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 :     جمهُد 

 الاكخصادًت في الدٌو ؤلادازاث         للد اخخل مىطىع الحىهمت خالٌ الظىىاث ألاخيرة ميان الصدازة لدي 

 اهتزاش الثلت في مدي طالمت ئلى وأدثاإلاخخلفت هدُجت ألاشمت اإلاالُت التي عصفذ بشسواث مظاهمت هبيرة ، 

 لدي هره الشسواث ، ومدي صحت هخاةجها اإلاالُت وما لرلً مً جداعُاث طلبُت مخخلفت ، لرا فان ؤلادازة

.  اإلاالُت ألاشماث وكدزتها على ججاوش أدائها الشسهت ومً زم ئدازةجطبُم مفهىم الحىهمت طُإدي الى جدظين 

 ألاعماٌ مىظماث اهخماماث زأض على اإلاإطظُت الحىهمت مفهىم مً حعلذ الظابلت ألاخدار هره        ول

ٌ  واإلاىظماث  وحعلُماث، كىاهين عدة ئصداز ي علاإلاشسعىن  ، ئذ عمل الىاشئت الاكخصادًاث ذاث الدولُت و الدو

 اإلاصسفُت ، اإلاخاطس مىاحهت بهدف اإلافهىم هرا جبيذ فانها الاكخصادًاث لهره السةِس ي العصب البىىن وباعخباز

ت البىىن بين الخفىير والدشاوز  بداًت ذلً طبب ووان  جم اإلاصسفي، العمل مخاطس مً العالم للخللُل  في اإلاسهٍص

ٌ  باجفاكُاث ٌظمى ماب فىخج هرا الصدد ، في لخطبُلها عاإلاُت معاًير ئًجاد  جخظمً دولُت بمبادب حاءث التي باش

 عليها مخفم دولُت كىاعد اإلابادب هره وأصبدذ،  واإلاالُت اإلاصسفُت اإلاإطظاث في الظلُم للحىم وأدلت معاًير

ٌ  معظم أصبدذ خُث  .اإلاصسفي هظامها طالمت على خفاظا وذلً عليها جسجىص العالم دو

 

 ، وطً ئحساءاث      وواهذ الجصاةس مً الدٌو التي خاولذ جطبُم هره اإلابادب في مصازفها ، وذلً باجخاذ 

 ٌ ت للحد مً اإلاخاطس اإلاصسفُت ، خفاظا على اطخمسازها ، وحتجُي الاطدثماز فيها ، و طىداو  في كىاعد اختراٍش

 البىىن في وجطبُلاتها عامت بصفت اإلاإطظُت بالحىهمت اإلاسجبطت على أهم الجىاهب الظىء حظلُط هره الدزاطت 

 . الجصاةسي  اإلاصسفي اللطاع  في الحىهمت جطبُم واكي طىدزض هما خاصت، بصفت

 

 : العامت ؤلاشيالُت

 اإلاصازف مىكي مىطىع ًطسح مبادئها، جطبُم ومدي اإلاصسفي اللطاع في الحىهمت عً الحدًث خظم وفي      

ت :  الحىهمت ، بطسح ؤلاشيالُت الخالُت  مً الجصاةٍس

 

؟ ما هى واكي جطبُم خىهمت البىىن في ظل جىصُاث لجىت باٌش في الجصاةس 

 

 :الفسعُت الدظاؤالث

 هي و الفسعُت ألاطئلت مً حملت ئلى بخلظُمها كمىا عليها ؤلاحابت و العامت ؤلاشيالُت هره فهم مً هخمىً ختى و     

 :واآلحي

ما اإلالصىد بدىهمت اإلاإطظاث ، خىهمت اإلاإطظاث اإلاصسفُت ، وما هي أهم مبادئها ؟  -

ما هي الحىهمت اإلاصسفُت مً مىظىز لجىت باٌش ؟  -
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ت ؟ وما هي اإلاجهىداث اإلابرولت في  - ما هى واكي جطبُم مبادب الحىهمت في اإلاإطظاث اإلاصسفُت الجصاةٍس

 طبُل ذلً ؟

 

  :الفسطُاث 

:  ولإلحابت على الدظاؤالث اإلاطسوخت والىصٌى الى الىخاةج اإلاسحىة جم صُاغت الفسطُاث الخالُت 

 

 .مبادب الحىهمت التي وطعخُا لجىت باٌش السكابت اإلاصسفُتبتهخم البىىن  -

. اإلاصسفي الىظام في اطخلساز أطاس ي دوز  الحىهمت جلعب -

ت البىىن جلتزم - ٌ  لجىت مبادب وفم الحىهمت كىاعد بخطبُم  حصةُا الجصاةٍس . اإلاصسفُت  للسكابت باش

 

:  أهداف الدزاطت 

 

 :    الخالُت ألاهداف لخدلُم البدث هرا ٌظعى هما  

 

 .وفلها   جطبم التي اإلابادب و الحىهمت مفهىم على حظلُط الظىء -

ٌ  لجىت به حاءث ما أهم دزاطت -  .اإلاصسفُت للسكابت باش

ٌ  اجفاكُت به حاءث ما مخخلف دزاطت -  .البىىن في اإلااٌ زأض هفاًت ًخص فُما باش

ت اللىاعد مخابعت هُفُت على الخعسف -  .الجصاةس في الاختراٍش

ت اإلاصسفُت اإلاىظىمت جطبُم واكي  ئبساش -  . 3، 2، 1باٌش  الجفاكُت الجصاةٍس

ت ؤلاشسافُت الظلطاث برلتها التي الجهىد معسفت -  .الحىهمت  كىاعد جبني ئطاز في الجصاةٍس

 

:  أهمُت الدزاطت 

 

 دزاطت خالٌ مً وذلً الخىظُمي، اإلاجاٌ في خصىصا اإلاصسفي، الجهاش ًدزض وىهه في البدث أهمُت      جخمثل

ٌ  الخعدًالث مخخلف ٌ  اجفاكُت خى  الىظام مىاهبت مدي على الترهيز مي اإلاصسفُت للسكابت باش

 .الجصاةس في جطبُلها وواكي الاجفاكُت لهره الجصاةسي  اإلاصسفي

 

: مىهج و أدواث الدزاطت 

  

في  الىصفي الخدلُلي اإلاىهج على الاعخماد جم الفسطُاث صحت اخخباز ومداولت ؤلاشيالُت على       لإلحابت

 لجىت بخىصُاث اإلاسجبطت العىاصس مخخلف دزاطت اطخعساض الاطاز الىظسي للحىهمت اإلاإطظُت في البىىن ، و

ت  البىىن في إلالسزاتها جطبُلها ومدي باٌش ، . الجصاةٍس
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 والدزاطاث البدىر على أطاس ي بشيل اعخمدها فلد اإلاصسفُت ، اإلاإطظاث خىهمت مىطىع لحدازت      وهظسا

 .اإلاهمت الخىصُاث بعع اكتراح جم ومً هخاةجها، وجدلُل الاهترهِذ، شبىت وعبر اإلاىخباث في اإلاخاخت الظابلت

 

: اإلاىطىع  اخخُاز أطباب

 

ٌ  لجىت وطعتها التي اإلابادب جطبُم وواكي البىىن في الحىهمت مىطىع هخخاز حعلخىا التي ألاطباب مً  على باش

ت البىىن  :ًلي ما الجصاةٍس

 

ت في  -  ألاخيرة  آلاوهتطلظلت الاخخالطاث التي مظذ البىىن الجصاةٍس

ت   في وجطبُلها الحىهمت مىطىع في للبدث التخصُت السغبت - البىىن الجصاةٍس

 ألاشماث ظل في خاصت العالم أهداء معظم في به اإلاتزاًد و الىبير الاهخمام و الحىهمت مىطىع خدازت -

 .ألاخيرة  الظىىاث في الاكخصادًت

ني الطابي - ي  اإلاىاطُي واهخماما بهره الاإلاام  علُىا ًفسض الري الخخصص بدىم أي الخيٍى باإلاشاَز

. واهدظاب الخبرة مظخلبال  الجدًدة والبىىن

 

 : الظابلت  الدزاطاث

 جدصلىا التي و البىىن، في اإلاإطظُت الحىهمت مىطىع عً جخددر التي الظابلت الدزاطاث مً مجمىعت      جىحد

 :واآلحي هي و بدثىا خالٌ عليها

 

 ئلى ؤلاشازة مي "ألاعماٌ بِئت على وأزسها البىىن في الحىهمت جطبُم أهمُت ، 2012دزاطت عثماوي ميرة ،   –1

 .مرهسة ماحظخير ، جخصص مالُت بىىن وجامين  ، "الجصاةس خالت

ٌ  لجىت حهىد عسضالهدف مً هره الدزاطت ،   جخص التي اللىاهين بعع ئصداز مجاٌ في اإلاصسفي لإلشساف باش

ت بِئت جىفير في البىىن جلعبه الري الدوز  ئبساش  ، والبىىن في الحىهمت جطبُم الجصاةس ، واإلاىهج  في مالةمت اطدثماٍز

 طمً أدزج حدًد همفهىم الشسواث إلاصطلح خىهمت باطخعساطها الىصفي الري اعخمدث علُه الباخثت اإلاىهج

 جطبُم دوز  زبط ئلى الظعي في اإلاظخعمل الخدلُلي ألاطلىب ئلى باإلطافت ,الشسواث مخخلف في ؤلادازة آلُاث

 في ألاعماٌ بِئت جدظين في ًترهه أن ًمىً الري ألازس وبالخالي اللطاع النهىض بهرا في البىىن في الحىهمت

ت البىىن جىفس ئمياهُت دزاطت مداولت في اإلاخمثل الاطخيباطي اإلاىهج وأخيرا.الجصاةس  التي اإلالىماث على الجصاةٍس

:   أما الىخاةج والخىصُاث التي جىصلذ اليها الباخثت مً أهمها .الحىهمت مبادب جطبُم على كادزة ججعلها

:  باليظبت للىخاةج هرهس 

 

س هبيرة مإهالث على الجصاةس جخىفس -  اإلاىكي :في اإلاخمثلت و ألاحىبي أو مىه اإلادلي طىاء الاطدثماز لخطٍى

 أنها حعاوي ئال هامت طبُعُت مىازد على جىفسها الشبابُت، الظياهُت الترهُبت للبلد، الجغسافي الاطتراجُجي

 .ئليها الاطدثمازاث جدفم وحه في خاةال جلف التي اإلاعىكاث مً العدًد مً اإلالابل في
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وحهت  مً طىاء الفعالُت بعدم ًخميز الشاٌ اهه ئال الجصاةسي  اإلاصسفي الجهاش مس ا التي ؤلاصالخاث ول زغم -

 .اإلادلُين أو ألاحاهب اإلاظدثمٍسً هظس

: أما باليظبت للخىصُاث هرهس منها 

ت - ت البىىن في ؤلادازة مجالع هظام جلٍى  اللسازاث الجخاذ الالشمت الاطخلاللُت ومىده ومظاءلخه الجصاةٍس

. البىً صالح في جيىن  التي

ت - ص جلٍى ت البىىن على اإلاصسفُت واللجىت اإلاسهصي  البىً ًلىم بها التي الخازحُت السكابت وحعٍص .  الجصاةٍس

 

ملسزاث  وفم اإلاصسفي كطاع ٌ ا في الحىهمت جطبُم أزس" ،( 2016-2015 )الهام ملدم ، هىاء طساد ،  دزاطت – 2

ٌ  لجىت ل مصسفي ، حامعت العسبي - اإلاصسفي الجصاةسي  الىظام خالت -دزاطت  باش ، مرهسة ماطتر  ، جخصص جمٍى

- . جبظت - جبس ي 

ت على  البىىن  مظاعدة: الهدف مً هره الدزاطت  في الحىهمت الري جلعبه الدوز  أهمُت ومعسفت  ئدزانالحصاةٍس

ت  هفاءتها ، هما وضحذ الباخثت مدي مً والسفي أدائها جدظين  في الحىهمت بلىاعد التزام البىىن الجصاةٍس

خي والىصفي ، ومً بعع الخىصُاث التي حاءث بها  اإلاىهج الباخثت اجبعخه الدزاطت الري البىىن ، ،مىهج الخاٍز

 حهىد العالكت والجمهىز ، برٌ ذاث وافت ألاطساف لدي اإلاإطظُت الحىهمت مفهىم وشس على الباخثت ، العمل

 أو العمىمُت طىاء الاكخصادًت اللطاعاث مخخلف بين الخعاون  خالٌ الىىاحي ، مً ول مً الحىهمت مفهىم لخبني

. الخاصت

 

ٌ  لجىت ملسزاث وفم الحىهمت مبادب جطبُم ، أزس ( 2017-2016)دزاطت مدمد إلابازن شسفت  – 3  للسكابت باش

-2010اإلامخدة بين  للفترة )في الجصاةس الىاشطت البىىن مً لعُىت مُداهُت دزاطت )البىيي ألاداء علي اإلاصسفُت

 ._ وزكلت_مرهسة ماطتر ، مالُت وبىىن ، حامعت كاصدي مسباح  ، 2015

 الخعسف على مفهىم الحىهمت و اإلابادب التي جطبم وفلها ، وهرلً ئظهاز آلازاز : الهدف مً هره الدزاطت

الاًجابُت اإلاترجبت عً جطبُم كىاعد الحىهمت في البىىن على أداء البىً وفعالُخه ، هما اعخمد الباخث على 

ت ، أما باليظبت للجاهب الخطبُلي ، فلد اعخمد على أطلىب دزاطت  اإلاىهج الىصفي اإلاىافم للدزاطت الىظٍس

خالت باطخخدام الاطخبُان الهجاش الدزاطت اإلاُداهُت على أزبعت بىىن هاشطت في الجصاةس ، وبعع البرامج 

ت  جىعُت اإلاىظفين  الخدلُلُت ، للخدلم مً هخاةج الاخخباز ، ومً جىصُاث الباخث ، على البىىن الجصاةٍس

بمفهىم الحىهمت وذلً بعلد مإجمساث وهدواث خٌى اإلاىطىع ، وحشىُل لجان مخخصصت بالحىهمت في 

. البىىن 

 

ٌ  لجىت بمخطلباث الالتزام"  ، 2010شق ،  ا الس عبد دزاطت خباز – 4  في الحىهمت إلزطاء همدخل باش

ٌ  خالت –العسبي اإلاصسفي اللطاع لُاشماٌ  دو  شماٌ اكخصادًاث مجلت ، الجصاةس ، حامعت الشلف – "ئفٍس

لُا،  .الظابي العدد ئفٍس

ٌ  لجىت أعماٌ على الاعخماد ئمياهُت مدي معسفت مً هره الدزاطت هى الهدف  الحىهمت باللطاع ئزطاء في باش

 عامت جإدي للحىهمت الظلُمت اإلامازطت أهمها،أن الىخاةج مً مجمىعت ئلى الباخث جىصل خُث العسبي، اإلاصسفي
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ٌ  لجىت وطعتها التي اإلاعاًير خالٌ مً وذلً اإلاصسفي الجهاش طالمت دعم ئلى  وأًظا البىىن ، على للسكابت باش

 طسوزة أهم جىصُاث و بعع ألامىاٌ، ومً وزؤوض للمىازد حعبئت ألفظل الفسصت جمىذ البىىن في الحىهمت

ت ئطازاث  جىفس  اللطاع بين الخعاون  خالٌ مً ئال ذلً ًأحي ولً الحىهمت لدعم اإلادُطت البِئت وجىفير مدبسة بشٍس

 .اإلاخخلفت وألافساد والشسواث الخاص اللطاع و اإلاصسفي

:  خطت البدث 

      إلاداولت ئعطاء كدز واف لهرا اإلاىطىع ، وبغسض ؤلاحابت على ؤلاشيالُت اإلاطسوخت والخأهد مً صحت 

:  الفسطُاث ، كمىا بخلظُم البدث ئلى زالزت فصٌى ، بملدمت وخاجمت وهي والخالي 

ٌ  الفصل ٌ  اإلابدث ئلى مبدثين  جلظُمه جم الاطاز الىظسي للحىهمت في اإلاصازف بعىىان : ألاو  وشأة مىه ألاو

 بِىما ، فيها الفاعلت ألاطساف أهم و أهظمتها و مبادئها و أهمُتها و أهدافها و عامت بصفت اإلاإطظُت الحىهمت

 فيها ألاطساف الفاعلت و وأهداف حعٍسف مً البىيي اإلاىظىز  مً اإلاإطظُت الحىهمت هادزض فلد الثاوي اإلابدث

. وهمىذج الحىهمت الجُد في اإلاصازف 

 

ٌ  لجىت وفم ملسزاث  اإلاصسفُت الحىهمت  بعىىان: الفصل الثاوي   ًخيلم مبدثين ًظم هى و اإلاصسفُت للسكابت باش

ٌ  اإلابدث ٌ  لجىت على مىه ألاو  اإلابدث وأهمُتها ،وملسزاتها ، و أهدافها وشأتها و خُث مً اإلاصسفُت للسكابت باش

ٌ  لجىت الحىهمت اإلاصسفُت مً مىظىز  ًبين الثاوي  الحىهمت حعٍسف بادزاج فُه كمىا اإلاصسفُت للسكابت باش

ٌ  لجىت وطعتها التي اإلابادب و اإلاصسفُت   .وأزسهاللحىهمت اإلاصسفُت  الخطبُم الظلُم بِىا زم باش

 

ٌ  بعىىان :الفصل الثالث   ، فهى ًىلظم بدوزه ئلى واكي جطبُم مبادب الحىهمت في ظل ملسزاث لجىت باش

ت إلالسزاث لجىت باٌش ، مً خُث جطىزاث اللطاع اإلاصسفي  مبدثين ، ألاٌو ًخيلم عً مىاهبت اإلاصازف الجصاةٍس

ت اإلاطبلت في اإلاصازف وهرلً مدي  جطبُم الاجفاكُاث الثالر ، وأخيرا  ،زم الخطسق ئلى الىظم الاختراٍش

 .واإلاجهىداث اإلابرولت لخطبُلها  الىاكي خالٌ مً الجصاةس في اإلاصسفُت الحىهمت

 

: صعىباث الدزاطت 

 

 لهرا باليظبت ألامس ًخخلف وال علباث مصادفت أو صعىباث مىاحهت مً بدث أي اهجاش ًخلى       ال

 :أهمها  البدث

 

سها بيشس جلىم التي البىىن في الىبير الىلص - ت جلاٍز فهي  ؤلالىتروهُت ، مىاكعها مظخىي  على الظىٍى

، هرا مً حهت ، ومً حهت أخسي ، دزحت الخطىز الظعُفت التي فلط ططدُت بُاهاث بيشس جىخفي

ت مما ٌعمم الخأخس في جطبُم اإلاعاًير اإلادلُت والدولُت للجىت باٌش   .جميز أداء البىىن الجصاةٍس

ٌ  الظابلت والدزاطاث  اإلاساحي اليافُت جىفس عدم - باللغت  طىاء اإلاىخبت في البىىن في الحىهمت مىطىع خى

. ألاحىبُت  أو العسبُت
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 : جمهُد 

 بذ حعىد حروزه بلى ،اهؿالكا مً مـهىم مياؿدت الـظاد ، وطبل بضالخه اهبثم مـهىم خىهمت الشسواث 

 .، اللاثم على ؤخالكُاث العمل " الحىم الطالح " مـهىم 

      وكد شاد مـهىم الحىهمت خاضت بعد اهدشاز الـػاثذ اإلاالُت التي خدزذ في هبري الشسواث عبر ؤهداء 

العالم ، وذلً ليىن ؤن هرا اإلاـهىم ذو ؤهمُت بالؼت وله مظاهمت ؿعالت في جدظحن ؾسق بدازة الشسواث ، مما 

ٌظاعدها على جـادي الخعسع لخؿس ؤلاؿالض والخللُل مً اهدشاز الـظاد اإلاالي وؤلادازي، والسؿع مً مياهتها في 

عت في عىإلات الخدؿلاث اإلاالُت والخلدم الخىىىلىجي ألاطىاق اإلاالُت والدولُت  ، وهرلً هدُجت للخؿىزاث الظَس

مما ؤدي بلى خدور غؼىؽ جىاؿظُت بحن البىىن وجىىع في ألادواث البىىُت مما شاد مً ؤهمُت كُاض اإلاخاؾس 

 .وبدازتها والظُؿسة عليها 

خالٌ ن       ومما طبم زؤًىا ؤن هلىم في هرا الـطل بالخعٍسف بالحىهمت اإلااطظُت في البىىن ، وذلً م

 :جلظُمه بلى مبدثحن جخـسع بدوزها بلى حملت مً اإلاؿالب وهي واألحي 

عمىمُاث خٌى الحىهمت  : اإلابدث ألاٌو 

الحىهمت في اإلااطظاث اإلاطسؿُت  : اإلابدث الثاوي 
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 عمىمُاث خىٌ الحىهمت: اإلابدث ألاٌو 

للد خكي مـهىم الحىهمت اإلااطظُت في الظىىاث ألاخحرة اهخماما هبحرا مً كبل العدًد مً اإلاىكماث          

طِخم جىاٌو في هرا اإلابدث زالر علُه الدولُت والاكخطادًت في مخخلف دٌو العالم هكسا ألهمُخه وؿىاثده ، و

: وهي واآلحي مً احل ؤلاإلاام باالؾاز الىكسي إلاـهىم الحىهمت مؿالب 

. وشإة ومـهىم الحىهمت   -

. ؤهداؾ وؤهمُت الحىهمت  -

. مبادت الحىهمت واإلاظخـُدون مً جؿبُلها   -

وشإة ومـهىم الحىهمت  : اإلاؿلب ألاٌو 

 وشإة الحىهمت : ؤوال 

      ؤدث اإلاشاول اإلاالُت التي حعسغذ لها العدًد مً الشسواث في العالم في الظىىاث ألاخحرة بلى اإلاؿالبت 

بػسوزة وحىد مجمىعت مً الػىابـ واإلابادت ألاخالكُت واإلاهىُت لخدلُم الثلت واإلاطداكُت في اإلاعلىماث 

ً اإلاخعاملحن في  الىازدة باللىاثم اإلاالُت والتي ًدخاج بليها العدًد مً مظخخدمي اللىاثم اإلاالُت خاضت اإلاظدثمٍس

ع هدُجت إلحساء العدًد مً  ل طىق اإلااٌ ، وجصاًد حجم اإلاشاَز طىق ألاوزاق اإلاالُت في قل العىإلات وجدٍو

 1.الشسواث طىاء على اإلاظخىي اإلادلي ؤو على اإلاظخىي الدولي 

ىُت في عام  وشسهت " اهصون " مثل شسهت 2002      وفي ؤعلاب الانهُازاث اإلاالُت الىبري للشسواث ألامٍس

التي زهصث على دوز خىهمت اإلااطظاث لللػاء على الـظاد اإلاالي وؤلادازي الري جىاحهه العدًد " وزلدوىم "

 2.مً الشسواث 

يي الاكخطاد ازجباؽ كىة باعخبازه     س التي ؤهدث اإلاخددة اإلاملىت في بىكحره ألامٍس   وكد قهسث العدًد مً الخلاٍز

سها الظىىي  على غسوزة الالتزام بالحىهمت ومبادئها ، ؿإضبدذ البىزضت جسػم الشسواث على ؤن جددد في جلٍس

س اإلاخعللت بدىهمت الشسواث ودوز  ، مدي التزامها بخلً الخىضُاث ، ومً زم ؿلد قهسث مجمىعت مً الخلاٍز

 hampleمثل مجالع ؤلادازة وؤهكمت السكابت الداخلُت واللجان الخابعت إلاجلع ؤلادازة وجلظُم ادازة اإلاخاؾس ، 

report  و ،1995  لظىت higges and smith report  م، هما ؤن ألامس لم ًلخطس على الىالًاث 2003 طىت 

س في ول مً هىدا ، ؿسوظا وؤإلااهُا ، وهرا العدًد مً  اإلاخددة واإلاملىت اإلاخددة ؿلد قهسث العدًد مً الخلاٍز

م الهُئاث العلمُت والبىزضاث اإلاالُت بها  يا الالجُيُت وشسق آطُا عً ؾٍس                                                                                    3.دٌو ؤمٍس

   
                                                           

 .490، ص2014ؤلامازاث العسبُت اإلاخددة، – ، داز الىخاب الجامعي، الؿبعت ألاولى، العحن اإلاساحعت وخىهمت الشسواثحيهان عبد اإلاعص الجماٌ، 1-
ت مساحعت الحظاباث وخىهمت الشسواثعبد الىهاب هاضس علي وشحاجت الظُد شحاجت ،-2   15 ، ص2007 ،الداز الجامعُت ، الاطىىدٍز
  ،  ، مرهسة ماطتر _دزاطت خالت الىكام الجصاثسي اإلاطسفي_ؤزس جؿبُم الحىهمت في اللؿاع اإلاطسفي وؿم ملسزاث لجىت باٌش ،  الهام ملدم هىاء ؾساد- 3

 04 ،ص 2016جبظه ،دؿعت _ حامعت العسبي هبس ي _ 
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مـهىم خىهمت اإلااطظاث  : زاهُا 

      ًسي البعؼ مً وحهت الىكس اللاهىهُت ؤن مـهىم خىهمت الشسواث ًمثل العالكت الخعاكدًت بحن مخخلف 

ألاؾساؾ ، في خحن ًساه آخسون مً وحهت الىكس اإلاداطبُت اهه ًخمثل في الترهحز على هُـُت حعكُم السبدُت 

ل، هما ًىكس بلُه آخسون مً الىحهت ألاخالكُت باعخبازه ٌشحر بلى خماًت خلىق  وكُمت الشسهت في ألاحل الؿٍى

مظاهمي ألاكلُت ، وكد ؤدي جىىع الباخثحن واخخالؾ اهخماماتهم وجخططاتهم العملُت بلى قهىز مـاهُم 

 1:مخىىعت لحىهمت اإلااطظاث ًمىً جىاولها ؿُما ًلي 

 ،  (corporate governance)      حدًس بالرهس ؤن مطؿلح الحىهمت هى الترحمت العسبُت للمطؿلح الاهجلحزي 

ؤما الترحمت العلمُت لهرا اإلاطؿلح ، والتي ؤجـم عليها ، ؿهي ؤطلىب ممازطت طلؿاث ؤلادازة السشُدة ، ؤما في 

للخعبحر عً خىهمت الشسواث ، الري عسؿه مُثاق "  الحىم الساشد للماطظت " الجصاثس ؿِظخعمل مطؿلح  

حعخبر جلً العملُت ؤلازادًت والخؿىعُت " :  ب 2009الحىم الساشد للماطظت في الجصاثس الطادز في مازض  

د مً الشـاؿُت والطسامت في حظُحرها وبدازتها ومساكبتها   2" .للماطظت مً احل بدخاٌ اإلاٍص

 ، "ذلً الىكام الري ًخم مً خالله بدازة جىحُه وجىكُم ومساكبت اإلاطازؾ "       و عسؿذ الحىهمت على ؤنها  

ؤو ؤلاحساءاث التي جىحه وجدًس الشسواث  وجساكب ؤدائها بدُث جػمً الىضٌى بلى جدلُم زطالتها وألاهداؾ 

 ،  employées ، واإلاظخخدمىن   managersاإلادًسون )اإلاسطىمت لها ، ؤي معىاه جػمً مطالح حمُع ألاؾساؾ  

  ، وؤصحاب اإلاطالح  contrôleras  ،واإلاساكبىن   customers ، والصباثً  supplierasوالعماٌ واإلاجهصون   

stakeholders   واإلاظاهمىن ،  shareholders واإلاجخمع ، society   ) الىكام الري ًدًس ؤوشؿت " ، ؤو هي

 3".ألاعماٌ وهُـُت مساكبتها والظُؿسة عليها 

هي الىكام " خىهمت الشسواث، على ؤنها  4 ( OECD  )      هما حعسؾ مىكمت الخعاون والخىمُت الاكخطادًت  

الري ًخم مً خالله بدازة الشسواث والخدىم ؿيها وبإنها جخخظ بمجمىعت مً العالكاث بحن بدازة الشسهت 

ً اإلاسجبؿحن بها  ، هما  (  ( stakeholdersومجلع بدازتها ؤو مجلع مدًسيها ؤو شسوائها وؤصحاب اإلاطالح آلاخٍس

جىؿس خىهمت الشسواث الهُيلت التي ًخم مً خاللها وغع ؤهداؾ الشسهت وجددًد وطاثل جدلُم جلً ألاهداؾ 

                                                           
 190 ، مسحع طابم صاإلاساحعت وخىهمت الشسواثحيهان عبد اإلاعص الجماٌ ، - 1
    09 ، ص2009مُثاق الحىم الساشد للماطظت في الجصاثس الطادز في مازض - 2
تضادق زاشد ؤلشمسي ، - 3  ، داز الُاشوزي العلمُت لليشس والخىشَع الؿبعت بطتراجُجُت بدازة اإلاخاؾس اإلاطسؿُت وؤزسها في ألاداء اإلاالي للمطازؾ الخجاٍز

 104 ص2013ألازدن _ العسبُت عمان 
بلجُيا ، هىدا ، ):الدٌو الخالُت  هي مىكمت دولُت جم بوشائها في باَزع بمىحب اجـاكُت مىكعت مً كبل وشزاء: مىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت - 4

ىُت ، ؤٌظلىدا ، اًسلىدا ، اطباهُا ،  ظسا ، اهجلترا ، الىالًاث اإلاخددة ألامٍس د ، طَى ؿسوظا ، ؤإلااهُا ، اًؿالُا ن الُابان ن لىهظمبىزغ ، هىلىدا ، الظٍى

  .(اطترالُا ، البرحؼاٌ ، الُىهان ، الداهمسن ن ؿىلىدا ، الىمظا ، الجروٍج ، هُىشلىدا ، جسهُا ، اإلاملىت العسبُت الظعىدًت
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يبغي ؤن جىؿس الحىهمت الحىاؿص اإلاالثمت للمجلع وؤلادازة للظعي  هدى جدلُم ؤداء الشسهتومساكبت   ، ٍو

 1" .ألاهداؾ التي جطب في مطلحت الشسهت والشسواء 

ؤلاحساءاث "      هما عسؿذ اإلاىكمت الدولُت للمداطبت عً اإلاظاولُت الاحخماعُت ، خىهمت الشسهت على ؤنها  

اإلاظخخدمت مً كبل ممثلي ؤصحاب اإلاطالح في اإلايشإة لخىؿحر ؤلاشساؾ على اإلاخاؾس وزكابت اإلاخاؾس التي جلىم 

 2" . بها ؤلادازة

عسؿه         كسازاث على والخإزحر الظلؿاث جددًد بلى التي تهدؾ اإلاُياهحزماث مجمىعت: " بإنها ( G Charreaux ) ا َو

،ً  3".طلؿاتهم  مجاٌ وحعسؾ للماطظت، كُادتهم  ؤخسي جدىم بعبازة ؤي اإلادًٍس

 4:      هما حعسؾ خىهمت الشسواث ؤًػا على ؤنها 

له ًخم بدازة الشسهت والسكابت عليها "  ". هكام مخيامل للسكابت اإلاالُت والؼحر مالُت والري عً ؾٍس

". مجمىعت الؿسق التي ًمىً مً خاللها ؤن ًخإهد اإلاظدثمسون مً جدلُم زبدُت معلىلت الطدثمازاتهم "

آلالُت التي بمىحبها ًخم جدـحز حمُع ألاؿساد "       وبطـت عامت ، ًمىً حعٍسف خىهمت الشسواث على ؤنها 

العاملحن في الشسهت ؤًا واهذ مىاكعهم ؿيها ، على حعل طلىهُاتهم وممازطتهم الـعلُت جدىاػم مع بطتراجُجُت 

تها في حعكُم كُمتها اإلاػاؿت ، ومً زم جدلُم مبدؤ العدالت والخىاشن بحن مطالح ؤلادازة  الشسهت الهادؿت وزٍئ

 ".الخىـُرًت مً حهت، ومطالح ألاؾساؾ ألاخسي بمً ؿيهم اإلاالن مً حهت ؤخسي 

      ومً خالٌ ماحاء في الخعاٍزف الظابلت ًبرش ؤن الحىهمت ؿً ممازطت الحىمت السشُدة والشـاؿُت 

والعلالهُت داخل ؤلادازة ، مما ٌظمذ بخعكُم الثلت وجىمُت عىامل ألامان ، مً خالٌ جدلُم الحىمت في 

ع مً ألاشماث الىازدة  ت ، مً ؤحل خماًت اإلاشاَز  5.الظلىن والخطسؿاث ؤلاداٍز

 

 

 

 

                                                           
الجصاثس _ حامعت اإلاظُلت _ ،مرهسة ماحظخحر ، ؤهمُت جؿبُم الحىهمت في البىىن وؤزسها على بِئت ألاعماٌ مع ؤلاشازة بلى خالت الجصاثسعثماوي محرة ،- 1

 ص 2011/2012

ـي عمس ، ملخلى علمي دولي خٌى 2- دوز وؤهمُت الحىهمت في اطخلساز "  ، عىىان اإلاداخلت ألاشمت اإلاالُت والاكخطادًت الدولُت والحىهمت العاإلاُت:  شٍس

 3 ، ص 2009 ؤهخىبس 21-20الجصاثس ، ؤًام _ حامعت طؿُف _الىكام اإلاطسفي  ، 
جؿبُم مبادت " ، عىىان اإلاداخلت خىهمت الشسواث هألُت للحد مً الـظاد اإلاالي وؤلادازي :ؤماٌ عُازي ، ابى بىس خىالد ،اإلالخلى الىؾني خٌى - 3

 ن ص ػحر معلىمت  2012 ماي 07-06الجصاثس ،ؤًام _حامعت بظىسة _، _ دزاطت خالت الجصاثس _الحىهمت في اإلااطظاث اإلاطسؿُت 
 18-17 ص ، 2008 الجامعُت، الداز ،"ملازهت دزاطت"وؤلادازي  اإلاالي الـظاد معالجت في الشسواث خىهمت دوز :طلُمان مطؿـى مدمد- 4
، مسحع طابم _دزاطت خالت الىكام الجصاثسي اإلاطسفي _ؤزس جؿبُم الحىهمت في اللؿاع اإلاطسفي وؿم ملسزاث لجىت باٌش الهام ملدم ، هىاء ؾساد ، - 5

 05ص 
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 :      بذ ًمىً بدزاج حعٍسف شامل للحىهمت والخالي 

الحىهمت اإلااطظُت هي عبازة عً هكام كاثم ؤطاطا على بدازة العالكاث بحن مخخلف ألاؾساؾ ذاث الطلت "

لت حظمذ بدماًت مطالح وخلىق اإلاظاهمحن  باإلااطظت بؼسع جدلُم ألاهداؾ ؤلاطتراجُجُت للماطظت بؿٍس

ً ؿيها   "واإلاظدثمٍس

ؤهداؾ وؤهمُت الحىهمت  : اإلاؿلب الثاوي 

      للحىهمت اإلااطظُت هؼحرها مً ألاهكمت مجمىعت مً ألاهداؾ التي حظعى لخدلُلها ، هما لها ؤهمُت 

. هبحرة باليظبت للماطظاث التي جخبىاها 

ؤهداؾ الحىهمت اإلااطظُت  : ؤوال 

      بسشث خىهمت الشسواث هػسوزة عملُت إلاىاحهت الخلل الري ؤضاب الهُاول الخىكُمُت للماطظت العامت 

مىً  والخاضت وما ضاخبها مً قهىز مشاول جخعلم بالـظاد وعدم الشـاؿُت في اإلاعلىماث وطىء ؤلادازة ٍو

 1: جلخُظ ؤهم ؤهداؾ خىهمت الشسواث في الىلاؽ الخالُت 

. غمان الشـاؿُت وؤلاؿطاح وجدظحن مظخىي الخىمُت الاكخطادًت والاحخماعُت  .1

. غمان جؿبُم معاًحر مداطبُت طلُمت إلاىع الـظاد وطىء ؤلادازة .2

. جىؿحر الحماًت للمظاهمحن ومىع جػازب ألاهداؾ وجىاشع الظلؿاث وحعكُم اإلاطالح اإلاخبادلت  .3

عاث وبحساءاث واضحت ودكُلت جبحن هُـُت وجىكُذ بحساء خصخطت  .4 غمان وحىد كىاهحن وحشَس

الشسواث 

د مً ؿسص العمل  .5 . جىمُت الادخاز وحشجُع الاطدثماز اإلادلي  وألاحىبي وحعكُم السبدُت وخلم اإلاٍص

