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دائها خاصت مما ًىفسه مً أعامل السئيس ي في جىميت اإلاإسست و اللخكىىلىجي أحد آلالياث الفعالت و ٌعد ؤلابداع ا

إلشباع دام عملياث جدًدة سخخئأبحار جطىزها في شكل مىخجاث جدًدة أو عملياث ئهخاجيت أو أفكاز و 

 زغباث الصبائً.حاجاث و 

رفت يئلى جاهب هره الخطىزاث ظهس مفهىم الخدماث البىكيت بشكل لبير في آلاوهت ألاخيرة ودخلذ الص

 ؤلالكتروهيت بجىدتها العاليت على جلبيت حاجاث وزغباث اإلاخجددة للعمالء.

العلىم سفت، أصبحذ اإلاعازف و قخصاد اإلاعئقخصادي وجداعياث في ظل هره الخحىالث التي ٌشهدها العالم ؤلا

مخميز أداء مصسفي افسيت حيث جقدم خدماتها بىىعيت و اإلاصدز ألاهم للبىىك الىاجحت التي جملك ألبر قدزة جى

ام الخكىىلىجيا سخخدئالقدزة على وجخمخع بمهازاث و معخدة على قاعدة معلىماجيت وئطازاث مإهلت مصسفيا 

ابط بين مسخىي اإلاىازد عخبازه الس البالغ بعامل ؤلابداع الخكىىلىجي بهخمام االبىكيت اإلاخطىزة، مما أوجب ؤلا 

ت و   .سخىي اإلاعسفياإلاالبشٍس

 في ضىء ما سبق جخلخص ؤلاشكاليت السئيسيت للبحث فيما ًلي:

 "كيف يساهم إلابداع التكنولوجي في الخدمة البنكية؟"

مكً جقسيم هره ؤلاشكاليت ئلى ألاسئلت الفسعيت الخاليت  :ٍو

  اإلاقصىد باإلبداع الخكىىلىجي؟ما 

 س الخدمت البىكيت؟  ما هى دوز ؤلابداع الخكىىلىجي في جطٍى

  فيما جكمً دوافع جبني ؤلابداع الخكىىلىجي؟ 

 فرضيات البحث:

 .ؤلابداعاث الخكىىلىجي تهخم بخقدًم اإلاىخجاث الجدًدة 

 .سها  ٌسمح ؤلابداع الخكىىلىجي للمإسست مً جحسين خدماتها وجطٍى

 البحث:أهمية 

ؤلابداع الخكىىلىجي في الخدمت البىكيت، لرا سىبرش أهميت  لبحث أهميخه مً خالل مكاهت مىضىعٌسخمد ا

ؤلابداع الخكىىلىجي في جحسين الخدماث اإلاىجهت للمستهلكين مً خالل جقدًم مىخجاث جدًدة ذاث جىدة 

محل الدزاست والري ٌعخبر مً  عاليت وبأسعاز جىافسيت، ولرلك مً خالل القطاع الري جيشط فيه اإلاإسست

 القطاعاث التي ًبرش فيها اليشاط ؤلابداعي بشكل لبير.

 أهداف البحث:

 ًسمي البحث الحالي ئلى جحقيق ألاهداف الخاليت:

 ؛اع الخكىىلىجي على مسخىي اإلاإسستمعسفت مصادز ؤلابد 



 المقدمة
 

2 
 

 ؛اع الخكىىلىجي في الخدمت البىكيتمحاولت الكشف عً أهميت ؤلابد 

  الىقىف على حالت الخدماث اإلاصسفيت ؤلالكتروهيت في الىظام اإلاصسفي الجصائسي.محاولت 

 منهج البحث:

بىاءا على طبيعت ؤلاشكال اإلاطسوح وقصد ؤلاحاطت بجىاهب مىضىع الدزاست، وعليه فاإلاىهج اإلاسخخدم 

ت للمىضىع.  سيكىن مىهجا وصفيا جحليليا وهرا لخىضيح الجىاهب الىظٍس

 ثقسيم البحث:

لإلشكاليت العامت للبحث والدساؤالث اإلاخخلفت اإلاترجبت على ؤلاشكاليت العامت، ومع ألاخر بالفسضياث التي طبقا 

ًىطلق منها البحث وجطبيقا للمىهج الري حددهاه، فاهىا هسي أن هدىاول هرا البحث مً خالل خطت محددة 

 حسخلصم جىاوله في زالر فصىل وفقا إلاا ًلي:

 ه ؤلاطاز الىظسي لإلبداع الخكىىلىجي.الفصل ألاول: سىدىاول في 

 س الخدماث البىكيت وأهم اإلاخاطس التي جىاجهها.الفصل الثاوي  : سىدىاول فيه جطٍى

 .الفصل الثالث: سىدىاول فيه واقع ؤلابداع في الخدمت اإلاصسفيت 
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 جمهيد:

العماث الشئِعُت إلاىٍماث ألاعماٌ الحذًثت، بر ؤن بِئت عمل اإلاىٍماث حؽهذ  مً ٌعذ ؤلابذاع الخىىىلىجي

عت مما ًجعل الخىىىلىجي لشوسة بظتراجُجُت ليل مىٍمت حععى بلى الىجاح و البلاء في العىق.   حغيراث ظَش

بن ؤلابذاع الخىىىلىجي ًإحي هىدُجت خخمُت لخىبُم كىاعذ العلم واإلاعشفت و الخبرة اإلاتراهمت في اإلاىٍماث عبر 

حل ؤالعىىاث و خفُلت ؤوؽىت ببذاعُت خالكت، حعمل على بظخغالٌ الخىىساث الخىىىلىحُت الحذًثت مً 

ش مىخجاث حذًذة )ظلع وخذماث ( كادسة  بؼباع خاحاث وسغباث العم الء مً حهت وجدلُم ؤهذاف جىٍى

اإلاىٍمت ؤلاظتراججُت مً حهت ؤخشي، لهزا فاإلبذاع الخىىىلىجي ٌعخبر ؤظاط  اإلايزاث الخىافعُت التي حععى 

نها لخىاحه اللىي الخىافعُت، العىإلات، بهفخاح ألاظىاق، بنهُاس خىاحض  اإلاىٍماث والذٌو على خذ ظىاء بلى جيٍى

ت الخجاسة وجذفلاث سؤط   ماٌ بين ؤهداء العىق العالمي الىاخذ.ومىاوع خٍش

 وظىدىاٌو في هزا الففل:

: عمىمُاث خىٌ ؤلابذاع الخىىىلىجي. -1  اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: مفادس ؤلابذاع الخىىىلىجي وعىائله. -2

 اإلابدث الثالث: كُاط وؤهذاف ؤلابذاع الخىىىلىجي. -3
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 جياملبحث ألاول: عمىمياث حىل إلابداع الخكىىلى 

ؤخز ؤلابذاع الخىىىلىجي في ظُاظاث مخخلف اإلاىٍماث الحالُت مياهت معخبرة وباث بمثابت مىسد حععى بلى  للذ 

وبداسجه إلاا ًيخج عىه مً ؤفياس باسعت وهيرة، وفىىن سائعت وما ًجذس ؤلاؼاسة بلُه هى ؤن ؤلابذاع  خعً جىٍُمه

ألافشاد، فيل فشد ًىلذ وبذاخله واكت  ببذاعُت هائل مً الخىىىلىجي لِغ هبت مىدذ إلاجمىعت كلُلت مخخاسة 

 ما علُه بال خعً بظخغالله وجىمُتها.

 املطلب ألاول: مفهىم إلابداع الخكىىلىجي

ٌهش مفىلح ؤلابذاع الخىىىلىجي في خذود ظىىاث الثالزِىاث مً اللشن اإلااض ي على ًذ ؤلاكخفادي الىمعاوي 

 Josephو  الزي بظخعمله لخفعير الذوساث ؤلاكخفادًت ودساظت ألاصماث الىبري، هما ؤـبذ مدال لإلهخمام

Schumpeter للخىىس الخىىىلىجي.   حاالذساظت في ظىىاث الثماهِىاث وىهه ؼيل ؤظلىبا للىمى وهمىر 

حعٍشف مدمذ الععُذ ؤوهُل"هى جلً العملُت التي جخعلم باإلاعخجذاث ؤلاًجابُت التي جخق اإلاىخجاث  -

 1".بمخخلف ؤهىاعها وهزلً ؤظالُب ؤلاهخاج

ش ي  ؤلابذاع  الخىىىلىجي على ؤهه "ول حذًذ ؤو ول جدعين ـغير ؤو هبير في  اإلاىخجاث و   - ٌعٍشف مدمذ  كَش

 لُب ؤلاهخاج الزي ًدفل بمجهىد فشدي ؤو حماعي والزي ًثبذ هجاخه مً الىاخُت الفىُت ؤو الخىىىلىحُت ؤظا

 2".مً الىاخُت ؤلاكخفادًت)جدعين ؤلاهخاج وجخفُن الخيالُف(فعالُخه وهزلً  

ف )  - حعهم في ("ؤلابذاع الخىىىلىجي ٌؽير بلى ظلعلت مً الخىىاث الفىُت و الفىاعُت التي Daye،2002حعٍش

 .جلذًم مىخجاث ؤو بظخخذام عملُاث حذًذة إلؼباع خاحاث وسغباث الضبائً"

حعٍشف آخش ًشجىض على عىفش الخىىىلىحُا خُث ًىق على ؤن ؤلابذاع الخىىىلىجي هى"جىبُم جبذًالث في   -

 .الخىىىلىحُا ؤو جىلُفت الخىىىلىحُا التي جادي بلى حغيراث في اإلاىخج في ؤظالُب ؤلاهخاج"

ظِغ على ما جلذم هشي ؤن ؤلابذاع الخىىىلىجي هى العملُت التي ًمىً مً خاللها للؽشهت ؤن جدلم الخيعُم جإ

ش م والبدث والخىٍى  .و الخعاون بين ؤوؽىت الؽشهت واإلهخاج، الدعٍى

بهذف جبني ألافياس وألاظالُب الجذًذة وجشحمتها في مُذان العمل بلى مىخج حذًذ )ظلعت حذًذة ؤو خذمت 

ش مىخج كائم)مىخج مىحىد ( ؤو حذًذ ش عملُت بهخاج كائمت ت ظخخذام عملُبة ( ؤو جىٍى بهخاحُت حذًذة ؤو جىٍى

 .فمال عً حعل الؽشهت هي ألافمل في ظىق اإلاىافعت، ىخجاثلخلبُت مخىلباث الضبائً مً اإلا

 

 

                                                           
 .33، ؿ 1994، دًىان اإلاىبىعاث الجامعُت، الجضائش، " إقخصاد وحطيير إلابداع الخكىىلىجي"مدمذ الععُذ ؤوهُل،   1
ش ي،   2 ، ولُت العلىم 6، مجلت البدىر والذساظاث، العذد إلابداع الخكىىلىجي كمدخل لخعشيش جىافطيت املؤضطاث الىطىيت"" مدمذ كَش

 .136، ؿ 2008ؤلاكخفادًت وعلىم الدعُير، حامعت بعىشة، الجضائش، 
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 املطلب الثاوي: أهىاع إلابداع الخكىىلىجي.

ًميز بين هىعين ؤظاظُين مً ، لىجي هما ؼشخىااإلاشجبىين باإلبذاع الخىىى كخفادي عخباس الجاهبين الفني وؤلابا

 ؤلابذاع الخىىىلىجي هما:

 ًخمثل هزا الىىع مً ؤلابذاع الخىىىلىجي في الخدعين الزي ًدذر : الجشئي الخكىىلىجي إلابداع

م هي الفائذة عخباس هىا كائؤلا مهما وان حجمه ؤو دسحت حعلذه و ،باليعبت للمىخجاث وؤظالُب ؤلاهخاج

ؤو آلازاس التي ًترهها الجهذ اإلابزٌو في جدعين اإلاىخجاث ووشق ؤلاهخاج والىلىت التي ًجب ببشاصها هىا في 

ظخىاعذ خلها ولما لمىذ وعبت هجاح بؤن اإلااظعت الفىاعُت ججابه ـعىباث فىُت ول ًىم وولما 

ومىه فخذ  ،ؽاول الىبيرةبعذ مً ول رلً هى ؤن خل اإلاؽاول الفغيرة هي بذاًت خل اإلاؤهبر و ؤ

 1.مجاالث الىجاح للماظعت

باث غير ميلفت داث ومخىلى عخماده على مجهببن الخاـُت ألاظاظُت لإلبذاع الخىىىلىجي الجضئي هي 

مىً ؤن ًيىن عامال ؤو  به ًمىً لللُام، هثيرا ؤن جيىن الىظائل مخىفشة  مهىذظا ؤو مجمىعت منهما ٍو

 .ؤو ًمىً الحفٌى عليها دون عىاد هبير

الذساظت  مً مجشد فىشة ـغيرة لخخدٌى بعذ الخىىىلىجي الجضئي ؤلابذاعوباإللافت بلى ول رلً ًمىً ؤن ًبذؤ 

عُت وألاسباح  .ؤو الخجشبت بلى مىبع للَش

 عً ؤلابذاع الخىىىلىجي الجضئي في ؤن ًخخلف ؤلابذاع الخىىىلىجي الىافز  :ذإلابداع الخكىىلىجي الىاف

مُم ألاظالُب الفىاعُتألاٌو ًمغ حىهش اإلاىخجاث والخ فهى بزلً جفىس مخخلف ، جهيزاث ـو

ا عً ألاؼُاء اإلاىحىدة في ألاظىاق ؤو التي  ٌعشفها الىاط ومً الخفائق الىبري ؤهه  ،وحذًذ حزٍس

ت مً إل جي الجضئي الزي جفف باخالفا لإلبذاع الخىىىلى ، مخباعذة وعبُاًدذر على فتراث  ظخمشاٍس

داث الىبري واإلاشهضة ومً هاخُت ؤخشي فهى ى مخىلباجه خاـت في وكخىا الحالش هي الىظائل واإلاجه

 .ًخىلب معلىماث معملت وهثيرة وؤخُاها حذ خذًثت

      خصائص إلابداع الخكىىلىجي:

لت هٍشا لىح والخىىىلىجي،  عذة بمياهُاث لليؽاه ؤلاهخاجي ىدلخمُيز ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت هىان ؤهثر مً وٍش

 ي الخىىىلىجي لإلبذاع الخىىىلىجيوسغم رلً جىحذ حعاٍسف ال ًمىً بغفالها حعشف وبُعت ودسحت اإلاعخى 

ً مهمين ؤال وهما  دسحت ؤلابذاع وظىف وعخعشك فُما ًخعلم بخفائق ؤلابذاع الخىىىلىجي بلى عىفٍش

 . الخىىىلىجي ووبُعخه

 ًمىً جفيُف ؤلابذاع الخىىىلىجي خعب وبُعخه بلى خمغ ؤهىاع ؤو :الخكىىلىجي إلابداع طبيعت -1

 :shumpeterفئاث وهى جفيُف ؤلاكخفادي 

                                                           
 .04 ص ،مرجع سبق ذكره ،السعيد أوكيل  1

 



 إلطار الىظزي  لإلبداع الخكىىلىجي                                                              الفصل ألاول              

 

7 
 

 .اإلاىخجاث الجذًذة 

  .ألاظالُب الفىُت الجذًذة لإلهخاج 

   .ألاظىاق الجذًذة 

 .اإلافادس الجذًذة للمىاد ألاولُت 

   ٍُم.ألاؼياٌ الجذًذة للخى 

 وظىف ؤلابذاع الخىىىلىجي ًمىً ؤن ًيىن مىخج، ؤظلىب فني، الخىٍُم ؤو العىق إلااظعت ما،وبففت عامت 

 نهخم بإهم ـىفين ؤال وهما ببذاع اإلاىخج وببذاع ألاظلىب.

م حذًذ  :املىخج إبداع - أ ًخق جفمُم مىفعت )مىاسد، ججهيزاث، ؤداة، مىخج...( وحعني ولع خيز ؤو حعٍى

جي )ؤو ؤكل خاـُت مً خفائفه( وبزلً فهى ًخق ول ما ًخعلم ؤو جدعِىه على اإلاعخىي الخىىىلى 

لت جلذًمه، ووعخىُع ؤن  باإلاىخج وجدعِىه ظىاء حعلم بمفهىم اإلاىخج وخفائفه الخلىُت ؤو وٍش

ف الزي ًىق على ؤن "ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت للمىخج تهخم بيل خفائق اإلاىخج  هلخق في الخعٍش

ؽمل على الجىاهب الخالُت :وتهذف بففت عامت بلى جدعين الخذماث   اإلاىفشة للضبىن"َو

 :ُفي للمىخج. إبداع املفهىم  جخمثل في ببذاع مفهىم حذًذ ؤو الخغُير العمُم للمفهىم الٌى

 :خق الخفائق الخلىُت للمىخج وجدعُنها. إلابداع الخكىىلىجي  ٍو

 :هزه ؤلابذاعاث جخق خفائق جلذًم اإلاىخج. إبداع الخقدًم 

خق ول ما  :للخصييع الفني ألاضلىب إبداع - ب وهى معالجت ؤظالُب الخىصَع للخذمت ؤو اإلاىفعت، ٍو

ًخعلم بخدعين ؤظالُب الخفيُع ظىاء حعلم بالعملُاث اإلاخخلفت اإلاشجبىت باإلهخاج ؤو بىبُعت 

ألاظلىب الخىىىلىجي للخفيُع، وبففت ؤوظع ببذاع ألاظلىبي ًمىً ؤن ًمخذ هةبذاع ًمغ جدعين 

عشف ؤًما على ؤهه "ؤلابذاعاث ألاظلىب وؤلاهخاج جخق العمل في اليؽاواث الغ ير الفىاعُت، َو

ؽمل على جدعين خىىاث ؤلاهخاج، ويهذف بففت عامت بلى جبعُي وجخفُن الخيالُف وهى ٌ

 : الجىاهب الخالُت

  .ببذاعاث ؤلاهخاج وجمغ عملُاث ؤلاهخاج وحعلعلها واآلحي: الجضئُت ؤواليلُت لىٍام الخفيُع معين 

 خق بىبُعت ألاظلىب الخىىىلىجي  لإلهخاج بالمبي ببذاعاث   .ألاظلىب ٍو

 بجاهب وبُعت ؤلابذاع الخىىىلىجي هىان خاـُت ؤخشي له، وجخمثل في درجت إلابداع الخكىىلىجي: -2

 .فئخيندسحت ؤلابذاع الخىىىلىجي اإلاخخلفت ووعخىُع ججضئخه بلى 

ؤلابذاع الخىىىلىجي الجزسي هى الزي ٌغير خشفُا اإلاشاحع اإلاعخادة  إلابداع الخكىىلىجي الجذري: - ؤ

م ألاظالُب الفىُت  دخاج بلى مهاساث حذًذة، وهى ؤًما ًمثل كىُعت في جلٍى اإلاشجبي باإلاىخج، ٍو

م للخإهُل اإلانهي  م، وهزا جلٍى ل لىشائم ؤلاهخاج ؤو الدعٍى لإلهخاج ؤو في اإلاىخجاث وجلخض ي جدٍى

بلى بففت معخمشة  خىلب بدخاٌ مهاساث حذًذة ٍو  خاـت في خالت جىبُمعبر الضمً ٍو

  1الخىىىلىجي حذًذا ؤو مً ؤزاسه ًمىً رهش:

                                                           
 .34 ،ؿ2005داس النهمت العشبُت ،الىبعت ألاولى ،لبىان ، ،"إدارة املؤضطاثججاهاث الحدًثت في املبادئ و إلا" ،خعً ببشاهُم بلىه  1
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 على العىق  لتهمنس ٌهىس بهلىاعاث جىىىلىحُت ًمىً ؤن ًيىن لها ؤزا. 

 اليعبُت مً العىق ًمىً ؤن جمىشب الحفق . 

  مياها في العىق دخٌى مىخجين حذد ًمىً ؤن ًدخلىا. 

 الشائذ في العىق ًمىً ؤن جتزعضع ولعُت. 

 .ًمىً ؤن جخفي ماظعاث 

وهى ًدذر جدعين جذسجي للمشاحع )خذماث، جيلفت( وال ٌؽتره  :إلابداع الخكىىلىجي الخدريجي - ب

جي هى ببذاع بالخدعين وال ًدخاج بلى مهاساث حذًذة،  ؤفياس حذًذة، بن ؤلابذاع الخىىىلىجي الخذٍس

لت جدعً الىىعُت ؤلاهخاحُت ظالُب الفىُت لإلهخاج،وهى عملُت بجلان للمىخجاث ؤو ألا   بىٍش

يى  خ الخلىُوالخىصَع، ٍو  . تن بلاءه معخمش وىاٌ جاٍس

مىً ؤن  وهزا الىىع ًخمثل عادة في جدعين حاهب مدذد للمىخج ؤو لىلىت مً ألاظلىب الفني لإلهخاج، ٍو

 ًيىن له ؤزاس الخالُت:

 لخىافعُت.ؤلابذاع الجزسي لِغ الىخُذ له ؤزاس على ا 

 .جُت مىفشدة لها جإزير لعُف لىً جشاهمها له جإزير مهم  ؤلابذاعاث الخذٍس

لت   (kiaهزه ؤظغ الدعُير بالىىعُت )وٍش

مىً الخمُيز بين دسحاث ؤلابذاع الخىىىلىجي مً حاهبين ؤولهما هى الىخائج الخلىُت اإلادللت وزاهيهما هى حجم  ٍو

ش ًبين الفشق الىاضح بين ؤلا ؤلاظدثماساث اإلاتراهمت في مجاٌ البدث  جيوالخىٍى  ،بذاع الجزسي وؤلابذاع الخذٍس

ش ؤهبر بىثير مً الثاوي وفي هفغ الىكذ    .ًدلم هخائج جلىُت عالُتفاألٌو ًدخاج بظدثماساث  في البدث والخىٍى

 : خصائص إلابداع الخكىىلىجي.(I-11)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

غ مدمذ الىُب، مشحع املصدر:                                                                          مً بعذاد الىالبت وباإلعخماد دَو

 ظبم رهشه. 

 خفائق ؤلابذاع الخىىىلىجي

 ألاؼياٌ الجذًذة للخىٍُم

 وبُعت ؤلابذاع الخىىىلىجي

 اإلافادس الجذًذة للمىاد ألاولُت

 اإلاىخجاث الجذًذة

 ألاظالُب الفىُت الجذًذة لإلهخاج

 ألاظىاق الجذًذة

 ؤلابذاع الجزسي 

جي  ؤلابذاع الخذٍس

 الخىىىلىجي دسحت ؤلابذاع
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 مزاحل عمليت إلابداع الخكىىلىجي. املطلب الثالث:

  جىاٌو العذًذ مً الباخثين اإلاشاخل ألاظاظُت لإلبذاع الخىىىلىجي ؤهمها

بخياس ؤظاظا على مجمىعت مً اإلاعاسف وألافياس ألاظاظُت جإحي مً البدث ًشجىض ؤلا  :الابخكار مزحلت -1

بها و  خخُاس بألاظاس ي، خُث جٍهش ألافياس ألاولُت للىحىد مما ٌعخىحب على اإلااظعت بظخلبالها وجبٍى

ألافشاد ٌعملىن في هفغ اإلاىاظب منها، خُث ؤن هىان ؤفياس جٍهش جللائُا، وؤفياس جيخج مً مىاحهت بين 

 اللىاع ؤو في كىاعاث مخخلفت في بلذان مخخلفت، لهزا جدبنى العذًذ مً اإلااظعاث.

