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صوع الخىهمت في جدؿحن ؤصاء البىىن 

 1هؼعي مغوة  

 ٌ2 ؤمُىتصعبا 
  :اإلالخو

ُت الخى٦مت مىيٕى ؤنبذ ل٣ض  الخ٣لباث بزغ زانت الضولُت والهُئاث الٗاإلاُت اإلاىٓماث مٗٓم اَخماماث مدىع  اإلاهٞغ

اع ؤإلاٟاَُمي للخى٦مت وؤَمُت جُب٣ُها، َظٍ الضعاؾت  تهضٝ الؿُا١ َظا اإلاخخالُت، وفي اإلاالُت والاجهُاعاث ومداولت ببغاػ بلى جدضًض ؤلَا

جدؿحن ؤصاءَا مً  ٌٗمل اإلاباصت َظٍ إلاسخل٠ الجُض الخُب٤ُ ؤن بلى الضعاؾت َظٍ جىنلذ ،خُض، مؿاَمتها في جدؿحن ؤصاء البىى٥

غ :زال٫ ٘ مً ٢ُمت اإلااؾؿت، مىاظهت اإلاىاٞؿت، مداعبت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، جدؿحن الٗال٢ت م٘ ٧ل ؤصخاب اإلاهالر، جٍُى  الٞغ

 .ألاصاء الاظخماعي بدبجي مٟهىم اإلاؿاولُت الاظخماُٖت

ُت، ألاصاء، جدؿحن ألاصاء: اليلماث اإلافخاخُت  .الخى٦مت اإلاهٞغ
Abstract   
The issue of banking governance has become the focus of concerns of most international  
organizations and international bodies, especially after the successive financial fluctuations 

and collapses. In this context, this study aims to  define the conceptual framework for 

governance and the importance of its application, and try to highlight its contribution to 

improving the performance of banks. For various of these principles the improvement of its 

performance works through: increasing the value of the institution, facing competition,  
combating  financial and administrative corruption, improving the relationship with all 

stakeholders, developing social performance by adopting the concept of social 

responsibility. 

Keywords:   Banking governance, Performance, Performance improvement.  

: اإلالضمت

ٌٗخبر مٟهىم الخى٦مت ؤخض ألاؾـ التي ًجب ؤن ج٣ىم ٖلحها الىخضاث الا٢خهاصًت في 

ت التي جخه٠ بالضًىام٨ُُت، لِـ طل٪ ٞدؿب بل ٢امذ ال٨شحر مً اإلاىٓماث و  البِئت الاؾدشماٍع

الهُئاث بخإ٦ُض مؼاًا و اًجابُاث َظا اإلاٟهىم و ؤنغث ٖلى جُب٣ُه في ٧اٞت اإلااؾؿاث، و طل٪ 

بٗضما ؤْهغث ألاػماث ؤن ؤَم ؤؾبابها َى ُٚاب صوع الخى٦مت في اإلااؾؿاث، و ي٠ٗ الغ٢ابت 

ت، والٟكل في الخىُٟظ الٟٗا٫ آللُاث و مباصت الخى٦مت، و ُٚاب الضوع  ٖلى الؿلى٦ُاث ؤلاصاٍع

٪ اؾتراجُجي لل٣ُإ الٗام في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت  الاظخماعي للماؾؿاث ٦كٍغ

ى ما ؤصي بلى اجهُاع ٦بري الكغ٧اث واإلااؾؿاث اإلاالُت في الٗالم و  والاظخماُٖت اإلاؿخضامت، َو

. يُإ خ٣ى١ اإلاؿاَمحن والٗاملحن ٞحها

ُت  جغ٦ؼ َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤَمُت الضوع الظي جلٗبه الخى٦مت ٖلى ؤصاء اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

خُض ًىٓغ للخى٦مت ٖلى ؤجها ٖملُت ًخم مً زاللها جىُٓم الٗال٢اث وجدضًض ألاصواع و 

                                                           
1

 (الجزائر)سعيدة * دكتور الطاهر موالي*جامعة   
2

  (الجزائر)سعيدة * دكتور الطاهر موالي*جامعة  
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اإلاؿاولُاث بحن مجلـ ؤلاصاعة واإلاال٥ وؤلاصاعة الخىُٟظًت للبى٪ م٘ مغاٖاة ؤصخاب اإلاهالر 

وطل٪ في ظى مً الكٟاُٞت وؤلاٞهاح واإلاؿاولُت الجماُٖت، وبما ٣ًىص البى٪ بلى الاؾخٟاصة 

اإلاشلى مً اإلاىاعص اإلاخاخت وبالخالي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ، وجدؿحن ؤصاءَا، ومً ظهت ؤزغي ٢ض ًاصي 

ي٠ٗ جُب٤ُ مباصت الخى٦مت ؤو ٖضم وظىصَا بلى هخاثج ؾلبُت ٦شحرة ٖلى مؿخىي ؤصخاب 

ىها بمضي  جي، مما ظٗل مهحر البىى٥ وا٢خهاصًاتها مَغ اإلاهالر و اإلااؾؿاث، والا٢خهاص الَى

جُب٣ُها إلاباصت خى٦مت البىى٥ الهاصعة ًٖ الٗضًض مً الهُئاث واإلاىٓماث الضولُت 

: اإلاخسههت، وبالخالي جخمشل بق٩الُت الضعاؾت في مداولت ؤلاظابت ًٖ الدؿائ٫ الخالي

ما َى صوع جُبُم مباصت الخىهمت في جدؿحن ؤصاء البىىن ؟                

 ؤَمُت البدث :

 ال٣ُإ في الخى٦مت مباصت لخُب٤ُ الهام الضوع  ببغاػ زال٫ مً الضعاؾت ؤَمُت جٓهغ

، بلى ًاصي الظي ألامغ اإلاهغفي،  الٗالم في ألازحرة الخجاعب وؤن زانت الخدؿحن مً ؤصاة اإلاهاٝع

ُت الىٓم في الخى٦مت ي٠ٗ ؤن ؤْهغث  الا٢خهاصًاث ٖلى زُحرة او٩ٗاؾاث بلى ًاصي اإلاهٞغ

لُه ال٣ىمُت،  ٌٗمل اإلاهغفي الجهاػ في ٢ىاٖضَا بخُب٤ُ والبضء الخى٦مت، مباصت جُٟٗل ٞان ٖو

غ ٖلى ُت، ؤلاصاعة ؤصاء جٍُى  اإلاالي، وال٣ُإ اإلاؿدشمٍغً ٢غاعاث ٖلى بًجابا مما ًى٨ٗـ اإلاهٞغ

 . الا٢خهاص جيكُِ وبالخالي

 ؤَضاف البدث :

: تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى

 ُِزانت بهٟت اإلاهاٝع في والخى٦مت ٖامت بهٟت الخى٦مت مٟهىم ٖلى الًىء حؿل. 

 ُت  .جدضًض ؤَمُت جُب٣ُها ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 مداولت ابغاػ مؿاَمتها في جدؿحن ألاصاء في البىى٥  .

 الضعاؾت زُت :

 وظاءث مداوع  بلى زالر الضعاؾت َظٍ ج٣ؿُم جم اإلاُغوخت، ؤلاق٩الُت ٖلى ؤلاظابت بٛغى

 :٧الخالي

ٌ  اإلادىع   .ومباصئها اإلااؾؿاث خى٦مت :ألاو

ُت و مباصئها:اإلادىع الثاوي  . الخى٦مت اإلاهٞغ

 . ألاصاء اإلاهغفي وصوع الخى٦مت في جدؿِىه:الثالث اإلادىع 

ٌ  اإلادىع   .ومباصئها اإلااؾؿاث  خىهمت:ألاو
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بىاًء ٖلى مٟهىم مىاًَت الٟؿاص وؤؾالُب بنالخه ، ْهغ مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث ، 

م٨ً بعظإ ظظوعٍ بلى مٟهىم  ظا ما ًجٗله ". الخ٨م الغقُض"ٍو بىاًء ٖلى ألازال١ اإلاهىُت ، َو

ظا اإلاالُت، وألاػماث الا٢خهاصًت الاجهُاعاث ٣ٖب وزانت٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت،   بالٗضًض صٞ٘ ما َو

 الىىاحي مً الٗضًض ٖلى الخى٦مت ؤَمُت ببغاػ مضي بلى والخبراء واإلادللحن الا٢خهاصًحن مً

 .الا٢خهاصًت

لى َظا ألاؾاؽ ؾىداو٫ اؾخٗغاى ؤَم اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بدى٦مت الكغ٧اث وؤَم  ٖو

 :٦ما ًلي. اإلاباصت في هُا١ َظا اإلادىع 

اإلااؾؿاث  خىهمت مفهىم .1

 اللٛت مجم٘ جىنل و٢ض، ((Governanceالاهجلحزي  للمهُلر جغظمت َى الخى٦مت لٟٔ

 َظٍ ًٖ حٗبر ؤزغي  مهُلخاث اإلاهُلر بلى اؾخسضام َظا لخٍٗغب مداوالث ٖضة بٗض الٗغبُت

 لظا الجُض، ؤو الهالر الخ٨م الغاقض، الخ٨م الخى٦مت، الخا٦مُت، الغقُضة، ؤلاصاعة:مشل ال٩لمت

 1.الكغ٧اث  بدى٦مت(Corporate governance)مهُلر  ًُل٤ ٖلى

بمٗجى الخىظُه  "Kyberman"بدُض ٌٗىص مٟهىم خى٦مت اإلااؾؿاث بلى ٧لمت ًىهاهُت 

لى وظه الض٢ت مهُلر خى٦مت "Gubernare"وؤلاعقاص والخ٨م، وفي اللٛت الالجُيُت ٧اهذ باؾم   ٖو

اإلااؾؿاث َى ٖملُت اجساط ال٣غاعاث، والٗملُت التي ًم٨ً مً زاللها جىُٟض ال٣غاعاث، وبالخالي 

 2.هجض مٗاوي مسخلٟت جسخل٠ بازخالٝ اإلاىٓماث و الهُئاث التي حؿخسضم َظا اإلاهُلر

غ ٖٝغ  الىىاحي ٌكمل للغ٢ابت مخ٩امل هٓام "اههبإ الكغ٧اث خى٦مت (Cadbiry)٧اصبحري  ج٣ٍغ

حر  "3 وجغا٢ب الكغ٧اث جضاع بم٣خًاَا التي اإلاالُت اإلاالُت ٚو

ل ماؾؿت ؤما ٟا ٢ضمذ  ٣ٞض(IFC)الضولُت  الخمٍى با مُاب٣ا حٍٗغ  خُض الؿاب٤ للخٍٗغ٠ ج٣ٍغ

ذ خى٦مت   1"ؤٖمالها في والخد٨م الكغ٧اث ٕاصاعة زالله مً ًخم الظي الىٓام" اههبإ الكغ٧اث ٖٞغ

                                                           
1

ٓم  ٦ما٫ - بض بٖى  ألاػماث و٢ٕى مً والخض اإلاالُت ألاؾىا١ في الخًلُل ٖملُاث مً الخ٣لُل في وصوعَا الكغ٧اث خى٦مت:ػاًضي الؿالم ٖو

ما٫ بِئت في  الكغ٧اث خى٦مت وا٢٘ بلى ؤلاقاعة م٘ - ما٫ وؤزال٢ُاث الخى٦مت:خى٫  الضولي ،اإلالخ٣ى -الضولُت ألٖا  18 ًىمي اإلااؾؿاث، في ألٖا

 04 م ٖىابت، مسخاع، باجي  ظامٗت19/11/2009و
2  -  Nwakama.p.c, et al, an emperical evaluation of corporate governance mechanism in 

banking sector  impact and implication in Nigeria, asian journal of business and 

management sciences, Vol 1, No 2,2011 .p 203. 
3

ت صعاؾت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤصاء جدؿحن في الكغ٧اث خى٦مت صوع  "،٣ٖبت ٢ُاٝ-   في صعظتلما ؾاَمتلما قغ٧اث :خالت الجؼاثٍغ

 مدمض ظامٗت، اإلااؾؿت وحؿُحر ا٢خهاص :جسهو الا٢خهاصًت الٗلىم في ٖلىم ص٦خىعاٍ قهاصة لىُل م٣ضمت ؤَغوخت، " ظؼاثغ٫ا بىعنت

 .10، م 2019 الجؼاثغ ، -بؿ٨غة -زًُغ
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ها ٦ما ت" :اهه بإ(OECD)والخىمُت  الا٢خهاصي الخٗاون  مىٓمت حٗٞغ  التي الٗال٢اث مجمٖى

 مجا٫ وحٗٝغ للماؾؿت، مجه٢ُاص ؤلاصاعي جد٨م ومجلؿها اإلااؾؿت بصاعة مً ٧ل بحن جغبِ

 2."مجهؾلُا

ها  ٗٞغ ت":اهه بإ(G.Charreaux)َو  والخإزحر الؿلُاث جدضًض بلى صٝجه التي اإلا٩ُاهحزماث مجمٖى

ً، ٢غاعاث ٖلى  3."مجهؾلُا مجا٫ وحٗٝغ للماؾؿت، مجه٢ُاص ؤزغي جد٨م بٗباعة ؤي اإلاضًٍغ

  4:اههؤ ٖلى ؤًًا الكغ٧اث خى٦مت حٗٝغ ٦ما

٣ه ًٖ والظي اإلاالُت والٛحر اإلاالُت للغ٢ابت مخ٩امل هٓام"•  ."ٖلحها والغ٢ابت الكغ٦ت بصاعة ًخم ٍَغ

ت"  م٣ٗىلت عبدُت جد٤ُ٣ مً اإلاؿدشمغون ًخإ٦ض ؤن زاللها مً ًم٨ً التي الُغ١  مجمٖى

 ."مجهالؾدشماعا

اإلااؾؿاث  خىهمت مدضصاث .2

 ومؿخىي  جىاٞغ مضي ٖلى ًخى٠٢ اإلااؾؿاث لخى٦مت الؿلُم الخُب٤ُ ؤن ٖلى اجٟا١ َىا٥

خحن ظىصة ما اإلادضصاث مً مجمٖى  :َو

 :الضازلُت اإلادضصاث-2-1      

 َُا٧ل وي٘ جخًمً والتي الكغ٧اث صازل جُب٤ التي وألاؾالُب ال٣ىاٖض ٖلى وحكخمل

ت  والىاظباث للؿلُاث مىاؾب وجىػَ٘ الكغ٧اث صازل ال٣غاعاث ٦ُُٟت اجساط جىضر ؾلُمت بصاٍع

غاٝ بحن  واإلاؿاَمحن وؤلاصاعة مجلـ ؤلاصاعة مشل الكغ٧اث، خى٦مت مٟهىم بخُب٤ُ اإلاٗىُت ألَا

غاٝ، َاالء بحن اإلاهالر في حٗاعى وظىص بلى ًاصي ال الظي بالك٩ل وطل٪ اإلاهالر، وؤصخاب  ألَا

ل اإلاضي ٖلى اإلاؿدشمٍغً مهالر جد٤ُ٣ بلى ًاصي بل  5.الٍُى

 :الخاعحُت اإلادضصاث-2-2   

                                                                                                                                                    
1  -Alotaibi Mohamed Meteb, The Economic Impact of Corporate Governance in Saudi 

Arabia Economy, IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), .Volume 7, Issue 5 

Ver. II (Sep. - Oct. 2016),P: 40. 
2
- Alain jounot et Christaine Lallement:Développement durable vers une nouvelle 

gouvernance des entreprises,Afnor, France,2003,p75 
3
- Gérard Sharreaux:Le gouvernement des entreprises «corporate governance théories et 

faits»,Economica,Paris,1997,p421-422 
4

ُت اإلااؾؿاث في الخى٦مت مباصت جُب٤ُ، زىالض ؤبىب٨غ، ُٖاعي  ؤما٫ .ص-  مضازلت م٣ضمت لٟٗالُاث ، – الجؼاثغ خالت صعاؾت – اإلاهٞغ

 .07/05/2012و06 الجؼاثغ، -بؿ٨غة -زًُغ مدمض ظامٗت، "خى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي " خى٫ اإلالخ٣ى
5

، م ؾب٤ زىالض ،مغظ٘ ُٖاعي، ؤبىب٨غ ؤما٫ .-  ط٦ٍغ
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 بصاعة خؿً ٖلى حؿاٖض التي وال٣ىاٖض ال٣ىاهحن جىٟیظ اإلادضصاث يمً َظٍ مشل وظىص بن

ت َظٍ الكغ٦ت، وحكمل : 1اإلاجمٖى

 ٗاث  مشل الضولت الا٢خهاصًت في لؤلوكُت اإلاىٓم لالؾدشماع الٗام اإلاىار ال٣ىاهحن والدكَغ

 .الٗمل والكغ٧اث لؿى١  اإلاىٓمت وؤلاظغاءاث

 ت وؤلاٞالؽ اإلاماعؾاث ومى٘ اإلاىاٞؿت  .الاخخ٩اٍع

 غ اإلاالي، ال٣ُإ وظىص ٦ٟاءة الالػمت ل٣ُام اإلاكغوٖاث و٦ٟاءة ألاظهؼة  ألامىا٫ الظي یٞى

 .الغ٢ابُت في ؤخ٩ام الغ٢ابت ٖلى الكغ٧اث

 الجمُٗاث اإلاهىُت والكغ٧اث الٗاملت في ؾى١ : وظىص بٌٗ اإلااؾؿاث طاجُت الخىُٓم مشل

 .ألاوعا١ اإلاالُت

 ت اإلاالُت : مشل الخغة زانت باإلاهً ماؾؿاث وظىص م٩اجب اإلادماة وم٩اجب اؾدكاٍع

ت . الاؾدكاٍع

اصة في مهما ٖىهغا اإلااؾؿاث خى٦مت حٗخبر  زال٫ مً وطل٪ الا٢خهاصًت، الٟٗالُت ٍػ

 ٦ما واإلاؿاَمحن، الكغ٦ت مً ل٩ل طاث الٟاثضة ألاَضاٝ ح٣ٗب مً ؤلاصاعة ؤلاصاعة ومجلـ جم٨حن

٣ت طٌٍو ٞٗا٫ الغ٢ابت، بك٩ل حؿهل  2.إلاىاعصَا ألامشل الاؾخسضام ٖلى الكغ٧اث حصج٘ الٍُغ

اإلااؾؿاث   خىهمت مباصت .3

 :3وهي والخىمیت، الخٗاون  مىٓمت خضصتها للخى٦مت ؤؾاؾیت مباصت َىا٥

 الكغواث لخىهمت فٗاٌ ؤؾاس ي بَاع يمان-3-1    

 في للمكاع٦حن یم٨ً ؾلیم وجىٓیمي ٢اهىوي بَاع وظىص للكغ٧اث الٟٗالت ؤلاصاعة جخُلب

خماص الؿى١   بَاع یٗمل ؤن ویجب .الخانت الخٗا٢ضیت ٖال٢اتهم بخإؾیـ ٢یامهم ٖىض ٖلیه الٖا

٘ ٖلى الكغ٧اث خى٦مت  ج٣ؿیم بىيىح یدضص وؤن ألاؾىا١، ٦ٟاءة مً ویؼیض الكٟاٞیت مؿخىي  ٞع

 .ال٣اهىن  بخُبی٤ وؤلالؼام والغ٢ابت ؤلاقغاٝ ًٖ اإلاؿئىلت اإلاسخلٟت الهیئاث بحن اإلاؿئىلیاث

 ألاؾهم لخملت اإلادؿاویت اإلاٗاملت- 3-2   

                                                           
1
- samiha fawzi ,Assessement of corporate governance in Egypt, working paper n82,the 

Egyptian center for economic studies,Egypt,april,2003,p04. 
2
- Adrian Fares:Gouvernance from banking perspective, center for international private 

enterprise, workshop(2),2003,p01. 
3

 جُبی٣یت ةصعاؽ  "ال٨ٟغي  اإلاا٫ ؽؤع في الاؾدشماع ثاعا٢غ ٖلى الخى٦مت آلیاث جُبی٤ ؤزغ، وكىان مدمىص اؾ٨ىضع، الىٗامي ؾلیمان ٖلي- 

  الغؾالت َظٍ ٢ضمذ "ٞلؿُحن بىعنت في اإلاضعظت الٗامت اإلاؿاَمت الكغ٧اث ٖلى
ً
 في اإلااظؿخحر صعظت ٖلى الخهى٫  إلاخُلباث اؾخ٨ماال

غ ظامٗت ،  اإلاداؾبت  .30، م 2018،  ٚؼة – ألاَػ
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الٟغنت  بجاخت م٘ ألاؾهم، خملت مٗاملت في اإلاؿاواة الكغ٧اث خى٦مت بَاع ید٤٣ ؤن یجب

 .خ٣ى٢هم اهتها٥ خا٫ في ٞٗا٫ حٗىیٌ ٖلى للخهى٫  اإلاؿاَمحن لجمی٘

 آلازغیً والىؾُاء ألاؾهم، ؤؾىاق اإلااؾؿحن، اإلاؿدثمغیً- 3-3  

غ ؤن یجب  و٦ظل٪ الاؾدشماع، ٞترة مضاع ٖلى ؤلایجابیت الخىاٞؼ الكغ٧اث خى٦مت بَاع یٞى

حر یٟتها ألصاء اإلاالیت ألاوعا١ ألؾىا١ مىاؾب مىار جٞى  الكغ٧اث بك٩ل بصاعة في حؿهم بُغی٣ت ْو

 .ظیض

 اإلاهالح ؤصخاب صوع - 3-4  

 مً ؤو ال٣اهىن  یيكئها التي اإلاهالر ؤصخاب بد٣ى١  الكغ٧اث خى٦مت بَاع یٗتٝر ؤن یجب

 زل٤ في اإلاهالر وؤصخاب الكغ٧اث بحن الخٗاون  جيكیِ ٖلى یٗمل وؤن اإلاخباصلت، الاجٟا٢یاث زال٫

غم الثروة  .الٗمل ٞو

 والكفافیت ؤلافهاح- 3-5   

 ألامىع  ظمی٘ ًٖ اإلاىاؾب الى٢ذ في ال٨ك٠ یخم ؤن الكغ٧اث خى٦مت بَاع یًمً ؤن یجب

 .الكغ٦ت وخى٦مت واإلال٨یت وألاصاء اإلاالي الىي٘ طل٪ في بما بالكغ٦ت، اإلاخٗل٣ت اإلااصیت

 ؤلاصاعة مجلـ مؿئىلیاث- 3-6   

 یًمً ؤن یجب ٦ما للكغ٦ت، الاؾتراجیجي الخىظیه الكغ٧اث خى٦مت بَاع ی٨ٟل ؤن یجب

الكغ٦ت  ٢بل مً ؤلاصاعة مجلـ مؿاثلت و٦ظل٪ الخىٟیظیت، لئلصاعة ؤلاصاعة مجلـ مخابٗت

. واإلاؿاَمحن

 . الخىهمت اإلاهغفُت و مباصئها:اإلادىع الثاوي

ٌٗخبر وظىص هٓام مهغفي ؾلُم مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للؿالمت اإلااؾؿُت ، ألن الهىاٖت 

ُت  ا ، حٗخبر الهىاٖت اإلاهٞغ غ الاثخمان والؿُىلت الالػمحن لٗمل اإلااؾؿاث وهمَى ُت جٞى اإلاهٞغ

ظا ًض٫ ٖلى . الؿلُمت مً ؤَم الغ٧اثؼ التي حؿاَم في بوكاء بَاع ماؾسخي لخى٦مت الكغ٧اث َو

ُت واضخت ، وفي َظا اإلادىع ؾىداو٫  ؤن ؤَمُت جُب٤ُ مباصت الخى٦مت في الهىاٖت اإلاهٞغ

ُت وؤَم مباصئها  .جىيُذ َبُٗت خى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 اإلاهغفُت الخىهمت مفهىم .1

اث بى٪ ٌٗٝغ ُت للغ٢ابت باػ٫  لجىت ؾلُخه جدذ حٗمل التي الضولُت الدؿٍى  اإلاهٞغ

 الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ زال٫ مً البىى٥ بها جضاع التي ألاؾالُب " بإجها اإلاهاٝع في الخى٦مت
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 اإلاهالر وؤصخاب ألاؾهم خملت مهالر وخماًت والدكُٛل البى٪ وي٘ ؤَضاٝ ٦ُُٟت جدضص والتي

٣ا لل٣ىاهحن بالٗمل الالتزام م٘  1 "اإلاىصٖحن مهالر خماًت ًد٤٣ وبما الؿاثضة والىٓم ٞو

ُت للغ٢ابت باػ٫  لجىت حٗٝغ ٣ت بإجها البىى٥ مؿخىي  ٖلى الخى٦مت اإلاهٞغ  بها ًضًغ التي الٍُغ

 ٧ل

٣ت في ؤًًا وجى٨ٗـ ألازغي، واليكاَاث الٗملُاث الٗامت وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ مً  التي الٍُغ

 جدبٗها

 :2في البىى٥

 ٘للمؿاَمحن ألاعباح جد٤ُ٣ طل٪ في بما ؤَضاٞها وي.  

 الُىمُت ؤٖمالهم بصاعة.  

 ٟحن،( اإلاهالر ؤصخاب مهالر مغاٖاة  بلى وبالىٓغ ،)اإلاجخم٘ اإلاىعصًً، الٗمالء، اإلاْى

ض الضوع   الغ٢ابت ؾلُاث ٞةن اإلاالُت الىٓم وفي واإلادلُت الضولُت الا٢خهاصًاث في للبىى٥ الٍٟغ

 .اإلاهالر ؤصخاب مً ؤًًا والضولت حٗخبران

ُت الخى٦مت ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً اإلاىُل٤ َظا ومً  جىظُه زالله مً ًخم هٓام بال هي ما اإلاهٞغ

 اإلاكاع٦حن مسخل٠ بحن واإلاؿاولُاث الىاظباث جىػَ٘ جدضص ٞالخى٦مت اإلااؾؿاث، مسخل٠ وع٢ابت

ً، ؤلاصاعة مجلـ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ مجها ٞحها، واإلاؿاَمحن م واإلاضًٍغ حَر  اإلاهالر طوي  مً ٚو

لى ال٣غاعاث، ؤوؿب الجساط وألاخ٩ام ؤًًا ال٣ىاٖض جً٘ ٦ما اإلاكتر٦ت،  ًم٨ً ألاؾاؽ َظا ٖو

 ؤَضاٞها وي٘ ٧اهذ ماؾؿت ؤي زالله مً حؿخُُ٘ اإلاالثم الظي اله٩ُل حُٗي الخى٦مت ؤن ال٣ى٫ 

حر ٤ ألاَضاٝ َظٍ لخد٤ُ٣ الالػمت الىؾاثل وجٞى  .3الؿلُم واإلاىهج الصخُذ الىظه ٞو

: اإلاهاعف في الخىهمت ؤَمُت .2

 ؤمىاله ٖلى واإلاداٞٓت اإلاهغفي باألصاء اإلاغجبُت اإلاؼاًا مً الٗضًض الخى٦مت وجد٤٣

. الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي زم ومً اإلاالي الاؾخ٣غاع ُٞه ٌٗؼػ  ومىظضاجه،  مما

                                                           
ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث في الخى٦مت ، خباع ١االغػ  ،ٖبض بلٗؼوػ ٖلي بً- 1 - اإلاالُت ألاػماث مً للى٢اًت مضزل( واإلاهٞغ

ُتوا٫  2009 ؤ٦خىبغ 21 – 20 ًىم الٗاإلاُت والخى٦مت الضولُت والا٢خهاصًت اإلاالُت الضولي الٗلمي ،اإلالخ٣ى ) ثغاالجؼ لخالت باإلقاعة مهٞغ

ت الا٢خهاصًت الٗلىم ،٧لُت لىم والخجاٍع  . 5 م ، ثغػاالج ؾ٠ُُ، ٖباؽ ٞغخاث ،ظامٗت الدؿُحر ٖو
2

ُت اإلاساَغ بصاعة جدؿحن في الخى٦مت صوع "كتيفي خيرة، جبار محفوظ، -   مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة، -"صعاؾت م٣اعهت-اإلاهٞغ

 .68، م2016 الجؼاثغ، -ؾ٠ُُ- ٖباؽ ٞغخاث ظامٗت، اإلااؾؿت ومالُت الخى٦مت :جسهو الدؿُحر ٖلىم في اإلااظؿخحر قهاصة هُل
3

ٟت-  بُضة قٍغ ٗالُاتها الخى٦مت صٖاثم "، بٖى  ( 02 ) اإلاجلض، وؤلاصاعة الا٢خهاص لبدىر الامخُاػ ، مجلت"اإلاهغفي آلاصاء جدؿحن في ٞو

 .248م، 8201      ظىان ( 03 ) الٗضص
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 1:هجض في اإلاهاٝع الخى٦مت مباصت جُب٤ُ مؼاًا ؤَم ومً

 ٌُٟالضو٫  جم ومً اإلاهاٝع جىاظهها التي وؤلاصاعي  اإلاالي بالٟؿاص اإلاخٗل٣ت اإلاساَغ جس. 

 ٘  .للضولت والخىمُت الا٢خهاصي والىمى الخ٣ضم زم ومً للمهاٝع ألاصاء مؿخىي  ٞع

 اإلاكغوٖاث في الاؾدشماع ٖلى اإلادلي اإلاا٫ عؤؽ وحصجُ٘ ألاظىبُت الاؾدشماعاث ظظب 

 . والضولُت اإلادلُت ألامىا٫ جض٤ٞ ويمان الىَىُت

 ض مما اإلاالُت، ال٣ىاثم في والىيىح الكٟاُٞت  اجساط في ٖلحها اإلاؿدشمٍغً اٖخماص مً ًٍؼ

 .ال٣غاع

 الٗاإلاُت اإلاا٫ ؤؾىا١ في الخىاٞؿُت وجضُٖم اإلاهٝغ ؤؾهم ٢ُمت حُٗٓم. 

 واؾخ٣غاع جضُٖم ٖلى ٌٗمل بما ومداؾبُت، مالُت مكا٧ل في اإلاهاٝع اهؼال١ ججىب 

 .اإلاهاٝع وكاٍ

  لحن مضًٍغً ازخُاع ٌؿخُُ٘ ٢ىي، بصاعة مجلـ ٖلى الخهى٫ ً مَا  جد٤ُ٣ ٖلى ٢اصٍع

٣ت الخا٦مت واللىاثذ ال٣ىاهحن بَاع في ؤوكُت اإلاهٝغ وجىُٟظ  .ؤزال٢ُت وبٍُغ

اإلاهغفُت  اإلااؾؿاث خىهمت مدضصاث .3

ُت اإلااؾؿاث لخى٦مت الجُض الخُب٤ُ ًخى٠٢ خحن ظىصة ٖلى اإلاهٞغ  :2َما اإلادضصاث، مً مجمٖى

٣ت جدضص ال٣ىاٖض التي في جخمشل :الضازلُت اإلادضصاث -3-1        الؿلُاث وجىػَ٘ ال٣غاع اجساط ٍَغ

ً، بما ؤلاصاعة ومجلـ الٗامت الجمُٗت بحن  َظٍ مهالر بحن الخٗاعى جسٌُٟ بلى ًاصي واإلاضًٍغ

غاٝ :  وهي.ألَا

 ٖامت، بهٟت الكغ٧اث ؤصاء مغا٢بت في َاما صوعا ألاؾهم خملت  ًلٗب:ألاؾهم خملت- 3-1-1     

 .جىظهاث اإلاهٝغ جدضًض ٖلى الخإزحر جهمبم٩ا في ؤهه خُض

 الدكُٛل ؾُاؾاث ووي٘ الٗلُا ؤلاصاعة وجىظُه الاؾتراجُجُاث وي٘:ؤلاصاعة مجلـ- 3-1-2     

 .البى٪ مى٠٢ ؾالمت مً والخإ٦ض وجدمل اإلاؿاولُت

، إلصاعة اإلاُلىبت ال٨ٟاءة لهم ٩ًىن  ؤن بض ال:الخىُٟظًت ؤلاصاعة- 3-1-3       ؤن ٖلحهم ؤهه ٦ما اإلاهٝغ

٣ا ًخٗاملىا  .اإلاهىت ألزال٢ُاث ٞو

 .اإلاساَغ بصاعة ٖملُت ج٣ُُم في َاما صوعا للمغاظٗحن ؤنبذ:الضازلُحن اإلاغاظٗحن- 3-1-4     

                                                           
1

 في الٗاملت اإلاهاٝع ٢ُإ ٖلى جُب٣ُُت ؾتاصع" الخى٦مت مباصت جُٟٗل في الضازلُت ظٗتعا الم ثابصاع صوع  وؿمان، بسخا١ َُماببغ- 

 مظ٦غة ،"ٞلؿُحن

ل، اإلاداؾبت في ماظؿخحر  .21-20 م ، 2009 ٚؼة، ؤلاؾالمُت، الجامٗت والخمٍى
2

 ، ذكره سبق مرجع، زىالض ؤبىب٨غ، ُٖاعي  ؤما٫- 
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، ٖلى اإلاازغة الخاعظُت البِئت ٖىانغ ظمُ٘ وحكمل:الخاعحُت اإلادضصاث-3-2     :وجًم اإلاهٝغ

اع- 3-2-1        لىٓام مخُىع  و٢اهىوي جىُٓمي بَاع وظىص ٌٗخبر :والغ٢ابي والخىُٓمي ال٣اهىوي ؤلَا

ا ؤمغا َاما اإلاهٝغ . وخٍُى

غى الغ٢ابت بخ٩ام في ؤ٦بر جإزحرا له ٩ًىن  ؤن ًم٨ً الٗامت مٟهىم بن:الٗامت  صوع - 3-2-2        ٞو

، ؤصاء ٖلى الؿى١  اهًباٍ  :ًإحي ما لِكمل ٧ل احؿ٘ ما بطا اإلاهٝغ

 سخب ٖلى مجه٢ضع في اإلاهغفي الجهاػ ؤصاء ٖلى الغ٢ابت في اإلاىصٖحن صوع  ًخمشل:إلاىصٖحن ا 

 .اإلاساَغ مً ُٞه مبالٜ جدمل ٢ضع ٖلى اإلاهٝغ ب٢با٫ الخٓىا ما م بطاجهمضزغا

 قب٨ت ؤق٩ا٫ ؤَم ؤخض الىصاج٘ ٖلى الخإمحن  ٌٗخبر:الىصاج٘ جإمحن ونىضوق  آلامان قبىت 

ذ هٓام - الًمجي الخإمحن هٓام)آلامان  (الخإمحن الهٍغ

 الم وؾاثل الم لىؾاثل  ًم٨ً:ؤلٖا  اإلاٗلىماث ليكغ اإلاهاٝع ٖلى الًِٛ جماعؽ ؤن ؤلٖا

م بلى باإلياٞت الؿى١، في آلازٍغً مهالر الٟاٖلحن ومغاٖاة البكغي  اإلاا٫ عؤؽ ٦ٟاءة وعٞ٘  جإزحَر

 .الٗام الغؤي ٖلى

 في الالتزام صٖم ٖلى الخ٣ُُم ماؾؿاث حؿاٖض:الاثخماوي  والخلُُم الخهيُف قغواث 

اصة  مً الخإ٦ض ٖلى الخ٣ُُم ٨ٞغة ج٣ىم خُض الؿى١، ً وبالخالي ٍػ جىاٞغ اإلاٗلىماث للمؿدشمٍغ

 . صعظت الكٟاُٞت

: مباصت الخىهمت في اإلاهاعف  .4

غ خؿب لُت قهغ في الهاصع باػ٫  للجىت ألاخضر الخ٣ٍغ بلى  مباصئها جلخُو جم ، 2015 ظٍى

ا والتي مبضؤ ٖكغ زالزت : 1ًلي ُٞما هىظَؼ

،  ٖلى ال٩املت اإلاؿاولُت ؤلاصاعة مجلـ  ًخىلى:ؤلاصاعة  إلاجلـ الياملت اإلاؿاولُت-4-1        اإلاهٝغ

بَاع  جىُٟظَا في ومخابٗت للمهٝغ ؤلاؾتراجُجُت ألاَضاٝ وي٘ ًٖ الىخُض اإلا٩ل٠ ٌٗخبر خُض

 .مٟهىم الخى٦مت

 التي الالػمت اإلا٣ىماث ؤلاصاعة مجلـ ؤًٖاء ًمخل٪ ؤن ًجب :ؤلاصاعة  مجلـ وهفاءة جغهُبت- 4-2      

 الغ٢ابت مجا٫ في لضوعَم مضع٦حن ٩ًىهىا ؤن ًجب ٦ما بلحهم، اإلاى٧لت اإلاهام ؤصاء مً جم٨جهم

 التي ألاوكُت بمسخل٠ ًخٗل٤ ُٞما اإلاىاؾبت ال٣غاعاث بنضاع ٖلى بياٞت ل٣ضعتهم والخى٦مت،

 .البى٪ ًماعؾها

                                                           
ٟت- 1 بُضة، مغظ٘ قٍغ ، م  ؾب٤ بٖى   .249ط٦ٍغ
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 ؤظل مً ًدضص ؤن ؤلاصاعة مجلـ ٖلى :ؤلاصاعة  بمجلـ الخانت واإلاماعؾاث اللىاٖض-4-3      

 . اإلاهام َظٍ لُبُٗت مالثمت ج٩ىن  للخى٦مت ومماعؾاث ٢ىاٖض الخانت، مهامه

 حٗمل ؤن ٖلحها ًجب ٦ما ؤلاصاعة، مجلـ وع٢ابت لؿلُت الٗلُا ؤلاصاعة جسً٘ :الٗلُا  ؤلاصاعة- 4-4      

ما٫ بؾتراجُجُت مً ٧ل م٘ ًخىا٤ٞ بما البى٪ ؤوكُت وحؿُحر جىُٟظ يمان ٖلى ت ألٖا  .اإلاساَغ وهٖؼ

ت َُا٧ل في: اإلاجمىٖت َُاول- 4-5       الخامت اإلاؿاولُت ألام للكغ٦ت ؤلاصاعة مجلـ ًخدمل اإلاجمٖى

ت ؤوكُت ٖلى ت للبى٪ الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ ٖلى ًجب لها، ٦ما الخابٗت اإلاجمٖى  ٩َُل مٗٞغ

ت  . له حك٩لها ؤن ًم٨ً التي واإلاساَغ اإلاجمٖى

ُفت- 4-6      غ ؤن بى٪ ٧ل ٖلى :اإلاساَغ بصاعة ْو ُٟت مؿخىاٍ ٖلى جخٞى  ج٩ىن  اإلاساَغ إلصاعة ْو

 .لها اإلاالثمت اإلا٩اهت ٖلى الىُْٟت َظٍ خهى٫  م٘ اإلاساَغ، بصاعة مضًغ وناًت وجدذ ٞٗالت، مؿخ٣لت

 صوعٍت، بهٟت اإلاساَغ ومخابٗت عنض، البىى٥ ٖلى ًجب :اإلاساَغ ومغاكبت مخابٗت عنض،- 4-7     

 ج٩ىن  الضازلُت والغ٢ابت اإلاساَغ بةصاعة الخام للبى٪ الخدخُت البيُت ح٣ُٗض صعظت ؤن هجض خُض

 للبى٪، الضازلُت اإلاساَغ بُاهاث مؿخىي  مً ٧ل ٖلى الخانلت الخٛحراث ظمُ٘ بمىا٦بت ملؼمت

 . الخاعظُت للمساَغ باإلياٞت

حر البى٪ ٖلى ٌؿخىظب : اإلاساَغ ًٖ الخبلُغ- 4-8     زال٫ ،مً اإلاساَغ لخى٦مت ٞٗا٫ بَاع جٞى

ٗا٫ ٢ىي  صازلي اجها٫ هٓام جهمُم  ومً البى٪ ؤ٢ؿام مسخل٠ بحن وطل٪ اإلاساَغ ظمُ٘ خى٫  ٞو

غ ج٣ضًم زال٫  .الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ بلى الخ٣اٍع

كٝغ : الامخثاٌ- 4-9     خالت في البى٪ لها ًخٗغى ؤن ًم٨ً التي اإلاساَغ بصاعة ٖلى ؤلاصاعة مجلـ ٌُ

ُٟت ًيكإ ؤن اإلاجلـ ٖلى ًجب ٦ما البى٩ي، الٗمل جىٓم التي ال٣ىاهحن إلاسخل٠ امخشاله ٖضم  ْو

ا الخىُٓمي اله٩ُل في الامخشا٫  زال٫ مً البى٪، ًىاظهها التي للمساَغ الشاوي الضٞاعي الخِ باٖخباَع

 الضازلُت الؿُاؾت م٘ جىا٣ٞها و٦ظل٪ بها، اإلاٗمى٫  ال٣ىاهحن م٘ البى٪ ؤوكُت جىا٤ٞ إلاضي مخابٗتها

 .للبى٪

جب للبى٪، الشالض الضٞاعي الخِ جمشل َظٍ الىُْٟت : الضازلُت اإلاغاحٗت- 4-10      ؤن ٖلحها ٍو

غ ٖلى الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ مؿاٖضة ٖلى حٗمل ت للخى٦مت ٞٗا٫ بَاع جٍُى  اإلاغ٦ؼ وج٣ٍى

ل اإلاضي ٖلى للبى٪ اإلاالي  .الٍُى

ًاث هٓام- 4-11     ًاث هٓام جهمُم بن : الخٍٗى ٩ُل الخٍٗى  الخام واإلا٩اٞئاث ألاظىع  َو

ٟحن البى٪، لضي ًجب  إلاساَغ مد٨مت ،وبصاعة ظُضة خى٦مت هٓام بعؾاء في ٌؿاَم ؤن ٖلُه باإلاْى

ٍغ  .جٍُى
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 باإلٞهاح جدؿم ؤن ًجب ٞٗالت بى٨ُت خى٦مت َىا٥ ج٩ىن  ختى : والكفافُت ؤلافهاح- 4-12    

غاٝ و٧اٞت اإلاكتر٦ت اإلاهالر ؤصخاب اإلاىصٖحن، اإلاؿاَمحن، مً ٧ل اججاٍ ال٩املت والكٟاُٞت  ألَا

 . اإلاخضزلت

 ما ٧ل في للبى٪ والخىظحهاث الخىنُاث ج٣ضم ؤن ًم٨ًبدُث  : ؤلاقغافُت الؿلُاث صوع - 4-13    

 وجٟاٖالث قاملت ج٣ُُماث بةظغاء ج٣ىم ٦ما جىُٟظَا، ومخابٗت الخى٦مت جُب٤ُ بمجا٫ ًخٗل٤

 ا٢خًذ بن وجصخُداث جدؿِىاث بظغاء بلى ،باإلياٞت الٗلُا وؤلاصاعة ؤلاصاعة مجلـ م٘ مىخٓمت

 .ألازغي  ؤلاقغاُٞت الؿلُاث م٘ بالخى٦مت اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث مكاع٦ت الخاظت، و٦ظل٪

  ألاصاء اإلاهغفي وصوع الخىهمت في جدؿِىه:الثالث اإلادىع 

:  ألاصاء مفهىم .1

لت ؤَضاٞها جد٤ُ٣ ٖلى اإلاىٓمت ٢ضعة ب٩ىهه ألاصاء" : Robem et Wirsema ٌٗغفه  ."1اإلاضي ٍَى

 للمىاعص اإلاالُت اإلااؾؿت اؾخسضام ل٨ُُٟت او٩ٗاؽ "بإهه : Miller et Nromily مً ول ٌٗغفه

ت ٗالُت ب٨ٟاءة واؾخٛاللها والبكٍغ  .2"ؤَضاٞها جد٣ُ٣ي ٖلى ٢اصعة ججٗلها بهىعة ٞو

 جخًمً والتي اإلاخضازلت ألابٗاص مً ظملت َى ألاصاء :اإلاهغفي ألاصاء مفهىم -1-1

٣ت ٦ُُٟت  اإلاٗاًحر م٘ بهجاٍػ جم ما جُاب٤ ؤلاصاعة، ومضي جىظحهاث جىُٟظ في اإلاخبٗت ؤلاهجاػ والٍُغ

ُت بال٨مُت واإلاخٗل٣ت اإلادضصة واإلا٣اًِـ  الجاهب مً ،ؤما اإلااصي الجاهب مً ،َظا والخى٢ُذ والىٖى

 واؾخٗضاصٍ ، ٖاج٣ه ٖلى اإلال٣اة اإلاهام اهجاػ في وعٚبخه الٗامل خماؽ مضي ٌٗجي ٞظل٪ اإلاٗىىي 

. " 3مهاعاجه وجُىع  لخدؿحن ًدبٗها التي ،والىؾاثل وػمالثه عئؾاثه م٘ وؾلى٦ه الٗمل إلج٣ان

 اإلاسغظاث لخدؿحن اإلاخاخت اإلاىاعص ظمُ٘ اؾخسضام َى ألاصاء جدؿحن بن: جدؿحن ألاصاء .2

٠ التي الصخُدت الخ٨ىىلىظُا بحن الخ٩امل وجد٤ُ٣ وبهخاظُت الٗملُاث، ٣ت اإلاا٫ عؤؽ جْى  بالٍُغ

 .4اإلاشلى

 

 

 

                                                           
1

ِـ نبخي مدمض واثل.-  م بُا٢ت ألاصاء ؤؾاؾُاث وآزغون، بصٍع  . 38 م ألاعصن، 2009 والُباٖت، لليكغ واثل صاع ، 1 ٍ ، مخىاػن  ج٣ٍى
2

غاء،عاٌـ خضة، -  ت"هىي ٞاَمت الَؼ صعاؾاث -، مجلتالخ٣ى١ و الٗلىم ؤلاوؿاهُت"صوع الخى٦مت في جدؿحن ؤصاء البىى٥ الجؼاثٍغ

 .131، م(1)28- ا٢خهاصًت
3

ُت اإلاىٓىمت ،ملخ٣ى اإلاهغفي ال٣ُإ في ألاصاء ٦ٟاءة ،ج٣ُُم نافي زالض نالر-  ت اإلاهٞغ  الىا٢٘ -ؤلا٢خهاصًت والخدىالث الجؼاثٍغ

لي بً خؿِبت ،ظامٗت 2013 ظىلُت 03 - ،ًىم -وجدضًاث  . 387 م ، ثغا،الجؼ قل٠ بٖى
4

غاء،عاٌـ خضة،-  ، مهىي ٞاَمت الَؼ  .  132 مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 :1ألاصاء لخدؿحن ألاؾاؾُت اإلاباصت ومً

 (زاعجي/صازلي) الؼبىن  وجى٢ٗاث اخخُاظاث بخد٤ُ٣ الىعي. 

 الٗاملحن ظمُ٘ مكاع٦ت وحصجُ٘ والٗىاث٤ الخىاظؼ بػالت .

 والٗملُاث الىٓم ٖلى التر٦حز. 

 ألاصاء ومخابٗت اإلاؿخمغ ال٣ُاؽ. 

: صوع مباصت الخىهمت في جدؿحن ؤصاء البىىن .3

غ ل٩ل مً اإلاجلـ وؤلاصاعة الخىُٟظًت  ُت مً ٧ىجها جٞى جىُل٤ خى٦مت اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

الخىاٞؼ اإلاىاؾبت للىنى٫ بلى ألاَضاٝ التي جهب في مهلخت البى٪ وحؿهل بًجاص ٖملُت مغا٢بت 

٣ت، وبظل٪ ٌؿمذ  ٘ مً ؤصاءٍ باؾخٛال٫ مىاعصٍ بإخؿً ٍَغ ٞٗالت، ومىه جم٨ً البى٪ مً الٞغ

 :جُب٤ُ مٟهىم الخى٦مت البىى٥ مً جدؿحن ؤصاءَا مً ظىاهب مسخلٟت هظ٦غ مجها

 :الخىهمت وألاصاء الاكخهاصي واإلاالي-3-1  
٘ عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ مً الخاعط، خُض ؤن الخى٦مت  حؿاَم خى٦مت اإلااؾؿاث في ٞع

الجُضة حؿاَم في جسٌُٟ مساَغ الاؾدشماع، ٦ما ؤن جُب٣ُها ٌؿاٖض اإلااؾؿاث في اإلاغخلت 

، وحؿاَم خى٦مت اإلااؾؿاث في جدؿحن 2الاهخ٣الُت لال٢خهاصًاث ل٩ي ٩ًىن الاهخ٣ا٫ هاار ومغن 

ؤصاء َظٍ اإلااؾؿاث، ويمان خهىلها ٖلى ألامىا٫ وبخ٩لٟت م٣ٗىلت، خُض ؤن َىا٥ ٖال٢ت 

ُت الخى٦مت وألاصاء الا٢خهاصي للماؾؿت،  َغصًت ؤزبدذ مً الٗضًض مً الضعاؾاث بحن هٖى

ظا ًم٨ً جلخُهه  :3الى٣اٍ الخالُت َو

  ًٖ ز٣ت هاججت ً جمخ٘ اإلااؾؿت بدى٦مت ظُضة ٌُٗي لخملت ألاؾهم واإلاخٗاملحن آلازٍغ

 .الظي ًسٌٟ اإلاساَغ وج٩لٟت عؤؽ اإلاا٫ ؤلاصاعة الجُضة والكٟاُٞت، ألامغ

  ،لخد٤ُ٣ ٖاثض مىاؾب الؾدشماعاتهم ً  ٦ما ج٣ىم الخى٦مت بخ٣ضًم الًمان للمؿدشمٍغ

ظا ما ؤزبدخه الٗضًض مً الضعاؾاث في ألاؾىا١ اإلاخ٣ضمت والىاقئت التي عبُذ بحن جد٤ُ٣ ؤٖلى  َو

                                                           
1

 ه٣اوؽ ماؾؿت خالت ؾتاصع الا٢خهاصًت للماؾؿت ألاصاء جدؿحن في بالٗملُاث ؤلاصاعة صوع  الضًً، قٝغ مىمً- 

ت ا٢خهاصًت ٖلىم ٧لُت ث،اللمهبر لىم وججاٍع  ججُت،اؤلاؾتر ؤلاصاعة جسهو الدؿُحر، ٖلىم ٢ؿم  عؾالت ماظؿخحر حؿُحر، ٖو

 54 م ، 2012 ؾ٠ُُ،
2

، م-  غاء،عاٌـ خضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  135هىي ٞاَمت الَؼ
3

ت إلصاعة اإلاساَغ  في -  ظاوخضو عيا، ماًى ٖبض هللا، جُب٤ُ مباصت خى٦مت اإلااؾؿاث واإلاىهج اإلاداؾبي الؿلُم مخُلباث يغوٍع

الخى٦مت اإلاداؾبُت اإلااؾؿُت وا٢٘ وعَاهاث وآٞا١، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي، ؤم :  اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ 

 .5، م2010 صٌؿمبر 7/8البىاقي، ًىمي 
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ٖىاثض الاؾدشماع والخى٦مت الجُضة اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ الاهًباٍ، الكٟاُٞت، الاؾخ٣اللُت، 

 .اإلاؿاءلت، اإلاؿاولُت، الجزاَت، واإلاؿاولُت الاظخماُٖت

  سٌٟ ج٩ال٠ُ عؤؽ اإلاا٫، ومٗاملت ل الالػم، ٍو ٢ضعة ؤ٦بر في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

 . 1ؤًٞل للٟئاث اإلاسخلٟت مً ؤصخاب اإلاهالر، وجسٌُٟ ج٩ال٠ُ مك٩لت الى٧الت

:  الخىهمت وألاصاء ؤلاصاعي  -3-2

ُت مً زال٫  َىا جٓهغ ؤَمُت الخى٦مت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي حؿعى بلحها اإلااؾؿت اإلاهٞغ

: 2ماًلي

  ،الٗمل ٖلى وي٘ بَاع جىُٓمي ًم٨ً مً زالله جدضًض ؤَضاٝ اإلايكإة وؾبل جد٣ُ٣ها

ًاء مجلـ ؤلاصاعة، وؤلاصاعة الخىُٟظًت حر الخىاٞؼ اإلاىاؾبت أٖل .  مً زال٫ جٞى

  وي٘ ؤؾـ للٗال٢ت بحن مضًغي اإلااؾؿت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن، مما ًاصي بلى

، مما ٌؿمذ باالؾخٛال٫ ألامشل إلم٩اهُاث ومىاعص اإلااؾؿت  .  ويىح خ٣ى١ وواظباث ٧ل َٝغ

ىا٥ ؤَضاٝ ؤزغي حؿعى بلحها اإلااؾؿت، وحؿاَم الخى٦مت في الىنى٫ بلحها وهي : 3َو

  يمان الجزاَت والخُاصًت والاؾخ٣امت ل٩اٞت الٗاملحن في اإلااؾؿت، بضءا مً مجلـ

ً الخىُٟظًحن، ختى ؤصوى مؿخىي للٗاملحن ٞحها  .الاصاعة، واإلاضًٍغ
  جٟاصي وظىص ؤزُاء ٖمضًت ؤو اهدغاٝ مخٗمض ؤو ٚحر مخٗمض، ومى٘ اؾخمغاٍع ؤو 

 .الٗمل ٖلى ج٣لُله بلى ؤصوى ٢ضع، وطل٪ باؾخسضام الىٓم الغ٢ابُت اإلاخُىعة

  جد٤ُ٣ الاؾخٟاصة ال٣هىي مً هٓم اإلاداؾبت واإلاغا٢بت الضازلُت، وجد٤ُ٣ ٞاٖلُت

 ؤلاهٟا١ وعبِ ؤلاهٟا١ باإلهخاط

 اث اإلاالُت  .جد٣ی٤ ٢ضع ٧اٝ مً ؤلاٞهاح والكٟاُٞت في ال٨كٞى

  يمان ؤٖلى ٢ضع مً الٟاٖلُت إلاغا٢بي الخؿاباث الخاعظحن، والخإ٦ض مً ٧ىجهم ٖلى

ضم ً  صعظت ٖالُت مً الاؾخ٣اللُت، ٖو هم ألي يٍٛى مً مجلـ الاصاعة ؤو اإلاضًٍغ زًٖى

 .الخىُٟظًحن

  ضم الؿماح بىظىصٍ ؤو ٖىصجه مغة مداعبت الٟؿاص اإلاالي والاصاعي في اإلااؾؿاث، ٖو

 .ؤزغي 

                                                           
1

، م-  غاء،عاٌـ خضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  135هىي ٞاَمت الَؼ
2

صوع الخى٦مت في : ٦خىف ٖاقىع، ولض ٢اصة ؤما٫، صوع الخى٦مت في بصاعة مساَغ اله٩ى٥ الاؾالمُت، اإلااجمغ الضولي الشامً خى٫ - 

لي ، قل٠، ًىمي  مبر19/20جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والا٢خهاصًاث، ظامٗت خؿِبت بً بٖى   .22، م 2013هٞى
3

، م-  غاء،عاٌـ خضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  135هىي ٞاَمت الَؼ
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 : الخىهمت و ألاصاء الاحخماعي -3-3
ضمان مغجبِ بضعظت ٦بحرة بٗال٢تها م٘ مسخل٠ ؤصخاب  ت اإلااؾؿت خؿب ٍٞغ اؾخمغاٍع

اإلاهالر، الظًً لهم جإزحر ٖلى مؿخىی ؤصاءَا بمٗجى ؤن ؤصاء اإلااؾؿت الُىم امخض لِكمل ألاصاء 

الاظخماعي في بَاع اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، خُض ؤن َظٍ ألازحرة حٗٝغ خؿب الاجداص ألاوعوبي 

 .1بإجها جُب٤ُ إلاباصت الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي، بمٗجى ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت

ج٨مً ؤَمُت الخى٦مت مً الىاخُت الاظخماُٖت في جدؿحن ألاصاء الاظخماعي للماؾؿاث، وظٗلها 

ت للماؾؿت، (جُب٤ُ مٟهىم مىاَىت الكغ٧اث )مىاًَ نالر  ما٫ الخحًر ، وطل٪ مً زال٫ ألٖا

" مىاَىت الكغ٧اث"زل٤ مجخمٗاث ؤًٞل جمشل  وؤًًا جد٤ُ٣ الغظاء والاػصَاع، واإلاؿاَمت في

ت ؤزال٢ُت، ومٗاملت الٗاملحن مٗاملت  ٣ا إلاماعؾاث ججاٍع باليؿبت للماؾؿاث ال٨بري في الٗمل ٞو

اث٠، وج٣ضًم مىخجاث وزضماث ؤمىت  حر الْى ظُضة، وجد٤ُ٣ ألاعباح وحؿضًض الًغاثب، وجٞى

ظا ًضزل في . ظضًغة بالش٣ت، والٗمل ٖلى جدؿحن ْغوٝ اإلاجخم٘ بما ٞحها الٓغوٝ البُئُت َو

اَُت اإلاجخم٘  .2بَاع ؤَمُت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، والتي تهضٝ بلى جدؿحن ٞع

ت .4 : واك٘ جُبُم الخىهمت في البىىن الجؼاثٍغ

: ؤؾباب جبني مباصت الخىهمت في الجؼاثغ- 4-1

ت بلى ؤلاؾغإ في جبجي مباصت  ؾىداو٫ الخُغ١ ألَم ألاؾباب التي جضٞ٘ الؿلُاث الجؼاثٍغ

 :3الخى٦مت

 ذ الؿلُاث الٗمىمُت في بظغاء 1990 مىظ ؾىت : البىى٥ الخانت في الجؼاثغؤػمت  قٖغ

٤ آلُاث ا٢خهاص الؿى١ وجد٤ُ٣  حٗضًالث ٩َُلُت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي، بهضٝ التهُئت للٗمل ٞو

، ومً بحن ؤَم اإلاهاٝع التي ْهغث في  ُت وزل٤ مىاٞؿت بحن اإلاهاٝع ظىصة الخضماث اإلاهٞغ

البى٪ الخجاعي والهىاعي الجؼاثغي، ل٨ً ؤَم ما محز َظٍ "و"بى٪ الخلُٟت " َظٍ الٟترة، هجض

اإلاغخلت َى ي٠ٗ ع٢ابت بى٪ الجؼاثغ لهظٍ البىى٥ ٢بل وبٗض بضاًت وكاَها، مما ؤصي بلى ؤػماث 

 .مالُت َؼث ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي 

 ٓهغ طل٪ مً زال٫ ٖملُاث الازخالؽ التي و٢ٗذ :ؾىء خى٦مت البىى٥ الٗامت  ٍو

ببٌٗ البىى٥، خُض ؤجها حٗاوي باؾخمغاع مً بق٩الُت ال٣غوى اإلاخٗثرة، ٦ما حٗاوي البىى٥ 

                                                           
1

ت، اإلالخ٣ى الضولي -  ٖبضلي مباع٦ت، صوع و٧االث الخ٣ُُم الاظخماعي في ٢ُاؽ ألاصاء الاظخماعي ألصخاب اإلاهالر خالت اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ما٫ و اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ظامٗت بكاع ، ًىمي : الشالض خى٫   .03،م2012 ُٟٞغي 15/16مىٓماث ألٖا
2

، م-  غاء،عاٌـ خضة، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .136هىي ٞاَمت الَؼ
3

، م ؾب٤ زىالض ،مغظ٘ ُٖاعي، ؤبىب٨غ ؤما٫-   .14-13ط٦ٍغ
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الٗمىمُت مً ي٠ٗ الغ٢ابت الضازلُت والخاعظُت، باإلياٞت بلى ٖضم جُب٣ُها لجمُ٘ ٢ىاٖض 

 .الخُُت والخظع اإلاٗخمضة صولُا

  تالبىى٥ُٚاب مُشا١ الخى٦مت لضي لٗل ؤو٫ شخيء ًالخٓه الباخض في مجا٫  : الجؼاثٍغ

لخو ؤَم الىهىم  ت َى ُٚاب مُشا١ ؤو صلُل مىخض ًجم٘ ٍو خى٦مت البىى٥ الجؼاثٍغ

غاٝ طاث الٗال٢ت  دضص خ٣ى١ وواظباث ظمُ٘ ألَا وألاخ٩ام التي جىٓم ؤٖما٫ البىى٥، ٍو

بالبى٪، وطل٪ ٖلى زالٝ بٌٗ الضو٫ الٗغبُت التي ٢ُٗذ ؤقىاَا مهمت في بعؾاء مباصت 

 خى٦مت البىى٥ اهُال٢ا مً وي٘ اإلاىاز٤ُ اإلاخٗل٣ت بها

 :ؤلاحغاءاث اإلاخبٗت لخُبُم مباصت الخىهمت- 4-2    

عي هدض الٗىانغ الخالُت اع الدكَغ : 1مً ؤَم مالمذ جُب٣ُها في الَا

  الظي ًخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي الظي ًخالءم 11 - 07اٖخماص الجؼاثغ ٖلى ال٣اهىن 

. واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت

  جم٨حن الجهاػ اإلاهغفي مً آلُاث الخد٨م الخاعجي، والتي جخمشل في الهُئاث

ت واُٖاء نالخُاث واؾٗت بمغا٢بت ؤوكُت البىى٥ وججلى  الغ٢ابُت الخاعظُت ؤي اللجىت اإلاغ٦ٍؼ

 اإلاٗض٫ ل٣اهىن الى٣ض وال٣غى، الظي ؤلؼم البىى٥ 2003 اإلااعر في 11 - 03طل٪ مً زال٫ ألامغ 

 .بىي٘ هٓام اإلاغا٢بت الضازلُت

  ًاؾخٟاصة الجؼاثغ مً بغهامج صٖم الىٓام اإلاالي الظي ؤ٢ٍغ الاجداص ألاوعبي م

اظل مؿاٖضة البىى٥ ٖلى بظغاء ٖملُاث الخض٤ُ٢ الضازلي، وبعؾاء ٢ىاٖض مداؾبُت ؾلُمت 

. جخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الضولُت ووي٘ مسُِ الدؿُحر الضازلي

  ٗاث ُٞما ًسو ْاَغة ٚؿُل اٖخماص م٣ترخاث لجىت باػ٫ وؾً حكَغ

ا   - 15 ومٗض٫ جمىظب ال٣اهىن ع٢م 2012 ُٟٞغي 02 اإلااعر في 02 - 12ألامىا٫ التي ٧ان آزَغ

 .2015 ُٟٞغي 15 الهاصع في 06

 ُت ت اإلاساَغ وهٓام لًمان الىصاج٘ اإلاهٞغ  .وي٘ هٓام مغ٦ٍؼ
ت ال جؼا٫ في مغخلخه  ُت الجؼاثٍغ وفي ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخُب٤ُ في اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

زانت في ْل الٗىإلات اإلاالُت ؤًً جهبذ الخى٦مت الجُضة  ألاولُت بال اهه ًجب ؤن جضٖم الخجغبت

ت البى٪ وهجاخه  .زِ الضٞإ ألاو٫ الؾخمغاٍع

 :الخاجمت

                                                           
1

غاء،عاٌـ خضة،-  ، مهىي ٞاَمت الَؼ  .134-133 مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ما٫ وؤؾىا١ اإلاا٫ الىاقئت  ت التي قهضتها بِئت ألٖا بن ألاخضار وألاػماث اإلادؿاٖع

واإلاخ٣ضمت، ؤْهغث بىيىح ؤَمُت الخى٦مت للماؾؿاث، خُض ؤن ي٠ٗ الىٓام ال٣اهىوي 

ُت وظىصة  اإلاٗلىماث، جاصي بلى ٖغ٢لت ؤلاقغاٝ والغ٢ابت، ًٞال ًٖ اهدكاع الٟؿاص  وي٠ٗ هٖى

واوٗضام الش٣ت، ٞدى٦مت اإلااؾؿاث حٗمل ٖلى جغؾُش ٢ُم الٗض٫ واإلاؿاءلت واإلاؿاولُت 

ؼ ؾُاصة ال٣اهىن يض الٟؿاصوالكٟاُٞت، وجًمً هؼاَت اإلاٗامالث،  . وبالخالي حٍٗؼ

 مسخل٠ َٝغ مً ومضعوؾت مد٨مت ؤؾالُب بجبإ بلى الضولُت اإلاهاٝع مٗٓم جلجإ

ا، في اإلاسخهت الهُئاث  للمباصت الجُض بالخُب٤ُ الخ٣ُض ألاؾالُب َظٍ ؤَم بحن ومً حؿُحَر

 الخانت الخضًشت

ُت بالخى٦مت  جٓهغ خُض ًٖ َظٍ الهُئاث و اإلاىٓماث مشل لجىت باػ٫، الهاصعة اإلاهٞغ

 :ًلي ما زال٫ مًاإلاهغفي  ألاصاء جدؿحن في ظلُا ؤلاًجابُت او٩ٗاؾاتها

  ضم الؿماح بىظىصٍ ؤو ٖىصجه مغة مداعبت الٟؿاص اإلاالي والاصاعي في اإلااؾؿاث، ٖو

 .ؤزغي 

 ُت الخى٦مت حٗخبر  اإلاؿاَمحن مً ٧ل بحن الغابُت الٗال٢ت في ًٟهل ٦ىٓام اإلاهٞغ

ً اإلااصًت  خ٣ى٢هم لهم ًًمً بما ، اإلاهٝغ صازل اإلاكتر٦ت اإلاهلخت ؤصخاب ومسخل٠ واإلاؿحًر

ت  .واإلاٗىٍى

 ُت الخى٦مت جُب٤ُ  اعجٟإ مً ًهاخبه وما اإلاا٫ عؤؽ ٧لٟت اهسٟاى بلى ًاصي اإلاهٞغ

ض الظي ألامغ اإلاهاٝع ظضاعة ج٣ُُم في اصي اإلاؿدشمٍغً ٢بل مً الاؾدشماع ظاطبُت مً ًٍؼ  بالخالي ٍو

٠ُ الىمى بلى  . اإلاخاخت ؤلام٩اهاث ظمُ٘ واؾخسضام والخْى

 اث اإلاالُت  .جد٣ی٤ ٢ضع ٧اٝ مً ؤلاٞهاح والكٟاُٞت في ال٨كٞى

: اإلاغاح٘
ت صعاؾت الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ؤصاء جدؿحن في الكغ٧اث خى٦مت صوع  "،٣ٖبت ٢ُاٝ -1  في صعظتلما ؾاَمتلما قغ٧اث :خالت الجؼاثٍغ

 اإلااؾؿت، ظامٗت وحؿُحر ا٢خهاص :جسهو الا٢خهاصًت الٗلىم في ٖلىم ص٦خىعاٍ قهاصة لىُل م٣ضمت ؤَغوخت، " ظؼاثغ٫ا بىعنت

. 2019 الجؼاثغ ، -بؿ٨غة -زًُغ مدمض

 في الٗاملت اإلاهاٝع ٢ُإ ٖلى جُب٣ُُت صعاؾت" الخى٦مت مباصت جُٟٗل في الضازلُت عاظٗت الم بصاعاث صوع  وؿمان، بسخا١ ببغاَُم -2

ل، اإلاداؾبت في ماظؿخحرمظ٦غة  ،"ٞلؿُحن  .2009 ٚؼة، ؤلاؾالمُت، الجامٗت والخمٍى

ُت اإلااؾؿاث في الخى٦مت مباصت زىالض، جُب٤ُ ُٖاعي، ؤبىب٨غ ؤما٫ -3 ، مضازلت م٣ضمت لٟٗالُاث – الجؼاثغ خالت صعاؾت – اإلاهٞغ

 الجؼاثغ، -بؿ٨غة -زًُغ مدمض ، ظامٗت"خى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي "اإلالخ٣ى خى٫ 

 .07/05/2012و06

ُت اإلاالُت اإلااؾؿاث في الخى٦مت ، خباع الغػا١ ،ٖبض بلٗؼوػ ٖلي بً -4 ُت- اإلاالُت ألاػماث مً للى٢اًت مضزل( واإلاهٞغ  باإلقاعة واإلاهٞغ

 الٗلىم ،٧لُت 2009 ؤ٦خىبغ 21 – 20 ًىم الٗاإلاُت والخى٦مت الضولُت والا٢خهاصًت اإلاالُت الضولي الٗلمي ،اإلالخ٣ى ) الجؼاثغ لخالت

ت الا٢خهاصًت لىم والخجاٍع  . الجؼاثغ ؾ٠ُُ، ٖباؽ ٞغخاث ،ظامٗت الدؿُحر ٖو
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ت إلصاعة اإلاساَغ  في  -5 ظاوخضو عيا، ماًى ٖبض هللا، جُب٤ُ مباصت خى٦مت اإلااؾؿاث واإلاىهج اإلاداؾبي الؿلُم مخُلباث يغوٍع

الخى٦مت اإلاداؾبُت اإلااؾؿُت وا٢٘ وعَاهاث وآٞا١، ظامٗت الٗغبي بً :  اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ 

 .2010 صٌؿمبر 7/8مهُضي، ؤم البىاقي، ًىمي 

ٟت -6 بُضة،  قٍغ ٗالُاتها الخى٦مت صٖاثم "بٖى  ( 02 ) وؤلاصاعة، اإلاجلض الا٢خهاص لبدىر الامخُاػ ، مجلت"اإلاهغفي آلاصاء جدؿحن في ٞو

. 8201 ظىان ( 03 ) الٗضص

ُت اإلاىٓىمت ،ملخ٣ى اإلاهغفي ال٣ُإ في ألاصاء ٦ٟاءة ،ج٣ُُم نافي زالض نالر -7 ت اإلاهٞغ  الىا٢٘ -والخدىالث ؤلا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

لي بً خؿِبت ،ظامٗت 2013 ظىلُت 03 - ،ًىم -وجدضًاث  . ،الجؼاثغ قل٠ بٖى

ت، اإلالخ٣ى  -8 ٖبضلي مباع٦ت، صوع و٧االث الخ٣ُُم الاظخماعي في ٢ُاؽ ألاصاء الاظخماعي ألصخاب اإلاهالر خالت اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ما٫ و اإلاؿاولُت الاظخماُٖت، ظامٗت بكاع ، ًىمي : الضولي الشالض خى٫   .2012 ُٟٞغي 15/16مىٓماث ألٖا

 صعاؾت "ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ في الاؾدشماع ٢غاعاث ٖلى الخى٦مت آلیاث جُبی٤ ؤزغ، وكىان مدمىص اؾ٨ىضع، الىٗامي ؾلیمان ٖلي -9

 اإلااظؿخحر في قهاصة هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة "ٞلؿُحن بىعنت في اإلاضعظت الٗامت اإلاؿاَمت الكغ٧اث ٖلى جُبی٣یت

غ اإلاداؾبت ،  ظامٗت  .2018،  ٚؼة -ألاَػ

صوع الخى٦مت في : ٦خىف ٖاقىع، ولض ٢اصة ؤما٫، صوع الخى٦مت في بصاعة مساَغ اله٩ى٥ ؤلاؾالمُت، اإلااجمغ الضولي الشامً خى٫  -10

لي ، قل٠، ًىمي  مبر19/20جُٟٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والا٢خهاصًاث، ظامٗت خؿِبت بً بٖى  . 2013هٞى

11-  ، ُت اإلاساَغ بصاعة جدؿحن في الخى٦مت صوع "٦خُٟي زحرة، ظباع مدّٟى  هُل مخُلباث يمً م٣ضمت مظ٦غة، -"صعاؾت م٣اعهت-اإلاهٞغ

 .2016 الجؼاثغ، -ؾ٠ُُ- ٖباؽ ٞغخاث اإلااؾؿت، ظامٗت ومالُت الخى٦مت :الدؿُحر جسهو ٖلىم في اإلااظؿخحر قهاصة

ٓم ٦ما٫ -12 بض بٖى  و٢ٕى مً والخض اإلاالُت في ألاؾىا١ الخًلُل ٖملُاث مً الخ٣لُل في وصوعَا الكغ٧اث خى٦مت:ػاًضي الؿالم ٖو

ما٫ بِئت في  الكغ٧اث خى٦مت وا٢٘ بلى ؤلاقاعة م٘ - ألاػماث ما٫ وؤزال٢ُاث الخى٦مت:خى٫  الضولي ،اإلالخ٣ى -الضولُت ألٖا  في ألٖا

. ٖىابت مسخاع، باجي  ظامٗت19/11/2009و 18 ًىمي اإلااؾؿاث،

 ٧لُت للمهبراث، ه٣اوؽ ماؾؿت خالت صعاؾت الا٢خهاصًت للماؾؿت ألاصاء جدؿحن في بالٗملُاث ؤلاصاعة صوع  الضًً، قٝغ مىمً -13

ت ٖلىم لىم ا٢خهاصًت وججاٍع  . 2012 ؾ٠ُُ، ؤلاؾتراججُت، ؤلاصاعة جسهو الدؿُحر، ٖلىم ٢ؿم حؿُحر، عؾالت ماظؿخحر  ٖو

غاء،عاٌـ خضة،  -14 ت"هىي ٞاَمت الَؼ صعاؾاث -، مجلت الخ٣ى١ و الٗلىم ؤلاوؿاهُت"صوع الخى٦مت في جدؿحن ؤصاء البىى٥ الجؼاثٍغ

 (.1)28- ا٢خهاصًت

ِـ نبخي مدمض واثل -15 م بُا٢ت ألاصاء ؤؾاؾُاث وآزغون، بصٍع  . ألاعصن 2009 والُباٖت، لليكغ واثل صاع ، 1 ٍ ، مخىاػن  ج٣ٍى
16- Adrian Fares:Gouvernance from banking perspective, center for international private 

enterprise, workshop(2),2003. 

17- Alain jounot et Christaine Lallement:Développement durable vers une nouvelle 

gouvernance des entreprises, Afnor, France,2003, 

18- Alotaibi Mohamed Meteb, The Economic Impact of Corporate Governance in Saudi 

Arabia Economy,  IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), .Volume 7, 

Issue 5 Ver. II (Sep. - Oct. 2016. 

19- Gérard Sharreaux:Le gouvernement des entreprises «corporate governance théories et 

faits»,Economica, Paris,1997, 

20- Nwakama.p.c, et al, an emperical evaluation of corporate governance mechanism in 

banking sector impact and implication in Nigeria, asian journal of business and 
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الخىهمت اإلاهغفُت هدخمُت إلاجابهت ألاػماث ٖبر جبني ؤلانالح اإلاالي 

  1بلخغف ٖاجكت  

 2خىال٠ خلُمت 

   3مؿٗض زالض    

 :اإلالخو

خُلب ؤصاء ؤوكُخه   لُبُٗت الٗمل اإلاهغفي الظي ج٨خى٠ ؤوكُخه مساَغ ٦بحرة ٍو
ً
ُت ؤَمُت ٦بحرة ظضا جإزظ جُب٣ُاث الخى٦مت اإلاهٞغ

غ الهُا٧ل الضازلُت  ُت بخٍُى جد٤ُ٣ صعظت ٖالُت مً ال٨ٟاءة والض٢ت ، بط جخُلب جبجي عئٍت ؤوؾ٘ وؤٖم٤ ، وتهخم الخى٦مت اإلاهٞغ

غ مؿخىي ؤلاصاعة ، و٢ض جؼاًضث ؤَمُت الخى٦مت هدُجت الججاٍ ٦شحر مً صو٫  للمهاٝع بما ًاصي بلى جد٤ُ٣ الكٟاُٞت في ألاصاء وجٍُى

٘ الخانت لخد٤ُ٣ مٗضالث مغجٟٗت ومخىانلت مً  الٗالم هدى الىٓم الا٢خهاصًت الغؤؾمالُت التي ٌٗخمض ٞحها بضعظت ٦بحرة ٖلى اإلاكاَع

٘ بلى البدض ٝ آلُاث  ذ جل٪ اإلاكاَع ٘ بلى اهٟها٫ اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة ، وقٖغ الىمى الا٢خهاصي ، و٢ض ؤصي احؿإ حجم جل٪ اإلاكاَع

ً وو٢ٕى ال٨شحر مً الكغ٧اث في ألاػماث اإلاالُت ، ومً زم البدض ًٖ مسغط لهظٍ ألاػمت والتر٦حز ٖلى بغامج  اث اإلاضٍع الغ٢ابت ٖلى جهٞغ

 .ؤلانالح اله٨ُلي ، إلنالح ؤلازخالالث اإلاسخلٟت التي ؾببتها ألاػمت اإلاالُت 

ُت،ؤلانالح اإلاالي، ألاػماث اإلاالُت :اليلماث اإلافخاخُت الخى٦مت اإلاهٞغ

Abstract 
           Banking governance applications take very great importance to the nature of the banking 
business that beset its significant risks and requires the performance of its activities to achieve a 
high degree of efficiency and accuracy, requiring the adoption of a broader and deeper vision and is 
interested in banking governance to develop the internal structures of the banks leading to achieve 
transparency in the performance and development of the management level, has increased the 
importance of governance as a result of the direction of many of the countries of the world toward 
capitalism and economic systems that greatly depends on the special projects to achieve high and 
sustainable rates of economic growth, has resulted in widening the size of these projects to the 
separation of ownership from management, and embarked on such projects to search for sources of 
funding less expensive than banking sources appealed to financial markets, prompting the weak 
control over the actions of managers and the occurrence of a lot of companies in the economic 
crisis mechanisms, and then search for a way out of this crisis and to focus on structural reform 
programs, to repair the various imbalances that caused the financial crisis. 
Key words :  Banking governance. Financial reform.  The financial crisis                                  

  اإلالضمت 

ت ال٣ىاهحن والىٓم وال٣غاعاث التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الجىصة والخمحز في           الخى٦مت هي مجمٖى

٤ ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت والٟاٖلت لخد٤ُ٣ زُِ وؤَضاٝ اإلاهاٝع ، ٦ما  ألاصاء ًٖ ٍَغ

ت اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي البُٗض وجدضًض اإلاؿاو٫ واإلاؿاولُت ٦ما ؤن اإلا٣هىص  حكمل م٣ىماث ج٣ٍى

                                                           
1

 أستاذة محاضرة أ    كمية االقتصاد    جامعة تممسان 

2
 أستاذة محاضرة أ    كمية الحقوق    جامعة تممسان 

3
  جامعة تممسانكمية االقتصاد         اه طالب دكتور 
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بالخى٦مت اإلاالُت مغا٢بت ألاصاء مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا للماؾؿت وخماًت خ٣ى١ 

 ًٖ الاَخمام بٗال٢ت َاالء بالٟاٖلحن الخاعظُحن, خملت ألاؾهم و اإلاىصٖحن
ً
والتي جخدضص , ًٞال

اع الخىُٓمي و ؾلُاث الهُإة الغ٢ابُت و جىُب٤ الخى٦مت في الجهاػ اإلاهغفي ٖلى  مً زال٫ ؤلَا

و٢ض ْهغث الخاظت بلى الخى٦مت في الا٢خهاصًاث  ، البىى٥ الٗامت و الخانت و اإلاكتر٦ت

اإلاخ٣ضمت والىاقئت في ؤ٣ٖاب خاالث ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصًت وألاػماث اإلاالُت التي قهضَا 

 ، ً ٩ا الالجُيُت وعوؾُا في ٣ٖض الدؿُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ ٖضص مً صو٫ قغ١ ؤؾُا وؤمٍغ

٩ي مً اجهُاعاث مالُت زال٫ ٖام   ، وهدُجت لظل٪ ظاءث 2008و٦ظل٪ ما قهضٍ الا٢خهاص ألامٍغ

ُت بسانت بُان صوعَا في مٗالجت ألاػماث اإلاالُت  َظٍ الضعاؾت لخدىاو٫ مىيٕى الخى٦مت اإلاهٞغ

:  وؤلانالح ، وفي يىء ما ج٣ضم اؾدىضث الضعاؾت بلى ألاؾاؾُاث الخالُت

  مكيلت الضعاؾت 

 في وجحرة الخُىع الا٢خهاصي و٢ض عا٤ٞ طل٪ الٗضًض مً ألاػماث 
ً
 ٦بحرا

ً
ا          قهض الٗالم حؿاٖع

الا٢خهاصًت التي ٧ان للمهاٝع ٞحها الضوع ال٨بحر ، مما صٖا بلى جبجي ؤؾالُب ظضًضة للٗمل ٖلى 

خل ألاػماث الا٢خهاصًت والٗمل ٖلى جىمُت عؤؽ اإلاا٫ والخٟاّ ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن بالك٩ل 

. الظي ًضٖم ٖملُت الاثخمان 

هٓغا ألَمُت َظا الانُالح و خاظت اإلااؾؿاث ٖامت و البىى٥ بك٩ل زام بلى جُب٣ُه 

: ؾىداو٫ مً زال٫ البدض اإلاىالي ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الخالُت

هُف ًمىً للبىىن ؤن جدمي هفؿها مً ألاػماث اإلاالُت مً زالٌ جُبُم ؤؾـ و مباصت 

 الخىهمت؟

  ؤَمُت الضعاؾت 

ُحن واإلاغا٢بحن مً             حؿخإزغ خى٦مت اإلاهاٝع باَخمام واؾ٘ في ؤوؾاٍ الا٢خهاصًحن واإلاهٞغ

ت)زاعط اإلاهٝغ  ُت الضازلُت  )، ؤو مً صازل اإلاهٝغ  (الؿلُاث الغ٢ابُت اإلاغ٦ٍؼ الغ٢ابت اإلاهٞغ

، وجٓهغ ؤَمُت الضعاؾت مً زال٫ ببغاػ الضوع الهام لخُب٤ُ الخى٦مت في ال٣ُإ اإلاهغفي ،  (

ألامغ الظي ًاصي بلى الخ٣لُل مً اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلاهاٝع ، بسانت وؤن الخجاعب في 

ُت ًاصي بلى او٩ٗاؾاث زُحرة ٖلى  الٗالم ؤْهغث ؤن ي٠ٗ الخى٦مت في الىٓم اإلاهٞغ

الا٢خهاصًاث ، وان جُٟٗل مباصت الخى٦مت ، والبضء بخُب٤ُ ٢ىاٖضَا في الجهاػ اإلاهغفي ٌٗمل 

ً وال٣ُإ اإلاالي  ُت ، مما ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ٢غاعاث اإلاؿدشمٍغ غ ؤصاء ؤلاصاعة اإلاهٞغ ٖلى جٍُى

.  وبالخالي جيكُِ الا٢خهاص 
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  فغيُت الضعاؾت 

          حؿدىض الضعاؾت بلى ٞغيُت مٟاصَا ؤن خى٦مت اإلاهاٝع مً قإجها الٗمل ٖلى خل 

. اإلاك٨الث التي جخٗل٤ باالثخمان والكٟاُٞت وحؿاَم بك٩ل ٞاٖل في ٖالط ألاػماث اإلاالُت 

 ؤَضاف الضعاؾت 

ت ألاَضاٝ ألاؾاؾُت الخالُت :   جداو٫ الضعاؾت الىنى٫ بلى مجمٖى

 جدضًض وجىيُذ مٟهىم الخى٦مت وبُان مدضصاتها .

 ُت وبُان ؤؾالُبها . التر٦حز ٖلى الخى٦مت اإلاهٞغ

  بُان صوع خى٦مت اإلاهاٝع في ٖالط ألاػماث اإلاالُت. 

  مىهجُت الضعاؾت 

ظا ما ٞغيخه َبُٗت اإلاىيٕى مدل الضعاؾت، ألهىا             جم بجبإ اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي ، َو

بهضص ٖغى بُاهاث وخ٣اث٤ مغجبُت بدى٦مت اإلااؾؿاث ومضي جُب٤ُ مباصئها في ال٣ُإ 

ُت  . اإلاهغفي ، ومً زم اؾخسالم ؤَم الىخاثج هٓغا لخضازت مىيٕى الخى٦مت اإلاهٞغ

   َُيل الضعاؾت 

:       ٣ًىم ٩َُل الضعاؾت ٖلى ؤؾاؽ ج٣ؿُمها بلى زالزت مداوع وبدؿب الخالي 

ؤؾاؾُاث الخى٦مت :  اإلادىع ألاو٫ 

الخى٦مت في الىٓام اإلاهغفي  : اإلادىع الشاوي 

صوع خى٦مت اإلاهاٝع في مٗالجت ألاػماث وؤلانالح اإلاالي :  اإلادىع الشالض 

ؤؾاؾُاث الخىهمت : اإلادىع ألاٌو 

: وكإة مفهىم الخىهمت .1

 good)اهدكغث مٟاَُم و ؤؾـ ؤلاصاعة الغقُضة الترظمت اإلاٗبرة ًٖ اإلاهُلر 

governance) ٖاما، و اهخ٣لذ بلى ًٞاء ؤلاصاعة الٗغبُت 15 في البلضان اإلاخ٣ضمت مىظ ما ٣ًغب 

ت في ٖام   مً 2002مىظ ٖضة ؾىىاث و زانت ٖبر وكاَاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

، و ٦ظل٪ ماجمغاتها الهاصٞت بلى حٗمُم "كًاًا و جُبُلاث: الخىماهُت: "هخابزال٫ ميكىعاتها 

. طل٪ اإلاهُلر و م٩ىهاجه

٣ت ؤلاصاعة الغقُضة باإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗاإلاُت اإلاخ٣ضمت  بضؤ الخدى٫ هدى اؾخسضام ٍَغ

إلاىا٦بت اإلاخٛحراث الخانلت في البِئت الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و الخ٣ىُت في الٗالم، و التي ٞغيها 

٘ و ٖلماء الخىُٓم  بك٩ل ؤؾاسخي اإلاؿدشمغون ال٣ل٣ىن ٖلى عئوؽ ؤمىالهم و ٦ظل٪ عظا٫ الدكَغ

. ؤلاصاعي و اإلاضاٞٗىن ًٖ البِئت
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، خضص ٢اصة الضو٫ الؿب٘ ال٨باع في الٗالم ٖملُاث ؤلانالح ظغاء اٖخماص 1999في ٖام 

ا ؤخض ؤٖمضة ؤلاصاعة و الا٢خهاص في مغخلت  ؤؾالُب مماعؾت ؤلاصاعة الغقُضة بالكغ٧اث باٖخباَع

ما بٗض الخغب الباعصة و الٗمل ٖلى جإ٦ُض ههج مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت باٖخماص 

ت اإلاٗاًحر الٗاإلاُت في ؤلاصاعة الغقُضة . مجمٖى

و َالب َاالء ال٣اصة ٦ال مً نىضو١ الى٣ض الضولي و البى٪ الضولي بخ٣ُُم اإلاضي الظي ونلذ 

باٖخباع جل٪ ألاؾالُب ؤؾاؾا  (ؤلاصاعة الغقُضة)بلُه الضو٫ في جُب٤ُ اإلاٗاًحر الجضًضة لئلصاعة 

اصة الاػصَاع و زل٤ ٞغم الٗمل و صٖم ٢ضعاث الكغ٧اث ٖلى اإلاىاٞؿت الظخظاب عئوؽ  لٍؼ

ل  ألامىا٫ الٗاإلاُت في الضو٫ الىامُت، حٗؼػث مماعؾاث ؤلاصاعة الغقُضة في ٧ىعٍا الجىىبُت و البراٍػ

ا  1.و جغ٦ُا و ٚحَر

:  مفهىم الخىهمت .2

ٗضُّ مىيٕى الخى٦مت بٗامت وخى٦مت اإلاهاٝع بسانت مً اإلاىايُ٘ التي بغػث ٖلى  ٌُ        

 مً 
َ
الؿاخت بٗض ؾلؿلت مً اإلاك٨الث وألاػماث اإلاالُت التي اظخاخذ الا٢خهاص الٗالمي بضءا

ت في ٖام   ، وما عا٣ٞها مكا٧ل مالُت ؤصث بلى بٞالؽ الٗضًض مً 1997ألاػمت اإلاالُت ألاؾٍُى

الكغ٧اث واإلاهاٝع ال٨بري ٖلى مؿخىي الٗالم و٧اهذ هاججت بالضعظت ألاؾاؾُت مً الخالٖب في 

 ً ؤؾٗاع الهٝغ واو٨ٗؿذ ٖلى ؤؾىا١ اإلاا٫ ، والتي ؤؾهمذ في َؼ ز٣ت اإلاؿاَمحن واإلاؿدشمٍغ

ً ال٣ٗاعي  ىُت ؤم مخٗضصة الجيؿُت واهتهاء بإػمت الَغ بالكغ٧اث واإلاهاٝع ؾىاء ٧اهذ َو

ى الترظمت اإلاسخهغة التي عاظذ للمهُلر  ٨ُت ، وهدُجت لظل٪ ْهغ مهُلر الخى٦مت َو ألامٍغ

Corporate Governance ؤما الترظمت الٗلمُت لهظا اإلاهُلر ، والتي اج٤ٟ ٖلحها ، ٞهي ،  :

ٟاث لهظا اإلاهُلر بازخالٝ  ؤؾلىب مماعؾت ؾلُاث ؤلاصاعة الغقُضة ، و٢ض حٗضصث الخٍٗغ

ل الضولُت الخى٦مت بإجها الىٓام الظي ًخم مً  ذ ماؾؿت الخمٍى وظهت الىٓغ اإلاسخلٟت ٣ٞض ٖٞغ

   2.زالله بصاعة الكغ٧اث والخد٨م في ؤٖمالها

ت مً الٗال٢اث التي جغبِ  ها مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت بإجها مجمٖى            ٦ما حٗٞغ

م مً ؤصخاب اإلاهالر حَر  ، 3بحن ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الكغ٦ت ومجلـ ؤلاصاعة وخملت ألاؾهم ٚو

ت حؿخسضم إلصاعة الكغ٦ت مً الضازل ، ول٣ُام  ت ٢ىاٖض بصاٍع ها بإجها مجمٖى ىا٥ مً ٌٗٞغ َو

                                                           
1
 2005ثعحَلاث احلومكة يف  املعازف، ادلاز اجلامـَة، مرص،  (املفاُمي، املحاذيء، امخجازة)ظازق ؾحس امـال حٌلذ، حومكة امرشاكث.ص 
2

صازت ذاظة همنط ثعحَلِا يف مرص ، تيم الاسدامثز  محمس حسن ًوسف ، ا مؽ ا    .4 ، ض 2004ادلويل ،  حمسذاث احلومكة ومـاًرُي
3

  .5، قصفة ب تو ػيب ، ض ب ساس َاث احلومكة مععوحاث ومفاُمي سوسةل امًرشاث امخثلِفِة ملصنز ب تو ػيب نوحومكة مصنز ب تو ػيب نوحومكة ، 
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 ، ٦ما حٗٝغ 1مجلـ ؤلاصاعة باإلقغاٝ ٖلحها لخماًت اإلاهالر والخ٣ى١ اإلاالُت للمؿاَمحن 

٣ت التي حؿخسضم بها الؿلُت إلصاعة ؤنى٫ ومىاعص الكغ٦ت بهضٝ جد٤ُ٣  الخى٦مت بإجها الٍُغ

غاٝ ألازغي طاث الٗال٢ت بالكغ٦ت  لى طل٪ ٞان الخى٦مت 2مهالر اإلاؿاَمحن وألَا  ، ٖو

غ بِئت ٢اهىهُت وا٢خهاصًت وماؾؿُت حؿاٖض الكغ٦ت ٖلى  وبسانت خى٦مت الكغ٧اث حٗجي جٍُى

ؼ ؤعباخها م٘ التزامها  لت ألاظل ٦خُٗٓم ٢ُمت الكغ٦ت وحٍٗؼ الىمى والخُىع وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ ٍَى

 ًٖ بن الىٓام ال٣اهىوي 
َ
غاٝ ألازغي طاث الٗال٢ت بالكغ٦ت ، َظا ًٞال بخد٤ُ٣ مهالر ألَا

بال ؤجها جمشل ٢ىاٖض  (اؾترقاصًت )للخى٦مت ٢ض ًبضو في ظاهب مىه في نىعة ٢ىاٖض ٚحر ملؼمت 

اصة وكاَها وحُٗٓم ٢ُمت ؤؾهمها وجضُٖم  مً الًغوعي ٖلى الكغ٧اث جُب٣ُها بطا ما ؤعاصث ٍػ

. 3الش٣ت

         وان مىيٕى الخى٦مت ًغج٨ؼ ٖلى ٦ُُٟت اإلاىاػهت بحن الهالخُاث التي جخمخ٘ بها ؤلاصاعة 

 ً ً ، لظل٪ ٞةن الخى٦مت جتر٦ؼ ٖلى ٖىهٍغ وخماًت خ٣ى١ اإلاؿاَمحن وؤصخاب اإلاهالر آلازٍغ

ؤؾاؾُحن َما ؤلاصاعة الؿلُمت والكٟاُٞت  ، وؤن اإلاٟهىم ال٤ًُ للخى٦مت ًىو ٖلى ؤجها الىٓام 

ت مً  الظي بمىظبه ًخم جىظُه الكغ٧اث واإلاهاٝع والغ٢ابت ٖلحها ، وبالخالي ٞهي مجمٖى

الٗال٢اث بحن الجهاػ الخىُٟظي إلصاعة ؤي قغ٦ت ومجلـ بصاعتها واإلاؿاَمحن بها ، ؤما اإلاٟهىم 

ت ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث التي جخم بمىظبها بصاعة  الىاؾ٘ لها ٞهى ٌكحر بلى ؤن الخى٦مت هي مجمٖى

٤ جىُٓم الٗال٢اث بحن مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت  الكغ٦ت والغ٢ابت ٖلحها ًٖ ٍَغ

ً ، و٦ظل٪ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت والبُئُت للكغ٦ت    . 4واإلاؿاَمحن ، وؤصخاب اإلاهالر آلازٍغ

ا ًٖ الجىاهب اإلاالُت لخا٦مُت الكغ٧اث في اإلامل٨ت 5لجىت واص بىعي       ٦ما وحٗٝغ  َغ  في ج٣ٍغ

غ اإلاالُت في ٖام  ٕى بلى اإلاجلـ الاؾدكاعي والخ٣اٍع  خا٦مُت الكغ٧اث بإجها 1991اإلاخدضة اإلاٞغ

 ًٖ ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت 
ً
طل٪ الىٓام الظي ًد٤٣ الخىا٤ٞ بحن مهالر ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن ًٞال

اَُت الاظخماُٖت   ؼ هٓام الخا٦مُت ًد٤٣ اإلاحزة الخىاٞؿُت لؤلٖما٫ 6والٞغ ت وحٍٗؼ ، وان ج٣ٍى

ؼ  ل ألاظل ، وحٍٗؼ ت الا٢خهاص ، وجىؾُ٘ ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ وظظب جض٣ٞاث عؤؽ اإلاا٫ ٍَى وج٣ٍى

. وجحرة الىمى الا٢خهاصي ومى٘ ٖملُاث الٛل والخالٖب وؾىء اؾخسضام الؿلُت وؾىء ؤلاصاعة  

                                                           
1

امحمس ايسني كاذز ، .  ذ ىل مؤمتص ؾوملة ال ذازت يف ؾرص املـصفة حمسذاث احلومكة ومـاًرُي  2012، جامـة اجليان ، ظصاتوس ، محيان ،  (2012 ذٌسمرب 17- 15) ، حبر ملسم ا 

  .12، ض 
2

  .132،ض (2010ال سكٌسًزة،ادلازاجلامـَة،)،امعحـة ال وىل،املصاجـة وحومكة امرشاكثب مني امس َس امحس معفي،. ذ
3

  .13 ،ض 25 ، اجملدل امساتؽ ، امـسذ 2009 ،جامـة امحرصت ،جمةل امـووم الاكذعاذًةحسني ؾحس املاذز مـصوف،ماَُة حومكة امرشاكث .ذ.ُامش زمضان اجلزائصي ، م.ذ. ب  
4

 .www.hawkama.ps امخـًصف ابحلومكة ، َُب ت سوق زب ش املال امفوسعَين مذاخ ؿىل املوكؽ الامكرتوين  
5

وركل ؿىل ب ثص امفضاحئ املامَة اميت ُزث امرشاكث يف  ( Adrine Cadbury ) من كدل جموس امخلاٍزص املامَة وتوزظة ميسن جصئاسة 1991جضلكت جلية اكذتوزي يف ؿام    

ىل فلسان امثلة تني املسامهني واملعازف من هجة وتني امرشاكث من هجة ب دصى عاهَا ذالل مست امامثهٌُاث من املصن املايض مما ب ذى ا   .جًص
6

 ( .2011ؾٌلن ، ذاز امَاسوزي امـومَة نوًرش وامخوسًؽ ، ) ، امعحـة ال وىل ، حومكة امحيوكب محس ؾحس احلسني زايض ، . حامك حسن امصتَـي وذ.  ذ

http://www.hawkama.ps/
http://www.hawkama.ps/
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 :ٖىامل فغى الخىهمت .3

: 1ومً ؤَم الٗىامل التي ٞغيذ ٢ًُت الخى٦مت

ً الخىُٟظًحن ٖلى م٣ضعاث الكغ٦ت، واؾخٛاللها لهالخهم بالضعظت ألاولى، وطل٪  ؾُُغة اإلاضًٍغ

 .بالخىاَا مٗه، الظي ٩ًىن ؤًٖاٍئ مً ٦باع اإلاؿاَمحن بما ل٠ًٗ مجالـ ؤلاصاعة ؤو

بن مضًغي :  خُض ٢ا1776٫ٖام « زغوة ألامم»آصم ؾمُض في ٦خابه  وبالخالي جد٤٣ ما جيبإ به

ًم٨ً ؤن ًخى٢٘ مجهم مغا٢بتها بىٟـ الخماؽ الظي ًغا٢ب ُٞه الكغ٧اء في  الكغ٧اث اإلاؿاَمت ال

ً ٣ًىمىن بةصاعة ؤمىا٫ الٛحر ولِـ  قغ٦ت زانت مهالخهم ٖاصة، طل٪ ألن َاالء اإلاضًٍغ

الصخهُت الخانت، ومً الُبُعي ؤن ٌؿخدب٘ َظا قُٕى ؤلاَما٫ والخٍٟغِ بك٩ل ؤو  ؤمىالهم

بصاعة قاون َظٍ الكغ٧اث الهىعٍت في مغاظٗت الخؿاباث والٟؿاص اإلاداؾبي، بخىاَا  بأزغ في

 .اإلاداؾبت م٘ ؤلاصاعة الخىُٟظًت، إلزٟاء اهدغاٞاتها بالخالٖب في الخؿاباث م٩اجب

 الضعاؾت بلى ٖىامل ؤزغي، مجها قغاؾت اإلاىاٞؿت بحن الكغ٧اث، التي ج٣ىم ٖلى وحكحر

مت بالٗضو، والٗضو َىا َى الكغ٧اث ت، التي حٗجى بلخا١ الهٍؼ اإلاىاٞؿت،  ؤلاؾتراجُجُت الٗؿ٨ٍغ

مت بها َى الٗمل ب٩ل الؿبل إل٢هائها مً ؾى١ الؿلٗت ؤو اليكاٍ، و٧ل طل٪  وبلخا١ الهٍؼ

اإلاؿاَمحن وؤلاصاعة  ظٗل الؿى١ ؾاخت خغب ال م٩ان عػ١، مما ٖم٤ حٗاعى اإلاهالر ختى بحن

ً، ومً َىا ٧اهذ الخاظت ماؾت لىظىص يىابِ  الخىُٟظًت وؾاثغ ؤصخاب اإلاهالر آلازٍغ

ى ما حٗمل غاٝ، َو  .ٖلى بًجاصٍ الخىهمت لخىُٓم الٗال٢اث بحن َظٍ ألَا

اإلاجا٫ الا٢خهاصي واإلاالي بلى ؾلؿلت مً الاجهُاعاث، وخاالث  و٢ض ؤصي الٟؿاص الظي اؾدكغي في

اث الكغ٧اث واإلااؾؿاث في الٗالم، مً ؤبغػَا ما ًلي اجهُاع وبٞالؽ بى٪  ؤلاٞالؽ الٗضًضة ل٨بًر

خماص الخجاعي  ،  1991الضولي ٖام  الٖا

٨ُت ٖام  ملُاع 179، بسؿاعة ٢ضعث بمبلٜ 1994 واجهُاع وبٞالؽ ماؾؿت الاصزاع وؤلا٢غاى ألامٍغ

، وؤصث لِـ ٣ِٞ بلى بٞالؽ 1997ٖام  صوالع، وألاػمت التي خضزذ في صو٫ ظىىب قغ١ آؾُا

 .طاتها وبهما بلى اجهُاع ا٢خهاصًاث الضو٫ , بٌٗ الكغ٧اث

مجا٫ جىػَ٘ الٛاػ  ومً ضخاًا الٟؿاص ؤلاصاعي اجهُاع وبٞالؽ قغ٦ت بهغون للُا٢ت، التي حٗمل في

٨ُت وؤوعوبا، بلى ظاهب اجهُاع وبٞالؽ قغ٦ت ووعلض ٧ىم  الُبُعي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا في هدى  لالجهاالث، زاوي ؤ٦بر قغ٦ت في َظا اإلاجا٫، ولها ًٖ ٨ظا جىالذ 65ؾبٗىن ٞغ  صولت، َو

                                                           
1
، الضاع الجامُٗت، مهغ،  (اإلاٟاَُم، اإلاباصيء، الخجاعب)َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، خى٦مت الكغ٧اث.ص  جُب٣ُاث الخى٦مت في اإلاهاٝع

 03: ، م2005
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ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ٞةهه , ؤهداء الٗالم ؾلؿلت الاجهُاعاث للٗضًض مً الكغ٧اث ال٨بري في ظمُ٘

٨ُت، بلٜ عؤؾمالها هدى   قغ٦ت في82 اجهاعث وؤٞلؿذ 1997في ٖام   17.2الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

.  ملُاع 94 قغ٦ت بغؤؾما٫ ٣ًضع بىدى 176 لُهل بلى 2000ٖام  ملُاع صوالع، زم اعجٟ٘ الٗضص

: ؤَضاف الخىهمت .4

ٖلى مؿخىي :ٖلى مؿخىي الا٢خهاص وزاهحهما:             وجخمشل ؤَضاٝ الخى٦مت بك٣حن ، ؤولهما

:  اإلاهٝغ ، وجتر٦ؼ ؤَضاٝ الخى٦مت ٖلى مؿخىي الا٢خهاص بالخالي 

جي وحٗم٤ُ صوع عؤؽ اإلاا٫ وػٍاصة ٢ضعجه ٖلى حٗبئت اإلاضزغاث -  اصة الش٣ت في الا٢خهاص الَى ٍػ

 1(نٛاع اإلاؿاَمحن )وعٞ٘ مٗضالث الاؾدشماع، والخٟاّ ٖلى خ٣ى١ ألا٢لُت 

همى ال٣ُإ الخام وصٖم ٢ضعاجه الخىاٞؿُت، وزل٤ ٞغم ٖمل ظضًضة وجد٤ُ٣ مٗضالث - 

. الىمى اإلاُلىبت

:   ٞخخمشل ؤَضاٝ الخى٦مت بالخالي ٖلى مؿخىي اإلاهغف           ؤما 

 جد٤ُ٣ الكٟاُٞت وؤلاٞهاح والٗضالت ومىذ خ٤ مؿاءلت بصاعة الكغ٦ت .

. جد٤ُ٣ الخماًت للمؿاَمحن و مغاٖاة مهالر الٗمل والٗما٫

 الخض مً اؾخٛال٫ الؿلُت في ٚحر اإلاهلخت الٗامت .

. حُٗٓم الغبذ والالتزام بإخ٩ام ٢اهىن الٗمل ٖلى يمان مغاظٗت ألاصاء اإلاالي

 ت جم٨ً مً مداؾبت ؤلاصاعة ؤمام اإلاؿاَمحن . وظىص َُا٧ل بصاٍع

  لجىت مغاظٗت مً ٚحر ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة الخىُٟظًحن ج٩ىن لها مهام ً ج٩ٍى

 2.وازخهاناث ٖضًضة لخد٤ُ٣ ع٢ابت مؿخ٣لت ًٖ الخىُٟظ   

 :لخهاثو الٗامت للخىهمتا .5

: 3ٌكحر مهُلر خى٦مت الكغ٧اث بلى الخهاثو الخالُت

 ٍؤي بجبإ الؿلى٥ ألازالقي اإلاىاؾب و الصخُذ:الاهًبا . 

 ؤي ج٣ضًم نىعة خ٣ُ٣ُت ل٩ل ما ًدضر:الكٟاُٞت . 

 ؤي ال جىظض جإزحراث و يٍٛى ٚحر الػمت للٗمل:الاؾخ٣اللُت . 

 ؤي بم٩اهُت ج٣ُُم و ج٣ضًغ ؤٖما٫ مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الخىُٟظًت:اإلاؿاءلت . 

 غاٝ طوي اإلاهلخت في اإلايكإة:اإلاؿئىلُت  . ؤي وظىص مؿاولُت ؤمام ظمُ٘ ألَا

                                                           
1

  .12، ض 3، امـسذ 35 ، امس ية 2009،جمةل املصنزي حومكة امرشاكث وذوزُا يف ثـٍزز امخمنَة ، 
2

 www.falawnet/law حومكة امرشاكث   مذاخ ؿىل املوكؽ الامكرتوين 
3

 03: ظازق ؾحس امـال حٌلذ، مصجؽ ساتق، ض .ذ 
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 اث ؤصخاب اإلاهلخت في اإلايكإة:الٗضالت  . اخترام خ٣ى١ مسخل٠ اإلاجمٖى

 ؤي الىٓغ بلى الكغ٦ت ٦مىاًَ ظُض:اإلاؿاولُت الاظخماُٖت . 

مباصت خىهمت الكغواث  : 01الكيل عكم 

 
 /http://www.cipe-arabia.org :اإلاهضع

و وكحر بلى ؤهه في آلاوهت ألازحرة، ٣ٞض حٗاْمذ بك٩ل ٦بحر ؤَمُت خى٦مت الكغ٧اث لخد٤ُ٣ ٧ل 

اَت الاظخماُٖت لال٢خهاصًاث واإلاجخمٗاث  .مً الخىمُت الا٢خهاصًت والخهاٞت ال٣اهىهُت والٞغ

   :مؼاًا خىهمت الكغواث .6

تهضٝ مباصت الخى٦مت بلى جد٤ُ٣ الكٟاُٞت والٗضالت، ومىذ خ٤ مؿاءلت بصاعة الكغ٦ت، َظا 

ًد٤٣ الخماًت للمؿاَمحن وخملت الىزاث٤ ظمُٗا، م٘ مغاٖاة مهالر الٗمل والٗما٫، والخض 

مً اؾخٛال٫ الؿلُت في ٚحر اإلاهلخت الٗامت بما ًاصي بلى جىمُت الاؾدشماع وحصجُ٘ جض٣ٞه، 

٦ما ؤن َظٍ ال٣ىاٖض جا٦ض ٖلى . وجىمُت اإلاضزغاث، وحُٗٓم الغبدُت، وبجاخت ٞغم ٖمل ظضًضة

ت  ؤَمُت الالتزام بإخ٩ام ال٣اهىن، والٗمل ٖلى يمان مغاظٗت ألاصاء اإلاالي، ووظىص َُا٧ل بصاٍع

ً لجىت مغاظٗت مً ٚحر ؤًٖاء مجلـ  جم٨ً مً مداؾبت ؤلاصاعة ؤمام اإلاؿاَمحن، م٘ ج٩ٍى

ؤلاصاعة الخىُٟظًت ج٩ىن لها مهام وازخهاناث ونالخُاث ٖضًضة لخد٤ُ٣ ع٢ابت مؿخ٣لت ٖلى 

ً هدى حُٗٓم ٢ُمت اإلايكإة مً زال٫ . الخىُٟظ بطا الهضٝ الخ٣ُ٣ي للخى٦مت َى صٞ٘ اإلاضًٍغ
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وبىاء ٖلي َظا ٞةن آزاع آلُاث الخى٦مت جهب ٖاصة في ٢ُمت الكغ٦ت . جدؿحن ألاصاء اإلاالي للكغ٦ت

غ اإلاالُت للكغ٦ت . 1، ٦ما ح٨ٗؿه ؤؾٗاع ألاؾهم ، ؤو في ألاصاء اإلاالي لها ، ٦ما ح٨ٗؿه الخ٣اٍع

الخىهمت في الىٓام اإلاهغفي : اإلادىع الثاوي 

        ؤَم ما ًمحز وكاٍ اإلاهاٝع َى ٦ُُٟت بصاعة اإلاساَغ ، ومً َىا جإحي ؤَمُت جىن٠ُ َظٍ 

ً مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت مً الخ٨م ٖلى 
ّ
م٨ ًُ اإلاساَغ و ٢ُاؾها وؤلاٞهاح ٖجها بالك٩ل الظي 

:  مضي ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى بصاعة اإلاساَغ والؿُُغة ٖلحها ولخىيُذ طل٪ ؾجر٦ؼ ٖلى الخالي 

ف الخىهمت في الجهاػ اإلاهغفي  .1  :حٍٗغ

بن وظىص هٓام مهغفي ؾلُم ٌٗض اخض الغ٧اثؼ اإلاهمت وألاؾاؾُت لؿالمت ٖمل اإلااؾؿاث            

ا ، ٦ما ؤن ال٣ُإ اإلاهغفي  غ ال٣ُإ اإلاهغفي الاثخمان والؿُىلت لٗمل اإلااؾؿت وهمَى ، بط ًٞى

اع اإلااؾسخي لخى٦مت الكغ٧اث ، ومىه جٓهغ  الؿلُم َى اخض ؤَم الغ٧اثؼ التي حؿهم في بىاء ؤلَا

ؤَمُت جُب٤ُ مباصت الخى٦مت في ال٣ُإ اإلاهغفي ، وان مٟهىم خى٦مت اإلاهاٝع في مٗىاٍ الٗام 

ال ًسغط ًٖ مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث ، ختى ؤن بًٗهم ًظَب بلى اٖخماص خا٦مُت الكغ٧اث 

ُت ، ؤو خا٦مُت الكغ٧اث في ال٣ُإ اإلاهغفي ، بط حٗٝغ لجىت  باٌػ للغكابت للمىٓماث اإلاهٞغ

٣ت التي جخم بها بصاعة ؤٖما٫ وقاون اإلااؾؿاث  2اإلاهغفُت خا٦مُت اإلاهاٝع بإجها الٍُغ

ُت مً لضن مجالـ ؤلاصاعة ، وؤلاصاعاث الٗلُا والتي جازغ في ٦ُُٟت ٢ُام اإلاهٝغ بىي٘  اإلاهٞغ

ألاَضاٝ والخُِ وجدضًض الؿُاؾاث وؤلانالخاث واإلاؿاولُاث والغ٢ابت والخد٨م في اإلاساَغة 

حر طل٪ . الاثخماهُت ٚو

 :ٖىانغ الخىهمت في الجهاػ اإلاهغفي   .2

خحن عثِؿخحن َما   في اإلاهٝغ ٖلى ٖضص مً الٗىانغ جخمشل في  وجغج٨ؼ الخى٦مت  3:مجمٖى

  م خملت ألاؾهم ومجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة : الفاٖلىن الضازلُىن / اإلاجمىٖت ألاولى َو

. الخىُٟظًت واإلاغا٢بىن واإلاغاظٗىن الضازلُىن 

  الظًً ًمشلىن اإلاىصٖحن ، ونىاص٤ً جإمحن : الفاٖلىن الخاعحُىن / اإلاجىٖت الثاهُت

اع ال٣اهىوي   ًٖ ؤلَا
ً
الم وقغ٧اث الخهي٠ُ وج٣ُُم الاثخمان، ًٞال الىصاج٘ ووؾاثل ؤلٖا

. الخىُٓمي والغ٢ابي 

                                                           
1

 www.ikhwan.net 
2

جي خى٫ خى٦مت . ص ُت ، صعاؾت خالت الجؼاثغ ، اإلالخ٣ى الَى ؤما٫ ُٖاعي وؤبى ب٨غ زىالض ، جُب٤ُ مباصت الخى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

  .8 ، م 2012الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،  الجؼاثغ ، 
3

ُبت ، اخترام يىابِ الخى٦مت في اإلاهاٝع ؾبُل لخجىب ألاػماث الا٢خهاصًت ، بدض م٣ضم بلى ماجمغ  ألاوعا١ اإلاؿخ٣بلُت  ) م٣ضم َو

ت واإلادلُاث وال٣ُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي  ت ، ال٣اَغة ، (للخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ   .2012، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

http://www.ikhwan.net/
http://www.ikhwan.net/
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 : آلُاث الخىهمت في الجهاػ اإلاهغفي .3

          بن آلُاث الخى٦مت هي ٖباعة ًٖ ؤؾلىب ًًٗه ؤصخاب اإلاهالر لغ٢ابت ؤصاء الى٦الء 

وجد٤ُ٣ الخىاػن بحن الخىاٞؼ الخانت بهم ، وبحن الى٦الء الظًً ًخسظون ال٣غاعاث هُابت ٖجهم ، 

 ، وجؼصاص 1والخإ٦ض مً ؤن َاالء ٌٗملىن لخد٤ُ٣ وحُٗٓم الٗاثض ألصخاب اإلاهالر في اإلاهٝغ

ؤَمُت الخى٦مت في اإلاهاٝع م٣اعهت باإلااؾؿاث ألازغي هٓغا لُبُٗتها الخانت بط ؤن بٞالؽ 

 في 
َ
غاٝ اإلاٗىُت مً مىصٖحن وػباثً وم٣تريحن وبهما ًازغ ؤًًا اإلاهٝغ ال ًازغ ٣ِٞ في ألَا

اؾخ٣غاع اإلاهاٝع ألازغي مً زال٫ مسخل٠ الٗال٢اث اإلاىظىصة بُجهم وبالخالي ًازغ في الا٢خهاص 

٩٦ل ، ٦ما بن بق٩الُت الخى٦مت حٗض ؤ٦ثر ح٣ُٗضا في ال٣ُإ اإلاهغفي مً ال٣ُاٖاث ألازغي 

ت مً الٗىانغ ال جىظض في ال٣ُاٖاث ألازغي مشل الخإمحن  بىن٠ اإلاهاٝع جدخىي ٖلى مجمٖى

ُت وج٣ضًغ عؤؽ اإلاا٫ اإلاسهو للم٣تريحن وهٓام  ٖلى الىصاج٘ وبصاعة اإلاساَغ الىٓامُت والىٖى

الغ٢ابت الضازلُت و٦ظل٪ ٩َُل عؤؽ اإلاا٫ الظي ًدك٩ل بيؿبت ٦بحرة مً الضًىن ووؿبت ٢لُلت 

مً ألامىا٫ الخانت ، ٦ما بن مهاصع ألامىا٫ في اإلاهاٝع ج٩ىن ؤٚلبها ٖلى ق٩ل وصاج٘ ٌكتٍر 

ؤن ج٩ىن مخىاٞغة ٖىض الُلب مً َٝغ اإلاىصٖحن ، في خحن بن ؤنى٫ اإلاهٝغ ج٩ىن في اٚلبها 

لت ألاظل ، وبالخالي ج٩ىن اإلاغا٢بت ؤ٦ثر حكضصا ٖلى مؿخىي اإلاهاٝع  ٍى ٢غوى مخىؾُت َو

ُت ًخى٠٢ ٖلى ظىصة  م٣اعهت باإلااؾؿاث ألازغي ، وان الخُب٤ُ الجُض للخى٦مت اإلاهٞغ

خحن مً اإلادضصاث وهي   2: مجمٖى

٣ت اجساط ال٣غاع  : اإلادضصاث الضازلُت- 3-1 جخمشل في ال٣ىاٖض وألاؾـ التي جدضص ٍَغ

ً ، بما ًاصي بلى جسٌُٟ  وجىػَ٘ الؿلُاث بحن الجمُٗت الٗامت ومجلـ ؤلاصاعة واإلاضًٍغ

غاٝ . الخٗاعى بحن مهالر َظٍ ألَا

ىار الٗام لالؾدشماع في  : اإلادضصاث الخاعحُت- 3-2
ُ
جخمشل في ٖىانغ جىُٓمُت جخًمً اإلا

ل الالػم  حر الخمٍى الضولت والظي ٌكخمل ٖلى ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للؿى١ و٦ٟاءة ال٣ُإ اإلاالي وجٞى

ىانغ ؤلاهخاط و٦ٟاءة ألاظهؼة والهُأث الغ٢ابُت  ٘ وصعظت جىاٞؿُت ؾى١ الؿل٘ ٖو للمكاَع

واإلايكأث الٗاملت في ؤؾىا١ اإلاا٫ وقغ٧اث الاؾدشماع،والى ٖىانغ زانت جخًمً ؤصخاب 

م حَر . اإلاهالر واإلايكأث الخانت واإلاهىُحن مً اإلاداؾبحن واإلاغاظٗحن وال٣اهىهُحن ٚو

 

                                                           
1

ُت وخ٩ىمت اإلاهاٝع في جد٤ُ٣ الغ٢ابت )) ؤ٦غم مدؿً الُاؾغي،. ص.م.ؤ (  ؤزغ الخهاثو الخ٨ىىلىظُت للمٗلىماث اإلاهٞغ

ت،((الؿلى٦ُت  .48 ، م 9،اإلاجلض الخامـ،الٗضص 2012 ، ظامٗت البهغة ، مجلت صعاؾاث بصاٍع
2

            www.ebi.gov.eg،مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي  6 اإلاٗهض اإلاهغفي اإلاهغي، مٟاَُم مالُت، هٓام خا٦مُت البىى٥، الٗضص

http://www.ebi.gov.eg/
http://www.ebi.gov.eg/
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  :مباصت الخىهمت في اإلاهاعف  .4

قاع٥ نىضو١ الى٣ض الضولي واإلاهٝغ الضولي م٘ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ألاوعبُت 

في صعاؾت آلُت خى٦مت اإلاهاٝع ومضي ٞاٖلُتها في الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت  

   ، واهتهذ الضعاؾت بلى نُاٚت اإلاباصت بٗىىان1999في ٖام 
Corporate governance for Banking principles 

خًمً مباصت الخى٦مت في اإلاهاٝع وجخمشل في الخالي   : 1   ٍو

  :خماًت خلىق اإلاؿاَمحن : اإلابضؤ ألاٌو 

اٖخماص آلُاث ج٨ٟل اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن ، وطل٪ في ؤزىاء ه٣ل وحسجُل مل٨ُت 

ذ في اظخماٖاث الجمُٗت والخهى٫ ٖلى ألاعباح ومغاظٗت ال٣ىاثم  ألاؾهم واإلاكاع٦ت والخهٍى

اإلاالُت ، لًمان خؿً اؾخٛال٫ ؤمىا٫ اإلاهاٝع وحُٗٓم الٗىاثض و٢ُمت ؤؾهم اإلاهٝغ في 

ل . ألاظل الٍُى

: اإلاٗاملت اإلاخيافئت للمؿاَمحن : اإلابضؤ الثاوي 

ؤي جد٤ُ٣ الٗضالت والكٟاُٞت في مٗاملت اإلاؿاَمحن ٧اٞت، وخ٣هم في الضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم 

غا٢ب مجلـ ؤلاصاعة ٖلى ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت للمهٝغ و٢ُم  جب ؤن ًىا٤ٞ ٍو ال٣اهىهُت ، ٍو

ت  خباع مهالر خملت ألاؾهم واإلاىصٖحن وان ج٩ىن َظٍ ال٣ىاهحن ؾاٍع ومٗاًحر الٗمل ؤزظا في الٖا

جب ؤن جمى٘ ألاوكُت والٗال٢اث واإلاىا٠٢ التي ج٠ًٗ الخى٦مت وؤَمها حٗاعى  ، ٍو في اإلاهٝغ

ً ؤو خملت ألاؾهم ممً لهم الؿُُغة  .  اإلاهالر مشل ؤلا٢غاى للٗاملحن ؤو اإلاضًٍغ

  :ؤلافهاح والكفافُت : اإلابضؤ الثالث 

ت للخى٦مت الٟاٖلت والؿلُمت ، ٞاهه مً الهٗب للمؿاَمحن  ٗضُّ الكٟاُٞت يغوٍع
ُ
وح

اٖل ؤصاء بصاعة اإلاهٝغ في ْل  ً في الؿى١ ؤن ًغا٢بىا بك٩ل صخُذ ٞو وؤصخاب اإلاهالر آلازٍغ

ظا ًدضر بطا لم ًدهل اإلاؿاَمىن وؤصخاب اإلاهالر ٖلى مٗلىماث  ه٣و الكٟاُٞت ، َو

ا وبسانت للمهاٝع  ٗض ؤلاٞهاح الٗام يغوٍع ٧اُٞت ًٖ ٩َُل مل٨ُت اإلاهٝغ وؤَضاٞه،َو

٩ىن ؤلاٞهاح في الى٢ذ اإلاىاؾب  اإلاسجلت في البىعنت لخد٤ُ٣ الاهًباٍ في الؿى١ ، ٍو

ت  غ الضوعٍت والؿىٍى . والض٤ُ٢ مً زال٫ مى٢٘ اإلاهٝغ ٖلى ؤلاهترهذ وفى الخ٣اٍع
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ً مً ؤصخاب اإلاهالح م٘ اإلاهغف: اإلابضؤ الغاب٘   : مغاٖاة آلازٍغ

ٌ في خالت  ً الظًً ًخٗاملىن م٘ اإلاهٝغ والخٍٗى  ؤي اخترام خ٣ى١ ومهالر آلازٍغ

اهتها٥ خ٣ى٢هم وحصجُ٘ الخٗاون الٟاٖل بُجهم وبحن اإلاهٝغ مً اظل بهجاح اإلاهٝغ ، وزل٤ 

اث ألاصاء . ٞغم اؾدشماع ويمان اؾخمغاع ٢ىة اإلاغ٦ؼ اإلاالي وجدؿحن مؿخٍى

 : مؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة: اإلابضؤ الخامـ 

ً وللٗاملحن   ٖلى مجلـ ؤلاصاعة ؤن ًً٘ خضوصا واضخت للمؿاولُاث واإلاداؾبت ، للمضًٍغ

خإ٦ض مً وظىص مباصت  دضص اإلاؿاولُاث ، ٍو  ٌصج٘ ٖلى اإلاداؾبت ٍو
ً
ا  بصاٍع

ً
وان ًً٘ ٨َُال

ت  ومٟاَُم لئلصاعة الخىُٟظًت جخىا٤ٞ م٘ ؾُاؾت اإلاجلـ وان ًمخل٪ اإلاؿاولىن اإلاهاعاث الًغوٍع

جب ٖلى مجلـ ؤلاصاعة للمهٝغ الخد٤٣ مً ؤن ال٣ىاثم اإلاالُت جمشل  إلصاعة ؤٖما٫ اإلاهٝغ ، ٍو

اإلاى٠٢ اإلاالي للمهٝغ في ظمُ٘ ظىاهبه ، وطل٪ مً زال٫ الخإ٦ض مً ؤن مغا٢بي الخؿاباث 

كاع٧ىن في ٖملُاث الغ٢ابت الضازلُت  الخاعظُحن ًماعؾىن ٖملهم بالخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر اإلاُب٣ت َو

. باإلاهٝغ اإلاغجبُت باإلٞهاح في ال٣ىاثم اإلاالُت 

 :الاوٗياؾاث ألاؾاؾُت للخىىمت في اإلاهاعف .5

  اصة الاؾدشماع ل الخاعجي الظي ًاصي بلى ٍػ اعجٟإ ٢ضعة اإلاهاٝع في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

٠ُ والاؾخسضام ألامشل لجمُ٘ ؤلام٩اهاث  . والىمى والخْى

  اهسٟاى ٧لٟت عؤؽ اإلاا٫ وما ًهاخبه مً اعجٟإ في ج٣ُُم ظضاعة اإلاهاٝع اإلا٣تريت

٠ُ والاؾخسضام  ً بالخالي الىمى والخْى ض في ظاطبُت الاؾدشماع مً ٢بل اإلاؿدشمٍغ ألامغ الظي ًٍؼ

. لئلم٩اهاث اإلاخاخت 

  اصة الثروة وج٣لُل ألاػماث جدؿحن ؤصاء الٗملُاث مً زال٫ جىػَ٘ وبصاعة ؤًٞل لٍؼ

.  اإلاالُت

  غاٝ طاث اإلاهلخت لخدؿحن الٗال٢اث الاظخماُٖت . ٖال٢اث ؤًٞل بحن ألَا

 :  1الضوع الاكخهاصي للخىهمت .6

ا في جبجي الخى٦مت ؤو الخ٨م الهالر مً ٢بل ال٨شحر  قهضث الؿىىاث ألازحرة جؼاًضا ملخْى

 ما ٧ان ًخم الغبِ بِىه وبحن الخىمُت وؤلانالح الا٢خهاصي 
ً
البا مً الضو٫ والؾُما الىامُت مجها ٚو

 ًٖ صوعٍ في بٖاصة ٩َُلت الٗال٢اث الاظخماُٖت بط حكهض اإلااؾؿاث وآلالُاث الخ٣لُضًت 
ً
ًٞال

تراٝ بإَمُت  ٗا في الٗضًض مً البلضان طاث اإلاى٢٘ اإلاخ٣ضم في الٖا للخ٨م واإلاؿاءلت حٛحرا ؾَغ
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الخى٦مت ؤو الخ٨م الهالر بما حهضٝ بلى ج٣لُل ألاػماث الا٢خهاصًت والخ٨م الهالر ًىجم ًٖ 

ض مً الخ٣هُاث وبلؼامها بخدؿحن ؤلاصاعة وبةجبإ ؾُاؾاث ا٢خهاصًت  بزًإ الخ٩ىماث إلاٍؼ

جدؿم ب٣ضع ٦بحر مً اإلاؿاولُت م٘ مكاع٦ت ا٦بر لل٣ُإ الخام واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ، وفي 

اث ألاو٫ َى الخ٨م  ْل  اإلاكغوٕ الخىمىي الجضًض ٞإن همىطط الخ٨م ؤنبذ طا زالزت مؿخٍى

لُه  جي والشالض َى الخ٨م ٖلى مؿخىي ال٣اٖضة الكٗبُت ، ٖو الٗالمي والشاوي َى الخ٨م الَى

ت اججاَاث ًإحي في  ٞإن هجاح َظا اإلاكغوٕ في الضولت الىامُت ًخُلب الٗمل ٖلى  مجمٖى

اع الخىُٓمي وال٣اهىوي اإلاىاؾب لٗمل ال٣ُإ الخام , الاهٟخاح والكٟاُٞت , م٣ضمتها  حر ؤلَا , جٞى

ٗت الاؾخجابت  ٤ آلُت ظضًضة ج٨ٟل , وظىص خ٩ىمت مؿاولت وؾَغ بنالح الخضمت اإلاضهُت ٖلى ٞو

٤ مٗاًحر ال٨ٟاءة والكٟاُٞت  ٟحن الخ٩ىمُحن ٖلى ٞو ٠ُ وجغ٢ُت اإلاْى اإلاكاع٦ت الكٗبُت في , جْى

جي  . اَخمام خ٩ىمي وقٗبي بالبِئت, نى٘ ال٣غاع الَى

 :  صوع خىهمت اإلاهاعف في اؾخلغاع الؿىق اإلاالي .7

اإلاخدب٘ لخُىعاث الا٢خهاص الٗالمي ًم٨ىه مالخٓت ؤن الضو٫ التي قهضث ؤػماث مالُت 

ُت , وا٢خهاصًت ٧اهذ مك٨الث اإلاهاٝع ٢اؾما مكتر٧ا ٞحها ٗىص طل٪ بلى جؼاًض اإلاساَغ اإلاهٞغ َو

لى عؤؾها اإلاساَغ الاثخماهُت، وهدُجت لهظٍ ألاػماث ْهغث الخاظت بلى الخى٦مت في الٗضًض مً  ٖو

الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت والؾُما بٗض ألاػماث اإلاالُت التي قهضَا ٖضص مً صو٫ قغ١ آؾُا 

٩ا الالجُيُت وعوؾُا  ٩ي مً اجهُاعاث مالُت بؿبب ؤلا٢غاى , وؤمٍغ وما قهضٍ الا٢خهاص ألامٍغ

اإلاٍٟغ مً َٝغ اإلاهاٝع ، وهدُجت لهظٍ الخُىعاث ؤنضعث لجىت باػ٫ للغ٢ابت وؤلاقغاٝ ٖلى 

ُت  1998اإلاهاٝع ٖضة ؤوعا١ ٖمل في ؾىت  .  جم التر٦حز ٞحها ٖلى ؤَمُت الخى٦مت اإلاهٞغ

:   ؤَمُت الخىهمت الجُضة في اإلاهاعف .8

  ًخم بمىظبه جىظُه وع٢ابت الٗملُاث الدكُٛلُت 
ً
ُت هٓاما حٗضُّ الخى٦مت اإلاهٞغ

. للمهاٝع

  في جدؿحن ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت والؾُما 
ً
ُت الجُضة ٖىهغا عثِؿا جمشل الخى٦مت اإلاهٞغ

في اإلاهاٝع ًم٨ً ؤن ًازغ في الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي واإلاالي وزحر صلُل ما خهل في ألاػمت اإلاالُت 

ت  ؼ وحصجُ٘ الخى٦مت اإلااؾؿُت في اإلاهاٝع الخجاٍع ت، للمهٝغ اإلاغ٦ؼي صوع في حٍٗؼ آلاؾٍُى

:  وطل٪ لؤلؾباب

  بن جُب٤ُ الخى٦مت الجُضة ٣ً٘ يمً اإلاؿاولُاث ؤلاقغاُٞت للمهٝغ

. اإلاغ٦ؼي 
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  ا مً الكغ٧اث اإلاؿاَمت ألن ت جسخل٠ ًٖ ٚحَر بن اإلاهاٝع الخجاٍع

 ًٖ  ٧ىن َظٍ اإلاهاٝع مؿاولت ًٖ اإلاداٞٓت ٖلى ؤمىا٫ , َبُٗت ٖملها جدمل اإلاساَغ
ً
ًٞال

. اإلاىصٖحن

  هدُجت لخٗغى اإلاهاٝع لهظٍ اإلاساَغ وبؿبب جضاو٫ ؤؾهمها في بىعنت

ت لهظٍ اإلاهاٝع, ألاوعا١ اإلاالُت . ٞةن وظىص الخى٦مت مؿإلت مهمت ويغوٍع

  ًدخاط ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في اإلاهاٝع يمان ؤن اإلاساَغ التي

وؤن لضي اإلاهٝغ اإلاغ٦ؼي اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت , جخٗغى لها َبُٗت ؤٖمالهم جضاع بك٩ل ؾلُم

. للخإ٦ض مً طل٪

غاف ألاؾاؾُت في الخىهمت .9  1:اإلاهغفُت ألَا

بىاء بَاع للخى٦مت وبصاعة اإلاساَغ بن مىٓمي اإلاهاٝع لهم  : الؿلُاث الخىُٓمُت-9-1

بط جتر٦ؼ ظهىص الجهاث , صوع ٞاٖل في بىاء بَاع لخى٦مت اإلاهاٝع وبصاعة مساَغ اإلاهاٝع 

لى زل٤ ؾى١ ٖاصلت  الخىُٓمُت ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ز٣ت الجمهىع في ال٣ُإ اإلاهغفي ٖو

للماؾؿاث اإلاالُت والهُأث التي ج٣ضم زضماث مالُت وتهضٝ الهُأث الخىُٓمُت ؤًًا بلى بًجاص 

اث٠ اإلاهىُت ؤلاقغاُٞت و٦ظل٪ الٗمل ٖلى زل٤ وعي  ؾى١ خغة هدى ؤلاقغاٝ ٖلى اإلاهاٝع والْى

لضي الجمهىع بمؿاولُت بصاعة اإلاهٝغ في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ ، ؤما مً خُض بصاعة اإلاساَغ 

اإلاالُت ٞختر٦ؼ مؿاولُت الجهاث الخىُٓمُت خى٫ جدؿحن الجىصة مً زال٫ مخُلباث الترزُو 

حر  والخض ألاصوى لغؤؽ اإلاا٫ و٢ىاٖض ٦ٟاًت عؤؾمالُت وحكضًض اإلاؿاولُاث واإلاٗاًحر الاثخماهُت وجٞى

.  ٢ىاٖض بعقاصًت خى٫ بصاعة اإلاساَغ والؿُاؾاث طاث الهلت

  مغا٢بت بصاعة اإلاساَغ بن مٗامالث اإلاهاٝع ال٨بحرة بالٛت الخ٣ُٗض :الؿلُاث ؤلاقغافُت - 9-2   

ت  ىن بضعظت ٦بحرة ٖلى هٓم الغ٢ابت ؤلاصاٍع ومً زم ًهٗب جدبٗها وج٣ُُمها بط ٌٗخمض اإلاكٞغ

الضازلُت ، و٢ض حؿبب اإلاضزل الخ٣لُضي للخىُٓم وؤلاقغاٝ في بٌٗ ألاو٢اث في بخضار 

٤ ج٣ضًم خىاٞؼ ؾلبُت للتهغب مً جُب٤ُ ال٣ىاٖض  ٟاث في ألاؾىا١ اإلاالُت ًٖ ٍَغ جدٍغ

الخىُٓمُت بضال مً الدصجُ٘ ٖلى ٦ٟاًت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ، ومىظ ؤوازغ الشماهِىاث خضر 

 بصعا٥ متزاًض بإن اإلاضزل ال٣ضًم لئلقغاٝ ٖلى اإلاهاٝع

ُت اإلاٗانغة وألاؾىا١ اإلاًُغبت وفي بٌٗ ,  ال ٌؿخُُ٘ الهمىص في وظه جدضًاث البِئت اإلاهٞغ

الجهاث ؤصي َظا ؤلاصعا٥ بلى خضور ٖملُت م٨شٟت مً الدكاوع بحن الؿلُاث الخىُٓمُت 

واإلاهاٝع الؿاُٖت إلًجاص بَاع ٢اهىوي مً اظل الخدى٫ بلى مضزل مىظه هدى الؿى١ و٢اثم 
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اع ًجب جدضًض مؿاولُاث مسخل٠ , ٖلى اإلاساَغة لئلقغاٝ ٖلى اإلاهاٝع  وإلعؾاء مشل َظا ؤلَا

غاٝ في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ بىيىح .  ألَا

غ خى٦مت اإلاهاٝع وطل٪ مً زال٫ :اإلاؿاَمىن - 9-3      في ج٣ٍغ
ً
  ًاصي اإلاؿاَمىن صوعا مهما

, اهخساب اإلاجلـ ؤلاقغافي واإلاىا٣ٞت ٖلى مجلـ ؤلاصاعة ولجىت اإلاغاظٗت واإلاغاظٗحن الخاعظُحن

٩ىن اإلاؿاَمىن في وي٘ ٌؿمذ لهم بخدضًض جىظه اإلاهٝغ  . ٍو

 :صوع خىهمت اإلاهاعف في مٗالجت ألاػماث وؤلانالح اإلاالي :اإلادىع الثالث

 مً الضو٫ وبسانت ج٣لباث ؤؾٗاع 
ً
       بن الخٛحراث الا٢خهاصًت وألاػماث اإلاالُت  التي يغبذ ٦شحرا

ت مً الخٗضًالث ، وطل٪ ختى ًًُل٘  البترو٫ ، صٞٗذ نىضو١ الى٣ض الضولي بلى بظغاء مجمٖى

بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞه هدُجت ٖضم اؾخ٣غاع هٓام الى٣ض الضولي وفي بضاًت الؿبُٗىاث مً ال٣غن 

٤ ؤَضاٞه وبسانت اججاٍ الضو٫ الىامُت  ً بضؤ الهىضو١ في ج٠ُُ٨ بم٩اهاجه ٖلى ٞو الٗكٍغ

ل ؤلانالح في الضو٫ الىامُت ، وج٣ضًم  لت باؾتهضاٝ جمٍى ٞإوكإ بغهامج حؿهُالث السخب الٍُى

٢غوى ٦بحرة إلاضة جتراوح مً ؤعب٘ ؾىىاث بلى زماوي ؾىىاث ، زم امخضث اإلاضة بلى ٖكغ ؾىىاث 

و٢ض 1 ، وؤن جغ٦حٍز ٖلى ؤلانالح اله٨ُلي ، ووي٘ بغهامج إلنالح الازخالالث اإلاسخلٟت ،1979ؾىت 

ت  ونٗىص اإلاضعؾت الى٣ضًت 1974ؤصث ؤػمت الخطخم الغ٧ىصي ٖام   بلى اجهُاع اإلاضعؾت ال٨ُجًز

ضمان بجاهب اإلاضعؾت الاقترا٦ُت  مها ٍٞغ   .الخضًشت التي ًتٖز

ُت بسانت في مٗٓم الا٢خهاصًاث            و٢ض حٗاْم الاَخمام بالخى٦مت بٗامت وبالخى٦مت اإلاهٞغ

بٗض الاجهُاعاث الا٢خهاصًت وألاػماث اإلاالُت التي , اإلاخ٣ضمت والىاقئت زال٫ ال٣ٗىص الؿاب٣ت 