6.  ً . غمان الحـاف على خلىق ألاكلُت ؤو ضؼاز اإلاظدثمٍس

ل  .7 . حشجُع همى اللؿاع الخاص ودعم كدزاجه الخىاؿظُت ومظاعدجه في الحطٌى على الخمٍى

ل .8 .  الالتزام بإخيام اللاهىن والعمل على غمان مساحعت ألاداء اإلاالي وجخـُؼ جيلـت الخمٍى

ت مخياملت جػمً مداطبت ؤلادازة ؤمام اإلاظاهمحن وؤصحاب اإلاطالح  .9  .وحىد هُاول بداٍز

ص السكابت والػبـ  .10 مساعاة مطالح العمل والعاملحن وجىشَع الطالخُاث واإلاظاولُاث بما ًػمً حعٍص

. الداخلي 

 

 

 

 

                                                           
 493 ، مرجع سابق صالمراجعة وحوكمة الشركاتجيهان عبد المعز الجمال ، - 1
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 ؤهداؾ وهخاثج الحىهمت: )  l)  -01الشيل زكم 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21:  ص 2005اللاهسة  ،مجمىعت الىُل العسبُت، خىهمت الشسواث ، مدظً ؤخمد الخػحري  : اإلاطدز 

 

 

  

 

 جدظحن الطىزة الرهىُت للشسواث

 جدظحن عملُت ضىع اللساز

 جدظحن مطداكُت الشسواث

 بدخاٌ الاعخبازاث ألاخالكُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدظحن دزحت الىغىح والشـاؿُت

 ؤهداؾ

 

 وهخاثج

 

 الحىهمت
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ؤهمُت خىهمت اإلااطظاث  :زاهُا 

ً وخملت ألاطهم  ً ومجالع ؤلادازة واإلادًٍس جلىم خىهمت اإلااطظاث ؤطاطا على جددًد العالكت بحن اإلاظدثمٍس

ادة كُمت الاطدثمازاث خملت ألاطهم بلى ؤكص ى دزحت ممىىت على ؾٌى ، وذلً عً  وػحرهم ، وتهدؾ بلى ٍش

م جدظحن ؤداء الشسواث ، وجسشُد اجخاذ اللسازاث ؿيها  . ؾٍس

 1:        ومً ذلً جىمً ؤهمُت خىهمت اإلااطظاث في 

ل  .1 . حرب الاطدثمازاث اإلادلُت وألاحىبُت وجخـُؼ جيلـت الخمٍى

. الحد مً هسوب زئوض ألامىاٌ اإلادلُت بلى الخازج و هجستها  .2

. مياؿدت الـظاد اإلاالي وؤلادازي وما ًترجب علُه مً ؿلس وبؿالت  .3

ً على عاثد مجص على اطدثمازاتهم  .4 . غمان خطٌى اإلاظدثمٍس

ادة الىمى وحعكُم خلىق اإلاظاهمحن وؤصحاب اإلاطالح .5 . ٍش

ً وحعكُم اللُمت الظىكُت لألطهم  .6 . غمان كدز مالثم مً الؿمإهِىت للمظدثمٍس

. جدعُم جىاؿظُت الشسواث في ألاطىاق اإلاالُت العاإلاُت  .7

 .ججىب الاهصالق في مشاول مداطبُت ومالُت ودزء خدور الانهُازاث اإلاطسؿُت  .8

ادة  .9 الشـاؿُت والدكت والىغىح في اللىاثم اإلاالُت التي جطدزها اإلااطظاث وما ًترجب على ذلً مً ٍش

ً بها واعخمادهم عليها في اجخاذ اللسازاث   .زلت اإلاظدثمٍس

جىؿس كىاعد خىهمت اإلااطظاث ؤلاؾاز الخىكُمي الري ًمىً مً خالله للماطظت ؤن جددد ؤهداؿها  .10

 2.وجددد اًػا هُـُت جدلُلها 

ادة الـعالُت الاكخطادًت ، وذلً مً خالٌ جمىحن ؤلادازة  .11 حعخبر خىهمت اإلااطظاث عىطسا مهما في ٍش

ومجلع ؤلادازة مً حعلب ألاهداؾ ذاث الـاثدة ليل مً الشسهت واإلاظاهمحن ، هما حظهل السكابت 

لت حشجع الشسواث على الاطخخدام  ألامثل إلاىازدها . بشيل ؿعاٌ   .وبهره الؿٍس

 3.الخإهد مً هـاءة جؿبُم بسامج الخصخطت والاطخخدام ألامثل لحطُلتها اإلاالُت  .12

       ومما طبم جىمً ؤهمُت الحىهمت في اإلااطظاث في وغع معاًحر هـُلت في ججىب جػازب اإلاطالح في 

اإلااطظت ، وحعل جؿبُم هره اإلاعاًحر بلصامُت في اإلااطظاث إلاىع خاالث الـظاد 

 

 

                                                           
 مسحع طابم ص ػحر _دزاطت خالت الجصاثس _جؿبُم مبادت الحىهمت في اإلااطظاث اإلاطسؿُت : آماٌ عُازي ، ؤبى بىس خىالد ، مداخلت بعىىان -  1

معلىمت  
ً الخىـُرًحنمدمد مطؿـى طلُمان ، -  2 ت ، خىهمت الشسواث ودوز ؤعػاء مجالع الادازة واإلادًٍس  ، الؿبعت الاولى ، الداز الجامعُت ، الاطىىدٍز

 15 ، ص2008مطس ، 
حامعت _ ، زطالت ماحظخحر في اللُادة والادازة ، واكع جؿبُم معاًحر الحىهمت اإلااطظُت في اإلاطازؾ الاطالمُت في ؿلظؿحنزها مطؿـى دًاب ، -  3

 37 ص 2014ؿلظؿحن ،_ الاكص ى
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 مبادت الحىهمت واإلاظخـُدون مً جؿبُلها   : الثالثاإلاؿلب ا

مبادت الحىهمت اإلااطظُت  : ؤوال 

والخىمُت اإلاروىزة طابلا مجمىعت مً اإلابادت الخاضت بدىهمت  الاكخطادي الخعاون  مىكمت ؤضدزث      

 الخعاون  مىكمت بلى باإلغاؿت غم والري ، 1998 طىت علد الري الاحخماع عً الشسواث ،والتي جمخػذ

 بمىغىع العالكت ذاث الدولُت اإلاىكماث وبعؼ وؾىُت خيىماث مً والخىمُت، مجمىعت الاكخطادي

 الظُاطاث لىاغعي ؤطاس ي همسحع حعد 1999 طىت عليها اإلاطادكت اإلابادت بعد هره ؤضبدذ خُث.الحىهمت

ت اإلااطظاث ؤضخم كبل مً اطخخدامها اإلاثاٌ جم طبُل على وػحرهم ، واإلاظدثمٍسً  هكام مثل الاطدثماٍز

ىُت ، اإلاخددة الىالًاث في الخلاعد ؤطهم بيالُـىزهُا ، ضىدوق  العمىمُحن للمىقـحن اإلاعاشاث  وشسهت ألامٍس

ٌ  إلدازة هحرمع  1    .اإلاخددة  اإلاملىت في ألاضى

طخت هما هى  بلى 2004 طىت بعد ؿُما حعدًلها وجم زثِظُت مجمىعاث خمظت بلى 1999 طىت اإلابادت هره كظمذ

( 02)مبحن في الشيل زكم 

 2:وجخمثل هره اإلابادت في العىاضس الخالُت 

. غمان وحىد ؤطاض إلؾاز ؿعاٌ للحىهمت اإلااطظُت  -

.  خماًت خلىق اإلاظاهمحن  -

ت لجمُع اإلاظاهمحن  - . اإلاعاملت اإلادظاٍو

. دوز ؤصحاب اإلاطالح في الحىهمت اإلااطظُت  -

. ؤلاؿطاح والشـاؿُت  -

. مظاولُاث مجلع ؤلادازة  -

جىالذ حهىد بعؼ اإلاىكماث الدولُت في وغع مبادت لحىهمت الشسواث ؤمثاٌ ضىدوق الىلد الدولي       هما 

والبىً الدولي ، مظخلهمت هي ألاخسي مبادئها مً مبادت مىكمت الخعاو ن ؤلاكخطادي والخىمُت ، بال ؤنها جخخلف 

. مً بعػها البعؼ في ؤن ول مىكمت خاولذ الترهحز على حاهب معحن مً حىاهب خىهمت الشسواث 

 

 

 

 

 
                                                           

 36عثماوي محرة  ، مسحع طابم ص-  1
 ، هدوة خىهمت الشسواث العامت والخاضت مً احل ؤلاضالح الاكخطادي الشـاؿُت وؤلاؿطاح في اؾاز خىهمت الشسواثمطؿـى خظً بظُىوي ، -  2

 159-158 ص2006والهُىلي ، حمهىزٍت مطس العسبُت ، 
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  لحىهمت الشسواثOECDوالخىمُت  الاكخطادي الخعاون  مىكمت كىاعد ) l- 02  : (زكم شيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ حامعت اإلاظُلت _ ،مرهسة ماحظخحر ،  ؤهمُت جؿبُم الحىهمت في البىىن وؤزسها على بِئت ألاعماٌ مع ؤلاشازة بلى خالت الجصاثسعثماوي محرة ،: اإلاطدز 

 2011/2012الجصاثس 

 الشامل الاكخطادي ألاداء على جإزحر ذو_   1

 هؿاق في والخىكُمُت اللاهىهُت اإلاخؿلباث_  2

عي اخخطاص  حشَس

عي هؿاق في اإلاظئىلُاث جىشَع_  3  حشَس

لللُام  واإلاىازد والجزاھت الظلؿت الجھاث لدي_ 4

 .بىاحباجھا
 . للمظاھمحن ألاطاطُت الحلىق  جىاؿس_ 1

 . اللسازاث عً اإلاعلىماث في الحم _ 2

ذ  اإلاشازهت في الحم_ 3 بالخطٍى

 الـعالت اإلاشازهت حظھُل _ 4

ذ _ 5  . ػُابُا او شخطُا الخطٍى

 والترتيبات الھياكل عن اإلفصاح _ 6
ت معاملت اإلاظاھمحن معاملت _ 1  مدظاٍو

ٌ  مىع _ 2 ٌ  الداخلُحن بحن الخداو  والخداو

 . الطىزي الشخص ي

 العملُاث عً ؤلاؿطاح _ 3

 الاجـاكاث ؤو لللاهىن  وؿلا اإلاطالح _ 1

ؼ_ 2  الحلىق  اهخھان ملابل الخعٍى

س _ 3  للمشازهت آلالُاث جؿٍى

 اإلاىاطب الىكذ في اإلاعلىماث _ 4

 . باإلامازطاث الاھخمام _ 5

 الظُاطاث عً ؤلاؿطاح_ 1 للداثىحن وآخس لإلعظاز بؾاز_ 6

اث_ 2  للمداطبت الىىعُت اإلاظخٍى

 الخازحُت اإلاساحعت

 الياملت للمعلىماث وؿلا العمل_ 1

 . للمظاھمحن العادلت اإلاعاملت _ 2

 ألاخالكُت اإلاعاًحر جؿبُم _ 3

 الظُاطاث عسع _ 4

 اإلاظخلل اإلاىغىعي الحىم_ 5

 اإلاعلىماث إلجاخت اإلاىاطب الىكذ_6

 ؤطاض وحىد غمان_ 1

 ؿعاٌ للحاهمُت إلؾاز

 اإلااطظُت

 خماًت خلىق _2
  اإلاظاھمحن

ت _ 3 اإلاعاملت اإلادظاٍو

 للمظاهمحن 

 اإلاطالح ؤصحاب دوز  _ 4

 والشـاؿُت ؤلاؿطاح_ 5

 مجلع مظئىلُاث_ 6

 ؤلادازة

ظُت
ط

ي والخىمُت  للحاهمُت اإلاا
طاد

الاكخ
كمت  الخعاون 

 كىاعد مى
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 ٌعمل البىً الدولي على حشجُع الدولي على حشجُع الدٌو على جبني ؤؿػل :مبادت البىً الدولي / 1

لىم بخلدًم الدعم اإلاىاطب طىاء على  عُت ٍو اإلامازطاث الدولُت واللُام باإلضالخاث اللاهىهُت والدشَس

 1.اإلاظخىي اإلادلي ؤو ؤلاكلُمي والعالمي ؿُما ًخظ جبني كىاعد إلدازة حُدة للشسواث 

 

      وكد وكع البىً الدولي ومىكمت الخعاون الاكخطادي والخىمُت مرهسة جـاهم في الحادي والعشسون مً 

 وذلً لسعاًت اإلاىخدي الدولي للىاعد خىهمت وبدازة الشسواث، ووان الهدؾ السثِس ي للمىخدي هى 1999ًىهُى 

 2.مظاعدة الدٌو ذاث الدخٌى اإلاىخـػت واإلاخىطؿت على جدظحن اإلاعاًحر التي حظخخدمها إلدازة الشسواث 

      وكد جىضل البىً الدولي بعد مشاوزاث مع اإلاىكماث ألاخسي بلى وغع همىذج  لخلُُم هكم خىهمت و 

بدازة الشسواث في الدٌو الىامُت ، وكد ضمم هرا الىمىذج بدُث ًدُذ الـسضت لخلُُم هلاؽ اللىة وهلاؽ 

وكد ؤهد البىً الدولي على ؤهمُخه ؤن جخػمً كىاعد وؤطع خىهمت الشسواث , الػعف في مخخلف ألاطىاق 

 3:ماًلي 

.  ؤلاعظاز وخلىق الداثىحن 

. الشـاؿُت في هكم اإلاداطبت واإلاساحعت 

  :مبادت ضىدوق الىلد الدولي / 2

      باإلغاؿت بلى مظاهمت ضىدوق الىلد الدولي في مبادزة البىً الدولي لاللتزام باإلاعاًحر واللىاعد ، ؿلد وغع 

الطىدوق كىاعد اإلامازطاث الجُدة الخاضت بشيل ؤطاس ي مً ؤحل شـاؿُت الظُاطت اإلاالُت والىلدًت 

:  الحيىمُت ، وذلً على الىدى الخالي 

: كاهىن الظُاطاث اإلاالُت / 2/1

      ٌشجع ضىدوق الىلد الدولي الدٌو ألاعػاء على جؿبُم اإلادوهت اللاهىهُت للممازطاث الجُدة الخاضت 

: بالشـاؿُت اإلاالُت، خُث جاهد على ؤزبعت مىغىعاث مهمت هي 

. وغىح ألادواز واإلاظاولُاث  -

. جىاؿس اإلاعلىماث  -

لت واضحت  - س عنها بؿٍس . بعداد اإلاحزاهُاث وجىـُرها وجلدًم الخلاٍز

 .الخإهُد على الجزاهت  -

 

 

                                                           
 41عثماوي محرة ، مسحع طابم ص- 1
 41هـع اإلاسحع ص- 2
 502-501حيهان عبد اإلاعص الجماٌ ، مسحع طابم ص ص- 3
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: كاهىن اإلامازطاث الجُدة خىٌ شـاؿُت الظُاطاث اإلاالُت والىلدًت / 2/2

     كام ضىدوق الىلد الدولي بةعداد كاهىن اإلامازطاث الجُدة الخاص بشـاؿُت الظُاطاث الىلدًت 

 ؤن الظُاطاث الىلدًت واإلاالُت مً : ؤولها واإلاالُت،وكد وغعذ بحساءاث الشـاؿُت في اللاهىن على ؤطاطحن

وبذا ما ؤلصمذ الحيىمت هـظها , اإلامىً ؤن جطبذ ؤهثر ؿعالُت بذا ما عسؾ ألاؿساد ؤهداؾ الظُاطت وؤدواتها 

ت والهُئاث اإلاالُت خاغعت للمظاثلت عىدما حعؿي :زاهيها بها،    ؤن ؤلادازة الجُدة جدعى ألن جيىن البىىن اإلاسهٍص

. الظلؿاث الىلدًت واإلاالُت دزحت عالُت مً الاطخلالٌ 

 ألاؾساؾ اإلاظخـُدة مً جؿبُم مبادت الحىهمت  : زاهُا 

خإزس ؤطاطا بإزبعت ؤؾساؾ زثِظُت والتي لها هرلً        بن الخؿبُم الظلُم إلابادت الحىهمت اإلااطظُت ًإزس ٍو

 يالخاٌ (03)وهره ألاؾساؾ مىضحت في الشيل زكم , دوز هبحر في جددًد مدي هجاح ؤو ؿشل جؿبُم هره اإلابادت 

ألاؾساؾ السثِظُت  الـاعلت في هكام الحىهمت اإلااطظُت   : (l - 03)الشيل زكم 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؿبعت الثاهُت ، الداز الجامعُت ، مطس ،مدمد مطؿـى طلُمان ، دوز خىهمت الشسواث في معالجت الـظاد اإلاالي والادازي ، دزاطت ملازهت: اإلاطدز 

 20 ص2009

ألاؾساؾ الـاعلت في هكام الحىهمت اإلااطظُت  

 

 اإلاظاهمىن 

Les actionnaires 

 مجلع ؤلادازة

Conseil d’administration 

 اإلدارة

Management 

 ؤصحاب اإلاطالح

Les parties prenantes 
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 كد ًيى ن هاالء اإلاظاهمىن ؤؿساد ؤو عاثالث ؤو ختى ماطظاث ؤخسي حعمل مً خال ٌ :اإلاظاهمىن  _1      

خللىن ؤزباخا  عخبرون اإلاطدز السثِس ي لسؤطماٌ اإلااطظت ذلً ليىنهم مالن ؤطهمها ، ٍو شسهت كابػت ، َو

ل ، وللمظاهمحن الحم في اخخُاز  ملابل اطدثمازاتهم ؿيها ، وهرلً حعكُم كُمت اإلااطظت على اإلادي الؿٍى

 .ؤعػاء مجلع ؤلادازة الرًً ًجدونهم مىاطبحن لحماًت خلىكهم ومطالحهم 

ً في اإلااطظت  ، ومً :مجلع ؤلادازة  – 2  هى اإلاظاوٌ عً جمثُل اإلاظاهمحن وؤصحاب اإلاطالح آلاخٍس

ً الخىـُرًحن الرًً ًمليىن الظلؿت لإلدازة الُىمُت ألعماٌ اإلااطظت  ضالخُاث هرا اإلاجلع اخخُاز اإلادًٍس

جدذ زكابت مجلع ؤلادازة ، والري ًلىم هرلً بسطم الظُاطاث العامت للماطظت وؾسق اإلاداؿكت على 

. خلىق اإلاظاهمحن وخماًتها 

 

س على ؤداء مجلع ؤلادازة ، ومً : ؤلادازة  – 3 مهمتها ألاطاطُت هي ؤلادازة الـعلُت للماطظت وزؿع جلاٍز

مظاولُاتها هرلً حعكُم ؤزباح ومدا خُل اإلااطظت والسؿع مً كُمتها وهرا ؤلاؿطاح والشـاؿُت في اإلاعلىماث 

. التي جلدمها للمظاهمحن 

 

 هم مجمىعت مً ألاؾساؾ جسبؿهم مطالح باإلااطظت والداثىحن الرًً ًلىمىن بدوز :ؤصحاب اإلاطالح  – 4

اإلاساكب الخازجي على ؤداء اإلااطظت ، اإلاىزدًً ، العماٌ ، واإلاىقـحن ،ولِع مً الػسوزة ؤن ًيىن لهاالء 

هـع اإلاطالح بل وكد جيىن مطالحهم مخعازغت ومخخلـت ، ؿالداثىىن يهخمىن ؤهثر بيىن اإلااطظت كادزة على 

 1.الظداد بِىما اإلاىقـىن ؿمً مطلحتهم ؤن جيىن اإلااطظت كادزة على الاطخمساز والىمى 

      ومىه ًمىً ان وظخخلظ هكام الحىهمت في اإلااطظاث ًخػمً مجمىعت مً اإلاخؿلباث اللاهىهُت 

ت والاكخطادًت ، جخـاعل ؿُما بُنها وهرا مً احل جدلُم هخاثج للماطظت عُت ، الاداٍز  .والدشَس
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الحىهمت في اإلااطظاث اإلاطسؿُت  : اإلابدث الثاوي 

ت في البىىن خاضت بعد حعلد وشاؾها في آلاوهت ألاخحرة وبالخددًد في بدازة        للد ؤضبدذ الحىهمت غسوٍز

. اإلاخاؾس ، بذ ؤضبذ هرا ألامس ًخؿلب الخدخل اإلاباشس للمظاهمحن ومً ًمثلىنهم في مجلع بدازة البىً 

:        وطِخم الخؿسق في هرا اإلابدث على زالر مؿالب 

 

 .ماهُت خىهمت اإلاطازؾ -

 .في اإلاطازؾ  اإلااطظُت الحىهمت جىـُر مددداث و ؤهداؾ -

 .همىذج الحىهمت الجُد في اإلاطازؾ  -

 

ماهُت خىهمت اإلاطازؾ  : اإلاؿلب ألاٌو 

 اللؿاع ًىؿس خُث ، اإلااطظاث عمل لظالمت ألاطاطُت السواثص ؤخد ٌعخبر طلُم مطسفي هكام وحىد بن      

 السواثص ؤهم ؤخد هى الظلُم اإلاطسفي اللؿاع ؤن هما وهمىها، اإلااطظت لعمل الالشمت والظُىلت الاثخمان اإلاطسفي

 .الشسواث لحىهمت اإلااطس ي ؤلاؾاز بىاء في حظهم التي

ٌ  اإلاطسفي، اللؿاع في الحىهمت مبادت جؿبُم ؤهمُت حلُا جكهس       ومىه  بللاء اإلاؿلب هرا غمً وطىداو

 1 .في اإلاطازؾ وؤهمُتها الحىهمت حعٍسف على الػىء

 

ف خىهمت اإلاطازؾ : ؤوال  حعٍس

  

      خىهمت الشسواث في الجهاش اإلاطسفي حعني مساكبت ألاداء مً ؾسؾ مجلع ؤلادازة وؤلادازة العلُا للبىً ، 

وخماًت خلىق خملت ألاطهم واإلاىدعحن، باإلغاؿت بلى الاهخمام بعالكت هاالء باألؾساؾ الخازحُت ، التي جدد 

  2.مً خالٌ ؤلاؾاز الخىكُمي وطلؿاث الهُئت السكابُت 

 

      وحعسؾ الحىهمت  باإلاطازؾ بإنها الىكام الري ًخم بمىحبه بدازة البىىن ومساكبتها ابخؼاء جدلُم ؤهداؿها 

ً اإلااطظحن    3.وػاًاتها،  ؿهى الىكام الري ًخعاملىن بمىحبه مع مطادز زئوض ألامىاٌ واإلاظاهمحن  واإلاظدثمٍس

ت        وحعسؾ ؤًػا على ؤنها هكام لسكابت مخياملت ، جخػمً مجمىعت مً ؤلاحساءاث اللاهىهُت وؤلاداٍز

واإلاداطبُت وػحرها ، والري ًسمي بلى ؤحظاع هكام اإلاظاثلت وجدلُم اإلاظاواة عىد جدلُم خلىق ؤصحاب 

                                                           
مسحع طابم ص ػحر معلىمت  ؤماٌ عُازي ، ابى بىس خىالد ،- 1
ت الظىداهُت, الؿاهس مدمد ؤخمد خماد - 2 حامعت , ؤؾسوخت دهخىزاه في بدازة ؤعماٌ  , ؤزس جؿبُم مبادت خىهمت الشسواث في ؤداء اإلاطازؾ الخجاٍز

 ص ػحر معلىمت  ,2014الظىدان للعلىم والخىىىلىحُا طىت 
ٌ  لجىت بمخؿلباث الالتزام ,السشاق عبد حباز- 3 ٌ  خالت العسبي اإلاطسفي اللؿاع في الحىهمت إلزطاء همدخل باش لُا شماٌ دو  شماٌ اكخطادًاث مجلت ,اؿٍس

لُا  80 ص , 2009 ,الظابع العدد ,الجصاثس ,الشلف حامعت ,بؿٍس
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اإلاطالح في الىخدة الاكخطادًت ، وجدظحن ؤدائها وحعكُم اللُمت الظىكُت ألطهمها وجدلُم ؤلاؿطاح 

. والشـاؿُت عً اإلاعلىماث اإلاداطبُت ذاث الجىدة العاإلاُت التي جدلم مىـعت مظخخدميها 

لت التي جداز بها شاون البىً مً خالٌ الدوز اإلاىىؽ به ليل مً        بذا الحىهمت اإلاطسؿُت حعني الؿٍس

مجلع ؤلادازة وؤلادازة العلُا ، بما ًازس في جددًد ؤهداؾ البىً مساعاة حلىق اإلاظخـُدًً وخملت خلىق 

 1.اإلاىدعحن، وباشدًاد في الخعلُد في وشاؽ الجهاش اإلاطسفي ؤضبدذ عملُت مً عملُاث مساكبت بدازة البىً

 

 اإلاطازؾ في الحىهمت جؿبُم ؤهمُت: زاهُا

 على ؿلـ ًازس ال اإلاطازؾ بؿالض ؤن خُث الخاضت ، لؿبُعتها هكسا اإلاطازؾ في الحىهمت ؤهمُت       جصداد

 خالٌ مً ألاخسي  اإلاطازؾ اطخلساز على ًازس ؤًػا ملسغحن ، ولىً و مىدعحن و عمالء مً ذوي العالكت ألاؾساؾ

 على اإلاداؿكت و اإلاطسفي باألداء اإلاسجبؿت اإلاصاًا مً العدًد الحىهمت بُنها ، وجدلم العالكاث اإلاىحىدة مخخلف

 مبادت جؿبُم مصاًا ؤهم ومً الاكخطادي، الاطخلساز زم ومً اإلاالي ؿُه الاطخلساز ٌعصش  مىحداجه ، مما و ؤمىاله

 2:هجد البىىن في الحىهمت

 .للدولت الخىمُت و الاكخطادي الىمى و الخلدم زم مً و للمطازؾ ألاداء مظخىي  زؿع -

 اإلاشسوعاث في الاطدثماز على اإلادلي اإلااٌ زؤض حشجُع و ألاحىبُت الاطدثمازاث حرب -

 .الدولُت و اإلادلُت الخدؿم لألمىاٌ غمان و الىؾىُت

د مما اإلاالُت، اللىاثم في الجزاهت و الىغىح و الدكت و الشـاؿُت -  اإلاظدثمٍسً اعخماد مً ًٍص

 .اللسازاث اجخاذ في عليها

 اإلاظدثمٍسً مً ؤو الطؼاز اإلاظدثمٍسً مً واهىا طىاء عامت بطـت اإلاظدثمٍسً خماًت -

 .اإلاجخمع مطالح مساعاة عاثدهم ، مع حعكُم و ؤػلبُت ؤو ؤكلُت واهىا طىاء و الىباز

ت هُاول وحىد غمان -  غمان مظاهميها ، مع ؤمام اإلاطازؾ بدازة مداطبت معها ًمىً بداٍز

ٌ  اإلاساحعحن و عً اإلاداطبحن مظخللت مساكبت وحىد  ؤطع على مالُت كىاثم بلى للىضى

 .صحُدت مداطبُت

 .العاإلاُت اإلااٌ ؤطىاق في الخىاؿظُت جدعُم و اإلاطسؾ ؤطهم كُمت حعكُم -

 اطخلساز و جدعُم على ٌعمل مداطبُت ، بما و مالُت مشاول في اإلاطازؾ اهصالق ججىب -

 .العامت باالكخطاد اإلاطازؾ وشاؽ

-  ٌ ً ماهلحن مدًٍسً اخخُاز ٌظخؿُع كىي، بدازة مجلع على الحطى  و جدلُم على كادٍز

لت و الحاهمت اللىاثذ و اللىاهحن في بؾاز اإلاطسؾ ؤوشؿت جىـُر  .ؤخالكُت بؿٍس

 

                                                           
 ،حامعت ماحظخحر مرهسةاإلاعاضسة، اإلاطسؿُت و الاكخطادًت الخؼحراث قل في الجصاثسي  اإلاطسفي الجهاش ؤداء هـاءة زؿع بمياهُاثمبازن، خظني بعلي- 1

 149 ،ص 2012 كظىؿُىت،
 89السشاق ، مسحع طابم ص عبد حباز-  2
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      هما ؤن التزام البىىن بخؿبُم معاًحر الحىهمت ٌظهم في حشجُعها للشسواث التي جلترع منها بخؿبُم هره 

وجادي جؿبُم الشسواث إلابادت الحىهمت بلى , اللىاعد والتي مً ؤهمها ؤلاؿطاح والشـاؿُت وؤلادازة السشُدة 

 .اهخـاع دزحت اإلاخاؾسة عىد حعاملها مع البىىن وؤلاكالٌ مً الخعثر 

 

اإلاطازؾ  في اإلااطظُت الحىهمتالاؾساؾ الـاعلت في  و هداؾألا: اإلاؿلب الثاوي 

 

ؤهداؾ الحىهمت في اإلاطازؾ :ؤوال 

 1:ًلي  ما ؤهمها مً هرهس ألاهداؾ مً حملت جدلُم على في اإلاطازؾ اإلااطظُت الحىهمت جؿبُم ٌظاعد

 

 .ؤلادازة و اإلالىُت بحن الـطل مبدؤ جؿبُم غمان و للبىىن الاكخطادًت الىـاءة جدظحن .1

 .البىً ؤهداؾ لخدلُم اإلاخبعت الؿسق  و الىطاثل مخخلف و الالشم الهُيل جددًد .2

 ذلً و للبىً العامت الجمعُت جمثلهم الرًً اإلاظاهمحن و ؤلادازة مجلع مً ليل السكابت مظاولُت جىشَع  .3

 .البىً لشاون اإلاظحرة اللىاهحن على جؿسؤ التي الخعدًالث لياؿت الجُدة اإلاخابعت غمان مً ؤحل

 .ؤلادازة مجلع ؤعػاء و الخىـُرًحن اإلادًٍسً مً ول مظاولُاث و مهام بحن الخمُحز و الـطل .4

ص و العلُا ؤلادازة ؤداء جلُُم  .5  .الثلت دزحت زؿع و اإلاظاءلت حعٍص

 ؤداء على السكابت في للمشازهت ؤلامياهُت اإلالسغحن و الداثىحن و اإلاىقـحن و اإلاظاهمحن مً ليل جىؿحر  .6

 .البىً

 ألشماث و البىً حعسع مىع على ٌظاعد الري ألامس مالُت و مداطبُت مشاول خدور مً الخللُل و ججىب .7

 .هيل  الاكخطاد في الخىمُت و الاطخلساز جدلُم على ٌظاعد مما وشاؾه اطخلساز على اإلاداؿكت

 

 الحىهمت اإلااطظُت في اإلاطازؾ الاؾساؾ الـاعلت في:زاهُا 

      حشترن عدة ؤؾساؾ في جـعُل وجؿبُم مبادت الحىهمت في البىىن ، وجلخظ جلً ألاؾساؾ بإنها ؤؾساؾ 

داخلُت وؤخسي خازحُت ، وغسوزي حدا ؤن جخعاون هره ألاؾساؾ وجخـاعل ؿُما بُنها إلزطاء مبادت خىهمت 

 .حُدة حعخمد على الخبادٌ بُنها 

 

 2:ألادواز واإلاظاولُاث الخاضت بالـاعلحن الداخلُحن  – 1

 

خُث ؤهه في ,  ًلعب خملت ألاطهم دوزا هاما في مساكبت ؤداء الشسواث بطـت عامت :خملت ألاطهم  –  1 – 1

. بميانهم الخإزحر على جددًد جىحيهاث البىً 

                                                           
ٌ  لجىت وؿلا إلابادت اإلاطسفي اللؿاع في الحىهمت جؿبیم ؤزسهیبت ،  مسابـ - 1  2010/2011وزكلت ، _ مسباح كاضدي حامعت_،  اإلااطتر  ، مرهسةباش

 21،ص
 82حباز عبد السشاق ن مسحع طابم ، ص- 2



االطار النظري للحوكمة في المصارف   :                    الفصل االول   

 

22 
 

 وغع ؤلاطتراجُجُاث وجىحُه ؤلادازة العلُا ووغع طُاطاث الدشؼُل وجدمل :مجلع ؤلادازة  –  2 – 1

.  اإلاظاولُت ، والخإهد مً طالمت مىكف البىً 

 

ال بد ؤن جيىن لديهم الىـاءة والجزاهت اإلاؿلىبحن إلدازة البىً هما ؤهه عليهم ؤن : ؤلادازة الخىـُرًت  –  3 – 1

. ًخعاملىا وؿلا ألخالكُاث اإلاهىت 

 

م كُامهم بىشف : اإلاساحعحن الداخلُحن  –  4 – 1 لهم دوز هام حدا في جلُُم عملُت بدازة اإلاخاؾس عً ؾٍس

س اإلاالُت   .ومىع خاالث الؼش والتزوٍس وغمانهم لجزاهت ودكت الخلاٍز

 

: ألادواز واإلاظاولُاث الخاضت بالـاعلحن الخازحُحن  – 2

 

 1:      ًمىً جلظُم ألاؾساؾ الخازحُحن بلى كظمحن زثِظُحن هما 

 

:  ؤلاؾاز اللاهىوي والخىكُمي والسكابي  –  1 – 2

ا  باإلغاؿت بلى الدوز السكابي ،       ٌعخبر وحىد بؾاز جىكُمي وكاهىوي مخؿىز لىكام البىً ؤمسا هاما وخٍُى

للبىً اإلاسهصي الري ال ًلل ؤهمُت ، ؿلد شهد هرا الدوز حؼحر هبحر خالٌ الـترة ألاخحرة ، خُث جدٌى ؤلاؾاز 

العام له مً الظُؿسة اإلاؿللت بلى العمل على حشجُع بجباع الظلىن الحطُف ، ولم حعد الجهت السكابُت هي 

 .اإلاخدىم في جىحُه الاثخمان ،بل ؤضبذ دوزها ًلخطس على غمان طالمت الجهاش اإلاطسفي 

 

: دوز العامت  –  2 – 2

بن مـهىم العامت ًمىً ؤن ًيىن له جإزحرا ؤهبر في بخيام السكابت وؿسع اهػباؽ الظىق على ؤداء اإلاطسؾ        

 2 :،  بذا ما احظع لِشمل ول ماًلي 

 

خمثل دوز اإلاىدعحن في السكابت على ؤداء الجهاش اإلاطسفي وفي كدزتهم على سحب مدخساتهم :اإلاىدعحن  -  ٍو

 .بذا ما الخكىا بكباٌ البىً على جدمل كدز مبالؽ ؿُه مً اإلاخاؾس 

 

حظاعد ماطظاث الخلُُم على دعم الالتزام في الظىق خُث : شسواث الخطيُف والخلُُم الاثخماوي   -

ً ومً زم ؿةن جىاؿس هره  جلىم ؿىسة الخلُُم على الخإهد مً جىاؿس اإلاعلىماث لطؼاز اإلاظدثمٍس

ادة دزحت الشـاؿُت ودعم الحماًت التي ًجب جىاؿسها للمخعاملحن في  الخدمت مً شإهه ؤن ٌظاهم في ٍش

. الظىق 
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هكام )ٌعخبر الخإمحن على الىداجع ؤخد ؤهم ؤشياٌ شبىت ألامان : شبىت ألامان وضىدوق جإمحن الىداجع  -

ذ –الخإمحن الػمني    .(هكام الخإمحن الطٍس

 

 ًمىً لىطاثل ؤلاعالم ؤن جمازض الػؼـ على البىىن ليشس اإلاعلىماث وزؿع هـاءة :وطاثل ؤلاعالم  -

ً في الظىق   . العىطس البشسي ومساعاة مطالح الـاعلحن آلاخٍس

 

همىذج الحىهمت الجُد في اإلاطازؾ  :اإلاؿلب الثالث 

      جؿبُم الحىهمت اإلااطظُت في البىىن ًجب ؤن ًخم بالشيل اإلاالثم ختى ًخم الاطخـادة بإهمل وحه مً 

اإلاصاًا التي جىؿسها ، لرا ًجب جىؿس همىذج حُد للحىهمت له خطاثظ مدددة ومخؿلباث معُىت وهرا وحىد 

 .عىاضس حظاعد على جؿبُم وجـعُل هرا الىمىذج في اإلاطازؾ ، طيخددر عليها في هرا اإلاؿلب 

 

