚ لؼياصة  في الؿغنة  صاء، و الؿهىلة في املهلىمات وبالحالي حظب املؼيض مً الهمالء،ٖما ؤن الح٘ىىلىحيا ثمً٘ البىٕى 

. ؤيػا مً ثٓضيم و ابحٙاع زضمات بى٘ية حضيضة، وهظا ما يهض نىطغا ؤخغ مً الهىاضغ التي ثخىاَـ نليها البىٕى

م الخدمات يهحبر جؿىئ الخضمة البى٘ية وبيطالها للهمالء بإؾهل الؿبل وؤخؿنها،ؤصاة ؤزغي ثخىاَـ خىلها :د ـــ جظٍى

ويشمل .البىٕى الحجاعية، بديث يؿاهم الخؿىئ الُهاٛ للخضمات البى٘ية بشٙل ٖبير للظب اهخباه الهمالء وبراعة ميىلهم

الخؿىئ البىٙي الترويج للخضمة و ثىػيهها ؤو ثطغيُها، َالترويج ي٘مل في الحهغيِ بالخضمة املٓضمة ومؼاياها و ْضعاتها نلى 

اللغاثض، )وإلانالم  (مثل امللطٓات اشهاعية )بشبام خاحات الهمالء وعيباتهم،ويحم طلٚ باؾحهماٛ مسحلِ وؾاثل إلانالن 

 (الىمػات الاشهاعية في إلاطانة والحلُؼة وؤصوات الحىاضل الاححماعي

غبها مً  يما يسظ ثىػيو الخضمات البى٘ية،َهى يهحمض نلى الاهخشاع اللًغافي لُغوم البىٚ  ومضي مالثمة مىاْهها ْو َو

الهميل، بديث ثحجلى املىاَؿة في هظا املجاٛ في الحىاَـ نلى َحذ ؤٖبر نضص ممً٘ مً الُغوم، واهخشاعها بشٙل واؾو ، 

ظا ثٓضيم الخضمات   باإلغاَة الحىاَـ نلى ازحياع ؤخؿً املىاْو لهظه الُغوم وؤوؿبها للهميل،ٖو

صوعا ٖبيرا في حظب الهمالء، وخملهم نلى إلاْباٛ للحهامل مو  (البؿيٙىلىحية)ثلهل الىاخية الىُؿية :ٌ ــــ خظً املعاملة

ِ طلٚ نلى مضي ْضعة الهاملين في البىٚ نلى خؿً مهاملة هاالء الهمالء،وخؿً اؾحٓبالهم وجشاوع مههم  بىٚ مهين، ويحْى

. بديث يمىذ طلٚ الهمالء إلاخؿاؽ بالغاخة والثٓة

ير ؤخؿً الىؾاثل املاصية والبشغية مً ؤحل زلٔ حى مغيذ للهمالء ؤرىاء ثىاحضهم في البىٚ،  لظلٚ ثخىاَـ البىٕى نلى ثَى

 11.ومً طلٚ ثجهيز ْانات الاؾحٓباٛ بىؾاثل خضيثة ومغيدة، اخترام املحهاملين
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ة:املبدح الثاوي ص اللدزة الحىافظُة للبىىن الحجاٍز  آلُة جعٍص

    ثبدث حميو البىٕى الحجاعية للىضٛى  بلى الؼباثً الضاثمين وحلل ػباثً حضص وطلٚ نً ؾغئ  جهؼيؼ ْضعتها الحىاَؿية مً 

. حالٛ حىصة زضماتها ومهامالتها واليات جؿمذ لها مً اؾحٓؿاب اللمهىع 

 ٌ مفهىم اللدزة الحىافظُة : املطلل ألاو

الٓضعة الحىاَؿية هي نملية صيىام٘ية ثحًير باؾحمغاع بحًير مٙىهتها الظاثية والتي جشمل :مفهىم اللدزة الحىافظُة :أوال 

املىاعص الحٓىية والبشغية والىكم والىحاثج،ويمً٘ انحباع البىٚ ْاصع نلى املىاَؿة بطا اؾحؿام املداَكة نلى خطحه في الؿّى 

  12.ؤو ػياصتها نبر الؼمً

ية بإْل ثٙلُة مٓاعهة باملىاَؿين، " جُفسي طأهع"أما  َيهحبر ؤن الحىاَؿية  ثمثل ْضعات البىٚ نلى بهحاج زضمات مطَغ

     13.لخضمات ػياصة في عبدية البىٚاوجؿىيٓها نلى ؤن ياصر بهحاج وجؿىئ هظه 

يد الخؿليم ؤو زضمات ما  ــــ للٓضعة الحىاَؿية شٓين ؤؾاؾيين  ٛو هى ْضعة الحميز نً املىاَؿين في اللىصة ؤو الؿهغ ؤو ثْى

. ْبل وبهض البيو، وفي ابحٙاع و الٓضعة نلى الحًير الؿغيو الُانل

ِ بلى خض بهيض نلى الىجاح في الشٔ  ؤما الثاوي َهى الٓضعة نلى مًاػلة وحظب الهمالء وال شٚ ؤن هجاح في الشٔ الثاوي محْى

 ٛ          14. و

س اللدزة الحىافظُة في البىىن:راهُا  أهمُة ثطٍى

   يمثل امحالٕ وثؿىيغ الٓضعة الحىاَؿية هضَا اؾتراثجيا جؿعى البىٕى لحدٓيٓه في قل الخضمات الحىاَؿية حغاء ثدغيغ 

د واملٙان  ية،بطا يىكغ للٓضعة الحىاَؿية نلى ؤنها ْضعة البىٚ نلى ثدٓئ خاحات الهميل املطغفي في الْى الخضمات املطَغ

 15املىاؾل وبالؿهغ املىاؾل، ؤو الٓيمة التي يحمنى الخطٛى نليها مً الخضمة،مثل اللىصة الهالية،

: وبالحالي َهى اؾخثماع ملجمىنة  ضٛى املالية والبشغية والح٘ىىلىحية بهضٍ

ية مسحلُة ثلي اخحياحاتهم،  بهحاج ْيمة الهمالء في شٙل مىحجات وزضمات مطَغ

ـــ الحميز نً املىاَؿين َيما يسظ اللىصة والؿهغ، 

َٓض ؤٖض بىثغ نلى ؤن امليزة الحىاَؿية  ثيشإ مً الٓيمة التي باؾحؿانة البىٚ ؤن يدلُها لهمالثه، بطا يمً٘ ؤن ثإزظ شٙل 

الؿهغ لحسُيؼ، ؤو ثٓضيم مىاَو محميزة مً زالٛ الخضمة املٓضمة مٓاعهة باملىاَؿين، لظا يمً٘ ؤن الحميز بين هىنين مً 

 16امليزة الحىاَؿية 
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التي ثحدٓٔ ٖىخيجة البىٚ نلى لٓضعة بهحاج وجؿىئ مىحجاثه وزضماثه بإْل ثٙلُة مم٘ىة، :ميزة الحيلفة ألاكل

ية محميزة ونالية اللىصة ولها ْيمة :ميزة الجىدة العالُة  خيث يحُّى البىٚ نلى املىاَؿين بحٓضيم مىحجات وزضمات مطَغ

. ٖبيرة في هكغ الهمالء

 

س امليزة الحىافظُة في البىً  :  املطلل الثاوي مدخل ثطٍى

هالية ؤصائها، خيث بغػت مضزل ماػالد  و ُٖاءة َو جؿعى البىٕى نلى ازحالٍ ؤهىانها بلى امحالٕ امليزة الحىاَؿية وطلٚ يَغ

. جؿاهم في ثىميتها واملداَكة نليها مً زالٛ ثبنى ؤؾاليل الابحٙاع و الحؿىيغ

ية في قل املحاح الاْحطاصر اللضيض نليها ؤن جهمل : مدخل ثلبُة العمالء:ؤوال لٙي ثىجح البىٕى في ازتراّ  ؾىاّ املطَغ

باؾحمغاع وباؾحهماٛ ٗل الىؾاثل الح٘ىىلىحية نلى ثلبية خاحات الهمالء التي ثحؿىع بشٙل صاثم ومً هظه الاخحياحات ما 

: يلي

بن ْضعة البىٕى نلى امحالٕ ميزة ثىاَؿية مٓاعهة باملىاَؿين مغهىن بحدٓئ إلاشبام الهالي لخاحات : ثدلُم زغا العمالء ــــ1

  .لخضمات االهمالء املحىىنة واملحًيرة باؾحمغاع مً زالٛ

ية طات حىصة الهالية في وطلٚ مً زالٛ ثٓضيم الخضمات: ـــ طسعة الاطحجابة في ثلبُة الخاجات 2 د املىاؾل  املطَغ الْى

: املىاؾل واملٙان

ية طات حىصة نالية محميزة نً ما ثٓضمه البىٕى املىاَؿة؛  ــ ثٓضيم زضمات مطَغ

ية بإؾهاع مهٓىلة ثىاؾل بمٙاهيات الهمالء؛  ــ ثٓضيم الخضمات املطَغ

ية بإؾاليل جؿحجيل : ـــ غسوزة ثلدًم الخدمات بأطالُل محطىزة3  بمهنى ْيام مىقُي البىٚ بحٓضيم الخضمات املطَغ

لغيبات وخاحات الهمالء،ٖسضمة الشبإ  وثىماثيٙي للبىٚ ؤو زضمات الللىؽ وعَاهية نىض الضزٛى بلى البىٚ وييرها مً 

. زضمات

 

س امليزة الحىافظُة:املطلل الثاوي  مدخل ثطٍى

  17:ويٙىن هظا مً زالٛ نضة نىامل ثٙىن خاَؼا لحؿىيغ الٓضعات الحىاَؿية للبىٚ ومً هظه الهىامل ثجض

د املىاؾل الظر يٙىن املؿتهل٘ين في خاحة بليها ٖما :  ـــ املسوهة1 وهي ْضعة املاؾؿة نلى ثىىيو مؿحيحجاتها وجؿىيٓها في الْى

. ؤن مغوهة الحهامل مو املحًيرات الخؿىيٓية جؿانض نلى ثدؿين ؾمهتها وضىعتها لضي املؿتهلٚ وجهؼػ والثه ملىحجاتها

ياصر الاؾخثماع والاؾحًالٛ  مثل لألضٛى املاصية واملالية والح٘ىىلىحية والبشغية للبىٕى بلى ػياصة إلاهحاحية :  ـــ إلاهحاجُة2

. وثدٓئ ؤَطل  املسغحات وؤحىصها بإْل ثٙلُة مم٘ىة،مما يارغ ايجابيا نلى ميزة البىٚ الحىاَؿية
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يهحبر الؼمً نامال مهما في ثىمية الٓضعات الحىاَؿية للبىٕى َهى ياصر بلى ثٓليظ خيز املىاَؿة لطالح الهميل :  ــــ الصم3ً

د مً زالٛ  :والبىٚ في هُـ الْى

ثسُيؼ ػمً ثٓضيم املىحجات اللضيضة في  ؾىاّ ويحدٓٔ طلٚ مً خالٛ ازحطاع ػمً صوعة خياة املىحج     

ــ ثسُيؼ ػمً ثدىيل وجًير الهمليات، ؤر غغوعة بخضاذ املغوهة في نملية بهحاج الخضمات؛ 

ــ ثسُيؼ ػمً الضوعة للهميل، وهي الُترة املمحضة بين ثٓضيم الؿلل وجؿليم الخضمة؛ 

ِ الحىاَس ي يلؼم البىٕى ثبني البىٕى ثبني ثكام حىصة الشاملة الظر :  ـــ الجىدة العالُة4 بهضٍ البٓاء في  ؾىاّ وثىمية املْى

. يػمً اؾحمغاعية اللىصة الهالية في الؿلو والخضمات و الىقاثِ و الهمليات عيم ثؼايض الػًىؽ الحىاَؿية وشضتها

 

مىاهبة املعاًير املطسفُة الدولُة : املطلل الثالح

ثدعُم اللىاعد السأطمالُة  :أوال

ير  مان للمىصنين ٖما ؤنها ْضعة ٖبيرة  ثحطضع ْػية ثضنيم عئوؽ  مىاٛ خيز ٖبير في الخٙىمة البىٕى وجهمل نلى ثَى

للبىٚ نلى ثىىيو زضماثه واؾحسضاماثه،ومً ثم َٓض اهحمد للىة باٛػ بةضضاع مشغونها الظر يسظ ُٖاية عؤؽ املاٛ لىغو 

د الغاهً، وبالغيم مً ؤن املٓترخات اللضيضة  ْىانض حضيضة جه٘ـ املساؾغ الهٓيٓية التي يىحهها الهميل املطغفي في الْى

و الخض  صوى ملهضٛ الُ٘اية لغؤؽ املاٛ نً املؿحىي املهمٛى به خاليا   بال ؤن بصعاج ؤهىام حضيضة مً املساؾغ %8التي لم ثَغ

اؾخيُاء في قل  يمً٘ ؤن ياصر بلى ػياصة ٖبيرة في حلم املؿلٔ ملحؿلبات عؤؽ املاٛ  مغ الظر يطهل نلى البىٕى اللؼاثغية

. غهِ ْانضة عؤؽ املاٛ بها وضًغ حلمها

ثىغو ؤن غهِ ْانضة عؤؽ املاٛ للبىٕى اللؼاثغية الهمىمية،بديث ؤن ؤٖبر بىٚ مً خيث عؤؽ املاٛ هى بحٚ الُالخة 

مليىن صوالع،في خين هجض ؤن البىٕى في الهالم عؤؾمالها يهض بماليير الضوالعات،وهظا ما 440والحىمية الغيُية ليحجاوػ عؤؾماله 

ٓا ملهايير صولية،باإلغاَة بلى جهؼيؼ مباصت الخٙىمة  و عؤؽ املاٛ باليؿبة لهظه البىٕى َو يؿحىحل نلى الؿلؿات اللؼاثغية َع

. َيما بين البىٕى الهمىمية لحٓىية ْانضة عؤؽ املاٛ والتي ثىجم مً الخٙىمة لؼياصة الٓضعة الحىاَؿية للبىٕى اللؼاثغية

ٗاَة البىٕى بالحٓييض بمهضٛ ُٖاية عؤؽ املاٛ  ،ٖما ثم 1999 باملئة بنهاية الهام 8وفي غىء ما ثٓضم َةن البىٚ اللؼاثغ ؤلؼم 

و الخض  صوى لغؤؽ املاٛ البىٕى بلى  ٗان 1 ملياع صيىاع 2,5َع مليىن صيىاع  500بهض ما 

س الظُاطات الابحماهُة بالبىىن : راهُا ثطٍى

ض  ية التي اخحلد َيها ْىانض مىذ الٓغوع مٙاهة هامة، ْو ابة نلى املساؾغ املطَغ خضصت للىة باٛػ وحهة هؿغها بالْغ

ُاية  ،ٖو ُاية ؾياؾات الحٓييم حىصة  ضٛى اشحملد ثلٚ الٓىانض نلى غغوعة ؾُاية الٓىانض إلاعشاصية ملىذ الاثحمان،ٖو

يز و التي ثٓضع ناصة بيؿبة عؤؽ ماٛ ثطل بلى   .%25مسططات الضيىن املهلىمة، ووغو غىابـ للخض مً مساؾغ التٖر

   يجل ؤن ثدضص ؾياؾة الاثحماهية لٙل بىٚ ازحطاضات اللهات املؿاولية مً مىذ الاثحمان بالبىٚ مو ػياصة َانلية  صوع 

ابة نلى نمليات الاثحمان . بصاعة الحُحيش بالبىٚ في الْغ

 



   الاهحمام بئدازة املخاطس: رالثا

ية مً اهُحاح يير مؿبّى نلى  ؾىاّ الهاملية والحؿىع الؿغيو لحٓضم الح٘ىىلىجي،َطال     في ؾل ما شهضثه الطىانة املطَغ

ية ثغث٘ؼ في مػمىنها نلى ًَ بصاعة املساؾغ، والشٚ ؤن خؿً  نً ثىامي اؾحسضام الابحٙاعات املالية ؤضبدد الطىانة املطَغ

:  18ؤصاعة املساؾغ يحؿلل رالذ مغاخل مغثبؿة وهي

ــ جهغيِ املساؾغ التي يحهغع لها الهمل املطغفي؛   

ــ الٓضعة نلى ْياؽ ثلٚ املساؾغ بطُة مؿحمغة مً زالٛ هكم املهلىمات مىاؾبة؛ 

د املىاؾل لحهكيم الهاثض،  ْضعة إلاصاعة نلى مغاْبة ثلٚ املساؾغ ْياؾا بمهايير مىاؾبة واثساط الٓغاعات الصخيدة في الْى

ية،وؤؾهاع  ومً املهلىم ؤن الهمل املطغفي يحهغع ملساؾغ نضيضة وثحمثل في املساؾغ الاثحمان والهمليات املطَغ

. الهاثض،الؿيىلة،الاؾخثماع،والالتزام بالٓىاهين املهمٛى بها َػال نً املساؾغ إلال٘تروهية

وهكغ لحىىم ثلٚ املساؾغ وؤهمية ْياؾها واعصاتها بإؾلىب نلمي، َهلى البىٕى اللؼاثغية باثساط إلاحغاءات لحدٓئ صلٚ مً 

: زالٛ ما يلي

ٗاَة ؤهىانها وبوشاء بصاعات زاضة لىغو ومحابهة  ـــــ الهميل نلى خؿً بصاعة املساؾغ مً زالٛ ثدٓئ الٓضعة نلى ْياؽ 

ثىُيظ الؿياؾة املحبهة باليؿبة للمساؾغ، وؤزغي ملحابهة الحىُيظ؛ 

و املساؾغ ْبل خضوتها بظال  ابة الضازلية وثُهيل صوعها بديث جؿحؿيو ثَغ ــ الؿياؾات الاثحماهية املىأَ نليها وثٓىية صوع الْغ

مً الحهامل مهها بإؾلىب عص الُهل؛ 

ية بطُة مؿحمغة في هظا املجاٛ،   ــ ثضعيل الٙىاصع املطَغ

ير  هكمة املهلىماثية إلاصاعة املساؾغ ؤو ما يهٍغ بح٘ىىلىحية بصاعة , ــ ثَى

 آلُة لإلهراز املبىس بالبىىن: زابعا

    مو جهاقم الاهحمام بمىغىم ؾالمة الىكام املالي ومو الحىحهات الٓىية لحضنيمها مً ْبل املاؾؿات الضولية وفي مٓضمتها 

ية َةن هىإ خاحة ماؾة لإلوشاء وخضات لحيبا املب٘غ باألػمات  ابة املطَغ ضىضّو الىٓض والبىٚ  الضوليين  وللىة باٛػ للْغ

ية بالبىٕى اللؼاثغية  وطلٚ للهمل نلى ػياصة ْضعة البىٕى نلى الاؾحسضام الِ٘ء ملىعصها ومىاحهة املساؾغ بلي ْض  املطَغ

يىاحهها نىض الٓيام بإنمالها، َػال نً مهاوهة ضاوعي الٓغاع في الحهغيِ نلى ؤر ازحالٛ زاضة في املضي الٓطير واْتراح 