٨ُت في ٖام  ٩ا الالجُيُت والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  , 1994قهضتها بٌٗ صو٫ قغ١ آؾُا وؤمٍغ

ٗىص اخض ؤَم ؤؾباب َظٍ الاجهُاعاث بلى الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي والاٞخ٣اع 2008,  1997,  1998  َو

 بلى ؤلاصاعة الؿلُمت

٨ُت ،  ً ال٣ٗاعي ألامٍغ في الغ٢ابت وؤلاقغاٝ وه٣و الخبرة وال٨ٟاءة ، ومً َظٍ ألاػماث ؤػمت الَغ

بط بضؤث ألاػمت اإلاالُت هدُجت ٣ٞاٖت العجٟإ مٛالى ُٞه في ؤؾٗاع ال٣ٗاعاث ، بما ال ًدىاؾب م٘ 

ىضما عجؼ  ٩ا هدُجت ؾهىلت الخهى٫ ٖلى ال٣غوى ، ٖو الٗغى والُلب الخ٣ُ٣ي في ؤمٍغ

ىىا اإلاىاػ٫ بلى اإلاهاٝع التي لم ججض مً ٌكترحها ،  اإلا٣تريىن ًٖ ؾضاص الضًً ٧اهىا ٢ض َع

٤ وبٖاصة بُ٘ َظٍ ال٣ٗاعاث هدُجت العجٟإ  وجٟا٢مذ اإلاك٩لت م٘ عجؼ الكغ٧اث ًٖ حؿٍى

ا بك٩ل مبالٜ ُٞه  و٦ظل٪ بلى جغاظ٘ ال٣ضعة الكغاثُت إلاكتري ال٣ٗاعاث مً هاخُت ؤزغي , ؤؾٗاَع

                                                           
 .81،م(2009ألاعصن،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘،)،ؤلانالح الا٢خهاصي وؾُاؾت الدكُٛلمضوي بً قهغة،.ص 1



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

37 
 

، وهدُجت لؤلوعا١ التي باٖتها اإلاهاٝع 1ما ؤصي بلى اهخ٣ا٫ الٗضوي بلى ؾاثغ اإلااؾؿاث اإلامازلت  

ت والتي  (الضًىن  جىع٤ٍ)بلى ماؾؿاث ؤزغي ؤو ما ٌؿمى  ىن ال٣ٗاٍع وهي الضًىن اإلاضٖىمت بالَغ

ىن ٖالُت اإلاساَغ)بضؤث جخدى٫ بلى  ، بضا اإلاؿدشمغون في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ؤ٦ثر خظعا في  (الَغ

اؾخسضام َظٍ ألاوعا١ اإلاالُت ولم ٌٗض َىا٥ مكترون لها ، و٢ض ؤصي طل٪ بلى قبه ججمُض في 

 2: جىاٞغ الاثخمان في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ، بط ًم٨ً جدضًض جل٪ ألاؾباب بما ًلي 

   اهسٟاى ؾٗغ  ) بن ألاػمت اإلاالُت  بضؤث هدُجت جىاٞغ ما ٌٗٝغ باألمىا٫ الغزُهت

٘ الُلب ٖلى ال٣غوى وبسانت ال٣غوى 2003في ٖام  (% 1الٟاثضة ختى ونل بلى  ، مما ٞع

٘ ؾٗغ ال٣ٗاع في  ت ، وم٘ ؾهىلت وجِؿحر َظٍ ال٣غوى جؼاًض الُلب ٖلحها مما ؤصي بلى ٞع ال٣ٗاٍع

٩ي ؤٚغث اإلاهاٝع ال٨بري ونىاص٤ً  الىالًاث اإلاخدضة ، َظٍ ال٣ٟاٖت في ٢ُإ ال٣ٗاع ألامٍغ

ا ٖلى  ٩ي ، ما ؤصي بلى وكغ مساََغ ت ألامٍغ الاؾدشماع ٖلى الضزى٫ في ؾى١ ال٣غوى ال٣ٗاٍع

.  هُا١ ؤوؾ٘

 ت ألا٢ل ظىصة ىن ال٣ٗاٍع ٩ي ٌكتري subprimeالَغ ظا ًإحي مً ؤن اإلاىاًَ ألامٍغ ، َو

ىن ًداو٫  ً َظا ال٣ٗاع،خحن ًغجٟ٘ زمً ال٣ٗاع اإلاَغ ٣ٖاٍع بالضًً مً اإلاهٝغ م٣ابل َع

ً ٌؿعى للخهى٫ ٖلى  ناخب ال٣ٗاع وهدُجت لؿهىلت الخهى٫ ٖلى ٢غى ٞةن ناخب الَغ

ىن ألا٢ل ظىصة،  ً ظضًض مً الضعظت الشاهُت،ومً َىا حؿمى الَغ ٢غى ظضًض ، وطل٪ م٣ابل َع

ىهاث مً الضعظت الشاهُت،ؤي ؤجها ؤ٦ثر زُىعة في خا٫ اهسٟاى زمً ال٣ٗاع،وجىؾٗذ  ألجها َع

٘ صعظت اإلاساَغة في جدهُل جل٪  اإلاهاٝع في َظا الىٕى مً ال٣غوى ألا٢ل ظىصة مما ٞع

. 3ال٣غوى

 ت اصة الهاثلت في جىع٤ٍ الضًىن ال٣ٗاٍع ى ما ٢ام به اإلاهىضؾىن Securitizationالٍؼ ، َو

ل جل٪ ال٣غوى بلى ؤوعا١ مالُت م٣ٗضة  جىع٤ٍ  )اإلاالُىن في الىالًاث اإلاخدضة وؤهه ًم٨ً جدٍى

٣ها جىلُض مىظاث مخخالُت مً ألانى٫ اإلاالُت بىاء ٖلى ؤنل واخض ، ولم  (الضًىن  ًم٨ً ًٖ ٍَغ

لخىلُض 4ج٨خ٠ اإلاهاٝع بالخىؾ٘  في ال٣غوى ألا٢ل ظىصة ، بل اؾخسضمذ اإلاكخ٣اث اإلاالُت

                                                           
1

ا ٖلى الا٢خهاص الٗغاقي))ؤػاص ؤخمض ؾٗضون الضوؾ٩ي،. ص ت ،((وا٢٘ ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت وؤزاَع ذ للٗلىم ؤلاصاٍع مجلت ج٨ٍغ

ذ ، ؤلاصاعة والا٢خهاص ، م  2010 ، 18 ، الٗضص 6 ، اإلاجلض والا٢خهاصًت   .127 ، ظامٗت ج٨ٍغ
2
ت، ((إلااطا نىاص٤ً الاؾدشماع  ))خمض ُٖا ، ا    .32 ، م 533، الٗضص 2007 ، مهغ ،  مجلت ألاَغام الا٢خهاصي ، البىعنت اإلاهٍغ

3
غان ، ٧لُت الٗلىم . ص ػاًغي بل٣اؾم ، ألاػمت اإلاالُت الضولُت عئٍت في يىء الىٓام اإلاالي ؤلاؾالمي والىٓام الىيعي ، ظامٗت َو

 www.aleqالا٢خهاصًت ، مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي 
4

مهغ ، ؾلؿلت ال٨ٟغ الخضًض في الهىضؾت اإلاالُت ،  )،الجؼء ألاو٫،بصاعة اإلاساَغ بإؾخسضام الخىع٤ٍ واإلاكخ٣اثمىحر ببغاَُم َىضي،. ص

2006.)  

http://www.aleq/
http://www.aleq/
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ل ، وبالخالي للخىؾ٘ في ؤلا٢غاى،وطل٪ ٖىضما جخجم٘ لضي اإلاهٝغ  مهاصع ظضًضة للخمٍى

ت،ٞةهه ًلجإ بلى اؾخسضام َظٍ ىهاث ال٣ٗاٍع ىهاث )مدٟٓت ٦بحرة مً الَغ اإلادٟٓت مً الَغ

ت ، إلنضاع ؤوعا١ مالُت ظضًضة ٣ًترى بها مً اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي بًمان َظٍ  (ال٣ٗاٍع

ى ما ًُل٤ ٖلُه الخىع٨ٞ،٤ٍإن اإلاهٝغ لم ٨ًخ٠ باإل٢غاى ألاولي بًمان َظٍ  اإلادٟٓت ، َو

ٗٝغ اإلاكخ٣اث اإلاالُت التي 
ُ
ً ٖلى ٢غوى ؤزغي،َظا وح ال٣ٗاعاث بل اؾخسضم َظٍ ال٣غوى ٦َغ

ْهغث في ألاؾىا١ اإلاالُت بخضي زمغاث الهىضؾت اإلاالُت،والتي حٗجي جهمُم وابخ٩اع ألاصواث اإلاالُت 

ت ج٣لُضًت  غ ال٣اثم مجها و٢ض اؾخمضث َظا الاؾم ل٩ىن ٢ُمتها مكخ٣ت مً ؤصواث اؾدشماٍع وجٍُى

٧األؾهم والؿىضاث،ؤي اجها لِؿذ طاث ٢ُمت ؾى٢ُت في ألانل ، ول٨ً ٖمض بلى ما َى طو ٢ُمت 

ا اجها لِؿذ  ؾى٢ُت ، ٞاقخ٣ذ مىه ؤقُاء نّحر بلى بُٗها وجضاولها ، ٩ٞان لها ٢ُمت ، والظي ًمحَز

 مما اقخ٣ذ مىه ٖلى هدى مكخ٣اث اإلاٗاصن مشال ، بل هي ان صر الخٗبحر بلتزاماث ًيكإَا 
ً
ظؼءا

،وج٨ش٠ُ الخضاو٫ في اإلاكخ٣اث اإلاالُت ْاَغة بضؤث 1اإلاخٗا٢ضان ٖلى اقُاء لها ٢ُمت ٧الؿل٘

٨ُت في جهاًت الؿبُٗىاث ، وهي بلتزام بالكغاء ؤو البُ٘ ألنل ما  2بسانت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

،ؤو هي ٖباعة ًٖ ٣ٖض 3وحؿمى باإلاكخ٣اث ألن ٢ُمتها جخدضص بك٩ل ٦بحر في يىء ٢ُمت ؤنل ؤزغ

،في و٢ذ مدضص (ألاؾهم الٗاصًت)زاهىي ًيكإ ٖلى ٣ٖض ؤؾاسخي ًخٗل٤ بىع٢ت مالُت

،وحٗٝغ ؤًًا بإجها ؤصواث مالُت حكخ٤ ٢ُمتها مً اإلاىظىصاث الًمىُت ؤو ألاوعا١ 4باإلاؿخ٣بل

ت لىٓم اإلاداؾبت 5اإلاالُت وألاع٢ام ال٣ُاؾُت واإلااقغاث الازغي  ت الاؾدكاٍع تها اإلاجمٖى ٞغ ،ٖو

ؤصواث مالُت جغجبِ بإصاة مُٗىت ؤو ماقغ ؤو ؾلٗت والتي مً زاللها  ًم٨ً بُ٘ :ال٣ىمُت بإجها

،وحٗٝغ ٦ظل٪ باألوعا١ اإلاالُت التي ال ًخم جضاولها 6وقغاء اإلاساَغ اإلاالُت في ألاؾىا١ اإلاالُت

خم الخٟاوى ٖلى  ا مً زال٫ ألاؾىا١ اإلاالُت اإلاىٓمت ٍو بالبىعناث وال ًخم جدضًض ؤؾٗاَع

غاٝ اإلاٗىُت ا بحن ألَا  .7 ؤؾٗاَع

  ه٣و ؤو اوٗضام الغ٢ابت ؤو ؤلاقغاٝ ال٩افي ٖلى اإلااؾؿاث اإلاالُت الىؾُُت ، خُض

ت للمىخجاث اإلاالُت الجضًضة مشل اإلاكخ٣اث اإلاالُت ؤو الغ٢ابت ٖلى  ال جسً٘ اإلاهاٝع الاؾدشماٍع

                                                           
1
  . 4 ، ض 3 ، امـسذ 27 ، الاكذعاذ ال ساليم ، جمدل جمةل املكل ؾحس امـٍززؾحس امـؼمي اتو ًسس ، امخحوَل امفلِيي وامللاظسي نومض خلاث املامَة ،  
2

َة امصاوي ، اذازت اخملاظص املامَة ، امعحـة الاوىل ، . ذ   .298 – 297، ض   ( 2009الازذن ، ذازت املسريت نوًرش وامخوسًؽ وامعحاؿة ،  )ذادل ُو

ل،امعحـة ال وىل،. ب  3  599، ض  (2005مرص ، املكذحة ال اكذميَة ،  )حسني ؾعا قيمي،ذزاساث يف اهمتًو
4

  .71،ض (2004ال زذن، ذاز املسريت نوًرش ، )،امعحـة ال وىل،،الاسدامثز يف الاوزاق املامَةازصس فؤاذ اهمتميي .  ذ
5

 .505،ض (2013ؾٌلن،ذاز امعفاء نوًرش ،)،امعحـة ال وىل،ال ذازت املامَة املخلسمةمسمول امـازيض،. ذ
6

 5 ، اجملدل 2009 ، جامـة حكًصت ، امـصاق ، جمةل حكًصت نوـووم ال ذاًزة والاكذعاذًة،  ((مـاجلة مضالك املض خلاث املامَة يف ػل مـاًري احملاس حة ادلومَة  )) سعم ظاحل ، 

  .158 ، ض 13، امـسذ 

ل املـارصفًصس اميجاز ، . ذ7  . 488،ض ( 2009ذاز اجلامـَة نوًرش وامخوسًؽ ،   ) ، امعحـة ال وىل ، اهمتًو
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اصة والهبٍى في ؤؾٗاع  الهُأث اإلاالُت التي جهضع قهاصاث الجضاعة الاثخماهُت ، ٧اهذ صوعاث الٍؼ

ال٣ٗاع م٣هىعة في الؿاب٤ ٖلى الضو٫ التي جمغ بها مً ٢بل ، ل٨ً ال٣ٟاٖت ألازحرة في ٢ُإ 

٩ي ؤٚغث اإلاهاٝع ال٨بري ونىاص٤ً الاؾدشماع مً صو٫ ؤزغي ٖلى الضزى٫ في ؾى١  ال٣ٗاع ألامٍغ

ا ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ ٩ي ، ما ؤصي بلى وكغ مساََغ ت ألامٍغ .  ال٣غوى ال٣ٗاٍع

ت الؿِئت جىدكغ خى٫  ٩ي وؤػمت ال٣غوى ال٣ٗاٍع        وطل٪ ما ظٗل اجهُاع ال٣ُإ ال٣ٗاعي ألامٍغ

الٗالم وج٣ىص بلى اه٨ماف اثخماوي ونٗىبت في ؤلا٢غاى وع٧ىص في الا٢خهاص جُلب جضزل 

ت ، بطخ اإلالُاعاث مً الؿُىلت الى٣ضًت في ال٣ُإ اإلاهغفي ، وطل٪ لكغاء  اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ

 ظضا مهمت 
ً
٨ُت ، وبن للخى٦مت آزاعا ؤنى٫ عا٦ضة مً اإلاهاٝع ، ٦ما جًمىخه زُت ؤلاه٣اط ألامٍغ

ما٫ وال٣ُإ اإلاهغفي ، بط بن خى٦مت الكغ٧اث واإلاهاٝع الجُضة ، في ق٩ل  إلايكأث ألٖا

ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت ، ًم٨ً ؤن ٌٗمل ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت عؤؽ ما٫ اإلايكإة ٦ما 

وحؿاٖض ؤًًا ٖلى ظظب الاؾدشماعاث ؾىاء ألاظىبُت ؤم اإلادلُت ، وحؿاٖض في الخض مً َغوب 

عئوؽ ألامىا٫ ، وم٩اٞدت الٟؿاص الظي ًضع٥ ٧ل ٞغص آلان مضي ما ًمشله مً بٖا٢ت للىمى، وما 

ل 1لم ًخم٨ً اإلاؿدشمغون مً الخهى٫ ٖلى ما ًًمً لهم ٖاثضا ٖلى اؾدشماعاتهم ، ٞةن الخمٍى

لً ًخض٤ٞ بلى اإلايكأث ، وبضون الخض٣ٞاث اإلاالُت ال ًم٨ً جد٤ُ٣ ؤلام٩اهاث ال٩املت لىمى اإلايكإة 

ل  ، وبخضي الٟىاثض ال٨بري التي جيكإ مً جدؿحن خى٦مت الكغ٧اث هي اػصًاص بجاخت الخمٍى

ض مً ؤَمُت الخى٦مت بسانت  ى ما ًٍؼ ل ، َو وبم٩ان الخهى٫ ٖلى مهاصع ؤعزو للخمٍى

 ًٖ طل٪ ٞإن للخى٦مت بٗامت جإزحراث ؤزغي جخمشل في الخالي 
ً
 2: باليؿبت للضو٫ الىامُت ، ًٞال

حٗمل الخى٦مت ٖلى يمان خ٣ى١ الجهاث اإلاخٗضصة مشل خملت ألاؾهم ومجالـ ؤلاصاعة  - 1

ٗاث  م مً ؤصخاب اإلاهالر ، ٞال٣ىاهحن والدكَغ حَر ً والٗاملحن واإلا٣غيحن واإلاهاٝع ٚو واإلاضًٍغ

غاٝ  وألاهٓمت واللىاثذ اإلاىٓمت لٗمل الكغ٧اث واإلاهاٝع حٗض الٗمىص ال٣ٟغي للٗال٢ت بحن ألَا

:  اإلاٗىُت في الكغ٦ت والا٢خهاص ٩٦ل ، ومً ؤَم َظٍ ال٣ىاهحن

, والًغاثب, ومى٘ الاخخ٩اع, واإلاغاظٗت, واإلاداؾبت, ٢ىاهحن الكغ٧اث وؤؾىا١ اإلاا٫ واإلاهاٝع

ل  ا، وفي َظا اإلاجا٫ ؤ٦ضث ماؾؿت الخمٍى حَر ٗاث  والٗمل ٚو الضولُت ٖلى يغوعة بنضاع حكَغ

لخى٦مت الكغ٧اث والتر٦حز ٖلى صٖامخحن مهمخحن َما ؤلاٞهاح واإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الؿلُمت ، 

 
ّ
م مً حٗضص ال٣ىاهحن والخٗلُماث وؤلاظغاءاث اإلاغجبُت بدى٦مت الكغ٧اث بحن الضو٫ بال لى الٚغ ٖو

. ؤن َظٍ ألاهٓمت وال٣ىاهحن هي نمام ألامان لًمان خى٦مت ظُضة للكغ٧اث

                                                           
1

  .291،ض20،امـسذ 2011،مصنز ذزاساث اخلوَج امـصيب ، جمةل الاكذعاذي اخلوَجي،((ال سمة املامَة ال مٍصكِة  )) ًسًة ؾحس امييب انيه،
2

ىل مؤمتص  َحة ، احرتام ضواتط احلومكة يف املعازف سخِل مخجية ال سماث الاكذعاذًة ، حبر ملسم ا  ال وزاق املس خلدوَة نوحكوماث املصنًزة واحملوَاث واملعاغ  ) ملسم ُو

 2012 ،، امليؼمة امـصتَة نوخمنَة ال ذاًزة ، املاُصت (اخلاض واجملمتؽ املسين 
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ْهغث الخاظت بلى خى٦مت اإلاهاٝع الٗغبُت والٗاإلاُت بٗض ؤلانالح الا٢خهاصي بضاًت ال٣غن - 2

الجضًض وبُٖاء صوع لل٣ُإ الخام في جىُٟظ ؾُاؾت الخىمُت،ومً اإلاٗغوٝ بن الكغ٧اث 

واإلاهاٝع ج٣ىم في جهاًت ٧ل ٖام بةٖضاص خؿاباتها الخخامُت وما جخُلبه مً ؤلاٞهاح والكٟاُٞت 

ٖىض بٖضاص َظٍ الخؿاباث ألن بجبإ مباصت ؾلُمت وواضخت للخى٦مت ؾخاصي بلى زل٤ 

لى طل٪ ٞان جُب٤ُ  ت إلاداعبت وم٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي والا٢خهاصي ، ٖو الاخخُاَُاث الًغوٍع

مٗاًحر الخى٦مت في الكغ٧اث واإلاهاٝع مً قإهه الخض مً جإزحر ألاػماث الا٢خهاصًت التي جخٗغى 

 .لها ؤٚلب البلضان 

 يىابِ الخىهمت صٕع واقي مً ألاػماث اإلاالُت .1

ىُت ًٖ ؤَم مباصت الخىهمت و جُبُلاتها -1-1 ٗض اإلاهاعف ألامٍغ بُ

: ُٚاب الؿلى٥ ألازالقي في اإلاٗامالث-1-1-1

٩ا بإجها جخم بُٗضا ًٖ ال٣ُم ألازال٢ُت ؤلاوؿاهُت  جخمحز بصاعة اليكاٍ الا٢خهاصي في ؤمٍغ

هغث بىيىح مٗالم الٟؿاص  الؿامُت، ٧ان َظا ٖامال خاؾما ومهما في خهى٫ وجٟا٢م ألاػمت ْو

واإلااؾؿاث اإلاالُت في ٖضة مجاالث مجها ج٣ضًغ ٢ُمت الًماهاث  في ألاػمت اإلاالُت في ؾلى٥ ألاٞغاص

ل،  التي ًخم بمىظبها ج٣ضًم ال٣غوى والغقاوي واإلاهالر اإلاخباصلت في اجساط ال٣غاعاث بمىذ الخمٍى

ملُاث الاخخ٩اع والٛل والخضلِـ وبعؾا٫  .الُٗاءاث، ٖو

٨ُت البىى٥ ٢امذ ل٣ض ض مبالٜ با٢تراى ألامٍغ  وبظل٪ الاؾمي، عؤؾمالها ًٖ %40 بم٣ضاع جٍؼ

٨ُت البىى٥ جدّىلذ اث بلى ؤ٢غب ماؾؿاث بلى ألامٍغ ىَى  اظخماُٖت ماؾؿاث بلى مجها ال٩اٍػ

 .مؿاولت

ت مً ظاهب اإلاخٗاملحن في اإلاجا٫ اإلاالي ٧اهذ الؿبب الغثِـ في ألاػمت، مشل  الؿلى٦ُاث ٚحر الؿٍى

ألازال٢ُت التي اؾدكغث في اإلااؾؿاث  الُم٘ والجك٘ والٟٕؼ والهل٘ بلى ظاهب اإلاماعؾاث ٚحر

  .اإلاًللت وال٨ظب والاخخُا٫ وألاؾىا١ اإلاالُت، مشل الٟؿاص واإلاٗلىماث

 بٗض ؤزغي،  خُض ؾٗذ البىى٥ حؿعى بلى
ً
غ ال٣غوى مغة ض مً الٟىاثض بخضٍو خهض مٍؼ

ضٞٗهم بلى طل٪ الُم٘ والجك٘ ً  ٍو ض مً ألاعباح ألهٟؿهم ٖلى خؿاب آلازٍغ   .1لخد٤ُ٣ اإلاٍؼ

٨ُت-1-1-2  :ُٚاب يابُي الكٟاُٞت و ؤلاٞهاح في البىى٥ ألامٍغ

ٌٗخبر ؤلاٞهاح ولُض الاهٟها٫ بحن اإلال٨ُت و ؤلاصاعة و َى بْهاع ال٣ىاثم اإلاالُت لجمُ٘ اإلاٗلىماث 

ألاؾاؾُت التي تهم الٟئاث اإلاسخلٟت للمىٓمت و ٌُٗجها ٖلى اجساط ال٣غاع، ٞهى بطن بْهاع الصخيء 
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بدُض ٩ًىن مٗلىما وواضخا، و ٌك٩ل َظا اإلابضؤ خماًت للمؿاَم الٗاصي مً الخًلُل و ٦ظل٪ 

غاٝ ألازغي خُض ؤْهغث الٗضًض مً الخىاصر خضور جًلُل في اإلاجخم٘ اإلاالي . ألَا

بت في جىؾُ٘ صاثغة  ؤما مٟهىم الكٟاُٞت ٞٓهغ في ْل خاالث الخضازل بحن الٟؿاص و الٚغ

اث و الخ٨م ، و وٗجي بالكٟاُٞت جض٤ٞ اإلاٗلىماث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الؿُاؾُت  الخٍغ

خماص ٖلحها ، ٞالكٟاُٞت بطن هي الىٓام الالػم و  ٣ت ًم٨ً الٖا الكاملت في الى٢ذ اإلاىاؾب و بٍُغ

حر مؿخلؼماث ؤلاٞهاح ًٖ اليكاَاث اإلاسخلٟت  .ؤلاظغاءاث الٗملُت لخٞى

٨ُت ٖكُت ألاػمت هجض ما ًلي  : 1و بال٣ُاؽ ٖلى ويُٗت البىى٥ ألامٍغ

  ٍحٗضص الجهاث الغ٢ابُت ٖلى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت و ازخالٝ ٢ىة الالتزام و مً بحن َظ

، (SEC)، اإلاٟىيُت إلاىٓمت جضاو٫ و ألاوعا١ اإلاالُت(FASB)مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت: الجهاث

٩ي للمداؾبحن ال٣اهىهُحن ، و َظا (IASB)، مجلـ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت (AICPA)اإلاٗهض ألامٍغ

م ؤن ٖلحها اجٟا١ ًم٨ً ؤن هجض بٌٗ الكغ٧اث حؿخٛل  ظٗل اإلاخُلباث اإلاُلىبت لئلٞهاح ٚع

 .اإلاغوهت اإلاخاخت

  اث قغ٧اث اإلاداؾبت واإلاغاظٗت في الٗالم آعزغ )جم ال٨ك٠ ًٖ جىاَا واخضة مً ٦بًر

في ٖملُاث الخضلِـ و الٛل في ال٣ىاثم اإلاالُت و جطخُم ألاعباح و بزٟاء العجؼ، وهي  (ؤهضعؾىن 

الجهت اإلاٟترى ؤجها جض٤٢ الخؿاباث وحكهض بؿالمت اإلاغ٦ؼ اإلاالي للكغ٦ت التي جغا٢ب خؿاباتها 

ا ظهت مغاظٗت  وجٟصر ًٖ ؤي مسالٟاث ؤو ؤي جضلِـ مالي في ٢اثمت ألاعباح والخؿاثغ، باٖخباَع

زاعظُت جدهل ٖلى ؤحٗاب مهىُت َاثلت م٣ابل ال٣ُام بخل٪ اإلاهمت الض٣ُ٢ت واإلاؿاولت ؤمام 

ٟي الكغ٦ت ونىاص٤ً الخ٣اٖض ً ومْى  . ظمهغة اإلاؿاَمحن واإلاؿدشمٍغ

بالضوع اإلاهم الظي لٗبخه قغ٦ت ٖمال٢ت للخضماث والاؾدكاعاث << خل٣اث الٟؿاص>>وج٨خمل 

ذ ٖالهُت ب٣ُام ؤخض ؤ٢ؿام << محر٫ لُيل>>اإلاالُت في الٗالم اإلاٗغوٞت باؾم  زضمت >>التي اٖتٞر

ً ً، وؤونتهم بكغاء ؤؾهم مٗغوٝ ؤن ٢ُمتها << اإلاؿدشمٍغ بخًلُل ٖمالئها مً اإلاؿدشمٍغ

ٟحن واإلادللحن اإلاالُحن الظًً . الؿى٢ُت اإلاؿخ٣بلُت ؾٝى جخضَىع  بل جم الخى٨ُل ببٌٗ اإلاْى

ا في <<بهغون>>ظغئوا ٖلى جسٌُٟ الخهي٠ُ الاثخماوي لكغ٦ت ٦بري مشل  ، ٢بل اٞخًاح ؤمَغ

٨ظا لم جلٗب الكغ٦ت الٗمال٢ت طاث الكهغة الىاؾٗت في ٖالم اإلاا٫ صوع . الٗلً الىؾُِ >>َو

ه ً الؿاٖحن للمكىعة والىصر الؿضًض<< الجًز مالئها مً اإلاؿدشمٍغ  .بحن ؾى١ اإلاا٫ ٖو

                                                           
1
الض٦خىع ؾالم مدمض ٖبىص، ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت بحن مبضؤ ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت، بدض م٣ضم الى اإلااجمغ الٗلمي الشالض ، ٖمان،  

 .2009ألاعصن، 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

42 
 

  جإزحر ؤصخاب اإلاهالر ٖلى اإلااؾؿاث الىايٗت للمٗاًحر اإلاداؾبُت ٧ي جدىاؾب م٘ ما

هاٍع مما ًسل الكٟاُٞت و ؤلاٞهاح  .حؿعى اإلااؾؿاث اإلاالُت إْل

 ٖضم التزام مض٤٢ الخؿاباث ب٣ىاٖض و ؾلى٦ُاث مهىت جض٤ُ٢ الخؿاباث 

  غ ٞجىة الخى٢ٗاث و ما ًيكا ٖجها مً مكا٧ل في ال٣ُاؽ و ؤلاباٙل بياٞت بلى ٖضم جٞى

ً خُض اهدكغث الٟىضخى و ؤلاقاٖاث، و جىظه اإلاؿدشمغون  اإلاٗلىماث للضاثىحن و اإلاؿدشمٍغ

للخضاو٫ زاعط ألاؾىا١ مً صون ٢ىاٖض و بُاهاث ًغج٨ؼون ٖلحها في ازخُاعاتهم و ما هخج ًٖ طل٪ 

 .مً زٌٟ الغ٢ابت ٖلى الخٗامالث

  ال٣غوى لًمان للخهى٫ ٖلى ٢غوى ً بُٖاء ال٣غوى اإلاًاٖٟت ، الخىع٤ٍ، َع

 ظضًضة ٧لها ٖملُاث جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى مٗلىماث ٚحر ص٣ُ٢ت

 وظىص صًىن ٦شحرة زُٟت لم جسهو لها وؿبت ٦ضًىن مٗضومت.  

  ا حَر ً و الضاثىحن في الى٢ذ اإلاىاؾب و الخجهحز في جٞى غ اإلاٗلىماث للمؿدشمٍغ ٖضم جٞى

 .مما ؤصي بلى الٟىضخى و ؤلاقاٖاث و ٢لل الش٣ت في الجهاػ الا٢خهاصي

  ٖضم ٖغى البُاهاث الخ٣ُ٣ت باؾخٗما٫ الخُل اإلاداؾبُت، خُض بلٛذ الضًىن

ت 9.2الٟغصًت  لُىن صوالع حك٩ل الضًىن ال٣ٗاٍع لُىن صوالع ؤما صًىن الكغ٧اث 6.6 جٍغ  18.4 جٍغ

لُىن صوالع، الضًىن الخ٩ىمُت  لُىن اإلاجمٕى ال٨لي للضًىن 12جٍغ لُىن صوالع و هي جمشل 39 جٍغ  جٍغ

 . ؤيٗاٝ الىاجج اإلادلي3

  اػصًاص ٖضص البىى٥ اي٠ٗ اإلاٗلىماث الصخهُت و اإلاالُت اإلاُلىبت مما او٨ٗـ ٖلى    

 .ظىصة اإلاٗلىماث

 ٖملُت ؤلا٢غاى جخم مً صون الىٓغ ٖلى ٢ضعة اإلا٣ترى ٖلى الؿضاص 

  ال٣غوى، خُض جم بىاء َُا٧ل ماصًت مخٗضصة ٖلى ؤنل واخض ٣ِٞ و َى ً ٢ًُت َع

 .ال٣غوى و َى ؤؾاؾا ؤنل ي٠ُٗ و مهضص

  خاالث العجؼ في البىى٥ جمخض بلى ؤ٦ثر مً ؾىت ٢بل ألاػمت خُض ٢امذ البىى٥ بكُب

ض ًٖ  م ألاصاء500ما ًٍؼ  . ملُاع صوالع مً ؤخىالها صون ؤن ًٓهغ طل٪ يمً ج٣ٍى

: الخالنت مما ج٣ضم

  ي٠ٗ الالتزام بمباصت الكٟاُٞت مً خُض مالثمت ظىصة اإلاٗلىماث ، عا٣ٞها الؿماح

ت صون ؤي بظغاءاث مداؾبُت  ألهىإ مسخلٟت مً البىى٥ باالهضماط و صزى٫ مجاالث ججاٍع

 ؤنىلُت
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  اث حؿعى لاللخٟاٝ خى٫ الجهاث اإلاؿئىلت ًٖ ٖغى اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت ؤو ال٨كٞى

 .ٖغى اإلاٗلىماث و ٢ض ال ح٨ٗـ اإلاٗلىماث خ٣ُ٣ت ألامغ مما ٌؿبب ٞجىة في الخى٢ٗاث

  ي٠ٗ الىٓام الغ٢ابي زهىنا ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالضًىن اإلاٗضومت و

ُت و  وؿبتها في مدٟٓت اإلاهٝغ الاثخماهُت، و ي٠ٗ الىٓام ال٣اهىوي اإلاؿاهض للٗملُاث اإلاهٞغ

ٖضم الالتزام بال٣اهىن الخام بالخض ألا٢صخى لل٣غوى اإلا٣ضمت للم٣ترى الىاخض و وؿبتها مً 

 عؤؽ ما٫ اإلاهٝغ 

  ي٠ٗ ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث الىاظب ٖغيها ًٖ خغ٦ت اليكاٍ و ألانى٫ و مهاصع

ل اإلاغ٦ؼي   الخمٍى

اث الالمؿاولت مً ٢بل ؤلاصاعة في البىى٥ و يُإ خ٣ى١ اإلاؿاَمحن:1-1-3 : الخهٞغ

، ؤي الخمخ٘ (Stock options)جمخ٘ عئؾاء الكغ٧اث  و البىى٥ ألامحر٦ُت ال٨بري بما ٌؿمى 

ت مً ؤؾهم الكغ٧اث ؤو البىى٥ التي ٌٗملىن بها، وبالخالي  بالخهى٫ ٖلى خىاٞؼ في ق٩ل مجمٖى

ج٩ىن مهلختهم في الخٟاّ ٖلى مؿخىي ؤؾٗاع مغجٟ٘ لخل٪ ألاؾهم، لخخم جهُٟتها في و٢ذ 

. الظعوة، وظجي ألاعباح

ى ؤمغ بالٜ الخُىعة ألهه حهؼ ز٣ت  لظل٪ ٧ان مً مهلختهم بزٟاء الخ٣اث٤ ًٖ اإلاىصٖحن، َو

اإلاىصٖحن في الىٓام اإلاهغفي، و ًبٗض اإلاؿاَمحن ًٖ الخٗٝغ ٖلى خ٣ُ٣ت ما َى ٧اثً و ًمشل 

 .تهضًضا إلامخل٩اتهم

جضق هاكىؽ الخُغ و حؿخضعي اخترام مباصت الخىهمت ....ألاػمت اإلاالُت .2

ت ، ؤزظ الٗالم ًىٓغ هٓغة ظضًضة بلى خى٦مت 1997 ٖام  م٘ اهٟجاع ألاػمت اإلاالُت آلاؾٍُى

ٟحن  الكغ٧اث، و مً ؤَم اإلاك٨الث التي بغػث ؤزىاء َظٍ ألاػمت ٖملُاث ومٗامالث اإلاْى

ما٫ وبحن الخ٩ىمت، وخهى٫ الكغ٧اث ٖلى  الضازلُحن وألا٢اعب وألانض٢اء بحن ميكأث ألٖا

ت  مبالٜ َاثلت مً الضًىن ٢هحرة ألاظل، في هٟـ الى٢ذ الظي خغنذ ُٞه ٖلى ٖضم مٗٞغ

، ٦ما ؤن "مبخ٨غة"اإلاؿاَمحن بهظٍ ألامىع، وبزٟاء َظٍ الضًىن مً زال٫ َغ١ وهٓم مداؾبُت 

 وما جال طل٪ مً ؾلؿلت ا٦دكاٞاث Enronألاخضار ألازحرة ابخضاء بًُٟدت قغ٦ت بهغون 

جالٖب الكغ٧اث في ٢ىاثمها اإلاالُت، ؤْهغ بىيىح ؤَمُت خى٦مت الكغ٧اث ختى في الضو٫ التي 

ا ؤؾىا٢ا مالُت  بت مً ال٨ما٫"٧ان مً اإلاٗخاص اٖخباَع ". ٢ٍغ

بن خى٦مت الكغ٧اث لِؿذ مجغص قٗاعاث ؤزال٢ُت ظُضة ًجب جُب٣ُها ، بل بن لها آزاع ظض 

ما٫، ومً زم ٞةن الكغ٧اث ال ًيبغي ؤن جيخٓغ ختى جٟغى ٖلحها الخ٩ىماث  مهمت إلايكأث ألٖا

. مٗاًحر مُٗىت لخى٦مت الكغ٧اث، بل ٖلحها جبىحها َىاُٖت
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لى ؾبُل اإلاشا٫، ٞةن خى٦مت الكغ٧اث الجُضة، في ق٩ل ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاالُت،  ٖو

ًم٨ً ؤن ٌٗمل ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت عؤؽ ما٫ اإلايكإة ٦ما و هي حؿاٖض ؤًًا ٖلى ظظب 

الاؾدشماعاث ؾىاء ألاظىبُت ؤم اإلادلُت، وحؿاٖض في الخض مً َغوب عئوؽ ألامىا٫، وم٩اٞدت 

.  الٟؿاص الظي ًضع٥ ٧ل ٞغص آلان مضي ما ًمشله مً بٖا٢ت للىمى

وما لم ًخم٨ً اإلاؿدشمغون مً الخهى٫ ٖلى ما ًًمً لهم ٖاثضا ٖلى اؾدشماعاتهم، ٞةن 

ل لً ًخض٤ٞ بلى اإلايكأث، وبضون الخض٣ٞاث اإلاالُت لً ًم٨ً جد٤ُ٣ ؤلام٩اهاث ال٩املت  الخمٍى

لىمى اإلايكإة، وبخضي الٟىاثض ال٨بري التي جيكإ مً جدؿحن خى٦مت الكغ٧اث هي اػصًاص بجاخت 

ض مً ؤَمُت الخى٦مت بك٩ل  ى ما ًٍؼ ل َو ل وبم٩اهُت الخهى٫ ٖلى مهاصع ؤعزو للخمٍى الخمٍى

. 1زام باليؿبت للضو٫ الىامُت 

: الخاجمت

بن وظىص هٓام مهغفي ؾلُم ٌٗخبر مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لؿالمت ٖمل ألاؾىا١ اإلاالُت و 

حر اإلاماعؾاث الؿلُمت اإلاخىاؾبت م٘ اإلاباصت التي جخًمجها الخى٦مت  الا٢خهاص ٩٦ل، ٦ما ؤن جٞى

غ الخى٦مت ٨َُال مىًبُا و مىٓما ًً٘ البى٪ مً .  ٌؿاٖض في جىُٓم بصاعة البى٪ و ٖمله جٞى

زالله ؤَضاٞا و ؾبال لخد٣ُ٣ها، و ٦ظل٪ مغا٢بت ؤصاء جل٪ ألاَضاٝ ، ٦ما حصج٘ البى٪ ٖلى 

. اؾخسضام مىاعصٍ بضعظت ؤ٦بر و ؤ٦ثر ٦ٟاءة

: حٗخمض الخى٦مت في اإلاهاٝع ٖلى مباصت ؤؾاؾُت جغج٨ؼ في ألاؾاؽ ٖلى

جإ٦ُض ؤَمُت الكٟاُٞت مً ؤظل يمان ؤلاصاعة الٟٗالت و الؿلُمت في البىى٥، و اخترام ٢ىاهحن 

ؤلاٞهاح، و ٦ظا وي٘ مٗالم واضخت لخضوص و مؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة في البىى٥ ووي٘ 

. ٩َُل بصاعي ًدضص اإلاؿاولُاث و ًدضص اإلاهام بض٢ت

ما٫  و ٢ض ؤزبدذ ألاػمت اإلاالُت ٖضصا مً الخ٣اث٤ مً ؤَمها جدى٫ البىى٥ بلى ؤصاء ٧اٞت ألٖا

اإلاالُت مً مًاعبت و اؾدشماع و ب٢غاى و بُ٘ و قغاء مما ؤصي طل٪ بلى حكاب٪  و ح٣ٗض ؤوكُتها 

و بالخالي ي٠ٗ بم٩اهُاث الغ٢ابت الٟٗالت ٖلحها و ُٚاب الخى٦مت و ما ًغجبِ بها مً قٟاُٞت و 

. بٞهاح

زخل٠ ألاصواث و ألاؾىا١ اإلاالُت ؤي٠ٗ مً ؤصواث الغ٢ابت و ٢لل مً م٦ما ؤن الخضازل بحن 

ٞاٖلُتها، و لم حٗض مجالـ ؤلاصاعاث و هي اإلاؿاولت ًٖ الخى٦مت و الكٟاُٞت ٖلى اؾخٗضاص 

لئلٞغاط ًٖ اإلاٗلىماث الصخُدت في الى٢ذ اإلاىاؾب، و لم ٌٗض َاالء ٖلى اؾخٗضاص لئلٖالن ًٖ 

                                                           
1
 03: َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، مغظ٘ ؾاب٤، م .ص 
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ؤَضاٝ ماؾؿاتهم ووؾاثل و ؤصواث جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ و ال ًٖ ٦ُُٟت جىُٓم الٗال٢اث م٘ 

. الكغ٧اث ألازغي ، و ٚابذ ٖجهم زٍُى اإلاؿاولُت و ٦ُُٟت جُب٤ُ ال٣ىاهحن ؤو الالتزام بها

ُاب جُب٤ُ يىابِ و  ًم٨ً ؤن ههل بلى ؤن مً ؤَم ؤؾباب ألاػمت اإلاالُت ُٚاب الكٟاُٞت ٚو

. مٗاًحر الخى٦مت و ما هجم ٖىه مً بزال٫ بإَم مباصت َظٍ ألازحرة

ؼ و بصزا٫ ز٣اٞت الخى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاالُت و البىى٥ ٦مٟهىم مً يمً  و هسلو بلى ؤن حٍٗؼ

ا باججاٍ جضُٖم و  اإلاٟاَُم الش٣اُٞت الؿاثضة لضي مؿئىلي و مضعاء الاثخمان ٌٗخبر ؤمغا يغوٍع

ؼ م٩اهت البىى٥ في الا٢خهاص  و يمان ججىب مسخل٠ اإلاساَغ بما ٞحها اإلاساَغ اإلاالُت، بن  حٍٗؼ

م الى٢اًت الظي ٣ًي البىى٥ مً ٢ىُاع ٖالط   .الخى٦مت هي صَع

 :الاؾخيخاحاث 

  ت مً ال٣ىاهحن والىٓم وال٣غاعاث التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الخى٦مت هي مجمٖى

٤ ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت والٟاٖلت لخد٤ُ٣ زُِ وؤَضاٝ  الجىصة والخمحز في ألاصاء ًٖ ٍَغ

. الكغ٧اث

 جغج٨ؼ الخى٦مت ٖلى ٦ُُٟت اإلاىاػهت بحن الهالخُاث التي جخمخ٘ بها ؤلاصاعة وخماًت 

ً ؤؾاؾُحن َما  ً ، لظل٪ ٞإجها جتر٦ؼ ٖلى ٖىهٍغ خ٣ى١ اإلاؿاَمحن وؤصخاب اإلاهالر آلازٍغ

. ؤلاصاعة الؿلُمت والكٟاُٞت

 اع اإلااؾسخي بن ال٣ُإ اإلاهغفي الؿلُم َى ؤخض ؤَم الغ٧اثؼ التي حؿهم في بىاء ؤلَا

. لخى٦مت الكغ٧اث

 ًم٨ً للخى٦مت ؤن حٗمل ٖلى جسٌُٟ ج٩لٟت عؤؽ ما٫ اإلايكإة ٦ما حؿاٖض ؤًًا 

. ٖلى ظظب الاؾدشماعاث ؾىاء ألاظىبُت ؤم اإلادلُت ، وحؿاٖض في الخض مً َغوب عئوؽ ألامىا٫ 

 ٞخدؿحن , َىا٥ اعجباٍ وز٤ُ بحن خى٦مت اإلاهاٝع والىٓام الا٢خهاصي للبلض

, ًمشل ٦ؿبا مً زال٫ جدؿحن ألاصاء وجسٌُٟ ج٩ال٠ُ الخهى٫ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ , الخى٦مت 

ل  ٗض ٦ؿبا لخملت ألاؾهم مً زال٫ حُٗٓم ال٣ُمت في اإلاضي الٍُى ٗض ٦ؿبا لال٢خهاص , َو َو

. ال٣ىمي مً زال٫ اليكاٍ اإلاؿخ٣غ واإلاؿخمغ وألا٦ثر ٦ٟاءة 

 وؿخيخج بإهه مً ألاؾباب الغثِؿت التي ؾاٖضث ٖلى ْهىع ألاػمت صازل الا٢خهاص 

٨ُت هي بن  الغؤؾمالي والتي ؤقٗل قغاعتها ٢ُإ ال٣ٗاعاث وبسانت في اإلااؾؿاث اإلاالُت ألامٍغ

ت ما بحن اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهاٝع الغثِؿت، ؤصث بلى جًا٠ٖ ٢ُم  ىهاث ال٣ٗاٍع بُ٘ الَغ

ال٣ٗاعاث بك٩ل ٚحر خ٣ُ٣ي صازل البىعناث وؤؾهمذ بك٩ل مباقغ في اهٟجاع ألاػمت صازل 
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٩ي ، وؤن ما ؾاٖض ٖلى طل٪ َى خالت جى٠٢ الغ٢ابت واإلاخابٗت صازل البىعناث  الا٢خهاص ألامٍغ

٨ُت  . ألامٍغ

: اإلاغاح٘
 ( . 2004ألاعصن ، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ،  ) ، الُبٗت ألاولى ،، الاؾدشماع في ألاوعا١ اإلاالُتاعقض ٞااص الخمُمي . ص–  1

ت ، الضاع الجامُٗت ،  ) ، الُبٗت ألاولى ، اإلاغاظٗت وخى٦مت الكغ٧اثؤمحن الؿُض اخمض لُٟي ، . ص - 2  (. 2010ؤلاؾ٨ىضٍع

ألاعصن ، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ  ) ، الُبٗت ألاولى ، خى٦مت البىى٥ؤخمض ٖبض الخؿحن عاضخي ، . خا٦م خؿً الغبُعي وص. ص - 2

( .  2011والخىػَ٘ ،

لخؿحن ُٖا ٚىُم،.ؤ- 3  (. 2005مهغ،اإلا٨خبت الا٧اصًمُت، )،الُبٗت الاولى،صعاؾاث في الخمٍى

ُب الغاوي ، .ص - 4  ( . 2009الاعصن ، صاعة اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،  ) ، الُبٗت الاولى ، اصاعة اإلاساَغ اإلاالُتزالض َو

بٛضاص ،  صاع الض٦خىع للُباٖت واليكغ  )، الُبٗت ألاولى ، ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت ومؿخ٣بل ا٢خهاصًاث الخُاة ؾالم مدمض ٖبىص ، .ص - 5

،2011 .)

ض ، الخدلُل ال٣ٟهي واإلا٣انضي للمكخ٣اث اإلاالُت ،  -6 ؼٖبض الُٗٓم ابى ٍػ  ، 27 ، الا٢خهاص الاؾالمي ، مجلض مجلت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

 .  3الٗضص 

 (. 1999ألاعصن ، صاع واثل ،  ) ، الُبٗت ألاولى ،  بصاعة الاثخمانٖبض اإلاُٗي عيا ؤعقُض وآزغون ،. ص -  7

ض الىجاع،.ص - 8 ل اإلاٗانغٍٞغ  ( . 2009صاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘ ، )،الُبٗت ألاولى،الخمٍى

ا م٘ بقاعة زانت لىمِ جُب٣ُها في مهغ مدمض خؿً ًىؾ٠ ، - 9  . 2004، بى٪ الاؾدشماع الضولي ،  مدضصاث الخى٦مت ومٗاًحَر

 ( . 2009ألاعصن ، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘ ،  ) ، ؤلانالح الا٢خهاصي وؾُاؾت الدكُٛلمضوي بً قهغة ، .ص - 10

 ( . 2013ٖمان ، صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ ،  ) ، الُبٗت ألاولى ، ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمتمضلى٫ الٗاعضخي ، .ص- 11

ت ؤبى ؤؾاؾُاث الخى٦مت مهُلخاث ومٟاَُم ؾلؿلت اليكغاث الخش٣ُُٟت إلاغ٦ؼ ؤبى ْبي للخى٦متمغ٦ؼ ؤبى ْبي للخى٦مت ،  - 12 ، ٚٞغ

 . 7ْبي  

مهغ ، ؾلؿلت ال٨ٟغ الخضًض في الهىضؾت  ) ، الجؼء ألاو٫ ، بصاعة اإلاساَغ بإؾخسضام الخىع٤ٍ واإلاكخ٣اثمىحر ببغاَُم َىضي ، . ص– 13

 ( . 2006اإلاالُت ، 

، الضاع الجامُٗت،  (اإلاٟاَُم، اإلاباصيء، الخجاعب)َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص، خى٦مت الكغ٧اث.ص- 14 جُب٣ُاث الخى٦مت في  اإلاهاٝع

 2005مهغ، 

ت، ((إلااطا نىاص٤ً الاؾدشماع  ))ؤخمض ُٖا ،  - 15  . 533، الٗضص 2007 ، مهغ ،  مجلت ألاَغام الا٢خهاصي ، البىعنت اإلاهٍغ

ُت وخ٩ىمت اإلاهاٝع في جد٤ُ٣ الغ٢ابت  ))ؤ٦غم مدؿً الُاؾغي ، . م.ص.ؤ -  16 ؤزغ الخهاثو الخ٨ىىلىظُت للمٗلىماث اإلاهٞغ

ت،  ( (الؿلى٦ُت   .  9  ،  اإلاجلض الخامـ  ، الٗضص 2012  ،  ظامٗت البهغة  ، مجلت صعاؾاث بصاٍع

ؼ الخىمُت،  - 17  .2009، 35، الؿىت 3 ، الٗضص مجلت اإلاغ٦ؼي خى٦مت الكغ٧اث وصوعَا في حٍٗؼ

يب ٖبض الىبي هاهي ،  - 18 ٨ُت  ))ٍػ  ، الٗضص 2011 ، مغ٦ؼ صعاؾاث الخلُج الٗغبي ، مجلت الا٢خهاصي الخلُجي،  ((ألاػمت اإلاالُت ألامٍغ

20 . 

ت والا٢خهاصًت،((مٗالجت مكا٧ل اإلاكخ٣اث اإلاالُت في ْل مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ))ؾُم نالر، - 5 ذ للٗلىم الاصاٍع  ، مجلت ج٨ٍغ

ذ ، الٗغا١ ،   .13 ، الٗضص 5 ، اإلاجلض 2009ظامٗت ج٨ٍغ

٤ اخمض الؿُضًت ،  م.ص.م.ؤ- 19 ُت  ))ؾجى ٞخخي مدمض ، .م.مٞى ت ،  ((الخى٦مت وال٣ٗالهُت اإلاهٞغ ذ للٗلىم ؤلاصاٍع مجلت ج٨ٍغ

ذ ، اإلاجلض والا٢خهاصًت  .  2008 ، 10 ، الٗضص 4 ، ظامٗت ج٨ٍغ

امدمض ًاؾحن ٚاصع ، . ص- 20 ت مدضصاث الخى٦مت ومٗاًحَر  صٌؿمبر 17- 15) ، بدض م٣ضم بلى ماجمغ ٖىإلات ؤلاصاعة في ٖهغ اإلاٗٞغ

 .2012، ظامٗت الجىان ، َغابلـ ، لبىان ،  (2012

 ، ظامٗت مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت،  ((ماَُت خى٦مت الكغ٧اث  ))خؿحن ٖبض ال٣اصع مٗغوٝ ، .ص.َاقم عمًان الجؼاثغي ، م.ص.ؤ - 21

  . 25 ، اإلاجلض الؿاب٘ ، الٗضص 2009البهغة ،
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ُت . ص - 22 جي خى٫ - ؤما٫ ُٖاعي وؤبى ب٨غ زىالض، جُب٤ُ مباصت الخى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاهٞغ صعاؾت خالت الجؼاثغ،اإلالخ٣ى الَى

 .2012خى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ، الجؼاثغ ،

٠ بالخى٦مت ،َُئت ؾى١ عؤؽ اإلاا٫ الٟلؿُُجي  - 23 خى٦مت الكغ٧اث ،مخاح ٖلى اإلاى٢٘  - www.hawkama.ps .24الخٍٗغ

: www.falawnet/law          

  www.ebi.gov.eg،6اإلاٗهض اإلاهغفي اإلاهغي، مٟاَُم، هٓام خا٦مُت البىى٥، الٗضص - 25

غان ، ٧لُت الٗلىم .ص -  26 ػاًغي بل٣اؾم ، ألاػمت اإلاالُت الضولُت عئٍت يىء الىٓام اإلاالي ؤلاؾالمي والىٓام الىيعي ، ظامٗت َو

        www.aleqالا٢خهاصًت ، 

ُبت ، اخترام يىابِ الخى٦مت في اإلاهاٝع ؾبُل لخجىب ألاػماث الا٢خهاصًت ، بدض م٣ضم بلى ماجمغ  - 27 ألاوعا١  )م٣ضم َو

ت واإلادلُاث وال٣ُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي  ت ، ال٣اَغة ، (اإلاؿخ٣بلُت للخ٩ىماث اإلاغ٦ٍؼ  . 2012، اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

م٣خُٟاث مً ٦خاب  مظَب الخى٦مت الاؾتراجُجي  للمال٠ الض٦خىع مهىض الٗؼاوي  -  28

http://www.algardenia.com/maqalat/15231-2015-03-01-17-51-18.html 
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ؤزغ الخىهمت اإلاالُت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت 

 ٍ.1لؼعق فاَمتص 

 ٍ.ذ منى  2ص بؿٍى

 

 :اإلالخو
َضٞذ الضعاؾت بلى جبُان ؤزغ مباصت  الخى٦مت اإلاالُت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت إلصاعة الكاون اإلاالُت و جدؿحن مً ؤصاء  

ه إلصاعة اإلااؾؿاث و خماًتها مً مسخل٠ ألاػماث يمً مٗاًحر و ٢ىاٖض و مباصت الخى٦مت اإلاالُت التي جخسللها  اإلاالي ٦ةَاع ٞٗا٫ و هٍؼ

٘ مً ألاصاء اإلاالي   و بالخالي للماؾؿاثالكٟاُٞت و الٗضالت و ؤلاٞهاح و خماًت اإلاهالر بهضٝ جد٤ُ٣ الخُىع و الخىمُت اإلاالُت و الٞغ

ت باٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي لخُغ١ ألصبُاث الضعاؾت  . الؿُاؾت الخىمٍى

 .الخى٦مت اإلاالُت، ألاصاء اإلاالي، ؤلاٞهاح و الكٟاُٞت:اليلماث اإلافخاخُت
Abstact : 

the studyaimed to demonstrate of financialgovernance principales on the financial performance of the 

economie institution for financial performance of the economie institution for financial management 

and to improvefinancial performance as an effective and impartial framework for managing 

institutions and protectingthemfromvarious crises within the criteria and principale of 

financialgovernanceinterspersedwithtransparency, justice, disclosure and protection of interests in 

order to archievedevelopment and financial and raise the financial performance of the institution and 

thus the development  

Key words : financialgovernance ,financial performance 

 

اإلالضمـــــــــــــــــت 

 هٓغا لؤلػماث اإلاالُت والا٢خهاصًت التي قهضتها الٗضًض مً صو٫ الٗالم والتي ؤصث بلى اجهُاع 

اث الالؤزال٢ُت مً ه٣و اٞهاح واوٗضام  واٞالؽ الٗضًض مً الكغ٧اث ال٨بحرة ؾببها الخهٞغ

ً الخىُٟظًحن  الكٟاُٞت التي حٗبر بهض١ ًٖ ألاويإ اإلاالُت للماؾؿاث مً َٝغ اإلاضًٍغ

. ومجالـ بصاعة واإلادللحن اإلاالُحن ومغاظعي الخؿاباث

َظا ما صٞ٘ باإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت للبدض ٖلى آلُاث خضًشت لئلصاعة والغ٢ابت حؿاَم 

في مٗالجت َظٍ الازخالالث ًُل٤ ٖل َظٍ الالُاث وؤؾالُب التي جضًغ اإلااؾؿاث الخى٦مت 

. اإلاالُت

                                                           
1

 fatima.lazreg@univ-relizane.dzجاهعت أحوذ سباًت غليشاى  
2 Mouna.bessouyah@univ-relizane.dz 
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 ومً َىا جؼاًض الاَخمام مٟهىم الخى٦مت اإلاالُت وخض ٖلى جُب٣ُه في ظمُ٘ اإلااؾؿاث 

ٖىامل ال٣ىة وال٠ًٗ في  إلًجاص ؾبل ٦ُٟلت لخدؿحن ؤصاء اإلاالي للماؾؿت والخىنل بلى ؤَم

ً خ٣ى٢هم . طل٪ ألاصاء وجىمُت الاؾدشماع وحُٗٓم الغبدُت ويمان للمؿدشمٍغ

:      بىاء ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً نُاٚت ؤلاق٩الُت الغثِؿُت للمىيٕى

 بلى ؤي مضي جازغ مباصت الخىهمت اإلاالُت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت؟ 

ُت الخالُت ت مً الدؿائالث الٟٖغ : مً زال٫ بق٩الُت اإلاُغوخت ًم٨ىىا َغح مجمٖى

 ماهي الخى٦مت اإلاالُت؟ 

 ماهي مباصت والُاث الخى٦مت اإلاالُت في ماؾؿت الا٢خهاصًت؟ 

ُت اإلاُغوخت ًم٨ىىا وي٘ :الفغيُت مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت وألاؾئلت الٟٖغ

: الٟغيُت الخالُت والتي ؾىداو٫ ؤلاظابت ٖلحها مً زال٫ البدض

 الخى٦مت اإلاالُت بك٩ل بًجابي ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت مباصت جازغ .

جيب٘ ؤَمُت البدض في ٦ك٠ ًٖ ؤزغ مباصت الخى٦مت اإلاالُت ٖل ؤصاء اإلاالي : ؤَمُت البدث

غ وبزغاء مدخىاٍ  للماؾؿت الا٢خهاصًت مىيٕى طاث ؤَمُت بالٛت لظا وظب التر٦حز ٖلى جٍُى

. ٧ىهه آلُت إلاىا٦بت الخُىعاث الا٢خهاصًت

 تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى  :ؤَضاف البدث

 ت آلُاتها  .جدضًض مٟهىم الخى٦مت ومٗٞغ

 بُٗت الٗال٢ت بُجهما ت ؤزغ الخى٦مت ٖلى ؤصاء مالي للماؾؿت ا٢خهاصًت َو  .مٗٞغ

ت :مىهجُت الضعاؾت هٓغا لُبُٗت اإلاىيٕى وو٣ٞا لئلق٩الُت اإلاُغوخت والٟغيُاث اإلاىيٖى

. وللىنى٫ الى ؤَضاٝ الضعاؾت اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي لىن٠ خُصُاث الضعاؾت

: الضعاؾاث الؿابلت

ُت وج٣ؿُم اإلاىيٕى ٧الخالي: َُيل الضعاؾت  :لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت وألاؾئلت الٟٖغ

. خىنلت خى٫ الخى٦مت مالُت ومباصئها:  ألاو٫ خىع الم

. ؤصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت: الشاويخىع الم

. اإلاالُت ٖلى ؤصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت الخى٦مت ؤزغ مباصت:  الشالضخىع الم
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ٌ خىع الم  الخىهمت اإلاالُت:  ألاو

جؼاًض اؾخسضام مهُلر الخى٦مت بهٟت ٖامت والخى٦مت اإلاالُت بهٟت زانت اهُال٢ا 

 مً الدؿُٗيُاث مً ٢بل مىٓماث الضولُت مً زال٫ َضا الٟهل ؾيخُغ١ الى مٟهىم الخى٦مت

 .والخى٦مت اإلاالُت مباصئها و ؤؾالُبها

 :مفهىم الخىهمت -1

بلى ؤهه ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ال ًىظض حٍٗغ٠ مىخض مخ٤ٟ ٖلُه  في البضاًت ًجضع ؤلاقاعة

غظ٘ طل٪ الى جضازله في الٗضًض مً ألامىع الخىُٓمُت، الا٢خهاصًت واإلاالُت  للخى٦مت ٍو

 (15، نٟدت 2006ؾلُمان، ).والاظخماُٖت للهُئاث، وبالخالي ًازغ ٖلى اإلاجخم٘ والا٢خهاص

ها بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي بإجها  مماعؾت الؿلُاث الا٢خهاصًت والؿُاؾت " ٖٞغ

اجه،ؤي ؤهه ًخ٩ىن مً آلُاث والٗملُاث  ت وإلصاعة قاون اإلاجخم٘ ٖلى ٧اٞت مؿخٍى وؤلاصاٍع

ماعؾىن خ٣ى٢هم ال٣اهىهُت،  واإلااؾؿاث التي ٌٗبر مً اإلاىاَىىن والجماٖاث ًٖ مهالخهم، ٍو

ت زالٞاتهم اصون واظباتهم وحؿٍى  (UNDP, 1997, p. 03)"ٍو

ت للمىٓمت في OCDEؤما مىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت  ذ اللجىت الىػاٍع  ٞٗٞغ

اؾخٗما٫ الؿلُت الؿُاؾُت :  ٖلى ؤن الخى٦مت هي1966اظخماٖها اإلاى٣ٗض بباَعـ في مماعؽ 

". واظغاء الغ٢ابت في اإلاجخم٘ م٘ اؾخٗما٫ اإلاىاعص الالػمت لخد٤ُ٣ جىمُت ا٢خهاصًت واظخماُٖت

ذ ؤًًا هي بًجاص وجىُٓم الخُب٣ُاث واإلاماعؾاث الؿلُمت لل٣اثمحن ٖلى بصاعة  ٞغ ٖو

الكغ٦ت، بما ًداٞٔ ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن والٗاملحن بالكغ٦ت وؤصخاب اإلاهالر، وطل٪ مً 

زال٫ جدغي جىُٟظ نُٜ الٗال٢اث الخٗا٢ضًت التي جغبِ بُجهم باؾخسضام ألاصواث اإلاالُت 

٣ا إلاٗاًحر اٞهاح وقٟاُٞت  (16، نٟدت 2015ًٚبان، ).واإلاداؾبُت الؿلُمت ٞو

 :مفهىم الخىهمت اإلاالُت -2

 التي واظهتها الضو٫ وزانت ٌٗض ألاػمت ألاػماث ْهغث الخى٦مت اإلاالُت مً زال٫ مسخل٠ 

اإلاالُت ألازحرة وطل٪ مً ؤظل مداٞٓت ٖلى اؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي واإلااؾؿاحي للضو٫ وخماًخه 

: مً الاجهُاعاث وجد٤ُ٣ مٗضالث همى مؿخضامت، حٗضصث مٟاَُم الخى٦مت اإلاالُت هظ٦غ مجها

ذ باجها الٗملُاث وال٣ىاٖض واإلاٗاًحر وال٣ُم واإلااؾؿاث التي جم٨ً مً  ظمُ٘: "ٖٞغ

ٖلى الٗمل ٖلى  (الهُئاث الٗامت اإلادلُت والضولت واإلااؾؿاث)زاللها مسخل٠ الجهاث الٟاٖلت

 ,abdesselam)"بصاعة الىٓم اإلاالُت وألاؾىا١ في ظمُ٘ ألا٢الُم ٖلى الهُٗضًً الٗلمي واإلادلي

2012, p. 03) 

حن مً الخى٦مت  (abdesselam, 2012, p. 3):اإلاالُت ًىظض هٖى
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ٖملُت اجساط ال٣غاعاث  وبظغاءاث التي جهاخب جخًمً ٧ل آلُاث:اإلاالُت الخانت الخىهمت

. اإلاخٗل٣ت بةوكاء ال٣ُمت ومىاظهت اإلاساَغة، وي٘ اؾتراجُجُاث اإلاالُت اإلاسخلٟت لدؿُحر اإلااؾؿت

جخمشل في اؾخسضام الؿلُت مً ؤظل بصاعة اإلاىاعص اإلاالُت لبلض ما : الخىهمت اإلاالُت الٗامت

. باٖخماص ٖلى مٗاًحر الكٟاُٞت والجزاَت واإلاؿاواة واإلاؿاولُت الاظخماُٖت

، 2007بً صعوَل، ): مً زال٫ الخٍٗغ٠ ًم٨ىىا اؾخسالم ؤَضاٝ الخى٦مت اإلاالُت

 (32-31الهٟداث 

 .الٗمل ٖلى ٦ٟاءة اؾخسضام اإلاىاعص وحُٗٓم ٢ُمت الكغ٦ت -

 .جضُٖم جىاٞؿُتها في ألاؾىا١ -

ُت -  .جضُٖم اؾخ٣غاع ؤؾىا١ اإلاا٫ وألاظهؼة اإلاهٞغ

 .جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت -

ؼ صوع مغا٢بت ؤصاء الكغ٦ت والخإ٦ُض ٖلى الكٟاُٞت -  .حٍٗؼ

 :الخىهمت اإلاالُت آلُاث ومباصت -3

اصة  ج مً الخىُٓم الضازلي و الخاعجي لٍؼ ٌٗخمض هٓام الخى٦مت بك٩ل ٦بحر ٖلى مٍؼ

ت مً  OECDمغصوصًت اإلااؾؿاث و٢ض ويٗذ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت  مجمٖى

 .اإلاباصت ألاؾاؾُت للخى٦مت اإلاالُت

 :آلُاث الخىهمت اإلاالُت-3-1

: جى٣ؿم آلُاث الخى٦مت بلى آلُاث صازلُت وؤزغي زاعظُت ٦ماًلي

ٗالُت الكغ٦ت جىهب آلُاتها ٖلى ؤوكُت: آلالُاث الضازلُت-3-1-1 ًم٨ً جهي٠ُ آلُاث ، ٞو

: الخى٦مت اإلاالُت بلى ماًلي

 ٌٗض ؤخؿً بصاعة إلاغا٢بت ؾلى٥ ؤلاصاعة، ًدمي عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ :صوع مجلـ ؤلاصاعة

مً ؾىء الاؾخسضام، لِؿخُُ٘ مجلـ مً جدضًض اهجاػ واظباجه ًلجإ لخدضًض ولجان مً ٚحر 

غ اإلاٟهلت بلى مجلـ ؤلاصاعة وال٣غاع الجهاجي له ٘ ج٣اٍع  .بصاعة الخىُٟظًت ًخمدىع صوعَا في ٞع

 ض مً حجم اإلاٗلىماث اإلاالُت اإلاٟصر ٖجها، خُض حٗض : لجىت الخضكُم هي ؤصاة حٗؼػ وجٍؼ

غ اإلاالي وحكٝغ ٖلى ٖملُت الخض٤ُ٢  :،ًخمشل صوع اللجىت في(31، نٟدت 2017قبحر، )الخ٣ٍغ

 (ZIANI, 2014, p. 87).يمان اؾخ٣اللُت مداٞٓي الخؿاباث -

. عنض ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت، جض٤ُ٢ صازلي وبصاعة اإلاساَغ -

 بإن ج٩ىن اإلا٩اٞأة ، مجلـ ؤلاصاعة الخىُٟظًحن جخ٩ىن مً ؤًٖاء:لجىت اإلايافأث

ل ًاء مجلـ ؤلاصاعة، ويمان مهالر اإلااؾؿت في اإلاضي الٍُى  .اإلامىىخت م٣ٗىلت أٖل
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 ؼ ٢ضعة ٖلى الغ٢ابت واإلاؿاءلت : الخضكُم الضازلي حٗمل اإلاغاظٗت الضازلُت ٖلى حٍٗؼ

ظا، للماؾؿت دض مً مساَغ الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي  َو ٟحن ٍو  .بضوعٍ ًدؿً ؾلى٥ اإلاْى

: آلالُاث الضازلُت-3-1-2

جخمشل آلالُاث الخاعظُت في الخى٦مت بالغ٢ابُاث التي مً زاللها ًماعؽ ؤصخاب اإلاهالر 

: الخاعظُحن ٖلى اإلااؾؿت، مجها

  ؾى١ اإلاىاٞؿت حهظب ؾلى٥ ؤلاصاعة: مىافؿت ؾىق الخضماث وؾىق الٗمل ؤلاصاعي. 

 ما٫ للكغ٧اث و التي ًىو ٖلحها : الاهضماج و الاؾخدىاط َما ؤخض ؤق٩ا٫ صمج ألٖا

 .بٌٗ ال٣ىاهحن للكغ٧اث 

 غ اإلاالُت و ًد٤٣ : الخضكُم الخاعجي ُت الخ٣اٍع خُض ًدؿً اإلاض٤٢ الخاعجي مً هٖى

 .الجزاَت و الكٟاُٞت ، و ٌٛغؽ الش٣ت بحن ؤصخاب اإلاهالر و ألاٞغاص

 و اللىاهحن ٘ ٗاث ٖلى ٖملُت الخى٦مت في ٦ُُٟت جٟاٖلهم م٘ : الدكَغ خُض جازغ الدكَغ

 .بًٗهم

: مباصت الخىهمت اإلاالُت-3-2

صوع في IMF باإلاكاع٦ت م٘ نىضو١ الى٣ض OECDل٣ض ٧ان إلاىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي 

ت مً اإلاباصت الاعقاصًت ٖام   خُض 2004 وجم حٗضًل َظٍ اإلاباصت ؾىت 1966بعؾاء مجمٖى

 : جمشلذ َظٍ اإلاباصت في آلاحي

 ًخًمً خماًت خ٣ى١ مؿاَمحن في مكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث : خلىق اإلاؿاَمحن

ذ في اظخماٖاث الجمُٗت الٗامت للمؿاَمحن  .اإلاهمت، خ٤ مكاع٦ت والخهٍى

 ت للمؿاَمحن ت، مى٘ اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث : اإلاٗاملت اإلادؿاٍو ذ مدؿاٍو خ٣ى١ الخهٍى

ت في الخٗامل والبُ٘ الهىعي  .الؿٍغ

 اخضي الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للخى٦مت اإلاالُت جم٨ً بصاعة اإلااؾؿت : ؤلافهاح والكفافُت

مً جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مهالر اصاعتها ومؿاَمحها وؤَغاٝ ألازغي طاث اإلاهلخت مً زال٫ 

ُت حؿاٖضَم في جغقُض ٢غاعاتهم،  ضالت وطاث هٖى الخهى٫ ٖلى مٗلىماث اإلاُلىبت بكٟاُٞت ٖو

ً اإلادخملحن وصٖم مكغوٖاث اإلااؾؿاث  (2006ؾلُمان، ).زل٤ الش٣ت بحن اإلاؿدشمٍغ

 ت :ؤصخاب اإلاهلخت حر ملمىؾت يغوٍع  َم مً ٣ًضمىن للماؾؿت مهاصع ملمىؾت ٚو

لىجاخها في ٖملها، ٞهم ًخإزغون ٦ما ًمل٩ىن ٢ضعة الخإزحر ٖلحها لظا وظب اخترام الخ٣ى١ 

ًاث ًٖ اإلاسالٟاثؤصخاب اإلاهالر  . ال٣اهىهُت، خهى٫ ٖلى حٍٗى
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 ًخ٩ىن مً زالر ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل و مً ازجي ٖكغ ًٖى ٖلى ألا٦ثر، :مجلـ ؤلاصاعة 

الٗىاًت  ،صوعٍ(1993 ، 611اإلااصة )جيخسبه الجمُٗت الخإؾِؿُت ؤو الجمُٗت الٗامت الٗاصًت 

 الكغ٦ت، مخابٗت ؤلاصاعة، جإ٦ض مً ؾالمت بؾتراجُجُتوالخغم ٖلى مهالر الكغ٦ت، وي٘ 

غ اإلاالُت، مخابٗت ٢ُاؽ ٦ٟاءة مماعؾت الكغ٦ت ل٣ىاٖض الخى٦مت  .الخ٣اٍع

ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت :  الثاويخىع الم

غى م٩اهتها  جخىاظض اإلااؾؿت في وؾِ صاثم الخٛحر والخُىع، مما ًٟغى ٖلحها مىا٦بخه ٞو

ى ما ًدخاط  اث٠ بصاعة عقُضة لجمُ٘ بلىفي الؿى١ في ْل اإلاىاٞؿت، َو  اإلااؾؿت وزانت ْو

م  اؾخٛال٫ الجُض للمىاعص اإلاالُت بُٛت الىنى٫ ألَضاٞها وبعياء ؤَغاٝ اإلاؿاَمحن باٖخباَع

. مال٥ اإلااؾؿت

ٗخمض  اصة زغوتهم َو تهخم َظا ألازحر بك٩ل ٦بحر باألصاء اإلاالي ٧ىهه م٣ُاؽ مغجبِ بمضي ٍػ

ٖلى مغظُٗت مىزى٢ت جخمشل في ال٣ىاثم اإلاالُت، مً زال٫ َظا الٟهل ؾٝى هىضر ومٟهىم 

غ١ ٢ُاؾه  .ألاصاء اإلاالي وزهاثهه، الهضٝ مىه مٗاًحر َو

 :مفهىم ألاصاء اإلاالي -1

: حٗضصث مٟاَُم ألاصاء اإلاالي خؿب عئٍت الباخشحن هجض مجها

ف  - ما٫ باؾخسضام ماقغاث مالُت : (Miller&Dess 1996)حٍٗغ َى اإلاٗبر ًٖ ؤصاء الٖا

مشل الغ٦حزة ألاؾاؾُت إلاا ج٣ىم به اإلاىٓماث مً ؤوكُت مسخلٟت  .٧الغبدُت مشال، ٍو

ف  - ل واو٩ٗاؽ ل٨ٟاءة (:2000الخؿُني والضوعي )حٍٗغ  َى جبُان ألزغ ٩َُل الخمٍى

لُت  (68-67، الهٟداث 2011َالب ، واإلاكهضاوي، و قُدان، ).الؿُاؾت الخمٍى

جسخل٠ ؤًًا الىٓغة بلى ألاصاء اإلاالي بازخالٝ الجهاث اإلاؿخُٟضة مىه ٩ٞل ٌؿعى بلى 

اؾخٛال٫ مىاعص اإلااؾؿت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ومهالخها ،ُٞماًلي حٍٗغ٠ ألاصاء اإلاالي مً وظهت 

 :هٓغ الجهاث اإلاؿخُٟضة مىه

َى حٗبحر ٖلى ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى جىلُض ألاعباح  وحك٨ُل الثروة  : مً وحهت هٓغ ؤلاصاعة -

 .مً زال٫ جىلُض اإلابُٗاث

ٌٗبر ًٖ ٢ُمت ألاعباح اإلاد٣٣ت، خُض حهخم َاالء بمغصوصًت : مً وحهت هٓغ اإلاالن -

 .ألامىا٫ اإلاؿدشمغة

اصة )ًغون ألاصاء اإلاالي الؿلُم ٌٗخمض ٖلى حؿضًض صًىجهم : مً وحهت هٓغ اإلالغيىن  - ٍػ

 .(الثروة
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ًغون ألاصاء اإلاالي الخؿً للماؾؿت ٌكمل جدؿً : مً وحهت هٓغ الٗماٌ واإلاىْفحن -

غوٝ الٗمل  (29-27، الهٟداث 2007صاصن، ).اظىعَم ْو

 ٢ضعة ٣ًصخي ماقغ مما ؾب٤ ومً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن ألاصاء اإلاالي

لُت مً زال٫ صعاؾت اإلابُٗاث،  اإلااؾؿت ٖلى الب٣اء ت، ٨ٌٗـ ٦ٟاءة الؿُاؾت الخمٍى والاؾخمغاٍع

: الخ مً زهاثهه...ؤلاًغاصاث، اإلاىظىصاث

 ت ت وجىظحهها اججاٍ الاؾخمغاٍع  .ؤصاة اجساط ال٣غاعاث الاؾدشماٍع

 ت واإلاكا٧ل التي ٢ض حٗغ٢ل مؿاع اإلااؾؿت  .ؤصاة لخضاع٥ اإلا٣ُٗاث الاؾدشماٍع

  ؤصاة للخٗٝغ ٖلى الىي٘ اإلاالي ال٣اثم في اإلااؾؿت ومخابٗت الٓغوٝ الا٢خهاصًت

 . واإلاالُت اإلادُُت

 ؤصاة للخٗٝغ ٖلى الىي٘ اإلاالي ال٣اثم ٝ اإلااؾؿت. 

 :ؤَمُت ألاصاء اإلاالي -2

٣ت  م ؤصاء اإلااؾؿاث مً ٖضة ظىاهب بٍُغ جيب٘ ؤَمُت ألاصاء اإلاالي بك٩ل ٖام في ج٣ٍى

بخدضًض ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ واؾخٟاصة  (ؤصخاب اإلاهالر اإلاالُت)جسضم مؿخسضمي البُاهاث 

ا ألاصاء اإلاالي الجساط ؤخؿً ال٣غاعاث اإلاالُت للمؿخسضمحن، وبك٩ل  َغ مً البُاهاث التي ًٞى

اث ؤصائها مً  زام مخابٗت ؤٖما٫ اإلااؾؿت مً زال٫ جٟدو ومغا٢بت ؤوياٖها وج٣ُُم مؿخٍى

زال٫ جدضًض ٖغا٢ُل وبُان ؤؾباب وا٢تراح ؤلاظغاءاث الخصخُدُت لترقُض ال٣غاعاث الؿلُمت 

ت والب٣اء واإلاىاٞؿت . للخٟاّ ٖلى الاؾخمغاٍع

، 2010الخُُب، ):ًم٨ً خهغ ؤَمُت ألاصاء اإلاالي للماؾؿت في حؿلُِ الًىء ٖلى

 (48-46الهٟداث 
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. ًىضح هُفُت جلُُم ألاصاء اإلاالي: (01)الكيل عكم 

 

ت الؿاب٣تباخخحن ا٫بٖضاصمً : اإلاهضع  . باٖخماص ٖلى اإلاٗلىماث الىٍٓغ

: الٗىامل اإلاازغة ٖلى ألاصاء اإلاالي -3

: جخمشل الٗىامل اإلاازغة ٖلى ألاصاء اإلاالي ٧الخالي

 ًازغ اله٩ُل الخىُٓمي ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث مً زال٫ :الهُيل الخىُٓمي 

ما٫ واليكاَاث التي ًيبغي ال٣ُام بها ومً جم جسهُو اإلاىاعص لها  مؿاٖضة ٖلى جدضًض ألٖا

 (48، نٟدت 2010الخُُب، ).بياٞت بلى جدضًض صوع اإلاؿخسضمحن واإلاؿاٖضة في اجساص ال٣غاعاث

 ت :اإلاىار الخىُٓمي  ًًمً ؾالمت ألاصاء بهىعة بًجابُت و٦ٟاءجه مً هاخُخحن ؤلاصاٍع

 (50، نٟدت 2010الخُُب، ).واإلاالُت، وبُٖاء مٗلىماث إلاخسظي ال٣غاعاث

 حٗض مً ؤبغػ الخدضًاث التي جىاظهها اإلااؾؿاث والتي البض الخ٠ُ٨ :الخىىىلىحُا 

ٍغ بهضٝ اإلاالثمت بحن الخ٣ىُت وألاصاء، لخُٛي ال٣ضعة  مٗها واؾدُٗابها وحٗضًل ؤصائها وجٍُى

اصة ألاعباح والخهت  ٘ باإلياٞت بلى ٍػ الخىاٞؿُت، زٌٟ الخ٩ال٠ُ واإلاساَغة والخىَى

 (50، نٟدت 2010الخُُب، ).الؿى٢ُت

 ٍمىاٞؿت اإلااؾؿاث ألازغي في هٟـ هٕى اليكا. 

تقييم ربحية 
الشركة

تقييم تطور 
نشاط الشركة

تقييم تطور 
حجم الشركة

تقييم مديونية 
الشركة

تقييم سيولة 
الشركة 
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 ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض والؿُاؾاث الجمغ٦ُت اإلاُب٣ت. 

 (155، نٟدت 2015ألاههاعي، ).الخالت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت واإلاالُت الضولُت 

 ؤزغ مباصت الخىهمت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت:  الثالثخىع الم

بؿبب اجهُاعاث ال٨بري للكغ٧اث الٗاإلاُت وبصعا٥ مسخل٠ الضو٫ للضوع الخُىي للخى٦مت 

اإلاالُت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت إلاا له ٢ضعة مً جدؿحن وجغقُض ال٣غاعاث وجد٤ُ٣ 

ت . ؤعباح وج٣لُل اإلاساَغ ٢هض الب٣اء والاؾخمغاٍع

 : صوع مباصت الخىهمت اإلاالُت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت -1

ها في  خمشل في ججىب و٢ٖى ؤزغ مباصت الخى٦مت اإلاالُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت باعػ ٍو

:  لظا ؾِخم جىيُذ ؤزغ َظٍ اإلاباصت ُٞماًليألاػماث

 ًماعؽ مهامه وؾلُاجه مً زال٫ حك٨ُل :صوع مجلـ ؤلاصاعة في جدؿحن ألاصاء اإلاالي

لجىت مً ؤًٖاثه في اجساط ال٣غاعاث مً اَم َظٍ اللجان لجىت اإلاغا٢بت جخ٨ٟل َظٍ اللجىت 

بازخُاع اإلاغاظ٘ الخاعجي و جخىلى ج٣ُُم ؤصاثه و اإلاىا٣ٞت ٖلى احٗاب اإلاغاظٗحن، بدُض حٗخبر 

نُٛتي الاؾخ٣اللُت و ٖم٤ الىٓغ ؤَم نٟاتها، الضعاًت اإلاالُت و الخبرة زانت م٘ ألاصواث اإلاالُت 

غ اإلاالُت مً خُض ؤلاقغاٝ و الغ٢ابت بي، ).الخضًشت، بٖضاص الخ٣اٍع  (68-67، الهٟداث 2016َو

اث٠مً ؤَم   : مجلـ ؤلاصاعةْو

غ اإلاالُت - غ اإلاالُت والغ٢ابت وج٣ُُم الخ٣اٍع ُت الخ٣اٍع  .ؤلاقغاٝ ٖلى جدؿحن هٖى

اصة الش٣ت الٗامت باإلااؾؿت -  .حٗمل ٖلى ٍػ

ً واإلاىصٖحن - . خماًت ؤنى٫ اإلااؾؿت بما ًسضم مهالر اإلاؿاَمحن واإلاؿدشمٍغ

ٗاث - . الالتزام بال٣ىاهحن واللىاثذ والدكَغ

 ؤخ٩املها صوع ٞٗا٫ في : صوع ؤلافهاح والكفافُت في جدؿحن ألاصاء اإلاالي 

 :ٖلى بصاعة اإلااؾؿت إلاىٗها مً بؾاءة اؾخٗما٫ ؾلُتها وخثها ٖلى الغ٢ابت

م مً ؤصخاب اإلاهالر - حَر . خماًت خ٣ى١ اإلاؿاَمحن ٚو

. جدؿحن ؤصائها وجىاٞؿُتها ومماعؾاتها اإلاداؾبُت -

غ اإلاالُت لخجىب الٛل والخالٖب - .   الكٟاُٞت في الخ٣اٍع

-   ً ؤلاٞهاح للخإزحر ٖلى ؾلى٥ اإلااؾؿاث وخماًت اإلاؿدشمٍغ

ً اإلادخملحن وا٢ىاٖهم بضٖم مكغوٖاتهم م٘ خماًت  -   زل٤ الش٣ت بحن اإلاؿدشمٍغ

واؾخسضام         
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( 678-677، الهٟداث 2016ٞغوم، ).   ألامشل ألمىالهم -

 بن زل٤ ٖال٢ت ممحزة بحن :صوع ؤصخاب اإلاهالح في جدؿحن ألاصاء اإلاالي

ؤصخاب اإلاهالر ٌٗضا مىعصا َاما ًىاٞـ اإلاىعص اإلاالي بياٞت بلى ٖال٢ت اإلااؾؿت بإصخاب 

ُت  ت واإلاٗٞغ اإلاهالر ٌٗخبر ماقغ ل٣ُاؽ ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى بلٙى مىاعصَا اإلاالُت والبكٍغ

ت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها . الًغوٍع

الٗالكت بحن الخىهمت اإلاالُت وجُىع اللُإ اإلااؾؿاث : (02)الكيل عكم

 

ؤزغ الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت صعاؾت خالت ماؾؿت هُٟا٫ وخضة )، 2019-2018،بٛى مدمض الهٛحر:اإلاهضع 

GPLت و ،( ؤم بىاقي  مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماؾتر ألا٧اصًمي، ٧لُت الٗلىم اإلاالُت و اإلاداؾبُت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت  والخجاٍع

 78ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي، ؤم بىاقي ،م 

 :بصاعة اإلاساَغ لخدؿحن ألاصاء اإلاالي -2

جخٗغى مسخل٠ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بلى الٗضًض مً اإلاساَغ هدُجت لُبُٗت اليكاٍ 

التي جماعؾه والخضماث التي ج٣ضمها لضي وظب الاؾخٗاهت بلجىت اإلاساَغ لخدؿحن الخى٦مت في 

:  اإلااؾؿت وجدضًض اإلاساَغ التي جخٗغى لها بهضٝ

 .خماًت مهالر ؤصخاب اإلاهلخت -

 .جىُٟظ الًىابِ الخىُٓمُت والغ٢ابُت بك٩ل ٞٗا٫ -

تحسين أداء و 
عمل المؤسسـات

الجانب •
االقتصـادي

حماية الحقوق
الجانب •

القانونـــي

المسؤولية 
االجتماعيـــة

الجانب •
االجتماعـــي

تحقيق التنمية و 
التطور المـالي

الجانب •
المـالــــي
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ؼ الخى٦مت في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت اإلاخمشلت في هماطط  - اجبإ َغ١ بصاعة اإلاساَغ وحٍٗؼ

، 2013ؾلُماوي ، )الضازلُت، ازخُاع الخدمل، اؾخسضام و٧االث الخى٣ُِ في بصاعة اإلاساَغ

 (70نٟدت 

جسٌُٟ مؿخىي اإلاساَغ اإلاالُت ٞبالخالي جسٌُٟ ٖالوة اإلاساَغة التي ًُلبها  -

ل  .اإلاؿدشمغون في اإلااؾؿت، جسٌُٟ ج٩لٟت الخمٍى

ًيبغي ؤن حكمل اإلاساَغ في ٧ل ماؾؿت ٖلى ما ًلي للمداٞٓت ٖلى ؤمىا٫ الكغ٦ت 

: والخ٣لُل مً الخؿاثغ اإلادخملت واإلاخمشلت ُٞما ًلي

 ًجب ٖلى اإلاجلـ اٖخماص : الغكابت فٗالت مً كبل مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الٗلُا

ؤَضاٝ و اؾتراجُجُاث جدىاؾب م٘ الىي٘ اإلاالي إلصاعة اإلاساَغ، الغ٢ابت و جىُٟض الاؾتراجُجُاث 

ا اإلاجلـ و جدضًض الهالخُاث و اإلاؿاولُاث اإلاخٗل٣ت بةصاعة اإلاساَغ  .التي ؤ٢َغ

  يغوعة جىاؾب الٗمل ٖلى بصاعة اإلاساَغ واإلاساَغ الىاقئت في اإلااؾؿت

 .لًمان هفاءة ؤلاحغاءاث في بصاعة اإلاساَغ

 يغوعة جىفغ مٗلىماث وبُاهاث وهٓم : هفاًت عكابت اإلاساَغ وؤهٓمت اإلاٗلىماث

غ  .اليافُت وكاصعة ٖلى جؼوٍض ؤلاصاعة واإلاجلـ بالخلاٍع

 للغكابت صوع مهم في ؾحر ؤٖماٌ وبصاعة : هفاًت ؤهٓمت الغكابت الضازلُت

 (71-70، الهٟداث 2013ؾلُماوي ، ).اإلاساَغ

 :َغق الخىهمت اإلاالُت في جدؿحن ألاصاء اإلاالي -3

 : ؤزغ الخى٦مت اإلاالُت في جدؿحن ألاصاء اإلاالي للماؾؿت ًخمشل ُٞما ًلي

اصة ٞغم الضزى٫ بلى ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ م٘  - الخُب٤ُ الؿلُم للخى٦مت ًاصي بلى ٍػ

وظىب احؿا١ اإلاٗلىماث بحن اإلامىلحن و اإلا٣تريحن خماًت مهالر طوي مهالر اإلاغجبُحن 

 .باإلااؾؿت

ل الخاعظُت - اصة ٞغم الىنى٫ بلى مهاصع الخمٍى  .ٍػ

 .اعجٟإ ٢ُمت الكغ٦ت بالخالي اعجٟإ ؤؾهم الكغ٧اث و بالخالي مُل اإلاؿدشمٍغً -

 .اهسٟاى الخ٩لٟت الا٢خهاصًت ٌٗمل ٖلى ظظب الاؾدشماعاث -

.  اإلاالُتألاػماثجسٌُٟ مساَغ  -

الخاجمــــــــــــــــــــــت 
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 حٗخبر الخى٦مت اإلاالُت مٟهىم و مىٓىع ظضًض إلصاعة قاون اإلاالُت في اإلااؾؿاث

تها مً ٢بل ظغاء ؾىء الدؿُحر و  الا٢خهاصًت بهٟت زانت و خماًتها مً ألاػماث التي ٖٞغ

ا و مباصئها التي جخسللها الكٟاُٞت والىيىح  الٟؿاص باٖخماص ٖلى ال٣ىاٖض وجُب٤ُ الجُض إلاٗاًحَر

. ، اإلاؿاواة ، الٗضالت و خماًت مهالر مسخل٠ ؤصخاب اإلاهالر في اإلااؾؿت

ٞةن الخُب٤ُ الجُض إلاباصت الخى٦مت له جإزحر بًجابي ٞهي ؾبُل ل٩ل مً ألاٞغاص 

واإلااؾؿاث و اإلاجخم٘ ٩٦ل، ألن طل٪ ًًمً جد٤ُ٣ عبدُت اإلا٣ٗىلت مً الاؾدشماعاث ٦ما 

جًمً جل٪ آلالُاث ٢ىة و ؾالمت ؤصاء اإلااؾؿاث و بالخالي الهضٝ ألاؾاسخي لخُب٤ُ الخى٦مت 

 :اإلاالُت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ًخمشل في

 - ٘  .ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت وجدؿحن ٞع

حر هٓام مالي ماؾؿاحي ٞٗا٫ ٌؿاَم في ٖملُت الىمى الا٢خهاصي -    .جٞى

 .بصاعة اإلاساَغ والخ٣لُل مً مسخل٠ ألاػماث اإلاالُت-  

ً وجىؾ٘ الاؾدشماعاث-    ؼ ز٣ت اإلاؿدشمٍغ  .حٍٗؼ

ل زاعظُت-    .ًًا٠ٖ مً ٞغم الىنى٫ إلاهاصع جمٍى

اصة ٞغنت صزى٫ ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫-  .  ٍػ

٘ مً ٢ُمت الكغ٦ت واهسٟاى ٧لٟت عؤؽ اإلاا٫-     .ٞع

 .ومداٞٓت ٖلى اإلاا٫ الٗام ال٣ًاء ٖلى ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاا٫-

ض مً ز٣خه في ألاؾىا١ مما جازغ بك٩ل بًجابي ٖلى ٖاثض الاؾدشماع-    . خماًت مهالر اإلاؿدشمغ جٍؼ

اصة جض٣ٞاث الى٣ضًت وجدؿحن وي٘ اإلااؾؿت  - ٍػ

جد٤ُ٣ عبدُت م٣ٗىلت مً اؾدشماعاتهم بالخالي ٢ىة وؾالمت ؤصاء اإلاالي للماؾؿت وصٖم -   

 .واؾخ٣غاع ألاؾىا١ اإلاالُت
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ـــ٘  ــ ــ ــ اإلاغاظــ

 :كاثمت اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت 
 

 .٧لُت ججاعة ظامٗت ال٣اَغة:  مهغ.بصاعة اإلاالُت(. 2015). ؤؾامت ٖبض الخال٤ ألاههاعي  .1

صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى قغ٧اث مضعظت في )ؤزغ اؾخسضام آلُاث الخى٦مت في جسٌُٟ الى٧الت. (2017). ؤؾامت،ماَغ قبحر .2

ت، ٞلؿُحن. عؾالت م٣ضة لىُل قهاصة ماظؿخحر. (بىعنت ٞلؿُحن ل، ٧لُت ٖلىم ججاٍع : ٚؼة، جسهو مداًبت و جمٍى

. ظامٗت ؤلاؾالمُت

ت الخى٦مت(. 2015). الضًً،خؿام ًٚبان .3 . الُبٗت ألاولى، صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘:  ألاعصن، ألاعصن.مدايغاث في هٍٓغ

ل25 . )611اإلااصة  .4 عي ع٢م(. 1993,  ؤٍٞغ . ال٣اهىن الخجاعي الجؼاثغي .  93-08اإلاغؾىم الدكَغ

. اجداص مهاٝع الٗغبُت:  لبىان.خى٦مت الكغ٧اث وصوع مجلـ بصاعة(. 2007). ٖضهان بً صعوَل,بىدُضع .5

 CRMAصعاؾت خالت قغ٦ت )صوع آلُاث الخى٦مت في جدؿحن ألاصاء اإلاالي لكغ٧اث جإمحن . (2013). عقُضة ؾلُماوي  .6

ت . مظ٦غة م٣ضة لىُل قهاصة ماؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت. (للخإمُىاث  ظامٗت مدمض زًُغ، الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

. و ٖلىم الدؿُحر ، الجؼاثغ

٢ُاؽ و ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿاث ا٢خهاصًت همىطط لئلهظاع اإلاب٨غ باؾخٗما٫ اإلادا٧اة . (2007). ٖبض الٛجي صاصن .7

ـ)اإلاالُت ت و . ؤَغوخت ص٦خىعاة في الٗلىم الا٢خهاصًت. (صعاؾت خالت بىعنت الجؼاثغ و باَع ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ججاٍع

. ٖلىم الدؿُحر ، الجؼاثغ 

:  ؤعصن.الخى٦مت اإلااؾؿُت و ألاصاء اإلاالي اؾتراجُجي للمهاٝع (. 2011). ٖالء ٞغخان َالب ، واإلاكهضاوي، و اًمان قُدان .8

. صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘ 

بي .9 ت . (2016). لُىضة َو صعاؾت خالت ماؾؿت )صوع الخى٦مت اإلاالُت في جدؿحن ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

NCAت و حؿُحر ، الجؼاثغ . مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر . (عوٍبت : ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ججاٍع

. ظامٗت الجؼاثغ 

ؤزغ الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي للماؾؿت الا٢خهاصًت صعاؾت خالت ماؾؿت هُٟا٫ . (2019-2018). مدمض الهٛحر بٛى .10

ت و الدؿُحر ، ؤم بىاقي. مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي.  ؤم بىاقيGPLوخضة  . ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع

ؤزغ جُب٤ُ خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى جىاٞؿُتها صعاؾت مُضاهُت لُٗىت مً اإلااؾؿاث الٗمىمُت . (2016). مدمض نالر ٞغوم .11

ما٫ . الا٢خهاصًت بىالًت ؾ٨ُ٨ضة . 12 مجلض 3، الٗضصمجلت ؤعصهُت في بصاعة ألٖا

. صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘ :  ؤعصن.ؤصاء اإلاالي و ؤزٍغ ٖلى ٖىاثض ألاؾهم قغ٧اث مؿاَمت (. 2010). مدمض مدمىص الخُُب .12

صاع الجامُٗت :  مهغ.(صعاؾت م٣اعهت)خى٦مت الكغ٧اث و مٗالجت الٟؿاص اإلاالي و بصاعي (. 2006). مهُٟى مدمض ؾلُمان .13

. لليكغ و الخىػَ٘

  

 :كاثمت اإلاغاح٘ باللغت ألاحىبُت

14. abdesselam, a. (2012, 03 22). ABHATOO. Récupéré sur GOUVERNANCE FINANCIERE AU MAROC m ETAT 

DES LIEUX ET PERSPECTIVES: http://www.isa.ma/gouv fin maroc  

15. UNDP. (1997). GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT.USA : AUNDP POLICY 

DOCUMENT . 
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16. ZIANI, A. (2014). LE ROLE DE L'AUDIT INTERNE DANS L4AM2LIORATION DE LA GOUVERNANCE 

D'ENTREPRISE (CAS ENTREPRISE ALGERIEN). THESE DE DOCTORAT . TLEMCEN, SCIENCE ECONOMIE, 

ALGERIE: UNIVERSITE ABOUBAKR BELKAID . 
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بصاعة الىفاءاث في اإلااؾؿاث اإلاالُت 
 1هغػاػي خىان.ص 

 2فاهضي هؼيهت.ص                                        

: اإلالخو

ؿىصَا ٖضم ال٣ُحن ،ج٨مً في مً ت في بِئت مخٛحرة َو  ا٦بر الخدضًاث التي جىاظهها اإلااؾؿاث في و٢خىا الخالي زانت اإلااؾؿاث اإلاىسَغ

٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ َظٍ الخٛحراث وحٗض ال٨ٟاءة الخل السخغي إلاىاظهت َظا الخدضي ول٨ً البض مً اصاعة ٞٗالت لل٨ٟاءاث 

ا وؤًًا جدلُل لل٨ٟاءاث  ختى جخا٢لم م٘ الخٛحراث باؾخمغاع ل٩ي جًمً اإلااؾؿت هجاخه  َغ حؿعى الزخُاع ال٨ٟاءاث الالػمت وجٍُى

غة في اإلااؾؿت ،واًًا صعاؾت .وب٣اءَا  وفي َظٍ اإلاضازلت ؾىداو٫ اُٖاء هٓغة ٖامت ًٖ ٖمىمُاث خى٫ ال٨ٟاءاث ،وال٨ٟاءاث اإلاخٞى

. اصاعة ال٨ٟاءاث صازل اإلااؾؿت

غ ال٨ٟاءاث، جدلُل ال٨ٟاءاث  : اليلماث اإلافخاخُت   .ال٨ٟاءاث ،اهىإ ال٨ٟاءاث ،اصاعة ال٨ٟاءاث ،ازخُاع ال٨ٟاءاث ، جٍُى

: اإلالضمت

ت خالُا بةصاعة الخبرة و ال٨ٟاءاث، ٞاإلااؾؿاث الخضًشت لم  حٗض تهخم اإلاىاعصتهخم بصاعة   البكٍغ

لت  والٛحر ال٨ٟاة ،  ت الٛحر اإلاَا  ال٨ٟاءاث و ؤصخاب الخبرة و اإلاهاعاث َم ؤن بطباإلاىاعص البكٍغ

. الظًً ًخدملىن مؿاولُت ٖىامل الخٛحر و ٌؿٗىن لخد٣ُ٣ه

 ٟٞكل ال٨شحر مً اإلاىٓماث ٌٗىص ؾببه الغثِسخي  ل٣لت ؤصخاب الخبرة و ال٨ٟاءاث ،ال ؾُما ان 

ت، لٛغى جإَُلها لخ٩ىن ٦ٟاة بال٣ضع الظي ٌؿمذ لها بدىمُت ؤلاصاعاث  اَملذ اإلاىاعص البكٍغ

غة ،اياٞت الى اؾخ٣ُاب مهاعاث ظضًضة مً زاعط اإلاىٓمت ،  باإلاٗجى ان ال٨ٟاءاث  اإلاهاعاث اإلاخٞى

 لب٣اء ألاؾاسخيب ب الـوؤًًا جمشل اإلاحزة الخىاٞؿُت بحن اإلاىٓماث، ؤنبدذفي و٢خىا الخالي 

 .اإلاىٓمت وجٟى٢ها

ت واهما التي ًم٨جها  خُض هالخٔ ان اإلااؾؿاث ألا٦ثر جىاٞؿُت لِؿذ جل٪ التي لضحها اإلاٗٞغ

 ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ب٣اء اإلااؾؿت لم ٌٗض ٌٗخمض ٣ِٞ ٖلى بهخاظها مً خُض الجىصة بطبصاعتها ،

ها ومهاعاتها ا ٖلى ؤلاصاعة الٟٗالت لـ مٗاٞع ًً ومً َظا اإلاىٓىع ؾٝى هداو٫ في َظٍ .وال٨م ، بل ؤً

.  ال٨ٟاءاث  في اإلااؾؿتبصاعة في مىيٕى ؤ٦ثر الخٗم٤ بلىالىع٢ت البدشُت 

ٖلى مٟاَُم ال٨ٟاءة    جم التر٦حز ألاو٫  ٞخخًمً َظٍ الىع٢ت البدشُت  زالر مداوع ،ٟٞي اإلادىع 

 ال٨ٟاءاث ،واإلادىع بصاعة هٓغة ص٣ُ٢ت ًٖ بُٖاء ،اإلادىع الشاوي جم ُٞه وؤهىاٖهاوم٩ىهاتها، 

 . ال٨ٟاءاث في اإلااؾؿاث إلصاعة اإلاجاالث ال٨بري بلىالشالض جُغ٢ىا ُٞه 

 

 

                                                           
                        kerzazi.hanane94@gmail.com  جامـة ثومسانLARMHO   خمرب  1
2

  جامـة ثومسانLARMHO    خمرب
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 : ٖمىمُاث ًٖ الىفاءاث .1

: مهُلح الىفاءة-1-1

ال٨ٟاءة هي مهُلر ظضًض ؤي٠ُ إلاٟغصاث ٖلماء الىٟـ في الٗمل ، وبك٩ل اٖم إلاضًغي اإلاىاعص 

ت وهي حكمل ٧ل مً ال٣ضعاث، الاَخماماث، والؿماث الصخهُت التي حٗخبر مُٗاع . البكٍغ

ُٟت مً زال٫ . لخدضًض الازخالٞاث الٟغصًت بُجهم ل٨ً اخُاها ًخم جدضًض مخُلباث الْى

. الدؿلؿل الهغمي مً خُض ال٨ٟاءة 

 :مفهىم الىفاءة- 1-2          

غGuy Le Boterfاٖخبر   اإلاهاعاث؛خُض   ، اإلاٗتٝر به ٧ىاخض مً ؤًٞل الخبراء في بصاعة وجٍُى

 ".اإلاىاعص الصخهُت والخاعظُت"ؤ٦مل الخٍٗغ٠ بمهُلر 

: ٞال٨ٟاءة هي ٢ضعة الٟغص ٖلى ه٣ل ما لضًه مً مىاعص

  مىاعصٍ الصخهُت(ً ت والضعاًت وهٕى الخ٨ٟحر ومهاعاث الخٗامل م٘ آلازٍغ  (اإلاٗٞغ

  (...٢ىاٖض البُاهاث ،الخىز٤ُ ، الؼمالء ، الخبراء ، اإلاهً اإلاسخلٟت )مىاعص الخاعظُت 

٣ت جلبي مخُلباث اإلاىٓمت   .1لخل اإلاكا٧ل في ؾُا١ منهي حُٗى بٍُغ

ت ،الؿلى٥ اإلانهي او الخبرةبن  وؤًًا ٠ُ٦ ًخم خل اإلاك٨الث ، ال٨ٟاءة جالخٔ مً خُض اإلاٗٞغ

ت   ٞال٨ٟاءة .ؤزىاء الٗمل والضعاًت  (savoir-faire) ،الضعاًت الٟىُتsavoir))ججم٘ بحن ٧ل مً اإلاٗٞغ

 2.(الؿلى٦ُت)الظاجُت 

ٟىن ؤما  في ما ًسو ال٨ٟاءة في ؾُا١ اإلاىٓمت، ٞهي مجمٕى اإلاٗاٝع التي ا٦دؿبها اإلاْى

ت ،الضعاًت والخبرة والؿلى٥ اإلاماعؽ في  ج مً اإلاٗٞغ واإلاؿخسضمت في خُاتهم اإلاهىُت ، وهي مٍؼ

خم مالخٓتها والخد٤٣ مً  صختها في وي٘ منهي  ُٟت مُٗىت ، ٍو  3. ْو

مشل الشالسي  ا  (savoir, savoir-faire, savoir-être  )ٍو مً ؤؾهل وابؿِ الخٗاٍع٠ وؤ٦ثَر

. اؾخسضاما

: مىىهاث الىفاءة-1-3       

٣ًا للشالسي  ت ، والضعاًت ، واإلاهاعاث الصخهُت)الٗىانغ اإلا٩ىهت لل٨ٟاءة ٞو  4اإلاٗٞغ

                                                           
1
 Guy Le Boterf, Ingénierie et évolution des compétences, Editions d’organisation, Paris, 

1998 
2
Cohen-Heagi Annick . toutes la fonction ressources humaines, savoir-être DUNOD, 

2èmeédition, paris, 2010, p 150 
3
 Peretti Jean Marie, FAQ ressources humaines, DUNOD, paris, 2006, p.108 

4 Baraka   toolah  amina  ,  valider  les  acquis  et  les  compétences  en  entreprise,  insep 

édition, paris, 2002, p 28) 
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 ت ٩ُلتها :(savoir ) الضعاًت اإلاٗٞغ ت مً اإلاٗلىماث جم اؾدُٗابها َو جخمشل في مجمٖى

 .ٌؿمذ للمىٓمت بدؿُحر ؤٖمالها وؤوكُتها في اًُاع زام. وصمجها في اًُاع مغظعي

  الضعاًت الٟىُت(savoir-faire) : جمشل ٢ضعة الخهٝغ ججاٍ مى٠٢ زام بيكاٍ مٗحن

ٗالت ظا خؿب ألاَضاٝ .ٞالخجغبت الٗملُت جازغ ظلُا في جدضًض مؿخىاَا.بهٟت ملمىؾت ٞو َو

٣ت ) Joras ,1995) ٌٗخبر.اإلاؿُغة ا بٍُغ ل ، خُض ًخم بىاَئ ؤن الضعاًت الٟىُت ٚحر ٢ابلت للخدٍى

٣ت إلاىاظهت  اإلاك٨الث وخلها، والاؾخٛال٫ ألامشل للمىاعص  ٞغصًت ٞهي محزة لهىعة الظاث و ٦ٍُغ

 .الخ...

  الضعاًت الظاجُت(الؿلى٦ُت( ) savoir-être  ) وهي " الضعاًت الٗال٢خُت"حؿمى ؤًًا

ت مً الؿلى٦ُاث ،اإلاىا٠٢ والخهاثو الصخهُت اإلاخٗل٣ت بالٟغص وال٣ضعة ٖلى ٖغى  مجمٖى

 ؾلى٦ُاث جخ٠ُ٨ م٘ مىا٠٢ الٗمل

اث الىفاءة -2 : مؿخٍى

: الىفاءة الفغصًت-2-1               

ت مٗاٝع و٢ضعاث بظغاثُت:" ال٨ٟاءة الٟغصًت بإجهاٌٗٝغ Parlier & Gilbert(1992 (خؿب   مجمٖى

  خُض جالخٔ ."وؾلى٦ُاث، مه٩ُلت في بَاع جد٤ُ٣ َض ٝ لىيُٗت ما (٢ضعاث ٖلى الخىُٟظ )

ت  ت مً اإلاٗٞغ ٤ مجمٖى ٠ مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى الخىُٟظ ، في خالت الٗمل ،ًٖ ٍَغ ٦ٟاءة اإلاْى

ت الٟىُت والؿلى٦ُت ، لخد٤ُ٣ الىدُجت اإلاخى٢ٗت  .  1واإلاٗٞغ

: الىفاءة الجماُٖت-2-2           

ٟها مً ٢بل  اصة  مجمٕى اإلاهاعاث التي ًمخل٨ها" ٖلى ؤجها C. Dejouxجم حٍٗغ جإزحر "ألاٞغاص ، بٍؼ

ت   2".مً الضًىام٨ُُاث الجماُٖت للجهاث الٟاٖلت " اإلاجمٖى

ت الجماُٖت اإلاىظىصة ٖلى  ٦ما ًم٨ىىا ٖلى مؿخىي َظٍ ال٨ٟاءاث ؤن هجض اإلاٗاًحر ،ال٣ُم واإلاٗٞغ

 3. مؿخىي اإلااؾؿاث

ت  ٞال٨ٟاءة الجماُٖت ًم٨ً آن ج٩ىن هي اليكاٍ الغثِسخي للماؾؿت التي جخاظغ في اإلاٗٞغ

ٞاإلاكاع٧ىن ٌؿخٗملىن مهاعاتهم الٟغصًت الخانت ، ول٨ً اٖخماًصا ٖلى الغوابِ التي . الجماُٖت

                                                                                                                                                    
 
1
 Guillot-Soulez  Chioé  , 2004-2005 

2
 Celile Dejoux, , p267 

3
 Jean-François Amadieu, Loic Cadin, 1996, p 125 
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لم ًخم حك٨ُلها ، والٗال٢اث الؿاب٣ت التي جغبِ ألاشخام ، وصواٞٗهم وؤَضاٞهم الصخهُت ، 

ت  1.واإلاهاعاث الجماُٖت الخانت باإلاجمٖى

: الىفاءة الخىُٓمُت-2-3           

ت في الشماهُيُاث ؤصي لٓهىع مٟهىم ال٨ٟاءة  بن الخ٣اعب بحن بؾتراجُجُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ اإلااؾؿت مً زال٫ مىاعصَا الضازلُت ٦ٗمل عثِسخي ، . الخىُٓمُت خُض ٣ًىم اإلاؿحرون بخٍُى

. ولِـ وي٘ هٟؿها ُٞما ًخٗل٤ بالؿى١ ٣ِٞ

غ ؤوكُت  حر اإلالمىؾت مً ؤظل جٍُى ال٨ٟاءة الخىُٓمُت  جىٟظ وججم٘ اإلاىاعص اإلاالُت والخ٣ىُت ٚو

 2.الكغ٦ت

:  الىفاءاثبصاعة -3

في الشماهُيُاث ٧اهذ ؤولى مماعؾاث بصاعة ال٨ٟاءاث ، في اإلااؾؿاث التي حؿعى بلى الابخ٩اع في 

حٗخبر بصاعة اإلاهاعاث هي  3.في َظا الى٢ذ ْهغ مٟهىم ال٨ٟاءة ، ٦مىيٕى لئلصاعة. جىُٓم الٗمل

ت مً" غ ٖلى الىدى ألامشل مجمٖى إلاهاعاث ألاٞغاص  ألاوكُت التي تهضٝ بلى الٗمل والخٍُى

 ".مً اإلاخٗاوهحن جد٤ُ٣ عؾالت الكغ٦ت وجدؿحن ألاصاء والجماٖاث بهضٝ

٠ُ . بمٗجى ازغ، ٞالهضٝ ٨ًمً في الاؾخسضام و الخىمُت ألاًٞل لل٨ٟاءاث الخالُت ؤو للخْى

لى َظا الاؾاؽ ٠ُ ،الازخُاع ؤو بصاعة ألاصاء  ٖٝو ب ،الخْى ُٟي ، الخضٍع غ الْى حٗض الالخٍُى

. ؤَضاٞا بدض طاتها وبهما هي ؾبل جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت ٧ىخضة واخضة

ٞالخىُٟظ الىاار إلصاعة ال٨ٟاءاث .  بصاعة ال٨ٟاءاث  جخٗل٤ بالخ٩امل ألا٣ٞي والٗمىصيبن

مىصًا ا ٖو ًُ  ؤ٣ٞ
ً

.  ،٦ما َى مىضر في الك٩ل الاو٫ 4 اإلاخماؾ٨ت ٌكتٍر ج٩امال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 DELUX   Cécile ;   2013, p 22 

2
 DEJOUX Cécile, Ibid, p 24 

3 Fejoux  cécile,  2013,  p 45 
4
 2007 .Pierre- Xavier MESCHI 
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. الخيامل ألافلي والٗمىصي إلصاعة الىفاءاث : (1)الكيل 

 

  Lou Van Beirendonck, Tous compétents !: Le management اإلاهضع

 :des compétences dans l’entreprise, éd: de boeck, Belgique, 2006, p33. 

ت م٘ مهمت اإلاىٓمت ، عئٍتها بالخيامل الٗمىصيخُض ه٣هض   َى ج٠ُُ٨ لل٨ٟاءاث البكٍغ

٣ت حؿاَم في جد٤ُ٣  زم ٦ُُٟت ازخُاع.واؾتراجُجُتها ا بٍُغ َغ َظٍ ال٨ٟاءاث وجىُٓمها وجٍُى

تالخيامل ألافلياما  . ااإلااؾؿتؤَضاٝ .  ٞى٣هض به الخ٠ُ٨ لكتى ؤوكُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٦ما في ..ٞهي جمشل لٛت ال لبـ ٞحها ، ؤو ٦ضبىؽ الغبِ. وال٨ٟاءاث هي وؾُلت مشالُت لهظا الخا٢لم

 (02 )الك٩ل
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الىفاءاث هضبىؽ الغبِ :(02 )الكيل

                                                                     Gestion des connaissances                                          

Recrutement et sélection                                                                    Evaluation du potentiel   

 

Rémunération  

                                                                                                                                  Evaluation  

                                                                                                                                    annuelle  

   

Communication interne                                                                                Promotion, mutation 

Formation et coaching 

  Lou Van Beirendonck, p34 :اإلاهضع  

بصاعة اإلاهاعاث هي في الىا٢٘ مهُلر : ؤن M.LEDRU و S.MICHEL ٌٗخبر" مً ظهت ازغي ، ؤما

 :ٖام ًم٨ً جٟهُله ٖلى الىدى الخالي

 اث٠ الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ؛  ون٠ اإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت بالْى

 جدلُل اإلاهاعاث التي ًمخل٨ها الىاؽ ؛ 

 م٣اعهت اإلاهاعاث الجساط ال٣غاع. 

 1.بٖضاص اإلاهاعاث الالػمت للخهٝغ 

:  ال٨ٟاءاث بالٟٗالُت والىجاح  البض مً مالخٓتبصاعةٞل٩ي جدؿم ٖملُت 

ت لخد٤ُ٣ صعوؽ حكُٛلُت هدُجت ؤن ٠ الضاٞ٘ ال٩افي لخىمُت ٢ضعاجه ال٨ٍٟغ غ لضي اإلاْى  ًخٞى

 ...اإلاىا٠٢ التي ناصٞها زال٫ خُاجه ، ؾىاء ٧اهذ مهىُت ؤو ٚحر مهىُت 

   2.(التي جخٗلم مً هٟؿها بىٟؿها ؤي طاجُا)مىٓمت ججم٘ عؤؽ ما٫ بكغي  لل٨ٟاءاث - 

 

 

                                                           
1
 Celile Dejoux p5   

2
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ 

Compétences 
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: ؾؿتئ الىفاءاث في المإلصاعةاإلاجاالث الىبري  -4

ٟحن ا٦ٟاء  ت ، َظا ًٟغى ٖلحها ظظب مْى خماص ٖلى الخضماث البكٍغ بت اإلااؾؿت في الٖا ان ٚع

م وصٞ٘ عواجبهم بهم وجدٟحَز ت ، ٖلى َظا الاؾاؽ  ًم٨ىىا جدضًض . وجضٍع في مجا٫ اإلاىاعص البكٍغ

 :اإلاجاالث الغثِؿُت إلصاعة ال٨ٟاءاث في الى٣اٍ الخالُت

غ مالمذ-4-1         :الىفاءاث جٍُى

غ مالمذ ال٨ٟاءاث لخدضًض اإلاهاعاث ؤولىجخمشل   زُىاث جىُٟض اصاعة ال٨ٟاءاث في جٍُى

ُُٟت ُٟي ؤو لٗاثلت ْو ُٟت ؤو إلاؿخىي ْو ظا ماًُل٤ ٖلُه . اإلاُلىبت ألصاء ظُض لْى جدلُل "َو

". ال٨ٟاءاث

ت في بصاعة ال٨ٟاءة لى اإلاؿخىي الدكُٛلي ، حٗخبر مالمذ ال٨ٟاءة حجغ الؼاٍو .  ومً هاخُت ازغي ٖو

ا ٦ى٣ُت مغظُٗت لخ٣ُُم اإلاهاعاث وجىمُتها وم٩اٞأتها . مً زال٫ اٖخباَع

لجم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالىُْٟت ،  (َغ١ جدلُل ال٨ٟاءاث)ٞهىا٥ الٗضًض مً ألاؾالُب 

اإلاالخٓاث في : وؾُا١ جىُٟظَا ، واإلاهام واإلاؿاولُاث التي جىُىي ٖلحها وال٨ٟاءاث اإلاُلىبت

اث٠  اإلاُضان ، واإلا٣ابالث الٟغصًت ، واللجان ، واؾخبُاهاث اإلاهاعاث ، وجدلُل ًىمُاث عئؾاء الْى

 1.، والدكاوع م٘ وزاث٤ الكغ٦ت ؤو الغؾىم البُاهُت الٟىُت

٣ت اإلاؿخسضمت ، البض لخدلُل ال٨ٟاءاث الخىنل للىخاثج الخالُت  :٦ظل٪ مهما ٧اهذ الٍُغ

 إلادت ٖامت ًٖ ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت. 

 ون٠ للماقغاث الؿلى٦ُت خؿب ال٨ٟاءة. 

هٟـ اإلاغظ٘ ): في الى٣اٍ الخالُتبٌٗ َغق جدلُل اإلاهاعاثوفي َظا اإلاىٓىع ًم٨ىىا جدضًض 

 (الؿاب٤

ض ًٖ ظمُ٘ الٗىانغ اإلاغجبُت بىُْٟت ما :اإلالابلت 4-1-1              ت اإلاٍؼ ٣ت ٞٗالت إلاٗٞغ  حٗض ٍَغ

وؾُا٢ها ٞمشال مى٢٘ الىُْٟت ،اإلاهمت ،ألاَضاٝ ،الخىاصر الخُحرة الىمىطظُت لهظٍ 

ت ٦بحرة مً .الىُْٟت ا وؾُلت ممخاػة لل٣ُام بم٣ابالث ٞغصًت م٘ مجمٖى ًً ٦ظل٪ هي ؤً

اث٠ ، و٦ظا جى٢ٗاتهم لخُىع  ت مً الْى ُٟت مُٗىت، ؤو مجمٖى ألاشخام خى٫ ججاعبهم في ْو

ىب ُٞه ، واًًا عئٍتهم الصخهُت ُٟت ، وبُٖاء جهىع ًٖ الؿلى٥ اإلاؿخ٣بلي اإلاٚغ .  الْى

ل٨ً مً الىاخُت الؿلبُت ،  ٞاإلا٣ابلت الٟغصًت حؿخٛغ١ و٢خا ،وؤًًا ال ج٨ٟي ٣ِٞ م٣ابلت واخضة 

. في ٦شحر مً ألاخُان
                                                           

1 Lou Van Beirendonck, , pp52-55 
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 هي وؾُلت حؿخسضمها اإلااؾؿت ، إلل٣اء هٓغة ٖامت ٖلى ال٨ٟاءاث ، :الاؾخبُان-4-1-2

٣ًا ألَمُتها ، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً زال٫ الضعظاث مً  ُلب مً اإلاكاع٦حن ج٣ُُم ال٨ٟاءاث ٞو ُُ ٞ

ا في ق٩ل اؾخبُان5 بلى 1 ٣ًا لخ٨غاَع .  ، وجغجُبها ٞو

ت ُٟت بؿٖغ وجخُلب ؤلاظابت ٖلى َظٍ .  ٞهظٍ الاؾخبُاهاث ججم٘ اإلاٗلىماث خى٫ الْى

٦ظل٪ البض مً مىزى٢ُت الىدُجت وألاَمُت الخ٣ُ٣ُت . الاؾخبُاهاث مىاظهت ه٣ضًت ومىا٢كت

ُٟت في خضوص مماعؾتها . للْى

ت التي جيخمي  :بُاكت الىفاءاث-4-1-3 جدمل بُا٢ت ال٨ٟاءاث حٍٗغ٠ للمهاعة واإلاجمٖى

مً زال٫ ج٣ضًم  ٢امىؽ  إلاداوعها ،ومً : ٞخٗض َظٍ البُا٢ت ؤصاة مُٟضة ؤزىاء اإلا٣ابلت. بلحها

هاخبت ؤزغي ٩ًىن ازخُاع وبػالت اإلاهاعاث بؿهىلت ، وحٗمل البُا٢اث اإلادضصة ٦إؾاؽ إلظغاء 

. م٣ابلت ؤ٦ثر حٗم٣ًا

وحٗمل البُا٢ت ٖلى حؿلُِ الًىء ٖلى اإلاهاعاث الٟغصًت  التي ًم٨ً ه٣لها وجيؿ٣ُها في ؤي و٢ذ 

 1.لهالر الكغ٦ت 

ت ) الهضٝ مً َظٍ البُا٢ت َى الخهى٫ جٟهُل إلاسخل٠ ال٨ٟاءاث اإلاهىُت اإلاىظىصة ؤما اإلاٗٞغ

ً ( هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤ )(والضعاًت ، مهاعاث الخٗامل م٘ آلازٍغ

: جلُُم الىفاءاث-4-2

ُت  ت حكمل مٗٓم ؤهٓمتها الٟٖغ ت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٠ُ ، )ٌٗخبر الخ٣ُُم ٦ٗملُت مغ٦ٍؼ الخْى

ب ، والخإَُل ، وما بلى طل٪ . (الخضٍع

اث ، مً ؤظل خمشل الخدضي الغثِسخي في جهي٠ُ وجغجِب ألاولٍى ت " جىُٓم" ٍو اإلاىاعص البكٍغ

ُاء مٗجى للخُىعاث اإلاهىُت الٟغصًت . للماؾؿت إٖل

ت الٗمل هابٗت مً بَاع مغظعي ًدمل ؤًضًىلىظُت ٠ ؤو إلاجمٖى . ٞاإلاٗجى وال٣ُمت اإلاُٗاة للمْى

ى ٣ِٞ في ؾُا١ ون٠ . والخ٣ُُم في الىا٢٘ لِـ مداًًضا ٣ت ل٣غاءة مىٓمت ، َو بهه ٣ًضم ٍَغ

. 2. إلااقغاث الؿلى٥ خؿب ال٨ٟاءة

ا في الى٣اٍ الخالُتَغق الخلُُمًم٨ىىا ط٦غ  ًٖ :  ألا٦ثر قُى

ط٦غث ألو٫ مغة مغا٦ؼ الخ٣ُُم في ؤواثل الشماهُيُاث ، و٧ان ؤمًغا : مغهؼ الخلُُم- 2-1 -4

اما خالُا ، . وم٘ بضاًت الدؿُٗيُاث ، ال٨شحر مً الىاؽ اٖخبروا ؤن مغا٦ؼ الخ٣ُُم بضٖت. ظضًًضا

                                                           
1
 Pierre- Xavier MESCHI, , p 13 

2
 Valérie Marbach, , p11 
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ت زانت في اإلاىٓماث الغاثضة  غي مً ؤلاصاعة اإلاهىُت للمىاعص البكٍغ ًم٨ىىا ؤن هغي  ؤجها ظؼء ظَى

. في الٗالم

٣ت  ج٣ُُم مخىاػهت خُض ًلجا الٗضًض مً " مغ٦ؼ الخ٣ُُم"باليؿبت إلاهُلر  ا ٞهى ٌكحرالى ٍَغ ًُ خال

باث الٗملُت محن بخ٣ُُم ٢ضعاث اإلاغشخحن ، بما في طل٪ مً زال٫ الخضٍع ُّ . اإلا٣

بام٩اهىا الاقاعة الى حٍٗغ٠ قامل إلاغ٦ؼ الخ٣ُُم ٖلى ؤهه ٖملُت ج٣ُُم، ًخم زاللها ج٣ُُم ٞغص ؤو 

محن  ُّ ت مً ٢بل الٗضًض مً اإلا٣ محن)مجمٖى ُّ ت مخ٩املت مً  (اإلا٣ الظًً ٌؿخسضمىن لظل٪ مجمٖى

ومً زال٫ هخاثج مغ٦ؼ الخ٣ُُم ، ًخم . الخ٣ىُاث ، مما ٌك٩ل ظؼًءا مهًما مً الخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت

ت في ؾُا١ الازخُاع ، والتر٢ُت ، والخُت اإلاهىُت ، وج٣ُُم  بنضاع ألاخ٩ام ٖلى اإلاهاعاث البكٍغ

بُت . ؤلام٩اهاث وا٦دكاٝ الاخخُاظاث الخضٍع

ٗغى ٖلى اإلاغشخحن بم٩اهُت الغص بد٨مت ٖلى اإلاىا٠٢ ؤو ألاشخام في  ٌُ  زال٫ مغ٦ؼ الخ٣ُُم ، 

ُٟت في الؿُا١ الظي ًخم ج٣ُُمه ُٟت ؤو مؿخىي الْى ٍٝ للْى .  ؾُا١ جمشُلي بك٩ل ٧ا

ت وؤلاصاعة ٖبر ؤلاهترهذ اإلاؿاَمت  ٣ت بدُض ًم٨ً إلاخسهصخي اإلاىاعص البكٍغ غ الٍُغ و٢ض جم جٍُى

ت ، بكٍغ ؤن ٩ًىهىا مضعبحن . بك٩ل اخترافي في ج٣ُُم اإلاهاعاث البكٍغ

 ان م٣ابلت اليكاٍ الؿىىي حؿمذ للمضًغ ب٨خابت :نُاهت اليكاٍ الؿىىي -4-2-2

الخهي٠ُ الؿىىي ؤو هه٠ الؿىىي ؛وفي و٢خىا الخالي وفي اإلااؾؿاث اإلاخ٣ضمت في مجا٫ بصاعة 

 ،ً اإلاهاعاث ، جخم بصعاط ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث في مغاظٗت اليكاٍ الؿىىي مً ٢بل اإلاضًٍغ

غ اإلاهاعاث ب وجٍُى ٣ت جم٨جهم مً وي٘ عابِ مهم بحن اإلاكاع٦ت في الخضٍع . بٍُغ

ً بخ٣ُُم مهاعاث : الضٖم اإلاُضاوي-4-2-3 ب للمضًٍغ ٌؿمذ الضٖم اإلاُضاوي ؤو الخضٍع

٣ت  غ،ومً زال٫ َظٍ الٍُغ ت بك٩ل صوعي ، وج٣ضًم اإلاكىعة  اإلاؿاٖضة في الخٍُى ًٖى اإلاجمٖى

ب والتي لها مؼاًا مشل اخخما٫ ؤن ٩ًىن خ٨م  ًم٨ً الخد٨م في الخُىعاث التي ًدضثها الخضٍع

ٟحن ؾِخٛحر ؤزىاء مغا٣ٞت مضًغ الخ٣ُُمبياٞتاإلاضًغ ؤ٦ثر شخصخي،  .  بلى ؤن ؾلى٥ اإلاْى

اع-4-2-4 خم بٖضاصٍ : عحعي للىفاءةالم ؤلَا َى ؤصاة إلصاعة وجدضًض  وبىاء اإلاهاعاث ، ٍو

اإلابُٗاث ، )بك٩ل ٖام مً ٢بل اإلاؿاولحن ًٖ جى٣ل الٗمالت الظًً ويٗىا ٢اثمت بجمُ٘ اإلاهً 

غ  ت ، الجىصة ، ؤلاهخاط ، الخٍُى بٗض طل٪ ًدضصون هماطط الٗمل ألاؾاؾُت ل٩ل  (...اإلاىاعص البكٍغ

سخاعون اإلاهاعاث الالػمت لل٣ُام بٗمل ظُض بمٗجى ازغ ًم٨ً ال٣ى٫ . مجا٫ مً مجاالث اليكاٍ ٍو

ؤن بصاعة اإلاهاعاث جهبذ خ٣ُ٣ت ٣ِٞ بطا جم اجباٖها ؛ ولً ًخم اٖخباع الكغ٦ت ٖلى ؤجها ج٣ىم 

به مً ظهت وجغ٢ُخه  ٠ وجضٍع بةصاعة اإلاهاعاث بال بىظىص مىي٘ بحن هخاثج الخ٣ُُم الضوعي للمْى

. مً ظهت ؤزغي 
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 :جىمُت الىفاءاث .5

ا  ًُ ٗت التي وكهضَا خال الهىضؾت اإلاتزامىت ، )بن الخُٛحراث متزاًضة ألاَمُت والؿَغ

ت ، وما بلى طل٪ ، و٦ظا الاَخمام بال٣ُمت اإلاًاٞت ، واإلاحزة الخىاٞؿُت  (والٗىإلات ، وا٢خهاص اإلاٗٞغ

، والخضمت ، والٗمُل آلان في اإلاغ٦ؼ ، جدغم اإلااؾؿاث  ج٠ُ٨ َُا٧لها و عؤؽ اإلاا٫ البكغي 

غ مهاعاث اإلااؾؿت لًمان الاؾخضامت والىمى وجد٤ُ٣  لضحهم إلاخُلباث ظضًضة مً زال٫ جٍُى

غ اإلاهاعاث .محزة جىاٞؿُت مؿخضامت  1. ُٞما ًلي بٌٗ الُغ١ لخٍُى

ب اللاثم ٖلى الىفاءة5-1 ب باالزخالٝ ًٖ ؤلانضاع :الخضٍع ًخمحز َظا  الىٕى مً الخضٍع

ب مىيىعي بك٩ل ؤؾاسخي ب ال٨الؾ٩ُي ، ، ًخم التر٦حز . ال٨الؾ٩ُي ، خُض َى جضٍع في الخضٍع

ب ٖلى ج٣ىُاث اإلا٣ابلت"ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ، ًٖ  ىا ؾ٩ُىن التر٦حز ٖلى هماطط اإلا٣ابلت " الخضٍع ، َو

ب ال٣اثم ٖلى ال٨ٟاءة، ًخم التر٦حز . ، ومهاعاث الاجها٫ الٗامت وال٣ىاٖض ألاؾاؾُت ٨ٖـ الخضٍع

ا٦ثر ٖلى ال٨ٟاءاث ، مشل ؤلاقاعة إلاهاعاث بظغاء اإلا٣ابالث وجدلُل اإلاك٨الث والخٗا٠َ واإلاغوهت 

. وال٣ُاصة التي جغ٦ؼ ٖلى الٟغص 

ان ٖملُت  الخىظُه ٖلى الخُىع ًخم  ٖاصة بُغ١ :الخىحُه اللاثم ٖلى الىفاءة5-2

خُض ٣ًىم اإلاضعب الخىظُهي . ٞخ٣لُضًا ، هدً همحز بحن الخىظُه وؤؾلىب اإلاؿاٖضة.  مسخلٟت

ٗمل ٖلى نُاٚت الخىنُاث ، ومكاع٦ت الا٢تراخاث والىهاثذ ، ٞهى  بىن٠  هٟؿه ٦سبحر ، َو

بياٞت الى ان اإلاضعب اإلاؿاٖض َى ؤ٦ثر مً شخو .  ٌُٗي الضعوؽ ؤو الخٗلُماث بطا ظاػ الخٗبحر

ضٖم . صاٖم ُغح ال٨شحر مً ألاؾئلت ٍو ٠ إلًجاص خلى٫ لىٟؿه ، ٍو دٟؼ اإلاْى بهه ٌصج٘ ٍو

٠ في ٖملُت الخٗلم الخانت به ٣ًضم ٧ل مضعب همِ ؾلى٥ ، بضعظت ؤ٦بر ؤو ؤ٢ل ، . اإلاْى

اًت ٣ت الخىظُه ؤو م٣ضم الٖغ   .  .اٖخماًصا ٖلى ؤؾلىبه اإلاًٟل والخاظت بلى الخضزل بٍُغ

غ ال٨ٟاءاث خ٣ًا ، مً الًغوعي ؤن :جىمُت الىفاءاث الفغصًت-3 – 5 ختى ًخم جٍُى

ب الٟغص في طل٪ وختى ًخم الىنى٫  لهظٍ الٛاًت ، ُٞجب ان ج٩ىن اإلاهاعة التي ًخم ا٦دؿابها . ًٚغ

بخه  ٗبر ًٖ ٚع .  ظؼًءا مً ؤَضاٝ الصخو ؤو ًهبذ الصخو هٟؿه ٖلى صعاًت بالعجؼ الخالي َو

غ خُاجه اإلاهىُت   في جٍُى
ً

 2.ٟٞي ٧لخا الخالخحن ، ال بض ؤن ٩ًىن الٟغص ٞاٖال

 :ان اإلاؿإلت اطن هي ٢ُاصة الٟغص للىجاح ، مً زال٫

  الخىا٤ٞ بحن ألاَضاٝ الصخهُت )ال٣ضعة ٖلى جدضًض ؤَضاٝ اإلااؾؿت اي

  (وؤَضاٝ اإلاىٓمت

                                                           
1
 Lou Van Beirendonck, , pp128, 132 

2
 Daniel Held et Jean-Marc Riss 
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  اصة  ٢ىتها  مً زال٫  .وبم٩اهُاتها  (ألاوكُت اإلاماعؾت)ٍػ

 ا للمؿاولُاث اإلاتزاًضة
ً
. الخ٣ضم الضاثم مً زال٫ جىمُت اإلاهاعاث ٦مغاصٞ

 ًم٨ً الىٓغ في جىمُت ال٨ٟاءاث الجماُٖت ٖلى: جىمُت الىفاءاث الجماُٖت 5-4

حن  : مؿخٍى

  ا وو٣ًٞا ًُ مً خُض اهه هدُجت للخٟاٖالث اإلاهىُت والٗاَُٟت التي جخُىع جل٣اث

٤ وما بطا ٧اهذ مهاعاتهم م٨ملت ؤم ال .  للمدٟؼاث الخىُٓمُت بحن ؤًٖاء الٍٟغ

ُت الٟغصًت وجىظحهها ؛  جٟترى ال٨ٟاءة ال٩لُت جدٟحز لل٣ضعاث اإلاٗٞغ

 ا ٖلى مؿخىي ٖالمي ًً ا : ول٨ً ، َى ؤً ًً ٞال٨ٟاءة الجماُٖت للماؾؿت هي ؤً

 .هدُجت الخٟاٖالث والخ٩امل بحن الٟغ١ اإلاسخلٟت التي حك٩ل اإلااؾؿت

 1.إلجها لِؿذ مجمٕى اإلاهاعاث الٟغصًت: َظٍ ال٨ٟاءة لِؿذ ْاَغة مًاٞت

  ٠ . (ٖملُت صاثمت)ٞال بض ان ه٠ًُ ؤن جىمُت ال٨ٟاءاث ٌؿخمغ َىا٫ الخُاة اإلاهىُت للمْى

 :الخٗىٌٍ للىفاءاث .6

ا خؿاًؾا ، وله ٢ضع ٦بحر مً الى٣اف زانت في بصاعة  ًٖ ٌ لل٨ٟاءاث مىيى ٌٗخبر الخٍٗى

ا م٘ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ . ال٨ٟاءاث َغ ُٞجب ازظ الخظع ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بضمج اإلاهاعاث وجٍُى

ٌ.  اإلا٩اٞأث .  ٞٗاصة بصاعة ال٨ٟاءاث ج٩ىن ؤ٦ثر هجاًخا بطا لم ج٨ً مغجبُت بك٩ل مباقغ بالخٍٗى

 بال ٖىضما ج٩ىن ظمُ٘ اإلا٩ىهاث ألازغي إلصاعة ال٨ٟاءة مىظىصة بوكاٍئ َظا الاعجباٍ  ال ًم٨ً ؤي

  2.بالٟٗل

: الخاجمت

ت ، الضعاًت ، واإلاهاعاث الصخهُت م٩ىهاث ال٨ٟاءة مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٌٗخبر  جمشل اإلاٗٞغ

َظا الشالسي اخض ابؿِ وؤ٦ثر اإلاٟاَُم اؾخٗماال ، ٞمماعؾاث بصاعة ال٨ٟاءاث في اإلااؾؿت ٨ًمً 

٠َُضٞها  . في الاؾخسضام و الخىمُت ألاًٞل لل٨ٟاءاث الخالُت ؤو للخْى

 وختى جًمً اإلااؾؿت ٞٗالُت جىُٟظ بصاعة ال٨ٟاءاث البض مً الخ٩امل ألا٣ٞي والٗمىصي 

ت م٘ مهمت اإلاىٓمت ، وبؾتراجُجُتها ٣ت ازخُاع َظٍ .اللظي ٣ًىم ٖلى ج٠ُ٨ لل٨ٟاءاث البكٍغ ٍغ َو

٣ت حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت ا بٍُغ َغ اما الخ٩امل ألا٣ٞي .  ال٨ٟاءاث وجىُٓمها وجٍُى

                                                           
1
 Roland Foucher, Normand Petterson, Abdlhadi Naji, p20 

2
 Lou Van Beirendonck, , pp143-147 
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ت والىؾُلت اإلاشلى هي ال٨ٟاءاث  ٞهي . ٞحهضٝ بلى ج٠ُ٨ لكتى ؤوكُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

.. ٦ضبىؽ الغبِ

 ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه  ًم٨ً للماؾؿت مً زال٫ بصاعة اإلاهاعاث الٗشىع ٖلى صلُل ٌؿخسضم 

غ الخانت بهظٍ  لخدضًض اإلالٟاث الخانت  بال٨ٟاءاث وج٣ُُمها ، واًًا جدضًض  بم٩اهُاث الخٍُى

غة في اإلااؾؿؿت، واياٞت الى  ُٟي لل٨ٟاءاث اإلاخٞى ال٨ٟاءاث ، والتر٦حز ا٦ثر ٖلى الغيا الْى

٘ اصاء اإلااؾؿت  ا لٞغ ًاث المخال٥ ٦ٟاءاث مٟخاخُت التي جمشل مهضًعا ٢ىًٍ جدٟحًزَم ومىذ حٍٗى

. و٦ؿب محزة الخىاٞؿُت
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 الخىىىلىحُت اإلاالُت الغكمُت لخىؾُ٘ زضماث البخياعاثالخىحهاث اإلادخملت 

الهحرفت ؤلالىتروهُت في البىىن الخللُضًت 
 ً1بىػاهت اًم 

 2خمضوف وفاء 
: اإلالخو

ت  تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ ومٗالجت الخىظهاث اإلادخملت البخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت اإلاالُت الغ٢مُت لخىؾُ٘ زضماث الهحٞر

اث اإلا٣ضم مً ٢بل لجىت باػ٫  َى  ألَم الؿِىاٍع
ً
٣ا ت . الال٨تروهُت في البىى٥ الخ٣لُضًت، ٞو جم التر٦حز ٖلى ؤَم الٟغو١ بحن الهحٞر

ُت في البىى٥، وزضماث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت التي قملذ  حر مىاٞظ للخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ الال٨تروهُت التي ٧اهذ ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى جٞى

ت، وختى بصاعة مساَغ الامخشا٫، وجم مٗالجت ؤَم ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا : الٗضًض مً اإلاجاالث ؤلا٢غاى، وبصاعة الشىعاث، والضٞ٘ والدؿٍى

 مً . اإلاالُت مً زال٫ صعاؾت وجدلُل ووا٢٘ جُىعَا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي
ً
و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى ؤن الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ٚحرث ٦شحرا

ؼػث مً بم٩اهُت بوكاء بى٪ ع٢مي بال٩امل زانت بطا جىظهذ البىى٥ هدى الخٗامالث ٚحر  ُت، ٖو مٟهىم الخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ

ً، والخىؾبت السخابُت، والبُاهاث  خماص ٖلى الٗمالث الاٞترايُت، والظ٧اء الانُىاعي والهغاٝ آلالي للبِخ٩ٍى الغ٢مُت، والٖا

اث التي ا٢ترختها لجىت باػ٫، وطل٪ مً زال٫ الجم٘ بحن ...الطخمت َى ى واخض مً بحن زمـ ؾِىاٍع ، ؤًً ًخد٤٣ ٖلى ألا٢ل ؾِىاٍع

ت والخ٩لٟت لٗمالء البىى٥  ُت الخ٣لُضًت وقغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت لخ٣ضًم خلى٫ ع٢مُت ؤ٦ثر ٦ٟاءة مً هاخُت الؿٖغ ما٫ اإلاهٞغ ألٖا

 ب٣ضع ما هي 
ً
 ٖلى ز٣تهم، زانت ؤن مؿخ٣بل اإلاٗامالث اإلاالُت ؾٝى ٩ًىن في ٦ى٠ الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، التي لً حٗض زُاعا

ً
خٟاْا

ؼ الكمى٫ اإلاالي الغ٢مي . مؿخ٣بل البىى٥ الخ٣لُضًت لخٍٗؼ

اث:اليلماث اإلافخاخُت َى ت بل٨تروهُت، بىى٥ ج٣لُضًت، ؾِىاٍع .  ابخ٩اعاث مالُت، ج٨ىىلىظُا مالُت، نحٞر

Abstract:    

This study aims to highlight and address the potential trends of digital financial technology 

innovations to expand electronic banking services in traditional banks, according to the 

most important scenarios presented by the Basel Committee. Where was the focus on the 

most important differences between electronic banking, which was limited only to 

providing outlets for financial and banking services to traditional banks, and financial 

technology services that included many areas: lending, revolutions management, payment 

and settlement, and even compliance risk management ... Financial technology innovations 

by studying, analyzing and the reality of their development at the global level. The study 

concluded that financial technology has greatly changed the concept of financial and 

banking services, and strengthened the possibility of creating a fully digital bank, especially 

if banks went towards non-digital transactions, relying on virtual currencies, artificial 

intelligence and ATMs for Bitcoin, cloud computing, and big data ... Where at least one of 

the five scenarios proposed by the Basel Committee is achieved by bringing together 

traditional banking and fintech.  