ت  لت الىخُذة اإلاخاخت لبىاء ماظعت ببذاعُت هى الحفٌى على مىاسد بؽٍش اإلافهىم الزي ًىىىي على ؤن الىٍش

بها ختى جبلغ ر سوتها، وجدلم ؤعلى معذالث ؤلابذاع، هما راث حىدة عالُت، لزا جلىم بالعمل على جىمُتها وجذٍس

ؤن مذًش مؽشوع ؤلابذاع ًجب ؤن جخىفش فُه بعن الخفائق واإلاهاساث خُث ًجب ؤن ٌعُىش على مىهجُت 

ً العالكاث فُما  حعُير اإلاؽشوع، باإللافت بلى اللذسة على جىٍُم الخلاسب بين مخخلف الخبراث اإلاهىُت بخيٍى

جتزاًذ بحخماعاث عاـفت ألافياس وغيرها مً الىشق ؤلابذاعُت وحمع اإلاعلىماث  بُنهم، هما ؤهه في هزه اإلاشخلت

ٌى بلى ؤفياس مبذئُت جيىن بذاًت لعيروسة ؤلابذاع.      مً مفادس مخخلفت للـى

ٌى بلى الهذف، لهزا بهفخاح اإلااظعت على بِئتها وكذستها على جلُُم  ول العىامل ؤلابذاعُت ًجب ؤن ججمع للـى

ت، ظُىلت جىٍُمها وكذسة معيرتها على بخذار للاءاث حذًذة حؽيل ألاكىاب ألاظاظُت على مىاسدها البؽ ٍش

 هزا اإلاعخىي. 

م في ؤٌو  :1مزحلت الخطىيز -2 جخشج فىشة مً وابعها ألاولي خاـت برا واهذ فشدًت ليي ًخلاظمها الفٍش

شها وحؽىُلها وبعىائها وابع سظمي في اإلااظ عت كبل بسظاء همىرج ألامش بيامل هفاءاث مً ؤحل جىٍى

جمهُذي )مثاٌ مبذئي(، وتهذف اإلاؽاسهت الجماعُت بلى جفادي ألاخىاس اإلاترجبت عً ؤلابذاع )ؤخىاس عذم 

له، الخيالُف الضخمت( مً ؤحل بزشاء الىلاػ خىله جلىم اإلااظعت بذساظاث  اللذسة على حعٍى

ش ؤلابذاع جخمثل في الذساظاث ؤلاكخفادًت والذ ت لخىٍى  ساظاث الخلىُت. عذًذة لشوٍس

جذخل فىشة مشخلت بعىائها بإٌو همىرج لإلبذاع الجذًذ، والزي  :الخصييع أو الخجطيد مزحلت -3

ت جدبع الخىبُم في هزه اإلاشخلت معخلبل اإلاؽشوع ًبذؤ  ًخىلب مىاسد مالُت وجىىىلىحُا ومىاسد بؽٍش

كخىاء جىىىلىحُا حذًذة بؽشائها ؤو الخعاون مع ماظعت بًترظم لزلً، ًجب ؤلاخاوت اإلااظعت بين 

 بالىٍش بلى ؤلامياهُاث اإلاادًت اإلاخاخت. 

ت للماظعت، واإلاؽشوع الجُذ هى الزي ًخماش ى مع كذساث  بذاًت مً هزه اإلاشخلت ًبذؤ الخفىير في اللىة الخجاٍس

ت وال ًدىاكن وؤهذافها، فمشخلت الخ ت، الخلىُت والخجاٍس جعُذ جخميز بفعىبتها و حعلذها و اإلااظعت البؽٍش

جضاًذ ألاخىاس التي  حعشكل جلذمها بر لم جدعً اإلااظعت الخجاوب معها، هما جدعاءٌ اإلااظعت مشة ؤخشي عً 

                                                           
 .358 ؿ، 2010داس اإلاىخب الجامعي الحذًث، مفش،  ،ة الخىافطيت في املىظماث الحدًثت""إلادارة إلاضتراجيجيت وامليز  ،ؤخمذ عبذ العالم ظلُم   1
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بمياهُت مىاـلت اإلاؽشوع ؤو الخخلي عىه وفم اإلاعلىماث اإلاخىفشة لذيها، فةن ؤكشث اإلاىاـلت جذخل في اإلاشخلت 

 التراحع بعذها. النهائُت لإلبذاع  ال ًمىنها

مىاـلت اإلاؽشوع بذاًت مً اإلاشخلت ٌعني بدخاله في الخجشبت النهائُت  :الخكىىلىجي إلابداع وشز مزحلت -4

النهائي  لىشخه في العىق ؤو جىبُله في اإلااظعت على ؤظاط هىع ؤلابذاع، فُعىي لإلبذاع الؽيل

بلخبذؤ اإلااظعت في   مع عُىت الضبائً.  هججٍش

 مصادر إلابداع الخكىىلىجي وعىائقه.املبحث الثاوي:  

ها على عذة عىامل مدذدة لهزه الخىافعُت منها الُلٍت تث اإلااظعت في ببلاء معخىي جىافعُحعخمذ بمياهُا

الخىىىلىحُت التي جخمثل في مشاكبت اإلااظعت إلادُىها والبدث وبظخخذام بعن اإلاعلىماث راث الىابع 

ث حُذة، هزه اإلاعلىماث جمثل ؤخذ اإلافادس لخىىاث ؤلابذاع جخار كشاسابؤلاظتراجُجي مما ًمىنها مً 

ادة  فعالُتها خفش مفادس ؤلابذاع بالخىىىلىجي، خُث  ذ ٍص هدباه اإلااظعت إلادُىها لشوسي برا واهذ جٍش

 .الخىىىلىجي في ؤسبع هلاه

 املطلب ألاول :مصادر إلابداع الخكىىلىجي.

 اٌ ؤلاوؽاء الهُيلُت بهذف جىظع اإلاعاسف و مفادس ؤلابذاع الخىىىلىجي الزي ًخممً حمُع ؤعم

ش جىبُلاث حذًذة.ظخعماالجه و ب  بلُت جىٍى

 التي حؽمل :جىىىلىحُا مخىىسة مً الخاسج و  بكخىاء 

 بكخىاء ججهيزاث جىىىلىحُت مخلذمت. -

 1.بكخىاء بشاءاث ؤلاختراع، جشاخُق عالماث وخذماث جىىىلىحُت -

 خفُفا.بكخىاء بشامج مخلذمت ؤو البرامج اإلاعذة  -

   .الخعاون مع ماظعاث ؤخشي ومىٍماث 

 .ادة اإلاعاسف  وؽاواث ؤخشي مشجبىت بٍض

ش إلافلحت الذساظاث وؤلاخفائُاث الفىاعُت الخابعت لىصاسة اإلاالُت والفىاعت  ، 1994 عام sessi  خعب جلٍش

ش لِغ هى اإلافذس ألاظاس ي اإلاعخعمل لإلبذاع الخىىىلىجي،ب بين اإلافادس خُث ميز  عخبر ؤن البدث والخىٍى

ش داخل اإلااظعت، بشاءاث ؤلاختراع(، واإلافادس  الذساظاث وألابدار، الذاخلُت اإلاخمثلت في ) البدث والخىٍى

ش خاسج اإلااظعت، بشاءاث ؤلاختراع مً خاسج  ش الجماعي، البدث والخىٍى الخاسحُت اإلاخمثلت في ) البدث والخىٍى

، ولع مىاسد وميىهاث سظدثماؤلا  ظخعماٌ اإلابخىش إلاىخجاثؤلا كخىاء الخىىىلىحُا اإلاخمثلت في )ب( و اإلااظعت 

 الخالي:الىخائج اإلالخفت في الجذٌو حذًذة ( و 

 

                                                           
، حامعت فشخاث عباط، ظىُف، 3وآفاق، مجلت العلىم ؤلاكخفادًت وعلىم الدعُير، العذد ، واكع إلابداع الخكىىلىجي في الجشائز""عماس عماسي،   1

 .51، ؿ 2004الجضائش، 
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 مصادر إلابداع الخكىىلىجي :(I-1الجدول رقم )

 اإلافادس وعبت اإلااظعاث لهزه اإلافادس

84.4% 

50% 

76.5% 

27.9% 

 

 مفادس داخل اإلااظعت -

ش -           بدث و جىٍى

 الذساظاث الخلىُت -         

 بمخالن بشاءاث ؤلاختراع -         

62.7% 

28% 

45.7% 

10.7% 

 مفادس خاسج اإلااظعت -

ش حماعي -        بدث وجىٍى

ش خاسج اإلااظعت -        البدث والخىٍى

 بشاءاث ؤلاختراع مً خاسج اإلااظعت -      

 

84.5% 

74.1% 

60.6% 

 اكخىاء الخىىىلىحُا -

 اإلابخىش إلاىخجاث الاظدثماسؤلاظخعماٌ  -      

 ولع مىاسد و ميىهاث حذًذة -      

Source: Anne le Bars, "innovation sans recherche –les compétences pour innover dans les PME de l’ agro alimentaires" ,thèse de 

doctorat en économie appliqué ,non publie, université pierre Mendes, France, 2001,P :51. 

ش ؤن اإلااظعاث التي ؼملتها هزه حعخمذ على الذساظاث  مً ؤبشص الىخائج التي ًبُنها الجذٌو خىٌ هزا الخلٍش

ش خاسج اإلااظعت بيعبت 76.5الثلت بيعبت  % هإهم 45.7% هإهم اإلافادس داخل اإلااظعت، بدث و جىٍى

 .كخىاء الخىىىلىحُاباإلافادس خاسج اإلااظعت و ؤلاظخعماٌ 

ش ًبين ؤهىاعا مخخلفت مً مفادس ؤلابذاع الخىىىلىجي لىً لم ًبين و ًدلل هُفُت اللُام بشبي  هزا الخلٍش

مخخلف هزه اإلافادس، ولهزا ًجب ؤن جيؽإ في هزه اإلافادس ؼبياث مخخلفت وهزلً جبادالث، خُث هزه 

جشحمت ألافياس بلى مىخجاث  الؽبياث هي مجمىعت معلذة مً العالكاث بين اإلااظعاث و ألاوشاف التي حعخىُع

 والخذماث وبشامج عمل بعشعت.   

 املطلب الثاوي : دوافع جبني إلابداع الخكىىلىجي.

 إلاارا جلجإ اإلااظعاث بلى جدلُم ؤلابذاع الخىىىلىجي:

 بن هزا الدعاٌئ ًذفعىا للبدث عً الذوافع وألاظباب اليامىت وساء عملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي في ماظعت ما.

 هي:جيىن مؽترهت في حمُع اإلااظعاث و  ؤن هزه الذوافع جيادخُث 
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 املىافطت الحادة  في ألاضىاق: -1

 ٌهىس مىافعين حذد باظخمشاس. -

 الععش فلي بل حعذد ول ؤوؽىت اإلااظعاث.خفاس اإلاىافعت على حىدة اإلاىخج و كبعذم  -

 ظتراجُجُاث اإلاىافعين و سغباث الضبائً.بلشوسة بجباع  -

 :العميلجاث الح ضخجابتإلا  -2

 اإلاىخج ًمىنها مً : و  ظدثماس اإلااظعت في ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت اإلاخعللت بإظالُب ؤلاهخاجببن 

بدخاٌ مىخجاث حذًذة بلى العىق جخفف بخفائق ؤهثر حاربُت مثل الععش ألاكل ؤو الجىدة ألاعلى، ؤو 

وسغباث العمالء الحالُين و  خخُاحاثبخذماث ؤهثر بعذ البُع، لمان ؤوٌى ؤو مالئمت ؤخعً، ورلً لخلبُت 

 اإلادخملين. 

 مىاكبت الخقدم الخكىىلىجي: -3

ل ؤن حعضها لىفعها بىجاح عً المغىه التي جفشك عليها مً خالٌ:بعذم   ظخىاعت اإلااظعت في ألاحل الىٍى

ش بالخلذم الخىىىلىجي الزي كذ ٌعبب للماظعت واسزت جىافعُت و باإلالابل برا  ظخىاعذ اإلااظعت جىٍى

 1مع مشاهض البدث و الجامعاث. اثاتها مً خالٌ جىافغ و ؤلاهثاس مً الخعاكذجىىىلىحُ

  :تىيت الطاقت وضزورة إًجاد بدائل طاقأسم -4

ش الىثير مً مىخجاث و ؤصمت الىاكت وان لها فمل هب جلذًم عذد هائل مً اإلاىخجاث الىهشبائُت ير على جىٍى

 الىاكت.ظتهالن بواإلاُياهُىُت التي حعاعذ على ؤلاكخفاد في 

  الدطهيالث واملطاعداث الحكىميت: -5

الدعهُالث واإلاعاعذاث الحيىمُت التي جلذم لذعم عملُاث ؤلابذاع الخىىىلىجي ظىاء واهذ في ؼيل 

ا  التي جشعى اإلااظعاث معاعذاث فىُت ؤو مالُت خُث ال ًياد ًخلى بلذ مً بعن اإلااظعاث اإلابذعت خفـى

ث وؤلاجفاالث حعبر جىىىلىحُا اإلاعلىماث وؤلاجفاالث عً مجمىعت مً الفغيرة منها جىىس جىىىلىحُا اإلاعلىما

إلااظعت في اظخلباٌ البُاهاث اإلايىهاث اإلاادًت، البرمجُاث، ؤلاجفاالث، البُاهاث وألافشاد التي حعخخذمها ا

 خضنها ومعالجتها وبظترحاعها بةظخخذام بشمجُاث مخعذدة الىظائي.واإلاعلىماث و 

 :الخكىىلىجيأهميت إلابداع  -2

لً اللذسة على ؤلابذاع  وفلا لألظغ العائذة في البِئت التي حعمل خبن ؤفمل اإلااظعاث هي جلً التي جم       

فيها، هما ؤن ببذاعُت اإلااظعت ؤـبدذ الُىم واخذة مً اإلاعاًير اإلاخعذدة التي حعخمذ عليها للُاط وجلُُم 

                                                           
 . 21،ؿ 2004،ألاسدن عمان، ،الىبعت ألاولى ،داس وائل لليؽش ،"جطىيز املىخجاث الجدًدة" شوػ،عىىشوػ،ظهير هذًم عإمىن هذًم م  1
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الشئِعُت ٌعذ مً العىامل اإلاهمت و ؤن ؤلابذاع الخىىىلىجي  (Galland Passez 2001)ؤداء اإلااظعاث لزا ًىضح 

ل ألامذ لجمُع الؽشواث،   ؤهمُت ؤلابذاع الخىىىلىجي في ا لىلاه الخالُت: لزا ظىبرصلممان الىجاح الىٍى

  جدعين الخذماث اإلاىحهت للمعتهلىين مً خالٌ جلذًم مىخجاث حذًذة راث حىدة عالُت و بإظعاس

 ؛جىافعُت

  ٌبه على اإلاعاسف الخىىىلىحُت واللُام بعملُاث البدث و جىمُت سؤظما البؽشي مً خالٌ جإهُله وجذٍس

ش  1؛الخىٍى

  ادة الىلب على مىخجاتها ؤو جخفُن جيالُفها، خُث ؤن ؤلابذاع جدعين ؤداء الؽشواث بما بٍض

التي  الخىىىلىجي للمىخج ؤو عملُت ؤلاهخاج ًمىً ؤن ًمع اإلااظعت اإلابذعت في مىكع مخميز في العىق 

ؤفمل عً الععش  جخميز بميزة الخيلفت على مىافعيها، خُث جيىن كادسة على الحفىٌ على هامؾ سبذ

 ؛اإلاىحىد في العىق 

  ًظتهذاف ؤظىاق حذًذة مً خالٌ بوالق مىخجاث حذًذة بٌعمذ ؤلابذاع الخىىىلىجي للماظعت م

ذ مً كذسة اإلااظعت  ادة ؤسباخها، هزلً ًٍض هزا مً ؤحل هعب خفق بلافُت في هزه ألاظىاق و ٍص

 على اإلاىافعت في هزه ألاظىاق. 

  ألاظالُب وحىدة مىخجاتها جدعين لشوسة اإلااظعت ظىاء في الذاخل ؤو في الخاسج مً خالٌ جىىع و

 2البعُذ.لها الىجاح على اإلاذي اإلاخىظي و  في رلً، مما ًممًاإلاعخعملت 

 عىائق إلابداع الخكىىلىجي. املطلب الثالث:

 .    فىُتًمىً جلعُم العىائم التي جىاحه عملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي بلى زالزت ؤكعام : بكخفادًت وبحخماعُت و 

 :   على املطخىي الاقخصادي -1

مً ؤهم العىائم ؤلاكخفادًت التي جىاحه عملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي ظىاء على معخىي اإلااظعاث ؤو 

الهُئاث العلمُت ؤو مشاهض البدث، هى عذم وحىد الذعم لإلبذاع الخىىىلىجي واإلاخمثل في لعف ومدذودًت 

اث عالُت مً اإلاخاوش اإلاىاسد اإلاالُت خاـت باليعبت لألوؽىت  الُلين، خُث وعذم التي جخىلب معخٍى

لعف اإلاخففاث اإلاالُت ال ٌعمذ باللُام ببدىر مخلذمت بغُت جدلُم ببذاعاث جىىىلىحُت، بلافت بلى 

رلً عادة ما جيىن هزه ؤلابذاعاث راث مشدودًت غير وافُت، خاـت برا جمذ ؤلابذاعاث على معخىي 

 كخفادي. مً ًجعذها في الىاكع ؤلا ث العلمُت )الجامعاث( خُث ال ًجذالهُئا

هما ٌعخبر هلق اإلاعلىماث عً معخىي اإلاخاوش ؤلاكخفادًت واإلاالُت التي ًمثلها بدخاٌ ببذاع جىىىلىجي 

حذًذ بلى العىق مً العىائم التي جلف في وحه ؤلابذاع الخىىىلىجي، باإللافت بلى بسجفاع الخيالُف 

                                                           
 .22 ؿ مشحع ظبم رهشه، ظهير هذًم عىشوػ، مإمىن عىشوػ هذًم،  1
خلى الذولي خٌى ؤهمُت اإلال بلى ملذمت مذاخلتجأثير البحث والخطىيز في إلابداع الخقني"، "ظلىي مهذي عبذ الجباس، ـالح مهذي العامشي،   2

 . 8،ؿ 2003حىان  2 –ماي  31الؽفافُت في ؤلاكخفاد، حامعت الجضائش، فىذق ألاوساط،الجضائش، 
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خىاحض ئم في هُيل العىق و ا ؤن هىان عىاالخاـت بةظخعماٌ الخجهيزاث في ؤلاهخاج ؤو البدث، هم

 ٌ  1.الذخى

 على املطخىي الاجخماعي : -2

جخمثل ؤهم العىائم التي جدذ ؤو جلف في وحه ؤلابذاع الخىىىلىجي على اإلاعخىي ؤلاحخماعي هى ؤلاجفاٌ 

العيئ بين ؤكىاب اإلااظعت )ؤلاداسة، اإلاعاهمين، العماٌ والىلاباث( بدُث ال جخمافش حهىدهم في بججاه 

لى ؤلابذاع الخىىىلىجي باإللافت بلى مذي جلبل اإلاعخخذمين لفىشة حذًذة في ؤلاهخاج، واخذ معاعذ ع

ألنهم ًشون فيها تهذًذ إلاىاـبهم ؤو جخفُن في ألاحىس، لزلً ًجب جىعُتهم بمشوسة ؤلابذاع الخىىىلىجي  

 لممان معخلبل اإلااظعت ولهم ؤًما.

مثل معخىي ؤلاظخعذاد لذي بواساث اإلااظعت لللُام بهزه اإلاهىت وبخخمانها عامل خاظم لىجاح ؤلابذاع  ٍو

الخىىىلىجي في اإلااظعت، وجترحم مخاوف اإلاعخخذمين بففت عامت في هىعُت علىد العمل التي جىللها 

في خالت جدلُلها اإلااظعاث ؤلاكخفادًت والتي ال جممً معخلبلهم في خالت وكىع ؤصماث للماظعت ؤو 

مثل بـالح هزه العلىد ؤخذ ؤهم الحىافض التي حشجع اإلاعخخذمين وؤلاواساث خاـت  ألاسباح الىثيرة، ٍو

 على اللُام بعملُت البدث مً ؤحل ؤلابذاع الخىىىلىجي.  

 على املطخىي الفني : -3

ىي الخلني وهزا مخاوش خاـت على اإلاعخًمثل اللُام بةبذاع جىىىلىجي مجاصفت هبيرة جىىىي على عذة 

ججهيزاث مخىىسة بخيالُف عالُت وعذم وحىد ًذ عاملت جلىُت ماهلت هٍشا لعذم بةكخىاء جىىىلىحُاث و 

فين ووحىد بيُت جدخُت للبدث العلمي والخىى ً اإلاٌى هزلً هلق  ،ؤلاواساثىلىجي مخخفت في جيٍى

ً على معخىي الؽشواث عذم وحىد الخبرة اليافُت وعذم وحىد فشؿ جى ىىلىحُت على معخىي الخيٍى

 2الؽشواث هٍشا لمعف البِئت الخاسحُت.

 املبحث الثالث : قياص و أهداف إلابداع الخكىىلىجي.

عملُت ؤلابذاع الخىىىلىجي جخىلب مجمىعت مً اإلااؼشاث مً ؤحل بعىاء ـىسة واضحت وؼاملت واللُام 

ش.  للمبالخلُُم، هزه اإلااؼشاث بةميانها ؤن جخفق    ذخالث واإلظدثماس في البدث والخىٍى

 املطلب ألاول : قياص إلابداع الخكىىلىجي. 

ش هملُاط لإلظدثماس في ؤلابذاع حعخعمل بؽيل واظع كُمت البدث و : الخطىيزإلاهفاق على البحث و  -1 الخىٍى

ىُت جلىم  بةحباس اإلااظعاث التي الخىىىلىجي خُث ؤهه في هثير مً الذٌو اإلاخلذمت مثل الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

                                                           
1 Rejean Landry, Nabil Amara , "Les Obstacles à L´innovation", Rapport Prèsente au Comitè a Viseur Par Valotech, Universitè La Val 

Quebec,  canada, 2005, p : 8. 
2 Chant El Cases, Florent Faure, "L´innovation Tèchnologique", Dans Les Services Aux Entreprises, Les 4 Pages DE Sersi, N 105, 

Ministere De L´èconomie, Des Finances et De L´industrie, France, 1949 , p : 4. 
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ت لها، خُث ؤن هزه اإلابالغ  ش على بٌهاس كُمتها في اإلايزاهُاث العىٍى لها ميزاهُاث معخبرة في البدث والخىٍى

ادة كُمت ؤظهم هزه اإلااظعاث في البىسـت.      ش جادي بلى ٍص  الىبيرة اإلاخففت للبدث والخىٍى

لت بعذد ولباث بشاءاث ؤلاختراع وعذدها اإلامىىح مفذس مهم حعخبر كاعذة اإلاعلىماث اإلاخعل :ختراعبزاءاث إلا  -2

ؤن البدث ألاظاس ي ؤدي بلى ببذاع جىىىلىجي، خُث  اثحذا للمعلىماث عً ؤلابذاع الخىىىلىجي، وجذٌ البراء

  ش.حعىي الحم لفاخبها في مىع بظخعماله مً وشف آخ

 للُاط ؤداء بلذ ما في مجاٌ ؤلابذاع الخىىىلىجي وعخعمل بشاءاث ؤلاختراع اإلامىىخت ليل ملُىن ظاهً. 