مخؿلباث همىذج الحىهمت الجُد في اإلاطازؾ  : ؤوال 

ت التي حظاعد على الخؿبُم الظلُم        هلطد بمخؿلباث همىذج الحىهمت الجُد مجمىعت العىاضس الػسوٍز

 1: للحىهمت اإلااطظُت في اإلاطازؾ وهرهس منها 

 

جددًد ألاهداؾ ؤلاطتراجُجُت للبىً وهرا اللُم واإلابادت الىاحب بجباعها وجيىن معلىمت ومخىؿسة ليل  .1

. العاملحن داخل البىً 

. وغع طُاطاث واضحت للمظاولُت في البىً وبجباعها  .2

 غمان هـاءة ؤعػاء مجلع ؤلادازة ومدي بدزاههم للىقاثف اإلاىولت ػليهم في عملُت الحىهمت مع .3

. غمان عدم جإزسهم بإًت عىامل طىاء واهذ داخلُت ؤو خازحُت 

. الخإهد مً وحىد هكام زكابت داخلُت مالثم وؿعاٌ لبىاء ؾاكاث في الحىهمت  .4

يُت لبىاء ؾاكاث في الحىهمت  .5 بُت وجيٍى . بحساء دوزاث حعلُمُت وجدٍز

الخإهد مً وحىد جىاؿم بحن الىكام الحىاؿص و ؤهكمت البىً وؤهداؿه وهرا البِئت اإلادُؿت به   .6

س بؾاز كاهىوي ؿعاٌ ًخم ؿُه جددًد خلىق وواحباث البىً  .7 . جؿٍى

. جـعُل دوز الظلؿاث السكابُت في مساحعت ؤعماٌ ول مً ؤلادازة العلُا ومجلع ؤلادازة  .8

 .غسوزة وحىد زكابت خازحُت على مخخلف مجاالث العمل بهدؾ غمان خُاد وطالمت وؿعالُت السكابت  .9
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ؤبعاد جىـُر همىذج الحىهمت الجُد في اإلاطازؾ : زاهُا 

خمثل البعد الداخلي        لىمىذج الحىهمت اإلااطظُت في اإلاطازؾ بعدًً ؤطاطُحن بعد داخلي وآخس خازجي ، ٍو

ت ، وهي مبِىت هما ًلي  لت بدازة البىً ، بِىما البعد الخازجي ؿُخمثل في اللىاعد الاختراٍش  1: في ؾٍس

 

ت :  " البعد الخازجي – 1 " اللىاعد الاختراٍش

ت على ؤنها مجمىعت مً الخدابحر التي حظمذ في الخخـُؼ مً ؤو الخدىم  مىً حعٍسف اللىاعد الاختراٍش       ٍو

في اإلاخاؾس الىاحمت عً اإلايىهاث اإلاخخلـت للىكام اإلاالي ، وخماًت خلىق الداثىحن ،وتهدؾ هره اللىاعد 

س وشاؽ البىىن  ت الظالمت البىىُت وجؿٍى ت بلى جدلُم الخيظُم بحن الشسوؽ اإلاىاؿظت البىىُت ، جلٍى  .الاختراٍش

 

ص و بوشاء هى اللىاعد لهره السثِس ي الهدؾ بن  :جدلُم الخيظُم بحن شسوؽ اإلاىاؿظت  -  1 – 1 اإلاىاؿظت  حعٍص

. كىجه و اطخلسازه على اإلاداؿكت و بالخؿىز  البىيي للىكام حظمذ الخىاؿظُت البِئت ألن البىىُت ،

 

ت-   2  –1 ت الىكم  حعخبر :البىىُت الظالمت جلٍى غعـا  حظبب كد ؤشمت ؤي مً للىكاًت ألاهمُت بالؽ هدؾ الاختراٍش

 اطخلساز الىكام على اإلاداؿكت و داثم بشيل للسكابت معاًحر بةوشاء اإلاىكمىن  كام الظبب لهرا البىيي، للىكام

. البىىُت العملُاث عً جيخج التي ألاشماث ججىب و الىكام هرا في الثلت على للحـاف البىيي

 

الظىىاث  هره في خدزذ التي اإلاالُت الخؿىزاث و الابخيازاث مىحت ؤزسث  للد :البىىن وشاؽ ًس جؿى-  3 – 1

 .الخ...حدًدة بىىُت ممازطاث حدًدة، عملُاث،حدًدة ؤطىاق قهىز  البىىن وقاثف على ألاخحرة

ت اللىاعد جخماش ى ؤن ًجب  لرا        و. العملُاث مداطبت بخؿىز  ًخعلم ؿُما خاضت الخؼحراث هره مع الاختراٍش

ٌ  لجىت مثل الدولُت الظلؿاث كامذ البىىُت اإلاخاؾس ازجـاع إلاىاحهت  بىغع اإلاطسؿُت السكابت و لإلشساؾ باش

 اإلاالُت اإلاالءة و الظُىلت غمان ؤحل مً معاًحر للسكابت اإلاطسؿُت والتي ًجب على البىىن اخترامها والعمل بها 

ٌ )"  Cooke "عمالئها ومً هره اإلاعاًحر وظبت  ججاه  ) "McDonough"التي جم اطدبدالها بيظبت  (1اجـاكُت باش

 ( 2اجـاكُت باٌش 

 

لت" :الداخلي  البعد - 2  "البىً بدازة ؾٍس

بىاء  في بالؼت ؤهمُت له الري و ؤلادازة مجلع في البىىن في الجُد الحىهمت همىذج لخىـُر الداخلي البعد ًخمثل

 وقاثف عدة حشمل مظاولُاجه ؤضبدذ و حعلُدا ؤهثر دوزه ؤضبذ ؤن بعد خاضت ؿعالُت ، ؤهثر كُادة لىخت

لت الاطتراجُجُاث وغع مخخلـت مثل  ول ؤن مً الخإهد و الداخلُت السكابت ؤهكمت جؿبُم و بوشاء اإلادي، ؾٍى

لت جم اجخاذها كد اللسازاث  .شـاؿت و مظاولت بؿٍس
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: خالضت الـطل 

 

 ،و اإلااطظاث به جساكب و جداز الري الىكام اإلااطظاث هي خىهمت اطخيخجىا ؤن الـطل لهرا دزاطدىا       بعد

 و اإلابادت مً مجمىعت بلى الحىهمت جؿبُم ٌظدىد هما ماطظخه ، خىهمت عً اإلاظاوٌ هى مجلع ؤلادازة

 .اإلاـهىم هرا جؿبُم جدعم الخازحُت و الداخلُت اإلاددداث مً مجمىعت في بؾاز ذلً و الخطاثظ

 

 مع الخماش ي و الاكخطاد، جيشُـ و للخىمُت طعُا بها ًلىم ؤطاطُت ووقاثف مهام عدة اإلاطسفي       للجهاش

 الىكام لظالمت ألاطاطُت السواثص ؤخد ٌعخبر طلُم مطسفي هكام وحىد ؤن خُث الظاثدة ، الخؿىزاث الجدًدة

 الىكام في ألاحصاء ؤهم ؤخد ٌعخبر اإلاطسفي الجهاش ألن  ، وذلًخاضت بطـت ، واللؿاع الاكخطادي هيل اإلاالي

 .اإلاالي

 

 التي العىامل جصاًدث اإلاشاول و بعدما خاضت البىىن في الظلُمت الحىهمت ؤهمُت الدزاطاث بُيذ للد       و

س طُاطت و اإلاالُت ألاطىاق عىإلات قل في ذلً و اإلاطسفي اللؿاع الاطخلساز في عدم بلى جادي  التي اإلاطسفي الخدٍس

س واحساءاث مً عدة هُئاث ومىكماث عاإلاُت ، وذلً مً ؤحل البىى جيخهجها ن ، ولرلً اضدزث عدة جلاٍز

 .جؿبُم مبادت الحىهمت  في اإلاطازؾ ، وهرا ماطىؾ هساه في اإلابدث اإلاىالي 
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: جمهيذ 

 

 ولهيئاث  ً ولهذيذ ؤقذ ذ ، ولششماث في   فهىم ولحىلمت بسظاء في ولذوليت وإلاىكماث لجهىد  ىوصز  خـ في       

 بزى نلى ولدعىياث ولذوليت وبىو ولذولي وولبىو ولذولي ولىقذ ضىذوو   قذ تها وفي وولىقذيت وإلااليت ووإلااظعاث

 جهللذ وجنشوسها وإلااليت ألاص اث جىظو  ً ولحذ  ً للمطاسف دفانيت وقاثيت ؤظغ لبىاء و خىوضلت خثيثت حهىد

 لجىت وإلاطشفي،ولهل ولقؿام في ولعليمت لحىلمتو  ماسظاث حهضيض بلى ولهادفت ولذوليت وإلاهايير  ً ولهذيذ بةضذوس

 بمىغىم ولحىلمت وهخمذ ولتي ولذوليت  قذ ت ألاؾشوف في ولذوليت ولدعىياث ولخابهت لبىو وإلاطشفيت للشقابت باصى 

 روث ألاؾشوف لذن  ً دولي بحمام نلى خاثضة وإلاقشسوث نادث هزه ولتي ألاظاظيت وإلابادت لها ووغهذ وإلاطاسف في

 وإلاالي الاظخقشوس دوليت  وبقليميت وييرها بهذف جدقيق و طشفيت  اليت و اظعاث ناإلايت  طاسف ،  ً ولهالقت

  .ولهالمي ولىكام وإلاطشفي وجقىيت

 

 ولهالم دوى  مل في ولبىىك لدصجيو وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت به قا ذ  ا ؤهم ولفطل هزو في       وظىدىاوى 

. جقذ ها ولتي وإلاضويا  ً الاظخفادة و ولحىلمت  بادت جبني نلى

 :جخفشم بذوسها بلى حملت  ً وإلاؿالب وهي ماألحي  بدثين و  بلى ولفطل هزو       ويىقعم

. لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت  اهيت  :وإلابدث ألاوى 

 .لجىت باصى  ً  ىكىس ولحىلمت وإلاطشفيت : وإلابدث ولثاوي 
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لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت   اهيت :وإلابدث ألاوى 

دسحت  جضويذ بلى ؤدي ناإلايا ؤو  دليا ظىوء ولبىىك بين وإلاىافعت وشخذود و ولهالم في وإلاطشفي ولىكام جؿىس        بن

ظميذ بلجىت باصى ،  وإلاطشفيت للشقابت لجىت حشنيل نىه جىلذ ولزز ألا ش ولبىىك، هزه وإلاخاؾش ولتي تهذد ظال ت

: و ىه ظيخم ولخؿشو في هزو وإلابدث بلى زالزت  ؿالب وهي مالخالي 

 

.  وشإة وحهشيف لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت : وإلاؿلب ألاوى  -

. وإلاطشفيت  للشقابت باصى  لجىت وؤهميت ؤهذوف: وإلاؿلب ولثاوي  -

 .وإلاطشفيت  للشقابت باصى  لجىت  قشسوث: وإلاؿلب ولثالث  -

 

 وشإة وحهشيف لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت  : وإلاؿلب ألاوى 

  ً ولثماهيىاث بذويت في ولهاإلايت ولذيىن  ؤص ت بلى يهىد وإلااى سؤط لفايت بمىغىم الاهخمام ؤن ولبهؼ       يهخقذ

 1".1باصى "باظم وإلاهشوفت باصى   قشسوث لطذوس  وولىخيذ ولحقيقي ولعبب يهخبره خيث وإلااض ي، ولقشن 

 

باصى  لجىت وجؿىس  وشإة :ؤوال

 ولعىيعشيت ، خيث وخخيرث  BASEL في  ذيىت باصى 1930      بذو  طشف ولدعىياث ولذوليت وشاؾه نام 

 قشو للمطشف ، ويػم وإلاطاسف وإلاشلضيت لذوى ولهالم ، وهى ؤقذم  ىكمت  اليت دوليت في  جاى ولخهاون 

 2:ولىقذز ووإلاالي ، ويقذم خذ اجه للمطاسف وإلاشلضيت  ً خالى آلاحي 

. مىهه  طشفا  شلضيا للمطاسف وإلاشلضيت ، و اظعاث ولىقذ وإلاخخلفت  .1

. قيا ه بذوس ولششيو للمطاسف وإلاشلضيت في ضفقاتها وإلااليت  .2

. يهذ  شلضو للبدىر الاقخطاديت وولىقذيت  .3

 .جىكيم هذووث و اجمشوث و ىخذياث وقخطاديت إلاىاقشت ولقشوسوث ولتي تهم وإلاطاسف وإلاشلضيت  .4

بن الاهخمام بمىغىم لفايت سؤط وإلااى وإلاطشفي يهىد بلى ؤص ت ولذيىن ولذوليت ولتي وقهذ في بذويت زماهيىاث       

، وولحقيقت ؤن هزه ألاص ت قذ جهىن لثفذ الاهخمام  (1باصى )ولقشن وإلااض ي ، وولتي يهخبروجها ظبب ضذوس 

بنفايت سؤط وإلااى وإلاطشفي ، خيث مان الاججاه لخدقيق رلو قاثما قبل جلو ألاص ت بفترة ؾىيلت ، بال ؤهه مان 

 3.بمبادسوث فشديت 

 

                                                           
 ،  زلشة  اظتر ،حا هت "دسوظت خالت ولجضوثش" في ولقؿام وإلاطشفي ولجضوثشز 3 وباصى 2ووقو جؿبيق  قشسوث باصى ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، - 1

 24 ، ص2016دفهت _ جبعت _ولهشبي جبس ي 
 ، وإلاخاؾش وإلاطشفيت هكشيت وإلااو شة والاجهياس وإلاطشفي ، بين  قشسوث لجىت باصى وجقليلنبذ ولعالم  دمذ خميغ ، دمذ نبذ ولىهاب ولهضووز ، - 2

 28-27 ، ص ص2014/_ ولطشوفيت _ولزولشة لليشش وولخىصيو ، بًذود ،ولؿبهت ألاولى 
 .هفغ وإلاشحو - 3
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 سؤط لنفايت ناإلايت ضيًت بيجاد في ولهلمي للخفنير خقيقي  خاع فترة 1980 بلى 1974  ً ولفترة وحهخبر      

 ) ولعابق في  هشوفت جنً لم حذيذة  خاؾش ؤقهش ولعىىوث هزه خالى ولبىىك لبهؼ وجهياس  ً خذر فما وإلااى،

 ولبىىك بإن ؤزبذ  ا وهى  عبىو  يير بشهل الاثخماهيت وإلاخاؾش ونمق بل ( ؤلاحالى و خاؾش ولدعىيت  خاؾش  ثل

 بيالو ألاإلااهيت ولعلؿاث ؤنلىذ ، 1974 ففي حىيليت والاجهياس، ؤلافالط خؿش نً بمإ ً ليعذ ولنبيرة ألا شينيت

 في حعبب  ما ولبىىك  ابين وظىو  ألاحىبيت ولطشف ظىو  في ضخمت  ها الث له ماهذ وولتي "ظاجبىو هيرر"

 8 خىولي بلًذ ولتي بإضىله " بيعلفاهيا فشظذ" ظىىوث نذة بهذ زم جبهه،  ولنبيرة ألا شينيت للبىىك بالًت خعاسة

 ؤضىله بين الاظخدقاو آحاى جىوفق نذم  شهلت بلًذ ؤن بهذ إلهقاره للخذخل بالعلؿاث دفو  ما دوالس،  اليً

 .م 1980 نام ولذوالس نلى ولفاثذة ؤظهاس في ولشذيذ الاسجفام  و خاضت قشوع نلى ظهش ولفاثذة وزباث وخطى ه

 

 بين  شترك فنش وبيجاد وإلاخاؾش جلو إلاىوحهت آلياث نً ولبدث في ولخفنير بذو ،وإلاهؿياث هزه قل وفي        

 وإلاخاؾش  ً للخقليل ولشقابت ولعلؿاث جلو بين ولخيعيق نلى يقىم وإلاخخلفت ولثالث دوى ولهالم في وإلاشلضيت ولبىىك

 ولطىانيت ولذوى   جمىنت  ً وإلاطشفيت للشقابت ؤوباى باصى  لجىت حشهلذ لزولو وهديجت ولبىىك، لها جخهشع ولتي

 ولخاسحيت وإلاذيىهيت ؤص ت جفاقم غىءجدذ بششوف بىو ولدعىياث ولذوليت ، ورلو نلى  1974 جهايت في 1 ولهشش

 ،  ولبىىك هزه وحهثر ولهاإلايت ولبىىك  ىدتها ولتي للذوى 

 

 في ولها لت ولبىىك لهافت  لض ا ليهىن  وإلااى سؤط لفايت  ىخذو  هياس 1988 نام ؤقشث قذ باصى  لجىت ؤن والاهم       

  ىكىس   ً فيه وإلاىدنين زقت ويقىز  للبىو، وإلاالي وإلاشلض  هاهت نلى للذاللت نالمي ؤو دولي لمهياس وإلاطشفي وليشاؽ

 ولبىىك مافت نلى يخهين ؤضبذ بمقخػاها ولتي باصى  وجفاقيت ولطذد، هزو في وللجىت وؤقشث ولبىو،  الثمت حهميق

 %8 بلى الاثخماهيت وإلاخاؾش جشحيدها بهذ ولخؿشة ؤضىلها  جمىم بلى سؤظمالها وعبت جطل بان جلتزم ؤن ولها لت

 PETREرلو  بهذ ؤضبذ ولزز 1992 نام جهايت وليعبت هزه  و ؤوغانهم يىوفقىو ؤن ولجميو ونلى ؤدوى، لدذ

COOKE وليعبت جلو ظميذ لزلو وللجىت لهزه سثيغ بها جقذم  قترخاث نلى  بييت ولخىضياث هزه ماهذ وقذ 

 2.ألاوسوبي  وإلاالءة بمهذى ؤيػا ولفشوعيىن  يعميها لما ؤو باى، ؤو مىك بيعبت وإلااى سؤط لنفايت ولعابقت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بلجيها ، لىذو ، فشوعا ، ؤإلااهيا الاجداديت ، ويؿاليا وليابان ،هىلىذو ، ولعىيذ ، بشيؿاهيا ، :  جمىنت ولذوى ولطىانيت ولهششة جػم لال  ً -  1

. وظباهيا ، ظىيعشو ، للنعمبىسى : ولىالياث وإلاخدذة ألا شينيت ، باالغافت ولى هزه ولذوى جػم وللجىت لزلو 
  25-24، ص صظابق  شحو ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، -  2
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ولخهشيف بلجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت : زاهيا 

  ً  دافكي ولبىىك وإلاشلضيت في ولذوى ولطىانيت ولهشش وظىيعشو 1974      جإظعذ لجىت باصى نام 

لجىت "ولىلعمبىسى جدذ بششوف بىو ولدعىياث ولذوليت بمذيىت باصى ولعىيعشيت وؤؾلق نليها حعميت 

بهذ " لجىت ألاهكمت وولشقابت وإلاطشفيت "ؤو " ولخىكيماث وؤلاششوف وولشقابت وإلاطشفيت نلى وإلاماسظاث ولهمليت 

 وهي %38جفاقم وإلاشامل ولبىنيت وظيؿشة ولبىىك ولياباهيت نلى ؤظىوو ولخمىيل ولذوليت بيعبت قاسبذ ،

 ماهذ 1988ولكاهشة ولتي وظخمشث لعىىوث نذيذة ختى ؤن ظبهت  ً غمً ؤلبر نشش بىىك في ولهالم نام 

 1.هقظ سئوط ؤ ىوى جلو ولبىىك  ً ولبىىك ولياباهيت بعبب 

 

  دافكي قشوس  ً بمقخط ى ؤوشئذ وبهما دوليت وجفاقيت ؤز بلى حعدىذ ال فىيت وظدشاسيت لجىت هي باصى  لجىت       

 فىيين  ً  هىهت نمل فشو  وحعانذها ظىىيا  شوث ؤسبو وللجىت هزه ججخمو ولطىانيت، للذوى  وإلاشلضيت ولبىىك

 دولي بؾاس بنؿاء في بقذس لبير حعاهم ؤن وللجىت هزه وظخؿانذ ولبىىك، نلى ولشقابت حىوهب  خخلف لذسوظت

 بين ولخيعيق نلى يقىم وإلاخخلفت ، ولهالم دوى  في وإلاشلضيت ولبىىك بين  شترك فنش وبيجاد وإلاطشفيت للشقابت

 بإهميت  نها بدسوما ولبىىك لها جخهشع وإلاخاؾش ولتي إلاىوحهت آلياث  بيجاد في وولخفنير ولشقابيت ولعلؿاث  خخلف

 ولشقابت  جاى في ولذولي للخهاون  ألاظاط حجش جمثل وللجىت هزه ؤضبدذ وبزلو وإلاطشفي، ولقؿام خؿىسة

 2.وإلاطشفيت 

 

 3: ولخاليت  ولىقاؽ في وإلاطشفيت باصى  للجىت حهشيف جدذيذ        يمنً

 وإلااى سؤط لنفايت ؤدوى خذ وغو -

 .وإلااى سؤط نلى ولىؾىيت ولشقابت في ولفشوقاث هديجت وإلاطاسف بين ولهادلت يير للمىافعت  هم  طذس بصولت -

 .ولشقابت بإظاليب وإلاخهلقت وإلاهلى اث جبادى نمليت حعهيل -

 .وإلاطاسف بين جىافعيت نذولت جدقيق -

 .وإلاذيىهيت حجم  ً ولخقليل خالى  ً ولهالمي ولىكام في الاظخقشوسيت جدقيق -

 ألا ىوى سئوط خشلت قل في ولهاإلايت الاقخطاديت ولخؿىسوث وفق وإلاطشفيت ولىخذوث مافت نلى ولشقابت وإلاجمهت -

 .ولنبيرة

. ولفاثذة ،ولعيىلت،ولدشًيل،ظهش باالثخمان وإلاخهلقت وإلاخاؾش  ً ولخقليل -

 

 

 
                                                           

 ولبىىك  ً لهيىت  يذوهيت دسوظت( ولبىهي ألادوء نلي وإلاطشفيت للمشوقبت باصى  لجىت وفق  قشسوث ولحىلمت  بادت جؿبيق ؤزشششفه ،  إلاباسك  دمذ- 1

 10 ،ص2017دفهت _ وسقلت_ زلشة  اظتر ،  اليت وبىىك ، حا هت قاضذز  شباح  ،  2015-2010بين وإلامخذة للفترة )ولجضوثش في ولىاشؿت
 26ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، ،هفغ وإلاشحو ، ص -  2
 ؤللي ولبىىك ، حا هت و وإلااليت في  اظتر  ،  زلشةولجضوثشز  وإلاطشفي ولجهاص ولحىلمت في إلسظاء لمذخل باصى  لجىت بمخؿلباث الالتزومظاسة ،  خالذز- 3

 36-35 ص ص 2015دفهت – ولبىيشة – ؤولحاج  دىذ
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باصى  لجىت هيامل: زالثا 

 1:وهي  فشنيت لجان ؤسبهت  ً خاليا باصى  لجىت جدشهل

 .وإلاهايير وغو لجىت -

. ولعياظاث جؿىيش  جمىنت -

 .وإلاداظبيت وإلاهام قىي  -

 .الاظدشاسيت باصى  لجىت -

 

 (SIG )وإلاهايير  وغو  لجىت1- 

 لجان ؤسبهت  ً بذوسها جدشهل وهي ولها ت، وإلاهايير ووغو بضذوس في وللجىت لهزه ولشثيس ي ولذوس        يخمثل

 .بةضذوسوث  هيىت ولقيام نلى يهمل  نها ووخذ مل فشنيت،

 

 (PDG)ولعياظاث  جؿىيش   جمىنت2-

 جقىم باألنماى ولشقابيت، لما ولخاضت ؤلاضذوسوث و شوحهت جدذيذ في وإلاجمىنت لهزه ولشثيس ي ولهذف يخمثل      

 ظبهت  ً وللجىت هزه وجدشهل ولجىدة، ناليت سقابيت  هايير وغو نلى حصجو ظياظاث وجؿىيش باقتروح

 .نمل  جمىناث

 (    ATF)وإلاداظبيت   وإلاهام قىي 3- 

 ولذوليت، ولخذقيق و هايير ولذوليت وإلاداظبيت وإلاهايير ؤهم غمان نلى وإلاعانذة ؤحل  ً وللجىت هزه حهمل      

 لما ولشفافيت، غمان خالى  ً ولعىو  وهػباؽ غمان ولزلو ولبىىك، في وإلاخاؾش بدوسة نلى حعانذ وجؿبيقاتها

 خيىز  بذوس  ولقيام نلى وللجىت هزه حهمل ألاهذوف هزه جدقيق ؤحل و ً ولبىهي ولجهاص وظال ت غمان نلى حهمل

 ولفشنيت فشنيت باللجىت نمل  جمىنت ولهيئت هزه وجػم ولخذقيق و هايير وإلاداظبيت ولذوليت وإلاهايير جؿىيش في

 .للخذقيق

 (BCG )الاظدشاسيت  باصى   لجىت 4-

 يير للذوى  و عانذوث حعهيالث وإلاشوقبين بخقذيم  ً  جمىنت  ً وإلاخهىهت الاظدشاسيت باصى  لجىت جقىم

 .وللجىت و بادسوث وجفاقياث  خخلف لخؿبيق ألانػاء

 

وإلاطشفيت      للشقابت باصى  لجىت ؤهميتو ؤهذوف :ولثاوي وإلاؿلب

 بال ولقاهىوي، ؤلالضوم دسحت بلى جطل لم_ باصى  لجىت_وللجىت  جػهها ولتي وإلاهايير و ولقىونذ ؤن  ً ولشيم      نلى

 وإلاطشفي بطفت نا ت  ولقؿام نلى ؤلاششوف و للشقابت وإلادليت ولىكم  خخلف نلى للخإزير لبيرة بفانليت جخمخو ؤجها

. ، لما ؤوشاث هزه وللجىت بًشع جدقيق  جمىنت  ً ألاهذوف 

 

                                                           
 25-24 شحو ظابق ص،  ولهام  قذم هىاء ؾشود- 1
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وإلاطشفيت  للشقابت باصى  للجىت ولشثيعيت ألاهذوف :ؤوال

 

      يمنً ولقىى ؤن ألاهذوف ألاظاظيت الجفاقيت باصى فيما يخهلق بالبىىك ولها لت في ولعىو وإلاطشفي ولهالمي 

 1:جخلخظ في آلاحي 

وخاضت بهذ جفاقم ؤص ت وإلاذيىهيت ولخاسحيت لذوى : وإلاعاهمت في جقىيت وظخقشوس ولىكام وإلاطشفي ولهالمي  – 1

ولهالم ولثالث ، وولزز مان ظببه جىظو ولبىىك ولهاإلايت وخاضت ألا شينيت في جقذيم قشوغها لذوى ولهالم 

 .ولثالث  ما ؤغهف  شولضها وإلااليت بلى خذ لبير 

خيث لىخل ؤن وإلاطاسف ولياباهيت وظخؿانذ ؤن : بصولت  طذس  هم للمىافعت يير ولهادلت بين وإلاطاسف  – 2

جىفز بقىة لبيرة بلى دوخل ألاظىوو ولخقليذيت للمطاسف ولًشبيت وجىافعها ، وقذ يهىن رلو هى ولعبب 

ولشثيس ي وسوء الاهذفام ألاوسوبي لخدذيذ خذ ؤدوى لنفايت سؤط وإلااى وإلاطشفي ، ألن هزه وإلاطاسف ولياباهيت ماهذ 

جقذم خذ اتها بهىو ش سبذ  خذهيت حذو ، لما وظخؿانذ جدقيق وعبت ولشبذ ولطافي هفعها للمعاهمين 

. بعبب وهخفاع سئوط ؤ ىولها 

 وفي  قذ تها ولهىإلات ، وجدعين : ولهمل نلى بيجاد آلياث للخنييف  و وإلاخًيروث وإلاطشفيت ولهاإلايت – 3

ألاظاليب ولفىيت للشقابت في ؤنماى ولبىىك وحعهيل نمليت جذووى وإلاهلى اث خىى جلو ألاظاليب بين ولعلؿاث 

. ولىقذيت وإلاخخلفت 

 

 وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت ؤهميت :زاهيا

 هزو  ً ولذوليت، وإلاهايير و للقىونذ _ تزويذ بشهل_ وإلاالي و الاقخطادز وليشاؽ خػىم باصى   قترخاث حهنغ      

 وإلاجاى هزو في ولذوليت وإلاهايير و ولقىونذ لىغو وإلاعاوليت  ً هىم ولبىىك بدوسة  جاى في باصى  بلجىت يىاؽ وإلاىؿلق

 في ولهىإلات  كاهش  ً آ ىا  كهشو ونخباسه يمنً  ا فهزو ولخؿبيق بلضو يت ليعذ وإلاهايير هزه ؤن ولحيىز،وبما

  (3باصى  بلى 1 ً باصى  )في ولبىىك  وإلااى سؤط لفايت  هايير جؿىس  مان قذ و نليها وولشقابت ولبىىك بدوسة  جاى

 حهذ ؤهه و وإلاهاضش، لالقخطاد ولشثيعيت وإلاهالم ؤخذ ؤضبدذ وإلاالي ولقؿام جىوحه ولتي وإلاخاؾش ؤن لحقيقت بدسوما

 .خاضت ولبىىك بدوسة في و نام، بشهل وإلاالي ولقؿام بدوسة في ولقػيت ولشثيعيت وإلاخاؾش بدوسة قػيت

 نا ت بطفت وإلاالي ولقؿام ظال ت  ذي نلى ولىقذيت ولعياظاث فهاليت و ولىؾىيت الاقخطادياث ظال ت       حهخمذ

 .خاضت بطفت وإلاطشفي ولقؿام ظال ت  ذي نلى و

 هزو ظال ت و  خاهت نلى وإلادافكت ؤحل  ً وإلاطشفي،ورلو ولجهاص وخذوث نلى ولشقابت ؤهميت جإحي هىا و ً      

 2.دولت  بهل ولىؾني الاقخطاد خذ ت بًشع ولجهاص

 

                                                           
 و بشاسة بلى ألاص ت الاقخطاديت ولهاإلايت ) ذي جنييف ولىكام وإلاطشفي ولجضوثشز  و  هايير لجىت باصى و ؤهم ووههاظاث ولهىإلات ، فاثضة لهشوف ، - 1

 66-65 ، ص ص 2013،-  ولجضوثش–حا هت  دمذ بىغيلف باإلاعيلت  ، دوس ولجا هت ولجذيذة لليشش (2008لعىت 

 ،  زلشة لىيل شهادة وإلااظتر في ولهلىم الاقخطاديت ولجضوثشز  وإلاطشفي ولجهاص ولحىلمت في إلسظاء لمذخل باصى  لجىت بمخؿلباث الالتزوم،  ظاسة خالذز2 - 

 ص 2014/2015دفهت – ولبىيشة – ؤولحاج  دىذ ؤللي ولدعيير، حا هت نلىم و ولخجاسيت و الاقخطاديت ولهلىم ، مليت
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  وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت  قشسوث: وإلاؿلب ولثالث 

 م 1999 ظىت نليها حهذيالث بدخاى جم زم م، 1988 ظىت ألاولى  قشسوث زالر بةضذوس باصى  لجىت قا ذ       لقذ

 مل في حاء  ا ؤهم وإلاؿلب هزو يدىاوى  م، و 2010 ظىت مان ؤضذسجه  ا آخش ؤ ا م، 2006 ظىت ماهذ وولثاهيت

 .باخخطاس وجفاقيت

 

 ألاولى باصى  وجفاقيت :ؤوال

 سؤط  هياس لنفايت بخدذيذ وولخاضت 1988 نام بليها ولخىضل جم ولتي باصى،الاجفاقيت لجىت  ىجضوث ؤهم        ً

 وقف هي لالجفاقيت ولشثيعيت ألاهذوف باصى،وقذ ماهذ لجىت بمهياس نشف ولزز 1وإلااى ؤو بما يهشف بيعبت مىك

 بين ألاوغام وحعىيت ولهششيً، ولقشن  فتروث  هكم في لىخل وولزز ولهاإلايت وإلاطاسف سؤظماى في وإلاعخمش ولهبىؽ

 2.ولذولي  وإلاعخىي  نلى ولها لت وإلاطاسف

 

بالذسحت ألاولى لبرياث ولبىىك ولهاإلايت لما ؤن جؿبيق  بادت الاجفاقيت يقو  (1 باصى  )وجفاقيت        وظتهذفذ

 وللجىت لشظذ وقذ به، حاءث  ا لخؿبيق ؤلالضوم ضفت لها ليغ ، فاللجىت ولىؾىيت ولعلؿاثجدذ  عاوليت 

 دوليت ولبىىك في وإلااى سؤط وعبت ؤن بلى ولثماهيىاث بذويت جىضلذ وقذ وإلااى سؤط لفايت  ىغىم لذسوظت حهىدها

 ولبلذون  شامل) ولذوليت وإلاخاؾش خذة فيه جضويذث ولزز ولىقذ في ورلو لبيرة، بيعبت جػاءلذ قذ وليشاؽ

 هكم في ولخقاسب  ً هىم وبيجاد ولبىىك في ألا ىوى سئوط جإمل بيقاف بلى للععي باللجىت دفو  ما (بالذيىن  وإلاثقلت

  . وإلااى سؤط لفايت قياط

         

  هم  طذس نلى وللقػاء ولهالمي وإلاطشفي ولىكام لخقىيت  ىخذ دولي بؾاس وحىد بلى ولحاحت بزلو وقهشث        

 دولت،ونليه بهل ولخاضت ألا ىوى سئوط  خؿلباث في نً الاخخالفاث ولىاججت وإلاىافعت نذولت ووهذوم  طادس  ً

 لدذ  %8وعبت  خذدث  ، خيث "وإلااى سؤط لنفايت 1988 باصى  وجفاقيت" نليه ؤؾلق وإلااى سؤط لقياط هكام قهش

 نلى يخىحب وهه بعاؾت بهل وليعبت هزه وحهني وإلاطاسف ، في الاثخمان  خاؾش إلاىوحهت وإلااى سؤط لنفايت ؤدوى

 يخم هقذيت وخذة 100 مل  قابل (وإلااى سؤط  ً ودوي بدذ الاخخفاف) ماخخياؽ هقذيت وخذوث 8 يػو ؤن ولبىو

 .وقتروغها

 

 

 

 

                                                           
 ولزز يهخبر ؤوى  ً وقترح هزه وليعبت  PETER COOKE  وهى وظم  دافل ولبىو وإلاشلضز الاهجليزز في جلو ولفترة :ؤؾلقذ وللجىت وظم  هياس مىك -  1

 وؤوى  ً جشؤط هزه وللجىت 
 ولبىهي ألادوء نلي وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت  قشسوث وفق ولحىلمت  بادت جؿبيق ؤزشششفه ،  إلاباسك  دمذ- 2

 10، ص 2015-2010بين وإلامخذة للفترة )ولجضوثش في ولىاشؿت ولبىىك  ً لهيىت  يذوهيت دسوظت(
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 لحذود وظديفائها بمذي يشجبـ ولذوليت وإلاها الث  جاى في ولبىىك  الءة جقييم ؤن نليه وإلاخهاسف  ً       وؤضبذ

 وإلاخططاث ولفايت ألاضىى  بىىنيت الاهخمام غشوسة حهنى لما الاثخماهيت ، وإلاخاؾش نلى وهطبذ ولزز هزو وإلاهياس

 1. جهىينها ولىوحب

 

 دوى  جػم و وإلاخاؾش،  خذهيت  جمىنخين،ألاولى بلى ولذوى  جطييف ؤظاط نلى باصى  لجىت  قشسوث        قا ذ

 ولهشبيت وإلاملنت و ظىيعشو هما دولخان رلو بلى يػاف ، OECDولخىميت  و الاقخطادز ولخهاون   ىكمت

. ولهالم  دوى  بقيت جػم و وإلاخاؾش ناليت فهي ، ولثاهيت وإلاجمىنت  ؤ ا ولعهىديت،

 2:قعمين  ً ؤظاظا  هىن  وإلااى سؤط فةن الاجفاقيت هزه خعب

 

 ولها ت الاخخياؾاث وإلاهلىت و الاخخياؾاث+وإلاعاهمين خقىو ) :ولخالي باإلاجمىم يدعب :ؤظاس ي سؤظماى -ؤ

 ولخابهت وإلااليت وإلااظعاث و ولبىىك ؤ ىوى سئوط في الاظدثماسوث + وإلاهىىيت ولقيم)-(وإلادخجضة ألاسباح+وولقاهىهيت