ِ ؤوال بإٛو ْبل ثُاْم املش٘الت   ؤهم  ؾاليل و إلاحغاءات التي جهالج املْى

:      وفي هظا الؿياّ يمىٚ ؾغح نضص مً الىٓاؽ التي يجل ؤزظها بهين الانحباع نىض بوشاء وخضات إلاهظاع املب٘غ هظٖغ منها

د املالثم وثجلياها الثساط الٓغاعات ؾلمية  ٗاَية وفي الْى غ هكام حيض للمهلىمات للميو مهلىمات الضْيٓة و ــ غغوعة ثَى

ووغو ثطىع الشامل ألوغام صازل اللهاػ املطغفي؛ 
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ــةيجاص مجمىنة ؾياؾة الٓياؾية مً املاشغات واملهياعية التي يمً٘ مً خاللها الحيبا باملساؾغ وطلٚ مً غىء الكغوٍ ٗل 

بىٚ ؛ 

ية الؿابٓة التي خضرد في الضٛو الىامية و الىاشئة واؾحسالص الضعوؽ منها؛  ــ صعاؾة  ػمات املطَغ

ثددًح هظم إلادازة والظُاطات املطسفُة  : خامظا

ية يمثل ؤهمية محىامية في آلاوهة  زيرة بلى ما حاءت به للىة باٛػ بلى وغو  ؤضبذ ثدضيث هكم إلاصاعة والٓياصات املطَغ

نىاضغ مثل الخبرة و الىىنية إلاصاعة املؿبٓة و الؿبيهة الٓياصية لألشخاص و الٓضعة نلى اثساط الٓغاع املساؾغة ضمً 

الهىامل التي ثىغو في الانحباع نىض ثجضيض مؿحىيات عؤؽ املاٛ املىاؾل لٙل بىٚ ٖما ؤن الٓياصة الىاجخة ثح٘يِ مو 

.  املؿحجضات

. ولحدٓئ املىاَؿة في البىٕى يجل بصزاٛ مُاهيم ٖةصاعة اللىصة الشاملة والاهحمام بالحسؿيـ الاؾتراثجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثدلُل املىافظة في الظىق البىيي : املبدح الثالح

وطلٚ هجض ان مً واحل بصاعة البىٕى ان جهحبر هظا البهض في ثدليله للبيئة .يحطِ الؿّى البىٙي بضعحة ٖبيرة مً املىاَؿة     

الاهحمام الٙافي وما ؾانض في ػياصة خضه هظه املىاَؿة نىامل ال٘بيرة ؤهمها صٛو املطاٍع  حىبية اجؿام .التي جهمل َيها

ة الحٓليضية.البىٕى املجلية  ية بلى  ؾىاّ املطَغ وثحمثل ؤهمية .باإلغاَة بلى وضٛى نضص ٖبير مً املاؾؿات الًير مطَغ

. املىاَؿة ؤزغي  نمالء البىٕى ثدليل مىاَؿة في ٗىن ٖثير مً املطاٍع جهحمض نلى اؾحٓؿاب

 ٌ الاثجاهات السبِظة لحدلُل املىافظين :املطلل ألاو

ومجاالت املىاَؿة ,ان الحدليل الُهاٛ للمىاَؿين يجل ان يىؿىر نلى نملية َهم محهمٓة الىغو الحىاَس ي لٙل بىٚ

: 19واثجاهاتها وهٓاؽ الٓىة وغهِ لٙل بىٚ ولهظا َان ثدليل املىاَؿين يجل ان يهحمض نلى الاثجاهات الغثيؿية الحالية

ٗان طلٚ ممً٘ وفي هظا الطضص َان بصاعة البىٚ  ــــ ثسؿيـ إلاؾتراثجية املىاؾبة لحدضيض هٓاؽ الٓىة لٙل بىٚ مىاؾل ٗلما 

ٗان ثسحاع ثلٚ الخضمات التي ثٙىن َغص هجاح  ية التي ثيحج في َٓضيمها بمؼايا  ملخىقة   ض  ثلٚ الخضمات مطَغ يجل ان ثٖا

. البىٚ َيها نالية 

. ـــــ الحهٍغ نلى  ؾباب والضواَو التي ثجهل الهمالء يدحاعون الحهامل مو البىٚ صون ؾىاه مً البىٚ

ية املٓضمة مً ْبل البىٚ  ــــ مؿانضة الهمالء  وثم٘نهم مً ثؿىيغ مهايير خٓيٓة يٓضعون مً زاللها ثٓيم زضمات املطَغ

.  ايجابيا باملٓاعهة مو ثلٚ  الخضمات التي َٓضمها املطاٍع املىاَؿة  زغي 

ية يٓضمها باملٓاعهة مو ثلٚ املىحىصة في  ِ البىٚ باليؿبة لٙل زضمة مطَغ ـــــــالحهٍغ بشٙل صْئ نلى هٓاؽ الٓىة في مْى

. زضمات مطاٍع مىاَؿة

ية الهمالء نلى حهل املطٍغ واحض مً بين ثلٚ املطاٍع التي يغيل الهمالء ؤَغاص  ؤو  ــــ يجل ان الهضٍ الغثيس ي إلصاعة املطَغ

. املاؾؿات في الحهامل َيها

ـــــ الهمل نلى ان يٙىن ؤية  زؿاعة ألر بىٚ مً البىٕى املىاَؿة هي م٘ؿل املطٍغ وبالحالي ثدىيل ؾلبيات  بلى الايجابيات في 

ِ الحىاَس ي للبىٚ .   مْى

ية التي يٙىن للبىٚ َيها ميزة الحىاَؿية مو ثلٚ املٓضمة مً ْيل املطاٍع املىاَؿة  زغي مو  ـــــ ثٓضيم الخضمات مطَغ

املبيهات ثلٚ زضمات البى٘ية مهحبرة ،الن هظه ألزيرة ؾحٙىن هٓؿة غهِ التي ؾيسترنها املىاَؿىن لحىحبه   

ة هياٗل الحٙاليِ مً البىٚ مٓاعهحا بالبىٕى  زغي  , غغباتهم بليها و يٓحط ي طلٚ مً بصاعة البىٚ مهَغ

 ـــ صعاؾة اللضوي الاْحطاصية الخاضة لٙل خؿاب مً خؿابات الهمالء والحهٍغ نل الحٙلُة والهاثض املغثبؿة به بمٓاعهتها 

. بحلٚ الخاضة بىُـ الخؿابات لضي البىٕى  زغي 

 

 

                                                           
  113،ض1995 ناجي معال، اسرتاجتيات التسويق يف املصارف واملؤسسات املالية اجلامعة األردنية،  19



خطىات ثدلُل املىافظين  :املطلل الثاوي

ث٘مً الػماهات  ؾاؾية للىضٛى بلى  هضاٍ لحدطيل الىغو الحىاَس ي للبىٕى  زغي في ْضعة بصاعة البىٚ نلى بشبام 

يما يلي نغع لهظه الخؿىات : مجمىنة مً زؿىات التي جؿانض نلى ثدٓئ ثلٚ  هضاٍ َو

س هظام ة في البىىن املىافظة ــــ ثطٍى جهحبر مثل هظا الىكام ؤخض املضزالت الهامة في نملية الحسؿيـ  :املعلىمات الظٍس

ويجل ؤن يٙىن الىكام  اهحٓاثيا في ازحياعه املطاٍع التي جشٙل مطاصع إلاؾتراثجية  للخؿغ وال . الخؿىيٓي الاؾتراثجي للبىٚ

 . 20يهني طلٚ يؼ الىكغ نلى املطاٍع  زغي 

ير ْانضة مً مهلىمات نً ؤهم البىٕى املىاَؿة  ومماعؾتها وث٘حالت   ــــ ؤن مثل هظا الىكام يجل ؤن يٙىن مهمحه الغثيؿية ثَى

ير لىكام آلية املىاَؿة التي  ٗاَة الاثجاهات، ٖظلٚ َان  بصاعة البىٚ ونلى يػاٍ بلى طلٚ يجل ثَى الخالية واملسحطة في 

غونه ووخضات اليشاؽ َيه،ْض  غ الحٙامل و الحيؿئ بين مسحلِ مطاصع املهلىمات الؿغية نً البىٚ َو ثم٘ىه مً ثَى

. نمضت ٖثير مً البىٕى التي ثخبنى ؤهكمة آلية لخُاف نلى املهلىمات وثطييُها وثدليلها

ان ثدليل املىاَؿة في الؿّى البىٙي يجل ان يٙىن ؤصاة مؿانضة نلى الحهٍغ نلى ؤهم البىٕى :ـــ ثددًد املطازف املىافظة 

املىاَؿة التي جشٙل مطاصع الخؿغ الغثيؿية باليؿبة للبىٚ في الخاغغ واملؿحٓبل، وثٓيم  رغ املباشغ لها يمً٘ ؤن يٓىم به 

: مً مماعؾات نلى جؿير ؤنماٛ البىٚ مً حاهل البىٕى  زغي  وهي 

ٗاَة املؿحىيات إلاصاعية ؤن جهٍغ مً زالٛ هظا الىكام نلى الاؾتراثجيات البىٕى املىاَؿة ومغحهتها، ثٓيم ؤرغها نلى البىٚ 

يز في مماعؾات التي ثٓىم بها البىٕى  الغثيؿية، ؤو ثلٚ التي ثحطِ : وهجاح ـــــ املىاَؿة املباشغة مً البىٕى املىحىصة وثٖغ

.   بمهضالت همى الهالية ،وزاضتها في خالة ثبينها الاؾتراثجيات الىاجخة

ٗاهد هظه البىٕى  حىبية او الُغوم اللضيضة التي يحم ثإؾيؿها مً ْبل البىٕى الخالية : ــــ مىاَؿة البىٚ اللضيضة ؾىاء 

ٗاَية واؾهة   والتي تهضٍ لحًؿية حًغاَية 

ـــ مىاَؿة املالية املدحمل لٓض ػاصت خاصة مىاَؿة مً حاهل املاؾؿات يير البى٘ية وجهحبر هظه املاؾؿات مطضع ثدضيض 

.  خٓيٓتي للبىٕى ثجاعية
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ة باملىافظين :املطلل الثالح مطادز املعلىمات الظٍس

حميو املهلىمات الحُطيلة نً البىٕى املىاَؿة جهحبر مهمة ؾهلة بطا ما اؾحؿاند بصاعة البىٚ ان الحهامل مو هضه بؿغيٓة 

مىحكمة وان ثحهٍغ بضْة نلى املطاصع التي يمً٘ بىاؾؿحه الخطٛى  نل املهلىمات،ونليه َان املطاصع الغؤؾية للمهلىمات 

: الخاضة باملىاَؿين هي

ة س الظىٍى َهي مٓل هظه الٓغيغ مهلىمات مالية وبصاعية نضيضة باإلغاَة بلى  ما ثدحىر  نليه هضه الحٓاعيغ مً نغع :الحلاٍز

هات إلاصاعية املؿحٓبلية ،واثجاهات اؾخثماعية والحْى . اهجاػات ٗل املطٍغ

.  واليشغات الضازلية التي يٓىم بها البىٚ َهظه جهحبر مطضعا يىيا  بمهلىمات املحهلٓة باهجاػ البىٚالصخف واملجاالت

ٗاَة  يات الىقيُية اللضيضة باإلغاَة بلى الهضيض مً إلازباع و املٓاالت التي جه٘ـ ثطىعات واثجاهات إلصاعة نلى  التْر

. مؿحىيات

بجل ان ثىحض وخضات بصاعية محسططة ثحىلى البدث نً هظه إلانالهات  وثدليل مدحىاها وما يىؿىر نليها مً :إلاعالهات

ظلٚ جشمل املهلىمات التي يمً٘ حمهها وحلم ما ثسططه البىٕى املىاَؿة مً ميزات ومسططات و الىؾاثل  مػامين،ٖو

 .التي جؿحسضمها في الىٓل إلانالمية

َاليشغات ومجاالت التي ثيشغها الهيئات و اللمهيات املحسططة ٖجمهية البىٕى :الخاضة البىٕى املجالت واملطبىعات 

, اثداصات املطاٍع الىٓابات ثمثل مطضعا هاما يهم بصاعة البىٚ

َٓضم َيها  بداذ و ؤوعاّ الهمل التي ثحػمً ال٘ثير مً ؤزباع نً املىاَؿين و لهظا َان الدوزات والىدوات العلمُة 

ة البىٚ في مثل هظه املداَل يهظ مضزال َهليا للىضٛى بلى ْانضة مً املهلىمات الهامة , مشاٖع

يهحبرون مطضعا عثيؿيا للمهلىمات نً البىٕى مىاَؿة َاثطاٛ الهمالء البىٚ مو ييرهم مً نمالء البىٕى  زغي :العمالء

يم٘نهم مً الحهٍغ نلى ما ثٓضمه مً زضمات وما  ثؿبٓه مً ؤؾاليل نمل ويؿحؿيو نمالء البىٚ هٓل ٗل هظه املهلىمات مً 

. هالٛ ما ثٓضمه مً اْتراخات

ٖثير مً املىعصون يغثبؿىن بهالْات نمل ويؿحؿيو نمالء املطٍغ هٓل مو مطاٍع  زغي،ويهحبر هاالء مطضع :املىزدون 

للمهلىمات نً البىٕى  زغي وما ثىىي َهله  

        

 

 

 

 

 

 

 



: الخالضة

       جهحبر البىٕى الحجاعية باالزحالٍ ؤهىانها الهامة  ؾاؾية ألر حهاػ مطغفي وؾغئ هدى الخىع في مجاٛ الىكام 

،َالبىٕى الحجاعية  ية وما ثدمله مً شتي  هكمة و الٓىاهين الؿاعية املُهٛى املطغفي، الظر يشمل مجمل املاؾؿات املطَغ

ٗاهد الانحباعات التي ثدملها في حهبتها يزة حض مهمة لؿير اليشاؽ الاْحطاصر لضولة مهما  . هي الٖغ

مً ؤهم الهىامل التي ْض جؿانض البىٕى نلى الىمى والحؿىع هى وحىص مىاَؿة َيما بينهما، مما يدُؼها نلى ثدؿين حىصة 

و مً  زضماتها وثىؾيو وشاؾاتها، وبالحالي جهؼيؼ ْضعتها الحىاَؿية،ٖما ان اللى الحىاَس ي بين البىٕى الٓاثمة في الٓؿام يَغ

.  َهالية البىٚ، والحطضر للٓىي الخاعحية

        

 

   

            

   

 

    

 

    

      

          

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املىافظة آلُات: الفطل الثاوي 

 اد ـــــــــــــــــ على الاكحظآرازهاالبىىُة 



: ثمهُد

ٔ الؿياؾة  ية ،َو         ثلهل البىٕى الحجاعية صوع هاما في ثدغيٚ صواليل الاْحطاص مً زالٛ وقاثُها والهمليات املطَغ

ٗان لؼاما نلى البىٕى الحجاعية مىاٖبة هظه الحؿىعات،ولهظه نليه  املالية و الىٓضية وهخيجة الحؿىعات التي شهضها الٓؿام 

و مؿحىاها وطلٚ مً زالٛ الحؿىيغ في ؤصائها املطغفي،  البىٕى ْىية وؤزغي غهيُة  صاء،ونلى البىٕى الحجاعية ؾعي بٛ َع

والؿعي للبدث نً ٖؿل ميزة ثىاَؿية، طلٚ مً زالٛ الضعاؾة الليضة لؿّى واملىاَؿين مً ؤحل ضىانة اؾم لها ومٙاهة 

 . في الؿّى املطغفي

ٗالحالي : ؾيحؿّغ في هظا الُطل بلى رالرة مباخث وهي 

 ٛ املىاَؿة في البىٕى الحجاعية  : املبدث  و

آليات جهؼيؼ الٓضعة الحىاَؿية  : املبدث الثاوي

ثدليل املىاَؿة في الؿّى البىٙي :املبدث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌ ة: املبدح ألاو   املىافظة في البىىن الحجاٍز

غه مً املىاعص مالية       جهض البىٕى الحجاعية مً ؤبغػ امليشات  املالية َهي مدٕغ ؤؾاس ي لضواليل الاْحطاص،مً زالٛ ما ثَى

لحىمية مسحلِ ْؿاناثه،ٖما ؤن البىٕى بداحة لىحىص حى الحىاَـ َيما بينهما،الن املىاَؿة ثجهل البىٕى ثخؿابٔ لحٓضيم 

.  ؤَػل الخضمات و املىحجات البى٘ية للهمالء بإؾهل الؿبل وؤؾغنها

ة   املطلل ألاٌو ماهُة البىىن الحجاٍز

ة جهٍغ نلى ؤنها ماؾؿات إلايضام ثٓىم ؤؾاؾا نلى ْبٛى لىصاجو مً اللمهىع ؤَغاص ؤو ماؾؿات رم :جعٍسف البىىن الحجاٍز

 21ثٓغغها ملً يؿلل اْترغها،َالبىٕى الحجاعية ثٙىن َيها الىصاجو مهكمها وصاجو حاعية ْطيرة  حل

وجهٍغ ؤيػا البىٕى الحجاعية نلى ؤنها ماؾؿات مالية يغث٘ؼ وشاؾها نلى ْبٛى الىصاجو، ومىذ الاثحمان والبىٚ هظا املُهىم 

يهحبر وؾبؿا بين املضزغ الظر لضيه َاثؼ يغيض ثىقيُه للخطٛى نلى اٖبر ناثض ممً٘ وبين املحهامل الاْحطاصر الهاحؼ، 

 22.والظر يغيض هظا الُاثؼ لحًؿية العلؼ

البحٕى الحجاعية نلى ؤنها ثلٚ ماؾؿات مهمتها الهاصية والغثيؿية بحغاء الهمليات 114ويهٍغ ْاهىن الىٓض والٓغع في ماصثه 

ة في املىاص   مً هظا الٓاهىن وبالغحىم بلى هظه هجض ان البىٕى الحجاعية هي املاؾؿات املالية التي ثٓىم 113 الى110املىضَى

ير وؾاثل الضَو الالػمة  ووغهها ثدد ثطٍغ إلاَغاص مو الؿهغ  بجمو الىصاجو مً اللمهىع،ومىذ الٓغوع باإلغاَة بلى ثَى

 23. نلى بصاعتها

مً زالٛ ما ؾبٔ طٖغه يمىً٘ ان وهٍغ البىٕى الحجاعية بإنها نباعة نً ماؾؿات مالية ثغث٘ؼ في وشاؾها نلى ْبٛى وصاجو 

 َغاص واملاؾؿات بٙل ؤهىانها،جهمل نلى ثىقيُها في نمليات الاْتراع  و الاؾخثماع ٗلما ؤنها جؿاهم في الخياة  الاْحطاصية 

.  وهظا ما يجهلها ممىال عثيؿيا لٓؿام الاْحطاصر، و الهمل نلى ثمىيل مشاعيو الحىمية الاْحطاصية و الاححمانية