عً  1بظخعماٌ بشاءاث ؤلاختراع لها عذة بًجابُاث خُث جلىم بخىفير اإلاعىُاث في معٍم البلذان الفىاعُت

ت التي جخىفش على بُاهاث بلىتروهُت بشاءاث ؤلاختراع مً حهت، ومً حهت  م اإلاياجب الىوىُت للملىُت الفىٍش وٍش

ؤخشي ًىلب مً اإلااظعاث اإلابذعت بًذاع حمُع بشاءاث ؤلاختراع العابلت اإلاخعللت بةبذاعاتهم الخىىىلىحُت، 

شي لىىعُت ؤلا  بذاع الخىىىلىجي مع رلً بشاءاث ؤلاختراع لزا ًفبذ مً اإلامىً الحفٌى على ملُاط جلٍش

لِعذ ملُاط دكُلا لإلبذاع الخىىىلىجي في بلذ ما، خُث في الىاكع هجذ بشاءاث ؤلاختراع حسجل فلي مً 

لها وخاـت باليعبت للماظعاث التي جمخلً جىىىلىحُا  اإلاىٍىس الخجاسي، ولىً لِعذ ول ؤلابذاعاث ًخم حعٍى

 2حذًذة و جخش ى مً مىافعيها.

جُت مً أذاعاث اإلاخبالخىىىلىحُت عباسة عً كائمت ؤلا  حعذاد ؤلابذاعاث 3حعداد إلابداعاث الخكىىلىجيت: -3

مخخلف اإلااظعاث التي جيىن معخخلفت مً جدلُم ؼامل، خُث ًجب ؤن جمثل ؤخعً مفادس اإلاعلىماث 

عخىُع اللائمىن على الخدلُم وولع كىاعذ بعذاد مج مل اإلاعىُاث و ألنها جلِغ بىلىح ؤلاهخاج، َو

ٌ ٌعتهذفىن اإلااظعاث، الفىاعاث  و   .الذو

خُث ؤن    Manuel d’osloفي الىبعت ألاولى 1992للذ واهذ عملُت الخعذاد راث وابع سظمي ومىخذ عام 

 عملُت الخعذاد خفذ الحفٌى على البُاهاث الخالُت : 

 .عملُت اللُام بالخعذاد هي مباؼشة مً الؽشواث في ؤهثر مً بلذ 

  ت مً اإلابُعاث مً اإلاىخجاث الجذًذة في بخفذ ظخدذار مىخجاث ؤو عملُاث حذًذة، اليعبت اإلائٍى

 العىق.

 .ٌ4ؤلاهفاق على ؼشاء بشاءاث ؤلاختراع ؤو جشاخُق ؤلاظخغال  

 .مفادس اإلاعاسف، دوافع ؤلابذاع الخىىىلىجي، العىائم والؽشاهت في البدث 

 

                                                           
 .17 -16، ؿ ؿ 2009، داس الفىش الجامعي، الىبعت ألاولى، اللاهشة، مفش، "بزاءة إلاختراع ومعاًير حماًتها"عبذ الشخُم عىتر عبذ الشخمان،  1
 .236، ؿ 2008ؽش والخىصَع، اللاهشة، مفش، ، داس الفاسوق للي"إدارة إلابداع"بُتر وىن، جشحمت خالذ العامشي،   2
غ، "  3 الجضائش،مزهشة ماحِعتر غير ميؽىسة، ولُت العلىم "، خالت بزاءة إلاختراع مؤشز لقياص جىافطيت املؤضطاث والدول مدمذالىُب دَو

 .46، ؿ 2005ُير، حامعت وسكلت، الجضائش، ؤلاكخفادًت وعلىم الدع
 .116، حامعت ؼلف، الجضائش، ؿ 3ٍلُا، عذد "، مجلت بكخفادًاث ؼماٌ بفش ، "إجفاقيت حماًت حقىق امللكيت الفكزيتعبذ العالم مخلىفي  4
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واظعت مً اإلاعلىماث، بال ؤن لذيها بعن العلبُاث على الشغم مً ؤن هزه الخعذاداث لذيها مجمىعت 

ؤهمها هى ؤن البُاهاث واإلاعلىماث التي جم حمعها لذيها مؽيلت ؤلاًداء في الىاكع، خُث ًخم جدذًذ مارا 

ًمثل ببذاع جىىىلىجي وما ال ًمثل، هما ؤن مفهىم الجىدة ؤو الخدعين الىبير كذ جيىن مخخلفت مً 

 ماظعت ألخشي. 

 املطلب الثاوي: طزق إعخماد إلابداع الخكىىلىجي وجقييمها. 

ت  لت اللجىء بلى ؤلابذاعاث مً ماظعت بلى ؤخشي على ؤظاط مجمىعت مً العىامل البؽٍش جخخلف وٍش

واإلاالُت،  بلافت بلى ألاخىاس التي ًمىً ؤن جىجم مً ؤلاعخماد على بخذي هزه الىشق ؤهمها الخيالُف اإلاشجفعت 

 ـٌى بلى جدلُم ؤلابذاع. ووٌى مذة الى 

 أوال:طزق اعخماد إلابداع :       

ش هي  :الداخل مً الخطىيز -1 ُفت البدث والخىٍى م ٌو ش ؤلابذاع مً داخل اإلااظعت خاـت عً وٍش جىٍى

لت ؤهثر  لت الىالظُىُت لالعخماد على ؤلابذاع، خُث حعخبر هزه الىٍش ظخلاللُت خاـت في خالت هجاح بالىٍش

 ؤلابذاع.

لت في اإلاذي وجيلفتها عالُت وهزلً ؤخىاس اإلاىخىج ؤلابذاعي مً وشف  لىنها هزلً ألاهثر خىىسة فهي وٍى

 ماظعاث مىافعت.

ٌى بلى ؤلابذاعاث في  :الخعاون  عقىد -2 حعخبر الخدالفاث والؽشاواث مً ؤهم ؤؼياٌ علىد الخعاون والـى

ش خاـت ومً ألاخىاس الىاحمت عً اإلااظعاث، هزه ألاهمُت هابعت مً الخيلفت اإلاشجفعت للبدث والخ ىٍى

ادة بلى البدث عً الحجم  ؤلابذاعاث التي ؤـبدذ هعائم في هثير مً اإلاُادًً خاـت الفىاعُت منها، ٍص

 جخلخق ؤلاًجابُاث الىاججت مً بجفاكُاث الخعاون في:  ،1للخجاوب مع عىإلات ألاظىاق

 .جخفُن الخيالُف اإلاشجبىت بالبدث ؤلابذاعي 

  ؤلابذاعاث الذاخلُت في اإلااظعت.سفع بهخاحُت 

 .بعث وؽاواث ببذاعُت حذًذة لم جخمىً اإلااظعت لىخذها مً جدلُلها 

م الىمى الخاسجي ًمثل بمخالن ماظعت إلااظعت ؤخشي مبذعت  :الخارجي الىمى -3 بعخماد ؤلابذاع عً وٍش

لت حضئُت ورلً بدُاصة خفت  خائج اإلادفل عليها، ؤو ؤلاظخفادة مً الىمً سؤظمالها اإلاخفق لإلبذاع وبىٍش

 بمخالن هلي بؽشاء اإلااظعت واملت.

الىمى الخاسجي بىاظىت ؤلامخالن ؤو اإلاؽاسهت في سؤظماٌ ؤلابذاع هى الخلاسب ألاهثر ظشعت لىنها ميلفت خاـت 

برا واهذ اإلااظعت اإلابذعت جلىم بالبدث ؤلابذاعي بشؤظماٌ هبير، مع العلم ؤن هخائجها غير ماهذة  ومجمىعت 

ت اإلابذعت عىذ الؽشاء ؤو اإلاؽاسهت في سؤظماٌ الؽشهت.ؤخى  2اس ؤخشي منها هشوب الىاكاث البؽٍش

                                                           
1 Joël Broustail, Frederic Frery , "Le Management Stratégique De L´innovation", Édition Dalloz, Pris, France, 1993, p : 147. 
2 Joël Broustail, Frederic Frery, op.cit, p : 148. 



 إلطار الىظزي  لإلبداع الخكىىلىجي                                                              الفصل ألاول              

 

17 
 

اإلالاولت الباوىُت لإلبذاع جخق علىد بدث بين اإلااظعت وهُئاث مخخفت مثل مياجب  :الباطىيت املقاولت -4

لت جلجإ اإلااظعت بلى ؤلابذاع خاس  حُا بىاظىت هُئاث الذساظاث، مشاهض البدىر والجامعاث في هزه الىٍش

مخخفت وهخائجها حذ مخغيرة، فُمىً ؤلاظخفادة مً خبراث راث معخىي عالي، لىً مذة وجيالُف ؤلابذاعاث 

 بلافت بلى الخدىم فيها جبلى غير ماهذ.

الباب الخامغ إلعخماد ؤلابذاع هى بكخىاء سخفت مً ماظعت مبذعت ؤو مً فشد مبذع،  :الزخص اقخىاء -5

عت ؤكل جيلفت و خىىسة بالىٍش بلى هخائجها بؽشه جىفش ؤلامياهُاث التي جدبع جىبُلها  لت ظَش بزلً فهي وٍش

 خاـت الخلىُت منها.

 كاث ماهلت لزلً.ٍخىلب واا ـعب و و في خالت جىىىلىحُا عالُت اإلاعخىي ًفبذ الخدىم فيه

 ثاهيا: جقييم الطزق       

لت، جخخاس اإلااظعت ما بين الخمعت وشق وفلا إلاا ًلخفه الجذٌو  على ؤظاط ؤلاًجابُاث والعلبُاث ليل وٍش

 ألاحي:

                                                   .عخماد إلابداعإ: إًجابياث و ضلبياث طزق  (I-12)الجدول رقم                                   

لالخدىم اإلا لت الخفائق الىكذ المشوسي  الخيلفت اليلُت الخىش اإلادخمل خـى  الىٍش

لت مشجفعت مشجفعت مشجفعت ش مً الذاخل وٍى  الخىٍى

 علىد الخعاون  غير ماهذة غير ماهذة لعُفت غير ماهذة

 الىمى الخاسجي كفيرة مشجفعت مشجفعت غير ماهذة

 اإلالاولت الباوىُت غير ماهذة غير ماهذة لعُفت غير ماهذة

 كخىاء الشخقب كفيرة لعُفت لعُفت لعُفت

Source :  Joel broustail, Frederic Frery ," le mangement strategique de l'innovation" , edition dalloz , paris ,  France, 1993, p: 151. 

لت جبلى مخففت للماظعاث راث ظُىلت مالُت هبيرة جبدث   ش مً الذاخل وٍش ًٍهش مً الجذٌو ؤن الخىٍى

م ببذاعاتها، ؤما علىد الخعاون و اللجىء للملاوالث الباوىُت  عً ؤلاخخفاً باإلايزة الخىافعُت اإلامىىت عً وٍش

الخدىم فيها بيرة في الخيلفت في اإلاذة و ىعخماد لإلبذاع في اإلااظعت هٍشا لعذم الخإهذ البٌعخبران ؤـعب الىشق 

للماظعاث التي جملً و سغم ؤنها ألاكل خىىسة، باليعبت للىمى الخاسجي غالبا ما ٌعخمذ في خاالث بظخعجالُه، 

مىاسد مالُت هائلت و جخدمل بزلً ؤخىاس وجيلفت وال جخمىً مً الخدىم فيها مع الشغم مً ؤنها ألاظشع ؤما فُما 

فهي ألاهثر ؤهمُت ملاسهت بالىشق ألاخشي، فهي ؤكل جيلفت وؤكل خىىسة، وواخذة مً  ًخق اكخىاء الشخق

لُت ) جازش على اظخلاللُت اإلااظعت(.   ألاظشع، ومؽيلتها ؤنها جلُذ اإلااظعت باإلااظعت ألـا
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 املطلب الثالث: أهداف إلابداع الخكىىلىجي. 

  يهذف ؤلابذاع الخىىىلىجي بلى:

  ذا حعفش الخإزيراث اإلاادًت لجمُع ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت بما عً مىخجاث حذًذة )ألامش الزي ٌعني مٍض

هفاءاث ؤعلى في ؤلاهخاج ( ؤو عملُاث بهخاحُت حذًذة ) ألامش الزي ًادي بلى بسجفاع و مً ألاسباح، 

 ؤلاهخاحُت (.

 ج.ؤلاسجفاع في ؤلاهخاحُت ٌعني بهخفاك في جيلفت الىخذة مً الىاج 

  ؤلاهخفاك في جيلفت الىخذة مً الىاجج ٌعفش عً بسجفاع ألاسباح وهمى اإلااظعاث ألامش الزي ٌؽيل

ذ مً ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت.  الذوافع الشئِعُت مً ؤحل الجهىد ؤخشي إلهخاج اإلاٍض

 ادة الىاجج الىلي بىفغ اللذس مً اإلاىاسد ألامش الزي ٌعني الحفا ً على ؤلاسجفاع في ؤلاهخاحُت ٌعني ٍص

 اإلاىاسد في اإلاجخمع.   

  ع لها ٌعخبر ؤهذاف ذ مً ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت وؤلاهدؽاس العَش حخماعُت مشغىب فيها، و هزا باإلاٍض

 ٌعني ؤن هىان جىابم بين ؤهذاف اإلااظعت و ؤهذاف اإلاجخمع هيل. 

 اإلاشحىة  بما ؤن هخائج ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت جدللذ باليامل ًفبذ هىان جىابم بين ألاهذاف

 والىخائج العملُت.
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 :خالصت الفصل 

ٌعذ ؤلابذاع الخىىىلىجي خُاسا بظتراجُجُا ألاهثر لماها باليعبت للماظعاث الُىم إلاىاحهت مخخلف التهذًذاث 

اإلادخملت مً بِئتها، هما ٌعخبر ألاهثر فاعلُت في جدلُم ميزة جىافعُت إلاىاحهت اإلاىافعت الؽذًذة التي فشلها 

لخىىىلىجي هجذ ؤلابذاع الخىىىلىجي الجضئي و ؤلابذاع هفخاح ألاظىاق، ومً ؤهم ؤهىاع ؤلابذاع ابمىىم العىإلات و 

ش  الخىىىلىجي الىافز، هما حعخمذ اإلااظعاث على العذًذ مً الىشق إلعخماد ؤلابذاع الخىىىلىجي  ؤهمها الخىٍى

كخىاء الشخق، هما ؤن ؤلابذاع الخىىىلىجي مدذود الفعالُت والىفاءة برا لم ًخم خماًخه، و حعذ بمً الذاخل و 

 ؤلاختراع الىظُلت الهامت وألاظاظُت لحماًت ؤلابذاعاث الخىىىلىحُت.  بشاءاث
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 جمهيد

ئن البىىن الىاجخت والتي جمخلً أهبر كذسة جىافعُت هي البىىن التي جلذم خذماتها بىىنُت وأداء مطشفي      

وجخمثل بمهاساث ممحزة للخهامل مو الهمالء، هما مخمحز مهخمذة نلى كانذة مهلىماجُت وئؾاساث مإهلت مطشفُا 

ظخخذام الخىىىلىحُا البىىُت اإلاخؿىسة، وللذ جؿىس مفهىم الخذماث البىىُت بشيل ئأنها جخمحز باللذسة نلى 

ل نبر ألاأآلاوهت ألاخحرة ودخلذ الطحرفت ؤلاهبحر في  هترهذ والطشاف آلالي وبؿاكاث لىتروهُت وأهكمت الخمٍى

أئلىتروهُت.

أىدىاٌو في هزا الفطل:وظأ

: الخذماث البىىُت وجؿىسها أاإلابدث ألاٌو

ألىتروهُتبدث الثاو:: الخذماث البىىُت ؤلااإلا

ألىتروهُتاإلابدث الثالث: مخاؾش الطحرفت ؤلا
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أاإلابحث ألاوى: الخدماث البىنيت وجطىرها:

أضبدذ هىاة ليافت ألانماٌ  في العىىاث ألاخحرة جؿىسث الخذماث وآلُت نمل اإلاطاسف ناإلاُا بدُث      

أهدشاس الىاظو لشبياث الخاظب آلالي.ظدثماس بفػل ؤلاأوالخجاسة وضىادًم ؤلادخاٌ وؤلاأاإلاالُت 

 ماهيت الخدماث البىنيت وخصائصها اإلاطلب ألاوى: 

 أوال: حعزيف الخدمت البىنيت

مً الفىاةذ التي ًلذمها ؾشف ئلى ؾشف آخش، وهي أوشؿت في  مجمىنتشف الخذماث بأنها نباسة أوشؿت أوأحه   

نليها هلل ملىُت مً أي هىم، هما أن جلذًم الخذمت كذ ًيىن مشجبؿا أو غحر  ًترجبألاظاط غحر ملمىظت وال 

أ1مشجبـ بمىخج مادي ملمىط.

ىُت بأنها: مىخجاث غحر ملمىظت ًخم جبادلها مباششة مً اإلاىخج ئلى      م ألامٍش هما نشفتها حمهُت الدعٍى

با حغنى بعشنت، والخذماث ًطهب في الغالب جدذًذها أو مهشفتها  اإلاعخهمل وال ًخم هللها أوخضنها وهي جلٍش

فهي جخيىن مً نىاضش غحر ملمىظت  ظتهالهها فُه،ئألنها جكهش للىحىد في هفغ الىكذ الزي ًخم ششاؤها وأ

لت هامت خُث ال ًخم هلل ملىُتها ولِغ لها للب أو ضفت أ .مخالصمت وغالبا ما جخػمً مشاسهت الضبىن بؿٍش

هجاص أو مىفهت ًلذمها ؾشف ما لؿشف آخش وجيىن أظاظا غحر ئنلى أنها: أي وشاؽ أو  kotlerهما نشفها 

أجلذًمها كذ ًيىن مشجبـ بمىخج مادي ملمىط أو ال ًيىن. أو حهائهخاملمىظت وال ًيخج ننها أي ملىُت وئن 

الزي ًخطف مجمىنت مً الهملُاث راث اإلاػمىن اإلاىفعي "أما الخذمت البىىُت فخهشف نلى أنها أ

والتي جذسن مً كبل ألافشاد واإلاإظعاث مً خالٌ داللتها اإلالمىظت اإلالمىظت نلى الهىاضش بخغلب الهىاضش غحر 

ُت الخالُت واإلاعخلبلُت والتي حشيل في هخماةؤلاأاإلاىفهُت التي حشيل مطذس إلشبام خاحاتهم اإلاالُت ووكُمتها 

أ2الىكذ هفعه مطذس لشبدُت اإلاطشف ورلً مً خالٌ نالكت جبادلُت بحن الؿشفحن.

 زاهيا: خصائص الخدمت البىنيت:

ف: نليها دسحت مً الخطىضُت والخمحز مً ػجمىنت مً الخطاةظ اإلامحزة التي جمبجخطف الخذمت البىىُت 

أ.واإلاػمىنأخُث الشيل 

أًمىً جلخُظ أهم هزه الخطاةظ فُما ًلي:

مهنى رلً بأن الخذمت البىىُت لِغ لها ججعُذ مادي وبالخالي ال ًمىً ئدساهها  غير ملمىضت :ـ هي مىخجاث 1

نها أو حهبئتهابالخىاط، وبىا أو فدطها كبل الششاء فمً الىاخُت  ءا نلى رلً فاهه ال ًمىً هللها أو جخٍض

ظتهالن الخذمت جدذر في هفغ الىكذ لزلً ًطهب نلُىا مهاًىتها  فالخذمت البىىُت ئالهملُت ئن ئشبام وأ

زابخت فالخىم النهات: نلُه بؿبُهتها لِعذ شِئا مادًا ملمىظا ًمىً الخىم نلى مىاضفاجه بمهاًحر مؿللت  وأ

أ.مشجبـ

                                                           
  .48، ص 1999واليشش، الؿبهت ألاولى، نمان،  للؿبانت البُان، "حطىيق الخدماث اإلاصزفيت"نىع بذس الخذاد،   1
لُا، حامهت الشلف"حىدة الخدماث اإلاصزفيت"نبذ اللادس بَشش،   2 أ.  253، ص 3، الهذد ، مجلت شماٌ ئفٍش
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جخطف الخذمت البىىُت بخالصمُت  ئهخاحها وجىصَهها أي نذم ئمياهُت الخدمت وجىسيعها:  إهخاجـ جالسم عمليتي 2

أ.أو في اإلاطشف هفعه أو أخذ فشونهالخذمت وجىصَهها  ئهخاجالفطل بحن هاجحن الهملُخحن خُث ًخم 

في ُه جلذم ئل  ًلىم الهمُل باظتهالن الخذماث التي ـ الخدماث البىنيت جيخج وحطتهلو في هفظ الىقذ:3

أ1.هفغ لخكت ئهجاصها أو ئهخاحها وبالخالي فالهمُل ال ٌعخؿُو أن ًخذاٌو هزه الخذمت مو ؾشف زالث

أو السخب  ظترحاملإلأ) لإلظخذناء ئن الخذمت البىىُت غحر كابلت ـ الخدماث غير قابلت لالضخدعاء مزة أخزي:4

حعتهلً في الخى واللخكت ونادة ال الخذمت وجلذم للهمُل فانها ( مشة أخشي بهذ جلذًمها فبمجشد أن جطىو 

أًيىن هىان فشضت إلغافت أًت حهذًالث ئليها أو سخب أي أحضاء منها.

في رهً الهمالء واإلاعتهلىحن ئن ألافشاد الزًً ًلذمىن الخذمت هم أهفعهم  ـ غير قابلت للفصل عً مقدمها:5

، لهزا فاهه الخذمت البىىُت حهخمذ في ًطبذ ئدساهه للخذمت هفعهاالخذمت الخذمت، فادسان اإلاعتهلً إلالذم 

أجىصَهها نلى البُو الصخص ي.

ضهىبت جلذًم هفغ معخىي الخذمت في الهذًذ مً الخاالث وهى ما ٌهشف  :الخقديمفي طزيقت  خخالفؤلا ـ 6

أالخجاوغ في الىىنُت أو الذكت للخذمت التي جم جلذًمها.بهذم 

منها نلى خالف العلو اإلاادًت التي ًمىً  ظخفادةؤلاأفالخذمت البىىُت جخالش ى بمجشد  :ـ عدم قابليت للخخشي7ً

أظتهالهها نلى فتراث مخهذدة لزا فللت الؿلب نلى خذماث اإلاطاسف كذ ٌهشغها لخعاسة هبحرة.ئخضنها وأ

أاإلاطلب الثاوي: جطىيز الخدمت البىنيت

ت في قل أ ت وخٍُى ش الخذماث البىىُت هي نملُت غشوٍس جضاًذ اإلاىافعت التي جذفو اإلاطشف نملُت جؿٍى

ذ مً الضباةً الجذد والخفاف  ش خذماجه البىىُت لخطل ئلى ئشبام خاحاث الضباةً الجذًذة وحزب مٍض ئلى جؿٍى

أنلى الضباةً الخالُحن وغمان نذم جدىلهم ئلى مطاسف أخشي.