  Keywords: Financial innovations, financial technology, electronic banking, traditional 

banks,   scenarios. 

: مقدمةال
 ً جىُل٤ صعاؾدىا مً ٨ٞغة مٟاطَا ؤن الٗالم في جُىعاث مخىا٦بت في ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

ت مً الٗىامل التي جلر بالضعظت ألاولى بلى يغوعة الخإ٢لم  ت، َظا عاظ٘ بلى مجمٖى وبىجحرة مدؿاٖع

                                                           
1

 ؾياتة– ظامة ذنخوزاٍ جامـة ابيج خمخاز  
2

 ؾياتة– جامـة ابيج خمخاز - ب  - ب س خار حمارض  
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؛ ٦ٗىهغ ٞٗا٫ . م٘ ٧ل ما َى ظضًض في مسخل٠ ال٣ُاٖاث
ً
بن ال٣ُإ اإلاهغفي ال ٣ًل ؤَمُخت

٤ جد٤ُ٣ طل٪ جىظهذ  اٍ الاظخماعي، وفي ٍَغ لضي صو٫ الٗالم لخد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي والٞغ

ت ةالخ٣لُضيالبىى٥  ٗٝغ بالهحٞر ٌُ ُت، ؤًً ْهغ ما   هدى ٖهغهت الخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ

الال٨تروهُت بهضٝ الخ٣لُل مً الخ٩لٟخحن اإلا٩اهُت والؼمىُت وجد٤ُ٣ اإلاالءة ألاصاثُت وال٣ًاء ٖلى 

الخٗامالث ٚحر الغؾمُت مً ٢بل ألاٞغاص، ْهغ َظا الخدى٫ مً ؤظل الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ قمى٫ 

مالي ع٢مي ل٩اٞت ٞئاث اإلاجخم٘، وبطا جدضزىا ًٖ الكمى٫ اإلاالي ٞةن ما ٨ٌٗـ ٖم٣ه َى صعظت 

ؼ  ال٣ًاء ٖلى الخغمان اإلاالي ٩ٞلما اهسًٟذ صعظت الخغمان اإلاالي ٧لما ؤصي طل٪ بلى حٍٗؼ

ٍؼ ومخُلباث جُب٣ُه َى الاهخ٣ا٫ بلى جىؾُ٘  اث الكمى٫ اإلاالي، ومً ؤبغع آلُاث حٍٗؼ مؿخٍى

ت ؤلال٨تروهُت الخالُت في البىى٥ الخ٣لُضًت، واؾخسضام الخ٣ىُاث اإلاالُت الخضًشت  زضماث الهحٞر

اإلاٗغوٞت بابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، َظا ما ًسل٤ الٗضًض مً الخىظهاث اإلادخملت لخبجي 

ت  البىى٥ الخ٣لُضًت إلبخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الغ٢مُت بهضٝ جىؾُ٘ زضماث الهحٞر

في َظا الؿُا١ ًم٨ىىا ؤن هُغح ؤلاق٩الُت . ؤلال٨تروهُت خؿب زهىنُاث ٧ل ٢ُإ مهغفي

: الخالُت

خماص ٖلى الخىحهاث اإلادخملت إلبخياعاث الخىىىلىحُت اإلاالُت الغكمُت -  بلى ؤي مضي ًمىً الٖا

لخىؾُ٘ زضماث الهحرفت ؤلالىتروهُت في البىىن الخللُضًت؟  

ت مً  ُت وهيمٗالجت َظٍ ؤلاق٩الُت جخُلب ؤلاظابت ٖلى مجمٖى  :الدؿائالث الٟٖغ

ت الال٨تروهُت؟  ما هي -  خماصؤؾاؾُاث الهحٞر  /  ٖلى مىاٞظما َى وا٢٘ الٖا
ً
٢ىىاث جىػَٗها ٖاإلاُا

؟  

؟  Fintechما هي الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ومجاالث جُب٣ُها؟ ما َى وا٢٘ اؾخسضام ابخ٩اعاث الـ- 
ً
 ٖاإلاُا

ما هي ؤبغػ الاججاَاث اإلادخملت للبىى٥ الخ٣لُضًت في ْل جىؾ٘ ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت اإلاالُت - 

اث لجىت باػ٫ لؿىت  َى ٤ ؾِىاٍع ؟  2018 وؾىت 2017الغ٢مُت الخضًشت ٞو

 ؤَمُت الضعاؾت  :

 ظض خؿاؽ، إلاا له مً 
ً
ا حٗض َظٍ الضعاؾت مً ؤَم الضعاؾاث الخضًشت التي جدىاو٫ مىيٖى

ُت الٗغبُت والٗاإلاُت، إلاىا٦بت الخُىعاث والخُٛحراث  آلازاع الاًجابُت ال٨شحرة ٖلى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

في ٞلؿٟت الٗمل اإلاهغفي ومؿخ٣بل البىى٥ الخ٣لُضًت، زانت م٘ ْهىع قغ٧اث ج٨ىىلىظُا 

.    مالُت هاقئت مبخ٨غة
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 ؤَضاف الضعاؾت :

   تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ ومٗالجت الخىظهاث اإلادخملت البخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت اإلاالُت 

ت، : الغ٢مُت الخضًشت التي قملذ الٗضًض مً اإلاجاالث ؤلا٢غاى، وبصاعة الشىعاث، والضٞ٘ والدؿٍى

 ألَم الامخشا٫وبصاعة مساَغ 
ً
٣ا ت الال٨تروهُت في البىى٥ الخ٣لُضًت، ٞو ، لخىؾُ٘ زضماث الهحٞر

ُض الٗال٢ت بحن قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت  اث اإلا٣ضم مً ٢بل لجىت باػ٫ لخَى َى الؿِىاٍع

. والبىى٥ الخ٣لُضًت

 ٘اإلاىهج اإلاخب :

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي اإلا٣اعن  خؿب َبُٗت اإلاىيٕى اإلاُغوح للضعاؾت، جم الٖا

ت البُاهاث  ألا٦ثر مالءمت لىن٠ وجدلُل اإلاك٩لت اإلاُغوخت، وؤلاخهاجي لخدلُل مجمٖى

 .واإلاٗلىماث التي وعصث في الضعاؾت

 جلؿُم الضاعؾت  :

ت الال٨تروهُت: ؤوال ؛  ؤؾاؾُاث الهحٞر

 ؛بخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الغ٢مُت الخضًشتبؤؾاؾُاث : زاهُا

الاججاَاث اإلادخملت للبىى٥ الخ٣لُضًت في ْل جىؾ٘ ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت اإلاالُت الغ٢مُت : زالثا

 .الخضًشت

ؤؾاؾُاث الهحرفت الالىتروهُت  : ؤوال

ت الال٨تروهُت وصاٞ٘ اللجىء بلحها، خُض  ؾٝى هخٗٝغ في َظا الٗىهغ ٖلى مٟهىم الهحٞر

 مً مىاٞظ
ً
خماص ٖلى زضماتها ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي اهُال٢ا ٢ىىاث جىػَ٘ / ؾِخم صعاؾت وا٢٘ الٖا

. الخضماث في البىى٥

ف الهحرفت الالىتروهُت .1 : حٍٗغ

ت الال٨تروهُت هي: لهظا اإلاهُلر ٖضة حٗاٍع٠ هظ٦غ مجها ُت : "الهحٞر بظغاء الٗملُاث اإلاهٞغ

يصخئ لها ببك٩ل 
ُ
ل٨ترووي، خُض حٗض الاهترهذ مً ؤَم ؤق٩الها، وبظل٪ ٞهي بىى٥ اٞترايُت ج

ل صون اهخ٣ا٫ بمىا٢٘  ل٨تروهُت ٖلى الاهترهذ لخ٣ضم زضماث مى٢٘ البى٪ مً سخب وصٞ٘ وجدٍى

". الٗمُل بلحها

 ٖلى ؤجها- 
ً
 بةؾخسضام ؤي بل٨تروهُت، بُغ١  البى٨ُت الٗملُاث بظغاءحٗخمض ٖلى : "وحٗٝغ ؤًًا

الم ج٨ىىلىظُاث  ؤو باالثخمان ؤو بالضٞ٘ ؤو بالسخب ألامغ حٗل٤ ؾىاء الجضًضة، وؤلاجها٫ ؤلٖا

ل  مً الىمِ َظا ْل في البىى٥، ؤٖما٫ مً طل٪ ٚحر ؤو اإلاالُت ألاوعا١ في بالخٗامل ؤو بالخدٍى
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ت ى بى٨ه م٘ الٗملُاث ببٌٗ ال٣ُام ًم٨ىه بط البى٪، بلى للخى٣ل مًُغا الٗمُل ٩ًىن  ال الهحٞر  َو

  (1) ".م٨خبه في ؤو مجزله في

ت الال٨تروهُت ٖلى ؤجها-  ذ الهحٞر  ٧اٞت الٗملُاث ؤو اليكاَاث ؤو الخضماث التي ًخم :"٦ما ٖٞغ

٣ٖضَا ؤو جىُٟظَا ؤو التروٍج لها بىاؾُت الىؾاثل الال٨تروهُت مشل الهاج٠، والخاؾىب، 

ا، وطل٪ مً َٝغ البىى٥ ؤو  حَر ُاث البُ٘ ٚو ٞغ ىن الغ٢مي َو والهغاٝ آلالي، والاهترهذ والخلٍٟؼ

 (2 )."اإلااؾؿاث اإلاالُت

ت واإلاالُت التي جخم في صازل بى٪ مٗحن :" وفي حٍٗغ٠ آزغ جخمشل-  في مجمٕى الٗملُاث ؤلاصاٍع

ت مً البىى٥ بل٨تروهُا، بةؾخسضام وؾُلت بل٨تروهُت خضًشت  ؤي ظهاػ آزغ ًخم )اعجبِ بمجمٖى

ت واإلاالُت لليكاٍ اإلاهغفي ٖلى (اؾخدضازه  إلاٗالجت بِء ؤو ٢لت ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع
ً
، و٧ان طل٪ هخاظا

 (3)." الىدى الٗام

 ٖلى مجمٕى ج٣ىُاث وؤؾالُب ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث 
ً
ت الال٨تروهُت حٗبر ٖمىما ٞالهحٞر

ُت بحن مسخل٠  والاجهاالث، التي ؤصزلذ ٖلى الىٓام اإلاهغفي مً ؤظل حؿهُل الٗملُاث اإلاهٞغ

ؼ زضماتها  اإلاخٗاملحن، ؤي اؾخسضام البىى٥ الخ٣لُضًت لؤلهترهذ وألاصواث ؤلال٨تروهُت ألازغي لخٍٗؼ

ظا ألامغ ؤؾـ لٓهىع مٟهىم اإلاهاٝع الال٨تروهُت التي حٗجي جل٪ البىى٥ ؤو  وبجاختها للٗمالء؛ َو

٠ُ ٧اٞت الخُىعاث الخضًشت في مجا٫  ٖلىاإلااؾؿاث اإلاالُت التي ج٣ىم  ع٧اثؼ بل٨تروهُت، وجْى

. ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث

ُت جُىعاث مؿخجضة م٘ بغوػ  ذ الخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ لى َظا ألاؾاؽ؛ ٖٞغ ٖو

 ٖلى الضمج بحن الخ٣ىُاث والخُب٣ُاث اإلاالُت والخ٨ىىلىظُا 
ً
ج٣ىُاث مالُت خضًشت، حٗخمض ؤؾاؾا

ت الال٨تروهُت، وبهظا حٗخبر  ُت ال٣اثمت ٖلى الهحٞر لدؿهُل الخٗامل بالخضماث اإلاالُت واإلاهٞغ

الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت مالط جُىع الخ٣ىُاث اإلاالُت الخ٣لُضًت، وطل٪ م٘ بؼوٙ ج٣ىُاث مالُت خضًشت 

، َظا ما ؾٝى هخٗٝغ 
ً
ت وؤماها ؤ٢ل ما ٣ًا٫ ٖجها ؤجها جىا٦ب الٗهغ بإ٢ل الخ٩ال٠ُ وبإ٦ثر ؾٖغ

. ٖلُه في ٞدىي اإلاداوع الالخ٣ت مً صعاؾدىا

زضماث الهحرفت  هضاف٘ للخدٌى هدى اإلاٗلىماث والاجهاٌجىىىلىحُا  .2

  :الالىتروهُت في البىىن
ت في  ٍغ بن زىعة ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها٫ مً ؤبغػ الٗىامل التي ؤصث بلى ْهىع حٛحراث ظَى

َبُٗت ٖمل ال٣ُإ البى٩ي واإلاالي، في زًم وظىص اإلاىاٞؿت الكضًضة بحن البىى٥ الخ٣لُضًت 

                                                           
1

. 21، ض 4امًضاظ الامكرتوين ك ذات مخفـَل اهسماح املعازف اجلزائًصة يف الاكذعاذ امـاملي، جمةل ب فاق، امـسذ (: 2005)مسسوز فازش، 
2

 .28،ذاز وائل نوًرش وامخوسًؽ،ؾٌلن، ض 1 امعريفة الامكرتوهَة ل ذواث وامخعحَلاث ومـَلاث امخوسؽ،امعحـة(:2008)انػم محمس هوزي امضمصي، 
3

  ،4 ض 1ؾيارص اميجاخ وال دفاق، جمةل لكَة امكوث اجلامـة، امـسذ ..  امعريفة الامكرتوهَة يف امـصاق (:2015)،  ب محس ظحَح ؾعَة
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 ٖلى ما 
ً
ت، واٖخماصا لخبجي مىاٞظ جىػَ٘ خضًشت لخ٣ضًم زضماث بى٨ُت ومالُت مخُىعة ومخىٖى

.  ؤهخجخه الخ٨ىىلىظُا وزىعة اإلاٗلىماث

  جُىع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي (:1)الكيل عكم 

 
 
 
 
 

 

:الوصذر
 1

 statista, (2020) https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-

spending-t 

 في ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجها٫ ٖلى اإلاؿخىي 
ً
ا  ملخْى

ً
مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ، هالخٔ جُىعا

ت  statistaالٗالمي خؿب بُاهاث مى٢٘   لٓهىع الهحٞر
ً
 ؤؾاؾُا

ً
، َظا الخُىع ٧ان صاٞٗا

ت ٢ىىاث جىػَ٘ ؾىاء صازل البىى٥ 2015الال٨تروهُت ختى ٢بل ؾىت  ٤ بَال١ مجمٖى ، ًٖ ٍَغ

صزل وؾاثل صٞ٘ حٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى جد٤ُ٣ اإلاالءة بؤو زاعط اإلابجى ؤو ٖبر الاهترهذ، و

ُاث البُ٘، الى٣ىص الال٨تروهُت ألاصاثُت واإلاالءة اإلا٩اهُت واإلاالءة الؼمىُت، ٧الهغاٝ آلالي، ، ..َٞغ

 .الك٩ل الخالي ًىضر ؤَم جدىالث البىى٥ الخ٣لُضًت

 E-bankingمىافظ الهحرفت الالىتروهُت في البىىن الالىتروهُت : (2)الكيل عكم 

 
 
 
 

,Driga I, Isac C, E-banking services – features, challenges and benefits: الوصذر
 2

 

2014, p52 

 

 

                                                           
1
 statista, (2020): https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-

forecast -12-04-2021. 
2
 Driga I, Isac C, (2014): E-banking services – features, challenges and benefits, p52 

https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast
https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast
https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast
https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast
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خماص ٖلى مىافظ .3 كىىاث الهحرفت الالىتروهُت ٖلى اإلاؿخىي / واك٘ الٖا

:  الٗاإلاي

خماص ٖلى مىاٞظ ت الال٨تروهُت / في َظا الٗىهغ ؾٝى هخٗٝغ ٖلى وا٢٘ الٖا ٢ىىاث الهحٞر

 مً جىظهاث الٗمالء وصعظت اٖخماصَم ٖلى اإلاىاٞظ اإلاسخلٟت في 
ً
ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي، اهُال٢ا

 
ً
٣ا  EY Global Consumerإلاسر  البىى٥، والتي خضصث في زمـ ٢ىىاث جىػَ٘ عثِؿُت ٞو

Banking 2014 لٗام .

خماص ٖلى كىىاث جىػَ٘ زضماث الهحرفت الالىتروهُت باليؿبت للٗمالء(: 3)الكيل عكم  واك٘ الٖا  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٖلى اإلاغظ٘ الخالي: اإلاهضع
ً
 Winning through customer experience, EY Global 1: مً بٖضاص الباخشحن اٖخماصا

Consumer Banking Survey ; 2014, p1 

ت الال٨تروهُت  خماص ٖلى ٢ىىاث الخىػَ٘ الخانت بالهحٞر مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ، هالخٔ ؤن الٖا

باث الٗمالء ٖىض اؾخسضام الخضماث ؾىاء ٧ان مالُت ؤو ٚحر مالُت / في البىى٥ ًسخل٠ خؿب ٚع

ت،  سجلذ ٞحها ألاهترهذ وؿبت  ٣ت اإلاًٟلت للمؿخجُبحن خى٫ الٗالم 55اؾدكاٍع ٪ وهي الٍُغ

الث و ُت 50لضٞ٘ الٟىاجحر ؤو بظغاء الخدٍى ٪ لالؾخٗالم ًٖ الغنُض، في خحن ؤن الخضماث اإلاهٞغ

للٟغوٕ البى٨ُت ٞهي ج٩ىن مًٟلت الصزاع للىصاج٘، وللمكىعة ؾىي الك٩اوي ؤو الاؾخٟؿاع ًٖ 

.  الخضماث واإلابُٗاث

ُت الُىمُت، لضي الٗمالء الٗضًض مً ال٣ىىاث البضًلت لالزخُاع  باليؿبت للٗملُاث اإلاهٞغ

خُض لالؾخٗما٫ الُىمي ًًٟل الٗمالء اؾخسضام . بُجها اٖخماًصا ٖلى اخخُاظاتهم وزبراتهم

                                                           
1
 Winning through customer experience, EY Global Consumer Banking Survey , p11 
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ألاهترهذ والهىاج٠ اإلادمىلت وؤظهؼة الهغاٝ آلالي، وباليؿبت لالؾخسضام ألاؾبىعي ًًٟل 

 (1) .الٗمالء ؤظهؼة الهغاٝ آلالي وال٣ىىاث ٖبر ألاهترهذ بك٩ل مخ٨غع ؤ٦ثر مً ؤي ٢ىاة ؤزغي 
:  ؤؾاؾُاث ابخياعاث الخىىىلىحُا اإلاالُت الغكمُت الخضًثت: زاهُا

خماص  ت الال٨تروهُت مً مجغص الٖا م٘ ْهىع الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت وجُىعَا، حٛحر مٟهىم الهحٞر

اإلاىا٢٘ الخٟاٖلُت اإلاٗلىماجُت والخىُٟظًت ٖبر : ٖلى ٢ىىاث الخىػَ٘ صازل البىى٥ ؤو زغظها

خماص ٖلى مجاالث ؤوؾ٘ مً طل٪ مً ٢بل  الاهترهذ، ووؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت، بلى الٖا

الكغ٧اث الٗاملت في مجا٫ الى٣ض آلالي، والتي حٗض مال٨ت إلاشل َظٍ ال٣ىىاث بخُب٣ُاتها ووؾاثلها 

ُل٤ ٖلُه بكغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت  ًُ الى٣ضًت آلالُت، جىؾٗذ َظٍ الكغ٧اث لُٓهغ ما 

الىاقئت والتي ٖملذ ٖلى جىؾُ٘ مجا٫ هماطط ؤٖمالها في مجاالث عثِؿُت ٖضًضة ال ج٣ل ؤَمُت 

 
ً
ت حٗض ألاؾٕغ همىا .  ًٖ ما ج٣ضمه البىى٥ الخ٣لُضًت في بِئت اؾدشماٍع

ف الخىىىلىحُا اإلاالُت ومجاالتها- 1 : حٍٗغ

هخٗٝغ في َظا الٗىهغ ٖلى الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ومجاالتها ألاؾاؾُت، والتي جدخىي ٖلى ٧ل ما 

ت مً الكغ٧اث الىاقئت في  َى مؿخجض في مجا٫ الٗما٫ البى٩ي واإلاالي، زانت م٘ بغوػ مجمٖى

ل وؤلا٢غاى مىاٞؿت  غ قغ٧اث الى٣ض آلالي لخضماتها لخضزل في ٖملُت الخمٍى َظا اإلاجا٫ وجٍُى

٨ت لها .  للبىى٥ ؤو قٍغ

ف الخىىىلىحُا اإلاالُت- 1-1 : حٍٗغ

ت مً الخُب٣ُاث ؤو البرامج :" ٖلى ؤجها  الخىىىلىحُا اإلاالُت Oxford ٌٗٝغ  ٢امىؽ مجمٖى

 )التي حٗخمض ٖلى آلالت 
ً
ا مً الخ٣ىُاث الغ٢مُت اإلاخُىعة  التي حؿخسضم   (٧ىمبُىجغ مشال حَر ٚو

ُت، ٦ما جىن٠ بإجها واخضة مً ؤًٞل بِئاث الاؾدشماع  حر الخضماث اإلاالُت اإلاهٞغ غ وجٞى لخٍُى

 ألصخاب عئوؽ ألامىا٫
ً
ها همىا  (2) .وؤؾٖغ

 ٖلى "صبلً"البىلىضًت  الٗانمت في الغكمُت البدىر مٗهض خؿب الخ٨ىىلىظُا اإلاالُتحٗٝغ 

 َظٍ وحكمل اإلاالي، ال٣ُإ مجا٫ في الخضًشت الخ٨ىىلىظُت والابخ٩اعاث الازتراٖاث ًٖ ٖباعة :"ؤجها 

ت  يمجها مً والتي للبىى٥، اإلاالُت الٗملُاث في التي حؿخسضم البرامج الغ٢مُت الازتراٖاث مجمٖى

                                                           
1
 Ibid,p12. 

 2Definition of fintech in English,Date of, online: https://en.oxforddictionaries.com, 22-10-

2020 .  

https://en.oxforddictionaries.com/
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ل :مشل اإلاالُت والخضماث الؼباثً م٘ اإلاٗامالث  الٟاثضة وؿب وخؿاب الٗمالث وجبضًل ألامىا٫ جدٍى

ت وألاعباح حر لالؾدشماعاث اإلاخى٢ٗت ألاعباح ومٗٞغ ُت الٗملُاث مً طل٪ ٚو  ( 1).اإلاهٞغ

اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا :"ؤجها اإلاالُت ٖلى  حٗٝغ الخ٨ىىلىظُاالاؾخلغاع اإلاالي مجلـوخؿب 

لخد٤ُ٣ ابخ٩اعاث مالُت ؤو هماطط ؤٖما٫ ؤو جُب٣ُاث ؤو ٖملُاث ؤو مىخجاث ظضًضة،لها ؤزغ 

لى ج٣ضًم  ( 2 )"الخضماث اإلاالُت ملمىؽ ٖلى ألاؾىا١ واإلااؾؿاث اإلاالُت، ٖو

: مجاالث الخىىىلىحُا اإلاالُت-1-1-1

وؿلِ الًىء ٖلى ؤبغػَا والتي مً زاللها ًم٨ىىا جدضًض  ٖضًضة مجاالث اإلاالُت للخ٨ىىلىظُا

ت الال٨تروهُت، وما ؤصزلخه الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت مً  الٟغ١ بحن الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت والهحٞر

ت الال٨تروهُت خماص ٖلى الهحٞر .  مؿخجضاث م٣اعهت بما ٢ضم في مغخلت الٖا

 مجاالث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الغثِؿُت (:1)الجضٌو عكم 

ماٌ اإلاجاالث  همىطج ألٖا

 ؤلاكغاى

ل  والخمٍى

 مً مُٗىت لفترة للمؿخفُض كغًيا جىفغ اكخهاع ؤلاكغاى ٖلى البىىن الخللُضًت التي

 اإلاؿخفُض، ٖلى فىاثض ألانٌى ًٖ ٍَغم ؤخض ملابل بفغى زاللها مً وجلىم الىكذ،

مىً ا اللغى ًىىن  ؤن ٍو
ً
ٌ  ًمىً والُىم مًمىن، غحر كغًيا ؤو مًمىه  في ؤلاكغاى لخلى

ض بإن الخىىىلىحُا اإلاالُت  حضًضة ؤٖماٌ هماطج بوكاء ؤو لإلكغاى الخالي اإلاىهج هفاءة جٍؼ

  الخٗامل مً واإلاؿخفُض اللغى ملضم جمىً
ً
 .بُجهم فُما مباقًغا حٗامال

 ٖملُاث

 الضف٘

ل بإنها الضف٘ ٖملُت حٗغف  وطلً آزغ هُان بلى )قغهت ؤو فغص( هُان  مً ألامىاٌ جدٍى

ٌ  ملابل ٗغف زضماث، ؤو ؾل٘ ٖلى الخهى ل الٗمالث نغف َو  بلى ٖملت مً ألامىاٌ بخدٍى

 .مسخلفت ؤزغي 

ل  الخمٍى

 / الصخص ي

ىت بصاعة  الخٍؼ

ل ًخٗلم ىت وبصاعة الصخص ي الخمٍى  قغواث وجضٖم والكغواث، ألافغاص مضزغاث بةصاعة الخٍؼ

ٌ  بجاخت: الاصزاع/اإلاحزاهُت :والخالي وألافغاص الكغواث اإلاجاٌ َظا في الفىخً  إلصاعة خلى

 اإلابالغ؛ َظٍ مً والٗىاثض اإلاالي الخسُُِ وجدؿحن الاؾتهالن، مسهو الغحر الضزل

ٌ  جلضًم: الاؾدثماع ت خلى  ٖىاثض لخىفحر ؤمثل بكيل ألامىاٌ اؾدثماع في حؿاٖض اؾدثماٍع

  قغواث/لألفغاص ؤفًل

البىىن 

وبيُتها 

الخدخُت 

 الفىخً قغواث حكاعن خُث البىىُت، بالٗملُاث الخدخُت وبيُتها البىىُت الخضماث جغجبِ

جىفحر  ٖلى الغكمُت ؤو الخىافؿُت البىىن حٗمل :البىىُت الخضماث: الخالي في اإلاجاٌ َظا في

ا، الٗمالث نغف والاصزاع، ؤلاكغاى، :مثل بىىُت زضماث  م٘ وجدىافـ للٗمالء وغحَر

 .اإلايكإة البىىن

                                                           
م ؤخمض ٢ىضوػ،  1 ، ( 2019نىضو١ الى٣ض الٗغبي،)، الخلىُاث اإلاالُت وجُبُلاتها في الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت (:2019 )ٖبض ال٨ٍغ

 .15م
2 Bank for international settlements, Implication if fintech developments for bank and bank 

supervision 
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ٌ  بخىفحر الفىخً قغواث جلىم :البىىُت الخدخُت البيُت  جدؿحن ٖلى مؿاٖضتها للبىىن خلى

اصة ؤو الخيالُف، زفٌ ؤو هفاءتها، ا، بًغاصاتها ٍػ  جلً مً بٌٗ ٌٗاوي وكض وغحَر

 .اللضًمت الىٓم مً اإلااؾؿاث

ماٌ  ت ألاوكُت بصاعةخلٌى ألٖا  ٖلى اإلاجاٌ َظا في اإلالضمت اإلاالُت الخلىُت حكمل فٗالُت، بإهثر الخجاٍع

 ٌ  الهغحرة الكغواث اخخُاحاث وجلبي للكغواث، وؤؾٕغ جيلفت وؤكل مسههت خلى

 .واإلاخىؾُت

اصة في حكاعن التي اإلاالُت الخضماث كُإ مً حؼءؤؾىاق اإلااٌ   باألؾهم الخٗامل زالٌ مً اإلااٌ عؤؽ ٍػ

ٌ  اللابلت والاؾدثماعاث والؿىضاث  جدؿحن ٖلى ؾخٗمل اإلاالُت الخلىُت زالٌ ومً للخضاو

 والخجاعة الاؾدثماعاث وجىفُظ الكغواث بصعاج طلً في بما اإلاالُت ألاؾىاق مً مسخلفت ؤحؼاء

ت والخضماث ت الاؾدكاٍع ا والاؾدثماٍع  .وغحَر

حم٘ ألامىاٌ 

الخانت 

٘ ؤو الخانت الكغواث ىعث ٖملُاتها لضٖم ألامىاٌ ججم٘ التي اإلاكاَع  اإلاالُت الخلىُت َو

 َظٍ بجاخت م٘ جيلفت وؤكل ؤؾٕغ بكيل ألامىاٌ بجم٘ للكغواث حؿمذ حضًضة ؤٖماٌ هماطج

ت الفغم  .ألافغاص مً ؤهبر لٗضص الاؾدثماٍع

ًاث ؤو مالُت خماًت الخإمحن مً الكغهت ؤو الفغص ًخللىالخإمحن   يض الخإمحن قغهت مً حٍٗى

 الخإمحن للفغص الهحي الخإمحن قغهت جلضم هإن جىاحهها، كض التي الخؿاثغ ؤو اإلاساَغ

 َبي ٖالج مً ًلؼمه ما حمُ٘ جيالُف بخغُُت الخإمحن قغهت وجخىفل مالي، إلابلغ صفٗه ملابل

ٌ  وحؿخسضم .طلً بلى وما  وهماطج الخلىُاث الخإمحن مجاٌ في اإلاخسههت اإلاالُت الخلىُت خلى

ماٌ  .الخإمحن مجاٌ في الابخياع لضٖم الجضًضة ألٖا

الخىُٓم 

وبصاعة 

اإلاساَغ 

ٗنى  في اإلاساَغ وجسفُف وجلُُم بخدضًض اإلاخٗللت ألاوكُت مساَغ وبصاعة الخىُٓم به َو

ٌ  وحكمل اإلاالُت، الخضماث مجاٌ  بصاعة ٖلى اإلاالُت الخضماث قغواث حؿاٖض التي الخلى

ٌ  وهظلً الخىُٓمي التزامها وجدؿحن الدكغُلُت اإلاساَغ  الهُئاث حؿاٖض التي الخلى

 .الظواء الانُىاعي– الكغواث ٖلى ؤلاقغاف ٖلى الخىُٓمُت

 ٖلى اإلاغظ٘ الخالي:اإلاهضع
ً
غ ًٖ الخ٣ىُت اإلاالُت : (2020)ٞىخ٪ الؿٗىصًت، ؤوقً ؤ٦ـ، :  مً بٖضاص الباخشحن اٖخماصا ج٣ٍغ

. 10م  - 7،  م fintechالـ 

ت الال٨تروهُت حٗخمض ٖلى  مً زال٫ ما ؾب٤؛ بما ؤن الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت والهحٞر

ًم٨ً ؤن هىضر ؤَم الٟغو١ ُٞما بُجهما مً زال٫ . بطا، ما َى الفغق بُجهما؟الخ٨ىىلىظُا، 

    :الجضو٫ الخالي
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 أىم الفروق بين الصيرفة االلكترونية والتكنولوجيا المالية(: 2)الجدول رقم 
الخىىىلىحُا اإلاالُت الهحرفت الالىتروهُت 

ت وحىص وؾُِ خماص ٖلى اإلاغهٍؼ  جللُو الخيلفت /بلغاء الىؾُِ في اإلاٗامالث الخيلفت زابخت /الٖا

ماٌ زضماث الىتروهُت  عكمىت همىطج ألٖا

خماص ٖلى الاًماًل الصخص ي للٗمُل  الٖا
خماص ٖلى جلىُت البلىهكحن والبُاهاث  الٖا

الطخمت 

خماص ٖل  ي جىفحر وؾاثل الضف٘ وكىىاث الخىػَ٘الٖا
خماص ٖلى مجاالث مخٗضصة  ا في – الٖا ؾبم طهَغ

(  1)الجضٌو عكم 

 ()*مً بٖضاص الباخشحن : اإلاهضع

:  ابخياعاث الخىىىلىحُا اإلاالُت الغكمُت الخضًثت وواك٘ جُىعَا ٖلى اإلاؿخىي الٗاإلاي- 2       

ت مً الخضماث اإلاالُت  ؤنبذ الخدضي الخ٣ُ٣ي في الخُىع اإلاهغفي َى مداولت بًجاص مجمٖى

م ه٣ُت البضء والاهتهاء في  ُت، التي جلبي اخخُاظاث هُا١ ٍٖغٌ مً الٗمالء باٖخباَع واإلاهٞغ

ت مً ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الغ٢مُت الخضًشت ٖلى  الٗمل اإلاهغفي، خُض ْهغث مجمٖى

ها ما ؤَل٤ ٖلُه : اإلاؿخىي الٗالمي جمحزث بالجضة والخىٕى والكمى٫ والابخ٩اع حك٩ل في مجمٖى

ُت،التي ؾب٤  بابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، والتي حٗضصث في الٗضًض مً اإلاجاالث اإلاالُت واإلاهٞغ

 ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي
ً
 واؾٗا

ً
ا، وقهضث ٢بىال ؾٝى هدىاو٫ في َظا الٗىهغ ؤَم َظٍ . ط٦َغ

اث ٖبر الهاج٠ اإلادمى٫، : الابخ٩اعاث الٗمالث الغ٢مُت، والهغاٝ آلالي الخضًض، واإلاضٖٞى

الخىاعػمُاث، واإلاكىعة، والغوبىجاث، وحٗلم آلالت، وج٣ىُت البلى٦كحن، : والظ٧اء الانُىاعي

ت الال٨تروهُت في البىى٥ ووا٢ٗها ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي  .الضاٖمت للهحٞر

ت- 2-1 : الٗمالث الغكمُت الهاصعة ًٖ البىىن اإلاغهٍؼ

ا   ٖلى ج٣لُو اؾخسضام الٗمالث الخ٣لُضًت وا٢خهاَع
ً
ؤنبذ همى الٗمالث الغ٢مُت ماقغا

ت . ٖلى ٧ىجها ؤصاة ؾضاص ٣ِٞ ل٣ُمت َظٍ الٗمالث الغ٢مُت، مما ٢ض ًٟهل صوع البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت بةَال١ الٗمالث الغ٢مُت، والتي  ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َىا٥ اَخمام ٦بحر مً ٢بل البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ا ؤو بصاعتها للبىى٥  جسخل٠ ًٖ الٗمالث الهاصعة ًٖ ال٣ُإ الخام، التي ال جسً٘ في بنضاَع

ت اث الضولُت ٖلى الٗمالث الغ٢مُت ؤجها . اإلاغ٦ٍؼ خضي ؤق٩ا٫ الى٣ىص ب٦ما ًُل٤ بى٪ الدؿٍى

                                                           
:  ال٨ٟغة مؿخىخاة مً اإلاغظ٘ الخالي *

:  الخضماث اإلاالُت الال٨تروهُت والخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، ٚىاػي للخ٨ىىلىظُا اإلاالُت،ٖلى اإلاى٢٘ الخالي(:2021)خاجم صاوص اللىاحي، 

https://www.youtube.com/watch?v=5UHGOEc1Z3c&ab_channelإل ش ؤلَا  .2021-04-15:  ، جاٍع

https://www.youtube.com/watch?v=5UHGOEc1Z3c&ab_channel
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ت لضي  ت التي جدخٟٔ بها البىى٥ الخجاٍع الغ٢مُت، ل٨جها جسخل٠ ًٖ ؤلاخخُاَاث ؤو ؤعنضة الدؿٍى

ت  (1).البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

اعجفإ الاَخمام بضعاؾت بمياهُت بنضاع الٗمالث الغكمُت مً كبل البىىن : (4)الكيل عكم 

ت  اإلاغهٍؼ

 

 

 
 
 

:المصدر
 2

 IBIS (2021). Ready, steady, go – Results of the third BIS survey on 

central bank digital currency 

ت  تراٝ بها ٖلى مؿخىي الٗضًض مً البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ بن الاَخمام اإلاتزاًض بالٗمالث الغ٢مُت والٖا

ً مشال لدؿهُل جباص٫ : الضولُت، ؤصي بلى اؾخدضار ؤصواث صٞ٘ زانت بالٗمالث الغ٢مُت البِخ٩ٍى

 وقغاًء بىاؾُت نغاٞاث آلُت خضًشت ؾمُذ بـ
ً
  Bitcoin ATM. :الٗمالث بُٗا

:   ٖلى اإلاؿخىي الٗاإلاي Bitcoin ATM: الهغاف آلالي الخضًثت -2-2

ً بإهه ظهاػ ٌؿمذ بكغاء ؤو بُ٘: " BATMٌٗٝغ الهغاٝ آلالي الخضًشت   البِخ٩ٍى
ً
با ٌٗمل ج٣ٍغ

 مً . مشل ؤظهؼة الهغاٝ آلالي الٗاصًت التي وؿخسضمها الُىم م٘ ال٣لُل مً ؤوظه الازخالٝ
ً
ٞبضال

الث اإلاالُت، ٌؿخسضم  بصزا٫ البُا٢ت البى٨ُت في الجهاػ والخهى٫ ٖلى اإلاا٫ وال٣ُام بالخدٍى

ً بمجغص مسر عمؼ اإلادٟٓت الال٨تروهُت للمؿخسضم التي جدخٟٔ بإع٢ام  الهغاٝ آلالي للبِخ٩ٍى

الدكٟحر الخانت بمدٟٓخت التي جدخٟٔ بٗملخه، وحسجُل اإلاٗامالث الىاعصة والهاصعة ٖىض 

صوالع ؤو )بٗض ٢ُام الٗمُل ببٌٗ الٗملُاث البؿُُت ٖلى الجهاػ لُخدهل ٖلى اإلاا٫ . الاؾخسضام

ً؛ ٣ًىم  (ؤوعو بت في قغاء البِخ٩ٍى ً، وال٨ٗـ صخُذ بطا ٧اهذ لضي الٗمُل الٚغ م٣ابل البِخ٩ٍى

خدهل ٖلى  ً، ٍو بةًضإ ٖمالث وع٢ُت في الهغاٝ آلالي م٣ابل ال٣ُمت التي ٌكتري بها البِخ٩ٍى

ً الخانت به  (3).حٗلُماث لترؾل جل٪ ال٣ُمت بلى مدٟٓت البِخ٩ٍى

                                                           
 ، نىضو١ الى٣ض الٗغبي، م11 وا٢٘ وآٞا١ الٗمالث الغ٢مُت في الضو٫ الٗغبُت، مىظؼ ؾُاؾاث، الٗضص (:2020)ٖبض اإلاىٗم َبت،   1

5. 
2 IBIS (2021): Ready, steady, go – Results of the third BIS survey on central bank digital 

currency. 
3
  Bitcoin.com, (2020):  What is a Bitcoin ATM? https://www.bitcoin.com/bitcoin-atm/  -10-

04-2021. 

https://www.cryptoarabe.com/2019/11/21/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d9%87%d9%84-%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-bitcoin/
https://www.cryptoarabe.com/2019/11/21/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d9%87%d9%84-%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-bitcoin/
https://www.cryptoarabe.com/2019/11/21/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%b7-%d9%88-%d8%b3%d9%87%d9%84-%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-bitcoin/
https://www.bitcoin.com/bitcoin-atm/
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 2021  ماعؽ11 بلى2014 زال٫ الٟترة BATMٖضص الهغاٞاث آلالُت (: 5)الكيل عكم 

 

 

 
 
 
 

 
  Coin ATM Radar )2021(:Bitcoin  ATM  Installations  Growth: المصدر

https://coinatmradar.com/charts/growth/
1
 

وظىص ٖضص متزاًض بك٩ل مُغص مً ؤظهؼة الهغاٝ آلالي مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ 

ً زانت بٗض ؾىت   التي ججؿضث بٓهىع وبغوػ اإلاىظت الشاهُت مً ابخ٩اعاث 2014لٗملت البِخ٩ٍى

ت مً ألاَضاٝ ؤؾاؾها  قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الىاقئت، والتي ٖملذ ٖلى جد٤ُ٣ مجمٖى

ُت، والاهخ٣ا٫ مً الخٗامل الى٣ضي بلى  جد٤ُ٣ الخدى٫ الغ٢مي في الخٗامالث اإلاالُت واإلاهٞغ

، وهدُجت 2019وم٘ ْهىع ٞحروؽ ٧ىعوها في جهاًت ؾىت . الخٗامل بالٗمالث الاٞترايُت اإلاكٟغة

ال١ ال٨لي في الٗضًض مً الا٢خهاصاث، جىظه اإلاخٗاملىن  لخُب٤ُ مبضؤ الخباٖض الاظخماعي، وؤلٚا

الا٢خهاصًىن الٟاٖلىن بلى بخترام َظا اإلابضؤ وطل٪ باؾخسضام الخلى٫ اإلاالُت، والتي مً بُجها 

٤ الهغاٞاث آلالُت، خُض اعجٟ٘ ٖضص الهغاٞاث آلالُت   وقغاًء ًٖ ٍَغ
ً
الٗمالث اإلاكٟغة بُٗا

اصة ٢ضعث بـ  .  2020 م٣اعهت بؿىت 2021ؾىت % 62ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي بٍؼ

ؾلؿت الىخل  : كىُت البلىهكحنث- 2-3

خماص ٖلى الهغاٞاث آلالُت ًدخاط بلى بيُت ع٢مُت مخُىعة، حٗخمض ٖلى الدكٟحر  بن الٖا

والخهىنُت والكٟاُٞت واإلاى٤ُ الخؿابي، ول٩ي ًخد٤٣ طل٪ جىظهذ الضو٫ اإلاخُىعة بلى 

ً ٖبر الهغاٞاث آلالُت َظا الىٓام مخمشل في . الاَخمام بالىٓام الغثِسخي لدكُٛل البِخ٩ٍى

٩ي زال٫ 2.7ج٨ىىلىظُا البلى٦كحن، التي ػاص ؤلاهٟا١ الٗالمي ٖلحها بلى ؤ٦ثر مً   ملُاع صوالع ؤمٍغ

٤ بخهاثُاث مى٢٘ 2019ؾىت  ومً اإلاخى٢٘ ؤن ٌكهض ؤلاهٟا١ الٗالمي ٖلحها .  STATISTA ٞو

                                                           
1 Coin ATM Radar )2021(:Bitcoin  ATM  Installations  Growth 

https://coinatmradar.com/charts/growth/ 28-03-2021 

https://coinatmradar.com/charts/growth/
https://coinatmradar.com/charts/growth/
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 بلى ما ٣ًاعب 
ً
 مُغصا

ً
، وطل٪ (1)2023 ملُاع صوالع زال٫ ؾىت 15.9زال٫ الؿىىاث اإلا٣بلت جؼاًضا

 ولخد٤ُ٣ ألامً والكٟاُٞت في 
ً
لًمان الخىظه الٟٗلي بلى مشل َظٍ الخٗامالث مؿخ٣بال

 . الخٗامالث وجإمُجها

 (:2018-2013)اإلاضفىٖاث ٖبر الهاجف اإلادمٌى زالٌ الفترة - 2-4

 اججاَا ؤنبدذ التي اإلاخى٣لت اإلاالُت الغ٢مُت، الخضماث اإلاالُت الخضماث مٟهىم ٌكمل

 
ً
 الخضماث بلى للىنى٫  اإلادمىلت الهىاج٠ اؾخسضام ْهىع  م٘ الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في للٛاًت قاجٗا

ُت اإلاٗامالث :مشل اإلاالُت اإلاٗامالث وجىُٟظK اإلاالُت اث اإلاهٞغ اإلادمى٫ بىاؾُت  بالهاج٠ واإلاضٖٞى

 (2) .اإلاالُت الغ٢مُت ألازغي   الخضماثؤو الهاج٠ اإلادمى٫ 

الٗالم  مىا٤َ في اإلاسجلت اإلادمى٫  بالهاج٠ الى٣ىص خؿاباث(: 3)الجضٌو عكم 

٣ي، :اإلاهضع ٣ُا : (2020) الاجداص ؤلاٍٞغ . 29، م(2023-2020)مكغوٕ بؾتراجُجُت الخدى٫ الغ٢مي في بٍٞغ

 
ً
مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ، هالخٔ ؤن خؿاباث الضٞ٘ ٖبر الهاج٠ اإلادمى٫ قهض اعجٟاٖا

٣ُا   ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي زانت في بٍٞغ
ً
 - ظىىب الصخغاء– مؿخمغا

ً
ولىا في ججغبت ٦ُيُا همىطظا

 لضي مسخل٠ ٞئاث 
ً
 ٦بحرا

ً
٤ جُب٤ُ ام بحزا  الظي ٖٝغ عواظا  في َظا اإلاجا٫ ًٖ ٍَغ

ً
هااخا

خماص ٖلى الضٞ٘  اإلاجخم٘ ال٨ُجي، جلحها صو٫ ظىىب آؾُا ب٣ُم مخ٣اعبت، َظا الخىظه هدى الٖا

 زانت م٘ ْهىع ٞحروؽ ٧ىعوها، و٦ظل٪
ً
 واؾٗا

ً
 بىاؾُت الهاج٠ اإلادمى٫ ؾٝى ٌٗٝغ ب٢باال

م٘ الخُىع اإلادؿإع إلااقغاث الىٟاط بلى زضماث ج٣ىُت الاهترهذ، والهىاج٠ الى٣الت وؤصواث 

ا مً الخ٣ىُاث اإلابخ٨غة حَر .  وؾاثِ الخىانل الاظخماعي ٚو

 ًإزظ آلي، ط٧اء َى الخىاعػمُاث، واإلاكىعة، والغوبىجاث، وحٗلم آلالت: الظواء الانُىاعي- 2-5

خباع بٗحن  جد٤ُ٣ بم٩اهُت مً ٢ضع ؤ٢صخى لخد٤ُ٣ الالػمت ؤلاظغاءاث باجساط الخايغة البِئت الٖا

                                                           
1 statista,(2021):Size of the blockchain technology market worldwide from 2017 to 2023 
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-
size/ -15-04-2021. 

. 27، ص(2023-2020) مشروع إستراتيجية التحول الرقمي في إفريقيا (:2020) االتحاد االفريقي،  2

 2018 2017 2016 2015 2014 2013اإلاىاَم                        الؿىت 

لُا حىىب الصخغاء الىبري    395.70 348.60 277.4 222.8 146 98.3بفٍغ

 287.59 258.36 164.2 101.9 76.9 35.5حىىب آؾُا 

 94.61 68.55 36.6 26 21.8 23.7قغق آؾُا واإلادُِ الهاصي 

لُا والكغق ألاوؾِ   48.89 47.27 44.1 41.7 37.9 35.8قماٌ بفٍغ

بي  يا الالجُيُت ومىُلت الياٍع  26.99 23.53 23 17.3 14.9 8.3ؤمٍغ

 12.35 11.55 10.4 1.7 1.5 1.5ؤوعوبا واؾُا الىؾُى  

https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
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غ ألظل واؾ٘ هُا١ ٖلى ٌؿخسضم مٗحن، َضٝ اث٠ ال٨مبُىجغ بغامج جٍُى ُت للْى بةظغاء  اإلاٗٞغ

ت جىظض .والخىاعػمُاث واإلاٗالجت، والخٗلم الخسُُِ في بدىر  بغهامج لىي٘ الخُىاث مً مجمٖى

  حكمل مُٗىت، ْغوٝ في ْل لخد٤ُ٣ مهمت خاؾىبي
ً
٤، اإلاالخت هٓام مشال  بخدب٘ حؿمذ ٞهي والٍُغ

ت  صون  الغوبى مكىعة حؿخٗمل ،(1)جغصص طو ججاعي  هٓام لىي٘ اإلاكغوَت الخٗلُماث مً مجمٖى

خماص البكغ جضزل  الخإمحن، نىاٖت ٖملُاث في الهىاعي والظ٧اء عبى، زىاعػمُاث ٖلى بااٖل

 مً لِـ واؾ٘ هُا١ ٖلى مىدكغ ٞهى باألخضار، الخيبا ؤظل مً الخالي الىي٘ بُاهاث ٌؿخسضم

 (2). الى٢اثُت واإلاكىعة الُلباث مٗالجت الٛل، إلاى٘ وبهما للمساَغ ؤًٞل حؿٗحر ؤظل
ٌؿخسضم الظ٧اء الانُىاعي ٦ىمىطط ج٣جي له ال٣ضعة ٖلى ج٨غاع الخ٨ٟحر البكغي، بهىعة 

ٖلى مدا٧اة  ٖامت، خُض ٨ًؿب الظ٧اء الانُىاعي آلالت بهٟت الظ٧اء، بما ًجٗلها ٢اصعة

ى ًسخو  ًإحي الخٗلم آلالي يمً اإلاجا٫ ألاوؾ٘ للظ٧اء. ٢ضعاث البكغ الظَىُت الانُىاعي، َو

٤ . (3)"الخٗلم"بمىذ آلاالث ال٣ضعة ٖلى  الك٩ل الخالي ًىضر همىطط ؤٖما٫ الظ٧اء الانُىاعي ٞو

مجا٫ حٗلم آلالي، واإلاداصزت، واإلاغثُاث، والغبىجاث والخسُُِ والخدؿحن، ومٗالجت البُاهاث 

٣ت ؤؾهل وب٩ل  ُت بٍُغ الظي ٌٗؼػ ٞغنت ونى٫ الٗمالء الؾخسضام اإلاىخجاث اإلاالُت واإلاهٞغ

ت ؾىاء ٖملُاث مالُت ؤو اؾدكاعاث مالُت   .ؾٖغ
 مىٓىمت الظ٧اء الانُىاعي ٖبر اإلاؿدكاع آلالي (:7)الكيل عكم 

 
 
 
 

 

الا٢خهاص الٗالمي الجضًض ما بحن الا٢خهاص اإلاٗغفي ومٟاَُمه الخضًشت والا٢خهاص : (2020)ٖلي مدمض الخىعي،  4:اإلاهضع

ت، ٍ . 196 م، مجلـ الىخضة الا٢خهاصًت بجامٗت الضولت الٗغبُت،1الغ٢مي والابخ٩اعث الخ٨ىىلىظُت اإلادؿاٖع

                                                           
1 Technology and innovation in the insurance sector, p:11: date of view: 02/04/2021, 

available at: https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-

sector.pdF .-14-04-2021. 
2
 Fintech developments in the Insurance Industry: IAIS ”International Association of 

Insurance Industry,21/02/2021 : www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-

developments-in-the-insurance-industry    
3
 .57 امخلٌَاث املامَة وثعحَلاهتا يف امعياؿة املامَة الاسالمِة، ظيسوق اميلس امـصيب، ض (:2019) ؾحس امكصمي امحس كٌسوس،  

4
، جموس اموحست 1 الاكذعاذ امـاملي اجلسًس ما تني الاكذعاذ املـصيف ومفاُميَ احلسًثة والاكذعاذ امصمقي والاتخاكزث امخكٌوموجِة املدسازؿة، ظ(:2020)ؿًل محمس اخلوزي،   

. 196ضالاكذعاذًة جبامـة ادلوةل امـصتَة،

https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdF
https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdF
http://www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-developments-in-the-insurance-industry
http://www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-developments-in-the-insurance-industry
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الاججاَاث اإلادخملت للبىىن الخللُضًت في ْل جىؾ٘ ابخياعاث الخىىىلىحُا اإلاالُت : زالثا

: الغكمُت الخضًثت

اث  ؾٝى هخٗٝغ في َظا الٗىهغ ٖلى جىػَ٘ ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت خؿب مىيٖى

٤ / الٟغم: الخإزحر ألاؾاؾُت اث حُٛحر همىطط ؤٖما٫ البىى٥ الخ٣لُضًت ٞو َى واإلاساَغ، وؾِىاٍع

 . لجىت باػ٫ في ْل ْهىع الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت

واإلاساَغ  / الفغم: جىػَ٘ ابخياعاث الخىىىلىحُا اإلاالُت خؿب مىيىٖاث الخإزحر ألاؾاؾُت- 1

ًم٨ً ٖغى الخـإزحراث ألاؾاؾُت ٖلى اإلاؿتهل٪ والىٓام البى٩ي واإلاالي البخ٩اعاث 

:  الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت في الجضو٫ الخالي

غ (: 4)الجضٌو عكم  ٢اثمت اإلاساَغ والٟغم الىاقئت ًٖ الخ٣ىُاث اإلاالُت والابخ٩اع خؿب ج٣ٍغ

لجىت باػ٫  
 اإلاساَغ الفغم 

جد٤ُ٣ الكمى٫ اإلاالي   (+)

(+)  
ً
ُت ؤًٞل وؤ٦ثر جًُٟال زضماث مهٞغ

ُت  (+) ج٩ال٠ُ مٗامالث ؤ٢ل وزضماث مهٞغ

ؤؾٕغ 

زهىنت البُاهاث وؤمجها   (-)

ُت حٗخمض ٖلى (-)  ُٖب ج٣جي في زضمت مهٞغ

الخ٨ىىلىظُا  

٣ُت ٚحر مالءمت   (-) مماعؾاث حؿٍى

الـخإزحر ٖلى 

اإلاؿتهلً 

ُت مدؿىت وؤ٦ثر ٦ٟاءة  (+) ٖملُاث مهٞغ

غاى  (+) الاؾخسضام اإلابخ٨غ للبُاهاث أٚل

٤ وبصاعة اإلاساَغ  الدؿٍى

الخإزحر اإلادخمل ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع اإلاالي  (+)

اصة اإلاخىاٞؿت   بؿبب ٍػ

اإلاساَغ ؤلاؾتراجُجُت والغبدُت  (-)

الباج٘ / مساَغ الاهترهذ، مساَغ الُٝغ الشالض (-)

 (والبُاهاث– خماًت اإلاؿتهل٪ )مساَغ الامخشا٫  (-)

اب  (-) ل ؤلاَع ٚؿُل ألامىا٫ وجمٍى

ل اإلاهغفي  (-) مساَغ الؿُىلت وج٣لباث مهاصع الخمٍى

الـخإزحر ٖلى الىٓام 

البىيي واإلاالي 

 1Implications de la technologie financière, (2018): Atelier n° 5, assurer l’avenir   :المصدر

de la réglementation et du control bancaires, international conférence of banking 

supervisors. P 20 avaible on : https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf, (بتصزف) 

 باليؿبت للبىى٥ 
ً
مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ، هالخٔ ؤن الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت جمشل جدضًا

ت مً الٟغم التي   الخخضام اإلاىاٞؿت، وجُىع اإلاىخجاث الغ٢مُت اإلاالُت التي جد٤٣ مجمٖى
ً
هٓغا

ؼحها مً بُجها جد٤ُ٣ الكمى٫ والاؾخ٣غاع اإلاالُحن، : حٗمل البىى٥ الخ٣لُضًت ٖلى جد٣ُ٣ها وحٍٗؼ

ؼ اإلاىاٞؿت وجسٌُٟ الخ٩ال٠ُ، ٚحر ؤن قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت جٟخ٣غ بلى خض ما، بلى  وحٍٗؼ

ُت مما ًاصي طل٪ بلى مساَغ ٦شحرة  ُٗت التي جًمً الخٗامالث اإلاالُت واإلاهٞغ ال٣ىاهحن الدكَغ

 لهظٍ الكغ٧اث الىاقئت، ٚحر ؤن مىاظهت َظٍ اإلاساَغ في ْل جُىع الا٢خهاصاث 
ً
جمشل جدضًا

                                                           
1 Implications de la technologie financière, (2018) : Atelier n° 6, assurer l’avenir de la 

réglementation et du control bancaires, international conférence of banking supervisors. 

P20 avaible on : https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf, (بتصزف)    

https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf
https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf
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ج٨ىىلىظُا – الغ٢مُت ٧اهذ ٞغنت لها للخىؾ٘ ؤ٦ثر والاهٟخاح ٖلى ج٣ىُاث مالُت جىُٓمُت 

ت، والبُاهاث الطخمت - جىُٓمُت خُض اٖخمضث ٖلى ج٣ىُت البلى٦كحن في ال٣ًاء ٖلى اإلاغ٦ٍؼ

والخىؾبت السخابُت والظ٧اء الانُىاعي لخد٤ُ٣ ألامً الؿبراوي للٗمالء واإلااؾؿاث اإلاالُت 

ُت، لدكهض بٗض طل٪؛ اٖخماص الٗضًض مً الخ٩ىماث ٖلى َظٍ الابخ٩اعاث ٧ىجها جسل٤  واإلاهٞغ

الك٩ل اإلاىالي ًىضر ؤَم حؿٗت ج٣ىُاث للخ٨ىىلىظُا . ٢ُمت ؤ٦ثر مً الخ٣ىُاث اإلاالُت الخ٣لُضًت

:  اإلاالُت وجإزحراتها ألاؾاؾُت

 ؤَم حؿٗت ج٣ىُاث للخ٨ىىلىظُا اإلاالُت وجإزحراتها ألاؾاؾُت(:9)الكيل عكم 

 

 
 
 
 

 

 

 :المصدر
1
IMOLA DRIGA, CLAUDIA ISAC, )2014(: e-banking services – features, 

challenges and benefits, Annals of the University of  Petrosani, Economics, 14 (1),  p59. 

اث حغُحر همىطج ؤٖماٌ البىىن الخللُضًت في ْل ْهىع الخىىىلىحُا اإلاالُت وفم - 2 َى ؾِىاٍع

 ٌ :  لجىت باػ

غ لجىت باػ٫ لؿىت  ٤ ج٣ٍغ اث مدخملت، 2017 وؾىت 2018ٞو َى  خضصث زمـ ؾِىاٍع

ُت والخٛحراث اإلادخملت في  جبحن مً زاللها ؤزغ جُىعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ٖلى الهىاٖت اإلاهٞغ

اث ٦ما ًلي. همىطط ؤٖما٫ البىى٥ الخ٣لُضًت َى  : ًم٨ً ٖغى َظٍ الؿِىاٍع

ى  الخدضًث والغكمىت  : ( (the better bankؤفًل مهغف : 1الؿِىاٍع

ى، ج٣ىم البىى٥ الخالُت  بغ٢مىت وجدضًض ٖملُاتها اإلاالُت  (الخ٣لُضًت)في َظا الؿِىاٍع

ُت ألاؾاؾُت، والاؾخٟاصة مً ج٣ىُاث  ُت لالخخٟاّ بالٗمالء الخالُحن والخضماث اإلاهٞغ واإلاهٞغ

ؼ  اث اإلادخملت مً زال٫ حٍٗؼ الخ٨ىىلىظُا لخُٛحر هماطط ؤٖمالها الخالُت، ومىاظهت الًَٛى

حر الخضماث واإلاىخجاث اٖخمضا ٖلى  ؼ ٢ضعاتها في جٞى ت في الؿى١ لخٍٗؼ ٢ضعتها الاؾدشماٍع

                                                           
1 IMOLA DRIGA, CLAUDIA ISAC, (2014): e-banking services – features, challenges and 

benefits, Annals of the University of  Petrosani, Economics, 14 (1),  p59 
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ٍغ لٗمل  ى في جٍُى الخ٨ىىلىظُا اإلاؿخجضة، وجدضًض الىٓم الخ٣لُضًت، ٌٗخمض َظا الؿِىاٍع

. الخىؾبت السخابُت، والبُاهاث الطخمت، والظ٧اء الانُىاعي: البىى٥ ٖلى

ى  اؾدبضاٌ البىىن الخللُضًت ببىىن مىافؿت  : the new bank))اإلاهغف الجضًض : 2الؿِىاٍع

ى ؤن ٖضم ٢ضعة البىى٥ الخ٣لُضًت الـخإ٢لم م٘ مؿخجضاث الخ٨ىىلىظُا  ًغي َظا الؿِىاٍع

٢ض ًاصي بلى اؾدبضا٫ البىى٥ الخ٣لُضًت ال٣اثمت ببىى٥ ظضًضة، خُض ال ًم٨ً للبىى٥ 

بن اٖخماص البىى٥ الجضًضة ٖلى . الخ٣لُضًت ؤن جب٣ى في ْل مىظت الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الجضًضة

٣ت ؤ٦ثر ٞٗالُت مً خُض  ُت واإلاالُت بٍُغ الخ٨ىىلىظُا اإلاخ٣ضمت ًاصي بلى ج٣ضًم الخضماث اإلاهٞغ

ٗت، والابخٗاص ًٖ هماطط ؤٖما٫ البىى٥ الخ٣لُضًت،  ٣ت الخٗامالث الغ٢مُت الؿَغ ٍغ الخ٩لٟت َو

٤ هٓام حكُٛل ؤؾاسخي ٢اثم ٖلى  خُض ج٣ضم زضماث ٢اثمت ٖلى جُب٣ُاث الهاج٠ الظ٧ي، ٞو

. الاهترهذ

ى  startup/ ججؼثت الخضماث اإلاالُت بىً: (distubutor bank )اإلاهغف اإلاىػٕ: 3الؿِىاٍع

fintech 

ى حٗمل البىى٥ وقغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ٦كغ٧اء، في بَاع بى٪  ٤ َظا الؿِىاٍع ٞو

٤ قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت التي  مىػٕ ٢اثم ٖلى ج٣ضًم الخضماث اإلاالُت، وجىػَٗها ًٖ ٍَغ

 ٖلى جُب٣ُاث واظهت الٗمُل الغ٢مُت، ؤو زضماث صٞ٘ 
ً
ج٣ىم بٗملُت الخىنُل والدكُٛل اٖخماصا

ت .  مبخ٨غة، ؤو زضماث اؾدكاٍع

ى ٖضم مىافؿت البىىن لكغواث الـ : (The relegated bank )البىً الهابِ: 4الؿِىاٍع

fintech 

ى جهبذ البىى٥ ال٣اثمت مكاَضة ٚحر مىاٞؿت لكغ٧اث الخ٨ىىلىظُا  في َظا الؿِىاٍع

هبذ صوعَا ٢اثم ٖلى ج٣ضًم واؾخالم  حر بٌٗ اإلاىخجاث، ٍو اإلاالُت وجب٣ى ٚحر ٢اصعة ٖلى جٞى

زضمت اؾخمضث زبرتها بخهٝغ مً قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، وقغ٧اث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث 

والاجها٫ ال٨بري التي جمخل٪ ٖال٢ت وز٣ُت م٘ ٖمالء البىى٥، وبهظا ٌؿعى البى٪ صاثما هدى ٣ٖض 

ى . ٖال٢ت حٗا٢ضًت م٘ قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت غ بم٩اهُت خهى٫ َظا الؿِىاٍع ًا٦ض الخ٣ٍغ

 بلى ججاعب خالُت، مشل جُىع وهجاح اهدكاع زضمت مىهاث الضٞ٘ الال٨ترووي وال٣اثمت 
ً
اؾدىاصا

ٖلى بم٩اهُت اخخٟاّ  البى٪ ؤو ٖضم اخخٟاْه بمساَغ اإلاحزاهُت اإلاخٗل٣ت بهظٍ ألاوكُت، 

. وامخشالها لل٣ىاٖض الغ٢ابُت

ى ت في البىىن: (The disintermediated bank )البىً الؼاثل: 5الؿِىاٍع  اللًاء ٖلى اإلاغهٍؼ

ى البى٪ الؼاثل لم حٗض البىى٥ ال٣اثمت طاث ؤَمُت ألن الىؾاَت اإلاالُت التي حٗخمض  ٤ ؾِىاٍع ٞو
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ت في حٗامالتها، ؤي  ت جم ججاوػَا بىاؾُت ج٣ىُاث مالُت مخُىعة حٗخمض ٖلى الالمغ٦ٍؼ ٖلى اإلاغ٦ٍؼ

غ ٖاملحن ؤؾاؾُحن  لخٞى
ً
الخ٩لٟت الؼماهُت : جهب حٗامالث الٗمالء هدى َظا الاججاٍ هٓغا

ل الجماعي ؤلا٢غاى والا٢تراى،  ٤ مىهاث الخمٍى واإلا٩اهُت، ومغوهت جلبُت اخخُاظاتهم ًٖ ٍَغ

 ٖبر الاهترهذ بال وؾًُُ ٚحر ؤن َظا الخىظه ٌٗض جدضًا في خض طاجه هٓغ 
ً
خُض ًخٗاملىن مالُا

 (1 ).للمساَغ التي ًم٨ً ؤن جلخ٤ بالٗمُل

ا الهاصع ؾىت  َغ ًم٨ىىا الى٢ٝى ٖلى زمـ اخخماالث التي َغختها لجىت باػ٫ في ج٣ٍغ

 إلاهحر البىى٥ الخ٣لُضًت في ْل الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، مىضخت بازخهاع في 2018 وؾىت 2017

: َظا الك٩ل

اث حُٛحر همىطط ؤٖما٫ البىى٥ الخ٣لُضًت في ْل ْهىع الخ٨ىىلىظُا : (10)الك٩ل ع٢م  َى ؾِىاٍع

٤ لجىت باػ٫  اإلاالُت ٞو

 
 
 
 
 
 

 مً بٖضاص الباخشحن: اإلاهضع

ى مً  مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ، ًم٨ً ؤن هالخٔ ؤن اخخمالُت خضور ؾِىاٍع

ت بال ؤن ؤ٩ٞاع الٗمُل اإلاؿب٣ت وز٣خه بالخٗامل م٘ البىى٥  اث الخمؿت مدؿاٍو َى الؿِىاٍع

الخ٣لُضًت لؿىىاث، ٢ض ًجٗل اخخمالُت الخسلي ًٖ البىى٥ الخ٣لُضًت جهاثُا نٗبت بلى خض ما، 

ٗاث عؾمُت مً ٢بل الخ٩ىماث، في خحن ال جؼا٫  غ و٢ىاهحن وحكَغ زانت ؤن البىى٥ جسً٘ أَل

ٗخمض بٗض في الٗضًض مً الضو٫ زانت الٗغبُت مجها، وبالخالي 
ُ
قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت لم ح

ٖضم وي٘ ٢ىاهحن ولىاثذ جىُٓمُت زانت بها، ٚحر ؤن الجهىص ح٨ٗـ ٚحر طل٪ مً زال٫ الخىظه 

حر بِئاث ع٢ابُت ججغبُت الخخًان مىخجاث وزضماث قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت وظٗلها ؤ٦ثر  لخٞى

ا في الؿى١ اإلاالي واإلاهغفي . ٞٗالُت ٢بل اهدكاَع
                                                           
1 Implications de la technologie financière, (2017) : Atelier n° 5, assurer l’avenir de la 

réglementation et du control bancaires, international conférence of banking supervisors. P 

17 -P18 avaible on : https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf (بتصزف)  

https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf
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ؾ٩ُىن مً اإلام٨ً بوكاء بى٪ ع٢مي بال٩امل ٖىضما جخىظه البىى٥ هدى "ولظل٪؛ 

ما٫  خماص ٖلى الٗمالث الاٞترايُت، ؤًً ًم٨ً الجم٘ بحن ألٖا الخٗامالث ٚحر الغ٢مُت والٖا

ُت الخ٣لُضًت وقغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت لخ٣ضًم خلى٫ ع٢مُت ؤ٦ثر ٦ٟاءة مً هاخُت  اإلاهٞغ

ت والخ٩لٟت لٗمالء البىى٥ ت مً ألاَضاٝ للخإ٢لم م٘ ٢ىي (1)."الؿٖغ ،  ٦ما ؤن للبىى٥ مجمٖى

ُت م٘ ْهىع الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت، جخمشل ألاَضاٝ اإلاخىزاة،  الخُٛحر في مجا٫ الهىاٖت اإلاهٞغ

 (2): ُٞما ًلي

 ٌ باجه، ًٞال ًٖ  ؤن جهبذ البىى٥ ؤ٦ثر: الهضف ألاو ٢ضعة ٖلى بعياء الٗمُل وبقبإ ٚع

ُت التي ج٣ضمها للٗمالء؛  الاهدكاع الجٛغافي، والخىٕى الابخ٩اعي في الخضمت اإلاهٞغ

اصة ٦ٟاءة البىى٥ في اؾخٛال٫ بم٩اهُاتها وجُٟٗل ٢ضعاتها وبجاختها ل٣ُاٖاث :الهضف الثاوي  ٍػ

ض مً ال٣ضعة وال٨ٟاءة  .ؤوؾ٘ مً الجمهىع ٖلى مؿخىي الٗالم وبالخالي ا٦دؿاب اإلاٍؼ

 ؤن جهبذ اإلاهاٝع ؤ٦ثر ا٢خهاصًت مً زال٫ الخهى٫ ٖلى ٖاثض ؤ٦بر مً :الهضف الثالث

ت ٞحها اصة الش٣ت الجماَحًر . الخ٩ال٠ُ التي جخدملها وبالخالي حُٗٓم الغبدُت، ًٞال ًٖ ٍػ

 

:  الخاجمت

 ًخُلب مىا 
ً
 َاما

ً
ا ، ال بض مً ال٣ى٫ بإن الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ؤنبدذ مىيٖى

ً
زخاما

مىا٢كت مؿخلؼماث هجاخه وم٣ىماث صًمىمخه، لظل٪ ًخىظب ٖلى البىى٥ الخ٣لُضًت ؤن جمىده 

خ٣ه مً الاَخمام والضعاؾت، ومداولت الاؾخٟاصة مً ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت وججاعب 

الضو٫ التي خ٣٣ذ هجاخاث في َظا اإلاجا٫؛ للخسلو مً الخدضًاث واإلاكا٧ل التي ح٤ُٗ حٗمُم 

ت الال٨تروهُت والاعج٣اء بها، ألن   لخضماث الهحٞر
ً
ؼا اؾخسضام ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت حٍٗؼ

ُت إلاىا٦بت جدضًاث الٗهغ  خؿً اؾخٛال٫ َظٍ الخ٣ىُت هي مً ٖىامل ٖهغهت اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 : جىنلىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت. ومىاظهت يِٛ اإلاىاٞؿت لجظب الٗمالء

هىع ما ٌٗٝغ -  ُت ْو ُـت اإلاهـٞغ ؤؾهم ج٨ىىلىظُا اإلاٗىماث والاجها٫ في حُٛحر مالمذ الخٍغ

ت الال٨تروهُت، خُض ؾاَمذ في  حُُٛـغ همـِ ٖمل البىى٥ الخ٣لُضًت،  والخىؾـ٘ ٞـي  بالهحٞر

ا  ُت اإلاخُـىعة، ٦ما خضر حُُٛـغا ظـظٍع ت ؤلال٨تروهُت وج٣ـضًم الخـضماث اإلاهـٞغ اؾـخسضام الهحٞر

خماص ٖلى وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت ٖبر جُب٣ُاث الهاج٠ اإلادمى٫   .مً زال٫ الخدى٫ بلى ؤلٖا
                                                           
1  Vulfs Kozlinskis, (2016): Growing Instability Of The Socio- Economic System, Journal 

of business management, No 11, p32. 
ُت في ْل الٗىإلات، الُبٗت ألاولى، اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت، بحروث (:2009)،مهُٟى ٦ما٫ الؿُض َاًل 2 لبىان، –  الهىاٖت اإلاهٞغ

 .159م 
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ت الال٨تروهُت وما ظاءث به الخ٨ىىلىظُا -  ت مً الٟغو١ الىاضخت بحن الهحٞر َىا٥ مجمٖى

 ٤  ًٖ ٍَغ
ً
ل ؤًًا اإلاالُت في الٗضًض مً اإلاجاالث لِـ ٣ِٞ ٢ىىاث الخىػَ٘ وبهما ٖملُاث الخمٍى

؛ بطا جم م٣اعهتها م٘ مىخجاث البىى٥  ت مً اإلاىخجاث التي حٗخبر ألا٢ل ج٩لٟت وألاؾٕغ مجمٖى

ت  ُت بضون وؾاَت ؤي ال٣ًاء ٖلى اإلاغ٦ٍؼ الخ٣لُضًت، م٘ بظغاء الٗمُل الخٗامالث اإلاالُت واإلاهٞغ

ت في الخٗامالث؛  وجد٤ُ٣ الالمغ٦ٍؼ

حؿعى البىى٥ لخ٣ضًم زضماث جم٨جها مً ا٦دؿاب مؼاًا جىاٞؿُت ٖبر بعياء ٖمالئها - 

والاخخٟاّ بهم، و٢ض ؾاٖضث الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت لئلٖالم والاجها٫ البىى٥ ٖلى زضمت 

 EY ٖمالئها في ؤي م٩ان في الٗالم، ومً زال٫ ؤي ٢ىاة ؤو وؾُلت حهخم بها الٗمُل؛ خؿب مسر

Global Consumer Banking   ُت ٖبر ؤلاهترهذ والهاج٠ : 2014 لٗام قهضث الخضماث اإلاهٞغ

ت  بِىما جغاظ٘ ؤَمُت الٟغوٕ بؿٖغ
ً
ٗا  ؾَغ

ً
غ ال٨شحر مً . اإلادمى٫ همىا م ؤن َظٍ الخضماث جٞى ٚع

ألامىا٫ والى٢ذ ؾىاء باليؿبت للبى٪ ؤو الٗمُل؛ 

اث ٖبر الهاج٠  BATM: الٗمالث الغ٢مُت، والهغاٝ آلالي الخضًشت: حٗض ٧ل مً-  ، واإلاضٖٞى

الخىاعػمُاث، واإلاكىعة، والغوبىجاث، وحٗلم آلالت، وج٣ىُت : اإلادمى٫، والظ٧اء الانُىاعي

ت : البلى٦كحن ؾلؿت ال٨خل،  مً ؤخضر ابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت الضاٖمت للهحٞر

٤ للمى٢٘  ، ومى٢٘ statistaالال٨تروهُت في البىى٥، زانت م٘ اعجٟإ حجم الخٗامالث ٞو

اث الضولُت؛ CATM  Radar:الهغاٞاث آلالُت ، وبى٪ الدؿٍى

ت بال ؤن ؤ٩ٞاع الٗمُل اإلاؿب٣ت -  اث الخمؿت مدؿاٍو َى ى مً الؿِىاٍع بن اخخمالُت خضور ؾِىاٍع

وز٣خه بالخٗامل م٘ البىى٥ الخ٣لُضًت لؿىىاث، ٢ض ًجٗل اخخمالُت الخسلي ًٖ البىى٥ 

ٗاث عؾمُت مً  غ و٢ىاهحن وحكَغ الخ٣لُضًت جهاثُا نٗبت بلى خض ما، زانت ؤن البىى٥ جسً٘ أَل

٢بل الخ٩ىماث، في خحن ال جؼا٫ قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت لم حٗخمض بٗض في الٗضًض مً الضو٫ 

زانت الٗغبُت مجها، وبالخالي ٖضم وي٘ ٢ىاهحن ولىاثذ جىُٓمُت زانت بها، ٚحر ؤن الجهىص 

بُت الخخًان مىخجاث قغ٧اث  حر بِئاث ع٢ابُت ججٍغ ح٨ٗـ ٚحر طل٪ مً زال٫ الخىظه لخٞى

الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت وظٗلها ؤ٦ثر ٞٗالُت ٢بل حٗمُمها؛ 

ؾ٩ُىن مً اإلام٨ً بوكاء بى٪ ع٢مي بال٩امل ٖىضما جخىظه البىى٥ هدى الخٗامالث ٚحر - 

ُت الخ٣لُضًت وقغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت لخ٣ضًم  ما٫ اإلاهٞغ الغ٢مُت، ؤًً ًم٨ً الجم٘ بحن ألٖا

خلى٫ ع٢مُت ؤ٦ثر ٦ٟاءة؛  

 ًم٨ً ؤن هىصخي بـ
ً
: مً زال٫ الىخاثج اإلاٗغويت ؾاب٣ا
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يغوعة ٣ٖض حكاع٥ بحن قغ٧اث الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت والبىى٥ الخ٣لُضًت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى - 

ُت بما ًىا٦ب الٗهغ، مً زال٫  باتهم اإلاالُت واإلاهٞغ ز٣ت الٗمالء مً البىى٥، وجد٤ُ٣ ٚع

ٖملُت ابخ٩اع ج٨ىىلىظُاث ظضًضة، لخسٌُٟ اإلاساَغ والخد٨م في الًىابِ التي جد٨م قغ٧اث 

الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ل٩ي ٩ًىن َىا٥ ج٩امل لضٖم ال٣ُإ اإلاهغفي وجد٤ُ٣ الكمى٫ والاؾخ٣غاع 

اإلاالُحن لؤلٞغاص وال٣ُإ اإلاهغفي؛ 

بًجاص البِئت ال٣اهىهُت والخىُٓمُت للماؾؿاث الىاقئت في الخ٨ىىلىظُا اإلاالُت ٖلى اإلاؿخىي -  

ُت الال٨تروهُت، وحؿمذ  ٤ واضخت حصج٘ الخضماث اإلاهٞغ ت ٍَغ خماص ٖلى زاَع الضولي، م٘ الٖا

ُت الخ٣لُضًت؛  بالخىؾ٘  في ج٣ضًم َظٍ الخضماث زاعط الٟغوٕ اإلاهٞغ

 

 : المراجع
  ،ت في الا٢خهاص الٗالمي، مجلت آٞا١، الٗضص (: 2005)مؿضوع ٞاعؽ  .4اليكاٍ الال٨ترووي ٦إصاة لخُٟٗل اهضماط اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

  ،ت الال٨تروهُت ألصواث والخُب٣ُاث وم٣ُٗاث الخىؾ٘،الُبٗت(:2008)هاْم مدمض هىعي الكمغي ،صاع واثل لليكغ 1 الهحٞر

 .والخىػَ٘،ٖمان

 ت الال٨تروهُت في الٗغا١ (:2015)، ؤخمض نبُذ ُُٖت  . 1ٖىانغ الىجاح وؤلازٟا١، مجلت ٧لُت ال٩ىث الجامٗت، الٗضص ..  الهحٞر

  ،صندوق النقد )، التقنيات المالية وتطبيقاتها في الصناعة المالية اإلسالمية (:2019 )عبد الكريم أحمد قندوز
 . (2019العربي،

  ،الخدمات المالية االلكترونية والتكنولوجيا المالية، غوازي لمتكنولوجيا المالية،عمى الموقع (:2021)حاتم داود المواتي 
-15:  ، تاريخ اإلطالعhttps://www.youtube.com/watch?v=5UHGOEc1Z3c&ab_channel: التالي
04-2021 .
  ،صندوق النقد 11 واقع وآفاق العمالت الرقمية في الدول العربية، موجز سياسات، العدد (:2020)عبد المنعم ىبة ،

 .العربي

   ،التقنيات المالية وتطبيقاتيا في الصناعة المالية االسالمية، صندوق النقد العربي (:2019) عبد الكريم احمد قندوز 
  ،االقتصاد العالمي الجديد ما بين االقتصاد المعرفي ومفاىيمو الحديثة واالقتصاد (:2020)عمي محمد الخوري 

 ، مجمس الوحدة االقتصادية بجامعة الدولة العربية1الرقمي واالبتكارت التكنولوجية المتسارعة، ط
 الصناعة المصرفية في ظل العولمة، الطبعة األولى، اتحاد المصارف العربية، (:2009)،مصطفى كمال السيد طايل 

 .لبنان– بيروت 

  ،(2023-2020) مشروع إستراتيجية التحول الرقمي في إفريقيا (:2020)االتحاد االفريقي. 
 statista, (2020): https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-
forecast -12-04-2021. 
 Driga I, Isac C, (2014): E-banking services – features, challenges and benefits,  
 Winning through customer experience, EY Global Consumer Banking Survey  

https://www.youtube.com/watch?v=5UHGOEc1Z3c&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=5UHGOEc1Z3c&ab_channel
https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast
https://www.statista.com/statistics/480063/worldwide-it-spending-forecast


دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

95 
 

 Definition of fintech in English,Date of, online: https://en.oxforddictionaries.com, 22-10-
2020 .  
 Bank for international settlements, Implication if fintech developments for bank and 
bank supervision 
 IBIS (2021): Ready, steady, go – Results of the third BIS survey on central bank digital 
currency. 
 Bitcoin.com, (2020):  What is a Bitcoin ATM? https://www.bitcoin.com/bitcoin-atm/  -10-
04-2021. 
 Coin ATM Radar )2021(:Bitcoin  ATM  Installations  Growth 
https://coinatmradar.com/charts/growth/ 28-03-2021 
 statista,(2021):Size of the blockchain technology market worldwide from 2017 to 2023 
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-
size/ -15-04-2021. 
 Technology and innovation in the insurance sector: date of view: 02/04/2021, 
available at: https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-
insurance-sector.pdF .-14-04-2021. 
 Fintech developments in the Insurance Industry: IAIS ”International Association of 
Insurance Industry,21/02/2021 : www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-
developments-in-the-insurance-industry    
 Implications de la technologie financière, (2018) : Atelier n° 6, assurer l’avenir de la 
réglementation et du control bancaires, international conférence of banking supervisors. 
avaible on : https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf,  
 IMOLA DRIGA, CLAUDIA ISAC, (2014): e-banking services – features, challenges and 
benefits, Annals of the University of  Petrosani, Economics,  
 Implications de la technologie financière, (2017) : Atelier n° 5, assurer l’avenir de la 
réglementation et du control bancaires, international conférence of banking supervisors. 
avaible on : https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf ( 
 Vulfs Kozlinskis, (2016): Growing Instability Of The Socio- Economic System, Journal 
of business management, No 11,  

 
 
 

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.bitcoin.com/bitcoin-atm/
https://coinatmradar.com/charts/growth/
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdF
https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-sector.pdF
http://www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-developments-in-the-insurance-industry
http://www.iaisweb.org/file/65625/report-on-fintech-developments-in-the-insurance-industry
https://www.bis.org/bcbs/events/icbs20/ws5_fr.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf


دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

96 
 

 وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت هألُت للخللُل مً الىخلت الىلضًت غحر الغؾمُتاٖخماص 

إلاخضاولت في الاكخهاص الجؼاثغي ا  

 1يبىصالٌ ٖل 

  ًً2بغاحي زحر الض
   

وما جد٤٣ ُٞه مً بهجاػاث، ٦ما  مسخهغ لىؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي بالجؼاثغ  في البضاًت بلى ؾغص بدضجُغ١ ا٫ي   :ملخو

اع الغؾمي ،والخىنُاث اإلا٣ترخت خضبغػ ا٫ي  ؤَم الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت التي ؾخ٣لل مً حجم ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت زاعط ؤلَا

: للخٗامل م٘ َظا ؤلاظغاء وطل٪ مً زال٫ اإلاداوع الخالُت

  
ً
.  والظي ٌكغح  وؾاثل ،زهاثو و ؤهىإ الضٞ٘ اإلاؿب٤،ومؼاًا الضٞ٘ الال٨ترووي:  وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي ماَُت:ؤوال

والظي ٌؿغص ما جىنلذ بلُه الجؼاثغ في مجا٫ الخٗامالث الال٨تروهُت والتي لها او٩ٗاؽ مباقغ :وا٢٘ الضٞ٘ الال٨ترووي في الجؼاثغ:زاهُا

.  الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي  ٞٗالُت ٖلى

ىامل اؾخٟدا٫ : ال٣ُإ ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ :زالثا ؿخٗغى َظا اإلادىع ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بال٣ُإ ٚحر الغؾمي ،ؤؾبابه ٖو َو

جي زهىنا ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت ٚحر عؾمُا . الٓاَغة في الا٢خهاص الَى

ىضر َظا اإلادىع الجهىص اإلابظولت واإلاؿاعي :  الجهىص اإلابظولت الؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت زاعط الضوعة الا٢خهاصًت الغؾمُت: عابٗا ٍو

٤ وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي . الخشِشت التي جيهئ اإلاىار اإلاالثم لخٗبئت ؤ٦بر للمىاعص ًٖ ٍَغ

غ ؤؾالُب الضٞ٘ الال٨ترووي اإلاؿخ٣بلي: زامؿا ت مً اإلا٣ترخاث التي :  جىنُاث لخٍُى سخم َظا اإلادىع الىع٢ت خُض ٌٗغى مجمٖى ٍو

غ الضٞ٘ الال٨ترووي وجُٟٗل اإلاىٓىمت البى٨ُت . ًم٨ً ؤن حؿهم في جٍُى

. جدضًض وؾاثل الضٞ٘ في الجؼاثغ،ال٣ُإ ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ،الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي , وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت:اليلماث الضالت

Résumé:   L’etude toucher d'abord un bref compte rendu des moyens de paiement 

électronique en Algérie et vérifier les réalisations, souligne aussi l'étude des défis les plus 

importants de l'avenir, ce qui permettra de réduire la masse monétaire en circulation en 

dehors du cadre formel, les recommandations proposées pour faire face à cette procédure à 

travers les thèmes suivants: 

Premièrement: quels moyens de paiement électronique: ce qui explique les moyens, les 

caractéristiques et les types de prépaiement, les avantages du paiement électronique. 

Deuxièmement, la réalité du paiement électronique en Algérie: qui énumère les 

conclusions de l'Algérie dans le domaine du commerce électronique, qui ont une réflexion 

directe sur l'efficacité du système bancaire algérien. 

Troisièmement: le secteur informel en Algérie: cet axe et examine les questions liées au 

secteur informel, ses causes et ses facteurs aggravants qui apparaissent dans l'économie 

nationale, en particulier la masse monétaire est pas officiellement. 

Quatrièmement, les efforts pour attirer la masse monétaire en dehors du cycle économique 

officiel: explique cet axe efforts inlassables et les efforts qui créent un climat propice à une 

plus grande mobilisation des ressources par les moyens de paiement électronique. 

Cinquième: recommandations pour le développement de futures méthodes de paiement 

électronique: Il conclut cet axe où le papier présente un ensemble de propositions qui 

pourraient contribuer au développement du paiement électronique et l'activation du système 

bancaire. 

Mots clés: moyens de paiement, mise à jour et modes de paiement électroniques en 

Algérie, le secteur informel en Algérie, le système bancaire algérien. 

                                                           
1

 - ثومسانجامـة ب يب جكص تولا ًس: -ال س خار ادلنخوز 
2
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: اإلا٣ضمت 

 ًٖ مضي ؾحٍر و جُىعٍ ، و َى ما 
ً
ٌٗخبر هٓام و وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي ألي ا٢خهاص ماقغا

ت، اٖخباعا  غ و جدضًض وؾاثل الضٞ٘ ؤولٍى ظٗل البىى٥ في مسخل٠ صو٫ الٗالم جضع٥ بإن جٍُى

ت في مٗالجت اإلاٗامالث و  لىؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت التي لم حٗض ٞٗالت في ٖهغ ًخُلب الؿٖغ

اله٣ٟاث وؤًًا  للخ٣لُل مً اإلاٗامالث الى٣ضًت البدخت و الخس٠ُٟ مً خضة ال٣ُإ ٚحر 

و ل٣ض ؾمذ الخُىع الخ٨ىىلىجي . (ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت ٚحر عؾمُا)الغؾمي في الجؼاثغ

 مد٨ما و 
ً
 ٢اهىهُا

ً
باؾخدضار وؾاثل صٞ٘ ال٨تروهُت، ٚحر م٩لٟت ، ل٨ً الٗمل بها ًخُلب جىُٓما

الجؼاثغ ٦باقي الضو٫ مضع٦ت جماما لهظٍ الًغوعة، في ْل َظٍ الكغوٍ هدؿاء٫ ٖما بطا ٧اهذ 

وؾاثل الضٞ٘ اإلاٗانغة ٢ض ؤزبدذ ٞٗالُتها م٣اعهت بالىؾاثل الخ٣لُضًت مما ؾِؿمذ لها بإزظ 

. 1م٩ان الىؾاثل الخ٣لُضًت بهىعة ٧املت 

ف الضف٘ الالىترووي .1  : حٍٗغ

ا خ٩ىمت صبي ؤلال٨تروهُت،  َغ الضٞ٘ ؤلال٨ترووي َى مىٓىمت مخ٩املت مً الىٓم والبرامج التي جٞى

بهضٝ حؿهُل بظغاء ٖملُاث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي آلامىت، وحٗمل َظٍ اإلاىٓىمت جدذ مٓلت مً 

ت جإمحن وخماًت بظغاءاث الكغاء ويمان ونى٫ الخضمت . ال٣ىاٖض وال٣ىاهحن التي جًمً ؾٍغ

م ؤلال٨ترووي،  وجضٖم زانُت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي البُا٢اث الاثخماهُت الغثِؿت باإلياٞت بلى الضَع

  . 2وبُا٢اث خ٩ىمت صبي ؤلال٨تروهُت، والخهم اإلاباقغ مً الخؿاب

 :وؾاثل الضف٘ الالىترووي-1-1                 

  ٘م البُاكاث مؿبلت الضف   :ًٖ ٍَغ

ً خاملها مً الكغاء  ِ
ّ
ا بى٪ ججاعي ؤو ماؾؿت مالُت ، جم٨ ؤصاة صٞ٘ وسخب ه٣ضي ، ًهضَع

ا ؤو مً ٚحٍر بًماهه   مً مهضَع
ً
ا ، ومً الخهى٫ ٖلى الى٣ض ا٢ترايا باألظل ٖلى طمت مهضَع

، وجم٨ىه مً الخهى٫ ٖلى زضماث زانت البُا٢ت مؿب٣ت الضٞ٘ هي بُا٢ت ابخضاثُت ج٣ىم 

ىصٕ ؤهذ مبلٜ مدضص في خؿاب بُا٢خ٪ الاثخماهُت مؿب٣ت الضٞ٘، و 
ُ
٨ٞغتها ٖلى ؤؾاؽ ؤن ج

٧لما ٢مذ بٗملُت الكغاء باؾخسضام البُا٢ت مؿب٣ت الضٞ٘ ًخم الخهم مً الغنُض الاثخماوي 

غ بها، َظا ٌٗجي ؤهه ٖىضما جدهل ٖلى بُا٢ت اثخمان ُمؿب٣ت الضٞ٘ و ظضًضة ٞةن الغنُض  اإلاخٞى

غ بها َى نٟغ و ًدخاط ألامغ ؤن ج٣ىم بخٗبئتها مً خؿاب٪ الخام   .اإلاخٞى

                                                           
1
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، ادلـَة امـومَة امثلافِة، لكَة امـووم الاكذعاذًة و ؿووم امدس َري، جامـة امحوَست، سخمترب 04، جمةل ب فاق، امـسذ "ال ظالحاث املرصفِة يف اجلزائص"توِامشي جِاليل ظازق،  

 .60، ض 2005
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  ٘زهاثو البُاكاث مؿبلت الضف:  

ت مؿب٣ا ؤ٦ثر آمىا مً خمل اإلاا٫ ألن الغنُض الظي جىصٖه بها ٖاصة ما  بُا٢اث الاثخمان اإلاضٖٞى

، ٞةطا حٗغيذ لٗملُت اخخُا٫ ٖلى الاهترهذ ؤو ؤزىاء ؾٟغ٥ ظغاء اؾخسضام٪ 
ً
٩ًىن ٢لُال

 بإهه ال ٞىاثض ٖلى ·للبُا٢ت ٞةن اإلابلٜ الظي ٢ض ًًُ٘ ٖلُ٪ ؾ٩ُىن ٢لُل
ً
٦ما ط٦غها ؾاب٣ا

اج٪ التي جضٞٗها باؾخسضام بُا٢ت الاثخمان ُمؿب٣ت الضٞ٘، ألن البى٪ لم ٣ًم بة٢غاي٪  ُمكتًر

ذ مً ؤمىال٪ التي ؤوصٖتها في عنُض البُا٢ت  ٖىضما حكتري بىاؾُت بُا٢ت  بل ؤهذ اقتًر

ؿب٣ت الضٞ٘ ٞةه٪ جدهل ٖلى مٗٓم مؼاًا بُا٢ت الاثخمان الٗاصًت مشل الخإمحن ٖلى 
ُ
الاثخمان اإلا

اث و الخإمحن ؤزىاء الؿٟغ وحجؼ الٟىاص١ وجإظحر الاهخ٣االث كتًر
ُ
والضٞ٘ , والخاالث الُاعثت, اإلا

الال٨ترووي والسخب مً ؤظهؼة الهٝغ آلالي و جىُٟظ ٧اٞت حٗامالث الكغاء، ألن قغ٦ت بُا٢ت 

و البى٪ ٌؿخُٟضان مً ٖملُاث الكغاء التي ج٣ىم بها بإن  (ماؾتر٧اعص ٖلى ؾبُل اإلاشا٫)الاثخمان 

ًدهلىا ٖلى ٖمىلت مً الجهت التي باٖخ٪ هٓحر ج٣ضًمهم لدؿهُالث الضٞ٘ م٘ بُا٢ت الاثخمان 

ل ؤو ٞىاثض ولً جخٗغى لترا٦م الضًىن  ذ , ُمؿب٣ت الضٞ٘ لِـ َىا٥ ؤي عؾىم جمٍى ألهه بطا اقتًر

ب٩امل اإلابلٜ الظي ؤهذ ٢مذ بةًضاٖه في خؿاب بُا٢خ٪ الاثخماهُت ُمؿب٣ت الضٞ٘ ٞؿى١ 

.  جخى٠٢ ًٖ الكغاء، مما ٌٗجي ؤن ٖملُاث ؤلاهٟا١ جدذ ؾُُغج٪

:  ؤهىإ بُاكاث الضف٘ اإلاؿبم

ا البىى٥، بال ؤن ؤ٦ثر َظٍ البُا٢اث  ًىظض َىا٥ ٖضة ؤهىإ مً بُا٢اث الضٞ٘ التي جهضَع

 هي
ً
ا  Débit  ،  بُاكت الاثخمانCrédit Card، الهّغاف آلالي- بُاكت الخؿمATM Card: قُٖى

Cardبُاكت اللُض الاثخماهُت . 

٤ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ؤو الخؿاباث : ًٖ ٍَغ

٤ الاهترهذ مً َٝغ لُٝغ ؤزغ و ًخم اؾخسضامها  وهي ٖباعة ًٖ زضمت لى٣ل ألامىا٫ ًٖ ٍَغ

٤ الاهترهذ ومً ؤَم َظٍ اإلاىا٢٘ هظ٦غ  : بك٩ل عثِسخي للدؿى١ الال٨ترووي و الكغاء ألامً ًٖ ٍَغ

  paypal مى٢٘

 ٘زهاثو مىك: paypal  ًٖ َظا اإلاى٢٘ لِـ ٣ِٞ وؾُلت صٞ٘ ول٨ىه ؤًًا ٖباعة

ظٍ الخانُت ٞخدذ مجاال واؾٗا الهخ٣ا٫  وؾُلت بًضإ بل هي ؤًًا وؾُلت الؾخ٣با٫ ألامىا٫ َو

٤ الاهترهذ، و حٗمل ٧ىؾُِ بحن الباج٘ و اإلاكتري وهي مىدكغة  ألامىا٫ مً ٞغص لٟغص ًٖ ٍَغ

غة في ٦شحر مً الضو٫ الٗغبُت  .ٖاإلاُا ل٨جها ٚحر مخٞى
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 ): Bank transfersم الخىالاث اإلاهغفُت    ًٖ ٍَغ

ل  م قغواث الخدٍى : ًٖ ٍَغ

 :جلؿُم وؾاثل الضف٘ ٖلى خؿب ؤقياٌ الخجاعة الالىتروهُت -1-2

ل اإلاالي و ·: وؾاثل الضف٘ الالىترووي في َظا الىمىطج جخمثل في  ، الال٨ترووي قب٩اث الخدٍى

خماص الك٩ُاث الال٨تروهُت  ·، البى٩ي الٖا

: اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في ازخُاع وؾاثل الضف٘-1-3

و َىا٥ ٖضة مٗاًحر مٗخمضة في ازخُاع وؾُلت الضٞ٘ أل٦ثر مً هٕى مً ؤهىإ الخجاعة الال٨تروهُت 

 َبُٗت ٖملُت الخباص٫ الال٨ترووي:  هظهغ ؤَمها

ت ؤو اإلا٣انت · ٣ت الدؿٍى ت  ·،ٍَغ ؤؾلىب خماًت ٖملُت الضٞ٘ الال٨ترووي و الخإ٦ض مً ٍَى

 .اإلاساَغة اإلاخٗل٣ت بٗملُت الضٞ٘ الال٨ترووي و التزوٍغ و الاخخُا٫ ·،الضاٞ٘

  : مؼاًا وؾاثل الضف٘ الالىترووي-1-4

  ،ؿغ الاؾخسضام جد٤٣ وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي لخاملها مؼاًا ٖضًضة ؤَمها ؾهىلت َو

٦ما جمىده ألامان بض٫ خمل الى٣ىص الىع٢ُت وجٟاصي الؿغ٢ت والًُإ، ٦ما ؤن لخاملها ٞغنت 

الخهى٫ ٖلى الاثخمان اإلاجاوي لٟترث مدضصة، ٦ظل٪ جم٨ىه مً بجمام ن٣ٟاجه ٞىعٍا بمجغص 

  .ط٦غ ع٢م البُا٢ت

  اصة اإلابُٗاث ٦ما ؤجها ؤػاخذ ٖبء مخابٗت حٗض ؤ٢ىي يمان لخ٣ى١ الباج٘، حؿاَم في ٍػ

 .صًىن الؼباثً َاإلاا ؤن الٗبء ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ البى٪ والكغ٧اث اإلاهضعة

 
ً
بن ؤؾلىب الضٞ٘ بىاؾُت بُا٢اث الاثخمان ٖبر ؤلاهترهذ َى ؤ٦ثر ؤق٩ا٫ الؿضاص اعجباَا

ت ٖبر ؤلاهترهذ  ل الى٣ىص في نلب ؤي مٗامالث ججاٍع ٤ ؤلال٨ترووي ، و حٗخبر ٖملُت جدٍى بالدؿٍى

٤ ؤلال٨ترووي ، لظا ؤنبذ َىا٥ اججاٍ هدى اؾخسضام  مً ؤ٦ثر الخدضًاث التي جىاظه الدؿٍى

بغمجُاث زانت لخإمحن وؾاثل الؿضاص ؤلال٨ترووي ، وجغؾُش ز٣ت الٗمالء بها مشل 

  Secure Electronic Transactions.بغهامج

: ُٖىب الضف٘ الالىترووي-1-5

 ضم ؾضاص خامل البُا٢ت :باليؿبت لخامله اصة ؤلاهٟا١ ٖما ًخجاوػ ال٣ضعة اإلاالُت ٖو ٍػ

ظا ما ًً٘ خاملها في ال٣اثمت الؿىصاء  .في الى٢ذ اإلادضص َو

 بن مجغص خضور بٌٗ اإلاسالٟاث مً ظاهبه ؤو ٖضم التزامه بالكغوٍ :باليؿبت للخاحغ

ى ما ٌٗجي ج٨بض الخاظغ  جٗل اؾمه يمً ال٣اثمت الؿىصاء َو ًجٗل البى٪ ًلغي الخٗامل مٗه ٍو

 .نٗىباث ظمت في وكاَه الخجاعي 
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 ا ؤَم زُغ ًىاظه مهضعحها َى مضي ؾضاص خاملي البُا٢اث للضًىن :باليؿبت إلاهضَع

 1.اإلاؿخد٣ت ٖلحهم و٦ظل٪ جدمل البى٪ اإلاهضع ه٣ٟاث يُاٖها

 2: واك٘ الضف٘ الالىترووي في الجؼاثغ -2

ض الجؼاثغ الظي  حٗٝغ الجؼاثغ جُىعا مخمحزا باليؿبت آللُاث الضٞ٘ الال٨ترووي ٞحهضا اإلاُضان ٞبًر

 مالًحن بُا٢ت صٞ٘ ال٨ترووي بلى ظاهب الٗضًض مً البىى٥ 4 ٢غابت ٢2009ض وػٕ ٢بل جهاًت 

الٗمىمُت والخانت التي حكاع٥ في َظٍ الٗملُت والتي ٢امذ بخىػَ٘ آالٝ البُا٢اث الال٨تروهُت 

ٖلى ػباثجها، ٚحر ؤن بُا٢اث الضٞ٘ الال٨تروهُت جسخل٠ جماما ًٖ بُا٢اث الاثخمان َظٍ ألازحرة 

م٨ً للؼبىن ؤن  ٖباعة ًٖ ٢غوى مدضصة بى٣ُت اؾخضاللُت خؿب مضازُل ٧ل ػبىن ٍو

ٌؿخٗملها ختى ولى لم ٨ًً في خؿابه البى٩ي صًىاعا واخضا بِىما بُا٢اث الضٞ٘ الال٨تروهُت ٞهي 

ُض ال ًخجاوػ  ت بالخؿاب البى٩ي للؼبىن، ٦ما ؤجها مدضصة بمبلٜ َػ ا 5000مغبَى  صًىاع قهٍغ

٦إ٢صخى خض ًم٨ً للؼبىن ؤن ٌسخب ؤمىاله مً الكبا٥ الال٨ترووي، ول٨ً في بٌٗ اإلاىا٤َ 

م ؤهه ال ًىظض ؤي ٢اهىن  الىاثُت جم ٞغى سخب ؤظىع اإلاخ٣اٖضًً بالبُا٢ت الال٨تروهُت ٚع

ض الجؼاثغ  ًٟغى طل٪، ٦ما ؤن ؤظىع اإلاخ٣اٖضًً جخجاوػ الخض ألا٢صخى للسخب، مما ٌٗجي ؤن بٍغ

م جىػَٗه لٗضص مٗخبر مً بُا٢اث الضٞ٘ الال٨ترووي بال ؤهه لم ًخم٨ً مً ب٢ىإ ال٨شحر مً  و ٚع

حن زانت مً ٦باع الؿً باؾخٗما٫ البُا٢ت البى٨ُت ؾدُم هٓغا لٗضم الش٣ت في َظٍ  الجؼاثٍغ

آلالُت الجضًضة للضٞ٘ والٗمىلت اإلاغجٟٗت التي ج٣خُ٘ مً خؿاب الؼبىن ٖىض ٧ل ٖملُت مالُت 

 .3والتي جٟى١ هٓحرتها الٗاصًت

٦ما ؤن آلُاث الضٞ٘ جُىعث ٦شحرا في اإلاُاعاث والٟىاص١ ال٨بري زانت بالٗانمت ٞبةم٩ان 

ناخب خؿاب بى٩ي بالٗملت الهٗبت في بى٪ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي ؤن ًدهل ٖلى بُا٢ت 

ُت ؤن ال ٣ًل خؿابه البى٩ي ًٖ ماؾتر واعص ؤو فحزا واعصاثخمان ٖاإلاُت   ؤوعو، ٦ما ؤهه 1500 قٍغ

حن والؿُاح ألاظاهب الظًً ًإجىن للجؼاثغ اؾخٗما٫ بُا٢اث الاثخمان  بةم٩ان اإلاٛتربحن الجؼاثٍغ

لضحهم بؿهىلت في اإلاُاع وفي الٟىاص١ ال٨بري زانت بالٗانمت ٞبةم٩ان ناخب خؿاب بى٩ي 

بالٗملت الهٗبت ُٞبى٪ ال٣غى الكٗبي الجؼاثغي ؤن ًدهل ٖلى بُا٢ت اثخمان ٖاإلاُت ماؾتر 

ُت ؤن ال ٣ًل خؿابه البى٩ي ًٖ  ، ٦ما ؤهه بةم٩ان اإلاٛتربحن 4 ؤوعو٧1500اعص ؤو ٞحزا ٧اعص قٍغ

                                                           
1

"  ؾوامل الاهدضاز ورشوظ اميجاخ-وسائل واهؼمة ادلفؽ وامسساذ الامكرتوين:مٌعوزي امٍزن .ذ ل (2014)ؾرصهة هؼام ادلفؽ يف امحيوك اجلزائًصة ؾصط جتازة ذومَة 
2
 Modernisation Des Moyens De Paiement", BNA REPERE, 2

eme 
Année, N°13, Février 2003,       p 1.    

3
 ".لك ذفؽ مبحوف ب ؿىل من املمية احملسذت من كدل املاهون جية ب ن ثمت ؾن ظًصق وسائل ادلفؽ ؿرب ادلوائص امحيكِة واملامَة" من هفس املاهون ثيط ؿىل 06املاذت  

4
 www.bank.org/arabic/period3 

http://www.loredz.com/vb/go.php?s=464054c3ce500693af67a94ac0c41bd3&url=http%3A%2F%2Fwww.bank.org%2Farabic%2Fperiod3-
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حن والؿُاح ألاظاهب الظًً ًإجىن للجؼاثغ اؾخٗما٫ بُا٢اث الاثخمان لضحهم بؿهىلت في  الجؼاثٍغ

اإلاُاع وفي الٟىاص١ ال٨بري ؤزحرا و ٦سالنت ٞةن ْاَغة الٗىإلات ٖؼػتها الخُىعاث الخانلت في 

مسخل٠ ج٨ىىلىظُا الاجها٫ ، مما ؾٕغ في وجحرتها ٚؼي ٖضة مُاصًً مجها الا٢خهاص خُض ظٗل 

ُبا في مجا٫ الخجاعة ؤلال٨تروهُت و حك٩ل ٞجىة ٦بحرة بُجها و بحن الضو٫  صوال حٗٝغ جُىعا َع

ألازغي حٗٝغ جإزغا ٦بحرا و لم جهل صو٫ الٗالم اإلاخ٣ضم بلى َظا اإلاؿخىي بال باالَخمام بالٗلم و 

 1.جُب٣ُه في ظمُ٘ اإلاجاالث 

: اللُإ غحر الغؾمي في الجؼاثغ ؤَم الخُىعاث -3

جمحز الا٢خهاص الجؼاثغي زال٫ خ٣بت الشماهِىاث بٓاَغة جىامي ال٣ُإ ٚحر الغؾمي ، الظي 

ًدىي بحن َُاجه الٗضًض مً ألاوكُت الا٢خهاصًت الخُٟت التي جىلض ٖجها صزىال ضخمت ال 

جي و لم جسً٘ للًغاثب . جضزل ٚالبا في الخ٣ضًغاث الغؾمُت للضزل الَى

و جا٦ض الضعاؾاث التي جمذ في طل٪ اإلاجا٫ ضخامت حجم ال٣ُإ ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ ٞحري 

  بلى 20%البٌٗ ؤن الدجم ال٨لي ألوكُت ال٣ُإ ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ ًم٨ً ؤن ًتراوح بحن 

 08وؤن بظمالي ألامىا٫ اإلاخضاولت صازل َظا ال٣ُإ خىالي . 2 مً الىاجج الضازلي الخام  %30

جي  ٩ي مً ؤظمالي الضزل الَى . 3ملُاع صوالع ؤمٍغ

مً الىاجج الضازلي % 30 ملُاع صوالع، ما ٌٗاص٫ 60بلٜ حجم ال٣ُإ  ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ 

، وباث الخىؾ٘ اإلاخىانل لدجم الا٢خهاص اإلاىاػي ًمشل تهضًضا خ٣ُ٣ُا 2011الخام جهاًت 

و٢ا٫ وػٍغ الخجاعة الجؼاثغي مهُٟى بً باصة، بن اليكاَاث الا٢خهاصًت . لال٢خهاص الجؼاثغي 

ل والٟالخت والخجاعة  ؤنبدذ حكمل ظمُ٘ ٞغوٕ اليكاٍ مً الخضماث بلى الهىاٖت والخدٍى

ٖبض  )الخاعظُت والخىػَ٘، بؿبب الخ٩لٟت البآَت للٗمل في بَاع ال٣ىاهحن التي جًٗها الضولت 

اب بى٦غوح  4(2012الَى

 و ٦ما ؤن ْاَغة ال٣ُإ ٚحر الغؾمي مخٗضصة ألابٗاص، ٞهي ؤًًا مخٗضصة ألاؾباب لٗل 

٘ مً ا٢خهاص مٛل٤ بلى  ؤَمها ؤؾلىب جُب٤ُ ؾُاؾت الاهٟخاح الا٢خهاصي، بالخدى٫ الؿَغ

ا٢خهاص الؿى١ ؤزغ ٖلى اليؿ٤ ؤل٣ُمي و الؿلى٥ الاظخماعي، و ؤٞغػ ؤوظه وكاٍ لم ج٨ً 

                                                           
1
 Normes Interbancaires De Gestion Automatiser Des Instrument De Paiement", Document 

Interne De La Banque D'Algérie, Février 2005, p [19-23].        
2
 .   2007 :جصاُمي جن جاجص زئُس املصفة امخجاًزة و امعياؾَة يف اجلزائص  :  
3

اة توهصوخ   مازش جًصست امفجص2012ؾحس امُو
4
 Lautier B(1994) " L'économie Informelle dans le Tiers Monde  Edit la découverte  PP41-51 

 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

102 
 

مىظىصة مً ٢بل، ؤصث بلى ٞخذ مجاالث ظضًضة لل٨ؿب ، ؤزظث ؤٚلبها الُاب٘ ٚحر الغؾمي و 

ٚحر اإلاىٓم في الى٢ذ الظي لم جخىؾ٘ ُٞه ألاوكُت الا٢خهاصًت الغؾمُت اإلاىٓمت بال٣ضع الظي 

اصة في الٗغى مً ال٣ىي الٗاملت ، الظي ؤؾهم في  ًدُذ ٞغم ٖمل ظضًضة جدىاؾب وحجم الٍؼ

جؼاًض همى مٗضالث الهجغة مً الٍغ٠ بلى الخًغ، و م٘ ج٣لو ال٣ُاٖاث الغؾمُت ًٖ اؾدُٗاب 

 و اإلاىيٕى ًسو مٗالجت الؿى١ .1ٞاثٌ ال٣ىي الٗاملت اججهذ بلى ال٣ُإ ٚحر الغؾمي 

ت وهي وظهت  ت ؤو ما ٌٗٝغ بال٣ُإ ٚحر الغؾمي مً وظهت هٓغ الخدلُل الا٢خهاصي واإلاٗٞغ اإلاىاٍػ

هٓغ مهمت بل الػمت لىايعي الؿُاؾاث والخ٩ىمت في بصاعاتهم للكإن الا٢خهاصي والاظخماعي 

ض ٢لُال ًٖ   باإلااثت 27 ملُاع صوالع ؤي 34زانت وؤن ال٣ُإ اإلاظ٧ىع ًستزن ٦خلت ه٣ضًت مهمت جٍؼ

 باإلااثت مً بظمالي اليكاٍ،ؤع٢ام ٦هظٍ جاقغ بلى 46مً حجم الى٣ض اإلاخضاو٫ في الا٢خهاص و 

هدُجت واخضة وهي ؤن اليكاٍ اإلاىاػي في الجؼاثغ لم ٌٗض ٢ُاٖا ٚحر عؾمي ٣ِٞ بل ا٢خهاصا 

ا ٧امال ًخمخ٘ بجمُ٘ ٢ىاٖض الؿى١ وحك٨ُل ال٣ُمت وجغا٦م عؤؽ اإلاا٫  .مىاٍػ

و ٖلى ظاهب آزغ ؤصث ؾُاؾاث الخضزل الخ٩ىمي في ؤؾىا١ الؿل٘ و ٖىامل ؤلاهخاط و الهٝغ 

ت لؤلؾىا١ الغؾمُت و طل٪ مً زال ٫ الخإزحراث التي ماعؾتها ٖلى  ألاظىبي بلى وكىء ؤؾىا١ مىاٍػ

. ٩َُل الُلب و الٗغى و ألاؾٗاع في ألاؾىا١ الغؾمُت

بي و عجٍؼ ًٖ مىاظهت الخُىعاث الا٢خهاصًت و   ٦ما ؤن ظمىص الىٓام الًٍغ

بي، و ألاؾٗاع الخضًت لًغاثب الضزل  الاظخماُٖت مً هاخُت و اعجٟإ مٗضالث ؤلاؾخ٣ُإ الًٍغ

ت  مً هاخُت زاهُت ، زل٤ في ْل ي٠ٗ ال٣ٗىباث ، و جىاي٘ بم٩اهُاث ؤلاصاعة اإلاىٟظة خىاٞؼ ٢ٍى

اث بي باللجىء بلى مماعؾت ألاوكُت الخُٟت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى . للتهغب و الٛل الًٍغ

 ملُاع صًىاع 4000ؤًًا اٖترف الخبراء الاكخهاصًحن بفكل خىىمت ؾالٌ في امخهام هدى 

غ كاهىن اإلاالُت  غحم في جمٍغ
ُ
ى ما ج ت، َو ، الظي 2016مً الخضاٌو اإلاكبٍى في الؿىق اإلاىاٍػ

وخضر َظا .حاء بفغى عؾىم حباثُت ويغاثب حضًضة ٖلى ؤؾٗاع الىهغباء ووكىص اإلاغهباث

بالغغم مً الخملت التي قجها الُاكم الىػاعي مىظ ؤقهغ مً َظٍ الؿىت، مؿخٗملحن فحها ول 

المُت،  مً ؤظل اؾترظإ ال٨خلت الى٣ضًت مً الخضاو٫ ٚحر الغؾمي الىؾاثل اللاهىهُت وؤلٖا

وبًضاٖها في اإلاهاٝع لٛغى اؾخٛاللها في مىاظهت ألاػمت الا٢خهاصًت التي جىاظه البالص ظّغاء 

غ البىً اإلاغهؼي الجؼاثغي، التي تهاوي ؤؾٗاع الىِٟ في الؿى١ الٗاإلاُت ، مىاػاة م٘ جلاٍع
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بِىما جخُاب٤  ملُاع، 1500هكفذ ًٖ حجم ألامىاٌ اإلاخضاولت زاعج اإلاهاعف جلضع بىدى 

ا  ًُ غ ؤزغي في الخإ٦ُض ٖلى ؤن اإلابلٜ الخ٣ُ٣ي ًخجاوػ ٞٗل .  ملُاع صًىاع4000ج٣اٍع

وعاًَ وػٍغ اإلاالُت الؿاب٤ ٖبض الغخمً بً زالٟت ٞىع حُِٗىه بالدك٨ُل الخ٩ىمي، ٖلى ب٢ىإ 

ت"الؿلُاث الٗلُا بالدؿامذ م٘ ؤصخاب  ت، ٖبر " ألامىا٫ اإلاكبَى التي حٛغ١ الؿى١ اإلاىاٍػ

م ٖانٟت الاهخ٣اصاث التي وظهتها ؤَغاٝ ؾُاؾُت بمبرع  بي الُىعي، ٚع مسُِ الامخشا٫ الًٍغ

ما٫ الظًً جالخ٣هم قبهاث الٟؿاص لٛغى  بض٫ " خماًتهم"ؤن الؿلُت جخىاَإ م٘ مئاث عظا٫ ألٖا

. مداؾبتهم ًٖ مهاصع ظم٘ زغواتهم الخُالُت في ْٝغ وظحز

 :ًخًمً زالزت ٖىانغ :اإلاىىن غحر اإلاكغوٕ مً اللُإ غحر الغؾمي في الجؼاثغ- 

ب وؤهىاٖه  . مؿاولُت ال٣ُإ الاؾتهال٧ي،جغا٦م عؤؽ اإلاا٫، التهٍغ

ألافاق اإلاؿخلبلُت للضف٘ والؿضاص الالىترووي في الجؼاثغ الؾخلُاب اللُإ غحر  -4

: الغؾمي

ؤلاحغاءاث الىفُلت الؾخلُاب ْاَغة اللُإ  غحر :والتي ؾٝى وٗغى ٞحها هٕى مً الخٟهُل

 :الغؾمي في الجؼاثغ و باألزو الىخلت الىلضًت اإلاخضاولت زاعج اإلاجاٌ الغؾمي لالكخهاص

ٌٗخبر مك٩ل ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت في الؿى١ ٚحر الغؾمُت ، ؤخض ؤَم اإلاكا٧ل التي ح٤ُٗ 

 ًٖ خاظت البالص اإلالخت لهظٍ ألامىا٫ بٗض اجهُاع ؤؾٗاع الىِٟ 
ً
جي، ًٞال جُىع الا٢خهاص الَى

لُه  هغ ي في اؾترظإ ظؼء ٦بحر مً جل٪ ألامىا٫ بجبإ ؤلاظغاءاث  وشر مضا زُل البالص، ٖو

 1:آلاجُت

مً اظل الخض ؤو الخس٠ُٟ مً ْاَغة ا ال٣ُإ  ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ ًيبغي بجبإ ؤلاظغاءاث 

 :الٟٗالت آلاجُت

بي ومؿاًغجه للخُىع الٗالمي- . بنالح الىٓام الًٍغ

بي- بت والخهاٖض الًٍغ بت ومٗض٫ الًٍغ . مغاظٗت ؤؾاؽ خؿاب الًٍغ

بي- . حكضًض ال٣ٗىباث ٖلى التهغب الًٍغ

غ ال٣ىاهحن الخىُٓمُت وػٍاصة ٢ضعة الا٢خهاص ٖلى اإلاىاٞؿت والىمى - ؤلانالخاث التي جاصي بلى جدٍغ
2 

                                                           
1
وَةجًصستاخلربامَومِة زمق -24امعاذزت تخازخي  2016.8219-  جًو

2
جمةل حبوج اكذعاذًة ؾصتَة ثعسز ؾن مصنز ذزاساث . "(2010-2000)املعاغ كري امصمسي يف سوق امـمل اجلزائصي ذزاسة حتوَوَة ثلميََة نوفرتت: (2014)توذلل ؿًل .ذ 

. 25-07 ض ض 65امـسذ :" ملال تـيوان اموحست امـصتَة
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  ،جدضًض حجم ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت في  ال٣ُإ ٚحر الغؾمي ٦إو٫ زُىة في الخل

له لخؿاب وجدضًض مبلٜ َظٍ  (بى٪ الجؼاثغ)خُض ؤن البى٪ اإلاغ٦ؼي  ًمل٪ مً ؤلام٩اهُاث ما ًَا

 مً حجمها الخ٣ُ٣ي، وطل٪ بالخٗاون م٘ البىى٥ التي ًمل٪ ٧ل 
ً
ال٨خلت بضعظت ج٣ترب ٦شحرا

 م٘ مهالر ؤزغي ٦مهلخت الًغاثب
ً
 .ؤع٢امها، وؤًًا

ت وختى الخاعظُت، مما ؤصي  ٞهىا٥ جًاعب ٦بحر في ألاع٢ام والبُاهاث بحن مهالر الضولت الجؼاثٍغ

 مً حجمها الخ٣ُ٣ي، وبالخالي الٗمل ٖلى 
ً
بلى ٖضم جدضًض حجم َظٍ ال٨خلت بك٩ل ٣ًترب ٦شحرا

. ، ملُاع صًىاع3700جهّغٍذ الىػٍغ ألاٌو بإنها جلّضع بدىالي بٖاصتها بلى الضاثغة البى٨ُت، خؿب 

٨ُت في ؤ٦خىبغ   وكغجه الخاعظُت ألامٍغ
ً
غا  خى٫ جبٌُِ ألامىا٫ 2015م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن ج٣ٍغ

 الىخلت الىلضًت اإلاخضاولت في الاكخهاص اإلاىاػي في الجؼاثغوالجغاثم اإلاالُت في الٗالم ؤقاع بلى ؤن 

 5000 للبلض، مما ٌٗجي ؤجها جتراوح بحن  في اإلااثت مً الىاجج الضازلي الخام50 بلى 30بحن ج٣ّضع 

.  ملُاع صًىاعظؼاثغي 8000و

    بت اإلاٟغويت ٖلى ألامىا٫ اإلاُلىب بٖاصتها بلى الضاثغة البى٨ُت بلٛاء وؿبت الًٍغ

بت مٗجى بٗض 7واإلا٣ضعة بـ  ذ الُىعي، بط لم ٌٗض لهظٍ الًٍغ  في اإلااثت، في بَاع ما ٌٗٝغ بالخهٍغ

بت .  بضء الٗمل بال٣غى ؤلؿىضي والظي ًضٖى بلى اؾخ٣ُاب ألامىا٫ م٣ابل ٖاثض ولِـ يٍغ

  جُٟٗل ال٣ىاهحن اإلاجبرة ٖلى الخٗامل بالكُ٪ ووؾاثل الضٞ٘ ال٨خابُت والبُا٢اث

ت . البى٨ُت للخ٣لُل مً الخٗامل ال٨بحر بالؿُىلت زانت في الؿى١ اإلاىاٍػ

    غ ؾى١ الهٝغ بك٩ل ٖام، خُض ت في الجؼاثغ بخدٍغ ال٣ًاء ٖلى ؾى١ الهٝغ اإلاىاٍػ

ؤضخذ الجؼاثغ مً البلضان ال٣لُلت في الٗالم والتي ال ػالذ حٗاوي مً َظٍ اإلاك٩لت، ؤي وظىص 

غ 50ؾى٢حن للهٝغ وبُجهما ٞاع١ ٦بحر في الؿٗغ ًهل بلى خىالي  م وظىص ألَا  في اإلااثت، وطل٪ ٚع

ال٣اهىهُت التي حؿمذ بةوكاء م٩اجب نٝغ مٗخمضة، والتي جخُلب بٖاصة الىٓغ في ْغوٝ ٖملها 

ت للهٝغ والتي حؿخ٣ُب ؤمىالا ٦بحرة، ؾّبب ٖضة . مً َٝغ الؿلُاث بّن وظىص ؾى١ مىاٍػ

جي، وبن جىخُض ؾى١ الهٝغ مً خُض الؿٗغ بحن البىى٥ وم٩اجب  مكا٧ل لال٢خهاص الَى

ا ٦ُٟل بإن ًجٗل اإلاخٗاملحن  َغ الهغاٞت اإلاٗخمضة، م٘ ازخالٝ بؿُِ في الهىامل بٗض جدٍغ

ىُت بٛغى  الا٢خهاصًحن وختى ألاٞغاص ًلجإون بلى البىى٥ لخ٣ضًم ؤمىالهم مً الٗملت الَى

لها بلى البىى٥ ب٣ىة  ظٍ ألازحرة ج٩ىن مًُغة بلى جدٍى لها، ؤو بلى م٩اجب الهغاٞت، َو جدٍى

ظا مً قإهه ؤن ٌُٗض ظؼًءا َاًما مً ال٨خلت الى٣ضًت بلى  ذ بها، َو ال٣اهىن إلًضاٖها والخهٍغ

  .الضاثغة البى٨ُت
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   الخ٨ٟحر في اؾدبضا٫ الٗملت الىع٢ُت اإلاخضاولت وطل٪ ٦أزغ خل ًم٨ً ؤن ًلجإ بلُه

بي الُىعي وبٗضٍ  ذ الًٍغ البى٪ اإلاغ٦ؼي،  زانت بٗض ؤن بضث بىاصع ٞكل ٖملُت الخهٍغ

 .ال٣غى ؤلؿىضي

   الخ٨ٟحر في ٞخذ بىى٥ بؾالمُت ؤو ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام الخىام اإلادلُحن ؤو ألاظاهب

لالؾدشماع في َظا اإلاجا٫ وبطا حٗظع ألامغ مً اإلاٟغوى ٞخذ م٩اجب ٖلى مؿخىي البىى٥ اإلاخىاظضة 

جخٗامل باإلاىهج ؤلاؾالمي ختى حؿمذ لبٌٗ اإلاىصٖحن بًضإ ؤمىالهم اإلاخىاظضة في ال٣ُإ ٚحر 

. الغؾمي

: الخاجمت 

مً زال٫ بٖضاصها لهظا البدض  إلاؿىا في صعاؾدىا ؤهه ؤنبذ مً الًغوعي ؤن ججهٌ الجؼاثغ     

ت بلى الخ٣ضم و الضزى٫ بلى الخجاعة  ٘ الخدضي لدؿاًغ ع٦ب الضو٫ الؿاٍع با٢خهاصَا و جٞغ

ت في ؤصاء اإلاٗامالث  ؤلال٨تروهُت واؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت إلاا لها مً اًجابُاث وؾٖغ

،و ٩ًىن َظا بةجبإ ؤؾالُب خضًشت بما ًخالءم م٘ ألاويإ و اإلاخٛحراث الجضًضة  لال٢خهاص 

الجؼاثغي  في ْل تهاوي ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ومداولت اؾخ٣ُاب ؤ٦ثر لل٨خلت الى٣ضًت الطخمت 

،٦ظال٪ ٖلى ال٣اثمحن ٖلى حؿُحر الكاون الا٢خهاصًت زهىم .اإلادغ٦ت لل٣ُإ اإلاىاػي 

ت بلى ازترا١ ألاؾىا١  ىان و اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ ُت،ٞخذ آٞا١ واؾٗت ؤمام ألٖا اإلاهٞغ

ُت زانت ُٞما  غ الخضًشت ، و جدضًض اإلااؾؿاث اإلاهٞغ ٤ ألَا الٗاإلاُت ومىذ حؿهُالث بى٨ُت ٞو

 .ًخٗل٤ بإؾالُب الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت

. ًلي ًىص ي الباخث بما يىء الىخاثج اإلاؿخسلهت مً الضعاؾت في

 ُت الل٨تروهُت ىي ؤ٦بر للخٍٗغ٠ بالخضماث اإلاهٞغ . يغوعة ٢ُام البى٪ بضوع جٖى

 حر بيُت جدخُت مىاؾبت . ٢ُام الخ٩ىمت  واإلااؾؿاث اإلاالُت بخٞى

  ت إلصماط ال٣ُإ  ٚحر الغؾمي بلى الجاهب الغؾمي الترازُو )حؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

ت ت-ؤلاصاٍع  (الخ...ؤلاظغاءاث اإلاالُت والخجاٍع

  يغوعة وظىص حؿُحر ظُض للخا٦مُت، مما ؾُٛل٤ اإلاجا٫ ؤمام اهدكاع الغقىة، الٟؿاص

٘ التي بةم٩اجها حؿهل ٖملُت الضٞ٘  حر الجى اإلاالثم لضعاؾت اإلاكاَع ؿهل جٞى والبحرو٢غاَُت َو

ُت في الجؼاثغ  .الال٨ترووي وجُٟٗل اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 :المراجع
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غ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت بالخٗاون م٘ الكغ٦ت ال٨ىضًت إلادُاث الضٞ٘ الال٨ترووي -1 ض، اإلالخ٣ى الظي هٓمه مغ٦ؼ جٍُى ًاٌسخي ٍٞغ

 .2005 صٌؿمبر 14اإلاباقغ، 

ُت في الجؼاثغ"بلهاقمي ظُاللي َاع١، - 2 ، الجمُٗت الٗلمُت الش٣اُٞت، ٧لُت الٗلىم 04، مجلت آٞا١، الٗضص "ؤلانالخاث اإلاهٞغ

 .60، م 2005الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت البلُضة، ؾبخمبر 

ضة الغؾمُت، ع٢م 2005 ٞبراًغ 06، ماعر في 442-05مغؾىم جىُٟظي ع٢م - 3 ش75، الهاصع بالجٍغ مبر 20: ، بخاٍع  06اإلااصة . - 2005 هٞى

٤ وؾاثل الضٞ٘ ٖبر "مً هٟـ ال٣اهىن جىو ٖلى  ٧ل صٞ٘ بمبلٜ ؤٖلى مً ال٣ُمت اإلادضصة مً ٢بل ال٣اهىن ًجب ؤن جخم ًٖ ٍَغ

". الضواثغ البى٨ُت واإلاالُت

ت و الهىاُٖت في الجؼاثغ -4 ت الخجاٍع  2007 : ببغاَُم بً ظابغ عثِـ الٛٞغ
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صوع وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في اؾخلُاب الىخلت الىلضًت مً اللُإ غحر 

الغؾمي 
 1بً صعاوي عقُضة  

  2صوف لُلى  

  ضع   3ص ؾىىس ي كٍى

اإلالخو 

ىاث٣ها، وؤَم الجهىص وؤلاظغاءاث  ت ٖو ُت الجؼاثٍغ تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ٖغى وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ت ال . ال٨ُٟلت باؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت مً ال٣ُإ ٚحر الغؾمي مً زال٫ َظٍ الىؾاثل و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن البىى٥ الجؼاثٍغ

ل ال٨خلت الى٣ضًت مً ال٣ُإ  ُت، ٦ما ؤن َظٍ الىؾاثل جاصي بخدٍى غ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت ومىٓىمتها اإلاهٞغ ػالذ حؿعى بلى جٍُى

دُت ل ػباثجها بإٍع ى ما ًدُذ للبىى٥ ٞغنت جمٍى  .ٚحر الغؾمي بلى ال٣ُإ البى٩ي َو

ُت، ال٣ُإ ٚحر الغؾمي، ال٨خلت الى٣ضًت:اليلماث اإلافخاخُت  . وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت، اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

Abstract: 

This study aims to present the reality of modern means of payment in the Algerian banking 

system, and the most important efforts and measures to attract the money supply from the 

informal sector through these means. The study concluded that Algerian banks are still 

trying to develop electronic payment methods and their banking system, and that these 

means lead to the transfer of money mass from the informal sector to the banking sector, 

which gives banks the possibility to comfortably finance their customers. 

Keywords: electronic payment methods, banking system, informal sector, money supply. 