 . ( هها  ؤووإلاخبادلت

 

 وإلاهىهت وإلاخططاث + ألاضىى  جقييم بنادة وخخياؾاث +وإلاهلىت يير الاخخياؾاث  ً يدشهل :جنميلي سؤظماى - ب

 .ؤخشي  سؤظماليت ؤدووث   +وإلاعاهذة ولقشوع+نا ت  خاؾش إلاىوحهت

 

  ً وبخذوءو ظىىوث زالر فترة في جذسيجي بشهل الاجفاقيت هزه جؿبيق في بالششوم باصى  لجىت ؤوضذ       ولقذ

 لزلو ولجىوهب ألاظاظيت ؤ ا الاجفاقيت ، لهزه ولها ل ولخؿبيق يخم خيث م 1992 نام جهايتيايت  بلى م 1990ظىت

 دسحت خعب بينها بهذف ولخمييز باألضىى  وإلاشجبؿت للمخاؾش جشحيديت ؤوصون بىغو قا ذ ؤجها (1 باصى  )الجفاو

 بلى قعمذ قذ و وإلالتز ت باألضل ولجهت خعب لزلو و ألاضل هىنيت خعب جخخلف ألاوصون هزه  خاؾشها،و

 بالخههذوث يخهلق فيما وإلايزوهيت ، ؤ ا ؤضىى  يخظ فيما هزو 100 %و0 %  بين  ا ولترحيديت جترووح ؤوصوجها فئاث

 خعاب يخم ختى ، و  باششة يير ولتزو اث حهخبر فهي  (ولهشغيت الالتزو اث ؤو وإلايزوهيت خاسج ألاضىى  (وإلايزوهيت خاسج

 ولزز و الاثخمان جدىيل  ها ل في قيمتها بػشب  باششة ولتزو اث بلى جدىيلها يجب ولخاضت بها وإلاخاؾشة ؤوصون

 ولترحيحي ولىصن في بػشبه  شجح خؿش ؤضل بلى وإلاخدطل نليه ولىاجج جدىيل   زم100%  و 20% بين  ا يترووح

 ولىاججت ولقيمت و (ولهشض ي  الالتزوم قيمت %4  =للمذيً جشحيحي  وصنx10%  جدىيل  ها ل  20 % ثال)للمذيً 

. وإلااى سؤط لفايت  هياس بمقام جذسج

 

 

 

 

                                                           
 63-62نثماوي  يرة ،  شحو ظابق ص-  1
 41  شحو ظابق ص،  ظاسة خالذز- 2
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 :( 01 سقم حذوى وى )يلي لما للضىى  باليعبت وإلاخاؾشة ؤوصون       جدعب

 

باصى  وعبت خعب للضىى  وإلاشجحت وإلاخاؾشة ؤوصون : ( ll -01 )سقم  ولجذوى 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،  زلشة  اظتر في ولهلىم الاقخطاديت ، ولجضوثشز  وإلاطشفي ولجهاص ولحىلمت في لمذخل إلسظاء باصى  لجىت بمخؿلباث الالتزوم،  ظاسة  خالذز:وإلاطذس 

 . 2014/2015– ولبىيشة – ؤولحاج  دىذ ؤللي حا هت

 

 

 

 ألاضىى  هىنيت

 

 وإلاؿلىباث و وإلاشلضيت ولبىىك و ولحهى اث  ً وإلاؿلىباث + ولىقذيت

 بىىك و ولحهى اث  ً ضادسة  اليت ؤوسوو بػمان و هقذيت بػماهاث

 OECD في  شلضيت

 (وؾىيا يخقشس  خعبما) وإلادليت ولهام ولقؿام هيئاث  ً وإلاؿلىباث

 

 OECD+ ىكمت  دوى  بىىك و ولذوليت ولخىميت بىىك  ً وإلاؿلىباث

 ولخدطيل سهً ولىقذيت

  اللها نقاسيت،ويشًلها بمشهىهاث  ػمىهت قشوع

 

قؿام   ً  ؿلىبا + ولخجاسيت ولقشوع فيها بما ألاخشي  ألاضىى  حميو

 OECD ىكمت  دوى  خاسج  ً  ؿلىباث+خاص

 قؿام ششماث  ً  ؿلىباث + نام نً يضيذ  ا وظخدقاقها نلى يدبقى و

 ألاخشي  وإلاىحىدوث حميو +ؤخشي  ششماث في  عاهماث + وقخطاديت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإلاخاؾشة  دسحت

 

%0 

 

 إلى   10  %  من

50  % 

20 % 

 

50  % 

 

100 % 
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 :يلي  لما (وإلايزوهيت خاسج ولخههذوث)ولهشغيت  لاللتزو اث باليعبت وإلاخاؾشة ؤوصون جدعب

 جشحيذ  ها ل في ولىاجج غشب يخم  آلاحي زم( 02خعب ولجذوى سقم )ولخؿش  جشحيذ  ها ل في الالتزوم غشب يخم

 1:ماآلحي  هي وإلايزوهيت خاسج للخههذوث ولترحيذ  ها الث و وإلايزوهيت ، ؤضىى  في له وإلاقابل ؤو (وإلاذيً )الالتزوم ألاضلي 

 

 وإلايزوهيت خاسج لهىاضش وإلاشجحت وإلاخاؾشة ؤوصون : (ll-02) سقم ولجذوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  زلشة _دسوظت خالت ولىكام ولجضوثشز وإلاطشفي_ؤزش جؿبيق ولحىلمت في ولقؿام وإلاطشفي وفق  قشسوث لجىت باصى ،  ولهام  قذم هىاء ؾشود: وإلاطذس 

 29ص .2016، جبعه _ حا هت ولهشبي هبس ي _  اظتر ، 

 

 :يلي لما باصى  لجىت  قشسوث خعب وإلااى سؤط لفايت  هذى يطبذ

 

 

( 2 ولششيدت+ 1لششيدت )سؤط وإلااى 

                                                                                                                %8 ≤ 

ولخؿش   شجحت بؿشيقت الالتزو اث و ولخههذوث  جمىم

 

                                                           
 29،  شحو ظابق ص ولهام  قذم ، هىاء ؾشود-  1

 ولبىىد

 

 (للقشوع ولها ت ولػماهاث  ثل)للقشوع   ثيلت بىىد

 

 نملياث ولػمان،جىفيز خؿاباث)ألادوء خعً بمها الث  شجبؿت بىىد

 (جىسيذوث  ؤو  قاوالث

 

 ولزوجيت بالخطفيت جخم ألاحل قطيرة بمخاؾش  شجبؿت بىىد

 (وإلاعدىذيت  الانخمادوث)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإلاخاؾش  ؤوصون

 

100 % 

 

50 % 

 

20 % 
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 1:يلي فيما جم بحشوئها 1988حهذيالث نلى  هياس لفايت سؤط وإلااى لعىت لما ؤحشيذ 

 سؤظماى لفايت  هياس خعاب ؤظلىب نلى ولخهذيالث بهؼ بدخاى ، 1993نام في وللجىت وقترخذ- 1

 بلى باإلغافت سؤظماى بلى زالثت ششيدت بغافت ولخهذيالث هزه وبمقخط ى ،*ولعىو   خاؾش ليًؿي

 حعخخذم ؤن نلى ظيخين ألحل وإلاعاهذة ولقشوع في ولثالثت ولششيدت هزه وحشخمل ولقاثمخين، ولششيدخين

 .فقـ ولعىو   خاؾش لخًؿيت

 لقياط ولخاضت ولذوخليت ؤظاليبها باظخخذوم للبىىك ولعماح نلى ، 1995في ؤفشيل  باصى  لجىت ووفقذ- 2

 .وإلاشوهت  ً ؤنلى دسحت جدقيق بًشع ولعىو   خاؾش

 و دذدة ضشيدت سؤظماليت غماهاث جىفير هى سؤظماى بهفاو في ولخهذيل هزو وظخدذور  ً ولهذف- 3

 .ولبىىك لها جخهشع ولتي (ولعىو )ألاظهاس  خاؾش غذ

 وإلاخاؾش إلاىوحهت سؤظماى لفايت باخدعاب ولخاضت الاجفاقيت 1996ظىت  باصى  لجىت ؤضذسث وؤخيرو- 4

 :يلي لما سؤظماى لنفايت وإلادذدة ولهالقت جطبذ ولخهذيل هزو وفق ولعىقيت،

 

                 (ولثالثت ولششيدت +ولثاهيت ولششيدت +ألاولى ولششیدت)سؤظماى بحمالي

                                                                                                                                                 %8 ≤ 

 × 12.5ولعىقيت وإلاخاؾشة  قياط + خاؾشة بإوصون  شجحت ألاضىى  

 

 

  دل يدل سؤظماى مافت لقياط حذيذ إلؾاس ؤوليت وقتروخاث باصى  لجىت وششث1999ظىت  وفي- 5

 ولتي وإلاخاؾش وشمىليت دقت ؤلثر وبشهل الانخباس في جإخز حذيذ  هايير فيه وؤدخلذ ، 1988وجفاقيت 

 جقذ ذ ، 2001في ظىت  ولدشًيل و خاؾش ولعىو،  خاؾش الاثخمان،  خاؾش لدشمل ولبىىك لها جخهشع

 جطذس ؤن وإلاخىقو  ً مان سؤط وإلااى لفايت بمهذى ولجذيذ ؤلاؾاس خىى  وجفطيال جدذيذو ؤلثر بمقترخاث

 جإخش ووإلاالخكاث ولشدود لنثرث هكشو ولنً 2001جهايت  قبل الاجفاو هزو  ً ولنهاثيت وليسخت وللجىت

 . 2باجفاقيت باصى  نشف ولزز وهى 2004بلى ظىت  بضذوسه

 

 

 

 

                                                           
 91-90فاثضة لهشوف ،  شحو ظابق ص-  1
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 ولثاهيت باصى  وجفاقيت :زاهيا

 للذوى  ولىضيت ولعلؿاث  ً والاظدشاسوث الاقتروخاث  ً ؾىيلت لعلعلت هديجت ولثاهيت باصى  وجفاقيت       حهخبر

ظىت  وششه جم 1988ظىت  بضذوسها جم ولتي ألاولى باصى  وجفاقيت إلاشوحهت وقتروح فإوى  ولبىنيت ، ووإلايشأث ألانػاء

 لما ألانػاء، ولذوى  لهذيذ وإلادليت ولعلؿاث ؾلب بلى وظخجابت ورلو ولذوليت ولدعىياث بىو ؾشف  ً ، 1999

 جػمىذ بعلعلت  شفىقت الاقتروخاث هزه ماهذ وقذ 2003ووفشيل  2001حاهفي  في ؤخشي  وقتروخاث جقذيم جم

 بخقذيم والاظدشاسوث ولذسوظاث هزه ظاهمذ خيث  ،وغهيتها خىى  بىنيت  اظعاث بها قا ذ دسوظاث زالر

 ولذوى  ظلؿاث قبل  ً 2باصى  وجفاقيت نلى وإلاىوفقت جمذ ألاوليت ، وقذ للخىضياث ولخدعيىاث  ً ولهذيذ

 1.وششها  قبل ألانػاء

 

(  . 06) لما هى  ىضح في ولشهل سقم 2      وجقىم هزه الاجفاقيت نلى زالر دناثم ؤظاظيت ،

  

 2ولذناثم ولثالر الجفاقيت باصى  ( ll-04): ولشهل سقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  و بشاسة بلى ألاص ت الاقخطاديت) ذي جنييف ولىكام وإلاطشفي ولجضوثشز  و  هايير لجىت باصى و ؤهم ووههاظاث ولهىإلات ، فاثضة لهشوف ،  :وإلاطذس

 104ص. 2013،- ولجضوثش–، حا هت  دمذ بىغياف باإلاعيلت  ، دوس ولجا هت ولجذيذة لليشش (2008ولهاإلايت لعىت 

 ؤن بال الاثخمان بمخاؾش يخهلق فيما وإلاخاؾش قياط ؾشو  جدعين جم : ولحذ ألادوى إلاخؿلباث سؤط وإلااى–   1

 هي  خاؾش و ألاولى الاجفاقيت في  هملت ماهذ حذيذة  خاؾش بغافت جمذ لما رلشها،  يشد لم  خاؾشولعىو 

 3.ولدشًيل 

                                                           
 32ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، ص- 1
 104-103 شحو ظابق ص، فاثضة لهشوف - 2
 37هیبت ،  شحو ظابق ص  شوبـ- 3

 

2باصى   

 ولثالثت ولذنا ت ألاولي ولذنا ت ولثاهيت ولذنا ت

 سؤط إلاخؿلباث ألادوى ولحذ

 وإلااى

 ولعىو  وهػباؽ ولشقابيت وإلاشوحهت نملياث
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 1:ولخاليت  بالطيًت ولثاهيت باصى  وجفاقيت خعب وإلااى سؤط لفايت وعبت نً ولخهبير جم وقذ

                                                   سؤط وإلااى هكا ي 

  %8 ≥                                                                                                                              =وإلااى  سؤط لفایت  هذى

 ولدشًیلیت وإلاخاؾش +ولعىقیت وإلاخاؾش +الاثخمان  خاؾش                                                     

 :ؤن خيث

 .وإلاشجحت ألاضىى   و جخىوفق ولتي وإلاخاؾش :الاثخمان  خاؾش -

 . x12.5وإلاخاؾش   ً ولىىم هزو لخًؿيت وإلاىحه وإلااى سؤط في جخمثل :ولعىقيت وإلاخاؾش -

 .12.5xوإلاخاؾش  ً ولىىم هزو لخًؿيت وإلاىحه وإلااى سؤط في جخمثل :ولدشًيليت وإلاخاؾش -

 ؤن  ً جخإلذ ؤن وإلاشلضيت ولبىىك في وإلاخمثلت و ولشقابيت ولعلؿاث نلى: ولشقابيت  نملياث وإلاشوحهت – 2

 ولتي وإلاخاؾش  و جدىاظب له  دذدة  عخىياث جدذيذ نلى يهمل و وإلااى سؤط لخقييم دوخليت بحشوءوث للبىو يهىن 

. ؤلاششوفيت  و ولشقابيت وإلاشوحهت بهمليت ولقيام  ً ولشقابيت ولعلؿاث هزه جخمنً ختى رلو و ولبىو، لها يخهشع

 لها، ولثالثت ولذنا ت بمثابت هي و ولثاهيت باصى   خؿلباث ؤهم  ً ولعىو  وهػباؽ يهخبر: ولعىو  وهػباؽ - 3

 ولعىو  في للمشاسلين حعمذ ولتي وإلاخؿلباث  ً  جمىنت هي و ولثاهيت و ألاولى ولذنا خين جنملت  نها ولًشع

 2.وإلااى  سؤط لفايت بذسحت ولخاضت وإلاهلى اث بخقذيم

 

 :جمثلذ في ( 3في بؾاس باصى ) 2حهذيالث نلى  قشسوث باصى لما ؤحشيذ 

 في وؤوسدتها  م 1999 ظىت وششجه ولزز ولخقشيش نلى ولخهذيالث بهؼ باصى باحشوء لجىت قا ذ  2006 فيفشز        في

 وولتي ولحىلمت وإلاطشفيت  بادت لخؿبيق زماهيت جػمً "وإلاطشفيت ولحىلمت حهضيض" نىىون يدمل حذيذ شهل

في ؤز دولت ختى لى لم جلتزم  جؿبيقها يمنً وإلابادت وهزه يىوحهها، ولتي ووإلاخاؾش ولبىو حجم الانخباس بهين جإخز

  3. نها حضءو ليعذ  ألجها2باجفاقيت باصى 

 

       لما دفهذ ألاص ت وإلااليت ولهاإلايت ألاخيرة بلى  شوحهت نميقت وشا لت للهكمت وولدششيهاث وإلااليت ووإلاطشفيت 

. نلى وإلاعخىي وإلادلي في مل دولت ، ولزلو نلى وإلاعخىي ولذولي باليعبت للمهايير وولقىونذ وإلاطشفيت ولذوليت

وقذ قا ذ ولهذيذ  ً ولهيئاث ولشظميت وولخاضت وإلادليت وولهاإلايت بةحشوء دسوظاث وجدليالث شا لت إلاهشفت 

ؤظباب ألاص ت و ها ً ولخلل ووقتروح ؤلاضالخاث وإلاؿلىبت لخهضيض ضمىد ألاهكمت وإلااليت ووإلاطشفيت وحهلها ؤقل 

       .نشغت للص اث

                                                           
 35 ، شحو ظابق ، ص"دسوظت خالت ولجضوثش" في ولقؿام وإلاطشفي ولجضوثشز 3 وباصى 2ووقو جؿبيق  قشسوث باصى ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، - 1
 49 شحو ظابق صولجضوثشز ، وإلاطشفي ولجهاص ولحىلمت في إلسظاء لمذخل باصى  لجىت بمخؿلباث الالتزوم،  ظاسة خالذز- 2

3-  Janet holmes. "Bazle commette guidance in corporatif gouvernance for banks" . eursian comporte gouvernance rountable .p03. 

http :www.oecd.org/dtatoecd/6/18/3951954.ppty.consulté le 10-06-2018 
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      وبشهل نام، ؤقهشث ولذسوظاث وولخدليالث ؤن هقاؽ ولػهف شملذ  شوخت ووظهت  ً بييت وليشاؾاث 

ووإلاماسظاث وإلاطشفيت ،  نها نلى ظبيل وإلاثاى ،  ا يخهلق باالظدثماسوث ناليت وإلاخاؾش، وفي  ماسظاث ولدعييذ 

وبنادة ولدعييذ وإلاهقذة ، وفي  ماسظاث بدوسة وإلاخاؾش بما في رلو خىلمت وإلاخاؾش، وفي جدذيذ ولترلضوث في 

 .الاظدثماسوث

 

      و ً ألا ىس ألاظاظيت ولتي بيىتها ألاص ت ؤيػا ، ؤن ولهذيذ  ً وإلاطاسف لم ينً لذحها سؤط وإلااى ولهافي لذنم 

وهزو بال شو . وغهيت وإلاخاؾش ولتي وجخزتها وولتي جبين الخقا ؤجها فاقذ بنثير  ا ماهذ جخىقهه قبل ألاص ت

 .، ووإلاخهلقت بنفايت سؤط وإلااى2 خالف للمبادت ألاظاظيت لباصى 

 

      هديجت لهل  ا ظبق، جذونذ ولهيئاث ولشقابيت ولىؾىيت وولذوليت لخؿىيش قىونذ و هايير ولهمل وإلاطشفي 

ولحاليت، ووغو  هايير دوليت خذيثت حعهم في حهل وإلاطاسف ؤلثر قذسة نلى جدمل ولطذ اث، نبر جدذيذ 

وغهيت  خاؾش وإلاطاسف بؿشيقت ؤلثر شمىليت ، وقذ مان للجىت باصى دوس قيادز في هزو وإلاجاى ، خيث قا ذ 

، جمثلذ بةضذوس قىونذ و هايير حذيذة ، (2باصى )بةحشوء حهذيالث ووظهت وحىهشيت نلى ولذنا اث ولثالر لـ

 (3باصى )شهلذ  ها  ا بذؤ حعميخه 

 :، وفق  ا يلي(2باصى )وبشهل ؤلثر جفطيال، فقذ سلضث ولخهذيالث نلى ولذنا ت ألاولى  ً

 حًييروث نلى بؾاس  خاؾش ولعىو  -

 حًييروث نلى بؾاس ولدعييذ -

ولععي لخذنيم وإلاششفين نلى وإلاطاسف بإدووث ؤلثر فهاليت إلاالثمت  خؿلباث سؤط وإلااى بدعب  -

 .وغهيت وإلاخاؾش في مل  طشف

جدعين هىنيت سؤط وإلااى ، وصيادة وخخياؾاث سؤط وإلااى ، بديث يدعً  ً هىنيتها و يقىز قذسة  -

 1. ولبىىك نلى و خطاص ولخعاثش و و خطاص ولطذ اث خالى فتروث ولشذة

 

وجفاقيت باصى ولثالثت  : زالثا 

 بهذ م 2010 ظبخمبر 12 بخاسيخ 3وجفاقيت باصى  ؤضذسث 2      بهذ ولخهذيالث ولتي ؤحشيذ نلى وجفاقيت باصى 

 بىو في وللجىت  قش في باصى  للجىت 27 للنػاء وإلامثلين وإلااليين وإلاعاولين و وإلاشلضيت ولبىىك  دافكي وحخمام

  ً (ألاولي)الاخخياؾي وإلااى لشؤط ألادوى ولحذ  عخىي  سفهذ قذ و ولعىيعشيت ، باصى  بمذيىت ولذوليت ولدعىياث

 ولخههذوث و ألاضىى   ً   2.5  % وعبخه ناديت ؤظهم  ً يخهىن  آخش وخخياؾي ها ش له ؤغيف 4.5 %  بلى  %2

 لشؤط ؤلاحمالي ألادوى ولحذ نلى خافكذ قذ     و%  7  فيطبذ وإلاجمىم ألاص اث  ىوحهت  ىه ولهذف و وإلاطشفيت

 ؤز (%10.5)فيطبذ وإلاجمىم  ( %2.5 ) للص اث  وإلاخطظ  الاخخياؾي. لها يػاف (8 %) وليعبت هفغ في وإلااى

 ؾبقذ وليعبت هزه ؤن بلى وشير ولجذيذة، و وليعبت هزه جدقق ختى ؤ ىوى بغافيت سئوط جىفير ولبىىك نلى ؤهه

                                                           
1
 ،  جلت الاقخطاد  ودوسها في جدقيق  بادت ولحىلمت وحهضيض الاظخقشوس وإلاالي ووإلاطشفي ولهالمي3 قشسوث باصى بشيش نبذ ولقادس ، صهير يشويت ، -  

 109-108 ، ص2015 ، 01ووإلااليت ، ولهذد سقم 
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 لفايت وعبت جهىن  ؤن وإلاشلضيت بىىلها نليها فشغذ دوى  فهىاك ظابقت ظىىوث  ىز ولهشبيت ولذوى   ً ولهذيذ في

 ألادووث  ً ييرها و ولخى سيق نملياث ججاه وإلاؿلىبت ولشظملت صيادة نلى هطذ ، لما%  12 نً     جقل ال وإلااى سؤط

 .ولهاإلايت وإلااليت ألاص ت بزش بىىك نذة بفالط ؤظباب  ً ظببا ماهذ ولتي و وإلاشلبت

 

 و م 2013 ظىت للمشوحهت بمشخلخين ولفترة هزه خالى جمش م ،  2019 يايت بلى الاجفاقيت هزه جؿبيق ؤحل       و خذ

  بادت  و جخالثم ولتي و وإلاىاظبت ولهيهليت ولخهذيالث بحشوء نلى ولبىىك يعانذ ألاحل هزو ؾىى  و م 2015 ظىت

   1: وهي تهذف بلى جدقيق  ايلي  ولجذيذة، باصى  وجفاقيت

 للخًيروث هديجت جؿشؤ قذ ولتي ولطذ اث وظديهاب و ألاص اث  ىوحهت ولقادس نلى ؤلاؾاس ولشقابي جىفير -

 .الاقخطاديت

 .ولعيىلت  هايير و وإلااى سؤط لفايت ششوؽ حهضيض -

 فترة خالى جىكيميا وإلااليت وإلااظعاث  و ولخها ل في يخخظ ولزز ولهليت الاختروصيت للجىوهب ؤلاؾاس ولهام -

 .ألاص ت  بهذ  ا

 

 2:ولعيىلت  بمخؿلباث ولىفاء في وعبخين ونخماد ولجذيذة الاجفاقيت وقترخذ وقذ        

 ألاضىى ، وجدعب بيعبت  (Liquidity Coverage Ratio  ) ولعيىلت حًؿيت بيعبت وحهشف ولقطير للمذي ألاولى -

  30 حجم بلى يدخفل بها ولبىو ولتي وإلاشجفهت ولعيىلت روث
ًا
 جقل ال ؤن ولىقذيت لذيه ، ويجب ولخذفقاث  ً يى ا

  ولعيىلت  ً وخخياحاجه إلاىوحهت ورلو  ،100%نً  
ًا
  .روجيا

ولبىو  بها يدخفل ولتي وإلاشجفهت ولعيىلت روث ألاضىى 

                                                                                                                          % 100 ≤                                                                                 

ولبىو  لذي ولىقذيت ولخذفقاث  ً يىم 30 حجم

 

 

 

 

 

                                                           
 39 شحو ظابق صباصى ،  لجىت وفقا إلابادت وإلاطشفي ولقؿام في ولحىلمت جؿبیق ؤزشهیبت ،   شوبـ-  1
 وإلاطشفيت ولشقابت حششيهاث لخقىيت ولجذيذ ولهالمي ؤلاؾاس خىى  ولهشبيت وإلاىؿقت في وإلاعاولين لنباس وإلاعخىي  نالي وحخمام،  ولهشبي ولىقذ ضىذوو - 2

 :الالنترووي وإلاىقو نً هقال وإلاالي والاظخقشوس

http://www.amf.org.ae/ar/content/high-level-meeting-emerging-          01/05/2018   وإلاؿلو نليه بخاسيخ

http://www.amf.org.ae/ar/content/high-level-meeting-emerging-
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لقياط ولعيىلت ولبييىيت في وإلاذي   (Net Stable Funding Ratio) وإلاعخقش ولخمىيل ضافي بيعبت وحهشف ولثاهيت -

ولبىو  لذي ولخمىيل  طادس بيعبت وجدعب للبىو،  عخقشة ظيىلت  ىوسد جىفير  نها وولهذف وولؿىيل، وإلاخىظـ

  .%100ال جقل نً  ؤن ويجب ،(الاضىى )وإلاطادس  هزه وظخخذو اث بلى (وإلاؿلىباث وخقىو وإلالنيت)

 

                                                       ولبىو لذي ولخمىيل  طادس وعبت

                                                        %100 ≤ 

1            ولبىو لذي ولخمىيل  طادس وظخخذو اث
 

:   داوس سثيعيت وهي ماألحي 5،  (3باصى  )و حشمل وجفاقيت 

  فهىم بخػييق قا ذ خيث ولبىىك ؤ ىوى سئوط قانذة وشفافيت بييت و هىنيت جدعين نلى يىظ :ألاوى  وإلادىس 

 بليها يػاف وإلاىصنت يير وألاسباح به وإلانخدب وإلااى سؤط نلى يقخطش ؤضبذ ألاظاس ي وإلااى سؤط بن بر وإلااى سؤط

 ولقادسة ألادووث بز وظخدقاو بخاسيخ وإلاقيذة ويير ولهىوثذ  ترولمت يير بهىوثذ، وإلاششوؾت يير وإلااى سؤط ؤدووث

 ظىىوث 5نً  جقل ال إلاذة ألادووث نلى يقخطش فهى ولخنميلي وإلااى سؤط بيىما خذوثها، فىس  ولخعاثش وظديهاب نلى

 نذو  ا مل الاجفاقيت هزه وؤلًذ وإلاطشف ، نلى للًير  ؿلىباث ؤيت قبل ولىدوجو قبل ولخعاثش جدمل يمننها وولتي

 2.ولعابقخين  الاجفاقيخين في بها ولهمل جم ولتي وإلااى سؤط  هىهاث  ً رلو

 

  جمىيل و وإلاشخقاث نلى ولهملياث نً جيشإ ولتي وإلاقابلت وإلاقترغت ولجهاث  خاؾش  حًؿيت :وإلادىس ولثاوي

 ولخعاثش لخًؿيت ؤيػا و رلشها جم ولتي للمخاؾش بغافيت سظملت  خؿلباث فشع خالى  ً ولذيً ظىذوث

 3.ولعىو  في ؤظهاسها جقلباث غىء نلى وإلااليت ألاضىى  جقييم بنادة نً جيخج ولتي

 

 وعبت لتزويذ ؤقص ى خذ وإلاالي ولشفو وعبت هي حذيذة وعبت ولثالث وإلادىس  في باصى  لجىت  ؤدخلذ:وإلادىس ولثالث 

 حعخنمل وإلاالي ولشفو وعبت بلى حعدىذ ال ولتي وإلاخاؾش ؤن لما بعيؿت ، وعبت وهي وإلاطشفي، ولىكام في ولذيىن 

 ولخؿإ، و هايير وإلاخاؾش همارج وحه في بغافيت غماهاث جقذم وهي وإلاخاؾش، ؤظاط نلى وإلااى سؤط  خؿلباث

 4.ألاظاظيت  وإلاخاؾش إلاخؿلباث  ىزىو  بغافي لمهياس وحهمل

 

بن ولًشع  ً جخطيظ سؤط  اى ولحمايت إلاقاو ت جقلباث ولذوسة الاقخطاديت هى جدقيق   :وإلادىس ولشوبو  

 5.ولهذف ألالثر خطاهت وإلاخمثل في خمايت ولقؿام ولبىهي  ً فتروث ؤلافشوؽ في همى الاثخمان ولنلي 

                                                           
 54 شحو ظابق ص، ظاسة خالذز- 1
 46ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ،  شحو ظابق ، ص- 2
 40هیبت ،  شحو ظابق ص   شوبـ-3
  56 شحو ظابق ،  ظاسة  خالذز-4
بشيش نبذ ولقادس ، صهير يشويت  ،  شحو ظابق ص - 5
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 ألاص ت بهذ خاضت وإلاالي ولىكام لهمل ؤهميتها لتزويذ هكشو ولعيىلت  عإلت جىاوى  :ولخا غ وإلادىس 

 باإلاذي خاضت  ألاولى :وعبخين فخقترح لها نالمي  هياس وغو جشيذ باصى  لجىت ؤن خيث ولهاإلايت ، وإلااليت

 1:ماآلحي  وجدعب " ولعيىلت حًؿيت وعبت " حعميت نليها وجؿلق ولقطير

 

                                                      ألاضىى روث ولعيىلت وإلاشجفهت ولتي يدخفل بها ولبىو 

 = ولعیىلت  حًؿیت وعبت

ولبىو  لذي ولىقذیت ولىفقاث  ً یىم 30      حجم                                                  

 

  طادس للبىىك يخىفش ؤن:  فهي لقياط ولعيىلت وإلاخىظؿت وولؿىيلت ألا ذ وولهذف  نها ولثاهيت وليعبت    ؤ ا

 2.ألوشؿتها  عخقشة جمىيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 46ظهيلت نشوف ، ظميت نثماهيت ، شحو ظابق ، ص- 1

.  ، ص يير  شقمت 2012 ، دولت ولهىيذ ، ديعمبر 5وجفاقيت باصى ولثالثت ، وغاءوث  اليت و طشفيت ، ولهذد -  2
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 ولحىلمت وإلاطشفيت  ً  ىكىسلجىت باصى : وإلابدث ولثاوي 

وإلاطشفيت ، هكشو ألهميتها  للشقابت باصى  لجىت قبل  ً لبيرو وهخما ا وإلاطشفيت ولحىلمت  ىغىم هاى       لقذ

م يعانذ ولبىىك ويصجهها نلى جبني  بادت 1999مىظيـ  الي في الاقخطاد لزو قا ذ بيشش دليل ظىت 

ولحىلمت وقذ وظخىخخه  ً  جمىنت وإلابادت ولتي ؤضذستها  ىكمت ولخهاون الاقخطادز وولخىميت ، وظيخؿشو 

: في هزو وإلابدث نً ؤهم  ىجضوث لجىت باصى فيما يخهلق بالحىلمت وإلاطشفيت ورلو في وإلاؿالب ولخاليت 

 

وإلاطشفيت  للشقابت باصى  لجىت وفق وإلاطشفيت ولحىلمت  حهشيف و بادت :ألاوى  وإلاؿلب -

وإلاطشفيت  ولحىلمت خىى  وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت  ؤنماى :ولثاوي وإلاؿلب -

 ولهىاضش ألاظاظيت لذنم ولخؿبيق ولعليم للحىلمت وإلاطشفيت  :ولثالث وإلاؿلب -

             حهشيف و بادت ولحىلمت وإلاطشفيت وفق لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت :ألاوى  وإلاؿلب

 في هزلشها وإلابادت  ً  جمىنت وغهذ و وإلاطشفيت للحىلمت حهشيف بطيايت باصى               قا ذ لجىت 

. هزووإلاؿلب 

حهشيف ولحىلمت وإلاطشفيت وفق لجىت باصى للشقابت وإلاطشفيت  : ؤوال 

حهني ولحىلمت بطفت نا ت ؤلادوسة ولششيذة وجدذيذ ولهالقت : "ولحىلمت وإلاطشفيت خعب لجىت باصى هي ماالحي 

و داولت جالفي  (..... عاهمين ،  ىدنين ، دوثىين ،صباثً ،  جلغ ؤلادوسة ، ولحهى ت ،  )بين ششماء ولبىو 

حهاسع وإلاطالح ورلو  ً خالى هيهل جىكيمي  دنم يدقق  طالح ولجميو ويػمً بدوسة وإلاطشف 

 1."وخطىضا بدوسة وإلاخاؾش بطىسة ووضحت وحيذة بما يا ً وإلادافكت نلى وظخقشوس ولىكام وإلاطشفي 

  ً مل يذيش بها ولتي ولؿشيقت بإجها  ولبىىك  عخىي  نلى ولحىلمت وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت       لما حهشف

: في   ولبىىك جدبهها ولتي ولؿشيقت في ؤيػا ألاخشي ، وجىهنغ وليشاؾاث و ولها ت للهملياث  وؤلادوسة ؤلادوسة  جلغ
2 

 .للمعاهمين ألاسباح بهخاج رلو في بما ؤهذوفها وغو -

 .وليى يت ؤنمالهم بدوسة -

 في للبىىك ولفشيذ ولذوس  بلى بالىكش و (وإلاىسديً ولهمالء، وإلاىقفين ، )وإلاطالح  ؤصحاب  طالح  شوناة -

  ً ؤيػا حهخبرون ولذولت و ولشقابت ظلؿاث فةن وإلااليت ولىكم في و وإلادليت و ولذوليت الاقخطادياث

 .وإلاطالح  ؤصحاب

 .وإلاىدنين   طالح خمايت -

 

                                                           
1 Guidelines." corporate gouvernance principales for Banks ". Publisher by Bank for international settlement "bis" 2015 p 03 
2 Comité de basle sur le contrôle bancaire." Renforcement de la gouvernance d’entreprise pour les 

organisations bancaires ". Banque des règlements internationaux, Bale, suisse, septembre 1999,p03. 
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 باصى  لجىت وفق وإلاطشفيت ولحىلمت  بادت :زاهيا

 في ؤوسد و م 1999 ظىت وششجه ولزز ولخقشيش نلى ولخهذيالث بهؼ بةحشوء باصى  لجىت قا ذ م 2006 فيفشز        في

 في وإلااظعيت ولحىلمت لخؿبيق  بادت زماهيت جػمً "ولبىىك في ولحىلمت حهضيض" نىىون يدمل حذيذ جقشيش شهل

 ؤز دولت في جؿبيقها يمنً وإلابادت هزه و يىوحهها، ولتي وإلاخاؾش و ولبىو حجم الانخباس بهين جإخز ولتي و ولبىىك

 1: يلي  فيما جخمثل وإلابادت هزه و  نها حضء  ألجها ليعذ2باصى  باجفاقيت جلتزم لم لى ختى

 

 نً ووضح فهم ولذحهم ،جها يشًلى ولتي وإلاىاضب خعب  اهلين الادوسة  جلغ ؤنػاء يهىن  ؤن ييبغي :ألاوى  وإلابذؤ

 .ولبىو ؤنماى بشإن ولعليم ولحنم نلى قذستهم بلى بغافت ، ولششماث خىلمت في دوسهم

 ضيايت نً و وإلاالي  ىقفه ظال ت و ولبىو ؤدوء نً جام بشهل  عاولين ؤلادوسة  جلغ ؤنػاء       يهىن 

 و وخخياس ووحباث وإلاجلغ وإلاطالح ، وجخػمً جػاسب ججىب و وإلاخاؾش ظياظت و بالبىو ولهمل وظتروجيجيت

 ؤلادوسة  جلغ ولبىو ، ويقىم بدوسة نلى ولقادسة ولنفاءوث جىوفش يػمً بما ولخىفيزيين وإلاذيشيً حهيين و  شوقبت

 بدوسة لجىت ؤلادوسة  جلغ يشهل دوخليت ، لما  شوحهت ولجىت جىفيزيت لجىت ،  نها إلاعانذجه لجان بدشنيل

 يخماش ى بالبىو ، بما وإلاعاولين و ولخىفيزيت ؤلادوسة حهيين و بادت ألاحىس  هكم جػو ولتي ألاحىس  لجىت وإلاخاؾش، و