أز الخدمت البىنيت:أوال: مفهىم جطىي

م لذي اإلاطشف أ ش الخذماث البىىُت نملُت شاملت ومخياملت وجشجبـ بيشاؽ الدعٍى ئن نملُت جؿٍى

ش خذماجه لخطل ئلى ئشبام خاحاث الهمالء الجذًذة مما ًإدي ئلى  خُث أن اإلاىافعت جذفو البىً ئلى جؿٍى

ذ مً الهمالء ئلى رلً البىً واإلادافكت نلى الهمالء ا لخالُحن وغمان نذم جدىلهم ئلى مطاسف حزب اإلاٍض

ش الخذماث شجبـ بشيل مباشش نلى كذسجه نلى جؿٍى البىىُت بشيل  أخشي وبالخالي فان بلاء البىً ٌهخمذ ٍو

 حخمانُت اإلادُؿت.كخطادًت وؤلاأراث والكشوف ؤلانخباس حمُو اإلاخغحمعخمش أخز بهحن ؤلاأ

ش الخذماث البىىُت ًلطذ به "ئغافت مضاًا حذًذة لخلً الخذماث بدُث جإدي هزه  مً هزا وعخيخج أن جؿٍى

ادة الؿلب نلى هزه الخذماث أ2.اإلاضاًا ئلى ٍص

ادة سبدُخه نلى اإلاذي  ض وغو البىً الخىافس ي وبالخالي ٍص ش الخذماث البىىُت تهذف ئلى حهٍض أي أن نملُت جؿٍى

ل. أالؿٍى

                                                           
أ.53ظبم رهشه، صنىع بذًش الخذاد، مشحو   1
أ.272، ص 2001، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَو، الؿبهت ألاولى، نمان،"الدطىيق اإلاصزفي"ذي، ُسدًىت نثمان ًىظف، مدمىد حاظم الطم  2
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 زاهيا: مزاحل عمليت جطىيز الخدماث البىنيت:

ش  ش الخذماث جخم نملُت جؿٍى الخذماث البىىُت مً خالٌ مجمىنت مً الخؿىاث ًؿلم نليها خؿىاث جؿٍى

أ1:الجذًذة وهزه الخؿىاث هي

أ.مػامحن خذمُت نالُتـ مشخلت جىلُذ ألافياس: وحشمل البدث نً أفياس حذًذة راث 1

أوجخػمً نملُت فشص ألافياس وجخفُؼ نذدها ئلى أكل نذد ممىً.أ:ـ غشبلت ألافياس2

شأ3 ألغشع جىغُذ أهمُت الخذمت ومذلىلها للضبىن. :مفهىم الخذمت البىىُت ـ جؿٍى

أظخجاباث الهمالء اإلاشجلبحن وئحشاء الخهذًالث الالصمت للخذمت.ئخخباس مفهىم الضبىن: لخدذًذ سدود فهل وأئـ 4

ـ الخدلُل الخجاسي: ًىؿىي نلى مشاحهت الخلذًشاث الخاضت بذجم مبُهاث الخذمت والخيالُف الخاضت 5

م الخذمت، وألاسباح اإلاخىكهت منها للىكىف نلى مذي جلبُتها لألهذاف ألاظاظُت  اهخاجب للمطشف وحعٍى

أجامها مها.واوس

ش النهات: للخذمت: وهىا ًخم ئخشاج مفهىم الخذمت ئلى ضىسجه بىضفه مىخجا فهاال.6 أـ الخؿٍى

ل: للخذمت: يهذف ؤلاأـ 7 كذسة الخذمت نلى ئًجاد مىاؾئ كذم لها في العىق الخلُلت ئلى  خخباسأئخخباس الدعٍى

مهشفت مذي كبىلها مً كبل اإلاعخفُذًً ومً زم مهشفت سدود أفهاٌ الضباةً هدى الخذمت الجذًذة في العىق 

أوالتروٍج.هحر دعالالظُما فُما ًخهلم ب

ألى بذء دوسة خُاة الخذمت البىىُت.ـ ؾشح الخذمت البىىُت الجذًذة: في العىق نلى هؿاق واظو والتي وشحر ئ8

أاإلاطلب الثالث: عىامل جطىيز الخدمت البىنيت:

 2أوال: الاهخمام ببحىر الخطىيز وؤلابداع اإلاصزفي:

ش بهذًمثل ؤلاأ        مىً الخهبحر نً هزا ظتراججُا في جفىحر ؤلاداسة البىىُت ئ هخمام بالبدىر والخؿٍى الخذًثت ٍو

ش وؤلابذام وؤلاأ هخمام بدبني بشهامجؤلاأ بخياس ًيىن كادسا نلى ئهخاج خذماث مطشفُت راث وشاؽ وفهاٌ للخؿٍى

ش في اإلاطشف ال بذ مً أن ٌشهذ في جدلُم ألاهذاف الخالُت: أحىدة نالُت، ئن أي بشهامج للبدىر والخؿٍى

 أخذماث حذًذة كادسة نلى جلبُت الخاحاث والشغباث اإلاخجذدة للهمالء. ئهخاج

  أظخخذاماث حذًذة لخذماث مطشفُت خالُت.ئالىضٌى نلى

 .ش ؾشق وأظالُب أداء الخذمت بما ًإدي ئلى جخفُؼ جيلفت جلذمها أجدعحن وجؿٍى

  ادة حجم الخهامل وجدعحن لت جلىد نلى ٍص ش أظالُب البُو والتروٍج بؿٍش  يمشهض الخىافس جؿٍى

أ3للمطشف.

                                                           
أ.273سدًىت نثمان ًىظف، مدمىد حاظم الطمذي، مشحو ظبم رهشه، ص   1
أ.68، ص2006، داس اإلاىاهج لليشش والخىصَو، الؿبهت ألاولى، نمان، "إدارة البىىك"مدمذ الطحرفي،   2
3
ت والخؿبُم، داس واةل لليشش، نمان،    م اإلاطشفي بحن الىكٍش  .70، ص 2008ضباح مدمذ أبى جاًه، الدشٍى
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ش اإلا في مىاحهت اإلاىافعت هما أن الخطٌى  ظخمشاسأعخمش وجلذًم خذماث حذًذة ًػمً ؤلاأئن نملُت الخؿٍى

أنلى نمُل حذًذ مشجبـ بخذماث حذًذة أهثر جؿىسا وبالخالي ًجب الخأهذ مً: 

  شا حذًذا في الخذماث لخىاظب أالجذًذة. ألاظىاقجلذًم جؿٍى

 .أجلذًم خذماث حذًذة لألظىاق الخالُت

 ش الخذماث اللذًمت بغشع جدعحن حىدة ألاداء أو الخللُل في الخيل أفت.جؿٍى

 .أالبدث باظخمشاس لخدذًذ سغباث الهمالء والخغُحر الخذماث التي جذنم خاحاتهم

 1زاهيا: إدخاى الخنىىلىحيا في اإلاجاى اإلاصزفي

الخىىىلىحُا في سضُذ اإلاهشفت الزي ٌعمذ بادخاٌ آلُاث ومهذاث ونملُاث وخذماث مطشفُت  

هىغ مطؿلر الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ اإلاطشفي  مجالحن ألاٌو هى الخىىىلىحُا الثلُلت حذًذة ومدعىت َو

لطىانت اإلاطشفُت، مثل الخاظباث وآالث نذ اظم جىىىلىحُا ئوحشمل آلاالث واإلاهذاث أو ما ًؿلم نليها 

جطاٌ، واإلاجاٌ الثاو: هى الخىىىلىحُا الخفُفت وحشمل الهمالث ووظاةل الشبـ وؤلاالىلىد و شاشاث نشع 

م اإلاطشفي. ًتاسأالذ أوؤلاداسة واإلاهلىماث والدعٍى

مً الخلاةم الهلمُت ووغهها مىغو الخىفُز بدُث حعاهم  ظخفادةباإلأوتهخم الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ اإلاطشفي 

أفي: 

 .أجلذًم خذماث حذًذة مبخىشة

 .ش الخذماث البىىُت الخالُت أجؿٍى

أالخىىىلىحُا في الهمل اإلاطشفي وهي: ظخخذامئوهىان أسبهت نىاضش مدشابىت ومخياملت حشيل مكاهش 

 .خمثل في آلاالث واإلاهذاث اإلاعخخذمت أالجاهب اإلاادي: ٍو

 خمثل في ؾشق ال أظخخذام هزه اإلاهذاث.ئجاهب ؤلاظخخذام:: ٍو

 .خمثل في اإلاهشفت البىىُت اإلاؿلىبت أالجاهب الهلمي: ٍو

 :خمثل في  أالجاهب ؤلابخياسي  ماث البىىُت.هدعاب اإلاهاساث الالصمت لخلذًم الخذئٍو

 ـ خصائص الخنىىلىحيا البىنيت: 1

أمً خالٌ دساظت مفهىم الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ اإلاطشفي ًمىً جدذًذ أهم الخطاةظ:أ

 .أئن الخىىىلىحُا البىىُت هي مجمىنت مً اإلاهاسف واإلاهاساث والؿشق وألاظالُب البىىُت

 منها بالخؿبُم الهملي في اإلاجاٌ  ظخفادةهاساث والؿشق وألاظالُب كابلت لإلأن هزه اإلاهاسف واإلائ

أاإلاطشفي.

  ئن الخىىىلىحُا بمفاهُمها اإلاخخلفت لِعذ هذفا في خذ راتها بل وظُلت ٌعخخذمها البىً لخدلُم

أأهذافه.

                                                           
ىُل شهادة ، أؾشوخت ل"وسيادة القدرة الخىافطيت للبىىك الجشائزيتالخحزيز اإلاصزفي ومخطلباث جطىيز الخدماث اإلاصزفيت "بَشش نبذ اللادس،   1

أ.140-139 ص ،ص2005/2006كخطادًت، حامهت الجضاةش،الذهخىسة في الهلىم ؤلا
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 .أئن الخذمت البىىُت في اإلاجاٌ الشةِس ي لخؿبُم الخىىىلىحُا

 ـ آلازار ؤلايجابيت للخنىىلىحيا على الخدماث البىنيت:2

أي جدلُم الهذًذ مً اإلاضاًا أهمها:ظخخذام الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ اإلاطشفئًإدي 

  جدلُم محزة جىافعُت للبىً في العىق اإلاطشفي مً خالٌ جىفحر الخذماث اإلاشجبؿت بالخلىُاث الخذًثت

أمما ًجهل الخذماث أهثر حاربُت للهمالء.

  ت مما ًخفف ش الهمل اإلاطشفي مً الشوجحن وألانباء ؤلاداٍس الػغـ نلى مىقف: البىً جدٍش

عانذهم نلى الاهخمام بجىدة الخذمت.  َو

 .ًًإدي جؿبُم الخىىىلىحُا في الهملُاث البىىُت ئلى جللُل الخيالُف وصٍادة سبدُت البى 

  .م وجلذًم خذماث مطشفُت حذًذة ومخىىنت أحعانذ الخىىىلىحُا اإلاخلذمت البىً في حعٍى

 .أًإدي جؿبُم الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ اإلاطشفي ئلى جدذًث ونطشهت هكم ؤلاداسة

 .أًمىً البىً مً جىصَو خذماجه وجىظُو كؿاناث الضباةً التي جخهامل مهها

 وي: الخدماث البىنيت ؤلالنتروهيتاإلابحث الثا

مً البىىن الخللُذًت التي لها وحىد مادي  هخلاٌخابهت في الهمل اإلاطشفي ئر جم ؤلاأشهذث دٌو الهالم زىسة مخ

التي حهخمذ  فتراغُتؤلاأفي شيل فشوم وحهامالث جدبادٌ فيها اإلاعدىذاث والىلىد اإلاهذهُت والىسكُت ئلى اإلاطاسف 

الشواةض أو الىظاةـ ؤلالىتروهُت وقهشث أًػا أهىام حذًذة مً الىلىد ؤلالىتروهُت وهزلً البىىن نلى 

أالبىىُت ؤلالىتروهُت ومً هزا اإلابدث ظيخهشع ئلى: ؤلالىتروهُت والخذماث

 اإلاطلب ألاوى: البىىك الالنتروهيت: 

الخللُذًت جخجاوص  خخُاج هبحر لىىنُت حذًذة مً البىىن غحرألىتروهُت أضبذ ؤلاأمو جضاًذ نملُاث الخجاسة ؤلا

سم لخىىىلىحُا ؤلانالم اإلادعانخُادي وال جخلُذ بميان مهحن أو وكذ مدذد وهىدُجت للىمى همـ ألاداء ؤلاأ

أجطاٌ حاءث البىىن ؤلالىتروهُت في جلذًم خذماث مخىىنت. وؤلا

أؤلالنتروهيت:أوال: حعزيف البىىك 

اث الشواةض ؤلالىتروهُت وجىقُف وافت الخؿىسأحهشف بأنها " جلً البىىن أو اإلاإظعاث اإلاالُت التي جلىم نلى 

أ1.واإلاهلىماث لخلذًم وافت الخذماث البىىُت بأمان مؿلم جطاٌالخذًثت في مجاٌ جىىىلىحُا ؤلا

هما حهشف بأنها "جلً البىىن أو اإلاإظعاث اإلاالُت اإلاعدىذة نلى الشواةض ؤلالىتروهُت مً خالٌ جىقُف 

وبأكل  ،جطاالث لخلذًم وافت الخذماث البىىُت بأمانىحُا اإلاهلىماث وؤلاالخؿىساث الخذًثت في مجاٌ الخىىىل

أولفت وأظشم وكذ وأكل حهذ للهمالء.

                                                           
أ.28، ص 2008، داس واةل لليشش والخىصَو ، نمان،"ت ؤلالنتروهيترفيصال"هاقم مدمذ هىسي ألشمشي، نبذ الفخاح صهحر الهبذ الالث،   1



 خدمات البنكية وأهم المخاطر التي تىاجههاالثاني                                 تطىير الالفصل 

27 
 

خذًثت مباششة البىىن ؤلالىتروهُت ماهُت ئال وظُلت ئلىتروهُت لىلل اإلاىخجاث والخذماث البىىُت الخللُذًت وال

هترهذ وهي بزلً جمىنهم مً الىضىٌ لخعاباتهم وئحشاء الهملُاث والخطٌى نلى اإلاهلىماث ئلى الهمالء نبر ألاأ

أ.الخىلل بحن فشوم البىًلخاحت ئلى دون ا

جطاٌ ؤلالىتروهُت ة أو سبما ٌهشف مً خالٌ شبياث ؤلاطشفُت أو اإلابخىشأاإلاهى كُام البىىن بخلذًم خذماث 

ت التي جدذدها البىىن ورلً مً  وجلخطش ضالخُت الذخٌى ئليها نلى اإلاشاسهحن فيها وفلا لششوؽ الهػٍى

أالهمالء. جطاٌئخالٌ أخذ اإلاىافز نلى الشبىت وىظُلت 

أزاهيا: خصائص البىىك ؤلالنتروهيت

أجمخاص البىىن ؤلالىتروهُت بمحزاث نً البىىن الىلذًت مً هزه اإلاحزاث ما ًلي:

لىتروهُا ئالبىىُت خُث أن وافت ؤلاحشاءاث واإلاشاظالث بحن ؾشفي الخذمت  ،خخفاء الىزاةم الشكمُت للهمالثئـ 1

أظخخذام أي أوساق.ئدون 

احت ئلى ظخخذام شبىت ؤلاهترهذ دون الخارة الدجم لخىظُو وشاؾها ناإلاُا بأمام البىىن ضغحـ فخذ اإلاجاٌ 2

ت وغحرها ظدثماسالخفشم خاسحُا وصٍادة ؤلاأ أ1.واإلاىاسد البشٍش

بالخالي ٌعخؿُو ي،رهذ بىفاءة مً أي مىكو حغشافهتلُاث البىىُت للبىىن نبر شبىت ألاأـ اللذسة نلى ئداسة الهم3

كخطادًت اإلاصجهت أو ألاوغام لى معخىي الهالم مً خُث الىكم ؤلاأفػل ألاماهً ن البىً أن ًخخاسأ

يششها في حمُو أهداء  بُت ألافػل لُماسط أنماله في بِئت مىاظبت ٍو العُاظُت اإلاعخلشة أو اإلاهاملت الػٍش

أالهالم.

ت خُث ال ًشي ؾشف اإلاهامالث ؤلالىتروهُت ول منهما آلاأ. 4 خش وهى ما حهالجه نذم ئمياهُت جدذًذ الهٍى

ت ئلىتروهُا.  أالخىىىلىحُا بالهذًذ مً وظاةل الخأمحن للخهشف نلى الهٍى

أ.24/24ـ العشنت في ألاداء اإلاطشفي ؤلالىتروو: نلى مذاس 5

أكخطادي في الخألُف.دالٌ البهذ اإلاياو: ئغافت ئلى ؤلاغمئـ 6

و لهدشاس الىاظو خذة اإلاىافعت بحن البىىن والؤلاأ ـ7 أ.لمهلىماث اإلاخخلفتخىفحر العَش

أ2.ـ ئمياهُت الىضٌى ئلى كانذة أوظو مً الهمالء8

و في مجاٌ اإلاهامالث ؤلالىتروهُت مما ًدخاج ئلى 9 ـ ظشنت حغُحر اللىانذ الخاهمت ورلً إلاىاهبت الخؿىس العَش

هاث الالصمت إلاىاهبت هزا الخؿىس. أظشنت في ضُاغت الدشَش

أ

                                                           
ت، "البىىك ؤلالنتروهيت"مىحر الجىبُهي، ممذوح الجىبُهي،   1 أ.16، ص 2006، داس الفىش الجامعي، الؿبهت الثاهُت، ؤلاظىىذٍس
، مذاخلت ملذمت غمً اإلالخلى الذولي خٌى "مخطلباث الصيرفت الالنتروهيت في ظل الزهاهاث اإلاطخقبليت"الؿُب ًاظحن، مؿاي نبذ اللادس،  2

أ.20ص ،2007حامهت شلف، الجضاةش، دٌعمبراإلاهشفت في قل الاكخطاد الشكمي، 

أ
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 اإلاصزفيت:: خدماث الخنىىلىحيا وياإلاطلب الثا

لشن اإلااض ي قهىس خذماث حذًذة الغاًت منها هلل لظخخذام الىمبُىجش والخؿىس الزي جمحز به ائهدشاس ئأدي 

اإلاهلىماث بفهالُت هبحرة وبأظشم وكذ ممىً وبأكل جيلفت: هجم نً هزا الخؿىس قهىس الهذًذ مً الخذماث 

أالبىىُت ؤلالىتروهُت هزهش منها:

 1أوال: أحهشة الصزاف آلالي

أحعزيف الصزاف آلالي:

لت آلُت وبىمُت مدذدة  ،نماٌ ؤلالىتروهُتص ئلىتروو: مهمخه اللُام ببهؼ ألاأهى حها جدفل فُه الىلىد بؿٍش

مً الهمالث لدعهُل نملُاث ئحشاء السخب الىلذي، ًدمل الجهاص سكم ظشي ًمىً الهمُل مً الخطٌى نلى 

ً بهذف جللُل الجهذ والخطٌى نلى هزه لورإلاطشفُت مثل ؾلب دفتر الشُياث بهؼ هزه الخذماث ا

الخذماث ختى في غحر أوكاث الهمل الشظمُت أو هى جلً آلاالث التي ًمىً وششها باألماهً اإلاخخلفت ظىاء 

لىم الهمُل ب ،بالجذاس أو بشيل معخلل وجيىن مخطلت بشبىت خاظب اإلاطشف ظخخذام بؿاكت بالظدُىُت اٍو

أاإلاخخلفت. بؿاكت رهُت للخطٌى نلى الخذماثو أ

أومً أهم الخذماث التي ًلذمها الطشاف آلالي:

 أ.السخب الىلذي

 أ.الىلذ ئًذام

 أ.ئًذام الشُياث

 أ.دفو الفىاجحر

  أهترهذ.ئلى ألاأالخطٌى نلى البؿاكاث اإلاذفىنت معبلا مثل البؿاكت التي حعمذ بالذخٌى

 ل مً الخعاباث.ؤلاأ أظخفعاس نً ألاسضذة الخدٍى

 أ.ف الخعابشؾلب ه

 أالشكم العشي. حغُحرأ

 أظخفعاس نً أظهاس الهمالث.ؤلاأ

: اإلاقاصت ؤلالنتروهيت
ً
  زاهيا

ل الىلىد مً خعاب الهمالء ئلى خعاباث أفشاد  حنآحعمذ خذماث اإلالاضت ؤلالىتروهُت بخدٍى أو مىكماث  خٍش

ت مً خعاب ضاخب الهمل ئلى خعاباث  أخشي في أي فشم ألي بىً في الذولت مثل دفو اإلاشجباث الشهٍش

 اإلاىقفحن.

                                                           
 ، الذاس الجامهُت،"الىقىد البالضدينيت وأزز اإلاعامالث ؤلالنتروهيت على اإلازاحعت الداخليت في البىىك الخجاريت"ئبشاهُم العىاح، هادس شهبان،  1

ت أ.96، ص 2006 ، ؤلاظىىذٍس

أ



 خدمات البنكية وأهم المخاطر التي تىاجههاالثاني                                 تطىير الالفصل 

29 
 

 لُل:خالؤلاحمالُت بالىكذ  تهُت بدُث أضبدذ حشمل هكام الدعٍىهما جؿىسث خذماث اإلالاضت ؤلالىترو

بحن اإلاطاسف اإلاخخلفت جخم غمً هكام لىتروهُت للمذفىناث اث ؤلاوبىاء نلى رلً فلذ أضبدذ الدعٍى

أاإلاذفىناث ؤلالىتروهُت للملاضت.

ت بحن البىىن ومنها نلى ظبُل اإلاثاٌ في  وللذ ؾىس الهذًذ مً الذٌو هكاما للملاضت ؤلالىتروهُت والدعٍى

ش هزا الىكام ول مً  ،1960اإلالاضت ؤلالىتروهُت مىز  الىالًاث اإلاخدذة جؿىس هكام وكذ شاسن في جؿٍى

ولها ؾاكت حعخىنب  ACHظخخذمذ فُه جلىُاث مخؿىسة فهىان غشفت اإلالاضتئاللؿانحن الهام والخاص وأ

نذدا مً الشُياث وأوامش الذفو اإلالذمت مً البىىن اإلاخخلفت ظىاء واهذ ملذمت في ضىس ششاةـ همبُىجش 

أاإلالاضت فُما بُنهما بخيلفت مىخفػت. ممغىؿت أو في ضىسة بؿاكت مثلىبت زم ئحشاء

 ـ حعزيف اإلاقاصت ؤلالنتروهيت:1

مً مشهض اإلالاضت هي نملُت جبادٌ اإلاهلىماث ) والتي حشمل بُاهاث وضىس وسمىص الشُياث( بىظاةل ئلىتروهُت 

أؤلالىتروهُت في البىً اإلاشهضي وجدذًذا في ألاسضذة الىاججت نً هزه الهملُت في وكذ مدذد.

أاإلاقاصت ؤلالنتروهيت: ـ أهداف2

أ .هخلاٌ مً هكام اإلالاضت الخللُذًت ئلى هكام اإلالاضت ؤلالىتروهُت للشُياثـ ؤلاأ1

أـ الخىكف نً جذاٌو الشُياث الىسكُت لغاًت مشخلت ئًذانها في البىىن.2

أـ جدطُل الشُياث في هفغ الُىم.3

ادة الثلت بالشُياث هأداة وفاء.4 أـ ٍص

ادة5 أحجم الشُياث اإلاهادة. ـ الخذ ما أمىً مً ٍص

أزالثا: شبنت ضىيفذ للخحىيل آلالي للمدفىعاث الدوليت

 1ـ حعزيفها:1

أي اإلاإظعت الذولُت للمبادالث  Society for Word Wide Inter Bank Financialخخطاس ٌ:ئهي  SWIFTولمت 

وملشها  ،ًاث اإلاخدذة وهىذابىيا مً أوسوبا والىالأ 239بمبادسة  1973اإلاالُت بحن البىىن وجم ئوشاؤها في ماًى 

صدهاس ئال في ولىً لم حهشف ؤلاأ 1977لي في ماًى بشوهعل خاغهت لللاهىن البلجُي:، وكذ باششث وشاؾها الفه

أبذاًت الثماهِىاث.

فذ ت بحن الخعاباث وئهما  وشبىت ظٍى لِعذ هكاما للمذفىناث في خذ راتها أي أنها جلىم بهملُت حعٍى

 ًلخطش دوسها نلى مجشد هلل الخهلُماث وألاوامش والشظاةل بحن البىىن بعشنت فاةلت.