: 24لها وقاثِ نضيضة ومحىىنة وزضمات محهضصة ثٓضمها لهمالئها يمً٘ خطغها نلى هدى الحالي: وظابف البىىنــ 

ـــ َحذ الخؿابات التي ثٙىن مغبىؾة لُترة مهيىة ؤو زاغهة إلشهاع؛ 

ـــ ثمىيل املؿحىعصات مً زالٛ َحذ النحماص ؤملؿخىضر للمؿحىعصيً؛  

ـــ الحهامل بالهمالت  حىبية نً ؾغئ شغائها و بيهها باإلغاَة بلى اخحُاقها بالىصاجو بالهملة  حىبية؛ 

ثٓضيم الٓغوع والؿلِ ْطيرة ومحىؾؿة  حل بلى مسحلِ الٓؿانات الاْحطاصية وبشٙل زاص الى الٓؿام الحجاعر 

والٓؿام إلاوشاءات والطىانة ، باإلغاَة بلى َحذ الخؿابات الحجاعية نلى شٙل جؿهيالت اثحماهية ومىه خؿاب اللاعر مضيً 

وزطم ٖمبياالت؛ 

                                                           
 .190 ص2004 ، دار اجلامعة اجلديدة األزرابطة،أساسيات االقتصاد النقدي واملصريفعادل أمحد حرشيشي،  21
. 210، ص2006، األردن، بدون دار النشر،موافق على خليل،النقود والبنوك و املؤسسات املالية ، عبد هللا الطاهر 22
 املصريف اجلزائري يف ظل لنظام يف املؤمتر العاملي الدوايل حول إصالح  مداخلة،دراسة قياسية لتوقع خطر القروض البنكيةشيخي حممد، بن قانة إمساعيل، 23

 . 32، اجلزائر،ص2008مارس 12 ــ 11ة فرتال  ورقلة، ـــالتطورات العاملية الراهنة، جامعة قاصدي مرباح
 84 ، 83ص ، ص 2000األردن، ، دار املسرية،النقود والبنوك، مجال حرسي وآخرون 24



ية الخاعحية  ية الخاعحية مً زالٛ الحهامل مو البىٕى  حىبية زاضة َيما يحهلٔ باللىالت املطَغ ـــ الٓيام بالهمليات املطَغ

ٗاَة ؤهىنها؛  نلى 

ـــ الٓيام ببهؼ الاؾخثماعات املحمثلة في اؾترصاص  عاض ي والاؾخثماع في اطوهات والؿىضات الخٙىمية مو مغاناة الحىأَ بين 

ية؛  الؿيىلة والغبدية والػماهات املطَغ

ـــ املؿاهمة في زؿـ الحىمية الاْحطاصية مً زالٛ بضضاع الٓغوع لًاية اؾحسضمها في املشاعيو ال٘بيرة والتي جؿاهم في 

ثيشيـ املاؾؿات إلاهحاحية وصنم الاْحطاص الىؾني؛  

ــــ الٓيام بالىقاثِ الخضيثة للبىٕى الحجاعية واملحمثلة بةصاعة ؤنماٛ وممحلٙات الهمالء الى حاهل ثٓضيم الخضمات الاؾخثماعية 

. في مجاٛ الاْحطاصر واملالي

 : أهداف البىىن

يٓطض به ثدٓئ  مان َهلى البىٚ الحجاعر ؤن يىاػن بين الغبدية واملساؾغة التي يحهغع لها،ٖما ؤن البىٚ ال :ألامان 

 . يؿحىنل زؿاثغ ثؼيض نً ْيمة عؤؽ مالها،َان ػاصت نً صلٚ ثلتهم حؼء مً ؤمىاٛ املىصنين مما يؿبل بَالؽ البىٚ

يٓطض بها الٓضعة نلى ثدىيل بىىص الاؾخثماع بلى هٓضية الؿاثلة بؿغنة صون الحهغع للخؿاثغ ،والتي جهٍغ نلى ؤنها : الظُىلة

مضي الؿهىلة ثدىيل  ضل بلى هٓض بإْص ى ؾغنة مم٘ىة وبإْل زؿاعة ٖما يؿتهضٍ اؾحهضاص البىٕى لحلبية ؾلبات نمالئها "

مً الىٓضية َىعا والاخحُاف بها بضعحة رٓة نالية مً الهمالء في مٓضعتها نلى الاؾحجابة ملحؿلباتهم الضوعية والؿاعثة مً 

غ الؿيىلة الٙاَية بالبىٚ ثؼنؼند رٓة املىصنين ، مما ْض يضَههم بلى سخل وصاجههم  الؿيىلة ، ألهه بمجغص بشانة نضم ثَى

مما يهغ البىٚ لإلَالؽ ،و الظر يحؿلل مً البىٕى الحجاعية الاخحُاف بالىصاجو ٗلها في شٙل هٓضر ؤو شبه هٓضر لحدٓئ 

.  اؾحهضاصها الضاثم لؿلبات سخل الىٓضية مً زؼاثنها

 

  املىافظة البىىُة:املطلل الثاوي

جهحبر املىاَؿة البى٘ية نامال ؤؾاؾا  في ثدؿين الُ٘اءة إلاهحاحية ملسحلِ اليشؿة الاْحطاصية ،َاملىاَؿة جؿانض بشٙل  

. ٖبير في همى وثٙىيغ الٓؿام الاْحطاصر ومً بيىه الٓؿام البىٙي

مفاهُم عامة خٌى املىافظة البىىُة :أوال 

: هىإ نضة مُاهيم خٛى املىاَؿة ومً ؤهمها:ـــ مفهىم املىافظة

بشٙل الهام املىاَؿة هي الؿباّ  نلى شيئ مهين للىضٛى بلى ؤهضاٍ املغحىة  

ؿل  وجهٍغ نلى ؤنها ؤيػا املػاعبة التي يُحهلها املىحجىن للؿلو املخشابهة بٓطض ثطٍغ مىحجاتهم وثدٓئ ؤٖبر عبذ ممً٘ ٖو

ظلٚ يغاص بها الٓضعة نلى الطمىص ؤمام املىاَؿين بًغع ثدٓئ  هضاٍ املحمثلة في الغبذ والىمى و  ية، ٖو ؤٖبر خطة ؾْى
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و املىاَؿة هي نباعة نً مجمىنة مً الاثجاهات الٓاهىهية والحىكيمية التي جؿمذ بمبضؤ خغية الحجاعة والطىانة وبالحالي زلٔ 

املىاَؿة الخغة، التي ثحم بين مجمىنة مً املاؾؿات التي ثيشـ في الٓؿام هُؿه، ؤر ؤنها ثبيو ؤو ثيحج هُـ املىحجات 

. املحمارلة بينهما

ية والحىمية والاػصهاع في ؤر      مً زالٛ ما ؾبٔ يمً٘ جهغيِ املىاَؿة نلى ؤنها نملية تهضٍ بلى ثدٓئ الُهالية والخٖغ

ْؿام اْحطاصر وهظا انحماصا نلى وحىص الؿهغ واملىحج ٖهاملين ؤؾاؾيين في هظه الهملية 

ية ومو الهىاضغ املديؿة به جعٍسف املىافظة البىىُة:راهُا  هي الىغو الظر يخيذ للبىٚ الحهامل مو مسحلِ  ؾىاّ املطَغ

بطىعة ؤَػل مً املىاَؿة، مهنى طلٚ ،ت البىٚ الظر له ْضعة نلى الحىاَـ له ميزة الحىاَؿية جهبر نً مضي ْضعثه نلى 

. ؤصاء ؤنماله بؿغيٓة يعلؼ مىاَؿة نً الٓيام بها

.    املىاَؿة البى٘ية نباعة نملية ؤو ثطٍغ جؿل٘ه مجمىنة مً املاؾؿات التي ثٓضم املىحجات بى٘ية ،ؤو مىحجات بضيلة لها 

    ومً زالٛ ما ؾبٔ طٖغه يم٘ىىا ؤن وؿحيحج بإن املىاَؿة البى٘ية هي ْضعة البىٚ نلى ثٓضيم مىحجاثه وزضماثه للهمالء 

. بؿغيٓة ؤَػل مً مىاَؿة

:  ــــ أهىاع املىافظة البىىُة

: يىحض هىنين ؤؾاؾيين في املىاَؿة البى٘ية وهما 

لة املىافظة 1 . وثىٓؿم بلى هىنين املىاَؿة الؿهغية واملىاَؿة يير الؿهغية: ـــ خظل طٍس

ة بدؿل نىىانها َهي ثإزظ في الخؿبان الؿهغ ٖإؾاؽ للحىاَـ خيث يؿعى املىاَؿىن مً زالٛ الؿهغ : ــاملىافظة الظعٍس

. للخطٛى نلى ؤٖبر خطة مم٘ىة في الؿّى البىٙي

هظه الخطظ جؿخىض بلى صَو َىاثض ونمىالت نلى الىصاجو املسحلُة، َبريم  مً ؤن نىطغ املىاَؿة الؿهغية يٙىن َهاال 

ومارغا في مسحلِ  وشؿة الاْحطاصية، بال ؤهه يحهغع بلى بهؼ املدضصات في الهمل املطغفي، وطلٚ ألن الٓىاهين ال جؿمذ 

    26:بضَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ومً  ؾباب التي ثمىو مً صَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ٖما يلي

يحهغع البىٚ الحجاعر بلى مطاعيِ محهضصة مً حغاء مشٙلة للخؿاب اللاعر هظا  زير :ا ــــ الخد مً ازثفاع ثيلفة ألامىاٌ

التي ثٙىن ثٙلُة ؤٖبر مً بٓية ثٙاليِ مؿلٚ الحٙاليِ مؿلٚ الىصاجو  زغي،ونىض الىماطج بضَو الُىاثض نلى الىصاجو 

اللاعية َةن ثٙلُة  مىاٛ التي يحهامل بها البىٚ ثٙىن ٖبيرة َظلٚ ثجض البىٕى هُؿها في وعؾة حغاء ثىقيِ ؤمىلها في ْغوع 

اؾخثماعية طات مساؾغ نالية لحدٓئ نىاثض ٖبيرة وهظا ْض يهضص الهمل املطغفي،لهظا َةن نضم صَو َىاثض َىثض نلى الىصاجو 

. اللاعية يٓلل مً ثٙاليِ  مىاٛ التي يسؿغها البىٚ

نضم صَو الُىاثض نلى الىصاجو،يٓلل مً املىاَؿة بين البىٕى والتي ْض جؿعى بلى :ب ــــ الخد مً املىافظة الهادفة للبىىن

انحماص ؾهغ الُاثضة ٖإؾاؽ مىؿٓي للحىاَـ في حظب الىصاجو،ونىضما ثخىاَـ هظه البىٕى لؼياصة ؾهغ الُاثضة مً 
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حهة،والبدث نً الٓغوع اؾخثماعية ثضع نىاثض نالية لحًؿية هظه الىُٓات مً حهة ؤزغر،وهظا ما يهضص مؿحٓبل هظه 

. البىٕى وثطبذ املىاَؿة هاصَة وماصية ملؿحٓبل البىٕى

بن نضم صَو الُىاثض نلى الىصاجو اللاعية ؾيٓلل مً صَو الُىاثض نلى الٓغوع املمىىخة :ج ــــ الخد مً ازثفاع على اللسوع

نىض صَو الُىاثض نلى الٓغوع املمىىخة لهمالئها لحدٓئ  وهظا هؿغؤ الاهسُاع ثٙلُة  مىاٛ ملحاخة للبىٕى في خين ؤهه

. نىاثض مغغية،لً٘ هضه الٓغوع املمىىخة ثٙىن مساؾغها نالية ٖما ؤنها ؾحارغ نلى املهامالت الحىمية الاْحطاصية

ة2.1  وهي ال ثغث٘ؼ نلى الؿهغ بل ثٙىن وؾاثل ؤزغر،مً حالٛ ؾير البىٕى بلى ثٓضيم الخضمات :ـــ املىافظة الغير الظعٍس

املسحلُة بإؾهاع ثىاَؿية، جهير املىاَؿة يير الؿهغية ؤؤخؿً ؾغيٓة جؿحهملها البىٕى بجلل ؤٖبر نضص ممً٘ مً نمالءه 

: ومً ؤشٙاٛ املىاَؿة يير الؿهغية هجض ما يلي

وثٙىن مً زالٛ ثدطيل الطٕٙى وبثمام نملية الخؿىية للخؿابات صون الخاحة لحضاٛو :أ ــــ ثدطُل مظحدلات العمُل

مبياالترالىٓىص،ن ٖما يمً٘ ؤن ثحم نملية الحدطيل مً   .الٛ الخىالت الضازلية  ٖو

ثٓىم البىٕى بخؿضيض ما بظمة الهميل نىض مؿالبة الضاثىين بها مثل ؾضاص الُىاثير :ب ــــ طداد املدفىعات هُابة عً العمُل

    .الخاضة باملاء وال٘هغباء و الهاثِ و الػغاثل 

ٗان هظا :ج ــــ اطحدداذ أهىاع جدًدة مً الىداةع  ٗلما ؾعى البىٚ بلى زلٔ الىصاجو اللضيضة، ػاص طلٚ مً خضة املىاَؿة و

ضعثه نلى إلابضام وهظا ما ياصر بلى اؾحٓؿاب مىصنين حضص . ماشغا نلى خيىيحه ْو

جؿعى البىٕى مازغا بلى الاؾحُاصة مً الح٘ىىلىحية وطلٚ باؾحسضام  ؾاليل الهلمية والىؾاثل :د ــــ طسعة أداء الخدمة 

.  والحٓىيات املحؿىعة و التي ثاصر بلى الؿغنة والاْحطاص واللهض و الحٙلُة

ويٓطض بها البيو والشغاء لألؾهم و الؿىضات التي يمحل٘ها املىصم و ثدطيل  عباح :ٌ ــــ إدازة مدفظة الاطخثمازات للمىدعين

 27,املغثبة ننها

:  ثىحض رالرة ؤشٙاٛ للمىاَؿة خؿل الؿّى وهي: ــــــ خظل خاالت الظىق 2

  28 وثحدٓٔ هظه املىاَؿة نىضما جؿىص الؿّى مجمىنة مً الخطاثظ هظٖغ منها ما يلي:خالة املىافظة الحامة ــ1.2

في هظه الخالة ال يمً٘ نغع بال ٖمية  غئيلة مً ال٘ميات املىحجة في الؿّى :أ ــ وجىد عدًد هبير مً املحعاملين في الظىق 

. وال يمً٘ الحإرير نلى ؾهغ املىحىج،خيث يؿىص الؿّى في هظه الخالة ؾهغ واخض يٓبله ٗل مىحج لؿلو ؤو الخضمات

غ املىحج املهغوع في الؿّى نىض مهكم البانة :ب ــ الحمارل والحجاوع الحام والخدمات املعسوغة في الظىق   مهنى طلٚ ثَى

ض يٙىن بضيل له ض يٙىن هظا املىحج ممارل ؤو مؿابٔ للمىحج ْيض املىاَؿة ْو . و املىحجين لهظا املىحج ْو

غ لضيه ٗل املهلىمات نً املىحجات وؤؾهاعها:ج ـــ العلم الحام بظسوف الظىق  . بديث ؤن ٗل املىحج ؤو مؿتهلٚ يجل ؤن ثحَى

                                                           
   126  ـ ـــ12، ص سابقمرجع  سامر جلدة،  27
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،1990 املنافسة البنكية يف طل اإلصالحات االقتصادية بعد سهام بوخاللة،  28

 37، ص2006



ويٓطض بها ثلٚ الخالة التي يؿيؿغ َيها نضص ْليل مً البىٕى الطخمة بلى خطظ ٖبيرة مً : ــ خالة املىافظة الللة2.2

الؿّى البىٙي ويٓىم هظا الىىم مً املىاَؿة ؤؾاؾا نلى املضي بهُغاص نضص مً املاؾؿات نلى بهحاج ؤو ضىانة ما يدظ 

 ّ . الىكغ نً املاؾؿات املىحىصة الؿى

ويهحبر .هى الخالة التي ثٙىن َيها املىاَؿة املىهضمة، ولهظا يمً٘ انحباعه شٙل مً ؤشٙاٛ املىاَؿة املىهضمة:الخحياز ـــــ ا3.2

الاخحٙاع هى الخالة التي ثٙىن املىاَؿة الحامة، وهى يحميز بةهحاج مىج واخض لإلهحاج ؾلهة ؤو زضمة مهيىة بديث ال ثٙىن 

  29.هىإ بضاثل ْغيىة الؿلهة ؤو الخضمة في خين يٓبل نضص ٖبير مً املؿتهل٘ين الْحىاء هظه الؿلهة 

 

وطابل وأدوات املىافظة مابين البىىن :املطلل الثالح

ؿل ؤٖبر نضص ممً٘ مً الهمالء ؾىاء      بن الهضٍ  ؾاس ي الظر ثخىاَـ مً ؤحله البىٕى الحجاعية َيما بينها،هى حظب ٖو

 (املؿخثمغيً)ؤو مً ؾالبي الٓغوع  (املضزغيً ؤو املىصنين )ٗان هاالء الهمالء مً ؤصخاب الىصاجو 

ومً ؤحل الىضٛى بلى هظا الهضٍ، جؿحهمل البىٕى مجمىنة مً الىؾاثل التي يحم مً زاللها الحىاَـ، يمً٘ خطغها َيما 

: يلي 

يهحبر عؤؽ ماٛ البىٚ ماشغا ملضي املحاهة املالية للبىٚ، وصعم واقي للمىصنين مً مساؾغ ؾىء إلاصاعة :أ ــــ زأض املاٌ

لما ػاص بْبالهم نلى الحهامل مههم  ٗان عؤؽ املاٛ البىٚ ٖبير ٗلما ػاصت رٓة اللمهىع والهمالء لهظا البىٚ،ٗو والحىقيِ،َٙلما 

. ،لظلٚ ثخىاَـ البىٕى نلى ػياصة اليؿل عئوؽ ؤمىلها مً ؤحل ٖؿل رٓة نمالء

 في املجاٛ البىٙي ثكهغ املىاَؿة نً ؾغئ الؿهغ في ما يلي: ب ـــ الظعس

و هظه  ؾهاع مً ؤحل بيغاء حمهىع املضزغيً بةيضام ؤمىالهم :ــ أطعاز الفابدة على الىداةع بديث ثخىاَـ البىٕى نلى َع

.  لضيها

وي٘ؼن الحىاَـ هىا بحسُيؼ هظه  ؾهاع بلى ؤصوى وؿبة مم٘ىة مً ؤحل جصليو املؿخثمغيً :ــ أطعاز الفابدة على اللسوع

.  نلى الاْتراع

. ــ ثسُيؼ الهمىالت املُغوغة نلى الخضمات البى٘ية الثاهىية

بال ؤن ما يالخل نلى املىاَؿة نً ؾغئ الؿهغ ٗىنها مدضوصة هىنا ما، وهظا عاحو ملجمىنة الٓىانض واللىاثذ التي ثػهها 

الهضيض مً صٛو الهالم مً ؤحل ثدضيض الخضوص الضهيا والٓطىي ألؾهاع الُاثضة،بهضٍ خماية املىصنين والبىٕى هُؿها مً 