 مقدمة 
اصًا مخمحزا في ٖالم الُىم، ٦ما حٗض ال٣لب الىابٌ في الخُاة  جلٗب الى٣ىص واإلاهاٝع صوعا ٍع

ت في الا٢خهاص اإلاٗانغ، بط حٗخبر مً ؤ٢ضم الىٓم الا٢خهاصًت ٦ما ؤجها  الا٢خهاصًت وحجغ الؼاٍو

جي مؿاًغ لخُىع الا٢خهاص ٞإنبذ . ٖانغث ؤلاوؿان مىظ آالٝ الؿىحن و٢ض مغث بخُىع جضٍع

اث البىى٥ جدضًض وؾاثل الضٞ٘ للخ٣لُل مً اإلاٗامالث الى٣ضًت البدشت والخس٠ُٟ مً  مً ؤولٍى

ال٣ُإ ٚحر الغؾمي والظي اهدكغ في الجؼاثغ بك٩ل واؾ٘ بٗض جبجي ؾُاؾت الاهٟخاح الا٢خهاصي 

ت في مٗٓم ٢ُاٖاث الا٢خهاص الجؼاثغي وؤنبدذ ظىبا 1990في  ، و٢ض ْهغث ألاوكُت اإلاىاٍػ

في زًام َظٍ الخُىعاث ؤنبذ ٖلى الجؼاثغ الاعج٣اء . بلى ظىب م٘ ٢ُاٖاث الا٢خهاص الغؾمي

                                                           
1

 rachida.bendraoui@univ-tlemcen.dzظامحة ذنخوزاٍ 
2

 leila.douch@univ-tlemcen.dz ظامحة ذنخوزاٍ 
3

ذازت ال فصاذ وامليؼٌلث  senoucibdl@yahoo.fr   -ب  – ب س خار حمارض    -"ثومسان–جامـة ب تو جكص تولاًس "  LARMHOخمرب ا 
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بىٓامها اإلاهغفي وجدضًض هٓام الضٞ٘، ٞخبيذ الٗضًض مً الخ٣ىُاث الخضًشت و٢امذ بٗهغهت 

ذ في جىُٟظ مكغوٕ جدضًض وؾاثل الضٞ٘  ُت واإلاالُت وقٖغ البىى٥ ٦جؼء مً ؤلانالخاث اإلاهٞغ

. 2005اهُال٢ا مً ؾىت 

: ؤَمُت الضعاؾت

دخل م٩اهت مهمت في ا٢خهاصًاث الٗالم  ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في ٧ىجها جدىاو٫ مىيٕى خضًض ٍو

خمشل في وؾاثل الضٞ٘ و٠ُ٦ لها ؤن حؿاٖض  بهٟت ٖامت والا٢خهاص الجؼاثغي بهٟت زانت، ٍو

ت ْهىع جُىعاث في َظا اإلاجا٫، باإلياٞت  في حؿهُل الٗملُاث الا٢خهاصًت باإلاؼامىت م٘ اؾخمغاٍع

بلى مداولت بًجاص خلى٫ حؿاٖض ٖلى امخهام ال٨خلت الى٣ضًت بىاؾُتها مً ال٣ُإ ٚحر 

. الغؾمي

: ؤَضاف الضعاؾت

هم ما ًلي : تهضٝ َظٍ الضعاؾت لخد٤ُ٣ ٞو

 ت مسخل٠ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في الجؼاثغ؛  مٗٞغ

 الخٗٝغ ٖلى الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى اهدكاع ْاَغة الا٢خهاص ٚحر الغؾمي في الجؼاثغ؛ 

  ٘ٞاصة وعي ؤصخاب ال٣غاع بإَمُت وؾاثل الض الخغوط بيخاثج وجىنُاث حؿاَم في ٍػ

 .الخضًشت في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت

 :الضعاؾاث الؿابلت

ماٌ والخجاعة حامٗت اإلاؿُلت ؾىت  صعاؾت بىصالٌ ٖلي  ملاٌ ميكىع في مجلت اكخهاصًاث ألٖا

اٖخماص وؾاثل الضف٘ ؤلالىتروهُت هألُت للخللُل مً الىخلت الىلضًت غحر "  بٗىىان 2018

" الغؾمُت اإلاخضاولت في ؤلاكخهاص الجؼاثغي 

َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى ؾغص مسخهغ لىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الجؼاثغ وما جد٣٣ه َظٍ 

ألازحرة مً اهجاػاث باإلياٞت بلى الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت التي ؾخ٣لل مً حجم ال٨خلت الى٣ضًت 

اع الغؾمي  ت)اإلاخضاولت زاعط ؤلَا ت مً الخىنُاث ؤَمها (الؿى١ اإلاىاٍػ :  وزلهذ بلى مجمٖى

  حر بيُت جدخُت مىاؾبت؛ ٢ُام الخ٩ىمت واإلااؾؿاث اإلاالُت بخٞى

  ُت ؤلال٨تروهُت؛ ىي ؤ٦بر للخٍٗغ٠ بالخضماث اإلاهٞغ يغوعة ٢ُام البى٪ بضوع جٖى

 ت إلصماط ال٣ُإ ٚحر الغؾمي بلى الجاهب الغؾمي ٖلي، ) .حؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

2018) 

ؼ صخغاوي، فاثؼة لٗغاف ملاٌ ميكىع في مجلت الٗلىم ؤلاكخهاصًت  صعاؾت ٖبض الٍٗؼ

ت فٗالُت وؾاثل الضف٘ "  بٗىىان 2020 ؾىت 03 الٗضص 13اإلاجلض - والدؿُحر والٗلىم الخجاٍع
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 بُاكت الضف٘ ؤلالىترووي Covid-19ؤلالىتروهُت الخضًثت في الىكاًت مً حاثدت هىعوها 

ض الجؼاثغ همىطحا   (الظَبُت) لبًر

جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام زضماث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي التي ج٣ضمها البُا٢ت الظَبُت 

صج٘ الىاؽ ٖلى اإلا٩ىر في اإلاىاػ٫  ض َو ٌؿاَم في ججىب الاخخ٩ا٥ والُىابحر صازل م٩اجب البًر

٣لل مً زُغ جضاو٫ الٗمالث  ل ألامىا٫ ٍو بةظغاء اإلاٗامالث ًٖ بٗض ٦ضٞ٘ الٟىاجحر، جدٍى

 (2020لٗغاٝ، ) الى٣ضًت التي ٢ض ج٩ىن مىبىءة

: مداوع الضعاؾت

: مً ؤظل مٗالجت ما ؾب٤ جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى اإلاداوع الخالُت

 الخإنُل الىٓغي لىؾاثل الضٞ٘ الخضًشت؛ .1

 وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في الجؼاثغ؛ .2

 .صوع وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت .3

 الخإنُل الىٓغي لىؾاثل الضف٘ الخضًثت:اإلادىع ألاٌو 

 ماَُت وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي -1

ْهغث وؾاثل الضٞ٘ مىظ ألاػ٫ بضاًت بالخباص٫ الؿلعي ؤو ما ٌٗٝغ بىٓام اإلا٣اًًت، ل٨ً م٘ 

ا بًجاص  ضم بًجاص م٣ُاؽ مكتر٥ لل٣ُم في ٧ل الخاالث ؤنبذ يغوٍع الخ٣ضم الا٢خهاصي ٖو

ان ما ْهغث مغخلت الى٣ىص اإلاٗضهُت مً الظَب والًٟت  اء بااللتزاماث ؾٖغ ٣ت ظضًضة للٞى ٍَغ

ا حَر ؾٗىصي، ) (اإلاًغوبت )الى٣ىص اإلاىػوهت، الى٣ىص الخؿابُت، الى٣ىص اإلاؿ٩ى٦ت  )والبروهؼ ٚو

، زم ْهغ هٓام الى٣ىص الىع٢ُت جلحها الى٣ىص ال٨خابُت وم٘ ْهىع ٖالم (31-30، الهٟداث 2018

الخجاعة الال٨تروهُت باث لؼاما ٖلى اإلاجخم٘ ؤن ًُىع وؾاثل صٞ٘ جىاؾب اإلاٗامالث الا٢خهاصًت 

 ٧ان (25، نٟدت 2013مُغ، ).التي جخم ال٨تروهُا، ومً َىا ْهغث وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت

٨ُت زم اهدكغث في ٞغوؿا 1914ؤو٫ ْهىع لهظٍ البُا٢اث في ٖام   في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٘ والىاؾ٘ لدكمل مٗٓم بلضان الٗالم  وباقي الضو٫ ألاوعوبُت، زم ؤزظث في الاهدكاع الؿَغ

حر ؤلاؾالمُت  .(11، نٟدت 2018الخماصة، )ؤلاؾالمُت ٚو

ف الضف٘ ؤلالىترووي 1-1 :  حٍٗغ

ل ألامىا٫  ظا مً زال٫ جدٍى َى ٖباعة ًٖ ٖملت ه٣ضًت ؤو ما٫ ًخم جباصلها بهٟت ال٨تروهُت، َو

بل٨تروهُا مً خؿاب اإلاؿتهل٨حن بلى خؿاب الخجاع مً ؤظل حؿضًض الخضمت ؤو الؿلٗت 

 (12، نٟدت 2021الؿلُُي، )
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ف وؾاثل الضف٘ الالىترووي 1-2    :حٍٗغ

ل ألامىا٫ بٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩ل "حٗٝغ بإجها  ٧ل الىؾاثل وألاصواث التي حؿمذ لؤلشخام بخدٍى

الؿىض اإلاؿخسضم، وؾىاء ٧اهذ الضٖامت اإلاؿخٗملت في طل٪ وع٢ُت ٧الكُ٪ والؿىض ألمغ 

ل ؤو ال٨تروهُت ٧البُا٢اث البى٨ُت .  (1، نٟدت 2016خؿِبت، )"والؿٟخجت ؤو ٢ُضًه ٧الخدٍى

٣ت ال٨تروهُت، م٣بىلت "٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها  وؾُلت بل٨تروهُت بها ٢ُمت ه٣ضًت مسؼوهت بٍُغ

٧ىؾُلت للضٞ٘ بىاؾُت مخٗهضًً ٚحر اإلااؾؿت التي ؤنضعتها، ج٩ىن ٦بضًل ًٖ الٗمالث 

اث طاث ٢ُمت مدضصة الث ال٨تروهُت للمضٖٞى ٞىػي، )"الى٣ضًت والىع٢ُت بهضٝ بخضار جدٍى

.  (52، نٟدت 2013

ؤجها وؾُلت جم٨ً ناخبها مً ال٣ُام "  مً ٢اهىن الخجاعة الال٨تروهُت الخىوسخي 02حٗٝغ اإلااصة 

، نٟدت 2003الٟخاح، )"بٗملُاث الضٞ٘ اإلاباقغ ًٖ بٗض ٖبر الكب٩اث الٗمىمُت لالجهاالث

25) 

 :ؤهىإ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت- 1-3  

  (البُاكاث البالؾدُىُت)البُاكاث اإلاهغفُت : 

ا البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت لٗضة ؤؾباب ومً ؤَمها اإلاؼاًا  حٗضصث ؤهىإ البُا٢اث التي جهضَع

وهي ٖباعة ًٖ بُا٢ت مٛىاَِؿُت ٌؿخُُ٘ (61، نٟدت 2014ُٖض، )التي جىظض في ٧ل بُا٢ت 

خاملها اؾخسضامها في قغاء مٗٓم اخخُاظاجه صون الخاظت لخمل مبالٜ ٦بحرة وجى٣ؿم بلى زالزت 

: ؤهىإ

  بُا٢ت السخب الى٣ضيDebetCard(A.T.M) 

  بُا٢ت الخهم الكهغيCharge Card 

 بُا٢ت الاثخمانCrédit Card( ،2014ُٖض) 

ظٍ البُا٢اث ج٩ىن بما طَبُت، ًُٞت ؤو بالجُيُت خؿب م٣ضاع ال٣غى ؤو خض الاثخمان . َو

 الكًُ الالىترووي: 

٤ قغاثِ مظ٧ىعة في ال٣اهىن ًخًمً ؤمغا " مدغع ع٢مي مٗالج ال٨تروهُا بك٩ل ٦لي ؤو ظؼجي ٞو

ى اإلاسخىب ٖلُه ًخًمً ؤمغا مً  ا َو مً شخو َى الؿاخب بلى شخو آزغ ٩ًىن مهٞغ

إل ٖلى الكُ٪ ى اإلاؿخُٟض مبلٛا مُٗىا مً الى٣ىص بمجغص الَا ، 2013مُغ، )"شخو زالض َو

 .(23نٟدت 

 ل اإلاالي الالىترووي  :الخدٍى
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غاٝ صون اؾخسضام الىع١ " ل ؤمىا٫ بحن ألَا ظٍ ؤلاظغاءاث . (٧ىبىهاث الىصاج٘ والك٩ُاث)جدٍى َو

ل عنُض  ل ألامىا٫ الال٨ترووي وحؿخسضم ألاؾال٥ والهاج٠ وال٨مبُىجغ لخدٍى حؿمى بخدٍى

 (312، نٟدت 2014الكِباوي، .مدمض)"الى٣ضًت مً م٩ان إلا٩ان آزغ

 البُاكاث الظهُت: 

م٨ً اؾخسضام َظٍ البُا٢اث "هي  ت ؾلٟا ج٩ىن ال٣ُمت اإلاالُت مسؼوهت ٞحها، ٍو بُا٢اث مضٖٞى

ا مً الكب٩اث، ٦ما ًم٨ً اؾخسضامها للضٞ٘ في ه٣اٍ البُ٘ الخ٣لُضًت،  حَر للضٞ٘ ٖبر الاهترهذ ٚو

ً ه٣ض ال٨ترووي ٌٛجي خاملها ًٖ  وألانل في ٨ٞغة َظٍ البُا٢ت ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جسٍؼ

 (115، نٟدت 2012قبل، .مغوة)"الظَاب بلى البى٪ ؤو ظهاػ نغاٝ

 اإلادافٔ الالىتروهُت: 

م٨ً اؾخسضامها " بُا٢ت ط٦ُت بالؾد٨ُُت ممٛىُت ًم٨ً جشبُتها ٖلى ال٨مبُىجغ الصخصخي ٍو

٧افي، .ًىؾ٠)"للضٞ٘ ٖبر الاهترهذ وفي ألاؾىا١ الخ٣لُضًت التي حؿخٗمل ؤهٓمت الضٞ٘ الال٨ترووي

 (23، نٟدت 2012

 الىلىص ؤلالىتروهُت :

٣هض بها الىؾاثل ؤلال٨تروهُت " مً  (الخاؾىب)حٗخبر ؤخضر جُىع ونلذ بلُه وؾاثل الضٞ٘، ٍو

ٟحن ؤو حؿضًض الضًىن ؤو صٞ٘  ل ؤًت مبالٜ مالُت مً ظهت بلى ؤزغي ٦ضٞ٘ عواجب اإلاْى ؤظل جدٍى

ل  خم طل٪ مً زال٫ هٓام بل٨ترووي ٖٝغ باؾم هٓام جدٍى اث زضمُت ؤو ؾلُٗت، ٍو ٢ُمت اإلاكتًر

 (49، نٟدت 2018ؾٗىصي، ) "ألامىا٫ ؤلال٨تروهُت

 واك٘ وؾاثل الضف٘ الخضًثت في الجؼاثغ:اإلادىع الثاوي 

 اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى لبى٪ الجؼاثغ 11-03 مً ألامغ ع٢م 52 زىلذ اإلااصة 2003مىظ 

ُٗت لكهغ ؤوث  ( 04-10ؤمغ ع٢م ) 2010مهمت مغا٢بت ؤهٓمت الضٞ٘ وجمىذ له ألاخ٩ام الدكَغ

في بَاع مهامه . نالخُاث ؤوؾ٘ في َظا اإلاجا٫؛ بما في طل٪ حكُٛل ومغا٢بت وؤمً ؤهٓمت الضٞ٘

اث اإلاساَغ وهدُجت لهظا صزل، مىظ  َظٍ، ٖمل بى٪ الجؼاثغ ٖلى ٖهغهت ؤهٓمت الضٞ٘ ومغ٦ٍؼ

هٓام الضٞ٘ ؤلاظمالي الٟىعي للمبالٜ ال٨بحرة والضٞ٘ اإلاؿخعجل؛ ) هٓامحن خضًشحن للضٞ٘ 2006

اث الخانت بالجمهىع  والظي ٌٗخبر ٢اٖضة ٖهغهت ؤهٓمت الضٞ٘، وهٓام اإلا٣انت للمضٖٞى

ت (109، نٟدت 2015الجؼاثغ، .بى٪).٢ُض الخىُٟظ (الٍٗغٌ  جم عبِ هٓام الدؿلُم م٣ابل حؿٍى

بىٓام اعحـ ٞىع صزى٫ َظا ألازحر ٢ُض الدكُٛل  (2004خحز الخضمت مىظ صٌؿمبر )الؿىضاث 

 (101، نٟدت 2017الجؼاثغ، .البى٪)
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 :هٓام الضف٘ ؤلاحمالي الفىعي للمبالغ الىبحرة واإلاضفىٖاث اإلاؿخعجلت .1

اث اإلاؿخعجلت  ٢ُض  (ARTS1)صزل هٓام الضٞ٘ ؤلاظمالي الٟىعي للمبالٜ ال٨بحرة واإلاضٖٞى

ى 2006الدكُٛل في ُٟٞغي  اث ما بحن اإلاهاٝع التي حٗاص٫ ؤو "؛ َو هٓام زام ب٩ل اإلاضٖٞى

الث لخؿاب اإلاهاٝع 01جٟى١  اث اإلاؿخعجلت واإلاخمشلت في الخدٍى  ملُىن صًىاع واإلاضٖٞى

الث لخؿاب  ضًت، اإلاكاع٦ت في َظا الىٓام، و٦ظا الخدٍى واإلااؾؿاث اإلاالُت ومغ٦ؼ اله٩ى٥ البًر

 (102، نٟدت 2017الجؼاثغ، .البى٪)"ػباثجها

الث ٖلى مؿخىي : (1)الجضٌو عكم   ARTSجُىع ٖضص الخدٍى

 ٖضص الٗملُاث الؿىىاث

(ملُىن ٖملُت)  

 اإلابالغ

(ملُاع صًىاع)  

 اللُمت ٖضص الضفٗاث

2014 314357 372394   

2015 334749 265141 +6.5% -28.8% 

2016 328404 201692.3 -1.9% -23.9% 

2017 339227 99896.3 +3.3% -50.5% 

غ بى٪ الجؼاثغ لؿىىاث  م:اإلاهضع  2017-2014ن بٖضاص الباخشحن اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

 ARTSجُىع ٖضص الٗملُاث واإلابالٜ ٖلى مؿخىي هٓام : 1الك٩ل ع٢م 

 
خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ وبغهامج :اإلاهضع  Excel مً بٖضاص الباخشحن بااٖل

 ؤًً ٧ان ًبلٜ 2014مً زال٫ الجضو٫ والغؾم البُاوي هالخٔ اهسٟاى خاص في اإلابالٜ مً ؾىت 

ٟؿغ َظا التراظ٘ لل٣ُم 99896.3 خُض بلٜ 2017 ملُاع صًىاع بلى ؾىت 372394  ملُاع صًىاع ٍو

                                                           
1
ARTS: Algerian Real Time Settlement 
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باالهسٟاى ال٣ىي اإلاسجل في ٖملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت التي ج٣لهذ بدضة زال٫ ؾىىاث 

 .الضعاؾت واهسٟاى الٗملُاث بحن اإلاكاع٦حن

  ؤَضاف هٓامARTS : 

: جخمشل ؤَم ؤَضاٝ َظا الىٓام في

  الث للمبالٜ الطخمت واإلاؿخعجلت اإلاُلىبت مً ؤخض اإلاكاع٦حن في مٗالجت الخدٍى

 الىٓام في و٢ذ خ٣ُ٣ي

  ُت ت ٖملُت البُا٢اث اإلاهٞغ  حؿٍى

 (257، نٟدت 2012بكحر، .ٖامغ)جلبُت مٗٓم اخخُاظاث اإلاؿخٗملحن 

 اث  (315-314، الهٟداث 2013ٞاعؽ، .ًُٞل)جسٌُٟ الخ٩لٟت ؤلاظمالُت للمضٖٞى

 ت وحصجُ٘ اؾخٗما٫ الى٣ىص ال٨خابُت  ج٣لُو آظا٫ الدؿٍى

 ت الٗال٢اث بحن اإلاهاٝع وحصجُ٘ ب٢امت اإلاهاٍع٠ ألاظىبُت مؿٗىصي، .الهاصي)ج٣ٍى

 (151، نٟدت 2016

2.  ٌ هٓام اإلالانت الالىتروهُت للمضفىٖاث الخانت بالجمهىع الٍٗغ
1ATCI:(٪111، نٟدت 2015الجؼاثغ، .بى) 

ت 2006صزل خحز الخىُٟظ في ماي  ، واهُل٤ في ؤلاهخاط بةصعاط ٖملُاث م٣انت اله٩ى٥ اإلاًبَى

ت جُا بصزا٫ وؾاثل الضٞ٘ اإلاًبَى ٌؿمذ َظا الىٓام بدباص٫ ٧اٞت وؾاثل الضٞ٘ . وجم جضٍع

اث الخانت بالجمهىع الٍٗغٌ  الث، ا٢خُاٖاث آلُت، )للمضٖٞى ت، جدٍى ن٩ى٥، ؤوعا١ ججاٍع

. (ٖملُاث ٖلى البُا٢اث

ى ٕٞغ جاب٘ لبى٪ الجؼاثغ (CPI) مً ٢بل مغ٦ؼ اإلا٣انت اإلاؿب٣ت بحن اإلاهاٝع ATCIًضاع هٓام  ، َو

. ٖلى نُٛت قغ٦ت طاث ؤؾهم ٞخذ عؤؽ مالها للمهاٝع

خم نب ألاعنضة الهاُٞت  غاٝ ألوامغ الضٞ٘، ٍو ٌٗمل الىٓام ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣انت مخٗضصة ألَا

ت اإلااظلت في ؾاٖت مدضصة مؿب٣ا يمً الىٓامARTSفي هٓام  .  للدؿٍى

 (316، نٟدت 2013ٞاعؽ، .ًُٞل):ؤَضاف هٓام اإلالانت الالىتروهُت -1-2      

: جمشلذ ُٞما ًلي

 اهخ٣ا٫ ٖملُاث الضٞ٘ بحن البىى٥ مً الخباص٫ الخ٣لُضي بلى الخباص٫ آلالي؛ 

 ج٣لُو آظا٫ الخدهُل زانت ُٞما ًخٗل٤ بالك٩ُاث؛ 

                                                           
1
ATCI : Algérie Télé Compensation Interbancaire  
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 يمان ؤمً اإلاباصالث ما بحن اإلاكتر٦حن في الىٓام؛ 

  حؿهُل ٖملُت جد٨م البى٪ في ال٨خلت الى٣ضًت ومغا٢بتها بك٩ل ٞٗا٫ ومداعبت ظغاثم

 .ٚؿل ألامىا٫

 AEBS:1 الهحرفت ٖلى الخِ في الجؼاثغ-2-2 

ت3 ًٖ اجٟا١ بحن 2004ؤوكإث َظٍ الكغ٦ت في ًىاًغ ٖام   MAGACT:  ماؾؿاث ظؼاثٍغ

multimédia وSOFT engineering  الم الخ٣جي والٗلمي ، م٘ (CERIST)ومغ٦ؼ البدض في ؤلٖا

ت ٞغوؿُت  ُٟت اإلااؾؿت الىاججت ًٖ َظٍ الكغا٦ت واإلاؿماة DIAGRAM- EDIمجمٖى  ٩ٞاهذ ْو

ت الال٨تروهُت هي  ب٢امت بيُت جدخُت في هٓم اإلاٗلىماث، مغا٣ٞت وصٖم "الجؼاثغ لخضماث الهحٞر

حن ٖلى البرمجُاث ً ؤلاصاٍع بًمان، .الضًً.هىع )"البىى٥ في اؾخٗما٫ ج٣ىُت البى٪ ًٖ بٗض، وج٩ٍى

 (90، نٟدت 2012

حن مً الخضماث والهى٠ Diagram e-bankingنى٠ زام بالبى٪: ج٣ضم َظٍ الكغ٦ت هٖى

، نٟدت 2016مؿٗىصي، .الهاصي)آلازغ الخباص٫ الال٨ترووي للبُاهاث مخٗضص الىظهاث وألا٢ؿام

154) 

ت للىؾاَت في اإلاٗامالث البىىُت-3-2  :2SATIM الكغهت الجؼاثٍغ

 بىى٥، حٗٝغ َظٍ 8 بىاء ٖلى مباصعة مً اإلاجخم٘ اإلاهغفي وجخ٩ىن مً 1995ؤوكإث ؾىت 

ؼ بُا٢اث  غ البرامج وجدضًض اإلاهاٝع وحٍٗؼ اإلااؾؿت بإجها بخضي ألاصواث الخ٣ىُت لضٖم وجٍُى

 (155، نٟدت 2016مؿٗىصي، .الهاصي)الضٞ٘، ؤٖضث مً ؤخل آلُت وع٢مىه اإلاٗامالث البى٨ُت

 :بُاكاث الضف٘ الالىتروهُت اإلاؿخٗملت في الجؼاثغ4-2

  بُاكت السخب والضف٘ الالىتروهُتCarte interbancaire CIB: 

ل٣ض جم اوكاء بُا٢ت السخب الخانت ب٩ل بى٪ في الجؼاثغ بط ؤوكإث قغ٦ت ما بحن اإلاهاٝع 

حن مجها (212، نٟدت 2016بىعان، .ٖامغ.ؾمُت) 1995 ؾىت SATIMالشماهُت في قغ٦ت  همحز هٖى

: َما

  البُاكاث الٗاصًت الىالؾُىُتLa carte classique: 

 صط 10000جمىذ للٗمالء ؤصخاب الضزل ؤ٦بر ؤو ٌؿاوي 

  البُاكت الظَبُتla carte gold: 

ما٫ وؤصخاب الضزى٫ اإلاغجٟٗت  جمىذ لؤلشخام اإلاهمحن وعظا٫ الٖا

                                                           
1
AEBS:Algeria E-Banking Services 

2
SATIM: Société Algérienne d'automatisation des Transactions Interbancaire  
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  الفحزا الضولُتvisa international: 

حر ألامان ل٩ل مً اإلاؿتهل٪ والخاظغ وبم٩اهُت ال٣ُام  جخمحز َظٍ البُا٢ت بالٗضًض مً اإلاؼاًا مجها جٞى

اث آلاظلت باؾخسضام الٗملت اإلادلُت، وحؿمذ َظٍ البُا٢اث  اث الٟىعٍت واإلاضٖٞى باإلاكتًر

ت عنُض خاملها باؾخسضام اإلاٗالج الال٨ترووي اإلاىظىص بضازلها ٦ما جخمحز بةم٩اهُت شخجها  بمٗٞغ

 (259، نٟدت 2017ٖبضهللا، )ٖضة مغاث

 :الىؾاثل اإلاؿخسضمت في جىػَ٘ اإلاىخجاث البىىُت اإلاٗانغة-5-2

  اإلاىػٕ آلالي لألوعاق الىلضًت(DAB1 :)

٤ بُا٢اث الال٨تروهُت   ٖباعة ًٖ آلت ؤوجىماج٨ُُت حؿخسضم ًٖ ٍَغ

  الكبابًُ ألاوجىماجُىُت لألوعاق(2GAB:) 

ت بياٞت بلى زضمت السخب لؤلمىا٫، ٢بى٫  آالث ؤوجىماج٨ُُت ج٣ضم زضماث مخىٖى

ل مً خؿاب آلزغ و٧ل الكبابُ٪ مخهلت مباقغة م٘  الىصاج٘، ٖملُاث الخدٍى

ال٨مبُىجغ الغثِسخي للبى٪ 

  نهاجي هلُت البُ٘ الالىتروهُت(3TPV) 

 :ؤَمُت الهحرفت الالىتروهُت 6-2

جي :٧ان لخبجي وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت او٩ٗاؾاث ٖضًضة ٖلى الا٢خهاص الَى  

  ًجي ومىده ٢ضعة جىاٞؿُت ٖالُت مً زال٫ الاؾخٟاصة م حر بم٩اهاث لال٢خهاص الَى جٞى

ُت الخضًشت  الخضماث اإلاهٞغ

  ت بلى صاثغة الؿى١ اإلاهغفي وبالخالي حؿهُل صزى٫ الى٣ىص اإلاخضاولت في الؿى١ اإلاىاٍػ

 اإلاؿاَمت في الخ٣لُل مً خضة الا٢خهاص اإلاىاػي وجٟصخي ْاَغة الا٦خىاػ

 غ حجم الخجاعة الال٨تروهُت ت ووؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت لخٍُى  جضُٖم الهحٞر

 جي هدى الا٢خهاص الغ٢مي  (262، نٟدت 2012بكحر، .ٖامغ)اهخ٣ا٫ الا٢خهاص الَى

 :الٗىامل اإلاؿببت لٗغكلت وؾاثل الضف٘ في الجؼاثغ .3

: مً الٗىامل اإلاٗغ٢لت لهظٍ الىؾاثل هجض

                                                           
1
DAB : Distributeurs Automatique de Billets  

2
GAB : Guichets Automatique de Banques 

3
TPV : le Terminal de Point de Vente 
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 ظا عاظ٘ لٛالء ج٩لٟت اؾخٗما٫ : ٖضم اٖخماص الجؼاثغ ٖلى الخجاعة الالىتروهُت َو

ل٨ً لى جبىتها الجؼاثغ ٞةن .... الاهترهذ، ٖضم اَخمام اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت بها في البالص

 :الا٢خهاص ؾِؿخُٟض مً الٗضًض مً اإلاؼاًا مجها

ت زانت جل٪ التي حك٩ى مً  -1 ٞخذ ؤٞا١ واؾٗت ؤمام اإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

 مك٩لت نٗىبت صزىلها بلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت لهٛغ حجمها واهسٟاى مىاعصَا؛

غ بم٩اهُاث  -2 الاؾخٟاصة مً الخضماث والؿل٘ ألاظىبُت الخ٨ىىلىظُت اإلاخُىعة وبالخالي جٞى

 بزغاط الا٢خهاص الجؼاثغي مً جسلٟه؛

غ الهاصعاث زاعط اإلادغو٢اث؛ -3  جٍُى

بت وؤلاصاعة -4 ت بحن اإلا٩لٟحن بالًٍغ ، 2017ٖبضهللا، )بم٩اهُت جسٌُٟ اإلاكا٧ل ؤلاصاٍع

 (172نٟدت 

 مكاول البُاكت الاثخماهُت: 

:  واإلاخمشلت في

٣ٞضان الش٣ت بحن الٗمُل والبى٪ الىاظمت مً ٖضم الض٢ت واعج٩اب ألازُاء مً  .1

ٟحن  اإلاْى

 ؾغ٢ت ويُإ البُا٢ت الاثخماهُت  .2

اصة الخ٩ال٠ُ باليؿبت للبى٪ هدُجت َباٖت وجىػَ٘ البُا٢اث .3  ٍػ

مساَغ ؾُىلت ٖلى البى٪ الىاظمت مً ٦ثرة اؾخٗما٫ البُا٢ت مً َٝغ  .4

( 2012بكحر، .ٖامغ)الٗمُل

 :الٗلباث التي واحهذ وؾاثل الضف٘ الالىترووي في الجؼاثغ .4

 (257-256، الهٟداث 2012بكحر، .ٖامغ):الٗلباث الخلىُت-1-4

 ي٠ٗ اإلاٗلىماجُت لضي البى٪ و٢ضم ألاظهؼة اإلاٗلىماجُت والىؾاثل الخ٣ىُت 

 اإلانهي في مجا٫ الى٣ضًت ً  ه٣و الخ٩ٍى

 الُٗل اإلاخ٨غع ٖلى اإلاؿخىي آلالي 

ت -2-4  :الٗلباث الخجاٍع

 ت للبىى٥ زانت الاجها٫ وؤلاقهاع  ي٠ٗ الؿُاؾت الخجاٍع

  جطخُم الٟاجىعاث مً َٝغ البىى٥ ُٞما ًسو الخضماث اإلا٣ضمت بىاؾُت السخب

ظا ل٣لت البُا٢اث اإلاىػٖت   َو

 :الٗلباث الثلافُت 3-4
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 ت  جًُٟل الضٞ٘ ه٣ضا ٖلى اؾخٗما٫ الىؾاثل الال٨تروهُت في الخٗامالث الخجاٍع

 ٖضم ز٣ت الؼبىن في البى٪ والخسٝى مً الخ٣ىُاث الجضًضة 

 :الٗلباث ألامىُت-4-4

 زُغ ٖضم الدؿضًض 

 اخخما٫ الخٗغى للؿغ٢ت والٛل 

 :الٗلباث البىىىت-5-4

ُت  جٓهغ الضعاؾاث ؤن الجؼاثغ الػالذ بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ مىا٦بت الخُىعاث في اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

 وؿمت و٢ض ؾٗذ 25500 ٧اهذ جىظض و٧الت بى٨ُت ل٩ل 2012الٗاإلاُت ٞدؿب بخهاثُاث 

٘ َظٍ اليؿبت لجٗل و٧الت بى٨ُت ل٩ل  بت مجها في الىنى٫ بلى اإلاٗاًحر 16000الضولت لٞغ  وؿمت ٚع

م مً الجهىص اإلابظولت 8000الضولُت التي جىو ٖلى وظىص و٧الت بى٨ُت ل٩ل   وؿمت، ول٨ً بالٚغ

 لم جد٤٣ َضٞها

  صوع وؾاثل الضف٘ الخضًثت في اؾخلُاب الىخلت الىلضًت:اإلادىع الثالث

مفهىم الاكخهاص غحر الغؾمي  -1

ٌٗض الا٢خهاص ٚحر الغؾمي مً الٓىاَغ الا٢خهاصًت التي ج٨دسخي ؤَمُت ٦بحرة، بط ًدخل م٩اهت 

ت لال٢خهاص الغؾمي ٟاث خُض مً الهٗب الىنى٫ بلى . مىاٍػ و٢ض قهض َظا اإلاٟهىم ٖضة حٍٗغ

بي، مً بحن َظٍ  حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ له ألهه ًخُىع خؿب الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الىٓام الًٍغ

ٟاث هجض : الخٍٗغ

ا "٣ًهض باال٢خهاص ٚحر الغؾمي  ٧ل ألاوكُت التي ًماعؾها ألاٞغاص واإلااؾؿاث، وال ًخم بخهاَئ

ىُت ٦ما ؤجها ال جسً٘ للمىٓىمت الجباثُت  بك٩ل عؾمي، وال جضزل في خؿاباث اإلاداؾبت الَى

. (174بً جىجت و عاجى٫، نٟدت ) "والخإمُيُت

مجمٕى اليكاَاث التي جًمً بهخاط وجىػَ٘ زحراث ؤو زضماث ا٢خهاصًت، "٦ما ٌٗٝغ بإهه 

 (96، نٟدت 2019بىػٍضي، ) "جٟلذ مً ع٢ابت الضولت ومً ال٣ُاؽ ؤلاخهاجي

خؿب نىضو١ الى٣ض الضولي ٞةن الا٢خهاص ٚحر الغؾمي َى الظي ٌكمل ألاوكُت ٚحر اإلاكغوٖت 

بلى ظاهب ٧اٞت ؤق٩ا٫ الضزل التي ال ًبلٜ ٖجها مً بهخاط ؾل٘ وزضماث مكغوٖت؛ ؤي ظمُ٘ 

بُت بت بطا ما بلٛذ بها الؿلُاث الًٍغ  (14، نٟدت 2019صعاجي، ) .ألاوكُت التي جسً٘ للًٍغ

 الفغق بحن الاكخهاص غحر الغؾمي والغؾمي -2

: ًم٨ً جىيُذ الٟغ١ بُجهما مً زال٫ الجضو٫ الخالي
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الفغق بحن الاكخهاص اإلاىاػي والغؾمي: (02)الجضٌو عكم   

 الاكخهاص غحر الغؾمي الاكخهاص الغؾمي 

ألاَضاف 

 الغثِؿُت

جد٤ُ٣ ؤ٢صخى خض مً ألاعباح  -

 في الؿى١؛

 صزى٫ م٣جن، وظىص ه٣اباث؛ -

٘ الٗمل؛ -  جُب٤ُ حكَغ

 الاؾخٟاصة مً ال٣غوى؛ -

 صٞ٘ الًغاثب والغؾىم؛ -

٣ىص الٗمل - . ؤظىع ٖو

 جد٤ُ٣ مضازُل في الؿى١؛ -

ضم اخترام  - ؾهىلت الضزى٫ ٖو

 ال٣ىاٖض؛

٘ الٗمل؛ -  اوٗضام حكَغ

ل الظاحي؛ -  الخمٍى

ٖضم صٞ٘ ؤي عؾىم ؤو  -

 يغاثب؛

. الدكُٛل الظاحي -

جىُٓم 

 الؿىق 

 خىاظؼ ٖىض الضزى٫؛ -

ٖالماث مسجلت، مىخجاث  -

ت؛  مٗماٍع

. ؤؾىا١ مدمُت -

 ُٚاب الخىاظؼ ٖىض الضزى٫؛ -

 مىخجاث ج٣لُضًت؛ -

. ؤؾىا١ ٚحر مدمُت -

 الخىىىلىحُا

ت ومؿخىعصة؛ -  ٖهٍغ

 الاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ لغؤؽ اإلاا٫؛ -

 جمهحن عؾمي الػم؛ -

بهخاط هُا١ واؾ٘  -

 ج٣لُضًت، م٨ُٟت، ميكإة؛ -

 الاؾخٗما٫ اإلا٨ش٠ للٗمل؛ -

 جمهحن ٚحر عؾمي؛ -

وخضاث بهخاظُت نٛحرة  -

ت . ومخىٖى

(266-265، الهٟداث 2020مىهغ و َبِب، ):اإلاهضع  

 :مجاالث الاكخهاص غحر الغؾمي -3

: هىضر مجاالجه مً زال٫ الك٩ل الخالي
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 (164، نٟدت 2018بىصلت و ٧ىاصً٪، ):اإلاهضع

 

 :اللُإ غحر الغؾمي في الجؼاثغ -4

حٗخبر الجؼاثغ مً بحن البلضان التي حٗاوي مً ْاَغة الا٢خهاص ٚحر الغؾمي، والظي ْهغ 

تها البالص مشل ؾُاؾت الاهٟخاح الا٢خهاصي مما ظٗل  هدُجت ألاويإ الا٢خهاصًت التي ٖٞغ

ٗىص طل٪ بلى ٖضة ؤؾباب صازلُت وزاعظُت هظ٦غ مجها. جىامي َظٍ الٓاَغة ؾهال : َو

  ِٟهدُجت اٖخماص ا٢خهاص الجؼاثغ ٖلى الىِٟ ٞةن بي : (الاعجٟإ والاهسٟاى)ؤػمت الى

 حٛحر ُٞه ؾُازغ ٖلى الاؾدشماع وؤلاهخاط وظمُ٘ ال٣ُاٖاث ألازغي؛

  ِٟاصة اإلاضًىهُت الخاعظُت وعجؼ الجؼاثغ ًٖ حؿضًضَا بٗض ؤػمت الى  ؛1986ٍػ

 بىصلت و ) . اعجٟإ مٗضالث البُالت واعجٟإ ج٩ال٠ُ اإلاِٗكت وجضوي مؿخىي الضزل

 (167، نٟدت ٧2018ىاصً٪، 

بحغاءاث اؾخلُاب الىخلت الىلضًت مً اللُإ غحر الغؾمي بىاؾُت وؾاثل الضف٘  -5

 :الالىترووي

لالؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت مً ال٣ُإ ٚحر الغؾمي بلى ال٣ُإ الغؾمي بىاؾُت وؾاثل 

: الضٞ٘ الال٨ترووي وظب اٖخماص بٌٗ ؤلاظغاءاث مشل

 ،جدضًض حجم ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت في ال٣ُإ ٚحر الغؾمي 

االقتصاد غير الرسمي

االقتصاد التحتي

أنشطة شرعية لكن جزء 
منها أو معظمها خفي 

كالتهرب الضريبي، وعدم 
التصريح باالشتراكات 

.االجتماعية

االقتصاد غير الشرعي

أنشطة ممنوعة من 
طرف القانون كتجارة 
المخدرات، الرشوة 

.وتبييض األموال

القطاع غير الرسمي

مجموعة من األنظمة 
االقتصادية تمارس خارج 

اإلطار القانوني، وال 
تتطلب تأهيالت وقدرات 

عالية مقارنة بنظيراتها في 
.القطاع الرسمي
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  جُٟٗل ال٣ىاهحن اإلاجبرة ٖلى الخٗامل بالكُ٪ ووؾاثل الضٞ٘ ال٨خابُت والبُا٢اث

ت؛  البى٨ُت للخ٣لُل مً الخٗامل ال٨بحر بالؿُىلت الخانت في الؿى١ اإلاىاٍػ

 غ ؾى١ الهٝغ بك٩ل ٖام؛ ت في الجؼاثغ بخدٍغ  ال٣ًاء ٖلى ؾى١ الهٝغ اإلاىاٍػ

 الخ٨ٟحر في اؾدبضا٫ الٗملت الىع٢ُت اإلاخضاولت؛ 

  صٖم ٞخذ البىى٥ ؤلاؾالمُت ختى حؿمذ للمخٗاملحن مً بًضإ ؤمىالهم اإلاخىاظضة في

 (224-223، الهٟداث 2018بىصال٫، ) .ال٣ُإ ٚحر الغؾمي

: زاجـــــــمت

ُت ٣ٞض اؾخدضزذ  ل٣ض ٖٝغ الٗالم جُىعاث ج٨ىىلىظُت زانت ٖلى مؿخىي اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

وؾاثل صٞ٘ ال٨تروهُت ٢ضمذ مؼاًا ٖضًضة لم حؿخُ٘ وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ج٣ضًمها ٞؿهلذ 

وفي ْل َظٍ الخٛحراث والخُىعاث الخ٨ىىلىظُت . ٖلى الؼباثً ال٣ُام بٗملُاث الضٞ٘ ًٖ بٗض

غ وؾاثل الضٞ٘ وجدؿحن زضماتها  ذ الجؼاثغ في بخضار حُٛحر في هٓامها اإلاهغفي وجٍُى قٖغ

ؼ ٢ضعاتها الخىاٞؿُت إلاىاظهت َظٍ الخدضًاث و٢ض جىنلىا مً زال٫ الضعاؾت للىخاثج الخالُت : لخٍٗؼ

 ُت ٣ضم مً زالله زضماجه اإلاهٞغ  للبى٪ مى٢٘ ٞٗا٫ وصاثم ٍو

  ٘ٞت الػالذ حؿعى للىنى٫ بلى الخُىعاث التي ونلذ بلحها وؾاثل الض البىى٥ الجؼاثٍغ

م الجهىص التي وا٦بتها  الال٨تروهُت ٚع

  م مً جمخٗها ا بالٚغ ت في اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ جدض مً اهدكاَع ه٣و الىعي واإلاٗٞغ

 بمؼاًا ٖضًضة

 وؾاثل الضٞ٘ ج٣لل الى٢ذ والخ٩ال٠ُ 

 ت مٗامالتهم  جسٝى الٗمالء مً اؾخٗما٫ َظٍ الىؾاثل في حؿٍى

  ىان الا٢خهاصًحن ًٖ الا٦خىاػ وبالخالي اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت ًبٗض ألٖا

ُت ت واإلاهٞغ ظا ما ًبرػ الكٟاُٞت في الٗملُاث الخجاٍع  .الخٗامل م٘ البىى٥ َو

  ل ال٨خلت الى٣ضًت مً ال٣ُإ ٚحر الغؾمي بلى ُت جاصي بخدٍى وؾاثل الضٞ٘ اإلاهٞغ

ظا ما ًدُذ للبىى٥  (ؤي الغؾمي)ال٣ُإ البى٩ي  ض مً مىاعص البىى٥، َو وطل٪ ما ًٍؼ

دُت ل ػباثجها ب٩ل ؤٍع  .ٞغنت جمٍى

 كاثمت اإلاغاح٘

غ الؿىىي الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ(. 2017). الجؼاثغ.البى٪ .1  . الجؼاثغ.الخ٣ٍغ
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 .الجىاهب ال٣اهىهُت لىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت في يىء ال٣اهىن ال٣ُغي  .(2021) .ط .ف ,الؿلُُي .2
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 الخإنُل الىٓغي إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىىن الخللُضًت واإلاهاعف ؤلاؾالمُت

 1َهغاوي صومت ٖلي. ص ، 

 ٍ. 2بلمكغي بكغي  .ص ، 

 ٍ. 3بً ٖىالي الجُاللي .ص ، 

   اإلالخو

تهضٝ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى َغ١ وؤؾالُب بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ الخ٣لُضًت واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، وطل٪ لؤلَمُت ال٨بحرة له 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي . في َظٍ اإلااؾؿاث مً زال٫ الخض مً اإلاساَغ اإلاالُت والخس٠ُٟ مجها وحُٗٓم ٖىاثضَا ولخد٤ُ٣ طل٪ جم الٖا

و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ٖملُت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ الخ٣لُضًت حٗخمض ٖلى ؤؾالُب وبؾتراجُجُاث . واإلاىهج الخدلُلي

ظا عاظ٘ بلى  جسخل٠ ًٖ اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت والتي حٗخمض ٖلى مباصت بعقاصًت ظاء بها  مُٗاع مجلـ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت َو

ذ ؤؾالُب  ل واإلاساَغ التي جخٗغى لها، ٩ٞلما ازخلٟذ َظٍ اإلاساَغ جىٖى الازخالٝ في َبُٗت ٧ل ماؾؿت وفي َغ١ ونُٜ الخمٍى

 .بصاعتها

 .اإلاساَغ اإلاالُت، بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، البىى٥ الخ٣لُضًت، اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت: اليلماث اإلافخاخُت

Abstract   
This study aims to identify the methods and techniques of managing financial risks in traditional 

banks and Islamic banks, because of their great importance in these institutions by reducing and 

diminishing financial risks and maximizing their returns. We relied on the descriptive and analytical 

approach. We found that the process of managing financial risks in traditional banks depends on 

methods and strategies that are different in Islamic banks. These methods and strategies rely on the 

guidelines set by the Standard of the Islamic Financial Services Council. Moreover, this is due to the 

difference in the nature of each institution and in the methods and formulas of financing, and the risks 

that facing it. Therefore, if these risks vary, their management methods vary. 
Keywords: financial risk, financial risk management, traditional banks, Islamic banks. 

:  ملضمت. 1

بهُال٢ا مً اإلاساَغ التي جخٗغى لها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت والتي جتزاًض وجغجٟ٘ 

اصة الٗىإلات وؤلاهضماط بحن الضو٫ وألاؾىا١، وبالغظٕى لؤلػماث اإلاالُت التي جدضر جباٖا ٦إػمت  لٍؼ

ل، ؤػمت ظىىب قغ١ آؾُا، ؤػمت الضًىن الؿُاصًت في الُىهان وؤوعوبا،  صو٫ ألاعظىخحن، البراٍػ

ا مً 2008ألاػمت اإلاالُت  حَر ، وألاػمت الصخُت الخالُت والتي ؤزغث ٖلى ٧ل ال٣ُاٖاث ألازغي ٚو

وؤمام َظٍ ألاػماث ٧ان البض مً ال٣ُام بةصاعة َظٍ اإلاساَغ ومداولت جٟاصحها . ألاػماث ألازغي 

ظا مً زال٫ بجبإ الٗضًض مً ؤلاظغاءاث والخُىاث وؤلاؾتراجُجُاث  والخس٠ُٟ مً خضتها َو

ا  َغ هغث ٖضة لجان صولُت وبجٟا٢ُاث ٦لجىت باػ٫ بخ٣اٍع التي جىاؾب ٧ل هٕى مً اإلاساَغ، ْو

واإلاالخٔ زال٫ َظٍ ألاػماث ؤن جإزغ اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ٧ان ؤ٢ل . الشالزت

ى ما َغح الٗضًض مً الدؿائالث خى٫  صعظت وخضة مً البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت، َو

                                                           
1

الم آلالي  ايُاث وؤلٖا   حامٗت ؤخمض ػباهت غلحزان.(حؼاثغاٌ) ،مسبر بصاعة ألاؾىاق اإلاالُت باؾخسضام الٍغ
2

الم آلالي  ايُاث وؤلٖا  .(حؼاثغاٌ) حامٗت ؤخمض ػباهت غلحزان ،مسبر بصاعة ألاؾىاق اإلاالُت باؾخسضام الٍغ
 .(لجؼاثغا) حامٗت ؤبي بىغ بللاًض جلمؿان، الىلىص واإلااؾؿاث اإلاالُت في اإلاغغب الٗغبيمسبر  3
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ومً زال٫ ما ؾب٤ ٧ان مً الًغوعي ال٣ُام بضعاؾت خى٫ ألاؾالُب اإلاٗخمضة في َظٍ . طل٪

اإلااؾؿاث واإلاساَغ التي ًخٗغى لها ٧ل هٕى مً َظٍ اإلااؾؿاث وألاؾالُب والخُىاث التي ًخم 

خماص .  ٖلحهاالٖا

: ؤلاقيالُت. 1.1

لُه ٧اهذ بق٩الُت الضعاؾت خى٫  ؤؾالُب وزُىاث بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىىن  َل: ٖو

الخللُضًت هي هفؿها اإلاخبٗت في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت؟ 

: الفغيُت. 2.1

:  ٢مىا بهُاٚت الٟغيُت الخالُت والتي حٗخبر مىُل٤ لبدشىاؤلاق٩الُتولئلظابت ٖلى َظٍ 

. جدب٘ البىى٥ الخ٣لُضًت واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت هٟـ ألاؾالُب والخُىاث إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت_ 

: ؤَمُت البدث. 3.1

ج٨دسخي بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ؤَمُت وم٩اهت ٦بحرة في البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت 

ظا ًغظ٘ بلى صوعٍ ال٨بحر في الخض مً َظٍ اإلاساَغ والخس٠ُٟ مجها وحُٗٓم ٖىاثض  وؤلاؾالمُت، َو

ا ال٨بحر ٖلى َظا الىٕى  ها وجإزحَر ظا بالىٓغ بلى جىامي َظٍ اإلاساَغ وجىٖى َظٍ اإلااؾؿاث، َو

٣ت ومً زال٫ َظا جٓهغ . اإلااؾؿاث والتي ؤصث بلى بجهُاع وبٞالؽ بىى٥ وماؾؿاث مالُت  ٍٖغ

خماص ٖلحها في بصاعة  ؤَمُت الضعاؾت والتي حؿعى لخىيُذ ألاؾالُب وؤلاظغاءاث التي ًخم ؤلٖا

. اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت وؤلاؾالمُت

: ؤَضاف البدث. 4.1

الخٗٝغ ٖلى مٟهىم بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ومسخل٠ ؤهىإ َظٍ اإلاساَغ في البىى٥ الخ٣لُضًت - 

واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت؛ 

مداولت جىيُذ الخُىاث وؤلاظغاءاث التي جدبٗها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت في بصاعة - 

اإلاساَغ اإلاالُت؛ 

. الخُغ١ بلى ؤلاظغاءاث واإلاباصت ؤلاعقاصًت التي جدبٗها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت- 

: مىهج البدث. 5.1

ت إلصاعة  مً ؤظل ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت الضعاؾت، جد٤ُ٣ ؤَضاٞها وؤلاإلاام بالجىاهب الىٍٓغ

خماص ٞغيُت الضعاؾت، ٢مىا وازخباعاإلاساَغ اإلاالُت   ٖلى اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدلُلي، بااٖل

 .والظي ٌؿاٖضها في جىاو٫ وون٠ الخإنُل الىٓغي إلاىيٕى الضعاؾت وجدلُل مسخل٠ ظىاهبه
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:  الضعاؾاث الؿابلت1-6

 و٧اهذ َظٍ الضعاؾت ٖباعة ًٖ ؤَغوخت (:2014)صعاؾت مدمض ٖبض الخمُض ٖبض الحي - 

ص٦خىعاٍ والتي جداو٫ ج٣ضًم ٦ُُٟت اؾخسضام الهىضؾت اإلاالُت في بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع 

ؤلاؾالمُت وج٣ضًم هماطط ٦مُت ل٣ُاؽ حجم التي ًم٨ً ؤن حٗترى اليكاٍ اإلاالي واإلاهغفي 

وحؿٗحر اإلاىخجاث اإلاالُت، و٢ض ا٢ترخذ الضعاؾت همىطط ٦مي ل٣ُاؽ حجم اإلاساَغ ال٣هىي التي 

خماص ٖلى مُٗاع مجلـ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت . ًم٨ً ؤن جخٗغى لها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بااٖل

 وهي ٖباعة ًٖ ؤَغوخت ص٦خىعاٍ والتي َضٞذ بلى (:2015/2016)صعاؾت خضوف قغوق - 

ت في صعاؾت م٣اعهت بحن البىى٥ الخ٣لُضًت واإلاهاٝع الاؾالمُت،  صعاؾت الىٓم واإلاٗاًحر ؤلاختراٍػ

ومً ؤَم مداوع َظٍ الضعاؾت الخُغ١ بلى بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ الخ٣لُضًت واإلاهاٝع 

٤ اجٟا٢ُاث باػ٫ الشالزت و٢ض بُيذ الضعاؾت ؤن بصاعة اإلاساَغ حٗخبر مً . ؤلاؾالمُت وباألزو ٞو

ظا بؿبب جىٕى  ؤَم الٗملُاث التي جدٓى بةَخمام ٦بحر لضي البىى٥ الخ٣لُضًت وؤلاؾالمُت َو

ومً ؤَم ما جىنلذ بلُه َظٍ الضعاؾت ؤن ؤؾالُب بصاعة اإلاساَغ في . اإلاساَغ التي جخٗغى لها

. البىى٥ الخ٣لُضًت جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاؿخٗملت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت

 وهي ٖباعة ًٖ مضازلت ٖلمُت والتي خاولذ ج٣ضًم همىطط (:2012)صعاؾت مدمض البلخاجي - 

ظا مً زال٫ جىػَ٘ اؾخماعاث اؾخ٣هاء  ل٣ُاؽ مساَغ اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بٛغى الخض مجها، َو

ٖلى اإلاضعاء واإلاخسههحن في الٗمل اإلاهغفي ؤلاؾالمي وزانت في مجا٫ اإلاساَغ والاثخمان، 

وجىنلذ الضعاؾت بلى ب٢تراح همىطط بهضٝ ل٣ُاؽ اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت 

٘ وببخ٩اع مهاصع ألامىا٫ وؤعباح اإلاهٝغ واإلاىخجاث  مً ؤظل الخ٣لُل مجها، وؤونذ بًغوعة جىَى

ُت  اإلا٣ضمت للٗمالء ختى ًخم الخض مً اإلاساَغ، ووظىب وظى ع٢ابت ٖلى الٗملُاث اإلاهٞغ

. ؤلاؾالمُت مً زال٫ ٢ىاهحن زانت بها ووظىص هٓام بصاعة للغ٢ابت ٖلى اإلاساَغ

الي -   َظٍ الضعاؾت ٖباعة ًٖ م٣ا٫ ٖلمي والتي جُغ٢ذ ُٞه بلى (:2018)صعاؾت فاَمت بَى

غ١ بصاعة َظا الىٕى مً اإلاساَغ في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت  مسخل٠ ؤهىإ اإلاساَغ اإلاالُت  َو

ت وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ُٖىت . بضعاؾت خالت لُٗىت مً اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

الضعاؾت جىاظه الٗضًض مً اإلاساَغ اإلاالُت التي حٗترى وكاَها، ومً ؤَمها مساَغ الؿُىلت 

ج . واإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بخدهُل الضًىن  و٢ض ؤصاعث اإلااؾؿاث َظٍ اإلاساَغ اإلاالُت مً زال٫ مٍؼ

م مً مدضوصًت ؤلاصاعة في ؤلاخاَت باإلؾتراجُجُاث الٟٗالت إلصاعة  ُت بالٚغ مً ألاصواث الخدَى

 .َظٍ اإلاساَغة

 ٌ   :ماَُت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت: اإلادىع ألاو



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

126 
 

ت اإلاخٗل٣ت بةصاعة اإلاساَغ اإلاالُت  مً زال٫ َظا اإلادىع ؾى٣ىم بالخُغ١ بلى ؤَم الجىاهب الىٍٓغ

. ٧اإلاٟهىم، زُىاث وبظغاءاث بصاعتها

ف اإلاساَغ اإلاالُت- 1 ٢بل الخُغ١ لخٍٗغ٠ اإلاساَغ اإلاالُت ال بض مً ج٣ضًم حٍٗغ٠ :  حٍٗغ

للمساَغة، ٞال ًىظض حٍٗغ٠ مىخض للمساَغ اإلاالُت في البدىر التي جم ال٣ُام بها، وؤلاق٩ا٫ 

 بط ًىظض مٟهىمحن ٞاألو٫ ٣ًهض بها الخؿاعة اإلادخملت، .الٗام ًىُل٤ مً حٍٗغ٠ اإلاساَغ

. والخٍٗغ٠ الشاوي ٌكحر بلى ؤن اإلاساَغة هي ٞغنت وبالخالي بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى هخاثج مسخلٟت

وبالخالي ٞةن حٍٗغ٠ اإلاساَغ ٌٗخمض بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى هٓغة ؤلاصاعة للمساَغ َل هي ٞغنت ؤو 

، "مىاظهت خالت ٞحها تهضًض هدُجت مجهىلُت الىخاثج"٦ما ٣ًهض بمٟهىمها الىاؾ٘ بإجها 1 .تهضًض

 2".ٖضم الخإ٦ض التي جازغ ٖلى الثرواث"وفي الٗلىم اإلاالُت حٗٝغ بإجها 

الخؿاثغ التي ٢ض حؿببها الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت مشل الخ٣لباث "ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاساَغ اإلاالُت بإجها 

في ؤؾٗاع الٟاثضة، ؤؾٗاع نٝغ الٗمالث ألاظىبُت، اإلاكخ٣اث اإلاالُت، مساَغ الؿُىلت 

ت مً ؤهىإ مسخلٟت مً اإلاساَغ " وحٗٝغ ؤًًا بإجها 3".وؤلاثخمان ت مخىٖى مهُلر إلاجمٖى

ل ًم٨ً ؤن هجض 4".والخى٢ٗاث اإلاخٗل٣ت باؾخسضام الخضماث اإلاالُت للماؾؿت ت الخمٍى  في هٍٓغ

مٗجى مسخل٠ للمساَغ اإلاالُت ٞخٗٝغ بإجها اإلاساَغ ؤلاياُٞت التي ًخدملها اإلاؿاَمىن بؿبب 

وبالخالي في َظا الخٍٗغ٠ ٞةن اإلاساَغ اإلاالُت حٗاص٫ مساَغ ". اؾدبضا٫ الضًً باألؾهم الٗاصًت

الخ٣لباث في الخض٣ٞاث " وباإلاٗجى الىاؾ٘ ًخم حٍٗغ٠ اإلاساَغ اإلاالُت ٖلى ؤجها .٩َُل عؤؽ اإلاا٫

٣ا لهظا ". الى٣ضًت والىخاثج اإلاالُت و٢ُمت الكغ٦ت بؿبب جإزحر ؤهىإ مسخلٟت مً الٗىامل ٞو

 5.الخٍٗغ٠ ٞةن اإلاساَغ اإلاالُت هي اإلاؿاولت ًٖ ؤي حُٛحراث في الىي٘ اإلاالي للكغ٦ت

مسخل٠ اإلاساَغ التي مً اإلادخمل "مً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً حٍٗغ٠ اإلاساَغ اإلاالُت بإجها 

". ؤن جخٗغى لها الكغ٦ت هدُجت لٓغوٝ ب٢خهاصًت ومالُت مُٗىت

 وجى٣ؿم اإلاساَغ اإلاالُت بلى الٗضًض مً اإلاساَغ ٞىجض مً ؤَم َظٍ :ؤهىإ اإلاساَغ اإلاالُت- 2

 6:اإلاساَغ، مساَغ الؿى١، اإلاساَغ ؤلاثخماهُت، مساَغ الؿُىلت، مساَغ ألاؾىا١ اإلاالُت

 وهي جل٪ اإلاساَغ التي ج٩ىن مخٗل٣ت بال٨ك٠ ٖلى خؿاب، الؿلُٟاث : اإلاساَغ ؤلاثخماهُت2-1

وؤي حؿهُالث ج٣ضم للؼباثً، وفي الٛالب جيخج ًٖ مىذ البى٪ ٢غوى واظبت الؿضاص في الى٢ذ 

اء بةلتزاماجه؛  اإلادضص باإلاؿخ٣بل وال ٌؿخُُ٘ الٞى

ظٍ اإلاساَغ جيكإ مً الؿلى٥ الؿٗغي ألؾٗاع ألانى٫ التي هي مدل : مساَغ الؿىق 2-2  َو

غ الؿُىلت الالػمت والتي  الخٗا٢ض ألي ج٣لباث ٚحر مخى٢ٗت، ٦ما جيخج ؤًًا مً زال٫ ٖضم جٞى
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جاصي بلى جضَىع في ؤؾٗاع ألانى٫ ونٗىبت ببغام ٣ٖىص ظضًضة، وهي جخ٩ىن مً مساَغ ؤؾٗاع 

: الٟاثضة ومساَغ ؤؾٗاع الهٝغ

 وهي ج٩ىن هدُجت خضور حٛحراث في مٗضالث الٟاثضة إلاجمٕى : مساَغ ؤؾٗاع الفاثضة2-2-1

لى عؤؽ  ٖملُاث اإلاحزاهُت وزاعط اإلاحزاهُت، والتي لها جإزحر ؾلبي ٖلى ٢ُمت بٌٗ ؤنى٫ البى٪ ٖو

ماله وهي حٗبر ًٖ َكاقت الىيُٗت اإلاالُت له؛ 

 وج٩ىن هدُجت الخ٣لباث ال٨ٗؿُت في ؤؾٗاع نٝغ الٗملُاث ؤو : مساَغ ؤؾٗاع الهغف2-2-2

اإلاغا٦ؼ اإلادخٟٔ بها مً جل٪ الٗمالث، ٞةطا ٧ان البى٪ ًدخٟٔ بٗملت ؤ٦ثر مً اإلاُلىباث مً 

هٟـ َظٍ الٗملت ٞةن الخُغ َى بهسٟاى ؾٗغ الهٝغ وبن ٧ان ٨ٖـ طل٪ ٞةن الخُغ َى 

. بعجٟإ ؾٗغ الهٝغ

 وهي جل٪ اإلاساَغ التي ًيخج ٖجها زؿاثغ هاججت ًٖ ٖضم ٢ضعة البىى٥ ٖلى : مساَغ الؿُىلت2-3

ل الالػم ؤو ألانى٫  حر الخمٍى ش اإلاخ٤ٟ ٖلُه، ؤي ٖضم بم٩اهِخه جٞى اء بةلتزاماتها في الخاٍع الٞى

ولهظا جٓهغ ؤَمُت بصاعة الؿُىلت في البىى٥، . الؿاثلت إلا٣ابلت َظٍ ؤلالتزاماث بإ٢ل زؿاثغ مم٨ىت

اث مىاؾبت مً الؿُىلت  ظا ألن ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى مؿخٍى إلخخىائها ٖلى مساَغ مغجٟٗت َو

؛  7بةم٩اهه ؤن ًاصي بلى ٞكل البى٪ وبجهُاٍع

2-4 ٌ  وجغجبِ بسُغ ج٣لباث ألاؾٗاع في لخٓاث، وبةم٩اهه ؤن ًدٟؼ إلجساط : مساَغ ؤؾٗاع ألانى

ً للخض مً َظا الخُغ، وفي هٟـ الى٢ذ بةم٩اهه ؤن ًاصي  بظغاءاث و٢اثُت مً ظاهب اإلاؿدشمٍغ

لُه ٞسُغ ج٣لباث ألاؾٗاع ٖامل مهم في بجساط ٢غاعاث  ً بك٩ل ٦بحر، ٖو بلى جى٢٘ آلازٍغ

ً، وبظل٪ ٞمساَغ الخ٣لباث في ألاؾٗاع طاث ؤَمُت لخ٣ُُم ؤؾٗاع مسخل٠  اإلاًاعبحن واإلاؿدشمٍغ

ا مً ألاؾىا١؛ حَر ظا بؿبب همى الخ٣لباث في ألاؾهم والٗمالث ٚو  8ألانى٫، َو

 وهي جيخج ًٖ جإزغ الؿى١ بٗىامل مسخلٟت ٧اإلاًاعبت والخٛحراث : مساَغ ألاؾىاق اإلاالُت2-5

ظا ما ًازغ ٖلى ؾلى٥ اإلاؿدشمغ والظي ًى٣ل بلى الخٗامل م٘ ...الؿُاؾُت والخغوب  الخ، َو

ظا ًجٗل الؿى١ ًخدغ٥ بعجٟاٖا ؤو ع٧ىص في حجم  ى ما ًجٗل ألاؾٗاع جخٛحر، َو الؿى١ َو

الخضاو٫، ٞاألؾٗاع جغجٟ٘ في خالت بعجٟإ حجم الخضاو٫ وجىسٌٟ في خالت الغ٧ىص وال٨ؿاص، 

لُه ج٩ىن ٖىاثض اإلاؿدشمغ ٚحر مؿخ٣غة؛  9ٖو

ف بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت- 3 : حٍٗغ

. ٢بل الكغوٕ في حٍٗغ٠ بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ال بض مً الخُغ١ لخٍٗغ٠ بصاعة اإلاساَغ

بظغاء مىٓم للخسُُِ مً ؤظل جدضًض، جدلُل، ؤلاؾخجابت ومخابٗت "ٞخٗٝغ بصاعة اإلاساَغ بإجها 

اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بإي مكغوٕ، وجخًمً ؤلاظغاءاث وألاصواث التي ؾدؿاٖض مضًغ اإلاكغوٕ ٖلى 
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 وحٗٝغ ٦ظل٪ بإجها 10".حُٗٓم بم٩اهُت جد٤ُ٣ هخاثج بًجابُت وجسٌُٟ جد٤ُ٣ هخاثج ٚحر مالثمت

ؤلاظغاءاث التي جدبٗها اإلااؾؿاث إلاىاظهت ألازُاع اإلاخٗل٣ت بإوكُتها، بهضٝ جد٤ُ٣ اإلاؼاًا "

 11".اإلاؿخضامت مً ٧ل وكاٍ

جل٪ الٗملُت التي ًخم مً زاللها مىاظهت اإلاساَغ "ؤما بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ٞخٗٝغ بإجها 

ظا بهضٝ يمان ٞهم ٧امل لها  ٦ما حٗٝغ 12".وجدضًضَا، ٢ُاؾها، مغا٢بتها، والغ٢ابت ٖلحها، َو

زُت جدضًض ألاصواث اإلاىاؾبت في جدضًض و٢ُاؽ اإلاساَغ اإلاالُت بما ًم٨ً ؤلاصاعة "ؤًًا بإجها 

بصاعة الخُغ " وحٗٝغ ٦ظل٪ بإجها 13".اإلاالُت مً الخس٠ُٟ مً خضتها بلى ؤصوى صعظت مم٨ىت

خم جدضًض طل٪ مً  اء بدؿضًض صًىجها في آلاظا٫ اإلاخ٤ٟ ٖلحها، ٍو اإلاخٗل٤ ب٣ضعة اإلاىٓمت ٖلى الٞى

ل، ظضو٫ خؿاباث الىخاثج  14".زال٫ حصخُو الىيُٗت اإلاالُت بضعاؾت اإلاحزاهُاث، ظضو٫ الخمٍى

بصاعة مىاعص وبلتزاماث الكغ٦ت "٢ا٫ بإجها وحٗٝغ ٦ظل٪ بإجها  (Arun Bansal et al, 1991)في خحن 

خباع الخإزحر الظي ًم٨ً ؤن جدضزه الىخاثج ؤو ألاخضار  مً ؤظل حُٗٓم ٢ُمتها، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 15."ٚحر اإلاخى٢ٗت ٖلى ؤصاء الكغ٦ت

٧ل ألاؾالُب وؤلاظغاءاث "ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً حٍٗغ٠ بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت بإجها 

". التي جدبٗها وحٗخمض ٖلحها الكغ٦ت في مىاظهت الازُاع اإلاالُت اإلادخملت 

 وختى جخم٨ً اإلااؾؿاث مً بصاعة اإلاساَغ بك٩ل ظُض ًخُلب طل٪ :زُىاث بصاعة اإلاساَغ- 4

ا ٦ما ًلي  16:ال٣ُام بالٗضًض مً الخُىاث، والتي ًم٨ً بزخهاَع

 ٦مغخلت ؤولى ًجب ال٣ُام بخدضًض وخهغ إلاسخل٠ اإلاساَغ التي جدُِ : جدضًض اإلاساَغ4-1

ا وؤؾبابها؛  باإلااؾؿت والخٗٝغ ٖلى مهاصَع

 والتي ٩ًىن الخٗٝغ ٖلحها مً : الخٗغف ٖلى اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت اإلاالُت4-2

: زال٫ ما ًلي

الخدضًض اإلاٗخمض لؤلَضاٝ؛ - 

اث مسخل٠ ٦بضاثل لخد٤ُ٣ -  َى ى لخل٤ ؾِىاٍع الخدضًض اإلاٗخمض ٖلى ٖملُت جدلُل الؿِىاٍع

الهضٝ اإلاؿُغ؛ 

٤ جٟهُل ظمُ٘ اإلاهاصع اإلادخملت للمساَغ-  . الخدضًض اإلاٗخمض ٖلى الخهي٠ُ ًٖ ٍَغ

خماص ٖلى مٗاًحر مدضصة : اإلاغاكبت4-3  وهي ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى ال٣ُام بمغا٢بت جل٪ اإلاساَغ باإٖل

ومىاؾبت وبجساط ال٣غاع ألامشل لخُٗٓم الٗاثض وعٞ٘ ال٨ٟاءة ؤلا٢خهاصًت للماؾؿت اإلاالُت م٣ابل 

الخد٨م في اإلاساَغ؛ 
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خم ج٣ُُم اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث اإلاالُت مً خُض قضتها في بخضار :  الخلُُم4-4 ٍو

ٗخمض ؤؾاؾا ٖلى جدضًض ؤوظه اليكاٍ التي جدمل اإلاساَغ  الخؿاثغ وبخخمالُت خضوثها، َو

ت؛  و٢ُاؾها، والخإ٦ض مً ؾالمت الغ٢ابت الضازلُت والٗملُاث الخىُٓمُت وؤلاصاٍع

خماص ٖلى ألاهٓمت 4-5  ال٣ضعة ٖلى ٢ُاؽ َظٍ اإلاساَغ بهٟت صاثمت ومؿخمغة مً زال٫ ؤلٖا

اإلاٗلىماجُت اإلاىاؾبت؛ 

 و٦مغخلت ؤزحرة ج٣ىم اإلااؾؿت بمغاظٗت ٧اٞت اإلاساَغ التي مً اإلادخمل ؤن جىاظهها في 4-6

. الى٢ذ الخالي ؤو مؿخ٣بال

 جُغ١ الٗضًض مً الباخشحن بلى بؾتراجُجُاث مسخلٟت :بؾتراجُجُاث بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت- 5

 17:إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، والتي جىضعط ؤٚلبها يمً زالزت بؾتراجُجُاث ؤؾاؾُت

م٨ً ؤن : بؾتراجُجُت جغن اإلاىكف مفخىح5-1  وهي ؤلاخخٟاّ بمؿخىي الخُغ ٦ما َى، ٍو

حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت خُىما ٩ًىن مؿخىي الخُغ مىسٌٟ بك٩ل ال ًبرع 

الخ٩لٟت اإلاخى٢ٗت إلصاعجه، وجىضعط جدذ َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ؾُاؾت ٢بى٫ الخُغ؛ 

اث التي ًم٨ً :  بؾتراجُجُت جدمل مساَغ مدؿىبت5-2 ٣هض بها ال٣ُام بخدضًض اإلاؿخٍى ٍو

للماؾؿت ؤن جخدملها مً اإلاساَغ، زم ًخم بجساط ٧اٞت الخضابحر اإلاىاؾبت لخضهُت اإلاساَغ 

٘ في اإلاىخجاث  باإلااؾؿت، وجىضعط يمً َظٍ ؤلاؾتراجُجُت ؾُاؾاث جسٌُٟ الخُغ ٧الخىَى

والخُٛحر في مؿخىي الغاٞٗت الدكُٛلُت بىاء ٖلى ْغوٝ الكغ٦ت والخُٛحر في مؿخىي الغاٞٗت 

اإلاالُت وبؾخسضام ألاصواث اإلاالُت اإلاكخ٣ت للخماًت يض مساَغ ألاؾٗاع؛ 

٣هض بها جضهُت الخُغ بلى الهٟغ، وجىضعط يمجها : بؾتراجُجُت حغُُت ول الخُغ5-3  ٍو

ل الخُغ  ل الخُغ ٧الخإمحن يض الخُغ بةؾخسضام ؤصواث الهىضؾت اإلاالُت، جدٍى ؾُاؾاث جدٍى

اإلاالي بلى َٝغ زالض بىاؾُت ٣ٖىص الخإمحن، والخجىب ال٨لي لؤلوكُت التي ًخىلض ٖجها الخُغ، 

م٨ً بؾخسضام ٖملُاث بٖاصة اله٩ُلت بك٩ل زام إله٣اط اإلااؾؿت مً خالت ٞكل مالي،  ٍو

والتي ؤنبدذ ؤَم ؤلاؾتراجُجُاث اإلاالُت للماؾؿاث بمسخل٠ ؤهىاٖها مىظ الشماهِىاث وختى 

حن ؤؾاؾُحن : آلان، وجى٣ؿم ٖملُاث بٖاصة اله٩ُلت اإلاالُت للماؾؿاث بلى هٖى

5-3-1 ٌ  وجخًمً ألاؾالُب اإلاالُت التي حٛحر مً ٩َُل ؤنى٫ اإلااؾؿت : بٖاصة َُيلت ألانى

حر الًغاثب، وج٩ىن بٖاصة ٩َُلت ألانى٫  لخد٤ُ٣ ؤلاؾخسضام ألا٦ٟإ إلاىاعص اإلااؾؿت ؤو لخٞى

بىاؾُت ٖملُاث البُ٘ اإلاسخلٟت ٦بُ٘ ظؼء مً ألانى٫ ؤو َغح ؤؾهم لئل٦خخاب الٗام ؤو ٞهل 

قغ٦ت جابٗت، ؤو مً زال٫ ٖملُاث الخهُٟت؛ 
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ل5-3-2 ظا بهضٝ بصاعة : بٖاصة َُيلت الخمٍى  وهي جغ٦ؼ ٖلى حُٛحر ٩َُل اإلال٨ُت للماؾؿت َو

اإلاساَغ اإلاالُت وزانت لخضهُت زُغ ؤلاٞالؽ ؤو مك٩لت ج٩ال٠ُ الى٧الت اإلاغجبُت بسهاثو 

ل  م٨ً جىُٟظ بؾتراجُجُت بٖاصة ٩َُلت الخمٍى ٩َُل الخهىم وعؤؽ اإلاا٫ الخام باإلااؾؿت ٍو

: للماؾؿت بالُغ١ آلاجُت

ل، -  ل ألا٢ل زُىعة ٖلى اإلااؾؿت ٧الؿىضاث ال٣ابلت للخدٍى َغح ق٩ل ظضًض مً الخمٍى

ألاؾهم اإلامخاػة بض٫ الٗاصًت؛ 

بؾدبضا٫ ألاوعا١ اإلاالُت الخالُت بإوعا١ مالُت طاث زهاثو مسخلٟت؛ - 

. بٖاصة قغاء ألاؾهم ه٣ضا مً الؿى١ اإلاٟخىح- 

 حؿعى بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت باإلااؾؿت بلى حُٛحر ق٩ل الٗال٢ت بحن الٗىاثض واإلاساَغ مً 

ؤظل حُٗٓم ال٣ُمت، وجغجبِ ب٩ل ال٣غاعاث واإلاماعؾاث اإلاالُت التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت وبجمُ٘ 

ل)والخهىم  (٩َُل ؤلاؾدشماع)البىىص التي جخ٩ىن مجها اإلاحزاهُت بك٣حها ألانى٫  . (٩َُل الخمٍى

ٌ اجفاكُاثبصاعة اإلاساَغ وفم - 6  : باػ

ها الىٓام اإلاالي واإلاهغفي مازغا، واإلاخمشل في الٗىإلات  في ْل الخدضًضاث الجضًضة التي ٖٞغ

 ؤلا٢هاصي وكُذ ما ٌٗٝغ بلجىت باػ٫ وهي مسخهت في الخٗاون الضولي في مجا٫ والاهضماط

و٢ضمذ اللجىت . 1974الغ٢ابت الضولُت للمهاٝع وبصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، وجإؾؿذ اللجىت ؾىت 

 ل٩ُىن بجٟا٢ا ٖاإلاُا، و٢غعث اللجىت 1988 ؾىت (بجفاكُاث باٌػ ألاولى)ؤولى ؤٖمالها وجىنُاتها 

خحن، ٞاألولى مخضهُت اإلاساَغ وجًم صو٫ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي  جهي٠ُ الضو٫ بلى مجمٖى

ت الشاهُت جًم ب٣ُت صو٫  ؿغا واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، واإلاجمٖى والخىمُت باإلياٞت بلى ؾَى

وفي ْل ْهىع . الٗالم وهي ٖالُت اإلاساَغ وا٢ترخذ همىطط لخؿاب مٗض٫ ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫

ت والتي ؤنبدذ جخٗغى لها الضو٫ واإلااؾؿاث، زانت بٗض بهدكاع الخٗامل  مساَغ مخىٖى

باألصواث اإلاالُت الخضًشت ٧اإلاكخ٣اث، ؤنضعث اللجىت بجٟا٢ُت إلخدؿاب اإلاالثت اإلاخٗل٣ت بمساَغ 

والتي . بةجفاكُت باٌػ الثاهُت وهي ؤ٦ثر قمىلُت وص٢ت، والتي ؤنبدذ حٗٝغ 1996الؿى١ ؾىت 

٣ت مؿخدضزت لخؿاب ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ اإلاغار باإلاساَغ  ج٣ىم ٖلى زالزت ؤؾـ عثِؿُت وهي ٍَغ

٣ت ٞٗالت  والالػم إلاىاظهت مساَغ الؿى١ ومساَغ الدكُٛل ومساَغ ؤلاثخمان، ويمان وظىص ٍَغ

 و٢ض ؾمدذ 18.للمغاظٗت واإلاغا٢بت، وؤزحرا هٓام ٞاٖل إلهًباٍ الؿى١ والؿعي بلى بؾخ٣غاٍع

اإلاىهج ال٣ُاسخي والظي ًخمحز بإهه ؤ٦ثر ) اإلاساَغ ؤلاثخماهُتَظٍ الاجٟا٢ُت بشالزت مىاهج ل٣ُاؽ 

خؿاؾُت للمساَغ، بط ٣ًىم البى٪ بخدضًض وػن اإلاساَغ ل٩ل ٖىهغ، ومىهج الخ٣ُُم الضازلي 

٣خحن إلخدؿاب  (للمساَغ، ومىهج الخ٣ُُم الضازلي اإلاخ٣ضم للمساَغ مساَغ ٦ما خضصث ٍَغ
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خٗل٤ ألامغ باإلاىهج اإلاُٗاعي ومىهج الىماطط الضازلُتالؿىق  وؤ٦ضث الاجٟا٢ُاث ٖلى ؤَمُت .  ٍو

 وطل٪ ألجها مً ؤَم اإلاساَغ التي جىاظه البىى٥، ولخُُٛت َظٍ اإلاساَغ اإلاساَغ الدكغُلُت

٣ب ألاػمت اإلاالُت 19.ب٢ترخذ مىهج اإلااقغ ألاؾاسخي، اإلاىهج اإلاُٗاعي، مىهج ال٣ُاؽ اإلاخ٣ضم  ٖو

ظا 2010الٗاإلاُت ؤٖلىذ لجىت باػ٫ ؾىت   ًٖ ؾً ٢ىاٖض ؤ٦ثر نغامت بكإن بصاعة البىى٥، َو

، و٢ض َغخذ مٗاًحر بةجفاكُاث باٌػ الثالثتلجٗلها ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى مىاظهت ألاػماث وؾمُذ 

ؼ ٢ضعة الىٓام البى٩ي ٖلى جدمل  ظضًضة ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ واإلاضًىهُت والؿُىلت بهضٝ حٍٗؼ

 21: و٢ض ع٦ؼث ٖلى ٖضة حٗضًالث وهي20.ألاػماث وجدؿحن حؿُحر اإلاساَغ وػٍاصة الكٟاُٞت

حُٛحراث ٖلى بَاع مساَغ الؿى١؛ - 

حُٛحراث ٖلى بَاع مساَغ الدؿضًض؛ - 

حن ٖلى اإلاهاٝع بإصواث ؤ٦ثر ٞٗالُت إلاالءمت مخُلباث عؤؽ اإلاا٫ بدؿب -  الؿعي لخضُٖم اإلاكٞغ

؛  ويُٗت اإلاساَغ في ٧ل مهٝغ

٣ىي ٢ضعة -  ُتها ٍو ُت عؤؽ اإلاا٫ وػٍاصة اخخُاَاث عؤؽ اإلاا٫، بط ًدؿً مً هٖى جدؿحن هٖى

. البىى٥ ٖلى امخهام الخؿاثغ والهضماث زال٫ ٞتراث ألاػماث

 جسخل٠ بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع :بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت: اإلادىع الثاوي

ظا هٓغا للخهاثو التي جخمحز بها َظٍ اإلاهاٝع . ؤلاؾالمُت ًٖ البىى٥ الخ٣لُضًت َو

بن ٢اٖضحي الخغاط بالًمان والٛىم بالٛغم جٟترى : ؤهىإ اإلاساَغ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت- 1

ُت ؤلاؾالمُت وظىص مساَغ، ومً الٗىانغ اإلاهمت للخٗٝغ ٖلى بصاعة  ٖلى َبُٗت اإلاٗامالث اإلاهٞغ

اصة  اإلاساَغ ٞهم اإلاٟايلت بحن اإلاساَغة والٗاثض، ٞاإلابضؤ ؤن الٗاثض اإلاخى٢٘ ًٟترى ؤن ًغجٟ٘ م٘ ٍػ

ولهظا ٞاإلاهاٝع ؤلاؾالمُت جخٗغى لٗضص مً اإلاساَغ ٞبًٗها ٌكتر٥ م٘ البىى٥ . اإلاساَغ

ل ؤلاؾالمي  ا، ٦ما ًٟغص بمساَغ لها ٖال٢ت بهُٜ الخمٍى الخ٣لُضًت ٞحها والتي ٢ض ؾب٤ ط٦َغ

ٗت ؤلاؾالمُت، ومً ؤَمها هجض   22:وؤلالتزام بإخ٩ام الكَغ

ل1-1 ل مً نُٛت بلى ؤزغي، : مساَغ نُغ الخمٍى م مً وظىص بزخالٝ في َبُٗت الخمٍى  بالٚغ

ل، وهي : بال ؤن َىا٥ مساَغ جيخج ًٖ نُٜ الخمٍى

ل بهُغت اإلاغابدت1-1-1 بُ٘ ؾلٗت بمشل الشمً الظي اقتراَا به " وحٗٝغ بإجها : مساَغ الخمٍى

ض بالكغاء  اصة عبذ مٗلىم مخ٤ٟ ٖلُه بيؿبت مً الشمً ؤو بمبلٜ م٣ُٕى بىاء ٖلى ٖو الباج٘، م٘ ٍػ

٤ اإلااؾؿت  وهي مساَغ جخٗل٤ بالهُٛت هٟؿها 23".مً الغاٚب في الخهى٫ ٖلى الؿلٗت ًٖ ٍَغ

وؤزغي جخٗل٤ بالٗمُل والبى٪، وهي حٗخبر مً ؤ٦ثر الهُٜ اهسٟايا في صعظت اإلاساَغة، ٞىجض 

حٗغى ؤمىا٫ اإلاهٝغ للخُغ في خالت عجؼ الٗمُل ًٖ الؿضاص، جإظُل الؿضاص ٖمضا لٗضم 
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 ٌ ىص ألامغ بالكغاء، ٞع ض هدُجت ٖضم بلتزام بٖى وظىص ٣ٖىباث ٖلى الخإظُل، الغظٕى في الٖى

الؿلٗت لىظىص ُٖب ٞحها؛ 

ل بهُغت اإلاكاعهت1-1-2 ٣هض بها : مساَغ الخمٍى ل الظي ًُلبه " ٍو ج٣ضًم اإلاهٝغ للخمٍى

اإلاخٗامل صون ٞاثضة، وبهما ٌكاع٥ اإلاهٝغ الٗمُل في الىاجج اإلاخى٢٘ الخهى٫ ٖلُه للمكغوٕ 

خم الخٗامل 24".عبدا ٧ان ؤو زؿاعة بىاء ٖلى ٢ىاٖض وؤؾـ جىػَ٘ مخ٤ٟ ٖلحها في بضاًت الخٗا٢ض  ٍو

ل، ومً بحن مساَغ  ظا زكُت اإلاساَغ التي جدُِ بهظا الىٕى مً الخمٍى بها في خضوص ي٣ُت َو

ما٫ الٗاصًت  ٧اإلاىاٞؿت، حٛحر ؤطوا١ اإلاؿتهل٨حن، حٛحر ألاؾٗاع، )َظٍ الهُٛت هجض مساَغ ألٖا

ضم بلتزامه بكغوٍ  (جل٠ البًاٖت ٪ مً خُض بزالله بال٣ٗض ٖو وهجض مساَغ جخٗل٤ بالكٍغ

٪ ول٨ً ال ًجىػ  ً ٖلى َظا الكٍغ اإلاكاع٦ت ؤو ؾىء بصاعجه للمكغوٕ، ُٞجىػ ؤزظ يمان ؤو َع

ت؛  ؤزظ الًمان م٣ابل الغبذ والخؿاعة الخجاٍع

ل بهُغت الؿلم1-1-3 ٗٝغ بإهه : مساَغ الخمٍى مً البُٕى اإلااظلت اإلاىنٟت في الظمت " َو

ٗض ُٞه مً الكغوٍ ما ٌٗض في البُ٘ ٣ضم ُٞه الشمً ". اإلاىًبُت بالىن٠، ًى٣ٗض به البُ٘ َو ٍو

اظل ُٞه اإلابُ٘  وجخٗل٤ َظٍ اإلاساَغ بالُٝغ آلازغ في ال٣ٗض بدُض جخٟاوث مً ٖضم حؿلُم 25.ٍو

ُت مسخلٟت ٖما اج٤ٟ  ُت مسخلٟت هٖى اإلاؿلم ُٞه في خُىه ؤو ٖضم حؿلُمه جماما، بلى حؿلُم هٖى

٣ىم ٣ٖض الؿلم ٖلى بُ٘ اإلاىخجاث الؼعاُٖت ٞةن مساَغ الُٝغ آلازغ  ٖلُه في ٣ٖض الدؿلُم، ٍو

٢ض ج٩ىن بؿبب ٖىامل لِـ لها ٖال٢ت باإلاالءمت اإلاالُت للؼبىن، ٦ما جخمشل مساَغ َظٍ الهُٛت 

في ٧ىن ال٣ٗض ال ًخم جضاوله في ألاؾىا١ اإلاىٓمت ؤو زاعظها، باإلياٞت بلى مساَغ ألاؾٗاع التي 

ج٣٘ ٖلى البى٪ الظي ًمل٪ َظٍ الؿلٗت بمىظب ٣ٖض الؿلم؛ 

ل بهُغت اإلاًاعبت1-1-4 حن عب اإلاا٫ واإلاًاعب " وحٗٝغ بإجها : مساَغ الخمٍى ٣ٖض بحن َٞغ

بهظٍ ألامىا٫ والظي ٌكاع٥ بٗمله وزبرجه، ٞةن جد٣٣ذ ألاعباح ًخم ج٣اؾمهما بىاء ٖلى ما جم 

 خؿب 26".ؤلاجٟا١ ٖلُه، ؤما الخؿاعة ٞخ٣٘ ٖلى عب اإلاا٫ بطا لم ٨ًً َىا٥ ج٣هحر مً اإلاًاعب

َظٍ الهُٛت ٞةن البى٪ ؾِخٗغى بلى مساَغ خؿب هٕى اليكاٍ الظي ًماعؾه الٗمُل، ٞةطا 

٧ان اليكاٍ في مكغوٕ ججاعي ًماعؽ ؤٖماله في الؿل٘ وألاؾهم ٟٞهي َظٍ الخالت ؾِخٗغى 

لخ٣لباث ؤؾٗاع ألاؾهم ؤو الؿل٘، مما ؾُٗغيه إلاساَغ الؿى١، ؤما بطا ٧ان ًماعؽ وكاَاث 

؛  ؤَغي ٞةهه ٖغيت إلاساَغ ٖضم صٞ٘ الٗمُل إلاؿخد٣اث اإلاهٝغ

ل بهُغت ؤلاؾخهىا1-1-5ٕ ٗٝغ : مساَغ الخمٍى قغاء شخيء مً الهاو٘ ًُلب بلُه نىٗه، " َو

ٞهظا الصخيء لِـ ظاَؼا للبُ٘ بل ًهى٘ خؿب الُلب، ؤي َى بهخاط شخيء لؼبىن ولِـ لهىاٖت 

ت ى ًهلر في الهىاٖاث الُضٍو  ًخٗغى البى٪ 27".الُىم بهخاظا للؿى١ لؼباثً ٚحر مٗىُحن َو
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لٗضص مً اإلاساَغ الخانت بالُٝغ آلازغ، ٞىجض مساَغ العجؼ ًٖ الؿضاص مً ظاهب اإلاكتري 

ىاظه البى٪ مساَغ الُٝغ آلازغ في َظا (ٖضم ٢ضعجه ٖلى الؿضاص ال٨لي وفي آلاظا٫ اإلادضصة) ، ٍو

ل والخانت بدؿلُم البًاٖت اإلاباٖت، بط ًم٨ً ؤن ًٟكل الُٝغ آلازغ بدؿلم  الىٕى مً الخمٍى

ضَا ؤو ؤجها ؾلٗت عصًئت وبهٟت ٖامت ٞةن مساَغ الُٝغ آلازغ في ؤلاؾخهىإ . البًاٖت في مٖى

ج٩ىن ؤ٢ل زُىعة ب٨شحر م٣اعهت بمساَغ الؼبىن في ٣ٖض الؿلم؛ 

ٗت ؤلاؾالمُت1-2  جيكإ َظٍ اإلاساَغ ًٖ ؤلازٟا١ في ؤلالتزام : مساَغ ٖضم ؤلالتزام بالكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت، وهي ممازلت إلاساَغ الؿمٗت واإلاهضا٢ُت، ٦ةخخمالُت و٢ٕى  ب٣ىاٖض ومباصت الكَغ

اث الخىُٟظًت ؤو ال٣ٗىص اإلاغجبُت  ُت ظاهب الخهٞغ ما ٢ض ًاصي بلى يغع ًمـ مً الىاخُت الكٖغ

ى ما ًاصي بلى ؤلايغاع بؿمٗت اإلااؾؿت وال٣اثمحن ٖلى بصاعتها، وبالخالي  باإلاىخجاث اإلاالُت َو

الٗمل اإلاالي ؤلاؾالمي ٩٦ل، وجيخج ًٖ ٖضم بلتزام اإلااؾؿت اإلاالُت ؤلاؾالمُت بالًىابِ واإلاٗاًحر 

٣ضان ز٣ت اإلاخٗاملحن  ُت التي ٢ض جاصي بلى الخإزحر الؿلبي ٖلى ؾمٗت اإلااؾؿت اإلاالُت ٞو الكٖغ

مٗها واهسٟاى خهتها الؿى٢ُت وجد٤ُ٣ زؿاثغ مالُت ُٞما بٗض؛ 

ت اإلاىلىلت1-3  وهي جيكإ ٖىض ايُغاع اإلاهٝغ ؤلاؾالمي جدذ يِٛ الؿى١ : اإلاساَغ الخجاٍع

لضٞ٘ ٖاثض ًٟى١ الٗاثض الظي جم ا٦دؿابه ٖلى اإلاىظىصاث اإلامىلت مً خؿاباث الاؾدشماع 

ٌ ؤصخاب خؿاباث الاؾدشماع  اإلاكتر٥، وبالخالي ب٢خُإ ظؼء مً ؤعباح اإلاؿاَمحن لخٍٗى

ظا لٛغى الخٟاّ ٖلى ػباثىه والاؾخمغاع في اؾدشماع ؤمىالهم لضًه بضال مً سخبها  اإلاكتر٥، َو

ظا ما ٌٗغى البى٪ إلاساَغ ؤلاػاخت؛  ا مً ظهت ؤزغي َو واؾدشماَع

 ٢ُام اإلاهٝغ بالخهٝغ بك٩ل مسال٠ لىهىم :(ؤلاؾدئماهُت) مساَغ بؾاءة الاثخمان 1-4

ً، ؤو ٧ان َىا٥ جًاعب في  ٣ٖض الاؾدشماع ؤو اعج٩ابه مسالٟت ؤو بَما٫ في بصاعة ؤمىا٫ اإلاؿدشمٍغ

. اإلاهالر ما بحن ؤصخاب خؿاباث الاؾدشماع اإلاكتر٥ وخ٣ى١ اإلال٨ُت

 ًىظض مساَغ ؤزغي جىٟغص بها ٦ظل٪ اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ًٖ البىى٥ : مساَغ ؤزغي 1-5

ظا جبٗا لخهىنُتها ومً ؤَمها هجض ما ًلي  28:الخ٣لُضًت َو

ُت1-5-1 حى : مساَغ مغجبُت بالغكابت الكٖغ  بن ٖضم جبلىع وويىح مٟهىم الغ٢ابت الكٖغ

: للمهاٝع ؤلاؾالمُت ؤصي بلى وظىص مساَغ مجها

ُت واإلاؿاثل الا٢خهاصًت الخضًشت؛ -  وظىص ٖضص ٢لُل مً ال٣ٟهاء اإلاسخهحن في اإلاٗامالث اإلاهٞغ

ه اإلاٗامالث الا٢خهاصًت ونٗىبت مخابٗتها بالٟخىي وبُان خ٨مها -  ٘ الظي حٗٞغ الخُىع الؿَغ

الكغعي؛ 

٣ا إلاهالخها؛ -  اث ٞو الًٍٛى التي ٢ض جماعؾها بصاعة البى٪ ٖلى الهُئت إلباخت بٌٗ الخهٞغ
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. بلؼامُت الٟخىي في اإلاهاٝع الاؾالمُت- 

جخٗغى اإلاهاٝع الاؾالمُت لهظا الىٕى مً اإلاساَغ بؿبب ٣ٞضان ز٣ت :  مساَغ الثلت1-5-2

خ٣اص بإهه ال  ت ؤلاؾالمُت والٖا ٖمالئها، وطل٪ عاظ٘ بما لُٛاب الٟهم الصخُذ والؿلُم للهحٞر

ًىظض ازخالٝ بحن الٗمل اإلاهغفي ؤلاؾالمي والٗمل اإلاهغفي الخ٣لُضي، ؤو بؿبب الك٪ في 

ً بإن  ُت ؤلاؾالمُت، و٢ض ٩ًىن بؿبب ًْ اإلاىصٖحن واإلاؿدشمٍغ ُت اإلاٗامالث اإلاهٞغ قٖغ

 .اهسٟاى الٗاثض مغصٍ ج٣هحر وبَما٫ البى٪ في ؤصاء ٖمله

ت1-5-3 حٗمل اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت في بِئت حؿىصَا اإلاىاٞؿت الكضًضة، :  مساَغ ؤلاػاخت الخجاٍع

ؾىاء مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ؤو الخ٣لُضًت، زانت في مجا٫ اؾخ٣ُاب ؤمىا٫ 

 ٘ ً، ومً ؤظل طل٪ حؿعى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بلى اؾدشماع ؤمىالها في مكاَع اإلاىصٖحن واإلاؿدشمٍغ

ت ومدٟؼة لؤلَغاٝ طاث الهلت ول٨ً ٢ض ًًُغ البى٪ . طاث ؤعباح ٖالُت ومىذ ٖىاثض مجٍؼ

ت مُٗىت إلاىذ مٗض٫ ٖاثض ألصخاب الىصاج٘ ؤٖلى مً طل٪  ؤلاؾالمي هٟؿه جدذ ْغوٝ ججاٍع

الظي جم جًمُىه في ال٣ٗض وجم الاجٟا١ ٖلُه مخىاػال في َظٍ الخالت ًٖ ظؼء مً خهخه في 

ا في ظهت  الغبذ مً ؤظل ب٢ىاٖهم باالؾخمغاع في اؾدشماع ؤمىالهم لضًه بضال مً سخبها واؾدشماَع

ت اإلاى٣ىلت ت ؤو اإلاساَغ الخجاٍع . ؤزغي، مما ٌٗغى البى٪ لخُغ ؤلاػاخت الخجاٍع

 ؤصث الخجغبت الٗملُت للمهاٝع ؤلاؾالمُت :بحغاءاث بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت- 2

ى ما ؤٞغػ مباصت وبعقاصاث إلصاعة َظٍ اإلاساَغ، ومً َظٍ  بلى ْهىع الٗضًض مً اإلاساَغ َو

م٨ً خهغ ؤَمها ُٞما ًلي  29:اإلاباصت وؤلاعقاصاث جم بؾخسغاط الٗضًض مً ؤلاظغاءاث إلجباٖها ٍو

 ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت اجبإ بظغاءاث ؾلُمت إلصاعة وجىُٟظ ٧اٞت ٖىانغ بصاعة اإلاساَغ، 2-1

بن َظٍ . بما في طل٪ جدضًض اإلاساَغ و٢ُاؾها وجسُٟٟها ومغا٢بتها وؤلاباٙل ٖجها والخد٨م ٞحها

ؤلاظغاءاث جخُلب جُب٤ُ ؾُاؾاث مالثمت، وؾ٣ٝى وبظغاءاث وؤهٓمت مٗلىماث بصاعة ٞٗالت 

خماشخى م٘ مضي وهُا١  غ الضازلُت ًٖ اإلاساَغ بما ًدىاؾب ٍو الجساط ال٣غاعاث وبٖضاص الخ٣اٍع

بُٗت ؤوكُت َظٍ اإلااؾؿاث؛  َو

 ًجب ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت الخإ٦ض مً وظىص هٓام ع٢ابت ٧اٝ ًخًمً بظغاءاث مىاؾبت 2-2

جب ؤًًا ؤن ج٩ىن بظغاءاث الغ٢ابت مُاب٣ت لل٣ىاٖض واإلاباصت  للمغاظٗت واإلاُاب٣ت، ٍو

ُت، والؿُاؾاث وؤلاظغاءاث الضازلُت للمهاٝع ؤلاؾالمُت وجل٪ التي جٟغيها الؿلُاث  الكٖغ

خباع ؾالمت بظغاءاث بصاعة  ؤلاقغاُٞت ؤًًا، ٦ما ًجب ؤن جإزظ جل٪ ؤلاظغاءاث بٗحن الٖا

اإلاساَغ؛ 
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غ ؤلاباٙل ًٖ اإلاساَغ التي ج٣ضم للؿلُاث الغ٢ابُت وجى٢ُتها 2-3 ُت ج٣اٍع  بن الخإ٦ض مً ظىصة هٖى

ضاص  الجُض َى مً مؿاولُاث اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، والتي ًجب ؤن ٩ًىن لضحها هٓام مٗخمض إٖل

ُت الالػمت لخدضًض اإلاكا٧ل  غ، وؤن ج٩ىن مؿخٗضة لخ٣ضًم اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت والُٖى الخ٣اٍع

لؼم ؤن جب٣ى اإلاٗلىماث  اإلاؿخجضة التي ًدخمل ؤن جاصي بلى وكىء مساَغ اوٗضام الش٣ت، ٍو

ت وؤن ال ًخم ؤلاٞهاح ٖجها للجمهىع؛  غ ؾٍغ الىاعصة في الخ٣ٍغ

ُما ًخٗل٤ بإصخاب خؿاباث الاؾدشماع، ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ؤن ج٣ىم بخ٣ضًم 2-4  ٞو

بٞهاخاث ًٖ اإلاٗلىماث لهاالء بهىعة مىخٓمت لُخم٨ىىا مً ج٣ُُم اإلاساَغ اإلادخملت 

الؾدشماعاتهم والٗىاثض ٖلحها، ومً ؤظل خماًت مهالخهم ٖىض اجساط ٢غاعاتهم، وحؿخسضم لهظا 

غ اإلاالُت واإلاغاظٗت والخض٤ُ٢ ضاص الخ٣اٍع . الٛغى اإلاٗاًحر الضولُت اإلاٗمى٫ بها إٖل

بن وظىص اإلاساَغ في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ؤمغ :  ؤلاؾالمُتاإلاهاعفؤؾالُب بصاعة اإلاساَغ في - 3

ت  دب٘ مجمٖى ال مٟغ مىه، ألهه ال ًم٨جها ؤزظ الٗىاثض بال بطا ٧اهذ مؿخٗضة لخدمل الخؿاعة ٍو

مً الُغ١ التي جم٨ىه مً جس٠ُٟ بو٩ٗاؾاتها الؿلبُت ٖلُه، ومً ؤؾالُب بصاعة اإلاساَغ في 

 30:اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت هجض

3-1٘ ٘ ؤوكُخه مً هىاحي حُُٛت ظٛغاُٞت : بجبإ ؾُاؾت الخىَى  ًم٨ً للمهٝغ ؤلاؾالمي جىَى

٘ الٗمالء  مسخلٟت والخٗامل م٘ ٢ُاٖاث ب٢خهاصًت ٖضًضة، بؾخسظام نُٜ مسخلٟت وجىَى

٘ مىاؾبت للمهاٝع ٦بحرة الدجم والتي لضحها مىاعص مالُت  وبُبُٗت الخا٫ ٞةن بؾتراجُجُت الخىَى

مٗخبرة جم٨جها مً خ٤ُ٣ ؤَضاٞها وهي اإلاخمشلت في جضهُت اإلاساَغ وحُٗٓم الٗىاثض م٘ الٗلم ؤن 

ؤٚلب اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت نٛحرة الدجم ومدضوصة اإلاىاعص؛ 

ت جٟغى وؿب : جىىًٍ مسههاث وافُت إلاىاحهت ألازُاع اإلادخملت3-2  بن البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت لالخخٟاّ بها ٦ؿُىلت إلاىاظهت بٌٗ اإلاساَغ، وطل٪ بة٢خُإ وؿبت  مُٗىت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

ٗخمض ٢غاع البى٪ بسهىم حجم ؤلاخخُاَاث  ٧اُٞت مً ألاعباح لخضُٖم اإلاغ٦ؼ اإلاالي للبى٪، َو

الى٢اثُت ٖلى ج٣ُُم بصاعجه إلاساَغ الؿُىلت، ومغاظٗت ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باخخُاظاث الؿُىلت 

باؾخمغاع لخٟاصي ٞاثٌ الؿُىلت ؤو ه٣هاجها؛ 

ىن 3-3  وحٗخبر الًماهاث مً ؤَم ؤهىإ ؤلاخخُاٍ يض مساَغ ؤلاثخمان، : الًماهاث والَغ

ُت  بدُض جلجإ اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بلى َلب الًماهاث خماًت ألمىالهما ول٨ً وظىص مىاو٘ قٖغ

خباع في مجا٫  ًجٗل بؾخسضامها مدهىعا في مجاالث مُٗىت، وبالخالي ًجب ٖلحها ألازظ بٗحن ؤلٖا

٢بىلها ؤو خهىلها ٖلى الًماهاث ؤي خؿً بزخُاع الًمان مً خُض ٢ُمخه الخالُت 
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واإلاؿخ٣بلُت مضي بم٩اهُت حؿُِله، ٦ما ًخىظب ٖلحها ال٣ُام بمغاظٗت صوعٍت للًماهاث التي 

ٗالُتها بما ٨ًٟل الخٟاّ ٖلى ؤمىالها؛  ا آلاهُت ٞو ت ؤؾٗاَع بدىػتها إلاٗٞغ

 ٌٗخبر الخإمحن الخ٩اٞلي بمشابت البضًل ؤلاؾالمي للخإمحن، ٞهى ًلٗب صوع : الخإمحن الخيافلي3-4

حر حُُٛت جإمُيُت  ٤ الٗمل ٖلى جٞى ٦بحر باليؿبت للماؾؿاث اإلاالُت واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ًٖ ٍَغ

ت مً اإلاكتر٦حن  ى مبجي ٖلى وظىص مجمٖى الظًً  (خملت الىزاث٤)للمساَغ التي جخٗغى لها، َو

، وطل٪ للخٗاون ُٞما بُجهم ٖلى حكخِذ اإلاساَغ اإلاىظىصة في  ج٩ىن ؤ٢ؿاَهم مً باب الخبٕر

خم جىػَ٘ ألاعباح التي  ٌ ألايغاع التي ٢ض ًخٗغى لها اإلاكاع٦حن ٍو ال٣ٗض، وؤلاقترا٥ ُٞه لخٍٗى

جخد٤٣ مً َظٍ ؤلاقترا٧اث ٖلى اإلاكاع٦حن بدؿب خهههم وبما ال ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام 

ٗت ؤلاؾالمُت؛  الكَغ

 وجإحي ؤَمُت التزام اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت باإلاٗاًحر الضولُت مً : ؤلالتزام بمٗاًحر الغكابت الضولُت3-5

َبُٗت مٗامالتها الضولُت التي جخى٠٢ ٖلى مضي التزام اإلاهٝغ بخل٪ اإلاٗاًحر الضولُت، خُض ؤن 

ت الضولُت وجغاظ٘ الخهي٠ُ  ٖضم ؤلالتزام بها ٢ض ًاصي بلى ٖضم ٢بى٫ البى٪ مً َٝغ اإلاجمٖى

. ؤلاثخماوي للبى٪

٤ : بقاٖت زلافت بصاعة اإلاساَغ ٖلى مؿخىي اإلاهاعف ؤلاؾالمُت3-6 ٩ىن َظا ًٖ ٍَغ  ٍو

خه ومً مخُلباث َظٍ ؤلاصاعة  غاٝ في اإلاهٝغ بإَمُت بصاعة اإلاساَغ في بؾخمغاٍع ُت ٧ل ألَا جٖى

ً هٓام مٗلىماث ٞٗا٫ إلصاعة اإلاساَغ وحك٨ُل بصاعة مخسههت في الجاهب ال٣اهىوي  هظ٦غ ج٩ٍى

ى  وحك٨ُل بصاعة ٞىُت للمساَغ، م٘ الٗلم ؤن ؤٖلب اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ج٣٘ في الضو٫ الىامُت َو

ا للىؾاثل التي جم٨جها مً بصاعة ٞٗالت للمساَغ؛  31ما ٌٗجي بٞخ٣اَع

ا، ولظل٪ : اإلاكخلاث والبضاثل3-7  بن الخٗامل باإلاكخ٣اث بك٩لها الخالي ٚحر م٣بى٫ قٖغ

ُت ؤنُلر ٖلى حؿمُتها بـ ؤوظضث اإلاهاٝع الاؾالمُت " اإلاكخ٣اث اإلاالُت ؤلاؾالمُت" بضاثل قٖغ

 32:ومجها

ىُب٤ طل٪ ؤًًا ٖلى :ٖلىص الخُىجحن 3-7-1 بُ٘ مغابدت، ٍو  ٦إن ٌكتري البى٪ مغابدت ٍو

 ؛(الؿلم اإلاىاػي، الاؾخهىإ اإلاىاػي )الؿلم والاؾخهىإ 

  وحؿخسضم َظٍ ال٣ٗىص مً ؤظل جٟاصي مساَغ ٣ٖىص الؿٗغ:ٖلىص مٗضٌ الٗاثض اإلاخغحر 3-7-2

ل ألاظل ٣ٗ٦ىص ؤلاظاعة اإلاخٛحرة  ؛الشابذ ٍَى

 بط ًم٨ً :ٖلىص بُ٘ الخىعٍض م٘ قٍغ الخُاع ليل مً اإلاخٗاكضًً بالتراح٘ ًٖ الٗلض 3-7-3

مً زال٫ َظا ال٣ٗض جدضًض ؾٗغ ؤصوى وؤ٢صخى م٘ الخُاع، وفي مشل َظٍ ال٣ٗىص ٩ًىن البض٫ 

 ؛والؿلٗت ٚحر مىظىصًً ٖىض الخٗا٢ض
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٣هض به ؾضاص ظؼء مً الشمً م٘ زُاع ٞسخ ال٣ٗض وجغ٥ الٗغبىن :بُ٘ الٗغبىن  3-7-4  ٍو

ظٍ البُٕى هي بضًل ل٣ٗىص الخُاعاث و٢ض ؤنبدذ مٗغوٞت في ألاؾىا١ اإلاالُت  ٦جؼاء مالي، َو

 ؛ؤلاؾالمُت بهىاص٤ً ألانى٫ اإلاُٛاة

 ًم٨ً للبى٪ ؤن ًخدٍى مً ج٣لباث ؤؾٗاع الهٝغ مً زال٫ الخهى٫ ٖلى :الخدهحن 3-7-5

ت بىٓام اإلاكاع٦ت إلاضة مُٗىت، وفي اإلا٣ابل ٣ًىم بكغاء ٖملت  مبلٜ مً اإلاا٫ في وصٌٗت اؾدشماٍع

دخٟٔ بهظا اإلابلٜ في خؿاب اؾدشماعي مً الٗملت ألاظىبُت  ؤظىبُت ؤزغي بالؿٗغ الخايغ، ٍو

ت  ىض اه٣ًاء اإلاضة ؾِكاع٥ البى٪ اإلاىصٖحن لضًه ٖاثضاث الىصٌٗت الاؾدشماٍع بىٟـ اإلاضة، ٖو

 .بالٗملت ألاظىبُت وبهظا ًم٨ً للبى٪ ؤن ٌُٛي مساَغة ؾٗغ الهٝغ لىٟـ اإلاضة

ٗٝغ خؿب َُئت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت بإجها :  الخهى3-8ًُ َو

ت ال٣ُمت جمشل خهها قاجٗت في مل٨ُت ؤُٖان ؤو مىاٞ٘ ؤو زضماث ؤو في " وزاث٤ مدؿاٍو

مىظىصاث مكغوٕ مٗحن ؤو وكاٍ بؾدشماعي زام، وطل٪ بٗض جدهُل ٢ُمت اله٩ى٥ و٢ٟل 

ٗٝغ ٦ظل٪ بالخىع٤ٍ ؤلاؾالمي 33".باب ؤلا٦خخاب وبضء بؾخسضامها ُٞما ؤنضعث مً ؤظله  َو

ُت ألانى٫ مدل الخىع٤ٍ وبٌٗ  سخل٠ ًٖ هٓحٍر الخ٣لُضي في ٦شحر مً الى٣اٍ ٦ىٖى ٍو

ل ألانى٫ التي  ؿخٗمل لخدٍى الًىابِ اإلاخٗل٣ت بخضاو٫ اله٩ى٥ الىاقئت ًٖ الٗملُت، َو

 ٘ بدىػة اإلاهٝغ ؤلاؾالمي مً محزاهِخه بلى بىىص زاعط اإلاحزاهُت، وبالخالي ٞهى ًى٣ل مساَغ اإلاكاَع

 34.مً محزاهِخه بلى محزاهُت ميكأث ؤزغي لهظا الٛغى

حٗخبر بصاعة اإلاساَغ مً الٗملُاث : مباصت بعقاصًت إلصاعة اإلاساَغ في اإلاهاعف ؤلاؾالمُت- 4

اإلاهمت التي ًخىظب ٖلى اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاَخمام بها والتي ج٩ىن مً زال٫ مباصت 

بعقاصًت وجىظحهُت جغقض ال٣اثمحن ٖلحها، بط ًىظض مباصت ًخم بجباٖها إلاىاظهت ٧ل هٕى مً ؤهىإ 

 35:اإلاساَغ وهي ٧الخالي

 ل٣ض خضص مُٗاع اإلاباصت ؤلاعقاصًت إلصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع : بصاعة مساَغ ؤلاثخمان4-1

ؤعبٗت مباصت ؤؾاؾُت إلصاعة مساَغ  (ما ٖضا ماؾؿاث الخإمحن)واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت 

ل وطل٪ بةؾخسضام ؤصواث  ؤلاثخمان، ُٞجب ؤن ٩ًىن لضي َظٍ اإلااؾؿاث بؾتراجُجُت للخمٍى

ٗت، والتي جإزظ في الخؿبان مساَغ ؤلاثخمان اإلادخملت التي ًم٨ً  ت مخ٣ٟت م٘ الكَغ ل مخىٖى جمٍى

ت ل اإلاخىٖى وخؿب اإلابضؤ الشاوي ًجب ٖلحها ال٣ُام . ؤن جيكإ في اإلاغاخل اإلاسخلٟت إلجٟا٢ُاث الخمٍى

غاٝ اإلاؼم٘ الخٗامل مٗها ٢بل البذ في بزخُاع ؤصاة  بضعاؾت الخغم الىاظب ُٞما ًخٗل٤ باأَل

ل ؤلاؾالمُت اإلاالثمت ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلابضؤ الشالض ُٞجب ؤن ٩ًىن لضي َظٍ اإلااؾؿاث . الخمٍى

ل بؾالمي  اإلاىهجُاث اإلاالثمت ل٣ُاؽ مىاًَ الخٗغى إلاساَغ ؤلاثخمان الىاظمت ًٖ ٧ل ؤصاة جمٍى
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غ ٖجها ُما ًخٗل٤ باإلابضؤ الغاب٘ ٩ٞان خى٫ وظىب ؤن ج٣ىم اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت . وبٖضاص الخ٣اٍع ٞو

ٗت ؤلاؾالمُت للخس٠ُٟ مً مساَغ ؤلاثخمان بما ًخالثم  بىي٘ مىهجُاث مىاؾبت جخ٤ٟ م٘ الكَغ

ل بؾالمي؛  م٘ ٧ل ؤصاة جمٍى

 وجم جدضًض زالزت مباصت ؤؾاؾُت، ٩ٞان اإلابضؤ : بصاعة مساَغ ؤلاؾدثماع في عئوؽ ألامىا4-2ٌ

ألان خى٫ وظىب ؤن ٩ًىن لضي اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بؾتراجُجُاث مالثمت وبظغاءاث إلصاعة 

غ بكإن زهاثو مساَغ ؤلاؾدشماع في عئوؽ ألامىا٫ بما في طل٪  اإلاساَغ وبٖضاص الخ٣اٍع

و٧ان اإلابضؤ الشاوي خى٫ وظىب جإ٦ض َظٍ اإلاهاٝع مً ؤن . ؤلاؾدشماعاث باإلاكاع٦ت واإلاًاعبت

مىهجُاتها الخانت بالخ٣ُُم مالثمت ومخىاؾ٣ت، وؤن ج٣ىم بخ٣ُُم آلازاع اإلادخملت للُغ١ التي 

حؿخسضمها جل٪ اإلااؾؿاث لخؿاب ألاعباح وجىػَٗها، و٦ما ًجب ؤن ًخم ؤلاجٟا١ ٖلى َظٍ 

في خحن ٧ان اإلابضؤ الشالض . ؤو الكغ٧اء في اإلاكاع٦ت/الُغ١ بالتراضخي بحن جل٪ اإلااؾـ اإلاًاعب و

خى٫ يغوعة وي٘ مٗاًحر بؾتراجُجُاث الخساعط، بما في طل٪ بؾترصاص ٢ُمت ؤلاؾدشماعاث في 

ا مخضهُا؛  عئوؽ ألامىا٫ وجهُٟت الاؾدشماعاث التي ٩ًىن ؤصاَئ

 وإلصاعة َظا الىٕى مً اإلاساَغ ًىظض مبضؤ ًىو ٖلى  ؤن ٩ًىن : بصاعة مساَغ الؿىق 4-3

غ ٖجها)للمهاٝع ؤلاؾالمُت بَاع مالثم إلصاعة مساَغ الؿى١  ، بكإن (بما في طل٪ بٖضاص الخ٣اٍع

٧ل ما بدىػتها مً اإلاىظىصاث التي لِـ لها ؾٗغ ؾى١ مدضص ؤو التي ج٩ىن ٖغيت لخ٣لباث 

خباعاث ٧ىي٘ بؾتراجُجُت لخدضًض مساَغ الؿى١ . ٖالُت في ألاؾٗاع ولهظا اإلابضؤ الٗضًض مً ؤلٖا

حر اإلا٣بىلت، وي٘ بَاع ٖمل في جدضًض مساَغ الؿى١ للمىظىص مىيٕى الخٗامل،  اإلا٣بىلت ٚو

تراٝ بالضزل الخ؛ ...ووي٘ ؤَغ ٖمل مالثمت للدؿٗحر والخ٣ُُم وؤلٖا

خؿب اإلابضؤ ألاو٫ ٞهىا٥ يغوعة بإن ٩ًىن للمهاٝع ؤلاؾالمُت :  بصاعة مساَغ الؿُىلت4-4

خباع وبك٩ل مىٟغص ؤو  غ ٖجها، م٘ ألازظ باإٖل بَاع ًالثمها إلصاعة الؿُىلت، بما في طل٪ بٖضاص الخ٣اٍع

ت وخؿاباث  ٦لي بخخماالث حٗغيها إلاساَغ الؿُىلت اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٞئت مً الخؿاباث الجاٍع

اء بةلتزاماتها في ٧ل . الاؾدشماع اإلاُل٣ت واإلاُٟضة جب ؤن جدخٟٔ اإلاهاٝع بؿُىلت ٧اُٞت للٞى ٍو

ألاو٢اث، ويغوعة مغا٢بت الؿُىلت مً َٝغ مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا، وؤلالتزام بال٣ىاهحن 

و٧ان اإلابضؤ الشاوي . اإلادلُت ُٞما ًخٗل٤ بالؿُىلت، ويغوعة جدضًض ؤي عجؼ مؿخ٣بلي مدخمل

خى٫ بلتزام اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بخدمل مساَغ الؿُىلت بما ًدىاؾب م٘ ٢ضعتها بالخهى٫ ٖلى 

ٗت للخس٠ُٟ مً َظٍ اإلاساَغ؛  ؤمىا٫ ٧اُٞت وبإؾالُب جخ٤ٟ م٘ الكَغ

 و٧ان اإلابضؤ ألاو٫ خى٫ وظىب وي٘ اإلاهٝغ ؤلاؾالمي لىٓام : بصاعة مساَغ مٗضٌ الٗاثض4-5

غ ٖجها لخ٣ُُم آلازاع اإلادخملت لٗىامل الؿى١ التي جازغ ٖلى  قامل إلصاعة اإلاساَغ وبٖضاص الخ٣اٍع
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. مٗض٫ الٗىاثض ٖلى اإلاىظىصاث م٣اعهت بمٗضالث الٗاثض اإلاخى٢ٗت ألصخاب خؿاباث ؤلاؾدشماع

ت اإلاى٣ىلت متى ٧ان طل٪  و٧ان اإلابضؤ الشاوي خى٫ يغوعة وي٘ بَاع مالثم إلصاعة اإلاساَغ الخجاٍع

ووي٘ ؾُاؾت إلصاعة جى٢ٗاث اإلاؿاَمحن وؤصخاب خؿاباث ؤلاؾدشماع؛ . مالثما

 ُٞجب ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت وي٘ ؤهٓمت ويىابِ ٧اُٞت بما في : بصاعة مساَغ الدكغُل4-6

ُت ٗت، ٞٗلحها الخإ٦ض مً بلتزامها في ٧ل / طل٪ َُئت قٖغ مؿدكاع قغعي لًمىا ؤلالتزام بالكَغ

ٗت،  ُت في البلض، وبجٟا١ ٣ٖىصَا م٘ الكَغ ٗت بىاء ٖلى ما جدضصٍ الهُئاث الكٖغ الاو٢اث بالكَغ

ومغاظٗت َظا ٖلى ألا٢ل مغة في ٧ل ٖام ويغوعة بخخٟاْها بسجل ًٖ الضزل ٚحر اإلاد٤٣ 

ٗت وج٣ُُم اخخما٫ خضور خاالث مكابهت في اإلاؿخ٣بل َظا . الىاشخئ ًٖ ٖضم ؤلالتزام بالكَغ

ٗتًخٗل٤ بةصاعة   ُٞجب بصاعة اإلاساَغ ؤلاؾدئماهُتؤما ُٞما ًسو . مساَغ ٖضم ؤلالتزام بالكَغ

ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ؤن ٩ًىن لضحها آلُاث مالثمت لخماًت مهالر ظمُ٘ م٣ضمي ألامىا٫، وفي 

خالت زلِ ؤمىا٫ ؤصخاب خؿاباث ؤلاؾدشماع م٘ ألامىا٫ الخانت بخل٪ اإلااؾؿاث، ًخٗحن ٖلى 

اإلااؾؿاث ؤن جخإ٦ض مً وي٘ ؤؾـ لخدضًض اإلاىظىصاث واإلاهغوٞاث وؤلاًغاصاث وجىػَ٘ ألاعباح 

٣ت مخىاؾ٣ت م٘ اإلاؿاولُاث الاؾدئماهُت لخل٪  غ ٖجها بٍُغ بخُب٤ُ َظٍ ألاؾـ وبٖضاص ج٣اٍع

ووي٘ ؾُاؾت واضخت لخجىب جًاعب اإلاهالر، وؤن جٟصر اإلاهاٝع بك٩ل واٝ . اإلااؾؿاث

. وفي اإلاىاُٖض اإلادضصة ًٖ اإلاٗلىماث ألصخاب خؿاباث ؤلاؾدشماع ولؤلؾىا١

اإلالاعهت بحن البىىن الخللُضًت واإلاهاعف ؤلاؾالمُت مً خُث بصاعة اإلاساَغ وبزخباع - 5

ُت ًٖ اإلاهاٝع الاؾالمُت،  :فغيُت الضعاؾت البىى٥ الخ٣لُضًت ا٦ثر ٖغيت لالػماث اإلاهٞغ

ُت ا٦ثر مً البىى٥ الخ٣لُضًت  خُض ان اإلاهاٝع الاؾالمُت لها مغوهت ا٦ثر في اصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

بال صلُل ٖلى طل٪، و ًم٨ً خهغ اَم الازخالٞاث بحن اإلاهاٝع الاؾالمُت و  2008و ما الاػمت 

 36:البىى٥ الخ٣لُضًت ُٞما ًسو اإلاساَغ في ما ًلي

 جىاظه اإلاهاٝع بك٣حها ؤلاؾالمي و الخ٣لُضي مساَغ مكتر٦ت هابٗت مً َبُٗت اإلاماعؾت -

ُت، بِىما هجض ؤن َىا٥ مساَغ بياُٞت جسخو بها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ومبرع َظا  اإلاهٞغ

مىهجُت الٗمل اإلاهغفي وؤؾلىب الخٗامل ُٞه،  الازخالٝ ًغظ٘ في اإلا٣ام ألاو٫ بلى ازخالٝ

ٗت ؤلاؾالمُت، ا  ٞاإلاهاٝع ؤلاؾالمُت جلتزم في حٗاملها بإخ٩ام الكَغ ض َظا الالتزام هٖى
ّ
و٢ض ول

ل ، ٞهُٜ الخمٍى ؤلاؾالمُت هي  ظضًضا مً اإلاساَغ ًخٗل٤ بتر٦ُب ؤنى٫ وزهىم َظٍ اإلاهاٝع

ُت ؤلاؾالمُت، لظل٪ ال ججض ما ُت ظضًضة وحٗامل ٚحر مؿبى١ ، جٟغصث به اإلاهٞغ  مماعؾت مهٞغ

ًمازل مساَغ َظٍ الهُٜ في اإلاهاٝع الخ٣لُضًت، ٞميكإ اإلاساَغة في َظٍ الهُٜ هاب٘ مً ؤن 

ألاؾاؽ ٖلى اإلاكاع٦ت في الغبذ والخؿاعة، ٧اإلاًاعبت واإلاكاع٦ت، وبًٗها آلازغ  بًٗها ٣ًىم في
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ما، لظل٪ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن اإلاساَغة جدُِ بهظٍ  ٣ًىم ٖلى الضًً ٧الؿلم و الاؾخهىإ و ٚحَر

ؤزغي، ومً الهٗب ؤن هد٨م ٖلى نُٛت  الهُٜ بخاَت جامت ، وهي جخٟاوث مً نُٛت بلى

ا مً ق٩لها الٗام، بُٗضا ًٖ البِئت الخٗا٢ضًت  ؛وههٟها بإجها ؤ٦ثر مساَغة مً ٚحَر

 ؛اإلاهاٝع الاؾالمُت ال جخٗغى إلاساَغ الاؾدشماع في الاوعا١ اإلاالُت م٣اعهت م٘ البىى٥ الخ٣لُضًت- 

ا مً البىى٥ -  في خالت ه٣و الؿُىلت ٞان اإلاهاٝع الاؾالمُت مٗغيت ا٦ثر للمساَغ ًٖ ٚحَر

ت و ال ًم٨جها اللجىء للبى٪ اإلاغ٦ؼي ٦م٣غى ازحر الخ٣لُضًت ألهه ال ًم٨جها  ؛حؿُِل انىلها بؿٖغ

ٗت الاؾالمُت -  اما باليؿبت للًماهاث ٞاإلاهاٝع الاؾالمُت ال ج٣بل الًماهاث اإلاسالٟت للكَغ

 الخ٣لُضًت ب٨ٗـ البىى٥

و٦ما عؤًىا ٞةن اإلاساَغ التي جخٗغى لها البىى٥ الخ٣لُضًت جسخل٠ ٖلى اإلاساَغ التي 

لُه ٞةن بصاعة اإلاساَغ في َظٍ اإلااؾؿخحن ٞهي جسخل٠ ٞةصاعة  جخٗغى لها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ٖو

اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ الخ٣لُضًت ج٣ىم ٖلى الٗضًض مً الخُىاث الغثِؿُت بضاًت مً جدضًض 

اإلاساَغ، الخٗٝغ ٖلى اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت اإلاالُت، اإلاغا٢بت والخ٣ُُم، وال٣ضعة ٖلى 

٢ُاؽ َظٍ اإلاساَغ بهٟت صاثمت ومؿخمغة، وؤزحرا ال٣ُام بمغاظٗت ٧ل اإلاساَغ التي مً اإلادخمل 

خماص ٖلى زالزت اؾتراجُجُاث ؤؾاؾُت . ؤن جخٗغى لها اإلااؾؿت اؾتراجُجُت جغ٥ اإلاى٠٢ )والٖا

بياٞت بلى بصاعة . (مٟخىح، اؾتراجُجُت جدمل مساَغ مدؿىبت، اؾتراجُجُت حُُٛت ٧ل زُغ

في خحن ؤن بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في اإلاهاٝع . َظٍ اإلاساَغ مً زال٫ ما ظاءث به اجٟا٢ُاث باػ٫ 

 ً خماص ٖلى الٗضًض مً ألاؾالُب ٦ةجبإ ؾُاؾت الخىػَ٘، ج٩ٍى ؤلاؾالمُت ٩ًىن مً زال٫ الٖا

ىن، الخإمحن الخ٩اٞلي، الالتزام  مسههاث ٧اُٞت إلاىاظهت ألازُاع اإلادخملت، الًماهاث والَغ

بمٗاًحر الغ٢ابت الضولُت، ٦ما ًم٨ً بصاعتها مً زال٫ بقاٖت ز٣اٞت بصاعة اإلاساَغ ٖلى مؿخىي 

خماص ٖلى اإلاكخ٣اث والبضاثل والخه٨ُ٪ ، باإلياٞت بلى الٖا باإلياٞت بلى ما ٢ضمه . َظٍ اإلاهاٝع

مُٗاع مجلـ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت الٗضًض مً اإلاباصت ؤلاعقاصًت إلصاعة اإلاساَغ في 

لُه . اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بمسخل٠ ؤهىاٖها  الضعاؾت والتي جىو ٖلى ؤن البىى٥ هغفٌ فغيُتٖو

. الخ٣لُضًت واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت جدب٘ هٟـ ألاؾالُب والخُىاث إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت

: الخاجمت

مً زال٫ َظٍ الضعاؾت والتي ٧اهذ خى٫ الخإنُل الىٓغي إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت بحن 

الىهج الخ٣لُضي وؤلاؾالمي، والتي ٢مىا مً زاللها بالخُغ١ بلى ؤَمه الخُىاث وألاؾالُب التي 

والخُىاث واإلاباصت . جدبٗها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت
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ؤلاعقاصًت التي جدبٗها اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت في بصاعة َظا الىٕى مً اإلاساَغ، 

: و٢ض جم الخىنل بلى الٗضًض مً الىخاثج

٣ًهض اإلاساَغ اإلاالُت بإجها مسخل٠ اإلاساَغ التي مً اإلادخمل ؤن جخٗغى لها الكغ٦ت هدُجت - 

لٓغوٝ ب٢خهاصًت ومالُت مُٗىت؛ 

جى٣ؿم اإلاساَغ اإلاالُت بلى الٗضًض مً ألاهىإ ٞىجض اإلاساَغ ؤلاثخماهُت، مساَغ الؿى١، مساَغ - 

ا مً اإلاساَغ ألازغي؛  حَر الؿُىلت، مساَغ ألاؾىا١ اإلاالُت ٚو

حٗٝغ بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت بإجها ٧ل ألاؾالُب وؤلاظغاءاث التي جدبٗها وحٗخمض ٖلحها الكغ٦ت في -  

مىاظهت الازُاع اإلاالُت اإلادخملت؛ 

ج٣ىم بصاعة اإلاساَغ ٖلى الٗضًض مً الخُىاث الغثِؿُت بضاًت مً جدضًض اإلاساَغ، الخٗٝغ - 

ٖلى اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت اإلاالُت، اإلاغا٢بت والخ٣ُُم، وال٣ضعة ٖلى ٢ُاؽ َظٍ 

اإلاساَغ بهٟت صاثمت ومؿخمغة، وؤزحرا ال٣ُام بمغاظٗت ٧ل اإلاساَغ التي مً اإلادخمل ؤن جخٗغى 

لها اإلااؾؿت؛ 

خماص ٖلى زالزت بؾتراجُجُاث -  ختى ًخم الخد٨م في اإلاساَغ اإلاالُت وبصاعتها بك٩ل ظُض ًخم ؤلٖا

بؾتراجُجُت جغ٥ اإلاى٠٢ مٟخىح، بؾتراجُجُت جدمل مساَغ مدؿىبت، بؾتراجُجُت )ؤؾاؾُت 

؛ (حُُٛت ٧ل زُغ

٢امذ لجىت باػ٫ بةنضاع زالزت بجٟا٢ُاث وؤصزلذ ٖلحها الٗضًض مً الخٗضًالث بىاء ٖلى اإلاساَغ - 

الجضًضة التي مً اإلادخمل ؤن جٓهغ باألزو بٗض ألاػماث اإلاالُت، والتي ٢ضمذ الٗضًض مً 

ؤلا٢تراخاث ومً بُجها ٦ُُٟت الخد٨م في اإلاساَغ والخض مجها وبصاعتها؛ 

ل -  جخٗغى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت للمساَغ مخٗضصة ومً ؤَمها اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بهُٜ الخمٍى

واإلاساَغ اإلاالُت التي جخٗغى لها البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت؛ 

ج٣ىم اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بةصاعة اإلاساَغ مً زال٫ جُب٤ُ ؾُاؾاث مالثمت وبظغاءاث وؤهٓمت - 

؛  بُٗت َظٍ اإلاهاٝع ظا بما ًخماشخى وهُا١ َو مٗلىماث ٞٗالت إلجساط ال٣غاعاث َو

خماص ٖلى الٗضًض مً ألاؾالُب ٦ةجبإ -  ًخم بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت مً زال٫ ؤلٖا

ىن،  ً مسههاث ٧اُٞت إلاىاظهت ألازُاع اإلادخملت، الًماهاث والَغ ؾُاؾت الخىػَ٘، ج٩ٍى

الخإمحن الخ٩اٞلي، ؤلالتزام بمٗاًحر الغ٢ابت الضولُت، ٦ما ًم٨ً بصاعتها مً زال٫ بقاٖت ز٣اٞت 

خماص ٖلى اإلاكخ٣اث والبضاثل  ، باإلياٞت بلى ؤلٖا بصاعة اإلاساَغ ٖلى مؿخىي َظٍ اإلاهاٝع

والخه٨ُ٪؛ 
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٢ضم مُٗاع مجلـ الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت الٗضًض مً اإلاباصت ؤلاعقاصًت إلصاعة اإلاساَغ في - 

اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بمسخل٠ ؤهىاٖها؛ 

بٗض الخُغ١ بلى بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت وؤلاؾالمُت - 

ى عاظ٘ بلى َبُٗت ٧ل  الخٓىا ؤن َغ١ وؤؾالُب بصاعة َظا الىٕى مً اإلاساَغ ًسخل٠ بُجهما َو

مً اإلااؾؿخحن؛ 

 بلى جضَىع ويُٗت الٗضًض مً 2008ؤصث الاػماث اإلاالُت التي خضزذ ٧األػمت اإلاالُت لؿىت - 

البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت في الٗالم وبجهُاع بًٗها، واإلاالخٔ ؤن اإلاهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت 

ظا عاظ٘ بلى بصاعتها الجُضة لها . ؤلاؾالمُت لم جخإزغ ٦شحرا بهظٍ اإلاساَغ، َو

: اإلاغاح٘ والهىامل
Joanna Błach, Financial Risk Identification based on the Balance Sheet Information, mezinárodní konference Řízení a 

modelování finančních rizik, VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí, Ostrava, 8-9/09/2010, P 1. 

، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت ظُجل، Michelinصعاؾت خالت ماؾؿت – ٢حرة ٖمغ، بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت  

. 23، م (2006-2007)

م، بهلى٫ هىع الضًً، صوع الخدلُل اإلاالي في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت والخيبا بالٟكل اإلاالي   صعاؾت خالت ماؾؿت مُاخً بلُٛض – ٦الف مٍغ

. 273، م 2021، 1، الٗضص 6ال٨بري ؾى١ ؤَغاؽ، مجلت البدىر في الٗلىم اإلاالُت واإلاداؾبت، اإلاجلض 

 Ekaterina Svetlova, Karl-Heinz Thielmann, Financial Risks and Management, Audrey Kobayashi, The Encyclopaedia of 

Human Geography, vol. 5, Elsevier, 2020, P 142. 

Joanna Błach, Op, Cit,, P 1-2. 

ت في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت   -1990بى٪ الجؼاثغ همىطظا زال٫ الٟترة " لخضًمي ٖبض الخمُض، بً الهالر خىعٍت، صوع ال٣ىاٖض ؤلاختراٍػ

ما٫، اإلاجلض "2018 . 125، م 2020، 2، الٗضص 4، مجلت الا٢خهاص وبصاعة ألٖا

 بىقغي ٖبض الٛجي، مىهىعي خاط مىسخى، نىاٖت الخىع٤ٍ ٦ألُت لدؿُحر اإلاساَغ اإلاالُت م٘ ؤلاقاعة بلى ججغبت الجؼاثغ، الخ٩امل  

. 423، م 2014، 3، الٗضص 2ؤلا٢خهاصي، اإلاجلض 

ت، الٗضص   اص لخًغ، بؾخسضام اإلاكخ٣اث اإلاالُت في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، ؤبدار ب٢خهاصًت وبصاٍع ، م 2014، 15 ِٖؿاوي ؾهام، مٚغ

. 155-154م 

الي، بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت   ت، صعاؾاث – ٞاَمت بَى صعاؾت خالت ٖضص مً اإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت الجؼاثٍغ

. 417 ، م2018، 3، الٗضص 12ب٢خهاصًت، اإلاجلض 

 ٖهماوي ٖبض ال٣اصع، ؤَمُت بىاء ؤهٓمت إلصاعة اإلاساَغ إلاىاظهت ألاػماث في اإلااؾؿاث اإلاالُت، مضازلت يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الٗلمي  

. 4، م 2009-21/10-20ألاػمت اإلاالُت وؤلا٢خهاصًت الضولُت والخى٦مت الٗاإلاُت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، : الضولي خى٫ 

 ؾٗاص قضعي مٗمغ، صوع بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت وؤلاهظائ اإلاب٨غ في الخيبا بالٟكل اإلاالي للماؾؿت، مجلت اإلاداؾبت، الخض٤ُ٢ واإلاالُت،  

. 73، م 2020، 2، الٗضص 2اإلاجلض 

م، بهلى٫ هىع الضًً، صوع بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت ؤلا٢خهاصًت   صعاؾت خالت مجم٘ نُضا٫، – ٦الف مٍغ

 .439، م 2021، 3، الٗضص 11مجلت ؤلاؾتراجُجُت والخىمُت، اإلاجلض 

 ٞاعو١ ٞساعي، ؤَمُت بؾخسضام مىخجاث الهىضؾت اإلاالُت في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت م٘ ؤلاقاعة لٗملُت جضاو٫ ٣ٖىص الخُاعاث في بىعنت  

ذ، مجلت ؤبٗاص ب٢خهاصًت، اإلاجلض  . 308، م 2021، 1، الٗضص 11ال٩ٍى

ت    و٧الت ٚلحزان، مجلت اإلاؿخ٣بل NATIXICصعاؾت خالت بى٪ – ٢اعة ببدؿام وآزغون، بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في الخجاعة الخاعظُت الجؼاثٍغ

. 74، م 2019، 4، الٗضص 2للضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت اإلاٗم٣ت، اإلاجلض 
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 Arun Bansal et al, Financial Risk And Financial Risk Management Technology (Rmt): Issues And Advances, Working 

Paper Series, Center for Research on Information Systems, Inforrnation Systems Department, New Yorli University, 1991, 

P 1. 

غان،   ل الخُغ اإلاالي وؤزٍغ ٖلى ألاؾىا١ اإلاالُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت َو غة، بق٩الُت جضٍو ، م م (2012-2011) خمضاوي َػ

157-158 .