ش شبىت حذًذة  وهي شبىت خاضت بالبىىن فلـ وال ًدم لألفشاد الهادًحن الذخٌى ئليها ئال أهه جم جؿٍى

Switnet حهخمذ جلىُتIP (Internet Protocol)  بذال مً الخلىُتx25 ف أ.اإلاعخخذمت في هكام ظٍى

                                                           
1   ،ً أ.35، ص 2006-2005حامهت الجضاةش،  ،، سظالت ماحعخحر هلىد مالُت، كعم نلىم الدعُحر"بطاقت الائخمان في الجشائز"مدمذ شىٍش
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أمشايا اضخخدام هظام ضىيفذ:

 مً مميزاث هظام ضىيفذ:

أانت.الع 24 خُث ٌهمل هزا الىكام نلى مذاس جطاالثؤلاـ العهىلت في 1

أظخخذام الىكام لهملُاث اإلاشظلت.ئـ اإلاشوهت في 2

أفي اإلاهلىماث اإلاشظلت.ـ الذكت اإلاخىاهُت 3

ت اإلاؿللت للبُاهاث والهملُاث اإلاطشوفت.4 أـ العٍش

أالشظاةل اإلاخبادلت. ئًطاٌـ العشنت الفاةلت في 5

سخب هشىفاث  ئمياهُتـ ًمىً خفل البُاهاث في راهشة الجهاص مما ٌعهل نملُاث الخذكُم ئغافت ئلى 6

أًىمُت بالهملُاث اإلاىجضة.

أـ ٌعخخذم الىكام لغت نملُت مىخذة ومفهىمت لجمُو ألاؾشاف التي حعخخذمه.7

 رابعا: هظام الخحىيالث اإلااليت ؤلالنتروهيت:

 ـ حعزيفها:1 

الث اإلاالُت الذاةىت  الث اإلاالُت ؤلالىتروهُت هى نملُت مىذ الطالخُت لبىً ما لللُام بدشهت الخدٍى هكام الخدٍى

ل جخم ئلىتروهُا نبرأواإلاذهُت ئلىتروهُا مً خعاب  الهىاجف وأحهضة  بىي: ألي خعاب آخش أي أن نملُت الخدٍى

م ئاإلاىدم نىغا نً  ل اإلاالي نً ؾٍش داس اإلالاضت آلالُت وهي شبىت ظخخذام ألاوساق وجىفُز الهملُاث الخدٍى

الث اإلاالُت ؤلالىتروهُت ومى  1978ز نام حهىد ملىُتها وأخلُت حشغُلها ئلى البىىن اإلاشترهت بىكام الخدٍى

التها اإلاالُت ئلىتروهُا نبر داس اإلالاضت آلالُت. EFTأضبدذ مإظعت  أ جدُذ للششواث واإلاإظعاث جدطُل جدٍى

 فىائد هظام الخحىيالث اإلااليت ؤلالنتروهيت: -2

ل اإلاالي ؤلالىتروو: ًمىً هىان فىاةذ أ أ:(1)ُما ًلي هيئًجاص بهػها فنذًذة لىكام الخدٍى

  :بت في أماهً العذاد في الىكذ اإلادذد.جىكُم الذفهاث أالذفو دون أي ٍس

 .أجِعحر الهمل: مما ٌهني جِعحر ألامش وسفو فهالُت هكام الهمل

 .ًأالعالمت وألام

 أالىلذ. جىاكل جدعحن الخذفم الىلذي وظشنت

 .أجللُل ألانماٌ الىسكُت الخللُذًت وغحرها مً اإلاهامالث الىسكُت

  ف: كللذ شبىت هكام جىفحر أاإلالاضت آلالُت مً جيالُف ئداسة نملُاث اإلالاضت.اإلاطاٍس

أ

 

                                                           
ب واليشش، اللاهشة، ص  اإلاجمىنتظشاج مدمذ الذًً، الخجاسة ؤلالىتروهُت دساظت جىىىلىحُت وجؿبُلُت   (1) أ 96-95الهشبُت للخذٍس
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 اإلاطلب الثالث: وضائل الدفع ؤلالنتروهيت: 

 أوال: الىقىد ؤلالنتروهيت:

وجؿىس الطىانت اإلاطشفُت وقهىس الخجاسة  اإلاهلىماث جطاالث وجىىىلىحُاكذ ظاهم الخلذم في مجاٌ ؤلا

أظم الىلىد ؤلالىتروهُت.ئنلى قهىس شيل حذًذ مً الىلىد أؾلم نلُه  ،ؤلالىتروهُت

أ ـ حعزيفها:1

الىلىد ؤلالىتروهُت أو الىلىد الشكمُت هي نباسة نً بؿاكاث ئلىتروهُت جدخىي نلى مخضون هلذي جطلر 

أ1وىظُلت للذفو  و أداة لإلبشاء وظُؿا للخبادٌ

ئلىتروو: للُمت هلذًت نلى وظُلت جلىُت ٌعخخذم بطىسة  وكذ نشفها البىً اإلاشهضي ألاوسوب: بأنها مخضون

شاتهت لللُام بمذفىناث إلاخههذًً غحر مً أضذسها دون الخاحت ئلى خعاب بىي: نىذ ئحشاء الطفلت 

أوحعخخذم هأداة مدمىلت مذفىنت ملذما. 

ذم الذفهاث ؤلالىتروهُت و ئلىتروهُت جيافئ الىلىد الىسكُت واإلاهذهُت وجأًػا نلى أنها:" هي هلىد سكمُت أوحهشف 

م بؿاكاث الذفو وبالزاث اإلابالغ الطغحرة. أالتي ال ًخم نً ؾٍش

هشف البهؼ الىلىد بأنها:  لىتروهُت مذفىنت ملذما. وغحر مشجبؿت بدعاب ئكُمت هلذًت مخضهت نلى وظُلت "َو

أخخلفت.بىي: وجدكى بلبٌى واظو مً غحر مً كام باضذاسها وحعخهمل هأداة للذفو لخدلُم أغشاع م

 ـ جقطيماث الىقىد ؤلالنتروهيت:2

أ2:للىلىد ؤلالىتروهُت أو الشكمُت نذة جلعُماث هزهش منها

 / حطب مخابعتها والزقابت عليها:1

جمحز هزا الىىم مً الىلىد ئمياهُت الخهشف نلى الصخظ الزي كام بسخب  أ( الىقىد ؤلالنتروهيت اإلاحددة:

مخدان في نملُت مخابهت السخب وخشهت السخب مً خالٌ شأنها في رلً شأن بؿاكت ؤلاأالىلىد مً البىً 

أمً البذاًت ختى النهاًت. الىكام ؤلالىتروو:

ت اإلاخهامل فهي واألوساق  ضميت:ب( الىقىد ؤلالنتروهيت غير ؤلا  وهزا الىىم ًخم الخهامل به دون مهشفت هٍى

ت معخخذمها ظىاء الىلذًت في الخهامل ولِغ لها نالكت بمً ًخها هخللذ ئمل بها وال ًمىً الخهشف نلت هٍى

أمنهم أو ئليهم. 

 

 

                                                           
أ.50هاقم مدمذ هىسي الشىسي، نبذ الفخاح صهحر الهبذ الالث، مشحو ظبم رهشه، ص   1
، داسظت خالت الجضاةش، مزهشة ملذمت غمً مخؿلباث هُل شهادة "إحالى وضائل الدفع اإلاصزفيت الخقليديت ؤلالنتروهيت" نبذ الشخُم وهُبت، 2

أ.50ص، 2006-2005حامهت الجضاةش، ،في الهلىم الدعُحر ،اإلااحعتر

أ
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 / حطب أضلىب الخعامل بها:2

ًخم سخب هزا الىىم مً الىلىد الشكمُت مً البىً أو اإلاإظعت  أ( هقىد ؤلالنتروهيت عً طزيق الشبنت:

هترهذ لِغ صخص ي، وفي خاٌ هزه الىلىد نبر ألاأاإلاالُت وجىغو نلى أداة مهذهُت داخلُت في حهاص الخاظب ال

ئال نلى اإلاعخخذم ئال الػغـ نلى الفأسة لهزا الجهاص ئلى الصخظ اإلاعخفُذ مً هزه الىلىد، وجخم هزه 

ت.  لت حذا هبحرا مً ألامان والعٍش أ  الهملُت في قل ئحشاءاث جػمً للمخهاملحن بهزه الؿٍش

به دون أن ًؿلب مً اإلاخهاملحن هزا الىىم مً الىلىد ًخم الخهامل  ب( الىقىد ؤلالنتروهيت خارج الشبنت:

كُمت اإلاطذس مباششة فهي نباسة نً بؿاكت جدخىي نلى اللُمت اإلاختزهت بذاخلها وجخطم ول جطاٌ مو ؤلا

ظخخذام هزا الىىم مً البؿاكاث ًىلذ كذسا هبحرا ئهتهاء مً نملُت السخب الىلذي وأجخشج مً خىصتها بهذ ؤلاأ

أهما كذ جيخج نىذها مخاؾش الطشف اإلاضدوج. شاول اإلاهللت باألمانمً اإلا

  هاث ؤلالنتروهيت:يزاهيا: الش

ئلىتروهُت مىزلت ومإمىت ًشظلها مطذس الشًُ نلى معخلم  سظالتًمىً حهٍشف الشًُ ؤلالىتروو: بأهه 

ل كُمت الشًُ اإلاالُت  (خامله) الشًُ لذمه البىً الزي ٌهمل نبر الاهترهذ لُلىم البىً أوال بخدٍى لُهخمذه ٍو

ئلى خعاب خامل الشًُ وبهذ رلً ًلىم بالغاء الشًُ وئنادجه ئلىتروهُا ئلى معخلم الشًُ )خامله( لُيىن 

أ1.دلُال نلى أهه كذ جم ضشف الشًُ فهال

 مميزاث الشيو ؤلالنترووي:

هه ال ٌشترؽ جىافش ول مً الؿشفحن نلى خعاباث بىفغ البىً الزي ًلىم بهملُت أزه الخلىُت مً ممحزاث ه

اإلالاضت ألن قهىس هكام اإلالاضت آلالُت أنؿى ئمياهُت ئحشاء اإلالاضت بحن البىىن بهُذا نً ؤلاحشاءاث 

ت. أ2الُذٍو

أأظشم وأسخظ وأهثر أماها مً الشًُ الخجاسي. -

ت ششاء العلو والخذماث.الزًً ٌعخؿُو الهمالء  - ألذيهم خعاباث ججاٍس

ادة هفاءة ئهجاص نملُاث الخعاباث  - أوالىداتو للخجاس واإلاإظعاث اإلاالُت.ٍص

و نملُت الذفو واإلاداظبت التي ًلىم بها الضبىن. - أحعَش

ادة العشنت وجللُل ولف اإلاىاد الىسكُت والؿبانت. - ت مً خالٌ ٍص أخفؼ جيالُف اإلاطشوفاث ؤلاداٍس

أضوٍذ الضبىن بمهلىماث وجفطُالث أهثر مً هشف الخعاب.ج -

 

 

 
                                                           

أ.50، ص 2009، داس اليشش والخىصَو، نمان، "الخدماث البىنيت الالنتروهيت عبر الاهترهذ"مدمذ مدمىد أبى فشوة،   1
أ.80نبذ الشخُم وهُبت، مشحو ظبم رهشه، ص  2
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 :ا: البطاقاث الذليتلثزا

ً ألامىاٌ مً خالٌ البرمجت  وهزه  ألامىُتالبؿاكت الزهُت نباسة نً بؿاكت جدىي مهالج دكُم ٌعمذ بخخٍض

ؼ أو جأهُذ ضالخُت البؿاكت مً أحل  البؿاكت حعخؿُو الخهامل مو بلُت أحهضة الىمبُىجش وال جخؿلب جفٍى

أهلل مً اإلاشتري ئلى الباتو.

 ISOالبؿاكت الزهُت نباسة نً بؿاكت بالظدُىُت راث مىاضفاث وملاًِغ مهُىت مدذدة مً كبل مىكمت 

ً بهؼ ًلي بدُث آ" حهمل هشبه خاظب CHPوجدخىي جلً البؿاكت نلى سكاكت ئلىتروهُت "  مىً جخٍض

أالبُاهاث نليها واظترحانها.

عخخذم في غعُل ألامىاٌ نلى حبخياساث وؤلابذاناث الخذًثت في كؿام الذفو بالبؿاكاث، حهخبر مً أهم ؤلاأ

جطاٌ مو خاظىب ب ومضود بمهالج وال حهخمذ نلى ؤلاهؿاق واظو، ئر بؿاكاث جدخىي نلى سكاةم خاظىأ

اإلاطشف أو الجهت اإلاطذسة، جلذم هزه البؿاكت الهذًذ مً الخذماث منها بهؼ البُاهاث الصخطُت الخاضت 

خ الؿبي للصخظ ومهلىماث نً خعاباجه الصخطُت اإلاطشفُت وأ ظخخذام البؿاكت الزهُت ئبداملها مثل الخاٍس

نليها ولفت البُاهاث  ىً للهمُل شخنها بمبلغ مهحن مً الىلىد مً خعاباجه وجخضنأفي أحهضة الطشاف آلالي ًم

ً ، والتي ًمىً مهشفت الصخظ مً خطاةطه البُىلىحُت هشيل اإلاذخل البُىلىجي جدعم بلذستها نلى جخٍض

أالبطماث، بشبىُت الهحن بطمت الطىث وحهخبر البؿاكت البىىُت الزهُت بذًال لهذة وزاةم في آن واخذ.

أ  البطاقاث البىنيت:رابعا: 

هشف أًػا باظم الىلىد  احهذ البؿاكاث البىىُت مكهشأ خذًث مً مكاهش جؿىس شيل وهىنُت الىلىد، َو

أالبالظدُىُت وهي نباسة نً بؿاكاث بالظدُىُت ومغىاؾِعُت الياسث الصخص ي أو الفحزا أو اإلااظترواسد.

م آالث الطشاف آلالي هما جمىىه أًػا مً مىً هزه البؿاكاث خاملها مً الخطٌى نلى الىلىد نجوأ ً ؾٍش

ذه مً خذماث ورلً دون أن ًي ىن لذًه مبالغ هبحرة مً ألامىاٌ ششاء مهكم اخخُاحاجه أو أداء ملابل ما ًٍش

أأو الخلف وجىحذ أهىام سةِعُت مً البؿاكاث البىىُت وهي: كذ جخهشع للعشكت أو الػُام 

أالبىي:، بؿاكاث الذفو.ةخماهُت، بؿاكاث الطشف بؿاكاث ؤلاأ

   :crédit cardeئخماهيت البطاقاث ؤلا  -1

حر مً أنماٌ ومهامالث ماصالذ الىثهدشاسا في الهالم، خُث ئةخماهُت مً أهثر أهىام البؿاكاث هخبر البؿاكاث ؤلاأح

لىتروهُت جخم مً خاللها وجطذس البىىن هزه البؿاكاث، هما جلىم حهاث أخشي غحر مطشفُت ؤلاداسة ؤلا

واإلااظتر واسد باإلغافت ئلى البؿاكاث مخهذدة  بؿاكاث الفحزاالبؿاكاث باضذاسها أًػا، ومً أمثلت هزه 

يان أهعبرط، وبؿاكاث  أ.diners clubألاغشاع غحر البىىُت مثل بؿاكاث أمٍش

يان أهعبرط  وجطذس اإلاطاسف هزه البؿاكاث في خذود مبالغ مهُىت ومً أمثلتها بؿاكت الفحزا واإلااظترواسد وأمٍش

أوهي جدمل ضىسة الهمُل مىها للتزوٍش والعشكت.
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 بطاقاث الصزف البىهي: -2

ًجب نلى الهمُل أن ًلىم بالعذاد اليامل أًػا ببؿاكاث الطشف الشهشي هكشا ألهه حهشف هزه البؿاكاث  

ةخمان التي جمىدها هزه البؿاكت ال جخجاوص الشهش جمش فُه السخب، بمهنى أن فترة ؤلاأخالٌ هفغ الشهش الزي 

 الىاخذ.

 :dibit cardeبطاقاث الدفع  -3

ت ًمىً حهخمذ هزه البؿاكاث أظاط نلى وحىد أسضذة فهلُت للهمُل لذي ال   بىً في شيل خعاباث حاٍس

نخماد نليها إلالابلت مسخىباجه اإلاخىكهت، وجدلم هزه البؿاكاث لخاملها الىكذ والجهذ، هما حهخبر أًػا ؤلاأ

ادة ئًشاداث البىً.  مطذسا لٍض

أوجطذس هزه البؿاكاث مً ؾشف مىكماث ناإلاُت ومإظعاث مطشفُت هبحرة منها:

لم ئلُه البىىن مً مخخلف دٌو الهانلى شيل هاد جىكم  1966اسد ظىت جأظعذ مىكمت الفحزا وأـ فيزا مارد: 

أو شُياث ظُاخُت، وهزا بهذ جىخُذ حهىد نذة بىىن مطذسة للبؿاكت ةخمان التي جشغب في ئضذاس بؿاكاث ؤلاأ

يا الزي وان ًطذس بؿاكت  ، ملشها لىط أهجلغ 1958مىز ظىت bank amirican نلى سأظها بىً أوف أمٍش

يا الجىىبُت، أظُا الباظُفًُ، بالىالًاث  يا الشمالُت، أمٍش اإلاخدذة، ووشاؾها مىصم نلى خمغ مىاؾم: أمٍش

أ1.أوسوبا والششق ألاوظـ وأظترالُا

يا  1967جأظعذ نام  اإلااضترمارد: -ب زم جدىلذ  Association Inter Bankنىذما أظغ ظبهت بىىن أمٍش

، وكذ اهػمذ ئليها مإظعت 1979: نام  Master Cardوأخحرا أضبدذ  Master Charge، ئلى 1969نام 

ؿاهُت التي جأظعذ نام  ىسن بالىالًاث اإلاخدذة ووشاؾها: الىالًاث اإلاخدذة 1972أهعغ واسد البًر ، ملشها هٍُى

لُا. يا الجىىبُت، أظُا، وأوسوبا، الششق ألاوظـ وئفٍش ىُت، أمٍش أألامٍش

وهى مإظعت مالُت هبحرة جضاٌو ألاوشؿت   American expressوهي مملىهت لبىً أمزيهان ألطبرص: -ج

البىىُت، ئغافت ئلى ئششافها نلى ئضذاس البؿاكاث وهىان أهىام مً البؿاكاث جمىذ جشاخُظ إلضذاسها ئلى 

أبىىن أخشي وأهىام جدخفل بدم ئضذاسها لىفعها.

  .ثالث: مخاطز الصيرفت الالنتروهيتاإلابحث ال

لىتروهُت مخاؾش جدذًاث نذًذة وفي هزا اإلابدث ظيخؿشق ألهم هزه اإلاخاؾش ؤلا جىاحه الخذماث البىىُت

أوظبل مىاحهتها.

 اإلاطلب ألاوى: مخاطز الصيرفت الالنتروهيت:

لىتروهُت لها مخاؾش مخخلفت ًمىً جطيُفها ا نذًذة ئال أن هزه الخهامالث ؤلالىتروهُت مضاًمو أن للبىىن ؤلا

 هما ًلي:

يشأ هزا الىىم مً اإلاخاؾش هدُجت ما ًلي:أوال: مخاطز الدشغيل:  أٍو

                                                           
ً، مشحو ظبم رهشه، ص   1 أ.66مدمذ شىٍش
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ختراق غحر اإلاعمىح به الذخٌى ئلى الىكم ًخمثل هزا الخؿش في ئمياهُت ؤلاأ عدم الخأمين الهافي للىظم: -1

اللها أو ظشكت أسكام البؿاكاث ظخغئخعاباث البىً بهذف الخهشف نلى اإلاهلىماث الخاضت بالضباةً وأ

أظىاء جم رلً مً خاسج البىً أو الهاملحن به. ةخماهُتؤلاأ

ًيشأ هزا الخؿش هدُجت ئخفاق الىكم أو  جصميم الىظم أو الخىفيذ أو أعماى الصياهت:عدم مالئمت  -2

إلاىاحهت مخؿلباث اإلاعخخذمحن ونذم العشنت في حل هزه اإلاشاول اإلاخهللت بالىكم نذم هفاءتها 

لىانذ البُاهاث مً خعاباث الضباةً الزًً ًخىكهىن مىه وضُاهتها ونذم جىفش هكم الخماًت الفهالت ل

ذون مً خذماث مطشفُت.  العشنت الفاةلت في جلذًم ما ًٍش

ًيشأ هزا الىىم مً اإلاخاؾش هدُجت نذم ئخاؾت الهمالء  ضخخدام مً قبل العمالء:إضاءة ؤلا  -3

ً أو  باحشاءاث الخأمحن الىكاةُت أو بعماخهم لهىاضش ئحشامُت بالذخٌى ئلى خعاباث نمالء آخٍش

اللُام بهملُاث غعُل ألامىاٌ باظخخذام مهلىماتهم الصخطُت أو كُامهم بهذم ئجبام ئحشاءاث 

  الخأمحن الالصمت. 

جب نلى ئداساث البىىن وأ ضالمت البياهاث: -4 جدعحن  أن حهمل نلىهي مً أهم ميىهاث أمً الىكام ٍو

مو أهكمت أخشي داخل اإلاىكمت هفعها ومو اإلاإظعاث ألاخشي وليىن  سجباؽكابلُت ألاهكمت للهمل وؤلاأ

الخذمت البىىُت مخىفشة نلى مذاس العانت صاد رلً في الػغىؽ الخىافعُت لىعب سغا الهمالء وكلل 

 مً اظخهذاداتهم لخدمل وكىم أخؿاء.

الىفلاث ئن جدلُم الىفاءة في الهمل اإلاطشفي وكذسة البىً نلى خفؼ  ضبط الخدقيق الداخلي: -5

لىتروو:، وهزلً اللذسة نلى الفطل الجت وافت هىاحي ومشاخل الهمل ؤلاٌهخمذ نلى كذسجه نلى مه

العلُم بحن اإلاهام واإلاعإولُاث لخدلُم الػبـ الذاخلي بفهالُت، وجضداد الػغىؽ نلى البىً في 

لىتروهُت ُت ؤلااسة في أداء الهملُاث البىىخالت وحىد هلظ في الخبراث أو هلظ الىفاءاث راث اإلاه

 1وكذسة البىً نلى مهالجت هزه الكشوف الؿاسةت.

 زاهيا: مخاطز الطمعت:

يشأ هزا الىىم مً اإلاخاؾش هدُجت الشأي الهام العلبي  هزا البىً ججاه هزا البىً وهزا بعبب نذم جىفش ئٍو

هخفاع أسباخه ئالبىً مما ًإدي ئلى  نلى هكم البرمجت لخماًت البُاهاث الخاضت بالضباةً التي ًدخفل بها

جطاٌ لخماًت ظمهت تراجُجُت لإلىكُت وهزا ًجب وغو ئظعهخفاع خطخه الئوجىاكؼ نذد نمالةه وبالخالي 

أالبىً.