 .ولبىو  وبظتروجيجيت ؤهذوف  و

 

قيمه ،  ونلى للبىو ؤلاظتروجيجيت ألاهذوف نلى ؤلاششوف و وإلاطادقت وإلاذيشيً  جلغ نلى ييبغي :ولثاوي وإلابذؤ

 و ألاوشؿت وجمىو للبىو ؤلاظتروجيجيت ولعياظاث جؿبق ولخىفيزيت ؤلادوسة ؤن  ً ؤلادوسة  جلغ يخإلذ ؤن ويجب

 و وللمعخخذ ين للشئظاء ؤلاقشوع  ثل وإلاطالح حهاسع ولحىلمت ، وؤهمها جػهف ولتي وإلاىوقف و ولهالقاث

 2.وإلاعاهمين  للمشوقبين ؤو للمذيشيً

 

  ً لهل ولبىو في وإلاعاءلت و للمعاوليت ووضحت خذود جىفيز و وغو ؤلادوسة  جلغ نلى ييبغي :وإلابذؤ ولثالث

. ونا لين  نليا بدوسة بدوسة ،   جلغ  ً ولبىو دوخل يهمل

 

 جمخلو ؤن و ظياظت وإلاجلغ و جخماش ى ولهليا لإلدوسة  بادت يػمً وحىد ؤن ؤلادوسة  جلغ نلى :وإلابذؤ ولشوبو

  ماسظت لػمان فهاى دوخليت سقابت هكام جإظيغ بلى بغافت ولبىو ، ؤنماى لدعيير  ولالص ت وإلاهاسوث ولهليا ؤلادوسة

. ؤلاؾاس هزو في ألوشؿخه ولبىو

 

 غمان و ولذوخليين وإلاذققين وظخقالليت حهضيض للبىو ولهليا وؤلادوسة ؤلادوسة  جلغ ووحباث    ً:وإلابذؤ ولخا غ

 فهاليت نلى بالحنم حههذهم و وإلاهىيت وإلاماسظت  هايير و وإلاؿبقت للقىوهين ؾبقا بمها هم ولخاسحيين وإلاذققين قيام

                                                           
1 Basel committee on banking supervision. "enhancing corporategovernance for banking 

Organization" .Bank for international settlement,February 2006  .p1. 
 61 شحو ظابق  ،ظاسة خالذز- 2
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 و ولخذقيق بىقيفت الاهخمام ؤلادوسة  جلغ نلى ؤهه لما .وإلااليت  ولبياهاث و ولقىوثم صحت و ولذوخليت ولشقابت هكام

 1.ولحىلمت  في فهاليتها و ألهميتها هكشو ولخاسحيت و ولذوخليت ولفهالت ولشقابت

 

 ؤلادوسة و ؤلادوسة بمجلغ ولخاضت وإلاهافأث و ألاحىس  ظياظاث ؤن يػمً ؤن ؤلادوسة  جلغ نلى : وإلابذؤ ولعادط 

 ظياظت بجبام ججىب لزلو و ولؿىيل ، وإلاذي نلى بظتروجيجيخه و ؤهذوفه و ولبىو زقافت  و جخىوفق ولهليا

. في وإلاجاصفت  لإلفشوؽ خىوفض خلق بلى جادز حهىيػاث

 

 و ؤصحاب وإلاطالح و وإلاعاهمين يعانذ جىوفشها مىن  ولحىلمت في  هم نىطش ولشفافيت حهخبر :وإلابذؤ ولعابو

 و للبىو الالنترووي وإلاىقو في ؤلافطاح هزو ويهىن  ولبىو، بدوسة ؤدوء فهاليت و صحت  شوقبت نلى آلاخشيً وإلاشاسلين

 في  سجلت ولبىىك ماهذ برو  ا خالت في خاضت غشوسز  وهى ولعىىيت ، و ولذوسيت ولخقاسيش خالى  ً لزلو

 يخهلق  ا مل و لها يخهشع ولتي وإلاخاؾش و للبىو وإلااليت ولبياهاث نً  هلى اث ؤلافطاح يشمل قذ و ولبىسضت،

 2.ولخ ...ألاحىس  ظياظاث و ولحىوفض هيهل ؤنػاثه،  اهالث ، ؤلادوسة  جلغ لهيهل وولحىلمت ولذوخليت باإلاشوحهت

 

 يجب ؤن يخفهم ؤنػاء وإلاجلغ وؤلادوسة ولهليا هيهل نملياث وإلاطشف وولبيئت ولدششيهيت ولتي :وإلابذؤ ولثا ً 

 3.يهمل  ً خاللها ،  ما يجىب وإلاطشف ولخهشع إلاخاؾش قاهىهيت بشهل يير  باشش 

 وإلاطشفيت ولحىلمت خىى  وإلاطشفيت للشقابت باصى  لجىت ؤنماى :ولثاوي وإلاؿلب

 ؤن خيث وإلاطشفيت،  للشقابت باصى  لجىت قبل  ً لبيرو وهخما ا ولبىىك في وإلااظعيت ولحىلمت  ىغىم هاى       لقذ

 في وإلااظعيت ولحىلمت جؿبيق بإهميت جفيذ ولتي ولخىضياث ووإلابادت   ً  جمىنت بةضذوس قا ذ ألاخيرة هزه

. وإلاؿلب  هزو في لها ظيخؿشو  ولتي و ولبىىك

 

م  1998 جىضياث :ؤوال

 وإلاطشفيت  ولحىلمت ؤهميت نلى فيها ولترليز جم خيث  دذدة،  ىوغيو خىى  نمل ؤوسوو نذة باصى  لجىت ؤضذسث

 4:  ايلي ألاوسوو هزه وحشمل

 ( 1998  از)الاثخمان    خاؾش بدوسة  بادت -

 ( 1998 ظبخمبر)ولفاثذة    هذى  خاؾش بدوسة  بادت -

 ( 1998 ظبخمبر)ولبىو   شفافيت جدعين -

 (1998 ظبخمبر) ولبىنيت   وإلاىكماث في ولذوخليت ولشقابت لىكم بؾاس -

                                                           
 43 شحو ظابق ص، هیبت   شوبـ-  1
 نبادز سهذة ،  شحو ظابق ، ص يير  هلى ت  - 2
 206 شحو ظابق ص، نبذ ولعالم  دمذ خميغ ، دمذ نبذ ولىهاب ولهضووز - 3

 84ولشصوو ،  شحو ظابق ص  نبذ خباس-  4
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 ؤظاظيت للحىلمت حهخبر وولتي ولفىيت وألاظاليب الاظتروجيجياث ؤن خقيقت ألاوسوو هزه بييذ       وقذ

 1:  نها هزلش نىاضش، نذة  ً جخهىن  وإلاطشفي ولجهاص دوخل ولعليمت وإلااظعيت

  .وإلاهايير الالتزوم بهزه  ذي لقياط وهكام وإلاالثم ، للعلىك و هايير نمل دليل جىوفش -

  عاهمت لهل ،و ذي وإلايشإة هجاح قياط غىئها نلى يخم للماظعت ، ووضحت بظتروجيجيت جىوفش -

 .ولىجاح هزو في ألافشود

 وإلاخذسحت الانخماد لعلؿاث هش ي هكام  خػمىا ولقشوس، وجخار و شولض للمعاولياث ولعليم ولخىصيو -

 . ؤلادوسة  جلغ وختى ألافشود  ً بذويت

 . ولحعاباث و شوحهت ولهليا وؤلادوسة ؤلادوسة  جلغ بين وولخفانل للخهاون  آليت وغو -

 بدوسة ووقاثف وولخاسحيت ولذوخليت وإلاشوحهت وقاثف جخػمً ولذوخليت، للشقابت قىيت هكم جىوفش -

 .وإلاخاؾش

 نالقاث رلو في بما وإلاطالح، جػاسب وخخماى فيها يخطانذ ولتي وإلاىوقو في وإلاخاؾش إلاشولض خاضت سقابت -

 في ولشثيعيت ولقشوسوث و خخزز ولهليا وؤلادوسة وإلاعاهمين ولباس بالبىو وإلاشجبؿين وإلاقترغين  و. ولهمل

 .وإلااظعت

 للمىقفين باليعبت وؤيػا  الثمت، بؿشيقت ولهمل جدقق وولتي ولهليا لإلدوسة وؤلادوسيت وإلااليت ولحىوفض -

 .آخش شهل ؤز ؤو جشقياث ؤو  هافأث شهل في ماهذ ظىوء

 .خاسحه ؤو ولبىو دوخل بلى ظىوء للمهلى اث  ىاظب جذفق -

  م1999ظىت  جىضياث:  زاهيا

 حاءث وإلاطشفيت، وإلااظعاث في ولششماث خىلمت جدعين ظبل خىى  وزيقت 1999 ظىت باصى  لجىت       ؤضذسث

 2:هي   بادت ظبهت غمً بالبىىك ولحىلمت ظال ت نلى حهمل ولتي وإلاماسظاث بإبشص  ولىزيقت هزه

 .ولهمل قيم ووغو بظتروجيجيت ؤهذوف بىاء :ألاوى  وإلابذؤ -

 .وإلاعاءلت و وإلاعاوليت خىى  ووضحت خؿىؽ حهضيض و وغو :ولثاوي وإلابذؤ -

 .وغهياتهم خعب  اهلين ؤنػاء وإلاجلغ مىن  غمان :ولثالث وإلابذؤ -

 .ولهليا ؤلادوسة  ً  الثم بششوف هىاك ؤن غمان :ولشوبو وإلابذؤ -

 .ولخاسحيىن  و ولذوخليىن  وإلاشوحهىن  به يقىم ولزز ولهمل  ً ولفهالت الاظخفادة :ولخا غ وإلابذؤ -

ولشقابي  وإلاديـ  ً و للبىو ألاخالقيت ولقيم  ً  دشهلت وإلاهافأث ؤظاليب مىن  غمان :ولعادط وإلابذؤ -

 .له والاظتروجيجي

 .شفاف  همـ و ؤظلىب وفق ولبىو في ولششماث بدىلمت ولعير و ولهمل :ولعابو وإلابذؤ -

 

                                                           
 65 نثماوي  يرة ،  شحو ظابق ص1-

  86ولشصوو ،  شحو ظابق ص نبذ خباس- 2
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 م 2006 لعىت ولبىىك في وإلااظعيت ولحىلمت  بادت : زالثا 

 بهذها م، قا ذ 1999 ظىت في وإلاطذسة وليششة نً  هذلت وسخت باصى  لجىت ؤضذسث م 2005 ظىت       في

ولبىىك  في وإلااظعيت ولحىلمت  بادت جخػمً هي و م 2006 فيفشز  في بغافيت بخهذيالث ؤخشي  وسخت باظخدذور

لم  زا ً  بذؤ ؤغافذ و  دعىت و  ؿىسة م 2006 وششة م الا ؤجها في1999ظىت  حاءث ولتي وإلابادت حشبه هي ، و

 )ليشاؾاجه   ماسظخه ؤزىاء ولبىو يىوحهها قذ ولتي ولدشًيليت باإلاخاؾش يشجبـ هى و ولعابقت ولخىضياث في ينً

 الاجهياسوث ولنبري ولتي وقهذ  و الافالظاث حهاقب بهذ خاضت (وإلااليت  ولقىوثم في ولًش و ولخذليغ ماالخخالط ،

فطلىا  ؤن لىا ظبق قذ  و1وإلاخاؾش،  ً ولىىم هزو جقذيش ظىء ولشثيس ي ظببها مان ولتي و  اظعاث و بىىك نذة في

. ولثاوي  وإلابدث  ً ألاوى  وإلاؿلب في وإلابادت هزه

 

ولهىاضش ألاظاظيت لذنم ولخؿبيق ولعليم للحىلمت وإلاطشفيت وؤزشه    :ولثالث وإلاؿلب

      لقذ ؤشير بلى ؤن هىاك  جمىنت  ً ولهىاضش ألاظاظيت ولتي يجب جىوفشها لذنم ولخؿبيق ولعليم 

  :وعخهشغها فيمايلي، للحىلمت دوخل ولجهاص وإلاطشفي ، لما ؤن هىاك آزاس  ترجبت نً رلو 

جؿبيق  بادت ولحىلمت في وإلاطاسف : ؤوال 

  ً ولهذيذ ؤضذسث فقذ وإلاطشفي، ولجهاص في ولحىلمت إلابادت ولعليم ولخؿبيق ألهميت باصى  لجىت  ً وبدسوما      

و نها  وإلاطاسف، في ولحىلمت  بادت جؿبيق لىجاح ولالص ت وولششوؽ ألاظغ خاللها  ً جبين ولتي وولخقاسيش ألاوسوو

 : 2 

 .وإلاهايير بهزه الالتزوم  ذي لقياط وهكام وإلاالثم، ولعلىك و هايير نمل دليل جىفير -

 هزو في ألافشود  عاهمت و ذي ولىجاح  ذي قياط غىئها نلى يخم للمطشف ووضحت بظتروجيجيت وغو -

 .ولىجاح

 .ولقشوس وجخار و شولض للمعاولياث ولعليم ولخىصيو -

 .ولحعاباث و شوحعي ؤلادوسة  جلغ بين وولخفانل للخهاون  آليت وغو -

 .وإلاخاؾش بدوسة ووقاثف ولذوخليت وإلاشوحهت وقاثف جدذيذ جخػمً ولذوخليت، للشقابت قىيت هكم جىفير -

  و ولهمل نالقاث رلو في بما وإلاطالح، جػاسب فيها يخطانذ ولتي ووإلاىوقو وإلاخاؾش إلاشولض خاضت سقابت -

 .وإلاطشف في و خخزز ولقشوس وإلاعاهمين ولباس وإلاقترغين

 .خاسحه ؤو وإلاطشف دوخل  ً ظىوء للمهلى اث،  ىاظب جذفق -
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في وإلاطاسف   وإلااظعيت ولحىلمت جؿبيق ؤزش :زاهيا 

  ىحىدوجه و ؤ ىوله نلى وإلادافكت و ولبىهي باألدوء جشجبـ بيجابيت آزاس نذة ولبىىك في ولحىلمت لخؿبيق       بن

 ولقؿام ؤن مىن  الاقخطادز الاظخقشوس حهضيض في يعاهم بذوسه ولزز و وإلاالي الاظخقشوس جدقيق بلى يادز ولزز ألا ش

 1:ولخاليت ولهىاضش في آلازاس هزه وخخطاس يمنً و الاقخطادز ، ولىمى في خيىز  و  هم نا ل هى وإلاطشفي

 

 هزه بخؿبيق  نها جقترع ولتي للماظعاث حصجيهها في يعهم ولحىلمت قىونذ بخؿبيق ولتزوم ولبىىك -

 بلى ولحىلمت إلابادت وإلااظعاث جؿبيق يادز و ولشفافيت ،  و ؤلافطاح ؤهمها  ً ولتي و ولقىونذ

 .ولخهثر  ً ؤلاقالى و ولبىىك  و حها لها نىذ وإلاخاؾش دسحت وهخفاع

 يدافل و الاظدثماس جهلفت جخفيؼ و ولخمىيل فشص صيادة بلى ولبىىك في ولحىلمت قىونذ يعانذ جبني -

 .وإلااى  ظىو  وظخقشوس نلى

 .للبىىك  ولدشًيليت ولهملياث سقابت و جىحيه بمىحبه يخم هكا ا ولحىلمت حهخبر -

 نلى وإلاذيشيً و ؤلادوسة  جلغ  عانذة ؾشيق نً رلو و ولبىو بدوسة جدعين نلى ولحىلمت حعانذ -

 وإلادقق ألادوء بمعخىي  وإلاهافأث و ولحىوفض هكام سبـ  ً ولخإلذ و للبىو ،  ظليمت وظتروجيجياث جؿىيش

 .ولبىو  ؤدوء لفاءة جدعين نلى يعانذ  ما

لما يقىم بها ولبىو ولزو الافطاح نً وإلاهلى اث وإلااليت  ولتي ولهملياث مل في ولشفافيت  بذؤ جؿبيق -

. ولفعاد   ً ولحذ نلى يعانذ

 ولحذ و ؤلادوسة  جلغ قشوسوث نلى ولخىفيزيين وإلاذيشيً  ً ؤلثر ؤو شخظ ظيؿشة  شهلت  ً ولخخلظ -

 .وإلااليت  ولخقاسيش نلى جإزيرهم  ً

 و ولها ت وهخمام يجزب  ما وإلاؿلىب باإلاعخىي  ؤدوء  اششوث جدقيق نلى ولبىو حعانذ ولجيذة ولحىلمت -

. ولبىو  هزو في ؤ ىولهم إليذوم ولهمالء
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خالضت ولفطل  

 نلى سثيعيت بطفت سلضث فقذ ولذوى، بين  ىخذة  هايير وغو وججاه في خؿىة ؤوى  ألاولى باصى  وجفاقيت ماهذ       برو

 ؤشمل حهخبر( 2باصى  )وجفاقيت فةن بدوستها وليغ الاثخمان  خاؾش نلى ولترليز  و وإلااى لشؤط وإلاؿلىب ألادوى ولحذ

 وإلاطشفيت وإلاخاؾش بدوسة  دىسها يهخبر ولتي وإلاطشفيت للثقافت و خها ال شا ال حًييرو ؤدخلذ خيث وؤنم،

 جخهشع ولبىىك ؤن وضحذ ولهمليت ؤهاإلاماسظت يير ،الاختروصيت ولشقابت ونملياث ولعىو  ووهػباؽ وولحهى ت

 وسفو وإلاطشفي للىكام وإلااليت ولطالبت لخهضيض حاءث ولتي ولثالثت باصى  وجفاقيت به حاءث  ا وهى ؤخشي، إلاخاؾش

 في جش ي فهي وشفافيخه بفطاخه  عخىي  لضيادة نليه ولشقابت حشذد لما للص اث،  ىوحهخه يػمً بما ؤدوءه

 لفايت وإلاخاؾش، ناليت الاظدثماسوث ؾشيق في وهذفانها  ً وولحذ ولبىىك ؤدوء وهػباؽ بنادة  داولت بلى  ػمىجها

 للشقابت باصى  لجىت ؤضذستها ولتي الاجفاقياث حميو فيها حشترك ولتي وولذنا ت ألاظاظيت ولشليزة وإلااى سؤط

 .وإلاطشفيت

 

 ولهيئاث ؤهم و ؤبشص   ً ولذوليت ولدعىياث بىو بششوف جدذ حهمل ولتي وللجىت هزو ؤن بلى جىضلىا       وقذ

 وإلااليت وإلااظعاث و ولبىىك بدوسة لبير بهذف جدعً حهذ ببزى جقىم ولتي و ؤلاؾالو، نلى ولذوليت ووإلاىكماث

 دنم في ولنبير ولذوس  لها مان لزو  هها، نالقت لها ولتي ألاؾشوف مل  طالح خمايت يػمً ولزز ولعليم بالشهل

  و جخىوفق ولتي و جؿبيقها نلى حصجو وإلابادت  ً  جمىنت بةضذوس رلو و ولبىىك في ولحىلمت قىونذ جؿبيق

 لجىت في نػىيتها نً ولىكش بًؼ ولهالم في دولت ؤز في للخؿبيق ضالحت ولقىونذ هزه ولبىىك،و وشاؽ ؾبيهت

 .قبل  ً وللجىت هزه إلاهايير جبىيها ؤو باصى 

    

      ونليه بهذ ولخهشف نلى ولحىلمت وؤهميتها ولزلو ؤنماى لجىت باصى خىى ولحىلمت ، بقي نليىا  هشفت 

ووقو ولبىىك ولجضوثشيت بخؿبيق  بادت ولحىلمت وفقا إلابادت لجىت باصى ، وهى  اظىداوى الاحابت نليه في 

. ولفطل وإلاىولي 
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:  جمهُض 

 

       بن ونى٫ الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي بلى مغخلت الازخىا١ في نهاًت الثماهِىاث هى هدُجت ٞكل مل ٌؿمى 

ت ، والظي صام ٢غابت عب٘ ٢غن مً الؼمً ، جغا٦مذ  بالىٓام الاقترا٧ي اإلاهغح به في مىاز٤ُ الضولت الجؼاثٍغ

 اؾخىحب ممازاللها ؤزُاء ٖضًضة ٖاهذ مجها الؿُاؾت الا٢خهاصًت ٖمىما والىٓام اإلاهغفي بهٟت زانت ، 

ت ؤلاقغاُٞت الؿلُاث ٢ُام  و اإلاهغفي ال٣ُإ ويُٗت بنالخاث ه٩ُلُت بهضٝ جدؿين بٗضة ال٣ُام الجؼاثٍغ

 10 - 90 ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  بنضاع  ؤهمها1986 ؾىت  مً ابخضاء طل٪ و ؤزغي  ؤػماث في الى٢ٕى مً خماًخه

 .م 2003 الهاصع ؾىت 11-03 باألمغ حٗضًله جم الظي م و 1990 ؾىت

 

 حٗل ؤلاصاعي  و اإلاالي للٟؿاص اإلاتزاًض الاهدكاع ؤن بال الجؼاثغ،  في ٦بير باهخمام الخى٦مت ٢ًُت جدٓى لم      و

 باػ٫  لجىت عؤؾها ٖلى صولُت و مالُت مىٓماث ٖضة بلخاح بٗض زانت ٢هىي  يغوعة الخى٦مت ٢ىاٖض جبني مً

ُت للغ٢ابت ت بالخ٩ىمت ؤصي ال٣ىاٖض، هظه جبني ٖلى الٗالمي البى٪ و اإلاهٞغ  " ؾمُذ لجىت حك٨ُل بلى الجؼاثٍغ

ىُت اللجىت ٗاث و ألاهٓمت بٌٗ بنضاع بلى بياٞت "الغاقض للخ٨م الَى ُت بالغ٢ابت الخانت الدكَغ  التي و اإلاهٞغ

 .ألاولى باػ٫  مً اجٟا٢ُت اؾخىختها

 

ت الؿلُاث جضٞ٘ التي ألاؾباب ؤو الٓغوٝ ألهم الٟهل هظا في ؾىدىاو٫  و         مباصت جبني في ؤلاؾغإ بلى الجؼاثٍغ

ُت الخى٦مت ت ؤلاقغاُٞت الؿلُاث َٝغ ، مً.طل٪ ؾبُل في اإلابظولت الجهىص و٦ظل٪ اإلاهٞغ  بيُت لتهُئت الجؼاثٍغ

: بلى مبدثين  الٟهل هظا ٣ًؿم و ,الخى٦مت مباصت جُب٤ُ ٖلى حؿاٖض ؤؾاؾُت

 

ت إلا٣غعاث لجىت باػ٫ :اإلابدث ألاو٫    مىا٦بت اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

ت إلاباصت الخى٦مت في ْل جىنُاث لجىت باػ٫ : اإلابدث الثاوي   وا٢٘ جُب٤ُ اإلاهاٝع الجؼاثٍغ
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ت إلا٣غعاث لجىت باػ٫ : اإلابدث الاو٫   مىا٦بت اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

ُت الا٢خهاصًت الخٛيراث ؤصث      ، ؤصاء ؤٖما٫ جُىع  ٖلى واضخت او٩ٗاؾاث بلى والٗاإلاُت واإلاهٞغ  ول٣ض اإلاهاٝع

 ٢امذ خُث الجؼاثغ، بُجها مً الىامُت والتي وزانت الضو٫،  ٖلى مسخلٟت واو٩ٗاؾاث ؤزغ الخُىعاث لهظه ٧اهذ

 الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث مسخل٠ م٘ حضًضة زل٤ ٖال٢اث اؾخضٖذ ه٩ُلُت،  ا٢خهاصًت بةنالخاث ألازيرة هظه

 مً الجؼاثغي  اإلاهغفي الجهاػ مؿذ التي ؤلانالخاث وؾىدىاو٫ مسخل٠ واإلاىاٞؿت، الخغ الىٓام ٖلى ال٣اثمت

:  اإلابدث، ومىه ؾِخم الخُغ١ في هظا اإلابدث بلى زالر مُالب  هظا زال٫

 

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي في ْل الانالخاث  : اإلاُلب ألاو٫  -

ت الىٓم: اإلاُلب الثاوي  - ت اإلاهاٝع في اإلاُب٣ت الاختراٍػ  الجؼاثٍغ

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ولجىت باػ٫  : اإلاُلب الثالث  -

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي في ْل الانالخاث  : اإلاُلب ألاو٫ 

ُت الا٢خهاصًت الخٛيراث   ؤصث      ول٣ض البىى٥، ؤٖما٫ ؤصاء جُىع  ٖلى واضخت او٩ٗاؾاث بلى والٗاإلاُت واإلاهٞغ

 هظه ٢امذ خُث الجؼاثغ، بُجها مً والتي الىامُت وزانت الضو٫  ٖلى مسخلٟت واو٩ٗاؾاث ؤزغ الخُىعاث لهظه ٧اهذ

 ال٣اثمت الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث مسخل٠ م٘ حضًضة ٖال٢اث زل٤ اؾخضٖذ ه٩ُلُت ا٢خهاصًت بةنالخاث ألازيرة

هظا  زال٫ مً الجؼاثغي  اإلاهغفي الجهاػ مؿذ التي ؤلانالخاث مسخل٠ وؾىدىاو٫  واإلاىاٞؿت، الخغ الىٓام ٖلى

 .اإلاُلب

 وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  نضوع  بلى الاؾخ٣ال٫ مىظ الجؼاثغي  اإلاهغفي ال٣ُإ ويُٗت -ؤوال

للجؼاثغ  ألاؾاؾُت ألاهضاٝ مً ٧ان ول٣ض بى٩ا، الٗكٍغً ًخجاوػ  بى٩ي هٓام الاؾخ٣ال٫ ٚضاة الجؼاثغ       وعزذ

ني بى٩ي هٓام وجإؾِـ ألاحىبي البى٩ي الىٓام هظا جإمُم هى اإلاالي اإلاُضان في اإلاؿخ٣لت الضولت  ٖلُه حؿُُغ َو

ًُل٘ ل ٍو ىُت  الخىمُت بخمٍى ت  الخىحه هظا وصٖمذ الغئٍت هظه ٦غؾذ ٢ض ج٩ىن  التي ألاؾباب ومً ،الَى وؾٖغ

ٌ هى اإلاؿاع، هظا ل الاؾدثماع التي ج٣ىم بها اإلااؾؿاث بٗملُاث ال٣ُام ألاحىبُت البىى٥ ٞع ىُت، جمٍى  الَى

ل جًُٟل ٖلى ٦بير خض بلى وا٢خهاعها  حُضة مالُت بمالءة جخمخ٘ التي ٣ِٞ للماؾؿاث الاؾخٛال٫ ٖملُاث جمٍى

ل ٖملُاث   1. الخاعحُت الخجاعة وجمٍى

 

 جىُٓم اعج٨ؼ خُث، ألصاثه  مدضصة و٢ىاٖض بدىُٓماث ًخميز اإلاهغفي الجهاػ حٗلذ اإلاغخلت هظه َبُٗت بن      

ني الا٢خهاص  ومهاصع ؤلاهخاج لىؾاثل مال٨ت الضولت ، و٧اهذ الاقترا٧ي الدؿُير و الخسُُِ ٖلى آهظا٥ الَى

ل ل و ؤلاهخاج ٢غاعاث ٞان وبالخالي،  الخمٍى ٣ت جخسظ الخمٍى ت ، بٍُغ  مً البى٩ي الىٓام ميز ما ؤهم وان بصاٍع

 2: ماًلي بلى الثماهِىاث الاؾخ٣ال٫

                                                           
اث صًىان ، البىى٥ ج٣ىُاث لُغف، الُاھغ- 1  17 م ، 2005 الغابٗت الُبٗت الجؼاثغ،  ،الجامُٗت اإلاُبٖى
 . 185-183الُاهغ لُغف ، هٟـ اإلاغح٘ ، م- 2
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 عئوؽ ٖلى الؿُُغة هظه بن الاقترا٧ي ، و الدؿُير ل٣ىاٖض وجسً٘ للضولت البى٩ي الىٓام مل٨ُت حٗىص -

 بخىححهها الٟغنت ًدُذ مما ،البىى٥ هظه وؤصاء ؾُاؾاث ٖلى بالؿُُغة جإ٦ُض ب٩ل ٌؿمذ ؤمىا٫ البىى٥

ت خؿب . الٗمىمُت  الؿلُاث جًٗها التي الٗامت ألاهضاٝ الخىمٍى

ىت ؤن هجض الهضص هظا وفي الٗاملت ، اإلاالُت اإلااؾؿاث بين الهالخُاث جضازل -  مىذ في جخضزل ٧اهذ الخٍؼ

 و ًخضزل الاؾخ٣ال٫ مً ألاولى الؿىىاث في اإلاغ٦ؼي  البى٪ ؤن هجض ٦ما ،بى٩ا ٧اهذ لى ٦ما ال٣غوى

٣ت . الٟالحي  لل٣ُإ ال٣غوى مىذ في ٚير مباقغة بٍُغ

ىت صوع  حٗاْم -  وؤنبذ البى٩ي الىٓام صوع  بلى تهمِل ؤصي مما ال٣غوى،  مىذ في وجضزلها الٗمىمُت الخٍؼ

ت بؿلبُت ًخميز  .ال٣غوى جىػَ٘ مؿخىي  ٖلى ؤو الاصزاع حٗبئت مؿخىي  ٖلى ؾىاء مَٟغ

ين ؤؾاؽ ٖلى ج٣ضًمها و البى٨ُت ال٣غوى مىذ خالت في الًماهاث اؾخ٣غاع ٖضم  -  للبى٪ اإلاؿب٤ الخَى

 .اإلاغ٦ؼي 

 .البىى٥ بين اإلاىاٞؿت ٖلى ٢ض ى الظي ألامغ الؿلُاث ، َٝغ مً مدضصة ٢ُاٖاث في بى٪ ٧ل جسهو -

 للؿُاؾت الخ٣لُضًت لؤلصواث ال٤ًُ والاؾخٗما٫ اإلاغ٦ؼي  البى٪ زانت وبهٟت البىى٥ اؾخ٣اللُت ٖضم -

 . البى٨ُت الٗمىالث و٦ظا بصاعي  بك٩ل الٟاثضة ؾٗغ جدضًض ًخم خُث، الى٣ضًت 

 

م٨ً  : في  وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  نضوع  بلى الاؾخ٣ال٫ مىظ الٟترة ميزث التي ؤلانالخاث ؤهم بحما٫ ٍو

 : 1971الانالح اإلاالي  – 1

 هظ٦غ اإلاالُت، الىؾاَت صوع  في الى٣اثو مً ٖضص بغوػ بٗض 71 اإلاالي ؤلانالح حاء

 1 : مجها

ىت جضزل - ل ٖملُاث في مباقغة بهٟت الٗمىمُت الخٍؼ ل زانت الخمٍى  الاؾدثماع، وخهغ ٖملُاث جمٍى

 .    ٣ِٞ الاؾخٛال٫ ٢غوى مىذ في البىى٥ وكاٍ

 .مبٗثرة ٢ىاهين هىا٥ ٧اهذ ول٨ً اإلاالُت، الىؾاَت ًىٓم مىخض ٢اهىن  ؤي ْهىع  ٖضم -

ين، ٖلى هؼاٖاث وحىص -  جضازل وجىا٢ٌ هىا٥ ٧ان خُث الى٣ضًت الؿلُت مؿخىي  ٖلى ٣ً٘ لهما ؤو مؿخٍى

 مؿخىي  ٖلى زاهحهما ٣ً٘ ؤما اإلاالُت ، والىػاعة اإلاغ٦ؼي  البى٪ مً ٧ل َٝغ مً اإلاخسظة وألاوامغ اإلاهام في

ل ًخضزل بًٗها و٧ان الخسهو، مبضؤ ألازيرة هظه جدترم لم خُث البىى٥  مً لِؿذ ٢ُاٖاث في جمٍى

 اإلااؾؿاث ؾببخه الظي بهضٝ الازخال٫ ( 1973-70 )ألاو٫  الغباعي اإلاسُِ بَاع في ازخهانه ،

ىت ٖلى الًِٛ وجد٤ُ٣ الٗمىمُت لها في الخٍؼ  اإلاالُت ٢اهىن  ؤحبر ٦ما اإلااؾؿاث، الؾدثماعاث هظه جمٍى

ت ٖلى الٗمىمُت اإلااؾؿاث ت خؿاباتها مغ٦ٍؼ  واخض بى٪ مؿخىي  ٖلى الاؾخٛاللُت و٧ل ٖملُاتها الجاٍع

ين مبضؤ) في ال٣ُإ البى٪ ازخهام خؿب الضولت جدضصه  . (اإلاهغفي الخَى
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  1988 و1986انالخاث  – 2

ل هٓام مؿخىي  ٖلى زانت ٖضًضة جىا٢ًاث الؿاب٣ت اإلاغخلت       قهضث  الٗال٢ت ويىح ٖضم بلى ؤصث الخمٍى

ىت صوع  ْل ؤزغي ، بط حهت مً مالُت الٛير اإلااؾؿاث ، و حهت مً اإلاالُت اإلااؾؿاث بين  ٖلى مهُمىا الخٍؼ

ل ٘ الا٢خهاصًت الجضوي  مغاٖاة صون  الخمٍى ا، و٢ض اإلاسُُت للمكاَع  بلى الٗمىمُت الؿلُاث هظا ألامغ صٞ٘ مغ٦ٍؼ

ت بُٖائه هضٞها البى٩ي الىٓام ٖلى ٖم٣ُت بنالخاث بصزا٫ في الخ٨ٟير ت ٦ماؾؿت للٗمل ألاصواث الًغوٍع  ججاٍع

. 