 وؿُمت بغوا٫، بؾتراجُجُت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت في اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ؤم البىاقي،  

. 102-101، م م (2010-2011)

ت والخدىالث   ُت الجؼاثٍغ  ؾلُمان هانغ، الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي واجٟا٢ُاث باػ٫، مضازلت يمً ٞٗالُاث ملخ٣ى اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

. 5-2، م م 14/12/2004-14وا٢٘ وجدضًاث، ٧لُت الٗلىم الاوؿاهُت والٗلىم الاظخماُٖت، ظامٗت الكل٠، -ؤلا٢خهاصًت

حر ٚغاًت، م٣غعاث باػ٫   ؼ ؤلاؾخ٣غاع اإلاالُت واإلاهغفي الٗالمي، مجلت 3 بَغل ٖبض ال٣اصع، َػ  وصوعَا في جد٤ُ٣ مباصت الخى٦مت وحٍٗؼ

. 105-104، م م 2015، 1، الٗضص 1ؤلا٢خهاص واإلاالُت، اإلاجلض 

 م 2013، 3، الٗضص 13 ٦ةؾخجابت إلاخُلباث الىٓام البى٩ي الٗالمي، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض 3 ػوبحر ُٖاف، بجٟا٢ُت باػ٫  

. 454-453م 

، م   حر ٚغاًت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ . 109 بَغل ٖبض ال٣اصع، َػ

ت   خالت الجؼاثغ بى٪ الٟالخت – صعاؾت م٣اعهت بحن البىى٥ الخ٣لُضًت والبىى٥ ؤلاؾالمُت ) خضوف قغو١، الىٓم واإلاٗاًحر ؤلاختراٍػ

ُٟت وبى٪ البر٦ت الجؼاثغي  . 132-129، م م 2016-2015، ؤَغوخت صمخىعاٍ، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، (والخىمُت الٍغ

ُت وال٣اهىهُت،    قاصي خؿً ؤبى ُٖٟٟت، ٣ٖض اإلاغابدت لآلمغ بالكغاء وؤزٍغ في الخطخم الى٣ضي، مجلت ظامٗت الكاع٢ت للٗلىم الكٖغ

 .344 م ،2016، 2، الٗضص 13اإلاجلض 

ل باإلاكاع٦ت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت   غ آلُاث الخمٍى ، اَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت "صعاؾت خالت ألاعصن" الُاؽ ٖبض هللا ؤبى الهُجاء، جٍُى

. 17، م 2007الحرمى٥ ألاعصن، 

 ؤخمض بل٣اؾم الخىاحي، ٖبض الٟخاح ؤخمض الٗاثب، م٣ىماث ومٗى٢اث جُب٤ُ نُٛت بُ٘ الؿلم باإلاهٝغ الؼعاعي اللُبي، مجلت آٞا١ 

 .115، م 2016، 3ب٢خهاصًت، الٗضص 

ُت ؤلاؾالمُت   غ الهىاٖت اإلاهٞغ ُت ؤلاؾالمُت، – آما٫ لٗمل، صوع الهىضؾت اإلاالُت في جٍُى صعاؾت ه٣ضًت لبٌٗ اإلاىخجاث اإلاهٞغ

. 39، م (2011/2012)مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، 

ل البجى الخدخُت   ٣ُا، اإلاجلض – زىىؾت ٖضًلت، صوع ٣ٖض ؤلاؾخهىإ في جمٍى ، 14ٖغى ججاعب صولُت، مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ اٍٞغ

. 14، م 2018، 19الٗضص 

٣ا إلاخُلباث لجىت باػ٫   ، (صعاؾت خالت البىى٥ ؤلاؾالمُت) ؾُٗضي زضًجت، بق٩الُت جُب٤ُ مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ بالبىى٥ ٞو

. 90-89 م م ،2017-2016ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، 

 مدمض ٖبض الخمُض ٖبض الخي، بؾخسضام ج٣ىُاث الهىضؾت اإلاالُت في بصاعة اإلاساَغ في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت  

. 31-30 م ،2014خلب ؾىعٍا، 

، م م   . 134-133 خضوف قغو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ىم    ٦ما٫ عػ٤ٍ، ج٣ُُم ججغبت البىى٥ ؤلاؾالمُت بالجؼاثغ في بصاعة اإلاساَغ ؤلاثخماهُت، مضازلت م٣ضمت يمً ٞٗالُاث ملخ٣ى الخَغ

. 11، م 6/4/2012-5للمىخجاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت، اليسخت الغابٗت، ًىمي 

، م   . 100 ؾُٗضي زضًجت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

٘ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت، مضازلت يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى   ل مكاَع ٤ُ، اله٩ى٥ ؤلاؾالمُت ٦إصاة لخمٍى ا١ ٞع  مُٗى هللا زحر الضًً، قٍغ

. 2، م 04/12/2012-03م٣ىماث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في ؤلا٢خهاص ؤلاؾالمي، ظامٗت ٢اإلات، : الضولي خى٫ 

، م   . 102 ؾُٗضي زضًجت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م م     .55-32مدمض ٖبض الخمُض ٖبض الخي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

، م م   . 140-139 خضوف قغو١، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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لُت في اإلااؾؿت  الغف٘ اإلاالي هإؾاؽ لخلُُم البضاثل الخمٍى

 خىان ؾُٗضي ؾُاف
1 

  اإلالخو

    ؾىداو٫ مً زال٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت خهغ ؤَم زُىاث جدلُل اإلاساَغ التي حٗترى اإلااؾؿت، بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ اإلاالُت

بهُال٢ا مً ٞغيُت مغظُٗت مٟاصَا، بإن اإلاساَغ اإلاالُت بلى ظاهب الخ٩لٟت، حٗخبر ؤؾاؾا حؿدىض بلُه اإلااؾؿت في حك٨ُل جىلُٟتها 

لُت الخىاػهُت اإلاشلى . الخمٍى

٘ اإلاالي حٗخبر م٣ُاؾا وؤؾاؾا إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت وفي اإلاٟايلت بحن البضاثل  ؤؾٟغث هخاثج الخدلُل والضعاؾت، ًٖ ؤن صعظت الٞغ

لُت للماؾؿت .    الخمٍى

لي: اليلماث اإلافخاخُت  جدلُل اإلاساَغ، اإلاساَغ اإلاالُت، الغف٘ اإلاالي، البضاثل الخمٍى

Résumé 

           L’objectif de cette étude est de déterminer les étapes pour analyser les risques auxquels 

l’entreprise est confrontée, en se concentrant sur les risques financières, à partir d’une hypothèse qui 

dise que les risques financières, outre le cout, sont considérés comme une base sur laquelle 

l’entreprise s’appuie pour formant sa combinaison de financement optimale. 

Les résultats de l’analyse et de l’étude ont révélé que le degré de levier financier est considéré comme 

une mesure pour gérer les risques financiers et pour différencier les alternatives de financement. 

Mots Clés : Analyse de risque, risques financiers, levier financier, alternatives de financement. 

ملضمت  

ل الزخُاع البضًل ألاوؿب، في جدضًض حك٨ُلت    ًخمشل َضٝ اإلااؾؿت ؤزىاء اجساط ٢غاع الخمٍى

الا٢تراى وألامىا٫ الخانت، بؿبب اهسٟاى اإلاساَغ التي ًخٗغى لها الضاثىىن ًٖ اإلاساَغ 

بُت،  ىعاث يٍغ  ؤن الخانُت باٖخباعالتي ًىاظهها ؤصخاب ألامىا٫، باإلياٞت إلاا لال٢تراى مً ٞو

الجباثُت ألاؾاؾُت للضًىن بمسخل٠ ؤهىاٖها، جخمشل في بم٩اهُت زهم اإلاهاٍع٠ اإلاالُت الىاظمت 

بت ٦ما ًخم بٖخباع ؤ٢ؿاٍ ؤلاًجاع ؤًًا  ًٖ ٖملُت الا٢تراى مً الىدُجت الخايٗت للًٍغ

ل باالؾدئجاع ٟا لالؾخٛال٫ ٢ابلت للخهم في خالت الخمٍى . مهاٍع

  ل٩ي حؿخُُ٘ اإلااؾؿت الاؾخمغاع والخىؾ٘ في وكاَها، ٞهي جىاظه مك٩لت في ٦ُُٟت الخهى٫ 

ىا حؿخٛل بضاًت مىاعصَا الضازلُت الخانت، ول٨ً في ؤٚلب  ٖلى ألامىا٫ الالػمت لظل٪، َو

ا بلى اللجىء بلى مؿاَمحن  ألاخُان، ٞةن جل٪ اإلاىاعص ال ج٨ٟي لخُُٛت اخخُاظاتها، مما ًًَُغ

. ظضص ؤو بلى ظهاث ؤزغي صاثىت

ل اإلاالثم، ُٞيبغي ٖلى لئلؾتراجُجُتي٠ بلى ؤن ؤخض الٗىامل اإلادضصة   اإلاالُت، هي ازخُاع الخمٍى

اإلااؾؿت اإلاٟايلت بحن اإلاهاصع اإلاخاخت وازخُاع ألاوؿب مجها، بما ًد٤٣ الخىاػن بحن الٗاثض 

                                                           
1

 Saidi.sief_hanane@hotmail.comظامٗت الٗغبي بً مهُضي، ؤم البىاقي  
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ل اإلام٨ىت وزهاثو ٧ل  ت اإلاؿب٣ت إلاجمٕى مهاصع الخمٍى واإلاساَغ، ولً ًخإحى طل٪ بال باإلاٗٞغ

. مجها

خباع، ٖاملحن ؤؾاؾحن للمٟايلت، َما ل في ؤلٖا .  الخ٩لٟت واإلاساَغ37:  جإزظ ٢غاعاث الخمٍى

ل ألا٢ل ج٩لٟت ٖاصة ؤو٫ ما ٌؿخسضم، والظي ًخى٠٢ جدضًض  خُض:   الخيلفت-  ٌٗخبر الخمٍى

ج اإلاخ٩ىن مً ٩َُل عؤؽ اإلاا٫ ووؿبت ٧ل ٖىهغ ُٞه، صون ؤلاٞغاٍ في الاؾخضاهت  ج٩لٟخه ٖلى اإلاٍؼ

 بؿبب اخخما٫ ؤلاٞالؽ؛

لي مخىاؾ٤ مً :   اإلاساَغ- ج جمٍى ل ٖلى مٍؼ خُض مً ألاَمُت بما ٧ان ؤن ٌكخمل ٩َُل الخمٍى

ل الظاجُت  خماص ٖلى مهاصع الخمٍى الىاخُت اإلاالُت م٘ حجم الاؾدشماعاث في ألانى٫، بط ؤن ؤلٖا

لى الضًىن بك٩ل مدضوص ًًمً ألامان اإلاالي للماؾؿت، بال ؤهه ٌؿاٖض ٖلى  بك٩ل ٦بحر، ٖو

اصة الغبدُت م٘ ٖضم  ُ٘ مً الغبدُت، وؤن الخالت اإلاٗا٦ؿت ٢ض جاصي بلى ٍػ جد٤ُ٣ مؿخىي ٞع

اصة صعظت اإلاساَغة اإلاالُت  .جد٤ُ٣ ألامان اإلاالي هدُجت ٍػ

لُه وختى جخم٨ً اإلااؾؿت مً جد٤ُ٣ ألامان والخض مً اإلاساَغ اإلاالُت، ًجب ٖلحها ؤن جد٤٣  ٖو

مٗض٫ ٖاثض ٖلى ألامىا٫ اإلاؿدشمغة في ألانى٫ ًٟى١ مٗض٫ الٟاثضة التي ًخم صٞٗها للضاثىحن، وبال 

.  و٢ٗذ في صاثغة الٟكل اإلاالي

هُف ًمىً بٖخباع اإلاساَغ اإلاالُت : ؾىداو٫ مً زال٫ َظٍ الضعاؾت، مٗالجت ؤلاق٩الُت الخالُت

لُت اإلاخاخت  وصعحت الغف٘ اإلاالي ؤؾاؾا، حؿدىض بلُه اإلااؾؿت للمفايلت بحن البضاثل الخمٍى

 ؤمامها؟ 

البدشُت التي جخىا٤ٞ وؤلاق٩الُت اإلاهاٚت في ؤن اإلاساَغ اإلاالُت حٗخبر بلى الفغيُت ًم٨ً نُاٚت 

لُت الخىاػهُت . ظاهب الخ٩لٟت ؤؾاؾا حؿدىض بلُه اإلااؾؿت في حك٨ُل جىلُٟتها الخمٍى

، ٞهي جيب٘ مً ؤَمُت اإلاىيٕى في خض طاجه ٧ىهه ٌٗالج الخهىنُت التي ؤَمُت الضعاؾتؤما ًٖ 

لُت اإلاخاخت ؤمامها، ٢هض  جغاٖحها اإلااؾؿت في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت للخ٣ُُم بحن البضاثل الخمٍى

غ الخانت بخدلُل اإلاساَغ التي جخٗغى لها : ، اإلامشل فيَضف الضعاؾتجد٤ُ٣  يبِ ألَا

غى  اإلااؾؿت، بالتر٦حز ٖلى اإلاساَغ اإلاالُت، جدضًض َغ١ ٢ُاؽ وبصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، ٖو

ا  ٘ اإلاالي، وببغاػ ٦ُُٟت ازخُاَع ٘ جبٗا لهى٠ الخُغ اإلاغجبِ بها، بالتر٦حز ٖلى الٞغ جهيُٟاث الٞغ

٘ اإلاالي لُت في ْل زهىنُت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، وصعظت الٞغ ا الخمٍى . إلاهاصَع

ُت للضعاؾت، ؾىإحي لخ٣ؿُم   ٢هض ؤلاظابت ٖلى الدؿائ٫ اإلاُغوح، ولخُُٛت الجىاهب اإلاىيٖى

غ الخانت (3)ٖىانغ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى زالر  ، جسو جدلُل مساَغ اإلااؾؿت، ٞاأَل

لُت ٘ اإلاالي وج٣ُُم البضاثل الخمٍى ٘ الدكُٛلي، زم الٞغ . بالٞغ
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 ٌ  جدلُل مساَغ اإلااؾؿت:     اإلادىع ألاو

   ج٨دؿب اإلاساَغ ؤَمُتها، اهُال٢ا مً ٧ىجها حٗخبر مً ؤَم الٗىامل التي جضزل في جدضًض 

لُت التي جلجإ بلحها  ا في ج٩لٟت اإلاهاصع الخمٍى ال٣ُمت الؿى٢ُت للماؾؿت باإلياٞت بلى صعظت جإزحَر

ىا٥ ٖضة جهيُٟاث للمساَغ، بال ؤهىا ؾىٗخض بالخ٣ؿُم الظي  اإلااؾؿت لخلبُت اخخُاظاتها، َو

ؤهىإ مً اإلاساَغ، جازغ ٖلى ٖىاثضَا اإلاخى٢ٗت، ألاو٫ ٌٗٝغ باإلاساَغ  (3)ًهىٟها بلى زالزت 

حن مٗا،  الا٢خهاصًت ؤو الدكُٛلُت، والشاوي ًسو اإلاساَغ اإلاالُت، وهٕى آزغ زالض ًًم الىٖى

، ٦ما ًلي غ الخانت ب٩ل هٕى ؿمى بالخُغ ال٨لي ؤو اإلاكتر٥، وؾىإحي ٖلى ٖغى ألَا  38َو

غ الخانت باإلاساَغ الدكغُلُت  .1 ألَا

     جغجبِ اإلاساَغ الدكُٛلُت بيكاٍ اإلااؾؿت، وهي حٗض مً ؤَم اإلاخٛحراث التي جدضص 

الدك٨ُلت اإلا٩ىهت له٩ُل عؤؽ اإلاا٫، وجخٟاوث مساَغ اليكاٍ مً نىاٖت ألزغي، بل مً 

. ماؾؿت بلى ؤزغي وفي هٟـ الهىاٖت

ف اإلاساَغ الدكغُلُت .1.1  حٍٗغ

٩ُل ألانى٫،  ُت الاؾدشماعاث َو     حٗٝغ اإلاساَغ الدكُٛلُت بإجها اإلاساَغ اإلاغجبُت بىٖى

ُت مىخجاتها، باإلياٞت بلى وؿبت  خى٠٢ حجم َظٍ اإلاساَغ ٖلى َبُٗت ٖمل اإلااؾؿت وهٖى ٍو

ًخى٠٢ ٖلى وؿبت الخ٩ال٠ُ  (حجم اإلاساَغ الدكُٛلُت)وبالخالي ٞهى . حكُٛل ألانى٫ الشابخت

الشابخت بلى بظمالي الخ٩ال٠ُ التي جخدملها اإلااؾؿت، خُض ًاصي ؤي حٛحر في حجم اإلابُٗاث بلى 

ٟه ؤو حؿمُخه بالغاٞٗت  ظا ما ًهُلر ٖلى حٍٗغ حٛحر مًا٠ٖ في نافي عبذ الٗملُاث، َو

 39 .الدكُٛلُت

ت مً اإلاخٛحراث اإلاازغة في اإلاساَغ : الخغحراث اإلاازغة في اإلاساَغ الدكغُلُت.2.1 َىا٥ مجمٖى

الخٛحر في ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث، الخٛحر في حجم : 40الدكُٛلُت، هظ٦غ ؤَمها في الى٣اٍ الخالُت

 .ومغوهت الُلب ٖلى مىخجاث اإلااؾؿت ووؿبت الخ٩ال٠ُ الشابخت بلى الخ٩ال٠ُ ال٩لُت

ًخى٢٘ ؤن جؼصاص مساَغ اليكاٍ ٧لما ػاص ج٣لب ؤؾٗاع : الخغحر في ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث -

اإلاىخجاث، الظي ٌٗىص بلى خضة اإلاىاٞؿت ؤو بلى جضزل الضولت بهضٝ الخد٨م في ألاؾٗاع، ًٖ 

٤ ؾُاؾت مغا٢بت ألاؾٗاع؛  ٍَغ

جؼصاص مساَغ اليكاٍ ؤو اإلاساَغ : الخغحر في حجم الُلب ٖلى مىخجاث اإلااؾؿت -

ضم الاؾخ٣غاع؛  الدكُٛلُت ٧لما احؿم الُلب ٖلى مىخجاث اإلااؾؿت بالخ٣لب ٖو
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٩ٞلما اهسًٟذ مغوهت الُلب جم٨ىذ : مغوهت الُلب ٖلى مىخجاث اإلااؾؿت -

اإلااؾؿت مً مىاظهت الخٛحر في ؤؾٗاع اإلاضزالث، ومىه جد٤ُ٣ هٕى مً الاؾخ٣غاع في نافي عبذ 

 الٗملُاث، وبالخالي جسٌُٟ مساَغ الدكُٛل؛

٩ٞلما ػاصث وؿبت الخ٩ال٠ُ الشابخت، : وؿبت الخيالُف الثابخت بلى الخيالُف اليلُت -

اصة حجم اإلاساَغ الدكُٛلُت ٘ الدكُٛلي وبالخالي ٍػ  .ػاصث صعظت الٞغ

 َغق كُاؽ اإلاساَغ الدكغُلُت.3.1

َغ١ لخؿاب عؤؽ اإلاا٫ الالػم إلاىاظهت اإلاساَغ الدكُٛلُت،  (3) زالزت 2   ٢ضمذ م٣غعاث باػ٫ 

 41جًمىذ ما ًلي

ى ؤؾلىب ًم٨ً جُب٣ُه في ؤي ماؾؿت بٌٛ الىٓغ ًٖ صعظت : ؤؾلىب اإلااقغ ألاؾاس ي.ؤ َو

ددؿب عؤؽ اإلاا٫ إلاىاظهت اإلاساَغ الدكُٛلُت في َظٍ الخالت مً  ملُاجه، ٍو ح٣ُٗض ٩َُلها ٖو

( 3)في اإلاخىؾِ الؿىىي إلظمالي الضزل اإلاىظب آلزغ زالر  (α)زال٫ خانل يغب وؿبت زابخت 

ؾىىاث؛ 

خم  (8)ًخم ُٞه ج٣ؿُم ألاوكُت بلى زماهُت : ألاؾلىب اإلاُٗاعي .ب ؤوكُت ؤو زٍُى ٖمل، ٍو

بخدؿاب عؤؽ اإلاا٫ إلاىاظهت مساَغ الدكُٛل ل٩ل وكاٍ مً زال٫ يغب بظمالي الضزل في 

ٗبر َظا اإلاٗامل ًٖ الٗال٢ت بحن الخؿاثغ الدكُٛلُت (β)اإلاٗامل اإلادضص لظل٪ اليكاٍ  ، َو

 ليكاٍ الٗمل وبظمالي الضزل لظل٪ اليكاٍ؛

ٌٗخبر َظا ألاؾلىب ؤ٦ثر ألاؾالُب خؿاؾُت وح٣ُٗضا في ٢ُاؽ : ؤؾلىب اللُاؽ اإلاخلضم. ج

٣ه ٢ُاؽ مخُلباث عؤؽ اإلاا٫ إلاىاظهت اإلاساَغ الدكُٛلُت بٖخماصا  خم ٞو اإلاساَغ الدكُٛلُت، ٍو

ٖلى البُاهاث الهاصعة ًٖ ؤهٓمت ع٢ابت صازلُت ل٣ُاؽ اإلاساَغ الدكُٛلُت ؤًً ٌكتٍر في َظٍ 

الخالت بإن جً٘ الؿلُت الغ٢ابُت خضا ؤصوى لغؤؽ اإلاا٫ اإلاُلىب مؿخُٗىت في طل٪ باألؾلىب 

 . اإلاُٗاعي 

غ الخانت باإلاساَغ اإلاالُت .2  ألَا

   حكحر اإلاساَغ اإلاالُت بلى حجم مضًىهُت اإلااؾؿت باإلا٣اعهت بد٣ى١ اإلال٨ُت لؤلؾهم الٗاصًت 

ل، وبالخالي ٞهي حٗخبر مساَغ بياُٞت  وألاعباح اإلادخجؼة، ٞهي مساَغ مغجبُت ب٣غاعاث الخمٍى

 42.باليؿبت للماؾؿت، جازغ ٞحها صعظت اإلاضًىهُت باإلعجٟإ ؤو الاهسٟاى

مفهىم اإلاساَغ اإلاالُت . 1.2

  ًخٗغى خملت ألاؾهم الٗاصًت لجمُ٘ اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت، ومجها اإلاساَغ 

الا٢خهاصًت الىاظمت ًٖ خالت ٖضم الخإ٦ض اإلاغا٤ٞ للٗاثضاث الدكُٛلُت اإلاؿخ٣بلُت، والتي مً 
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اإلام٨ً ؤن جؼصاص خضتها بطا ما ٢غعث اإلااؾؿت ؤن جمى٫ اؾدشماعاتها مً مهاصع زابخت الخ٩ال٠ُ، 

ظا عاظ٘ ألن خملت ألاؾهم الٗاصًت ؾِخدملىن مساَغ بياُٞت باإلياٞت بلى اإلاساَغ اإلاغجبُت  َو

ظٍ اإلاساَغ ؤلاياُٞت حٗٝغ بمساَغ الغاٞٗت اإلاالُت م٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ . بالضًىن، َو ٍو

 43اإلاشا٫ الخىيُخي الخالي

بالخإ٦ُض ٞهم ؾِخٗغيىن إلاساَغ ب٢خهاصًت ) ؤشخام ٢غعوا بوكاء ماؾؿت، 10لىٟترى ؤن 

. (حكُٛلُت مغجبُت بٗملُاث ؤلاهخاط واليكاٍ الدكُٛلي للماؾؿت

لي : (ؤ)الخالت  خماص ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاَمحن الٗاصًحن ٦مهضع جمٍى هٟترى ؤّن اإلااؾؿت ٢غعث الٖا

مً ألاؾهم، وبالخالي %10عثِسخي، وؤّن ٧ل مؿاَم مً َاالء اإلاؿاَمحن ًدمل ما وؿبخه 

ً في َظٍ الخالت ًخ٣اؾمىن الخُغ الا٢خهاصي بك٩ل مدؿاو؛  ٞاإلاؿدشمٍغ

ل : (ب)الخالت  ، %50صًىن و%50هٟترى ؤن اإلااؾؿت اٖخمضث ٖلى التر٦ُبت الخالُت في الخمٍى

ً جدىلىا بلى صاثىحن وبالخالي بهسٟاى ٖضص ألاؾهم بلى الىه٠ وخملت 5ما مٗىاٍ ؤن  مؿدشمٍغ

ً)َظٍ ألاؾهم  َم مً ؾِخدملىن مساَغ اإلاكغوٕ ٧املت، ؤي ؤن مساَغ  (ؤي باقي اإلاؿدشمٍغ

، والٟغ١ (ؤ)الؿهم الٗاصي في َظٍ الخالت ؾ٩ُىن ي٠ٗ مساَغ الؿهم الٗاصي في الخالت ألاولى 

٘ اإلاالي اإلاغجبُت باإلاساَغ اإلاالُت  .بحن اإلاساَغ في الخالخحن ٌٗٝغ بمساَغ الٞغ

 44(اإلاساَغ اإلاالُت)ًم٨ً بؾخيخاط الخالي ُٞما ًسو َظا الىٕى مً اإلاساَغ 

ل اإلاىظىصاث في  - مساَغ مغجبُت بالضًىن، ٩ٞلما ػاص حجم الضًىن في ٩َُل جمٍى

 اإلااؾؿت، ػاصث صعظت اإلاساَغة؛

ألانل في َظٍ اإلاساَغ ؤجها ال حٗخبر الضًىن بدض طاتها هي ؤلاق٩ا٫، وبهما اخخما٫  -

ت ٖلى جل٪ الضًىن، ما  بهسٟاى مؿخىي ألاعباح اإلاخى٢٘ جد٣ُ٣ه ًٖ مؿخىي الٟاثضة اإلاضٖٞى

ٌٗجي حٗغى اإلااؾؿت بلى زؿاثغ بؿبب بهسٟاى الٗاثض صون مؿخىي ما جخدمله مً ج٩لٟت، 

ى بدض طاجه ٌٗض مساَغة مالُت؛    َو

ظا ٌٗجي ؤجها مغجبُت بةزخُاع اإلااؾؿت  - ل، َو جغجبِ اإلاساَغ اإلاالُت ٖاصة ب٣غاع الخمٍى

للخىلُٟت التي جًمً لها ٨َُال مالُا ؤمشال؛ 

حٗبر اإلاساَغ اإلاالُت ًٖ الخظبظب في ٢ُمت ألاعباح وفي ٢ُمت الٗاثض اإلاخب٣ى للمال٥  -

ل طاث (خملت ألاؾهم الٗاصًت) ، والتي حٗخبر ظؼءا مً ألاعباح الىاجج ًٖ اؾخسضام مهاصع الخمٍى

، م٘ وظىص اخخما٫ ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ؾضاص الضًىن ؤو الٟاثضة (الٟاثضة)الخ٩لٟت الشابخت 

 .في ؤو٢اث اؾخد٣ا٢ها ؤو ٧لحهما مٗا
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َغق كُاؽ وبصاعة اإلاساَغ اإلاالُت . 2.2

ت مً ألاصواث اإلاؿخسضمت في جدضًض و٢ُاؽ اإلاساَغ اإلاالُت باإلااؾؿت والخٗامل   َىا٥ مجمٖى

م٘ مؿبباتها، وآلازاع اإلاترجبت ٖلحها، بٛغى بصاعتها بما ًم٨ً اإلااؾؿت مً الخُىع وجد٤ُ٣ 

ؤَضاٞها بك٩ل ؤ٦ثر ٞٗالُت و٦ٟاءة، ومً َظٍ ألاصواث، هجض ؤلاخهاثُت، وؤصواث الخدلُل اإلاالي 

 45ومًمىن ٧ل مجها، هظ٦ٍغ في آلاحي

 ألاصواث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في كُاؽ اإلاساَغ اإلاالُت . أ

حٗخمض َظٍ الُغ١ ٖلى ٢ُاؽ صعظت الدكدذ في ٢ُم اإلاخٛحر اإلاالي، ومً ؤَم َظٍ اإلا٣ُاؽ، هجض 

ٌؿخسضم ٦ماقغ للخ٨م ٖلى اإلاؿخىي اليؿبي للخُغ، ٩ٞلما ػاصث ٢ُمت اإلاضي، : اإلاضي -

 ٧ان طل٪ ماقغا ٖلى اعجٟإ مؿخىي الخُغ اإلاهاخب للمخٛحر اإلاالي اإلاضعوؽ؛

وهي ج٣ضم ؤصاة ٦مُت ؤ٦ثر جٟهُال مً م٣ُاؽ اإلاضي، حؿمذ : الخىػَٗاث الاخخمالُت -

بخدب٘ ؾلى٥ اإلاخٛحر اإلاالي وجدضًض ال٣ُم اإلاخى٢ٗت الخضور في ْل ألاخضار اإلام٨ىت، باإلياٞت بلى 

اث الخُغ اإلاهاخبت  جدضًض الخىػَ٘ الاخخمالي لهظٍ ال٣ُم الؾخسضامه في اإلا٣اعهت بحن مؿخٍى

حن، ٧ان طل٪ . لٗضص مً ألانى٫ اإلاؿخ٣لت ٩ٞلما ٧ان الخىػَ٘ الاخخمالي ؤ٦ثر احؿاٖا هدى الُٞغ

 ماقغا ٖلى اعجٟإ مؿخىي الخُغ؛

ٌٗبر ًٖ صعظت الخُغ ل٩ل وخضة مً الٗاثض، ٩ٞلما بعجٟٗذ ٢ُمخه : مٗامل الازخالف -

 ص٫ طل٪ ٖلى اعجٟإ مؿخىي الخُغ؛

ى م٣ُاؽ إلاضي خؿاؾُت ٢ُم اإلاخٛحر اإلاالي للخٛحراث التي جدضر في مخٛحر : مٗامل بِخا - َو

ض٫ مٗامل بِخا اإلاغجٟ٘ ٖلى اعجٟإ صعظت الخؿاؾُت، وبالخالي اعجٟإ مؿخىي الخُغ . آزغ، ٍو

حٗخمض َظٍ ألاصواث ٖلى ٢ُاؽ مضي : ؤصاوث الخدلُل اإلاالي اإلاٗخمضة في بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت.ب

اء بالتزاماتها اإلاالُت اججاٍ الٛحر، وبسانت الضاثىحن في آلاظا٫ اإلادضصة  ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى الٞى

ت مً  الؾخسضامها وجد٤ُ٣ جض٣ٞاث ه٣ضًت ناُٞت للمؿاَمحن، مٗخمضة في طل٪ ٖلى مجمٖى

وؿبت اإلاضًىهُت، وؿبت الخضاو٫ وؿبت نافي عؤؽ اإلاا٫ الٗامل بلى : اليؿب واإلااقغاث اإلاالُت، مشل

 46.ألانى٫ 

اؾتراجُجُاث بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت   .1.2

ا ٦ما ًلي (3)ًم٨ً جدضًض زالزت   47اؾتراجُجُاث إلصاعة اإلاساَغ اإلاالُت، هظ٦َغ
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جىضعط جدذ َظٍ الاؾتراجُجُت ؾُاؾت ٢بى٫ : اؾتراجُجُت جغن اإلاىكف مفخىخا . ؤ

الخُغ، والتي ًم٨ً ؤن حٗخمض ٖلحها اإلااؾؿت ٖىضما ٩ًىن مؿخىي الخُغ مىسًٟا بك٩ل ال 

 ًبرع الخ٩لٟت اإلاخى٢ٗت إلصاعجه؛

: ًىضعط جدتها ؾُاؾاث، جسٌُٟ الخُغ، مشل: اؾتراجُجُت جدمل اإلاساَغ اإلادؿىبت . ب

اث الخُغ  ٘ والخُٛحر في مؿخىي الغاٞٗت الدكُٛلُت واإلاالُت، ؤًً ًخم ٞحها جدضًض مؿخٍى الخىَى

اإلام٨ً جدملها مً ٢بل اإلااؾؿت، زم اجساط الخضابحر الالػمت لخضهُت َظٍ اإلاساَغ ختى اإلاؿخىي 

 اإلا٣بى٫؛

ل الخُغ. ج ج٩ىن مً زال٫ الخُُٛت ال٩املت ؤو الخإمحن يض الخُغ : اؾتراجُجُت جدٍى

ل الخُغ اإلاالي لُٝغ زالض بىاؾُت ٣ٖىص الخإمحن، ؤًً  باؾخسضام ؤصواث الهىضؾت اإلاالُت، جدٍى

 .ًخم ٞحها جدضًض مهضع الخُغ وجضهِخه ختى ًهل للهٟغ

غ الخانت باإلاساَغ اليلُت ؤو اإلاكترهت  .3 ألَا

    ٣ًهض بها مجمٕى اإلاساَغ ال٩لُت، التي مً اإلام٨ً ؤن جىاظهها اإلااؾؿت مً مساَغ حكُٛلُت 

ها، باإلياٞت بلى مجمٕى  ومساَغ مالُت، والتي مً اإلاٟغوى ؤن حؿاوي اإلاساَغ ال٩لُت مجمٖى

 48.اإلاساَغ اإلاىخٓمت واإلاساَغ ٚحر اإلاىخٓمت التي جخٗغى لها اإلااؾؿت

الاهدغاٝ اإلاُٗاعي، : هظ٦غ مً ؤَمهاملاًِـ وؤصواث للُاؽ صعحت الخُغ الىلي، َىا٥ ٖضة 

٦ما ًلي 

ٌٗخبر مً ؤ٦ثر اإلا٣اًِـ ؤلاخهاثُت اؾخسضاما ٦ماقغ للخُغ ال٨لي : الاهدغاف اإلاُٗاعي  -

اإلاهاخب للمخٛحر اإلاالي، ٞهي ج٣ِـ صعظت حكدذ ٢ُم اإلاخٛحر مىيٕى الضعاؾت خى٫ ال٣ُمت 

 49.اإلاخى٢ٗت له، ٩ٞلما ػاصث ٢ُمت الاهدغاٝ اإلاُٗاعي ص٫ طل٪ ٖلى اعجٟإ مؿخىي الخُغ

غ الخانت بالغف٘ الدكغُلي  : اإلادىع الثاوي ألَا

٘، الظي ٣ًهض به مضي ؤو صعظت      ًخى٠٢ ل ٖلى ما ٌؿمى بالٞغ ٢غاع ازخُاع ٩َُل الخمٍى

٘ ٖلى ما ًلي كمل مٟهىم الٞغ  50اؾخسضام الخ٩ال٠ُ الشابخت للخإزحر ٖلى الٗاثض اإلاخى٢٘، َو

 الغف٘ الدكغُلي .1

ـــــ  الضعظت التي جىظض ٞحها ج٩ال٠ُ زابخت به٩ُل ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت، "     حٗجى الغاٞٗت الدكُٛلُت بـ

خُض بطا ٧اهذ وؿبت َظٍ الخ٩ال٠ُ الشابخت بلى بظمالي الخ٩ال٠ُ مغجٟٗت، ص٫ طل٪ ؤن اإلااؾؿت 

جخمحز بغاٞٗت حكُٛلُت ٖالُت، بمٗجى ؤن ؤي حٛحر نٛحر في اإلابُٗاث ٣ًابله حٛحر ٦بحر في ؤعباح 

بت )الدكُٛل   51(.EBIT)ألاعباح ٢بل الٟاثضة والًٍغ



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

151 
 

بمٗجى آزغ، ٞالغاٞٗت الدكُٛلُت، حٗٓم ألاعباح في خا٫ اػصًاص اإلابُٗاث، وجضوي َظٍ ألاعباح في 

. خا٫ بهسٟاى اإلابُٗاث

    ًىجغ ًٖ الاعجٟإ في ٞٗل الغاٞٗت الدكُٛلُت، خؿاؾُت ؤ٦ثر باإلااؾؿت لخإزحراث الخٛحر في 

اإلابُٗاث، طل٪ ؤن حٛحر ٠َُٟ في اإلابُٗاث ًاصي بلى حٛحراث ؤ٦بر في ألاعباح، مما ًجٗل ألاعباح 

ما٫ بها م٣اعهت باإلااؾؿاث التي  ى ما ٌٗجي اعجٟإ زُغ ألٖا الدكُٛلُت باإلااؾؿت ؤ٦ثر ج٣لبا، َو

 52.ج٩ىن ؤعباخها ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا بؿبب جضوي ٞٗل الغاٞٗت الدكُٛلُت

جدلُل الخٗاصٌ وعافٗت الدكغُل  .1.1

ٌٗخبر جدلُل الخٗاص٫ ؤصاة مهمت مً ؤصواث الخسُُِ اإلاالي، خُض ًٓهغ الٗال٢ت بحن ؤلاًغاصاث 

لُه ًم٨ً اؾخٗما٫ َظٍ ألاصاة  اث ؤلاهخاط، ٖو والخ٩ال٠ُ، وبالخالي الخؿاعة ؤو الغبذ ٖلى مؿخٍى

.  لخدضًض ٦مُت ؤلاهخاط واإلابُٗاث التي حُٛي بظمالي الخ٩لٟت

جدضًض همُت الخٗاصٌ  .1.1.1

ت بلى الخ٩ال٠ُ  ًدضص جدلُل الخٗاص٫ حجم ؤلاهخاط واإلابُٗاث الظي ًجٗل ؤلاًغاصاث ال٩لُت مؿاٍو

ا للهٟغ  م٨ً جدضًض ٦مُت الخٗاص٫،  (0)ال٩لُت، ؤي ما ًجٗل الغبذ مؿاٍو ٖىض َظا اإلاؿخىي، ٍو

 53بما َىضؾُا ؤو خؿابُا، ٦ما ًلي

 جدضًض همُت الخٗاصٌ َىضؾُا . ؤ

ًم٨ً جدضًض ٦مُت الخٗاص٫ َىضؾُا، بخ٣ضًغ الخ٩لٟت اإلاخٛحرة وؤلاًغاصاث ل٩ل مؿخىي مً 

اث ؤلاهخاط، وج٣ضًغ الخ٩لٟت الشابخت، زم عؾم ٧ل مً َظٍ الٗال٢اث، ٦ما ًبِىه الك٩ل  مؿخٍى

 :الخالي
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جدضًض همُت الخٗاصٌ َىضؾُا : (1)الكيل 

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي، : اإلاهضع  .98، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة الخمٍى

والظي ًمشل بظمالي الخ٩ال٠ُ ًخ٣اَ٘ م٘  (TC)   ًخطر مً الك٩ل الؿاب٤ ؤن الخِ اإلاؿخ٣ُم 

ا للهٟغ  تزاًض م٘ (0)اإلادىع الٗمىصي ٖىض الخ٩ال٠ُ الشابخت ٖىضما ٩ًىن حجم ؤلاهخاط مؿاٍو ، ٍو

( TC)، وؤن الٟغ١ بحن بظمالي الخ٩لٟت (V)ؤلاهخاط بمٗض٫ زابذ َى الخ٩لٟت اإلاخٛحرة بالىخضة 

اث ؤلاهخاط (VC)ًمشل الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة  (FC)والخ٩ال٠ُ الشابخت  . ل٩ل مؿخىي مً مؿخٍى

ُٞمشل ٖال٢ت ؤلاًغاصاث، خُض ًبضؤ مً ه٣ُت اإلابضؤ ٖىضما ج٩ىن اإلابُٗاث نٟغا  (TR)ؤما الخِ

تزاًض بمٗض٫ زابذ ًمشل(0) ؾٗغ بُ٘ الىخضة بةػصًاص ؤلاهخاط واإلابُٗاث مغوعا بٗال٢ت بظمالي  ، ٍو

(. TC)الخ٩ال٠ُ 

ه٣ُت بلخ٣اء ؤو ج٣اَ٘ ؤلاًغاصاث ال٩لُت م٘ الخ٩ال٠ُ ؤلاظمالُت، بدُض  فيهلُت الخٗاصٌ جخمشل 

ت للخ٩ال٠ُ ٖىض َظا اإلاؿخىي، ؤّما   ٞهي جخمشل في حجم *Qهمُت الخٗاصٌج٩ىن ؤلاًغاصاث مؿاٍو

 54.ؤلاهخاط اإلا٣ابل لى٣ُت الخٗاص٫

 جدضًض همُت الخٗاصٌ خؿابُا . ب
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مً الهٗب بما ٧ان جدضًض ٦مُت الخٗاص٫ بُاهُا، لظا ٞمً الؿهل ج٣ضًغ ٢ُمتها خؿابُا، 

٣ا للٗال٢ت الخالُت  55ٞو

Q*= 
𝐅

𝐏−𝐕
 

 خُض جمشل

Q* : ٦مُت الخٗاص٫؛

F : ج٩ال٠ُ زابخت؛

P : ؾٗغ بُ٘ الىخضة؛

V :الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة للىخضة .

والتي مٟاصَا ؤّن  هىُل٤ مً الٟغيُت التي حٗبر ًٖ اإلاٟهىم ألاؾاسخي للخٗاص٫،  

  (1).........................................................ؤلاًغاصاث اليلُت= الخيالُف اليلُت  

TR  = TC  

ه ؤلاًغاصاث ال٩لُت والخ٩ال٠ُ ال٩لُت في اإلاٗاصلت  ٌ بما حؿاٍو ،٦ما ًلي (1)زم ه٣ىم بالخٍٗى

  الىمُت اإلاباٖت = ؤلاًغاصاث اليلُتX ُ٘ؾٗغ الب  

TR = P x Q 

  الخيلفت اإلاخغحرة بالىخضة )+ الخيالُف الثابخت = الخيالُف اليلُتX الىمُت اإلاىخجت 

 (واإلاباٖت

TC = F + (V x Q) 

، بالهُٛت الخالُت (1) ٞخهبذ اإلاٗاصلت

 الىمُت Xالخيلفت اإلاخغحرة بالىخضة )+ الخيالُف الثابخت =  ؾٗغ البُ٘ Xالىمُت اإلاباٖت 

 (اإلاىخجت واإلاباٖت

F + (V x Q) = P x Q 

P x Q – (V x Q) = F  Q(P-V) = F  
56(*)..........Q* = F/ (P-V) 
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Q* = F/C 

ـــــ  (P-V) :وبما ؤّن  م٨ً الخٗبحر ٖىه بــ  ، Cًمشل َامل اإلاؿاَمت إلؾترصاص الخ٩ال٠ُ الشابخت، ٍو

، ٦ما ًلي (*)وبظل٪ جهبذ الٗال٢ت الؿاب٣ت  C = (P-V)خُض 

  

      

 Degree of Operating Leverage (DOL)كُاؽ صعحت الغف٘ الدكغُلي  -

ا، الىاجج ًٖ الخٛحر اليؿبي للغبدُت ,d   ًم٨ً ٢ُاؽ صعظت عاٞٗت الدكُٛل ت ؤزَغ  إلاٗٞغ

 الظي ٌٗبر ٖىه مً زال٫ مٗض٫ الخُٛحر في عبذ 57ؤلا٢خهاصًت بلى الخٛحر اليؿبي للمبُٗاث،

م٨ً الخٗبحر ًٖ صعظت الغاٞٗت الدكُٛلُت  الدكُٛل اإلا٣ابل لخٛحر اإلابُٗاث بىخضة ه٣ض واخضة ٍو

ا، مً زال٫ الٗال٢ت الخالُت   58ظبًر

..............................(*) DOL = 
%𝚫 𝑬𝑩𝑰𝑻

%𝚫 𝑸
 = 

𝚫 𝑬𝑩𝑰𝑻/𝑬𝑩𝑰𝑻

𝚫 𝑸/𝑸
     

 

ت بلى الهُٛت في اإلاٗاصلت (*)  وفي الجهاًت ٞاإلاٗاصلت   59، ٦ما ًلي(**)، جهبذ مؿخٍى

(**)........      DOL = 
𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅
 

  

 ًٖ ٦ُُٟت الىنى٫ بلى اإلاٗاصلت 
ّ
ٌ في اإلاٗاصلت(**)ؤما  بمخٛحراث جدلُل (*)، ُٞخم بالخٍٗى

الخٗاص٫، خُض ٌٗٝغ عبذ الدكُٛل بالٟغ١ بحن ؤلاًغاصاث والخ٩ال٠ُ، والتي جخًمً ٦ال مً 

الخ٩ال٠ُ الشابخت واإلاخٛحرة، وطل٪ ٦ما َى مبحن في اإلاٗاصلت الخالُت 

𝑬𝑩𝑰𝑻 = 𝑸(𝑷 − 𝑽) 
 الخٛحر في الغبذ، ُٞم٨ً الخٗبحر ٖىه بالخٛحر في ؤلاًغاصاث ها٢ها مىه الخٛحر في الخ٩ال٠ُ 

ّ
    ؤما

اإلاخٛحرة، ٦ما ًلي 

𝚫𝑬𝑩𝑰𝑻 = 𝚫𝑸(𝑷 − 𝑽) 

 ًم٨ً يغب الخٛحر في ؤعباح الدكُٛل في م٣لىب مٗض٫ (DOL)وللخهى٫ ٖلى صعظت الدكُٛل 

الخٛحر في ال٨مُت اإلاباٖت، وطل٪ ٦ما ًلي 

   ×
𝑸

𝚫𝑸
  DOL = 

𝚫𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅    
 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

155 
 

، في نُٛتها الجهاثُت، والتي ج٣ِـ صعظت الغاٞٗت (**) اإلاٗاصلت هخدهل ٖلى، (𝚫𝐐) وبازتزا٫

   الدكُٛلُت للماؾؿت ٖىض مؿخىي بهخاط مٗحن، ٦ما ًلي 

DOL = 
𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅
 

 DOLمثاٌ جىيُحي للُاؽ صعحت الغف٘ الدكغُلي 

٘ الدكُٛلي ٖىض مؿخىي بهخاط مٗحن،  ؾىداو٫ مً زال٫ اإلاشا٫ الغ٢مي آلاحي ج٣ضًغ صعظت الٞغ

  ٦60ما ًلي

 1.5 وخضة، بؿٗغ 80000بلٛذ " ؤخمض" بٟغى ؤن ٖضص الىخضاث اإلاىخجت واإلاباٖت في ماؾؿت 

.  ن. و40000ن، و٢ضعث الخ٩ال٠ُ الشابخت بــــــ. و0.5ن، و٧اهذ الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة للىخضة .و

٘ الدكُٛلي ٖىض َظا اإلاؿخىي ؤلاهخاجي:اإلاُلىب .  جدضًض صعظت الٞغ

ايُت التي ج٣ِـ صعظت الغاٞٗت الدكُٛلُت واإلاٗبر ٖجها بــــــ       = DOL  بخُب٤ُ الٗال٢ت الٍغ
𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅
  

DOL = 
𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎(𝟏.𝟓−𝟎.𝟓)

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎  𝟏.𝟓−𝟎.𝟓 −𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
   = 2 

اصة بم٣ضاع  بت %1ؤي ؤّن الٍؼ اصة في ألاعباح ٢بل الٟىاثض والًٍغ  مً اإلابُٗاث، ؾُاصي بلى ٍػ

𝑬𝑩𝑰𝑻 2 بم٣ضاع% 

 ٖىض َظا اإلاؿخىي مً ؤلاهخاط، ٌٗجي ؤن ؤي حٛحر في وؿبت اإلابُٗاث 2    ٞٗل الغاٞٗت الدكُٛلُت 

ىا ًم٨ً الخإ٦ُض ٖلى ؤن صعظت ٞٗل  ٣ًابله حٛحر مًا٠ٖ مغجحن في وؿبت ألاعباح الهاُٞت، َو

اصة  الغاٞٗت الدكُٛلُت اإلاغجٟٗت جض٫ ٖلى مساَغ ا٢خهاصًت مغجٟٗت ؤًًا، لظل٪ ًىصر ٖاصة بٍؼ

اصة َُٟٟت في  حجم الاؾدشماع في ألانى٫ الشابخت في ٞتراث الاهخٗاف الا٢خهاصي، ألن ؤي ٍػ

اصة في ألاعباح بمٗض٫ ملخّى  61.اإلابُٗاث ًيخج ٖجها ٍػ

٘ الدكُٛلي، ٦ما ًلي     اهُال٢ا مما ؾب٤، ًم٨ً ؤن وؿخسلو الىخاثج الخالُت مً اؾخسضام الٞغ

٘ الدكُٛلي ٖلى ؤمل ؤن حٗٓم ؤعباخها ٢بل الٟىاثض والًغاثب، مٗخمضة  جلجإ اإلااؾؿاث بلى الٞغ

 62بظل٪ ٖلى

 حجم اإلابُٗاث، ه٣ُت الخٗاص٫ والخ٩ال٠ُ الشابخت؛ -

 الغبذ ٖىض ه٣ُت الخىاػن ؤو الخٗاص٫ ٌؿاوي بلى الهٟغ؛ -
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اصة ٦مُت ؤلاهخاط واإلابُٗاث للىنى٫ بلى ه٣ُت الخىاػن؛ - ٘ الدكُٛلي ٌٗجي ٍػ اصة الٞغ  ٍػ

٘ الدكُٛلي ٖلى نافي ألاعباح الدكُٛلُت، ًجب بجبإ الخُىاث الخالُت  وللخ٨م ٖلى ؤزغ الٞغ

 جدضًض ه٣ُت الخٗاص٫؛ -

 :م٣اعهت اإلابُٗاث م٘ ه٣ُت الخٗاص٫، ٞةطا ٧اهذ -

اإلابُٗاث ؤ٦بر مً ه٣ُت الخٗاص٫      الغاٞٗت الدكُٛلُت بًجابُت؛ 

. اإلابُٗاث ؤ٢ل مً ه٣ُت الخٗاص٫           الغاٞٗت الدكُٛلُت ؾالبت، ؤي زؿاثغ مًاٖٟت

لُت: اإلادىع الثالث  الغف٘ اإلاالي وجلُُم البضاثل الخمٍى

ت مً  ٘ اإلاالي باإلاساَغ اإلاالُت والا٢خهاصًت في اإلااؾؿت، خُض ًسخو بمجمٖى    ًغجبِ الٞغ

٘ والظي ًغجبِ باليكاٍ الدكُٛلي، وهظ٦غ َظٍ  الخهاثو جمحٍز ًٖ الىٕى ألاو٫ مً الٞغ

 الخهاثو ُٞما ًلي

 مفهىم الغف٘ اإلاالي  .1

٘ اإلاالي بةٖخباٍع  لت ألاظل بلى مجمٕى "   خضصث مغاظ٘ ال٨ٟغ اإلاالي مٟهىما للٞغ وؿبت الضًىن ٍَى

 63".ألانى٫ في اإلااؾؿت

٘ اإلاالي ؤًًا ًٖ  مضي بؾخسضام اإلااؾؿت للضًىن في ٩َُلها اإلاالي، ٞاإلااؾؿت التي "ٌٗبر الٞغ

٘ اإلاالي بضعظت ؤ٦بر  64".حٗخمض ٖلى وؿبت ؤ٦بر مً الضًىن في ٩َُلها اإلاالي، ٌٗجي ؤجها حؿخسضم الٞغ

بظمالي )اليؿبت بحن مجمٕى الضًىن بلى مجمٕى اإلاىظىصاث "حٗبر الغاٞٗت اإلاالُت ًٖ         

؛ (ؤلاؾدشماعاث

لت ألاظل في اله٩ُل اإلاالي للماؾؿت، والتي "٦ما حكحر الغاٞٗت اإلاالُت ؤًًا بلى  وؿبت الضًىن ٍَى

٧لما بعجٟٗذ بعجٟ٘ مٗها ٞٗل الغاٞٗت اإلاالُت، ما مٟاصٍ ؤن الخٛحر في الغبذ ٢بل الٟىاثض 

 65".  مً ألاعباحEPS (Earning Per Share)والًغاثب ٌُٗي حٛحر ؤ٦بر في عبدُت الؿهم الىاخض  

ل زابخت الخ٩ال٠ُ  ٢غوى، )    ًٓهغ ٞٗل الغاٞٗت ٖىضما حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى مهاصع جمٍى

اصة وؿبت  (..ؾىضاث، ؤؾهم ممخاػة م٘ اٞتراى زباث الٗىامل ألازغي، ؤًً ًؼصاص ٞٗل الغاٞٗت بٍؼ

لي ل زابخت الخ٩ال٠ُ في اله٩ُل الخمٍى ؛ "مهاصع الخمٍى
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ى "    جمشل الغاٞٗت اإلاالُت ؤًًا  مًا٠ٖ مٗض٫ الٗاثض ٖلى الاؾدشماع ؤو خ٣ى١ اإلال٨ُت، َو

مٗامل ًًغب بمٗض٫ الٗاثض ٖلى الاؾدشماع، والظي ٌٗبر ًٖ ؤن الخٛحر في نافي ألاعباح ًاصي بلى 

   66".حٛحر مًا٠ٖ في مٗض٫ الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت

٘ اإلاالي َى لُت حٗخبر :    والؿاا٫ اإلام٨ً َغخه في َظا اإلاجا٫ الخام بالٞغ ؤي اإلاهاصع الخمٍى

ألا٦ثر جإزحرا في الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت؟  

ل بالضًىن  - ، ألا٦ثر جإزحرا ٧ىن َظٍ اإلاهاصع مىسًٟت (ال٣غوى والؿىضاث)ٌٗخبر الخمٍى

ض مً الٗاثض ٖلى ألاؾهم الٗاصًت مً ظهت  بُت جٍؼ ىعاث يٍغ الخ٩ال٠ُ مً ظهت ٦ما ؤجها جد٤٣ ٞو

 ؤزغي؛

ل باألؾهم اإلامخاػة مً ٞٗل الغاٞٗت اإلاالُت ل٨ً بيؿبت ؤ٢ل، ألهه ٢ض  - ض الخمٍى ًٍؼ

ًسٌٟ مً الٗاثض ٖلى ألاؾهم الٗاصًت، ألن ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة ؤ٦بر مً ج٩لٟت الضًىن التي 

بُت ىعاث يٍغ بت، ٞهي بظل٪ ال جد٤٣ ؤي ٞو  .ج٣خُ٘ ٢بل الًٍغ

اٖخمضث       Degree of Financial Leverage (DFL)كُاؽ صعحت فٗل الغف٘ اإلاالي  .2

٘ اإلاالي ٖلى مخٛحراث ؤؾاؾُت، هظ٦غ مجها الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت  هماطط ٢ُاؽ صعظت الٞغ

(ROE) خهت الؿهم الٗاصي مً ألاعباح ((EPS  ونافي ألاعباح ٢بل الٟىاثض والًغاثب((EBIT ،

٣ا ل٩ل مخٛحر ٦ما ٘ اإلاالي، ٞو  67ًلي وبىاء ٖلُه ًم٨ً ج٣ضًغ صعظت الٞغ

 EPS) )خؿاب صعحت الغف٘ اإلاالي ٖىض الخغحر في . ؤ

٣ا للٗال٢ت  ٘ اإلاالي جبٗا إلاخٛحر خهت الؿهم الٗاصي مً ألاعباح، ٞو  ًم٨ً ج٣ضًغ صعظت الٞغ

ايُت الخالُت  الٍغ

 DFL = 
𝚫% 𝑬𝑷𝑺

𝚫% 𝑬𝑩𝑰𝑻
 

 خؿاب صعحت الغف٘ اإلاالي ٖىض مؿخىي مٗحن مً اإلابُٗاث  . ب

٣ا للهُٛت الخالُت  ٘ اإلاالي جبٗا إلاخٛحر مؿخىي اإلابُٗاث، ٞو ًم٨ً ٢ُاؽ صعظت ٞٗل الٞغ

DFL = 
𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅−𝐈
 

: خُض ؤّن 

Q : ٦مُت اإلابُٗاث؛
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 V:  الخ٩ال٠ُ اإلاخٛحرة للىخضة؛ 

F : الخ٩ال٠ُ الشابخت؛

 I:الٟىاثض ٖلى ال٣غوى ؤو م٣ؿىم ؤعباح ألاؾهم اإلامخاػة  .

 EBIT))خؿاب صعحت الغف٘ اإلاالي ٖىض مؿخىي مٗحن مً ألاعباح الدكغُلُت . ج

٘ اإلاالي جبٗا لهظا اإلاخٛحر، جإزحر الخٛحر في الغبذ الدكُٛلي ٖلى الغبدُت اإلاخد٣٣ت      ًىضر الٞغ

ل  ٘ اإلاالي ًيخج ًٖ وظىص الخ٩ال٠ُ الشابخت اإلاغجبُت ب٨ُُٟت جمٍى للؿهم الىاخض، بةٖخباع ؤن الٞغ

 ٘ اصة صعظت الٞغ ت ٖلحها، بما ٌٗجي ٍػ اإلااؾؿت، التي جغجٟ٘ مٗها اإلاضًىهُت وبالخالي الٟىاثض اإلاضٖٞى

٣ا للٗال٢ت الخالُتDFL اإلاالي   68، وج٣اؽ َظٍ الضعظت ٞو

                                          DFL  = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

 𝑬𝑩𝑰𝑻−𝑰
           

 DFLللُاؽ صعحت الغف٘ اإلاالي : 01مثاٌ جىيُحي عكم 

غة إلااؾؿت ما    69  لخ٨ً لضًىا البُاهاث اإلاالُت الخالُت مخٞى

الخيالُف اإلابُٗاث 

الثابخت 

بحمالي الخيالُف اإلاخغحرة 

الخيالُف 

الفىاثض ٖلى 

اللغوى 

3000000 500000 1500000 2000000 320000 

 DFL  جدضًض صعظت الغاٞٗت اإلاالُت :اإلاُلىب

الخيالُف ؤلاحمالُت – اإلابُٗاث اليلُت = الغبذ كبل الفىاثض والًغاثب  -

  =                             3000000   - 2000000 

  1000000= الغبذ كبل الفىاثض والًغاثب 

 DFLصعحت الغف٘ اإلاالي  -

  DFL  = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

 𝑬𝑩𝑰𝑻−𝑰
    

 DFL = 
1000000

1000000 −320000
 = 1.47% 

اصة وؿبت  ظا مٗىاٍ ؤّن ٍػ اصة مً ؤعباح اإلااؾؿت ٢بل الٟىاثض 1%  َو  مً الضًىن جاصي بلى ٍػ

 %1.47والًغاثب بـــــــــ
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 مالخٓت 

ل باألؾهم اإلامخاػة، ًخُلب حٗضًل ج٩لٟتها وخؿاب  خماص ٖلى الخمٍى      ججضع ؤلاقاعة بلى ؤّن الٖا

ت بلى  بت، لخهبذ ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة مؿاٍو = جيلفت ألاؾهم اإلامخاػة : م٩اٞئها ٢بل الًٍغ

 األسهم ادلمتازة 𝑿 فائدهتا
 𝟏−معدل الضريبة

 

 DFL للُاؽ صعحت الغف٘ اإلاالي: 02مثاٌ جىيُحي عكم 

ت بلى : لىٟترى الخالي ن، ٢ُمت . و150000بطا ٧اهذ ٢ُمت الغبذ ٢بل الٟىاثض والًغاثب مؿاٍو

  70.%8ن، ووؿبت الٟاثضة . و500000الضًىن 

٘ اإلاالي :اإلاُلىب  لهظٍ الكغ٦ت؟ DFL جدضًض صعظت الٞغ

٘ اإلاالي  ه٣ىم ؤوال بدؿاب ج٩لٟت الضًً، مً زال٫ الٗال٢ت الخالُت  ،DFLلخدضًض صعظت الٞغ

 مٗضٌ فاثضجه  xكُمت الضًً = جيلفت الضًىن 

ٌ في اإلاٗاصلت الؿابلت هجض جيلفت الضًىن   40000= جيلفت الضًىن   x 8% 500000= بالخٍٗى

. ون 

، مً زالٌ الٗالكت DFL هدضص صعحت الغف٘ اإلاالي: زاهُا

DFL  = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

 𝑬𝑩𝑰𝑻−𝑰
 

ٌ في اإلاٗاصلت هجض ٢ُمت   =  DFL   DFLبالخٍٗى
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
 

DFL   =  1.36% 

 DFL للُاؽ صعحت الغف٘ اإلاالي: 03مثاٌ جىيُحي عكم 

 71، مىضخت ٞالجضو٫ الخالي" ؽ"بطا ٧اهذ البُاهاث اإلاالُت الخالُت لكغ٦ت 

الغبذ كبل الفىاثض 

والًغاثب  

ؤؾهم ممخاػة بفاثضة  %8صًىن بفىاثض 

10% 

بت  الًٍغ

115000 300000 250000 40 % 

٘ اإلاالي لهظٍ الكغ٦ت؟ :  اإلاُلىب ٞما هي صعظت الٞغ

٘ اإلاالي  -  :ه٣ىم ،DFLلخدضًض صعظت الٞغ
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، مً زال٫ الٗال٢ت الخالُت بدؿاب جيلفت الضًً: ؤوال

  مٗضٌ فاثضجهxكُمت الضًً = جيلفت الضًىن 

 24000= جيلفت الضًىن           x 8% 300000= ج٩لٟت الضًً 

٣ا للٗال٢ت الخالُت : خؿاب جيلفت ألاؾهم اإلامخاػة: زاهُا ًخم جدضًضَا ٞو

= جيلفت ألاؾهم اإلامخاػة 
 األسهم ادلمتازة 𝑿 فائدهتا

 𝟏−معدل الضريبة
 

 41666.7= جيلفت ألاؾهم اإلامخاػة (   x 10%( / )1-40% 250000)= ج٩لٟت ألاؾهم اإلامخاػة 

٣ا للٗال٢ت الخالُت:خؿاب الخيلفت ؤلاحمالُت:زالثا   ًخم جدضًضَا ٞو

جيلفت ألاؾهم اإلامخاػة + جيلفت الضًىن = الخيلفت ؤلاحمالُت 

  65666.7= الخيلفت ؤلاحمالُت       41666.7 + 24000= الخ٩لٟت ؤلاظمالُت 

٣ا للٗال٢ت الخالُت : DFLجدضًض صعحت الغافٗت اإلاالُت : عابٗا ا ٞو          ًخم ج٣ضًَغ

DFL  = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

 𝑬𝑩𝑰𝑻−𝑰
 

DFL=  
𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎−𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎
       DFL =2.33% 

٘ اإلاالي جخٛحر جبٗا لٗضص اإلاخٛحراث التي جد٨مها ،  هالخٔ مً زال٫ ألامشلت الؿاب٣ت ؤن صعظت الٞغ

لُت اإلا٩ىهت لله٩ُل اإلاالي اصة ٖضص اإلاهاصع الخمٍى . والتي جؼصاص صعظتها بٍؼ

 آلُاث جإزحر الغافٗت اإلاالُت .3

    حؿمى الٗال٢ت بحن الضًىن بلى ألامىا٫ الخانت بالغاٞٗت اإلاالُت، في خحن ؤّن الٗال٢ت اإلاغصوصًت 

الا٢خهاصًت في الضًىن بلى ألامىا٫ الخانت، حٗبر ًٖ جإزحر الغاٞٗت اإلاالُت، والتي ًم٨ً ؤن  ج٩ىن 

 72نىع، هي (3)ٖلى زالزت 

 ؛ؤزغ بًجابي للغافٗت                جيلفت الضًً>مٗضٌ اإلاغصوصًت الاكخهاصًت  -

بمٗنى ال ، ؤزغ خُاصي للغافٗت                جيلفت الاكتراى=مٗضٌ اإلاغصوصًت الاكخهاصًت  -

 ًىحض ؤزغ للغافٗت ٖلى اإلاغصوصًت اإلاالُت، وبالخالي ٖضم جإزغ ؤعباح اإلاؿاَمحن؛
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ألامغ جأول ألاعباح بؿبب الضًىن،                جيلفت الاكتراى<مٗضٌ اإلاغصوصًت الاكخهاصًت  -

 . بهسفاى كُمت اإلااؾؿتوبالخالي اإلاغصوصًت اإلاالُت، ًسٌٟ مً الظي

    ) Re-i) > 0ألازغ ؤلاًجابي  . ؤ

ؤ٦بر مً مٗض٫  Re       ًٓهغ ألازغ الاًجابي للغاٞٗت اإلاالُت، ٖىضما ج٩ىن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت 

ى  D/CPجؼصاص ٧لما ػاصث وؿبت ؤلاؾخضاهت  Rf ، وبالخالي ٞةن وؿبت اإلاغصوصًت اإلاالُت i الٟاثضة ، َو

. ما ًىضر ألازغ ؤلاًجابي للغاٞٗت اإلاالُت

 73ًم٨ً جىيُذ ألازغ الاًجابي للغاٞٗت مً زال٫ الك٩ل الخالي

ألازغ ؤلاًجابي للغافٗت اإلاالُت : (2)الكيل 

ت"مدمض بىقىقت، : اإلاهضع لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت مً -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت  .171، مغظ٘ ؾاب٤، م"اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ًٓهغ ألازغ الؿلبي للغاٞٗت اإلاالُت، ٖىضما ج٩ىن اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت  ) Re-i) < 0ألازغ الؿلبي .ب

Re ؤ٢ل مً مٗض٫ الٟاثضة i وبالخالي ٞةن وؿبت اإلاغصوصًت اإلاالُت ، Rf  جىسٌٟ ٧لما ػاصث وؿبت

ى ما ًىضر ألازغ الؿلبي للغاٞٗت اإلاالُت D/CPؤلاؾخضاهت  ًم٨ً جىيُذ َظا ألازغ الؿلبي مً . ، َو

 74زال٫ الك٩ل الخالي
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 ألازغ الؿلبي للغافٗت اإلاالُت: (3)الكيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت"مدمض بىقىقت، : اإلاهضع لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت مً -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت . 171، مغظ٘ ؾاب٤، م"اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ًٓهغ ألازغ الخُاصي للغاٞٗت اإلاالُت، ٖىضما ج٩ىن وؿبت اإلاغصوصًت    )  Re-i) = 0ألازغ الخُاصي . ج

ت إلاٗض٫ الٟاثضة Reالا٢خهاصًت  ، وبالخالي ٞةن حجم الضًىن في ٩َُل عؤؽ اإلاا٫، ال ٩ًىن i مؿاٍو

وبالخالي ٞال وظىص لخإزحر واضر للغاٞٗت اإلاالُت، وما ًم٨ً  ،Rf له جإزحر ٖلى وؿبت اإلاغصوصًت اإلاالُت 

بت= اإلاغصوصًت اإلاالُت حسجُله في َظا اإلاؿخىي، ؤّن   مهما ٧ان اإلاغصوصًت الاكخهاصًت بٗض الًٍغ

م٨ً جىيُذ الخإزحر الخُاصي للغاٞٗت اإلاالُت مً زال٫ الك٩ل الخالي  .مؿخىي الاؾخضاهت ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

163 
 

ألازغ الخُاصي للغف٘ اإلاالي : (4)الكيل 

ت"مدمض بىقىقت، : اإلاهضع   لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت مً -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت  .172، مغظ٘ ؾاب٤، م"اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

٘ اإلاالي، جبحن وج٣ِـ صعظت اإلاساَغة      ًخطر مما ؾب٤ ٖغيه ؤن آلُاث الخ٨م ٖلى جإزحر الٞغ

ا ٖلى مغصوصًت ألامىا٫ الخانت، التي جغج٨ؼ ٖلى ج٩لٟت الاؾخضاهت،  وخضوص اؾخسضام الضًىن وؤزَغ

  75.اله٩ُل اإلاالي، اإلاغصوصًت الا٢خهاصًت واإلاغصوصًت اإلاالُت

ومً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن جإزحر الغاٞٗت اإلاالُت باإلًجاب، ٖىضما ًؼصاص ٖاثض ألانى٫ ًٖ ج٩لٟت 

٘ اإلاالي، بعجٟ٘ الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت وال٨ٗـ ل، ٩ٞلما بعجٟٗذ صعظت الٞغ بما مٗىاٍ . الخمٍى

ىبا ُٞه في الخاالث الا٢خهاصًت الؿِئت، مشل الاه٨ماف ٘ اإلاالي ال ٩ًىن مٚغ    76.ؤّن الٞغ

٘ اإلاالي، حٛحر في حجم  ٘ الدكُٛلي والٞغ     ًترجب ًٖ بؾخسضام اإلااؾؿت لضعظاث ٦بحرة مً الٞغ

 ٘ اإلابُٗاث ٣ًابله ج٣لباث ٦بحرة في بًغاص الؿهم الىاخض، مك٩لت ما ًهُلر ٖلى حؿمُخه بالٞغ

ا ٦ما ًلي ت زهاثو، هظ٦َغ       77اإلاًا٠ٖ، ال٨لي ؤو اإلاكتر٥ والظي ًسخو بمجمٖى

٘ اإلاالي في "ًٖاإلاكترن  ؤو اإلاًاٖف، الغف٘ الىليٌٗبر    ٘ الدكُٛلي م٘ الٞغ ب٢تران للٞغ

 78".اإلااؾؿت

مضي بؾخسضام الخ٩ال٠ُ الشابخت الدكُٛلُت واإلاالُت، بما "  ؤًًا ٖلى ؤهه الغف٘ الىليٌٗٝغ 

٘ ". ًاصي بلى حُٗٓم جإزحر الخٛحر في اإلابُٗاث ٖلى عبدُت الؿهم الٗاصي الىاخض بما مٗىاٍ  ؤّن الٞغ

 79 .ال٨لي ٣ًِـ صعظت جإزحر ٩َُل التر٦ُباث ؤلاهخاظُت واله٩ُل اإلاالي ٖلى عبدُت الؿهم الىاخض
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٘ ال٩لُت  مً زال٫ خانل Degree of Total Leverage (DTL)     ًم٨ً ٢ُاؽ صعظت الٞغ

٘ ال٨لي،  ٘ اإلاالي ٞخهبذ بظل٪ ٖال٢ت ٢ُاؽ صعظت الٞغ ٘ الدكُٛلي بضعظت الٞغ يغب صعظت الٞغ

  صعحت الغف٘ اإلااليxصعحت الغف٘ الدكغُلي = صعحت الغف٘ الىلي  80في الهُٛت الخالُت

اض ي، الخالي  ؤو مً زالٌ الخٗبحر الٍغ

DTL = DOL x DFL =       
𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅
    x  

𝐐 (𝐏−𝐕)

𝐐  𝐏−𝐕 −𝐅−𝐈
 

زاجمــــت      

لُت في اإلااؾؿت "    بن صعاؾت مىيٕى بمسخل٠ " الغف٘ اإلاالي هإؾاؽ لخلُُم البضاثل الخمٍى

ا ُٞما ًلي  مخٛحراجه، ؤؾٟغ ًٖ ظملت مً الاؾخيخاظاث هىظَؼ

ج٨دؿب اإلاساَغ ؤَمُتها، اهُال٢ا مً ٧ىجها حٗخبر مً ؤَم الٗىامل التي جضزل في  -

لُت التي  ا في ج٩لٟت اإلاهاصع الخمٍى جدضًض ال٣ُمت الؿى٢ُت للماؾؿت باإلياٞت بلى صعظت جإزحَر

 جلجإ بلحها اإلااؾؿت لخلبُت اخخُاظاتها؛

( 3)جهى٠ اإلاساَغ التي جخٗغى لها اإلااؾؿت، والتي جازغ ٖلى ٖىاثضَا اإلاخى٢ٗت بلى  -

ؤهىإ، ألاو٫ ٌٗٝغ باإلاساَغ الا٢خهاصًت ؤو الدكُٛلُت والشاوي ًسو اإلاساَغ اإلاالُت، وهٕى آزغ 

ؿمى بالخُغ ال٨لي ؤو اإلاكتر٥؛ حن مٗا، َو  زالض ًًم الىٖى

ل اإلاالثم، ُٞيبغي ٖلحها  - مً الٗىامل اإلادضصة لالؾتراجُجُت اإلاالُت، ازخُاع الخمٍى

اإلاٟايلت بحن اإلاهاصع اإلاخاخت وازخُاع ألاوؿب مجها، بما ًد٤٣ الخىاػن بحن الٗاثض واإلاساَغ، ولً 

ل اإلام٨ىت وزهاثو ٧ل مجها؛  ت اإلاؿب٣ت إلاجمٕى مهاصع الخمٍى ًخإحى طل٪ بال باإلاٗٞغ

خباع، ٖاملحن ؤؾاؾحن للمٟايلت، َما - ل في ؤلٖا  الخ٩لٟت 81:  جإزظ ٢غاعاث الخمٍى

واإلاساَغ، وزانت اإلاساَغ اإلاالُت؛ 

٘، الظي ٣ًهض به مضي ؤو صعظت  ًخى٠٢ - ل ٖلى ما ٌؿمى بالٞغ ٢غاع ازخُاع ٩َُل الخمٍى

٘ ٖلى زالر  كمل مٟهىم الٞغ ؤهىإ  (3)اؾخسضام الخ٩ال٠ُ الشابخت للخإزحر ٖلى الٗاثض اإلاخى٢٘، َو

 الدكُٛلي، اإلاالي واإلاكتر٥ ؤو ال٨لي؛

٘ اإلاالي ًٖ مضي اؾخسضام اإلااؾؿت للضًىن في ٩َُلها اإلاالي، ٞاإلااؾؿت التي  - ٌٗبر الٞغ

٘ اإلاالي بضعظت ؤ٦بر،  حٗخمض ٖلى وؿبت ؤ٦بر مً الضًىن في ٩َُلها اإلاالي، ٌٗجي ؤجها حؿخسضم الٞغ

ى ما ٣ًابل صعظت بصاعة مساَغ ٖالُت باإلااؾؿت  .َو
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 كاثمت ؤلاخاالث والهىامل

ُب، وُٗمت ٚالب، ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت"مل٨ُت ٚػ صعاؾت خالت اإلاجم٘ الهىاعي الٗمىمي -جدلُل ؤؾالُب جمٍى

 5مغظ٘ ؾاب٤، م، "للخلُب ومكخلاجه

م باي،  ت" مٍغ ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼاثٍغ ت -الؿىق الؿىضي وبقيالُت جمٍى صعاؾت خالت الكغهت الجؼاثٍغ

 .134، م2008، عؾالت ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، جسهو بصاعة مالُت، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، "للىهغباء والغاػ

، ميكىعاث ظامٗت صمك٤، ٧لُت الا٢خهاص، ظامٗت صمك٤، "ؤلاصاعة اإلاالُت" ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي، 

. 250، م2016/2017

م باي، ت"مٍغ ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼاثٍغ ت للىهغباء -الؿىق الؿىضي وبقيالُت جمٍى صعاؾت خالت الكغهت الجؼاثٍغ

 .134، مغظ٘ ؾاب٤، م"والغاػ

ت وماؾؿاث الى٣ض الٗغبُت،  غ الخانت باإلاساَغ الدكغُلُت" ؤماهت مجلـ مداٞٓي اإلاهاٝع اإلاغ٦ٍؼ ، 111، ع٢م "ألَا

 .14 م2019نىضو١ الى٣ض الٗغبي ؤبى ْبي، 

م باي، تالؿى١ "مٍغ ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼاثٍغ ت للىهغباء - الؿىضي وبقيالُت جمٍى صعاؾت خالت الكغهت الجؼاثٍغ

 .134، مغظ٘ ؾاب٤، م"والغاػ

 .253، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة اإلاالُت" ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي، 

ؤزغ الغف٘ اإلاالي ٖلى ألاصاء اإلاالي في الكغواث اإلاؿاَمت الٗامت ألاعصهُت اإلاضعحت في ؾىق ٖمان "وكإث خ٨مذ ٖلُىي، 

ما٫، ظامٗت الكغ١ ألاوؾِ، ٧اهىن الشاوي، "اإلاالي  .34، م2019، عؾالت ماظؿخحر في اإلاداؾبت، ٧لُت ألٖا

غاوي،   http://www.m.marefa.org 31/12/2020 15:00:37، مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي "بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت" لُىا الَؼ

غاوي،   http://www.m.marefa.org 31/12/2020 15:00:37، مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي "بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت" لُىا الَؼ

 .إلاغظ٘ هٟؿه ا

م باي، ت"مٍغ ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الجؼاثٍغ ت للىهغباء -الؿىق الؿىضي وبقيالُت جمٍى صعاؾت خالت الكغهت الجؼاثٍغ

 .134، مغظ٘ ؾاب٤، م"والغاػ

غاوي،   http://www.m.marefa.org 31/12/2020 15:00:37، مخاح ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي "بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت" لُىا الَؼ

صعاؾت جُبُلُت ٖلى ُٖىت مً الكغواث اإلاضعحت في ؾىق صمكم -ؤزغ الغف٘ اإلاالي ٖلى الؿُىلت والغبدُت" ؤخمض الٗلي، 

. 186، م2018، 1، الٗضص40، مجلت ظامٗت البٗض اإلاجلض"لألوعاق اإلاالُت

 .110، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة اإلاالُت"ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي، 

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي،   .111-110، م2010، ؤلانضاع الشالض، "ؤلاصاعة الخمٍى

 .96اإلاغظ٘ الؿاب٤، م

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي،   .98، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة الخمٍى
 .98، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة اإلاالُت"ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي، 

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي،    .99، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة الخمٍى
 Gérard CHARREAUX, "Finance d’entreprise", 3

eme
 édition, Editions Management&société, 2017, p50. 

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي،    .111، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة الخمٍى

لُت في الكغواث"مدمض ؤًمً ٖؼث اإلاُضاوي،     111.، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤلاصاعة الخمٍى

 .145، م2014صاع اإلاضًىت الٟايلت، ، ،"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،   

 .252،مغظ٘ ؾاب٤، م" ؤلاصاعة اإلاالُت"ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي،   

. 147، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،   

http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/
http://www.m.marefa.org/


دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

166 
 

صعاؾت جدلُلُت للكغواث اإلاضعحت -ع ؤزغ بٌٗ الٗىامل اإلادضصة لهُيل عؤؽ اإلااٌازخبا"خمؼة الؼبُضي، خؿحن ؾالمت، 

ؼ"(2017-2003)في الؿىق اإلاالُت الؿٗىصًت  ، 1، الٗضص28الا٢خهاص وؤلاصاعة، اإلاجلض: ، مجلت ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

. 34، م2014

ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة "مدمض نالر الخىاوي، الؿُضة ٖبض الٟخاح بؾماُٖل، الؿُض ٖبض الل٠ُُ، َاع١ مهُٟى الكهاوي، 

ت، "اإلاالُت  .307، م2019، م٨خبت الا٢خهاص، ٧لُت الخجاعة، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

 .151، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،   

 .254، مغظ٘ ؾاب٤، م" ؤلاصاعة اإلاالُت"ظما٫ الُىؾ٠، ٞىاػ الخمىي،   

ذ الهبُخي،   ىاثض الؿهم"بلُاؽ زًحر الخمضووي، ٞاثؼ َلُل ؾٍغ صعاؾت في ُٖىت مً -الٗالكت بحن الغف٘ اإلاالي ٖو

ت، اإلاجلض"الكغواث ألاعصهُت للمؿاَمت . 155، م 2012، 8، الٗضص4، مجلت ظامٗت ألاهباع للٗلىم الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

 .152، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،   

. 153 اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 

 .153، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،  

 .153اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 

ت" مُٟضة ًدُاوي،  ، مجلت الٗلىم الاوؿاهُت، "جدضًض الهُيل اإلاالي ألامثل في اإلااؾؿاث الٗمىمُت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ

 .93، م2002ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، الٗضص الشالض، ؤ٦خىبغ 

ت" مدمض بىقىقت،   لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت  .170، مغظ٘ ؾاب٤ م"مً اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ت"مدمض بىقىقت،   لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت  .171، مغظ٘ ؾاب٤ م"مً اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ت"مدمض بىقىقت،   لُت ٖلى ؤمثلُت الهُيل اإلاالي للماؾؿت الاكخهاصًت الجؼاثٍغ صعاؾت ُٖىت -جإزحر الؿُاؾاث الخمٍى

ت  .172، مغظ٘ ؾاب٤ م"مً اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

ألاقغاٌ والترهُب الىهغباجي - صعاؾت خالت ماؾؿت-مدضصاث ازخُاع الهُيل اإلاالي اإلاىاؾب للماؾؿت"ٚىُت بىعبُٗت،   

 .141، مغظ٘ ؾاب٤ م"فٕغ ؾىهلغاػ

لي وؤزٍغ ٖلى كُمت اإلايكإة في ْل الىٓام الخللُضي وهٓام اإلاكاعهت" ٖبض الؿالم خُاَل،   - مدضصاث الهُيل الخمٍى

ت، "صعاؾت حصخُهُت للهُيل اإلاالي لُٗىت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت- مضزل ملاعن  ، عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الخجاٍع

 .33، م 2008جسهو صعاؾاث مالُت ومداؾبُت مٗم٣ت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ 

 .156، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،  

لي وؤزٍغ ٖلى كُمت اإلايكإة في ْل الىٓام الخللُضي وهٓام اإلاكاعهت" ٖبض الؿالم خُاَل،   - مدضصاث الهُيل الخمٍى

 .33، مغظ٘ ؾاب٤، م "صعاؾت حصخُهُت للهُيل اإلاالي لُٗىت مً اإلااؾؿاث الاكخهاصًت- مضزل ملاعن 

 .156، مغظ٘ ؾاب٤، م"ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة اإلاالُت"ؾالم نال٫ الخؿىاوي،   

ُب، وُٗمت ٚالب، ل اإلااؾؿاث الاكخهاصًت"مل٨ُت ٚػ صعاؾت خالت اإلاجم٘ الهىاعي الٗمىمي -جدلُل ؤؾالُب جمٍى

 5مغظ٘ ؾاب٤، م، "للخلُب ومكخلاجه
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 واك٘  وجدضًاث وؾاثل الضف٘ الخضًثت في الجؼاثغ
 م .ؤ  1الٗكٗاش ي مٍغ

 ٍ .2ص ٖالم ؤؾماء  

 3 ٖالم فاَمت. ص 
: اإلالخو

في ْل الا٢خهاص الغ٢مي وهدُجت لخُىع ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث، بغػث جدىالث َاثلت في مجا٫ الٗمل البى٩ي الال٨ترووي، مما 

ت الال٨تروهُت ٞدؿعى الُىم مسخل٠ صو٫ الٗالم ومجها . ؤؾٟغ ًٖ ْهىع وؾاثل الضٞ٘ والؿضاص الال٨ترووي ٦ىماطط لخضماث الهحٞر

هغهت وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت مً زال٫ مؿاًغة مسخل٠ ألاهٓمت واإلاٗاًحر البى٨ُت الٗاإلاُت، ال ؾُما  الجؼاثغ بلى جدضًض ٖو

اث الضولُت، بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى ؾالمت الىٓام البى٩ي ٩٦ل ت لبى٪ الدؿٍى . جل٪ الهاصعة ًٖ لجىت ؤهٓمت الضٞ٘ والدؿٍى

٠ بىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في البىى٥ والدؿلُِ الًىء ٖلى وا٢٘ وؾاثل وؤهٓمت  مً زال٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت خاولىا الخٍٗغ

. الضٞ٘ الال٨تروهُت في الىٓام البى٩ي الجؼاثغ، ؤَم الخدضًاث التي جىاظه ٖملُت ٖهغهت َظٍ الىؾاثل

ُت، الىٓام البى٩ي: اليلماث اإلافخاخُت . وؾاثل الضٞ٘، الهىاٖت اإلاهٞغ

Abstract: 

In light of the digital economy and as a result of the development of information and 

communication technology, tremendous transformations have emerged in the field of 

electronic banking, which resulted in the emergence of electronic payment and payment 

methods as models for electronic banking services. Today, various countries of the world, 

including Algeria, seek to modernize and modernize electronic payment methods and 

systems by keeping pace with various international banking systems and standards, 

especially those issued by the Payment and Settlement Systems Committee of the Bank for 

International Settlements, with the aim of preserving the integrity of the banking system as 

a whole. 

Through this research paper, we tried to introduce electronic payment methods in banks and 

shed light on the reality of electronic payment methods and systems in the Algerian 

banking system, the most important challenges facing the modernization of these means. 

Key words: means of payment, banking industry, banking system. 

ملضمت 

ؾاَم الخُىع الخ٨ىىلىجي الخانل في مجا٫ الاجهاالث واإلاٗلىماث في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت 

ت ٖلى  في ولىط ألاظهؼة الال٨تروهُت بلى قتى مجاالث الخُاة الُىمُت لؤلشخام الُبُُٗت واإلاٗىٍى

خه قب٨ت الاهترهذ ولٗل مجا٫ الخجاعة َى  خض ؾىاء جماقُا م٘ الاهدكاع الىاؾ٘ الظي ٖٞغ

اإلاجا٫ ألابغػ الظي اػصَغ بٟٗل َظٍ الكب٨ت التي ال جؼا٫ لُىمىا َظا في جُىع بٟٗل اإلاؿخجضاث 

. اإلاٗلىماجُت

                                                           
1

 جامعة تلمسان  
2

  جامعة تلمسان  
3

  جامعة تلمسان  
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ذ الجؼاثغ مً زال٫ الؿلُاث اإلاالُت والى٣ضًت ممشلت في وػاعة اإلاالُت وبى٪ الجؼاثغ، مىظ  قٖغ

ت لل٣غن الخا٫، بةنالخاث قملذ الىٓام البى٩ي ٩٦ل، مً زال٫ ٖملُت جدضًض  بضاًت الٗكٍغ

ت، بهضٝ جدؿحن ظىصة الخضماث  البجى الخدخُت لٗهغهت وؾاثل الضٞ٘ في البىى٥ الجؼاثٍغ

٘ مً ؤصاء البىى٥ لًمان الهالبت اإلاالُت، وطل٪ مً زال٫  البى٨ُت اإلا٣ضمت للؼباثً، و٦ظا الٞغ

ٖهغهت وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت والتي جخمشل في البُا٢اث البى٨ُت للضٞ٘ والسخب، اإلاىػٖاث 

. آلالُت للى٣ىص، وؤظهؼة الضٞ٘ الال٨ترووي

: ومً َىا جبرػ ؤلاق٩الُت التي هدً بهضص ؤلاظابت ٖجها مً زال٫ َظا البدض ٧اآلحي

  ما واك٘ ومخُلٗاث اؾخسضام وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في الجؼاثغ في بَاع جدضًثها

هغهتها؟ وما هي ؤَم الخدضًاث التي جىاحه ٖملُت الٗهغهت َظٍ؟  ٖو

ؾىداو٫ مً زال٫ َظا البدض ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت، مً زال٫ الخُغ١ بلى اإلاٟاَُم 

ووا٢٘ وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الخضًشت اإلاؿخٗملت في الىٓام . اإلاغجبُت بىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت

البى٩ي الجؼاثغي، وما ؤَم الخدضًاث التي واظهتها؟ 

: مىهجُت الضعاؾت

مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى بق٩الُت الضعاؾت اٖخمضها اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ٧ىهه ألاوؿب في مشل 

غ الخ٣اث٤، وببغاػ اإلاٟاَُم اإلاغجبُت بالضعاؾت بلى ؤعبٗت مداوع  َظا الىٕى مً البدىر لخ٣ٍغ

: عثِؿُت

  ٌ . ماَُت وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت، مٟهىمها، ؤَمُتها، ؤهىاٖها، زهاثهها: اإلادىع ألاو

 ماهي ؤَم الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ْهىع وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت: اإلادىع الثاوي. 

 صعاؾت وجدلُل وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في الىٓام البى٩ي : اإلادىع الثالث

 .الجؼاثغي 

 ٘مٗى٢اث جُىع وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت في الىٓام البى٩ي : اإلادىع الغاب

 .الجؼاثغي 

 :ؤَمُت البدث

ٌؿخمض َظا البدض ؤَمُخه مً ؤَمُت الىٓام البى٩ي الظي ٌٗخبر عجلت الا٢خهاص، بما ٣ًىم به 

ل، جيكُِ وجُٟٗل الٗملُاث الا٢خهاصًت، بياٞت بلى حؿهُل الٗملُاث  مً ٖملُاث صٖم، جمٍى

الم ٧ل جُىع حكهضٍ ج٨ىىلىظُا ةبمىا٦بوطل٪ . البى٨ُت باؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت  ؤلٖا

. والاجها٫

 ٌ . ماَُت وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت: اإلادىع ألاو
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ت ؤصي بلى جُىع وؾاثل الضٞ٘  بن الخُىع الا٢خهاصي وػٍاصة حجم اإلاٗامالث اإلاالُت والخجاٍع

ضم  اٖو ت ٖبر الؼمً، مىظ ؤن ٧اهذ ٖلى ق٩ل اؾخ٣غاَع  ٖلى ق٩ل مٗحن، لخإزظ ؤق٩اال مخىٖى

ه٣ىص ج٣لُضًت مغوعا بالك٩ُاث بلى ؤن ونلذ في الى٢ذ الخالي، هدُجت الخُىع الخ٨ىىلىجي ونىال 

. بلى ما ٌٗٝغ بىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت

ٟاث لىؾاثل الضٞ٘ : مفهىم وؾاثل الضف٘ الالىترووي -1 ًىظض الٗضًض مً الخٍٗغ

: الال٨ترووي ًم٨ً جلخُو ؤبغػَا ُٞما ًلي

وؾُلت الضٞ٘ هي جل٪ ألاصاة اإلا٣بىلت اظخماُٖا مً ؤظل حؿهُل اإلاٗامالث بدباص٫ الؿل٘ " 

والخضماث و٦ظل٪ حؿضًض الضًىن، وجضزل في ػمغة وؾاثل الضٞ٘، بلى ظاهب الى٣ىص ال٣اهىهُت 

ت وؾىضاث ال٣غى التي ًضزلها خاملها في الخضاو٫ ٖىضما ًاصون  جل٪ الؿىضاث الخجاٍع

. 1"ؤٖمالهم

٣ت مُٗىت مً خؿاب  وحٗٝغ ؤًًا بإجها الخٗامل بىخضاث ع٢مُت ال٨تروهُت ًخم اهخ٣الها بٍُغ

الصخو بلى خؿاب شخو آزغ، َظٍ الىخضاث بما ؤن جخدضص بظا٦غة ٦مبُىجغ نٛحر ملخه٤ 

اء ؤو الخؼن بظا٦غة ال٨مبُىجغ الصخصخي . ببُا٢ت ًدملها اإلاؿتهل٪ بدُض ٌؿخسضمها في الٞى

٤ َظا ال٨مبُىجغ . 2للمؿتهل٪، بدُض ٌؿخسضمه ًٖ ٍَغ

٤ ج٣ىُت ال٨تروهُت : " مما ؾب٤ ًخطر ؤن وؾُلت الضٞ٘ الال٨تروهُت هي ل ألامىا٫ ٞو وؾُلت لخدٍى

ٗت وؤ٢ل الخ٩ال٠ُ اإلام٨ىت ٣ت آمىت وؾَغ . 3"مما ٌؿهل ٖملُت الخباص٫ بٍُغ

 :ؤهىإ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت -2

حٗضصث وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت واجسظث ؤق٩ا٫ جخالءم م٘ مخُلباث الخجاعة الال٨تروهُت، 

و٦ظل٪ َبُٗت اإلاٗامالث ٖبر قب٨ت الاهترهذ، و٧اهذ بضاًتها بٓهىع البُا٢اث البى٨ُت والتي 

َىعث ُٞما بٗض مً البُا٢ت طاث الكٍغِ اإلاٛىاَِسخي بلى البُا٢ت طاث الخلُت الال٨تروهُت، 

ُما ًلي جٟهُلها  :٦ما ْهغث وؾاثل صٞ٘ ال٨تروهُت ؤزغي، ٞو

  ًًبُا٢اث الضDebitCard : ،اء وحؿمى ؤًًا بالبُا٢اث الٛحر اثخماهُت حؿخسضم ٦إصاة ٞو

ل ألامىا٫ بل٨تروهُا  خُض ًدهل خاملها ٖلى اخخُاظاجه مً الؿل٘ والخضماث مً زال٫ جدٍى

مباقغة مً خؿاباتهم البى٨ُت بلى خؿاب الخاظغ، حؿخٗمل بُا٢اث الاثخمان في مىاي٘ ٖضة ؤو 

. 4(Cash)ؤما٦ً ٖضة ج٣بل بُا٢اث الاثخمان وهي آلان ؤنبدذ ؤؾٕغ في الاؾخٗما٫ مً الى٣ض 

                                                           
1

. 31، ض2001امعاُص معصص، ثلٌَاث امحيوك، ذًوان املعحوؿاث اجلامـَة، جن ؾكٌون، اجلزائص،  
2

 .15، ض1998امسُيس ظالخ ادلٍن، احلساابث واخلسماث املرصفِة احلسًثة، ذاز اموسام نوعحاؿة وامًرش، الامازاث امـصتَة املخحست، امعحـة ال وىل، 
3

 .02، ض2016، جمةل امـووم ال وساهَة، امـسذ امساذش، ذٌسمرب -امواكؽ واملـَلاث وال فاق املسلدوَة- مسَة ؾحاثسة، وسائل ادلفؽ الامكرتوين يف اميؼام امحييك اجلزائصي
ثصاء نوًرش وامخوسًؽ، ال زذن، "اكذعاذايث اميلوذ وامحيوك واملؤسساث املامَة"ذ ظاحل املٌصيش، حمم4  .23، ض2009، ا 
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 - البُا٢ت الاثخماهُت(CreditCard): ٪هي ٖباعة ًٖ وؾُلت صٞ٘ م٣ضمت مً َٝغ البى

للؼبىن م٣ابل الخهى٫ ٖلى ٞاثضة مُٗىت ٣ًىم بدؿضًضَا مال٪ البُا٢ت للبى٪ اإلاهضع لها، ٞهي 

. ٖباعة ًٖ حؿهُالث اثخماهُت م٣ضمت مً ٢بل اإلاهاٝع

 - الى٣ض ؤلال٨تروويElectronic ؤو e-cash : هي مً ؤخضر ؤهىإ الى٣ض الال٨ترووي

ُا خُض ًخم الخٗامل بها مً زال٫ خؿاباث  اإلاؿخسضم مً ٢بل اإلاجخمٗاث اإلاخُىعة مهٞغ

. مدؿىبت ٚبر اؾخسضام قب٩اث الاهترهذ

 -ٖباعة ًٖ عؾالت بل٨تروهُت "  ٌٗٝغ الكُ٪ الال٨ترووي ٖلى ؤهه:الكُياث ؤلالىتروهُت

٣ضمه للبى٪ الظي ٌٗمل ٖبر  مىز٣ت ومامىت ًغؾلها مهضع الكُ٪ بلى مؿخلم الكُ٪ لُٗخمضٍ ٍو

ل ٢ُمت الكُ٪ بلى خؿاب خامل الكُ٪ ، حؿمذ َظٍ الك٩ُاث "الاهترهذ، ل٣ُىم البى٪ بخدٍى

الال٨تروهُت إلاؿخٗملي الاهترهذ ؤن ٣ًىمىا بالضٞ٘ مباقغة ٖبر الاهترهذ صون بعؾا٫ الك٩ُاث 

الىع٢ُت، خُض ٢ضع الخبراء ؤن اؾخٗما٫ الك٩ُاث الال٨تروهُت ؤ٢ل مً زلض ٧لٟت بظغاء مٗاملت 

 .1باؾخٗما٫ الك٩ُاث الخ٣لُضًت

 ل اإلاالي الالىترووي  َى ٖملُت ًخم بمىظبها مىذ الهالخُت لبى٪ ما لل٣ُام :الخدٍى

الث اإلاالُت الضاثىت واإلاضًىت ال٨تروهُا مً خؿاب بى٩ي آزغ، ؤي ؤن ٖملُت  بدغ٧اث الخدٍى

ل جخم ال٨تروهُا ٖبر الهاج٠ وؤظهؼة ال٨مبُىجغ ٖىيا ًٖ اؾخسضام ألاوعا١ . الخدٍى

 هي وؾُلت آمىت مكٟغة وخضًشت حؿهل الضٞ٘ الال٨ترووي خُض :اإلادفٓت الالىتروهُت 

٣ًىم خاملها باؾدبضا٫ ٢ُمت مُٗىت مً الى٣ىص ال٨الؾ٨ُُت م٣ابل ما ٌؿاوحها مً الى٣ىص 

الال٨تروهُت وطل٪ ٖلى مؿخىي بى٨ه والتي ٖلى ؤؾاؾها ًخم شخً الغ٢ا٢ت الال٨تروهُت، خُض 

٣ت بٗض هٟاط َظٍ ال٣ُمت . ًم٨ً بٖاصة شخً َظٍ الغ٢ا٢ت بىٟـ الٍُغ

: ؤَمُت وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت- 3

: 2جخجؿض ؤَمُت وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي في الى٣اٍ الخالُت

 ازخهاع اإلاؿاٞاث الجٛغاُٞت. 

 لى مضاع الى٢ذ  .ج٣ضًم زضماث بى٨ُت بياُٞت طاث ظىصة ٖالُت ٖو

  جسٌُٟ الى٣ٟاث التي ٧اهذ جخدملها البىى٥ ظغاء ج٣ضًمها للخضمت بالىؾاثل

 .الخ٣لُضًت

                                                           
 .24محمس ظاحل كٌصيش، مصجؽ ساتق، ض1
 .141، ض04/2017محمس ذاوي واكؽ وسائل وب هؼمة ادلفؽ الامكرتوهَة يف اميؼام امحييك اجلزائصي، جمةل ادلزاساث الاكذعاذًة املـارصت، امـسذ ؾًصوت حماذ، 2
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  ؼ عؤؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي  .حٍٗؼ

 ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ٘  .جَُى

 مىا٦بت مؿخجضاث الٗمل البى٩ي الٗالمي. 

 الاؾخٟاصة مً مؼاًا الخجاعة الال٨تروهُت .

 :زهاثو وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت -4

: 1لىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت ٖضة زهاثو ممحزة ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي

  ٘ٞبالُبُٗت الضولُت، ؤي ؤهه وؾُلت م٣بىلت في ظمُ٘ الضو٫، يالال٨ترونًدؿم الض 

ت الخؿاب في اإلاٗامالث التي جخم ٖبر ًٞاء ال٨ترووي بحن  خُض ًخم اؾخسضامه لدؿٍى

 .اإلاؿخسضمحن في ٧ل ؤهداء الٗالم

  ًخم الضٞ٘ الال٨ترووي باؾخسضام الى٣ىص الال٨تروهُت، وهي وخضاث ه٣ضًت ٖاصًت ٧ل ما

اء بها ال٨تروهُا خم الٞى  .َىا٥ ؤجها مدٟىْت بك٩ل ال٨ترووي ٍو

  ت اإلاٗامالث الال٨تروهُت ًٖ بٗض، خُض ًخم ببغام ال٣ٗض ٌؿخسضم َظا ألاؾلىب لدؿٍى

٣ا إلاُُٗاث ال٨تروهُت حؿمذ  خم الضٞ٘ ٖبر قب٨ت الاهترهذ، ٞو بحن ؤَغاٝ مخباٖضة في اإلا٩ان ٍو

 .باالجها٫ اإلاباقغ بحن َغفي ال٣ٗض

  ٝغا حر ؤظهؼة جخىلى َظٍ الٗملُاث التي جخم ًٖ بٗض لدؿهُل حٗامل ألَا جخُلب جٞى

ا ُٞما بُجهم حَر  .وجٞى

  ٣خهغ الاجها٫ حن مً الكب٩اث، قب٨ت زانت ٍو ًخم الضٞ٘ الال٨ترووي مً زال٫ هٖى

ت ومالُت مؿب٣ت بُجهم،  ال٢اث ججاٍع ٟترى طل٪ وظىص مٗامالث ٖو بها ٖلى ؤَغاٝ الخٗا٢ض ٍو

 .وقب٨ت ٖامت خُض ًخم الخٗامل بحن الٗضًض مً ألاٞغاص ال جىظض بُجهم ٢بل طل٪ عوابِ مُٗىت

. الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ْهىع وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت: اإلادىع الثاوي

ل٣ض ؾاٖض ٖلى جُىع وؾاثل الضٞ٘ وجدىلها مً الك٩ل الخ٣لُضي بلى الك٩ل الال٨ترووي 

ت مً الٗىامل ؤَمها  :مجمٖى

 :جغاح٘ فٗالُت وؾاثل الضف٘ الخللُضًت -1

بن ؤلاخؿاؽ باألمان الظي ولضجه هٓم الضٞ٘ الخ٣لُضًت بمغوع الى٢ذ مغجٟ٘ ظضا بال ؤن لىٓام 

: الضٞ٘ الخ٣لُضي مكا٧ل ٦شحرة مجها

                                                           
1

، 3 امـسذ 9ُازون امـيش، فاٍزت توزاش، وسائل ادلفؽ الامكرتوين وذوزُا يف حتسني ال ذاء امحييك يف ػل حتسايث امخمنَة املس خسامة، جمةل الاكذعاذ وامخمنَة امخرشًة، اجملدل 

 .7، ض2018
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 اوٗضام اإلاالثمت. 

 اث في الى٢ذ ٚحر الخ٣ُ٣ي  .بظغاء اإلاضٖٞى

 ًاوٗضام ألام. 

 اث ؤٖلى  .ج٩لٟت اإلاضٖٞى

 :اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاٗلىماجُت والاجهاٌ في اإلاجاٌ اإلاهغفي -2

ُت في آلاوهت ألازحرة مً زال٫ قب٨ت  جُا بلى ج٣ضًم زضماث مهٞغ لجإث بصاعة اإلاهاٝع جضٍع

ت وبٓهىع الكب٨ت الٗاإلاُت خُض  الاهترهذ، التي ؤضخذ ٖماص الثروة اإلاٗلىماجُت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

ؤم٨ً جىخُض الك٩ل الخاعجي لجمُ٘ الخُب٣ُاث واإلاىا٢٘ ٖلى الاهترهذ، بالىٓغ ل٣لت ج٩لٟتها التي 

. 1ؾاٖضث ٖلى اؾخٗما٫ الٗمالء لهظٍ الخضمت والخإ٢لم مٗها والخضعب ٖلحها

 :ْهىع قبىت الاهترهذ -3

ت مً الكب٩اث الجؼثُت ججغي فيحٗخبر الاهترهذ ؤ٦بر قغ٦ت خىاؾِب   الٗالم جدك٩ل مً مجمٖى

ت جامت، وهي مغجبُت ببًٗها البٌٗ مً زال٫  ٞحها اإلاٗلىماث مً وبلى ؤي م٩ان في الٗالم بدٍغ

٣ت ؾهلت وا٢خهاصًت مً وبلى  غ اإلاٗلىماث بٍُغ ت مً الخجهحزاث اإلاٗلىماجُت، حؿمذ بخمٍغ مجمٖى

. 2ؤي م٩ان ٖلى وظه ال٨غة ألاعيُت

 :الخىكُ٘ الالىترووي -4

الخى٢ُ٘ الال٨ترووي َى قهاصة ع٢مُت جدخىي بهمت ال٨تروهُت للصخو اإلاى٢٘ جىي٘ ٖلى وز٣ُت 

ت مً و٢٘ ٖلحها، ًخم الخهى٫ ٖلحها مً بخضي الهُئاث اإلاٗغوٞت صولُا وطل٪  ٍى جا٦ض ميكإَا َو

م٣ابل عؾىم مُٗىت، خُض جغاظ٘ َظٍ الهُئاث ألاوعا١ الغؾمُت التي ٣ًضمها َالب الخى٢ُ٘ زم 

جهضع الكهاصة، ٞهي بطن ٖباعة ًٖ عمىػ وؤع٢ام ؤو خغوٝ ال٨تروهُت والتي جض٫ ٖلى شخهُت 

. اإلاى٢٘ صون ٚحٍر

 :ْهىع البىىن الالىتروهُت وزضماث مهغفُت حضًضة -5

ها واػصًاص مؿخسضمحها، لم ج٨خٟي البىى٥ بضوع اإلاخٟغط بل  في ْل وظىص قب٨ت الاهترهذ وقُٖى

قهضث زىعة في اإلاٗامالث البى٨ُت ؤمضث َظا ال٣ُإ بإخضر آلالُاث وظٗلخه ؤ٦ثر مغوهت 

ت في ج٣ضًم زضماجه، و٢ض ْهغ في الىظىص ما ٌؿمى بالبىى٥ الال٨تروهُت، وهي جل٪ البىى٥  وؾٖغ

٠ُ الخُىعاث الخضًشت في  واإلااؾؿاث اإلاالُت ال٣اثمت ٖلى الغ٧اثؼ الال٨تروهُت، مً زال٫ جْى

                                                           
1

 .36، ض2008 ب محس سفص، ب هؼمة ادلفؽ الامكرتوهَة، مًضوزاث احلويب احللوكِة، تريوث، محيان، 
2

 .08ُازون امـيش، فاٍزت توزاش، مصجؽ ساتق، ض
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مجا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث لخ٣ضًم ٧اٞت الخضماث البى٨ُت للٗمالء بإمان وؤ٢ل 

. 1ج٩لٟت وؤؾٕغ و٢ذ وؤ٢ل ظهض

 :ْهىع مىٓماث وماؾؿاث مالُت ٖاإلاُت في مجاٌ اإلاضفىٖاث -6

 بن مً بحن الٗىامل اإلاؿاٖضة في اهدكاع وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت، ْهىع مىٓماث وماؾؿاث 

٤ َظٍ الىؾاثل إلاسخل٠ بلضان الٗالم، والتي هظ٦غ بهخاطمالُت ٖاإلاُت ؤنبدذ عاثضة في   وحؿٍى

٩انمً بُجها ٞحزا الٗاإلاُت، ماؾتر ٧اعص الٗاإلاُت،  .  ا٦ؿبٌرـؤمٍغ

. صعاؾت وجدلُل واك٘ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في الىٓام البىيي الجؼاثغي : اإلادىع الثالث

ت -1  : صعاؾت جُىع اؾخسضام البُاكت اإلاهغفُت في البىىن الجؼاثٍغ

ىُت  غ البىى٥ الىاقُت في ال٣ُإ البى٩ي الجؼاثغي ٖلى ٖضص مً البُا٢اث البى٨ُت الَى جخٞى

 :2و٦ظا الضولُت الاؾخٗما٫ ومً طل٪ هظ٦غ ما ًلي

  البُاكت البىىُت الىالؾُىُت(CIB :) غ زضماث الضٞ٘ والسخب ما بحن البىى٥ جٞى

٣ا للمٗاًحر اإلاٗمى٫ بها مً َٝغ ٧ل بى٪، بط جمىذ في الٛالب لؤلٞغاص مً طوي  للؼباثً مدلُا ٞو

 .الضزل ال٠ًُٗ ؤو اإلاخىؾِ

 غ زضماث الضٞ٘ والسخب الى٣ضي للؼباثً : البُاكاث البُبىىُت الظَبُت بُا٢ت جٞى

مدلُا، بدُصخُٗي لظوي الضزى٫ الٗالُت، ؤو اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، ؾىاء ٧اهىا ؤٞغاص َبُُٗحن 

حن، م٘ ج٣ضًم امخُاػاث جًُٟلُت ُٞما ًخٗل٤ بمبلٜ السخب ؤو الضٞ٘  .ؤو مٗىٍى

  بُاكت فحزا الضولُتVISA CARD: هي وؾُلت سخب وصٞ٘ ال٨ترووي حؿمذ بةظغاء 

، (DAB/TPE)الٗملُاث بالٗملت الهٗبت ٖلى اإلاىػٖاث آلالُت لؤلمىا٫ وه٣اٍ البُ٘ الال٨تروهُت 

لى قب٨ت الاهترهذ في ظمُ٘ صو٫ الٗالم، وهي جهضع بلى ؤي ػبىن لضًه خؿاب ظاعي وبدىػجه  ٖو

ان مً مً بُا٢ت ٞحزا للضٞ٘ اإلاؿب٤، والشاهُت حٗٝغ ببُا٢ت ٞحزا  ىا٥ هٖى الٗملت الهٗبت، َو

 .الظَبُت

  بُاكت ماهـCARD MAX: 24/24 هي بُا٢ت للضٞ٘ والسخب حؿخٗمل في الخغاط 

 . ًىم7/7ؾاٖت و

  بُاكت ماؾتر واعصMASTER CARD: ٘ٞهي بُا٢ت صولُت، حؿمذ بٗملُاث السخب والض 

 .في الخغاط ؤًًا

                                                           
1

ق اخلسماث املرصفِة الامكرتوهَة يف ثفـَل امًضاظ امحييك، ذزاسة حاةل املصط امضـيب اجلزائصي تحاثية، مشهصت ميَل صِاذت ماجُسرت يف امـووم  سومية ؾحس هللا، ذوز جسًو

 .99، ض 2008امخجاًزة، جامـة احلاح خلرض ابثية، 
2

 .145ؾًصوت حماذ، محمس ذاوي، مصجؽ ساتق، ض
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 .جُىع ٖملُاث البُاكاث البىىُت الالىتروهُت في الجؼاثغ 1-1    

 ٌ  2013-2007 ٖضص البُا٢اث البى٨ُت اإلاخضاولت في الجؼاثغ زال٫ الٟترة (:01)الجضو

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007الؿىىاث 

 646693 1178243 834278 783311 569558 339374 128356ٖضص البُاكاث 

ٖضص الٗملُاث 

اإلاىجؼة بالبُاكاث 

البىىُت 

485906 1914451 2615168 3765580 5953999 5082848 5762022 

Source: SATIM 

ذ البُا٢اث البى٨ُت الال٨تروهُت اإلاخضاولت جؼاًضا زال٫ الٟترة   خُض اعجٟ٘ 2013-2007ٖٞغ

غ اؾخسضام البُا٢اث 10ٖضصَا بإ٦ثر مً   مغاث، وطل٪ ًض٫ ٖلى الجهىص اإلابظولت في مجا٫ جٍُى

م مً ب٣اء ي٠ٗ اإلاٗض٫ في الجؼاثغ م٣اعهت  البى٨ُت الال٨تروهُت اإلاخضاولت في الجؼاثغ، بالٚغ

باإلاٗضالث اإلاد٣٣ت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، لظا ًجب مًاٖٟت الجهىص لخضاع٥ الى٣و الخانل في 

والظي ًغظ٘ بلى خضازت مكغوٕ  (Monétisation)مجا٫ اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت 

هغهت وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في الجؼاثغ . جدضًض ٖو

ُت َى ألازغ همىا متزاًضا زال٫ ٞترة جهاًت الضعاؾت  ؤما ٖضص الٗملُاث اإلاىجؼة بالبُا٢اث اإلاهٞغ

، 2007، ٣ًضع بدىالي ازىا ٖكغ ي٠ٗ ٖضص الٗملُاث اإلاىجؼة زال٫ ؤو٫ ؾىت صعاؾت 2013

م مً الاهسٟاى ال٠ُُٟ الخانل في ٖضص الٗملُاث اإلاىجؼة بالبُا٢اث زال٫ ؾىت  بالٚغ

ظا الى٣و ًغظ٘ بلى ي٠ٗ قب٩اث اإلاىػٖاث آلالُت لؤلوعا١ الى٣ضًت 2012 ، (DAB/GAB)، َو

جي، باإلياٞت بلى ي٠ٗ ز٣اٞت اؾخٗما٫  (TPE)وؤظهؼة الضٞ٘ الال٨ترووي  ٖلى اإلاؿخىي الَى

ُت الال٨تروهُت في الجؼاثغ . البُا٢اث اإلاهٞغ

 .فاث آلالُت وؤحهؼة الضف٘ الالىتروهُت في الجؼاثغاالخٗامل بالهغ  1-2     

 ٌ  2015-2010ٖضص ؤظهؼة الضٞ٘ الال٨ترووي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة (: 02)الجضو

 2015 2014 2013 2012 2011 2010الؿىىاث 

 3035 2737 2986 2965 3047 2897ٖضص ؤحهؼة الضف٘ الالىترووي 

 

 

 2016-2008ٖضص الهغاٞاث آلالُت في الجؼاثغ زال٫ الٟترة (: 03)الجضٌو 
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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008الؿىىاث 

 685 570 539 475 543 647 636 574 544ٖضص الهغافاث آلالُت 

غ الؿىىي لكغ٦ت ؾاجُم: اإلاهضع  الخ٣ٍغ

هالخٔ مً زال٫ الجض٫ الؿاب٤ جُىع ٖضص الهغاٞاث آلالُت في الجؼاثغ، خُض هجض ؤهه بلٜ 

ذ جغاظٗا زال٫ الؿيخحن اإلاىالُدخحن لُٗاوص 647 ب 2011ؤ٢هاٍ ؾىت   نغاٝ آلي، ٦ما ٖٞغ

مبر مً ؾىت 570الاعجٟإ مجضصا خُض بلٜ   و BDL، وحؿخدىط ٧ل مً 2015 ظهاػ بلى ٚاًت هٞى

CNEP ٖلى ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً الهغاٞاث آلالُت جلحها BNA و BEA بِىما جخىػٕ ب٣ُت اإلاىػٖاث 

َظا الخظبظب في ٖضص ؤظهؼة الهغاٝ آلالي ًاصي بلى ، ٖلى ما جب٣ى مً البىى٥ واإلااؾؿاث مالُت

ً اإلاٗامالث مً زاللها . نٗىبت الخد٨م الجُض في َظٍ الخ٣ىُاث الخضًشت ٖو

 :جدضًث وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في الجؼاثغ -1

ُت مً ؤظل  جم بغمجت ظملت مً الاظخماٖاث والل٣اءاث م٘ مسخل٠ البىى٥ والهُئاث اإلاهٞغ

 2016جىؾُ٘ ٖملُت الضٞ٘ بالبُا٢ت الال٨تروهُت في الجؼاثغ، التي صزلذ خحز الخىُٟظ مىخه٠ 

 ملُىن 15 وؾخهل ٖضص بُا٢اث الضٞ٘ الال٨ترووي التي ًغج٣ب جىػَٗها في اإلاغخلت ألاولى 2017و

ت ٖبر هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي مىظ اهُال١ َظٍ الخضمت في 5000جم حسجُل . بُا٢ت مٗاملت ججاٍع

 ٧لمت ؾغ لم حؿلم بٗض لخاملي َظا الىٕى مً 930000، مكحرا بلى ؤهه ًىظض 2016ؤ٦خىبغ 

. البُا٢اث

٤ الاهترهذ والتي جمذ مباقغة جُب٣ُها مىظ ٞترة،  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بسضمت الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

وحٗمُمها ٌؿحر بىجحرة ظُضة، والتي ؾدكمل في مغخلتها ألاولى ال٣ُاٖاث الخضماجُت، ٖلى ٚغاع 

ىُت لخىػَ٘  ىُت، ٧اإلااؾؿت الَى ٤ الاهترهذ ل٨بري الكغ٧اث الَى حٗمُم ٖملُت الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

، بياٞت بلى ماؾؿاث الى٣ل "ؾىهلٛاػ"، و٦ظا قغ٦ت جىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ "ؾُا٫"اإلاُاٍ 

ا حٗمم ل٩ل ال٣ُاٖاث بضون اؾخصىاء، م٘ الُمىح  حَر اإلاسخلٟت، قغاء الخظا٦غ، الدجىػاث ٚو

. 1بلى جىخُض ٖملُت الضٞ٘ الال٨ترووي في بُا٢ت واخضة حؿخٗمل ؾىاء للسخب ؤو الدؿضًض

مٗىكاث ومساَغ جُىع وؾاثل وؤهٓمت الضف٘ الالىتروهُت في الىٓام البىيي : اإلادىع الغاب٘

. الجؼاثغي 

 

 

 :اإلاساَغ اإلاخٗللت باؾخٗماٌ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت الخضًثت -1

                                                           
1

 .العياطي جهيدة، محمد بن عزة، تطور الخدمات المصرفية االلكترونية بين وسائل الدفع الحديثة والتقليدية
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َىا٥ الٗضًض مً اإلاساَغ التي ٢ض جىجم ًٖ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت والتي ؤصث بلى اوٗضام 

الش٣ت بهظٍ الىؾاثل الخضًشت، وطل٪ هدُجت ْهىع هٕى مً الجغاثم التي جغج٨ب في خ٤ اؾخٗما٫ 

الم آلالي مما ؤٞغػ مساَغ جىجم ًٖ الخٗامل بهضٍ الىؾاثل، جخمشل َظٍ  البُا٢اث البى٨ُت وؤلٖا

:  اإلاساَغ ُٞما ًلي

 اإلاساَغ الخىُٓمُت: 

هٓغا بلى ؤن قب٨ت الاهترهذ حؿمذ بخ٣ضًم الخضماث مً ؤي م٩ان في الٗالم، ٞةن َىا٥ زُغ في 

ؤن جداو٫ البىى٥ التهغب مً الخىُٓم وؤلاقغاٝ،وفي َظٍ الخالت ًم٨ً ؤن جُلب البىى٥ التي 

٤ قب٨ت الاهترهذ بالخهى٫ ٖلى جغزُو لظل٪، ٣ٞض جتهغب  ج٣ضم زضماتها ًٖ بٗض، ًٖ ٍَغ

بٌٗ البىى٥ مً الخًٕى للؿلُت الى٣ضًت، الؾُما في الضو٫ ألا٢ل جىُٓما ؤو ألا٢ل جُىعا مً 

. خُض ج٣ىُاث الغ٢ابت ٖلى اؾخٗما٫ مسخل٠ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في الخٗامل البى٩ي

 مساَغ الدكغُل: 

ضم ال٣ضعة ٖلى بًها٫ الخضماث   ًيكإ َظا الىٕى مً اإلاساَغ هدُجت ٖملُاث التزوٍغ والخُإ ٖو

ُت للٗمالء باإلياٞت بلى ٖضم ٢ضعة ٖلى بصاعة اإلاٗلىماث والخٟاّ ٖلى اإلاؿخىي الخىاٞسخي  اإلاهٞغ

ت مما . للمهٝغ ظا عاظ٘ بلى ٖضم ٢ُام اإلاهٝغ باهتهاط وؾاثل الغ٢ابت الخماثُت والخدظًٍغ َو

ًجٗل الاهترهذ وؾُلت هجىم ؾهلت تهضص مىظىصاث وؤهٓمت اإلاهٝغ الضازلُت ومشا٫ طل٪ اهتهاط 

مُت ؤو حُٗل مؼوص زضمت الاهترهذ للمهٝغ ألامغ الظي ًاصي بلى ٞهل  ؤؾلىب اإلاىا٢٘ الَى

. اإلاهٝغ ًٖ الاهترهذ

 : و٢ض ًيكإ َظا الىٕى مساَغ ؤزغي جخمشل ُٞما ًلي

 .ٖضم الخإمحن ال٩افي للىٓم -

 .ٖضم مالثمت جهمُم الىٓم ؤو بهجاػ الٗمل ؤو ؤٖما٫ الهُاهت -

 .بؾاءة الاؾخسضام مً َٝغ الٗمالء -

 اإلاساَغ اللاهىهُت: 

ج٣٘ َظٍ اإلاساَغ في خالت اهتها٥ ال٣ىاهحن وال٣اٖض ؤو الًىابِ اإلا٣غة زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت 

بم٩اٞدت ٖملُاث ٚؿُل ألامىا٫، ؤو هدُجت ٖضم الخدضًض الىاضر للخ٣ى١ والالتزاماث 

غ ٢ىاٖض لخماًت  ضم ويىح مضي جٞى ُت الال٨تروهُت ٖو ال٣اهىهُت الىاججت ًٖ الٗملُاث اإلاهٞغ

ت ال٣اهىهُت لبٌٗ الاجٟا٢ُاث اإلابرمت باؾخسضام  اإلاؿتهل٨حن في بٌٗ الضو٫ ؤو لٗضم اإلاٗٞغ

. وؾاثل الىؾاَت الال٨تروهُت

: َىا٥ مساَغ ؤزغي جىجم ًٖ اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت جخمشل في
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 .مساَغ جخٗل٤ بؿمٗت اإلاهٝغ -

ُت الخ٣لُضًت -  .مساَغ جازغ ٖلى الٗملُاث اإلاهٞغ

 .مساَغ الاثخمان -

 .مساَغ ؾٗغ الٟاثضة -

 .مٗىكاث جُىع وؾاثل وؤهٓمت الضف٘ الالىتروهُت في الىٓام البىيي الجؼاثغي  -2

لٗل مً بحن مٗى٢اث جُىع وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت في البىى٥ الىاقُت في الجؼاثغ ما 

: 1ًلي

 ت في : مٗىكاث جىُٓمُت مغجبُت بالبىى٥ في خض طاتها وجخمشل في ي٠ٗ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

البىى٥، مما ًى٨ٗـ في اإلاسههاث اإلاالُت اإلاغنىصة لٗملُاث الٗهغهت لىؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ 

٘ . الال٨تروهُت ُت، و٧ل ما ًخٗل٤ بمكاَع ً والخإَُل لئلَاعاث اإلاهٞغ و٦ظا مسههاث الخ٩ٍى

ُت في البىى٥ وزانت الٗمىمُت مجها غ الهىاٖت اإلاهٞغ  .الاؾدشماع لخٍُى

 جخمشل في اهدكاع ألامُت في مجا٫ اإلاٗلىماجُت بهٟت ٖامت، :مٗىكاث احخماُٖت وزلافُت 

ُت اإلاٗخمضة ٖلى  ُت بهٟت زانت، بؿبب ه٣و الخٍٗغ٠ بالخضماث اإلاهٞغ وفي مجا٫ اإلاهٞغ

بي لضي ٞئاث ٍٖغًت  وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت، ًٞال ًٖ اهدكاع ز٣اٞت الخداًل الًٍغ

م مما ًضٞٗهم باالبخٗاص ٖلى اؾخٗما٫ الضٞ٘ الال٨تروهُت، ؤو ختى مً  حَر مً ػباثً البىى٥ ٚو

ت وألامان لضي بٌٗ اإلاؿخسضمحن بالبىى٥،  ٞخذ خؿاباث بى٨ُت، و٦ظا ٖضم الالتزام بمبضؤ الؿٍغ

باإلياٞت بلى جغسخ ؤػمت الش٣ت في البىى٥ في خض طاتها مً ظغاء ٖملُاث ؤلاٞالؽ لبٌٗ البىى٥ 

 في الجؼاثغ

 جخمشل في ي٠ٗ البجى الخدخُت الخ٣ىُت مما ؤصي بلى ٖضم :مٗىكاث جلىُت فىُت 

الاؾخ٣غاع في قب٨ت اإلاٗلىماث ووؾاثل الاجهاالث اإلاخاخت في الجؼاثغ، وؤًًا ي٠ٗ اؾخسضام 

غة  .الخ٨ىىلىظُا اإلاخٞى

زاجمت 

ُت مً زال٫ اصزالَا ج٣ىُاث وزضماث  غ زضماتها اإلاهٞغ حؿعى البىى٥ ظاَضة بلى جٍُى

ت في ألاصاء ٦ما ؤجها جد٤٣ عيا اإلاخٗاملحن  خضًشت جًمً لها ج٣ضمها بجىصة ٖالُت وص٢ت وؾٖغ

وجدى٫ عياَم بلى والء، والهضٝ مً طل٪ جد٤ُ٣ اؾخ٣غاع البى٪ واإلاداٞٓت ٖلى م٩اهخه 

ُت في يل الخٛحراث الا٢خهاصًت اإلاؿخمغة مً ٖىإلات واهٟخاح ا٢خهاصي  .اإلاهٞغ

                                                           
 .150، مرجع سابق، صعريوة زلاد، زلمد خاوي1
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م مً الجهىص اإلابظولت مً ٢بل الىٓام البى٩ي الجؼاثغي في مجا٫ ٖهغهت وجدضًض  بالٚغ

ى ما . البجى الخدخُت ٘ وآلامً للٗملُاث البى٨ُت، َو مً بصزا٫ لىؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الؿَغ

ججؿض في وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت وما جبٗها مً اؾخسضام الخضماث البى٨ُت الال٨تروهُت وهي 

ذ ب  ، بهضٝ الخ٣لُل مً مك٩لت الاؾخسضام اإلاٍٟغ للؿُىلت الى٣ضًت، بال E-BANKINGما ٖٞغ

ٗه مً زال٫ اإلاطخي )ؤن ظىاهب اإلاساَغ الال٨تروهُت  الجغاثم الال٨تروهُت ٌٗض جدضي ًجب ٞع

ً، للىنى٫  غ وجدضًض قب٨ت الاجهاالث الال٨تروهُت طاث ٞٗالُت وقٟاُٞت ٦بحًر ٢ضما في جٍُى

ٗا٫ ٘ ٞو ل اإلاٗلىماث وألامىا٫ ؾَغ . بلى هٓام صٞ٘ وجدٍى

ت مً الىخاثج ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي : مما ؾب٤ ًم٨ً ٖغى مجمٖى

  ىُت ت الال٨تروهُت يغوعة خخمُت إلاىاظهت اإلاىاٞؿت بك٩لحها الَى ؤنبدذ الهحٞر

 .والضولُت

  ؾاَم ْهىع الاهترهذ وما لخ٣ها مً جُىعاث ٧ان ؤَمها الخجاعة الال٨تروهُت في بخال٫

اإلاُت  وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت مدل وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت وطل٪ في ْل وظىص َُئاث صولُت ٖو

٤ مشل َظا الىٕى مً وؾاثل الضٞ٘  .عاثضة في مجا٫ اهخاط وحؿٍى

  ظا ما ًض٫ ٖلى ؤن هٓام الضٞ٘ في ُت جب٣ى يُٟٗت َو اإلاٗامالث ٖبر البُا٢اث اإلاهٞغ

 .الجؼاثغي لم ًهل بٗض بلى مغخلت الخُىع 

  ٘ٞغ الش٣ت في اؾخٗما٫ وؾاثل الض ضم جٞى غ الىعي الاظخماعي والش٣افي، ٖو ٖضم جٞى

ُاب الخ٣ىُت اإلاخ٨غعة ٗه مً زال٫ اإلاطخي . الال٨تروهُت اإلاخُىعة بؿبب ألٖا ٌٗض جدضي ًجب ٞع

 .في جُب٣ُها بهغامت

  غ بن اؾخسضام ؤصواث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ؤنبذ وا٢ٗا ال مٟغ مىه مما ٌؿخلؼم جٍُى

ب الٗاملحن لالعج٣اء بمؿخىي الخضماث اإلا٣ضمت  .ال٩اصع وجضٍع

لى يىء طل٪ ه٣ترح ما ًلي : ٖو

  م ت باٖخباَع ً الٗاملحن ٖلى ؤعيُت اإلاكاع٥ في البىى٥ الخجاٍع ب وج٩ٍى يغوعة جضٍع

ت  .َمؼة الىنل بحن َظٍ ألاهٓمت وبىى٦هم الخجاٍع

  ت يغوعة الخد٨م الجُض في الخ٣ىُاث الال٨تروهُت وخماًتها والٗمل ٖلى يمان الؿٍغ

٘ مً ٦ٟاءة ألاصاء  ٞغ ؤ٦ثر بما ًجضب الؼباثً الؾخسضام َظٍ الىؾاثل ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً ظهت ٍو

 .البى٩ي مً ظهت ؤزغي 

 الخىؾ٘ في اؾخٗما٫ ؤصواث الضٞ٘ الجضًضة. 
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  ب اإلاىاًَ واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت مىانلت اؾخدضار الخ٩ىمت الال٨تروهُت لخ٣ٍغ

ت ببٌٗ البٌٗ  .والخ٩ىمُت والبىى٥ الخجاٍع

: كاثمت اإلاغاح٘

اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ،  .1 الُاَغ لُغف، ج٣ىُاث البىى٥، صًىان اإلاُبٖى

2001 .
ُت الخضًشت، صاع الىؾام للُباٖت واليكغ، الاماعاث  .2 الؿِسخي نالح الضًً، الخؿاباث والخضماث اإلاهٞغ

 .1998الٗغبُت اإلاخدضة، الُبٗت ألاولى، 

، -الىا٢٘ واإلا٣ُٗاث وألاٞا١ اإلاؿ٣بلُت-ؾمُت ٖبابؿت، وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي في الىٓام البى٩ي الجؼاثغي  .3

 مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص الؿاصؽ، صٌؿمبر

صخي،  .4 . 2009، بزغاء لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، "ا٢خهاصًاث الى٣ىص والبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت"مدمض نالر ال٣َغ

ىة مداص، مدمض زاوي وا٢٘ وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت في الىٓام البى٩ي الجؼاثغي، مجلت  .5 ٍٖغ

. 04/2017الضعاؾاث الا٢خهاصًت اإلاٗانغة، الٗضص 

َاعون الٗصخي، ٞاًؼة بىعاؽ، وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي وصوعَا في جدؿحن ألاصاء البى٩ي في ْل جدضًاث الخىمُت  .6

ت، اإلاجلض  . 2018، 3 الٗضص 9اإلاؿخضامت، مجلت الا٢خهاص والخىمُت البكٍغ

. 2008ؤخمض ؾٟغ، ؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت، ميكىعاث الخلبي الخ٣ى٢ُت، بحروث، لبىان،  .7

ُت الال٨تروهُت في جُٟٗل اليكاٍ البى٩ي، صعاؾت خالت ال٣غى  .8 ٤ الخضماث اإلاهٞغ ؾلُمت ٖبض هللا، صوع حؿٍى

ت، ظامٗت الخاط لخًغ باجىت،  . 2008الكٗبي الجؼاثغي بباجىت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظِؿتر في الٗلىم الخجاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  واك٘ الابخياعاث اإلاالُت اإلاهغفُت في البىىن الجؼاثٍغ
 ت مدمض .ص.ؤ  1بؼاٍو
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: ملخو 

ًخم َظا .  الجؼاثغي ال٣ُإ اإلاهغفيبلى مىيٕى الابخ٩اع اإلاالي في ال٣ُإ اإلاهغفي م٘ ؤلاقاعة بلى خالت هخٗغى في َظٍ الىع٢ت البدشُت 

. مٟهىم الابخ٩اع اإلاالي، جهي٠ُ الابخ٩اع اإلاالي، ؤؾباب الابخ٩اع اإلاالي و وا٢٘ الابخ٩اع اإلاالي: مً زال٫ الخُغ١ بلى ٖضص مً الى٣اٍ مشل

الم و الاجها٫ واظتهاص  ت زانت بٗض الخُىعاث التي قهضتها ج٨ىىلىظُا ؤلٖا ٦ظل٪ ًخم الخُغ١ بلى وا٢٘ الابخ٩اع اإلاالي في البىى٥ الجؼاثٍغ

باتهم ت لخ٣ضًم زضماتها لٗمالئها وجلبُت ٚع الابخ٩اعاث اإلاالُت و الهىاٖت و   َظا ًدٟؼ لضعاؾت الٗال٢ت بحن.البىى٥ الٗمىمُت الجؼاثٍغ

ُت، ٞاالبخ٩اع الىاار اصي بلى جد٤ُ٣ ؤصاء مالي ؤًٞل الخضماث اإلاهٞغ ً البى٪ مً ؤن بوكاء مغ٦ؼ جىاٞسخي ٍو
ّ
 .ًم٨

ُت:اليلماث اإلافخاخُت ت، الخضمت اإلاهٞغ   الابخ٩اع اإلاالي، البىى٥ الٗمىمُت الجؼاثٍغ

Abstract : 

The present paper examines the financial innovation in the banking services with reference 

to the Algerian banking sector case. In the first place, Somme key points that are important 

in understanding the topic are examined like: the concept of financial innovation, the 

different classifications of financial innovation, the reasons behind financial innovation and 

the like. In the second place we try to review and evaluate innovation in the Algerian 

banking sector, especially after the developments in media and communication technology 

and the efforts of Algerian public banks to provide their services to their customers. 

Successful innovation enables banks to create a competitive position and lead to better 

financial performance. 

Key words: financial innovation, Algerian public banks, banking service 
: ملضمت

ُت مً بحن ؤَم ال٣ُاٖاث التي جدخاط للخجضًض و الابخ٩اع  اإلاؿخمغ في  حٗخبر الهىاٖت اإلاهٞغ

الخضماث التي ج٣ضمها ألظل جلبُت خاظاث ٖمالءَا و جىؾُ٘ وكاَها ، خُض جىاظه البىى٥ 

و ٖلُه ٞان  . جدّىالث ظضًضة في ْل الخٛحراث الغ٢مُت الجضًضة التي مؿذ ألاهٓمت البى٨ُت ٩٦ل 

ُت التي  ٘ الضاثم في حك٨ُلت الخضماث اإلاهٞغ ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي ًدغم ٖلى الخىَى

٣ًضمها، ٦ما  ٌؿعى بلى مىا٦بت الخُىعاث مً زال٫ جبجي مسخل٠ ؤق٩ا٫  الابخ٩اعاث اإلاالُت 

ُت و ج٨ُُٟها م٘ زهىنُت َظا ال٣ُإ الظي ٌؿخدىط ٖلُه ال٣ُإ الٗام   مما اهُال٢ا. اإلاهٞغ

 :ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت

ت ؟  ما َى واك٘ الابخياعاث اإلاالُت  اإلاهغفُت في البىىن الجؼاثٍغ

باليؿبت إلاىهجُت الضعاؾت ٣ٞض اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي للجىاهب اإلاسخلٟت 

للمىيٕى للخىنل بلى اؾخيخاظاث وبظاباث ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و ٖلُه جم ج٣ؿُم َظٍ اإلاضازلت 

:  الى

اع الىٓغي لالبخ٩اع اإلاالي اإلاهغفي  .1  .ؤلَا

 .ؤؾباب جبجي البىى٥ لالبخ٩اعاث اإلاالُت .2

ت .3 ُت  في البىى٥ الجؼاثٍغ  .وا٢٘ الابخ٩اعاث اإلاالُت اإلاهٞغ

اع الىٓغي لالبخياعاث اإلاالُت اإلاهغفُت : ؤوال  . الَا

: مفهىم الابخياعاث اإلاالُت اإلاهغفُت -1



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

181 
 

  الابخ٩اع اإلاالي َى ٖملُت بوكاء ؤصواث مالُت ظضًضة زم التروٍج لها.(Peter & 

Tufano , 2011, p. 43) 

 الابخ٩اع اإلاالي َى مىخج، وابخ٩اع جىُٓمي ٌؿمذ بخسٌُٟ الخ٩لٟت ؤو الخُغ باليؿبت   

 (Frame & J.white, 2004, p. 4).للبى٪ ؤو َى جدؿحن للخضماث باليؿبت للىٓام اإلاالي ٩٦ل 

  ُت مبخ٨غة و ظضًضة ، و الخإل٤ في بن  الابخ٩اع اإلاهغفي َى ج٣ضًم زضماث مهٞغ

ج مىاؾب مً  ً مٍؼ م٨ً لئلبضإ اإلاهغفي ؤن ًخجؿض في ج٩ٍى ج٣ضًم الخضماث الخالُت ، ٍو

ى ًخُلب البدض  ُت جلبي اخخُاظاث الٗمالء و ججٗلهم ؤ٦ثر والء للبى٪، َو الخضماث اإلاهٞغ

ُت بك٩ل ًد٤٣ ٞىاثض ٦بحرة للٗمالء و ًجٗل اإلااؾؿت  غ اإلاىخجاث اإلاهٞغ اإلاخىانل لخٍُى

ُت مخمحزة   (٦10ىجى، نٟدت ).اإلاهٞغ

  ُت ًخمشل في ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى ابخ٩اع مىخجاث ظضًضة و الابخ٩اع في اإلاىخجاث اإلاهٞغ

غ مىخجاث مىظىصة ؤنال بهضٝ بقبإ خاظاث الؼباثً و صل٪ باؾخسضام  ج٣ضًمها ، ؤو جٍُى

 (277، نٟدت 2012بكحر، ).الخ٨ىىلىظُا الخضًشت و ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجها٫ 

ٟاث اإلاكاع بلحها وؿخيخج  ؤن الابخ٩اع اإلاهغفي ًخًمً الٗىانغ الخالُت :  مً الخٍٗغ

  ُت ظضًضة؛  ابخ٩اع ؤصواث مالُت وزضماث مهٞغ

   لُت ظضًضة؛ ابخ٩اع آلُاث جمٍى

  ُٜلُت، مشل بصاعة الؿُىلت ؤو الضًىن، ؤو بٖضاص ن ابخ٩اع خلى٫ ظضًضة لئلصاعة الخمٍى

٘ مُٗىت لُت إلاكاَع   .جالثم الٓغوٝ اإلادُُت باإلاكغوٕ ّ جمٍى

ُت ٖمىما هي حؿهُل اإلاٗامالث اإلاالُت للٗمالء وخٟٔ ألامىا٫ وحكُٛلها، لهظا  ما٫ اإلاهٞغ وألٖا

غ ؤؾالُب ظظب ؤمىا٫ الٗمالء ت في اإلاهاٝع هدى جٍُى وجدؿحن َغ١  جهب ٧ل الجهىص الابخ٩اٍع

 .حكُٛلها بما ًد٤٣ ؤ٢صخى الٗىاثض للمهٝغ والٗمالء واإلاجخم٘ ٩٦ل

اثف الابخياعاث اإلاالُت-2 :  ْو

اث٠ الابخ٩اعاث اإلاالُت ٖلى الىدى الخالي  : ًم٨ً جهي٠ُ ْو

 ُ٘فت الضف اصة ؾُىلت الىٓام اإلاالي :ْو .  حٗمل ٖلى ٍػ

 ُفت الاؾدثماع اصة جىٕى ٞغم الاؾدشماع و التي ًخم حٗضًلها بك٩ل ؤًٞل خؿب  : ْو ٍػ

. اإلاساَغ و ٖىاثض اإلاؿدشمغ 

 ل ُفت الخمٍى اصة جىاٞغ مهاصع ألامىا٫ بما عؤؽ اإلاا٫ ؤو عؤؽ ما٫ الضًً  لٟتراث :ْو  ٍػ

. ؤَى٫ 
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 ُفت الدؿٗحر  جدؿحن ٖملُت ج٣ُُم ألانى٫ وحؿٗحر اإلاساَغ بالُغ١ ؤلاخهاثُت :ْو

. اإلاٟهلت

 ُفت بصاعة اإلاساَغ اصة اخخماالث ه٣ل اإلاساَغ بحن ؤَغاٝ الىٓام :ْو  ,Blach). ٍػ

2011, p. 19) 

 

اثف الابخياعاث اإلاالُت  :01الكيل  ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى الخلؿُماث ؤؾفلهبٖضاصمً : اإلاهضع   الباخثحن بااٖل

 : ؤهىإ الابخياعاث اإلاالُت -3

:  ًىظض ٖضة ج٣ؿُماث لالبخ٩اعاث اإلاالُت مً بُجها ما ًلي 

 ٌ   schrieder and Heidhues 1995:الخهيُف ألاو

  ًازغ َظا الىٕى مً الابخ٩اعاث في (:ابخياع الىٓام اإلاالي)الابخياعاث اإلااؾؿُت 

ال٣ُإ اإلاالي ٩٦ل طل٪ في ٩َُل اإلااؾؿت، وحؿعى بلى بًجاص ؤهىإ ظضًضة مً ماؾؿاث 

اع ؤلاقغافي وال٣اهىوي .   الىؾاَت اإلاالُت ؤو حُٛحراث في ؤلَا

  كمل َظا الىٕى مً الابخ٩اعاث بصعاط ٖملُاث :الابخياعاث الٗملُاجُت  َو

ض مً  ال٨ٟاءة، وجىؾ٘ في الؿى١ ومً ؤمشلتها اؾخسضام بغامج  ت ظضًضة جاصي بلى اإلاٍؼ ججاٍع

ا حَر .  الخاؾب في اإلاٗامالث اإلاالُت و٢ىاٖض البُاهاث للٗمالء ٚو

 وظيفة الدفع 

 وظيفة االستثمار

 وظيفة التمويل 

 وظيفة التسعير

 وظيفة إدارة المخاطر

االبتكار المالي  
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 خًمً َظا الىٕى مً الابخ٩اعاث بصعاط ؤصواث :ابخياع في اإلاىخجاث اإلاالُت  ٍو

ض مً ألامىا٫ للماؾؿت، ؤو حؿاٖض ٖلى  مالُت ظضًضة ٢ض ج٩ىن ؤصواث  جاصي بلى اؾخ٣ُاب اإلاٍؼ

 (68، نفدت 2017كىضوػ، ) .خؿً جىػَ٘ اإلاىاعص اإلاالُت ؤو مىخج جإمُجي ؤو بًجاعي ؤو ٚحر طل٪ 

ىضر الك٩ل الخالي ؤَم ؤوظه الابخ٩اعاث اإلاالُت في البىى٥ :    ٍو

الابخياعاث اإلاالُت في البىىن : 2قيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .El-Ktub ، الُبٗت ألاولى، لىضن-م٣ضمت بلى الهىضؾت اإلاالُت-، الابخ٩اع اإلاالي (68، م ٢2017ىضوػ، ):اإلاهضع 

اث الضولُت) الخهيُف الثاوي  ى جهي٠ُ آزغ لالبخ٩اعاث اإلاالُت ٌؿدىض ٖلى : (بىً الدؿٍى َو

اث الضولي اث٠ ؤ٦ثر  جدضًضا م٣ترح مً ٢بل بى٪ الدؿٍى :  ْو

 وهي جمشل ؤصواث ؤ٦ثر ٦ٟاءة للخٗامل م٘ مساَغ الؿٗغ ؤو  :ابخياعاث هلل اإلاساَغة

؛  اإلاغجبُت بٗملُاث ،   مساَغ مٗضالث الهٝغ

 وهي ألاصواث التي حٗمل ٖلى بٖاصة جسهُو الٟكل :ابخياعاث هلل مساَغة الاثخمان

اصة ؾُىلت الؿى١، وجىظه : مىذ الاثخمان؛  ابخ٩اعاث جىلُض الؿُىلت وهي ابخ٩اعاث جاصي بلى ٍػ

اإلا٣تريحن للخهى٫ ٖلى مهاصع ظضًضة لؤلمىا٫ ؛           

 اصة ؤمىا٫ اإلاضًىهُت اإلاخاخت :ؤصواث جىلُض الاثخمان  وهي ألاصواث التي جاصي بلى ٍػ

للم٣تريحن؛  

أنماط مؤسسية 
 جديدة

 منتجات جديدة  عمميات جديدة  أسواق جديدة 

الصيرفة 
االسالمية،  
رأس مال 

المخاطر،  
صناديق 
 االستثمار

 REITS العقاري

 أسواق 
 السمع 

 أسواق الطاقة 
 أسواق الصرف

.....  