 زالثا: مخاطز قاهىهيت: 

هاث  ال  اإلاىطىص نليها أو نىذما جدذر اإلاخاؾش اللاهىهُت نىذما ال ًدترم البىً اللىانذ اللاهىهُت والدشَش

يىن هىان هكم كاهىهُت واضخت ودكُلت بخطىص نملُاث مطشفُت حذًذة، وجبرص أهم الخدذًاث اللاهىهُت ج

مخمثلت في جدذي كبٌى اللاهىن للخهاكذاث ؤلالىتروهُت حجُتها في ؤلازباث أمً اإلاهلىماث وظاةل دفو 

                                                           
أ.246رهشه، صهاقم مدمذ هىسي الشمشي، نبذ الفخاح صهحر الهبذ الالث، مشحو ظبم   1
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بُت مي أو ، اإلااٌ الشك، ئزباث الصخطُت، الخىاكُو ؤلالىتروهُت، أهكمت الذفو الىلذيالخدذًاث الػٍش

ت اإلاهلىماث، أمً  اإلاهلىماث مً مخاؾش ئحشام الخلىُت الهالُت خطىضُت الهمُل.                ؤلالىتروو: ظٍش

 رابعا: مخاطز أخزي:   

ىىُت الخللُذًت ومً رلً مخاؾش ًشجبـ أداء الهملُاث البىىُت ؤلالىتروهُت باإلاخاؾش الخاضت بالهملُاث الب

ادة خذتها، فهلى ظبُل اإلاثاٌ فان ئوالعُىلت وظهش الهاةذ ومخاؾش العىق مو  ةخمانؤلاأ ظخخذام ئخخماٌ ٍص

ذ مً مخذاد وشاؽ مىذ ؤلاأئجطاٌ بالهمالء وأكىىاث غحر جللُذًت لإل ةخمان ئلى الهمالء نبر الخذود كذ ًٍض

أخخماالث ئخفاق بهؼ الهمالء في ظذاد التزامهم.      ئ

أ                  .التي جىاحه الخدماث البىنيت ؤلالنتروهيت اإلاطلب الثاوي: الخحدياث

حهخبر الجشاةم ؤلالىتروهُت مً أهثر أهىام الجشاةم شُىنا في الىكذ الخالي خُث أوال: الجزائم ؤلالنتروهيت: 

الجشاةم بأنها الجشاةم التي ال حهشف  هزه سجيابها وحهشفئو باإلاجشمحن ئلى جخمخو بالهذًذ مً اإلاضاًا التي جذف

م شبىت ؤلاهترهذ وبىاظؿت  شخظ نلى ؾسجيابها بأداة هي الخاظب آلالي نً ئالخذود الجغشافُت والتي ًخم  ٍش

أ1.دسحت فاةلت بهما

مىً جلخُظ هزه  أالجشاةم: ٍو

خ هخداٌ شئـ 1  اإلاُالد وسكم خطُت الفشد: جخم نىذما ٌعخغل اللطىص بُاهاث شخظ ما ) والهىىان وجاٍس

أ                                                                ةخماهُت.ئظخغالٌ مً أحل الخطٌى نلى بؿاكاث بىىُت ئظىء عي...( نلى الشبىت ؤلالىتروهُت أالػمان الاحخما

ذ نملُت ظهلت ـ حشاةم العؿى نلى أسكام البؿاكاث: أضبذ العؿى نلى أسكام البؿاكاث نبر شبىت ؤلاهتره2

أ     إلسحام جلً ألاسكام. بتزاص الخىادر التي أنلبتها نملُاث ؤلاأ لزلً جضاًذث هزه

ل اإلاطذس غحر اإلاششوم لألمىاٌ 3 ـ غعل ألامىاٌ  باظخخذام البؿاكاث البىىُت: غعُل ألامىاٌ هى نملُت جدٍى

وكذ أنؿذ شبىت ؤلاهترهذ نذة ممحزاث إلاً  ،واإلاخذساث ئلى أمىاٌ مطذسها مششوم والخجاسة بالعُاساث

أ2.ًلىمىن بهملُاث غعُل ألامىاٌ منها العشنت الفاةلت

 :زاهيا: جحدياث وضائل الدفع ؤلالنتروهيت

الخذمت ؤلالىتروهُت مىز ظىىاث دون أن ًىاهبها في الهذًذ مً وظاةل وهزا جدذ كذًم حذًذ، ئر جدعاسم    

لذ سواحا وملبىلُت نالُت ةخمان كذ خلبؿاكاث ؤلاأواهذ فارا  ،ظب جدذيهاًىاجىكُم كاهىو: الىكم اللاهىهُت 

ً جثحر الهذًذ مً اإلاعاةل اللاهىهُت في خللي الخماًت اإلاذهُت والجضاةُت ومعإولُاث أؾشاف الهالكت فانها ل

ةخماهُت لخىكُم مت بحن أؾشاف نالكاث البؿاكاث ؤلاأسجياص للهلىد اإلابرأما ظبم ؤلاأوئرا وان ملبىال فُ ،فيها

الىظاةل الىفاء به بهذ معاةلها فاهه لِغ ملبىال الخهامل بزاث الىظُلت مو جدذًاث اإلافهىم الجذًذ للماٌ وأ

أججاه هدى الىلذ الشكمي أو ؤلالىتروو: هبذًل نً الىلذ الىسقي.أن بذأ ؤلا

                                                           
ت، "حزائم الاهترهذ والحاضب آلالي ووضائل مهافحتها"مدمذ الجىبُهي، ممذوح الجىبُهي،   1 أ.13،ص 2004، داس الفىش الجامعي، ؤلاظىىذٍس
أ.241مىحر الجىبُهي، ممذوح الجىبُهي ، مشحو ظبم رهشه، ص   2

أ
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 1ت ؤلالنتروهيت:رفيصة اإلاخاطز في الاإلاطلب الثالث: إدار 

رفت ؤلالىتروهُت ًخؿلب وغو ئؾاس إلاىاحهت وئداسة اإلاخاؾش حئن ئدخاٌ الط رة اإلاخاطز:أوال : مىاحهت وإدا 

مىً أن هطف هزه اإلاخاؾش في مجمىناث:حالىاججت نً جفهُل الط أرفت ؤلالىتروهُت ٍو

ىذسج جدتها:1 أـ مشاكبت اإلاجلغ ؤلاداسة وئداسة اإلاطشف ٍو

أؤلالىتروهُت مما ًيخج الخذخل وجصخُذ ألاوغام. رفتحـ مشاكبت ؤلاداسة اللطُلت ليشاؽ الط       

أـ وغو دوسة جدىم أمىُت شاملت لخأمحن مهلىماث اإلاطشف مً الذخالء.      

ىذسج جدتها:2 أـ حىاهب الخدىم ألامني: ٍو

لت الخىزم مً الهمالء أزىاء أحشائهم للهملُاث مطشفُت       ألىتروهُت.ئـ ؾٍش

أـ الخأهذ مً نذم ئهياس الهملُاث التي جمذ و الخىزم مً مشحهُتها.    

طالخُاث اإلامىىخت خاضت وأن مضاولت مهام لصخظ بىاظؿت شخظ آخش هي أظهل في الـ الفطل بحن     

أخالت اظخخذام الخىىىلىحُا.

ل اإلامىىح في هكم الخذماث اإلاط    فػل أن ًـ الخدىم في الخدٍى ا يىن شفُت ؤلالىتروهُت ٍو هزا الخدىم مشهٍض

أأو بخىخُذ ظُاظاجه.

أـ الخىزم مً جمامُت البُاهاث في اللُىد والسجالث والبُاهاث اإلاخذاولت الىتروهُا.   

أمخاؾش الجاهب اللاهىو: وظمهت اإلاطشف: وحشمل أسبهت حىاهب ـ ئداسة 3

شأ - خم ظخخذام الطحرفت ؤلائالضبىن بدبهاث جىٍى خاوف مما ًدعبب في فشل دون ئزاسة اإلا رلًلىتروهُت ٍو

أؤلاكباٌ نلى الخذمت.

  - .ً أالخأهذ مً خطىضُت بُاهاث الهمالء ونذم حهشغها لإلؾالم بىاظؿت آخٍش

ت الخذمت ولما صادث ئالخأهذ مً ظمهت الىكام لخلبُت  ؾلب الهمالء في صمً كُاس ي والخأهذ مً  -  ظخمشاٍس

أنخمادًت نلى الىكام.ؤلاأ

أالؿىاسب وألاخذار التي جمش نلى الىكام أزىاء جؿبُله.الخخؿُـ إلاىاحهت  -

 زاهيا: ضبل ووضائل الخىظيم:

هىان أسبو أدواث سةِعُت ًخؿلب ألامش أن جشجىض نليها حهاث الخىكُم إلاىاحهت الخدذًاث الجذًذة التي ًفشغها 

 وضٌى اإلاهامالث اإلاطشفُت ؤلالىتروهُت:

                                                           
، مذاخلت ملذمت ملخلى ئظتراجُجُت، ئداسة. اإلاخاؾش في اإلاإظعاث "ؤلالنتروهيتإدارة اإلاخاطز في الصىاعت اإلاصزفيت "جلشوث مدمذ ؾشش ي مدمذ،   1

أ.30، ص 2008هىفمبر  26-25آلافاق والخدذًاث، حامهت الشلف، الجضاةش، 

أ
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ن ي وما حهىُه جلً الخغحراث باليعبت لألوشؿت اإلاطشفُت، فافي غىء ظشنت الخغُحر الخىىىلىج ـ الخطىيع:1

ر الخؿىساث واهذ وظخكل مهمت مهلذة حعخغشق هثحرا مً الىكذ والجهذ ولها مىاهبت اللىاةذ الخىكُمُت ألخذ

أأزش بهُذ اإلاذي.

هٍشف ً  الخاإلاهامالث وألادواث الجذًذة لها وملذميها نملُاث م جلخط ي الؿشق الجذًذة إلحشاءاث ـ الخقىين:2

ه ةو ؤلالىتروو: وئنؿاُىكخاإلاثاٌ فاهه مً الػشوسي جدذًذ الفهلى ظبُل  ،والخطذًم والترخُظ اللاهىو:

أهفغ مجزلت الخىكُو بخـ الُذ.

ت أولى وهى ٌهني جىثُف  ـ الخيطيق:3 ًجب أن ًدكى الخيعُم الذولي لخىكُم اإلاهامالث اإلاطشفُت بأولٍى

أششاف وجيعُم اللىاهحن واإلاماسظاث الخىكُمُت اإلاخخلفت.الخهاون نبر الخذود بحن حهاث ؤلاأ

وهزه هي نملُت ئدساج كػاًا و جىىىلىحُا اإلاهلىماث ومخاؾش الدشغُل اإلاطاخبت إلاا لها في  ـ الخهامل:4

جلُُماث حهاث ؤلاششاف نلى البىىن اإلاخهللت بالخطىضُت وألامان، وظحرغب اللاةمىن بفدظ وغو البىىن 

أءة ئداسة البىً في ئنذاد خؿت الهمل الخاضت باإلاهامالث اإلاطشفُت الالىتروهُت.في مهشفت مذي هفا

  1لنتروويزالثا: ضبل حمايت وضائل الدفع ؤلا

هى مجمىنت مً ؤلاحشاءاث الخلىُت التي حعمذ بخدذًذ شخطُت مً جطش نىه هزه  ـ الخىقيع ؤلالنترووي:1

أؤلاحشاءاث وكبىله بمػمىن الخطشف الزي ًطذس الخىكُو بمىاظبخه.

بُاهاث "ؤلالىتروو: بأهه: نلى حهٍشف الخىكُو  2001الىمىرجي لهام  ٌاإلاادة الثاهُت مً كاهىن ألاهِعترا وهطذ

ًجىص أن حعخخذم لخهُحن  ،سظالت بُاهاث أو مػافت ئليها ومشجبؿت بها مىؿلُالىتروو: مذسحت في ئفي شيل 

ت اإلاىكو باليعبت ئلى سظالت البُاهاث ولبُان مىافلت اإلاىكو نلى اإلاهلىماث الىاسدة في سظالت البُاهاث أ."هٍى

خم الخىكُو ؤلالىتروو: بىاظؿت بشهامج همبُىجش خاص لهزه الغاًت. أٍو

ش  لنترووي:ـ الدشفير ؤلا2 جبذو غحر راث "اإلاهلىماث ئلى شفشاث غحر مفهىمت ٌهشف الدشفحر بأهه نملُت جدٍش

إلاىو ألاشخاص غحر اإلاشخظ لهم مً ؤلاؾالم نلى اإلاهلىماث أو فهمها ولهزا جىؿىي نملُت الدشفحر نلى  "مهنى

ل هطىص اله ًام الىظـ ألاضخم ومً اإلاهلىماث أن ؤلاهترهذ حشيل في هزه ألاأ، دًت ئلى هطىص مشفشةاجدٍى

ذ الخفاف  "مثل الخشواث اإلاالُت"لىلل اإلاهلىماث وال بذ مً هلل اإلاهلىماث الخعاظت  بطُغت مشفشة ئن أٍس

أ .نلى ظالمتها وجأمُنها مً نبث اإلاخؿفلحن واإلاخشبحن واللطىص

اث الشظالت ـ البصمت ؤلالنتروهيت:3 ئال أهه ال ًمىو  سغم أن الدشفحر ًمىو اإلاخؿفلحن مً ؤلاؾالم نلى مدخٍى

ت اإلاخشبحن مً الهبث بها، أي أن الدشفحر ال ًػمً ظالمت الشظالت مً هىا قهشث الخاحت ئلى البطم

شخلاكها وفلا لخىاسصمُاث مهُىت، جؿبم هزه الخىاسصمُاث خعاباث ئم خالالىتروهُت  وهي بطمت سكمُت ً

اغُت نلى الشظا أذعى البُاهاث الىاججت البطمت ؤلالىتروهُت.أو سظالت وج لت لخىلُذ بطمت جمثل ملفا وامالٍس

                                                           
ئنذاد مجمىنت مً ، أوساق هذوة نلىد الخجاسة الىتروهُت وهضاناتها، "العقىد الالنتروهيت وؤلاهفاقاث في الخجارة الالنتروهيت"مدمذ البىان،   1

ت، اللاهشة، ،الخبراء   39-38، ص 2007اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
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باًذ( جإخز مً الشظالت  160و 128البطمت ؤلالىتروهُت مً بُاهاث لها ؾٌى زابذ ) ًتراوح نادة بحن  وجخيىنأ

اإلادىلت راث الؿٌى اإلاخغحر وحعخؿُو هزه البطمت جمُحز الشظالت ألاضلُت والخهشف نليها بذكت، ختى ئن أي 

أئلى بطمت مخخلفت جماما. حغُحر الشظالت ظُلط ي

 

  



 خدمات البنكية وأهم المخاطر التي تىاجههاالثاني                                 تطىير الالفصل 

40 
 

 خالصت الفصل:    

ل الخذماث مً مً خالٌ دساظدىا لهزا هجذ أن ؤلا  ش الخذماث البىىُت ًخمثل في جدٍى كخطاد الشكمي في جؿٍى

ش وؤلاأهخمام جللُذًت ئلى الىتروهُت خُث أن ؤلاأ وؤلابذام اإلاطشفي وهزلً ئدخاٌ  بخياساثبالبدىر والخؿٍى

ش الخذمت البىىُت. أالخىىىلىحُا نلى الخذماث البىىُت ٌهذ أن أهما نىامل جؿٍى

هدشاس البىىن ئهذث العاخت البىىُت جىظها هبحرا في الخىىىلىحُا البىىُت والتي حهذ مً أبشص مكاهشها خُث ش

أخللُذًت إلاا جدلله مً مضاًا نذًذة.ججاها خذًثا ومخخلفا نً البىىن الئؤلالىتروهُت  التي حهذ 

ش وظاةل جلذًم الخذلىتروو: ًخجاوص الىقاةف الخللُذًت وأفالهمل اإلاطشفي  ؤلا ماث البىىُت يهذف ئلى جؿٍى

ث الخذًثت ونلى هزا ألاظاط ظهذ الذٌو اإلاخلذمت ئلى جخفُؼ أداءها إلاا ًخماش ى والخىىىلىحُا وسفو هفاءة

سجباؽ الهمالء بهزا ئخم نبر اللىىاث ؤلالىتروهُت لخذنُم الهالكاث وصٍادة جيالُف الهملُاث البىىُت التي ج

لىتروهُت مثل مخاؾش العمهت ومخاؾش الدشغُل مخاؾش نذًذة للهملُاث البىىُت ؤلاالبىً، مو هزا هىان 

أوالتي ًجب وغو كىاهحن ووظاةل للخذ منها. 
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 جمهُد:

ً اللدًد مً الخؼىزاث و ئت اللاإلاُت في الللدِشهدث الب الخىحه غحراث مً بُنها: ؿاهسة اللىإلات و الخًً آلازٍس

س الخجازة الدولُت و الظ م هدى جدٍس جصاالث و ؤلاجلدم جىىىلىحُا اإلاللىماث وت، و كخصادًكُام الخىخالث ؤلاَس

 اإلاىافظت.زجفاق وخدة إكخصاد اإلابني كلى اإلالسفت و ؤلا

جصاٌ ؤلاالٌ إدزاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث وللل الىـام اإلاصسفي هى ألازس مظخه هره الخدىالث مً زو 

صاٌ كلى حىدة جؤلاسجبؼت بدزحت هبحرة كلى ؤلابداق وأزس جىىىلىحُا اإلاللىماث وطخددار زدماث حدًدة مإو 

 ٌو في هرا الفصل:  ىدىاطالخدمت اإلاصسفُت و 

: واكم   ؤلابداق في الىـام اإلاصسفي.اإلابدث ألاٌو

س الخدمت اإلاصسفُت.   اإلابدث الثاوي: أزس جؼبُم جىىىلىحُا اإلاللىماث كلى جؼٍى
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:  واكع ؤلابداع في الىظام اإلاصسفي اإلابحث ألاٌو

س حىدة الخدماث اإلاصسفُت   حشهد الظاخت اإلاصسفُت مً حغحراث حظعى بسؼىاث مدظازكت هدى جؼٍى

 زجلاء إلى مظخىي الخددًاث اإلاخباًىت التي جىاحه اللمل اإلاصسفي.ختى حظخؼُم ؤلا اإلالدمت 

: ؤلابداع في الىظام اإلاصسفي.  1 اإلاطلب ألاٌو

 لىتروهُت.أوال: الخدماث اإلاصسفُت ؤلا

كخصادي هـسا إلطهامها الىاطم في جىفحر ؤلاهم دالئل الىمى أبدذ حشيل الخدماث اإلاصسفُت أخد للد أص

كخصادي ألي مجخمم مً مظخىي الخلدم و الخؼىز ؤلاو الخىمُت، خُث باإلميان كُاض  طدثماز ؤلا خخُاحاث إ

وز إلى كصس زالٌ مدي هفاءة و هجاكت هـامه اإلاصسفي و هىكُت اإلاىخجاث اإلاالُت التي ًلدمها، فمم بداًت اإلاس 

جصاٌ، ؤلالخىىىلىحُا ؤلاكالم و  طخسدام الىاطمؤلا لىتروهُت في طىء ؤلامم ؿهىز الخجازة  اإلاللىماث و اإلالسفت،

طخفادة اللصىي مما جدُده هره ؤلا وطائل حدًدة خللذ الظسكت في و كسفذ الصىاكت اإلاصسفُت جؼبُم هـم 

 التي جمثلذ في ؤلاطخسدام الىاطم لىطائل الدفم والدظدًد ؤلالىترووي.الخىىىلىحُا الحدًثت،و 

جفاق بحن وشازة إاإلاشسوق هثمسة  ىيي، و كد حاء هراكد كامذ الجصائس بمشسوق الشبىت اإلاخسصصت للسبؽ الب

د و اإلاىاصالث، ٌظمذ بسبؽ حمُم البىىن ببلظها البلع، مً أحل إوشاء وطائل دفم  اإلاالُت و وشازة البًر

جصاٌ بالبىىن ًخم في شمً خلُلي و كد ولفه بهرا اإلاشسوق لىتروهُت و حلل ؤلاؤلاطخلماٌ الىلىد إحدًدة و 

اللؼاق اإلالني، أما الثاهُت فهي خخُاحاث إألاولى بسحغالُت، أوولذ لها مهام دزاطت اإلاشسوق و جلُُم  :شسهخحن

 و مً ذلً هىزد بلع الخدماث اإلاصسفُت فُما ًلي: هىلىدًت ميلفت بمهمت اإلاظاكدة الخلىُت،

ت  ":ةب "الىـام الدفم الشامل للمبالغ الصغحر  أًظاو ٌلسف  هظام اإلالاصت الالىتروهُت: -1 يهدف إلى حظٍى

جدذ إشساف البىً اإلاسهصي ىزة آلُت بصو اإلاؤطظاث اإلاالُت  اإلالامالث و ملالجتها كً بلد ما بحن البىىن

الث ًلىم كلى طسوزة ؤلا صيىنلىتروهُت للؤلاالجصائسي، و ًخللم الىـام باإلالاصت  لتزام و الظىداث، و الخدٍى

 بالخىصُاث الخالُت: 

 الحفاؾ كلى الشٍسؽ ألابُع أطفل الشًُ.  -

ؽ. ؤلامظاءأو الىخابت أو وطم زخم و  ذججىب الخىطُ -  كلى هرا الشٍس

 ججىب ػي الشًُ. -

 لُص آحاٌ الخدصُل باإلالازهت باللملُاث التي ًلىم بها ول بىً.لج -

ت ؤلاحمالُت الفوزٍت للمبالغ الىبيرة و الدفع  -2  صخعجل:اإلاهظام الدصٍو

                                                           
، اإلاؤجمس الدولي الللمي خٌى "لىتروهُت بالجزائسعصسهت اللطاع اإلاالي و اإلاصسفي و واكع الخدماث البىىُت ؤلا"مسشٍم كاشىز، ملمىزٍت صىزٍت،  1

 . 03، ص2008إصالح الىـام اإلاصسفي الجصائسي في ؿل الخؼىزاث الساهىت، حاملت وزكلت، الجصائس، دٌظمبر 
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كشسة مالًحن  ت التي جفىق كُمتهاللمبالغ الىبحرة و الدفم اإلاظخعجل دفم مابحن البىىنو هى هـام  

ل في الىكذ الحلُلي بدون فترة طماح و يهدف في مظمىهت  دًىاز، و ٌظمذ هرا الىـام بدىفُر أوامس الخدٍى

 إلى:

 اإلاصسفي. أهـمت الدفم  و جأهُل اللؼاق س ع الدولُت في مجاٌ مساػِمظاًسة اإلالاًحر و اإلالاً -

 ىن.ىلُص اإلادة مابحن البلو ج ،الدافم س جسفُع مساػ -

 طمان ألامان و الظسكت في اإلابادالث ػبلا للملاًِع الدولُت. -

ادة جىافصُت البىون في ظل ؤلابداع اإلاصسفي:  ثاهُا: بىً الخؤمين هآلُت حدًدة مصخحدثت لٍز

ًخمثل ؤلابداق  فلؽ كلى كىاصس الخىىىلىحُا و إهما ًمىً أن س بداق في اإلاجاٌ اإلاصسفي ال ًلخصإن ؤلا  

  في زلم زدماث حدًدة و مً ذلً هجد بىً الخأمحن:

جفاكُاث اإلابرمت بحن البىىن و شسواث الخأمحن و مجمىكت هبحرة مً ؤلاٌغؼي  مفهوم الخؤمين اإلاصسفي: -1

 مً هفع اإلاصدز لىفع اللمُل.التي في حمُم جظمً جىفحر اإلاىخجاث الخدماث اإلاصسفُت و الخأمُيُت 

 طىق الخأمحن. زتراقإل البىىن  رلهاىد التي جبهما ٌشحر الجه       

ت و شسواث الخؤمينإ -2 البد مً اللٌى أن طىت  :جفاكُاث بىً الخؤمين اإلابرمت بين البىون الجزائٍس

الفسوس ي في كؼاق  -جفاق الجصائسي ؤلاجمثل هللت هىكُت للؼاق الخأمحن في الجصائس، في دكم  2008

الخأمحن و الري ٌظمذ لشسواث الخأمحن الفسوظُت بالدزٌى إلى الظىق الجصائسي، فالهدف وزاء إصالح 

الخأمحن مً زالٌ التروٍذ للخأمحن اإلاصسفي هى الىصٌى إلى أفظل مسدودًت لشبىت الىواالث و كؼاق 

ت ألامً اإلاالي لشسواث جفاكُاث اإلاىكلت بحن ؤلاالخأمحن و في ما ًلي بلع  هرلً جدفحز اليشاغ و جلٍى

 1:البىىن الىاشؼت في الظىق الجصائسي و شسواث الخأمحن

 ىق إن فخذ ط :و شسهت وازدًف الجزائسحخُاط جفاكُت الشساهت مً الصىدوق الوطني للخوفير و ؤلا إ - أ

الخدماث ألازسي مثل س خماطا لخىمُت هرا اللؼاق بما في ذلً ؿهالخأمحن للشسواث ألاحىبُت، أ

الخأمحن كلى الحُاة و الخأمحن طد اليىازر الؼبُلُت الري ال ًصاٌ في مساخله ألاولى أو في هرا الظُاق 

في الجصائس اللاصمت  2008مازض  25خخُاغ مم شسهت الخأمحن ًىم وكم الصىدوق الىػني للخىفحر و ؤلا 

 جفاكُت شساهت جدزل جدذ إػاز الخأمحن اإلاصسفي.إكلى 

  الخأمحن  جفاكُت جدزل إػاز إجم جىكُم  دلغ :لخؤمين و بىً الخىمُت اإلاحلُتفاكُت الشسهت لوطىُت لجإ - ب

ل  19اإلاصسفي ًىم  خُث هما واهذ الىػىُت للخأمحن و بىً الخىمُت اإلادلُت،  بحن الشسهت  2008أفٍس

شبابًُ هرا البىً مً أٌو مسة جخمىً مً زاللها الشسهت الىػىُت للخأمحن مً جىشَم مىخجاتها كبر 

 أحل الىمى لهرا اللؼاق.