  1: هما اإلاخب٘ الا٢خهاصي الىٓام همِ لخُٛير ٞٗلُت ٦بضاًت ٌٗخبران البى٩ي في اإلاجا٫ ٢اهىهين بنضاع جم و٢ض

هٓام  مغاحٗت بلى يهضٝ ٧ان 1986 ؤوث 19 في ماعر ال٣غى و البى٪ بىٓام  واإلاخٗل٤ :٢86/12اهىن  – 1 – 2

ل الا٢خهاص ، وبهٟت ت حٗضًالث بصزا٫ جم ٖامت جمٍى ُٟت ٖلى حظٍع ُت ، الْى  هظا ٞلؿٟت خُث ج٣ىم اإلاهٞغ

 ًىو الىاخُت الخُب٣ُُت ، مً ؤما اإلاهغفي، لليكاٍ الخ٣لُضًت وال٣ىاٖض الٗامت اإلاباصت بعؾاء اججاه في ال٣اهىن 

٘ اع جىخُض ٖلى نغاخت الدكَغ ُت واإلاالُت اإلااؾؿاث ل٩ل الخام اليكاٍ ٌؿير الظي ال٣اهىوي ؤلَا  مهما اإلاهٞغ

م٨ً .ال٣اهىهُت َبُٗتها ٧اهذ  في الى٣اٍ ال٣اهىن  هظا جًمجها التي ألاؾاؾُت ال٣ىاٖض و اإلاباصت ؤهم بًجاػ ٍو

 2: الخالُت

ت للبىى٥ الخ٣لُضًت باإلاهام ًخ٨ٟل وؤنبذ للبىى٥ ٦بى٪ صوعه اإلاغ٦ؼي  البى٪ اؾخٗاص -  هظه ٧اهذ وبط اإلاغ٦ٍؼ

 .م٣ُضة  ٦ثيرة ؤخُان في اإلاهام جبضو

ىت صوع  ج٣لُو - ل في اإلاخٗاْم الخٍؼ ير في اإلاهغفي الجهاػ وبقغا٥ الاؾدثماعاث جمٍى ت اإلاىاعص جٞى  الًغوٍع

 .لظل٪ آلالُاث ًً٘ لم ال٣اهىن  هظا ؤن بال .للخىمُت الا٢خهاصًت

ت ، البىى٥ وكاَاث وبين ؤزير ٦م٣غى اإلاغ٦ؼي  البى٪ بين الٟهل جم ال٣اهىن  هظا بمىحب -  ألامغ الخجاٍع

ين  ٖلى مهغفي هٓام ؾمذ بة٢امت الظي  .مؿخٍى

ل وماؾؿاث للمهاٝع ال٣اهىن  ؤٖاص -  اإلاسُِ بَاع في ال٣غوى وجىػَ٘ الاصزاع حٗبئت في صوعها الخمٍى

ني لل٣غى ، ٦ما ومضتها ، وؤنبذ ؤًًا بةم٩انها  ق٩لها ٧ان مهما وصاج٘ حؿلم بةم٩اهُت للبىى٥ ؾمذ الَى

 مخابٗت خ٤ اإلاهاٝع اؾخٗاصث ٦ما ًإزظها، التي ألاق٩ا٫ ؤو مضجه جدضًض صون  ال٣ُام بإخضار الاثخمان

. الؿضاص  ٖضم مساَغ زانت مساَغه مً الخض و ؾضاصه ال٣غوى و٦ُُٟت اؾخسضام

ت وهُئاث ع٢ابُت هُئاث بوكاء ٖلى ال٣اهىن  مغاؾُم ههذ -  .اإلاهغفي  الىٓام ٖلى اؾدكاٍع

 

 ا٢خهاصًت ٖمىمُت ماؾؿاث باٖخباعها للبىى٥  لُُٗض12/02/1988اإلااعر في  : ٢88/06اهىن  – 2 – 2

ضها الخ٣ُ٣ُت ، اؾخ٣اللُتها  .3 الؿى١  ا٢خهاص ٢ىاٖض جٟغيها التي اإلاخاحغة بمبضؤ الٗمل ٖلى لخٍٗى

                                                           
 122 مغح٘ ؾاب٤ م، ميرة ٖثماوي- 1
ُت قاوف مؿٗىص ، ٖضٌؿت قهغة - 2  مظ٦غة  ،_ صعاؾت خالت  الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي _، صوع مٗاًير لجىت باػ٫ في جُٟٗل هٓام الخى٦مت اإلاهٞغ

 51-50 ، م2014، صٞٗت _ بؿ٨غة_ماؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت ، ،حامٗت مدمض زًُغ 
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اإلااؾؿاث  ث٫التي لُا ؤلانالخاث م٘ الخ٠ُ٨ ٌؿخُ٘ ٞلم ، والُٗىب الى٣اثو  م12ً-86لم ًسلى ٢اهىن 

 هظا به حاء ما ؤهم  .88/06بال٣اهىن  حٗضًله ٞخم 1988 ؾىت لها الخىحُهي ال٣اهىن  نضوع  بٗض وزانت الٗمىمُت

 1: في جمثل ال٣اهىن 

 .الجضًض  الخىُٓم بَاع في للبىى٥ الاؾخ٣اللُت بُٖاء -

ال٨لي  الا٢خهاص في الخىاػن  بخضار احل مً الى٣ضًت الؿُاؾت وحؿُير يبِ في اإلاغ٦ؼي  البى٪ صوع  صٖم -

ت شخهُت طاث ماؾؿاث البىى٥ حٗخبر - ت، مٗىٍى  الخىاػن  و اإلاالُت الاؾخ٣اللُت إلابضؤ جسً٘ ججاٍع

ش هظا مً ابخضاء ًسً٘ البى٪ وكاٍ ؤن ٌٗني ، وهظا اإلاداؾبي جب الخجاعة ٢ىاٖض بلى الخاٍع  ًإزظ ؤن ٍو

 .واإلاغصوصًت  الغبدُت مبضؤ وكاَه ؤزىاء

 

ذ اإلاالُت و الا٢خهاصًت ؤلانالخاث ؤن      والىدُجت ُت ٖٞغ  البىى٥ اؾخ٣اللُت ؤن خُث 1988 ؾىت هامت هٖى

 .1988 ؾىت في ٞٗال جمذ ٢ض ا٢خهاصًت بهٟتها ماؾؿاث

 

ال٣غى  و الى٣ض ٢اهىن : زاهُا 

ُت جدى٫  ه٣ُت ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  اإلاخًمً  و1990-04-14 الهاصع في 10-90ع٢م ال٣اهىن  ٌك٩ل في  هٖى

م ٖلى ، و الجؼاثغي  اإلاهغفي الىٓام مؿاع  هى ًؼا٫ ال مدخىاه ؤن ؤوامغ، بال ٖضة زال٫ مً حؼثُا حٗضًله مً الٚغ

 .آلان خض بلى به اإلاٗمى٫ 

 

 :ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  مًمىن –  1

ت ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  حاء  2:ًلي  ُٞما ؤهمها هظ٦غ الخضابير مً بمجمٖى

 

 خ٣ُ٣ُت ه٣ضًت ؾلُت اٖخباعه  و "الجؼاثغ بى٪" ٌؿمى ؤنبذ الظي اإلاغ٦ؼي  للبى٪ اؾخ٣اللُت مىذ -

 جىُٓمه بٖاصة حاهب بلى البالص، في الى٣ضًت الؿُاؾت جىحُه و بصاعة ، جخىلى اإلاالُت الؿلُاث ًٖ مؿخ٣لت

 .مغا٢بخه و بصاعجه و البى٪ حؿُير جخىلى حضًضة هُئاث بٓهىع  طل٪ و

اصة الٗمىمُت البىى٥ مهام حٗضًل - ل في اإلاالُت بالىؾاَت ب٣ُامها اإلاهغفي اليكاٍ في ٞٗالُتها لٍؼ  جمٍى

ني، الا٢خهاص  و مىخجاث ج٣ضًم ٖلى البىى٥ وحصجُ٘ اإلاهغفي، اليكاٍ في الخسهو بةلٛاء وطل٪ الَى

ُت زضماث ُت الؿى١  اهٟخاح هدُجت اإلاىاٞؿت مىاحهت و اإلاالُت ألاؾىا١ صزى٫  و حضًضة ، مهٞغ  اإلاهٞغ

ني الخام اإلاهغفي ال٣ُإ ٖلى  . ألاحىبي و الَى

ُت الؿى١  صوع  جُٟٗل - ل و الخىمُت في اإلاهٞغ خده الا٢خهاص جمٍى ني ، ٞو  و الخانت البىى٥ ؤمام الَى

ُت ، بلى ؤوكُتها إلاؼاولت ألاحىبُت البىى٥  .اإلاى٣ىلت لل٣ُم ؾى١  بةوكاء ب٢غاعه حاهب اإلاهٞغ
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مباصت ٢اهىن الى٣ض وال٣غى   – 2

 1 :وجخمثل مباصت ٢اهىن الى٣ض وال٣غى ُٞما ًلي 

الخ٣ُ٣ُت   لل٣غاعاث جبٗا جخسظ الى٣ضًت ال٣غاعاث ٧اهذ : الخ٣ُ٣ُت والضاثغة الى٣ضًت الضاثغة بين الٟهل  – 1 – 2

 ألاؾاس ي الهضٝ بن بل بدثه ، ه٣ضًت ؤهضاٝ ج٨ً لم لظل٪ وجبٗا الخسُُِ ، هُئت في خ٣ُ٣ي ٦مي ؤؾاؽ ٖلى ،

ل الالػمت اإلاىاعص حٗبئت هى ت البرامج لخمٍى  .اإلاسُُت الاؾدثماٍع

 ٖلى ؤؾاؽ ال٣غاعاث جخسظ ختى والخ٣ُ٣ُت، الى٣ضًت الضاثغجين بين الٟهل مبضؤ ال٣اهىن  هظا جبنى       و٢ض

 البى٪ اؾخٗاصة ؤهضاٞه ومً الؿاثض، الى٣ضي الىي٘ ٖلى وبىاء الى٣ضًت الؿلُت جدضصها التي الى٣ضًت ألاهضاٝ

  .اإلاهغفي الجهاػ ٢مت في لضوعه اإلاغ٦ؼي 

 

٣ا خُث  :الضولت ميزاهُت وصاثغة الى٣ضًت الضاثغة بين الٟهل  – 2 – 2 ىت ٞةن اإلابضؤ لهظا ٞو ل في خغة الخٍؼ  جمٍى

 الى٣ضًت الؿُاؾت جاصي ٧ي اإلاالثمت الٓغوٝ تهُئت ؤهضاٞه ومً ، اإلاغ٦ؼي  البى٪ بلى اللجىء ٍَغ٤ ًٖ عجؼها

 .ٞٗا٫ بك٩ل صوعها

 

ىت جهبذ لم خُث :ال٣غى وصاثغة الضولت ميزاهُت صاثغة بين الٟهل  – 3 – 2  ال٣غوى مىذ ًٖ مؿاولت الخٍؼ

ل ٖلى ٣ًخهغ صوعها لُب٣ى ،لال٢خهاص  مً وابخضاء الضولت، مً َٝغ اإلاسُُت ؤلاؾتراجُجُت الاؾدثماعاث جمٍى

 .الخ٣لُضًت مهامه في بَاع ال٣غوى مىذ ًٖ اإلاؿاو٫ هى البى٩ي الىٓام ؤنبذ اللخٓت هظه

 

اث ٖضة في ممثلت الى٣ضًت الؿلُت ٧اهذ خُث :مؿخ٣لت وخُضة ه٣ضًت ؾلُت بوكاء  – 4 – 2  ٖلى،  مؿخٍى

لى اإلاغ٦ؼي  البى٪ مؿخىي  ىت ، اإلاالُت الىػاعة مؿخىي  ٖو  بةوكاء الخٗضص هظا وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  ٞإلغى والخٍؼ

 :   ًلي ما جد٤ُ٣ يمان بهضٝ وال٣غى الى٣ض مجلـ ؾمُذ ومؿخ٣لت وخُضة ه٣ضًت ؾلُت

 .الى٣ضًت الؿُاؾت اوسجام -

 .الى٣ضًت الؿُاؾت جىُٟظ -

 .الى٣ضًت ألاهضاٝ بين الخٗاعى وجٟاصي الى٣ض حؿُير في الخد٨م -

 

ين ٖلى بى٩ي هٓام وي٘  – 5 – 2 ت ووكاٍ ه٣ضًت، ٦ؿلُت اإلاغ٦ؼي  البى٪ وكاٍ بين  ميز :مؿخٍى  البىى٥ الخجاٍع

خاب٘ وكاَها البىى٥ ًغا٢ب بى٪ ٞٗال ًمثل اإلاغ٦ؼي  البى٪ ؤنبذ الٟهل هظا وبمىحب لل٣غوى، ٦مىػٕ  ٍو

٠ ؤن بةم٩اهه ؤنبذ ٦ما ٖملُاتها،  للبىى٥ الاثخماهُت الؿُاؾت ٖلى في الخإزير لئل٢غاى ؤزير ٦ملجإ مغ٦ؼه ًْى

٣ا  هظا ج٣ُُم مٗاًير وجدضًض اإلاهغفي لليكاٍ الٗامت ال٣ىاٖض ًدضص ؤن ٞبةم٩اهه الى٣ضي الىي٘ ٣ًخًُه إلاا ٞو

. الى٣ضًت  الؿُاؾت في الى٣ضًت وجد٨مه ؤهضاٞه زضمت اججاه في اليكاٍ
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ت الىٓم: اإلاُلب الثاوي  ت  اإلاهاٝع في اإلاُب٣ت الاختراٍػ الجؼاثٍغ

عي الخىُٓمي ؤلاَاع جضُٖم: ؤوال   :  اإلاهغفي للىٓام والدكَغ

ت بنضاع في الجؼاثغ بى٪ بضؤ وال٣غم، الى٣ض ٢اهىن  وؤخ٩ام إلاباصت         جُب٣ُا  الخىُٓمُت الىهىم مً مجمٖى

 حىاهب بمسخل٠ جغجبِ ومٗاًير م٣اًِـ، قغوٍ، ٢ىاٖض، مٟاهُم، جدضًض جخًمً والتي له اإلا٨ملت والخٗلُماث

يرها اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ مهىت ، وجىُٓم اإلاهغفي الٗمل م .ٚو  مٗلما وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  اٖخباع مً وبالٚغ

 حٗضًل الًغوعي  مً بضا ؾىىاث ٖكغ ؤ٦ثر بٗض ؤهه بال ، الجؼاثغي  اإلاهغفي لل٣ُإ اله٨ُلي ؤلانالح في هاما

  10 - 90لل٣اهىن  ومخممين مٗضلين مهمين ؤمٍغً نضوع  اإلاهغفي الىٓام بٗضها لُٗٝغ مىاصه، بٌٗ ؤخ٩ام

 1: وهما

م مً اٖخباع   27/02/2001 في ألامغ هظا نضع : (01-01ألامغ ) 2001بنالخاث  – 1  وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  وبالٚغ

 بضا مً ال٣هير اإلاضي ٖلى بال ؤهه الى٣ضًت ، الؿى١  صٖم وفي البى٪ ل٣ُإ اله٨ُلي ؤلانالح في هاما مٗلما

 بلى ألامغ ويهضٝ هظا اإلااؾؿاحي، الؿعي في الاهًمام وصٖم الضولت ؾُاؾت جىخُض ٖلى الدصجُ٘ الًغوعي 

ً بلى وال٣غى الى٣ض مجلـ ج٣ؿُم   :هما حهاٍػ

 

 يمً الخضوص اإلاغ٦ؼي  البى٪ قاون وحؿُير بصاعة ٖلى ٌكٝغ الظي ؤلاصاعة مجلـ مً ًخ٩ىن  ألاو٫  – 1 – 1

  .ال٣اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم

 صوعه  ًٖ والخسلي الى٣ضًت الؿلُت صوع  بإصاء م٩ل٠ وهى وال٣غى الى٣ض مجلـ مً ًخ٩ىن  الثاوي  – 2 – 1

خىلى الجؼاثغ، لبى٪ بصاعة ٦مجلـ  الجضًض التر٦ُب هظا مً بصزا٫ والهضٝ الى٣ضًت الؿلُت مهمت اإلاجلـ هظا ٍو

 . (الجؼاثغ بى٪)البى٪ اإلاغ٦ؼي  اؾخ٣اللُت مبضؤ ٖلى والخٟاّ الخ٨َغـ هى اإلاجلـ ٖلى

 

اإلاالُت واٞالؽ بى٪ الخلُٟت  الًٟاثذ زلٟتها التي الؿلبُت لآلزاع اؾخجابت  ( :03/01ألامغ  ) 2003انالخاث  – 2

  26/08/2003ًٖالظي انضع في  ( 03/11)ألامغ الخ٩ىمت م٘ بالدكاوع  الى٣ضًت الؿلُاث ؤنضعث ( BCIA)وبى٪ 

 90/10.2 ٢اهىن  في اإلاىحىص الجضًض وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  واإلاخًمً حضًض ؤمغ بمثابت ٧ان عثاس ي ؤمغ ٍَغ٤

 بين الٟهل في ؤؾاؾا جخمثل  والتي01/01 ألامغ بها التي حاء الجؼثُت الخٗضًالث بٌٗ ٖلى ؤ٦ض ٦ما         

ُما . وال٣غى  مجلـ الى٣ض ونالخُاث ؤلاصاعة مجلـ نالخُاث  الٟهل في ؤهه خُث الخىُٓمي اله٩ُل ًسو ٞو

  بى٪ بصاعة مجلـ حك٨ُل ب٨ُُٟت ( 18 ) اإلااصة ؤقاعث الجؼاثغ بى٪ بةصاعة  اإلاخٗل03/11٤ألامغ الغثاس ي  مً الثاوي

. الجؼاثغ

   

  3: وفي الاوهت ألازيرة ٢ام ٢اهىن الى٣ض وال٣غى بخٗضًالث حضًضة جمثلذ ُٞماًلي 

                                                           
ٖباصي عهضة ، مغح٘ ؾاب٤ م ٚير مٗلىمت  - 1
٣ي ٖمغ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م- 2  08قٍغ
 الال٨ترووي اإلاى٢٘ ًٖ ،ه٣ال 1،3 م الجؼاثغ،م بى٪، 2013 ٖام ؤهٓمتل٨ؿاس ي، مدمض- 3
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   : 2013حٗضًالث  – 1

ل 08 اإلااعر في 01-13 ع٢م ألامغ -  بالكغوٍ اإلاخٗل٣ت الٗامت ال٣ىاٖض ًدضص الظي . 2013 ؤٍٞغ

ُت الٗملُاث ٖلى اإلاُب٣ت البى٨ُت . اإلاهٞغ

مبر 19 اإلااعر في 02-13 ع٢م ألامغ -  ألاوعا١ الخضاو٫  مً السخب ًخًمً  الظي .2013 هٞى

 و صًىاع20 و صًىاع200 ب٣ُمت و 1982 نى٠ و 1981 نى٠ مً صًىاع100 ب٣ُمت الى٣ضًت

ت صهاهير10   .1983 نى٠ مً حؼاثٍغ

 

 :2014 حٗضًالث – 2 

 و البىى٥ ٖلى اإلاُب٣ت اإلاالءة وؿب  اإلاخًمً .2014 ُٟٞغي 16 اإلااعر في 01-14 ع٢م ألامغ -

 .اإلاالُت  اإلااؾؿاث

 .اإلاؿاهماث  و ال٨بري  باإلاساَغ اإلاخٗل٤  و .2014 ُٟٞغي 16 اإلااعر في 02-14ألامغ ع٢م  -

ل قغوٍ ًدضص  الظي .2014 ؾبخمبر 29 اإلااعر في 04-14 ع٢م ألامغ -  بلى ألامىا٫ عئوؽ جدٍى

. الخاعج

ُت الغ٢ابت هٓم :زاهُا  ت و اإلاهٞغ   الجؼاثغ في الاختراٍػ

ت ٖلى الجؼاثغي  اإلاهغفي الجهاػ       ٣ًىم  مٗاًير م٘ جُاب٣ها ومضي بها اإلاٗمى٫  البى٨ُت الخظع ٢ىاٖض مً مجمٖى

ُت باػ٫ للغ٢ابت لجىت . بازخالٞها  اإلاهٞغ

 

ُت ، ؤنضع للغ٢ابت ألاولى باػ٫  لجىت م٣ترخاث ٖلى        وبىاءا ت الجؼاثغ في اإلاهغفي اإلاكٕغ اإلاهٞغ  مً مجمٖى

ت بهضٝ  ُت اإلاهىت جىُٓم ال٣ىاٖض الاختراٍػ ير و اإلاهٞغ  اإلاىاٞؿت قغوٍ ْل في اليكاٍ إلاماعؾت اإلاالثم اإلاىار جٞى

 ه٣ضًت ؾلُت بهٟخه الهالخُاث ال٣غى و الى٣ض  مجلـ90/10 ال٣اهىن  مً 44 اإلااصة الٗاصلت ، ول٣ض زىلذ

ت ال٣اهىن  هظا  يمً ًماعؾها ، بنضاع ُت ألاهٓمت مً مجمٖى  و البى٩ي اليكاٍ بمماعؾت جخٗل٤ اإلاهٞغ

ىُت اإلاالُت اإلااؾؿاث  1: ؤهمها  ألاحىبُت و الَى

 ال٣ىاٖض ؤولى مً اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ما٫ لغؤؽ ؤصوى خض جدضًض ٢اٖضة حٗخبر  :ألاصوى اإلاا٫ عؤؽ – 1

 جماعؽ التي اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ًلؼم ال٣اٖضة هظه زال٫ الجؼاثغي ، ومً اإلاهغفي الىٓام في اإلاُب٣ت

  .اإلاا٫ لغؤؽ ؤصوى خض اإلاهغفي بخدضًض اليكاٍ

ٌٗاص٫  ما ؤي ) الخانت ألامىا٫ حجم مً % 33 ًٖ اإلابلٜ هظا ٣ًل ؤن للبىى٥ ، صون  صج ملُىن  500 مبلٜ- 

٩ي صوالع مالًين7 ٣ا ؤمٍغ   . (الىٓام هظا نضوع  ٖىض الؿاثض الهٝغ لؿٗغ ٞو

مً الجمهىع،  الىصاج٘ جل٣ي ٖضا ما الاثخماهُت الٗملُاث ب٩ل ج٣ىم التي اإلاالُت ، للماؾؿاث صج ملُىن  100  مبلٜ -

٩ي ملُىن  1.4 خىالي ٌٗاص٫ ما ؤي)الخانت ألامىا٫ حجم مً % 50 ًٖ اإلابلٜ هظا ٣ًل ؤن صون   (صوالع ؤمٍغ

                                                                                                                                                                                     
www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2013arabe.pdf  2018/06                    18:00:     ؾا/ ش             14               اإلاُل٘ ٖلُه بخاٍع

 -177178لٗغاٝ ٞاًؼة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م- 1
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 صج ملُاع 2.5 لُهبذ 2004 ؾىت اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ما٫ لغؤؽ ألاصوى الخض ٢اٖضة حٗضًل جم ٢ض و        

 الجضًض اإلاا٫ لغؤؽ ألاصوى بالخض لاللتزام مهلت مىذ وجم اإلاالُت ، للماؾؿاث صج ملُىن  500 و للبىى٥ باليؿبت

ش مً بضاًت ؾيخان ٢ضعها  و اإلاٗض٫ ، البىى٥ الىٓام مً الثالثت اإلااصة ؤلؼمذ الخٗضًل ، ٦ما هظا بنضاع جاٍع

 البىى٥ لضي جإمُمه اإلاُلىب اإلاا٫ لغؤؽ ؤصوى خض بخسهُو الخاعج ، في الغثِس ي م٣غها ال٩اثً اإلاالُت اإلااؾؿاث

  .الجؼاثغي  لل٣اهىن  الخايٗت اإلاالُت اإلااؾؿاث و

 حضًضة ؤهٓمت) 03 (زالزت بةنضاع ألاوكُت، مجاالث بمسخل٠ اإلاخٗل٤ اإلاهغفي، الخىُٓم ازغاء جمّم  و٢ض هظا،       

كغ ت  ألاصواث بٌٗ حٗضًل جمّم  طل٪، بلى باإلياٞت، جُب٣ُُت حٗلُماث  (  10 )ٖو ٤ُ وطل٪ ،ألاختراٍػ  بين للخٞى

ل صٖم ٖلى اإلاهاٝع ٢ضعة جدؿين ُت الؿاخت اؾخ٣غاع ومخُلباث الا٢خهاص جمٍى  م٘ ، باإلاىاػاة واإلاالُت اإلاهٞغ

ؼ طل٪،
ّم
ضماث م٣اومت ٖلى ؤ٦بر ٢ضعة لبلٙى ؤؾاؾُاجه، صٖم ٖلى الجؼاثغ بى٪ ع٦  1:  ب وطل٪ الخاعحُت، الهّم

ؼ - ٗه البى٪ ما٫ عؽ ؤ حٍٗؼ  .صًىاع ملُاع 500 بلى صًىاع ملُاع 300 مً بٞغ

ؼ -  .ال٩امىت للمساَغ ٦خُُٛت واإلااوهاث، الاخخُاَُاث مؿخىي  وحٍٗؼ

  اإلاخٗل٣ت ب٣ىاٖض الخظع لدؿُير74-94ع٢م  الخٗلُمت مً الثالثت اإلااصة خؿب :اإلاساَغ حُُٛت وؿبت  – 2

 بين الٗال٢ت اإلاالءة بدؿاب وؿبت وباؾخمغاع جدترم ؤن ألازيرة هظه ٖلى ًجب ٞاهه اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاهاٝع

 وهٓغا لخهىنُت % 08 ألا٢ل ٖلى حؿاوي  وهي بلحها اإلاٗغيت ال٣غوى مساَغ ومجمٕى ، ؤمىالها الخانت

ت اإلاهاٝع  ٢بل مغاخل بٗضة اليؿبت هظه مغث ٣ٞض ، ٞحها اإلاك٩ى٥ بالضًىن  مداٞٓها ؤٚلب جميزث التي الجؼاثٍغ

( 01) ع٢م الجضو٫  ًىضخه ٦ما 2باػ٫  ؤونذ بها لجىت التي اليؿبت بلى جهل ؤن

 ٝاإلاهاع ٢بل مً اإلاساَغ بإوػان باػ٫  اجٟا٢ُت بىىص جُب٤ُ مغاخل: ) lll-03 (حضو٫ ع٢م

 

 

 

ت  اإلاهاٝع في 03 باػ٫  لجىت م٣غعاث بعؾاء  جدضًاث٢لمين ، هكام بغباع، مدمض الضًً هىع : اإلاهضع  ت ، اإلاجلتالجؼاثٍغ واإلاالُت ،  لال٢خهاص الجؼاثٍغ

ل - 01 :الٗضص  244، م20 اٍٞغ

                                                           
 

 ، 2018،بى٪ الجؼاثغ ، ُٟٞغي   2017 ؾىت وجىحهاث 2016 لؿىت واإلاالُت الى٣ضًت عث ا الخُى خى٫  خىنلت" الجؼاثغ ، مضازلت بٗىىان  بى٪ مداٞٔ- 1

 6م م
ت  اإلاهاٝع في 03 باػ٫  لجىت م٣غعاث بعؾاء  جدضًاث٢لمين ، هكام بغباع، مدمض الضًً هىع - 2 ت ، اإلاجلتالجؼاثٍغ  - 01 :واإلاالُت ، الٗضص لال٢خهاص الجؼاثٍغ

ل  244، م20 اٍٞغ

 نهاًت صٌؿمبر       نهاًت صٌؿمبر       نهاًت صٌؿمبر               نهاًت صٌؿمبر          نهاًت حىان                الٟترة        

                                          1995                          1996                          1997                       1998                   1999 

 %8                        %7                          %6                   5 %                                4%                                       اإلاٗض٫ 
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خم خماص ٍو  1:الاولى باػ٫  إلجٟا٢ُت اإلاٗاصلت هٟـ اإلاساَغ حُُٛت وؿبت اخدؿاب في الٖا

الظاجُت  ألامىا٫    نافي                                

 % 8   ≤=  وؿبت اإلاالءة 

اإلاغجخت  اإلاساَغ                                    

 ؤهم ٖلى للبى٪ الظاجُت ألامىا٫ بين الٗال٢ت ؾ٠٣ جدضًض بلى اليؿبت هظه تهضٝ : اإلاساَغ ج٣ؿُم وؿبت – 3

ت ال٣ىاٖض جدضص و ؤ٦ثر، ؤو مضًً بٞالؽ جإزير جس٠ُٟ ؤحل مً هظا حماُٖا،و ؤو مضًيُه ٞغصًا  اإلاُب٣ت الاختراٍػ

ين مً الجؼاثغ في  2 :ًلي ما اخترام مالُت ماؾؿت و بى٪ ٧ل ٖلى ًخىحب ؤهه ٖلى جىو التي اإلاساَغ ج٣ؿُم هٖى

 :الظاجُت ألامىا٫ نافي مبلٜ و اإلاؿخُٟض هٟـ م٘ ٖملُاجه ًٖ الىاججت اإلاساَغ مجمٕى بين ٢هىي  وؿبت- 

اإلاؿخُٟض  ًٖ الىاججت                 اإلاساَغ

 %25 ≥ 

الظاجُت  ألامىا٫                  نافي

 بلى اليؿبت هظه ججاوػ  ًاصي و اإلايزاهُت ، زاعج جل٪ و اإلايزاهُت بمساَغ الؼبىن  ًٖ الىاججت اإلاساَغ جخٗل٤- 

   .16 %ؤي  اإلاالءة وؿبت ي٠ٗ في جخمثل للمساَغ حُُٛت جسهُو

 مجهم واخض ٧ل جدهل الظًً اإلاؿخُٟضًً م٘ ٖملُاجه بؿبب لها ًخٗغى التي اإلاساَغ مجمٕى بين ٢هىي   وؿبت -

 الظاجُت ألامىا٫ نافي مغاث 10 جٟى١  ؤن ًجب الظاجُت ،ال ألامىا٫ نافي مً   15 %وؿبت جخجاوػ  ٖلى ٢غوى

 (ألامىا٫ الظاجُت  مً % 15 حؿاوي  ؤو ؤ٦بر اإلاؿخُٟض هٟـ ٖلى الالتزاماث مجمٕى ). اإلاالُت  للبى٪ واإلااؾؿت

 

،  ٞىاثض ًيخج مجمضا خؿابا لضًه جىصٕ ؤن البىى٥ ٖلى ًٟغى الجؼاثغ بى٪ ؤن  خُث:الاخخُاَي ؤلاحباعي  – 4

ُٟاتها مجمٕى ؤو الىصاج٘ ؤهىإ بٌٗ ٖلى ؤو وصاجٗها ، مجمٕى ٖلى ًدؿب اخخُاَا ؤوال ًيخج بًٗها ،  ؤو جْى

ىُت وطل٪  .ألاحىبُت بالٗملت ؤو بالٗملت الَى

ت البىى٥ ؤحبرث      و ت لٟترة ؤلاحباعي  الاخخُاَي بخُب٤ُ الالتزام ٖلى الخجاٍع  مالُت لٛغامت ؤزًٗها ٦ما قهٍغ

ً ت البىى٥ ٖلى بحباعي  اخخُاَي ٞغى في الجؼاثغ بى٪ وبضؤ الاخخُاَي، هظا مبلٜ في ه٣و ؤو لٗضم ج٩ٍى  الخجاٍع

 وونل 2004  ؾىت 6.5 %بلى  ، وونل م 2001 ٚاًت بلى اإلاٗض٫ هظا ب٣ي و الىصاج٘ ، مجمٕى  ٖلى2.5%بيؿبت 

 3.الخدؿابه  ٦إؾاؽ اإلاٗخمضة اإلابالٜ   مً 15%ختى

                                                           
 57الهام م٣ضم ، هىاء َغاص ، م- 1

 94زالضي ؾاعة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م-  2
  71مغح٘ ؾاب٤ ، م، قاوف مؿٗىص ، ٖضٌؿت قهغة - 3
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 بين جخم التي اإلاٗامالث ًٖ الىاحمت اإلاساَغ آزاع جس٠ُٟ بلى ال٣اٖضة هظه تهضٝ: الهٝغ  ويُٗاث مغا٢بت – 5

 ٖلى صاثمت ع٢ابت جد٤ُ٣ ؤحل مً طل٪ الهٗبت ، و بالٗملت الجؼاثغ، والخاعج في اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥

 1:هما  وؿبخين زال٫ مً بالبىى٥ ألاحىبُت الٗمالث مسخل٠

 

ض ال وؿبت صاثمت بهٟت و باخترام ملؼمت ألازغي  اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ -  الخانت ال٣ُمت بين   10 %ًٖ جٍؼ

ل اإلاضي ٖلى ؤحىبُت ٖملت ل٩ل  :ًلي ٦ما اإلاالُت، اإلااؾؿت ؤو للبى٪ الهاُٞت الخانت ألامىا٫ و ال٣هير، ؤو الٍُى

 

لت ؤو ٢هيرة الهٝغ             ويُٗت ٖملُت  ب٩ل الخانت اإلاضي ٍَى

 %10 ≥ 

 

بى٪  ل٩ل الهاُٞت الخانت             ألامىا٫

 

لت ؤو ٢هيرة الهٝغ ويُٗاث مجمٕى بين  30 % جخٗضي ال وؿبت -  نافي مبلٜ و الٗمالث لجمُ٘ اإلاضي ٍَى

 :ًلي ٦ما اإلاالُت اإلااؾؿت ؤو للبى٪ الخانت ألامىا٫

 

لت ؤو ٢هيرة الهٝغ ويُٗاث مجمٕى اإلاٗامالث  لجمُ٘ اإلاضي ٍَى

 %30 

للبى٪  الهاُٞت الخانت ألامىا٫

ت الؿلُت  – 6 ُت  للجىت ؤلاصاٍع ُت اللجىت  ٞةن03/11 ع٢م الغثاس ي ألامغ مً 108 للماصة جُب٣ُا: اإلاهٞغ  اإلاهٞغ

، ومً زال٫ ؾلُاتها  (في ٖين اإلا٩ان )الغ٢ابت اإلاُضاهُت / جماعؽ و (ٖلى الىزاث٤ )اإلا٨خبُت  الغ٢ابت جماعؽ

ت ٝ  2:نها جماعؽ اؤلاصاٍع

الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤   – 1 – 6

غ والبُاهاث ؤلاخهاثُت  - ت ، ويُٗاث)ٞدو الخ٣اٍع داث الىيُٗاث اإلاداؾبُت الكهٍغ ،الخهٍغ  الهٝغ

ت الخانت  .اإلاالُت اإلااؾؿاث و اإلاهاٝع مً باهخٓام بلحها الىاعصة (...بال٣ىاٖض الاختراٍػ

غ ٞدو -  .الخؿاباث مداٞٓي ج٣اٍع

غاث و الخىيُداث و اإلاٗلىماث َلب - ت ، مً الخبًر  .اإلاالُت اإلااؾؿاث و اإلاهاٝع مؿاولي َٝغ الًغوٍع

ُت اللجىت جدضص -  مُٟضة جغاها التي اإلاٗلىماث و الىزاث٤ جبلُٜ الخ٣ضًم ، ونُٛخه ، آحا٫ ٢اثمت اإلاهٞغ

  .03/11الغثاس ي  ألامغ مً 109 اإلااصة و ال٣غى و الى٣ض مً ٢اهىن  150 للماصة َب٣ا

 

                                                           
 181-180ٞاًؼة لٗغاٝ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م- 1
 60-59الهام م٣ضم ، هىاء َغاص ، مغح٘ ؾاب٤ م- 2
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 : الغ٢ابت اإلاُضاهُت  – 2 – 6

ٗاث مسالٟت مٗاًىت - ُت ، اإلاهىت جىٓم التي ال٣اهىهُت الدكَغ ىض اإلاهٞغ  جىبُه ، ؤو بعؾا٫ ًخم الًغوعة ٖو

 للمهىت اإلاىٓمت ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض اخترام ٖلى ، لخثهم اإلاسالٟت اإلاالُت اإلااؾؿاث و اإلاهاٝع إلاؿئىلي ؤمغ

ُت ، واجساط  اإلااؾؿاث و للمهاٝع اإلاالُت الىيُٗت بخصخُذ حؿمذ التي الخصخُدُت ؤلاحغاءاث اإلاهٞغ

 11/03.  ع٢م ألامغ مً 112 و 111 للمىاص اإلاالُت ، َب٣ا

 ع٢م ألامغ مً 113 للماصة اإلاالُت ، َب٣ا اإلااؾؿاث ؤو اإلاهٝغ بصاعة و لدؿُير ما٢ذ مخهٝغ حُٗين -

03/11. 

 الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ولجىت باػ٫ : اإلاُلب الثالث 

 الٗاإلاُت اإلاٗاًير جبني ٖلحها ٧ان  ،ُٞه الىجاح و الخغ الؿى١  ا٢خهاص هٓام جُب٤ُ الجؼاثغ حؿخُُ٘       ختى

ُت للغ٢ابت باػ٫  لجىت مٗاًير ؤهمها،  اإلاهغفي بالٗمل الخانت والضولُت  .اإلاهٞغ

ُت اإلاىٓىمت حكهض       لم ت اإلاهٞغ  ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  نضوع  بٗض بال الخظع و الخُُت ٢ىاٖض جُب٤ُ الجؼاثٍغ

 1 :هجض ،خُث  1990ؾىت

 

 :الجؼاثغ في 1 باػ٫  اجٟا٢ُت جُب٤ُ: ؤوال 

 ٖلى اليؿب ٧ل ًٟغى مً هى الجؼاثغ بى٪ ؤن ، ٖلى 1990 لؿىت ال٣غى و الى٣ض ٢اهىن  مً 92 اإلااصة       ههذ

 جدضًض له ًسى٫  ه٣ضًت ٦ؿلُت ال٣غى و الى٣ض مجلـ ؤن ٖلى 44 اإلااصة ههذ ٦ما اإلاالُت ، اإلااؾؿاث و البىى٥

 و اإلاساَغ جىػَ٘ و حُُٛت ًسو ُٞما ؾُما ال ، و اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ٖلى جُب٤ التي واليؿب ألاؾـ

 ، ؤنضع 1 باػ٫  اجٟا٢ُت حاءث بها التي الخظع و الخُُت ٢ىاٖض جُب٤ُ هدى الاججاه هظا ْل واإلاالءة ، وفي الؿُىلت

 الخُُت ٢ىاٖض جُب٤ُ في الكغوٕ الخظع، وجم ٢ىاٖض خضص الظي 1991 ؤوث 14 في  اإلااعر9الىٓام  الجؼاثغ بى٪

 ، في 74/94ع٢م  الخٗلُمت الجؼاثغ بى٪ ؤنضع ؾب٤ إلاا ، وج٨ملت 1992 حاهٟي الٟاجذ مً الخظع ابخضاءا و

 .اإلاالءة وؿب خؿاب ٦ُُٟت و اإلاساَغ ؤوػان جبُان جىلذ م  التي19/11/1994

 للمغخلت هٓغا ، 1 باػ٫  اجٟا٢ُت لخُب٤ُ 1999 ؾىت ٚاًت نهاًت  بلى جإزغ الجؼاثغي  اإلاهغفي ٞالىٓام       ٖمىما

ها الاهخ٣الُت . الجؼاثغي  الا٢خهاص التي ٖٞغ

 

ت 2بىاصع جُب٤ُ م٣غعاث لجىت باػ٫ : زاهُا    مً ٢بل اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

 حٗضًل هدى ٌؿير الضولي اإلاؿخىي  ٖلى الاججاه ، ٧ان1 باػ٫  اجٟا٢ُت جُب٤ُ بهضص الجؼاثغ ٧اهذ التي الٟترة      في

 2: زال٫ مً مؿاًغتها الجؼاثغ بى٪ خاو٫  ، خُث2 باػ٫  اجٟا٢ُت بلى للمغوع هظه الاجٟا٢ُت

 

                                                           
 98-97الخالضي ؾاعة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م- 1
 62-61الهام مقدم ، هناء طراد ، مرجع سابق ص- 2
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مبر 14 اإلااعر في 03-02بنضاع الىٓام ع٢م  – 1 واإلاخًمً الغ٢ابت الضازلُت للبىى٥ واإلااؾؿاث :  2002 هٞى

 مًمىن  جدضًض بلى ألاولى ماصجه في حاء ٦ما ، ويهض2ٝ باػ٫  بجٟا٢ُت لخُب٤ُ ألاعيُت لخمهُض ؤولُت اإلاالُت ٦سُىة

 :ُٞه  حاء ما ب٢امتها ، وؤهم اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ٖلى ًجب التي الغ٢ابت الضازلُت

 

1 – 1 – ٠ خماص،زُغ زُغ :وهي الاٖخباع بٗين البىى٥ جإزظها التي اإلاساَغ حٍٗغ  الٟاثضة،زُغ مٗض٫ الٖا

ت  .٢اهىوي زُغ و ٖملُاحي زُغ الؿى١، ،زُغ الهٝغ ٖملُاث الىاش ئ ًٖ الدؿٍى

 :  ًلي ما بةوكاء اإلااؾؿاث و البىى٥ ٢ُام الضازلُت اإلاغا٢بت  – 2 – 1

 

ت بلى يهضٝ :الضازلُت  ؤلاحغاءاث و الٗملُاث مغا٢بت هٓام  - ألاخ٩ام  مسخل٠ م٘ البى٪ ٖملُاث جُب٤ُ مضي مٗٞغ

ُٗت  اإلاخٗل٤ ال٣غاع اجساط في اإلاخبٗت باإلحغاءاث ج٣ُضها مضي مغا٢بت اإلاٗمى٫ بها ، و٦ظا الخىُٓمُت و الدكَغ

 .بلخ...البى٪ في الخىُٟظي الجهاػ ٢بل مً اإلادضصة الدؿُير بمٗاًير الخ٣ُض للمساَغ ، و  بالخٗغى

 

ما٫ مُاب٣ت مضي مً الخإ٦ض بلى ويهضٝ : اإلاٗلىماث مٗالجت و مداؾبي جىُٓم  -  ؤو البى٪ في اإلاداؾبُت ألٖا

 .اإلاٗمى٫ بها الخىُٓماث اإلاالُت م٘ اإلااؾؿت

 

 هظه وج٠ُُ٨ اإلاساَغ، جدلُل و بخ٣ضًغ زانت ؤهٓمت ب٢امت البىى٥ ٖلى :الىخاثج  و اإلاساَغ ج٣ُُم ؤهٓمت -

 مساَغ و الؿى١  ج٣ُُم مساَغ و لخ٣ضًغ هٓام ووي٘ اإلاساَغ، جىخي بٟغى ٖملُاتها حجم َبُٗت و م٘ ألازيرة

،  و الٟاثضة مٗض٫  .خؿابها  ٦ُُٟت جدضص التي الخىُٓمُت ال٣ىاهين نضوع  في اهخٓاع الهٝغ

 

ؤزُاع  عنض اإلاالُت بهضٝ  اإلااؾؿت ؤو البى٪ صازل بىائها ًخم ؤهٓمت  وهي:اإلاساَغ في الخد٨م و الغ٢ابت ؤهٓمت -

، و الٟاثضة مٗض٫ و ال٣غوى  .الخ ...لها ٢هىي  و صهُا خضوص ووي٘ ج٣ضًغها زال٫ مً طل٪ و الهٝغ

 

غاٝ إلاسخل٠ وكغها و جىز٣ُها و الضازلُت الغ٢ابت هخاثج عنض مهمخه هٓام هى و  :ؤلاٖالم و الخىز٤ُ هٓام -  ألَا

 .اإلاهخمت بها

 

غ ؤن اإلاٗلىم        ومً  باػ٫  الجٟا٢ُت ألاؾاؾُت الثالزت ألاع٧ان بخضي ٌٗض للمهاٝع الضازلُت الغ٢ابت ؤهٓمت جٍُى

م02  ؤن  الؿال٠ الظ٦غ ، بال03-02 ع٢م الخىُٓم بةنضاعه 02 باػ٫  اجٟا٢ُت ٌؿاًغ ؤن خاو٫  اإلاكٕغ ؤن مً وبالٚغ

 ولٗل ، الثاهُت جميز الاجٟا٢ُت التي للخ٣ُٗضاث بالىٓغ الخُب٤ُ ل٨ُُٟت مىضخت مٗلىماث بلى ًدخاج الخىُٓم هظا

. 02 باػ٫  الجٟا٢ُت ألاع٧ان ألاؾاؾُت ؤخض باٖخباعها مخُىعة ع٢ابُت ؤهٓمت ُٚاب هى نٗب جُب٣ُها ماًجٗل

 

 

 

 



وا٢٘ جُب٤ُ مباصت الخى٦مت في ْل م٣غعاث لجىت باػ٫  : الٟهل الثالث   

 

65 
 

ت اإلاهاٝع لخ٠ُ٨ الضاٖمت الٗىانغ - 2  : 02 باػ٫  لجىت مخُلباث م٘ الجؼاثٍغ

ت للمهاٝع       الخانت ب٨ٟاًت  ألاولى الاجٟا٢ُت بَاع في باػ٫  لجىت مخُلباث م٘ الخٗامل في ججغبت ؾاب٤ الجؼاثٍغ

 ال وإلاا ، الثاهُت باػ٫  بجٟا٢ُت م٘ اإلاهغفي وكاَها ج٠ُُ٨ بَاع في الٗمل مىانلت مً ًم٨جها ما هى عؤؽ اإلاا٫ ، و

ت في حؿهم لٗلها الاًجابُت مؼاًاها مً والاؾخٟاصة ج٨ُُٟها ألا٢ل ٖلى ؤو الثالثت ، ًخميز  الظي اإلاهغفي هٓامىا ج٣ٍى

  1: هظ٦غ الٗىانغ هظه يمً ومً ، بالهكاقت

 

ت - اث بى٪ في الجؼاثغ بى٪ ًٍٖى  لجىت ؾلُخه جدذ حٗمل الظي و،  2003 ؾىت جمذ التي الضولُت الدؿٍى

ُت اإلاالُت الكاون في اإلاهٝغ هظا زبرة مً الاؾخٟاصة مً الجؼاثغ بى٪ ًم٨ً الظي ألامغ باػ٫ ،  و اإلاهٞغ

 .الضولي  الهُٗض ٖلى زهىنا

غ - ُٗت ألاهٓمت مً ٢اٖضة ٖلى الجؼاثغي  اإلاهغفي الجهاػ جٞى ُت الخىُٓمُت و الدكَغ زانت  اإلاهمت اإلاهٞغ

ُت ، بالغ٢ابت اإلاخٗل٣ت اإلاغ٦ؼ الى٢اجي   بلى وكير وهىا ، باػ٫  لجىت جىنُاث مً مؿخىخاة ؤنال هي و اإلاهٞغ

ُت  ٖلى اإلايكأث اإلايكإ  .اإلاهٞغ

 

غ   ٚير ؤهه لم ًُب٤ حٗلُماتها ُٞما ًسو جغحُذ اإلاساَغ 2وعٚم حهىص بى٪ الجؼاثغ إلاؿاًغة باػ٫         وجٍُى

ت ولهظا ًداو٫ بى٪  غ لضي ؤٚلب البىى٥ الجؼاثٍغ  هماطج ل٣ُاؾها ، ألنها  جدخاج بلى ج٣ىُاث ٖالُت ال جخٞى

 . 3الجؼاثغ خالُا ؤآلزظ بٌٗ اإلاؿخجضاث التي حاءث بها باػ٫ 

 

ت باػ٫ : زالثا   3جُب٤ُ اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

 

 :3ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً ٢بل بى٪ الجؼاثغ في بَاع جُب٤ُ باػ٫  – 1

 ، مما ؾاهم  في خماًت الجهاػ اإلاهغفي وجدهين 2الجؼاثغ مً الضو٫ التي خاولذ جُب٤ُ ٢ىاٖض باػ٫        

ت مً آزاع ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت  بال ؤن بى٪ الجؼاثغ لم ٨ًً بمٗؼ٫ مً الخُىعاث الخانلت في ، البىى٥ الجؼاثٍغ

 جخمثل 3مجا٫ مٗاًير الغ٢ابت الضولُت ، خُث ٢ام بٗضة زُىاث في ؾبُل تهُئت ألاعيُت اإلاىاؾبت لخُب٤ُ باػ٫ 

 2: في 

 

 الغ٢ابت الضازلُت للبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت – 1 – 1

مبر11-08الىٓام ع٢م        مبر 04  اإلااعر في 03-02، والظي ًلغي ؤخ٩ام الىٓام ع٢م 2011إلااعر في هٞى  هٞى

 اإلاٗلىماجُت مجمٕى مً اإلاالُت واإلااؾؿاث الضازلُت الغ٢ابت  ؤن11-08الىٓام  مً الثالثت للماصة  ، وو٣ٞا2002

 3: والاحغاءاث ، مجها  واإلاىاهج

                                                           
 ٢247لمين، مغح٘ ؾاب٤ ،م هكام بغباع، مدمض الضًً هىع -  1
 77-76مغح٘ ؾاب٤ ، م،  قاوف مؿٗىص ، ٖضٌؿت قهغة -2
مبر 28اإلااعر في  (11-08) ، الامغ 04-03اإلااصة - 3 ت ، الٗضص 2011 هٞى ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ  21 ، م2012 ؤوث 29 ، الهاصع في 47 ، الجٍغ
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خباع بٗين الضازلُت ، ألازظ الٗممُاث الجُض اليكاَاث ، الؿير في الخد٨م  بما اإلاساَغ حمُ٘ مالثم بك٩ل الٖا

.  وال٣ىاهين  الاهٓمت م٘ الٗملُاجُت ، اخترام الاحغاءاث الضازلُت ،اإلاُاب٣ت اإلاساَغ ٞحها

٘ الخض ألاصوى لغؤؽ اإلاا٫ – 2 – 1  ٞع

ؼ نالبت الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ٣ٞض جم بنضاع      -08الخىُٓم ع٢م جماقُا في جضاُٖاث ألاػمت  اإلاالُت و حٍٗؼ

٘ الخض ألاصوى  لغؤؽ اإلاا٫ البىى٥ بلى 2008 صٌؿمبر 23  الهاصع في 04 ملُاع صج ، 10  ، ال٣اض ي بٞغ

.  ملُاع صج35واإلااؾؿاث اإلاالُت بلى 

 

       ٞغى  وؿبت الؿُىلت  – 3 – 1 

  واإلاخًمً حٍٗغ٠  و٢ُاؽ 2011 ماي 24 اإلااعر في 04-11ٖمل بى٪ الجؼاثغ ٖلى بنضاع الىٓام ع٢م       

وحؿُير ع٢ابت زُغ الؿُىلت ههذ اإلااصة الثالثت مىه ،ٖلى ؤن البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت ملؼمت باخترام وؿبت 

ل اإلادؿلمت مً البىى٥ 1بين  غة واإلام٨ً جد٣ُ٣ها ٖلى اإلاضي ال٣هير، والتزاماث الخمٍى مجمٕى ألانى٫ اإلاخٞى

لى اإلاضي ال٣هير    .الالتزاماث اإلا٣ضمت و ومجمٕى  اإلاؿخد٣اث جدذ الُلب ٖو

 

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اجٟا٢ُت باػ٫  ت ، ٞهي 3      ٖو  لً ٩ًىن لها ؤزغ ٦بير ٖلى حُٛير همِ وكاٍ البىى٥ الجؼاثٍغ

ٗا٫  . ال جخٗامل ٖلى الابخ٩اعاث ، ٦ما ؤن حٗامالتها في الؿى١ اإلاالي مدضوصة لُٛاب ؾى١ مالي وكِ ٞو

ت في جُب٤ُ م٣غعاث باػ٫  – 2  : 03الخدضًاث  التي جىاحه اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

ت إلاىا٦بت  ا بال٣ٗباث ؤمام اإلاهاٝع الجؼاثٍغ ال ومدٟٞى ٤ ٍَى م اإلاؿاع الظي جم ٢ُٗه ما ػا٫ الٍُغ       ٚع

ُت الٗاإلاُت ، وهظا عاح٘ مً حهت بلى البِئت التي جيكِ ٞحها اإلااؾؿاث  ها الؿاخت اإلاهٞغ الخُىعاث التي حٗٞغ

ني ، ومً حهت ؤزغي ُٚاب بؾتراجُجُت واضخت مً ٢بل ال٣اثمين ٖلى هظا  بُٗت الا٢خهاص الَى ُت َو اإلاهٞغ

ال٣ُإ زانت م٘ جضزل نىإ ال٣غاع الؿُاس ي لخىحُه مؿاعه بما ًسضم ألاهضاٝ ؤلاهماثُت ، زانت م٘ 

ُٚاب ؾى١  مالُت في الجؼاثغ،  هظا ما ًجٗل الىٓام اإلاهغفي ال ًخمخ٘ باالؾخ٣اللُت الالػمت التي جم٨ً 

ال٣اثمين ٖلُه مً اجساط  ٢غاعاث ججٗله ًىا٦ب الخُى عاث الٗاإلاُت ، 

ت ٖلى الاؾخمغاع في جُب٤ُ         ت مً الٗىامل حؿاٖض اإلاهاٝع الجؼاثٍغ وعٚم هظه الٗغا٢ُل ٞهىا٥ مجمٖى

م٣غعاث لجىت باػ٫ الجضًضة ل٨ً م٘ مخُلباث ًجب ؤن جٟٗل ختى ًم٨ً  بلٙى جُب٤ُ اإلاٗاًير الضولُت للغ٢ابت 

ت التي حاءث بها لجىت باػ٫  م٨ً خهغ هظه الخدضًاث في 03الاختراٍػ  2:  ٍو

 

 

 

                                                           
ضة ، 2011 ماي 24 في اإلااعر ،( 11-04 ) ، الامغ 03اإلااصة  .- 1 ت الغؾمُت الجٍغ   27 ، م2011 ؤ٦خىبغ 2 في الهاصعة ، 54 الٗضص ،الجؼاثٍغ
 ٢248لمين، مغح٘ ؾاب٤ ، م هكام بغباع، مدمض الضًً هىع - 2
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ت  - ُت الجؼاثٍغ  .جدضًاث جخٗل٤ بسهاثو البِئت اإلاهٞغ

غ ألاهٓمت اإلاداؾبُت -  .جدضًاث ؤلاٞهاح والكٟاُٞت وجٍُى

ت - ُت للمهاٝع الجؼاثٍغ ٘ مٗض٫ اإلاالءة اإلاهٞغ  .جدضًاث ٞع

. جدضًاث جغابِ الكب٨ت اإلاٗلىماجُت بين اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت -

. جدضي م٩اٞدت الٟؿاص في اإلاهٝغ وزاعحه إلاىاحهت زُغ الدكُٛل -

. جدضي جُب٤ُ مباصت الخى٦مت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي في الجؼاثغ -

ت - . جدضًاث ج٣ُُم الجضاعة الاثخماهُت للمهاٝع الجؼاثٍغ

٘ عؤؽ اإلاا٫ الاخخُاَي - الخدضي الغثِس ي واإلاخمثل في ٢ضعة اإلاهاٝع ٖلى يمان مماعؾت . جدضي ٞع

. ؤلا٢غاى في ْل ا٢خهاص ي٠ُٗ
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ت إلاباصت الخى٦مت في ْل جىنُاث لجىت باػ٫ : اإلابدث الثاوي   وا٢٘ جُب٤ُ اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

اصة جضازل الا٢خهاصًاث ،       خًِذ ٢ًُت الخى٦مت باهخمام متزاًض زال٫ الؿىىاث ألازيرة  بؿبب ٍػ

٤ ٖىإلات ؤؾىا١ اإلاا٫ وجؼاًض الضوع الٗام الظي ًلٗبه ال٣ُإ الخام في مسخل٠ الضو٫ ومجها  الٗاإلاُت ًٖ ٍَغ

 ،البىى٥ في الخى٦مت باػ٫ بسهىم لجىت جُب٤ُ مباصت  ؤحل مً ٖضة احغاءاث  اجساط الجؼاثغ ، ٞىحب ٖلحها

:   ٧الخالي  وهي مُالب زالزت في بلُه الخُغ١  وؾِخم ؾالمخه، ويمان اإلاهغفي ال٣ُإ في ألاويإ لخضاع٥ وطل٪

 

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي والخى٦مت : اإلاُلب ألاو٫  -

  اإلاجهىصاث اإلابظولت لخُب٤ُ مباصت الخى٦مت : اإلاُلب الثاوي  -

ُت الخى٦مت جُب٤ُ آٞا١: الثالث اإلاُلب - ت البىى٥ في اإلاهٞغ   الجؼاثٍغ

الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي والخى٦مت  : اإلاُلب ألاو٫ 

 ٞخذ الظي ، وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  نضوع  بٗض زانت الهؼاث مً الٗضًض الجؼاثغي  اإلاهغفي ال٣ُإ       واحه

 الخلُٟت بى٪ هي ْهغث التي البىى٥ ؤهم مً ولٗل الجؼاثغ، في وكاَها إلاماعؾت وألاحىبُت الخانت للبىى٥ اإلاجا٫

 ٢بل البىى٥ لهظه اإلاغ٦ؼي  البى٪ ي٠ٗ ع٢ابت اإلاغخلت هظه ميز ما ؤهم ل٨ً  .الجؼاثغي  والخجاعي  الهىاعي والبى٪

 الث٣ت ٣ٞضان بلى باإلياٞت الجؼاثغي، اإلاهغفي هؼث ال٣ُإ ؤػماث في الى٢ٕى بلى بها ؤصي مما ،وكاَها بضاًت وبٗض

  .ٖامت بهٟت الخانت البىى٥ في الجؼاثغي  اإلاىاًَ مً ٢بل

 

  (BCIA)" البى٪ الخجاعي الهىاعي الجؼاثغي "و" بى٪ زلُٟت "ؤػمتي : ؤوال 

 اإلاهغفي في الجهاػ الخى٦مت ؾىء هى الخا٫ بُبُٗت الٟترة جل٪ في الجؼاثغي  اإلاهغفي ال٣ُإ ميز ما       بن

 .البىى٥ ألازغي  ٖلى والغ٢ُب اإلاكٝغ بهٟخه زانت بهٟت الجؼاثغ وبى٪ ٖامت بهٟت

 

ُت اللجىت ؤقاعث       و٢ض  الغ٢ابت بيكاٍ واإلاخٗل٣ت مظ٦غاتها بخضي في – الجؼاثغ بى٪ هُأث بخضي – اإلاهٞغ

 والخجاعي  والبى٪ الهىاعي الخلُٟت )البى٨ين واحهها التي اإلاالُت ألاػماث ؤؾباب ؤهم بين مً ؤن والخٟخِل،

ُٟت ميزث التي الخى٦مت ؾىء ، هى " 1988"، " 1998: "اللظان جم اٖخماصهما ٖلى الخىالي  (الجؼاثغي   الْى

 1 .جل٪ الٟترة في الجؼاثغ لبى٪ الغ٢ابُت

 2 :الخالُت الى٣اثو زال٫ مً الخى٦مت ؾىء ْهغث ٣ٞض الخلُٟت لبى٪ ٞباليؿبت

 .للماؾؿت اإلاداؾبُت ؤلاحغاءاث اخترام ٖضم -

غ ج٣ضًم في الخإزير -  .الجؼاثغ لبى٪ الخ٣اٍع

ين إلالٟاث اإلاىخٓمت ٚير اإلاغاحٗت -  .الخَى

                                                           
1 -Guernaout.M, Crises financières et faillites des banques algériennes. Edition GAL, Alger, 2004, p43 . 

 
 13-12ط٦غه،م م  ؾب٤ زىالض،مغح٘ ب٨غ ُٖاعي،ؤبى ؤما٫- 2
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 .والغ٢ابت اإلاخابٗت ُٚاب -

 .والخظع الخُُت ٢ىاٖض اخترام ٖضم -

 

 الجؼاثغ بى٪ به ٢ام الظي الكاملت بغهامج الغ٢ابت بَاع وفي ،  الجؼاثغي  والخجاعي  الهىاعي للبى٪ باليؿبت       ؤما

 الخانت والخىُٓمُت ال٣اهىهُت لل٣ىاٖض مً الخجاوػاث الٗضًض وحضث ٣ٞض البى٪، هظا مؿخىي  ٖلى 2001 ؾىت

 1:بُجها  ومً البى٩ي باليكاٍ

 

ت  ٚير الك٩ُاث بمٗالجت ًخٗل٤ ما زانت للمهىت الجُض الدؿُير اخترام ٖضم -  .اإلاضٖٞى

 .الجؼاثغ بى٪ لضي للبى٪ الجاعي  الخؿاب ٦ٟاًت ٖضم -

 .ؤلاحباعي  الاخخُاَي ُٚاب -

 .الهٝغ ل٣ىاهين ججاوػاث -

 

يرها ؤصث  ضم ٨ٞغجه ٖلى بلى      ٧ل هظه ألامىع ٚو  ٣ٞضان البى٪ الخجاعي والهىاعي الجؼاثغي للؿُىلت ٖو

اء بالتزاماجه هدى الم ًها ، مما حٗله ٚير ٢اصع ٖلى الٞى ُت في وحٍٗى صٖين ، لظا ٢غعث اللجىت اإلاهٞغ

.  سخب الترزُو مً هظا البى٪ 31/08/2003

 

ت للبىى٥ : زاهُا    ( CA-BANK)ؤػمت الكغ٦ت الجؼاثٍغ

 واٖخمض مً َٝغ بى٪ 12/06/1999      جدهل هظا البى٪ ٖلى الترزُو مً َٝغ مجلـ الى٣ض وال٣غى في 

 . 01/11/1999الجؼاثغ في 

 

      و٢ض ؤنضعث اللجىت البى٨ُت وهي بخضي هُئاث بى٪ الجؼاثغ الى حاهب مجلـ الى٣ض وال٣غى ، م٣غع ًىم 

خماص سخب  ٣ًخض ي27/12/2005  مسخهين حُٗين وجم الخهُٟت، ٢ُض اإلاظ٧ىع  البى٪ ووي٘ له، اإلامىىح ؤلٖا

كير الخهُٟت بٗملُاث لل٣ُام باٖتراٝ  جٟا٢مذ والتي البى٪ هظا مالءة ٖضم ٖاًيذ اللجىت ؤن اإلا٣غع  طل٪ َو

ً ٖلى ٢ضعتهم بٗضم البى٪ مؿاهمي اًيذ عاؽ اإلاا٫ اإلاُلىب، ج٩ٍى ت  ؤًًا اللجىت ٖو  ؾُىلت ٖضم خالت اؾخمغاٍع

 .الضٞ٘ ًٖ البى٪ هظا جى٠٢ خالت ؤزبدذ وبالخالي البى٪

 

 ٢ضعتهما ٖلى ٖضم بٖالن بٗض البى٨ين هظًً جهُٟت بٗض ألاػماث مً الٗضًض اإلاهغفي ال٣ُإ قهض       و٢ض

خماص بسخب والى٣ض ال٣غى ومجلـ البى٨ُت اللجىت ٢امذ خُث الدؿضًض ،  زانت بٗض بىى٥ ٖضة مً الٖا

ت الكغ٦ت ٚغاع ٖلى البىى٥ هظه َالذ التي الغ٢ابت ٖملُاث  الجؼاثغي، البى٪ الضولي بى٪، ًىهُىن  للبى٪، الجؼاثٍغ

ان بى٪  .بلخ...الجؼاثغي  الٍغ

 

                                                           
٣ي- 1  9ٖمغ ، مغح٘ ؾاب٤ ، م  قٍغ
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ٓهغ الخى٦مت، ؾىء مً حٗاوي ٦ظل٪ ٞهي الٗمىمُت البىى٥       ؤما  الازخالؽ التي ٖملُاث زال٫ مً طل٪ ٍو

 ال٣غوى اإلاخٗثرة بق٩الُت مً باؾخمغاع حٗاوي البىى٥ هظه ؤن خُث ضخمت ، وبمبالٜ البىى٥ ببٌٗ و٢ٗذ

 الضازلُت ي٠ٗ الغ٢ابت مً الٗمىمُت البىى٥ حٗاوي ٦ما الٗمىمُت ، الا٢خهاصًت للماؾؿاث اإلامىىخت زانت

 1.اإلاٗخمضة  والخظع الخُُت ٢ىاٖض ل٩ل جُب٣ُها ٖضم بلى باإلياٞت ، والخاعحُت

 

 الخى٦مت مباصت لخُب٤ُ اإلابظولت اإلاجهىصاث :الثاوي اإلاُلب

ت ؤلاقغاُٞت الؿلُاث احتهضث ل٣ض        حؿاٖض ؤهٓمت ٖضة بىي٘ البىى٥ في الخى٦مت ٢ىاٖض جبني بَاع في الجؼاثٍغ

. حاءث بها الخى٦مت  التي اإلاباصت جد٤ُ٣ ٖلى

 

 :الخى٦مت لخُب٤ُ مٗؼػة ٢ىاهين ؾً -ال ؤو

 :  اإلاالُت اإلااؾؿاث و اإلاالُت اإلاغا٢بت ٢اهىن  – 2 – 1

 

ش03-02الجؼاثغ هٓام ع٢م  بى٪  ؤنضع -  اإلااؾؿاث و للبىى٥ الضازلُت اإلاغا٢بت  ًخًمً 14/11/2002 بخاٍع

 مىاحهت ٖلى حؿاٖضها الضازلُت للمغا٢بت ؤهٓمت جإؾِـ ٖلى اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ًجبر اإلاالُت ، والظي

. 2 باػ٫  اجٟا٢ُت في وعص ما م٘ اإلاساَغ، جماقُا  مسخل٠

 

 ب٢امتها، اإلاالُت اإلااؾؿاث و البىى٥ ٖلى الضازلُت اإلاغا٢بت ؤهٓمت  ٞةن03-02الىٓام مً الثالثت للماصة  وو٣ٞا-

 2:الخالُت الؿالٟت الظ٦غ  ألاهٓمت ٖلى ؤن جدخىي  ًيبغي

 

 .الضازلُت وؤلاحغاءاث الٗملُاث مغا٢بت هٓام -

 .اإلاٗلىماث ومٗالجت مداؾبي جىُٓم -

 .والىخاثج اإلاساَغ ج٣ُُم ؤهٓمت -

 .اإلاساَغ في والخد٨م الغ٢ابت ؤهٓمت -

الم الخىز٤ُ هٓام -   .وؤلٖا

  :ؤلاصاعي  و اإلاالي الٟؿاص مداعبت٢ىاهين  – 2 – 1

 

دت و مباقغة بهٟت الٓاهغة لهظه ًخٗغى لم الجؼاثغي  ال٣اهىن  بن         ؤقاع خُث م، 1996 ؾىت في بال نٍغ

ٟا ًىعص لم و لها، اإلايكئت الجىذ و آلاٞت هظه مهاصع بلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ دا حٍٗغ  مً طل٪ الٓاهغة ، و لهظه نٍغ

                                                           
 67الهام م٣ضم ، هىاء َغاص ، مغح٘ ؾاب٤ م- 1
 مغ٢متٖباصي عهضة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م ٚير - 2
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لُت 09 في  اإلااعر22-26الامغ ع٢م  بنضاع زال٫ ٘ مسالٟت ب٣م٘ اإلاخٗل٤ و م 1996 حٍى  الخام الخىُٓم و الدكَغ

 .الخاعج بلى و مً ألامىا٫ عئوؽ خغ٦ت و ألاحىبي  بالهٝغ

 

ش         ني مغنض بةوكاء ٣ًض ي عثاس ي مغؾىم  نضع09/06/1996وبخاٍع  هى مجها،و الى٢اًت و الغقىة إلاغا٢بت َو

 .مماعؾحها مٗا٢بت و الغقىة ٖلى لل٣ًاء ا٢تراخاث لخ٣ضًم ؤصاة حٗخبر حضًضة هُئت

 

ش  الٗض٫ وػٍغ ؤؾـ ٦ما        ب  إلا٩اٞدت الىػاعاث مً ٖضصا جًم  مٟىيُت12/04/2003بخاٍع  م٘ و ألامىا٫، تهٍغ

ُٗت ، بال الهالخُاث جمل٪ ال اإلاٟىيُت هظه ؤن  و البىى٥ ٢ُإ في الكٟاُٞت جُٟٗل مجها اإلاخى٢٘ مً ؤهه الدكَغ

ت اإلاهاصع مداعبت ً في بالكغوٕ 2005 ٖام الهضص هظا في ٢ام ألامىا٫ ، ٦ما ٖلى الخهى٫  في الؿٍغ ت ج٩ٍى  مجمٖى

 .اإلاٗلىماجُت بإهٓمت اإلاؿاؽ و للخضوص الٗابغة الجغاثم و ألامىا٫ جبٌُِ حغاثم في ًسخهىن  ال٣ًاة مً

 

 و الٟؿاص مً الى٢اًت اإلاخًمً و  20/02/2006 الهاصع في 06-01ع٢م  ال٣اهىن  جُب٤ُ بَاع في و       

 1:ًلي ما حسجُل جم مداعبخه،٣ٞض

 

 .شخو 930 ٖلى الخ٨م بلى ؤًٞذ و 2006 ؾىت في الٗضالت ؤمام ٢ًُت 680 ج٣ضًم -

 1789ٖلى الخ٨م بلى ؤًٞذ و 2007 ؾىت ٞحها الٟهل جم ٢ًُت 681 مجها و اإلادا٦م ؤمام ٢ًُت 1054 ج٣ضًم -

 .شخو

  

 الخ٩امت مجا٫ في الىَني الٗمل بغهامج: زاهُا 

ني الٗمل لبرهامج       جىُٟظا  ؤهٓمت الضٞ٘ جدضًث جم ٣ٞض اإلاهغفي، ال٣ُإ مؿخىي  ٖلى الخ٩امت مجا٫ في الَى

ت جًمً جباص٫ وقب٩اث صٞ٘ وؾاثل بصزا٫ بًٟل اإلاساَغ  بصاعة جدؿين وبٛغى.البى٨ُت الٗملُاث وجإمين ؾٖغ

(Gestion des risques )ؼ  وعص ما بدىُٟظ خالُا الجؼاثغ بى٪ ألاؾىا١ ، ٣ًىم اهًباٍ وجغ٢ُت الخظع ٢ىاٖض وحٍٗؼ

٣ت     (lll-07 ) و طل٪ بغ٧اثؼه الثالزت ٦ما هى مبين في الك٩ل ع٢م  2باػ٫  مىٓىمت في جُت بٍُغ  وبالدكاوع م٘ جضٍع

 .اإلاالُت  واإلااؾؿاث البىى٥

 

 

 

 

 

       

                                                           
 106-105زالضي ؾاعة مغح٘ ؾاب٤ ، م- 1
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باػ٫  للجىت الثاوي الاجٟا١ ه٩ُل ( : lll-07)الك٩ل ع٢م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٣ُا قما٫ صو٫  خالت الٗغبي اإلاهغفي ال٣ُإ في الخى٦مت إلعؾاء ٦مضزل باػ٫  لجىت بمخُلباث الالتزام خباع ٖبض الغػا١ ، :اإلاهضع   ا٢خهاصًاث مجلت ,اٍٞغ

٣ُا قما٫  90 م2009 ,الؿاب٘ الٗضص ,الجؼاثغ ,الكل٠ حامٗت ,بٍٞغ

 لئلصاعة ًض ْاهغة

ً( والدؿُير  اإلاؿيًر

 )ؤلاصاعة ومجلـ

 ْاهغة ًض

 اإلادلُين للمىٓمين

 ال٣ىاٖض( والضولُين
ت  )الاختراٍػ

 لؤلؾىا١ زُٟت ًض

 والضولُت اإلادلُت

 م٣تريين،(

 مىصٖين

 )وآزغون...
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جُت جضابير الجؼاثغ بى٪ اٖخمض اإلاكغوٕ لهظا وجىُٟظا ُت، ألاوؾاٍ م٘ وميؿ٣ت جضٍع  ٖضة اجسظ و٢ض اإلاهٞغ

 1:ًلي ٦ما حاءث عثِؿُت بحغاءاث

ٗمل زاعحُت، مؿاٖضة بقغاٝ جدذ 2 باػ٫  اجٟا١ إلاكغوٕ مسهو ٍٞغ٤ بوكاء -  الٍٟغ٤ م٘ بالدكاوع  َو

 .الضولُت اإلاٗاًير اإلاداؾبُت مكغوٕ جىُٟظ ٖلى اإلاؿاو٫

ت البىى٥ جهٝغ جدذ وويٗهما اؾخبُاهين بٖضاص -  م٣خًُاث لخلبُت اؾخٗضاصها مضي ج٣ُُم بُٛت الخجاٍع

 2 باػ٫ 

 . (الخانت  باألمىا٫ ًخٗل٤ عثِس ي مُلب  )الجؼاثغ  بى٪ َٝغ مً الىٓام لهظا ال٨مي ألازغ صعاؾت بٖضاص -

 

ت البىى٥ ؤن وكير الهضص، هظا ويمً        هغهت صٖم بغهامج مً اؾخٟاصث الجؼاثٍغ  ؤ٢غه الظي اإلاالي، الىٓام ٖو

ت البىى٥ مؿاٖضة مً ؤحل،  (AFSMA) ألاوعوبي الاجداص  وبعؾاء الضازلي الخض٤ُ٢ ٖملُاث بحغاء ٖلى الجؼاثٍغ

 جىُٟظ جغحم و٢ض .الدؿُير  مغا٢بت مسُِ ووي٘ الضولُت، اإلاداؾبُت اإلاٗاًير م٘ جخىا٤ٞ ؾلُمت مداؾبُت ٢ىاٖض

 2:ًلي بما ؤلانالخاث هظه

 

 ٣ٖىص ج٣ُُم بٗض وطل٪ البىى٥ مؿيري  لغواجب حضًضة هجاٖت ٣ٖىص بٖضاص جم خُث:  ال٨ٟاءة ٣ٖىص وي٘ -

 .الؿاب٣ت لؿىىاث الىجاٖت

 

 بةوكاء ج٣ض ي حضًضة جىُٓماث ووي٘ حك٨ُلها بٖاصة زال٫ مً وطل٪ : ؤلاصاعة مجالـ صوع  جدؿين -

ؼ مً زال٫ ؾِخٗؼػ  الضوع  وهظا جض٤ُ٢، لجىت ًاء زبرة حٍٗؼ  .ألٖا

 

ت للمؿاولُاث مُثا١ بٖضاص ٖبر وطل٪ : البىى٥ بصاعة جدؿين -  .اإلاهىت ؤزال١ ومضوهت ؤلاصاٍع

 

 وجُب٤ُ الجضًض اإلاالي اإلاداؾبي الىٓام لخىُٟظ البىى٥ بٖضاص زال٫ مً:البى٩ي الاؾخٛال٫ ْغوٝ جدؿين -

ت  للمىاعص جثمين ؤًٞل زال٫ مً وطل٪ ،2 باػ٫  مٗاًير  .البكٍغ

 

ت اإلاضوهت بَال١: زالثا   :الكغ٧اث لخى٦مت الجؼاثٍغ

ت اإلاضوهت بنضاع       جم  ؤن خُث اإلاىاؾب،  والظي حاء في الى٢ذ 11/03/2009في  الكغ٧اث لخى٦مت الجؼاثٍغ

 ؤهمُت ُٞه جتزاًض و٢ذ في اإلاهغفي، ال٣ُإ م٘ اإلاخباصلت الث٣ت بىاء في ؾِؿاٖض الكغ٧اث خى٦مت ٢ىاٖض جُب٤ُ