الصراف اآللي، 
الهاتف المصرفي، 
 األنترنت المصرفي

صناديق المؤشرات  
ETF 

المتداولة ،مبادالت 
عجز السداد  

المشتقات المالية،  
 .بطاقات االئتمان
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 اصة ٢اٖضة عؤؽ اإلاا٫ للماؾؿاث :ؤصواث جىلُض اإلالىُت  وهي ألاصواث التي جاصي بلى ٍػ

حر اإلاالُت  (213، نٟدت 2013ألامحن، ). اإلاالُت ٚو

 .S.Chin, 2004, p):   الخهي٠ُ الخالي لالبخ٩اعاث اإلاالُت (Perez)وي٘ : الخهيُف الثالث 

109) 

 ج٩اعاث اإلاالُت جهيُٟاث الاب1.1ظضو٫ 

ؤمثلت هٕى الابخياع اإلاالي 

ت إلاؿاٖضة ألاوكُت الخلُلُت      ؤصواث ابخياٍع

 

ؤصواث مؿاٖضة إلاؿاٖضة الكغواث ٖلى 

الىمى ؤو الخىؾ٘      

جدضًث الخضماث اإلاالُت   

 

 

ؤصواث َاصفت للغبذ ووكغ الاؾدثماع واإلاساَغ   

 

ل الالتزاماث ؤو حٗبئت  ؤصواث إلٖاصة جمٍى

ألانٌى   

 

ٌ )ابخياعاث مالُت مكىىن فحها    (مدل حؿائ

٢غوى البىى٥، عؤؽ اإلاا٫ الاؾدشماعي، 

. الكغ٧اث اإلاؿاَمت

.  الؿىضاث 

 

الث البر٢ُت، ٞدو الخؿاباث  الخدٍى

الصخهُت، ؤظهؼة الهغاٝ آلالي، الخضماث 

ُت الال٨تروهُت . اإلاهٞغ

نىاص٤ً الاؾدشماع، الؿىضاث والا٦خخاب، 

. اإلاكخ٣اث ونىاص٤ً الخدٍى

اإلاباصالث ،ال٣ٗىص آلاظلت، ٖملُاث الضمج 

ملُاث الاؾخدىاط . ٖو

مغااخت الٗمالث الاظىبُت، اإلاالطاث 

بُت، اله٣ٟاث زاعط اإلاحزاهُت . الًٍغ

.(K.chou , S.Chi, 2004, p 109), Financial Innovations and Technological اإلاهضع:  

Innovations as Twin Engines of economie Growth", University of Melbourne, Australia. 

. ؤؾباب جبني البىىن لالبخياعاث اإلاالُت : زاهُا 

ا، بل ؤنبذ ٖىهغا ؤؾاؾُا لالؾخمغاع، ٞهىا٥       لم ٌٗض الابخ٩اع اإلاالي في البىى٥ قِئا زاهٍى

 :الٗضًض مً ألاؾباب التي ججٗل البىى٥ جىلي ؤَمُت بالٛت لالبخ٩اعاث اإلاالُت، ولٗل ؤَمها 

غ اإلاالي بلى الابخياع اإلاالي-1 اصة في  :الاهخلاٌ مً الخدٍغ غ اإلاالي ٍػ ٖٝغ وكاٍ البىى٥ في ْل الخدٍغ

ل، و٦ظا الخ٣لُو مً وكاٍ الضولت في الخُاة  ٘ مً الاثخمان والخمٍى صوع الؿى١ مً  زال٫ الٞغ

اصة حجم الاثخمان ٖبر  الا٢خهاصًت، زم مغ اليكاٍ البى٩ي بمٟهىم الٗم٤ اإلاالي مً زال٫ ٍػ

٤ اإلاكخ٣اث اإلاالُت وؤصواث  ألاؾىا١ اإلاالُت، لُيخ٣ل بٗض طل٪ بلى ٨ٞغة بصاعة اإلاساَغ ًٖ ٍَغ
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ى  الخدّىٍ اإلاسخلٟت، والٗمل ببىىص زاعط اإلاحزاهُت، لخخجلى خاظت البىى٥ في مٟهىم ؤقمل َو

ل مً ظهت،  اصة الخمٍى الابخ٩اع اإلاالي، ٞىظضث البىى٥ هٟؿها ؤمام صًىام٨ُُت ظضًضة تهضٝ بلى ٍػ

 .وبصاعة اإلاساَغ مً ظهت ؤزغي 

ٗخبر ٧ل مً  غ اإلاالي"   َو مهُلخحن مترابُحن اعجباَا وز٣ُا، خُض " الابخ٩اع اإلاالي"و" الخدٍغ

٘ ال٣ُىص اإلاالُت الكضًضة ٖلى البىى٥  و الىلىط بلى ؤؾىا١ ظضًضة جم٨جها مً ٖغى  ٌؿاٖض ٞع

في اإلا٣ابل، ججبر الابخ٩اعاث اإلاالُت الؿلُاث ٖلى الخس٠ُٟ مً ٢ُىصَا في الؿى١ . زضماتها َىا٥

ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤصي ٞ٪ اإلاغا٢بت ٖلى وؿبت الٟاثضة بلى حصجُ٘ الابخ٩اعاث ٖلى ٚغاع . اإلاالي

ؤي٠ بلى صل٪، الٓغوٝ التي ٚحرث ؤق٩ا٫ الُلب في ألاؾىا١ اإلاالُت وبخؿاؽ . اإلاباصلت والخُاع

ال٨شحر مً اإلااؾؿاث اإلاالُت بإن الٗضًض مً ألاصواث الخ٣لُضًت هي لِؿذ مغبدت ٖلى اإلاضي 

ض مً الخضماث اإلابخ٨غة ل وؤن َىا٥ خاظت بلى اإلاٍؼ  (Abdlhafid, 2003, p. 60).الٍُى

الم وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ٖلى حُٛحر  :ابخياعاث الخىىىلىحُا اإلاالُت-2 ٌٗمل ؤلٖا

٣ت اإلاالُت التي مً زاللها ًخم ج٣ُُم اإلاىخجاث مً ٢بل الٗمالء، ٣ٞض ؤخضزذ الخُىعاث  الٍُغ

ُت، مشل ؤظهؼة الهغاٝ آلالي،  الخ٨ىىلىظُت ٢ىىاث جىنُل ظضًضة للمىخجاث والخضماث اإلاهٞغ

ُت اإلاخى٣لت ُت ٖبر الاهترهذ، والخىاؾِب الصخهُت والخضماث اإلاهٞغ اصة . والخضماث اإلاهٞغ ٖو

ض مً الٟٗالُت  ما حؿعى اإلاهاٝع بلى الخهى٫ ٖلى ج٨ىىلىظُاث جم٨جها مً زضمت ٖمالئها بمٍؼ

٣ٞض ٢امذ البىى٥ التي ج٣ضم زضماث الهغاٝ . مً خُض الخ٩لٟت وظٗلها ؤ٦ثر ٞاثضة لؼباثجها

ُت ٖبر  ى ما ظٗل الخضماث اإلاهٞغ اصة ٞاثضتها للٗمالء َو آلالي بخىنُل آلاالث الخانت بها، لٍؼ

٦ما جخٗاون مٗٓم البىى٥ م٘ . ؤلاهترهذ واإلاخى٣لت جدٓى ب٣بى٫ واؾ٘ الىُا١ في ال٣ُإ اإلاهغفي

ُت ٖبر الاهترهذ والهىاج٠ اإلادمىلت، آملحن ؤن  حر الخضماث اإلاهٞغ قغ٧اث الاجهاالث مً ؤظل جٞى

غ بٌٗ الابخ٩اعاث  حؿاٖضَم ٖلى جد٤ُ٣ محزة جىاٞؿُت مؿخضامت، ٞةطا هجر البى٪ في جٍُى

مشال، ؾُجض ؤمامه ٞغنا ظضًضة جم٨ّىه مً اؾخٛاللها ٖلى هدى ؤًٞل، ٞهي في جهاًت اإلاُاٝ 

غ صزال ؤ٦بر للبى٪ وججٗله ًد٤٣ ٞىاع١ مالُت َامت ً الابخ٩اعاث . ؾخٞى
ّ
باإلياٞت بلى طل٪، جم٨

اإلاالُت اإلاىٓماث اإلاىخمُت بلى ظمُ٘ ال٣ُاٖاث مً ظم٘ ألامىا٫ ب٨مُاث ؤ٦بر وبخ٩لٟت ؤ٢ل مً 

 .جل٪ التي ًم٨ً ؤن جخىاظض ؤو جخد٤٣ في م٩ان آزغ

ُت ٖبر الاهترهذ بلى مىذ الٗمالء بم٩اهُت الىنى٫  حر الخضماث اإلاهٞغ في اإلا٣ابل، حؿعى ٨ٞغة جٞى

جهم مً 
ّ
ُت مً زال٫ بصعاط مى٢٘ بل٨ترووي ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ ًم٨ بلى     خؿاباتهم اإلاهٞغ

٣ت آمىـت حر ج٩لٟت . ال٣ُام ببٌٗ اإلاٗامالث ٖلى خؿاباتهم بٍُغ ى ألامغ الظي ٌؿاٖض ٖلى جٞى َو

. بىاء بى٪ ظضًض ؤو ٞغوٕ ظضًضة للبى٪
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   لُاإلاا ٧ان مىيٕى الابخ٩اعاث اإلاالُت ٌك٩ل  :هماطج لالبخياع اإلاالي في بٌٗ البىىن الٗاإلاُت-3

غ الا٢خهاص و٦ظا  ت  باليؿبت للميكٛلحن بمجا٫ الا٢خهاص، وطل٪ إلاؿاَمخه في جٍُى حجغ الؼاٍو

اؾخ٣غاع ألاهٓمت اإلاالُت، ٞخٗا٢ب ألاػماث اإلاالُت صٞ٘ الٗضًض مً البىى٥ بلى الخ٨ٟحر الجضي في 

اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىظُا : ٦ُُٟت مىاظهت ألاػماث و٦ظا الخ٨ٟحر في آلُاث مبخ٨غة ٖلى ٚغاع

ل اإلاسخلٟت، وطل٪ مً ؤظل اإلاداٞٓت ٖلى م٩اهتها  وؤلاهترهذ، وال٣غوى اإلاهٛغة وآلُاث الخمٍى

وبىاء ٖلُه، هداو٫ في ما ًلي ٖغى زالزت بىى٥ ٖاإلاُت جمحزث في مجا٫ . الؿى٢ُت والخىاٞؿُت

. الابخ٩اعاث اإلاالُت، جخىاظض في ٧ل مً ؤإلااهُا وبىٛالصٌل وؾحرلى٩ا

" ، و ًُل٤ ٖلُه اؾم 2009جإؾـ في اإلااهُا ؾىت : Fidor Bankابخياع بىً فُضوع 1.3

ى بى٪ ٌٗمل ٖلى مىا٦بت مٗٓم الكغ٧اث اإلاخُىعة في الٗالم" البى٪ الاظخماعي  ى بى٪ . ، َو َو

٣ا لٗضص الال٩ًاث %٢100اثم  ٖلى الاهترهذ ، خُض ًدضص مٗض٫ الٟاثضة الخام بالؼبىن ٞو

التي ًخل٣اَا ؤو ًجمٗها ٖلى نٟدت الٟاٌؿبى٥ الخانت به وػٍاصة ٖلى اإلاىخجاث  (ؤلاعجاب)

غ بى٪ ُٞضوع الا٢غاى بحن ألا٢غان ؤو ألاشخام،  وهي مٗامالث  ُت ال٨الؾ٨ُُت،  ًٞى اإلاهٞغ

غظ٘ طل٪ بلى جُب٤ُ  بغوجى٧ى٫ الضٞ٘   ٗت للٛاًت جضزل في بَاع الخجاعة الاظخماُٖت، ٍو ؾَغ

Ripple ى ؤمغ مهم في مجا٫ 2015 ٟٞي ٖام  ، اقتهغث البىى٥ ألاإلااهُت ببىائها اإلاجخمعي، َو

ُت للكغ٧اث اث . الخضماث اإلاهٞغ ٠ُ الخبراء، ٢امذ البىى٥ بةوكاء مجمٖى ٞبضال مً جْى

وفي الى٢ذ الخالي جمل٪ قغ٦ت ُٞضوع . للضعصقت اإلاالُت ٖلى الاهترهذ واؾخسضام خ٨مت الجمهىع 

 . ًٖىا310.000في ؤإلااهُا لىخضَا ؤ٦ثر مً  

 ، و َى مسهو 1983جإؾـ ؾىت  :  Grameen Bankبىً  (بىً غغامحن )ابخياع 2.3

اٝ، ٞهى ٖباعة ٖلى ماؾؿت ؤو َُئت مالُت جمىذ ٢غوى مهٛغة  إلاؿاٖضة ال٣ٟغاء وؾ٩ان ألاٍع

ُٟاث في بىٛالصف مىما، جمىذ َظٍ ال٣غوى اإلاهٛغة . لٟئت ال٣ٟغاء وزانت لليؿاء الٍغ ٖو

لؤلشخام الظًً ال جغبُهم ؤي نلت بالىٓام البى٩ي، خُض ال ٣ًخطخي َلب ؤي ٢غى مً 

البى٪ الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت ؤو ٣ٖض ٢اهىوي ؤو عؾمي، وبهما ٣ًىم ٖلى ٨ٞغة مبخ٨غة جخمشل في 

ى ألامغ الظي ًسخل٠ ًٖ البىى٥ الٗاصًت، خُض  بلٜ ٖضص  الش٣ت اإلاخباصلت بحن البى٪ والؼبـىن، َو

و ؤنبذ %. 97م٣ترى حك٩ل مجها وؿبت اليؿاء   ملُىن 8.4:   ؤ٦ثر م2010ًاإلاؿخضًىحن في ؾىت 

خىاظض في  ت في بىٛالصف 81.300البى٪ ًمل٪ الٟحن و زمؿماثت ٕٞغ ،ٍو و ؤنبذ ٖمالء . ٢ٍغ

و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ناخب الابخ٩اع، مدمض ًىوـ . مً عؤؽ ما٫ البى٪ % 94البى٪ ًمل٩ىن 

 . بًٟل َظا الابخ٩اع 2006جدهل ٖلى ظاثؼة هىبل للؿالم ٖام 
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ل الظَبُت 3.3 الهيا (Amana Bankبىً ألاماهت )ابخياع آلُت الخمٍى و َى ابخ٩اع بضًل :ؾٍغ

ً الخ٣لُضي  غاث طَبُت)ممازل للَغ ، م٘ الالتزام  (٢غى ٢اثم ٖلى الٟاثضة م٣ابل مجَى

اله٩ا التي ج٣ُجها ؤ٢لُت مؿلمت ال جخجاوػ  ً صازل ؾٍغ بال٣ىاهحن و اللىاثذ اإلادلُت الخانت بالَغ

اله٩ا مً زال٫ بَال١ آلُت %.   10وؿبتها  في بهخاط مىخج ظضًض في ؾٍغ
ً
ٗخبر بى٪ ؤماهت عاثضا َو

ً بلى  ل ؤلاؾالمي، خُض ٣ًؿم الابخ٩اع ٖملُت الَغ  إلاباصت الخمٍى
ً
٣ا ل طَبُت حٗمل ٞو جمٍى

، "خٟٔ الظَب "وبالخالي،ٞان اإلاىخج ألاو٫ َى زضمت . مغخلخحن، م٘ مىخج مىٟهل في ٧ل مغخلت

خم بنضاع  غاث م٣ابل عؾىم الخٟٔ، ٍو ًغجبِ بسضمت خٟٔ ألاماهت اإلاخمشلت في الظَب واإلاجَى

في خحن ٌؿمى اإلاىخج الشاوي . قهاصة خُاػة الظَب للؼبىن ٦ضلُل ٖلى َظا ؤلاظغاء الاختراػي 

ل الى٣ضي الُاعت " ، َى ٢غى ظُض ًم٨ً الخهى٫ ٖلُه مجاها ٧لما صٖذ "اإلاؿاٖضة"ؤو " الخمٍى

غاث ٦ضلُل ٖلى َظا الخٟٔ ؤو  الخاظت، مً زال٫ الخٗهض بكهاصة خٟٔ الظَب ؤو اإلاجَى

خالءم َظا الٗغى م٘ التر٦حز الاؾتراجُجي لبى٪ .   ؤلاًضإ  ٖلى الىنى٫ بلى ال٣ُاٖاث  Amanaٍو

ٚحر الؿى٢ُت والخاظت الا٢خهاصًت لدؿهُل الاثخمان اإلاالثم ٖلى مؿخىي ال٣ىاٖض الكٗبُت 

ل الؼعاٖت والهىاٖاث الهٛحرة ألازغي  ٟٞي ٞترة ػمىُت ٢هحرة، ل٣ي مىخج . للمؿاٖضة في جمٍى

ا ل الظَبُت ٢بىال ملخْى ،  ٧ان َىا٥ ٕٞغ واخض ٣ِٞ ٣ًضم 2015وفي بضاًت ؾىت . آلُت الخمٍى

ل الظَبُت  غة في .آلُت الخمٍى ا وحكهض جُىعا مظَال14ؤما آلان ٞهي مخٞى ًٖ  . ٞغ

ت : زالثا   .واك٘ الابخياعاث اإلاالُت اإلاهغفُت في البىىن الجؼاثٍغ

: ؤَم الابخياعاث اإلاالُت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي -1

ت في مجا٫ اؾخسضام بُا٢ت  : زضماث الهحرفت الالىتروهُت 1.1 بن ؤو٫ ججغبت للبىى٥ الجؼاثٍغ

، ججؿضث في اؾخٗما٫ بُا٢اث  (البُا٢ت الاثخماهُت)السخب بحن البىى٥ وؤصواث الضٞ٘ 

وجم طل٪ ٖلى ٖضة مغاخل ابخضاء مً (DAB). واإلاىػٕ آلالي للبىى٥ (GAB ) الكبا٥ آلالي البى٩ي

مً ؤظل Ingenio Data système و الكغ٦ت الٟغوؿُت  (SATIM) باالجٟا١ م٘ قب٨ت 1997ؾىت 

،و٢ض َب٣ذ . حٗمُم الى٣ض الال٨ترووي ٦بضاًت للخىظه هدى الابخ٩اعاث اإلاالُت في مجا٫ الخٗامالث

جي . َظٍ الخجغبت بحن اإلاهاٝع الؿخت مدل الضعاؾت  باإلياٞت الى بى٪ البر٦ت و الهىضو١ الَى

. 2004و ج٩للذ بةنضاع ؤو٫ بُا٢ت صولُت في الشالسي ألاو٫ مً ؾىت . للخٗاون الٟالحي 

ت الٟغوؿُت 2004   ؤما الخالت الشاهُت ٞخخٗل٤ بةبغام ٣ٖض قغا٦ت ؾىت  بحن اإلاجمٖى

ت الال٨تروهُت وؤمً جباص٫  ((Diagram-EDIاإلاؿماة الغاثضة في مجا٫ البرمجُاث اإلاخٗل٣ت بالهحٞر

ت هي   MAGACT  Multimédia  و Soft Engineering:   البُاهاث اإلاالُت، وزالر ماؾؿاث ظؼاثٍغ

الم الٗلمي والخ٣جي، لخيكإ ٖلى بزٍغ قغ٦ت مسخلُت ؤَل٤ ٖلحها اؾم  : و مغ٦ؼ البدض في ؤلٖا
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ت الال٨تروهُت )  الهضٝ مً ب٢امت َظٍ اإلااؾؿت َى جد٤ُ٣ مكغوٕ .(الجؼاثغ لخضماث الهحٞر

ت ٖلى الخِ ت  -online- الهحٞر ى ٌٗض مبخ٨غا مالُا مهما ل٩ل البىى٥ الجؼاثٍغ .  في الجؼاثغ، َو

ت الال٨تروهُت ت بسضماث الهحٞر وجى٣ؿم َظٍ ألازحرة .       وجخٗامل البىى٥ الٗمىمُت الجؼاثٍغ

زضمت اإلاى٢٘ الال٨ترووي، وزضمت الهغاٝ آلالي، وزضمت الهاج٠ اإلاهغفي، : بلى ؾخت ؤهىإ و هي 

ُت ٖبر ألاهترهِذ . وبُا٢ت الاثخمان، وزضمت  الهاج٠ اإلادمى٫، والخضمت اإلاهٞغ

 ٌ ت : 1الجضو . الابخياع اإلاالي اإلاخٗلم بسضماث الهحرفت الالىتروهُت في البىىن الجؼاثٍغ
 

اؾم البىً  

وؿبت اؾخسضام الابخياع اإلاالي اإلاخٗلم بسضماث الهحرفت الالىتروهُت في البىىن الٗمىمُت 

الخضماث 

اإلاهغفُت 

الالىتروهُت 

الخضماث اإلاهغفُت الالىتروهُت الخضماث اإلاهغفُت الالىتروهُت الغثِؿُت 

ت  الثاهٍى

البىً 

الخلىي 

بىً 

الاهترهذ 

بىً 

الهاجف  

بُاكاث 

الاثخمان  

الهغاف 

الالي 

عؾاثل  

SMS  

اإلاىك٘ 

الالىترووي  

BNA  100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال% 

BEA  100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال% 

CPA  100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال% 

BDL  100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال% 

BADR  100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال% 

CNEP-

banque 

 %100 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗموٗم ال 

خماص ٖلى اإلاٗلىماث مً مىا٢٘ البىى٥ الٗمىمُت ٖلى قب٨ت الاهترهذ بٖضاصمً : اإلاهضع   (2021) الباخشحن بااٖل

:  ًلي  مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ما

  ت مىا٢٘ ٖلى قب٨ت الاهترهذ ، و حؿخٗمل الاهترهذ بيؿبت ان إلاٗٓم البىى٥ الجؼاثٍغ

ٌ طوم٘ صل٪ ٞان ٌ. ، و ل٨ً ظل اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في اإلاى٢٘ ٚحر مخجضصة باؾخمغاع 100%

إل ٖلى الغنُض ؤو ال٣ُام ببٌٗ الٗملُاث  اإلاىا٢٘ حؿمذ للٗمالء اإلاكتر٦حن في الىٓام مً الَا

 .البى٨ُت ألازغي 

  ا حَر ُت الال٨تروهُت لخٞى ت مدل الضعاؾت مىا٦بت للخُىعاث اإلاهٞغ حٗض البىى٥ الجؼاثٍغ

ت ، باؾخصىاء البى٪ الخلىي و ٢ض  ُت الال٨ثروهُت ألاؾاؾُت او الشاهٍى ٖلى مجمل الخضماث اإلاهٞغ

ت للٗمالء ، ٦ما ؤن البى٪ الخلىي ًدخاط بلى  ٌٗىص صل٪ لخسٝى البى٪ مً يمان ألامان و الؿٍغ

غ الاهترهذ ٧ل و٢ذ الن ؤؾاؽ حٗامالجه و ٦ظا  ؤظهؼة خاؾىب مخُىعة ظضا ، بياٞت الى جٞى

ٍغ ٖىض ٧ل  غ َىاج٠ ه٣الت مً الجُل الغاب٘ ؤو الخامـ و َضا ال ًم٨ً جٞى الخاظت بلى جٞى

 .الٗمالء 
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: مىخجاث بىً الخإمحن 2.1

 :مفهىم الخإمحن اإلاهغفي 1.2.1 

ش اجفاكُاث  جىاٍع

بىً الخإمحن 

اإلاىخجاث اإلابخىغة البىً و قغهت الخإمحن 

الهىضوق الىَني للخىفحر و الاخخُاٍ  2004حاهفي 01

(CNEP_Banque) 

 SAAو الكغهت الىَىُت للخإمحن 

. الخإمحن ٖلى اللغوى في خالت الىفاة 

الهىضوق الىَني للخىفحر و الاخخُاٍ  2018 ماعؽ 25

(CNEP_Banque )

و واعصًف الجؼاثغ ، واعصًف الجؼاثغ قغهت 

جابٗت لكغهت  

با _بي -Cardif –el Djazair)ان بي باٍع

filiale de BNP Parisbas Assurance ) 

الخإمُـً ٖلى الخُاة، الخإمحن يض 

.  الىىاعر الُبُٗت

مىخجاث : مىخجاث زانت بالٗمالء

الخلاٖض، مىخجاث الخإمحن ٖلى خُاة، 

. مىخجاث الاصزاع 

ل 19   SAA حٗاكض الكغهت الىَىُت للخإمحن 2008 ؤفٍغ

 .BDLوبىً الخىمُت اإلادلُت 

الخإمحن ٖلى ألاشخام ، الخإمحن ٖلى 

. الؿىً ، و جإمحن الىىاعر الُبُُٗت 

ل 20  SAA  اجفاكُت الكغهت الىَىُت للخإمحن   2008 ؤفٍغ

فُت  . BADRوبىً الفالخت والخىمُت الٍغ

مىخىحاث الخإمحن لخىػَــ٘ حغُُــت اإلاســاَغ 

الفالخُــت؛ جــإمحن ألاشخام ومىخجاث 

. جإمحن الؿىً

حٗاكض بىً اللغى الكٗبي الجؼاثغي   2008 ماي 3

CPA   ت و بٖاصة الخإمحن  م٘ قغهت الجؼاثٍغ

CAAR 

ـي  إلصزـاٌ مىخجـاث حضًـضة للؿـىق، َو

جإمحن ؤزُاع مخٗضصة مؿاهً؛ جإمحن 

الىىاعر الُبُُٗـت؛ جـإمحن الىفـاة اإلااكـذ 

. وجـإمحن اللـغوى

 م٘  Baraka Banqueاجفاكُت بىً البرهت  2010ماي 31

 .قغهت ؾالمت للخإمُىاث  

جإؾــِـ بىــً جــإمُني لخىػَــ٘ اإلاىخجــاث 

. الخإمُيُـت لكـغهت ؾـالمت فـي البىـً 

م البىـً إلاىخجـاث الكـغهت الخالُـت : لدؿـٍى

جـإمحن الىـىاعر الُبُُٗـت؛ جـإمحن ألازُـاع 

 .الكـاملت للؿـىً

 BNA و  CAARجىكُ٘ ول مً  2010 ؤهخىبغ 4

 CAATو  SAAباالقتران م٘ 

جىػَ٘ البىً إلاىخجاث الخإمحن ٖبر قبابًُ 

و بيافت جإمحن الؿفغ في كاثمت . البىت 

. الخضماث
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ا - ٤ مىخجاث جإمُيُت ًخم جهمُمها و بهجاَػ ٌٗبر الخإمحن اإلاهغفي ًٖ ٢ُام البىى٥ ببُ٘ و حؿٍى

ا مً ٢بل البى٪ و قغ٦ت الخإمحن ، بدُض ٣ًىم البى٪ هُابت ًٖ قغ٦ت الخإمحن بجمُ٘ ؤو  َغ وجٍُى

ما٫ التي جىو ٖلحها الخٗلُماث وطل٪ ُٞما ًخٗل٤ بىٕى و ٞغوٕ ؤٖما٫ قغ٧اث  بإي مً ألٖا

. الخإمحن اإلاغزو له بمماعؾتها و يمً خضوص الاجٟا٢ُت 

غة -  الخإمحن اإلاهغفي في ؤبؿِ ؤق٩اله َى جىػَ٘ مىخجاث الخإمحن مً زال٫ ٢ىىاث الخىػَ٘ اإلاخٞى

لضي البى٪ ، والظي ًه٠ با٢ت الخضماث اإلاالُت التي حُٛي اخخُاظاث الٗمالء مً اإلاىخجاث و 

ُت و الخإمُيُت ، وفي َضٍ الخالت ٌؿمى البى٪ ببى٪ الخإمحن  . الخضماث اإلاهٞغ

٤ البىى٥ واإلااؾؿاث           وفي الىٓام اإلاالي الجؼاثغي، ًخم جىػَ٘ مىخجاث الخإمحن ًٖ ٍَغ

غ ال٣اهىن الجضًض ( Bancassurance)اإلاالُت بمىظب اجٟا٢ُت مبرمت بحن اإلاامً و البى٪  ، بط ًٞى

غ الخإمحن البى٩ي ، ألامغ الضي ججلى في ؾىت   2008اإلاخٗل٤ بالخإمُىاث اَاعا ٢اهىهُا مىاؾبا لخٍُى

في صٖم الاجٟا١ الٟغوسخي الجؼاثغي ، مما ؾمذ لكغ٧اث الخإمحن الٟغوسخي مً الضزى٫ الى الؿى١ 

 .الجؼاثغي 

ت  لخو الجضو٫ الخالي ؤَم الاجٟا٢ُاث واإلاىخجاث اإلابخ٨غة بحن البىى٥ الٗمىمُت الجؼاثٍغ ٍو

:  وقغ٧اث الخإمُـــً

 ٌ ؤَم اإلاىخجاث اإلابخىغة في يل الٗالكت بحن البىىن في الجؼاثغ و قغواث الخإمحن : 2الجضو

خماص ٖلى اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت لكغ٧اث الخإمحن مدل الضعاؾت بٖضاصمً : اإلاهضع  .  الباخشحن بااٖل

ت ج٣ضم الٗضًض مً اإلاىخجاث اإلاالُت ٖلى ٚغاع ال٣غوى الؿ٨ىُت  بن البىى٥ الٗمىمُت الجؼاثٍغ

ٌ ٢ُمت ال٣غى و ٞىاثضٍ  وال٣غوى الاؾتهال٦ُت ، ولهضا ٞةجها جخٗا٢ض م٘ قغ٧اث الخإمحن لخٍٗى

وجدخىي بىىص الاجٟا٢ُاث اإلاضعظت في الجضو٫ ؤٖالٍ ٖلى الٗضًض مً .  في خالت ٖضم الؿضاص

لت ٖلى ؤعى الىا٢٘  ّٗ ضا ما ًىضخه الجضو٫ ؤصهاٍ . اإلاىخجاث الٛحر مٟ : َو

 

 اإلاىخجاث اإلاالُت : 3حضٌو 
جإمحن البىىن الٗمىمُت / اإلاىخجاث 

اللغوى 

جإمحن 

ألاشخام 

جإمحن 

ألازُاع 

الؿىىُت 

جإمحن 

ألازُاع الفالخُت 

جإمحن 

الىىاعر 

ني للخىفحر و الاخخُاٍ  الهىضوق الَى

CNEP 

مخىؾِ يُٗف ٖالي  مخىؾِ  ٖالي  

ني الجؼاثغي  يُٗف يُٗف  مخىؾِ يُٗف مخىؾِ   BNAبىً الَى

يُٗف  يُٗف  يُٗف يُٗف مخىؾِ  BEAبىً الجؼاثغ الخاعجي 

يُٗف  يُٗف يُٗف يُٗف مخىؾِ   CPAاللغى الكٗبي الجؼاثغي 

فُت  ٖالي  ٖالي  مخىؾِ  يُٗف ٖالي  BADRبىً الفالخت و الخىمُت الٍغ
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يُٗف  يُٗف  يُٗف يُٗف  مخىؾِ  BDLبىً الخىمُت اإلادلُت 

جي : اإلاهضع  ت الخإمحن ، و اإلاى٢٘ الال٨ترووي للمجلـ الَى ت إلاضًٍغ غ الؿىٍى خماص ٖلى الخ٣اٍع مً اٖضاص الباخشخحن بااٖل

إل : /https://www.cna.dzللخإمُىاث  ش الَا  2019و2012 للٟترة ما بحن 06/03/2021: جاٍع

هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن جإمحن ال٣غوى ًمشل ؤ٦بر خهت ؾى٢ُت في وكاٍ بى٪ الخإمحن ،  

.  العجباٍ َضا اإلاىخج باليكاٍ الغثِسخي للبىى٥ ؤال و َى مىذ الاثخمان %60خُض بلٜ وؿبت 

ض ًٖ   2013 مً ع٢م ؤٖما٫ بى٪ الخإمحن لؿىت %٦58ما ًخطر خؿب اإلاُُٗاث ؤن ما ًٍؼ

ُٟت بيؿبت  حر و الاخخُاٍ ، زم ًلُه بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ جي للخٞى خ٣٣ه الهىضو١ الَى

و ماػا٫ مىخج جإمحن ال٣غوى ٌكهض اعجٟاٖا الى .  ،ؤما الباقي ٞهى مىػٕ بحن البىى٥ ألازغي 13%

  . %42 بيؿبت 2019ٚاًت ؾىت 

 :زاجمت

اصة ٦ٟاءة و  ًمشل الابخ٩اع اإلاالي اإلاهغفي قًِئا ظضًًضا ٣ًلل الخ٩ال٠ُ و اإلاساَغ  ٦ما ٌؿاَم في ٍػ

ض مٗض٫ الش٣ت و ألامان بحن البى٪ و ٖمالءٍ . مغصوصًت البى٪  و ٖلى َضا ألاؾاؽ ٞان . ٦ما ًٍؼ

ُت  ت حؿعى ظاَضة بلى جبجي و مىا٦بت َضٍ الابخ٩اعاث م٘ ج٨ُُٟها و البِئت اإلاهٞغ البىى٥ الجؼاثٍغ

م ٧ل الخدضًاث  ت ٚع . الجؼاثٍغ

:  الىخاثج 

  ؤنبذ الابخ٩اع اإلاالي ٖىهغا ؤؾاؾُا الؾخمغاع وكاٍ البىى٥، و لهظا ؤنبدذ البىى٥

ُت لخدؿحن ؤصائها و الخٟاّ ٖلى  جىلي ؤَمُت بالٛت لالبخ٩اعاث اإلاالُت في مجا٫ الهىاٖت اإلاهٞغ

 .ٞٗالُتها في الؿى١ الى٣ضي 

  ت جىا٦ب ٖامل الخ٨ىىلىظُا اإلاُب٤ في البىى٥ الٗاإلاُت مً زال٫ مبخ٨غ البىى٥ الجؼاثٍغ

م اٞخ٣اص ال٣ُإ اإلاهغفي الٗمىمي لٗىهغ الخىانل م٘ الٗمالء،  ت ؤلال٨تروهُت و َظا ٚع الهحٞر

ه مً اإلاىخجاث  ٤ البى٩ي بياٞت و بلى حٗل٤ اإلاىاًَ الجؼاثغي بضًىه و جسٞى وي٠ٗ الدؿٍى

 .اإلابخ٨غة 

  ؤ٦بر ٖاث٤ وعاء جبجي البىى٥ لالبخ٩اعاث اإلاالُت َى بى٪ الجؼاثغ، باٖخباٍع الؿلُت

خ٣اصٍ بإهه ٣ًٟض ظؼءا مً  ؤلاقغاُٞت والغ٢ابُت، الظي ٖاصة ما ًضٖى بلى جبجي الابخ٩اعاث بدظع اٖل

لظل٪ ٞهى ٌؿعى بلى ؾً ٢ىاهحن حٗمل ٖلى ج٣ُُض . ؾُُغجه ٖلى الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي 

الابخ٩اعاث اإلاالُت والخض مجها، ؤو ظٗلها جدذ ؾُُغجه مما ٣ًٟض الابخ٩اع ال٨شحر مً ال٨ٟاءة 

 .والٟٗالُت

:  اإلاغاظ٘ 

  اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت: 

https://www.cna.dz/
https://www.cna.dz/
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واك٘ اؾخٗماٌ وؾاثل الضف٘ ؤلالىتروهُت في الجؼاثغ 
 ٍ.1 بً ُٖاص وفاء  .ص 

 2بلملضم مهُفى  .ص.ؤ 

 ُبت ص.ؤ  3خلُمي َو

 :ملخو 

غ وؾاثل الضٞ٘ لضي البىى٥ مً مسخل٠ صو٫ الٗالم  ظا ؤصي بخٍُى ٌٗخبر جدضًض هٓام الضٞ٘  مً بحن ؤق٩ا٫ الخُىع الا٢خهاصي ،َو

٠ُ الخُىع الخ٨ىىلىجي في زل٤ بُا٢اث اثخمان و ه٣ىص بل٨تروهُت وق٩ُاث بل٨تروهُت  خاو٫ الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي .مً زال٫ جْى

                                                           
1

 جامعة تلمسان  
2

 جامعة تلمسان 
3

 جامعة تلمسان  



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

193 
 

٘ وبنالخاث ،بال ؤهه ال ًؼا٫ مخإزغ م٣اعهت م٘  بظ٫ ظهىص ٦بحرة مً ؤظل جبيُه َظٍ الىؾاثل الخضًشت مً زال٫ ال٣ُام بٗضة ومكاَع

ظا عاظ٘ لخسٝى اإلاجخم٘ مً اؾخسضامه لها وؤًًا ظهله ًٖ مضي ؤَمُتها في حؿهُل مٗامالجه الُىمُت  . صو٫ مخ٣ضمت ؤزغي َو

 .هٓام الضٞ٘ ،وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت:اليلماث اإلافخاخُت 

Abstract :  

The modernization of the payment system is among the forms of economic development, 

and this has led to the development of payment methods in banks from different countries 

of the world by employing technological development in the creation of credit cards, 

electronic money and electronic checks. The Algerian banking system has tried to make 

great efforts to adopt these modern means through carrying out many projects and reforms, 

but it is still late compared to other developed countries, due to society's fear of using it and 

ignoring its importance in facilitating their daily transactions. 

Key words: payment system, electronic payment methods. 

:  ملضمت 

ظا ٌٗىص لبروػ ٖالم الال٨تروهُاث  ٖٝغ ال٣ُإ البى٩ي واإلاالي جُىعاث َاثلت في ؤهٓمت الضٞ٘ ،َو

٠ُ َظٍ الىؾُلت لخدضًض هٓام الضٞ٘  التي ج٣ىم ٖلى اؾخسضام قب٨ت الاهترهذ ،خُض جم جْى

ظا ما ؤصي باالهخ٣ا٫ مً وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت لىؾاثل صٞ٘ ال٨تروهُت ج٣ىم  الخام بها ،َو

غظ٘ جبجي َظٍ الىؾاثل الخضًشت للمكا٧ل  ؤؾاؾا ٖلى اؾخسضام قب٨ت الاهترهذ في حٗاملها ،ٍو

التي ؤٞغػتها وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت مً بُجها مك٩ل ٖبئ خمل ألامىا٫ لٛغى ال٣ُام باإلاٗامالث 

ا مً اإلاكا٧ل ألازغي ،التي ؾٗذ وؾاثل  حَر ىجم ٖىه يُإ ؤو ؾغ٢ت لهظٍ ألامىا٫ ؤخُاها ،ٚو ٍو

. الضٞ٘ الال٨تروهُت ججىبها

ظا  بت َو ؤنبذ الخٗامل بىؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في و٢خىا الخالي يغوعة خخمُت ولبـ ٣ِٞ ٚع

ت باالَخمام بهظا  ظا ما ؤصي بالبىى٥  الجؼاثٍغ عاظ٘ لخبجي مٗٓم صو٫ الٗالم لها في مٗامالتهم ،َو

الجاهب وبُٖاثه م٩اهت َامت و مداولت مىا٦بت َظٍ الخُىعاث الخ٨ىىلىظُا زانت في اإلاجا٫ 

ما واك٘ :اإلاهغفي ،ومً َظا اإلاىُل٤ ًدبحن لىا ؤن مٗالم بق٩الُت بدشىا مضعظت في الؿاا٫ الخالي 

 اؾخٗماٌ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في الجؼاثغ؟

: ولئلظابت ٖلى َظٍ الاق٩الُت جم ج٣ؿُم الضعاؾت ٧الخالي

 .هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي .1

. وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في الجؼاثغ .2

مضزل هٓام الضف٘   . ؤوال

خي .1 : الخُىع الخاٍع

اصة ؤلاهخاظُت في اإلاجخمٗاث البضاثُت لبروػ مغخلت ًخم الخباص٫ ٞحها الؿل٘  ؤصي ج٣ؿُم الٗمل و ٍػ

ُل٤ ٖلحها باإلا٣اًًت ،ولم جضم َظٍ اإلاغخلت لىظىص  بٌٗ الى٣اثو اإلاخمشلت في  بحن اإلاجخمٗاث ٍو

ظا ؤصي الؾخسضام  اإلاٗاصن ٦ى٣ىص  خماص ٖلحها ،َو ٖضم وظىص وؾُلت ؤزغي ؤ٦ثر ٣ٞالُت ًم٨ً الٖا



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

194 
 

ًت )،خُض اخخلذ اإلاٗاصن الشمُىت   ألازغي م٩ان الهضاعة م٣اعهت م٘ اإلاٗاصن الى٣ضًت  (طَب ٞو

غظ٘ ؾبب ازخُاع اإلاٗاصن الشمُىت ٦ممشل للى٣ىص  ا ،ٍو لحها الىداؽ و الخضًض و ال٣هضًغ و ٚحَر ٍو

ا بالخهاثو الخالُت : المخُاَػ

  ٚحر ٢ابلت للخجؼثت والخل٠ ،جمخاػ بالىضعة اليؿبُت وهي مغجٟٗت الشمً؛

 ٘ا مً الؿل . الشباث اليؿبي ل٣ُمتها م٣اعهت م٘ ٚحَر

ل٣ض ؤصي بًضإ الظَب في البىى٥ لٓهىع ه٣ىص وع٢ُت والتي ؾاٖضث بضوعَا لبروػ ه٣ىص اثخماهُت 

غ  ،ٞبضال مً ؤن ٣ًىم اإلاىصٕ بدؿضًض مٗامالجه مً زال٫ بزغاط مبلٜ مً البى٪ ٞبةم٩اهه جدٍغ

. قُ٪ ب٣ُمت اإلاٗاملت اإلاغظىة م٘ مغاٖاة خضوص ما لضًه مً ه٣ىص

هىع الخجاعة الال٨تروهُت لٓهىع وؾاثل صٞ٘ ال٨تروهُت ،وهجم ًٖ  ؾاَم جُىع قب٨ت الاهترهذ ْو

ى ألامىا٫طل٪ ؤًًا جبسغ  لها إلل٨تروهُاث مً زال٫ الاؾخسضام الىاؾ٘ لل٨مبُىجغ ،َو  وجدٍى

 ،ومً بحن َظٍ ةاٞتراضخيألع٢ام وؤًًا لى٢اج٘  صوعٍ ؾاَم في ٞخذ باب واؾ٘ لخدى٫ ألامىا٫

الىؾاثل الجضًضة البُا٢اث البى٨ُت التي خلذ م٩ان الكُ٪ ،و٧ان ؤو٫ ْهىع لها في الىالًاث 

٨ُتاإلاخدضة   لخيخ٣ل بٗض طل٪ بلى ؤوعبا و باقي صو٫ الٗالم ،وبٗضَا ْهغث وؾاثل الضٞ٘ ألامٍغ

. 1ألازغي الال٨تروهُت 

: مفهىم هٓام الضف٘ الالىترووي 1-1

ُت ومالُت  ا ماؾؿاث مهٞغ َغ هي ٖباعة ًٖ مىٓىمت مخ٩املت مً البرامج والىٓام التي جٞى

ت مً  ٤ مجمٖى لٟغى حؿهُل ٖملُاث الضٞ٘ الال٨ترووي وبك٩ل آمً ،وجبجى َظٍ اإلاىٓىمت ٞو

ت ،الخإمحن و ٦ظل٪ خماًت بظغاءاث الكغاء م٘ يمان ونى٫  ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض لخًمً الؿٍغ

. 2الخضمت للمؿتهل٪

 وآزغون َى ٖباعة ًٖ زضماث صٞ٘ حؿخسضم ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و  S.Moertiniخؿب 

  ٣ٞض ٖٝغ َظا الىٓام  khosravaniالاجهاالث و مً يمجها الدكٟحر و قب٩اث الاجهاالث ،وؤما 

ل الى٣ىص الال٨تروهُت مً خؿاب آلزغ و بٌٛ الىٓغ ًٖ  ٖلى ؤهه آلُت ًم٨ً مً زاللها جدٍى

. 3اإلاال٪ ؤو اإلااؾ٪ ل٩ل خؿاب

: ؤهىإ وؾاثل الضف٘ الخللُضًت 1-2

                                                           
1
ىل امخجصتة اجلزائًصة ،مشهصت ملسمة ميَل صِاذت املاجس خري يف امـووم الاكذعاذًة ،ختعط    سرتاثَجَاث هؼام املسفوؿاث نولصن احلاذي وامـرشٍن مؽ ال صازت ا  موظَف ؾٌلز ،ا 

 14-13-12 ،ض 2009 -2008امخحوَل و الاسدرشاف الاكذعاذي ،لكَة امـووم الاكذعاذًة و امخجاًزة وؿووم امدس َري ،جامـة مٌخوزي كس يعَية ،:
2
ظاز امفاهون زمق      101 ،ض 2019 ذٌسمرب 52 ،جمةل امـووم ال وساهَة ،امـسذ 18-05ب مِية جن معَوز ،مذعوحاث هؼام ادلفؽ الامكرتوين يف جمال املـامالث الامكرتوهَة يف ا 

3
جصاءاث امخحاسة امرضًيب   ص ا  ذزاسة حتوَوَة يف امَِئة امـامة نورضائة فصغ ادلًواهَة ،جمةل املثىن : ؿًل كامن صاهص ،ذوز هؼام ادلفؽ و امخحعَل ال مكرتوين نورضائة يف ثعٍو

  145 ،ض 2017 ،4 ،امـسذ 7نوـووم ال ذاًزة و الاكذعاذًة ،اجملدل 
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: 1  مً ؤَم وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت و التي ْهغث في ال٣غون الىؾُى ما ًلي

 ٪ُٖباعة ًٖ ن٪ ًخًمً ؤمغ ما مً َٝغ شخو ًضعى الؿاخب لصخو : الك

الؿاخب )آزغ ًضعى اإلاسخىب ،مً ؤظل صٞ٘ مبلٜ مً اإلاا٫ للصخو الشالض و ًضعى اإلاؿخُٟض 

اصة ما ٩ًىن اإلاسخىب ٖلُه في الكُ٪ َى ؤخض البىى٥ التي ج٣ىم بُب٘ هماطط  (لله٪ ،ٖو

ت ألا٦ثر اؾخٗماال هٓغا ألَمُخه ال٨بحرة .الكُ٪  ٌٗض الكُ٪ مً ؤَم ؤهىإ ألاوعا١ الخجاٍع

اء بها  خمحز بـإهه ٢لُل الخاظت الؾخٗما٫ الى٣ىص ،وال ًجبر الؿاخب لالخخٟاّ بالى٣ىص للٞى ،ٍو

اء ظا ما ًدل مك٩ل الًُإ ؤو الؿغ٢ت ،ٞهى وؾُلت ٞٗالت إلزباث الٞى  .،َو

 حٗٝغ ٖلى ؤجها مدغع ٦خابي لها قغوٍ مظ٧ىعة في ال٣اهىن ،ًخًمً ؤمغ : الؿٟخجت

ا شخو ًضعى الؿاخب لصخو زاوي ٌؿمى اإلاسخىب ٖلُه بإن ًضٞ٘ ألمغ شخو  بنضاَع

ُل٤  (خامل الؿىض)زالض ٌؿمى اإلاؿخُٟض  إل ؤو ختى في مُٗاص مٗحن ،ٍو مبلٜ مٗحن بمجغص الَا

غ زالزت ؤشخام َم الؿاخب  مدغع الىع٢ت )ٖلحها ؤًًا ال٨مبُالت ،وبظل٪ حكتٍر الؿٟخجت جٞى

مً ًهضع ألامغ )واإلاؿخُٟض ( َى مً ًهضع بلُه َظا ألامغ) ،اإلاسخىب ٖلُه  (والظي ًهضع ألامغ

  .(لهالخه

 ت ًخٗهض بم٣خًاَا مدغعَا : الؿىض ألمغ ؿمى بالؿىض ألاطوي ٖباعة ًٖ وع٢ت ججاٍع َو

إل    (٢ابل للخُٗحن)لضٞ٘ مبلٜ مً الى٣ىص ألمغ ؤو بطن شخو ًضعى اإلاؿخُٟض بمجغص الَا

،ًسخل٠ ؾىض ألمغ ًٖ ؾىض السخب بإهه ًخًمً في بوكاثه شخهحن َما اإلادغع و اإلاؿخُٟض 

 .،بِىما ًخًمً ؾىض السخب زالزت ؤشخام َم اإلاؿخُٟض ،الؿاخب و اإلاسخىب ٖلُه

غ هٓام الضف٘ 1-3  :الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى جٍُى

: 2مً ؤَم وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت و التي ْهغث في ال٣غون الىؾُى ما ًلي

 ا  :جغاظ٘ ٞٗالُت وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت مً ؤَم محزاث وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ٢ًاَئ

ٖلى اإلاكا٧ل اإلاترجبت ًٖ خمل الى٣ىص ٧الًُإ ؤو الؿغ٢ت ،و ؤصي طل٪ لٓهىع الى٣ىص ٦بضًل لها 

:  في اإلاٗامالث ،ومً بحن اإلاكا٧ل التي واظهتها وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت ما ًلي

 حن ،خُض ٣ًُض  :اوٗضام اإلاالثمت وجخجؿض في الخًىع الصخصخي ل٨ال الُٞغ

ترظم َظا باليؿبت للٗمالء في جإزحر ا٢خىاء الخضمت ؤو اإلاىخج و جهبذ  ت بحن اإلاخٗاملحن ،ٍو الخٍغ

                                                           
1
صاكمَة اؾامتذ امخجازت الامكرتوهَة يف اجلزائص : ظاحل امَاش ،مساذةل تـيوان   مس خلدل وسائل ادلفؽ امخلوَسًة يف ػل وجوذ اموسائل احلسًثة ،املوخلى امـومي ادلويل امصاتؽ حول ا 

 7-5 ،ض 2011، -ؾصط جتازة ذومَة –

 
2
 9-7 ،ص 2011 صالح الياس ،مرجع سابق ، 
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ظا عاظ٘ الهسٟاى  الخ٩لٟت ؤٖلى ،ؤما باليؿبت للباج٘ ٞخٗىص ٖلُه بالخؿاعة في الاًغاصاث َو

اإلابُٗاث؛ 

 اث الخ٣لُضًت ال جخم في   :ٖضم احغاء اإلاضفىٖاث في الىكذ الخلُلي اإلاضٖٞى

ُت الؿضاص؛   الى٢ذ الخ٣ُ٣ي بؿبب ٖملُت الخد٤٣ الٟٗلي في هٖى

 ًباليؿبت للك٩ُاث ؤو الؿىض ألمغ ؤو ال٨مبُالت ًم٨ً ؤن جخٗغى  :اوٗضام ألام

 .للؿغ٢ت ؤو الًُإ ،٦ما ًم٨ً للخجاع اللجىء ألؾالُب الاخخُا٫ والٛل

 ؤصي الخُىع للخ٨ىىلىجي في مجا٫ :اؾخسضام قب٨ت ؤلاهترهذ في اإلاجا٫ اإلاهغفي

ت ،و َظا ؾاٖض البىى٥ ٖغى زضماتها ،وبالخالي  الاجهاالث لخضور زىعة في مٗامالث اإلاٗٞغ

لت  ٟحن ،ؤو ختى الاهخٓاع لؿاٖاث ٍَى ٢ًاء الٗمالء خاظاتهم صون الخاظت للخٗامل م٘ اإلاْى

ت ،بدُض جم٨ً الٗمُل مً  حر زضماث جمخاػ بال٨ٟاءة واإلاالثمت والؿٍغ ،وحٗمل البىى٥ ٖلى جٞى

.  مغاظٗت خؿاباجه ،ٞدهها ،وؤًًا حؿضًض الٟىاجحر مً ؤي م٩ان صون الخ٣ُُض بالى٢ذ

 َظٍ الكب٨ت ْهىع مهُلر الخجاعة الال٨تروهُت ؤي الضٞ٘ ٨ًؼن ٞحها بؾهاماثمً ؤَم 

ظا ما ؤصي لىظىص اؾخدضار الىؾاثل الخ٣لُضًت  .  ال٨تروهُا ،َو

 حٗبر الخجاعة الال٨تروهُت ًٖ جباص٫ الؿل٘ والخضماث  :الخىظه هدى الخجاعة الال٨تروهُت

غاٝ اإلاخباٖضة  .و٦ظل٪ اإلاٗلىماث مابحن ألَا

ؤصي همى الخجاعة الال٨تروهُت لًغوعة اؾخدضار وؾاثل الضٞ٘ لخ٩ىن ؤ٦ثر مالثمت إلاخُلباتها 

،٣ٞض اؾخٟاصث الكغ٧اث مً زال٫ ْهىع قب٨ت الاهترهذ ووؾاثل الضٞ٘ و الخجاعة الال٨تروهُت 

٣ت  اثبظغاء الٟىاجحر زم بعؾا٫مً اهسٟاى الخ٩ال٠ُ م٣اعهت م٘ ٍَغ  . حؿلُم اإلاضٖٞى

  وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت- 2

: مفهىم وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت-2-1

ظملت الىؾاثل التي مهما ٧اهذ الضٖامت :"ًم٨ً حٍٗغ٠ وؾاثل الضٞ٘ مً الجاهب ال٣اهىوي بإجها 

ل ألامىا٫ ،وؤصزلها اإلاكغوٕ  اإلاىخهجت والىؾُلت الخ٣ىُت اإلاؿخٗملت حؿمذ ل٩ل شخو بخدٍى

الجؼاثغي بٗض ال٣ُام باإلنالخاث الٗم٣ُت في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت والبى٨ُت بك٩ل 

تها اإلااصة   بإجها ٧ل ألاصواث 69زام ،و٢ض اٖتٝر بةم٩اهُتها في ٢اهىن الى٣ض وال٣غى خُض ٖٞغ

ل الامىا٫ مهما ٨ًً الؿىض ؤو ألاؾلىب الخ٣جي اإلاؿخٗمل  التي جم٨ً ؤي شخو مً جدٍى

م٨ً ال٣ى٫ ؤجها  1". ٖباعة ًٖ ن٪ اؾمي ًهضٍع البى٪ إلاهلخت ٖملُت ٌُُٗه الخ٤ في "ٍو

                                                           
1
   496 ،ض 2018 ،ذٌسمرب 3 ،امـسذ 9و اميؼام املاهوين نوـلوذ اخلاض هبا ،جمةل امـووم املاهوهَة وامس َاس َة ،اجملدل CIB ظوَح توهفةل ،ؾعام جناخ ،تعاكة ادلفؽ امحيكِة  
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اء ب٣ُمت َظٍ  الخهى٫ ٖلى ما ًلؼمه مً ؾل٘ او زضماث ججاٍ َظٍ اإلاكغوٖاث ،م٣ابل الٞى

 1".الؿل٘ والخضماث التي خهل ٖلحها الٗمُل خامل البُا٢ت اؾدىاصا ٖلى الكغوٍ اإلاخ٤ٟ ٖلحها 

:   زهاثو وؾاثل الضف٘ الالىترووي2-2    

م٨ً ٖغيها في الى٣اٍ الخالُت- ت مً الخهاثو ٍو : ًخمحز الضٞ٘ الال٨ترووي بمجمٖى

 ت ؤو الخهىنُت ت الخضماث اإلاُلىبت مً وؾاثل  :زانُت الؿٍغ حٗخبر ٢اٖضة ؾٍغ

خماًت اإلاؿتهل٪ ،ٞباليؿبت ألهٓمت الى٣ىص ؤلال٨تروهُت و بالخهىم ؤهٓمت خاٞٓت الى٣ىص 

اء الظي  ظا ما ًترظمه الٞى ت مٗلىماث الصخو اإلاكتري ،َو الال٨تروهُت جمخاػ بالخٟاّ ٖلى ؾٍغ

ت اإلاٗلىماث الصخهُت و  ٌٗخبر جهٝغ ٢اهىوي ٌؿمذ بخضاو٫ مٗلىماث قتى م٘ مغاٖاة ؾٍغ

ُت للٗمُل ن ٦ما َى مىظىص في الى٣ىص الؿاثلت . اإلاهٞغ

 اء ؤي ٩ًىن طاث َبُٗت ٚحر ٢ابلت للغظٕى ٞحها  :زانُت ٖضم بم٩اهُت الغظٕى في الٞى

،ٞبمجغص ؤن جخم الٗملُت   (٦إجها جمذ بى٣ىص ؾاثلت ٖاصًت  )،بؿبب الهٟت اللخُٓت للٗملُت 

ه٣هض الخاؾب )جسهم الى٣ىص الال٨تروهُت مً خؿاب الٗمُل لخظَب بلى خؿاب زام بها 

،ٞٗىض نضوع ألامغ بالضٞ٘ ًخدضص اإلاؿخُٟض ،و ج٨دؿب بظل٪ الٗملُت الك٩ل  (آلالي للٗمُل

. الجهاجي التي ال ًم٨ً الغظٕى ٞحها

 ٌٗىص بغوػ َظٍ  الخانُت ألؾباب مجها :زانُت ألامان :

غ ل٩ل شخو    - اء الال٨ترووي ،مً زال٫ جىز٤ُ ٧امل لىظىص َٝغ  (مؿخسضم)جٞى هٓام الٞى

. آزغ خ٣ُ٣ي ،م٘ يمان نالخُت ؤصاة الضٞ٘ ،و٦ظل٪ الى٣ىص اإلا٣ترخت لم حؿخٗمل مً ٢بل

ت اإلاٗلىماث البى٨ُت  ت يماها لؿٍغ    ج٣ىم ٖلى هٓام حكٟحر البُاهاث ،م٘ اؾخسضام ؤع٢خم ؾٍغ

حن اإلاٗىُحن .  ،وم٣ضعتها لخ٣ضًم يمان جىز٤ُ اجمام الغؾاثل اإلاخباصلت بحن الٓٞغ

ظا     يمان وظىص آلُت مىاؾبت جمى٘ آلازاع الؿلبُت الىاظمت ًٖ الٗمل الٟجي ،ؤو مك٩ل آزغ َو

. بهضٝ خماًت اإلاخٗاملحن مً يُإ الى٣ىص الال٨تروهُت الخام بهم

 ٘ٞت الخؿاباث  :الُبُٗت الضولُت للض ؤي ؤهه م٣بى٫ لضي ظمُ٘ البلضان ،ومىه ًخم حؿٍى

 2.في اإلاٗامالث بحن الىاؽ ٖبر ٧اٞت ؤهداء الٗالم

 : مؼاًا اؾخسضام وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت2-3

                                                           
1
ا ؿىل اميؼام امحييك يف اجلزائص ،جمةل ال س خار امحاحر ندلزاساث املاهوهَة وامس َاس َة ،امـسذ احلاذي ؾرش ،سخمترب     341 ،ض 2018 توـَس مجَةل ،امخجازت ال مكرتوهَة ،ب ثُص

 
2
،حبر ملسم ميَل صِاذت ذزجة ادلنخوزاٍ يف املاهون اخلاض ،لكَة ادلزاساث امـوَا و امححر  (ذزاسة ملازهة ) ؾزت امض َخ حامس اجصاُمي محمس ،اميؼام املاهوين ندلفؽ ال مكرتوين  

  14-10 ،ض 2018امـومي ،
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 ُضة ل الى٣ىص الغ٢مُت  :ج٩لٟت جضاولها َػ ٖبر قب٨ت الاهترهذ ؤو  (بل٨تروهُت)ؤي ؤن جدٍى

 .قب٩اث ؤزغي ؤعزو ب٨شحر م٣اعهت م٘ اؾخسضام ألاهٓمت البى٨ُت الخ٣لُضًت

 ل الى٣ىص مً ؤي م٩ان آلزغ في ٧اٞت ؤعظاء الٗالم و  :ال جسً٘ للخضوص وه٣هض بها جدٍى

خماصَا ٖلى الاهترهذ ؤو الكب٩اث التي ال حٗغ٢لها الخضوص الجٛغاُٞت  ظا عاظ٘ اٖل في ؤي و٢ذ ،َو

 .وال الؿُاؾُت

 حؿهل الى٣ىص الال٨تروهُت ٖملُاث الخٗامل البى٩ي لخض ٦بحر  :بؿُُت وؾهلت الاؾخسضام

 .ظضا ،ٞهي حٛجي ًٖ ملئ اؾخماعاث و ؤًًا اظغاء اؾخٗماالث بى٨ُت ٖبر الهاج٠

 ٘ٞؤي حؿٕغ َظٍ الٗملُت خغ٦ت الخٗامالث اإلاالُت و جباص٫ مٗلىماث  :حؿٕغ ٖملُاث الض

 .الخيؿ٤ُ الخام بها،ًخم ٞىعا و مً ؤي وؾاَت

 خُض حؿخسضم البىى٥ الال٨تروهُت ؤظهؼة زانت حٗمل  :حصج٘ ٖملُاث الضٞ٘ آلامىت

ب التي  ٖلى صٖم بغوجى٧ى٫ الخغ٧اث اإلاالُت آلامىت و حؿخسضم ٦ظل٪ مؿخٗغياث لكب٨ت الٍى

ظا ًجٗل ٖملُاث الضٞ٘ الال٨ترووي ؤ٦ثر ؤماها  .1جضٖم بغوجى٧ى٫ الُب٣اث ألامىُت ،َو

:  ُٖىب اؾخسضام وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت 2-4

 اصة الا٢تراى  :باليؿبت لخاملها مً بحن اإلاساَغ اإلاترجبت ًٖ اؾخٗما٫ َظٍ الىؾاثل ٍػ

،وؤًًا الاهٟا١ بما ًٟى١ ال٣ضعة اإلاالُت ،وفي خالت ٖضم الؿضاص مً َٝغ ناخب البُا٢ت 

 .ل٣ُمتها في الى٢ذ اإلادضص ًىجم ٖىه وي٘ اؾمه في ال٣اثمت الؿىصاء

 ا ؤَم زُغ إلاهضعحها ًخمشل في مضي ؾضاص خاملي البُا٢اث للضًىن  :باليؿبت إلاهضَع

 . اإلاؿخد٣ت ٖلحهم و ؤًًا ًخدمل البى٪ اإلاهضع ه٣ٟاث يُاٖها لهاخبها

 في خالت خضور بٌٗ اإلاسالٟاث مً َٝغ الخاظغ ؤو ٖضم التزامه  :باليؿبت للخاظغ

بالكغوٍ ًاصي طل٪ بةلٛاء الخٗامل مٗه مً َٝغ البى٪ م٘ وي٘ اؾمه في ال٣اثمت الؿىصاء 

ترجب ًٖ طل٪ نٗىباث ًىاظهها في وكاَه الخجاعي   .2،ٍو

: ؤهىإ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت -3

 هي ٖباعة ًٖ وؾُلت ه٣ضًت حؿمذ لخاملها الؾخسضامها اإلاباقغ وطل٪  : البُا٢ت البى٨ُت

ال٢خىاء ؤٚلب خاظاجه ؤو ٩ًىن م٣ابل ؤصاء ما ًدهل ٖلُه مً زضماث و َظا ًىٟي ٖملُت خمل 

ا يمان يض الًُإ و الؿغ٢ت ؤو الخل٠ ؤًًا . 1اإلابالٜ ال٨بحرة مً الامىا٫ باٖخباَع

                                                           
1
  61 ،ض 2011 مععفى اكيف ،اميلوذ و امحيوك الامكرتوهَة ،ذاز زسالن نوعحاؿة  وامًرش وامخوسًؽ ،سوزاي ، 

2
صاكمَة اؾامتذ امخجازت –وسائل و ب هؼمة ادلفؽ و امسساذ الامكرتوين :  مٌعوزي امٍزن ،مساذةل تـيوان   ؾوامل الاهدضاز و رشوظ اميجاخ ،املوخلى امـومي ادلويل امصاتؽ حول ا 

 5 ،ض 2011، -ؾصط جتازة ذومَة –الامكرتوهَة يف اجلزائص 
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   هي ٖباعة ًٖ وؾُلت ظضًضة مً وؾاثل الضٞ٘ بدُض جم٨ً الٗمُل مً :البُا٢ت الظ٦ُت

صٞ٘ مبلٜ مٗحن للبى٪ اإلاهضع لها و بالخالي ًدهل ٖلى بُا٢ت جدمل ٢ُمت َظا اإلابلٜ اإلاٗحن 

اء بها جدخىي البُا٢ت .2لخم٨ىه مً ال٣ُام بٗملُت الكغاء اإلاباقغ مً الخاظغ الظي ٣ًبل الٞى

ً اإلاٗلىماث الصخهُت وجل٪ اإلاخٗل٣ت  الظ٦ُت ٖلى مٗالج نٛحر ط٧ي ،ولها ال٣ضعة ٖلى جسٍؼ

ً ألامىا٫ ،خُض بٗض ٧ل ن٣ٟت ًخم زهم اإلابلٜ  بالٗمل لضي الٗمُل ،وحؿخسضم ؤًًا لخسٍؼ

٤ عمؼ  غؾل ل٩ل مؿتهل٪ ،جخمحز البُا٢ت الظ٦ُت باألمان PIN،وال ًم٨ً اؾخٗمالها بال ًٖ ٍَغ  ٍو

 ؤمشلت ًٖ البُا٢ت  Visa و Mondaxٞهي جسغن اإلاٗلىماث بخيؿ٤ُ مكٟغ ،وجمشل ٧ل مً 

 3 .الظ٦ُت

 ى ًسً٘ لىٟـ ألاخ٩ام  :الك٩ُاث الال٨تروهُت َى مدىع مخ٩ىن مً زالزت ؤَغاٝ ،َو

اإلاخٗل٣ت بالكُ٪ الخ٣لُضي ،ٞالك٩ُاث الال٨تروهُت جالثم ألاٞغاص الظًً لِـ لضحهم بُا٢اث 

اث ٖبر قب٨ت الاهترهذ جخم بىاؾُت %11اثخمان ،وبُيذ الاخهاثُاث ؤن   مً ظمُ٘ مكتًر

 .4الك٩ُاث 

  الث الال٨تروهُت ل ألامىا٫ ال٨تروهُا ،وجدى٫ ألامىا٫ باؾخٗما٫  :الخدٍى ٣هض بها جدٍى ٍو

ل مً خؿاب آلزغ ال٨تروهُا ،وهي ٖملُت مدضوصة ألاوظه  َغ١ ال٨تروهُت ن بمٗجي الخدٍى

ل ألامىا٫ ال٨تروهُا جمشل ألاجمخت لُٝغ واخض مً اله٣ٟت وهي الضٞٗت اإلادىلت ٣ًهض  .5،وجدٍى

ل ًخم بحن الكغ٧اث ؤو بحن ألاٞغاص و الكغ٧اث  ل اإلاالي الال٨ترووي بك٩ل بؿُِ جدٍى بالخدٍى

،وطل٪ مً زال٫ البىى٥ اإلاٗىُت التي ًخٗاملىن بها ،باٖخباع ؤن البىى٥ ؤو ختى الىٓام البى٩ي َى 

٤ الك٩ُاث ؤو بُغ١  اث بما ًٖ ٍَغ ٣ىم بخدٍغ٪ ألامىا٫ و ظمُ٘ ؤهىإ اإلاضٖٞى الظي ًدى٫ ٍو

 .6بل٨تروهُت

                                                                                                                                                    
1
 150 ،ض 4 وفاء ؾحسيل ،وس َةل ادلفؽ الامكرتوهَة تني حمتَة امـوملة وواكؽ اموػَفة اميلسًة ،جمةل ادلزاساث و امححوج املاهوهَة ،امـسذ  

2
 ،ض 2015 ،امصايط ، 62 ،امـسذ 4ممسوخ جن امصص َس امـزني ،اذلاًة اجليائَة محعاكاث ادلفؽ الامكرتوين من امزتوٍص ،اجملةل امـصتَة ندلزاساث الامٌَة و امخسًزة ،اجملدل   

52  
3
 Mandeep siugh and al. ,electronic payement system ,risk and security issues , journal of emerging technologies and innovative 

research (JETIR),vol3,no3,march2019;p143  
4
 20 ؾزت امض َخ حامس اجصاُمي محمس ،مصجؽ ساتق ،ض  

5
جصاُمي ،هؼام املسفوؿاث الامكرتوين يف امـصاق و امخحسايث اميت ثواهجَ   ،جمةل  (ذزاسة ثعحَلِة يف امحيم املصنزي امـصايق ) ؾحس ال مري ؾحس احلسني ص حاغ ،مععفى محمس ا 

 244 ،ض 2015 ،3 ،امـسذ 17املاذس َة نوـووم ال ذاًزة و الاكذعاذًة ،اجملدل 
6
ذازت اخملاظص امياجتة ؾهنا وفلا همنورح ابسل ادلومَة نوصكاتة املرصفِة ،املعازف ،امـسذ    ،ض 2016 ،ذٌسمرب 55 دوتزيي مصمي ،واكؽ اس خزسام وسائل ادلفؽ الامكرتوهَة و هَفِة ا 

116 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

200 
 

 جىاظض الى٣ىص الال٨تروهُت وظه مخُىع لىؾاثل الضٞ٘ وطل٪ في   :الى٣ىص الال٨تروهُت

٤ بغهامج في ظهاػ ٦مبُىجغ ؤو ٖباعة ًٖ صٖامت  ق٩ل بغوجى٧ى٫ ع٢مي مسؼن ،٩ًىن بما ًٖ ٍَغ

 .1ماصًت في ق٩ل بُا٢ت صٞ٘ ال٨ترووي و جضعى في ٖٝغ الخٗامل بالبُا٢ت مؿب٣ت الضٞ٘

٣ًىم الٗمُل بكغاء الى٣ىص الال٨تروهُت مً البى٪ اإلاهضع لها و بٗض طل٪ ًدمل َظٍ الى٣ىص في 

خؿابه الصخصخي ،وهي حٗبر ًٖ ه٣ىص طاث ٞئت نٛحرة ال٣ُمت و ل٩ل مجها ع٢م ؤو ٖالمت زانت 

بهما مً َٝغ البى٪ اإلاهضع لها وبظل٪ جدل مدل الٗمالث الٗاصًت و لها هٟـ ال٣ُمت اإلادضصة 

ُل٤ ٖلحها ب  . TOKENS 2ٖلحها ٍو

ل الىصاج٘ اإلاضزلت و اإلاٗالجت بل٨تروهُا يمً ؤهٓمت    البىى٥   هي ٖباعة ًٖ صٞ٘ ؤو جدٍى

ت مً البروجى٧ىالث و الخىا٢ُ٘  خه قغ٦ت بًغوؿذ ؤجض ًىوٜ بإجها مجمٖى ٞغ الال٨تروهُت ،ٖو

الغ٢مُت التي جدُذ للغؾالت الال٨تروهُت ؤن جدل مدل جباص٫ الٗمالث الخ٣لُضًت ،وبٗباعة ؤزغي 

. 3هي اإلا٩افئ الال٨ترووي للى٣ىص الخ٣لُضًت التي اٖخمضها ٖلى جضاولها

 جسؼن مٗلىماث اإلاؿتهل٪ ٖلى خاؾىب اإلاؿتهل٪ ،وبما ؤهه ال   :اإلادٟٓت الال٨تروهُت

 ٞال ًىظض ٞغنت لخضور هجىم ٖلى  SERVER-SIDEًىظض مٗلىماث مسؼهت للمؿخسضم ٖلى 

باج٘ اإلادٟٓت الال٨تروهُت ،م٘ ام٩اهُت الخهى٫ ٖلى مٗلىماث اإلاؿتهل٪ مشل ؤع٢ام بُا٢ت 

ً بُا٢اث الخهم  .4الاثخمان وحٗبر ٦ظل٪ ًٖ خؿاب مضٕٞى مؿب٣ا بدُض ًم٨ً للٗمالء جسٍؼ

ظا ًاطي إلػالت  ُت اإلاسخلٟت ،و بُا٢اث الاثخمان في بِئت آمىت ،َو وؤع٢ام الخؿاباث اإلاهٞغ

  .مخُلب بجهاء مٟخاح مٗلىماث الخؿاب في ٧ل مغة ًخم الضٞ٘ ٞحها

 واك٘ وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت في الجؼاثغ . زاهُا

ت-1 : اإلاىٓىمت اإلاهغفُت الجؼاثٍغ

 ،خُض مغ بٗضة 1966وكإ الىٓام اإلاهغفي ٖلى ؤه٣اى بىى٥ ٞغوؿُت ،وجم جإمُمه ٖام 

 الظي وا٦ب ؾُاؾاث اإلاسُُاث الا٢خهاصًت ،وبٗضَا بنالح 1971بنالخاث مً بُجها بنالح 

 الظي ظاء ٣ٖب ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت التي ؤصث باجهُاع ؤؾٗاع البترو٫ ،زم ظاء بنالح 1986

                                                           
 

1
ظساز تعاكة ادلفؽ الامكرتوين   صت ظويل ،هؼام ا  ل الامكرتوين مل موال " امُز ،جمةل امـووم " الازذن منورجا "امخوجَ حنو دوظعة اميلوذ كصاءت يف ضوء امدرشًؽ و هؼام امخحًو

  337 ،ض 2018 ،جوان 4 ،امـسذ 9املاهوهَة و امس َاس َة ،اجملدل 
2
 2019 ،1 ،امـسذ 12 ،جمةل امـووم الاكذعاذًة و امدس َري وامـووم امخجاًزة ،اجملدل 2018-2000 رصاغ هصمية ، هصابيل تلساذ ،واكؽ امخجازت الامكرتوهَة يف اجلزائص ذالل امفرتت  

  213،ض 
3
  71 ،ض 2010 ؾحس امعحوز ؾحس املوي ؿًل مرصي ،امخجازت الامكرتوهَة و املاهون ،املهنل ، 

4
ة املسفوؿاث تني ال ظصاف املخحاذةل ،جمةل جامـة ذمضق نوـووم الاكذعاذًة ت املاهوهَة ،اجملدل    28 قسان فازوق قيسوز و ب دصون ،ظصائق امسساذ الامكرتوهَة و ب مهَهتا يف جسًو

  580  ،ض2012 ،1،امـسذ 
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ب٤ ما ٌؿمى باؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت مً ؤَم الانالخاث التي 1988  َو

. 1990قهضَا الىٓام ٧اهذ بٗض نضوع ٢اهىن الى٣ض و الاثخمان ٖام 

ذ الجؼاثغ ٖام   : 10-٢90اهىن الى٣ض و الاثخمان و٢م  -1 ام في 1990ٖٞغ  حٛحر خاؾم َو

 14نضع قي )مؿاع الانالخاث الى٣ضًت و اإلاالُت ،خُض ناصٞذ انضاع ٢اهىن الخ٣ض و ال٣غى 

ل  ت مً زالله جٟاصي ال٣هىع الىا٢٘ في الانالخاث  (1990ؤبٍغ ،ٞداولذ الؿلُاث الجؼاثٍغ

الؿاب٣ت ،وجماقُا ؤًًا م٘ ؾُاؾت الخدى٫ الا٢خهاص للؿى١ الخغ ،وؤَم ما ظاء به َظا 

ؼ ؤ٦بر الؾخ٣اللُت البى٪ اإلاغ٦ؼي ،خُض ؤَل٤ ٖلُه اؾم بى٪ الجؼاثغ ،وجم حٗضًل  ال٣اهىن حٍٗؼ

اصة ٞٗالُتها في اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ الكمىلُت في الٗمل اإلاهغفي  مهام البىى٥ ألظل ٍػ

ت لل٣ُإ الخام وألاظىبي ُت الجؼاثٍغ  .،م٘ ٞخذ الاؾدشماع في الؿى١ اإلاهٞغ

   قهض الىٓام اإلاهغفي بٗض نضوع ٢اهىن الى٣ض و الاثخمان حٗضًالث وطل٪ هدُجت   الخٛحراث 

: الخانلت في اإلادُِ الا٢خهاصي ومً بُجها

  27 و الاثخمان و نضع َظا ألامغ في الى٣ضٌٗض ؤو٫ حٗضًل ل٣اهىن  :01-01ألامغ ع٢م 

ت في حؿُحر بى٪ الجؼاثغ مً ٚحر اإلاؿاؽ بمًمىن 2001ُٟٞغي   ،جًمً حٗضًل الجىاهب الاصاٍع

ال٣اهىن  م٘ الٟهل بحن مجلـ بصاعة بى٪ الجؼاثغ و مجلـ الى٣ض وال٣غى  

 1-2 ل٣ض هجم ًٖ ًٞاثذ بى٪ الخلُٟت و البى٪ الخجاعي و الهىاعي  :11-03ألامغ ع٢م

ظا ما ؤصي بالؿلُاث الى٣ضًت و اإلاالُت  ي٠ٗ الجهاػ اإلاهغفي الجؼاثغي ومؿذ مهضا٢ُخه ،َو

 ،٣ٞض ظاء صاٖما أل٩ٞاع ومباصت ٢اهىن الى٣ض و الاثخمان 2003 ؤوث 26بةنضاع َظا الامغ في 

ى مدكضص ؤزغ م٘ اإلاؿاولحن في حؿُحر البىى٥ مً زال٫ جىيُذ  ،ول٨ىه ًلُٛه و ًدل م٩اهه ،َو

 .اإلاسالٟاث في بصاعتها و جبُان ال٣ٗىباث اإلاترجبت ٖجها

  مً اظل حٗضًل و بجمام ألامغ 2010 ؤوث 26نضع َظا ال٣اهىن في  :04-10ألامغ ع٢م 

 :ماًلي  الخام بالى٣ض و الاثخمان ومً ؤَم الى٣اٍ التي ظاء بها03-11

ىُت في بَاع الكغا٦ت و ال ٣ًل ًٖ  -  مً عؤؽ اإلاا٫  %51اقتراٍ وؿبت اإلاؿاَمت الَى

للترزُو باإلاؿاَماث الخاعظُت في البىى٥ و ؤًًا اإلااؾؿاث اإلاالُت التي ًخد٨م ٞحها ال٣اهىن 

 .الجؼاثغي 

ؼ الغ٢ابت الضازلُت بىي٘ ظهاػ ع٢ابت صازلي ٞٗا٫ -  .حٍٗؼ

 :ًخ٩ىن الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي في الى٢ذ الخالي مً -

َا ؾخت بىى٥ ٖمىمُت ،بى٪ مسخلِ  و زالزت بىى٥ زانت ؤظىبُت؛ ن بى٪ ججاعي م20 -

حؿٗت ماؾؿاث مالُت؛   -
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. 1ؾب٘ م٩اجب جمشُل -

: هٓام الضف٘ في الجؼاثغ-2

 ج٩اٞل في الجهىص 2006قهض هٓام الضٞ٘ في الجؼاثغ ٖام :بغهامج اإلاكغوٕ و مىىهاجه 2-1

غ وؾاثل الضٞ٘ ،وؤَم ما ظاء  ىُت بمؿاٖضة البى٪ الٗالمي بهضٝ جدضًض و جٍُى الضولُت و الَى

 :به َظا اإلاكغوٕ  ما ًلي

  ت ؤلاظمالُت ٌٗخمض هٓام اإلا٣انت الال٨تروهُت في الجؼاثغ الظي : RTGSهٓام الدؿٍى

مبر 29 و خهل ٖلى 2001اهُل٤ في ظاهٟي  ت بظمالُت ٞىعٍت 2001 هٞى  ٖلى بيُت هٓام حؿٍى

ُت زانت مً خُض ؤهٓمت الضٞ٘ و َظا  ،وحهضٝ َظا اإلاكغوٕ  في بَاع جدؿحن الخضمت اإلاهٞغ

بت بالىنى٫ للمؿخىي الضولي .  عاظ٘ للٚغ

   هٓغا لٗملُت ٖهغهه الىٓام الخام بالضٞ٘ جم بوكاء هٓام :هٓام اإلا٣انت ًٖ بٗض

ى هٓام RTGSم٨مل لـ ل ACTI َو ى مسخو باإلاٗالجت آلالُت لىؾاثل الضٞ٘ الٗام ،جدٍى  َو

ظا مً زال٫ اؾخٗما٫  ن٩ى٥ ،ٖملُاث السخب ،الا٢خُإ و الضٞ٘ بالبُا٢اث الظ٦ُت  ،َو

وؾاثل مخُىعة ٦مؿاخاث يىثُت و بغمجُاث ؤزغي مسخلٟت و َظا الىٓام ًمشل ال٣ؿم الشاوي 

. ألهٓمت الضٞ٘ اإلاخُىعة

حٗض ؤو٫ ججغبت الؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ : مغاخل جُبُم الضف٘ الالىترووي في الجؼاثغ 2-2

ت ،اؾخسضام بُا٢اث السخب الخانت بالكبا٥ آلالي البى٩ي ،وؤًًا اإلاىػٕ  في البىى٥ الخجاٍع

: آلالي البى٩ي و هي ٖلى مغخلخحن

  اؾخٗما٫ بُا٢ت السخب ٣ِٞ في الكبا٥ آلالي البى٩ي و اإلاىػٕ :اإلاغخلت ألاولى

.  الخام بالبى٪ اإلاهضع للبُا٢ت ؤي ال ٌؿخُُ٘ ناخب البُا٢ت السخب مً ظهاػ بى٪ آزغ

  ت باؾخٗما٫ قب٨ت :اإلاغخلت الشاهُت  وحؿمذ  SATIMجم عبِ الكب٨ت البى٨ُت الجؼاثٍغ

بالسخب مً ؤي مىػٕ آلي للى٣ىص ؾىاء ٧ان جاب٘  لبى٪ آزغ ؤو مهضع البُا٢ت هٟؿها ،٣ٞض 

 ٞٗملها مكابه لٗمل CIB بُا٢ت السخب الٗاصًت لبُا٢ت سخب مابحن البىى٥   SATIMخىلذ 

ت اإلاٗامالث اإلاالُت مابحن البىى٥  ،جم اؾدشماع  ت اإلا٣انت بالبى٪ اإلاغ٦ؼي في حؿٍى  ملُىن 3.6ٚٞغ

 لخ٣لُو صوعان الى٣ىص الؿاثلت ،وؤًًا ج٣ؿُم اؾخسضام البُا٢ت البى٨ُت في 2003ؤوعو ٖام 

ُاث صٞ٘ لضي الخجاع ،ولىٟـ  اصة ٖضص اإلاىػٕ آلالي للى٣ىص ،وب٢امت َٞغ الجؼاثغ ،وبالخالي ٍػ

ل  ُاث 2003الٛغى جمذ اجٟا٢ُت قهغ ؤبٍغ  م٘ ماؾؿاث ٞغوؿُت مخسههت في نى٘ َٞغ

                                                           
1
َل اميؼام املرصيف اجلزائصي يف ػل امخعوزاث امـومَة امصاُية ،ب ي ذوز محيم اجلزائص ،اجملةل اجلزائًصة نوخمنَة الاكذعاذًة ،امـسذ    ،جوان 2 سوامين انرص ،ب ذم حسًسي ،ثبُ 

 15-14 ،ض 2015
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 SATIM ؤوعو و مى٫ َظا ال٣ٗض مً ٢بل البىى٥ اإلاؿاَمت في 400.000 بمبلٜ SATIMالبُا٢ت و 

جي للخٗاون الٟالحي ،بى٪ البر٦ت  وفي ٖام   جم عبِ ظمُ٘ 2003و اإلاخمشلت في الهىضو١ الَى

 .1اإلاىػٖاث آلالُت للى٣ض في الجؼاثغ

ت الال٨تروهُت مً بحن  :مضي اؾخٗماٌ البُاكت البىىُت في الجؼاثغ 2-3 حٗخبر الهحٞر

ت التي  لُه ٞةن البىى٥ الجؼاثٍغ مٓاَغ الاهخ٣ا٫ ال٢خهاص مخُىع و مىا٦ب للخُىعاث الخالُت ،ٖو

حؿعى إلاىا٦بت الخٛحراث التي جدهل في الجهاػ اإلاهغفي الٗالمي  ٖملذ ٖلى مباصعتها في ج٣ضًم 

 .ٖضة زُىاث مً ؤظل الىنى٫ للخُىع والٗهغهت

غ بُا٢اث البى٨ُت في الجؼاثغ بيؿبت SATIMحٗخبر ماؾؿت   عاثضة في مجا٫ جدضًض و جٍُى

 مً بظمالي البُا٢اث البى٨ُت اإلاهضعة ،و التي حٗمل ؤًًا ٖلى بنضاع البُا٢ت %80جٟى١ 

ض الجؼاثغ في صٌؿمبر   ،باليؿبت لبى٪ ال٣غى الكٗبي 2016الظَبُت التي ؤٖلىذ ٖجها ماؾؿت بٍغ

 وجمشل بُا٢ت للسخب والضٞ٘ VISA ٞهى البى٪ الىخُض اإلاهضع للبُا٢ت الضولُت CPAالجؼاثغي 

حن  ول٨ً  (الضولي واإلادلي)جمىذ للٗمالء طوي الخؿاباث بالٗملت الهٗبت ،نالخت ٖلى اإلاؿخٍى

 7 خىالي 2007 مالًحن ،وفي ٖام 6 ،2003ؤنضعث َظٍ البُا٢ت ب٨مُت ٢لُلت خُض بلٛذ ٖام 

م مً الاهدكاع الىاؾ٘ لها ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ومً ؤَم ألازباع اإلاخٗل٣ت . 2مالًحن بالٚغ

ض و الاجهاالث الؿل٨ُت و الالؾل٨ُت و  بالبُا٢اث البى٨ُت في و٢خىا الغاًَ ،بٖالن وػٍغة البًر

 ًٖ ٢ابلُت الدكُٛل اإلاخباص٫ للبُا٢ت الال٨تروهُت 2019الخ٨ىىلىظُاث و الغ٢مىت في صٌؿمبر 

ى ما ٌؿمذ  ض الجؼاثغ في الكب٨ت البى٨ُت مُل٘ قهغ صٌؿمبر ال٣اصم ،َو الظَبُت الخانت ببًر

لخامل البُا٢ت الؾخٗمالها في مجمل الكبابُ٪ آلالُت البى٨ُت ،٦ما بُيذ ؤن البُا٢ت الظَبُت 

ض ،ؾِخم حكُٛلها بك٩ل مخباص٫ م٘ الكب٨ت البى٨ُت  اإلاؿخٗملت خالُا ٖلى مؿخىي قب٨ت البًر

مُل٘ قهغ صٌؿمبر ال٣اصم بٗض اهتهاء مً ٣ٖض اجٟا٢ُت في َظا اإلاجا٫ م٘ قغ٦ت جإلُت اله٣ٟاث 

ض 9 بىى٥ ٖمىمُت و 7التي جًم " ؾاجُم"البى٨ُت اإلاكتر٦ت و الى٣ضًت   زانت باإلياٞت لبًر

ض ًٖ  طَبُت ٢ض وػٖذ لُىم َظث ،م٘ + ملُىن بُا٢ت ه٣ضًت 5.7الجؼاثغ ،وبُيذ ؤهه ما ًٍؼ

 مً ٖملُاث السخب جخم مً زال٫ %17 قبا٥ آلي بى٩ي ،م٘ الٗلم ؤهه بيؿبت 1418جىهِب 

 2019.3 ملُاع صًىاع ظؼاثغي ٖام 750َظٍ الكبابُ٪ التي بلٛذ ٢ُمتها 

                                                           
1
ا ؿىل ب ذاء امحيوك امخجاًزة    اانث ثعحَق ب هؼمة ادلفؽ الامكرتوين و ب ثُص ،اجملةل امـاملَة - ثضاز–ذزاسة حاةل تيم امفالحة و امخمنَة امًصفِة :ملسم ؾحس اجلوَل ،واكؽ و ُز

 178 ،ض 2018 ،2 ،امـسذ 5مالكذعاذ و ال ؾٌلل ،اجملدل 
2
 308-307معصاين مععفى ،جصمية حزوٍص امحعاكاث امحيكِة ،جمةل ادلزاساث و امححوج املاهوهَة ،امـسذ امساتؽ ،ض  

3 https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20191130/185767.html  

 03:10 تخوكِت 2021-31/3ب ظوؽ ؿوََ ًوم 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20191130/185767.html
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  :مىحباث اؾخٗماٌ البُاكت البىىُت 2-4

 َى ٖباعة ًٖ آلت ؤوجىماج٨ُُت حؿمذ لهاخب البُا٢ت الال٨تروهُت : اإلاىػٕ آلالى لؤلوعا١

ُت  جي ؾىاء في ماؾؿاث مهٞغ غ ٖلى مؿخىي ال٣ُغ الَى بسخب مبلٜ مً ؤي ظهاػ مخٞى

ظا الجهاػ مىنى٫ بىخضة  ٗمل صون اه٣ُإ َو ،قىإع ،مدُاث وؤما٦ً مسخلٟت ومخٗضصة ،َو

مغا٢بت ال٨تروهُت مهمتها ٢غاءة الضاعاث اإلاٛىاَِؿُت للبُا٢ت ومٗٓم البىى٥ لهذ ؤظهؼة 

. 1الخىػَ٘ آلالي لؤلوعا١ الى٣ضًت 

   هي ؤظهؼة ؤوجىماج٨ُُت حٗمل ٖلى ج٣ضًم زضماث م٣ٗضة :الكبا٥ ألاوجىماج٩ُي لؤلوعا١

ت م٣اعهت م٘ اإلاىػٕ آلالي الظي ٌٗبر ٖىه بإظهؼة ؤوجىماج٨ُُت مخهلت بكب٨ت  ظضا و مخىٖى

حؿخٗمل مً زال٫ بُا٢اث ال٨تروهُت و مهمتها مخمشلت في سخب الامىا٫ لل٣ُام بالٗضًض مً 

الٗملُاث ٣٦بى٫ وصاج٘ و َلب ن٪ آلخ ،ؤما الكبا٥ ٞهى مخهل بك٩ل مباقغ م٘ الخاؾىب 

الغثِسخي للبى٪ و جمشل خالُا ؤخض اإلاىخجاث البى٨ُت ال٨تروهُت ألاؾاؾُت للىٓام البى٩ي ولها صوع 

ا وؾُلت للخىاع م٘ اإلاؿتهل٪  ٤ باٖخباَع . 2مهم في مجا٫ الدؿٍى

   في خالت ٧ان الؼبىن ًدمل بُا٢ت اثخمان في ؤي م٩ان :جهاجي ه٣ُت البُ٘ الال٨تروهُت

٩ىن  ٠ ه٣ُت البُ٘ ؤن ًمغع البُا٢ت ٖلى ٢اعت ال٨ترووي زام ببُا٢اث الاثخمان ٍو مْى

ى بضوعٍ ٣ًىم بالخإ٦ُض مً ٦ٟاًت  مىنى٫ مباقغة م٘ الخاؾىب اإلاغ٦ؼي للبى٪ اإلاٗجي ،َو

الغنُض و ؤًًا زهم ال٣ُمت مً عنُض الؼبىن الخام به بٗض ؤن ٣ًىم الؼبىن بةصزا٫ عمؼ ؤو 

ٗٝغ بـ  وبٗض طل٪ ٣ًىم الخاؾىب اإلاغ٦ؼي بةياٞت ال٣ُمت بلى عنُض PINع٢م ؾغي زام به ،َو

خم َظا في ظؼء مً زاهُت   .3خؿاب اإلاخجغ ٍو

 

   :زاجمت

غاٝ  ؤنبدذ الخجاعة ؤلال٨تروهُت اإلادغ٥ ألاؾاسخي لخيكُِ الٗمل الخجاعي مابحن ألَا

ظا ما مىذ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت الهضاعة في الخٗامل  اإلاخٗاملت  مً مسخل٠ البلضان ،َو

ىبت ،٣ٞض خ٣٣ذ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت   م٣اعهت م٘ وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت التي باجذ ٚحر مٚغ

اء إلاؿخسضمحها بٗض ما ٧اهذ حٗاوي مىه الىؾاثل الخ٣لُضًت ،ومً َظا اإلاىُل٤ حؿعى  بٗض الٞى

الجؼاثغ إلاىا٦بت الخُىعاث الهاثلت  و ال٨بحرة في مجا٫ الخ٨ىىلىظُا زانت في مجا٫ الىٓام 

                                                           
1

ق اخلسماث املرصفِة و املامَة  ذزاسة حاةل مرصف سوسُيت جرنال اجلزائص واكلث كس يعَية ،زساةل ملسمة ميَل صِاذت : ب سٌلء ذزذوز  ،ب ثص حكٌوموجِا املـووماث يف حصكِة جسًو

ق ،جامـة امـصيب جن همَسي ،ب م امحوايق ـ : ادلنخوزاٍ يف امـووم ،ختعط    111 ن ض 2016-2015جسًو
2
 64 انصف فاظمة ،مصجؽ ساتق ،ض  

3
 180 ملسم ؾحس اجلوَل ،مصجؽ ساتق ،ض  
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ظا باٖخباٍع  ا ما في اؾخسضامها م٣اعهت م٘ صو٫ ؤزغي مخ٣ضمت ،َو ا مخإزغة هٖى اإلاهغفي باٖخباَع

 .م٨ؿب إلخضار الخىمُت الكاملت 

:  كاثمت اإلاغاح٘
مخُلباث هٓام الضف٘ الالىترووي في مجاٌ اإلاٗامالث الالىتروهُت في بَاع الفاهىن عكم ؤمُىت بً ٖمُىع ، -1

  .2019 صٌؿمبر 52،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضص  05-18

م الخضماث اإلاهغفُت و اإلاالُت ؤؾماء صعصوع ، -2 صعاؾت خالت :ؤزغ جىىىلىحُا اإلاٗلىماث في جغكُت حؿٍى

٤ :،عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم ،جسهو  مهغف ؾىؾُتي حجراٌ الجؼاثغ وواالث كؿىُُىت حؿٍى

 . 2016-2015،ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ،ؤم البىاقي ،

غة نىلي ،   -3 الخىحه هدى زىنهت الىلىص كغاءة في يىء "هٓام بنضاع بُاكت الضف٘ الالىترووي  الَؼ

ل الالىترووي لألمىاٌ  ٘ و هٓام الخدٍى  4 ،الٗضص 9،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ،اإلاجلض  " الاعصن همىطحا"الدكَغ

 .2018،ظىان 

ا ٖلى الىٓام البىيي في الجؼاثغبلُٗض ظمُلت ، -4  ،مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث الخجاعة ؤلالىتروهُت ،ؤزَغ

 .2018ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص الخاصي ٖكغ ،ؾبخمبر 

م ، -5 واك٘ اؾخسضام وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت و هُفُت بصاعة اإلاساَغ الىاججت ٖجها وفلا زىبحزي مٍغ

  .2016 ،صٌؿمبر 55،اإلاهاٝع ،الٗضص  لىمىطج باٌػ الضولُت للغكابت اإلاهغفُت

جإَُل الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي في ْل الخُىعاث الٗلمُت الغاَىت ،ؤي صوع ؾلُمان هانغ ،آصم خضًضي ، -6

ت للخىمُت الا٢خهاصًت ،الٗضص لبىً الجؼاثغ  . 2015 ،ظىان 2 ،اإلاجلت الجؼاثٍغ

مت ،٦غبالي بٛضاص ، -7 مجلت الٗلىم  ،2018-2000واك٘ الخجاعة الالىتروهُت في الجؼاثغ زالٌ الفترة نغإ ٦ٍغ

ت ،اإلاجلض   2019 ،1 ،الٗضص 12الا٢خهاصًت و الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

مؿخلبل وؾاثل الضف٘ الخللُضًت في ْل وحىص الىؾاثل الخضًثت ،اإلالخلى :نالر الُاؽ ،مضازلت بٗىىان  -8

 .2011،  -ٖغى ججاعب صولُت–الٗلمي الضولي الغاب٘ خٌى بقيالُت اٖخماص الخجاعة الالىتروهُت في الجؼاثغ 

 ،مجلت و الىٓام اللاهىوي للٗلىص الخام بهاCIB،بُاكت الضف٘ البىىُت نلُذ بىهٟلت ،ٖهام هجاح  -9

 .2018 ،صٌؿمبر 3 ،الٗضص 9الٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،اإلاجلض 

 . 2010 ،اإلاجهل ،الخجاعة الالىتروهُت و اللاهىن ،ٖبض الهبىع ٖبض ال٣ىي ٖلي مهغي  -10

هٓام اإلاضفىٖاث الالىترووي في الٗغاق و ٖبض ألامحر ٖبض الخؿحن قبإ ،مهُٟى مدمض ببغاَُم ، -11

ت و الا٢خهاصًت  ( صعاؾت جُبُلُت في البىً اإلاغهؼي الٗغاقي)الخدضًاث التي جىاحهه  ،مجلت ال٣اصؾُت للٗلىم ؤلاصاٍع

  .2015 ،3 ،الٗضص 17،اإلاجلض 

مت جؼوٍغ البُاكاث البىىُت ،ٖمغاوي مهُٟى ، -12  .مجلت الضعاؾاث و البدىر ال٣اهىهُت ،الٗضص الؿاب٘حٍغ

غ بحغاءاث الخداؾب ٖلي ٚاهم قا٦غ  -13 ،صوع هٓام الضف٘ و الخدهُل ؤلالىترووي للًغاثب في جٍُى

بي  ت و الا٢خهاصًت ،اإلاجلض صعاؾت جدلُلُت في الهُئت الٗامت للًغاثب فٕغ الضًىاهُت:الًٍغ  7 ،مجلت اإلاشجى للٗلىم ؤلاصاٍع

 2017 ،4،الٗضص 

،بدض م٣ضم لىُل  (صعاؾت ملاعهت )الىٓام اللاهىوي للضف٘ ؤلالىترووي ٖؼة الكُش خامض ابغاَُم مدمض ، -14

  .2018قهاصة صعظت الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن الخام ،٧لُت الضعاؾاث الٗلُا و البدض الٗلمي ،

غاف ٚؿان ٞاعو١ ٚىضوع و آزغون ، -15 ت اإلاضفىٖاث بحن ألَا َغاثم الؿضاص الالىتروهُت و ؤَمُتها في حؿٍى

 . 2012 ،1 ،الٗضص 28 ،مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت ،اإلاجلض اإلاخباصلت
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تلىن٠ُ ٖماع ، -16 ً م٘ ؤلاقاعة بلى الخجغبت الجؼاثٍغ  بؾتراجُجُاث هٓام اإلاضفىٖاث لللغن الخاصي والٗكٍغ

الخدلُل و الاؾدكغاٝ الا٢خهاصي ،٧لُت الٗلىم :،مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت ،جسهو 

لىم الدؿُحر ،ظامٗت مىخىعي ،٢ؿىُُىت ، ت ٖو   .2009 -2008الا٢خهاصًت و الخجاٍع

 ،اإلاجلت الٗغبُت ،الخماًت الجىاثُت لبُاكاث الضف٘ الالىترووي مً التزوٍغممضوح بً الغقُض الٗجزي  -17

ب ،اإلاجلض  اى ،62 ،الٗضص 4للضعاؾاث الامىُت و الخضٍع   .2015 ،الٍغ

ً ،مضازلت بٗىىان  -18 ٖىامل الاهدكاع و –وؾاثل و ؤهٓمت الضف٘ و الؿضاص الالىترووي :مىهىعي الٍؼ

- ٖغى ججاعب صولُت –،اإلالخ٣ى الٗلمي الضولي الغاب٘ خى٫ بق٩الُت اٖخماص الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ قغوٍ الىجاح 

،2011. 

  .2011 ،صاع عؾالن للُباٖت  واليكغ والخىػَ٘ ،ؾىعٍا ،الىلىص و البىىن الالىتروهُت مهُٟى ٧افي ، -19

ت م٣ضم ٖبض الجلُل ، -20 ا ٖلى ؤصاء البىىن الخجاٍع اهاث جُبُم ؤهٓمت الضف٘ الالىترووي و ؤزَغ واك٘ و َع

فُت : ما٫ ،اإلاجلض -بكاع–صعاؾت خالت بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ  2018 ،2 ،الٗضص 5 ،اإلاجلت الٗاإلاُت لال٢خهاص و ألٖا

اء ٖبضلي ، -21  ،مجلت الضعاؾاث و وؾُلت الضف٘ الالىتروهُت بحن خخمُت الٗىإلات وواك٘ الىُْفت الىلضًتٞو

 4البدىر ال٣اهىهُت ،الٗضص 

22- Mandeep siugh and al. ,electronic payement system ,risk and security issues 

, journal of emerging technologies and innovative research 
(JETIR),vol3,no3,march2019.  

23- https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20191130/185767.html  ٖلُهأطلع 

03:10 بخىكُذ 2021-31/3ًىم   

 

 

 

 

 

 

 

 

صوع وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي في الخض مً 

 لجؼاثغاؤػمت الؿُىلت في 
 1عاقي صعاجي 

 1 ػعوقي مدمض ألامحن 
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ومً ؤظل طل٪ . حؿعى َظٍ الىع٢ت البدشُت للخٗٝغ ٖلى صوع وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي الخض مً ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ: اإلالخو

اع اإلاٟاَُمي لىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٠ . ٢مىا بةجبإ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وطل٪ مً زال٫ بؾخٗغاى ؤلَا و طل٪ بالخُغ١ لخٍٗغ

٠ . وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، زهاثهها و ؤهىاٖها اع اإلاٟاَُمي للؿُىلت الى٣ضًت، مً زال٫ حٍٗغ ٦ما جُغ٢ذ َظٍ الضعاؾت بلى ؤلَا

جي مً ظهت ؤزغي حٗغيذ َظٍ الضعاؾت بلى خلى٫ . الؿُىلت الى٣ضًت، ؤَمُتها، آلازاع اإلاترجبت ًٖ ه٣و الؿُىلت في ؤلا٢خهاص الَى

ا ٖلى ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ، وطل٪ بالخُغ١ لخدضًض ؤهٓمت و ؤصواث الضٞ٘ في الجؼاثغ، مٓاَغ و ؤؾباب  الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و جإزحَر

ض في الجؼاثغ، وزلهذ . مؿاَمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الخض مً ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت في البىى٥ و مغا٦ؼ البًر

 .الضعاؾت بلى ظملت مً الىخاثج والخىنُاث

ت ؤلال٨تروهُت؛ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي؛ الؿُىلت الى٣ضًت: اليلماث الضالت . الهحٞر

Abstact: This paper seeks to identify the role of electronic payment methods in reducing 

the liquidity crisis in Algeria. For this we have followed the descriptive and analytical 

approach, through examining the conceptual framework of electronic payment methods, by 

addressing the definition of electronic payment methods, their characteristics and types. 

This study also touched on the conceptual framework of cash liquidity, by defining cash 

liquidity, its importance, and the implications of the lack of liquidity in the national 

economy. On the other hand, this study dealt with electronic payment solutions and their 

impact on the liquidity crisis in Algeria, by addressing the modernization of payment 

systems and tools in Algeria, the aspects and causes of the cash liquidity crisis in banks and 

post centers in Algeria, the contribution of electronic payment in reducing the liquidity 

crisis in Algeria. The study concluded with a set of findings and recommendations. 

Keywords: Electronic banking; Electronic payment tools; Cash. 

I-ملضمت :

ٖٝغ الٗالم مىظ مىخه٠ ال٣غن اإلااضخي جدىالث و حٛحراث ٦بحرة و مُغصة في مجا٫ ج٨ىىلىظُا 

، خُض الا٢خهاصًت، و التي ؤزغث ٖلى مسخل٠ هىاحي الخُاة و زانت الاجهاالثاإلاٗلىماث و 

ت و الظي ا٢خهاص مً اإلاٟهىم الخ٣لُضي بلى اإلاٟهىم الخضًض و اإلاخمشل في اهخ٣ل  ٖلى بىو اإلاٗٞغ

اث مً ؤَم ع٧اثٍؼ  ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث و اإلاٗٞغ

 ال٨شحر مً الضو٫ بجبإو في ْل الٗىإلات و هدُجت اإلاىاٞؿت في ألاؾىا١ التي جيكِ ٞحها البىى٥، و 

ت الخاعظُت، و ْهىع الخ٨خالث  ت الخجاعة في ؾُاؾتها الخجاٍع زانت اإلاخ٣ضمت مجهاط خٍغ

ت مً اإلاٟاَُم الخضًشت مً ؤظل الا٢خهاصًت الضولُت و الا٢خهاصًت ،  ٧ل َظا ؤٞغػ مجمٖى

ت ؤلال٨تروهُت و الي ؤصث بلى الخُىع و الخدى٫  الخ٠ُ٨ م٘ طل٪، و مً بحن َظٍ اإلاٟاَُم الهحٞر

مً وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت بلى وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت مشل الى٣ىص ؤلال٨تروهُت، البُا٢اث 

بلخ، و َظٍ ٧له مً ؤظل جد٤ُ٣ عيا ووالء ػباثً البىى٥ ...البى٨ُت، الك٩ُاث ؤلال٨تروهُت

ٗت اؾدُٗابالخالُحن و ٦ؿب ػباثً ظضص، ومً ؤظل  ت ال٨بحرة و الؿَغ  حجم اإلاباصالث الخجاٍع

. بحن مسخل٠ الضو٫ 
                                                                                                                                                    

1
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حٗخبر الجؼاثغ مً بحن الضو٫ التي ؤصزلذ بنالخاث ٖم٣ُت ٖلى هٓامها البى٩ي و ٦ظل٪ في ٢ُإ 

ض و اإلاىانالث للخ٠ُ٨ م٘ مخٛحراث ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاوسجام م٘ الٗىإلات، و ٧ان مً  البًر

ضًت، و  هخاثج طل٪ اؾخٗما٫ ؤهٓمت و ؤصواث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في ج٣ضًم زضماتها البى٨ُت و البًر

م اإلاٗى٢اث و الٗغا٢ُل التي خالذ صون الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ آٞا١ َظٍ ؤلانالخاث، بال ؤن  ٚع

ض و اإلاىانالث، ٦ما ؾاَمذ في الخ٣لُل  طل٪ ؤصي بلى جدؿحن زضماث اإلااؾؿاث البى٨ُت و البًر

. مً ؤػمت الؿُىلت التي حٗاوي مجها َظٍ اإلااؾؿاث

I-1-ؾىداو٫ مً زال٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُت :بقيالُت الضعاؾت 

٠ُ٦ حؿاَم وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الخض مً ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ؟ : الخالُت 

، ٣ٞض  ل َظٍ ؤلاق٩الُت بلى جغظمت وا٢ُٗت ح٨ٗـ ما وعص ط٦ٍغ و مً ؤظل حؿهُل الضعاؾت و جدٍى

 :جم َغح الدؿائالث الخالُت

 ٣هض بىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ؟ ًُ  ماطا 

  جيالا٢خهاصماطا ٣ًهض بالؿُىلت الى٣ضًت، و ماهي آزاع ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت ٖلى   ؟ الَى

 ماهي بو٩ٗاؾاث جبجي جدضًض وؾاثل الضٞ٘ ٖلى ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ ؟ 

I-2 -بؾدىاصا بلى مك٩لت الضعاؾت و لئلظابت ٖلى ؤؾئلتها ٣ٞض جم نُاٚت :فغيُاث الضعاؾت 

:  الٟغيُاث الغثِؿُت الخالُت و التي ٧اهذ اإلاغقض اإلاهم إلججاَاث الباخض في َظٍ الضعاؾت

  ت مً الىؾاثِ التي جسؼن ٖلحها ٢ُم ه٣ضًت وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي هي مجمٖى

ا البىى٥ لؼباثجها؛  بل٨تروهُا و التي جهضَع

  الؿُىلت الى٣ضًت هي ٢ضعة البىى٥ ٖلى مىاظهت الُلب ٖلى الى٣ىص، خُض ؤن ؤػمت

جي؛  الؿُىلت الى٣ضًت جازغ بك٩ل ؾلبي ٖلى ؤلا٢خهاص الَى

 حؿاَم وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الخض مً ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ. 

I-3 -بن ؤَمُت َظٍ الضعاؾت جيب٘ مً اإلا٩اهت التي ًدخلها مٟهىم وؾاثل الضٞ٘ :ؤَمُت الضعاؾت 

ُت ألامغ  ٘ للٗملُاث اإلاهٞغ ت، و ما هخج ٖىه مً همى مُغص و ؾَغ ؤلال٨ترووي في ْل ب٢خهاص اإلاٗٞغ

الظي ًخُلب ؾُىلت ه٣ضًت ٦بحرة،  و بالخالي ؤنبذ مً الًغوعي ٖلى الىٓام البى٩ي الجؼاثغي ؤن 

ض و  ٌٗخمض ٖلى وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي مً ؤظل جدؿحن ؤصاء البىى٥ و ماؾؿاث البًر

. اإلاىانالث و الخض مً ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت

 I-4 -حؿعى َظٍ الضعاؾت الى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت:ؤَضاف الضعاؾت  :

 الخٍٗغ٠ بمٟهىم وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي؛ 
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  جي؛ الخٍٗغ٠ بمٟهىم الؿُىلت الى٣ضًت، و آزاع ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت ٖلى ؤلا٢خهاص الَى

  الخغوط بيخاثج و جىنُاث جخٗل٤ بٟٗالُت مؿاَمت وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الخض

 . مً ؤػمت الؿُىلت

I-5-مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت في الضعاؾت و ألاؾئلت الٟغصًت :  مىهج الضعاؾت

بٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، و ٌٗخبر َظا اإلاىهج مىاؾبا ألهه ٣ًىم بىن٠ و جدلُل و 

  صوع وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الخض مً ؤػمت الؿُىلت: جٟؿحر  الٓاَغة اإلاضعوؾت و اإلاخمشلت في

. في الجؼاثغ

II-مضزل ٖام لىؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي:  

II-1-ف وؾاثل الضف٘ ؤلالىتروهُت   :حٍٗغ

الث ؤلال٨تروهُت التي ”: حٗٝغ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت بإجها ت ألاصواث و الخدٍى مجمٖى

ُت، الك٩ُاث  ا اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث ٧ىؾُلت صٞ٘، و جخمشل في البُا٢اث اإلاهٞغ جهضَع

 1.“ؤلال٨تروهُت و البُا٢اث الظ٦ُت

ا للٗمالء، ج٩ىن ”: ٦ما حٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤجها الىؾاثل التي ج٣ىم اإلااؾؿاث اإلاالُت بةنضاَع

٣ت بهىعة معجلت  ً ٢ُم وخضاث ه٣ضًت بل٨تروهُت، م٣ابل صٞ٘ ٢ُمتها للمهضع بٍُغ ٢ابلت لخسٍؼ

ت مً  ؤو ماظلت، ل٩ي ٌؿخسضمها الٗمالء في جىُٟظ و صٖم ٖملُاتهم اإلاالُت مً زال٫ مجمٖى

 2.“الىؾاثل الخ٣ىُت اإلاٗضة مً ٢بل اإلاهضع

لضٞ٘ ؤلال٨ترووي َى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الضٞ٘ ًخًمً جباص٫  ”: و حٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤجها

 3.“جٟانُل بُا٢ت الاثخمان والخهم بسالٝ الضٞ٘ ه٣ًضا ؤو بكُ٪  اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت مشل

II-2-جخمحز وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت بالخهاثو الخالُت:زهاثو وؾاثل الضف٘ ؤلالىتروهُت  :

  ًُ٘دؿم هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي بالُبُٗت الضولُت، ؤي ؤجها وؾُلت م٣بىلت مً ظم

ت الخؿاباث في اإلاٗامالث التي جخم ٖبر الًٟاء ؤلال٨ترووي  الضو٫، خُض ًخم اؾخسضامها لدؿٍى

بحن اإلاؿخسضمحن في ٧ل ؤهداء الٗالم؛ 

                                                           
1
كذعاذًة، لكَة امـووم (CPAحاةل املصط امضـيب اجلزائصي ) ذوَل ب محس، املـزت ابهلل خلشازي، واكؽ وسائل ادلفؽ ال مكرتوهَة املرصفِة يف امحيوك اجلزائًصة   ، جمةل ذزاساث ا 

ل 01، 01، امـسذ 11ال كذعاذًة و امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة اجلوفة، اجملدل  . 58، ض 2017 ب فًص
2
، جمةل امـووم ال كذعاذًة و امدس َري و (Covid-19) ؾحس امـٍزز حصصاوي، فائزت مـصاف، فـامَة اس خزسام وسائل ادلفؽ ال مكرتوهَة احلسًثة يف اموكاًة من جاحئة فريوش هوزوان  

. 111، ض 2020 ذٌسمرب 31، 03، امـسذ 13امـووم امخجاًزة، لكَة امـووم ال كذعاذًة و امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة املس َةل، اجملدل 
3
 Mostafa A. Ali  et al, Electronic Payment Systems ( Architecture, Elements, Challenges and Security Concepts: An 

Overview), Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, United States of American, Vol 16, N
O
 01, December 2019, 

P02. 
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  ًخم الضٞ٘ مً زال٫ اؾخسضام الى٣ىص ؤلال٨تروهُت، وهي ٢ُمت ه٣ضًت جخًمجها

بُا٢ت بها طا٦غة ع٢مُت ؤو طا٦غة عثِؿُت للماؾؿت التي تهُمً ٖلى بصاعة ٖملُت الخباص٫؛ 

  ت اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت ًٖ بٗض، خُض ًخم ببغام ٌؿخسضم َظا ألاؾلىب لدؿٍى

ال٣ٗض بحن ؤَغاٝ مخباٖضًً في اإلا٩ان و ًخم الضٞ٘ ٖبر قب٨ت ألاهترهذ ؤي مً زال٫ مؿاٞاث 

بدباص٫ اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهُت بًٟل وؾاثل ؤلاجها٫ الالؾل٨ُت؛ 

  ٣ا إلاُُٗاث بل٨تروهُت حؿمذ باإلجها٫ اإلاباقغ بحن َغفي ًخم بُٖاء ؤمغ الضٞ٘ ٞو

 1ال٣ٗض؛

 2:ًخم الضٞ٘ ؤلال٨ترووي بإخض ألاؾلىبحن 

مً زال٫ ه٣ىص مسههت ؾلٟا لهظا الٛغى، بدُض ٩ًىن الشمً ٞحها  -

ا م٣ضما؛  مضٖٞى

مً زال٫ البُا٢اث البى٨ُت الٗاصًت خُض ال جىظض مبالٜ مسههت مؿب٤  -

لهظا الٛغى بل ؤن اإلابالٜ التي ًخم السخب ٖلحها بهظٍ البُا٢ت ٢ابلت للسخب ٖلحها بىؾاثل 

. ؤزغي ٧الكُ٪

II-3-هدُجت للخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الظي ؤيخى ًمحز الٗمل البى٩ي، :ؤهىإ وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي 

خىلذ البىى٥ ؤٚلب وؾاثل الضٞ٘ بلى وؾاثل بل٨تروهُت، حٗضصث َظٍ ألازحرة و بجسظث ؤق٩اال 

: جخالءم م٘ َبُٗت اإلاٗامالث ٖبر ألاهترهذ، مً ؤَمها هظ٦غ ماًلي

II-3-1 -ْهغث البُا٢ت ؤلاثخماهُت ٦ىخاط للخُىع الظي مـ الى٣ىص، و هي :البُاكاث ؤلاثخماهُت  

ا البى٪ لهالر ٖمالثه بضال مً خمل الى٣ىص،  ٖباعة ًٖ بُا٢ت بالؾد٨ُُت و مٛىاَِؿُت ًهضَع

ا و جى٢ُ٘ خاملها، و بك٩ل باعػ ٖلى وظه الخهىم  جدمل بؾم اإلااؾؿت اإلاهضعة لها، و قَٗغ

ش بهتهاء نالخُتها و َىا٥ ٖضة ؤهىإ مً البُا٢اث . ع٢مها، و بؾم خاملها و ع٢م خؿابه و جاٍع

: ؤلاثخماهُت

  بُاكت فحزا(Visa Card) : هي بُا٢ت جهضع ًٖ قغ٦ت ٞحزا الٗاإلاُت، َظٍ البُا٢ت

مخجضصة بةم٩ان ناخبها ؤن ٌؿضص ٧ل بلتزاماث البُا٢ت زال٫ مضة الؿماح، ؤو ؤن ٌؿضص ظؼءا 

مً ؤلالتزاماث زال٫ َظٍ اإلاضة و حؿضًض الب٣ُت بٗض طل٪، حٗخبر َظٍ البُا٢ت مً ؤ٦ثر البُا٢اث 

ت و ؤظهؼة الهغاٝ آلالي ال١ خُض جخٗامل م٘ مالًحن اإلايكأث و اإلادالث الخجاٍع . بهدكاعا ٖلى ؤلَا

                                                           
1
ري ساوص، ذوز هؼام ادلفؽ ال مكرتوين يف حتسني املـامالث املرصفِة    ل : امخرعط)، زساةل ملسمة ميَل صِاذت املاجُس خري يف امـووم ال كذعاذًة (ذزاسة حاةل اجلزائص)ُس اهمتًو

. 18، ض 2010/2011: ، لكَة امـووم ال كذعاذًة و امـووم امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة ب م امحوايق، امس ية اجلامـَة(ذويل و املؤسساث املامَة و اميلسًة
2
 ُازون امـيش، فاٍزت توزاش، وسائل ادلفؽ ال مكرتوين و ذوزُا يف حتسني ال ذاء امحييك يف ػل حتسًة امخمنَة املس خسامة، جمةل ال كذعاذ و امخمنَة امخرشًة، لكَة امـووم  

 .175، ض 2018 ذٌسمرب 30، 03، امـسذ 09، اجملدل 02ال كذعاذًة و امـووم امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة امحوَست 
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  ماؾتر واعص(Master Card): ًجإحي َظٍ البُا٢ت في اإلاغجبت الشاهُت بٗض بُا٢ت ٞحزا م 

ت، لها ٖضة ؤق٩ا٫ ؤَمها ا، جخٗامل ؤًًا م٘ ٖضة ماؾؿاث و مدالث ججاٍع : خُض صعظت بهدكاَع

ما٫ . ماؾتر ٧اعص الظَبُت، ماؾتر ٧اعص الًُٟت، ماؾتر ٧اعص عظا٫ ألٖا

  ـ يان بهؿبٌر هي بُا٢ت بثخمان ل٨جها ٚحر : (American Express)بُاكت ؤمٍغ

، و ٩ًىن اإلابلٜ ال٨لي اإلادمل ٖلى البُا٢ت مؿخد٣ا ٖىض  مخجضصة، ٞهي لِؿذ لها خض نٝغ

جهاًت ٞترة الؿضاص، ؤي ًيبغي حؿضًض ؤلالتزاماث اإلااصًت لهظٍ البُا٢ت زال٫ مضة الؿماح، 

الخًغاء، الظَبُت و : وبسالٝ طل٪ ٞةهه لً ًجغي ججضًض َظٍ البُا٢ت إلاضة ظضًضة، وهي ؤهىإ

 1.اإلااؾُت، خُض ًمىذ ٧ل هٕى ل٣ُإ مٗحن مً الؼباثً اإلاؿخُٟضًً

II-3-2-هي جل٪ البُا٢اث التي  الجدُذ لخاملها ٞغنت الخهى٫ ٖلى :البُاكاث غحر ؤلاثخماهُت 

:  و جى٣ؿم بضوعَا بلى2،(٢غى)بثخمان 

  ٘بُاكاث الضف(Debit Cards) : ًٖ َظا الىٕى مً بُا٢اث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٖباعة

ل ٢ُمت مالُت مُٗىت مً عنُضٍ الٟٗلي لضي البى٪ في  بُا٢ت بالؾد٨ُُت جسى٫ ناخبها جدٍى

ت، و جدب٘  ت بلى عنُض الباج٘، وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم صلُل بزباث الهٍى نىعة الخؿاباث الجاٍع

 مىهجا ٣ًىم ٖلى ج٣ضًم ناخب البُا٢ت بلى الباج٘ في خالت الكغاء (Debit Cards)َظٍ البُا٢ت 

ل بلى بى٪ اإلاؿتهل٪، ل٨ُك٠  خُض ٣ًىم مسجل الى٣ض ؤلال٨ترووي بةعؾا٫ عؾالت َلب الخدٍى

بى٪ اإلاؿتهل٪ في خؿاب ٖمُله و الخإ٦ض مً وظىص بًضإ ٧افي إلجمام ٖملُت الكغاء، ٦ما ٣ًىم 

البى٪ بال٨ك٠ ًٖ سجل ألاع٢ام للخإ٦ض مً ؤن البُا٢ت لِؿذ مؿغو٢ت ؤو م٣ٟىصة، ٞةطا ٧اهذ 

ألامىع ٖلى ما ًغام ٣ًىم بى٪ اإلاؿتهل٪ بةعؾا٫ عؾالت بلى الباج٘ جا٦ض له ٢ضعة اإلاؿتهل٪ ٖلى 

اصة بًغاصاث البى٪ . الكغاء غ الجهض و الى٢ذ؛ بياٞت بلى ٍػ و مً ممحزاث بُا٢اث الضٞ٘ ؤجها جٞى

 ؾيخا ل٩ل مٗاملت 51اإلاهضع لها، بط جبلٜ ج٩لٟت الاجهاالث مً ؤظل جإ٦ُض نالخُت البُا٢ت هدى 

 3.في خحن ؤن ج٩لٟت الخٗامل م٘  الٗمالث اإلاٗضهُت و الىع٢ُت ج٩ىن ؤ٢ل ب٨شحر

  بُاكاث ؤلاثخمان(Credit Cards) : ا بن َظٍ البُا٢اث ؤلاثخماهُت بُا٢اث جهضَع

خم اؾخسضامها ٦إصاة يمان، و مً ممحزاث بُا٢ت ؤلاثخمان   (البىى٥ في خضوص مبالٜ مُٗىت ٍو

(Credit Cards ٪اصة بًغاصاث البى غ الى٢ذ و الجهض لهاخب البُا٢ت؛ بياٞت بلى ٍػ  ؤجها جٞى

اإلاهضع لها هدُجت إلاا ًدهل ٖلُه مً عؾىم م٣ابل الخضماث ؤو مً ٞىاثض الخإزغ في الؿضاص؛ 

                                                           
1
، جمةل امـووم ال وساهَة، لكَة امـووم ال وساهَة و ال جامتؾَة، جامـة (امواكؽ و املـَلاث و ال فاق املس خلدوَة) مسَة ؾحاثسة، وسائل ادلفؽ ال مكرتوين يف اميؼام امحييك اجلزائصي  

. 348، 347، ض ض 2016، ذٌسمرب 02، امـسذ 03ثسكصت، اجملدل 
2
 .348 املصجؽ هفسَ، ض  

. 54، ض 2010، مكذحة املكل فِس اموظيَة، املموكة امـصتَة امسـوذًة، 2، ظ(ذزاسة ثعحَلِة ؿىل املكذحاث )اجصاُمي ب محس ؾحس اخلامق ادلوي، امخجازت ال مكرتوهَة   3
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غ بم٩اهُت الكغاء الٟىعي و الضٞ٘ ألاظل؛ و جهضع بالٗملخحن اإلادلُت و ألاظىبُت؛ ٦ما  ٦ما ؤجها جٞى

جمل٪ هٓاما آمىا خُض جدمل نىعة الٗمُل؛ خماًت مً الؿغ٢ت ؤو التزوٍغ؛ بياٞت بلى بم٩اهُت 

حؿضًض ناخب البُا٢ت اإلابالٜ اإلاسخىبت مً َظٍ البُا٢اث ؤلاثخماهُت بالٗملت اإلادلُت ؾىاء 

 ٧.1ان اإلابلٜ اإلاسخىب صازل الضولت ؤو زاعظها

 ا البىى٥ ؤو الجهاث ألازغي التي عزو :بُاكت الخؿم  هي جل٪ البُا٢ت التي جهضَع

لها ال٣اهىن طل٪ نغاخت، حؿخسضم مً َٝغ ناخبها لخهم مبلٜ مً خؿابه الجاعي مباقغة 

لضٞٗه للخاظغ، ًم٨ً الخهى٫ ٖلحها بٗض ٞخذ خؿاب لضي البى٪ خُض ٣ًىم البى٪ بةنضاع 

البُا٢ت للٗمُل و عبُها بدغ٦ت الخؿاب، و ال ٌؿخُُ٘ الٗمُل بؾخسضامها ؾىاء في ٖملُاث 

الخؿاب الى٣ضي مً ؤظهؼة الهغاٝ آلالي ؤو في ٖملُاث قغاء مً ؤظهؼة ه٣اٍ البُ٘ بال بطا ٧ان 

 2.عنُض الخؿاب صاثىا

II-3-3- البُاكاث الظهُت(Smart Cards): ٣ت ؤلاثخمان  و ًجىػ ؤن ٩ًىن الخٗامل مٗها بٍُغ

٣ت الضٞ٘ الٟىعي، و جل٪ البُا٢اث ًشبذ ٖلحها ٧اٞت البُاهاث اإلاخٗل٣ت بهاخبها مً خُض  ؤو بٍُغ

ش ؤلاًضإ ؤو السخب، وجل٪ البُا٢ت مً ٦ثرة ما ٖلحها مً بُاهاث ًُل٤  ؤلاؾم و الٗىىان و جاٍع

ٖلحها البٌٗ ؤجها حكبه ٦مبُىجغ ًى٣ل نىعة ٧اقٟت ًٖ شخو ناخبها و الغنُض اإلاسخىب و 

ش و الُىم في ص٢ت مخىاَُت، وطل٪ الىٕى ٌؿخدُل جؼوٍٍغ ؤو  اإلاخب٣ي مً الغنُض بالؿاٖت و الخاٍع

ُٟه لض٢ت نىٗه و اؾخدالت ج٣لُضٍ  3.جٍؼ

لها بلى خاٞٓت ه٣ىص  و ًم٨ً اؾخسضام َظٍ البُا٢اث الظ٦ُت في مجاالث ٦شحرة مشل جدٍى

ت ؤو بُا٢ت  لها بُا٢ت لخٍٗغ٠ الهٍى بل٨تروهُت جىي٘ الى٣ىص ٞحها و حسخب مجها، ٦ما ًم٨ً جدٍى

صخُت ؤو جظ٦غة للخى٣ل بىؾاثل الى٣ل الٗمىمي ؤو بُا٢ت ؤمىُت، ٦ما حؿخسضم في جإمحن 

الث اإلاالُت صازل ق٨ُت ألاهترهذ  4.بظغاءاث الخدٍى

II-3-4-الىلىص ؤلالىتروهُت (Dig Cash/ E-Cash): حٗخبر الى٣ىص ؤلال٨تروهُت ق٨ال ظضًضا 

مً ؤق٩ا٫ الؿضاص و الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، و هي حكبه الى٣ىص اإلاٗضهُت ؤو الىع٢ُت بلى خض ما مً 

خُض ٢ضعة اإلاكتري ٖلى قغاء مسخل٠ خاظاجه ال٨بحرة ؤو الهٛحرة، وجخمخ٘ بضعظت ٖالُت مً 

ا ؤو يض ؤي هٕى مً الٛل ؤو الخالٖب، و الى٣ىص  ألامان مً خُض ال٣ضعة ٖلى وسخها ؤو جؼوٍَغ

                                                           
1
. 55، 54املصجؽ هفسَ، ض ض   

2
، ض    .348 مسَة ؾحاثسة، مصجؽ س حق رهٍص

3
. 51، ض 2008 ب مري فصح ًوسف، امخجازت ال مكرتوهَة، ذاز املعحوؿاث اجلامـَة، مرص،  

4
، ض   . 53 اجصاُمي ب محس ؾحس اخلامق ادلوي، مصجؽ س حق رهٍص
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ؤلال٨تروهُت جسخل٠ ًٖ بُا٢اث ؤلاثخمان، ٞهي ق٩ل بل٨ترووي ممازل للٗمالث الىع٢ُت و التي 

جها  1.ًم٨ً ججؼثتها و جباصلها و جسٍؼ

II-3-5-و حٗخمض ٨ٞغة الك٩ُاث ؤلال٨تروهُت ٖلى وظىص وؾُِ ٣ًىم : الكُياث ؤلالىتروهُت

 و هي ج٣ىم م٣ام الكب٩اث الٗاصًت و جخمحز بإجها جخماشخى م٘ (Clearning)بةظغاء ٖملُت الخسلُو 

ل  الىا٢٘ الخالي مً ٧ىجها ق٩ُاث بل٨تروهُت ًخم ٦خابتها و جى٢ُٗها ٖبر قب٨ت ألاهترهذ ؤي جدٍى

الكُ٪ اإلا٨خىب ٖلى وع١ ٖاصي بلى قُ٪ م٨خىب ٖلى مؿدىض بل٨ترووي و طل٪ صون ؤصوى ج٩لٟت 

 2.ؤي بخ٩لٟت ٖلى ألا٢ل مىسًٟت ًٖ الك٩ُاث الٗاصًت

II-3-6-ل اإلاالي ؤلالىترووي الث اإلاالُت ؤلال٨تروهُت َى ٖملُت مىذ الهالخُت :الخدٍى  هٓام الخدٍى

الث اإلاالُت الضاثىت و اإلاضًىت بل٨تروهُا مً خؿاب بى٩ي بلى  لبى٪ ما لل٣ُام بدغ٧اث الخدٍى

ل جخم بل٨تروهُا ٖبر الهاج٠ و ؤظهؼة ال٨مبُىجغ و ؤظهؼة  خؿاب بى٩ي آزغ، ؤي ؤن ٖملُت الخدٍى

٤ صاع (Modems)اإلاىصم  ل ًٖ ٍَغ  ٖىيا ًٖ اؾخسضام ألاوعا١، و جىٟظ ٖملُاث الخدٍى

التها اإلاالُت بل٨تروهُا ٖبر َظٍ  اإلا٣انت آلالُت، خُض جدُذ الكغ٧اث و اإلااؾؿاث جدهُل جدٍى

الث اإلاالُت  آلالُت، و جخمحز َظٍ الخضمت بإجها ؤؾٕغ و ؤ٢ضع ٖلى مٗالجت مسخل٠ زضماث الخدٍى

 3.مشل زضمت بًضإ الك٩ُاث لخدهُلها ٖىض ؤلاؾخد٣ا١ و زضمت جدهُل ألا٢ؿاٍ

 

 

 

III-مضزل ٖام للؿُىلت الىلضًت  :

III-1-مفهىم الؿُىلت الىلضًت  :

٢ضعة البى٪ ٖلى م٣ابلت بلتزاماجه بك٩ل ٞىعي، و طل٪ مً ”: حٗٝغ الؿُىلت الى٣ضًت ٖلى ؤجها

ت و بضون زؿاعة في ال٣ُمت ل ؤي ؤنل مً ألانى٫ بلى ه٣ض ؾاثل و بؿٖغ  4.“زال٫ جدٍى

٢ضعة البى٪ ٖلى مىاظهت اإلاسخىباث مً الىصاج٘ و مىاظهت ؾضاص ”: ٦ما حٍٗغ٠ ؤًًا ٖلى ؤجها

 5.“ؤلالتزاماث اإلاؿخد٣ت و ٦ظل٪ مىاظهت الُلب ٖلى ال٣غوى صون جإزغ

                                                           
1
. 141، ض 2010، ذاز جوُس امزمان نوًرش و امخوسًؽ، ال زذن، (مفِوهما، ب مهَهتا، دعائعِا، فوائسُا، املـوكاث) ابمس ب محس املحَضني، امخجازت ال مكرتوهَة  

2
، ض   . 51 ب مري فصح ًوسف، مصجؽ س حق رهٍص

3
، ض   ري ساوص، مصجؽ س حق رهٍص . 44 ُس

4
كذعاذ، ًوم ذزايس حول ب سمة امس َوةل اميلسًة يف اجلزائص، لكَة امـووم ال كذعاذًة و امخجاًزة و ؿووم    محمس ادلوؾي كٌصيش، ب مهَة امس َوةل اميلسًة و ب مهَة املعاغ املرصيف مال 

ل 13امدس َري، جامـة وزكةل،   .265، ض 2011 ب فًص
5
 . املصجؽ هفسَ 
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III-2-جخجلى ؤَمُت الؿُىلت : ؤَمُت الؿُىلت الىلضًت لألفغاص و اإلاخٗاملحن ؤلاكخهاصًحن

 1:الى٣ضًت ؾىاء باليؿبت لؤلٞغاص ؤو باليؿبت للمخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن في آلاحي

III-2-1-ؤَمُت الؿُىلت الىلضًت ألفغاص  :

، و طل٪ إلاا جخمخ٘ به (ؤو ٢ُإ الٗاثالث)ج٨دسخي الؿُىلت الى٣ضًت ؤَمُت ٦بحرة باليؿبت لؤلٞغاص 