. (ػياصة ؤو هٓطان )املىاَؿة الهضامة، وهظا ما يٓيض خغية البىٕى في الحىاَـ باألؾهاع 

ؤضبدد الح٘ىىلىحيا بخضي ؤهم  صوات التي يمً٘ الحىاَـ نليها واؾحهمالها في ثىؾيو خطة :ج ـــ اطحعماٌ الحىىىلىجُا

َٙلما هجح البىٚ في بصزاٛ وؾاثل خضيثة وث٘ىىلىحيا نالية املؿحىي نلى زضماثه، ٗلما . 30الؿّى باليؿبة للميشإة البى٘ية
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ؤصي طلٚ لؼياصة  في الؿغنة  صاء، و الؿهىلة في املهلىمات وبالحالي حظب املؼيض مً الهمالء،ٖما ؤن الح٘ىىلىحيا ثمً٘ البىٕى 

. ؤيػا مً ثٓضيم و ابحٙاع زضمات بى٘ية حضيضة، وهظا ما يهض نىطغا ؤخغ مً الهىاضغ التي ثخىاَـ نليها البىٕى

م الخدمات يهحبر جؿىئ الخضمة البى٘ية وبيطالها للهمالء بإؾهل الؿبل وؤخؿنها،ؤصاة ؤزغي ثخىاَـ خىلها :د ـــ جظٍى

ويشمل .البىٕى الحجاعية، بديث يؿاهم الخؿىئ الُهاٛ للخضمات البى٘ية بشٙل ٖبير للظب اهخباه الهمالء وبراعة ميىلهم

الخؿىئ البىٙي الترويج للخضمة و ثىػيهها ؤو ثطغيُها، َالترويج ي٘مل في الحهغيِ بالخضمة املٓضمة ومؼاياها و ْضعاتها نلى 

اللغاثض، )وإلانالم  (مثل امللطٓات اشهاعية )بشبام خاحات الهمالء وعيباتهم،ويحم طلٚ باؾحهماٛ مسحلِ وؾاثل إلانالن 

 (الىمػات الاشهاعية في إلاطانة والحلُؼة وؤصوات الحىاضل الاححماعي

غبها مً  يما يسظ ثىػيو الخضمات البى٘ية،َهى يهحمض نلى الاهخشاع اللًغافي لُغوم البىٚ  ومضي مالثمة مىاْهها ْو َو

الهميل، بديث ثحجلى املىاَؿة في هظا املجاٛ في الحىاَـ نلى َحذ ؤٖبر نضص ممً٘ مً الُغوم، واهخشاعها بشٙل واؾو ، 

ظا ثٓضيم الخضمات   باإلغاَة الحىاَـ نلى ازحياع ؤخؿً املىاْو لهظه الُغوم وؤوؿبها للهميل،ٖو

صوعا ٖبيرا في حظب الهمالء، وخملهم نلى إلاْباٛ للحهامل مو  (البؿيٙىلىحية)ثلهل الىاخية الىُؿية :ٌ ــــ خظً املعاملة

ِ طلٚ نلى مضي ْضعة الهاملين في البىٚ نلى خؿً مهاملة هاالء الهمالء،وخؿً اؾحٓبالهم وجشاوع مههم  بىٚ مهين، ويحْى

. بديث يمىذ طلٚ الهمالء إلاخؿاؽ بالغاخة والثٓة

ير ؤخؿً الىؾاثل املاصية والبشغية مً ؤحل زلٔ حى مغيذ للهمالء ؤرىاء ثىاحضهم في البىٚ،  لظلٚ ثخىاَـ البىٕى نلى ثَى

 31.ومً طلٚ ثجهيز ْانات الاؾحٓباٛ بىؾاثل خضيثة ومغيدة، اخترام املحهاملين
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ة:املبدح الثاوي ص اللدزة الحىافظُة للبىىن الحجاٍز  آلُة جعٍص

    ثبدث حميو البىٕى الحجاعية للىضٛى  بلى الؼباثً الضاثمين وحلل ػباثً حضص وطلٚ نً ؾغئ  جهؼيؼ ْضعتها الحىاَؿية مً 

. حالٛ حىصة زضماتها ومهامالتها واليات جؿمذ لها مً اؾحٓؿاب اللمهىع 

 ٌ مفهىم اللدزة الحىافظُة : املطلل ألاو

الٓضعة الحىاَؿية هي نملية صيىام٘ية ثحًير باؾحمغاع بحًير مٙىهتها الظاثية والتي جشمل :مفهىم اللدزة الحىافظُة :أوال 

املىاعص الحٓىية والبشغية والىكم والىحاثج،ويمً٘ انحباع البىٚ ْاصع نلى املىاَؿة بطا اؾحؿام املداَكة نلى خطحه في الؿّى 

  32.ؤو ػياصتها نبر الؼمً

ية بإْل ثٙلُة مٓاعهة باملىاَؿين، " جُفسي طأهع"أما  َيهحبر ؤن الحىاَؿية  ثمثل ْضعات البىٚ نلى بهحاج زضمات مطَغ

     33.لخضمات ػياصة في عبدية البىٚاوجؿىيٓها نلى ؤن ياصر بهحاج وجؿىئ هظه 

يد الخؿليم ؤو زضمات ما  ــــ للٓضعة الحىاَؿية شٓين ؤؾاؾيين  ٛو هى ْضعة الحميز نً املىاَؿين في اللىصة ؤو الؿهغ ؤو ثْى

. ْبل وبهض البيو، وفي ابحٙاع و الٓضعة نلى الحًير الؿغيو الُانل

ِ بلى خض بهيض نلى الىجاح في الشٔ  ؤما الثاوي َهى الٓضعة نلى مًاػلة وحظب الهمالء وال شٚ ؤن هجاح في الشٔ الثاوي محْى

 ٛ          34. و

س اللدزة الحىافظُة في البىىن:راهُا  أهمُة ثطٍى

   يمثل امحالٕ وثؿىيغ الٓضعة الحىاَؿية هضَا اؾتراثجيا جؿعى البىٕى لحدٓيٓه في قل الخضمات الحىاَؿية حغاء ثدغيغ 

د واملٙان  ية،بطا يىكغ للٓضعة الحىاَؿية نلى ؤنها ْضعة البىٚ نلى ثدٓئ خاحات الهميل املطغفي في الْى الخضمات املطَغ

 35املىاؾل وبالؿهغ املىاؾل، ؤو الٓيمة التي يحمنى الخطٛى نليها مً الخضمة،مثل اللىصة الهالية،

: وبالحالي َهى اؾخثماع ملجمىنة  ضٛى املالية والبشغية والح٘ىىلىحية بهضٍ

ية مسحلُة ثلي اخحياحاتهم،  بهحاج ْيمة الهمالء في شٙل مىحجات وزضمات مطَغ

ـــ الحميز نً املىاَؿين َيما يسظ اللىصة والؿهغ، 

َٓض ؤٖض بىثغ نلى ؤن امليزة الحىاَؿية  ثيشإ مً الٓيمة التي باؾحؿانة البىٚ ؤن يدلُها لهمالثه، بطا يمً٘ ؤن ثإزظ شٙل 

الؿهغ لحسُيؼ، ؤو ثٓضيم مىاَو محميزة مً زالٛ الخضمة املٓضمة مٓاعهة باملىاَؿين، لظا يمً٘ ؤن الحميز بين هىنين مً 

 36امليزة الحىاَؿية 
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التي ثحدٓٔ ٖىخيجة البىٚ نلى لٓضعة بهحاج وجؿىئ مىحجاثه وزضماثه بإْل ثٙلُة مم٘ىة، :ميزة الحيلفة ألاكل

ية محميزة ونالية اللىصة ولها ْيمة :ميزة الجىدة العالُة  خيث يحُّى البىٚ نلى املىاَؿين بحٓضيم مىحجات وزضمات مطَغ

. ٖبيرة في هكغ الهمالء

 

س امليزة الحىافظُة في البىً  :  املطلل الثاوي مدخل ثطٍى

هالية ؤصائها، خيث بغػت مضزل ماػالد  و ُٖاءة َو جؿعى البىٕى نلى ازحالٍ ؤهىانها بلى امحالٕ امليزة الحىاَؿية وطلٚ يَغ

. جؿاهم في ثىميتها واملداَكة نليها مً زالٛ ثبنى ؤؾاليل الابحٙاع و الحؿىيغ

ية في قل املحاح الاْحطاصر اللضيض نليها ؤن جهمل : مدخل ثلبُة العمالء:ؤوال لٙي ثىجح البىٕى في ازتراّ  ؾىاّ املطَغ

: باؾحمغاع وباؾحهماٛ ٗل الىؾاثل الح٘ىىلىحية نلى ثلبية خاحات الهمالء التي ثحؿىع بشٙل صاثم ومً هظه الاخحياحات مايلي

بن ْضعة البىٕى نلى امحالٕ ميزة ثىاَؿية مٓاعهة باملىاَؿين مغهىن بحدٓئ إلاشبام الهالي لخاحات : ثدلُم زغا العمالء ــــ1

  .لخضمات االهمالء املحىىنة واملحًيرة باؾحمغاع مً زالٛ

ية طات حىصة الهالية في وطلٚ مً زالٛ ثٓضيم الخضمات: ـــ طسعة الاطحجابة في ثلبُة الخاجات 2 د املىاؾل  املطَغ الْى

: املىاؾل واملٙان

ية طات حىصة نالية محميزة نً ما ثٓضمه البىٕى املىاَؿة؛  ــ ثٓضيم زضمات مطَغ

ية بإؾهاع مهٓىلة ثىاؾل بمٙاهيات الهمالء؛  ــ ثٓضيم الخضمات املطَغ

ية بإؾاليل جؿحجيل : ـــ غسوزة ثلدًم الخدمات بأطالُل محطىزة3  بمهنى ْيام مىقُي البىٚ بحٓضيم الخضمات املطَغ

لغيبات وخاحات الهمالء،ٖسضمة الشبإ  وثىماثيٙي للبىٚ ؤو زضمات الللىؽ وعَاهية نىض الضزٛى بلى البىٚ وييرها مً 

. زضمات

 

س امليزة الحىافظُة:املطلل الثاوي  مدخل ثطٍى

  37:ويٙىن هظا مً زالٛ نضة نىامل ثٙىن خاَؼا لحؿىيغ الٓضعات الحىاَؿية للبىٚ ومً هظه الهىامل ثجض

د املىاؾل الظر يٙىن املؿتهل٘ين في خاحة بليها ٖما :  ـــ املسوهة1 وهي ْضعة املاؾؿة نلى ثىىيو مؿحيحجاتها وجؿىيٓها في الْى

. ؤن مغوهة الحهامل مو املحًيرات الخؿىيٓية جؿانض نلى ثدؿين ؾمهتها وضىعتها لضي املؿتهلٚ وجهؼػ والثه ملىحجاتها

ياصر الاؾخثماع والاؾحًالٛ  مثل لألضٛى املاصية واملالية والح٘ىىلىحية والبشغية للبىٕى بلى ػياصة إلاهحاحية :  ـــ إلاهحاجُة2

. وثدٓئ ؤَطل  املسغحات وؤحىصها بإْل ثٙلُة مم٘ىة،مما يارغ ايجابيا نلى ميزة البىٚ الحىاَؿية
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يهحبر الؼمً نامال مهما في ثىمية الٓضعات الحىاَؿية للبىٕى َهى ياصر بلى ثٓليظ خيز املىاَؿة لطالح الهميل :  ــــ الصم3ً

د مً زالٛ  :والبىٚ في هُـ الْى

ثسُيؼ ػمً ثٓضيم املىحجات اللضيضة في  ؾىاّ ويحدٓٔ طلٚ مً خالٛ ازحطاع ػمً صوعة خياة املىحج     

ــ ثسُيؼ ػمً ثدىيل وجًير الهمليات، ؤر غغوعة بخضاذ املغوهة في نملية بهحاج الخضمات؛ 

ــ ثسُيؼ ػمً الضوعة للهميل، وهي الُترة املمحضة بين ثٓضيم الؿلل وجؿليم الخضمة؛ 

ِ الحىاَس ي يلؼم البىٕى ثبني البىٕى ثبني ثكام حىصة الشاملة الظر :  ـــ الجىدة العالُة4 بهضٍ البٓاء في  ؾىاّ وثىمية املْى

. يػمً اؾحمغاعية اللىصة الهالية في الؿلو والخضمات و الىقاثِ و الهمليات عيم ثؼايض الػًىؽ الحىاَؿية وشضتها

 

مىاهبة املعاًير املطسفُة الدولُة : املطلل الثالح

ثدعُم اللىاعد السأطمالُة  :أوال

ير  مان للمىصنين ٖما ؤنها ْضعة ٖبيرة  ثحطضع ْػية ثضنيم عئوؽ  مىاٛ خيز ٖبير في الخٙىمة البىٕى وجهمل نلى ثَى

للبىٚ نلى ثىىيو زضماثه واؾحسضاماثه،ومً ثم َٓض اهحمد للىة باٛػ بةضضاع مشغونها الظر يسظ ُٖاية عؤؽ املاٛ لىغو 

د الغاهً، وبالغيم مً ؤن املٓترخات اللضيضة  ْىانض حضيضة جه٘ـ املساؾغ الهٓيٓية التي يىحهها الهميل املطغفي في الْى

و الخض  صوى ملهضٛ الُ٘اية لغؤؽ املاٛ نً املؿحىي املهمٛى به خاليا   بال ؤن بصعاج ؤهىام حضيضة مً املساؾغ %8التي لم ثَغ

اؾخيُاء في قل  يمً٘ ؤن ياصر بلى ػياصة ٖبيرة في حلم املؿلٔ ملحؿلبات عؤؽ املاٛ  مغ الظر يطهل نلى البىٕى اللؼاثغية

. غهِ ْانضة عؤؽ املاٛ بها وضًغ حلمها

ثىغو ؤن غهِ ْانضة عؤؽ املاٛ للبىٕى اللؼاثغية الهمىمية،بديث ؤن ؤٖبر بىٚ مً خيث عؤؽ املاٛ هى بحٚ الُالخة 

مليىن صوالع،في خين هجض ؤن البىٕى في الهالم عؤؾمالها يهض بماليير الضوالعات،وهظا ما 440والحىمية الغيُية ليحجاوػ عؤؾماله 

ٓا ملهايير صولية،باإلغاَة بلى جهؼيؼ مباصت الخٙىمة  و عؤؽ املاٛ باليؿبة لهظه البىٕى َو يؿحىحل نلى الؿلؿات اللؼاثغية َع

. َيما بين البىٕى الهمىمية لحٓىية ْانضة عؤؽ املاٛ والتي ثىجم مً الخٙىمة لؼياصة الٓضعة الحىاَؿية للبىٕى اللؼاثغية

ٗاَة البىٕى بالحٓييض بمهضٛ ُٖاية عؤؽ املاٛ  ،ٖما ثم 1999 باملئة بنهاية الهام 8وفي غىء ما ثٓضم َةن البىٚ اللؼاثغ ؤلؼم 

و الخض  صوى لغؤؽ املاٛ البىٕى بلى  ٗان 1 ملياع صيىاع 2,5َع مليىن صيىاع  500بهض ما 

س الظُاطات الابحماهُة بالبىىن : راهُا ثطٍى

ض  ية التي اخحلد َيها ْىانض مىذ الٓغوع مٙاهة هامة، ْو ابة نلى املساؾغ املطَغ خضصت للىة باٛػ وحهة هؿغها بالْغ

ُاية  ،ٖو ُاية ؾياؾات الحٓييم حىصة  ضٛى اشحملد ثلٚ الٓىانض نلى غغوعة ؾُاية الٓىانض إلاعشاصية ملىذ الاثحمان،ٖو

يز و التي ثٓضع ناصة بيؿبة عؤؽ ماٛ ثطل بلى   .%25مسططات الضيىن املهلىمة، ووغو غىابـ للخض مً مساؾغ التٖر

   يجل ؤن ثدضص ؾياؾة الاثحماهية لٙل بىٚ ازحطاضات اللهات املؿاولية مً مىذ الاثحمان بالبىٚ مو ػياصة َانلية  صوع 

ابة نلى نمليات الاثحمان . بصاعة الحُحيش بالبىٚ في الْغ

 



 

   الاهحمام بئدازة املخاطس: رالثا

ية مً اهُحاح يير مؿبّى نلى  ؾىاّ الهاملية والحؿىع الؿغيو لحٓضم الح٘ىىلىجي،َطال     في ؾل ما شهضثه الطىانة املطَغ

ية ثغث٘ؼ في مػمىنها نلى ًَ بصاعة املساؾغ، والشٚ ؤن خؿً  نً ثىامي اؾحسضام الابحٙاعات املالية ؤضبدد الطىانة املطَغ

:  38ؤصاعة املساؾغ يحؿلل رالذ مغاخل مغثبؿة وهي

ــ جهغيِ املساؾغ التي يحهغع لها الهمل املطغفي؛   

ــ الٓضعة نلى ْياؽ ثلٚ املساؾغ بطُة مؿحمغة مً زالٛ هكم املهلىمات مىاؾبة؛ 

د املىاؾل لحهكيم الهاثض،  ْضعة إلاصاعة نلى مغاْبة ثلٚ املساؾغ ْياؾا بمهايير مىاؾبة واثساط الٓغاعات الصخيدة في الْى

ية،وؤؾهاع  ومً املهلىم ؤن الهمل املطغفي يحهغع ملساؾغ نضيضة وثحمثل في املساؾغ الاثحمان والهمليات املطَغ

. الهاثض،الؿيىلة،الاؾخثماع،والالتزام بالٓىاهين املهمٛى بها َػال نً املساؾغ إلال٘تروهية

وهكغ لحىىم ثلٚ املساؾغ وؤهمية ْياؾها واعصاتها بإؾلىب نلمي، َهلى البىٕى اللؼاثغية باثساط إلاحغاءات لحدٓئ صلٚ مً 

: زالٛ ما يلي

ٗاَة ؤهىانها وبوشاء بصاعات زاضة لىغو ومحابهة  ـــــ الهميل نلى خؿً بصاعة املساؾغ مً زالٛ ثدٓئ الٓضعة نلى ْياؽ 

ثىُيظ الؿياؾة املحبهة باليؿبة للمساؾغ، وؤزغي ملحابهة الحىُيظ؛ 

و املساؾغ ْبل خضوتها بظال  ابة الضازلية وثُهيل صوعها بديث جؿحؿيو ثَغ ــ الؿياؾات الاثحماهية املىأَ نليها وثٓىية صوع الْغ

مً الحهامل مهها بإؾلىب عص الُهل؛ 

ية بطُة مؿحمغة في هظا املجاٛ،   ــ ثضعيل الٙىاصع املطَغ

ير  هكمة املهلىماثية إلاصاعة املساؾغ ؤو ما يهٍغ بح٘ىىلىحية بصاعة , ــ ثَى

 آلُة لإلهراز املبىس بالبىىن: زابعا

    مو جهاقم الاهحمام بمىغىم ؾالمة الىكام املالي ومو الحىحهات الٓىية لحضنيمها مً ْبل املاؾؿات الضولية وفي مٓضمتها 