                                                           
ت و الخطبُم"كبلي هبُل، هلمازي طفُان، مدازلت بلىىان   1 طمً فلالُاث اإلالخلي الدولي خٌى الصىاكت  "الخؤمين اإلاصسفي في الحزائس بين الىظٍس

س، طىت   .01.، ص2012الخأمُيُت: الىاكم اللملي و آفاق الخؼٍى
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ت للخؤمين مع البىً الوطً الجزائسي جفاكُت إ - ث ت  :الشسهت الجزائٍس للد وكم ول مً الشسهت الجصائٍس

للخأمحن و إكادة الخأمحن و البىً الىػني كلى مشسوق شساهت ٌظمذ بخىشَم مىخجاث الخأمحن الخابلت 

ججظُد هره الفىسة جأزسا هبحرا، لىً أػللذ أٌو ججسبت لهره الشسواث كبر شبابُىه، خُث كسف 

 .2010أهخىبس  04همىذحُت ًىم 

 اإلاطلب الثاوي: أثس ؤلابداع على اإلايزة الخىافصُت للبىً.

 :ؤلابداع في جحلُم اإلايزة الخىافصُتدوز  -1

طخغالٌ وافت إطخلساز و الىمى و ذلً مً زالٌ ؤلا  هؼالق اإلاىـمت هدىإجدبم أهمُت ؤلابداق في وىهه أطاض 

 1 اللدزاث و ؤلامياهُاث اإلاخىفسة لدي مىازدها اإلاخىىكت لرلً فئن ؤلابداق ًىفس للمىـماث.

البِئت اإلاىاطبت  للمىـماثخُث ًىفس ؤلابداق  البِئت الخىظُمُت اإلاىاشبت للىمو و جطوز اإلاىظماث: 1-1

س ؤلادازي لرلً فئن جمحز اإلاىـمت  للخؼىز، فملىماث البِئت اإلابدكت حظمذ ببىاء اإلاىـمان و ؤلاصالح و الخؼٍى

أطاس ي و هى جبىيها و جىمُتها لبِئت جىـُمُت جىصل ؤلابداق ههدف جىـُمي مخجدد و مؼلىب، و امل كًلىم كلى 

 الخالُت:الىـم و ألاطالُب و الىطائل  ةاكًيىن ذلً مً زالٌ مس 

 اإلافخىخت.جصاٌ شازهت و جأصُل كىىاث ؤلااإلاجبني هـام مؤطس ي ًلىم كلى  -

ب إ -  احبا وؿُفُا مخصال و مخجددا ليل اللاملحن.و  كخباز الخدٍز

ب، و جىفحر اإلاسصصاث اإلاالُت اليافُت لرلً.ؤلا  - ت للبدث و الخجٍس  هخمام و إكؼاء ألاولٍى

ت التي جدلم كدزا مً  -  .الخىفُرطخلاللُت و اإلاسوهت في ؤلا الخىحُه هدى الخىـُماث الالمسهٍص

ت حهدها في تهُئت اإلاىار الخىـُمي لإلبداق.أن جبرٌ اللُادة  -  ؤلاداٍز

ت اإلاسخلفت و جىمُت  جىمُت اإلاهازاث ؤلابداعُت: 1-2 اث ؤلاداٍز س مهازاث و كدزاث ألافساد في اإلاظخٍى أي جؼٍى

ت ت و الخىـُمُت و جمىُنهم مً ممازطت وؿائف اللملُت ؤلاداٍز ٌلخبر ذلً خاحت  ثخُ ،بىفاءة ملازفهم ؤلاداٍز

 .في جىحُه اإلاىازد اإلاسخلفت للمىـمت بما ًسلم هىق مً الخمحز للمىـمت ملازهت بمىافظيها لترشُدملحت 

بأطلىب ملبٌى و ن ذلً بخلدًم زدمت أو مىخج مخمحز و ًيى  جحلُم الخميز في اإلاىخج أو الخدمت:  1-3

 جيلفت أكل و حىدة أكلى.

 و هرا بخىافس زالر زصائص أو مصاًا:

مىخىحاث  ًجابُت كًإبصىزة  برلً ازخالف اإلاىخج أو الخدمت التي جلدمها اإلاىـمتالازخالف و الخمحز: و ًلصد  - أ

طمدالٌ، لىً كلى ؤلا أو زدماث مىافظيها، خُث أن ليل مىخج دوزة خُاة جبدأ بمسخلت الخلدًم و جيخهي 

 كلىاإلاىـمت الظعي إلى إًجاد خلٌى إلػالت دوزة خُاة اإلاىخج أػٌى وكذ ممىً و ذلً مً زالٌ الخغلب 

لها أو جللُل مساػسها.   2الخددًاث أو جأحُلها أو جدٍى

                                                           
 .10، ص2008باجىت،  ،، مدزطت الدهخىزاه، حاملت الحاج لخظس"الجزائسفي، حالت الاكخصاد اإلاعس"ُت خٌى ثبسواث غىُت، و آزسون، وزكت بد  1
 .  40، ص2000، الؼبلت ألاولى، زواًل للؼباكت و اليشس، ألازدن، "إدازة ؤلاهخاج و العملُاث مدخل الىمي"،كبد الظخاز مدمد الللمي   2
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طخجابت للسغباث و جىكلاث في جلدًم الخدماث و اإلاىخجاث لإل  طخجابتؤلا طخجابت: و جمثل طسكت طسكت ؤلا   - ب

و مظافت مً زالٌ الظعي هدى الخغحر و جدظحن اإلاخؼلباث  إلًجاد كُمت حدًدة ةداإلاخجداللمالء اإلاخغحرة و 

هىق مً  و الخدماث، و ٌظاهم الفسد اإلابدق في جدظحن حىدة الخدمت أو اإلاىخج و بالخالي إًجادألاطاطُت للظلم 

 لخىافظُت.ا بساش اإلاؤطظت همصدز بىاء اللدزاثالخأبُد الري ًؤدي إلى إ

س جلىُاث حدًدة إلهخاج  إلاىـماث جسهص اهسفاض الخيلفت: إن ملـم إ - ث حهىدها كلى جدظحن اإلاىخجاث أو جؼٍى

ت أل  ،اإلاىخجاث ملابل جيلفت مىسفظت هره ن الهدف ألاطاس ي للملُت ؤلابداق هى جسفُع الخيلفت الىخدٍو

خخماٌ ًمىذ اإلاؤطظاث بصفت زاصت مما ٌلؼيها محزة جىافظُت جمىنها غالبا مً جدلُم أزباح ضخمت و هرا ؤلا 

ا ل  طتراجُجُاث مبخىسة.إلظعي وزاء مىخجاث أو كملُاث و خافصا كٍى

 هما ًمىً أن ٌصاهم ؤلابداع فُما ًلي:

 و اإلاصسفُت بدُث جىظب اإلاصازف الىػىُت الحصت الظىكُت  حزاث الخىافظُت في اإلاجاالث اإلاالُتاإلا

ت. مىافظيهااإلاسغىبت بحن   مً البىىن ألاحىبُت اللٍى

  ًاللمالء.جمىً مً الىصٌى إلى كاكدة أوطم م 

 .جلدًم زدماث مصسفُت واملت و حدًدة 

 .زفع جيالُف الدشغُل 

 .ادة هفاءة أداء اإلاصسف  ٍش

 اإلاطلب الثالث: ؤلابداع في الىظام اإلاصسفي الجزائسي بين اإلاعوكاث و اإلاخطلباث.

إال أن الفجىة الخىىىلىحُت بحن البىىن بالسغم مً هره اإلاجهىداث اإلابرولت  معوكاث ؤلابداع: -1

ت و هـسائها مً البىىن اللسبُت و الغسبُت ال  كاث التي شيلذ حجس  جصاٌ هبحرة هـسا لللدًد مً اإلالى الجصائٍس

 كثرة دون جدلُم اللفصة اإلاأمىلت للل مً أهمها:

 غُاب زلافت مصسفُت في مجخمم ال ًخلامل بالشًُ اإلاصسفي إال كلُال. -

 هُت.وطائل الدفم ؤلالىترو طخسدامإطلف ؤلاكباٌ كلى  -

لُت اإلاخلللت بدىـُم الخجازة ؤلا -  لىتروهُت.كدم وطىح البِئت اللاهىهُت و الدشَس

  لىتروهُت.حلدد اإلاساػس اإلاسجبؼت بخلدًم الخدماث اإلاصسفُت ؤلا -

 زجفاق جيلفت إوشاء و صُاهت الشبياث الخاصت باللملُاث اإلاصسفُت.إ -

تفي ؿل هره اإلا ما مم ُطٍت هفظها في وطم بالغ الحظاطُت ال الجصائس  خغحراث الجدًدة وحدث البىىن الخجاٍز

س الخجازة في الخدمت اإلاالُت،إجؼبُم  دزاتها الخىافظُت إلاىاحهت هره كأصبدذ ملصمت بخدكُم  إذ جفاكُاث جدٍس

جدلُم مياطب جلىُت اإلاللىماث و للل أهم اإلاداوز التي ًجب أزرها  في اإلاسهىهت بمدي هجاخها  الخددًاث

 طخفادة اللصىي مً زىزة الللم و الخىىىلىحُا في اللمل اإلاصسفي جخمثل في:ؤلا كخباز لخلـُم بلحن ؤلا 

ادة  -1  في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث. طدثمازي ؤلا جفاق ؤلاٍش

هترهذ لخلدًم حشىُلت مخىىكت مً الخدماث اإلاصسفُت لللمالء بىفاءة أكلى طخسدام ألا إالخىطم في  -2

 جيلفت أكل.و 
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لىتروهُت بحن البىىن مً حهت و بحن إت مصسفُت جيىن بمثابت خللت وصل اللمل كلى زلم شبى -3

 الشسواث و اللمالء مً حهت أزسي.

جصاٌ بحن اإلاسهص السئِس ي ليل بىً و باقي فسوكه بما ًدلم الظسكت في جداٌو جفلُل دوز شبىت ؤلا -4

اث الالشمت. إحساءاإلاللىماث الخاصت باللمالء و   الدظٍى

 

 في الىظام اإلاصسفي الجزائسي:مخطلباث ؤلابداع  -2

 مىاهبت أخدر الخؼىزاث الخىىىلىحُت في اللمل اإلاصسفي:

م الخدماث اإلاصسفُت -1  .جىَى

زجلاء باألداء اإلاصسفي، كلى س البشسي مً السوائص ألاطاطُت لإل زجلاء باللىصس البشسي: ٌلد اللىصؤلا      -2

جىىكذ مصادز الىفاءة ًظل اللامل  فمهماكخباز أن الىفاءة في ألاداء هي الفصل ما بحن اإلاؤطظاث إ

ًيبغي  سة  أخدر ما وصل إلُه الللم في مجاٌ الخىىىلىحُا اإلاصسفُتًاالبشسي و وزاءها، و مً أحل مظ

طدُلاب الخؼىزاث في مجاٌ الخدماث اإلاصسفُت بما ًدلم س إمياهُاث اللاملحن و كدزاتهم إل جؼٍى

تإأفظل  جدظحن مظخىي جلدًم الخدمت اإلاصسفُت و جدلُم في البىىن  طخسدام للمىازد البشٍس

ت، و ًخؼلب ؤلا   طتراججُاث هرهس منها:اللىصس البشسي جبحن اللدًد مً ؤلا زجلاء بالجصائٍس

ب طخلاهت بالخبراء و مياجب ؤلا ؤلا  -      الىـم  أخدرطخسدام إاإلاصسفُت كلى  ؤلاػازاثطدشازة الدولُت في جدٍز

  البىىُت.

كخبازها أداء الىخدة و دوزه في إوطم همىذج لخلُُم أداء اللىصس البشسي مً زالٌ كدة ملاًحر جأزر في  -     

 جدلُم هره الىخائج.

ت -      جي الجاملاث. السفم مً مظخىي هفاءة اللاملحن بئكؼاء ألاولٍى  1في الخىؿُف لخٍس

م اإلاصسفي -3  س الدظٍى م اإلاصسفي الحدًث أمسا في بلد جبحن مفهىم ا :جؼٍى اًت ألاهمُت في ؿل غلدظٍى

م اإلاصسفي هللم و فً لً ًجد مً  شهدها الظاخت اإلاصسفُت،حالخدىالث اللمُلت التي  و ًبدو خالُا أن الدظٍى

 إذ البد مً الخرهحر أن ،زخالف هئخاػت الظىازب إلالصمالخغحر و ؤلا  خخمُت الىحىد في كصس حدًد جدُؽ به

م الحدًث زىاػسهم، و مً أهم كلى جىحهاث اللمالء ًخأزس بما ًسدون و بما ًدوز في  ًسجىص في ألاطاض الدظٍى

م  الحدًث التي ًيبغي الترهحز كليها هرهس: وؿائف الدظٍى

 زلم أو صىاكت اللمُل بالظعي هدى اللمُل اإلاسجلب. -  

ج الخدماث اإلاصسفُت إلاا ًدلم خاحاث و زغباث اللمالء و زطاهم. -    جصمُم مٍص

 ها و جددًد اإلاشسوكاث الجُدة.اطتكخصادًت و دز هدشاف الفسص ؤلاإاللمل كلى  -  

ج ال -   طخسدام ئو كدزاث اللمالء اإلاالُت و ذلً بم و خاحاث ئخدماث اإلاصسفُت بالشيل الري ًخال جصمُم مٍص

 الحدًثت طىاء مً خُث الىىكُت أو طبل جلدًم الخدمت.ألاطالُب 

                                                           
 .106، ص1999، الداز اإلاخددة لإلكالن، مصس، لؼبلت الخاطلتام الفعاٌ ألاشاشُاث و الخطبُم"، ٍو دص"ال ،ػللذ أطلد كبد الحمُد  1
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ج الخدماث اإلاصسفُت اإلالدمت إمخابلت و مساكبت الظىق اإلاصسفي و الىكىف كلى  -   هؼباكاث اللمالء خٌى مٍص

 لهم.

 جصاٌ الشخص ي و جىثُف وطائل الحىاز اإلاخبادٌ مم اللمالء.جدكُم وطائل ؤلا -  

س الخدمت اإلاصسفُت.حُا اإلاعلوماث و ؤلاجطبُم جىىولو  : أثس وياإلابحث الثا  جصاالث على جطٍو

اإلاظخمس في   ة اإلاصسف كلى جدلُم كامل الخؼىز إن إطخمساز اإلاصسف وبلاءه ًسجبؼان بشيل هبحر بلدز    

الخدمت، فاإلاصاٍزف الىاجحت هي التي حظخسدم أدواث وجلىُاث جىىىلىحُا اإلاللىماث وؤلاجصاالث في إدازة 

 زدماتها ووشاػها اإلاصسفي.

س الخدمت اإلاصسفُت. : جطبُلاث جىىولوحُا اإلاعلوماث وؤلاجصاالث في جطٍو   اإلاطلب ألاٌو

 اللىواث اإلاصسفُت الخللُدًت. -1

مً اللىىاث الخللُدًت هرهس جلىم البىىن بلسض زدماتها زازج الىوالت مىر طىىاث كبر مجمىكت  

 منها:

د(رفيالص 1-1 دًت ) البًر  1:ت البًر

د في ؤلا إكخمدث  لت فلالت زاصت جصاٌ بلمالئها كً بلد، لىىه لم ٌلد وطُاإلاصازف كدًما كلى البًر

طخسداماث حن الرًً ًفظلىن ؤلا ملحظخسدمه بؼلب اإلاخلا جصاٌ، إال أن اإلاصازف ال جصاٌبلد جؼىز وطائل ؤلا

د ٌظخلمل في خالت الىـام غحر اإلاخصل.  الىزكُت، هما أن البًر

 :رفت عبر اإلاىخاٌيالص 1-2

باللُام بلملُاث  ئهامالللللظماح  1980زتراكه في إطخسدمذ اإلاصازف الفسوظُت كىاة اإلاىخاٌ مىر إ

شبيهت بالىمبُىجس في الشيل الخازجي مصودة ببرهامج زاص كبازة كً آلت مصسفُت كً بلد و اإلاىخاٌ 

م شبىت زاصت و هى  مدمجت ػسفُاث حهاش ٌلمل مً زالٌ  ًمىده اإلاصسف للمالئه، ًسبؽ كً ػٍس

 قي الخؽ الهاجفي.

 2عبر الهاجف الثابذ:الصيرفت  1-3

اإلاصازف  طخلملتهاإر الهاجف، و للد بالخدماث اإلاصسفُت اإلالسوطت كًلصد بالصحرفت كبر الهاجف 

في مجاٌ جلدًم الخدماث، خُث  مىر طىىاث إلى وكخىا هرا خُث طاكد الهاجف كلى جىطم اإلاصازف

 .طخسدام هره اللىاةإ( كلى أهمُت الخىطم في PATDROFFوف )ز شدد الياجب باجد

 مساحل دمج الهاجف في اليشاط اإلاصسفي. -

 دمج الهاجف في اليشاغ اإلاصسفي إلاسخلخحن أطاطِخحن:  مس

 إلػالق خظاب غحره.اإلاخلاملحن، خُث بئميان أي شخص  جمحزث بلدم ألامان كلى أطساز  اإلاسحلت ألاولى: -

، ًخم جصوٍد (Serveur vocal)وطلذ اإلاصازف في هره اإلاسخلت ما ٌظمى بالخادم الصىحي  اإلاسحلت الثاهُت: -

ت جامت زخُازه له ًظمً له ؤلا إاإلاخلامل مم اإلاصسف بسكم طسي ًخم   .الخلىُتهره لطخسدام بظٍس

 الخدماث اإلاصسفُت كبر الهاجف الثابذ. -

                                                           
عاث العسبُت و ألاحىبُت"كصام كبد الخفاح مؼس،  1 ت، "الخجازة الالىتروهُت في الدشَس  .77، ص2009، الداز الجاملُت الجدًدة لليشس، ؤلاطىىدٍز
ف العسبُت""،الغىدوز خافف وامل 2  .97، ص2003 بحروث، اإلاصازف اللسبُت،، اجداد محاوز الخحدًث الفعاٌ اإلاصاٍز
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حن:جم      جلظُم الخدماث اإلاصسفُت كبر الهاجف خظب هىكُت و ػبُلت الخدمت إلى مظخٍى

: ًؼلم كلى هرا البىً الىاػم، و ًلدم الخدماث البظُؼت التي ٌلسطها اإلاصسف، و ٌلخمد  - اإلاظخىي ألاٌو

مهرا اإلاظخىي ف م الخدماث إما كً ػٍس م الفاهع.ؤلا ي حظٍى  جصاٌ اإلاباشس باإلاصسف أو كً ػٍس

اإلاظخىي الثاوي: ًؼلم كلى هرا اإلاظخىي مصؼلح البىً الفىزي، خُث ًخم مً زالله جىفُر اللملُاث كلى  -

ل و الاطخفظاز و حظدًد الفىاجحر الخدماث  إلى باإلطافتالحظاب أو كلى البؼاكاث ؤلاهمائُت  و إصداز  الخدٍى

ت. ألازكامصسف و كدم صسف الشُياث و وفم بؼاكاث الفحزا و الاطخلالم كً  الشبياث، و أوامس    الظٍس

 

 :خدماث الفاهض 1-4

س مصودة بسؼىغ هاجفُت حلخمد مً كبل ا ٌلخبر   مإلاصازف و اللمالء في كسض و جلدًبمثابت آلت جصٍى

 الخدماث اإلاصسفُت.  

 1:ؤلالىتروهُت اللىواث اإلاصسفُت  -2

جصاالث أفسش كددا مً الخلىُاث التي وان لها ألازس كلى اليشاغ اإلاصسفي ن جؼىز جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلاإ

 لىتروهُت ًمىً ذهسها فُما ًلي:خُث طاكدث كلى دمج مً اللىىاث ؤلا

 :آلاليالصيرفت عبر الصساف  2-1

مهمتها في صسف ألامىاٌ، حلمل مً  مثلخ، ج1975طخسدمذ اإلاصازف هره آلاالث الراجُت الحسهت مىر طىت إ

خد ألاكظاء اإلاشازهحن في أبؼاكت مفخىخت مً ػسف اإلاصسف أو  زالٌ بسامج مللىماجُت زاصت مسصهت كلى

 ا بحن اإلاصازف. شبىت م

 الصيرفت عبر الهاجف اإلاسئي: 2-2 

الخؼىغ الخلُفىهُت و لىخت اإلافاجُذ و البرامج التي  ،حلخمد جىىىلىحُا الهاجف اإلاسئي كلى الشاشاث اإلاسئُت

حلخمد كليها في الدشغُل إلحساء اللملُاث اإلاصسفُت، خُث ًمىً لللمُل الحصىٌ كلى اللدًد مً الخدماث 

 ًخم الحصٌى كلى زدماث الا أو أي ميان جىحد فُه الخغؼُت بالشبىت، خُث مً اإلاجٌز اإلاىخب

ل ألامىاٌ و دفم الفىاجحر، و للد كسفذ مان، ئخطخلالم كلى زصُد ؤلا ؤلا  هدشاز واطلا بحن اإلاؤطظاث إجدٍى

ىُتاإلاصسفُت   .1993في كام  ألامٍس

 الصيرفت عبر الهاجف الىلاٌ: 2-3

جبحن الحسواث التي جمذ كلى  حظخسدم اإلاصازف الهاجف الىلاٌ في اليشاغ مً زالٌ إزطاٌ زطائل كصحرة

م البىً للسطائل باهخـام لللمُل كلى هاجفه الىلاٌ و ٌلخبر  إزطاٌ الحظاب، و هرا التروٍذ و ذلً كً ػٍس

يا هى بىً أوف إأٌو مصسف  ياكخمدها في أمٍس  .أمٍس

ي كسض الخدمت وحىد حشترغ اإلاصازف فهترهذ، خُث دًثت هرلً زبؽ الهاجف الىلاٌ باأل مً الخلىُاث الحو 

و  2000بادزث في كسض هره الخدمت في حاهفي  اإلاصازفلىتروهُت، و حلخبر اإلاصازف ألاإلااهُت أو بؼاكت فحزا ؤلا

                                                           
 .99طبم ذهسه، صالغىدوز خافف وامل، مسحم   1
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الجُل الجدًد للهىاجف الىلالت أصبدذ جخمحز بىفع زصائص الحاطب آلالي إال أنها بحجم مصغس  مم ؿهىز 

 وطلت.