ؤجها وؾُلت للخضاو٫ و ؤصاة لضٞ٘ اإلاٗامالث آلاظلت، م٣ُاؾا : الى٣ىص مً زهاثو ؤَمها

ا بإؾباب الُلب ٖلى الى٣ىص اث آلاظلت و مؿخىصٖا لل٣ُمت، ٦ما َى مٗغوٝ هٍٓغ . للمضٖٞى

و جؼصاص الخاظت و ألاَمُت للؿُىلت الى٣ضًت لضي ألاٞغاص في ْل ه٣و و مدضوصًت الخٗامل 

بالك٩ُاث بحن ألاٞغاص و اإلااؾؿاث ؾىاء ٧اهذ ٖامت ؤو زانت، و ه٣و الش٣اٞت و الىعي 

بالخٗامل باألصواث البضًلت للؿُىلت زانت ؤصواث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و اإلاخمشلت في البُا٢اث 

ض ُت و بُا٢اث البًر . اإلاهٞغ

III-2-3-ؤَمُت الؿُىلت الىلضًت للمخٗاملحن ؤلاكخهاصًحن :

ال ج٣ل الؿُىلت الى٣ضًت ؤَمُت باليؿبت للمخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن ٖجها باليؿبت لؤلٞغاص، ألجهم 

ؤ٦ثر خاظت للؿُىلت الى٣ضًت مً ألاٞغاص إلاا جخُلبه َبُٗت ؤوكُتهم في اإلاجخم٘، ٞهم اإلاى٧لت 

اث و  بلحهم مهمت جد٤ُ٣ و بهجاػ ألاَضاٝ ؤلا٢خهاصًت ال٩لُت للمجخم٘ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

ال٣ُاٖاث، و في هٟـ الى٢ذ َم الٟئت ألا٦ثر حٗامال م٘ البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت و َم مً 

. ٌٗٝغ ب٨باع اإلاىصٖحن الظًً ٌؿعى البى٪ في ٖضم جًُِ٘ الٗال٢ت مٗهم

III-3-َىا٥ الٗضًض مً آلازاع التي :آلازاع اإلاترجبت ًٖ هلو الؿُىلت في ؤلاكخهاص الىَني 

 2:جدضر هدُجت ؤلاهسٟاى في الؿُىلت مجها

  ضم ٢ضعة الؿلُت ٖلى ت و ؤلا٢خهاصًت، ٖو بهسٟاى في الخىالاث و ألاوكُت الخجاٍع

ٟحن؛  ل عواجب اإلاْى جدٍى

  و٠٢ ؤوكُت ؤلاؾخحراص و الخهضًغ في مٗامالث الخجاعة الخاعظُت؛

  ض ت ٧لُا، ؤو بظباع بٌٗ البىى٥ و ماؾؿاث البًر ٢ُام اإلاىصٖحن بسخب ؤعنضتهم الجاٍع

ٖلى بٚال١ ؤبىابها؛ 

  ض مً ه٣و الؿُىلت لضحهم م٘ الٗلم ؤن ٚالبُت وكاَاتها مٗاهاث و٧االث البىى٥ و البًر

جخم بالؿُىلت؛ 

                                                           
1
. 266 املصجؽ هفسَ، ض  

2
كذعاذايث املال و ال ؾٌلل، مـِس امـووم ال كذعاذًة و امخجاًزة و ؿووم   نخياس اميلوذ يف ال كذعاذ اجلزائصي، جمةل ا   محمس صاًة، ادلفؽ ال مكرتوين ك مَة نوحس من ب سمة امس َوةل و ا 

. 212، ض 2017 ذٌسمرب 30، 04، امـسذ 01امدس َري، املصنز اجلامـي مبَةل، اجملدل 
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 اصة الُلب ٖلُه غ الؿُىلت في الىٓام اإلاالي و اإلاهغفي ؾُاصي بلى ٍػ . ٖضم جٞى

IV-ا ٖلى ؤػمت الؿُىلت في الجؼاثغ : خلٌى الضف٘ ؤلالىترووي و جإزحَر

IV-1 -جدضًث ؤهٓمت و وؾاثل الضف٘ في الجؼاثغ :

IV-1-1 -جدضًث ؤهٓمت الضف٘ في الجؼاثغ :

ت ؤلاحمالُت الفىعٍت -ؤ ، و َى هٓام ًسو ؤوامغ 2006 ماي 15بٖخمض في : (RTGS)هٓام الدؿٍى

ضًت للمبالٜ ال٨بحرة ؤو  الث البى٨ُت ؤو البًر الضٞ٘ التي جخم ما بحن اإلاهاٝع باؾخسضام الخدٍى

الضٞ٘ الٟىعي، ٌكمل ألامىا٫ التي جٟى١ ملُىن صًىاع و الخانت بالٗملُاث التي جخم بحن 

 1.اإلاهاٝع

 (مخٗاملىن، مغا٢بى و مؿحرو الىٓام)و ٢ض ؾاَمذ بصاعة َظا الىٓام و التي هٓمها بى٪ الجؼاثغ 

بياٞت بلى ماؾؿاث الىؾاَت اإلاالُت في حؿهُل ٖملُاث ج٠ُ٨ ٖمالء البىى٥ م٘ الىٓام 

 و الجضو٫ آلاحي 2.الجضًض و جبىحهم له ٦إصاة صٞ٘ هااخت في زضمت الؿاخت البى٨ُت و مخٗاملحها

ت ؤلاظمالُت الٟىعٍت زال٫ الٟترة  . 2014-٣ً2006ضم بخهاثُاث ليكاٍ هٓام الدؿٍى

 

 

 

 

 

ت ؤلاظمالُت الٟىعٍت (:01)الجضٌو  زال٫  (RTGS) حجم الٗملُاث اإلاىجؼة ٖبر هٓام الدؿٍى

 2014-2006الٟترة 

اٌ

ؾىىاث 

ن

ؾبت 

جضاٌو 

هٓام 

ARTS 

ٕ

صص 

الٗملُاث 

قي

مت 

الٗملُاث 

اإلاىجؼة 

 (ملُاع)

مٗضٌ الىمى اإلاخىؾِ الكهغي 

ٕ

صص 

الٗملُاث 

م

بلغ 

الٗملُت 

الكهغي 

ٕ

صص ؤًام 

الٗمل 

اٌ

مٗضٌ 

اٌ

كُمت 

                                                           
1
حعايئ حسًر مواكؽ و ب فاق ثعوز امعريفة ال مكرتوهَة يف ) امـَاظي هجَست، محمس جن ؾزت، ثعوز اخلسماث املرصفِة ال مكرتوهَة تني وسائل ادلفؽ احلسًثة و امخلوَسًة   حتوَل ا 

، ض 2017 جاهفي 02، 03، امـسذ 02، جمةل امححوج يف امـووم املامَة و احملاسخِة، لكَة امـووم ال كذعاذًة و امـووم امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة املس َةل، اجملدل (اجلزائص

07 .
2
كذعاذًة ؾصتَة، ادلـَة امـصتَة نوححوج (تني مـَلاث امخوسؽ و مذعوحاث اميجاخ) جن معص ذادل، توزسامة جِاليل، واكؽ امعريفة ال مكرتوهَة يف اجلزائص   ، جمةل حبوج ا 

 .103، ض 2019، جوان 80ال كذعاذًة،  امـسذ 
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17
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2

53 

+

5.4 %

+

7 %

20

10 

9

9.93 %

21

1565 

58

7475 

17

630 

48

956 

2

54 

+

2.8 %

+

9.6 %

20

11 

9

9.77 %

23

7311 

68

0123 

19

776 

56

676 

2

51 

+

12.8 %

+

15.8 %

20

12 

9

9.77 %

26

9557 

53

5234 

22

463 

44

603 

2

52 

+

13.6 %

-

21.3 %

20

13 

9

9.99 %

29

0418 

35

8026 

24

202 

29

835 

2

53 

+

7.7 %

-

33.1 %

20

14 

9

9.99 %

31

4357 

37

2394 

26

196 

31

033 

2

53 

+

8.2 %

+

4 %

ت الٟىعٍت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي زال٫  :اإلاهضع ضاع ؤخمض، خمُضي ٧لشىم، ج٣ُُم ؤصاء هٓام الجؼاثغ للدؿٍى ٚػ

ت و ٖلىم الدؿُحر، 2014-2006الٟترة  ، مجلت البدىر و الضعاؾاث الٗلمُت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

 .06، م 2015 صٌؿمبر 31، 02، الٗضص 09ظامٗت اإلاضًت، اإلاجلض 

 بٖخمض هٓام اإلا٣انت ؤلال٨تروهُت في :(ATCI)هٓام اإلالانت ؤلالىتروهُت للمضفىٖاث -ب

اث الجمهىع 2016 ماي 15الجؼاثغ في  ، خُض ٌؿمذ بدباص٫ ٧ل َغ١ الضٞ٘ اإلاغجبُت بمضٖٞى

الث، ب٢خُاٖاث آلُت، ٖملُاث ٖلى البُا٢اث) ت، جدٍى  1.(ق٩ُاث، ؤوعا١ ججاٍع

غاٝ ألوامغ الضٞ٘، خُض ًخم نب  بط ٌٗمل َظا الىٓام ٖلى ؤؾاؽ اإلا٣انت اإلاخٗضصة ألَا

ت اإلااظلت في الىٓام في ؾاٖت مدضصة مؿب٣ا في  (بًضإ) ألاعنضة الهاُٞت مً ؤظل الدؿٍى

الىٓام، خُض حكمل َىضؾخه نُٛت جباص٫ ؤوامغ الضٞ٘ بك٩ل مخىانل بحن اإلاكتر٦حن جبٗا 

غاٝ خؿب ٧ل مكاع٥ و  ش ًىم الخباص٫، و مغخلت خؿاب الىيُٗاث الهاُٞت مخٗضصة ألَا لخاٍع

ت ألاعنضة الهاُٞت في خؿاباث  طل٪ ٢بل ب٢ٟا٫ ًىم الخباص٫، و مغخلت للهب مً ؤظل حؿٍى

                                                           
، ض   1  .08امـَاظي هجَست، محمس جن ؾزت، مصجؽ س حق رهٍص
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ت و مسخل٠  ت الخانت باإلاكاع٦حن اإلاٟخىخت في َظا الىٓام، و باإلا٣اعهت م٘ اإلا٣انت الُضٍو الدؿٍى

الٗملُاث ٖلى الؿىضاث ٣ٞض ؾاَمذ اإلا٣انت ؤلال٨تروهُت في الجهاػ البى٩ي الجؼاثغي بك٩ل 

غاٝ زال٫ الٟترة  ت ألاعنضة الهاُٞت اإلاخٗضصة ألَا  و طل٪ 2014،1-2008قبه ٦لي ٖلى حؿٍى

: ٦ما َى مىضر في الجضو٫ الخالي

اث (:02)الجضٌو  زال٫  (ATCI) حجم الٗملُاث اإلاىجؼة ٖبر هٓام اإلا٣انت ؤلال٨تروهُت للمضٖٞى

 2014-2008الٟترة 

2الؿىىاث 

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

وؿبت مؿاَمت 

اإلالانت ؤلالىتروهُت 

8

5.0 %

9

5.3 %

8

7.8 %

9

3.1 %

9

6.0 %

9

7.1 %

9

5.0 %

ت الٟىعٍت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي زال٫  :اإلاهضع ضاع ؤخمض، خمُضي ٧لشىم، ج٣ُُم ؤصاء هٓام الجؼاثغ للدؿٍى ٚػ

ت و ٖلىم الدؿُحر، 2014-2006الٟترة  ، مجلت البدىر و الضعاؾاث الٗلمُت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

 .07، م 2015 صٌؿمبر 31، 02، الٗضص 09ظامٗت اإلاضًت، اإلاجلض 

IV-1-2-جدضًث ؤصواث الضف٘ في الجؼاثغ: 

 في ٖام :Réseau Monétique Interbancaire (RMI)الكبىت الىلضًت اإلاكترهت -ؤ

 مكغوٕ وي٘ هٓام ه٣ضي مكتر٥ ما بحن البىى٥، و مً هخاثجه ؤن جم (SATIM) ؤَل٤ 1996

 التي جخًمً خٓحرة اإلاىػٖاث آلالُت (RMI)بعؾاء الكب٨ت الى٣ضًت ؤلال٨تروهُت البى٨ُت اإلاكتر٦ت 

ضًت التي حؿخٗمل قب٨ت (DAB)لؤلوعا١ الى٣ضًت   جخىػٕ ٖلى ٧امل قب٨ت الى٧االث البى٨ُت و البًر

 2.(قب٨ت بعؾا٫ اإلاُُٗاث) (DZ-PAC)ؤلاجهاالث 

ل٣ض بضؤ الٗمل بالبُا٢اث البى٨ُت في الجؼاثغ ؾىت : البُاكاث البىىُت في الجؼاثغ-ب

دت و بهما جخًمً ٣ِٞ اإلاؿاخت 1997  مً زال٫ بنضاع ؤو٫ بُا٢ت ل٨جها ال جدخىي ٖلى قٍغ

 ؤًً بضؤث 2005اإلاٛىاَِؿُت، خُض ٧ان الخٗامل ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى ٖملُاث السخب ختى ٖام 

 ْهغث ٨ٞغة الضٞ٘ ٖبر ألاهترهذ التي ْلذ مجغص ٨ٞغة بلى ٚاًت 2009ٖملُاث الضٞ٘، وفي ؾىت 

 خُض جم اإلاهاص٢ت ٖلى َظا اإلاكغوٕ بال ؤهه لم ًضزل خحز الخىُٟظ بلى ٚاًت ٖام 2010ٖام 

 ؤًً جم جىُٟظ ؤو٫ ٖملُت للضٞ٘ ٖبر ألاهترهذ، وفي هٟـ الؿىت ْهغث ٨ٞغة حؿضًض 2013

الٟاجىعة مً زال٫ اإلاىػٖاث آلالُت ل٨جها جب٣ى ٨ٞغة مضعوؾت ال ٚحر لم جخجؿض بٗض ٖلى ؤعى 

                                                           
، ض  جن معص ذادل،  1 . 104توزسامة جِاليل، مصجؽ س حق رهٍص
2
، ض   ري ساوص، مصجؽ س حق رهٍص  .159 ُس
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 ٤ الىا٢٘، َظا بياٞت بلى الٗضًض مً البرامج التي حٗض ٢ُض ؤلاهجاػ و التي مً ؤَمها بغهامج الٍُغ

٤ قغ١ ٚغب ًم٣ابل مالي خؿب  الؿُاع قغ١ ٚغب خُض مً اإلاخى٢٘ ؤن ًهبذ ؾلى٥ الٍُغ

غان التي َب٤ CIBٖضص ألامخاع باؾخسضام بُا٢اث جدمل الغمؼ  ، و ؤخؿً مشا٫ ٖلى طل٪ والًت َو

، و الى٣اف ؾاعي خالُا م٘ مترو الجؼاثغ CIB آالٝ بُا٢ت 8000 بــــ 2014ٞحها َظا البرهامج ؾىت 

ل٨ً لم ًخم اإلاهاص٢ت ٖلُه بٗض، َظا بياٞت بلى مكغوٕ شخً الهاج٠ الى٣ا٫ مً زال٫ 

اإلاىػٖاث آلالُت، و٢بل الخٗٝغ ٖلى حجم اؾخسضام البُا٢اث البى٨ُت في الجؼاثغ البض ؤوال مً 

ت،  و جى٣ؿم 1الخٗٝغ ٖلى ؤهىإ البُا٢اث اإلاسخلٟت اإلاٗخمضة مً َٝغ البىى٥ الجؼاثٍغ

:  البُا٢اث البى٨ُت في الجؼاثغ

 حؿمذ بال٣ُام بٗملُت السخب و الضٞ٘، و هي مىظهت ل٩ل ٖمالء :البُاكاث اإلادلُت- 1-ب

ش نىٗها، ٦ما ؤجها جخجضص جل٣اثُا، بال بطا  البى٪، ج٣ضع مضة نالخُتها بؿيخحن ببخضاءا مً جاٍع

ً ٢بل بهتهاء نالخُتها، ًم٨ً الخمُحز  ب خاملها في ٖضم الخجضًض و طل٪ بةٖالم البى٪ بكهٍغ ٚع

حن ؤؾاؾُحن لها  2:بحن هٖى

 البُاكت الٗاصًت (Classic): جمىذ لٟئت ٖمالء البىى٥ الظًً ٩ًىن صزلهم ؤ٦بر ؤو ٌؿاوي 

.  صط10000

 البُاكت الظَبُت (Gold): ًًجىظه َظٍ البُا٢ت لٟئت مُٗىت مً ٖمالء البىى٥ الظ 

.  صط٩ً45000ىن صزلهم ؤ٦بر ؤو ٌؿاوي 

 ًهضع َظا الىٕى مً البُا٢اث البى٨ُت :البُاكت البىىُت لهالح اإلااؾؿاث و الكغواث 

.  صط200000لهالر اإلااؾؿاث و الكغ٧اث التي ًٟى١ صزلها الكهغي 

ً في ٖملُت السخب و الضٞ٘، مىظه :البُاكاث الضولُت-2-ب  هي بُا٢اث حؿخٗمل زاعط الَى

حن ؤؾاؾُحن : لٗمالء البىى٥ الظًً لهم خؿاباث مٟخىخت بالٗملت، و ًم٨ً ؤن همحز بحن هٖى

  بُاكتVisa Classic: ًًمىذ َظا الىٕى مً البُا٢اث للٗمالء الظًً لضحهم عنُض م 

 ؤوعو ٖلى ؤن ال ًخٗضي ٖضص ٖملُاث السخب في الُىم ؤعب٘ 1500الٗملت الهٗبت ؤ٦بر ؤو ٌؿاوي 

. ٖملُاث

                                                           
، ض   1 . 353مسَة ؾحاثسة، مصجؽ س حق رهٍص
2
، ب ظصوحة ملسمة ميَل صِاذت ادلنخوزاٍ (حاةل وضاظ امحيم ؾن امحـس) مهيوة سٌلخ، ب ثص حكٌوموجِا املـووماث و ال ثعالث ؿىل ال ذاء امخجازي و املايل نومعازف امفصوس َة  

  .115، ض 2014-2013: ، امس ية اجلامـَة02يف امـووم ال كذعاذًة، لكَة امـووم ال كذعاذًة و امـووم امخجاًزة و ؿووم امدس َري، جامـة كس يعَية 
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  بُاكتVisa Gold: ًًمىذ َظا الىٕى مً البُا٢اث للٗمالء الظًً لضحهم عنُض م 

 ؤوعو ٖلى ؤن الًخجاوػ ٖضص ٖملُاث السخب في الُىم 5000الٗملت الهٗبت ؤ٦بر ؤو ٌؿاوي 

. الىاخض ؾب٘ ؾاٖاث

ض و ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و : الهحرفت ٖبر الهاجف في الجؼاثغ -ث قضصث وػاعة البًر

، ما٦ضة ٖلى M-Paimentؤلاجهاالث لئلهخ٣ا٫ مباقغة هدى زضماث الضٞ٘ بالهاج٠ الى٣ا٫ 

يغوعة وي٘ ؤصواث مً ؤظل خماًت البُاهاث الصخهُت للمؿتهل٨حن و٢اهىن للخجاعة 

، ما ٌؿمذ للمىاَىحن مً ؤلاؾخٟاصة بهٟت ٧لُت و ب٩ل ؤمان مً E-commerceؤلال٨تروهُت 

ت . الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت للمٗامالث الخجاٍع

ؼ ؤهٓمت الضٞ٘ خُض ؾِخم ججهحز اإلاؿاخاث بدىالي   آالٝ ظهاػ 10000و حٗمل الجؼاثغ ٖلى حٍٗؼ

ا في ٖام 5000، و التي ؾٝى جًاٝ بلى (TPE)صٞ٘ بل٨ترووي   مما 2016 وخضة التي جم وكَغ

ًض٫ ٖلى بعاصة الؿلُاث ٖلى جىؾُ٘ اؾخسضام البُا٢ت البى٨ُت بُا٢ت الخؿاب الجاعي 

ضي  . (الظَبُت )البًر

و ؤقاع ُٞيكاهؼو هِصخي، ؤن اإلاغخلت الشاهُت مً زضمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، بٗض بٖخماص ٢اهىن 

ضاص، ؾدكمل زضماث  الخجاعة ؤلال٨تروهُت و ههىنه الخىُٟظًت التي هي خالُا في مغخلت ؤلٖا

. الضٞ٘ ؤلال٨ترووي لجمُ٘ اإلاىخجاث اإلااصًت

و ؤؾخٗغى هازان هاًضو، مضًغ الؿُاؾاث و اإلاغاٞٗت في الجمُٗت الٗاإلاُت الهاج٠ الى٣ا٫ 

(GSMA) ٧اٞت الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالضٞ٘ ٖبر الهاج٠ الى٣ا٫ مً زال٫ الخبراث في اإلاجا٫ و 

٩ا الالجُيُت و آؾُا، مكحرا  ىضا و بٌٗ صو٫ ؤمٍغ ججاعب ٖضة صو٫ مجها ٦ُيُا و ٧ىث صًٟىاع و ؤٚو

٘ و خماًت اإلاؿتهل٨حن  ما٫ لؤلمىا٫ الى٣الت و خماًت اإلاؿتهل٪، و ؤًًا ظاهب الدكَغ بلى هماطط ألٖا

. و ألامان

ض مً 2016 صولت بجهاًت 92و بلٜ ٖضص الضو٫ التي حؿخسضم الضٞ٘ ٖبر الهاج٠ بلٜ   500 و ؤٍػ

ل ألامىا٫ ٖبر الهاج٠ مً صٞ٘ الٟىاجحر بلى صٞ٘ 277ملُىن مؿخسضم و   زضمت بضاًت مً جدٍى

ألاظىع في بٌٗ الضو٫ ٖلى ٚغاع ٧ىث صًٟىاع، مكحرا بلى ؤن َظٍ الخضمت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ 

. في ٦ُيُا مً صاثغة ال٣ٟغ % 2م٨ىذ مً بزغاط 

غ خالُا بالجؼاثغ زضمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٣ِٞ لكغ٧اث الخضماث ال٨بري مشل صٞ٘ ٞىاجحر  و جخٞى

اؾتهال٥ اإلاُاٍ و الُا٢ت، و الهاج٠ الشابذ و اإلادمى٫،  و الخإمحن، و الى٣ل الجىي و بٌٗ 

  1.ؤلاصاعاث ألازغي مشل الًغاثب

                                                           
1
، ض ض   . 11، 10 امـَاظي هجَست، محمس جن ؾزت، مصجؽ س حق رهٍص
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 ٧اهذ ؤو٫ ججغبت للجؼاثغ في َظا اإلاجا٫ هي بوكاء البى٪ الجؼاثغي :الهحرفت ٖبر ألاهترهذ-ر

، خُض ٢امذ بةوكاءٍ قغ٦ت (Algeria E-Banking Services (AEBS))للخضماث ؤلال٨تروهُت 

ت ؾىت  :  و هجض مى٢ٗه ٖلى قب٨ت ألاهترهذ مً زال٫ الٗىىان الخالي2004ظؼاثٍغ

http://www.aebs-tech.com/ ت ًٖ بٗض و جإمحن جباص٫ ، حهضٝ َظا اإلاى٢٘ بلى جد٤ُ٣ الهحٞر

البُاهاث اإلاالُت ؤلال٨تروهُت، ٦ما ؤهه ٌٗغى زضماجه ٖلى ظمُ٘ اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت، 

بٌٛ الىٓغ ًٖ مً ٖمالثه ألاٞغاص و اإلاهىُحن و الخجاع و الكغ٧اث الهٛحرة و اإلاخىؾُت و 

ت هي ٦ما ًلي ت ٖبر ألاهترهذ لٗضص مً اإلاهاٝع الجؼاثٍغ : ال٨بحرة، ٣ًضم زضماث الهحٞر

BNA ;CPA ;BADR ;BEA ;BNP PARIBAS 

٦ما ٌٗغى زضمت الخباص٫ ؤلال٨ترووي للبُاهاث، و٧اهذ ؤو٫ ججغبت له م٘ َظٍ اإلاهاٝع ؾىت 

، خُض ٖملذ ٖلى ٖغى مً زال٫ مىا٢ٗها ٖضص مً الخضماث، ٦سضمت حؿُحر خؿاباث 2005

، َلب صٞتر الك٩ُاث، جل٣ي عؾاثل شخهُت 7/7 ؾا و 24/24الٗمالء   ؤًام، جدمُل ال٨كٝى

الث و ٦ظا مسخل٠ ألاوامغ اإلاخهلت بها  مً البى٪، بعؾا٫ وزاث٤ مغجبُت باإل٢خُاٖاث و الخدٍى

إل ٖلى الخٛحراث التي جدضر في ؾٗغ الهٝغ . ب٩ل ؤمان، ؤلَا

ل٨ً ما ًالخٔ ٖلى َظٍ الخضمت ؤجها ال ػالذ في بضاًتها، بط ًخم مً زال٫ اإلاى٢٘ ٖغى زضماث 

ل و الضٞ٘، و ختى هخٗٝغ ًٖ ؤؾباب َظا  مٗلىماجُت ٣ِٞ و لم جيخ٣ل بلى ٖغى زضمت الخدٍى

الخإزغ البض ٖلُىا مً بل٣اء هٓغة خى٫ جُىع ألاهترهذ في الجؼاثغ، الظي ٌٗخبر البيُت الخدخُت 

حر َظٍ الخضمت  1.لخٞى

IV-2-ض الجؼاثغ : مٓاَغ و ؤؾباب ؤػمت الؿُىلت الىلضًت في البىىن و بٍغ

IV-2-1-ض الجؼاثغ  :مٓاَغ ؤػمت الؿُىلت الىلضًت في البىىن و بٍغ

ت-ؤ ت الجؼاثٍغ ض و البىىن الخجاٍع مً مٓاَغ ؤػمت : بٌٗ مٓاَغ ؤػمت الؿُىلت في البًر

 2:الؿُىلت في ؤلا٢خهاص الجؼاثغي 

 مجها، ا٦خٓاْاحسجُل ً  ٦بحرا و َىابحر ؤمام الكبابُ٪ في ٖضص مً الىالًاث في الَى

ضًت و البى٨ُت؛  وو٢ٕى في ال٨شحر مً ألاخُان مكاصاث و ٞىضخى ٖلى مؿخىي َظٍ اإلا٩اجب البًر

 الخظمغ ال٨بحر في ؤوؾاٍ ػباثً البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاالُت، مما حؿبب في قل ٖضًض

ضًتمً اإلاغا٦ؼ  ُت، زانت في الىالًاث الخضوصًت ؤو الىالًاث التي جدىي مىا٤َ البًر  الٟٖغ

ت؛  ٖؿ٨ٍغ

                                                           
، ض   1 . 118مهيوة سٌلخ، مصجؽ س حق رهٍص
2
، ض ض    .213، 212 محمس صاًة، مصجؽ س حق رهٍص
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 مىظ الؿاٖت الؿاصؾت و الىه٠ نباخا ؤمام َظٍ الانُٟاٝايُغاع الؼباثً بلى 

الصخت، التربُت : اإلا٩اجب ختى ًخم٨ىىا مً اؾخسغاط بٌٗ ؤمىالهم في مسخل٠ ال٣ُاٖاث

ً اإلانهي، الخٗلُم  ض و اإلاىانالث، اإلاخ٣اٖضًً، الجماٖاث اإلادلُت، الخ٩ٍى ىُت، البًر الَى

 .بلخ...الٗالي

  ٟحن ال ٌؿخُُٗىن ؤػمت خاصة في الؿُىلت الى٣ضًت لضعظت ؤن ؤظىع الٗما٫ و اإلاْى

 سخبها، وفي ؤخؿً ألاخىا٫ ٌؿمذ لهم بسخب مبالٜ بؿُُت؛

  ًت م في ٦شحر مً ألاخُان اإلاىػٖاث آلالُت للى٣ىص مُٗلت، ٝو ؤخؿً الٓغوٝ ٞاٚع

 . صط 5000ِ٣ٞألامىا٫، و جم ج٣ىحن سخب ألامىا٫ مً بٌٗ اإلاىػٖاث بــــ 

فُت- ب و ٢ٟىا ٖلى َظٍ الٓاَغة في : ؤػمت َىابحر اإلاخلاٖضًً في بىً الفالخت و الخىمُت الٍغ

َظا البى٪ الىخُض في ٖضًض مً الى٧االث الظي ًضٞ٘ مٗاقاث اإلاخ٣اٖضًً بالٗملت الهٗبت، و 

لت التي  جبحن لىا مٗاهاتهم ال٨بحرة للخهى٫ ٖلى مبالٛهم بالٗملت الهٗبت في الُىابحر الٍُى

ٌك٩لىجها ًىمُا، و جىنلىا بلى ؤن الخإزغ في اؾخالم ألامىا٫ مغصٍ البى٪ و لِـ الهىضو١ 

ً مً ٧ل قهغ . الٟغوسخي الخ٣اٖض، اإلالتزم بضٞ٘ خ٣ى٢هم في الخامـ و ٦ظا الٗكٍغ

بن ْاَغة الُىابحر لِؿذ ولُضة الُىم، و بهما حٗىص بلى ٖضة ؾىىاث، و جغظ٘ بلى ٦ثرة ٖضص 

اإلاخ٣اٖضًً الظًً اقخٛلىا ؾاب٣ا بٟغوؿا، بياٞت بلى بوٗضام آلُت صٞ٘ جم٨جهم مً الخهى٫ ٖلى 

ٗت ٣ت ؾهلت و ؾَغ . مؿخد٣اتهم بٍُغ

ضًت و البىىُت- ث ض الجؼاثغ : ؤػمت الهىىن البًر حٗظع ٖلى ٖضص مً ػباثً البىى٥ و بٍغ

ض و البىى٥ في بنضاع 2012 و 2011، 2010ؾىىاث   م سخب ؤمىالهم، بؿبب جإزغ مهالر البًر

ضًت و البى٨ُت التي لم جهل ؤصخابها أل٦ثر مً زالزت ؤقهغ، بط ًجض ٦شحر مً  صٞاجغ اله٩ى٥ البًر

ضًت الٗمل باله٪ ؤلاؾخعجالي  ؤو )َاالء نٗىباث في سخب ؤظىعَم بٗض ججمُض اإلا٩اجب البًر

ضًت ؤن هضعة اله٩ى٥ . Chéque de Retrait (السخب ٟىن بمغا٦ؼ اله٩ى٥ البًر َظا و ؤعظ٘ مْى

ً اإلاغا٦ؼ بالىع١ الظي ًضزل في نىاٖت الضٞاجغ، و الظي ًخم ظلبه مً اإلاُبٗت  بلى ٖضم جمٍى

ضًت  جي لله٩ى٥ البًر ضًت باإلاغ٦ؼ الَى الغؾمُت للجِل، و ٦ظل٪ حُٗل ظهاػ بهخاط اله٩ى٥ البًر

بالىخضة الخ٣ىُت لبئر جىجت، خُض ٧ان مً اإلاخى٢٘ بإن ؤلاؾخٗما٫ اإلاتزاًض للبُا٢اث اإلاٛىاَِؿُت 

جي في الُلب ٖلى اله٩ى٥ .  ؾُاصي بالًغوعة بلى ؤلاهسٟاى الخضٍع
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IV-2-2-جىظض الٗضًض مً ألاؾباب :ؤؾباب ؤػمت الؿُىلت في الىٓام اإلاالي و اإلاهغفي 

ا الٗضًض مً ؤلازخهانُحن ٖلى ؤجها ٞغوى للخإ٦ض مً صختها ؤو زُئها  1:التي ؤ٢َغ

ٌ - ؤ ض الجؼاثغ لِـ مؿاو٫ ًٖ الى٣و اإلاسجل :الفغى ألاو اعاث ؤ٢غوا بإن بٍغ  بٌٗ ؤلَا

ض الجؼاثغ ال  غة، و ؤن بٍغ في الؿُىلت الى٣ضًت، ألجها حٗخبر ٢ىاة لخىػَ٘ الؿُىلت الى٣ضًت اإلاخٞى

غ ما َى مخاح، و ٢ض جم حسجُل ظؼء ٦بحر مً  ًم٨ىه بنضاع ألاوعا١ الى٣ضًت، و بالخالي ٞةهه ًٞى

ض و البىى٥)ال٨خلت الى٣ضًت ال ٌٗىص بلى الضاثغة الغؾمُت  بٗض سخبها، و بالخالي ٞةن  (البًر

ض ٖبر  اإلاؿاولُت ال ًم٨ً ؤن ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ها، ٞمؿاولُت ه٣و الؿُىلت اإلاالُت بمغا٦ؼ البًر

حر الؿُىلت اإلاالُت  ً ًخدملها البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي، الظي عجؼ ًٖ جٞى مسخل٠ والًاث الَى

، و 2010و مً بحن ألاؾباب ٦ظل٪ الخضابحر ال٣اهىهُت اإلاٗخمضة في ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي . اإلاُلىبت

 ٦أزغ ؤظل ٢بل ٞغى اله٪ في ٧ل الخٗامالث التي حؿاوي ؤو 2011 ماعؽ 31التي خضصث 

 ؤل٠ صط، هي التي صٞٗذ الٗضًض مً الٟئاث بلى ؤلا٦خىاػ و الخٟاّ ٖلى الؿُىلت 500جٟى١ 

ت التي حؿخسضم الى٣ض في حٗامالتها . اإلاالُت، زانت في مجا٫ الؿى١ اإلاىاٍػ

 بى٪ الجؼاثغ َى ألازغ ؤوضر ؤن ه٣و الؿُىلت ٌٗؼي بلى بعجٟإ الُلب :الفغى الثاوي- ب

ُاص الضًيُت . ٖلى ألاوعا١ اإلاالُت، و َى ما ًدضر في بٌٗ ألاخُان مباقغة ٢بل ألٖا

ض بلى ٦ثرة  و ؤعظ٘ وػٍغ اإلاالُت ؤهضا٥ ه٣و الؿُىلت الى٣ضًت ٖلى مؿخىي البىى٥ و مغا٦ؼ البًر

اصاث ألاظىع، و ؤن ه٣و ألاوعا١ اإلاالُت عاظ٘ بلى الٟغ١ ال٩امً بحن  الُلب ٖلى ألامىا٫ هدُجت ٍػ

ض  ىاث بى٪ الجؼاثغ و اإلااؾؿت التي جهضع الى٣ىص و الُلب ال٨بحر ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ البًر جمٍى

٠ُ الٗمىمي ؤي  اصة في ؤظىع ٖما٫ الْى التي جؼاًضث زال٫ ؤقهغ الؿىت ألازحرة هدُجت للٍؼ

اصاث مخٟاوجت في ألاظىع ونلذ في بٌٗ ألاخُان  ٟحن مً ٍػ ال٣ُإ الٗام، و اؾخٟاصة ٧ل اإلاْى

. 2008و بإزغ عظعي مىظ ؾىت  % 50بلى 

 مً بحن ؤؾباب َظٍ الٓاَغة ب٢ضام ألاٞغاص ٖلى سخب مجمٕى ألامىا٫ :الفغى الثالث- ث

ضًت و الى٧االث البى٨ُت  غ للمغا٦ؼ البًر مً ؤعنضتهم بمجغص صزىلها صٞٗت واخضة، و َى ما ال ًٞى

بم٩اهاث ٦بحرة لدكُٛل مسؼون مً ألامىا٫، و اإلاك٩لت ؤؾاؾا جغظ٘ بلى مسخل٠ ؤلاصاعاث التي 

ٟحها في و٢ذ واخض ش صٞ٘ ألاظىع و لى بًٗت . جهب ؤظىع مْى و ال حؿخُُ٘ ؤلاصاعاث حُٛحر جاٍع

ٟحن ض ًخُلب ظغصا مٟهال . ؤًام، ألن طل٪ ؾِشحر ًٚب اإلاْى ٧ىن هٓام الٗمل في البًر

ىت، و جمى٘ الخهٝغ بال في ألامىا٫  للمضازُل الُىمُت التي ًجب صٞٗها في جهاًت الُىم للخٍؼ
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ل، و َظا بهضٝ الخد٨م في الخؿاباث بٗض بهدكاع ْىاَغ الؿغ٢ت و  اإلاىظهت للضٞ٘ ؤو الخدٍى

ضًت ل في اإلاغا٦ؼ البًر .  الخدٍى

 

 

 

 

IV-3- الضف٘ ؤلالىترووي هألُت للخللُل مً الؿُىلت و مداعبت ؤلاهخىاػ في ؤلاكخهاص

: الىَني

ُت إلاا لها مً ٞاثضة مً  ضًت و اإلاهٞغ ضًت و البُا٢اث البًر ج٨ش٠ُ و ٞغى الخٗامل باله٩ى٥ البًر

الىاخُت ألامىُت ٢بل حٗمُم الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت بالبُا٢ت البى٨ُت، و ج٨ش٠ُ ٖملُاث اإلا٣انت 

 1.اللخُٓت مؿخ٣بال

IV-3-1-ت الضف٘ آلالي باؾخٗماٌ الهىىن  بٗض اهسٟاى الؿُىلت في الىٓام :بحباٍع

لُت   ؾ٣ُىم 2015الغؾمي ؤ٦ضث وػاعة اإلاالُت في الٗضًض مً اإلاغاث ؤهه بضاًت مً الٟاجذ مً ظٍى

اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي بالضٞ٘ آلالي باؾخسضام اله٩ى٥ في بَاع الخٗامالث اإلاالُت، و هي جسو 

ض ًٖ   مالًحن صًىاع ظؼاثغي و الؿُاعاث التي جٟى١ ملُىن صًىاع ظؼاثغي، ٦ما 5ال٣ٗاعاث التي جٍؼ

ًلؼم ال٣اهىن اؾخٗما٫ الىؾاثل البى٨ُت في الخٗامالث التي جٟى١ ٢ُمتها ملُىن صًىاع ظؼاثغي 

ما٫ الٟىُت و ألازار ال٣ضًم و اإلابُٗاث  ُٞما ًسو بُ٘ و قغاء الجىاَغ و الخد٠ ال٣ضًمت و ألٖا

اإلاٗغويت للمؼاص الٗلجي، باإلياٞت بلى حؿضًض الضًىن و اإلاؿخد٣اث اإلاالُت، ٦ما ًلؼم ؤلاصاعاث 

الٗمىمُت و الهُئاث الغؾمُت و اإلااؾؿاث الٗمىمُت و الخانت ب٣بى٫ وؾاثل الضٞ٘ البى٨ُت، 

بياٞت بلى ألامغ مً وػاعة اإلاالُت للبىى٥ الظي ٣ًغ ب٣بى٫ ٧ل ألامىا٫ زاعط اإلاىٓىمت، و بطا ٞا١ 

ا 10 بت ظؼاُٞت ٢ضَع و َظا ٚحر م٣ٗى٫ ٧ىن ؤن الؿلُاث  %. 07 مالًحن صًىاع ظؼاثغي بًٍغ

٤ ٢اهىن ًىٓم الٗملُت مً ؤظل  جدىلذ مً مداعبت جبٌُِ ألامىا٫ بلى ال٣اثمت ٖلى الٗملُت ٞو

غ ؤهٓمت الضٞ٘  بعظإ الؿُىلت بلى الىٓام اإلاهغفي بض٫ الخ٨ٟحر في وؾاثل ظاصة ٦خٍُى

بياٞت بلى بَال١ الخ٩ىمت لل٣غى الؿىضي الظي ؤَل٣ذ ٖلُه وػاعة . ؤلال٨تروهُت و حكُٛلها

جي للىمى ؤلا٢خهاصي إلؾخٗاصة ألامىا٫ و الؿُىلت التي حؿخٛل زاعط  اإلاالُت اؾم ال٣غى الَى

، ؤًً 2016 ؤ٦خىبغ 17 و 16ال٣ُإ الغؾمي و بُٖائها الهٟت ال٣اهىهُت، و َظا في الٟترة بحن 

. خضصث وؿبت ٞاثضة في الؿىضاث و ٦ُُٟت ؤلا٦خخاب ٞحها
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IV-3-2-ضًت  بن ٖملُاث ؤلا٦خىاػ في ؤلا٢خهاص :حٗمُم اؾخسضام البُاكت البىىُت و البًر

ت  الجؼاثغي ماػالذ مؿخمغة زال٫ َظٍ الؿىىاث و بىجحرة متزاًضة، مما ًدؿبب في جغاظ٘ ؾٖغ

جضاو٫ الى٣ىص في الؿى١ اإلاالي و الى٣ض، خُض جخإزغ اإلابالٜ التي جم سخبها مً َٝغ البىى٥ و 

اإلااؾؿاث اإلاالُت في الٗىصة بلحها، و ًب٣ى الخل الظي هغاٍ َى يغوعة جبجي ؤهٓمت صٞ٘ بل٨تروهُت 

ضًت  م٘ حٗمُم اؾخسضام البُا٢ت البى٨ُت في الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و ظٗل بُا٢اث السخب البًر

بُا٢اث صٞ٘ في ألاظل ال٣هحر بمسخل٠ ؤق٩اله و ؤهىاٖه و آلُاجه و مسخل٠ وؾاثل الضٞ٘ 

ت صوعان الى٣ىص بحن ألاٞغاص و  ؤلال٨تروهُت التي حٗمل ٖلى الخ٣لُل مً خغ٦ت ألامىا٫ و ؾٖغ

جي : و بالخالي البض مً. اإلااؾؿاث اإلاالُت و ؤلا٢خهاصًت في ؤلا٢خهاص الَى

  ًٖضص اإلاىػٖاث اإلاالُت بلى ؤ٦ثر م ٘  مىػٕ، و َى الهضٝ اإلاؿُغ في 3000 و بلٙى 1364ٞع

ب؛  ألاظل ال٣ٍغ

  ًت بلى ؤ٦ثر م ٘ ٖضص الجهاثُاث في اإلادالث الخجاٍع جي؛ 5000ٞع  مىػٕ ٖبر ٧امل التراب الَى

  ًاصة ٖضص البُا٢اث بلى ؤ٦ثر م ضًت و بى٨ُت، ل٩ُىن َىا٥ جىا٤ٞ 8ٍػ  مالًحن بُا٢ت بٍغ

ضًت ٖلى ألا٢ل الىنى٫ بلى  ضص اإلا٩اجب البًر  ملُىن بُا٢ت 20بحن ٖضص البُا٢اث و الٗمالء ٖو

ضًت؛  بى٨ُت و بٍغ

ُت الٗمىمُت و الخانت ٖلى SATIMٖلى قغ٦ت  ٣ت البىى٥ و اإلااؾؿاث اإلاهٞغ  ؤن حٗمل ٞع

حٗمُم ؤظهؼة الضٞ٘ ٖلى مؿخىي الخجاع و اإلاُاٖم و اإلادالث ال٨بري، ًٞال ًٖ ال٣باياث 

. اإلاسخلٟت و اإلاُاعاث و مدُاث الى٣ل و اإلاؿدكُٟاث، و بُٖاء حؿهُالث اثخماهُت إل٢خىائها

IV-2-3-بن جُٟٗل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي :الضف٘ ؤلالىترووي و الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

ؾًُمً ال٣ًاء ٖلى مك٩لت ألاوعا١ الى٣ضًت اإلاؼوعة، وخماًت الؼباثً مً ٖملُاث الؿغ٢ت، بلى 

ٟحن التي ج٩ل٠ بٌٗ الكغ٧اث زؿاثغ ٦بحرة، و  ظاهب خماًت اإلااؾؿاث ال٨بري مً ؤزُاء اإلاْى

حٗمُم وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت ؾ٣ُطخي ٖلى ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت التي ٌكهضَا ؤلا٢خهاص 

ض التي جسضم ؤ٦ثر مً   15الجؼاثغي، ٟٞي ٧ل مىاؾبت بظخماُٖت ججض البىى٥ و ماؾؿاث البًر

ملُىن ػبىن هٟؿها ٖاظؼة ًٖ جلبُت َلباث ػباثجها، ٦ما ؾ٣ُطخي الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٖلى مك٩لت 

الُىابحر التي حكهضَا الٗضًض مً اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت التي ًخضاٞ٘ ؤمامها اإلاىاَىحن لضٞ٘ ٞىاجحر 

ا مً الٟىاجحر . ال٨هغباء و اإلااء و الٛاػ و ٚحَر

،  %200بن بٖخماص هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ؾِؿاَم في اعجٟإ اإلاٗامالث اإلاالُت بيؿبت جٟى١ 

ت  ٦ما ؾِؿاَم في اعجٟإ الىاجج اإلادلي بى٣ُت ؤو ه٣ُخحن ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ، ٧ىهه ؾُازغ ٖلى ؾٖغ

٪ عجلت اليكاٍ ؤلا٢خهاصي و جخًا٠ٖ آلُاث ؤلاؾدشماع و ٖلى . صوعان الى٣ض، و بالخالي جدٍغ
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٨ٖـ ما ط٦غها ؾاب٣ا ٩ٞلما ٢لذ ٦مُاث الى٣ض بإًضي الجمهىع و قغاء ال٣ٗاعاث و الظَب ٧لما 

ت واٖضة ٖلى ؤلا٢خهاص الجؼاثغي و بن الٗملت في  ذ ٞغم اؾدشماٍع جم ججمُض مبالٜ م٣ضعة و جٍٟى

ت  جي ٦شحرا و ٣ًطخي ٖلى ألاؾىا١ اإلاىاٍػ و  (الؿىصاء)ال٣ُإ اإلاهغفي ؾُٟٗل ؤلا٢خهاص الَى

ًخدى٫ ؤلا٢خهاص مً ب٢خهاص ْل بلى ب٢خهاص خ٣ُ٣ي مىخج و مهضع ٞحرجٟ٘ ؾٗغ نٝغ الٗملت 

ىُت و جىسٌٟ ألاؾٗاع . الَى

ا  اصة ٢ضَع في خهت  % 10و بالخالي و خؿب الضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت، بطا ٧اهذ َىا٥ ٍػ

اصة حٗاص٫  اث ؤلال٨تروهُت مً ؤلاهٟا١ ؤلاؾتهال٧ي ًم٨جها ؤن جاصي بلى ٍػ في الىاجج  % 1اإلاضٖٞى

. اإلادلي ؤلاظمالي

V-زاجمت :

ا  الث ؤلال٨تروهُت التي جهضَع ت ألاصواث و الخدٍى حٗخبر وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي مجمٖى

البىى٥ و اإلااؾؿاث ٧ىؾُلت صٞ٘، خُض ؤن اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي مً َٝغ 

اإلااؾؿاث اإلاالُت بهٟت ٖامت و اإلااؾؿاث البى٨ُت بهٟت زانت ًاصي بلى جدؿحن ؤصاءَا و 

تها الجؼاثغ  ٨ًؿبها محزة جىاٞؿُت، و هٓغا ألػمت الؿُىلت الى٣ضًت و مسخل٠ اإلاكا٧ل التي ٖٞغ

الىاججت ًٖ اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت، ٢امذ الجؼاثغ بخدضًض ؤهٓمت و وؾاثل الضٞ٘ 

ت ؤلاظمالُت  الخ٣لُضًت و طل٪ باؾخدضار ؤهٓمت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و اإلاخمشلت في هٓام الدؿٍى

اث (RTGS)الٟىعٍت  و ٦ظل٪ اؾخدضار وؾاثل . (ATCI)، هٓام اإلا٣انت ؤلال٨تروهُت للمضٖٞى

، البُا٢اث ؤلال٨تروهُت، (RMI)الكب٨ت الى٣ضًت اإلاكتر٦ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و اإلاخمشلت في 

ت ٖبر ألاهترهذ، خُض ٧ان لها ؤزغ بًجابي ٖلى ؤصاء البىى٥ و  ت ٖبر الهاج٠، الهحٞر الهحٞر

مسخل٠ اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي، ٦ما ؤصي طل٪ بلى الخ٣لُل مً ؤػمت الؿُىلت و مداعبت ؤلا٦خىاػ 

جي  .في ؤلا٢خهاص الَى

VI-كاثمت اإلاغاح٘ و التهمِل  :

ت  -1 ُت في البىى٥ الجؼاثٍغ خالت )زلُل ؤخمض، اإلاٗتز باهلل لخظاعي، وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت اإلاهٞغ

ت و ٖلىم الدؿُحر، (CPAال٣غى الكٗبي الجؼاثغي  ، مجلت صعاؾاث ب٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

ل 01، 01، الٗضص 11ظامٗت الجلٟت، اإلاجلض   .2017 آٍٞغ

ؼ صخغاوي، ٞاثؼة لٗغاٝ، ٞٗالُت اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت الخضًشت في الى٢اًت مً  -2 ٖبض الٍٗؼ

ت، ٧لُت الٗلىم (Covid-19)ظاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها  ، مجلت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الدؿُحر و الٗلىم الخجاٍع

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت اإلاؿُلت، اإلاجلض   .2020 صٌؿمبر 31، 03، الٗضص 13ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

ُت . -3 حر ػاوف، صوع هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في جدؿحن اإلاٗامالث اإلاهٞغ ، عؾالت (صعاؾت خالت الجؼاثغ)َػ

ل صولي و اإلااؾؿاث اإلاالُت و الى٣ضًت: الخسهو)م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظِؿخحر في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت  ، (الخمٍى

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ؤم البىاقي، الؿىت الجامُٗت  .2010/2011: ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع
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َاعون الٗصخي، ٞاًؼة بىعاؽ، وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي و صوعَا في جدؿحن ألاصاء البى٩ي في ْل جدضًت  -4

ت و ٖلىم  ت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ؤلا٢خهاص و الخىمُت البكٍغ

 .2018 صٌؿمبر 30، 03، الٗضص 09، اإلاجلض 02الدؿُحر، ظامٗت البلُضة 

الىا٢٘ و اإلا٣ُٗاث و آلاٞا١ )ؾمُت ٖبابؿت، وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في الىٓام البى٩ي الجؼاثغي  -5

، الٗضص 03، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت، ظامٗت بؿ٨غة، اإلاجلض (اإلاؿخ٣بلُت

 .2016، صٌؿمبر 02

، م٨خبت 2، ٍ(صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى اإلا٨خباث )ابغاَُم ؤخمض ٖبض الخال٤ الضوي، الخجاعة ؤلال٨تروهُت  -6

ىُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،  . 2010اإلال٪ ٞهض الَى

اث الجامُٗت، مهغ،  -7  .2008ؤمحر ٞغط ًىؾ٠، الخجاعة ؤلال٨تروهُت، صاع اإلاُبٖى

، صاع (مٟهىمها، ؤَمُتها، زهاثهها، ٞىاثضَا، اإلاٗى٢اث)باؾم ؤخمض اإلابًُحن، الخجاعة ؤلال٨تروهُت  -8

 .2010ظلِـ الؼمان لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن، 

صخي، ؤَمُت الؿُىلت الى٣ضًت و ؤَمُت ال٣ُإ اإلاهغفي لئل٢خهاص، ًىم صعاسخي خى٫  -9  مدمض الجمىعي ٢َغ

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت وع٢لت،  ل 13ؤػمت الؿُىلت الى٣ضًت في الجؼاثغ، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع  آٍٞغ

2011. 

مدمض قاًب، الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٦ألُت للخض مً ؤػمت الؿُىلت و ب٦خىاػ الى٣ىص في ؤلا٢خهاص الجؼاثغي،  -10

ت و ٖلىم الدؿُحر، اإلاغ٦ؼ الجامعي بمُلت،  ما٫، مٗهض الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع مجلت ب٢خهاصًاث اإلاا٫ و ألٖا

 .2017 صٌؿمبر 30، 04، الٗضص 01اإلاجلض 

ُت ؤلال٨تروهُت بحن وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت و  -11 الُٗاَي ظهُضة، مدمض بً ٖؼة، جُىع الخضماث اإلاهٞغ

ت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ)الخ٣لُضًت  ، مجلت البدىر في (جدلُل بخهاجي خضًض لىا٢٘ و آٞا١ جُىع الهحٞر

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت اإلاؿُلت، اإلاجلض  الٗلىم اإلاالُت و اإلاداؾبُت، ٧لُت الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

 .2017 ظاهٟي 02، 03، الٗضص 02

ت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ  -12 بحن م٣ُٗاث الخىؾ٘ و )بً ٖمغ زالض، بىعػامت ظُاللي، وا٢٘ الهحٞر

 .، ظىان 80، مجلت بدىر ب٢خهاصًت ٖغبُت، الجمُٗت الٗغبُت للبدىر ؤلا٢خهاصًت،  الٗضص (مخُلباث الىجاح

محهىب ؾماح، ؤزغ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و ؤلاجهاالث ٖلى ألاصاء الخجاعي و اإلاالي للمهاٝع الٟغوؿُت  -13

، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٗلىم ؤلا٢خهاصًت، ٧لُت الٗلىم (خالت وكاٍ البى٪ ًٖ البٗض)

ت و ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت ٢ؿىُُىت   .2014-2013: ، الؿىت الجامُٗت02ؤلا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

14- Mostafa A. Ali  et al, Electronic Payment Systems ( Architecture, Elements, Challenges and 

Security Concepts: An Overview), Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, United 

States of American, Vol 16, NO 01, December 2019. 

 

 

 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

227 
 

 

 

 

ض الجؼاثغ الىاك٘ والخدضًاث : وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

 ـــــضة. ص  1بــلٗـــت حـــٍى

 ٍ.2كُمل زىلت. ص 

: اإلالخو

ًدخل ال٣ُإ اإلاالي الخهت ألا٦بر مً ٖملُت الخدى٫ الغ٢مي هٓغا العجباٍ الؿى١ اإلاالُت بالؿى١ الٗاإلاُت وما ًٟغيه طل٪ إلاؿاًغة     

 .آزغ الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت في َظا ال٣ُإ

وحهضٝ َظا البدض بلى .ْهغث وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي مً ؤظل ج٣ضًم زضماث ؤًٞل للؼباثً الخالُحن واإلاؿخ٣بلُحن وبإ٢ل ج٩ال٠ُ    

ض الجؼاثغ والخدضًاث التي جىاظههاابغاػ   .وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي في بٍغ

ت، مساَغ الضٞ٘ ؤلال٨ترووي:اليلماث اإلافخاخُت ض الجؼاثٍغ .  وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي، بٍغ

Abstract: 

 The financial sector occupies the largest share of the digital transformation process 

due to the financial market link with the global market and what this imposes to keep pace 

with the latest technological developments in this sector. 

 Electronic payment methods have emerged in order to provide better services to 

current and future customers and at the lowest costs.  This research aims to highlight the 

reality of electronic payment methods in Algeria Post and the challenges they face. 

Key words: electronic payment methods, Algeria Post, electronic payment methods risks. 

ملضمت 

بن الخُىعاث الخانلت في اإلاجا٫ ؤلال٨ترووي واإلاٗلىماحي في الٗالم، ؤصث بلى ْهىع الخجاعة 

حر وؾاثل خضًشت للضٞٗخخماشخى م٘ َظا الىمِ مً الخجاعة ولظل٪ . ؤلال٨تروهُت مما اؾخضعى جٞى

ت  ٧ان هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي الىؾُلت ألامشل إلجمام ٖملُاث الخجاعة ؤلال٨تروهُت وحؿٍى

 . اإلاٗامالث ٖبر الاهترهذ

ذ في  بن الجؼاثغ حٗٝغ جإزغا في َظا اإلاجا٫ م٣اعهت م٘ باقي الضو٫، ومً ؤظل طل٪ قٖغ

ض الجؼاثغ، خُض ٖملذ ٖلى اجساط ؤلاظغاءاث  بنالخاث مؿذ ظمُ٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت ومجها بٍغ

ض الجؼاثغ،  غ وحكُٛل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ببًر الالػمت لظل٪ جٍُى

لُه ًم٨ً َغح ونُاٚت ؤلاق٩الُت الغثِؿُت ٖلى الىدى الخالي واك٘ وجدضًاث  ما َى:  ٖو

ض الجؼاثغ  ؟وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

                                                           
1
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 :فغيُاث البدث

 : لئلظابت ٖلى بق٩الُت البدض ًم٨ً نُاٚت الٟغيُاث الخالُت

 ج٣طخي وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٖلى الى٣اثو التي واظهتها وؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت؛ -

حر بِئت ٢اهىهُت مالثمت -  .ًخُلب هجاح جُب٤ُ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت جٞى

 :َضف وؤَمُت البدث

ض الجؼاثغ   حهضٝ َظا البدض بلى ببغاػ صوع وؤَمُت وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في بٍغ

 .والخدضًاث التي جىاظهها ؾىاء مً هاخُت جُب٣ُها ؤم مً هاخُت اإلاساَغ التي جدُِ بها

لت وألاصواث   الٍُغ

 اٖخمض البدض ٖلى اإلاىهج الىنٟي باٖخباٍع اإلاىهج اإلاىاؾب لٗغى ٧ل ما ًخٗل٤ 

لى اإلاىهج الخدلُلي لخدلُل ؤؾباب ونٗىبت جُب٤ُ َظٍ الىؾاثل  بىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، ٖو

 .واإلاساَغ اإلاغجبُت بها

:  ولئلإلاام باإلاىيٕى جم ج٣ؿُم البدض بلى

وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي؛  مٟاَُم ٖامت خى٫ : ؤوال

ض الجؼاثغ؛ : زاهُا وا٢٘ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في بٍغ

ض في ؤلال٨ترووي الضٞ٘ هٓام ومؿخ٣بل جدضًاث: زالشا .الجؼاثغ بٍغ  

 :مفاَُم ٖامت خٌى وؾاثل الضف٘ الخضًثت: ؤوال

.  ؾِخم جىاو٫ مٟهىم وؤَمُت وممحزاث وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت وؤَم ؤهىاٖها

  مفهىم الهحرفت الالىتروهُت - 1

وافت الٗملُاث ؤو اليكاَاث التي ًخم ٖلضَا ؤو " حٗغف الهحرفت الالىتروهُت بإنها  

جىفُظَا ؤو التروٍج لها بىاؾُت الىؾاثل الالىتروهُت والهاجف والخاؾىب والهغاف آلالي 

ىن الغكمي وطلً مً كبل البىىن . 1"والاهترهذ والخلفٍؼ

٤ آالث الهٝغ "  وفي حٍٗغ٠ آزغ  هي بظغاء اإلاٗامالث البى٨ُت ال٨تروهُا، ًٖ ٍَغ

ألاوجىماج٨ُُت وقب٨ت الاهترهذ والتي حٗخبر ٢ىاة ظضًضة لخ٣ضًم الخضماث البى٨ُت، وبالخالي ؤنبذ 

ت وؤًً ما ٧ان  ً ؾاٖت وبؿٖغ َىا٥ بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى الخضمت ٖلى مضاع ألاعب٘ والٗكٍغ

 2".الٗمُل 

 

                                                           
1

. 96: ، ض2019، س ية 80، جمةل حبوج اكذعاذًة ؾصتَة، املرص، امـسذ "واكؽ امعريفة الامكرتوهَة يف اجلزائص"  جن معص ذادل وتوزسامةجِاليل،-
2

.  304:، ض08 سكِكست،اجلزائص، امـسذ1955 ب وث 20، جمةل امحاحر الاكذعاذي، جامـة "واكؽ امعريفة الامكرتوهَة يف ادلول املخلسمة"توـاٌش مِاذت وساًسحيسُدة،-



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

229 
 

 

 

 

مفهىم وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت - 2

 .   ًخم ؤوال حٍٗغ٠ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت زم ًخُغ١ بلى ؤَم َظٍ الىؾاثل

ف وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت - ؤ  :حٍٗغ

ذ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت بإجها  ٤ ج٣ىُت ال٨تروهُت "  ٖٞغ ل ألامىا٫ ٞو وؾُلت لخدٍى

ٗت، وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ اإلام٨ىت  ٣ت آمىت وؾَغ . 1" مما ٌؿهل ٖملُت الخباص٫ بٍُغ

هي ٖباعة ًٖ ألاصواث التي ج٣ىم اإلااؾؿاث اإلاالُت والبىى٥ "  وظاء في حٍٗغ٠ آزغ بإجها 

ا للٗمالء بدُض جًمً اهخ٣ا٫ ألامىا٫ التي هي في ألاؾاؽ زمً ؾلٗت ؤو زضمت، مً  بةنضاَع

َٝغ بلى َٝغ آزغ بك٩ل ال٨ترووي، باؾخسضام الخ٣ىُاث الخضًشت اإلاٗضة مً َٝغ مهضع َظٍ 

 2".ألاصواث

وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت  - ب

ذ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت الٗضًض مً ألاهىإ مجهاما ًلي :   ٖٞغ

 البُاكاث البىىُت :  

ل صولُت، وجمىدها         "  ا بىى٥ ؤو ماؾؿاث جمٍى هي بُا٢اث شخهُت نٛحرة جهضَع

ُت مؿخمغة  ، و٧ل بُا٢ت (خؿاب الك٩ُاث ؤو الخؿاب الجاعي )ألشخام لضحهم خؿاباث مهٞغ

ت بها  اجه الجاٍع ؿخُُ٘ خاملها حؿضًض ٢ُمت مكتًر ىىاهه وع٢م البُا٢ت، َو خمل اؾم الؼبىن ٖو

غ قُ٪، ٦ما ًم٨ىه ؤن ٌسخب بها ه٣ىصا مً  بلى خض مٗحن، صون ؤن ًًُغ بلى صٞ٘ ه٣ىص ؤو جدٍغ

 3".البى٪ ؤو مً ظهاػ الهغاٝ آلالي

ما البُا٢اث الاثخماهُت والبُا٢اث الٛحر  حن عثِؿُحن َو وجى٣ؿم البُا٢اث البى٨ُت بلى هٖى

م٨ً ٖغى ؤَم الٟغو٢اث بُجهما مً زال٫ الجضو٫ الخالي : اثخماهُت، ٍو

ملاعهت بحن البُاكاث الاثخماهُت والبُاكاث غحر اثخماهُت  : (1)حضٌو عكم 
الخانُت البُاكاث غحر اثخماهُت البُاكاث الاثخماهُت  

ف الخهم اإلاباقغ مً خؿاب الخىفحر ؤو . حؿمذ باالكتراى لضف٘ زمً اإلاىخجاث والخضماث الخٍٗغ

                                                           
1

، اجملةل ادلومَة ندلزاساث الاكذعاذًة، املصنز ادلميلصاظي امـصيب،ب ملاهَا، "حتسايث امحيوك اجلزائًصة يف ثعحَق وسائل ادلفؽ احلسًثة"  توسـَس محمس ؾحس امكصمي وجن دلقن محمس،-

. 119: ، ض2019، 07امـسذ 
2

، جمةل امـووم الاكذعاذًة وامدس َريوامـووم امخجاًزة، »فـامَة اس خزسام وسائل ادلفؽ الامكرتوهَة احلسًثة يف اموكاًة من جاحئة هوزوان "  ؾحس امـٍزز حصصاوي وفائزتمـصاف،-

. 111: ، ض2020، 03، امـسذ 1جامـة سعَف 
3

 .40: ، ض2015، امعحـة ال وىل، ذًوان املعحوؿاث اجلامـَة، اجلزائص،"امخلٌَاث امحيكِة ومعوَاث الئامتن" سوامين انرص،-
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. الخؿاب الجغي 

ًمىً الخهٌى ٖلى اثخمان مً َغف مهضع البُاكت 

. والظي َى لِـ ملً لهاخب البُاكت

مهضع ألامىاٌ الخؿاب الجاعي ؤو خؿاب الاصزاع 

زهاثو ؤلاهفاق ًمىً ؤلاهفاق بلضع ما ًىحض بالخؿاب ًمىً ؤلاهفاق بلضع ًفىق عنُض الخؿاب 

جضف٘ قغهت البُاكت الاثخماهُت للباج٘ ملابل اإلابلغ الظي 

. جلىم بضفٗه لها

اإلاؿاوٌ ًٖ ٖملُت الضف٘ ناخب البُاكت  

ال ًىحض ؤي مبلغ ًلؼم صفٗه بما اهه ًخم .  ًلؼم صف٘ فاجىعة ول قهغ بما اهه ًجغي اكترايها

اؾخسضام ألامىاٌ الخانت بهاخب البُاكت 

. فلِ

الضف٘ 

ًخم اخدؿاب الفاثضة ٖلى اإلابلغ اإلاؿخدم بطا لم ًخم 

ش الاؾخدلاق   ؾضاصٍ بدلٌى جاٍع

الفاثضة ال جىحض فاثضة ًخم جدهُلها  

 : Difference Between Credit Card and Debit Card, online available at اإلاهضع

https://www.bankbazaar.com/credit-card/difference-between-debit-and-credit-

card.html 

 الىلىص الالىتروهُت : 

ت مً البروجى٧ىالث والخى٢ُٗاث الغ٢مُت " ظاء في حٍٗغ٠ الى٣ىص الال٨تروهُت ٖلى ؤجها  مجمٖى

 1".التي جدُذ للغؾالت الال٨تروهُت ؤن جدل ٞٗلُا مدل جباص٫ الٗمالث الخ٣لُضًت 

 الكًُ الالىترووي:  

اإلا٩افئ الال٨ترووي للك٩ُاث الىع٢ُت "  ًم٨ً حٍٗغ٠ الكُ٪ الال٨ترووي ٖلى اهه 

الخ٣لُضًت التي اٖخضها الخٗامل بها والكُ٪ الال٨ترووي َى عؾالت ال٨تروهُت مىز٣ت ومامىت، 

ًخًمً الكُ٪ الال٨ترووي مل٠ ال٨ترووي امً ًدخىي ٖلى مٗلىماث زانت إلادغع الكُ٪ 

ش نٝغ الكُ٪، ٢ُمخه،  ووظهت نٝغ َظا الكُ٪ باإلياٞت بلى اإلاٗلىماث ألازغي، ٦خاٍع

 2.اإلاؿخُٟض مىه، ع٢م الخؿاب واإلادى٫ بلُه

 اإلادفٓت الالىتروهُت: 

                                                           
، مشهصت ملسمة مضن مذعوحاث هَل صِاذت املاجس خرييف امـووم الاكذعاذًة، "ب ثص حكٌوموجِا ال ؿالم والثعال ؿىل فـامَة ب وضعة امحيوك امخجاًزة اجلزائًصة" صاًة محمس، -1

 .2: ، ض2007-2006، اجلزائص،1جامـة فصحاث ؾحاش سعَف
2

ري سواص، - ،مشهصت ملسمة مضن مذعوحاث هَل صِاذت املاجس خري يف امـووم الاكذعاذًة، جامـة امـصيب جن همَسي "ذوز هؼام ادلفؽ الامكرتوين يف حتسني املـامالث املرصفِة"ُس

 . 40: ، ض2011-2010ب م امحوايق، اجلزائص، 

https://www.bankbazaar.com/credit-card/difference-between-debit-and-credit-card.html
https://www.bankbazaar.com/credit-card/difference-between-debit-and-credit-card.html
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 هي هٓام الضٞ٘ اإلاؿب٤ ٖبر الاهترهذ، الظي ًم٨ً الٟغص مً الاخخٟاّ باألمىا٫ في ق٩ل 

اث الُىمُت، الدؿى١، الدجىػاث  م٨ً ؤن 1الخ،...ع٢مي، واؾخسضام َظٍ ألامىا٫ للمضٖٞى  ٍو

 2.ج٩ىن ٧ىبىهاث ع٢مُت، ما٫ ع٢مي ؤو بُا٢اث ع٢مُت

 الث اإلاالُت الالىتروهُت  :الخدٍى

ٖملُت ه٣ل ألامىا٫ مً خؿاب مهغفي لخؿاب مهغفي آزغ، ؾىاء ٧ان َظا الخؿاب لىٟـ "

الصخو ؤو لصخو آزغ، ٦ظل٪ بطا ٧ان في هٟـ البى٪ ؤو في بى٪ آزغ ؤو ٖضة بىى٥ ؤزغي ًٖ 

ىا ججغص الٗملُاث اإلااصًت  ٤ اؾخسضام ؤصواث الخ٣ىُت الكب٨ُت والٗملُاث الال٨تروهُت، َو ٍَغ

وجى٣ل بلى الٗملُاث الغ٢مُت بما ٌؿمى البىى٥ الال٨تروهُت التي ٩ًىن ظل وكاَها ٖبر ٢ىىاث 

 3".الاجها٫ ومغاؾالث بُاهُت ٖلى قب٨ت الاهترهذ

.   والك٩ل الخالي ًىضر ؤهىإ وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت

وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت  : (01)قيل عكم 

 

 

 

 

 AL-khouri, A.M, electronic payments: building the case for a national initiative, advances in social :اإلاهضع

sciences resarch journal, vol1, issue 3,2014, p :177. 

  :ؤَمُت وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت- 3

غ ؤصواث الضٞ٘ الال٨تروهُت، وجخجؿض ؤَمُت وؾاثل  لٗبذ الخجاعة الال٨تروهُت صوعا باعػا في جٍُى

: الضٞ٘ الال٨تروهُت في الى٣اٍ الخالُت

 ازخهاع اإلاؿاٞاث الجٛغاُٞت؛ 

                                                           
1-G. Ambika, E-WALLETS: FORFUTURE INVESTMENTS LEADING TO DIGITAL 

ECONOMY OF INDIA, INTERNATIOL journal of research in management economics 

and commerce, volume 07, issue12,2017, p :151. 
2
- Zlatko Bezhovski, The Future of the Mobile Payment as Electronic Payment System 

European, Journal of business and management, vol 8, n 8,2016, p :128. 
3

ل املايل الامكرتوين " سدويف هوز ادلٍن وسماةل معص،- ، 01، جمةل الاكذعاذ ادلويل وامـوملة، جامـة اجلوفة، اجملدل »ب مَاث امخـامل واخملاظص يف ػل ؾرصهة وسائل ادلفؽ – امخحًو

 .256: ، ض2018، 01امـسذ 

االلكتروني، النقد  الشيك االلكترونية، المحفظة البنكية،البطاقات 
  التحويل االلكتروني لألموالااللكتروني،

  الخدمات الرقميةأوالمنتج /الخدمة 
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  زٌُٟ الى٣ٟاث التي ٧اهذ جخدملها البىى٥ ظغاء ج٣ضًمها للخضمت بالىؾاثل

 الخ٣لُضًت؛

 مىا٦بت مؿخجضاث الٗمل البى٩ي الٗالمي؛ 

  1الخٍٗغ٠ بالبىى٥ والتروٍج لخضماتها؛ 

  ال٣ًاء ٖلى مك٩لت ألاوعا١ الى٣ضًت اإلاؼوعة وخماًت الؼباثً مً ٖملُاث الؿغ٢ت؛ 

  ٟحن التي ج٩ل٠ بٌٗ الكغ٧اث زؿاثغ خماًت اإلااؾؿاث ال٨بري مً ؤزُاء اإلاْى

 ٦2بحرة؛

  :زهاثو وؾاثل الضف٘ الالىتروهُت- 4

: جخمحز وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت بٗضة زهاثو هظ٦غ ُٞما ًلي مجها

  ،ًدؿم الضٞ٘ الال٨ترووي بالُبُٗت الضولُت ؤي اهه وؾُلت م٣بىلت مً ظمُ٘ الضو٫

ت الخؿاب في اإلاٗامالث التي جخم ٖبر ًٞاء ال٨ترووي بحن  خُض ًخم اؾخسضامه لدؿٍى

. اإلاؿخسضمحن في ٧ل ؤهداء الٗالم

 3ًخم الضٞ٘ مً زال٫ اؾخٗما٫ الى٣ىص الال٨تروهُت 

  ٣خهغ الاجها٫ بها ٖلى حن مً الكب٩اث، قب٨ت زانت ٍو ًخم الضٞ٘ مً زال٫ هٖى

ت ومالُت مؿب٣ت بُجهم، وقب٨ت  ال٢اث ججاٍع ٟترى طل٪ وظىص مٗامالث ٖو ؤَغاٝ الخٗا٢ض ٍو

 4.ٖامت خُض ًخم الخٗامل بحن الٗضًض مً ألاٞغاص ال جىظض بُجهم ٢بل طل٪ عوابِ مُٗىت

 ًخم الضٞ٘ الال٨ترووي بإخض ألاؾلىبحن  :

مً زال٫ ه٣ىص مسههت ؾلٟا لهظا الٛغى، ومً زم الضٞ٘ ال ًخم بال بٗض الخهم مً َظٍ 

كبه طل٪ ال٣ٗىص التي  ٣ت، َو ت اإلاٗامالث ألازغي ٖلحها بٛحر َظٍ الٍُغ الى٣ىص، وال ًم٨ً حؿٍى

.  ٩ًىن الشمً ٞحها مضٕٞى م٣ضما

                                                           
1

، 04، جمةل ادلزاساث الاكذعاذًة املـارصت، جامـة محمس توضَاف،املس َةل، امـسذ "واكؽ وسائل وب هؼمة ادلفؽ الامكرتوهَة يف اميؼام محييك اجلزائصي"ؾًصوتحماذومحمس ذاوي، -

.  141: ، ض2017
2

، جمةل امليخسى ندلزاساث وال حباج « -2013اىل 1999ذزاسة حتوَوَة نوفرتت - ثلِمي اس خزسام وسائل ادلفؽ الامكرتوهَة يف امحيوك اجلزائًصة " محوذت ب م اخلري ومحودٌزةل،-

. 421: ، ض2018، 03الاكذعاذًة، جامـة ساين ؿاصوز ابجلوفة، اجلزائص، امـسذ 
3

، 2019، 02، جمةل املاهون وامخمنَةاحملوَة، جامـة اذزاز، اجلزائص،امـسذ "وسائل ادلفؽ الامكرتوهَة وذوزُا يف ثفـَل امخجازت اخلازجِة"  ؾٌلذ ادلٍن جصاكث وظَخِحوزًة، -

. 126:ض
4

،جمةل امخمنَة والاكذعاذامخعحَلي، جامـة محمس توضَاف، املس َةل، امـسذ "امواكؽ وال فاق – وسائل ادلفؽ الامكرتوهَة يف امحيوك اجلزائًصة " توسـَس محمس ؾحس امكصمي وب دصون،-

  .96: ، ض2019، 02
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مً زال٫ البُا٢اث البى٨ُت الٗاصًت، خُض ال جىظض مبالٜ مسههت مؿب٣ا لهظا الٛغى، بل 

بن اإلابالٜ التي ًخم السخب ٖلحها بهظٍ البُا٢اث ٢ابلت للسخب ٖلحها بىؾاثل ؤزغي ٧الكُ٪ 

ت ؤي مٗاملت   1لدؿٍى

ض الجؼاثغ  واك٘ وؾاثل الضف٘: زاهُا ؤلالىترووي في بٍغ

ض الجؼاثغ  ؾِخم جىاو٫ وا٢٘ وؾاثل . الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في بٍغ

 

 

ض الجؼاثغ  - 1 هبظة ًٖ ماؾؿت بٍغ

ض الجؼاثغ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي  ش 02/43 ؤوكئذ ماؾؿت بٍغ  الهاصع بخاٍع

٣ا لل٣اهىن ع٢م 2002ظاهٟي 14 ض ٞو ش 2000-03، امخضاصا لبرهامج ٖهغهت ٢ُإ البًر  05 بخاٍع

ظا بةوكاء 2000ؤوث  ض ًٖ ٢ُإ الاجهاالث، َو ٣ىم َظا ال٣اهىن ٖلى ٞهل ٢ُإ البًر  ٍو

ض ٦ماؾؿت ٖمىمُت، والاجهاالث ٦كغ٦ت طاث ؤؾهم ض الجؼاثغ ماؾؿت ٖمىمُت طاث . البًر بٍغ

 ه٣ل اإلاغاؾالث الصخهُت والغؾمُت، الخضماث اإلاالُت :َاب٘ نىاعي وججاعي جخىلى اإلاهام الخالُت

ضًت  ضًت، الخىالاث)البًر ت،٦ك٠ عنُض (اله٩ى٥ البًر ضًت الجاٍع ، مؿ٪ الخؿاباث البًر

ضًت ببُا٢اث  ضي ٖبر الخضمت الهىجُت ؤو الاهترهذ،جؼوٍض ؤصخاب الخؿاباث البًر الخؿاب البًر

ل ؤلال٨ترووي لؤلمىا٫،ٖملُاث اإلاىاػهت ًٖ بٗض  . (اإلا٣انت)السخب ؤلال٨تروهُت،الخدٍى

ضًت وزضماث مالُت وزضماث ؤزغي؛ وحهخم  ض الجؼاثغ ٣ًضم زضماث بٍغ  ًخطر ؤن بٍغ

َظا البدض بالخضماث اإلاالُت التي ج٣ضمها َظٍ اإلااؾؿت والتي حك٩ل ؤَم مهاصع بًغاصاتها، 

. وبهظا ٞهي جل٣ى مىاٞؿت مً ٢بل البىى٥ في ج٣ضًم بٌٗ الخضماث

 بىاصع الهحرفت ؤلالىتروهُت في الجؼاثغ -2

  مً ؤظل جدؿحن الخضمت البى٨ُت وحؿهُل حؿُحر اإلاٗامالث الى٣ضًت بحن البىى٥

ت وجؼوٍضَا باإلاىػٖاث آلالُت ؤوكإث قغ٦ت طاث ؤؾهم ما بحن البىى٥ الٗمىمُت DAB الجؼاثٍغ

SATIM ج٣ىم بهىاٖت البُا٢ت البى٨ُت الخانت بالسخب خؿب اإلا٣اًِـ الضولُت، 1995 ؾىت 

ت، بمىظب ٣ٖض قغا٦ت ب٘ ؤلاقاعة الؿٍغ  Ingenico Data م٘ الكغ٦ت الٟغوؿُت َو

Systemsبهضٝ حٗمُم الى٣ض الال٨ترووي .

                                                           
1

. 171:، ض2011، 3زاحب محسي ابصا ووَُحة ؾحس امصحمي، ثعوز ظصق ادلفؽ يف امخجازت الامكرتوهَة، جمةل ؿووم الاكذعاذ وامدس َري وامخجازت، جامـة اجلزائص-
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ت ؤلال٨تروهُت "  ٦ما جم بوكاء قغ٦ت مسخلُت ؾمُذ بـ   (AEBS)الجؼاثغ لخضماث الهحٞر

Algeria E-Banking service ت الٟغوؿُت ب٣ٗض اإلاسخهت في  Diagram-Edi قغا٦ت ما بحن اإلاجمٖى

ت ؤلال٨تروهُت وؤمً جباص٫ البُاهاث اإلاالُت م٘ زالر ماؾؿاث  البرمجُاث اإلاخٗل٣ت بالهحٞر

ت هي الم الٗلمي والخ٣جيSoft Engineering, Multimédia Magac t ظؼاثٍغ  ومغ٦ؼ البدض في ؤلٖا

Cerist ت ٖلى الخِ في الجؼاثغ  1.بهضٝ جد٤ُ٣ مكغوٕ الهحٞر

 بضؤ اؾخٗما٫ هٓام اإلا٣انت ؤلال٨تروهُت والٗمل بىٓام ظضًض 2006 وفي ؾىت 

اث للمبالٜ ال٨بحرة، وفي بضاًت  ذ اإلااؾؿاث اإلاالُت في الخدًحر إلاكغوٕ 2013للمضٖٞى  قٖغ

٤ ألاهترهذ والهاج٠ الى٣ا٫ باليؿبت لٗضص مً  الجؼاثغ ؤلال٨تروهُت بةصزا٫ زضمت الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

وا٢تراح زضمت ا٢خىاء الخظا٦غ الخانت . الخضماث ٖلى ٚغاع حؿضًض ٞىاجحر الهاج٠ وال٨هغباء واإلااء

٤ الاهترهذ ت واجمام الخٗامالث اإلاالُت ًٖ ٍَغ ت والبدٍغ .  بالغخالث الجٍى

ض الجؼاثغ  ت ؤلال٨تروهُت ٣ٞض التزمذ ماؾؿت بٍغ  ٟٞي بَاع جُب٤ُ مكغوٕ الهحٞر

ت . بالخدًحر والخسُُِ لخىُٟظ اإلاكغوٕ مً ٢بلها بالخٗاون م٘ بى٪ الجؼاثغ والبىى٥ الخجاٍع

اللىىاث اإلاؿاٖضة ٖلى جىفُظ الهحرفت ؤلالىتروهُت في الجؼاثغ -3

:  ًخم جىػَ٘ الخضماث البى٨ُت ؤلال٨تروهُت ٖبر ٖضة ٢ىىاث جخمشل في

 قبىت الاجهاالث ؤلالىتروهُت:  

غ قب٩اث بل٨تروهُت للضٞ٘ والدؿضًض   بضؤث بٌٗ اإلااؾؿاث البى٨ُت واإلاالُت بخٍُى

ا التراب مىدكغة بك٩ل مدضوصة ٖبر جي، ل٨ً ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخد٨م ٞحها وحؿُحَر ظٗل  الَى

بًٗها ًخى٠٢ ًٖ ؤصاء زضماجه وطل٪ بؿبب اٖخماص َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى خلى٫ وؤهٓمت 

ت حر مخىا٣ٞت وزهاثو الؿى١ الجؼاثٍغ ضم وظىص ب٢با٫ ٖلى مؿخىعصة ٚو . َظٍ الخضماث ٖو

 ؤو بةنضاع بُا٢اث السخب مشل بُا٢ت السخب مً الهغاٞاث ٦ظل٪ ٢امذ بٌٗ اإلااؾؿاث

 .TPE وؤظهؼة الضٞ٘ ؤلال٨ترووي GABو DAB اإلاىػٖاث والكبابُ٪ آلالُت

 الاهترهذ: 

ى  بضؤث غ آلُاث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي اإلاسخلٟت، ٖبر الاهترهذ َو ما ٞخذ اإلاجا٫  الجؼاثغ جٍُى

دت، آمىت غ للمؿتهل٨حن ٢ىىاث صٞ٘ مٍغ لى  للٗضًض مً اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت التي جٞى وؾهلت، ٖو

م طل٪ بال ؤن اؾخٗما٫ الاهترهذ في البىى٥.مضاع الؿاٖت ت ب٣ي مدضوصا، ال ًخٗضي  ٚع الجؼاثٍغ

. الىمِ اإلاٗلىماحي

                                                           
ذاًزة، امـسذ امساذش ؾرش، ذٌسمرب - 1  .74، ض 2014توـاٌضمَاذت، جن اسٌلؿني حِات،مرشوغ امعريفة ال مكرتوهَة يف اجلزائص، جمةل ب حباج اكذعاذًة وا 
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ذ ض مىهت ٖبر ؤلاهترهذ ٖبر الضٞ٘ زانُت ول٣ض ٖٞغ اصة ، الجؼاثغ بٍغ .  الٗملُاث ٖضص خُض مً ٍػ

 ؾىت زال٫ ٖملُت 3939623حسجُل جم خُض ،%487+ ب  ٣ًضع همى مٗض٫ حسجُل ٞخم

. ٖملُت671199  سجلذ  التي 2019بؿىت م٣اعهت2020

 الهاجف البىيي: 

البى٩ي لدؿهُل بصاعة الٗمالء لٗملُاتهم البى٨ُت وجٟاصي البىى٥   جم بوكاء الهاج٠

بال ؤن البىى٥ . ؾاٖت24/24ًٖ خؿاباتهم وحؿخمغ َظٍ الخضمت  لُىابحر الٗمالء لالؾخٟؿاع

ت ال حؿخٗمل الهاج٠ في ج٣ضًم زضماتها ؾىاء الهاج٠ الشابذ ؤو ٞدتى وبن . اإلادمى٫  الجؼاثٍغ

إل ٖلى الغنُض . اؾخٗمل ٞهى لبٌٗ الٗملُاث اإلادضوصة ٣ِٞ ٧ااَل

ض الجؼاثغ واك٘ وؾاثل الضف٘ ؤلالىترووي-4  :في بٍغ

ض الجؼاثغ في :  جخمشل وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي اإلاُب٣ت في بٍغ

دت :(البُاكت الىالؾُىُت)بُاكت السخب ؤلالىتروهُت - ؤ هي بُا٢ت بالؾد٨ُُت بها قٍغ

، (...ع٢م الخؿاب، الاؾم، الغ٢م الؿغي )مٛىاَِؿُت جدمل ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗمُل 

: جم٨ً الٗمُل مً ال٣ُام بـ

  ض الجؼاثغ بظغاء ٖملُاث سخب ألامىا٫ ٖلى مؿخىي اإلاىػٖاث آلالُت الخانت ببًر

ت في قب٨ت الى٣ض آلالي؛  والبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاىسَغ

 ض الجؼاثغي؛ إل ٖلى الغنُض ٖبر الكبابُ٪ آلالُت الخابٗت للبًر  الَا

 ضي ت البًر . اؾخسغاط ٦ك٠ الهٍى

ض الجؼاثغ بلى حٗمُم اؾخٗما٫  َاجه خاملي ٖضص بلٜ خُض ال٨الؾ٨ُُت، البُا٢ت و٢ض ؾٗذ بٍغ

.  شخو7924142ٌٗاص٫  ما  2016ؾىت  البُا٢ت

ض صٞ٘ بُا٢ت هي :البُاكت الظَبُت- ب  إلاُٗاع وهي مُاب٣ت 2017الجؼاثغ في ظاهٟي  ؤَل٣ها بٍغ

ض البُاوي الغؾم ،جدمل ( ٞحزا– ماؾتر٧اعص– ًىعوباص) EMVالضولي ألامان م٨ً. الجؼاثغ لبًر  لخامل ٍو

 الخانت الٗملُاث ألامىا٫، سخب ٦ٗملُت بىاؾُتها الٗملُاث مسخل٠ ًجغي  ؤن البُا٢ت َظٍ

ملُاث الظاجُت، البى٨ُت بالخضماث ول٣ض بلٜ ٖضص . ؤلال٨ترووي الضٞ٘ جهاثُاث ٖبر ألامىا٫ صٞ٘ ٖو

 طَبُت بُا٢ت 3840433جىػَ٘  وجم2017 شخو في ؾىت 749258خاملي البُا٢ت الظَبُت 

اصة2020 ؾىت زال٫ ا بٍؼ  .بُا٢ت881947 جىػَ٘  قهضث التي 2019بؿىت م٣اعهت % 335.45 ٢ضَع

بةظغاء اإلاٗامالث الخالُت في ٧ل ؤعظاء ال٣ُغ " الظَبُت" حؿمذ بُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي 

: الجؼاثغي 

: ٖىض اؾخٗمالها ٖبر الكبابًُ البىىُت آلالُت- 
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  ىُت؛ سخب ألامىا٫ ه٣ضا بالٗملت الَى

 غ ًٖ : الخضمت الظاجُت البى٨ُت
ّ
إل ٖلى عنُض الخؿاب، َلب بٖضاص ٦ك٠ مهٛ الَا

ا بىاؾُت البُا٢ت، َلب صٞتر اله٩ى٥؛10الٗملُاث الـــ   ألازحرة التي جّم بظغاَئ

  ل ألامىا٫؛  جدٍى

 صٞ٘ ألامىا٫؛ 

 حؿضًض الٟىاجحر؛ 

 حٗبئت عنُض م٩اإلااث الهاج٠ الى٣ا٫  .

ض-  ف الصخص ي بمياجب البًر : ٖىض اؾخٗمالها ٖبر ؤحهؼة بصزاٌ عكم الخٍٗغ

 ىُت؛ ت الؼبىن لخم٨ُىه مً سخب ألامىا٫ ه٣ضا بالٗملت الَى   جدضًض ٍَى

 سخب ألامىا٫ ه٣ضا بالٗملت الىَىُت؛ 

 إل ٖلى عنُض الخؿاب .  الَا

: ٖىض اؾخٗمالها ٖبر جهاثُاث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي باإلاخاظغ- 

  اث و  ؤو الخضماث؛/  صٞ٘ وحؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر

 حٗبئت عنُض الهاج٠ الى٣ا٫  .

: ٖىض اؾخٗمالها ٖبر الهاج٠ الى٣ا٫- 

 اث والخضماث؛   صٞ٘ وحؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر

 حؿضًض الٟىاجحر؛ 

 حٗبئت عنُض الهاج٠ الى٣ا٫؛ 

 غ ًٖ الٗملُاث الــ
ّ
ا بىاؾُت 10 َلب بٖضاص ٦ك٠ مهٛ  ألازحرة التي جّم بظغاَئ

. البُا٢ت

: ٖىض اؾخٗمالها ٖبر مىا٢٘ الخجاعة ؤلال٨تروهُت- 

  اث و  ؤو الخضماث؛/  صٞ٘ وحؿضًض ٢ُمت اإلاكتًر

 حؿضًض الٟىاجحر .

: ٧الخالي" الظَبُت" ول٣ض جم جدضًض الكغوٍ الخانت لبُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي  

 عؾىم وؤؾٗاع الاؾخٗماٌ(: 2)حضٌو عكم 

فت  الؿٗغ/ الغؾم   الخٍٗغ

( صج)اإلاُبلت 
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٘) PREMIUMزضمت   1200.00 (الُلب والخىنُل الؿَغ

 350.00 نىاٖت البُاكت، ججضًضَا واؾدبضالها

 200.00( PIN)بٖاصة بٖضاص الغكم الؿغي 

 100.00 الكياوي غحر زابخت الصخت

تراى اإلااكذ ؤو الجهاجي ًٖ البُاكت  30.00 الٖا

 30.00 ججمُض البُاكت

 10.00 بقٗاع بغؾالت كهحرة

ض الجؼاثغ " الظَبُت"الكغوٍ الٗامت لبُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي :  اإلاهضع خؿب بٍغ

 

 

 "الظَبُت"الٗملُاث اإلاىجؼة بىاؾُت بُاكت : (3)حضٌو عكم 

فت اإلاُبلت الٗملُت اإلاىجؼة   الخٍٗغ

سخب ألامىاٌ ٖبر الكبابًُ البىىُت 

ض الجؼاثغ  آلالُت لبًر

30.00 

سخب ألامىاٌ ٖبر الكبابًُ البىىُت 

 آلالُت للبىىن

35.00 

  

  

سخب ألامىاٌ ٖبر حهاػ بصزاٌ الغكم 

 PINPADالؿغي 

: صج ًًاف بلُه 18حؿٗحرة زابخت بلُمت 

 صج. 18.000صج وختى  1000صج ؤو هؿغ  1000صج ًٖ ول  2

صج ؤو  1000صج ًٖ ول  3صج،  18.000ما ًفىق 

 صج 1000.000صج، وختى  1000هؿغ 

صج ؤو  1000صج ًٖ ول  6صج،  1000.000ما ًفىق 

فت الخانت بــ 1000هؿغ  صج  1000.000صج جًاف بلى الخٍٗغ

. ألاولى

  

الضف٘ ٖبر نهاثُاث الضف٘ ؤلالىترووي 

ض الجؼاثغ  لبًر

 مجاها

  

 الضف٘ ٖبر قبىت ؤلاهترهذ

  

 مجاها

( SMS)ؾٗغ الغؾالت الىهُت اللهحرة-

( SMS)ؾٗغ الغؾالت الىهُت اللهحرة + صج  10.00 حٗبئت عنُض الهاجف الىلاٌ

ل ألامىاٌ صج  10.000صج، ما ًفىق  10.000صج وختى  12بيافت  جدٍى
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فت الخانت  3صج، جًاف  10.000وهؿغ  صج بلى الخٍٗغ

. صج ألاولى 10.000بــ

ض الجؼاثغ " الظَبُت"الكغوٍ الٗامت لبُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي : اإلاهضع خؿب بٍغ

 "الظَبُت"ٖملُاث الخضمت البىىُت الظاجُت اإلاىجؼة بىاؾُت بُاكت : (4)حضٌو عكم 
فت اإلاُبلت  هٕى الٗملُت ( صج)الخٍٗغ

 10.00 ألازحرة اإلاىجؼة ٖلى الخؿاب( 10)بٖضاص الىكف الخام بالٗملُاث الٗكغ 

إل ٖلى الغنُض  10.00 الَا

ضي  ف البًر  مجاها RIPبٖضاص هكف الخٍٗغ

 مجاها َلب صفتر الهىىن

ض الجؼاثغ" الظَبُت"الكغوٍ الٗامت لبُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي : اإلاهضع  خؿب بٍغ

 الخّض مً كُمت الٗملُاث اإلاالُت اإلاىجؼة بىاؾُت البُاكت: (5)حضٌو عكم 

اللُمت  الترّصص هٕى الٗملُت

( صج)اللهىي 

ض الجؼاثغ    ًىمُا سخب ألامىاٌ ٖبر الكبابًُ البىىُت آلالُت لبًر

ُا سخب ألامىاٌ ٖبر الكبابًُ البىىُت آلالُت للبىىن    ؤؾبٖى

ض الجؼاثغ    ًىمُا الضف٘ ٖبر نهاثُاث الضف٘ ؤلالىترووي لبًر

ُا الضف٘ ٖبر نهاثُاث الضف٘ ؤلالىترووي للبىىن    ؤؾبٖى

   ًىمُا الضف٘ ٖبر قبىت ؤلاهترهذ

ض الجؼاثغ" الظَبُت"الكغوٍ الٗامت لبُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي : اإلاهضع  خؿب بٍغ

ض الجؼاثغ - ج َغق ؤزغي للضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

ض ٣ًضم   :الجؼاثغ وؾاثل ؤزغي مجها بٍغ

 ب ضي ٍو  :جُبُم بٍغ

ت مً  ض الجؼاثغ الاؾخٟاصة مً با٢ت مخىٖى ب، ٌؿمذ لؼباثً بٍغ ضي ٍو  جُب٤ُ بٍغ

ضًت ٖبر البىابت ؤلال٨تروهُت ، حؿمذ َظٍ الخضمت بدىُٟظ www.poste.dzالخضماث اإلاالُت البًر

ت ٞاث٣ت وفي ؤي و٢ذ  . 24/ؾاٖت24، و7/ؤًام 7الٗملُاث بؿٖغ

ض الجؼاثغ الخاملحن للبُا٢ت  ا لؼباثً بٍغ ب، هي زضمت مىظهت خهٍغ ضي ٍو  جُب٤ُ بٍغ

 :الظَبُت، وطل٪ ٖبر بجبإ اإلاغاخل الخالُت
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ضي مىب، ًخم بصزا٫ اؾم اإلاؿخسضم و٧لمت الؿغ   بطا ؾب٤ الاقترا٥ في الخُب٤ُ الهاجٟي بٍغ

ض الجؼاثغ ب وطل٪ مً زال٫ مى٢٘ بٍغ ضي ٍو ٖلى  www.poste.dzلالؾخٟاصة مً زضماث بٍغ

 https://baridiweb.poste.dz : الغابِ

ضي مىب، ًجب بجبإ زُىاث الدسجُل ٖلى -  ؤما في خا٫ ٖضم الاقترا٥ بٗض في زضمت بٍغ

ضي https://edcarte.poste.dz/adhesion_mobile.phpالغابِ مً ؤظل الاقترا٥ في زضمت بٍغ

ب  .ٍو

بمجغص اؾخ٨ما٫ ٖملُت الدسجُل، جهل عؾالت ههُت ٢هحرة جا٦ض الاقترا٥ في الخضمت، مما - 

ب ضي ٍو  ًخم الخهى٫ ٖلى الخُب٤ُ .ًم٨ً مً الاؾخٟاصة مً ظمُ٘ الخضماث اإلاخاخت ٖبر بٍغ

ضي مىب بمجغص اصزا٫ اؾم اإلاؿخسضم و٧لمت الؿغ .  الهاجٟي بٍغ

ب باالؾخٟاصة مً الخضماث الخالُت ضي ٍو : ٌؿمذ بٍغ

ل مً خؿاب بلى خؿاب -  ضي الجاعي؛حؿُحر البُا٢ت الظَبُت؛الخدٍى إل ٖلى الخؿاب البًر الَا

إل ٖلى الٗملُاث اإلاىجؼة بالبُا٢ت؛َلب اٖاصة بنضاع الغ٢م الؿغي الخام بالبُا٢ت  آزغ؛الَا

ضي ظاعي  ضي ظاعي الى خؿاب بٍغ ل الامىا٫ مً خؿاب بٍغ الظَبُت؛البرمجت الضوعٍت لخدٍى

 .آزغ

 ضي مىب جُبُم  : بٍغ

 هي ٖملُت جُب٣ُُت ٖلى الهاج٠ الى٣ّا٫،جً٘ جدذ جهٝغ الؼباثً الخضماث الى٣ضًت 

ض الجؼاثغ، وبالخالي ٞهي حؿاَم في جدؿحن الاؾخسضام ألا٦ٟإ للى٢ذ،والدؿُحر  واإلاالُت لبًر

ت ُّ ضي الجاعي وللمٗامالث اإلاال . ألاخؿً للخؿاب البًر

ضي مىب بخ٣ضًم الخضماث الخالُت :  ٌؿمذ بٍغ

ل مً -  ضي الجاعي؛حؿُحر البُا٢ت الظَبُت الخاّنت ب٨م؛الخدٍى إل ٖلى خؿاب٨م البًر الَا

خؿاب الى خؿاب ازغ؛ج٣ضًم اإلاٗلىماث اإلا٩اهُت الخانت باإلاىّػٕ آلالي؛ج٣ضًم اإلاٗلىماث 

ضي؛بٖاصة جُٟٗل البُا٢ت بٗض ججمُضَا بُلب مً  اإلا٩اهُت الخانت باإلا٨خب البًر

الؼبىن؛الخهى٫ ٖلى ٦ك٠ مهٛغ زام بالٗملُاث الٗكغ الازحرة التي جّم اظغاءَا باؾخسضام 

ل ٦ىماطط ختى ًدؿجى اؾخٗمالها الخ٣ا ت؛خٟٔ ٖملُاث الخدٍى ُّ . بُا٢ت الظَب

ضي مىب  ٤ جدمُل الخُب٣ُي بٍغ ضي مىب ًٖ ٍَغ م٨ً ؤلاؾخٟاصة مً زضماث بٍغ  ٍو

.  اهُال٢ا مً ٢ى٢ل بالي او ؤبل ؾخىع ٖلى الهاج٠ الى٣ّا٫

ضي مىب م٣ّؿمت   : ؤ٣ًىهاث جًمبلى بن الهٟدت الغثِؿُت لبًر
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  ضي الجاعي بْهاع عنُض الخؿاب : حؿمذ َظٍ اإلاحزة الٗملُت بما ًلي: الخؿاب البًر

ضي الجاعي، والٗملُاث التي جّم بظغاءَا ٖلى الخؿاب ضي الجاعي، وخالت الخؿاب البًر  البًر

 .بىاؾُت البُا٢ت الظَبُت

 ضي الجاعي، : حؿمذ َظٍ اإلاحزة الٗملُت بةْهاع ما ًلي: البُا٢اث عنُض الخؿاب البًر

وخالت البُا٢ت الى٣ضًت الظَبُت، والٗملُاث التي جّم بظغاءَا بىاؾُت البُا٢ت الظَبُت، 

 جُٟٗل البُا٢ت بٗض ٖملُت ججمُض بُلب مً وبٖاصةوحؿ٠ُ٣ اإلابالٜ ٖلى البُا٢ت، وججمُض 

. الؼبىن 

 ل ل لؤلمىا٫ مً خؿاب الؼبىن :الخدٍى  خؿاباث ؤشخام بلىال٣ُام بٗملُاث جدٍى

ً، خُض ًجب ؤن : آزٍغ

ل البُا٢ت الى٣ضًت الظَبُت؛ -  ٩ًىن لضي الصخو اإلاؿخُٟض مً ٖملُت الخدٍى

ل الؿ٠٣ الُىمّي اإلادّضص في حؿ٠ُ٣ اإلابالٜ اإلاكاع ال-  بلُه  ًخجاوػ مجمٕى ٖملُاث الخدٍى

في البُا٢ت؛ 

ل -  ٣ا للمبلٜ اإلادضص؛ بلىجسً٘ ٧ل ٖملُت جدٍى  عؾم مخٛحر ٞو

ل بةطن مً ناخب الخؿاب؛  جخم ٖملُت-  الخدٍى

ل مً خؿاب هي جل٪ التي جم جدضًضَا مً زال ٫ -  ٟت اإلاُّب٣ت ٖلى ٧ّل ٖملُت جدٍى الخٍٗغ

. 2014 ا٦خىبغ 21 اإلاىا٤ٞ لـ 1435 طو الدجت 27 اإلااعر في 299-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

 ض باي "ؤو زضمت  جُبُم  : "بٍغ

ض باي      " ٤ الهاج٠ الى٣ّا٫، مً" بٍغ محزاتها ؤّجها  َى ٖباعة ًٖ وؾُلت صٞ٘ ظضًضة، ًٖ ٍَغ

اًت في ألامان ُي . ؾهلت الاؾخٗما٫ ٚو ت ٖلى ج٨ىىلىظُا ج٣ىُت ٢غاءة الّغمؼ الكٍغ ُّ وهي زضمت مبي

٘ؤلاظابتعمؼ )٧ىص ؤي بمٗجى . اع.  وهي الخ٣ىُت اإلاٗغوٞت باؾم ٦ُىألابٗاصزىاجّي  . ( الؿَغ

ت وبضون  بضون )بظغاءٍ صون ؤّي اجها٫،ؤي       َظا الّىٕى مً َغ١ الّضٞ٘ ًخم ُّ البُا٢ت الظَب

ضي مىب"بدُض ًخّم بظغاء ٖملُت مسر يىجّي اهُال٢ا مً جُب٤ُ  (ؾُىلت لُخّم بٗضَا مىذ " بٍغ

٘ للخاظغ ؤو ًّخىلض بمىظب بظغاء اإلاٗاملت اإلاالُت ى الّغمؼ الظي ٌؿمذ للّؼبىن .عمؼ ؤلاظابت الؿَغ َو

ل ألامىا٫ مً خؿابه  .  خؿاب الّخاظغ ب٩ّل ؤمان وفي و٢ذ ٞىعّي بلىبال٣ُام بٗملُت جدٍى

ض باي"    لالؾخٟاصة مً زضمت  ت مً زضمت ؤو" بٍغ ٘  الّضٞ٘ الجىاٍع زال٫ عمؼ ؤلاظابت الؿَغ

غ في الّؼبىن الكغوٍ الخالُت
ّ
: الشابذ، ًجب ؤن جخٞى

ض الجؼاثغ؛ -  ؤن ٩ًىن للؼبىن البُا٢ت الى٣ضًت لبًر
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ض الجؼاثغ-    ظا ٖلى مؿخىي ماؾؿت بٍغ ولخ٣ضًم . ًجب ٖلى الّؼبىن ؤن ًهّغح بغ٢م َاجٟه َو

ض الجؼاثغ؛   بصزاله في ؤي مىػٕبالع٢م َاجٟه ما ٖلُه  آلي مً قب٨ت اإلاىػٖاث آلالُت لبًر

ضي مىب "ًجب ٖلى الؼبىن ؤن ٣ًىم بخدمُل وجشبُذ جُب٤ُ -   . ٖلى َاجٟه الظ٧ي"بٍغ

٤ الهاج٠ ٘، ٖملُت ظّض   بن ٖملُت الضٞ٘ ًٖ ٍَغ الى٣ّا٫ باؾخٗما٫ عمؼ ؤلاظابت الؿَغ

:  الخُىاث الخالُتبةجبإبؿُُت جخم 

ضي مىب "حكُٛل الخُب٤ُ -  " بٍغ

ض باي؛ -  ازخُاع زضمت بٍغ

ىجي لغمؼ -  ًّ ت اإلاسر ال ُّ اَغ في قاقت َاج٠ الخاظغ؛ ؤلاظابتال٣ُام بٗمل
ّ
 الٓ

ه لِـ ؤلاظابتبطا ٧ان عمؼ - 
ّ
اَغ في قاقت َاج٠ الخاظغ ًدخىي ٖلى مبلٜ زابذ، ٞاه

ّ
٘ الٓ  الؿَغ

٘ ال ؤلاظابت اإلابلٜ، وبطا ٧ان ألامغ ٨ٖـ طل٪، ؤي بطا ٧ان عمؼ بصزا٫مً الًغوعّي للّؼبىن   الؿَغ

اجه؛  ه ًخىظب ٖلى الّؼبىن بصزا٫ مبلٜ مكتًر
ّ
ًٓهغ اإلابلٜ، ٞاه

ظا مً زال٫ بصزا٫ عمؼ الخإ٦ُض الظي ًخم جل٣ُه مً زال٫ -  ت َو ُّ ؤلا٢غاع ب٣بى٫ اإلاٗاملت اإلاال

ت؛  ُّ عؾالت هه

ي، في خحن - 
ّ
ًخم بعؾا٫ بقٗاع بالّضٞ٘ بلى الّؼبىن مً زال٫ عؾالت ههُت جٓهغ ٖلى َاجٟه الظ٧

اث . ًخل٣ى الّخاظغ عؾالت هّهُت جٓهغ عنُض مبلٜ اإلاكتًر

ض الجؼاثغ جىانل ؤلاظغاءاث الغامُت ٖلى ٖهغهت وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي  ال ػالذ ماؾؿت بٍغ

ض الجؼاثغ اعجٟاٖا ٦بحرا،  خُض قهض ٖضص الٗملُاث اإلاىٟظة ٖلى ؤظهؼة الضٞ٘ ؤلال٨ترووي لبًر

الث ٖبر %773+خُض بلٜ مٗض٫ الىمى وؿبت  ضي مىب"، واعجٟإ ٦بحر في ٖضص الخدٍى ، خُض "بٍغ

.  2019م٣اعهت بؿىت % 557+بلٜ وؿبت 

ضًت   ٦ما صزلذ ٢ابلُت الدكُٛل البُجي للمىهاث الى٣ضًت الخابٗت للكب٩اث البًر

للمىاَىحن الخاملحن لبُا٢اث الظَبُت وبُا٢اث الضٞ٘  والبى٨ُت خحز الخىُٟظ، مما ٌؿمذ

ل ٖبر ض والبىى٥ البى٨ُت بةظغاء ٖملُاث السخب ؤو الخدٍى  .مىػٖاث م٩اجب البًر

، زال٫ PREMIUM)زضمت)بَال١ زضمت بهخاط وجىػَ٘ البُا٢اث الظَبُت   ٦ظل٪ جم

 . ؤًام5ؤظل مسٌٟ ٣ًضع بـ 

ض ( (Cardless ؤًًا جم بَال١ زضمت السخب بضون بُا٢ت والتي حؿمذ لؼباثً بٍغ

الجؼاثغ الخاملحن للبُا٢ت الظَبُت، بظغاء ٖملُاث سخب ألامىا٫ ٖبر ظمُ٘ قبابُ٪ الضٞ٘ صون 

 ٖملُت بمبلٜ ٣ًضع ب، 54327اؾخٗما٫ بُا٢ت السخب، خُض سجلذ َظٍ الخضمت 

.  صًىاع ظؼاثغي 580526000
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ض الجؼاثغ في ٖملُت الٗهغهت وج٠ُُ٨ همىطظها الا٢خهاصي م٘   إلاؿحرة بٍغ
ً

 واؾخ٨ماال

٘ وجحرة حٗمُم بؾتراجُجُتهاالخُىعاث الخ٨ىىلىظُت الخضًشت باقغث في   الجضًضة الغامُت بلى حؿَغ

خماص ٖلى قب٨ت اإلااّؾؿاث الىاقئت  زضماث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي وجغ٢ُتها وطل٪ بااٖل

غة
ّ
خُض ؤَل٣ذ مكغوٕ صمج اإلااّؾؿاث الىاقئت واإلاهٛغة بهٟت ؤٖىان ه٣ضًحن .واإلاهٛ

ىُت م٩ىهت مً ٖضة ماؾؿاث هاقئت  مٗخمضًً، وهي الكغا٦ت التي حؿدىض ٖلى قب٨ت ٢بى٫ َو

ض الجؼاثغ ا وجإَُلها زم اٖخماصَا مً َٝغ بٍغ  .ومهٛغة ًخم اهخ٣اَئ

٤ ومغا٣ٞت اإلاخٗاملحن  ىان الى٣ضًحن اإلاٗخمضًً في الدؿٍى  وجخلخو مهام َاالء ألٖا

ض الجؼاثغ لالؾخٟاصة مً زضماث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، وجشبُذ  الا٢خهاصًحن في مؿاع الخٗا٢ض م٘ بٍغ

ت، وعبِ مىا٢٘ البُ٘ للخجاعة الال٨تروهُت باإلاىهت  ونُاهت وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي الجىاٍع

ض الجؼاثغ، ٖالوة ٖلى يمان زضمت ما بٗض البُ٘، لٟاثضة الٗمالء اإلاخٗا٢ضًً م٘  الى٣ضًت لبًر

ض الجؼاثغ، اإلاؿخُٟضًً مً وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي . ماّؾؿت بٍغ

تراٝ باإلزباث ؤلال٨ترووي والخى٢ُ٘  جخجؿض ؤَم مٓاَغ ؤمً اإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت في الٖا

 1والخهض٤ً ؤلال٨تروهُحن،

جي  ض الجؼاثغ بمدىع الخهض٤ً الال٨ترووي وجم جُب٤ُ اإلاسُِ الَى لهظا اَخمذ ماّؾؿت بٍغ

ىُت للخهض٤ً الال٨ترووي والؿلُت الخ٩ىمُت ANCEللخهض٤ً الال٨ترووي ممشال في الؿلُت الَى

وبالٟٗل، جم جىهِب الؿلُخحن ؾالٟتي الظ٦غ خؿب ٖملُت ج٣ىُت . AGCEللخهض٤ً الال٨ترووي

غ آهُت مً WebTrustجخىا٤ٞ ومٗاًحر الخض٤ُ٢  ما حكخٛالن خالُا مىظ الخهى٫ ٖلى ج٣اٍع ،َو

. اإلاض٤٢، مما ؾمذ بىي٘ زضماث الخهض٤ً الال٨ترووي ٖلى الخِ وج٣ضًمها

ض الجؼاثغ : زالثا جدضًاث ومؿخلبل هٓام الضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

ض الجؼاثغ الٗضًض مً الخدضًاث التي ًجب ال٣ًاء   ًىاظه هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي في بٍغ

 .ٖلحها لًمان جُب٤ُ َظٍ الىؾاثل بك٩ل ؤًٞل مؿخ٣بال

ض الجؼاثغ- 1  الخدضًاث التي جىاحه هٓام الضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

ي٠ٗ ؤلا٢با٫ ٖلى اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ الال٨ترووي بؿبب ُٚاب الش٣اٞت البى٨ُت؛ - 

اإلاكا٧ل اإلاغجبُت باؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ؾىاء بؿبب ظهل ٦ُُٟت الاؾخسضام ؤم - 

ُاب ٖلى مؿخىي اإلاىػٖاث آلالُت ؤم ه٣و الؿُىلت؛   ٦ثرة ألٖا

                                                           
، مركز جيل "دراسة قانونية"فريدة محودي، األمن ادلعلومايت يف اجلزائر بٌن التطورات التكنولوجية وضعف البيئة الرقمية، اجملاالدلصريف منوذجا - 1

. 102، ص 2020 يوليو 41العدد - رللة جيل األحباث القانونية ادلعمقة - البحث العلمي 
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ٗاث اإلاىٓمت للخٗامالث الال٨تروهُت بياٞت بلى اإلاساَغ اإلاغجبُت -  ٖضم ويىح ال٣ىاهحن والدكَغ

 بخ٣ضًم الخضماث البى٨ُت الال٨تروهُت؛

 .اإلاساَغ اإلاغجبُت بىؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ٧ال٣غنىت- 

ض الجؼاثغ - ب مؿخلبل هٓام الضف٘ ؤلالىترووي في بٍغ

ض الجؼاثغ مً ٖهغهت ٖمله وزضماجه والاهخ٣ا٫ بلى ٖهغ اإلاٗلىماجُت   ختى جخم٨ً بٍغ

 ًجب ٖلُه اجساط ٖضة بظغاءاث حُٗٓم الاؾخٟاصة ال٣هىي مً زىعة الٗلم والخ٨ىىلىظُاو

ت  لًمان الخ٠ُ٨ م٘ اإلاؿخجضاث والخُىعاث الخانلت بخسهُو اإلاىاعص اإلاالُت والبكٍغ

:  ما ًلي ؤَم َظٍ ؤلاظغاءاث الالػمت، ولٗل

جدضًض ألاَضاٝ بض٢ت ٦بحرة وجدضًض آظا٫ جد٣ُ٣ها بك٩ل ص٤ُ٢ ومًبٍى ختى ال ًدضر - 

جماَل في الخىُٟظ؛ 

ا ببِئت نىاُٖت وؾُاؾُت مالثمت؛  -  حر بِئت ٢اهىهُت واضخت م٘ صٖمها وجدٟحَز جٞى

غ بم٩اهُاث إلاؿاًغة الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت مً زال٫ - ً الٗىهغ البكغي وجٍُى بٖضاص وج٩ٍى

اعاث ٖلى اؾخسضام ؤخضر  ب ؤلَا خماص ٖلى م٩اجب الخبرة والاؾدكاعة الضولُت في جضٍع الٖا

الىٓم؛ 

 .الاَخمام باإلهٟا١ الاؾدشماعي في مجا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث-

ت مً الخضماث ب٨ٟاءة ؤٖلى وج٩لٟت ؤ٢ل-   .الخىؾ٘ في اؾخسضام الاهترهذ لخ٣ضًم حك٨ُلت مخىٖى

حر ؤمً اإلاٗلىماث الال٨تروهُت-  .  جٞى

زاجمت 

ض الجؼاثغ ؤنبذ يغوعة ملخت إلاؿاًغة   بن جُب٤ُ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في بٍغ

ت  اإلاؿخجضاث والخُىعاث الخانلت في البِئت الٗاإلاُت، مً زال٫ البدض جم الخىنل بلى مجمٖى

 : مً الىخاثج جخمشل في

 ي٠ٗ حجم ؤصواث الضٞ٘ الال٨تروهُت؛- 

بحجام ألاٞغاص ٖلى اؾخٗما٫ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي بؿبب ُٚاب الش٣اٞت البى٨ُت والخسٝى - 

مً مساَغ َظٍ الىؾاثل؛ 

 نٗىبت جُب٤ُ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي ًغظ٘ لُٛاب بِئت ٢اهىهُت وجىُٓمُت واضخت؛ - 

 :الخىنُاث

غ الخجاعة ؤلال٨تروهُت؛  - غ البيُت الخدخُت لدؿهُل جُب٤ُ وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨ترووي وجٍُى جٍُى
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 ٢اهىن زام لخماًت مؿخٗملي بُا٢اث الضٞ٘ ؤلال٨ترووي للخض مً اليكاٍ ؤلاظغامي بنضاع- 

واهتها٥ الخهىنُت؛  

يغوعة ؾً ٢اهىن ًخٗل٤ باألمً اإلاٗلىماحي لل٣ًاء ٖلى ؤلابهام والٛمىى الظي ًمحز ال٣اهىن - 

. اإلاىظىص

اإلاغاح٘ 
ت الال٨تروهُت في الجؼاثغ، مجلت بدىر ا٢خهاصًت ٖغبُت، اإلاهغ،  -1 بً ٖمغ زالض وبىعػامت ظُاللي، وا٢٘ الهحٞر

. 2019، ؾىت 80الٗضص 

ت الال٨تروهُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، مجلت الباخض الا٢خهاصي، - -2 بلٗاٌل مُاصة وػاًضي خؿِبت، وا٢٘ الهحٞر

.  2017، 08 ؾ٨ُ٨ضة، الجؼاثغ، الٗضص1955 ؤوث 20ظامٗت 

ت في جُب٤ُ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت،  -3 م وبً لضًٚ مدمض، جدضًاث البىى٥ الجؼاثٍغ بىؾُٗض مدمض ٖبض ال٨ٍغ

. 2019، 07اإلاجلت الضولُت للضعاؾاث الا٢خهاصًت، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، ؤإلااهُا، الٗضص 

اثؼة لٗغاٝ، ٞٗالُت اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت الخضًشت في الى٢اًت مً  -4 ؼ صخغاوي ٞو ٖبض الٍٗؼ

ت، ظامٗت ؾ٠ُُ  . 2020، 03، الٗضص 1ظاثدت ٧ىعوها، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

اث الجامُٗت،  -5 ملُاث الاثخمان، الُبٗت ألاولى، صًىان اإلاُبٖى ؾلُمان هانغ، الخ٣ىُاث البى٨ُت ٖو

. 2015الجؼاثغ،

ت"قاًب مدمض،  -6 ت الجؼاثٍغ الم والاجها٫ ٖلى ٞٗالُت ؤوكُت البىى٥ الخجاٍع ، مظ٦غة "ؤزغ ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

-2006، الجؼاثغ، 1م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ

2007 .

حر ػواف،  -7 ُت"َػ ،مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل "صوع هٓام الضٞ٘ الال٨ترووي في جدؿحن اإلاٗامالث اإلاهٞغ

.  2011-2010قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ؤم البىاقي، الجؼاثغ، 

ل اإلاالي الال٨ترووي - -8 آلُاث الخٗامل واإلاساَغ في ْل ٖهغهت وؾاثل – ػزىفي هىع الضًً وػمالت ٖمغ، الخدٍى

. 2018، 01، الٗضص 01الضٞ٘، مجلت الا٢خهاص الضولي والٗىإلات، ظامٗت الجلٟت، اإلاجلض 

ىةمداص ومدمض زاوي، وا٢٘ وؾاثل وؤهٓمت الضٞ٘ الال٨تروهُت في الىٓام لبى٩ي الجؼاثغي، مجلت - -9 ٍٖغ

.  2017، 04الضعاؾاث الا٢خهاصًت اإلاٗانغة، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الٗضص 

ت  -10 صعاؾت جدلُلُت -خمىصة ؤم الخحر ولبىر هسلت، ج٣ُُم اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في البىى٥ الجؼاثٍغ

ان ٖاقىع بالجلٟت، الجؼاثغ، الٗضص 2013-1999للٟترة  ، 03، مجلت اإلاىخضي للضعاؾاث وألابدار الا٢خهاصًت، ظامٗت ٍػ

2018 .

ُبي خىعٍت، وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت وصوعَا في جُٟٗل الخجاعة الخاعظُت، مجلت  -11 ٖماص الضًً بغ٧اث َو

. 126، م 2019، 02ال٣اهىن والخىمُت اإلادلُت، ظامٗت اصعاع، الجؼاثغ، الٗضص 

ت  -12 م وآزغون، وؾاثل الضٞ٘ الال٨تروهُت في البىى٥ الجؼاثٍغ الىا٢٘ وآلاٞا١،مجلت – بىؾُٗض مدمض ٖبض ال٨ٍغ

. 2019، 02الخىمُت والا٢خهاص الخُب٣ُي، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الٗضص 

عابذ خمضي باقا ووَُبت ٖبض الغخُم، جُىع َغ١ الضٞ٘ في الخجاعة الال٨تروهُت، مجلت ٖلىم الا٢خهاص  -13

. 2011، 3والدؿُحر والخجاعة، ظامٗت الجؼاثغ

ت،  -14 ت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ، مجلت ؤبدار ا٢خهاصًت وبصاٍع بلٗاٌل مُاصة، بً اؾماٖحن خُاة،مكغوٕ الهحٞر

. 2014الٗضص الؿاصؽ ٖكغ، صٌؿمبر 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

245 
 

ضة خمىصي، ألامً اإلاٗلىماحي في الجؼاثغ بحن الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت وي٠ٗ البِئت الغ٢مُت، اإلاجاالإلاهغفي  -15 ٍٞغ

. 2020، ظىان 41الٗضص - مجلت ظُل ألابدار ال٣اهىهُت اإلاٗم٣ت - ، مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي "صعاؾت ٢اهىهُت"همىطظا 

16- AL-khouri, A.M, electronic payments: building the case for a 

national initiative, advances in social sciences research journal, vol1, issue 

3,2014. 

17- Difference Between Credit Card and Debit Card, online available at : 

https://www.bankbazaar.com/credit-card/difference-between-debit-and-

credit-card.html 

18- -G. Ambika, E-wallets: for future investments leading to digital 

economy of India, international journal of research in management 

economics and commerce, volume 07, issue12,2017.  

19- Zlatko Bezhovski, The Future of the Mobile Payment as Electronic 

Payment System European, Journal of business and management, vol 8, n 

8,2016. 

 

ؤزغ آلُاث الخىهمت ٖلى ألاصاء اإلاالي للبىىن 

 -صعاؾت خالت مهغف الؿالم-

 1قميل زينب.د 
 2بوري صراح.د 

: ممخص
اؾخدىطث ٢ًُت الخى٦مت ٖلى اَخمام ٦بحر في الؿىىاث ألازُـغة زانت في اإلاهاٝع اإلاالُت، بال ؤن مٟهىمهـا ٞـي ال٣ُـإ اإلاهـغفي ما 

ػا٫ لم ًل٤ ال٣ضع ال٩افي مً الاَخمام والضعاؾاث، وعبما ٌٗـىص طلـ٪ بلى خضازـت اإلاىيـٕى وبكـ٩ل زـام ٞـي البىى٥ ؤلاؾالمُت، ألامغ 

جىاولذ َظٍ الىع٢ت البدشُت  ؤزغ آلُاث الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ .الظي ًاصي بلى الخ٣لُل مً اإلاساَغ الخـي جخٗغى لهـا البىـى٥

 بلى 2011الؿالم خُض ٢مىا بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ الؿالم مً زال٫ جُب٤ُ ماقغاث الٗاثض وماقغاث اإلاساَغة زال٫ الٟترة مً 

2016.  

ُت وامخشاله   جىنلىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى ؤن مهٝغ الؿالم خ٤٣ ؤصاء مالي مٗخبر وطل٪ عاظ٘ لخُب٤ُ ٢ىاٖض الخى٦مت اإلاهٞغ

ظا عاظ٘ بلى جإزغ جبجي البىى٥  لخٗلُماث البى٪ الجؼاثغي بلى ؤن ؤٚلبُت ماقغاث ألاصاء اإلاالي في َظا اإلاهٝغ لم جد٤٣ ٖاثض ؤ٦بر َو

.  الاؾالمُت ل٣ىاٖض الخى٦مت في الجؼاثغ

 . ، مهٝغ الؿالمالخى٦مت ، ألاصاء اإلاالي، ماقغاث الٗاثض، ماقغاث اإلاساَغة: اليلماث اإلافخاخُت

Abstract : 

The issue of governance has gained much attention in recent years, especially in financial 

banks. However, the concept of it in the banking sector has still not received sufficient 

attention and studies, and this may be due to the novelty of the topic in particular in Islamic 

banks, which leads to minimizing risks To which banks are exposed. This research paper 

dealt with the impact of governance mechanisms on the financial performance of Al Salam 
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Bank, as we assessed the financial performance of Al Salam Bank through the application 

of return and risk indicators during the period from 2011 to 2016. 

Through this study, we concluded that Al Salam Bank has achieved significant financial 

performance, due to the application of banking governance rules and its compliance with 

the instructions of the Algerian Bank, until most of the financial performance indicators in 

this bank did not achieve a greater return, and this is due to the delay in the adoption of the 

rules of governance in Algeria by Islamic banks. 

Key words : 

Governance, financial performance, return indicators, risk indicators, Al Salam Bank 

I.  ملضمت :

    بٗض ْهىع ألاػماث اإلاالُت و الا٢خهاصًت و الاجهُاعاث اإلاٟاظئت للٗضًض مً الكغ٧اث الٗاإلاُت 

ا الٟؿاص اإلاالي جبحن ؤن ؤَم ألاؾباب الغثِؿُت َى ُٚاب صوع خى٦مت اإلااؾؿاث،  التي ٞجَغ

ُاب صوع  ضم جُب٤ُ الٟٗا٫ آللُاث الخ٩ىمت، ٚو وي٠ٗ الغ٢ابت ٖلى ؾلى٥ ؤلاصاعة، ٖو

ى ما  ٪ اؾتراجُجي لل٣ُإ الٗام في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي، َو الاظخماعي للماؾؿاث ٦كٍغ

ُت في الٗالم اع.  ؤصي بلى اجهُاع ٖضة قغ٧اث ٦بري واإلااؾؿاث اإلاالُت و اإلاهٞغ  وفي َضا ؤلَا

اؾخدىطث ٢ًُت الخى٦مت ٖلى اَخمام ٦بحر في الؿىىاث ألازُـغة زانت في اإلاهاٝع اإلاالُت، بال 

ؤن مٟهىم َـا ٞـي ال٣ُـإ اإلاهـغفي ما ػا٫ لم ًل٤ ال٣ضع ال٩افي مً الاَخمام والضعاؾاث، وعبما 

ٌٗـىص طلـ٪ بلى خضازـت اإلاىيـٕى وبكـ٩ل زـام ٞـي البىى٥ ؤلاؾالمُت، ألامغ الظي ًاصي بلى 

الخ٣لُل مً اإلاساَغ الخـي جخٗـغى لهـا البىـى٥، زانـت وان الخجـاعب ألازحرة ٞــي الٗــالم ؤْهغث 

ُت ًــاصي بلى او٩ٗاؾــاث زُُــغة ٖلــى الا٢خهـاصًاث  ؤن يــ٠ٗ الخى٦مــت ٞــي الــىٓم اإلاهــٞغ

لُـه ٞـان جُٟٗـل مبـاصت الخى٦مـت والبـضء بخُبُـ٤ ٢ىاٖـضَا ٞـي الىٓـام اإلاهـغفي ٌٗمـل  ىُـت ٖو الَى

ً وال٣ُإ اإلاالي  ُت، مما ًى٨ٗـ ؤًًا ٖلى ٢غاعاث اإلاؿدشمٍغ غ ؤصاء ؤلاصاعة اإلاهٞغ ٖلى جٍُى

. وبالخالي جيكُِ الا٢خهاص ٩٦ل

       جغج٨ؼ َظٍ الىع٢ت البدشُت خى٫ صعاؾت ؤَمُت الضوع الظي جلٗبه الخى٦مت في جدؿحن 

ُت خُض حٗمل الخى٦مت ٖلى جىُٓم الٗال٢اث وجدضًض ألاصواع بحن  ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث اإلاهٞغ

مجلـ ؤلاصاعة و اإلاال٥ وؤلاصاعة الخىُٟضًت للبى٪ وطل٪ في ظى الكٟاُٞت وؤلاٞهاح و اإلاؿاولُت 

الاظخماُٖت، وبما ٣ًىص البىى٥ بلى الاؾخٟاصة اإلاشلى مً اإلاىاعص اإلاخاخت وبالخالي جد٤ُ٣ ؤَضاٞها 

ؤو ُٚابها ٢ض ًاصي بلى  وجدؿُحن ؤصائها، و مً ظهت ؤزغي ٞان ي٠ٗ جُب٤ُ مباصت الخى٦مت

جي، مما ظٗل  هخاثج ؾلبُت ٦شحرة ٖلى مؿخىي ؤصخاب اإلاهالر واإلااؾؿاث، والا٢خهاص الَى

ىها بمضي خى٦مت البىى٥ الهاصعة ًٖ الٗضًض مً الهُئاث  مهحر البىى٥ و ا٢خهاصًتها مَغ

وفي َظا الؿُا١ ًجب ٖلى اإلاهاٝع اإلاالُت و البىى٥ ؤن جلتزم في .واإلاىٓماث الضولُت اإلاسخهت
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جُب٤ُ مباصت  و٢ىاٖض الخى٦مت، مً اظل ؤجباث وظىصَا في مسخل٠ ؤٖمالها وؤوكُتها ب

اث ؤصاءَا اإلاالي ُت وػٍاصة ٢ضعتها ٖلى اإلاىاٞؿت وجدؿحن مؿخٍى .  الؿاخت اإلاهٞغ

لى ؤؾاؽ ما ج٣ضم ٞان ؤلاق٩الُت التي ؾىداو٫ مٗالجتها جخمشل في الدؿائ٫ الغثِسخي الخالي : ٖو

 «؟بىىنٖلى جدؿحن ألاصاء اإلاالي لل الخىهمتآلُاث َى ؤزغ  ما» 

  :ؤَمُت البدث

  :جخطر ألاَمُت الٗلمُت لهظٍ الىع٢ت البدشُت مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت

  في اإلااؾؿاث؛   مباصت  جُب٤ُ الخى٦مت و ٢ىاٖضحؿلُِ الًىء ٖلى ؤَمُت

 ؛الخٗٝغ ٖلى ؤَم ماقغاث ألاصاء اإلاالي في البىى٥ 

 ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ الؿالم؛  الخى٦مت ببغاػ مضي ؤَمُت ازغ جُب٤ُ آلُاث

:   ٖلى َاجه الدؿائالث ٣ٞض ٢ؿمذ اإلاضازلت بلى زالر مداوع لئلظابتو 

  ٌ مٟهىم و ألاَمُت خى٦مت الكغ٧اث، مباصت و٢ىاٖض : خى٦مت الكغ٧اث: اإلادىع ألاو

جُب٤ُ خى٦مت الكغ٧اث 

 مٟهىم و ؤَمُت ألاصاء اإلاالي، ماقغاث ألاصاء اإلاالي: ألاصاء اإلاالي: اإلادىع الثاوي .

 ازغ آلُاث الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ الؿالم: اإلادىع الثالث. 

II.  الضعاؾاث الؿابلت :

 صعاؾت) Good and Seow200 (2بٗىـىان ،: 

 ً غ اإلاالُت وصوع اإلاضًٍغ        جىاولذ َظٍ الضعاؾت جإزحر آلُت خى٦مت الكغ٧اث ٖلى ظىصة الخ٣اٍع

واإلاغاظٗحن في طل٪ ٖبر جُب٣ُها ٖلى الىخضاث الا٢خهاصًت في ؾىٛاٞىعة ،و٢ض زلهذ َظٍ 

الضعاؾت بلي جإ٦ُض صوع اإلاغاظٗت الضازلُت ولجان اإلاغاظٗت في ٖملُت الخى٦مت و في جد٤ُ٣ ظىصة 

غ اإلاالُت ،باإلياٞت بلي ؤَمُت ال٣ىاٖض ألازال٢ُت في طل٪  .الخ٣اٍع

 بٗىـىان2003)صعوَل (صعاؾت ،: 

          جىاولذ َظٍ الضعاؾت صوع ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في الخُب٤ُ الٟٗا٫ لخى٦مت الكغ٧اث 

وطل٪ مً زال٫ الخٗٝغ ٖلىإَمُت ؤلاٞهاح اإلاداؾبي في جُب٤ُ مباصت الخ٩ىمت م٘ ٖغى 

ت مً الىخاثج ؤَمها وظىص صوع ٞٗا٫  . ججاعب بٌٗ الضو٫  و٢ض زلهخا لضعاؾت بلى مجمٖى

لئلٞهاح اإلاداؾبي والكٟاُٞت في جُب٤ُ مباصت الخى٦مت وزانت في مهغ وؤن طل٪ ًازغ بك٩ل 

 .بًجابي ٖلىالبىعناث و ٖلى جدؿحن ؤصاء الكغ٧اث
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  صعاؾـت( ( Matoussi&Grssa 2012َـل جسخلـ٠ خى٦مـت الكـغ٧اث ٞـي : ، بٗىـىان

 Is.اإلاهـاٝع ؤلاؾـالمُت؟ صعاؾت م٣اعهت بحن صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي وظىىب قغ١ آؾُا

Corporate Governance Different For Islamic Banks ? A Comparative Analysis 

between the Gulf cooperation Council Context and the Southeast Asia  

          ٢امــذ الضعاؾــت بم٣اعهــت خى٦مــت الكــغ٧اث ٞــي اإلاهــاٝع ؤلاؾــالمُت واإلاهــاٝع 

الخ٣لُضًــت، وؤزــغ مخُٛــغاث الخى٦مت في ؤصاء اإلاهاٝع في صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي وصو٫ 

ؤن : ، وجىنـلذ الضعاؾـت بلـى ٖـضة هخـاثج ؤَمهـا(2009-2000)ظىىب قغ١ آؾـُا زـال٫ الٟخـغة 

ـت بـحن الخى٦مـت ٞـي اإلاهـاٝع الخ٣لُضًت واإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ٦ما ؤن  ٍغ َىـا٥ ازخالٞـاث ظَى

َىا٥ ازخالٞاث بحن الخى٦مت في صو٫ الخلُج وظىىب قغ١ آؾُا، ٦ما جىنـلذ الضعاؾـت الـى ؤن 

مهـاٍع٠ مجلــ ؤلاصاعة جـازغ ؾـلبا ٞـي ٖاثـض اإلاهـاٝع ؤلاؾـالمُت، وؤن زهـاثو َُئت الغ٢ابت 

ُت ال جازغ في ألاصاء اإلاالي للمهاٝع ؤلاؾالمُت . الكٖغ

  الخى٦مت في : بٗىىان( 2014)صعاؾت مدمض فغخان، مدمض  ؤمحن كاثض ٖبض اللاصع

. اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت الُمىُت صعاؾت جُب٣ُُت

َـضٞذ َـظٍ الضعاؾـت بلـى الخٗـٝغ بهـٟت ؤؾاؾـُت ٖلـى مبـاصت الخى٦مـت ٞـي اإلاهـاٝع ؤلاؾـالمُت 

ـت مـً  و٢ُـاؽ مضي جُب٤ُ جلـ٪ اإلابـاصت ٞـي اإلاهـاٝع ؤلاؾـالمُت الُمىُـت، وجـم الخىنـل بلى مجمٖى

الىخـاثج ؤَمهـا ؤن مؿخىي جُب٤ُ اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت الُمىُت إلاباصت الخى٦مـت و٢ىاٖـضَا َـى 

غ مخُلبـاث  بمؿـخىي مخىؾـِ مـ٘ وظـىص ٢هـىع ٞـي بٗـٌ الجىاهـب اإلاخمشلـت ٞـي ٖـضم جـٞى

ؤلاٞهاح والكـٟاُٞت باليؿـبت للٗملُـاث اإلاالُـت ؤلاؾـالمُت اإلامحزة للمهاٝع ؤلاؾالمُت ًٖ هٓحرتها 

غ الٗضالت في هٓام الغواجـب وألاظىع للٗـاملحن باإلا٣اعهت م٘ اإلاهاٝع  الخ٣لُضًت و٦ظا ٖضم جٞى

 . واإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت

  الخى٦مــت اإلااؾؿــُت وجُب٣ُاتهــا ٞــي البىــى٥ : بٗىـىان(  2017َكــام بىعمــت،  )صعاؾــت

 .صعاؾت ُٖىت مً البىى٥ ؤلاؾالمُت– ؤلاؾالمُت 

َـضٞذ َـظٍ الضعاؾـت بلى بُـان مـضي الخـؼام البىـى٥ ؤلاؾـالمُت باإلابـاصت وال٣ىاٖـض اإلاخٗـاٝع ٖلحهـا 

ـت مـً البىـى٥ ؤلاؾـالمُت، وجـم  للخى٦مـت اإلااؾؿـُت، خُـض جمشـل مجخمـ٘ الضعاؾـت ٞـي مجمٖى

الخىنـل بلـى ؤن البىـى٥ ؤلاؾـالمُت ملتزمـت بمبـاصت الخى٦مـت اإلااؾؿـُت وطلـ٪ مـً زـال٫ التزامهـا 

ـا ٞـي ؤًٖـاء مجـالـ بصاعاتها، والجىاهـب اإلاخٗل٣ـت ؤًًا بـاإلصاعة الٗلُـا  َغ بالكـغوٍ الىاظـب جٞى

ًـاتها، ٦مـا ؤجهـا ملتزمـت بًـمان وظـىص جدضًـض وايـذ لـضوع اإلاؿـاَمحن ويـمان خ٣ـى٢هم،  وحٍٗى
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وبالخٟـاّ ٖلـى خ٣ـى١ ؤنـداب اإلاهـالر، وؤجها ملتزمـت بـةظغاءاث اإلاغاظٗت الضازلُت والخاعظُت 

. وبمبضؤ ؤلاٞهاح والكٟاُٞت ًٖ ظمُ٘ البُاهاث واإلاٗلىماث

III.  اع الىٓغي  :ؤلَا

اع اإلافاَُمي للخىهمت: ؤوال  ؤلَا

ف الخىهمت  .1  :حٍٗغ

ل الضولُت  الخى٦مت بإجها الىٓام الظي ًخم مً زال٫ بصاعة الكغ٧اث ؤو IFCحٗٝغ ماؾؿت الخمٍى

ه مىٓمت الخٗاون ؤلا٢خهاصي و الخىمُت   بإجها OECDاإلااؾؿاث و الخد٨م في ؤٖمالها ٦ما حٗٞغ

ت مً الٗال٢اث التي جغبِ بحن ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الكغ٦ت و مجلـ ؤلاصاعة و خملت  مجمٖى

م مً ؤصخاب اإلاهالر   .ألاؾهم و ٚحَر

غاٝ ألاؾاؾُت في الكغ٦ت ؤو  ٖمىما ٞةن الخى٧ىمتحٗجي وظىص هٓم جد٨م الٗال٢اث بحن ألَا

. اإلااؾؿت بهضٝ جد٤ُ٣ الكٟاُٞت و الٗضالت وم٩اٞدت الٟؿاص 

غاٝ  وبمٗجى ؤزغ ٞان الخى٦مت حٗجي الىٓام الٗام ؤي وظىص هٓم جد٨م الٗال٢اث بحن ألَا

ت اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي البُٗض وجدضًض  ألاؾاؾُت التي جازغ في ألاصاء ،٦ما حكمل م٣ىماث ج٣ٍى

ت واإلاالُت ٚحر الصخُدت، م٘ جدمُل اإلاؿاولُت ل٩ل مً ؤلخ٤  اث ؤلاصاٍع اإلاؿاو٫ ًٖ الخهٞغ

. الًغع باإلاهلخت الٗامت

 :الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ْهىع الخىهمت .2

:  ًىظض الٗضًض مً الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى ْهىع الٗىإلات

  ٖىإلات ال٣ُم الضًم٣غاَُت و خ٣ى١ ؤلاوؿان

 جي . جؼاًض صوع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ٖلى مؿخىي الضولي و الَى

 ٖىإلات آلُاث وؤ٩ٞاع ا٢خهاصًت لؿى١ و َى ما ؤصي بلى جؼاًض صوع ال٣ُإ الخام .