ية َةن هىإ خاحة ماؾة لإلوشاء وخضات لحيبا املب٘غ باألػمات  ابة املطَغ ضىضّو الىٓض والبىٚ  الضوليين  وللىة باٛػ للْغ

ية بالبىٕى اللؼاثغية  وطلٚ للهمل نلى ػياصة ْضعة البىٕى نلى الاؾحسضام الِ٘ء ملىعصها ومىاحهة املساؾغ بلي ْض  املطَغ

يىاحهها نىض الٓيام بإنمالها، َػال نً مهاوهة ضاوعي الٓغاع في الحهغيِ نلى ؤر ازحالٛ زاضة في املضي الٓطير واْتراح 

ِ ؤوال بإٛو ْبل ثُاْم املش٘الت   ؤهم  ؾاليل و إلاحغاءات التي جهالج املْى

:      وفي هظا الؿياّ يمىٚ ؾغح نضص مً الىٓاؽ التي يجل ؤزظها بهين الانحباع نىض بوشاء وخضات إلاهظاع املب٘غ هظٖغ منها

د املالثم وثجلياها الثساط الٓغاعات ؾلمية  ٗاَية وفي الْى غ هكام حيض للمهلىمات للميو مهلىمات الضْيٓة و ــ غغوعة ثَى

ووغو ثطىع الشامل ألوغام صازل اللهاػ املطغفي؛ 
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ــةيجاص مجمىنة ؾياؾة الٓياؾية مً املاشغات واملهياعية التي يمً٘ مً خاللها الحيبا باملساؾغ وطلٚ مً غىء الكغوٍ ٗل 

بىٚ ؛ 

ية الؿابٓة التي خضرد في الضٛو الىامية و الىاشئة واؾحسالص الضعوؽ منها؛  ــ صعاؾة  ػمات املطَغ

ثددًح هظم إلادازة والظُاطات املطسفُة  : خامظا

ية يمثل ؤهمية محىامية في آلاوهة  زيرة بلى ما حاءت به للىة باٛػ بلى وغو  ؤضبذ ثدضيث هكم إلاصاعة والٓياصات املطَغ

نىاضغ مثل الخبرة و الىىنية إلاصاعة املؿبٓة و الؿبيهة الٓياصية لألشخاص و الٓضعة نلى اثساط الٓغاع املساؾغة ضمً 

الهىامل التي ثىغو في الانحباع نىض ثجضيض مؿحىيات عؤؽ املاٛ املىاؾل لٙل بىٚ ٖما ؤن الٓياصة الىاجخة ثح٘يِ مو 

.  املؿحجضات

. ولحدٓئ املىاَؿة في البىٕى يجل بصزاٛ مُاهيم ٖةصاعة اللىصة الشاملة والاهحمام بالحسؿيـ الاؾتراثجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثدلُل املىافظة في الظىق البىيي : املبدح الثالح

وطلٚ هجض ان مً واحل بصاعة البىٕى ان جهحبر هظا البهض في ثدليله للبيئة .يحطِ الؿّى البىٙي بضعحة ٖبيرة مً املىاَؿة     

الاهحمام الٙافي وما ؾانض في ػياصة خضه هظه املىاَؿة نىامل ال٘بيرة ؤهمها صٛو املطاٍع  حىبية اجؿام .التي جهمل َيها

ة الحٓليضية.البىٕى املجلية  ية بلى  ؾىاّ املطَغ وثحمثل ؤهمية .باإلغاَة بلى وضٛى نضص ٖبير مً املاؾؿات الًير مطَغ

. املىاَؿة ؤزغي  نمالء البىٕى ثدليل مىاَؿة في ٗىن ٖثير مً املطاٍع جهحمض نلى اؾحٓؿاب

 ٌ الاثجاهات السبِظة لحدلُل املىافظين :املطلل ألاو

ومجاالت املىاَؿة ,ان الحدليل الُهاٛ للمىاَؿين يجل ان يىؿىر نلى نملية َهم محهمٓة الىغو الحىاَس ي لٙل بىٚ

: 39واثجاهاتها وهٓاؽ الٓىة وغهِ لٙل بىٚ ولهظا َان ثدليل املىاَؿين يجل ان يهحمض نلى الاثجاهات الغثيؿية الحالية

ٗان طلٚ ممً٘ وفي هظا الطضص َان بصاعة البىٚ  ــــ ثسؿيـ إلاؾتراثجية املىاؾبة لحدضيض هٓاؽ الٓىة لٙل بىٚ مىاؾل ٗلما 

ٗان ثسحاع ثلٚ الخضمات التي ثٙىن َغص هجاح  ية التي ثيحج في َٓضيمها بمؼايا  ملخىقة   ض  ثلٚ الخضمات مطَغ يجل ان ثٖا

. البىٚ َيها نالية 

. ـــــ الحهٍغ نلى  ؾباب والضواَو التي ثجهل الهمالء يدحاعون الحهامل مو البىٚ صون ؾىاه مً البىٚ

ية املٓضمة مً ْبل البىٚ  ــــ مؿانضة الهمالء  وثم٘نهم مً ثؿىيغ مهايير خٓيٓة يٓضعون مً زاللها ثٓيم زضمات املطَغ

.  ايجابيا باملٓاعهة مو ثلٚ  الخضمات التي َٓضمها املطاٍع املىاَؿة  زغي 

ية يٓضمها باملٓاعهة مو ثلٚ املىحىصة في  ِ البىٚ باليؿبة لٙل زضمة مطَغ ـــــــالحهٍغ بشٙل صْئ نلى هٓاؽ الٓىة في مْى

. زضمات مطاٍع مىاَؿة

ية الهمالء نلى حهل املطٍغ واحض مً بين ثلٚ املطاٍع التي يغيل الهمالء ؤَغاص  ؤو  ــــ يجل ان الهضٍ الغثيس ي إلصاعة املطَغ

. املاؾؿات في الحهامل َيها

ـــــ الهمل نلى ان يٙىن ؤية  زؿاعة ألر بىٚ مً البىٕى املىاَؿة هي م٘ؿل املطٍغ وبالحالي ثدىيل ؾلبيات  بلى الايجابيات في 

ِ الحىاَس ي للبىٚ .   مْى

ية التي يٙىن للبىٚ َيها ميزة الحىاَؿية مو ثلٚ املٓضمة مً ْيل املطاٍع املىاَؿة  زغي مو  ـــــ ثٓضيم الخضمات مطَغ

املبيهات ثلٚ زضمات البى٘ية مهحبرة ،الن هظه ألزيرة ؾحٙىن هٓؿة غهِ التي ؾيسترنها املىاَؿىن لحىحبه   

ة هياٗل الحٙاليِ مً البىٚ مٓاعهحا بالبىٕى  زغي  , غغباتهم بليها و يٓحط ي طلٚ مً بصاعة البىٚ مهَغ

 ـــ صعاؾة اللضوي الاْحطاصية الخاضة لٙل خؿاب مً خؿابات الهمالء والحهٍغ نل الحٙلُة والهاثض املغثبؿة به بمٓاعهتها 

. بحلٚ الخاضة بىُـ الخؿابات لضي البىٕى  زغي 
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خطىات ثدلُل املىافظين  :املطلل الثاوي

ث٘مً الػماهات  ؾاؾية للىضٛى بلى  هضاٍ لحدطيل الىغو الحىاَس ي للبىٕى  زغي في ْضعة بصاعة البىٚ نلى بشبام 

يما يلي نغع لهظه الخؿىات : مجمىنة مً زؿىات التي جؿانض نلى ثدٓئ ثلٚ  هضاٍ َو

س هظام ة في البىىن املىافظة ــــ ثطٍى جهحبر مثل هظا الىكام ؤخض املضزالت الهامة في نملية الحسؿيـ  :املعلىمات الظٍس

ويجل ؤن يٙىن الىكام  اهحٓاثيا في ازحياعه املطاٍع التي جشٙل مطاصع إلاؾتراثجية  للخؿغ وال . الخؿىيٓي الاؾتراثجي للبىٚ

 . 40يهني طلٚ يؼ الىكغ نلى املطاٍع  زغي 

ير ْانضة مً مهلىمات نً ؤهم البىٕى املىاَؿة  ومماعؾتها وث٘حالت   ــــ ؤن مثل هظا الىكام يجل ؤن يٙىن مهمحه الغثيؿية ثَى

ير لىكام آلية املىاَؿة التي  ٗاَة الاثجاهات، ٖظلٚ َان  بصاعة البىٚ ونلى يػاٍ بلى طلٚ يجل ثَى الخالية واملسحطة في 

غونه ووخضات اليشاؽ َيه،ْض  غ الحٙامل و الحيؿئ بين مسحلِ مطاصع املهلىمات الؿغية نً البىٚ َو ثم٘ىه مً ثَى

. نمضت ٖثير مً البىٕى التي ثخبنى ؤهكمة آلية لخُاف نلى املهلىمات وثطييُها وثدليلها

ان ثدليل املىاَؿة في الؿّى البىٙي يجل ان يٙىن ؤصاة مؿانضة نلى الحهٍغ نلى ؤهم البىٕى :ـــ ثددًد املطازف املىافظة 

املىاَؿة التي جشٙل مطاصع الخؿغ الغثيؿية باليؿبة للبىٚ في الخاغغ واملؿحٓبل، وثٓيم  رغ املباشغ لها يمً٘ ؤن يٓىم به 

: مً مماعؾات نلى جؿير ؤنماٛ البىٚ مً حاهل البىٕى  زغي  وهي 

ٗاَة املؿحىيات إلاصاعية ؤن جهٍغ مً زالٛ هظا الىكام نلى الاؾتراثجيات البىٕى املىاَؿة ومغحهتها، ثٓيم ؤرغها نلى البىٚ 

يز في مماعؾات التي ثٓىم بها البىٕى  الغثيؿية، ؤو ثلٚ التي ثحطِ : وهجاح ـــــ املىاَؿة املباشغة مً البىٕى املىحىصة وثٖغ

.   بمهضالت همى الهالية ،وزاضتها في خالة ثبينها الاؾتراثجيات الىاجخة

ٗاهد هظه البىٕى  حىبية او الُغوم اللضيضة التي يحم ثإؾيؿها مً ْبل البىٕى الخالية : ــــ مىاَؿة البىٚ اللضيضة ؾىاء 

ٗاَية واؾهة   والتي تهضٍ لحًؿية حًغاَية 

ـــ مىاَؿة املالية املدحمل لٓض ػاصت خاصة مىاَؿة مً حاهل املاؾؿات يير البى٘ية وجهحبر هظه املاؾؿات مطضع ثدضيض 

.  خٓيٓتي للبىٕى ثجاعية
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ة باملىافظين :املطلل الثالح مطادز املعلىمات الظٍس

حميو املهلىمات الحُطيلة نً البىٕى املىاَؿة جهحبر مهمة ؾهلة بطا ما اؾحؿاند بصاعة البىٚ ان الحهامل مو هضه بؿغيٓة 

مىحكمة وان ثحهٍغ بضْة نلى املطاصع التي يمً٘ بىاؾؿحه الخطٛى  نل املهلىمات،ونليه َان املطاصع الغؤؾية للمهلىمات 

: الخاضة باملىاَؿين هي

ة س الظىٍى َهي مٓل هظه الٓغيغ مهلىمات مالية وبصاعية نضيضة باإلغاَة بلى  ما ثدحىر  نليه هضه الحٓاعيغ مً نغع :الحلاٍز

هات إلاصاعية املؿحٓبلية ،واثجاهات اؾخثماعية والحْى . اهجاػات ٗل املطٍغ

.  واليشغات الضازلية التي يٓىم بها البىٚ َهظه جهحبر مطضعا يىيا  بمهلىمات املحهلٓة باهجاػ البىٚالصخف واملجاالت

ٗاَة  يات الىقيُية اللضيضة باإلغاَة بلى الهضيض مً إلازباع و املٓاالت التي جه٘ـ ثطىعات واثجاهات إلصاعة نلى  التْر

. مؿحىيات

بجل ان ثىحض وخضات بصاعية محسططة ثحىلى البدث نً هظه إلانالهات  وثدليل مدحىاها وما يىؿىر نليها مً :إلاعالهات

ظلٚ جشمل املهلىمات التي يمً٘ حمهها وحلم ما ثسططه البىٕى املىاَؿة مً ميزات ومسططات و الىؾاثل  مػامين،ٖو

 .التي جؿحسضمها في الىٓل إلانالمية

َاليشغات ومجاالت التي ثيشغها الهيئات و اللمهيات املحسططة ٖجمهية البىٕى :الخاضة البىٕى املجالت واملطبىعات 

, اثداصات املطاٍع الىٓابات ثمثل مطضعا هاما يهم بصاعة البىٚ

َٓضم َيها  بداذ و ؤوعاّ الهمل التي ثحػمً ال٘ثير مً ؤزباع نً املىاَؿين و لهظا َان الدوزات والىدوات العلمُة 

ة البىٚ في مثل هظه املداَل يهظ مضزال َهليا للىضٛى بلى ْانضة مً املهلىمات الهامة , مشاٖع

يهحبرون مطضعا عثيؿيا للمهلىمات نً البىٕى مىاَؿة َاثطاٛ الهمالء البىٚ مو ييرهم مً نمالء البىٕى  زغي :العمالء

يم٘نهم مً الحهٍغ نلى ما ثٓضمه مً زضمات وما  ثؿبٓه مً ؤؾاليل نمل ويؿحؿيو نمالء البىٚ هٓل ٗل هظه املهلىمات مً 

. هالٛ ما ثٓضمه مً اْتراخات

ٖثير مً املىعصون يغثبؿىن بهالْات نمل ويؿحؿيو نمالء املطٍغ هٓل مو مطاٍع  زغي،ويهحبر هاالء مطضع :املىزدون 

للمهلىمات نً البىٕى  زغي وما ثىىي َهله  

        

 

 

 

 

 

 

 



: الخالضة

       

 جهحبر البىٕى الحجاعية باالزحالٍ ؤهىانها الهامة  ؾاؾية ألر حهاػ مطغفي وؾغئ هدى الخىع في مجاٛ الىكام          

،َالبىٕى الحجاعية  ية وما ثدمله مً شتي  هكمة و الٓىاهين الؿاعية املُهٛى املطغفي، الظر يشمل مجمل املاؾؿات املطَغ

ٗاهد الانحباعات التي ثدملها في حهبتها يزة حض مهمة لؿير اليشاؽ الاْحطاصر لضولة مهما  . هي الٖغ

مً ؤهم الهىامل التي ْض جؿانض البىٕى نلى الىمى والحؿىع هى وحىص مىاَؿة َيما بينهما، مما يدُؼها نلى ثدؿين حىصة 

و مً  زضماتها وثىؾيو وشاؾاتها، وبالحالي جهؼيؼ ْضعتها الحىاَؿية،ٖما ان اللى الحىاَس ي بين البىٕى الٓاثمة في الٓؿام يَغ

.  َهالية البىٚ، والحطضر للٓىي الخاعحية

        

 

   

            

   

 

    

 

    

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكع املىافظة :الفطل الثالح 

 زـــــــــــــــــــــــــــــــــهُة في الجصااــــــــــــــــــــــــــــــالبن



ثمهُد 

،قهىع 10 ــ90       مً ؤهم ما هحج نً إلاضالخات  التي شهضها الٓؿام البىٙي اللؼاثغر بهض ضضوع ْاهىن الىٓض والٓغع 

الهضيض مً البىٕى الخاضة الىؾىية و حىبية نلى الؿاخة املالية في اللؼاثغ، خيث ثؼايض نضصها بشٙل ملخىف ختى ؤضبذ 

يُّى نضص البىٕى الهمىمية، خيث جؿعى هظه البىٕى الخاضة بلى مىاَؿة البىٕى الهمىمية التي قلد لؼمً ؾىيل جؿحدىط 

ؼ نلى نمليات ثٓليل الحٙاليِ  نلى الؿّى البىٙي في اللؼاثغ،خيث ؤضبدد الاؾتراثجيات الخضيثة في ثدليل ثىاَؿية ثٖغ

.  وجهكيم  عباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٌ الجهاش املطسفي الجصابسي : املبدح ألاو

ٗامل الخّٓى ؾياصتها بما في طلٚ خُها في         بضؤت الؿلؿات اللؼاثغية بهض الاؾحٓالٛ مباشغة ٗل ما في وؾهها الؾترحام 

ؼر اللؼاثغر ؾىة  ، ولهظا 1964 والضيىاع اللؼاثغر ؾىة 1963بضضاع الىٓض وبوشاء نملة وؾىية، َباشغت بةوشاء البىٚ املٖغ

مً املالثم الحؿّغ  بلى ملدة ثاعيسية نً وشإة البىٚ اللؼاثغر مىظ الاؾحٓالٛ ليىمىا هظا، و الحهٍغ نلى ؤهم البىٕى اليشؿة 

.       نلى التراب الىؾني الهمىمية والخاضة

 ٌ مساخل ثطىز اللطاع البىيي الجصابسي  : املطلل ألاو

ٌ 1ــــ1  1988 ختى 1962مً :  ـــ املسخلة ألاو

: ثميزت هظه املغخلة بما يلي

ٗاهد ثابهة للىكام الُغوس ي الاؾحهماعر ؾىة  . 1966ــ ثإميم امليشأت البى٘ية التي 

ؼر في ٗل الٓغاعات املغثبؿة بحمىيل الاؾخثماعات وهظا 1971ــ بضالخات   التي ؤٖضت زػىم الىكام البىٙي ملبضؤ الحسؿيـ املٖغ

ٗي الظر ؾاص اللؼاثغ في ثلٚ الُترة . ثماشيا مو اثجاه الىكام الاشترا

م  والظر ثػمً املباصت  ؾاؾية لإلضالخات الىقيُي للىكام البىٙي مً 09/08/1986في 12\86ــ ضضوع الٓاهىن البىٙي ْع

ابة والحىكيم والخؿيير املالي ؾميد باملسؿـ الىؾني  ؼر والبىٕى الحجاعية، وانحماص وؾيلة للْغ زالٛ ثدضيض مهام البىٚ املٖغ

. للٓغع

  مو املؿحجضات التي 1986 والظر الهضٍ مىه هى ث٘يِ بضالخات ؾىة86/12 املهضٛ واملحمم للٓاهىن 88/06ــ ضضوع الٓاهىن 

، والتي ثمثلد في ضضوع ْاهىن ؤلحىحيهي للماؾؿات الهمىمية  الظر صنا بلى 1988ؾغؤت نلى الاْحطاص اللؼاثغر ؾىة 

  غغوعة محو الاؾحٓاللية البىٕى و املاؾؿات املالية

 إلى ًىما هرا  1990مً طىة :  املسخلة الثاهُة2 ــ 1

ها الٓؿام البىٙي اللؼاثغر زالٛ َترة الثماهيات، بال ؤن  هظا  زير لم يّغ بلى  عيم ٗل إلاضالخات والحهضيالت التي نَغ