ؼ اإلاا٫ عؤؽ ٖلى الخهى٫   الٗاإلاُت اإلاالُت ألاػمت جسُي في ألاؾاؽ الدجغ ٌٗض الظي الا٢خهاصي الىمى وحٍٗؼ

 .الجؼاثغي  الا٢خهاص ٖلى جضاُٖاتها مً والخ٣لُل

                                                           
آما٫ ُٖاعي ، ؤبى ب٨غ زىالض ، مغح٘ ؾاب٤ م ٚير مٗلىمت  - 1
٣ي ، مغح٘ ؾاب٤ ، م- 2  10ٖمغ قٍغ
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 ًدض طاتها الكغ٦ت هُا١ في الخى٦مت ُٚاب ؤن الكغ٧اث لخى٦مت الجؼاثغي  الٗمل ٍٞغ٤ بصاعة عثِـ ؤ٦ض       و٢ض

 مكغوٖاث في باالؾدثماع ؤو اإلاؿدثمغون الكغ٧اء ؤو اإلاهاٝع عحا٫ ٣ًىم ولً والخُىع، الابخ٩اع بم٩اهُاث مً

ؿاٖض ؤ٦بر مىاعص ؾُسل٤ الكغ٧اث خى٦مت بمضوهت الالتزام ٞةن لظا الخى٦مت، يُٟٗت ما٫  جىمُت ٖلى َو  1.ألٖا

 

ُت الخى٦مت جُب٤ُ آٞا١: الثالث اإلاُلب ت البىى٥ في اإلاهٞغ   الجؼاثٍغ

 جدُذ ٦ما زام، بك٩ل للبىى٥ باليؿبت الخى٦مت بها جدٓى التي البالٛت ألاهمُت بلى ؤٖاله ؤقغها وؤن       ؾب٤

ُت الؿالمت وجإمين جد٤ُ٣ للبىى٥ باػ٫  لجىت وؤٖما٫ اجٟا٢ُاث غ زال٫ مً اإلاهٞغ  واإلاخاهت ألامان مٗضالث ج٣ٍغ

 بياٞت الًىابِ، هظه إلاثل ٩ًىن  ما ؤخىج ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي  ؤن والق٪ للبىى٥، اإلاالي بالىٓام اإلاخٗل٣ت

ت وبنضاع بٖضاص في مباقغ بك٩ل باػ٫  لجىت مؿاهماث بلى  ؾبُل في وؤلاعقاصاث الخىنُاث مً مهمت مجمٖى

ُت الخى٦مت جُب٤ُ   .وؾلُم ٞٗا٫ بك٩ل اإلاهٞغ

 

الجؼاثغ  في الخى٦مت إلعؾاء اجساطها ًجب التي ؤلاحغاءاث:  ؤوال 

اجساطها  ًجب التي اله٩ُلُت ؤلانالخاث و ؤلاحغاءاث مً الٗضًض الاهتهاج مً بض ال الخى٦مت هٓام   لخُب٤ُ       

  2:مجها 

 

: اإلاجمىٖت ألاولى  – 1

 

 :اإلال٨ُت جغ٦ؼ مً للخض طل٪ و اإلاهغفي بالجهاػ اإلال٨ُت ه٩ُل جصخُذ و جغقُض  – 1 – 1

ُت اإلاىٓىمت مميزاث ؤهم مً بن ت اإلاهٞغ  الؿى١  جدخ٨غ الٗمىمُت البىى٥ هجض خُث اإلاهغفي التر٦ؼ هى الجؼاثٍغ

ُت م 6 ًخجاوػ  ال ٖضصها خين في اإلاهٞغ  هظه ؤن بال البىى٥ هظه بٌٗ زىنهت في الخ٩ىمت مباصعة بىى٥ ، ٚع

 .وع١ ٖلى خبر ؾىي  ٧اهذ الخُىاث

 

 :الضازلُت الغ٢ابت هٓام صٖم  – 2 – 1

 :ًلي ما البىى٥ في الضازلُت الغ٢ابت جُب٤ُ ٖىض به الالتزام ًجب ما ؤهم بط

ين حُٛير ًخم ؤن - الم مهلخت و ألاؾخاط صٞاجغ ٖلى اإلاكٞغ  .آلزغ و٢ذ مً آلالي ؤلٖا

ٟي بين الخام الٟهل - ٟي و ألاؾخاط صٞاجغ مْى  .اإلا٣انت و الى٣ضًت الضٞاجغ مْى

ىت في اإلاٟاجئ اإلاالي الجغص -  .ألازغي  اإلاىحىصاث مً الخد٤٣ ٦ظل٪ و البى٪ زٍؼ

 .الهاصعة اإلا٣غعاث جُب٤ُ مضي و ؤلاصاعي  الجهاػ ٦ٟاءة مً الخد٤٣ -

 

                                                           
ت اإلاضوهت بَال١ الخانت، الضولُت اإلاكغوٖاث مغ٦ؼ- 1 ت .الكغ٧اث لخى٦مت الجؼاثٍغ ٣ُا وقما٫ ألاوؾِ للكغ١  صوعٍت وكٍغ  بٍٞغ

 0 م ، 2009 ٖكغ، الؿاصؽ الٗضص .واججاهاث ٢ًاًا...الكغ٧اث خى٦مت :بٗىىان .
 107-106زالضي ؾاعة ، مغح٘ ؾاب٤ ، م م- 2
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:  اإلاجمىٖت الثاهُت  – 2

 

 : الخاعحُت الغ٢ابت جُٟٗل  – 1 – 2

غ زال٫ مً ُت الىٓم جٍُى  في اإلاىاٞؿت صٖم و الضولُت اإلاٗاًير جُب٤ُ و الىصاج٘ لًمان هٓام جُب٤ُ و اإلاهٞغ

ُت  الخاعحُت الغ٢ابُت الهُئاث في جخمثل التي و الخاعجي الخد٨م آلُاث مً اإلاهغفي الجهاػ جم٨ين و الؿى١ اإلاهٞغ

ُت اللجىت في اإلاخمثلت جل٪ ؤي  .البىى٥ ؤوكُت إلاغا٢بت واؾٗت نالخُاث بُٖائها و اإلاهٞغ

 

 : الٟؿاص مداعبت – 2 – 2

 مؿيرة ؤمام ٦ٗاث٤ حٗخبر التي الٟؿاص ْاهغة إلاىاحهت ال٣اهىوي حهاػها صٖم ٖلى الجؼاثغ حٗمل خُث      

ني لال٢خهاص الخماثُت الؿُاؾت ٌٗؼػ  2010 الخ٨مُلي اإلاالُت ٢اهىن  ؤن الخىمُت،خُث ب  مى٘ زال٫ مً،  الَى تهٍغ

 ًضعؽ الخىمُت ، ٦ما و الاؾدثماع لضٖم الدصجُُٗت ؤلاحغاءاث زال٫ مً الىمى وجيرة الخاعج ، وجدٟيز هدى ألامىا٫

 ٞٗالُت ٖلى بالؿهغ بخ٩لٟخه اإلاغ٦ؼي  البى٪ مهام حُٗين البى٨ُت ، م٘ اليكاَاث في الكٟاُٞت يمان ال٣اهىن 

 .الى٣ضي  ألاوعا١ ٚير مً الضٞ٘ وؾاثل ؤمً بًمان بخى٦ُله لدؿُيرها ال٣ىاٖض جدضًض و الضٞ٘ ؤهٓمت

 

 :اإلاساَغ اصاعة - 3 – 2

 ًم٨ً ،و 2باػ٫  اجٟا٢ُت بَاع في باإلاساَغ اإلاغجبِ اإلاا٫ عؤؽ ل٨ٟاًت ج٣ضًغها جدؿً ؤن الغ٢ابت ألحهؼة ًيبغي      

ومساَغ  الؿى١  مساَغ طل٪ في بما  )في البىى٥  اإلاساَغ إلصاعة مالثمت هٓم وحىص مً للخإ٦ض ؤ٦بر اهخمام جىحُه

ت صازلُت وهُا٧ل (الؿُىلت   وحىص ؤو اإلاساَغ بصاعة ٦ٟاءة بلى الغ٢ابُت ألاحهؼة جُمئن لم للخى٦مت ، وبطا ٢ٍى

اصة ٖلى باإلنغاع لها ٌؿمذ ما الهالخُاث مً لها ًخىاٞغ ؤن ًيبغي مالثمت للُىاعت  زُِ  الؿُىلت و اإلاا٫ عؤؽ ٍػ

 .اإلاساَغ مً الى٢اًت لٛغى

 

اصة – 4 – 2 ؼ و اإلاغاحٗت و اإلاداؾبت مٗاًير و هٓم ٦ٟاءة ٍػ  :ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت حٍٗؼ

غ جدلُل و مغاحٗت و لخجمُ٘ اإلاىاؾبت ألاؾالُب اإلاغا٢بين لضي ًخىاٞغ ؤن ًجب  مً ؤلاخهااثُت الىخاثج و الخ٣اٍع

٣ا البى٪  بجضاو٫  اإلاضٖمت اإلاالُت ال٣ىاثم اإلاغاحٗت هظه وحُٛي اإلاىاؾب الى٢ذ في مدضصة ، و مىخضة ل٣ىاٖض ٞو

 ًخًمً بما اإلاهغفي الٗمل في الهامت ال٣ًاًا مً ٚيرها ة اإلاساَغ ؤهىإ إلاسخل٠ الخٗغى مضي ًٖ ؤ٦بر جٟهُلُت

 .اإلايزاهُت هُا١ زاعج ألاوكُت و اإلاسههاث

 

 :الجؼاثغ في الٗام ال٣ُإ بىى٥ ٖلى الخى٦مت جُب٤ُ ؤزغ: زاهُا 

طل٪ ،        بٗض الخٗغى الى اعؾاء الخى٦مت ، ًجضع بىا الان الخُغ١ الى آزاع جُب٤ُ الخى٦مت في البىى٥ طاتها 

 بىى٥ مى٢٘ مىيٕى ًُغح الٗالمي اإلاهغفي الٗمل جدؿين ٖلى جإزيراتها و الخى٦مت ًٖ الخضًث زًم وؤهه في في

 1990 ؾىت مىظ َب٣ذ التي ؤلانالخاث ْل في الخى٦مت ، زهىنا إلاباصت جبىحها صعحت و الجؼاثغ في الٗام ال٣ُإ

ُت اإلاىٓىمت لخم٨ين الٗاإلاُت اإلاٗاًير م٘ الخ٠ُ٨ بلى بحماال الهاصٞت و هظا، ًىمىا ٚاًت بلى  في الٗمىمُت اإلاهٞغ

ني الا٢خهاص بىاء ٖملُت في اإلاكاع٦ت مً الجؼاثغ  الؿى١  في م٩اهخه يمان و نلبت و ؾلُمت ؤؾـ ٖلى الَى
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 بىى٥ في الخى٦مت جُب٤ُ هجاح بكغوٍ الالتزام و٦ظا الخى٦مت جُب٤ُ قغوٍ مغاٖاة الٗالمي ، بن اإلاهغفي

 1: الخالُت آلازاع ٖلُه ًترجب ؤن قإهه مً الجؼاثغ، في الٗام ال٣ُإ

 

 جد٨م التي الٗال٢اث ج٩ىن  ؤؾاؾه ٖلى الظي الىٓام حٗني اإلاهغفي اإلاىٓىع  مً الخى٦مت ؤن اٖخباع ٖلى .1

غاٝ  جد٤ُ٣ في للىجاح اإلاهغفي ألاصاء جدؿين ٖلُه ًترجب و ًاصي هظا واضخت ، ٞةن ألاؾاؾُت ألَا

 .الجؼاثغ في الٗام ال٣ُإ بىى٥ في ألاهضاٝ

 

 و ؤلاٞالؽ و الخٗثر ججىب و الجؼاثغ في الٗمىمُت البىى٥ بصاعة جُٟٗل بلى الخى٦مت مباصت جُب٤ُ ًاصي .2

غألاصاء ًًمً  .ؾلُمت ؤؾـ ٖلى ال٣غاعاث اجساط في ٌؿاهم و جٍُى

 

 لخد٤ُ٣ الجُضة الخى٦مت جُب٤ُ يغوعة و ؤهمُت ٖلى الخىمُت و الا٢خهاصي الخٗاون  مىٓمت ؤ٦ضث .3

 الٗىهغهي  الكٟاُٞت و ؤلاٞهاح ؤن الجؼاثغ، واٖخبرث في الٗام ال٣ُإ بىى٥ في اإلاهغفي الاؾخ٣غاع

ني اإلاهغفي الؿى١  اهًباٍ ٖلى ٌؿاٖض ٞهى الخى٦مت في لجىهغي   .الَى

 

ؼ بن .4 ٖبر  ًمغ ؤن ًجب الجؼاثغ في الٗمىمي اإلاهغفي الجهاػ لضي للخى٦مت الؿلُمت اإلاباصت مماعؾاث حٍٗؼ

٣ين ، ألاو٫   مً الثاوي و اإلاهغفي الجهاػ جىُٓم و ع٢ابت ًٖ اإلاؿاو٫ باٖخباعه اإلاغ٦ؼي  البى٪ ٣ًىصه ٍَغ

 اإلاالُت  الًٟاثذ ْاهغة جىامي الانهُاعو  و الٟىض ى حٗني الخى٦مت ُٚاب ألن طاتها  البىى٥ الٗمىمُت زال٫

 

غ .5 ُت اإلاىٓىمت جخٞى ت اإلاهٞغ ت ٖلى الجؼاثٍغ  ٖملُت هجاح ٖلى اإلاؿاٖضة ؤلاًجابُت الٗىامل مً مجمٖى

 بؿُُت آزاع هىال٪ ٧اهذ وبن الخى٦مت مخُلباث م٘ الجؼاثغ في الٗمىمي اإلاهغفي اليكاٍ ج٠ُُ٨

غة ٦ظا و الٗمىمُت البىى٥ في الٗهغهت مٓاهغ مثل ْهغث الخى٦مت لخُب٤ُ اصة ٦ظا و اإلاالُت الٞى  ٍػ

 .الجٛغافي  الاهدكاع

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 75-74الهام م٣ضم ، هىاء َغاص ، مغح٘ ؾاب٤ ، م م- 1
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:  زالنت الٟهل 

 

ل٣ض جىاولىا في هظا الٟهل الانالخاث التي ٢ام بها الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ل٩ي جخىا٤ٞ م٘ مباصت       

ُت في اجٟا٢ُاتها ألاولى والثاهُت ، واؾ٣اٍ الًىء  الخى٦مت وم٘ اإلاٗاًير الهاصعة ًٖ لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

 .ٖلى اجٟا٢ُت باػ٫ الثالثت 

 

ُت اإلاىٓىمت في الخى٦مت جىُٓم بإن ال٣ى٫  ًم٨ىىا ألازير       في ت اإلاهٞغ  ؤهه بال ألاولُت،  مغخلخه في ًؼا٫ ال الجؼاثٍغ

ُت الؿى١  اهٟخاح ْل في زانت الخجغبت جضٖم ؤن ًجب اصة و اإلاهٞغ ؤهمُت الخى٦مت في  جهبذ اإلاىاٞؿت ، ؤًً ٍػ

ُت وج٨ث٠ُ وكاَاتها ، بما في طل٪ وي٘ ؤحهؼة ع٢ابُت ٞٗالت ج٩ىن مؿاولت  ؼ ؤهٓمت الغ٢ابت اإلاهٞغ ؤهمُت حٍٗؼ

ُت واإلاالُت الٗاملت يمً هظا الجهاػ ، زانت في مجا٫ التزامها بال٣ىاٖض  ٖلى مغا٢بت ٧ل اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

ت  ختى  .اإلاالُت  ألاػماث في الى٢ٕى جخجىب و جخٟاصي الاهدغاٞاث واإلاٗاًير الاختراٍػ
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 : خاجمت 

 

 الدزاطت هره أخخم أن بي ًجدز ، الثالر فصوله ضمن اهرا اإلاخخلفت جواهبه من الدزاطت موضوع جىااى  بعد      

ت األالثر خاليا اإلاطساخت اإلاوضوعاث أهم من أصبدذ الحولمت أن على بالخأليد  العالمي الصعيدًن على خيٍو

  .اؤلاقليمي

 

 في اإلابادا التي اضعتها لجىت باشى بخصوصها جطبيق ا الحولمت مفهوم جبني إلى الداى  من العدًد طعذ       لرا

ل في عليه الاعخماد ًخم إذ اقخصادي هظام أي أطاض البىهي القطاع أن القطاع اإلاصسفي ، ذلو  مافت جمٍو

 الىظام في لبيرة اخخالالث خدار إلى جؤدي له ، اإلاالي الاطخقساز  تهددأشمت أي فددار لرا الاقخصادًت ، ألاوؼطت

.  الاقخصادًت  الخىميت ا الاشدهاز جدقيق إلى جؤدي مسدادًخه ازجفاع ا أدابه جطوز  أن لما النلي، الاقخصادي

 

البىوك  ااقع موضوع ًطسح العالمي اإلاصسفي العمل جدظين الحولمت ا جأزيراتهاعلى عن الحدًث خضم       افي

ت البدث  هرا فصوى  خالى من جىااله جم ما االدزاطت ، اهو للىقاغ برلو،  الجصابٍس

 

: الفسضياث  إخخباز

ت في  اخخبازها جم الفسضياث من مجموعت اضع جم هره الدزاطت بداًت في        إلى الخوصل اجم الخطبيقيت ا الىظٍس

 :ًلي ما

 

 هثبذ صحت هره "اإلاصسفيت إلاسقابت باشى  لجىت اضعخيا التي الحولمت بمبادا   تهخم البىوك:الفسضيت الاالى 

 اإلاجاى هرا في إطهام أهم باشى  لجىت اضعتها التي البىوك خولمت مبادا الفسضيت في الفصل الااى ، خيث  حعخبر

 األعضاء الداى  على خنسا ليظذ أنها إلى باشى باالضافت لجىت مقسزاث مع جخماش ى  أنها ذلو إطخخداما اهي ألالثر 

 .اللجىت هره في

 

هثبذ صحت هره  الفسضيت ، في " .اإلاصسفي الىظام في اطخقساز أطاس ي داز  الحولمت جلعب"  :الثاهيتالفسضيت

جاءث  التي اإلابادا جطبيق خالى من لها داز لبير في جفعيل الىظام اإلاصسفي اذلو الحولمت الفصل الثاوي ، فان

الحولمت بديث انها جدقق اطخقساز الىظام اإلاصسفي لهل االىظام اإلاصسفي الجصابسي بصفت  خوى  لجىت  باشى  بها

 .خاصت

 

ت البىوك جلتزم " :الثالثتالفسضيت   للسقابت باشى  لجىت مبادا افق الحولمت قواعد بخطبيقجصبيا  الجصابٍس

ت ال  صحت هره الفسضيت ، اهرا ماًبيىه الفصل الثالث ، خيث أن البىوكزبذن" .اإلاصسفيت  في جصاى الجصابٍس

خجلى الحولمت قواعد لخطبيق ألااليت اإلاسخلت  خوى  جداز  التي أصدزهاالىظام اإلاصسفي التي القواهين في ذلو ٍا

 .اإلاخاطس إدازة اليفيت البىوك في الداخليت السقابت أهميت

 



 الخاتمة العامة 
 

80 
 

 : االخوصياث هخابج الدزاطت 

 

 :الخاليت الىخابج اطخخلصىا اإلاوضوع جواهب إلاخخلف دزاطدىا خالى امن

 

 خملت خقوو  خماًت ا للبىو العليا ؤلادازة مجلع قبل من ألاداء مساقبت اإلاصسفي الجهاش في الحولمت حعني -

 .الخازجيين بالفاعلين هؤالء بعالقت الاهخمام إلى باإلضافت ااإلاودعين ألاطهم

اإلاسلصي في  البىو زقابت على ٌعخمد طليم،اهرا بؼهل قواعدها جطبيق ًخطلب البىوك في الحولمت هجاح -

ت الى جطبيقها لما أاصذ به لجىت باشى    .دفع البىوك الخجاٍز

. اإلاصسفيت  ألاشماث في الوقوع من ًقلل الؼفافيت بمبدأ الخقيد -

ت ، البىوك في اليوم لغاًت بها العمل الظازي  هي  1988لظىت  ألاالى باشى  معاًير -  باإلضافت إلاعياز الجصابٍس

ت البىوك جقوم خيث الثاهيت ، باشى  به أقسث الري السقابيت اإلاساجعت  أهظمت للسقابت بخأطيع الجصابٍس

ت البىوك فئن ابالخالي االحولمت ، اإلاخاطس إدازة على قابمت الداخليت  جاهصة لخطبيق ليظذ الجصابٍس

 .الثالثت باشى  معاًير

 

 : امن بين الخوصياث التي هوص ي بها هي 

ىه ا البؼسي  اإلاوزد جأهيل -  .اإلاؤطظيت الحولمت مجاى في جهٍو

 .اإلاسلصي  البىو إػساف جدذ اللجان هره جهون  ا بىو مل مظخوو  على للحولمت لجان خلق على العمل- -

س - ت اإلاؤطظاث داخل الداخليت السقابت أهظمت جطٍو  بديث اإلاخبادلت السقابت بفسض ٌظمذ بؼهل الجصابٍس

 ا الداخلي اإلاساجع طسف من الىظام هرا ًقيم أن مساقب،على الهل الوقذ هفع ًساقب،افي الهل ًصبذ

 .أخسو  إلى فترة من جدظيىه ًخم زم امن الخازجي

ت للمؤطظاث القاهووي بااللتزام ؤلاطساع ضسازة -  على العمل ا اإلاؤطظيت الحولمت مبادا بخطبيق الجصابٍس

 .لرلو مىاطبت بيئت ا القاهووي ا اإلاؤطس ي جوفيرؤلاطاز

ت البىوك في للحولمت دليل إصداز ضسازة -  .الجصابٍس

 

 :آلافاو

 

 ما بين ،فمن الجصابس في البدور ا الدزاطاث مظخوو  على ما هوعا جدًدا ٌعخبر اإلاؤطظيت الحولمت موضوع

 :اإلاظخقبل في لدزاطتها لمواضيع هقترخه

ص في للمساجعت الداليت اإلاعاًير جطبيق أهميت -  .اإلاؤطظيت الحولمت حعٍص

 .اإلاؤطظيت الحولمت ا البىوك خوصصت -

ت للبىوك اإلاالي ألاداء ا اإلاصسفيت الحولمت -  .الجصابٍس
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:  املزاجؼ واملؿادر 

: الىخب 

– ، دار الىخاب الجامعي، الطبػت ألاولى، الػين املزاجػت وحىهمت الػزواثجيهان غبذ املػش الجماٌ،  - 1

  .2014إلاماراث الػزبُت املخحذة، 

تؾادق راغذ ألػمزي ،  - 2  ، دار إضتراجُجُت إدارة املخاطز املؿزفُت وأثزها في ألاداء املالي للمؿارف الخجاٍر

 . 2013ألاردن _ الُاسوري الػلمُت لليػز والخىسَؼ الطبػت الػزبُت غمان 

 . الجشائز ،2005الطاهز لطزع ، جلىُاث البىىن ، دًىان املطبىغاث الجامػُت ، الطبػت الزابػت  – 3

ت املؤامزة والانهُار املؿزفي ، بين ملزراث غبذ الطالم محمذ خمِظ ،محمذ غبذ الىهاب الػشاوي ،  - 4 هظٍز

 . 2014/الطبػت ألاولى _ الؿزافُت _ ، الذاهزة لليػز والخىسَؼ ، بغذاد املخاطز املؿزفُت لجىت باٌس وجللُل

 ،الذار الجامػُت ، مزاجػت الحطاباث وحىهمت الػزواثغبذ الىهاب هاؾز غلي ،شحاجت الطُذ شحاجت ، - 5

ت   . 2007الاضىىذٍر

مؼ )مذي جىُُف الىظام املؿزفي الجشائزي مؼ مػاًير لجىت باٌس و أهم اوػياضاث الػىملت ، فائشة لػزاف ،  - 6

، جامػت محمذ بىضُاف  ، دار الجامػت الجذًذة لليػز (2008الػاملُت لطىت  إغارة إلى ألاسمت الاكخؿادًت

 . 2013،- الجشائز–باملطُلت 

 . 2005اللاهزة  , الطبػت ألاولى , مجمىغت الىُل الػزبُت , حىهمت الػزواث , محطً أحمذ الخضيري   - 7

 . 2015 ، دار الاغؿار الػلمي ، الطبػت الاولى ، الحىهمت في الػزواثمحمذ حلمي الجُالوي ،  - 8

 ، محمذ مؿطفى ضلُمان ، دور حىهمت الػزواث في مػالجت الفطاد املالي والاداري ، دراضت ملارهت - 9

  .2009الطبػت الثاهُت ، الذار الجامػُت ، مؿز 

 

:  الزضائل الجامػُت 

دراضت حالت _أثز جطبُم الحىهمت في اللطاع املؿزفي وفم ملزراث لجىت باٌس ،  الهام ملذم هىاء طزاد  - 1

  .2016، جبطه _ جامػت الػزبي هبس ي _ ، مذهزة ماضتر ، _الىظام الجشائزي املؿزفي

 و الاكخؿادًت الخغيراث ظل في الجشائزي  املؿزفي الجهاس أداء هفاءة رفؼ إمياهُاثمبارن، حطني بػلي - 2

. 2012 كطىطُىت ، ،جامػت الدطُير غلىم في املاجطخير غهادة لىُل مىملت مذهزةاملػاؾزة، املؿزفُت

ٌ  لجىت بمخطلباث الالتزام،  ضارة خالذي - 3  ، مذهزة الجشائزي  املؿزفي الجهاس الحىهمت في همذخل إلرضاء باس

زة – أولحاج محىذ أهلي ماضتر في الػلىم الاكخؿادًت ، جامػت  . 2014/2015– البٍى

 ، رضالت واكؼ جطبُم مػاًير الحىهمت املؤضطُت في املؿارف الاضالمُت في فلططينرها مؿطفى دًاب ،  - 4

  .2014فلططين ،_ جامػت الاكص ى_ماجطخير في اللُادة والادارة ، 

 في اللطاع املؿزفي الجشائزي 3 وباٌس 2واكؼ جطبُم ملزراث باٌس ضهُلت غزوف ، ضمُت غثماهُت ،  -  5

. _  جبطت _ ، مذهزة ماضتر ، ،جامػت الػزبي جبس ي "دراضت حالت الجشائز"
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 2016 . 

دراضت – غاوع مطػىدة ، غذٌطت غهزة ، دور مػاًير لجىت باٌس في جفػُل هظام الحىهمت املؿزفُت  – 6

 . 2014، - بطىزة – ، مذهزة ماضتر ، جامػت محمذ خُضز - حالت الىظام املؿزفي الجشائزي 

ت الطىداهُت, الطاهز محمذ أحمذ حماد  - 7  , أثز جطبُم مبادئ حىهمت الػزواث في أداء املؿارف الخجاٍر

 . 2014أطزوحت دهخىراه في إدارة أغماٌ ، جامػت الطىدان للػلىم والخىىىلىجُا ضىت 

 أهمُت جطبُم الحىهمت في البىىن وأثزها غلى بِئت ألاغماٌ مؼ إلاغارة إلى حالت الجشائزغثماوي ميرة ، - 8

 2012/ 2011الجشائز _ جامػت املطُلت _،مذهزة ماجطخير  ، 

ٌ  لجىت وفم ملزراث الحىهمت مبادئ جطبُم أثزغزفه ،  ملبارن محمذ - 9  ألاداء غلي املؿزفُت للمزاكبت باس

مذهزة ماضتر ،  ،  2015-2010بين املمخذة للفترة )الجشائز في الىاغطت البىىن مً لػُىت مُذاهُت دراضت )البىيي

  2017،  _وركلت_في مالُت وبىىن ، جامػت كاؾذي مزباح 

ٌ  لجىت وفلا ملبادئ املؿزفي اللطاع في الحىهمت جطبیم أثزهیبت ،  مزابط   - 10  الػلىم في ماضتر  ، مذهزةباس

 . 2010/2011وركلت ، _ مزباح كاؾذي جامػت_الاكخؿادًت ، 

 

:  ألاوراق البحثُت 

ٌ  لجىت بمخطلباث الالتزام ,الزساق غبذ جبار  -1 ٌ  حالت الػزبي املؿزفي اللطاع في الحىهمت إلرضاء همذخل باس  دو

لُا غماٌ لُا ، غماٌ اكخؿادًاث مجلت ،افٍز  . 2009الطابؼ  الػذد الجشائز، الػلف، جامػت إفٍز

ش الاضخلزار املالي 3ملزراث باٌس بَزؼ غبذ اللادر ، سهير غزاًت ،  - 2  ودورها في جحلُم مبادئ الحىهمت وحػٍش

  2015 ، 01 ، مجلت الاكخؿاد واملالُت ، الػذد ركم واملؿزفي الػالمي

ت ، 03هىر الذًً بزبار ، محمذ هػام كالمين ، جحذًاث ارضاء ملزراث لجىت باٌس  – 3  في املؿارف الجشائٍز

ت لالكخؿاد واملالُت ، الػذد  ل 20 ، 01:املجلت الجشائٍز .  أفٍز

ت دورٍت للػزق  – 4 ت لحىهمت الػزواث ، وػٍز مزهش املػزوغاث الذولُت الخاؾت ، اطالق املذوهت الجشائٍز

لُا ، بػىىان ،   . 2009الػذد الطادص غػز ، – كضاًا واججاهاث ...حىهمت الػزواث - ألاوضط وغماٌ افٍز

ذ ، دٌطمبر 5اجفاكُت باٌس الثالثت ، اضاءاث مالُت ومؿزفُت ، الػذد  -  5  ، ؽ غير 2012 ، دولت اليٍى

. مزكمت 

 

:  املذاخالث الػلمُت 

 حىهمت الػزواث هكلُت للحذ مً الفطاد املالي وإلاداري :أماٌ غُاري ، ابى بىز خىالذ ،امللخلى الىطني حٌى  - 1

، ولُت الػلىم _ دراضت حالت الجشائز _جطبُم مبادئ الحىهمت في املؤضطاث املؿزفُت "، غىىان املذاخلت 

ت وغلىم الدطُير ،   . 2012 ماي 07-06الجشائز ،أًام _جامػت بطىزة _الاكخؿادًت والخجاٍر

في غمز ، ملخلى غلمي دولي حٌى  - 2  ، غىىان ألاسمت املالُت والاكخؿادًت الذولُت والحىهمت الػاملُت: غٍز

دور وأهمُت الحىهمت في اضخلزار الىظام املؿزفي ،ولُت الػلىم الاكخؿادًت وغلىم الدطُير ، " املذاخلت 

 . 2009 أهخىبز 21-20الجشائز ، أًام _ جامػت ضطُف _
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 ، هذوة حىهمت الػزواث الػامت الػفافُت وإلافؿاح في اطار حىهمت الػزواثمؿطفى حطً بطُىوي ،  - 3

  .2006والخاؾت مً اجل إلاؾالح الاكخؿادي والهُىلي ، جمهىرٍت مؿز الػزبُت ، 

ٌ  حىؾلت" الجشائز ، مذاخلت بػىىان  بىً  محافظ4  ضىت وجىجهاث 2016 لطىت واملالُت الىلذًت رث ا الخطى حى

 . 2018،بىً الجشائز ، فُفزي   2017

 

:  اللىاهين واملزاضُم 

 . 2009مُثاق الحىم الزاغذ للمؤضطت في الجشائز الؿادر في مارص  - 1

ٌ  الػزبُت املىطلت في املطؤولين لىبار املطخىي  غالي اجخماع،  الػزبي الىلذ ؾىذوق  - 2  الػالمي إلاطار حى

ت الجذًذ ػاث لخلٍى . املالي  والاضخلزار املؿزفُت الزكابت حػَز

ت ، الػذد 2011 ماي 24، املؤرخ في  (11-04) ، الامز 03املادة  – 3 ذة الزضمُت الجشائٍز  ، الؿادرة 54 ، الجٍز

 . 2011 اهخىبز 2في 

ت ، الػذد 2011 هىفمبر 28املؤرخ في  (11-08) ، الامز 04-03املادة  - 4 ذة الزضمُت الجشائٍز  ، 47 ، الجٍز

 ، 2012 أوث 29الؿادر في 

:  املزاجؼ باللغت ألاجىبُت 

 -1 Guidelines  ". corporate gouvernance principales for Banks" . Publisher by Bank for international 

settlement "bis" 2015  

 -2 Comité de basle sur le contrôle bancaire . "Renforcement de la gouvernance d’entreprise pour les 

organisations bancaires" . Banque des règlements internationaux . Bale. Suisse. septembre 1999 . 

 -3 Basel committee on banking supervision  . "enhancing  corporategovernance for banking  

organization" . bank for international settlement . February 2006 . 

 :مىاكؼ ألاهترهِذ 

 -1 http://www.amf.org.ae/ar/content/high-level-meeting-emerging-    

 الالىترووي املىكؼ غً ،هلال 1،3 ؽ الجشائز،ؽ بىً، 2013 غام أهظمتلىطاس ي، محمذ - 2

www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2013arabe.pdf  ضا                                                                    : 18:00               
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: الدراست  ملخص

 

الشزماث  لنكبر  اإلااليت الفضابح د النكبر  الددى  بعض اقخصادًاث في حصلذ التي بسبب الانهياراث اإلااليت      

  الشزماث قبل من خاصت بقضيت الححلمت الاهخمام اإلافخحح، ساد السحو  نظام إلى الختحى  لذلو العاإلايت د

 منظمت من مل اإلاصارف، فأصدرث قعاع د الددليت اإلانظماث د الزقابيت د ؤلاشزافيت السلعاث د العاإلايت

 في الححلمت جبني معاًيب جخضمن ددليت أدراقا اإلاصزفيت للزقابت باسى  لجنت د الخنميت د الاقخصادي الخعادو 

 سالمت على للحفاظ الددى  معظم حعمل بها ددليت قحاعد بمثابت بعدها لخصبح اإلاصزفيت د اإلااليت اإلاؤسساث

. ألانظمت اإلاصزفيت

 

 خاصت،  بصفت البنحك في الححلمت د عامت بصفت بالححلمت اإلاخعلقت النقاط أهم الدراست هذه في سندنادى  د       

 دفق الححلمت داقع إلى سسخعزو  ثم القعاع اإلاصزفي، في الححلمت مجاى في اإلاصزفيت للزقابت باسى  لجنت أعماى د

 أبدث  حيث،اإلابادا هذه جبني عن اإلاتبجبت ؤلاًجابيت آلاثار د الجشابزي  اإلاصزفي القعاع في باسى  لجنت مبادا

 دضعذ د بئصالحاث فقامذ قحاعدها، جعبيق د الححلمت مفهحم بدبني اهخماما الجشابز في ؤلاشزافيت السلعاث

 البيئت جحفيب على حساعد التي د الفعالت الزقابت د اإلاخاظز بئدارة اإلاخعلقت القحانيو د من ألانظمت مجمحعت

 .الححلمت قحاعد لخبني اإلاناسبت

 

 اإلاصزفي القعاع اإلاصزفيت، للزقابت باسى  لجنت البنحك ، اإلاصزفي، القعاع الححلمت ، :اإلافخاحيت الهلماث

 .الجشابزي 

Abstract 

Because of the financial collapses that occurred in the economies of some  major countries and 

financial scandals of major international ; also the shift to the open market system, increased 

attention to the  issue of governance especially by the supervisory authorities and regulators;  

international organizations and the banking sector. Each of Organization of Economic Cooperation 

and Development (OECD) and the Basel Committee on  Banking Supervision issued international 

work papers about the adoption of  corporate governance's standards in banks and financial 

institutions to become  then international rules that most of the countries adopt to maintain the 

integrity of banking systems. 

 

And we wille discuss in this study the most important points related to  governance in general; and 

corporate governance in banks in particular, and the  work of the Basel Committee on Banking 

Supervision in the field of corporate  . governance in the banking sector, then we will look at the 

reality of corporate  governance in the accordance with the principles of the Basel Committee on  

Algerian banking sector and the positive effects of adopting these principles. 



 

where the supervisory authorities showed interest in Algeria to adopt the  concept of corporate 

governance and the application of its rules so she reforms  and developed a set of regulations and 

laws relating to risk management and  effective control which helps to provide a suitable 

environment for the adoptions of the rules of corporate governance. 

 

Keywords: Corporate governance, banking sector, banks, the Basel  Committee on Banking 

Supervision, banking sector in Algeria. 

 

 

 

 

 