 :الصيرفت عبر الخلفزة السكمُت 2-4

ؽ بحن حهاش ، خُث جم السب1995كخمدث الصحرفت كبر الخفلصة السكمُت في اللدًد مً اإلاصازف طىت إ

ىن و الحاطب آلالي لللمُل و اإلاصسف مً زالٌ ألاكماز الصىاكُت، إذ ًمىً لللمُل الدزٌى إلى  الخلفٍص

 2.تله بهدف جىفُر اللملُاث اإلاؼلىب خاطب اإلاصسف مً زالٌ زكم طسي ًمىده

 الخدماث التي جلدمها هره اللىاة في: -

 لدمها هره اللىاة في:ج جخمثل الخدماث التي

 ؛الاطخلالم كلى السصُد -

ل ألامىاٌ بحن الحظاباث -  ؛جدٍى

-  ٌ  ؛جلدمُيها كلى اإلاللىماث الخاصت بالخدماث اإلالسوطت و ول ما ًخللم باطتراجُجُاث الحصى

تخظاب ج -  ؛يالُف اللسوض اللادًت و الللاٍز

 ؛مساكبت و طبؽ البؼاكاث اإلاصسفُت -

 دفم الفىاجحر الخاصت باللمالء. -

 : أثس جىىولوحُا اإلاعلوماث و الاجصاالث على حودة الخدمت اإلاصسفُت.الثاوياإلاطلب 

 :أبعاد كُاس حودة الخدمت اإلاصسفُتجصاالث في صاهمت جىىولوحُاث اإلاعلوماث و ؤلام -1

ثلت في الخجظُد أو إن اللىاصس الخمظت اإلايىهت لألبلاد الخاصت بلُاض حىدة الخدمت اإلاصسفُت اإلاخم

ألامان و اللىاًت أو الخلاػف، و كسفىا مدي أهمُتها لخلُُم مظخىي حىدة  ،طخجابتؤلا  ،كخمادًتاإلالمىطُت، ؤلا 

و أهمُت و دوز ملدم الخدمت، فما مدي أهمُت اللىاصس الخىىىلىحُت في السفم مً الخدماث اإلالدمت لللمُل 

 مظخىي حىدة الخدمت اإلاصسفُت.

هبحر واطم في جدلُم مىه اإلالاًحر مً زالٌ إجاخت مسخلف  جصاالث حظاهم بشيلإن جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلا

والصساف آلالي،الصحرفت كبر الاهترهذ و اإلاصسفُت  الحدًثت في كسض الخدماث ألادواث، الخلىُاث و ألاهـمت

في جىفحر  ألازحرةللد طاكدث هره  اإلاسخلفت غحرها مً كىىاث الخىشَم و أهـمتهاالصحرفت كبر الهاجف الىلاٌ و 

 الخدمت. جلدًم في البشسي  اللىصس كلى حلخمد ال أنها و تزاص ،في ألاداء كامل الظسكت و الدكت

 :عالُت حودة ذاث مصسفُت خدمت جحلُم في جصاالثؤلا و اإلاعلوماث جىىولوحُا مصاهمت -2

 جصاالثؤلا و اإلاللىماث جىىىلىحُا بدمج تاإلاخللل جلً زاصت كدة، ملاًحر كلى اإلاصسفُت الخدمت حىدة جخىكف

لت الخؼىزاث و اإلاصازف في  ماًلي: اإلالاًحر هره بحن مً بلد، كً اإلاصسفُت جىىىلىحُا في الظَس

 اإلاىافصت. للمصازف باليصبت اإلاصسف وضعُت 2-1
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 إلى ٌلىد بالؼبم هرا و ،هفظها الخدماث و اإلاىخجاث جلدم أنها مً بالسغم بلظها كً )اإلاصازف( اإلاىـماث جخمحز

ص و جدلُم في جصاالثؤلا و اإلاللىماث جىىىلىحُا جُجُاثطتراإ دوز   و اللملُاث زالٌ مً الخىافظُت اإلاحزة حلٍص

 جصاالث.ؤلا و اإلاللىماث الخىىىلىحُا كبر جىجص التي اإلاسخلفت ألاوشؼت و ألاكماٌ

 جىاحه ختى منها لىتروهُتؤلا زاصت و بلد كً اإلاصسفُت خدماثال دمج اإلاصازف كلى واحب وان ذلً لخدلُمو 

 بؼسق  مصسفُت زدماث حلسض أصبدذ التي اإلاالُت غحر و اإلاالُت اإلاؤطظاث و ألازسي  اإلاصازف مً مىافظيها

 مً و الظىكُت خصتها كلى الحفاؾ بهدف ث،ال صاجؤلا و ماثاإلاللى  جىىىلىحُا في تلالحاص الخؼىزاث و ىجخماش 

 .طخلسازهاإ زم

 1:ؤلادازي  لليشاط اإلاصخمس الخطوز  2-2

حن اإلاظؤولحن كلى وحب للخدمت الدائم و اإلاظخمس الخؼىز  لخدلُم  و الخىـُم ػسق  في خمساإلاظ الخغُحر ؤلاداٍز

 بهدف و اإلالسوطت، بالخدمت اإلاخلاملحن كىاكت جدلُم و ألامان جىفحر هرا و للمصسف، طتراجُجيؤلا  الخسؼُؽ

م، أزسي  و جصاالثؤلا و اإلاللىماث بخىىىلىحُا زاصت أكظام إوشاء كلى اإلاصازف كملذ ذلً  هما بالدظٍى

 الحدًث اإلاصسفي اليشاغ دمج كً الىاجج الجدًد الىطم مم للخأكلم جلظُمها إكادة و اإلاهام حغُحر كلى كملذ

 اللمالء. زطا جدلُم بغسض

 السكابت: 2-3

 مساهص حظمى جىـُمُت وخداث إلى اإلاصسف جلظُم زالٌ مً مىاطب زكابت هـام وطم اإلاصسف كلى ًجب

لت طلؼتها و صالخُتها منها واخدة ليل جددًد و اإلاظؤولُت  ول كلى مدىما هـاما ًيىن  أن و حُدة، بؼٍس

اث،  مً إال ذلً ول جدلُم للمصسف ًمىً وال ،اللمل أزىاءو  بلدًت كبلُت، السكابت هره جيىن  أن و اإلاظخٍى

 حهت. مً اللمل حظسق و حظهل التي اإلاللىماجُت لألهـمت دمجه زالٌ

 العمُل: بوالء الاهخمام 2-4

 الصبىن  و اإلاصسف بحن الفجىة جظُِم بدوز  جصاالثؤلا و اإلاللىماث لخىىىلىحُا دمجها زالٌ مً اإلاصازف جلىم

 بخلبحر و باللالم ميان أي مً و وكذ أي في الفىز  كلى ًؼلبها التي بالخدماث ججهحزه و لىتروهُتؤلا الىطائل كبر

 إطتراجُجُت محزة اإلاللىماث جىىىلىحُا مً زللذ التي لألكماٌ  همىذحا لىتروهُتؤلا اإلاصازف أصحبذ زسآ

 للصبائً. مظاف كُمت و للمصسف مؤهدة

 جصاالث في جحصين ألاداء اإلاصسفي.مصاهمت جىىولوحُا اإلاعلوماث و ؤلااإلاطلب الثالث: 

 1في حغُير اللواهين اإلاىظمت لليشاط اإلاصسفي.اإلاصاهمت  -1

جصاالث حللها جظم أزطُت زاصت مً اللىاهحن التي جخماش ى صسف الخىىىلىحُاث اإلاللىماث و ؤلاإن جبحن اإلا

ألاػساف اإلاخلاملت  مم ػبُلت وشاػها، فالخدماث اإلاصسفُت الالىتروهُت جخؼلب وحىد كىاهحن جددد التزاماث

كً هرا اليشاغ، و هرا  ، و مً حهت أزسي جدمي اإلاخلامل مً اإلاساػس الىاججتهتواإلاصسف و اللمُل مً ح

 ًسة الخغحراث الاكخصادًت و اإلاالُت و الخؼىزاث الحدًثت.مً أحل مظا

 اإلاصاهمت في حغُير الهُيل الخىظُمي للمصسف: -2

                                                           
 .99مسحم طبم ذهسه، ص  ،"محاوز الخحدًث الفعاٌ في اإلاصازف العسبُت" ،الغىدوز خافف وامل  1
 .115، ص 2006، داز الفىس اللسبي، كمان، الاججاهاث الحدًثت في جلُم الخميز في ألاداء""  ،جىفُم مدمد كبد اإلادظً  1
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س، هما جصاالث اإلاصازف في حغُحر ألاطالُب التي ؤلاو اإلاللىماث و  للد طاكدث جىىىلىحُا جدبلها في زفم الخلاٍز

ً كلى وفسث إمياهُاث حدًدة إلاظاكدة مً الحصىٌ  طهلذالخسؼُؽ و الخىـُم و اللُادة و السكابت، و  اإلادًٍس

ت، خُث  اث ؤلاداٍز حظخسدم خالُا الىثحر مً كلى اإلاللىماث الخسؼُؽ باألداء الخىـُمي كلى ول اإلاظخٍى

و الخيامل بحن حمُم  هدماجؤلا التي جدلم اإلاصازف هـام جسؼُؽ مىازد اإلاشسوق و الري ٌلخبر أخد ألاهـمت 

ل و غحرها، و مً جدلُم دزحت أكلى مً الخيظُم بحن  ألاوشؼت الالشمت إلامازطت ألاكماٌ مً جسؼُؽ و جمٍى

 اطخسدام شبياث السبؽ اإلاللىماجُت.ت مً زالٌ اإلاشازهت في اإلاللىماث بؼهره ألاوش

 الخمىين مً إعادة جصمُم الهُاول الخىظُمُت للمصازف: -3

هُان مشيل مً كىاصس  و هى )فتراض ي ى الخازج أو ما ٌظمى بالخىـُم ؤلا ذلً مً زالٌ جىطم اإلاصسف إلو 

وال جىحد بُنها أًت  طخثىائُتإمخباكدة حغسافُا، جخلاطم هفع اللمل و جخصل فُما بُنها إلىتروهُا بصفت 

 .(زوابؽ مادًت

الُف و الترهحز كلى اليشاغ طؼساباث الظىق و الخللُص مً الخيإفتراض ي إلى الخدىم في يهدف الخىـُم ؤلا و 

ألاطاطُت التي جملً فيها  اثخخفاؾ باليشاػاإلاصسف ؤلا  مظافت، و بالخالي ًجب كلىمت ُك ٌشيل الري

فتراض ي لم ًخىكف كً جىفحر الخدمت اإلاصسفُت فالخىـُم ؤلا  جىافظُت، و الخسلي كً باقي اليشاػاث و مً زم

 هما وطم مجمل الخىـُم كلى الخؽ.إواإلاخلاملحن كً بلد فلؽ، و 

ل الخىـُمي، بدُث جصاالث في اإلاصازف أصىفا مسوهت هبحرة كلى الهُيإن دمج جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلا

 طاهمذ في إطافت أكظام حدًدة منها:

 ؛جصاالثم زاص بخىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلاكظ -

  ؛لىتروهُت الحدًثتبصُاهت الخجهحزاث و الخلىُاث ؤلا كظم زاص -

م الالىترووي -   .و كظم زاص بالدظٍى

ت التي  ومىه الخسفُف مً كدد  اث ؤلاداٍز الخىـُمي هما طاهمذ كلى جىطُم شخمل كليها الهُيل ٌاإلاظخٍى

اث الللُا مهما جباكدث  اإلاىاكم ، الجغسافُت ، وطاكدث أًظا في جللُص  هؼاق ؤلاشساق  و السكابت للمظخٍى

كدد اللماٌ في اللدًد مً ألاكظام هدُجت إلى أن اللدًد مً اللملُاث جخم زازج الىوالت أو اإلاصسف باكخماده 

 هترهذ و غحرها .الهاجف الىلاٌ و ألا فُت الحدًثت وكلى اللىىاث اإلاصس 

  :جصاٌجوفير عىصس ؤلا -4

ام اجصاٌ فلاٌ بحن مسخلف صسف بئمياهه جىفحر هـجصاالث دازل اإلاي جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلابنإن ج

را بِىه و بحن هو اإلاصازف ألازسي و بحن اإلاصسف  أو ، بحن اإلاصسف أو ، أو بحن اإلاصسف و باقي الفسوق ألاكظام

وطُلت في  أفظل ،هظتراهذألا ،هترهذحدًثت وزاصت شبياث ألا الجصاٌ و حلخبر و طائل ؤلا ،اإلاخلاملحن مله

 .رها اللامل الظسكت و جللُص الىكذجصاٌ في اإلاصازف و ذلً مً زالٌ جىفحطتراجُجُاث ؤلاإجدكُم ول 

 1 .على مخخلف عسوض الخدماث اإلاصسفُت ؤلاطالع -5

                                                           
تالجاملُت، الداز  ،الشاملت عملُاتها و إدازتها" "البىون ،كبد اإلاؼلب كبد الحمُد 1  .33، ص 2008،ؤلاطىىدٍز
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جصاالث والصحرفت كبر جىىىلىحُا اإلاللىماث و ؤلا هاجدُدكلى الىطائل التي  زدماتهاحلخمد اإلاصازف في كسض 

إمياهُت الخلسف كلى ول  لُو ول هره اللىىاث و فسث لللم ،هترهذ و غحرهاألا  ،الىلاٌ الهاجف ،الخلفصة السطمُت

 اإلاصازف بيل ٌظس وطهىلت.مً  دأطلازها في اللدً الخدماث و 

ت مسهت جسخلف ب اإلاصازف جىفحر بالخالي وحب كلى و  لت الحصىٌ  زخالف الخدمت اإلالدمتئطُاطت حظلحًر و ػٍس

هما ًجب كلى اإلاصسف حللها مىافظت لخدماث زجباػها بداحاث اإلاخلاملحن ملها، إكليها، باإلطافت إلى 

ًمىً  و كد طاهم وحىد اللىىاث اإلاصسفُت كً بلد في زلم هىق حدًد مً أدواث الدظلحر  اإلاصازف ألازسي،

 طخسدامها في ؿل البِئت السكمُت ٌلسف بئطتراجُجُاث الدظلحر الدًىامُىُت.إللمصسف 

 2الخعسف على حاحاث العمالء وحرب فئاث حدًدة. -6

ً هُيل اإلاجخمم لُلىم كلى ا دزاز، و إدزاٌ ول فئت مً لىعي اإلاصسفي و ؤلا حظعى اإلاصازف إلى بىاء و جيٍى

 زدماث زاصت ليل فئت. كخمادإاإلاصسفُت و  ألاكماٌاإلاخلاملحن في 

كخماد إل ، وال ًخأزس ذلً إال بامدزواجهملسفت اللمالء و الىصٌى إلى جىكلاجه و  ذلً مً زالٌ ملسفت خاحاثو 

 بالخغحر و الخؼىز. جخمحز كلى ألاهـمت اإلاخاخت لخىىىلىحُا إلالسفت زغباث و خاحاث اإلاخلاملحن التي 

 

 الابخياز و الخجدًد: -7

في الظىق فبىاطؼتها  فس اللىاصس اإلاظُؼسة كلى مياهت اإلاص أهمبخياز و الخجدًد مً بحن ؤلا  طتراججُهإحلخبر 

إلاصازف جىىىلىحُا ا ىًخغلب كلى اإلاىافظحن و ًلبي زغبت اللمالء و مً زم جدلُم أهدافه و مً أحل ذلً جدبن

لىترووي بالبؼاكاث لم جىً مً كبل، هسدمت الدفم ؤلا زدماث و مىخجاث جصاالث للسضاإلاللىماث و ؤلا

و  الخلىُاثمسخلف و  هترهذواأل  اللىىاث اإلاصسفُتلىتروهُت و والشُياث ؤلا لىتروهُتؤلاالىلىد  اإلاصسفُت،

 الحدًثت. ألاهـمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صادًت و مرهسة جسسج لىُل شهادة ماطتر، غحر ميشىزة، ولُت الللىم الاكخ ،"دوز جىىولوحُا اإلاعلوماث في جحلُم اإلايزة الخىافصُت"طلُمان مىحرة،   2

ت و كلىم الدظُحر  .66، ص 2012، حاملت بظىسة،الخجاٍز



في الخدمت  جصاالثؤلاواكع ؤلابداع و جىىولوحُا اإلاعلوماث و                                       الفصل الثالث

 اإلاصسفُت

 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصت الفصل:

دمج جىىىلىحُا اإلاللىماث وؤلاجصاالث له أزس إًجابي هبحر في جدظحن هفاءة الخدماث اإلاصسفُت إلاا جلدمه  إن

س مً محزاث لللمل اإلاصسفي، فهي حظاهم بالدزحت  س أطالُب جلدًم الخدماث وبالخالي جؼٍى ألاولى في جؼٍى

ادة زلت اللمال  ء بمصسفهم وهظب والئهم.الجىدة الفىُت للخدماث اإلاصسفُت وبأكل جيلفت، ومىه ٍش

س ألاداء باإلاصازف مً زالٌ هـام زكابي وهُىلي أهثر هفاءة وجلىُت كالُت في ؿل  هما أنها حلمل كلى جؼٍى

س اإلابيُت كلى ؤلابخياز والخجدًد وجبني  اللمل كلى جدلُم محزة جىافظُت مظخدامت مً زالٌ إطتراججُت الخؼٍى

   لخؼىزاث ؤلاكخصاد السكمي.  ألاطالُب وألاهـمت ؤلالىتروهُت، ومىاهبت
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للد هدفذ الدزاست إلى الىشف عن أهمُت إلابداع الخىنىلىجي في الخدماث البنىُت، باعخباز أن املفهىمين 

 كخصاد العالمي.املؤسست في ظل الخطىزاث التي ٌشهدها إلا همى ستراجُجي من أحل بلاء و إلهما دوز 

سخمساز املؤسساث املصسفُت للخىُف وإلا فمن خالٌ هره الدزاست جىصلنا إلى أن إلابداع الخىنىلىجي جلجأ إلُه 

في ظل الظسوف البُئُت املخغيرة التي جخميز باملنافست الشدًدة وحغير ظسوف السىق وخاحاث وزغباث العمالء، 

هما أن إلابداع الخىنىلىجي ٌعطي للمؤسست ميزة جنافسُت من خالٌ جلدًم منخجاث حدًدة أو عملُاث إهخاج 

 نافسين املدخملين.حدًدة حسخطُع بها مىاحهت امل

هما جىصلذ الدزاست إلى أن مفهىم الخدمت البنىُت للمؤسساث أصبذ الُىم ًدبىأ خيزا ومسافت هبيرة من 

 ألاهمُت على حمُع ألاصعدة واملجاالث املدلُت.

صسفُت، التي جىاهب جددًاث العصس وجىاحه ضغط فالبنىن إلالىتروهُت حعخبر من عىامل عصسهت املنظىمت امل

ت البنىن ألاحنبُت املىحهت أساسا لجرب العمالء، فالعمل املصسفي ًخجاوش الىظائف الخللُدًت ويهدف منافس

س وسائل جلدًم الخدماث املصسفُت وزفع هفاءة أدائها بما ًخماش ى مع الخىنىلىحُا الحدًثت.  إلى جطٍى

 اختبار الفرضيات:

  هبير في املنخجاث وأسالُب إلاهخاج الري إلابداع الخىنىلىجي على أهه ول حدًد أو ول جدسين صغير أو

 ًدصل ملجهىد فسدي أو حماعي.

 س الخدماث البنىُت ًخمثل في جدٌى الخدماث من جللُدًت إلى إن دوز إ كخصاد املعسفت في جطٍى

س وإلا إلالىتروهُت خُث أن إلا  بخياز املصسفي وإدخاٌ الخىنىلىحُا على هخمام بالبدىر والخطٍى

 الخدماث البنىُت.

 النتائج املتوصل إليها:

 جىصلنا من خالٌ دزاسدنا ملىضىع البدث إلى النخائج الخالُت : 

 فعاٌ في جطىز  جصاٌ حساهم بشيلهمى وجطىز الخىنىلىحُا السكمُت و ألاهظمت إلالىتروهُت و شبياث إلا

 إكباٌ العمالء عليها .الخدمت املصسفُت وفعالُت أدائها و 

 س منخجاتها من العىامل املهمت و  ىنىلىجي ٌعد منإن إلابداع الخ السئِسُت لضمان هجاح الشسهت لخطٍى

 خالٌ إدخاٌ الخطىزاث الجدًدة.

 جصاالث في خلم ميزة جنافسُت للمصسف من خالٌ ججدًد خدماجه إلاحساهم جىنىلىحُا املعلىماث و

 بخياز خدماث حدًدة.إسخمساز و ئب

 وبخيلفت و هفاءة عالُتعلى الخدمت بجىدة  ٌساهم إلابداع الخىنىلىجي في املصسف بالحصٌى وسهىلت ،

 أكل.
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 سخخدام الىسائل وألاهظمت إجم  للخىنىلىحُا أزس هبير في إستراججُت جىشَع الخدماث املصسفُت فيلما

وبالخالي جىسُع كاعدة  املخنىعت ولما أزس ذالً في خُازاث جلدًم الخدمت وجنىعهاالخىنىلىحُا املالئمت و 

م   .عليها وإلاطالعالخدماث حسٍى

 .ٌساهم إلابداع الخىنىلىجي في إعطاء جصىز حدًد لنظام مصسفي مبني على إلىتروهُت الخدمت املصسفُت 

  إطالق منخجاث حدًدة هرا ستهداف أسىاق حدًدة من خالٌ إٌسمذ إلابداع الخىنىلىجي للمؤسست من

 من أحل هسب خصص إضافُت في هره ألاسىاق.

  ٌبه على املجنمُت زأسماٌ البشسي من خال اللُام بعملُاث البدث و عازف الخىنىلىحُت و جأهُله و جدٍز

س.  الخطٍى

  س  خدماث في اللطاع املصسفي من جللُدًت إلى إلىتروهُت.الجطٍى

 هظام دفع حدًد. ردادسخإ 

 أفاق البحث:

 ؛ىلىجي في جدسين الخدماث املصسفُتدزاست أهمُت إلابداع الخىن 

  ؛منخجاث حدًدة ذاث حىدة عالُتدزاست مساهمت إلابداع في جلدًم 

 س في الجصائسد  ؛زاست البدث و الخطٍى

  ؛حغطُت ول خاحُاث البنىن من خدماثكادزة على جصاالث مخطىزة و إوضع شبىت 

 ؛يزة الخنافسُت للمؤسساث الخدمُتدوز إلابداع الخىنىلىجي في جنمُت امل 

 لي في املؤسست الخدمُت بجلُُم هفاءة إلابدا     .جدلُل مغلف البُاهاثسلىب سخخدام أئع الدسٍى
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  خلص: امل

املؤسسات الناجحة ثحرص على منافسة  من قبل ٌستثمرالتكنولوجي أهم عنصر ٌعتبر إلابداع 

 ألاسواق.

يهدف إلى إبراز أهمية إلابداع التكنولوجي في الخدمة البنكية بئعتباره أحد أشكال إلابداع على 

أهواع إلابداع من خالل ثحدًد العالقة بين مستوى املؤسسة املصرفية في ثنمية امليزة التنافسية، 

ر الخدمة البنكية في ظل إلاهتقال إلى إقتصاد املعرفة.  التكنولوجي وعوامل ثطٍو

 ومن جهة أخرى سوف هتطرق إلى واقع إلابداع في النظام املصرفي الجسائري.

ر. -إلابداع التكنولوجي، الخدمة البنكية تاحية الكلمات املف   البحث والتطٍو

Abstract : 

Tecknological innovation is the most important element invested by succeful institution 

keen to compete with marfets. 

This study aims to bighlight  the importance tecknologicol innovation in the banking 

service as one of the forms of innovation at the level of the banking institution in 

developing competitive advantage, by determining the relation ship between the types of 

tecknological innovation and the factors of development of banking service in light of the 

transition of the knowledy economy on the other hand, we will address the reality of 

tecknological innovation in the banking system. 

Key words : tecnologicol innovation- banking service- research and development.      
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