. املؿحىي الظر يجهله مؿايغا الحًيرات الاْحطاصية  اللضيضة التي شهضها الاْحطاص اللؼاثغر في مسحلِ املجاالت

وهكغا الؾحمغاع هظه  وغام الطهبة وما ثيحج ننها مً ثضهىع في ؤصاء الاْحطاص ال٘لي،شغند الضولة اللؼاثغية في ثؿبئ 

بغامج ثصخيده شاملة تهضٍ بلى بضالح الىكام البىٙي واملالي مً زالٛ الانحماص نلى ْىي الؿّى واملىاَؿة،وثمثلد ؤهم هظه 

: البرامج في

مــ ٗان بمثابة هٓؿة ثدٛى  ؾاؾية في ثاعيش  الٓؿام البىٙي 14/04/1990 في 10/90 ضضوع ْاهىن الىٓض والٓغع ْع والظر 

اللؼاثغر، خيث حاء هظا الٓاهىن بحًيرات حظعية هضَد لحىكيم اليشاؽ البىٙي وبناصة ثيشيـ الىؾاؾة املالية ، وهضا مً 

ؼر لضوعه الٓياصر في جؿيير الؿياؾة الىٓضية . زالٛ ثدغيغ الؿّى املالي واؾحهاصة البىٚ املٖغ

خيث شملد هظه               (1998-1994) الٓيام بمجمىنة مً إلاضالخات البى٘ية في بؾاع ثؿبئ بغهامج الحصخيذ الهي٘لي ــ

ىانض املىاَؿة نً ؾغئ : إلاضالخات اثساط مجمىنة مً الحضابير التي تهضٍ بلى بعؾاء آليات الؿّى ْو



الحدٛى مً اؾحهماٛ ؤصوات الؿياؾة الىٓضية املباشغة بلى اؾحهماٛ  صوات يير املباشغة ثدغيغ ؤؾهغ الُاثضة الابحهاص نً 

الاثحمان املىحه، ثدغيغ ؾهغ الطٍغ 

 بناصة ثإهيل وهيٙلة املاؾؿات البى٘ية ، بما يؿمذ لها بإن جؿايغ ؾبيهة املغخلة اللضيضة التي ثمحاػ بمديـ اْحطاصر ــ

مُحىح، ومىاَؿة شضيضة،            

 

البىىن العمىمُة والخاضة في الجصابس :املطلل الثاوي

يحٙىن الٓؿام البىٙي اللؼاثغر مً مجمىنة مً ماؾؿات مالية زاضة ونمىمية   

ــ البىىن العمىمُة  

ٗالحالي  يػم الٓؿام البىٙي اللؼاثغر ؾحة بىٕى ثجاعية نمىمية وهي 

   B.N.Aــ البىٚ الىؾني اللؼاثغر 

   B.E.A ــ البىٚ الخاعجي اللؼاثغر 

  B.A.D.Rــ بىٚ الُالخة و الحىمية الغيُية

  B.D.Lــ بىٚ الحىمية املدلية 

   C.P.Aــ الٓغع الشهبي اللؼاثغر  

ير   C.N.E.P BANQUEــ الطىضّو الىؾني لالخحياؽ والحَى

    C.N.M.A ــ الطىضّو الىؾني للحهاغضية الؼعانية 

البىىن الخاضة  

ة، وثحمثل َيما يلي14يػم الٓؿام البىٙي اللؼاثغر  : بىٙا زاضا،منها واخض بغؤؽ ماٛ مشتٕر بىٚ البٖر

ة اللؼاثغر  ــ بىٚ البٖر

ية   A.B.Cــ املجمىنة الهغبية املطَغ

ة اللؼاثغية للبىٕى    C.A.Bــ الشٖغ

ة الهامة اللؼاثغ   Société Généraleــ الشٖغ

 B.G.Mــ البىٚ الهام املحىؾؿي 

    AL. Rayane Bankــ بىٚ الغيان

   Araba Bank pic Alegria ــ البىٚ الهغبي

  BNP Paribas El –Djazairــ 

Trust Bank 

Arco Bank 

Alegria Gulf Bank 



The housing Bank of Trade &Finance 

ٗان ْؿام البىٙي يػم بى٘ين زاضين  آزغيً، ولً٘ رم سخل الترزيظ منها هكغا لحىعؾها في  ،  وبغاَة بلى هظه  البىٕى

ثمىيل نمليات اؾحيراص وضُات وؤهمية   

ــ بىٚ الخليُة 

ــ البىٚ الطىاعي الحجاعر  

 ثلدًم البىىين مدل الدزاطة : املبدح الثاوي

     بىٚ الُالخة و الحىمية الغيُية واخض مد بين البىٕى اللؼاثغية الهمىمية باعػة نلى مؿحىي صازلي وزاعجي عيم بمٓاعهة مو 

ٗان ليبرػ لى ال الؿياؾة املىحهلة مً ْبل مؿير به مً مىقُين وبؾاعات، ثغؾد اللؼاثغ هى بىٚ  بهؼ البىٕى  زغي وما 

زاص ؤحىبي   

 ٌ فُة : املطلل ألاو عمىمُات خٌى بىً الفالخة و الحىمُة الٍس

فُة :أوال  جعٍسف بىً الفالخة والحىمُة الٍس

م لد له 1999 الطاصع في 106-82هى ماؾؿة اْحطاصية مالية وؾىية لها ْاهىنها  ؾاس ي الحجاعر بمٓحط ى املغؾىم ْع  ،ؤٗو

مهمة الحُ٘ل بٓؿام الُالخة ومو مغوع ؾىىات  جهضصت وشاؾاثه بىاءا بحضنيم َغونه نلى مؿحىي التراب الىؾني خيث 

ٗاالت ؾىة  ٗان يطبى بليه بال بلٌ نضص الى ٗالة منها 269 خىالي 1985خٓٓد ما   286 َغنية ؤما خاليا ؤضبدد  31عؾمية و6 و

ٗالة و  نامل منهم بؾاع ومىقِ ، وهكغا ل٘ثاَة وشاؾه ضىِ مً ْبل ْامىؽ مجلة 7000 املضعية اللهىية جشًل 31و

Bankers almanach ؼ  ٛو في اللؼاثغ و2001 لؿبهة بىٚ 4100 نامليا مً ؤضل 668 في املٖغ

يراؽ مؿحًاهم هيئة ثابهة للمضعية ا اللهىية وهي زلية ْانضية للبىٚ، خيث بىاؾؿتها يحم  بىٚ الُالخة والحىمية الغيُية بْى

ٗالة جهحبر مً  يرات ،بديث ؤن الى ٗالة بىٚ الُالخة والحىمية الغيُية بْى ٗالة التي ثغث٘ؼ نليها آلن  هي و الاثطاٛ  بالؼباثً و الى

ٗاالت التي ثضيغها املضعية اللهىية لىالية مؿحًاهم  ؤهم املاؾؿات املالية املمىلة ملسحلِ اليشاؾات الاْحطاصية ، وهى مً و

م  يرات هى 27لُغم مؿحًاهم ،مضيغية ْع ٗالة بْى م الخاص بى م زاص بها يميزها نً ييرها ، بطا الْغ ٗالة عمؼ  وهي ْع  ولٙل و

874 

يرات هي زلية ْانضية للبىٚ التي بىاؾؿتها يحم الاثطاٛ املباشغ بالؼباثً َهي جهمل نلى ثلبية خاحياتهم وؾالباتهم  ٗالة بْى وو

بُػل مطالخهم التي جهمل يلى الاؾحٓباٛ الخؿً لؼباثً 

فُة : راهُا املخطط الحىظُمي لبىً الفالخة و الحىمُة الٍس

 

 

 

 

 

 

 

 



فُة  ( 1 ــــ 3 )الشيل زكم  هُيل الحىظُمي عام لبىً الفالخة والحىمُة الٍس

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              مً وراثٔ املاؾؿة :   املطدز

ل 
رة تموٌ

إدا

عة و 
را

ز
ال

ر 
طوٌ

الت
 

ل 
رة تموٌ

إدا

عمومٌة 
ت 

سا
س
المؤ

 

الم 
ع
إل
ظٌم و ا

رة التن
  إدا

ً
أل

 

زٌنة 
خ
رة ال

    إدا

جٌة 
ر
خا

ن ال
شؤو

وال
 

ن
شؤو

رة ال
     إدا

جٌة  
ر
خا

        ال
 

 

ش العام
رة التفتٌ

     إدا
جٌة  

ر
خا

راقبة ال
    والم

 

 

    
 

رٌة العامة 
   المد

ً
ألول

ا
 

ر
سٌٌ

ل الت
جا

  المكلفة بم
 

   
 

عامة 
ل 

سائ
رة و

إدا
 

رة هٌئة 
   إدا

ن
ن والتكوٌ

ظفٌ
للمو

 

ن 
شؤو

رة ال
إدا

القنونٌة
 

  

    
 

ق و 
سوٌ

رة ت
 إدا

ر
طوٌ

الت
 

 
 

ل 
رة تموٌ

إدا

صة 
خا

ت ال
طا

شا
الن

 

      
س املدير العام

الرئي
 

ع 
رو

رٌة الف
    مدٌ

 

ت
ال
        الوكا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 ةمً وراثٔ املاؾـ: املطدز                                                                                                                                            

 

 

 

 

فُة  فسع بىكيرات   ( 2 ــــ 3)         الشيل زكم             هُيل الحىظُمي لبىً الفالخة و الحىمُة الٍس

 

         Caisse Principale 

     Direction de l’agence 

 

      Pole transaction              Back office 

       Pole clientèle 

Accueil et orientation 

 

      Chargés de clientèle 

              particuliers 

         Front office 

        Service rapide 

    Comptabilisation des  

           versements 

     Chargés  de clientèle 

   Entreprises (PME,PML) 

           (SARL .EURL) 

      Opérations de       

commerce extérieur 

Taches  administratives 

     et comptables 

   Opérations de crédit 

Moyens de paiements 

Virements, 

Portefeuile 

recouvrement des appointis  

 

 



عمىمُات خٌى بىً الجصابس ثسطد : املطلل الثاوي

وشأة ثسطد بىً الجصابس  : ــ أوال

ة طات ؤؾهم ونٍغ عؤؽ ماله اعثُانا  مؿحمغا،خيث ْضع 2002صيؿمبر 30ثإؾـ بغؤؽ ماٛ زاص في   نلى شٙل شٖغ

هه بلى 2006ملياع صيىاع في َيُغر 2.5مليىن صيىاع لضي الحإؾيـ ،رم 750ب ،ثؿبيٓا 2009ماليً صيىاع في 10 وثم َع

هه مجضاص بلى ما يجهل 2012 ملياع صيىاع في َيُغر 13لإلحغاءات اللضيضة املحسظة مً ْبل مجلـ الٓغع والىٓض ،ليحم َع

ية في الؿاخة في نهاية ؾىة  ٗالة مىخشغة نبر التراب 20،ثغؾد بىٚ اللؼاثغ لضيه 2013البىٚ مً ؤهم املاؾؿات املطَغ و

الىؾني  

جعٍسف ثسطد بىً الجصابس : ــ راهُا

ية زاغهة للٓاهىوي اللؼاثغر ثإؾـ بغؤؽ ماٛ زاص يمحلٚ زاضية ثىىيو الخضمات  ثغؾد بىٚ اللؼاثغ هى ماؾؿة مطَغ

ية والبى٘ية ٖما ؤهه يهتزم ؤيػا ال٘شِ نً نضة مىحجات حضيضة ومبح٘غة مؿابٓة للشغيهة إلاؾالمية . املطَغ

املخطط الحىظُمي لترطد بىً الجصابس : ــ رالثا

الهُيل الحىظُمي لترطد بىً الجصابس ( 3  ـــــــ3 )                  الشيل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً وراثٔ املاؾؿة:                                                              املطدز

 

 

          القسم التجاري

مسئول العملٌات 

 التقنٌة 

مسٌري الزبائن 

 الخاصة المحترفة  

مكلف باألعمال 

 الصغرى   

 

    أمٌن الصندوق

مكلفٌن بالعملٌات 

 التقنٌة

          المدٌر 

           قسم العملٌات 

   مكلف بالزبائن 

        القسم  اإلداري 



ة  :املبدح الثالح كُاض املىافظة في البىىن الجصابٍس

     يهض الٓؿام البىٙي اللؼاثغر ْؿام مسحلـ مً البىٕى الخاضة والهامة ، خيث يؿعى ٗل بىٚ لُحذ َغوم ؤٖبر وثُضيم 

. زضمة ؤخؿً لظالٚ ؤضبذ مطؿلح املىاَؿة شامل للميو البىٕى

 ٌ ثطىز املىافظة بين البىىن الخاضة والعمىمُة في الجصابس : املطلل ألاو

بالىكغ بلى نضص البىٕى الحجاعية التي ثيحمي بلى الٓؿام البىٙي اللؼاثغر هالخل بإن نضص البىٕى الخاضة يغثُو بشٙل ملخىف 

  .    وهظا ما ؾيحطح لىا مً إلاخطاثيات، لً٘ عيم هظا الحؿىع بٓي اليشاؽ الل هٙي مؿيؿغ نليه مً ْبل البىٕى الهمىمية 

ملُاز دًىاز جصابسي  :الىخدة                   (2012 ــ 2008) هُيل  اللسوع اللطاع املطسفي (1 ــ 3)الجدٌو زكم

  2012 2011    2010   2009   2008      الظىىات 

 20514   17423   14614   14859   12022  كسوع اللطاع العام  

البىٕى الهامة   

  ْغوع مباشغة  

   شغاء الؿىضات

  14849 

  11122 

  88.1 

  14849 

  14003 

  14613  

  13884 

  17423 

  17033 

 20514 

 20208 

  البىٕى الخاضة 

  ْغوع مباشغة  

  شغاء الؿىضات

  1.9 

  00 

  1.9 

  1 

 0.1 

  0.9 

  0.1 

  00 

  0.1 

  00 

  00 

  00 

  00 

  00 

  00 

 2445  1982.4   1805.3 1599.2   1411.9  كسوع اللطاع الخاص 

  البىٕى الهامة 

  ْغوع مباشغة  

  شغاء ؾىضات 

  1086.7 

  1081.7 

  5 

  1227.1 

  1216.4 

  10.7 

 1374.5 

 1364.1 

  10.4 

  1451.7 

  1442.8 

  8.9 

1675.5 

1669.1 

 6.4 

 البىٕى الخاضة 

 ْغوع مباشغة 

  شغاء ؾىضات 

  325.2 

  325.1 

  0.1 

  372.1 

  371.9 

  0.2 

 430.8 

 430.6 

 0.2 

  530.7 

  530.6 

  0.1 

 569.5 

 569.4 

 0.1 

 4296.4   3724.7  3266.7   3085.1   2614.4   إجمالي اللسوع 

                                                         2CIT .P 8  Source : la banque d Algérie ,rapport,2012,OP, 

 ثمثل ؤنلل  املاؾؿات ْؿام الخاص في املاؾؿات الطًيرة واملحىؾؿة التي ؤنؿلد الضولة صَو لها زطىضا في آلاوهة       

  باملاثة في ثمىيل 65 زيرة ومو ثجاعب الىجاح التي خكيد به مسحلِ صٛو الهالم ، خيث جؿاهم البىىن الهمىمية باليؿبة 

.  باملاثة33هظه املاؾؿات بين البىٕى الخاضة  في خضوص 

 

 



 ( 2012 ــ2008) ثطىز مىازد الىىن في اللطاع البىيي الجصابسي ما بين (2 ـــ3 ) الجدٌو زكم

ملُاز دًىاز الجصابسي :                                                                                    الىخدة

 2012   2011  2010     2009   2008     طبُعة البىىن  املىازد البىىُة 

 3356  3498  2870    2502    2946 البىٕى الهمىمية   الىداةع ثدد الطلل 

   533   400   310   261  241 البىٕى الخاضة   

 3331   2787   2524   2228   1870 البىٕى الهمىمية   الىداةع ألجل  

 280   255   190   149   120  البىٕى الخاضة   

 7500   6920    5894  5140   5177                    املـــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــىع 

                                             CIT .P 83  Source : la banque d Algérie ,rapport,2012,OP, 

 بلى 2008 ملياع ؾحة 1189.4مً زالٛ ثدليل مهؿيات اللضٛ َةن الٓغوع ْطيرة  حل اعثُهد بيؿبة مهحبرة        

 ملياع ؾىة 1026.8 ، لً٘ هالٛ هُـ الُترة اهسُػد الٓغوع الٓطيرة باليؿبة للبىٕى الهامة مً 2012ملياع 1361.4

   2012 ملياع 973.6 بلى2008

 ـــ وشاط إلاكساع 2

ل الاكحطاد الىطجي مً (3 ــ3)الجدٌو زكم  (2012 ــ2008) ًىضح الخطظ اللسوع في العملُات ثمٍى

ملُاز دًىاز الجصابسي  :                                                                                                  الىخدة 

 2012 2011 2010 2009   2008طبُعة البىً  اللسع  

         

كسوع كطيرة ألاجل  

 9736 9996 10454 11413 10268 البىٕى الهمىمية  

 3877   3634   2656 179   1636البىٕى الخاضة  

 

لة ألاج ٛ  كسوع طٍى

 27533 121944 17904 15707 14246البىٕى الهمىمية  

 1818 1673 1653 1939  1635البىٕى الخاضة  

 42964 37247 32667 30849 26141            الـــــــمجـــــــمـــــــــــــــىع 

                                          CIT .P 83  Source : la banque d Algérie ,rapport,2012,OP,                                                                           

 بلى 2008 ملياع ؾحة 1189.4مً زالٛ ثدليل مهؿيات اللضٛ َةن الٓغوع ْطيرة  حل اعثُهد بيؿبة مهحبرة 

 ملياع ؾىة 1026.8 ، لً٘ هالٛ هُـ الُترة اهسُػد الٓغوع الٓطيرة باليؿبة للبىٕى الهامة مً 2012ملياع 1361.4

  2012 ملياع 973.6 بلى2008

 

 



  مؤشسات هجاعة الظُاطة الابحماهُة لللطاع املطسفي الجصابسي  ( 4 ـــ 3)الجدٌو زكم

 2012   2011   2010  2009  2008      الظىىات 

 3331.5 2787.5 2524.4 22289 19910 الىداةع ألاجل 

 4296.4 3724.7 3266.7 3085.1 2614.1حجم اللسوع 

 15843 14481 125000 10235.8 10993.8الىاثج املدلي الخام  

 0.666 0.73 0.77 0.72  0.76اللسوع /الىداةع ألاجل 

 PIB 23.77% 30.14% 26.13%  25.72% 27.11%/حجم اللسوع

                               CIT .P 83  Source : la banque d Algérie ,rapport,2012,OP,                                                                                   

ٖظلٚ ال يمً٘ الخ٘م نلى هجانة الؿياؾة الاثحماهية في اللؼاثغ وهظا عاحو لهيٙل اللهاػ املطغفي الظر تهيمً نليه     

 .   باملاثة90البىٕى الهمىمية بيؿبة 

وبظلٚ ْغاعات مىذ الاثحمان جهىص بلى الضولة لخلُيات اححمانية وؾياؾية وال جؿخىض ملىؿٔ الغشاصة الاْحطاصية َمثال في 

 ثم مسخ الضيىن الُالخة 2012

 

ثدلُل البُاهات الخاضة بالبىىين في إطاز املىافظة    :  املطلل الثاوي 

إلاخطابُات  الخاضة باالطحبُان  (5 ـــــــ3)الجدٌو زكم 

ثػم البياهات الخاضة باملهلىمات الصخطية الليـ ،الؿً،الىقيُة ،الخبرة الهملية 

ة               العدد    طبُعة الاطحبُان        اليظبة املئٍى

     100                31                  الاؾحبياهات املىػنة  

 96.77              30                   الاؾحبياهات  املؿترحهة  

 87.09                  27                  الاؾحبياهات  الطالخة 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                                                                املطدز

  ثدليل املهؿيات املحهلٓة بالهيىة الضيمًغافي 1

ٛ : الجيع   81.48ؤن مجمىم املىقُين الهاملين نلى مؿحىي البىٚ مهكمهم عحاٛ خيث بلًد وؿبتهم  (    )يالخل مً اللضو

 ْليلة مٓاعهة بالظٗىع وعبما يغحو الؿبل بلى 33،33وهظا يضٛ نلى مً بحمالي مجحمو الضعاؾة ،وؤن وؿبة إلاهاذ بلًد 

                                                                    ضهىبة مهمة البىٙي ؤر ضهىبة املؿاولية وهظا ما يلخطه

 

 

 

 



 ثىشَع الجيع في العُىة (4 ـــــ3)ثىشَع الجيع قي العُىة                                الشيل زكم (6 ـــــ3)الجدٌو زكم 

 
مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :املطدزمً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين                      :املطدز

وثبٓى وؿبة  51.85ؾىة40 بلى 20ؤن وؿبة مً املؿحجىبين ؾنهم يتراوح مً ( 3ـ ـــــ 3 )يالخل مً اللضٛو : الظً

: ؾىة وهظا ما يلخطه اللضٛو والشٙل60 بلى 40 يُّى ؾنهم طلٚ ؤر بين  48.15

 ثىشَع الظً في العُىة (5 ـــــ3) ثىشَع الظً في العُىة                  الشيل زكم (7 ــــــ3)الجدٌو زكم 

    
مً بنضاص الؿالبة املٓضم للبى٘ين  :املطدزمً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين                                :املطدز   

 

ٛ : الىظُفة ٗاهد مً املىقُين بيؿبة الازحالٍ الىخيض ي٘مً في الىقيُة خيث  (4ـ ـــــــــــ3)يالخل مً اللضو ؤن الُئة املؿحجىبة 

وهظا ما يلخطه    مثلد املىقُين الباْين92.59 وقيُة املضيغ ؤما الباقي ؤر وؿبة 7.4مثلد وؿبتهم 

 ثىشَع الىطُفة في العُىة (6ـ ــــــ3 ) الشيل زكم                   ثىشَع الىطُفة في العُىة (8 ــــــــ3) الجدٌو ٍزكم

 مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :املطدزالاؾحبيان املٓضم للبى٘ين                    مً الؿالبة مً بنضاص :  املطدز

الجنس 

ذكر 

أنثى

السن

إلى20 40

60إلى40

الوظيفة

المدٌر

الموظفٌن

ة    الحىساز    الجيع   اليظبة املئٍى

 81.48      22          ذهس 

 18.81      5       أهثى  

ة  الحىساز         الظً  اليظبة املئٍى

    51.85       14     ؾىة 40 بلى 20 

          48.15  13    60 بلى 40  

  اليؿبة املئىية    الح٘غاع      الىقيُة  

 7.4     2        املضيغ  

 92.59     25      املىقُين 



ٗاهىا زغيجي حامهات : الشهادة الخكىا مً زالٛ الاؾحماعات املٓضمة ؤن وؿبة  مً الهيىة املؿحجىبة طو ماهل نلمي ؾىاء 

ظلٚ في مسحلِ الحسططات ؾىاء ْاهىن بنالم ؤلي آو اْحطاص بمسحلِ ثسططاثه وهظا بن صٛ نلى ش يء  ومضاعؽ نليا ٖو

و مؿحىي الهاملين  ظا جه٘ـ اهحمام بصاعة البىٚ بَغ بهما يضٛ نلى ؤهمية الحإهيل الهلمي ٖو

ؾىة ؤما 20ؾىة و 2 مً املؿحجىبين ثتراوح زبرتهم ما بين 74.07 َيما يحهلٔ بهظا الؿااٛ الخكىا ؤن وؿبة :الخبرة العملُة

:  ؾىة، وهظا ما يىضخه اللضٛو الشٙل الحاليين20 ثتراوح زبرتهم ما َّى 25.93ؾبتهم  

 ثىشَع الخبرة العملُة في العُىة (7 ــــــ3) الشيل زكم                  ثىشَع الخبرة العملُة (9 ـــــ3)الجدٌو زكم

 
مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم : املطدزمً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين                         :       املطدز 

للبى٘ين 

 أهبر خافص باليظبة للبىً (10 ــــــ3) الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

                             

 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين  :                                             املطدز

ؼ ٗل بؾتراثجيتها    ــ  باليؿبة للبىٕى الهامة هكم املهلىمات هى  هم مو الانحماص نلى هكام اليٓكة ، ؤما البىٕى الخاضة َتٖر

ة ما يدضذ في الٓؿام البىٙي مً البىٕى املجاوعة  .    في بىاء ْانضة مهلىماثية صخيدة، اط ثم٘نها مً مهَغ

 

 

 

 

 

الخبرة العلمية

  20إلى 2من 
سنة

20ما فوق 

ة    الحىساز   الخبرة العملُة    اليظبة املئٍى

 74.07     20   طىة 20 إلى 2  مً 

 25.93     7   20  ما فىق 

اليؿبة املئىية الح٘غاع اٖبر خاَؼ باليؿبة للبىٚ  هىم البىٚ 

 38.46     5           اليٓكة البىٚ   الهام  

 61.64    8      هكم املهلىمات 

البىٚ 

الخاص 

 21.43    3         اليٓكة 

 71.43   10       هكم املهلىمات 



مدي معسفة املىافظين  (11 ـــــــ 3) الجدٌو زكم

ة املىاَؿين     هىم البىٚ   اليؿبة املئىية    الح٘غاع  مضي مهَغ

البىٚ الهام 

 

 71.33  92   10  12   ؤْىياء البىٚ الخاص 

 28.57  7.14  4  1  وؾؿاء 

  نضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين     امً :                                                                                             املطدز

ام اللميو،  وعيبة ٗل بىٚ في الخطٛى / مىاَؿيهم في الؿّى ؤْىياء ، وهظا لُحذ الؿّى البىٙي ؤؤنالبى٘ين نلى  اشتٕر     

 ّ ية ثجهله  ؤٖبر مىاَـ في الؿى  .نلى ؤٖبر خطة ؾْى

 هينالبىىن أهثر مىافظة للبن (   12 ـــ ـ3 )الجدٌو زكم 

   اليؿبة املئىية   الح٘غاع       البىٕى ؤٖثر مىاَؿة للبىٚ    هىم البىٚ  

البىٚ 

الهام 

البىٚ 

الخاص 

 43   38   6   05           البىٕى الخاضة  

 50   62   7   08           البىٕى الهامة 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                                                    املطدز

 

البىىن أهثر مىافظة لبىً  (8 ــــــ3) الشيل زكم

 
 مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبىٙي:                                 املطدز

ـــ هالخل ؤن البىٕى الهامة مىاَؿيها هم البىٕى الخاضة وؾبل عاحو في ازحالٍ الخضمات وثٓضمها ؤما باليؿبة لها نً البىٕى 

ؤما البىٕى الهامة مىاَؿيها هم البىٕى الهامة وهظا , الهمىمية َهي ثخشابه في الخضمات وثبٓي املىاَؿة مً هاخية الُغوم

.   عاحو للُغوم ال٘بيرة للبىٕى الهامة وللىء الؼبىن لها بانحباعها مدمية مً ؾٍغ الضولة 
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أهثر أدوات املىافظة املظحعملة  (9 ــــ 3)الجدٌو زكم 

اليؿبة اااملئىية    الح٘غاع     ؤٖثر ؤصوات املىاَؿة املؿحهملة   هىم املىاَؿة  

البىٚ 

الهام 

البىٚ 

الخاص 

 43    38     06   05                  عؤؽ املاٛ   

 29         15     04  02                خؿً املهاملة 

 14     15      02      02                جؿىئ الخضمات 

 14    31    02  04                الؿهغ 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين   : املطدز                                                                                     

أهثر أدوات املىافظة املطبلة  (10 ـــــ3)الشيل زكم 

 
مً انضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين   : املطدز                                   

بن عؤؽ املاٛ يهحبر ؤهم نىطغ مميز لحىاَؿية :الؿااٛ املحهلٔ باصاة املىاَؿة البى٘ية املؿحهملةثىضلىا بلى الىحاثج الحالية      

 مً اَغاص الهيىة بيىىا ان  الؿهغ هى الاصاة املؿبٓة بالضعحة الثاهية في ثغؾد بىٚ % 31 في بى٘ين ان وؿبة%38بيؿبة 

اللؼاثغ، خيث ان هظه  زيرة جؿاهم في حظب اهخباه الهمالء واراعة عيباتهم ويشمل الترويج بالخضمة مً زالٛ الحهغيِ بها، 

ظا بٓضعتها نلى اشبام خاحات الهميل وعيباثه باؾحهماٛ مسحلِ وؾاثل الانالن والانالم، في خين ان وؿبة  %15بمؼاياها ٖو

في بى٘ين مً املؿحجىبين طٖغوا ان خؿً املهاملة هي الؿغيٓة املؿبٓة مً زالٛ خؿً مهاملة الؼباثً وخؿً اؾحٓبالهم 

والخشاوع مههم وهظه  زيرة ثلهل صوع هام في حظب اٖبر نضص ممً٘ مً الهمالء وحهلهم يٓبلىن نلى البىٚ ويحهملىن مهه، 

ل طلٚ مً زالٛ خؿً إلاؾحٓباٛ والبشاشة وثىؾيض الهالْات  خيث يمىدهم طلٚ الشهىع بالغاخة والثٓة و مان ٗو

  الصخطية مو الهمالء
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 الفئات ألاهثر ثسدد على البىً (13 ـــــــــ3) الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

 

 

 

بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين           مً:                                           املطدز

الفئات ألاهثر ثسدد على البىً  (11 ــــــــــ3)الشيل زكم 

 
مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبىٙي  :                                            املطدز

  هىع املىافظة املطبلة في البىً (12 ـــــــ 3) الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                   

 الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين بنضاص مً املطدز
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شباب

أواسط

كبار السن

 اليظبة  الحىساز  فئات أهثر ثسدد للبىً  هىع ا لبىً  

  البىً  

  العام 

 23.07   03     شباب 

 46.15   06     أواطط 

 30.76   04   ٖباع الؿً 

  البىً  

  الخاص 

  6,67        01       شباب 

 53,33   08     ؤواؾـ 

 40    06     ٖباع الؿً 

ة   الحىساز  هىع امليزة الحىافظُة للبحً هىع البىً   اليظبة املئٍى

 53            07     ثٙلُة ؤصوىالبىً العام  

 47        06      حىصة نالية 

البىٚ 

الخاص 

   40        06       ثٙلُة ؤصوى 

      53     08       حىصة نالية 



 هىع امليزة الحىافظُة البىً(13 ـــــ3)الشيل زكم 

 
مً انضاص الؿالبة  مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين  :                                            املطدز

ل % 69.23الخكىا ان وؿبة          يزهم نلى مضزل ثلبية الخاحات ٗو في بىٚ الحىمية الغيُية والُالخة مً املؿحجىبين ثم ثٖغ

هظا ليىجح البىٚ في ازتراّ الاؾىاّ البى٘ية في قل املىار إلاْحطاصر اللضيض وهظا مً زالٛ ثدٓئ عغا الهمالء، الن ْضعة 

البىٚ نلى امحالٕ ميزة ثىاَؿية مٓاعهة باملىاَؿين مغهىن بحدٓئ عغا الهمالء نً املىاَو الٓاصعة نلى ثدٓئ الاشبام 

لخاحاتهم املحىىنة واملحًيرة باؾحمغاع مً زالٛ الخضمة البى٘ية، ٖظلٚ هجض مً نىاضغ هظا املضزل ؾغنة الاؾحجابة في 

د واملٙان املىاؾبين وازيرا هجض غغوعة  ثلبية الخاحات وطلٚ مً زالٛ ثٓضيم الخضمات البى٘ية طات اللىصة الهالية في الْى

ؼت وؿبة  ؼوا %64.28ثٓضيم الخضمات البى٘ية باؾاليل جؿحجيل لغيبات وخاحات الهمالء في خين ٖع  مً اَغاص الهيىة ٖع

نلى املضزل الثاوي وهى مضزل ثىمية الٓضعات الحىاَؿية وهظه الٓضعات ثمثلد اؾاؾا في املغوهة وهي ْضعة البىٚ نلى ثىىيو 

د املىاؾل الظر يٙىن املؿتهلٚ في خاحة بليها، وهجض ايػا الاهحاحية بديث ياصر الاؾخثماع  مىحجاثه وجؿىيٓها في الْى

والاؾحًالٛ الامثل لالضٛى املالية والح٘ىىلىحية والبشغية للبىٕى بلى ػياصة الاهحاحية وثدٓئ اَػل املسغحات باْل ثٙلُة 

ظا الؼمً َالىضٛى بلى نميل باؾغم مً املىاَؿين  مم٘ىة مما يارغ ايجابيا نلى امليزة الحىاَؿية للبىٚ، هجض حىصة الخضمة ٖو

يهحبر ميزة ثىاَؿية  

 هىع املىافظة املطبلة في البىً (17 ــــــــ3) الجدٌو زكم 

       اليؿبة املئىية    الح٘غاع  هىم املىاَؿة املؿبٓة غي البىٚ   هىم البىٚ 

البىٚ 

الهام  

البىٚ 

الخاص 

 85.71   12 3     مىاَؿة ؾهغيه 

 0   0  1     مىاَؿة يير ؾهغية  

 14.28   02  8     مىاَؿة الٙاملة  

 00   00 1     مىاَؿة يير الٙاملة  

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبىٚ :                                            املطدز                                     
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 هىع املىافظة املطبلة في البىً (14 ـــــ3)الشيل زكم 

- 

مً انضص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                          املطدز

ة هىم املىاَؿة التي يؿحهملها البىٚ اثطح ؤرىاء الضعاؾة ؤن وؿبة      ٗان بهضٍ مهَغ  مً املؿحجىبين وهي %77.27الؿااٛ 

ؤنلى وؿبة مٓاعهة باليؿل التي ؾخحطح الخٓا وهي ثضٛ نلى ؤن املىاَؿة الٙاملة هي الىىم املؿبٔ في البىٚ واملىاَؿة الٙاملة 

الؾي٘ية وثخشٙل  هي هىم مً ؤهىام املىاَؿة خؿل وغهية الؿّى ونضص املحهاملين وهظا الشٙل ثغث٘ؼ نليه الىكغية الني ٖو

وحىص نضص ٖبير مً املحهاملين في الؿّى ؾىاء باجهين ؤو : هظه املىاَؿة نىضما جؿىص الؿّى مجمىنة مً الخطاثظ وهي

مشتريً، ٖظلٚ الحجاوـ والحمارل الحام للمىحجات البى٘ية املهغوغة في الؿّى وثٙىن هىإ خغية صزٛى وزغوج مً الؿّى 

. ؤر شُاَية الؿّى 

 ثدليل املهؿيات املحهلٓة بالؿيىلة و الغبدية البى٘ية(3

  العىامل املؤرسة في الظُىلة( 18 ــــ3 ) الجدٌو زكم

ة      الحىساز    العىامل املؤرسة في الظُىلة    هىع البىً   اليظبة املئٍى

    البىً 

العام 

    

البىً 

الخاص 

 57.14 53.85  8  7    ٖميات الايضام والسخل  

 7.14 15.38 1  2    مهامالت البىٚ مو البىٕى  

 0   0    0  0   عضيض عؤؽ املاٛ املمحلٚ 

 35.71 30.77 5 4       مهاملة الؼباثً 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين  :                                                                                املطدز
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  العىامل املؤرسة في الظُىلة(15 ـــــ 3) الشيل زكم

 
مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                            املطدز

 في بىٚ الحىمية والُالخة %53.85َيما يسظ الؿااٛ املحهلٔ بإهم الهىامل املارغة في ؾيىلة البىٚ بييد الىحاثج ؤن وؿبة       

 في ثغؾد مً املؿحجىبين ؤوضخىا ؤن ؤهم نامل هى نمليات إلايضام والسخل نلى الىصاجو وهي جهني ثدىيل % 57.14و 

  ب ت ٍ و وؿبة %30,77الىٓىص الٓاهىهية بلى وصاجو بى٘ية جهمل نلى ثدؿين ؾيىلة البىٚ الحجاعر، في خين ؤن وؿبة

 في ثغؾد مً املؿحجىبين ضىُىا ؤن مهامالت الؼباثً مو الخؼيىة بإنها الهامل املارغ في الؿيىلة بمهنى ؤن الؿيىلة 35.71%

ْض ثحإرغ ؤيػا مً زالٛ نالْة اللمهىع بالخؼيىة الهامة ونمىما ثحدؿً الؿيىلة البى٘ية في خاٛ ٗىن ػباثً البىٚ الحجاعر 

صاثىين للخؼيىة  

ضون نلى ؤن هىإ اهحمام بحٙىيً وثضعيل الهماٛ نلى %92.31مً مهؿيات اللضٛو هالخل ؤن وؿبة  مً ؤَغاص الهيىة يٖا

. مؿحىي بىٚ الُالخة والحىمية الغيُية وثغؾد بىٚ اللؼاثغ

ل العماٌ (19 ــــــ 3) الجدٌو زكم ً وثدٍز  اهحمام البىً بحىٍى

ل العماٌ        هىع البىً  ً وثدٍز ة      الحىساز اهحمام البىً بحىٍى اليظبة املئٍى

  البىً  

  العام         

 البىً  

 الخاص       

 100 92.31 14 12              وهم 

 0   15.38  0 2              ال 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                                                               املطدز

ل العماٌ  (16 ـــ3)الشيل زكم اهحمام البىً بحدٍز

 
 بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم مً البى٘ين مً:                                        املطدز
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مدة اطترجاع الدًىن  (20 ــــ3) الجدٌو زكم

ة    الحىساز      مدة اطترجاع الدًىن     هىع البىً      اليظبة املئٍى

  البىً  

  العام 

  البىً 

  الخاص 

 35.71 15.38  5   2           ؾىيلة املضي 

 64.29  84.61  9  11           ْطيرة املضي 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                                                             املطدز

 مدة اطترجاع الدًىن  (17 ــــ3) الشيل زكم

 
مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                         املطدز

 بىٚ الحىمية الغيُية والُالخة مً املؿحجىبين خضصوا ؤن َترة اؾترصاص عؤؽ املاٛ %84.61مً اللضٛو هالخل ؤن وؿبة      

ٗاهد ثضٛ نلى عبدية البىٚ وهظا ما ؤوضخحه و64.26ْطيرة و وؿبة  ٗاهد الُترة ْطيرة ٗلما  هظا ما يُؿغ ؤهه ٗلما 

مً املؿحجىبين بديث ؤن الىحاثج بييد ؤن البىٚ عاض ي نً  عباح املدٓٓة بالحالي هىإ اعثُام في %15.38  و% 35.71وؿبة

.   عباح

    مسد ودًة البىًيمثل  (21 ـــــــ3) الجدٌو زكم

ة     الحىساز    مسد ودًة البىً       هىع البىً     اليظبة املئٍى

البىً 

العام 

البىً 

الخاص 

 64.29 53.83   9   9    مغثُهة  

 7.14  15.38  1   1    مىسُػة 

 28.57 38.46  4   5     رابحة 

مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين :                                                                                 املطدز 
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 ًمثل املسد ودًة البىىُة (18 ــــ3) الشيل زكم

 
 مً بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ين:                                    املطدز

في بىٚ الُالخة والحىمية الغيُية مً  .% 53.83مً زالٛ مالخكحىا لللضولين والشٙل الؿابٔ باليؿبة للمغص وصية هجض وؿبة    

ظلٚ ثغؾد بىٚ اللؼاثغ بيؿبة  ضون ؤن مغص وصية البىٚ في اعثُام، ٖو و %15.38 في خين وؿل %64.29املؿحجىبين يٖا

ضىُىها ؤنها في اهسُاع، وثبٓى وؿبة طٖغوا ؤنها في ربات ونليه مً الشٙل وؿحيحج ؤنها في اعثُام،وهظا يضٛ نلى ؤن 7.14%

املبيهات اؾحسلطىا اهه ٖظلٚ في خالة اعثُام  ،ؤما وؿل الثاهية طٖغوا ؤنها في اهسُاع، وثبٓى وؿل الثالثة ضىُىا ؤنها في 

 . تربا

 ثدليل املهؿيات املحهلٓة بالخضمات البى٘ية (4 

: ــ باليؿبة للؿااٛ  ٛو الخاص بمباصعة البىٚ بؿغح زضمات حضيضة مٓاعهة بالبىٕى  زغي َٙاهد الىحاثج الحالية

 مبادزة البىً بطسح خدمات جدًدة: (22-3)الجدٌو زكم

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                              الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم للبى٘ينبنضاص :                                                        املطدز

 في بىٚ ثغؾد بىٚ 92.85 في بىٚ الحىمية الغيُية والُالخة ووؿبة 76.72'ونليه مً مهؿيات اللضٛو هالخل ؤن وؿبة       

 في 23.07اللؼاثغ مً املؿحجىبين ثضٛ هحاثجهم نلى ؤن البى٘ين يٓىن بؿغح زضمات حضيضة مٓاعهة بالبىٕى  زغي، ؤما وؿبة 

ض ثم إلاحابة نلى 7.14البىٚ الهام،و  في بىٚ الخاص يغون ؤن البىٚ لم يٓم بؿغح زضمات حضيضة مٓاعهة بالبىٕى  زغي ْو

ٗالحالي ض ثم ثٓضيم بهؼ الخضمات وهي  نطغهه نمليات : الؿااٛ الظر يليه الظر هظ نلى ثدضيض هظه الخضمات اللضيضة، ْو
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البنك العام البنك الخاص

مرتفعة

منخفظة

ثابتة

اليظبة الحىساز ثفىير البىً بئدخاٌ خدمات جدًدة هىع البىً 

ة  املئٍى

  البىً  

  العام             

 76.92    10   وهم 

 23.07             03  ال 

  البىً 

 الخاص 

 92.85   13 وعم 

 7.14   01ال 



ٗاالت بى٘ية مسحطة بالٓغع بالغهً ظلٚ َحذ و ْغوع . السخل وإلايضام، الىٓىص الال٘تروهية وبؿاْات سخل الُيزا ٖو

ئ"بضون َاثضة  الحذ " "الَغ

:   ؤما بحدليلىا للؿااٛ الثاوي املحهلٔ بةثبام البىٚ لؿياؾات حضيضة في مجاٛ وؤؾاليل ثٓضيم الخضمة الخكىا مايلي-

إثباع البىً لظُاطات وأطالُل جدًدة لحلدًم الخدمة البىيي : (23 ـــ3 )الجدٌو زكم

  اليظبة  الحىساز اكتراح طُاطة جدًدة لحلدًم الخدمة هىع البىً 

  البىً  

  العام 

 92.31      12     وهم 

 7.69      01      ال 

  البىً 

 الخاص 

 85.57   12    وهم 

 14.28   2    ال 

بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم البى٘ين :                                                              املطدز

اكتراح البىً لظُاطة جدًدة لحلدًم الخدمة  (19 ــــــ3) الشيل زكم

 
بنضاص الؿالبة مً الاؾحبيان املٓضم البى٘ين :                                       املطدز

ونليه هالخل ؤن وؿبة مً ؤَغاص الهيىة مدل الضعاؾة ثٓٛى بإهه يحم بثبام البىٚ ألؾاليل وؾياؾات حضيضة لحٓضيم       

 مً ثغؾد ؤحابد بىهم بحدضيض مجمىنة مً  ؾاليل وهي 85.57 في بىٚ الهام ووؿبة %92.31الخضمة البى٘ية وان وؿبة

ٗاالت حضيضة و زظ بهين الانحباع  البىٚ الال٘ترووي ٖإؾلىب حضيض ٖظلٚ ثٓغيل البىٚ مً اللمهىع مً زالٛ َحذ و

 ٛالوشًاالت الؼبىن الاْحطاصية وؤزيرا ثدضيض وؾاثل الهمل والحٙىيً الشامل للهما
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ال



الخالضة  

        مً زالٛ الضعاؾة امليضاهية التي ْمىا بها في البىٕى اللؼاثغية ثم إلاحمام نلى مُهىم ثؿبئ مُهىم الحىاَؿية البى٘ية في 

البىٕى بشٙل وؿبي ،الص يء الظر اوه٘ـ نلى ثؿىع البىٕى اللؼاثغية في آوهة  زيرة ،طالٚ هكغا لللهىص املبظولة مً ؾٍغ 

نماٛ البىٕى نً ؾغئ ثٓضيم الخضمة في ؤخؿً ضىعة ،وخؿً املهاملة والاؾحٓباٛ الليض  للهمالء الخالين وحضب ػباثً 

ير مجمىنة مً الخضمات اللضيضة، املؿخىضيً في طلٚ نلى ثيؿئ في الهمل وثٙارِ اللهىص  حضص ، وثَى

       ومً هىا وؿحسلظ ؤن البىٕى اللؼاثغية لضيها رٓاَة املىاَؿة ل٘نها ثُحٓغ بلى بهؼ املٓىمات ٖح٘ىىلىحيا وهٓظ الخؿىئ

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــــــــــــــــة العامـــــــــــالخاثم



الخاثمة العامة 

عيم ؤن الٓؿام البىٙي اللؼاثغر شهض مىظ الاؾحٓالٛ نضة  بضالخات هضَد ؤولها بلى اؾحهاصة الؿياصة الىؾىية نلى         

،بال  ؤن هظه إلاضالخات لم ييحج ننها ثدغيغ 1999الٓؿام وحاءت ؤزغها لحًير اثجاه الٓؿام وحهله ؤٖثر خغية زاضة مىظ 

َهلي لؿّى البىٙي في اللؼاثغ،خيث بٓيد خطظ ٖبيرة  مً هظه الؿّى لطالح  البىٕى الهمىمية ، عيم الاهػمام نضص 

ٗان طلٚ مً حاهل املىاعص ؤو الاؾحسضامات ؤو ختى  مهحبر مً البىٕى الهمىمية نلى مسحلِ مجاالت اليشاؽ البني ؾىاء 

ْىىات الحىػيو ،وبالحالي ال يمىٚ الٓٛى ختى ؤن  بإن هىالٚ مىاَؿة َهلية بين البىٕى الهمىمية والبىٕى الخاضة في اللؼاثغ ، 

وما يمً٘ مالخكحه نلى البىٕى الخاضة و زاضة  حىبية منها والتي بهض مهكمها َغوم البىٕى ناملية ٖبيرة ؤنها ال ثٓضم 

زضمات بى٘ية للمحهاملين الاْحطاصيين اللؼاثغيين ثىاَـ بها في البىٕى الهمىمية بطا يٓحطغ وشاؾها  في يالل يلى جؿير 

ٗات  حىبية الحابهة لبلضنها      للهماليات املالية للشغ

غ َيه اللى           وفي  زير يمً٘ الٓٛى بإن الٓؿام البىٙي في اللؼاثغ ماػاٛ يدحاج إلضالخات ومجىصات ؤزغي،ختى يحَى

الحىاَس ي الظر يؿانضه نلى ثىمية الٓضعات الحىاَؿية للماؾؿات البى٘ية الهاملة َيه ،لححمً٘ مً مىاحهة البىٕى الهاملية 

ٗات  الاهضماج البىٙي املتزايضة والحؿىعات الح٘ىىلىحية الؿغيهة . ال٘بري، زاضة في قل خغ

:  اخحباز الفسغُات

بغيم الى ؤنها مهكم .ثثبد صخة الُغغية  ولى التي ثىظ نلى وحىص الهالْة بين البىٕى الحجاعية ووحىص ثىاَـ َيما بينهما

الٓؿام البىٙي اللؼاثغر ثحطضعه البىٕى الهامة وثخشابه في زضماتها بال اهه بهض اهُحاح الؿّى البىٙي ؤضبذ  هضٍ ٗل بىٚ 

ية ٖبيرة    الخطٛى نلى خطة ؾْى

ثثبد صخة الُغغية الثاهية التي ثىظ نلى البىٕى ؤٖثر خغية في اثساط ْغاعاتها، ويإجي صوعها ؤٖثر َهالية ونليه َةن الكغوٍ 

غة في هظا الٓؿام .   املىاَؿة ْض ثٙىن محَى

ثثبد صخة الُغغية الثالثة نلى ثؿبئ املىاَؿة البى٘ية في البىٚ اللؼاثغر هى الىؾيلة ؤهجو في ثدٓئ اللىصة الهالية 

خيث لخكا في  وهة  زيرة بؼياصة صزٛى البىٕى  حىبية ػاصت خضة املىاَؿة  .للخضمة والنهىع بٓؿام املطغفي اللؼاثغر 

   ويؿهغ طلٚ في اصاعاج زضمات حضيضة  لللل ؤٖبر نضص مً الؼباثً

  

: الىحابج

 ة  :مً زالٛ الحؿّغ ألهم حىاهل املىغىم الىكغية ثىضلىا بلى ببغاػ الىحاثج املسللة َيما يلي: هحابج الدزاطة الىظٍس

ية، وبشبام خاحات وعيبات الؼباثً و الخطة الؿْى و ؤصاء البىٚ بَغ . ــ يمً٘ الىكغ بلى ؤن املىاَؿة البى٘ية جؿاهم في َع

. ــ ثؿبئ الاؾتراثجيات املىاَؿة  الالػمة مً ؤحل مىاٖبة املهايير الهاملية للبىٕى لحدٓئ ميزة ثىاَؿية

ــ بهىبر الحىحه الخؿىيٓي غغوعة لؼياصة الٓضعة الحىاَؿية للبىٕى خيث ؤضبذ املضزل الغثيس ي بلى ثؿىيغ والحدؿين املؿحمغ 

ٗاَة مغاخل وشٙل  صاء ؾهيا إلشبام خاحات الؼباثً . الظر يشمل 

ية ؤضبذ ثؿىيغ الخضمات وحىصتها مً بين ؤهم الحضزالت لؼياصة املىاَؿة . ــ هكغا لؼياصة خضة املىاَؿة في الؿّى املطَغ



 مً زالٛ الضعاؾة الحؿبيٓية ثىضلىا بلى ما يلي: هحابج الدزاطة الحطبُلُة: 

و الاْحطاص    ــ بمٓاعهة بين البىٕى الهمىمية والخاضة وحضها مؿاهمة البىٕى الهامة بيؿبة ٖبيرة في َع

ؼ نلى      ــ البىٕى الهامة مً ؤهم نىامل املىاَؿة لها عؤؽ املاٛ والؿهغ بالضعحة ال٘بيرة ؤما البىٕى الخاضة ٖظلٚ ثٖغ

.  الخؿىئ الخضمة

باع الؿً ؤما البىٕى الخاضة       ــ ؤٖثر الُيئات ثغصص نلى البىٕى الهامة هم شباب بُػل الخضمات املٓضمة لطالخهم ٖو

.  َالًالبية ٖباع الؿً

يز البىٕى الخاضة نلى الخؿىئ الخضمة مً زالٛ اللىصة الهالية للخضمة، والبىٕى الهامة اؾحهماٛ بؾتراثجية       ـــ ثٖغ

الحٙلُة  صوى، عيم بْىام املىقُين مهل الضعاؾة بإهمية الضعاؾة وصليل نضم وحىص مطلخة زاضة 

.  ــ الهىامل املارغة بيؿبة ٖبيرة في مغص وصية البىٕى الهامة والخاضة السخل وإلايضام

 ـــ ؾعي البى٘ين الخاص والهام  إلصزاٛ زضمات حضيضة مً ؤحل اؾحٓؿاب الهمالء ومىاَؿة البىٕى الازغر        

الخلٌى امللترخة   

 يمً٘ الٓٛى بان البىٕى الحجاعية ماػالد غهيُة  صاء ثدحاج بلى مجهؼات ٖبيرة لٙي يحٍى َيهما حى الحىاَس ي الظر يؿانض 

:  نلى ثىمية الٓضعات الحىاَؿية لحم٘ين مً مىاحهة البىٕى الهاملية ومً ؤهم الحىضيات التي يمً٘ ثٓضيمها

ــ يجل نلى الضولة اللؼاثغية ثىغيذ الؿياؾات الخاضة بالىكام الهي٘لي و املاؾؿة للبىٕى الخاضة الهمىمية، وهظا نً 

. ؾغئ َحذ عؤؽ مالها مً ؤحل الؼياصة املىاَؿة

ــ بناصة ثإهيل البىٕى الهمىمية اللؼاثغية، وثىؾيو وقاثُها وزضماتها ألن وقاثُها مدضوصة بطا ث٘حُي البىٕى اللؼاثغية بحٓضم 

بٛى الىصاجو . الخضمات ٖالؾي٘ية نلى يغاع وقيُة إلاْغاع ْو

ــ غغوعة نطغية الىكام البىٙي في اللؼاثغ،ألهه  ماػاٛ  يير َهاٛ وال يؿحجيل لشغوؽ ومحؿلبات الحدىالت الاْحطاصية التي 

ها اللؼاثغ  . جهَغ

ثدضيث البىٕى الحجاعية .ــ ثضنيم صوع الؿلؿة املغاْبة مً ؤحل خماية مالثمة البىٕى غي قل وحىص املتزايض للبىٕى الخاضة

. وطلٚ نً ؾغئ الحىىيو املطغفي وثبني بصاعة حىصة الشاملة

ية ؤصاثه مما يدٓٔ ؤهضٍ البىٕى . ــ الهمل نلى ثإهيل إلاؾاع البشغر والُ٘اءة البشغية وثْغ

. ــ ثُهيل ؤصاء الؿّى املالي ألهه طو الهالْة وؾيضة بالبىٕى

ــ غغوعة جصليو البىٕى الخاضة  نلى الضزٛى بلى الؿّى البىٙي الن طلٚ يشٙل صاَها للبىٕى الهمىمية الحابهة،للضولة  نً 

. الحطٍغ بشٙل ثىاَس ي وبالحالي برغاء املىاَؿة صازل الٓؿام البىٙي

                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كابمة املساجع 



كابمة املساجع 

                          املساجع باللغة العسبُة 
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 ــ خباهية دمحم، صوع عؤؽ املاٛ الهي٘لي في ثضنيم امليزة الحىاَؿية للماؾؿة اللؼاثغية ،ؤؾغوخة صٖحىعة ، حامهة اللؼاثغ 15

  2012 ــ 2011،

ادة اللدزة الحىافظُة ـــ ياحي لخػغ، 16 م البىيي في ٍش مظٖغة ثسغج لىيل شهاصة ماؾحير، ٗلية الهلىم للبىىن،  دوز الخظٍى

 .2012،2013الاْحطاصية والحجاعية، الخؿيير،هٓىص وثإميىات، حامهة نبض الخميض بً باصيـ، مؿحًاهم، 

مظٖغة ماحؿحير في الهلىم الاْحطاصية، ، 1990 املىافظة البىىُة في طل إلاضالخات الاكحطادًة بعد  ــ ؾهام بىزاللة،17

 .2006حامهة ْاضضر مغباح وعْلة، 



ة في  ــ ؾهام ْىيضعر، 18 ة الجصابٍس الحدغيغ املطغفي، مظٖغة ماؾتر، حامهة  آلُات زفع اللدزة الحىافظُة للبىىن الحجاٍز

  . 2001ْاضضر مغباح، وعْلة،

امللحلُات واملداخالت 

ةنغابة عابذ، بً هاَلة ْضوع  ــ 19 م البىيي وكدزثه على اهخظاب البىىن الجصابٍس ، مضازلة غمً ميزة ثىافظُة ، الخظٍى

ية اللؼاثغية والحدىالت الاْحطاصية، واْو وثدضيات، حامهة شلِ يىمي  ، 15ــ14امللحٓى الىؾني  ٛو خٛى املىكىمة املطَغ

 .2004صيؿمبر 

س امليزة الحىافظُة للمؤطظة الاكحطادًةــ ؾاللي يدطيه، 20 ، مضازلة في امللحٓي الىؾني إدازة الجىدة الشاملة مدخل ثطٍى

 ٛو خٛى املاؾؿة الاْحطاصية وثدضيات املىار الاْحطاصر اللضيض، ٗلية الخّٓى والهلىم الاْحطاصية، حامهة وعْلة 

.   ، لل٘حاب الثالث2003 ؤَغيل 23 ـــ 22مىس ي  

، مضازلة في املاثمغ الهالمي الضوالي خٛى دزاطة كُاطُة لحىكع خطس اللسوع البىىُة ــ شيخي دمحم، بً ْاهة بؾمانيل،21

، 2008ماعؽ 12 ــ 11بضالح لىكام املطغفي اللؼاثغر في قل الحؿىعات الهاملية الغاهىة، حامهة ْاضضر مغباح ـــ وعْلة 

. اللؼاثغ

 ملجاالتا

ادة اللدزة الحىافظُة للبىىن،  ــ بغيش نبض الٓاصع،22 مجلة اْحطاصيات شماٛ  جىدة الخدمات املطسفُة همدخل لٍص

. 2005بَغيٓيا، الهضص الثالث، صيؿمبر 
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