  بهدكاع الخدىالث ٖلى اإلاؿخىي الٗالي

 اصة مٗضالث الدكابه بحن الجماٖاث و اإلااؾؿاث ؤو اإلاجخمٗاث . ٍػ

  ى ما ؤصي بلى ْغوعة الخ٨ٟحر في بهتهاط الُاث ججٗل ألاهٓمت ْهىع الٟؿاص ٖاإلاُا َو

. ؤ٦ثر قٟاُٞت 

  بقغا٥ ال٣ُإ الخام و اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖملُاث الخىمُت .

 ْهىع مٟاَُم ظضًضة للخىمُت زانت في ٞترة الدؿُٗىاث .

  ت  .جإ٦ُض الٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى ؤَمُت بعؾاء الضًم٣غاَُت و الخٍغ
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غاف الغثِؿُت في الخىهمت .3 : ألَا

غ بكفافُت  عف٘ الخلاٍع

ٌؼ                          ضخ عؤؽ اإلااٌ  غ               خم اهخساب ٖو ًلىمىا بٗغى الخلاٍع

للكغهت 

 

 

 

 

ج٣ىم الخى٦مت بدىُٓم وج٣ؿُم اإلاؿاولُاث والخ٣ى١ بحن زالزت ؤَغاٝ عثِؿُت ٦ما َى مبحن في 

اإلاؿاَمىن                  ؤلاصاعة الخىفُظًت                      مجلـ ؤلاصاعة     :الك٩ل ؤٖالٍ

: مباصت و ماقغاث الخىهمت .4

: ًم٨ً جلخُو مباصت الخى٦مت مً زال٫ الك٩ل الخالي

مباصت الخىهمت خؿب مىٓمت الخٗاون الاكخهاصي و الخىمُت : (1)الكيل عكم 

 المساهمون

 

اإلدارةمجمس   التنفيذيةاإلدارة  
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الضاع « صوع الخى٦مت الكغ٧اث في مٗالجت الٟؿاص ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت» ، (2009)مدمض مهُٟى ؾلُمان :اإلاهضع

ت مهغ، م  .50الجامُٗت،ؤلاؾ٨ىضٍع

 

ألاصاء اإلاالي : زاهُا

مفهىم ألاصاء اإلاالي  .1

لِـ مً الؿهل جدضًض مٟهىم ص٤ُ٢ لؤلصاء اإلاالي وطل٪ هٓغا الزخالٝ وظهاث الىٓغ بحن ال٨خاب 

ٟاث التي ٢ضمذ لؤلصاء اإلاالي ما ًلي    :والباخشحن، ومً الخٍٗغ
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 ه ً ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞهم وطل٪ مً » ٖلى ؤهه  PIERRE.Jل٣ض ٖٞغ مضي ٢ضعة اإلاؿحًر

 .«زال٫ همى مٗض٫ الؿىىي للمبُٗاث وجد٣ُ٣هم ليؿب مالُت مُٗىت

  ج٣ضًم خ٨م طو ٢ُمت خى٫ بصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت » ٦ما ٌٗٝغ ألاصاء اإلاالي ٖلى ؤهه

ٖلى بقبإ مىاٞ٘ وعٚباث ؤَغاٞها اإلاسخلٟت  واإلااصًت واإلاالُت مخدضة، ومضي ٢ضعة بصاعة اإلااؾؿت

». 

  مضي مؿاَمت ألاوكُت في زل٤ » ؤما الؿُٗض ٞغخاث ظمٗه ٞحري ألاصاء اإلاالي َى

ال٣ُمت ؤو الٟٗالُت في اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت، مً زال٫ بلٙى ألاَضاٝ اإلاالُت 

 .«بإ٢ل الخ٩ال٠ُ اإلاالُت

ؤَمُت جلُُم ألاصاء اإلاالي  .2

 : ج٨مً ؤَمُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي مً زال٫ الٗىانغ الخالُت

  اث ؤصائها مخابٗت ؤٖما٫ الكغ٧اث وجٟدو ؾلى٦ها ومغا٢بت ؤوياٖها وج٣ُُم مؿخٍى

ٗالُخه، وجىظُه ألاصاء هدى الاججاٍ الصخُذ واإلاُلىب، مً زال٫ جدضًض اإلاٗى٢اث وبُان  ٞو

 ؤؾبابها، وا٢تراح بظغاءاتها الخصخُدُت وجغقُض الاؾخسضاماث الٗامت للكغ٧اث واؾدشماعاتها

ت  ٣ا لؤلَضاٝ الٗامت للكغ٧اث واإلاؿاَمت في اجساط ال٣غاعاث الؿلُمت للخٟاّ ٖلى الاؾخمغاٍع ٞو

 .والب٣اء واإلاىاٞؿت

 الٗىانغ الخ٣ُ٣ُت وويٗها في مىا٢٘ ؤ٦ثر بهخاظُت باليؿبت للٗىانغ  ال٨ك٠ ًٖ

غ، ومً زم الىنى٫ بلى ألاصاء الجُض ًٖ  ؤلاهخاظُت، وجدضًض الٗىانغ التي جدخاط بلى صٖم وجٍُى

٤ الاؾخٛىاء ٖلى الٗىانغ الٛحر ٦ٟئت  .ٍَغ

  ا هدى ألاًٞل جٓهغ ٖملُت ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي، الخُىع الظي خ٣٣خه اإلااؾؿت في مؿحَر

٤ هخاثج  .الخىُٟظ الٟٗلي لؤلصاء ػمىُا وم٩اهُا ؤو هدى ألاؾىؤ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

  ج٨مً ؤَمُت ألاصاء اإلاالي باليؿبت للٗىامل البُئُت الخاعظُت، خُض بن اإلاىٓماث طاث

ألاصاء اإلاالي الٗالي، ج٩ىن ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الاؾخجابت في حٗاملها م٘ الٟغم والتهضًضاث البُئُت 

باإلاىٓماث  الجضًضة، و٦ظا جخٗغى لًِٛ ؤ٢ل مً ؤصخاب اإلاهالر والخ٣ى١، و َظا م٣اعهت

 .ألازغي طاث ألاصاء اإلاالي ال٠ًُٗ

 :ألاصاء اإلاالي ماقغاث .3

 :(الٗاثض)ماقغاث ألاصاء الغبحي . ؤ

      ًخم ٢ُاؽ عبدُت البى٪ ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت، و الٗاثض ٖلى ألانى٫ خُض ٌٗخبر مٗض٫ 

الٗاثض ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت مً ؤ٦ثر اإلا٣اًِـ ؤَمُت ألهه ًخإزغ بإصاء البى٪ ُٞما ًخٗل٤ بٟئاث 
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الٗاثض ٖلى ألانى٫ وماقغاث ٖلى مضي ٦ٟاءة وم٣ضعة البى٪ ٖلى حُٗٓم زغوة اإلاال٥، 

: واَم َظٍ اإلااقغاث ماًلي

 مٗضٌ الٗاثض ٖلى خلىق اإلالىُت : (ROE) حكحر َظٍ اليؿبت ًٖ عبدُت الضًىاع الىاخض

اإلاؿدشمغ مً ٢بل مال٥ الكغ٦ت، و٧لما ػاصث َظٍ اليؿبت ٧لما ٖبرث ًٖ ٦ٟاءة ؤلاصاعة اإلاالُت 

اليؿب التي ًخم جضاولها  في اؾخٛال٫ ؤمىا٫ اإلاال٥ لًمان ٖاثض مغضخي لهم، ٦ما حٗخبر مً ؤَم

 .في البىى٥، وجدؿب َظٍ اليؿبت ب٣ؿمت الىدُجت الهاُٞت ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت 

  ٌألانىمٗضٌ الٗاثض ٖلى :(ROA) جبحن َظٍ اليؿبت ما اؾخسضم مً ؤنى٫ للخهى٫

ٖلى الىدُجت، وبالىخضاث جمشل ما حُُٗه الىخضة الى٣ضًت الىاخضة مً ألانى٫ الشابخت وألانى٫ 

 .اإلاخضاولت مً هدُجت بظمالُت، وجدؿب ب٣ؿمت الىدُجت الهاُٞت ٖلى مجمٕى ألانى٫ 

 الٗاثض ٖلى الاؾدثماع : (ROI)َظٍ اليؿبت ٖلى مضي ٦ٟاءة اإلااؾؿت في حٗخبر 

لت ألاظل في  اؾخسضام وبصاعة ٧ل ألامىا٫ اإلاخاخت لضحها مً اإلاؿاَمحن، وألامىا٫ اإلا٣تريت ٍَى

 .جد٤ُ٣ ٖاثض جل٪ ألامىا٫ وجدؿب اهُال٢ا الىدُجت الهاُٞت ٖلى عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ

 ٣ًِـ ٢ضعة البى٪ ٖلى ع٢ابت والؿُُغة ٖلى الى٣ٟاث وجسٌُٟ : مٗضٌ َامل الغبذ

 .الًغاثب

 لهالر البى٪ خُىما ج٩ىن ألاعباح بًجابُت وفي هٟـ الى٢ذ  ٌٗمل: مٗضٌ الغف٘ اإلاالي

م٣اًِـ للمساَغ ألهه ٨ٌٗـ حجم ألانى٫ التي ًم٨ً زؿاعتها ٢بل ؤن ًهل البى٪ بلى خالت 

اء بالتزاماجه  .العجؼ ًٖ الٞى

 :ماقغاث اإلاساَغة. ب

لُه جسخل٠ عبدُت البى٪ الخجاعي بازخالٝ مساَغ  جغجبِ ماقغاث الخُغ بماقغاث الٗاثض، ٖو

:  حك٨ُلُت اؾدشماعاجه ومساَغ ٖملُاجه، ومً بحن اإلاساَغ هجض

 ل :  مساَغ الؿُىلت جيكإ مً ٖضم ٢ضعة البى٪ ٖلى زٌٟ التزاماجه، ؤو جمٍى

اصة في ألانى٫ ألامغ الظي ٢ض ًاصي بلى الخإزحر الؿلبي ٖلى الغبدُت، وزانت ٖىض نٗىبت  الٍؼ

ل ؤنىله ىا البى٪ ًىاظه خالخحن ألاولى وهي  جدٍى ت وبضون زؿاعة، َو بلى ه٣ضًت ظاَؼة بؿٖغ

خالت زُغ الؿُىلت الخالي والظي ٌٗجي ؤن البى٪ ال ٌؿخُُ٘ مىاظهت َلباث السخب اإلاتزاًض مً 

ل والتي حٗجي اهسٟاى حجم مىاعص م٘  َٝغ الؼباثً، ؤما الخالت الشاهُت ٞدؿمى زُغ الخدٍى

 .جباث اؾخسضاماجه

 لب : مساَغ ؾٗغ الفاثضة ت في ألٚا بن مهضع الغبذ ألاؾاسخي باليؿبت للبىى٥ الخجاٍع

ى ٖباعة ًٖ الٟغ١ بحن الٟىاثض اإلا٣بىيت مً ال٣غوى والدؿهُالث  ٩ًىن َامل الٟاثضة َو
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ا، ومً ٖىا ؤي حُٛحر في ؤؾٗاع  ت ٖلى الىصاج٘ و ٚحَر الاثخماهُت اإلاسخلٟت و بحن الٟىاثض اإلاضٖٞى

ضا ًازغ في ألازحر ٖلى َامل الٟاثضة، ومً َىا جبرػ مساَغ ؾٗغ  ت َو الٟىاثض اإلا٣بىيت واإلاضٖٞى

ت  .الٟاثضة باليؿبت للبىى٥ الخجاٍع

 ت : مساَغ الاثخمان لب البىى٥ الخجاٍع ٌٗض مىذ الاثخمان مً ألاوكُت الغثِؿُت أٚل

والتي ٢ض ًىاظه بؿببها البى٪ الٗضًض مً اإلاساَغ مشل مساَغ جى٠٢ الٗمُل ًٖ الؿضاص 

ومساَغ التر٦حز الاثخماوي، و٧لها ٖىامل جاصي بالبى٪ بلى مىاظهت نٗىباث مسخلٟت لخدهُل 

 .مؿخد٣ا

 ٌاء بالتزامه، : مساَغ عؤؽ اإلاا و جخمشل في اخخما٫ ٖضم ٢ضعة البى٪ ٖلى الٞى

دضر َضا ٖىضما جىسٌٟ ال٣ُمت الؿى٢ُت ألنى٫ البى٪ بلى مؿخىي ا٢ل مً ال٣ُمت  ٍو

 .الؿى٢ُت اللتزاماث البى٪

 وهي ٖباعة ًٖ مساَغ ًٖ ٖضم ٦ٟاًت ؤو اهسٟاى الٗملُاث :مساَغ الدكغُلُت

ا، ٢ض ج٩ىن مً )الضازلُت مشل  حَر بؾاءة اؾخٗما٫ ممخل٩اث الضولت ؤو الخداًل ًٖ ال٣اهىن ٚو

٧التزوٍغ ) ، والتي ٢ض جيخج ٦ظل٪ ًٖ ألاهٓمت (َٝغ اإلاؿاولحن ًٖ البى٪ ؤو الٗاملحن ُٞه

ا) ، ؤو الخىاصر الخاعظُت (والؿغ٢ت والجغاثم الال٨تروهُت حَر  (.٧ىاعر َبُُٗت ٚو

III. ازغ آلُاث الخىهمت ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهغف الؿالم 

ؾى٣ىم مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى ج٣ُُم ؤزغ آلُاث  الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ 

خماص ٖلى ماقغاث الٗاثض واإلاساَغة ٖلى خ٣ى١ اإلال٨ُت وعبُها  الؿالم بالجؼاثغ وطل٪ بااٖل

. طل٪ ٖلى ؤصائها اإلاالي بالُاث الخى٦مت للخٗٝغ ٖلى جُب٤ُ ل٣ىاٖض ومباصت الخى٦مت ومضي جإزحر

 

 

 

 

 

 

 :ماقغاث الٗاثض .1

ماقغاث 

الٗاثض 

الٗاثض ٖلى 

خلىق 

الٗاثض ٖلى 

 ٌ  ألانى

مٗضٌ الغف٘ 

 اإلاالي
َامل الغبذ 

مىفٗت 

ألانٌى 
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 اإلالىُت

2011 8,77 3,62 2,426 64,39 5,61 

2012 9,86 3,42 2,888 58 ,77 5,81 

2013 10,04 3,20 3,134 50 ,88 6,86 

2014 9,88 3,81 2,593 58,82 5,95 

2015 2,11 0,74 2,837 17,14 4,33 

2016 7,02 2,03 3,452 47 ,75 4,26 

غ الؿىىي :اإلاهضع  www.asalamalgeria.com 2012الخ٣ٍغ

ٌ :  (2)الكيل عكم  اللُم باليؿب ) جُىع ماقغ الٗاثض ٖلى خلىق اإلالىُت والٗاثض ٖلى ألانى

ت  (اإلائٍى

 

غ الؿىىي بٖضاصمً :اإلاهضع خماص ٖلى الخ٣ٍغ باؾخسضام 2012www.asalamalgeria.com الباخشان بااٖل

 Excelبغهامج 

ؤن مهٝغ الؿالم خ٤٣ مخىؾِ الٗاثض ٖلى خ٣ى١  (2)هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ع٢م 

زم اهسٌٟ زال٫  (2013-2012-2011)زال٫ الؿىىاث الشالزت ألاولى  % 9.55اإلال٨ُت ٢ضع ب

ضا عاظ٘ بلى اهسٟاى الضزل الهافي %2.33الؿىىاث الشالر ألازحرة مً الضعاؾت بلى  ، َو

ضا % 2.19بلى % ٦3.41ما قهض ماقغ الٗاثض ٖلى ألانى٫ اهسٟايا مً  . وخ٣ى١ اإلال٨ُت َو

. زال٫ الؿىىاث الشالر ألازحرة مً الضعاؾت

ٌ : (3)الكيل عكم  امل الغبذ ومىفٗت ألانى اللُم باليؿب ) جُىع مٗضٌ الغف٘ اإلاالي َو

ت  (اإلائٍى
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غ الؿىىي  مً:اإلاهضع خماص ٖلى الخ٣ٍغ باؾخسضام 2012www.asalamalgeria.comبٖضاص الباخشان بااٖل

 .Excelبغهامج 

٘ اإلاالي  (3)هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ع٢م  بإن مهٝغ الؿالم خ٤٣ مخىؾِ الٗاثض الٞغ

زم اعجٟ٘ اعجٟاٖا َُٟٟا زال٫  (2013-2012-2011)زال٫ الؿىىاث الشالزت ألاولى  % ٢2.81ضع ب

ظا عاظ٘ بلى اعجٟاٖةظمالي ألانىلىخ٣ى١ %2.96الؿىىاث الشالر ألازحرة مً الضعاؾت بلى  ، َو

و َظا % 41.23بلى % ٦58.01ما قهض ماقغ َامل الغبذ ٖلى ألانى٫ اهسٟايا مً  . اإلال٨ُت

٦ما  هالخٔ اهسٟاى ماقغ .عاظ٘ بلى اهسٟاى الضزل الهافي وؤلاًغاصاث في مهٝغ الؿالم

ظا ًض٫ % 4.84بلى % 6.09مىٟٗت ألانى٫ مً  زال٫ الؿىىاث الشالر ألازحرة مً الضعاؾت، َو

. ٖلى ٖضم مؿاَمت ؤنى٫ مهٝغ الؿالم في جد٤ُ٣ بًغاصاجه

: ماقغاث اإلاساَغة .2

مساَغ الؿُىلت مساَغ الاثخمان مساَغ عؤؽ اإلااٌ  ماقغاث اإلاساَغة

2011 41,22 0,19 52,16 

2012 34,62 1,48 59 ,18 

2013 31 ,89 3,58 60,51 

2014 38,56 1,99 53 ,70 

2015 28,96 2,95 58,37 

2016 35 ,08 0,93 64,99 

غ الؿىىي :اإلاهضع  www.asalamalgeria.com 2012الخ٣ٍغ

ت) ماقغاث اإلاساَغة : (4)الكيل عكم  ( اللُم باليؿب اإلائٍى
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غ الؿىىي :اإلاهضع خماص ٖلى الخ٣ٍغ باؾخسضام www.asalamalgeria.com 2012مً بٖضاص الباخشان بااٖل

 .Excelبغهامج 

بإن مهٝغ الؿالم خ٤٣ مخىؾِ الٗاثض مساَغ  (4)هالخٔ مً زال٫ الك٩ل ع٢م 

زم اهسٌٟ  (2013-2012-2011)زال٫ الؿىىاث الشالزت ألاولى  % 35.91عؤؽ اإلاا٫ ٢ضع ب

ظا عاظ٘ %34.22اهسٟايا َُٟٟا زال٫ الؿىىاث الشالر ألازحرة مً الضعاؾت بلى  ، َو

٦ما قهض ماقغ مساَغ الاثخمان اعجٟاٖا َُٟٟامً  . بلىاإلؾتراجُجُت التي ًخبىاَا مهٝغ الؿالم

و َظا ما ًضإللىخد٨م مهٝغ الؿالم في ؾُاؾت الاثخمان الخانت به زال٫ % 1.96بلى % 1.75

٦ماقهض ماقغ مساَغ الؿُىلت زباث في ال٣ُمت زال٫ الؿىىاث الشالر ألازحرة .الؿىىاث ألازحرة

. مً الضعاؾت

 : زاجمت

جُغ٢ىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى ؤزغ آلُاث الخى٦مت ٖلى ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ الؿالم 

خُض ٢مىا بخ٣ُُم ألاصاء اإلاالي إلاهٝغ الؿالم مً زال٫ جُب٤ُ ماقغاث الٗاثض وماقغاث 

 . 2016 بلى 2011اإلاساَغة زال٫ الٟترة مً 

جىنلىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت بلى ؤن مهٝغ الؿالم خ٤٣ ؤصاء مالي مٗخبر وطل٪ عاظ٘ 

ُت وامخشاله لخٗلُماث البى٪ الجؼاثغي بلى ؤن ؤٚلبُت ماقغاث  لخُب٤ُ ٢ىاٖض الخى٦مت اإلاهٞغ

ظا عاظ٘ بلى جإزغ جبجي البىى٥ الاؾالمُت  ألاصاء اإلاالي في َظا اإلاهٝغ لم جد٤٣ ٖاثض ؤ٦بر َو

.  ل٣ىاٖض الخى٦مت في الجؼاثغ

 

: اإلاغاح٘
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 :اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت
، الُبٗت الشاهُت، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، «ؤلاصاعة اإلاالُت اإلاخ٣ضمت»، (2008)خمؼة مدمىص الؼبُضي  .1

 .ٖمان، ألاعصن

ا"مدمض ًاؾحن ٚاصع ،.ص .2 ت: "، اإلااجمغ الٗلمي الضولي" مدضصاث الخى٦مت ومٗاًحَر ، " ٖىإلات الاصاعة في ٖهغ اإلاٗٞغ

 .لبىان- َغابلـ: ، ظامٗت الجىان(2012 صٌؿمبر 15-17)

، مظ٦غة ماظؿخحر، «ج٣ُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث اإلاؿٗغة في بىعنت الجؼاثغ» ، (2011-2010)عقُض خٟصخي  .3

 .ٚحر ميكىعة، ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت، الجؼاثغ

٢ُاؽ وج٣ُُم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، هدى بعؾا٫ همىطط لئلهظاع »، (2007)ٖبض الٛاوي صاصن  .4

 .، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ، ظامٗت الجؼاثغ«اإلاب٨غ باؾخٗما٫ اإلادا٧اة اإلاالُت

ت »،  (2014)ٖبض الىَاب صاصن، عقُض خٟصخي  .5 جدلُل ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت الجؼاثٍغ

٣ت الخدلُل الٗاملي الخمُحزي   02، مجلت الىخضاث للبدىر والضعاؾاث، اإلاجلض الؿاب٘، الٗضص «باؾخسضام ٍَغ

 .،ظامٗت ٚغصاًت، الجؼاثغ

اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن، الجؼاثغ«الدؿُحر اإلاالي»، (2012)مباع٥ لؿلىؽ  .6  .، الُبٗت الشاهُت، صًىان اإلاُبٖى

الخى٦مت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت الُمىُت صعاؾت »، (2014)مدمض ٞغخان، مدمض  ؤمحن ٢اثض ٖبض ال٣اصع .7

 .02، الٗضص20، صعاؾت ا٢خهاصًت بؾالمُت ، اإلاجلض «جُب٣ُُت

، الُبٗت ألاولى، صاع الخامض «ألاصاء اإلاالي وؤزٍغ ٖلى ٖىاثض ؤؾهم الكغ٧اث»، (2010)مدـمض مدمىص الخُُب  .8

 .لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن

الضاع «  صوع الخى٦مت الكغ٧اث في مٗالجت الٟؿاص ؤلاصاعي، صعاؾت م٣اعهت»  ، (2009)مدمض مهُٟى ؾلُمان  .9

ت مهغ، م  .50الجامعي،ؤلاؾ٨ىضٍع

او٩ٗاؾاث جُب٤ُ الىٓام اإلاداؾبي ٖلى الدصخُو اإلاالي » ، (2011)مضاوي بً بلُٛض، ٖبض ال٣اصع صقاف  .10

 ISA :، ملخ٣ي صولي خى٫ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في مىاظهت اإلاٗاًحر الضولُت للمداؾبت الخدضي«للماؾؿت

 .2011 صٌؿمبر 14 و 13ًىمي  IFRS واإلاٗاًحر الضولُت للمغاظٗت

صعاؾت ُٖىت مً البىى٥ – الخى٦مــت اإلااؾؿــُت وجُب٣ُاتهــا ٞــي البىــى٥ ؤلاؾالمُت »، (2017)َكــام بىعمــت ، .11

 . جسهو ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلتؤَغوخت ص٦خـىعاٍ « ؤلاؾالمُت

، «ؤؾاؾُاث ألاصاء وبُا٢ت الخ٣ُُم اإلاخىاػن »، (2009)واثل مدمـض نبخي، َاَغ مدؿً مىهىع الٛالي  .12

 .الُبٗت ألاولى، صاع واثل، ألاعصن

: اإلاغاح٘ باللغت ألاحىبُت
1. Hamadi  Matoussi & Rihab Grssa (2012), « Is Corporate Governance Different For 

Islamic Banks ? Comparative Analysis between the Gulf cooperation Council Context 

and the Southeast Asia » International Journal of Business Governance and Ethics 9 

(1). 

2. Josée et pierre (1990), « La gestion des pme trévères et pratiques presses », université 

de Québec. 

: مواقع الكترونية
 2012www.asalamalgeria.comالتقزيز السٌىي 
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ت زالٌ الفترة    2018- 2009صعاؾت خالت البىىن الجؼاثٍغ

 1          ص فاَمت بً قىت                                                          

         2ص جــبــــــــــغ  ػغـــــــــــىص                                                                                      

  :اإلالخو

ُت وجٟٗلحها إلصاعة اإلاساَغ في ال٣ُإ اإلاهغفي لظل٪ ؾىداو٫ .       تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مضي مؿاَمت الخى٦مت اإلاهٞغ

ت، في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها لخماًت ؤمىا٫ اإلاؿاَمحن  ؤن هىضر مضي جإزحر جُب٤ُ مباصت الخى٦مت ٖلى بصاعة اإلاساَغ في البىى٥ الجؼاثٍغ

ً  حؿاَم الخى٦مت ؤن : زلهذ الضعاؾت بلى ؤَم الىخاثج الخالُت(2018 – 2009)وباؾخسضام جدلُل اإلاُُٗاث زال٫ الٟترة . واإلاؿدشمٍغ

٘ في ت اإلاالي ألاصاء ٞع ؼ زال٫ مً للبىى٥ الجؼاثٍغ  مباصت جُب٤ُ ؤصاثه، ٦ما ؤن ماقغاث جدؿحن بلى ًاصي مما البى٪ م٘ اإلاخٗاملحن ز٣ت حٍٗؼ

ض الخى٦مت  .وؤلاٞالؽ للخٗثر الخٗغى ال٣غوى وجٟاصي مىذ ٖلى البىى٥ ٢ضعة مً ؾحًز

ت:اليلماث اإلافخاخُت ُت، مساَغ، بصاعة اإلاساَغ، بىى٥ ظؼاثٍغ  . خى٦مت اإلاهٞغ

Abstract:  

This study aims to identify the role of banking governance and its involvement  in the management of 

risks in the banking sector. For this, we will try to clarify the impact of the adoption of governance 

principles on risk management in Algerian banks in order to protect the financial resources of 

shareholders and investors. The analysis of data for the period (2009-2018) allowed us to deduce the 

following results: Governance has a leverage effect on the financial performance of Algerian banks 

by strengthening the trust of their operators and improving their performance indices. In addition, the 

application of governance principles increases banks' ability to octroy credits and avoid financial 

default and bancrupty. 

Keywords: Banking governance, Risks, Risk management, Algerian banks.  

: ملضمت

ل٣ض باجذ الخى٦مت اإلااؾؿُت واخضة مً مخُلباث ؤلاصاعة الغقُضة في الكغ٧اث 

واإلااؾؿاث في مسخل٠ صو٫ الٗالم، وبخضي آلُاث اؾخ٨ما٫ ٖملُاث ؤلانالح ؤلاصاعي، وججىب 

ؼ مباصت الٗضالت والكٟاُٞت والىيىح وؤلاٞهاح، واإلاغا٢بت واإلاؿاءلت،  ؤي مساَغ مً زال٫ حٍٗؼ

غ  وجدضًض اإلاؿاولُاث وجدضًض الٗال٢اث بحن ٧اٞت ؤَغاٝ اإلاهلخت في اإلااؾؿت بىيىح، بما ًٞى

ألاظىاء اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ عئٍت وؤَضاٝ اإلااؾؿت والىنى٫ بلى عؾالتها اإلايكىصة، وبما ًًمً 

غ  لُه ٞةن الخى٦مت اإلااؾؿُت في البى٪ جىُل٤ مً ؤجها جٞى اؾخٛال٫ مىاعصَا بك٩ل ٦ٟا، ٖو

اء  ؼ الش٣ت في البى٪ ٧ٖى غ وألاصاء اإلااؾسخي اإلاؿخ٣بلي بهضٝ صٖم وحٍٗؼ ؤؾاؾا و٢ىاٖض للخٍُى

غ  اؾدشماعي ألمىا٫ اإلاىصٖحن واإلاؿاَمحن مً ظهت وجم٨ُىه مً اإلاؿاَمت ب٨ٟاءة وهجاح في جٍُى

الجهاػ اإلاهغفي ألي بلض الظي ٌٗخبر بضوعٍ ع٦ىا ؤؾاؾُا مً ؤع٧ان الخىمُت الا٢خهاصًت 

. والاظخماُٖت مً ظهت زاهُت

غ إلاجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة  وإلاا ٧اهذ الخى٦مت اإلااؾؿُت الجُضة واإلاخمحزة هي التي جٞى

الخىُٟظًت للبى٪ ألاصواث والىؾاثل الؿلُمت واإلاىاؾبت للىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ 

                                                           
 –الجؼاثغ–ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت     1
2

 –الجؼاثغ–   ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت 
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ؤلاؾتراجُجُت، وجًمً بًجاص بِئت ٖمل ع٢ابُت ٞاٖلت وبالخالي حؿاٖض البى٪ ٖلى اؾخٛال٫ مىاعصٍ 

ُت ب٨ٟاءة . بك٩ل ؤمشل وبصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

ُت ٦ألُت إلصاعة  لظل٪ جإحي َظٍ الىع٢ت البدشُت لخىيُذ ؤَمُت الالتزام بالخى٦مت اإلاهٞغ

 نُاٚت خُض جمإلاساَغ في ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي والخٟاّ ٖلى بؾخ٣غاع الىٓام اإلاالي، 

 :الدؿائ٫ الخالي في البدض بق٩الُت

ت؟  ما مضي مؿاَمت الخىهمت اإلاهغفُت في بصاعة اإلاساَغ اإلاهغفُت في البىىن الجؼاثٍغ

 :وإلاىا٢كت ومٗالجت َظٍ ؤلاق٩الُت اعجإًىا ج٣ؿُم الىع٢ت البدشُت بلى اإلاداوع آلاجُت

ُت:       اإلادىع ألاو٫  . ماَُت الخى٦مت وبصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

. الخى٦مت ٦إصاة إلصاعة اإلاساَغ البى٨ُت :      اإلادىع الشاوي

ُت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي :      اإلادىع الشالض . صوع جُب٤ُ الخى٦مت في بصاعة اإلاساَغ اإلاهٞغ

I. ماَُت الخىهمت وبصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاهغفُت: 

: ماَُت الخىهمت في اإلااؾؿاث اإلاهغفُت: ؤوال 

: مفهىم وؤَمُت الخىهمت - 1

ألاؾاؾُت  إلصاعة اإلاهاٝع والغ٢ابت ٖلحها، واؾخمغاع  ٌٗخبر هٓام الخى٦مت ؤخض الغ٧اثؼ

ت ال٣اثمحن  ٗخمض هجاخها بهىعة ٦بحرة ٖلى مهاعاث وزبراث ومٗٞغ ل، َو هجاخها ٖلى اإلاضي الٍُى

 .ٖلى اإلااؾؿت

: مفهىم الخىهمت - 1-1

َى جغظمت مسخهغة  le gouvernement de l’entreprise ٌٗخبر مهُلر خى٦مت الكغ٧اث

، ؤما الترظمت الٗلمُت التي جم الاجٟا١ ٖلحها لهظا اإلاهُلر corporate gouvernanceإلاهُلر 

م٨ً ج٣ضًم بٌٗ اإلاٟاَُم للخى٦مت ٦ما " . ؤؾلىب مماعؾت ؾلُاث ؤلاصاعة الغقُضة : " ٞهي  ٍو

: 82ًلي 

 انُالخا ٖملُت الخد٨م والؿُُغة مً زال٫ ٢ىاٖض   حٗجي:اإلافهىم اللغىي للخىهمت

غي آزغون ؤجها  وؤؾـ الًبِ لخد٤ُ٣ الغقض، ٦ما حكحر بلى الخد٨م والخضزل والؿُُغة، ٍو

ُت اإلاؿاولُت لىُت جضُٖما للكٟاُٞت واإلاىيٖى ا هٓام مغا٢بت بهىعة مخ٩املت ٖو . ٧لمت حٗجي لٍٛى

 حر م٣ىماث :اإلافهىم اإلاداؾبي للخىهمت  ٌكحر اإلاٟهىم اإلاداؾبي للخى٦مت بلى جٞى

ً  وخهىلهم ٖلى ٖىاثض مىاؾبت لًمان ٖضم اؾخسضامها في مجاالث  لخماًت ؤمىا٫ اإلاؿدشمٍغ

ً لخد٤ُ٣ مىاٞٗهم  ضم اؾخٛاللها مً ٢بل ؤلاصاعة ؤو اإلاضًٍغ ؤو اؾدشماعاث ٚحر آمىت ٖو

ت ؤلاظغاءاث والًىابِ واإلاٗاًحر خم طل٪ مً زال٫ مجمٖى وجغ٦ؼ َظٍ الىٓغة ٖلى . الصخهُت، ٍو
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جد٤ُ٣ الكٟاُٞت وجىؾُ٘ هُا١ ؤلاٞهاح ًٖ البُاهاث اإلاداؾبُت وال٣ىاثم اإلاالُت ومؼاًا 

ً وجُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت اإلاخٗاٝع ٖلحها صولُا  .  اإلاضًٍغ

 عي :اإلافهىم اللاهىوي للخىهمت اع الدكَغ  ٌكحر اإلاٟهىم ال٣اهىوي للخى٦مت بلى ؤلَا

غاٝ طوي الٗال٢ت باإلااؾؿت، ٞهي بَاع مخ٩امل مً  وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جدمي مهالر ألَا

غاٝ اإلاؿخُٟضة . ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت الخا٦مت إلصاعة قاون اإلاكغوٖاث واإلاىٓماث في مىاظهت ألَا

و٢ض حٗضصث الخٗاٍع٠ التي ؤُُٖذ لهظا اإلاهُلر، والتي حٗبر ٧ل مجها ًٖ وظهت هٓغ 

ُما ًلي ؾىىظؼ ؤَم الخٗاٍع٠ للخى٦مت  : ناخبها، ٞو

  ذ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت ت " الخى٦مت ٖلى ؤجها  (OCED)ٖٞغ مجمٖى

م مً  حَر الٗال٢اث ُٞما بحن ال٣اثمحن ٖلى بصاعة الكغ٦ت ومجلـ ؤلاصاعة وخملت ألاؾهم ٚو

ً  83".اإلاؿدشمٍغ

  ل الضولُت تها ماؾؿت الخمٍى هي َُا٧ل "ٖلى ؤن خى٦مت الكغ٧اث  (IFC)٦ما ٖٞغ

 ،ً ملُاث مغا٢بت وبصاعة الكغ٧اث، وجخمدىع خى٫ الٗال٢ت بحن ٧ل مً ؤلاصاعة، مجلـ اإلاضًٍغ ٖو

  84".اإلاؿاَمحن، اإلاؿاَمحن طوي ألا٢لُت وباقي ؤصخاب اإلاهالر

  الىٓام الظي بمىظبه جخم بصاعة البىى٥ ومغا٢بتها ابخٛاءا "حٗٝغ الخى٦مت في البىى٥ بإهه

 )لخد٤ُ٣ ٚاًاتها وؤَضاٞها، ٞهي الىٓام الظي ًخٗاملىن بمىظبه م٘ مهاصع عئوؽ ألامىا٫ 

ً اإلااؾؿحن  ".(اإلاؿاَمحن واإلاؿدشمٍغ

  اث الضولُت الظي حٗمل جدذ ؾلُخه لجىت باػ٫ للغ٢ابت  (BIS)ٌٗٝغ بى٪ الدؿٍى

ُت الخى٦مت في البىى٥ بإجها  ألاؾالُب التي جضاع بها البىى٥ مً زال٫ مجلـ ؤلاصاعة "اإلاهٞغ

وؤلاصاعة الٗلُا والتي جدضص ٦ُُٟت وي٘ ؤَضاٝ البى٪ والدكُٛل وخماًت مهالر خملت ألاؾهم 

٣ا لل٣ىاهحن والىٓم الؿاثضة وبما ًد٤٣ خماًت مهالر  وؤصخاب اإلاهالر م٘ الالتزام ٞو

 85".اإلاىصٖحن

 ًٖٝغ ٧ل م Shleifer و Vishny (1997) الىؾاثل التي ًم٨ً مً "بإجها   خى٦مت الكغ٧اث

عئوؽ ؤمىا٫، وخهى٫ اإلاؿاَمحن ٖلى  ال ًم٨ً مهاصعة ؤهه يمان اإلاالُت الغ٢ابت زاللها إلاضًغي 

 م٣اعهت م٘ ال٣ُإ اإلاهغفي في في ؾُا١ مسخل٠ حٗمل ن خى٦مت الكغ٧اثؤو. ٖىاثض الؾدشماعاتهم

 بلى ؤهه ًيبغي O’Hara (2003)   وMacey  خُض ؤقاع ٧ل مً 86."ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي 

ُت في خالت إلصاعة الكغ٧اث هٓغة ؤوؾ٘ اٖخماص  ؤهه بؿبب ؤًًا و٦ما ؤ٦ضا . اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

بت في الخٗا٢ضًت ق٩ل الٗال٢ت ُت، ٞةهه ًيبغي آللُاث الٍٛغ خى٦مت الكغ٧اث في  الخضماث اإلاهٞغ

 .87اإلاؿاَمحن اإلاىصٖحن، ًٞال ًٖ اإلاهاٝع خماًت
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:  ؤَمُت الخىهمت في البىىن- 1-2

 :88في الى٣اٍ الخالُت البىى٥ ًم٨ً جلخُو ؤَمُت الخى٦مت الجُضة في

 حٗخبر الخى٦مت اإلااؾؿُت هٓام ًخم بمىظبه جىظُه وع٢ابت الٗملُاث الدكُٛلُت للبىى٥؛  

   لى جمشل الخى٦مت اإلااؾؿُت الجُضة ٖىهغا عثِؿُا في جدؿحن ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت ٖو

ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى الاؾخ٣غاع  البىى٥ ٨ٖـ مً طل٪ ٞةن الخى٦مت الؿِئت وزانت في

ت؛. الا٢خهاصي واإلاالي  وزحر صلُل ٖلى طل٪، ما خهل في ألاػمت اإلاالُت آلاؾٍُى

 ؼ وحصجُ٘ الخى٦مت اإلااؾؿُت في ت وطل٪  البىى٥  للبى٪ اإلاغ٦ؼي صوع في حٍٗؼ الخجاٍع

 :لؤلؾباب الخالُت

بن جُب٤ُ الخى٦مت اإلااؾؿُت الجُضة ٣ً٘ يمً اإلاؿاولُاث ؤلاقغاُٞت للبى٪  -

 اإلاغ٦ؼي؛

ا مً الكغ٧اث اإلاؿاَمت ألن َبُٗت ٖملها  البىى٥ بن - ت جسخل٠ ًٖ ٚحَر الخجاٍع

 ؛(اإلاىصٖحن)مؿاولت ًٖ اإلاداٞٓت ٖلى ؤمىا٫ الٛحر  البىى٥ جدمل اإلاساَغ، بياٞت بلى ٧ىن َظٍ

لهظٍ اإلاساَغ وبؿبب جضاو٫ ؤؾهمها في بىعنت ألاوعا١  البىى٥ هدُجت لخٗغى -

ت لهظٍ البىى٥؛  اإلاالُت، ٞةن وظىص الخى٦مت اإلااؾؿُت مؿإلت مهمت ويغوٍع

يمان ؤن اإلاساَغ التي جخٗغى لها َبُٗت  البىى٥ ًدخاط ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في -

 جضاع بك٩ل ؾلُم، وؤن لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت للخإ٦ض مً طل٪؛ البىى٥ ؤٖما٫

 لِـ مً الؿهل الخهى٫ ٖلى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مؿخ٣لحن بك٩ل خ٣ُ٣ي، ؤو -

ًاء الظًً ًم٨ً ؤن ً ٖلى عؤؽ ما٫ ألٖا  .البى٪ ٣ًٟىا في وظه اإلاؿاَمحن اإلاؿٍُُغ

 : آلُاث الخىهمت - 2

حن  بلى آلُاث الخى٦مت ًم٨ً جهي٠ُ  :89الضازلُت  وآلُاث زاعظُت  آلُاث:  هٖى

  :خىهمت الضازلُتاٌ آلُاث- 2-1

 لبى٪ا بصاعة والخد٨م في واإلاغا٢بت، اإلاؿاءلت آلُاث الضازلُت في جخمشل آلُاث الخى٦مت

مجلـ  الضازلُت جىُل٤ مً اإلاساَغ، وؤن الخى٦مت باؾخسضام اإلاىاعص، وجس٠ُٟ ُٞما ًخٗل٤

. ؤلاصاعة بدض طاجه

ٗخبر مجلـ ؤلاصاعة ت الهُئت  َى َو ى اإلاؿاو٫ؤلاصاٍع  ًٖ جدضًض الٗلُا للبى٪، َو

مجلـ  ٦ما ٌٗحن. في البى٪ ؾُاؾاث بصاعة اإلاساَغ وؤلاقغاٝ ٖلى الخىظهاث ؤلاؾتراجُجُت للبى٪

خدمل اإلاجلـ اإلاؿاولُت مً ٢بل اإلاؿاَمحن ؤلاصاعة ٣ت الجهاثُت ًٖ في البى٪، ٍو التي جضاع  الٍُغ
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ت / الٗملُاث بها ما٫ الخجاٍع  ؤلاصاعة الٗلُا، وي٘ حُٗحن :ما ًلي مؿاولُاجه وؤَم. للبى٪ ألٖا

. البى٪ ؾالمت مؿاولُت يمان ٢بل ٧ل شخيء، م٘ الؿُاؾاث الدكُٛلُت

جب ٖلى كاع٥ بٟٗالُت اإلاجلـ ٍو ا ومؿخ٣ال َو ٖلى  .البى٪ في ؤوكُت ؤن ٩ًىن ٢ٍى

م مً ؤن  ؤن ج٩ىن لضحهم في ال٣ُإ اإلاهغفي، ٞمً اإلاهم ٩ًىهىا زبراء ٢ض ال البى٪ مضًغي  الٚغ

ت، ضٖم ٌكٝغ ٞاإلاجلـ. ٖلى هدى ٞٗا٫ ؤصاء واظباتهم لخم٨ُجهم مً والخبرة اإلاهاعاث واإلاٗٞغ  ٍو

جب الخإ٦ض مً . ؤلاصاعة، بالخجاعب والخىنُاث والخد٣ُ٣اث، و٢بل اإلاىا٣ٞت ٖلحها ظهىص وظىص  ٍو

مكا٧ل مخٟا٢مت  ٢بل ؤن جهبذ اإلاساٝو اإلاٗمى٫ بها لخدضًض ومٗالجت ٧اُٞت وؤهٓمت يىابِ

 بطا ٧ان البى٪ ٖلى اؾخمغاٍع  مؿاٖضة ًيكِ في ؤن ألاو٢اث الؿِئت، ٦ما ًم٨ً للمجلـ زال٫

 َظٍ اإلااؾؿت اإلاكا٧ل، واجساط بظغاءاث جصخُدُت ٖىض الًغوعة، ومداٞٓت ٢اصعا ٖلى ج٣ُُم

 .ٖلى اإلاؿاع الصخُذ

 : آلُاث الخىهمت الخاعحُت- 2-2

 زاعجي وجمشُل في ال٣ُإ اإلاهغفي جىُٓم بإنGonzalez  و Ciancanelliؤ٦ض ٧ل مً

 بصاعة الكغ٧اث ٌٗخبر الؿى١ َى في الخ٣لُضًت خى٦مت الكغ٧اث، ٟٞي ألاصبُاث مىٓم آللُاث

 ٌٗجي ؤن َىا٥ جىُٓم ٞىظىص. الهًباٍ الى٦ُل م٘ الؿلُت الخاعظُت آلالُت الىخُضة للخى٦مت

الؿى١،  ًٖ مسخلٟت جماما ال٣ىة هي َظٍ .الى٦ُل الهًباٍ م٘ الؿلُت زاعظُت بياُٞت ٢ىة

 .ألاؾىا١ التي جيخجها مسخلٟت ًٖ جل٪ له آزاع الخىُٓم ٢ىة حٗجي ؤن والتي

خمشل بالكغ٦ت  اإلاهالر الخانت مسخلٟت ًٖ الخىُٓم في البى٪ في وظىص مهالر ٍو

ا ه٣ُت ٢ىة اإلاهالر الٗامت،  حهضٝ بلى زضمت للخى٦مت، وطل٪ مً زال٫ الخىُٓم الظي باٖخباَع

ُت مً الٗمالء مهالر وال ؾُما  ٖال٢ت حٗا٢ضًت لِـ لضحها ٞالجهت اإلاىٓمت. الخضماث اإلاهٞغ

ُت م٘ ؤو الكغ٦ت عثِـ م٘ ؾىاء جسخل٠ ًٖ  بؿبب حٗاعى اإلاهالر التي اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

ً  .اإلاضًٍغ

ىٓغ حن لضوع  بك٩ل عثِسخي ٍو  مً زال٫ خى٦مت الكغ٧اث في ٖملُت البىى٥ واإلاكٞغ

ٗاث بمخُلباث ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫،  جخٗل٤ جهضع، مشل ال٣ىاهحن التي  التي ال٣ىاهحن والدكَغ

ا الاخخُاَي ومخُلباث حَر  .ٚو

 

 

 

  :مباصت الخىهمت - 3
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 وز٣ُت خى٫ ؾبل جدؿحن خى٦مت الكغ٧اث في 1999ؤنضعث لجىت باػ٫ ؾىت 

ُت، وظاءث َظٍ الىز٣ُت بإبغػ اإلاماعؾاث التي حٗمل ٖلى ؾالمت الخى٦مت  اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

 :90بالبىى٥ مً زال٫ ؾبٗت مباصت وهي

 بىاء ؤَضاٝ بؾتراجُجُت ووي٘ ٢ُم للٗمل؛: اإلابضؤ ألاو٫  -

ؼ زٍُى واضخت خى٫ اإلاؿاولُت واإلاؿاءلت؛: اإلابضؤ الشاوي -  وي٘ وحٍٗؼ

لحن خؿب ويُٗاتهم؛: اإلابضؤ الشالض -  يمان ٧ىن ؤًٖاء اإلاجلـ مَا

 يمان ؤن َىا٥ بقغاٝ مالثم مً ؤلاصاعة الٗلُا؛: اإلابضؤ الغاب٘ -

الاؾخٟاصة الٟٗالت مً الٗمل الظي ٣ًىم به اإلاغاظٗىن الضازلُىن : اإلابضؤ الخامـ -

 والخاعظُُىن؛

يمان ٧ىن ؤؾالُب اإلا٩اٞأث مدك٩لت مً ال٣ُم ألازال٢ُت للبى٪ : اإلابضؤ الؿاصؽ -

 واإلادُِ الغ٢ابي  والاؾتراجُجي له؛

٤ ؤؾلىب وهمِ قٟاٝ: اإلابضؤ الؿاب٘ - . الٗمل والؿحر بدى٦مت الكغ٧اث في البى٪ ٞو

 جخًمً مباصت 2006بٗض طل٪ ؤنضعث لجىت باػ٫ وسخت مٗضلت مً جىنُاتها في ٞبراًغ  -

: 91الخى٦مت في اإلاهاٝع وجخمشل ُٞما ًلي

لحن خؿب اإلاىانب التي :  اإلابضؤ ألاو٫  - ًيبغي ؤن ٩ًىن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مَا

ٌكٛلىجها، ولضحهم ٞهم واضر ًٖ صوعَم في خى٦مت الكغ٧اث، بياٞت بلى ٢ضعتهم في الخ٨م ٖلى 

 ؤٖما٫ البى٪؛

ً اإلاهاص٢ت وؤلاقغاٝ ٖلى ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت : اإلابضؤ الشاوي - ًيبغي ٖلى مجلـ اإلاضًٍغ

لى ٢ُمخه؛    للبى٪ ٖو

ؼ الخٍُى الٍٗغًت  للمؿاولُت : اإلابضؤ الشالض - ً  وي٘ وحٍٗؼ ًيبغي ٖلى مجلـ اإلاضًٍغ

 واإلاؿاءلت؛

 ٖلى اإلاجلـ يمان بقغاٝ مالثم مً ؤلاصاعة الٗلُا ًىا٤ٞ ؾُاؾاتها؛: اإلابضؤ الغاب٘ -

ما٫ التي ج٣ىم بها : اإلابضؤ الخامـ - ًيبغي ٖلى اإلاجلـ وؤلاصاعة الٗلُا ٞٗلُا، اؾخٗما٫ ألٖا

ُٟت اإلاغاظٗت الضازلُت والخاعظُت ووْاث٠ الغ٢ابت الضازلُت؛  ْو

ٖلى البى٪ يمان مالثمت وؾُاؾاث اإلا٩اٞأث م٘ ز٣اٞت اإلااؾؿاث : اإلابضؤ الؿاصؽ -

لت ألاظل، و٦ظل٪ م٘ مدُِ الغ٢ابت؛ ُت وم٘ ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت والٍُى  اإلاهٞغ

٤ ؤؾلىب قٟاٝ؛: اإلابضؤ الؿاب٘ -  ًيبغي بصاعة البى٪ ٞو



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

265 
 

ًيبغي ٖلى اإلاجلـ وؤلاصاعة الٗلُا ٞهم اله٩ُل الدكُٛلي للبى٪ مً زال٫  :اإلابضؤ الشامً -

٤ بِئت ٢اهىهُت مُٗىت  .الالتزام بالٗمل ٞو

ُت في الخىنُاث الؿاب٣ت  ما ًالخٔ ؤن مباصت جدؿحن الخى٦مت باإلااؾؿاث اإلاهٞغ

غ 2006وجىنُاث   مدكابهت مً خُض الاهُال٢ت ل٩ل مبضؤ، ول٨جها مُىعة ومٗؼػة في لب وظَى

٧ل مبضؤ، بياٞت ؤن الخىنُاث ألازحرة ؤياٞذ مبضؤ الشامً الجضًض واإلاخٗل٤ باإلاساَغ 

الدكُٛلُت التي ًم٨ً ؤن جخٗغى لها البىى٥ باٖخباع ؤن الاجهُاعاث والاٞالؾاث التي خضزذ في 

الازخالؽ، الخضلِـ، الٛل في )البىى٥ ألازغي هخجذ ًٖ ؾىء ج٣ضًغ اإلاساَغ الدكُٛلُت 

ً ؤ٦ثر مما اؾخٗملتها في (ال٣ىاثم اإلاالُت ، بدُض ؤن َظا اإلابضؤ ٌٗمل ٖلى جظ٦حر مجلـ اإلاضًٍغ

  92. ، ؤي ؤن َىا٥ حُٛحر في َُا٧ل البى٪1999ؾىت 

: ماَُت بصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث اإلاهغفُت: زاهُا

ف وؤهىإ اإلاساَغ -1  :حٍٗغ

ف اإلاساَغ -1-1   :حٍٗغ

ا مالءمت َى الخٍٗغ٠ الهاصع  ٟاث إلاهُلر اإلاساَغ ولٗل ؤ٦ثَر   َىا٥ الٗضًض مً الخٍٗغ

ى ؤن  ُت َو اإلاساَغ ٖباعة ًٖ الخ٣لباث في ال٣ُمت الؿى٢ُت "ًٖ لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

٨ٗـ وظهت الىٓغ التي ج٣ى٫ ؤن 93"للماؾؿت  َو
ً
ٗخبر َظا اإلاٟهىم واؾٗا بصاعة اإلاساَغ هي "، َو

". الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الٗاثض ألامشل مً زال٫ اإلاىاػهت ما بحن مؿخىي الٗاثض وصعظت اإلاساَغة

ُت اإلاساَغ ذ ألاصبُاث اإلاهٞغ بإجها ٖباعة ًٖ اخخمالُت ؤن ًخٗغى    وبك٩ل ٖام ٖٞغ

حر مسُِ لها و اإلاخى٢٘ مً اؾدشماع ؤو  في ؤلاًغاص ؤو جظبظب/البى٪ بلى زؿاثغ ٚحر مخى٢ٗت ٚو

٨ٗـ َظا الخٍٗغ٠ وظهت هٓغ اإلاض٣٢حن وبصاعة البى٪ للخٗبحر ًٖ  الضازلُحن وكاٍ مٗحن، َو

٢ل٣هم بػاء آلازاع الؿلبُت الىاظمت ًٖ ؤخضار مؿخ٣بلُت مدخملت الى٢ٕى لها ٢ضعة ٖلى الخإزحر 

 94 .ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ البى٪ اإلاٗخمضة لخىُٟظ اؾتراجُجُاجه بىجاح

ذ لجىت الخىُٓم اإلاهغفي وبصاعة اإلاساَغ اإلاىبش٣ت ًٖ َُئت ٢ُإ اإلاهاٝع في  ٞغ   ٖو

٨ُت  اخخمالُت " اإلاساَغ بإجها  Financial Services Roundtable(FSR)الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ما٫، ؤو زؿاثغ في عؤؽ اإلاا٫،  خهى٫ الخؿاعة بما بك٩ل مباقغ مً زال٫ زؿاثغ في هخاثج ألٖا

وبك٩ل ٚحر مباقغ مً زال٫ وظىص ٢ُىص جدض مً ٢ضعة اإلاهٝغ ٖلى الاؾخمغاع في ج٣ضًم ؤٖماله 

ومماعؾت وكاَاجه مً ظهت،  وجدض مً ٢ضعجه ٖلى اؾخٛال٫ الٟغم اإلاخاخت في بِئت الٗمل 

 95".اإلاهغفي مً ظهت ؤزغي 

:  ؤهىإ اإلاساَغ- 1-2
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جخسظ اإلاساَغة البى٨ُت ٖضة ؤق٩ا٫، ٞهىا٥ ما َى مغجبِ بالبِئت الضازلُت وؤزغي 

ُما ًلي ؾىىظؼ ؤَم اإلاساَغ التي جخٗغى لها البىى٥   : 96مغجبُت بالبِئت الخاعظُت، ٞو

 حٗٝغ ٖلى ؤجها الخؿاعة اإلادخملت للبى٪ هدُجت حٛحراث في ؤؾٗاع :مساَغ ؾٗغ الفاثضة -ؤ 

الٟاثضة، وجخمشل في مضي خؿاؾُت الخض٣ٞاث الى٣ضًت لخل٪ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؤؾٗاع 

٦بر مً ٖىاثض الاؾخد٣ا٢اث، وجمـ ؤوجدضر َظٍ اإلاساَغة ٖىضما ج٩ىن ج٩لٟت اإلاىاعص . الٟاثضة

 .مساَغ ؾٗغ الٟاثضة ظمُ٘ اإلاخٗاملحن م٘ البى٪ ؾىاء ٧اهىا م٣غيحن ؤو م٣تريحن

 حٗٝغ ٖلى ؤجها جل٪ اإلاساَغ اإلاغجبُت بخُىعاث مؿخ٣بلُت ألؾٗاع :مساَغ ؾٗغ الهغف -ب 

ٖملت ؤظىبُت ًخدمل ٞحها مال٪ ألانل ؤو ناخب الضًىن ؤو خ٣ى١ م٣ُمت بخل٪ الٗملت، 

وجاصي الخ٣لباث التي جدضر بلى ؤؾٗاع الهٝغ في البىى٥ بلى هخاثج اًجابُت ؤو ؾلبُت، ٟٞي 

اصة ؾٗغ الهٝغ ٞةن  البى٪ ًد٤٣ ؤعباخا  م٨ً ؤن (ٞىاثض ؤ٦بر ٖلى ال٣غى)خالت ٍػ ، ٍو

 .ًخدمل زؿاعة في خالت اهسٟاى ؾٗغ الهٝغ ًٖ الؿٗغ الظي ؤ٢غى به

 جيكإ مساَغ الؿُىلت ًٖ ٖضم ٦ٟاًت الؿُىلت إلاخُلباث الدكُٛل :مساَغ الؿُىلت -ج 

و٢ض جترجب . الٗاصًت، والتي ج٣لل مً م٣ضعة البى٪ ٖلى ؤلاًٟاء بالتزاماجه خحن آظا٫ اؾخد٣ا٢ها

٤ الا٢تراى  َظٍ اإلاساَغة هدُجت الهٗىبت في الخهى٫ ٖلى ؾُىلت بخ٩لٟت م٣ٗىلت ًٖ ٍَغ

ل الؿُىلت)  97.(مساَغ حؿُِل ألانى٫ )، ؤو حٗظع بُ٘ ألانى٫ (مساَغ جمٍى

جيخج اإلاساَغة الاثخماهُت ًٖ ؤي زلل في الٗملُت الاثخماهُت بٗض بهجاػ  :اإلاساَغ الاثخماهُت  -ص 

ىاثضٍ)٣ٖضَا ؾىاء ٧ان في اإلابلٜ الاثخماوي  ؤو في جى٢ُخاث الؿضاص، بط ؤن  (اإلابلٜ ألانلي ٞو

اإلاساَغة الاثخماهُت ال جخٗل٤ بٗملُت ج٣ضًم ال٣غى ؤو الاثخمان ٞدؿب بل حؿخمغ ختى بهتهاء 

ٖملُت جدهُل ٧امل اإلابلٜ اإلاخ٤ٟ ٖلُه، وؤن الؿبب الغثِسخي وعاء اإلاساَغة الاثخماهُت َى 

ىاثضٍ  في 98.الٗمُل بؿب ٖضم بؾخُاٖخه ؤو ٖضم التزامه ؤو ٖضم ٢ُامه بغص ؤنل الاثخمان ٞو

ٍغ ؾىت  اث الضولُت مساَغ الاثخمان الىاعص في ج٣ٍغ  بإجها مساَغ 1996خحن ّٖغٝ بى٪ الدؿٍى

ؾىاء  (مبلٜ ال٣غى والٟىاثض)الظي ال ًىفي بةلتزاماجه ب٩امل ال٣ُمت  (الُٝغ اإلا٣ابل)اإلا٣ترى 

 99.ٖىض ؤلاؾخد٣ا١ ؤو في و٢ذ الخ٤

 حكخمل َظٍ اإلاساَغ ًٖ ألازُاء الىاظمت ًٖ مٗالجت وجىُٟظ الٗملُاث :مساَغ الدكغُل -ٌ 

ت ؤو مداؾبُت)الُىمُت للبى٪  اإلاسالٟاث الضازلُت والخاعظُت، اإلاسالٟاث : ، مشل(بصاٍع

ال٣اهىهُت، مسالٟاث وؤزُاء ججاٍ الٗمالء واإلاىخجاث، زؿاثغ في الىؾاثل اإلااصًت، اه٣ُإ في 

وحٗٝغ ؤًًا َظٍ اإلاساَغ بدؿمُت اإلاساَغ الٗملُت . بلخ...اليكاٍ، ازخال٫ ؤو بٞالؽ في الىٓام

الم آلالي  في بٖضاص بغامج )لدكمل باإلياٞت بلى ما ؾب٤، ٖلى مساَغ مٗالجت البُاهاث باإٖل
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الم آلالي، اؾخٛاللها ونُاهتها، وفي حكُٛل وجىُٟظ مٗالجت الٗملُاث الُىمُت، ومساَغ  ؤلٖا

 .(الاجها٫ التي ٢ض جاصي بلى بٞكاء الؿغ اإلانهي

:  الٗىانغ الغثِؿُت إلصاعة اإلاساَغ- 2

ا ٦ما ًلي ت مً الٗىانغ هظ٦َغ : 100حكخمل بصاعة اإلاساَغ في ماؾؿت مالُت ٖلى مجمٖى

 : عكابت فٗالت مً كبل مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا -2-1

جب ٖلى  جخُلب بصاعة اإلاساَغ بقغاٝ ٞٗلي مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا، ٍو

مجلـ ؤلاصاعة اٖخماص ؤَضاٝ، اؾتراجُجُاث، ؾُاؾاث وبظغاءاث إلصاعة اإلاساَغ بما ًدىاؾب م٘ 

ا، وصعظت جدملها للمساَغ، ٦ما ًجب حٗمُم جل٪  بُٗت مساََغ الىي٘ اإلاالي للماؾؿت، َو

اث للماؾؿت اإلاٗىُت بدىُٟظ بظغاءاث بصاعة اإلاساَغ جب ٖلى . اإلاىا٠٢ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى ٍو

مجلـ ؤلاصاعة الخإ٦ض مً وظىص ٩َُل ٞٗا٫ إلصاعة اإلاساَغ إلاماعؾت ؤوكُت البى٪، بما في طل٪ 

ؤما باليؿبت إلصاعة الٗلُا ؤن . وظىص ؤهٓمت طاث ٦ٟاءة ل٣ُاؽ ومغا٢بت اإلاساَغ والخد٨م ٞحها

ا مجلـ ؤلاصاعة، ويغوعة الخإ٦ض مً  ج٣ىم بك٩ل مؿخمغ بدىُٟظ جىظهاث ؤلاؾتراجُجُت التي ؤ٢َغ

اؾخ٣اللُت ال٣ؿم اإلا٩ل٠ بةصاعة اإلاساَغ ًٖ ألاوكُت التي جاصي بلى وكىء اإلاساَغ بإن ٩ًىن 

 .جاب٘ إلاجلـ ؤلاصاعة ؤو ؤلاصاعة الٗلُا

  :هفاًت الؿُاؾاث والخضوص -2-2

ًيبغي ٖلى مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا الٗمل ٖلى يغوعة ؤن جدىاؾب ؾُاؾاث بصاعة 

اإلاساَغ م٘ اإلاساَغ التي جيكإ في البى٪ م٘ يغوعة الٗمل ٖلى بجبإ بظغاءاث ؾلُمت لخىُٟظ 

٧اٞت ٖىانغ بصاعة اإلاساَغ بما ٞحها مً جدضي اإلاساَغ، ٢ُاؾها، جسُٟٟها، ومغا٢بتها وؤلاباٙل ٖجها 

ولظل٪ ًجب جُب٤ُ ؾُاؾاث مالثمت، وؾ٣ٝى وبظغاءاث وؤهٓمت مٗلىماث . والخد٨م ٞحها

بُٗت  غ الالػمت بما ًدىاؾب م٘ هُا١ ومضي َو وبصاعة ٞٗالت الجساط ال٣غاعاث وبٖضاص الخ٣اٍع

 .ؤوكُت البىى٥

  :هفاًت عكابت اإلاساَغ وؤهٓمت اإلاٗلىماث -2-3

ت و٢ُاؾاث ٧اٞت اإلاساَغ طاث الخإزحر  الغ٢ابت الٟٗالت إلاساَغ البى٪ حؿخىظب مٗٞغ

اإلااصي ال٨بحر وبالخالي ٞةن ع٢ابت اإلاساَغ جدخاط بلى هٓم مٗلىماث ٢اصعة ٖلى جؼوٍض ؤلاصاعة الٗلُا 

ا حَر غ الالػمت في الى٢ذ اإلاىاؾب خى٫ ؤويإ البى٪ اإلاالُت، ألاصاء ٚو . ومجلـ ؤلاصاعة بالخ٣اٍع

٦ما ًخى٢٘ . وؤن جيسجم صعظت ح٣ُٗضاث ؤهٓمت البى٪ م٘ حجم البى٪ وصعظت ح٣ُٗضاث وكاَاجه

مً البىى٥ ؤن ٩ًىن لها ؤهٓمت مٗلىماث جؼوص بها ؤلاصاعة الٗلُا ومجلـ ؤلاصاعة ًٖ ٧اٞت 

غ خى٫ حجم ومغا٢بت مساَغ البى٪  .الخ٣اٍع



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

268 
 

  :هفاًت ؤهٓمت الًبِ -2-4

ٌٗخبر ٩َُل وجغ٦ُبت ؤهٓمت الًبِ في البى٪ َى الخاؾم لًمان خؿً ؾحر ؤٖما٫ 

خُض بن بوكاء واؾخمغاع في جُب٤ُ ؤهٓمت ع٢ابت ويبِ بما في . البى٪ وباألزو بصاعة اإلاساَغ

اث٠ البى٪ اث٠ هي مً ؤَم ْو هل الْى وحٗخبر مهمت ٞهل . طل٪ مً جدضًض الهالخُاث ٞو

اث٠ الغ٦حزة ألاؾاؾُت في بصاعة اإلاساَغ، ٟٞي خالت ٖضم وظىص َظا الٟهل ٞةن مهحر  الْى

ومؿخ٣بل البى٪ ؾٝى ٩ًىن مهضص باإلاساَغ وعبما بالٟكل، مما ٌؿخضعي جضزل الؿلُاث 

ب الىي٘ غ مالُت مهمت طاث . لخهٍى غ ؤهٓمت الغ٢ابت والًبِ في ؤخؿً جُب٣ُاتها ج٣اٍع وجٞى

مهضا٢ُت ٖالُت، حؿاٖض ٦ظل٪ ٖلى الالتزام والخ٣ُض باألهٓمت وال٣ىاهحن التي حؿاَم في خماًت 

 .مىظىصاث البى٪

II. الخىهمت هإصاة إلصاعة اإلاساَغ البىىُت : 

َٝغ مً ؤَغاٝ الخى٦مت في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ،  ٢بل الخضًض ًٖ مؿاَمت ٧ل

ت مً الى٣اٍ اإلاهمت، واإلاخمشلت ُٞما ًلي  :101ًيبغي ؤلاإلاام بمجمٖى

غ الخى٦مت ٨َُال مىٓما ًىضر ُٞه البى٪ ؤَضاٞه وؾبل جد٣ُ٣ها، والُغ١  - جٞى

 .ال٨ُٟلت إلاغا٢بت ألاصاء وجد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ

حصج٘ الخى٦مت اإلااؾؿُت الٟٗالت البى٪ ٖلى اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت لضًه بضعظت   -

 .ؤ٦بر مً ال٨ٟاءة

غاٝ ألاؾاؾُت في ٩َُل خى٦مت  - بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت هي مؿاولُت الٗضًض مً ألَا

 .البى٪، و٧ل َٝغ مؿاو٫ ًٖ ؤبٗاص بصاعة اإلاساَغ

غاٝ الغثِؿُت في اإلاًمىن  - ىن، خملت ألاؾهم، : جخمشل ألَا وايٗىا ال٣ىاهحن اإلاكٞغ

 .اإلاضًغون الخىُٟظًىن، اإلاغاظٗىن الضازلُىن، اإلاغاظٗىن الخاعظُىن والجمهىع 

ُٟخه في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ، مما ًيبغي  - مً اإلام٨ً ؤن ال ٣ًىم َٝغ عثِسخي بإصاء ْو

ٌ الٟجىة الىاقئت ًٖ طل٪ مً زال٫ حُٗٓم صوعَم، وفي مٗٓم ألاخىا٫  ً حٍٗى ٖلى آلازٍغ

غاٝ  . ًخٗحن ٖلى البى٪ ؾض الٟغاٙ الىاظم ًٖ ٞكل ؤي َٝغ مً ألَا

غاف - 1 : بصاعة اإلاساَغٖملُت في بصاعة خىهمت البىىن وألاؾاؾُت ألَا

ؾىدىاو٫ مؿاولُت ٧ل َٝغ مً ؤَغاٝ الخى٦مت وصوعٍ في بصاعة اإلاساَغ في البى٪، 

 : 102وطل٪ بالك٩ل آلاحي

 : بىاء بَاع للخىهمت وبصاعة اإلاساَغ: الؿلُاث الخىُٓمُت -1-1
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وبصاعة مساَغ البىى٥،  البىى٥ لهم صوع ٞٗا٫ في بىاء بَاع لخى٦مت البىى٥ بن مىٓمي

اإلاداٞٓت ٖلى ز٣ت الجمهىع في ال٣ُإ اإلاهغفي  خُض جتر٦ؼ ظهىص الجهاث الخىُٓمُت همُُا ٖلى

لى زل٤ ؾى١ ٖاصلت للماؾؿاث وتهضٝ الهُئاث . اإلاالُت والهُئاث التي ج٣ضم زضماث مالُت ٖو

اث٠ اإلاهىُت ؤلاقغاُٞت،  البىى٥ بلى بًجاص ؾى١ خغة هدى ؤلاقغاٝ ٖلى الخىُٓمُت ؤًًا والْى

. و٦ظل٪ الٗمل ٖلى زل٤ وعي لضي الجمهىع بمؿاولُت بصاعة البى٪ في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ

ؤما مً خُض بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ٞختر٦ؼ مؿاولُت الجهاث الخىُٓمُت خى٫ جدؿحن 

و٢ىاٖض ٦ٟاًت عؤؾمالُت ناعمت  اإلاا٫ الجىصة مً زال٫ مخُلباث الترزُو والخض ألاصوى لغؤؽ

حر ٢ىاٖض بعقاصًت خى٫ بصاعة اإلاساَغ والؿُاؾاث  وحكضًض اإلاؿاولُاث واإلاٗاًحر الاثخماهُت وجٞى

 .طاث الهلت

:  مغاكبت بصاعة اإلاساَغ: الؿلُاث ؤلاقغافُت -1-2

ال٨بحرة بالٛت الخ٣ُٗض، ومً زم ًهٗب جدبٗها وج٣ُُمها خُض  البىى٥ بن مٗامالث

ىن  ت الضازلُت ٌٗخمض اإلاكٞغ  ٣ٞض حؿبب اإلاضزل الخ٣لُضي. بضعظت ٦بحرة ٖلى هٓم الغ٢ابت ؤلاصاٍع

٤ ج٣ضًم  ألاؾىا١ للخىُٓم وؤلاقغاٝ في بٌٗ ألاو٢اث في بخضار ايُغاباث في اإلاالُت ًٖ ٍَغ

بضال مً الدصجُ٘ ٖلى ٦ٟاًت بصاعة اإلاساَغ  خىاٞؼ ؾلبُت للتهغب مً جُب٤ُ ال٣ىاٖض الخىُٓمُت

ال  البىى٥ خضر بصعا٥ متزاًض بإن اإلاضزل ال٣ضًم لئلقغاٝ ٖلى ومىظ آوازغ الشماهِىاث. اإلاالُت

ُت اإلاٗانغة اإلاًُغبت، وفي بٌٗ  وألؾىا١ ٌؿخُُ٘ الهمىص في وظه جدضًاث البِئت اإلاهٞغ

 الجهاث ؤصي َظا ؤلاصعا٥ بلى خضور ٖملُت م٨شٟت مً الدكاوع بحن الؿلُاث الخىُٓمُت

ٖلى  الؿاُٖت إلًجاص بَاع ٢اهىوي مً ؤظل الخدى٫ بلى مضزل مىظه هدى الؿى١ و٢اثم والبىى٥

اع ًجب جدضًض مؿاولُاث مسخل٠  اإلاساَغة لئلقغاٝ ٖلى البىى٥، وإلعؾاء مشل َظا ؤلَا

غاٝ في ٖملُت بصاعة اإلاساَغ بىيىح . ألَا

ىض  البىى٥ ولظل٪ ٞةن مهمت ؤلاقغاٝ ٖلى ًم٨ً الىٓغ لها ٖلى ؤجها مغا٢بت وج٣ُُم ٖو

ت ٖملُت بصاعة اإلاساَغ التي جاصحها البىى٥، وم٘ طل٪ ٞةن الؿلُت ؤلاقغاُٞت هي  الًغوعة ج٣ٍى

. مً ٖضة ؤَغاٝ مؿاَمت في بًجاص هٓام مهغفي مؿخ٣غ ٣ِٞ واخضة

  :حُٗحن نىإ الؿُاؾت اإلاىاؾبحن :اإلاؿاَمىن - 1-3

غ خى٦مت وطل٪ مً زال٫ اهخساب اإلاجلـ  البىى٥، ًلٗب اإلاؿاَمىن صوعا َاما في ج٣ٍغ

٩ىن اإلاؿاَمىن  ؤلاقغافي واإلاىا٣ٞت ٖلى مجلـ ؤلاصاعة ولجىت اإلاغاظٗت واإلاغاظٗحن الخاعظُحن، ٍو

ًٖ الكغ٧اث ألازغي في ؤن مؿاولُاث  البىى٥ وجسخل٠. جىظه البى٪ في وي٘ ٌؿمذ لهم بخدضًض

غون عاٞٗت  ؤلاصاعة واإلاجلـ لِؿذ ٣ِٞ ججاٍ خملت ألاؾهم بل ؤًًا ججاٍ اإلاىصٖحن الظًً ًٞى
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ُٟت  حن الٗاصًحن، ألن ْو ىا ًسخل٠ اإلاىصٖحن ًٖ الضاثىحن الخجاٍع مالُت لغؤؽ ما٫ اإلاال٥ َو

اث ومً زم الىؾاَت بإ٦ملها الىٓام اإلاالي ج٩ىن ٖلى  اؾخ٣غاع في الا٢خهاص بما في طل٪ اإلاضٖٞى

. اإلاد٪

  :اإلاؿاولُت الجهاثُت ًٖ قاون البىً :مجلـ ؤلاصاعة -1-4

ا ًازغ ٖلى صاثغة ؤ٦ثر احؿاٖا مً  البىى٥ جسخل٠ ًٖ ٖمىم الكغ٧اث ألن اجهُاَع

ٖما ٢ض ًاصي بلُه مً بيٗاٝ الىٓام اإلاالي في خض طاجه، وما ًدضزه مً آزاع  ألاشخام ًٞال

ى ما ًل٣ي بمؿاولُت زانت ٖلى ؤًٖاء مجلـ بصاعة. ٖلى الا٢خهاص بإؾٍغ ؾِئت البىى٥،  َو

م مً زًٕى ٖملهم إلقغاٝ ظهت جىُٓمُت مهمتها هي  وجٓل اإلاؿاولُت جالخ٣هم ختى بالٚغ

٣ت جاصي بلى الاؾخ٣غاع حن الخىُٓمُحن ٖلى . يمان ٢ُامهم بإٖمالهم بٍُغ تر٦ؼ اَخمام اإلاكٞغ ٍو

ُت بصاعة البى٪ ابخضاء مً مجلـ . ؤلاصاعة طاجه هٖى

ًاء مجلـ ؤلاصاعة ؤن ٣ًىمىا ب٩ل شخيء بإهٟؿهم و٧ان ًجب  وإلاا ٧ان ال ًم٨ً أٖل

م  ٌ بٌٗ اإلاهام ٞةهه ًجب ٖلحهم ٖلى الضوام الخإ٦ض مً ٢ضعة ؤولئ٪ الظًً اثخمىَى ٖلحهم جٍٟى

هضوا بلحهم بالؿلُت ٣ا لًغوعاث . ٖو لى ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ٣ٖض اظخماٖاث اإلاجلـ ٞو ٖو

 :وجخمشل مؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة في ما ًلي. الٗمل ٖلى ؤال ج٣ل ًٖ مغة ٧ل زالزت قهىع 

 وجخمشل الٗىانغ الغثِؿُت لىاظباث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم الٗام :الخىُٓم -ؤ

: للبى٪ ُٞما ًلي

  ٝغ ؤٖما٫ البى٪ وحصجُ٘ الابخ٩اع بهض صٖم بصاعة البى٪ في اإلاهام اإلاى٧لت بلُه بخٍُى

غاى اإلاؿتهضٞت  .جد٤ُ٣ ألٚا

 ؤلاصاعة  وي٘ بَاع واضر مً الؿُاؾاث وألاَضاٝ في ٧اٞت اإلاجاالث التي ًجب ؤن حٗمل

ظٍ الؿُاؾاث حُٛي الؿُاؾاث الخانت باألٞغاص والىٓام اإلاالي ألاؾاسخي بما في  في هُا٢ها َو

بصاعة ألانى٫ والالتزاماث والخسُُِ الغؤؾمالي  طل٪ وي٘ اإلاىاػهاث والٗملُاث اإلاالُت بما ٞحها

 .والاؾدشماعاث

 ت واإلااصًت واإلاالُت للبى٪ وبلى ه٣اٍ الىٓغ ال٣ىة  بٗىاًت قضًضة بلى اإلاىاعص البكٍغ

لت ألاظل وزُِ الٗمل في  وال٠ًٗ به باإلياٞت بلى الاجٟا١ ٖلى ؤَضاٞه ؤلاؾتراجُجُت ٍَى

خباع في هٟـ الى٢ذ البِئت الا٢خهاصًت التي  ألاظلحن اإلاخىؾِ وال٣هحر، َظا ٖلى ؤن ًإزظ في الٖا

 .ؾُٗمل البى٪ في مدُُها

 :وجخمشل مهام ال٣ُاصة في ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة في الىاظباث الخالُت:  اللُاصة - ب
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  ٘وي٘ ألاؾـ الؿلى٦ُت وألازال٢ُت ل٩اٞت الٗاملحن بالبى٪ مً زال٫ ال٣ضوة ووي

 .٢ىاٖض لل٣ُم والؿلى٥ الؿلُم

 ت  .الخإ٦ض مً التزام ٖملُاث البى٪ ب٩اٞت ال٣ىاهحن الؿاٍع

   جب ٖلى حصجُ٘ ز٣ت اإلاىصٖحن والٗمالء في هؼاَت اإلاٗلىماث التي جخض٤ٞ مً البى٪، ٍو

ت، م٘ ٖضم اؾخسضام ت الخجاٍع طل٪ ٦ٗظع ال يغوعة  ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة بصعا٥ يغوعاث الؿٍغ

يبغي ؤن ًىٓغوا بلى الكٟاُٞت ا ال٣اٖضة له لٗضم الكٟاُٞت، ٍو  .باٖخباَع

: جخلخو واظباث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ُٞما ًسو الغ٢ابت ُٞما ًلي : الغكابت -ط

  غ ؾلُمت جٟهُلُت صوعٍت ًٖ اإلاغ٦ؼ اإلاالي الخإ٦ض مً ؤن مجلـ ؤلاصاعة ًخل٣ى ج٣اٍع

 .للبى٪ وؤصاثه

  البا ما ًخم طل٪ مً زال٫ م٣اعهت الخإ٦ض مً الخ٣ضم في اججاٍ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ البى٪، ٚو

 .ألاصاء باإلاىاػهاث

 ًؤظل وي٘  الخإ٦ض مً ؾالمت الغ٢ابت ٖلى الٗملُاث التي ٣ًىم بها البى٪ وال٣ُام م

اإلاساَغ وبصاعتها وج٣ضًم  وجىُٟظ زٍُى للمؿاءلت واإلاؿاولُت في ظمُ٘ ؤهداء البى٪ لخدضًض

غ ٖجها  .الخ٣اٍع

  ًٖ الخإ٦ض مً وظىص هٓم ؾلُمت الجساط ال٣غاعاث والغ٢ابت والخإ٦ض مً ٞٗالُت الىٓم

ا باهخٓام ٤ ازخباَع  .ٍَغ

  :اإلاؿاولت ًٖ ٖملُاث البىً و جىفُظ ؾُاؾاث بصاعة اإلاساَغ : ؤلاصاعة -1-5

لى  الؿالمت اإلاالُت وؤصاء هٓام مهغفي ما ٌٗخمض في الجهاًت ٖلى مجالـ بن ؤلاصاعة ٖو

بُٗت ق٩ل مساَغة البى٪ و٦ٟاًت الىٓم  ؤلاصاعة الٗلُا للبىى٥، واإلاغ٦ؼ الاؾتراجُجي للبى٪ َو

٤ ؤلاصاعي  للخٗٝغ ٖلى ق٩ل اإلاساَغة ومغا٢بتها و بصاعتها ؤمىع ح٨ٗـ مضي ظىصة مغا٢بت الٍٟغ

لهظٍ ألاؾباب ٞةن ؤلاؾتراجُجُت ألا٦ثر ٞٗالُت للتروٍج لىٓام مالي ٢ىي  و. ومجلـ ؤلاصاعة للبى٪

م ٖلى بصاعة البى٪ بد٨مت و َى ت مؿاءلت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وحُٗٓم خىاَٞؼ . عقاصة ج٣ٍى

غي في اإلاضزل ال٣اثم ٖلى الؿى١  . بلى الخىُٓم وؤلاقغاٝ لظل٪ ٞةن صوع ؤلاصاعة الٗلُا م٩ىن ظَى

:  الٗىانغ الغثِؿُت للخىهمت إلصاعة مساَغ فٗالت- 2

ت مً الٗىانغ اإلاهمت الخى٦مت جًم التي مً قإجها ؤن حؿاَم في الخ٣لُل  مجمٖى

:  103والخد٨م الٟٗا٫ في مسخل٠ اإلاساَغ التي تهضص البى٪، وهي ٦ما ًلي

ًم٨ً مً زال٫ بؾتراجُجُت البى٪ اإلادضصة بىيىح ٢ُاؽ الىجاح ؤلاظمالي ومؿاَماث  -

 .ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؾها
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جىػَ٘ اإلاؿاولُاث وؾلُت اجساط ال٣غاع والالتزاماث اإلاىاؾبت لك٩ل مساَغ البى٪،  -

 .  وطل٪ بك٩ل واضر وملؼم

ت في هٓم الغ٢ابت الضازلُت  - ُٟت بصاعة اإلاساَغ اإلاالُت ٢ٍى اث٠ )ْو بما في طل٪ ْو

ت (الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي ُُٟت م٘ الًىابِ والخىاػهاث الًغوٍع  . وجهمُم ٖملُت ْو

ا مً مٗاًحر الؿلى٥ اإلاىاؾب وهٓم ٞٗالت  - حَر ٢ُم ماؾؿُت، ٢ىاٖض ؾلى٥ ٚو

ًاث مساَغة البى٪ خُض مً . مؿخسضمت في يمان الالتزام كمل طل٪ مغا٢بت زانت لخٍٗى َو

 . اإلاخى٢٘ ؤن ًدضر حٗاعى في اإلاهالر

ت ٖلى الخهٝغ بك٩ل مىاؾب ج٣ضم لئلصاعة ومجلـ ؤلاصاعة  - خىاٞؼ مالُت وبصاٍع

ٌ والتر٢ُت والجؼاءاث ٟحن وحكمل الخٍٗى  .واإلاْى

 .الكٟاُٞت واإلاٗلىماث اإلاىاؾبت جخض٤ٞ صازلُا و بلى الجمهىع  -

III.  صوع جُبُم الخىهمت في بصاعة اإلاساَغ اإلاهغفُت في الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي :

ُت حٗخبر اإلااؾؿاث ت اإلاهٞغ غ في ٦بحر صوع  لها واإلاالُت الجؼاثٍغ  الا٢خهاص عجلت جضٍو

ظا ٌكحر بلى للضولت، الا٢خهاصي والاظخماعي الىمى في واإلاؿاَمت  مباصت وجُب٤ُ مماعؾت ؤَمُت َو

 ٦بحر بك٩ل ٌٗخمض الجؼاثغ في اإلاالي الىٓام جىاػن  ؤن وطل٪ بةٖخباع البىى٥، في الخى٦مت و٢ىاٖض

. اإلاهاٝع ٖلى

 :الجؼاثغي  اإلاهغفي الىٓام في الخىهمت جُبُم: ؤوال

ت البىى٥ في الخى٦مت مباصت جُب٤ُ جبجي بن  اإلاُلىب اإلاؿخىي  بلى جغقى لم ماػالذ الجؼاثٍغ

م ا ًم٨ً واإلااقغاث التي الضالالث بٌٗ وظىص ٚع  بصزا٫ بضاًت جىحي ؤولُت ماقغاث بإجها جٟؿحَر

ت، الٗمىمُت البىى٥ بصاعة في اإلاباصت َظٍ   :104الخالُت الٗىانغ هظ٦غ الضالالث َظٍ بحن ومً الجؼاثٍغ

 ٣ٖىص ببغام بلى باإلياٞت الٗلمُت ال٨ٟاءة ؤؾاؽ ٖل ًخم البىى٥ مؿحري  حُٗحن ؤنبذ -

االء الجهاث الىنُت بحن هاظٗت ً َو غ الضٞ٘ ؤظل مً اإلاؿحًر  جد٤ُ٣ ٖلى والخغم ألاصاء بخٍُى

 .ظُضة هخاثج

 الغ٢ابُت الهُئاث في جخمشل والتي الخاعجي الخد٨م آلُاث مً اإلاهغفي الجهاػ جم٨حن -

ُت اللجىت في جل٪ اإلاخمشلت ؤي الخاعظُت،  ؤوكُت بمغا٢بت واؾٗت نالخُاث واُٖائها اإلاهٞغ

 ل٣اهىن  واإلاخمم   اإلاٗض2003٫ / 08 / 26 اإلااعر في 03/11زال٫ ألامغ  مً طل٪ وججلى البىى٥،

 اإلاساَغ، بةصاعة زانت لجان وبوكاء صازلُت، هٓام ع٢ابت بىي٘ البىى٥ بلؼام وال٣غى، الى٣ض

هغهت بغامج مً اؾخٟاصث الٗمىمُت البىى٥ ؤن َىا ووكحر  الاجداص ؤ٢ٍغ الظي اإلاالي الىٓام صٖم ٖو
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مداؾبُت  ٢ىاٖض وبعؾاء الخض٤ُ٢ الضازلي، ٖملُاث بظغاء ٖلى البىى٥ مؿاٖضة ؤظل مً ألاوعوبي

 .الدؿُحر مغا٢بت  مسُِ ووي٘

غ وجدضًض ؤلاصاعة، إلاجالـ ؤوؾ٘ نالخُاث بُٖاء -  ؤلاصاعة، مجلـ ؤًٖاء جد٨م التي ألَا

 .الٗمىمُت البىى٥ ما٫ لغؤؽ الىخُض اإلاال٪ هي ؤن الضولت والىناًت باٖخباع

ت للبىىن ألاصاء ماقغاث  جُىع : زاهُا ت الخجاٍع   :الخىهمت مباصت جُبُم ْل في الجؼاثٍغ

 بك٩ل اإلاهغفي الىٓام اؾخ٣غا ٖلى الخٟاّ بَاع في خضًشا اإلاؿخسضمت آلالُاث بحن مً

 الخى٦مت مٟهىم ٞخُب٤ُ .ٞٗالت ع٢ابُت وؾُلت حٗخبر والتي الخى٦مت هجض ٩٦ل، اإلاالي والىٓام زام

ُت  ججاوػ  ٖلى و٢ضعتها ؤصائها جدؿحن زم ومً البىى٥ َُا٧ل صازل ؤلاصاعة جدؿحن بلى ؾُاصي اإلاهٞغ

 زال٫ مً ؤصاءٍ اإلاهغفي الجؼاثغي وجُىع  ال٣ُإ ويُٗت ٣ٞض جدؿيذ. ألاػماث وج٣لُل اإلاساَغ

ت، البىى٥ في الخى٦مت مباصت بعؾاء ؾبُل في الى٣ضًت الؿلُاث باقغتها التي ؤلانالخاث  الجؼاثٍغ

اع ؾىداو٫  ت البىى٥ ؤصاء  ماقغاث جُىع  جدلُل وفي َظا ؤلَا . الجؼاثٍغ

 : جُىع حجم الىصاج٘ -1

ل للبىى٥ مهاصع ؤَم مً الىصاج٘ حٗخبر ت الخمٍى  واإلاىعص الخ٣لُضي اإلادٟؼ وجب٣ى الخجاٍع

غ ٍَغ٤ ًٖ ظظبه جدغم ٖلى ولهظا اإلاهغفي، ال٣ُإ ليكاٍ وألاَم ألاو٫   الاصزاعي  الىعي جٍُى

ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي زال٫  في الىصاج٘ جُىع  ًىضر الخالي والجضو٫  .وجىمُخه الؼباثً لضي

  .2018 -2012الٟترة 

ت زالٌ الفترة : (01)حضٌو عكم   -2012)جُىع حجم الىصاج٘ في البىىن الجؼاثٍغ

 ملُاع صط: الىخضة(            2018
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ت    922.7 10 232.2 10 079.9 9 200.7 9 117.5 9 787.4 7 238.0 7بحمالي الىصاج٘ للبىىن الجؼاثٍغ

 419.7 9 780.6 8 905 7 124.7 8 000.1 8 742 6 303.1 6بحمالي الىصاج٘ للبىىن الٗمىمُت 

 86.24 % 85.81 % 87.06 % 88.30 % 87.74 % % 86.6 87.1 %وؿبت الىصاج٘ بالبىىن الٗمىمُت  

بحمالي الىصاج٘ للبىىن الخانت 

ألاحىبُت 

934.9 1 045.4 1 117.4 1 076 1 175 1 451.6 1 503 

وؿبت الىصاج٘ بالبىىن الخانت 

ألاحىبُت 

% 12.9 % 13.4 % 12.26 % 11.70 % 12.94 % 14.19 % 13.76 

: مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى اإلاغاظ٘ الخالُت: اإلاهضع 

غ الؿىىي بى٪ الجؼاثغ، -  . 85 ، م 2017، ؾبخمبر  2016الخلٍغ

غ الؿىىي بى٪ الجؼاثغ، -  . 77 ، م 2019، صٌؿمبر  2018الخلٍغ

ا جُىعا قهض ٢ض الىصاج٘ حجم (01) ع٢م الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ الٟترة  زال٫ ملخْى

 ملُاع صط في 200.7 9لى ب 2012 ملُاع صط  في ؾىت 238 7خُض هالخٔ اعجٟ٘ مً . 2012-2018
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 الغ٢ابت مجا٫ الجؼاثغ في بى٪ ًٖ الهاصعة والخٗلُماث وهٟؿغ طل٪ باإلظغاءاث. 2015ؾىت 

ت ال٣ىاٖض وي٘ زال٫ مً اإلاهغفي وؤلاقغاٝ ألاولى  باػ٫  لجىت م٣غعاث مً اإلاؿخىخاة الاختراٍػ

 ٖلى الخض وزانت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ ٖلى الضازلُت الغ٢ابت بىٓام ًخٗل٤ والشاهُت ُٞما

ُت جدؿحن  الغ٢ابت اإلاخًمً الجضًض في الىٓام ظاء ما خؿب الجؼاثغ بى٪ ٢بل مً الخى٦مت هٖى

ؼ البىى٥ بصاعة ٞدؿً ،2012 ؤوث 28 في وكغ الظي الضازلُت  ٧ل اإلاالُت باإلاٗلىماث ؤلاٞهاح وحٍٗؼ

اصة بلى ًاصي َظا ظا البىى٥ م٘ اإلاخٗاملحن ز٣ت ٍػ زم  .زال٫ جُىع حجم الىصاج٘ زال٫ الٟترة َو

 ملُاع 079.9 9 بلى 2015 ملُاع صط في ؾىت 200.7 9الىصاج٘ مً  لدجم ٠َُٟ خضر اهسٟاى

ظا عاظ٘ بلى ،2016صط في ؾىت   ؤصي ما الٗاإلاُت ؤؾٗاٍع الهسٟاى هٓغا الىِٟ ٖاثضاث جغاظ٘ َو

وألاٞغاص، زم بٗض طل٪ بعجٟ٘ حجم الىصاج٘ بلى  الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث لضي الىصاج٘ اهسٟاى بلى

 % بــــ 2018الٗمىمُت بلٛذ ؾىت  البىى٥ في الىصاج٘ وؿبت ؤن ٦ما. 2018 في ؾىت 922.7 10

 وهٟؿغ طل٪ بهُمىت البىى٥ الٗمىمُت ٖلى 13.76% م٣اعهت بالبىى٥ الخانت ألاظىبُت 86.24

ال٣ُإ اإلاهغفي هٓغا ل٣ٟضان الٗمالء الش٣ت في البىى٥ الخانت بٗض ؤػمتي بى٪ الخلُٟت والبى٪ 

. ًىضر طل٪ (01)ع٢م الهىاعي الخجاعي؛ والك٩ل 

 

ت زالٌ الفترة : (01) عكم الكيل  (2018 -2012)جُىع حجم الىصاج٘ في البىىن الجؼاثٍغ

 
(01) مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى مُُٗاث ظضو٫ ع٢م :اإلاهضع   
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 :جُىع حجم اللغوى -2

ل ألاؾاسخي اإلاهضع البى٨ُت ال٣غوى   حٗخبر  جي، الا٢خهاص لخمٍى  ًىضر الخالي والجضو٫  الَى

 . 2018 -2012ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي زال٫ الٟترة  في ال٣غوى جُىع 

ت زالٌ الفترة : (02)حضٌو عكم  (                     2018 -2012)جُىع حجم اللغوى في البىىن الجؼاثٍغ

 ملُاع صط: الىخضة
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ت    974.1 9 877.9 8 907.8 7 275.6 7 502.9 6 154.5 5 285.6 4بحمالي اللغوى للبىىن الجؼاثٍغ

 636.1 8 704 7 925.3 6 366.6 6 712.1 5 457.5 4 716.1 3بحمالي اللغوى للبىىن الٗمىمُت 

 59. 86 % 78. 86 % 58. 87 % 51. 87 % 84. 87 % 86.5 % 86.7 %وؿبت اللغوى بالبىىن الٗمىمُت  

بحمالي اللغوى للبىىن الخانت 

ألاحىبُت 

569.5 697.0 790.8 909 982.5 1 173.9 1 338 

وؿبت اللغوى بالبىىن الخانت 

ألاحىبُت 

% 13.3 % 13.5 % 12.16 % 12.49 % 12.42 % 13.22 % 13.41 

: مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى اإلاغاظ٘ الخالُت: اإلاهضع 

غ الؿىىي بى٪ الجؼاثغ، -  . 90، مغظ٘ ؾاب٤، م 2016الخلٍغ

غ الؿىىي بى٪ الجؼاثغ، -   .82، مغظ٘ ؾاب٤، م 2018الخلٍغ

 حجم في بعجٟإ َىا٥ ؤن ال٣غوى بخىػَ٘ اإلاخٗل٤ (02)ع٢م  الجضو٫  زال٫ مً هالخٔ

ملُاع صط  285.6 4 ٢ُمت بعجٟٗذ مً  خُض الخانت ؤو الٗمىمُت للبىى٥ ؾىاء اإلامىىخت ال٣غوى

ٗىص. 2018 ملُاع صط في ؾىت  974.1 9 بلى2012 في ؾىت اصة بلى طل٪ في الؿبب َو  الىصاج٘ حجم ٍػ

 هٓام جُٟٗل ٖلى اإلاغ٦ؼي  البى٪ خغم و٦ظا ألاٞغاص ؤو الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٢بل مً ؾىاء

ؼ الخى٦مت ب٣ىاٖض ًخٗل٤ ُٞما وزانت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ في الضازلُت الغ٢ابت  ؤهٓمت وحٍٗؼ

 البىى٥ ٖلى  ؤلؼم49 اإلااصة مًمىن  في ظاء ما وخؿب ؤلاثخمان، مساَغ في والخد٨م اإلاغا٢بت

 ٦ما البىى٥، بحن والا٢تراياث ما ال٣غوى وجىػَ٘ و٢ُاؽ لخدضًض ظهاػ وي٘ اإلاالُت واإلااؾؿاث

 ٖلى َٝغ ٧ل بدهى٫  ٌؿمذ اإلاٗلىماث ومٗالجت حسجُل هٓام الجهاػ َظا ًخًمً ؤن ًجب

 .ٖلحها اإلاخدهل والا٢تراياث ال٣غوى مجمٕى

 مً خهتها ٖلى خاٞٓذ الٗمىمُت البىى٥ ؤن الجضو٫  زال٫ مً ؤًًا هالخٔ ٦ما

ظا 13.41% وؿبت هخجاوػ  لم الخانت البىى٥ خحن  في 86.59% بيؿبت اإلامىىخت ال٣غوى  ٌٗىص َو

ل الٗمىمُت البىى٥ مؿاَمت بلى  الىصاج٘ حجم و٦ظا واإلاُاٍ ٧الُا٢ت الخؿاؾت ال٣ُاٖاث في جمٍى

ٗؼي  البىى٥، م٣ابل ٖلحها جدهلذ التي  الخام؛ لل٣ُإ مىظهت ألازحرة َظٍ خهت ؤن بلى طل٪ َو

. ًىضر طل٪ (02)ع٢م والك٩ل 
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ت زالٌ الفترة : (02)الكيل عكم   -2012)جُىع حجم اللغوى في البىىن الجؼاثٍغ

2018) 

 
(02) مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى مُُٗاث ظضو٫ ع٢م :اإلاهضع   

 :اإلااٌ ؤؽعهفاًت  مٗضٌ -3

 بلى تهضٝ التي البىى٥ لخى٦مت الضازلُت آلالُاث ؤَم  مٗض٫ ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ؤخض حٗخبر

 مً هٕى ل٩ل اإلاغا٣ٞت اإلاساَغ ٞهم بلى بمخُلباث عؤؽ اإلاا٫ الاخخٟاّ ًاصي خُض اإلاساَغ، ج٣لُل

ُت ألانى٫  ؤهىإ ٣ا ال٣غوى مدٟٓت ؾُما وال اإلاهٞغ  الاثخمان بضعظت ألاوػان اإلاغجبُت لىٓام ٞو

 مً ٢بل مدضصة مٗاًحر وخؿب الٗالمي، الاثخماوي الخهي٠ُ و٧االث ٢بل مً للضًىن  اإلامىىخت

ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي   فياإلاا٫ عؤؽ ٦ٟاًت  مٗض٫ًىضر جُىع  الخالي والجضو٫  .باػ٫  لجىت

 . 2016 -2009زال٫ الٟترة 

ت زالٌ الفترة : (03)حضٌو عكم   -2009)جُىع مٗضٌ هفاًت عؤؽ اإلااٌ في البىىن الجؼاثٍغ

2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ت مٗضٌ هفاًت عؤؽ اإلااٌ  للبىىن الجؼاثٍغ

(%) 

26.2 23.6 23.7 23.4 21.5 16.0 18.4 18.9 

البىىن الٗمىمُت مٗضٌ هفاًت عؤؽ اإلااٌ 

(%)  

23.9 21.7 21.9 21.6 19.9 14.9 17.7 18.5 

البىىن الخانت مٗضٌ هفاًت عؤؽ اإلااٌ 

(%) 

35.2 31.6 31.2 31.9 28.5 20.9 21.1 20.4 

: مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى اإلاغظ٘ الخالي: اإلاهضع 
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- IMF, Algeria: 2018 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report and Statement By The Executive Director 

For Algeria, IMF Country Report No. 18/168, International Monetary Fund, June 2018, p 29. 

ٗض  اإلاهغفي بال٣ُإ اإلاالُت اإلاالءة اإلااقغاث ؤَم للبىى٥ مً اإلاا٫ عؤؽ ٦ٟاًت مٗض٫ َو

ى اإلاايُت في الؿىىاث ؤؾخدضر والتي  إلاىاظهت البى٪ به ًدخٟٔ ألامان الظي َامل بمشابت َو

ؼ اإلادخملت، ولخماًت ؤمىا٫ اإلاىصٖحن اإلاساَغ   والخ٣لُل مً اإلاساَغ وال٨ٟاءة الاؾخ٣غاع اإلاالي لخٍٗؼ

 اإلاهغفي ال٣ُإ ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ في مٗض٫ ٖٝغ ول٣ض .اإلاالُت واإلااؾؿاث اإلاهغفي الىٓام في

 في بها اإلاىصخى اإلاٗاًحر جل٪ جٟى١  ؤي اإلاُلىبت، ال٣اهىهُت اليؿبت جٟى١  مغجٟٗت مٗضالث الجؼاثغي 

. III باػ٫  اجٟا٢ُت

 % ٦26.2ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ اهسًٟذ مً   ؤن وؿبت( 03)ع٢م ٞىالخٔ مً زال٫ الجضو٫ 

م طل٪ جب٣ى َظٍ . 2016في ؾىت  % 18.9 بلى 2009ؾىت  اليؿب ؤ٦بر مما َى م٣غع ل٨ً ٚع

ظا ًبحن مضي بلتزام اإلاهاٝع خؿب بجٟا٢ُت باػ٫ الشاهُت ت بما َى م٣غع،، َو  وطل٪ بٗض الجؼاثٍغ

. اإلاخًمً الخض ألاصوى لغؤؽ اإلاا٫ للمهاٝع  23/12/2008 الهاصع 04 – 08نضوع الىٓام ع٢م 

ت بالهالبت اإلاالُتو٦ما ًبحن جمخ٘  ت البىى٥ الجؼاثٍغ  مً زال٫ ٢ضعة عؾامُل اإلاهاٝع الجؼاثٍغ

ض٫ ٖلى ؤن َىا٥ ع٢ابت مً ٢بل اللجىت  ٖلى جدمل الخؿاثغ ٚحر اإلاخى٢ٗت في وكاَها، ٍو

ُت للبىى٥ الٗمىمُت وألاظىبُت الخانت ٖلى ؤلالتزام بالخض ألاصوى ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫  اإلاهٞغ

 ٦ما ؤن وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ للمهاٝع الخانت ألاظىبُت ؤ٦بر مً .خؿب بجٟا٢ُت باػ٫ الشاهُت

للمهاٝع ألاظىبُت الخانت وؿب اإلاهاٝع الٗمىمُت، خُض سجلذ وؿبت ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ 

ؾىت  % 35.2 مغجٟٗت م٣اعهت بالبىى٥ الٗمىمُت، خُض بلٛذ في اإلاهاٝع ألاظىبُت الخانت

م٣اعهت بالبىى٥ الٗمىمُت التي بلٛذ وؿبت ٦ٟاًت . 2016 في ؾىت %20.4 واهسًٟذ بلى 2009

ظا ٌكحر بلى 2016 ؾىت %18.5 لخىسٌٟ بلى 2009في ؾىت  % 23.9عؤؽ اإلاا٫  ٦ٟاءة  َو

ُٟاث مغبدتاإلاهاٝع ألاظىبُت الخانت ٖلى .  و٢ضعتها ٖلى الخد٨م في بؾخسضام مىاعصَا في جْى

ل الخىمُت ؤلا٢خهاصًت والخىؾ٘ في مىذ ال٣غوى مما  ٨ٖـ اإلاهاٝع الٗمىمُت التي ج٣ىم بخمٍى

. ٌٗغيها ؤ٦ثر للمساَغ وه٣و للغبدُت جبٗا لظل٪

 : مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألامىاٌ الخانت -4

 اؾخسضام ٦ٟاءة ٢ُاؽ ماقغاث ؤَم مً ألامىا٫ الخانت ٖلى الٗاثض مٗض٫ ٌٗخبر

 اإلاؿدشمغة ألامىا٫ ٢ضعة مضي ؤي البى٪، إلاؿاَمي اإلاد٤٣ الٗاثض اليؿبت َظٍ ج٣ِـ خُض ألامىا٫،

 ظهت، مً البى٪ بصاعة ٦ٟاءة ٖلى ًض٫ اليؿبت َظٍ واعجٟإ ألاعباح، جد٤ُ٣ ٖلى البى٪ ظاهب مً

اصة ًٖ الىاظمت الٗالُت اإلاساَغة ٖلى ًض٫ ؤزغي  ظهت ومً  البى٪ اٖخماص صعظت ؤي اإلاالُت الغاٞٗت ٍػ
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ال٣ُإ  فيمٗض٫ الٗاثض ٖلى ألامىا٫ الخانت  ًىضر جُىع  الخالي والجضو٫ . الا٢تراى ٖلى

 . 2016 -2009اإلاهغفي الجؼاثغي زال٫ الٟترة 

ت زالٌ : (04)حضٌو عكم  جُىع مٗضٌ  الٗاثض ٖلى ألامىاٌ الخانت في البىىن الجؼاثٍغ

( 2016 -2009)الفترة 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

تمٗضٌ الٗاثض ٖلى ألامىاٌ الخانت   للبىىن الجؼاثٍغ

(%) 

26.0 16.7 24.7 23.3 19.0 23.6 20.3 18.1 

للبىىن الٗمىمُت مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألامىاٌ الخانت 

(%)  

27.9 29.8 26.1 22.7 18.0 25.1 21.8 19.0 

للبىىن الخانت مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألامىاٌ الخانت 

(%)  

20.9 20.3 21.4 24.8 21.5 19.6 16.3 15.2 

: مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى اإلاغظ٘ الخالي: اإلاهضع 

- IMF)2018(, op-cit, p 29. 

ال جؼا٫ البىى٥ الٗمىمُت حؿُُغ ٖلى مٗٓم ماقغاث الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي ٖلى 

، 10 -90خؿاب البىى٥ ألاظىبُت الخانت والتي جؼاو٫ وكاَها مىظ نضوع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى 

٣ٞض قهض مٗض٫ الٗاثض . مما ؾمذ بدسجُل وؿب مغصوصًت مخباًىت ًٖ البىى٥ ألاظىبُت الخانت

ٗىص طل٪  ، 2016 – 2009ٖلى ألامىا٫ الخانت جظبظب زال٫ ٞترة   الا٢خهاصي الغ٧ىص بلى َو

 الجباًت بًغاصاث جغاظ٘ بؿبب 2015 ؾىت جهاًت زانت الجؼاثغ حكهضٍ ػالذ وما قهضجه الظي

خُض بلٜ مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألامىا٫ الخانت ؾىت  .الٗاإلاُت ؤؾٗاٍع بجهُاع ًٖ الىاججت البترولُت

بط سجل َظا . % 18.1 بلى 2016واهسٌٟ ؾىت  % 26.0 لل٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي بـــ 2009

ؾىت  % 19.0  واهسٌٟ بلى 2010ؾىت  % 29.8اإلاٗض٫ للبىى٥ الٗمىمُت ؤٖلى مٗض٫ ٢ضع بـــ 

 % 24.8 بيؿبت 2012 بِىما سجل َظا اإلاٗض٫ للبىى٥ ألاظىبُت الخانت ؤٖلى مٗض٫ ؾىت .2016

م٨ً ؤن هٟؿغ جدؿً مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألامىا٫ الخانت 2016 ؾىت 15.2%لُىسٌٟ بلى  ، ٍو

ت، وبيؿبت ؤ٦بر للبىى٥ الٗمىمُتللبىى٥  ٘ في الخجاٍع  م٣اعهت بالبىى٥ ألاظىبُت بلى بظغاءاث الٞغ

ضم ٢ُامها بخىػَٗاث ؤعباح، وطل٪ جُب٣ُا للىٓام ع٢م   الهاصع 04 – 08عؤؽ اإلاا٫ ٖو

ت بلى   23/12/2008 ٘ الخض ألاصوى لغؤؽ ما٫ البىى٥ الخجاٍع  ملُاع صط، ولِـ 10ُٞما ًسو ٞع

. هى٥ ألاظىبُت الخانتل٨ٟاءة البىى٥ الٗمىمُت م٣اعهت بالب

5-  ٌ  :  مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألانى

 ومضي اإلاخاخت، اإلاىاعص اؾخسضام في ؤلاصاعة ٞاٖلُت ألانى٫ مضي ٖلى الٗاثض مٗض٫ ٣ًِـ

لُت، اإلاهاصع مسخل٠ مً ألامىا٫ اإلاخاخت مً الٗىاثض جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعتها  ًٖ الىٓغ بٌٛ الخمٍى

٣ت ل، َظا بها جم التي الٍُغ لُت الدكُٛلُت ألاوكُت ؤزغ ٨ٌٗـ ٞهى وبالخالي الخمٍى  .بالبى٪ والخمٍى
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ال٣ُإ اإلاهغفي الجؼاثغي  فيمٗض٫ الٗاثض ٖلى ألامىا٫ الخانت  ًىضر جُىع  الخالي والجضو٫ 

. 2016 -2009زال٫ الٟترة 

ت زالٌ الفترة : (05)حضٌو عكم  جُىع مٗضٌ  الٗاثض ٖلى ألانٌى  في البىىن الجؼاثٍغ

(2009- 2016 )
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

للبىىن مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألانٌى 

ت  (%) الجؼاثٍغ

1.8 2.2 2.1 1.9 1.7 2.0 1.8 1.9 

للبىىن مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألانٌى 

 (%)الٗمىمُت 

1.5 1.8 1.8 1.5 1.3 1.8 1.6 1.7 

للبىىن مٗضٌ الٗاثض ٖلى ألانٌى 

 (%)الخانت 

3.7 4.6 4.5 4.5 3.7 3.3 3.2 2.8 

 :مً بٖضاص الباخشخحن بىاءا ٖلى اإلاغظ٘ الخالي: اإلاهضع 

- IMF)2018(, op-cit, p 29. 

قهض جظبظبا في ال٣ُإ  ؤن مٗض٫ الٗاثض ٖلى ألانى٫ (05)     هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

ٗىص َظا  بيؿب ؤ٢ل للبىى٥ الٗمىمُت م٣اعهت بالبىى٥ ألاظىبُت الخانت،اإلاهغفي ل٨ً  بلى َو

ت البىى٥ ؤنى٫  هجاٖت ي٠ٗ  ٖلى بالؿلب ؤزغ مما اإلاخٗثرة، ال٣غوى حجم اعجٟإ بؿبب الجؼاثٍغ

 % 1.5  بــــ 2009اإلاٗض٫ في ؾىت  خُض بلٜ َظا .الىاجج نافي زل٤ ٖلى ؤلاهخاظُت ؤنىلها ٢ضعة

بِىما قهض َظا اإلاٗض٫ في البىى٥ ألاظىبُت .  في البىى٥ الٗمىمُت2016 في ؾىت % 1.7لُهل بلى 

مٗض٫ الٗاثض وهٟؿغ جدؿً . 2016 في ؾىت % 2.8 بلى 2010  في ؾىت % 4.6بهسٟاى مً وؿبت 

 للبىى٥ ألاظىبُت الخانت م٣اعهت بالبىى٥ الٗمىمُت إلهسٟاى وؿبت ال٣غوى ٖلى ألانى٫ 

ظا ًض٫ ٖلى الدؿُحر ألاًٞل إلاساَغ  اإلاخٗثرة للبىى٥ ألاظىبُت م٣اعهت بالبىى٥ الٗمىمُت، َو

 .ؤلاثخمان للبىى٥ ألاظىبُت التي لها خهت ؤ٢ل مً الضًىن اإلاخٗثرة

:  الخاجمت

بن وظىص هٓام مهغفي ؾلُم ٌٗخبر مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لؿالمت ٖمل ألاؾىا١ اإلاالُت 

حر اإلاماعؾاث الؿلُمت اإلاخىاؾبت م٘ اإلاباصت التي جخًمجها الخى٦مت  والا٢خهاص ٩٦ل، ٦ما ؤن جٞى

مله غ الخى٦مت ٨َُال مىًبُا ومىٓما ًً٘ البى٪ خُض . ٌؿاٖض في جىُٓم بصاعة البى٪ ٖو جٞى

مً زالله ؤَضاٞا وؾبال لخد٣ُ٣ها، و٦ظل٪ مغا٢بت ؤصاء جل٪ ألاَضاٝ، ٦ما حصج٘ البى٪ ٖلى 

 .اؾخسضام مىاعصٍ بضعظت ؤ٦بر وؤ٦ثر ٦ٟاءة

ت مً الىخاثج هظ٦غ   :ؤَمها ماًلي  و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

 حٗخبر الخى٦مت ٦إخض اإلاجاالث الىاٖضة التي ًم٨ً ؤن حؿاٖض البىى٥ ٖلى خماًت  -

 .اؾدشماعاتها مً اإلاىاٞؿت الخاعظُت
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حؿهم الخى٦مت بإ٦ثر مً مجغص لخدؿحن َُا٧ل ؤلاصاعة، بل وجىضر ظلُا ظىاهب الخلل  -

لُت، ٖضم الاَخمام بالكٟاُٞت، وي٠ٗ : لضي البىى٥ ومجها ي٠ٗ َُا٧ل ؤلاصاعة، الٗملُت الخمٍى

جد٤ُ٣ اإلاهضا٢ُت وبَٟاء الش٣ت : ومً مجاالث جدؿحن ٖمل الخى٦مت البى٨ُت. اإلاؿاءلت

ً، وؤلاٞهاح والكٟاُٞت  .للمؿدشمٍغ

ت مً اإلاساَغ التي حؿخىظب يغوعة ب٢امت بصاعة  -  ًىاظه اليكاٍ اإلاهغفي مجمٖى

ا الخى٦مت في البىى٥ َغ  . مساَغ ٞٗالت مبيُت ٖلى الكٟاُٞت التي جٞى

 مً ألاولى اجٟا٢ُتها في ؾىاء باػ٫  لجىت ًٖ الهاصعة ال٣ىاٖض بخُب٤ُ الجؼاثغ  التزام بى٪ -

ت ال٣ىاٖض بخدضًض  اإلاخٗل٣ت94-74 الخٗلُمت زال٫  08-11ع٢م  هٓام بنضاع و٦ظا. الاختراٍػ

 الضازلُت ؤهٓمت اإلاغا٢بت جإؾِـ ٖلى البىى٥ ٞحها ًجبر للبىى٥ الضازلُت الغ٢ابت اإلاخًمً

 .مسخل٠ اإلاساَغ مىاظهت ٖلى حؿاٖضَا

٘ في الخى٦مت  حؿاَم - ت اإلاالي ألاصاء ٞع ؼ زال٫ مً للبىى٥ الجؼاثٍغ  م٘ اإلاخٗاملحن ز٣ت حٍٗؼ

 اإلاالي الٟؿاص اهدكاع مً الخض ؾمٗخه، وجدؿحن ؤصاثه،  ماقغاث جدؿحن  بلى ًاصي مما البى٪

اصة زال٫ مً وطل٪ .وؤلاصاعي   حجمها، جُىع  ًاصي بلى مما الىصاج٘ اؾخ٣ُاب البىى٥ ٖلى ٢ضعة ٍػ

ظا ال٣غوى مىذ في جىؾٗها و٦ظا اصة الخىؾ٘ بلى ًاصي ما َو  وبالخالي حجم الاؾدشماعاث في ٍػ

ت البىى٥ ؤصاء جدؿً  .الخجاٍع

ض الخى٦مت مباصت جُب٤ُ  ؤن -  الجهاث ؤن خُض ال٣غوى، مىذ ٖلى البىى٥ ٢ضعة مً ؾحًز

 حٗاملها ٖىض اإلاساَغ صعظت ؾدىسٌٟ زم ومً قٟاُٞت ؤ٦ثر بك٩ل البى٪ م٘ ؾدخٗامل اإلا٣تريت

 مً طل٪ ًدض ومً زم اإلا٣تريحن خاالث صعاؾت في ص٢ت ؤ٦ثر ؾ٩ُىن  اإلاهٝغ ؤن بلى بياٞت مٗه،

 .ؤعباخه ٖلى بالخبُٗت ًازغ الظي الخٗثر

ت إلاباصت  ٌؿاَم جبجي -  الخٗغى وجٟاصي بصاعتها جدؿحن ٖلى الخى٦مت البىى٥ الجؼاثٍغ

غ لها ًًمً وؤلاٞالؽ و٦ظا للخٗثر ض ألاصاء جٍُى ٍؼ ٤ ٢غاعاتها بجساط ٖلى ٢ضعتها مً ٍو  ٢ىاٖض ٞو

ُت ألػماث حٗغيها ججىب ٖلى و٦ظا ٌؿاٖضَا ؾلُمت، وؤؾـ  ؤلاٞهاح إلاٗاًحر بخبىحها مهٞغ

 .واإلا٣غيحن م٘ اإلاؿدشمٍغً حٗاملها في والكٟاُٞت

ؼ وبصزا٫ ز٣اٞت الخى٦مت في اإلااؾؿاث اإلاالُت والبىى٥  لُه هسلو بلى ؤن حٍٗؼ ٖو

٦مٟهىم مً يمً اإلاٟاَُم الش٣اُٞت الؿاثضة لضي مؿئىلي ومضعاء الاثخمان الظي ٌٗخبر ؤمغا 

ؼ م٩اهت البىى٥ في الا٢خهاص  ويمان ججىب مسخل٠ اإلاساَغ بما  ا باججاٍ جضُٖم وحٍٗؼ يغوٍع

. ٞحها اإلاساَغ اإلاالُت
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:      ومً زال٫ هخاثج الضعاؾت ه٣ترح ماًلي 

ُت الخى٦مت وز٣اٞت مٟهىم وكغ ٖلى الٗمل - غاٝ ٧اٞت لضي اإلاهٞغ الٗال٢ت  طاث ألَا

 .والجمهىع 

ت البىى٥ حصجُ٘ -  للغ٢ابت باػ٫  لجىت مً الهاصعة الخى٦مت مباصت جُب٤ُ ٖلى الجؼاثٍغ

ُت  .اإلاهٞغ

ىه  البكغي  اإلاىعص جإَُل يغوعة - ُت وطل٪ مً زال٫  الخى٦مت مجا٫ في ج٩ٍى اإلاهٞغ

بُت الضوعاث  .الخضٍع

  .3باػ٫  لجىت مٗاًحر جبجي ٖلى الٗمل -

:الهىامل وؤلاخاالث  
، 19- 17، اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت،  م م خىهمت الكغواث وصوع مجلـ ؤلاصاعة، (2007)ٖضهان بً خُضع بً صعوَل  -  

هدى جفُٗل صوع الخىهمت اإلااؾؿُت في يبِ بصاعة ألاعباح في البىىن ، (2012)ه٣ال ًٖ َىاعي مٗغاط، خضًضي آصم 

ت ت الجؼاثٍغ جي خى٫ الخجاٍع خى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً  الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، : ،  مضازلت م٣ضمت للملخ٣ى الَى

لىم الدؿُحر، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة  ت ٖو - 5ماي ، م م  07- 06الجؼاثغ، ًىمي – ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

6 .
 -Freeland C (2007), Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance  

and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, 

pp7 – 8.  

- International finance corporate (IFC) (2005), corporate governance :why corporate governance, p1.  

مضزل للىكاًت مً ألاػماث : الخىهمت في اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهغفُت،  )2009 (بً ٖلي بلٗؼوػ، ٖبض الغػا١ ظباع-  

ألاػمت اإلاالُت والا٢خهاصًت الضولُت : ، مضازلت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الضولي خى٫ اإلاالُت واإلاهغفُت باإلقاعة لخالت الجؼاثغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ   21- 20الجؼاثغ، ؤًام – والخى٦مت الٗاإلاُت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

. 6ؤ٦خىبغ، م 
  -Shleifer, A, and R.W. Vishny (1997),  A Survey of Corporate Governance, Journal of Finance 52, pp737-783.   

  -Macey, J. R. and O’Hara, M (2003), The Corporate Governance of Banks, FRBNY Economic Policy Review, p 92. 

صخي بً ٟٚاُٞلت، ًاؾحن هللا ٖبض -  مت ميافدت في للبىىن اإلااؾؿُت الخىهمت صوع ،  ((2020عبُٗت  ل٣َغ اإلاىٓمت،  اإلاالُت الجٍغ

  .63 -62ألاو٫، م م  الٗضص الغاب٘، والؿُاسخي، اإلاجلض ال٣اهىوي ال٨ٟغ مجلت
 - Joan Selorm Tsorhe, Anthony Q. Q. Aboagye and  Anthony Kyereboah-Coleman,  Corporate Governance and Bank Risk 

Management in Ghana, p p 4 -5 . 

خالت صٌو – الالتزام بمخُلباث لجىت باٌػ همضزل إلعؾاء الخىهمت في اللُإ اإلاهغفي الٗغبي ٖبض الغػا١ ظباع،  -   

لُا ٣ُا، الٗضص قماٌ بفٍغ . 86، م 75، مجلت ا٢خهاصًاث قما٫ بٍٞغ
 - Basel committee on banking supervision (2006), Enchancing corporate governance for banking organizations, Bank for 

International Settlement, p6-18. 

، م  -    .87ٖبض الغػا١ ظباع، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 - Henring, Richard (2004), The Basel II Approach to Bank Operational Risk. University of Pennsylvania.USA, www.en.wikipedia.org 

http://www.en.wikipedia.org/
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م ههغ   -  صعاؾت لُبُٗتها وؾبل بصاعتها في خالت البىىن الٗاملت : IIاإلاساَغ الدكغُلُت خؿب مخُلباث باٌػ ، )2007 (ٖبض ال٨ٍغ

لُت ، م 5-4، مضازلت م٣ضمت بلى اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي الخامـ، ظامٗت ُٞالصلُٟا ألاعصهُت ، ؤًام في فلؿُحن  .10 ظٍى

، مدمض صاوص ٖشمان -    ازخباع مضي هفاءة بصاعة مساَغ الاثخمان ٖلى حىصة اإلادافٔ ،(2010)ٖؼ الضًً ها٠ً ٖىاهٍؼ

ما٫ اإلاٗانغة : وع٢ت بدشُه م٣ضمه بلى اإلااجمغ الٗلمي الضولي الؿاب٘الاثخماهُت في البىىن ؤلاؾالمُه ألاعصهُه،  مىٓماث ؤلٖا

ً زاوي، م  25-23ألاعصن، - مً مىٓىع بؾالمي، ظامٗت ُٞالصلُٟا الخانه، ٖمان   . 6حكٍغ

ضان  -   خالت بىً – جُىع الضوع الغكابي للبىً اإلاغهؼي في بصاعة اإلاساَغ اإلاهغفُت ، (2008)ٖبض الغػا١ ظباع، مدمض ٍػ

بؾتراجُجُت بصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث  آلاٞا١ والخدضًاث، ٧لُت : ، مضازلت م٣ضمت للملخ٣ى الضولي الشالض خى٫ الجؼاثغ

لي الكل٠  لىم الدؿُحر، ظامٗت خؿِبت بً بٖى مبر ، م م 26 – 25الجؼاثغ، ؤًام – الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو . 4 - 3 هٞى

، م٨خبت اإلال٪ 1، ٍ بصاعة اإلاساَغ جدلُل كًاًا في الهىاٖت اإلاالُت ؤلاؾالمُت، (2003)َاع١ هللا زان، خبِب ؤخمض -  

ىُت، ظضة، الؿٗىصًت، م   .32ٞهض الَى

 ، ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، 1، ٍبصاعة الاثخمان اإلاهغفي والخدلُل الاثخماوي، (2002)خمؼة مدمىص الؼبُضي  - 

 .175ٖمان، ألاعصن، م 
 - RETO R. GALLATI (2003), Risk Management and Capital Adequacy,  McGaw-Hill Companies, USA, p 130. 

ت،  مىهج ٖلمي وجُبُم ٖملي– كُاؽ وبصاعة اإلاساَغ بالبىىن الخُُب،   ؾمحر - ، الاؾ٨جًر ، م 2005، ميكإة اإلاٗاٝع
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غ اإلاالُت  ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخلاٍع صعاؾت خالت – صوع آلُاث خىهمت الكغواث في حٍٗؼ

 قغهت اإلاغاعي بالؿٗىصًت

 ض جلغاعث.ص  1ًٍؼ

 مت ؾلُمت/ ص  2بً ٖػ

 ٍ.ِيب جمغاب  3ص ٍػ

:  اإلالخو

غ اإلاالُت  ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع صعاؾت خالت –تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى صوع آلُاث خى٦مت الكغ٧اث في حٍٗؼ

ا -  قغ٦ت اإلاغاعي الؿٗىصًت غ اإلاالُت مهضعا ٌؿاَم باٖخباَع ؼ مدخىي الخ٣اٍع وجسٌُٟ صعظت ٖضم الخإ٦ض لضي مخسظ ال٣غاع في حٍٗؼ

 .وبالخالي الخيبا بما ؾ٩ُىن ٖلُه وي٘ الكغ٦ت في اإلاؿخ٣بل

ت مً الىخاثج ؤَمها ؤن جُب٤ُ آلُاث خى٦مت الكغ٧اث ال٣اهىهُت، الخىُٓمُت، الغ٢ابُت، )و٢ض زلهذ َظٍ الضعاؾت بلى مجمٖى

غاٝ ؤصخاب الٗال٢ت ومى٘ الخالٖب بمهالخهم (اإلاداؾبُت .  ٌؿاَم باإلاداٞٓت ٖلى مهالر ألَا

غ اإلاالُت،خى٦مت الكغ٧اث: اليلماث اإلافخاخُت غ اإلاالُت، ومىاظهت ؤؾباب اهسٟاى الش٣ت ومهضا٢ُت الخ٣اٍع . آلُاث الخى٦مت، الخ٣اٍع

Abstract:  

This study aims to highlight the role of corporate governance mechanisms in enhancing the 

information content of financial reports –the case study of Almarai Saudi Arabia - as a source that 

contributes to enhancing the content of financial reports and reducing the degree of uncertainty in the 

decision-maker and thus predicting what the company's future situation will be. 

The study concluded that the application of corporate governance mechanisms (legal, regulatory, 

regulatory, accounting) contributes to safeguarding the interests of stakeholders and preventing 

manipulation of their interests . 

Keywords: corporate governance, governance mechanisms, financial reporting, and countering the 

causes of low confidence and credibility of financial reporting. 

: ملضمت

هدُجت إلاا خهل في الٗالم مً اجهُاعاث مالُت لبٌٗ الكغ٧اث الٗاإلاُت ال٨بحرة والظي هخج ٖىه 

ً ؾىاء الخالُحن  بٞالؽ بٌٗ الكغ٧اث الٗمال٢ت ويُإ ؤمىا٫ وخ٣ى١ اإلاؿاَمحن واإلاؿدشمٍغ

. مجهم ؤو اإلاؿاَمحن الجضص في َظٍ الكغ٧اث

لظا ٧ان الاَخمام بخُب٤ُ مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث َى الخل ألامشل وألاؾلم وألاؾٕغ لخماًت 

. خ٣ى١ اإلاؿاَمحن مً الًُإ وو٢اًت الكغ٧اث مً الٟؿاص وؤلاٞالؽ

ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن خى٦مت الكغ٧اث جغج٨ؼ في مًمىجها ٖلى جدضًض وجىػَ٘ الخ٣ى١ 

غاٝ في الكغ٧اث م . واإلاؿاولُاث ٖلى مسخل٠ ألَا حَر مً مجلـ ؤلاصاعة ومضعاء ومؿاَمحن ٚو

مً ؤصخاب اإلاهلخت، بياٞت بلى ؤجها حٗمل ٖلى بلىعة وبعؾاء ٢ىاٖض وبظغاءاث نىاٖت ال٣غاع 

                                                           
1

 yazidtagraret400504@gmail.com جاهعت البىاقي (COFIFAS)هخبز  
2

 salomibenzema@gmail.com جاهعت هستغاًن 
3

 zinebtamrabet8@gmail.com 1سطيف)جاهعت  
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بالخإ٦ُض ٖلى - ٖلى مؿخىي الٗالم–في الكغ٧اث، لظل٪ ٢امذ ال٨شحر مً اإلاىٓماث والهُئاث 

. مؼاًا وآلُاث الخى٦مت والخض ٖلى جُب٣ُها في الكغ٧اث

: وبىاءا ٖلى ما ؾب٤ ٞةن ؤلاق٩الُت الغثِؿُت للضعاؾت هي ٧الخالي

غ اإلاالُت؟  ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخلاٍع ما َى صوع آلُاث خىهمت الكغواث في حٍٗؼ

ُت ٖلى الىدى آلاحي : اهُال٢ا مً ؤلاق٩الُت الغثِؿُت ًم٨ً َغح بٌٗ ؤلاق٩الُاث الٟٖغ

 ما هي خى٦مت الكغ٧اث؟ وما هي مباصئها؟ 

 ما هي آلُاث خى٦مت الكغ٧اث؟ 

  غ اإلاالُت في قغ٦ت ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع ما َى صوع  آلُاث خى٦مت الكغ٧اث في حٍٗؼ

 اإلاغاعي؟

: في يىء مك٩لت البدض وؤَضاٞه، جم نُاٚت الٟغيُاث الخالُت: الفغيُاث

 غ اإلاالُت ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع  .حؿاَم خى٦مت الكغ٧اث في حٍٗؼ

  ٘غاٝ ؤصخاب الٗال٢ت ومى حؿمذ آلُاث خى٦مت الكغ٧اث باإلاداٞٓت ٖلى مهالر ألَا

. الخالٖب بمهالخهم

:  ؤَضاف الضعاؾت

:  َضٞذ الضعاؾت بلى

 ببغاػ صوع خى٦مت الكغ٧اث مً زال٫ جدضًض مسخل٠ مباصئها ؛ 

 ببغاػ ؤلُاث خى٦مت الكغ٧اث؛ 

 غ اإلاالُت في قغ٦ت اإلاغاعي ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع . آلُاث خى٦مت الكغ٧اث في حٍٗؼ

جخطر ؤَمُت البدض في ؤهه ًغ٦ؼ ٖلى ؤخض اإلاىايُ٘ اإلاهمت في مجا٫ ؤلاصاعة : ؤَمُت البدث

ى خى٦مت الكغ٧اث التي ؤنبدذ مدل اَخمام الٗضًض مً الكغ٧اث وؤلاصاعاث  والدؿُحر َو

اث اإلادلُت ؤو الضولُت، ٦ما جبرػ ؤَمُت الخى٦مت في مداولت  واإلاىٓماث ٖلت ظمُ٘ اإلاؿخٍى

غ اإلاالُت مً زال٫  ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع الخٗٝغ ٖلى صوع آلُاث خى٦مت الكغ٧اث في حٍٗؼ

. صعاؾت خالت قغ٦ت اإلاغاعي الؿٗىصًت

 ٌ اع الىٓغي لخىهمت الكغواث:  اإلادىع ألاو :  ؤلَا

ْهغث خى٦مت الكغ٧اث هدُجت لخُب٤ُ مبضؤ ٞهل اإلال٨ُت ًٖ ؤلاصاعة، وطل٪ ل٣ُام ؤلاصعاة 

لُه  حن، ٖو بمهمت بصاعة الكغ٦ت هُابت ًٖ خملت ألاؾهم، وطل٪ الزخالٝ مهالر ٧ل مً الُٞغ

 .ٞةن الىٓام ال٣ىي للخى٦مت ٌٗمل ٖلى خماًت خ٣ى١ اإلاؿاَمحن و٧ل ؤصخاب اإلاهالر
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خي لخىهمت الكغواث-   1  :الخُىع الخاٍع

ؼ خ٣ى١ مجالـ بصاعاث  في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؾاَمذ ال٣ىاهحن الخ٩ىمُت في حٍٗؼ

وفي م٣ابل طل٪ الخهى٫ ٖلى , الكغ٧اث في ؤن جد٨م صون ؤن ٌكتٍر مىا٣ٞت ظمُ٘ اإلاؿاَمحن

ومىظ طل٪ الى٢ذ , مؼاًا ٢اهىهُت مشل خ٣ى١ الخ٣ُُم بهضٝ ظٗل خى٦مت الكغ٧اث ؤ٦ثر ٦ٟاءة

ض مً الضٖىاث اإلاخ٨غعة إلظغاء بنالخاث ً في , ؤصث مساٝو اإلاؿاَمحن بلى مٍؼ وفي ال٣غن الٗكٍغ

ذ ٖام  م ٨ٞغ ٖلماء ال٣اهىن بضعاؾت الكغ٦ت 1929الٟترة التي ؤ٣ٖبذ مباقغة وو٫ ؾتًر

الخضًشت واإلال٨ُت الخانت خُض عسخ ًىظحن ٞإما وما٩ًل ظيؿً ٢اهىن ٨ٞغة الٟهل بحن 

ت الى٧الت  مهغي، ) . ٧ىؾُلت لٟهم خى٦مت الكغ٧اث(Agency Theory)اإلال٨ُت والؿُُغة وهٍٓغ

. (21، نٟدت 2012

ت الى٧الت  ْهىعَا ٖلى اإلاكا٧ل التي جيكإ هدُجت حٗاعى ٖىض  (Agency Theory)ع٦ؼث هٍٓغ

اصة الاَخمام والخ٨ٟحر في , اإلاهالر بحن ؤًٖاء مجالـ بصاعة الكغ٧اث وبحن اإلاؿاَمحن بلى ٍػ

ت مً ال٣ىاهحن واللىاثذ بهضٝ  خماًت خ٣ى١ ومهالر اإلاؿاَمحن والخض يغوعة وظىص مجمٖى

والخ٤ طل٪ , مً الخالٖب اإلاالي وؤلاصاعي مً َٝغ مجالـ ؤلاصاعة لخُٗٓم مهالخهم الخانت

ت مً الضعاؾاث الٗلمُت والٗملُت والتي ؤ٦ضث ٖلى ؤَمُت الالتزام بمباصت خى٦مت  مجمٖى

ً في ؤًٖاء مجالـ بصاعة الكغ٧اث خُض ٢امذ  اصة ز٣ت اإلاؿدشمٍغ ا ٖلى ٍػ الكغ٧اث وؤزَغ

٤ ٢ُام ٧ل مً الهُئاث  الٗضًض مً صو٫ الٗالم باالَخمام بمٟهىم خى٦مت الكغ٧اث ًٖ ٍَغ

غ التي جا٦ض ٖلى ؤَمُت  ت مً اللىاثذ وال٣ىاهحن والخ٣اٍع حن بةنضاع مجمٖى الٗلمُت بها واإلاكٖغ

٨ُت مشال ؤصي جُىع ؾى١ اإلاا٫ , التزام الكغ٧اث بخُب٤ُ جل٪ اإلاباصت ٟٞي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ووظىص َُئاث ع٢ابُت ٞٗالت حٗمل ٖلى مغا٢بخه وحكٝغ ٖلى قٟاُٞت البُاهاث واإلاٗلىماث التي 

ا الكغ٧اث التي حٗمل به باإلياٞت بلى الخُىع الظي ونلذ بلُه مهىت اإلاداؾبت , جهضَع

اصة الاَخمام بمٟهىم خى٦مت الكغ٧اث ىُت 1987وفي ٖام , واإلاغاظٗت ٖلى ٍػ  م ٢امذ اللجىت الَى

ا اإلاؿمى  َغ والخانت باالهدغاٞاث في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت بةنضاع ج٣ٍغ

(CommissionTreadway)  ت مً الخىنُاث الخانت بخُب٤ُ ٢ىاٖض خى٦مت واإلاخًمً مجمٖى

غ اإلاالُت مدمض ) الكغ٧اث وما ًخٗل٤ بها مً مى٘ خضور الٛل والخالٖب في بٖضاص ال٣ىاثم الخ٣اٍع

. (14-12، الهٟداث 2006مهُٟي ؾلُمان، 

و٢ض ؤزاع مىيٕى الخى٦مت ظضال ٦بحرا في اإلامل٨ت اإلاخدضة في ؤوازغ الشماهِىاث وؤواثل 

ً ٖلى اؾدشماعاتهم , الدؿُٗىاث بٗض اجهُاع ٦بري الكغ٧اث و٢ُإ اإلاهاٝع و بلى ٢ل٤ اإلاؿدشمٍغ

م وجدضصث 1991ألامغ الظي ؤصي ببىعنت لىضن لؤلوعا١ اإلاالُت ؤن ج٣ىم بدك٨ُل لجىت ٖام 
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مهمتها بىي٘ مكغوٕ للمماعؾاث اإلاالُت إلاؿاٖضة الكغ٧اث في جدضًض وجُب٤ُ الغ٢ابت الضازلُت 

غ ًٖ َظٍ الجىت ع٦ؼ ًٖ صعاؾت الٗال٢ت 1992وفي ٖام , لخجىب الخؿاثغ م جم بنضاع ؤو٫ ج٣ٍغ

ا إلنالح مماعؾت الكغ٧اث , بحن ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن َغ زم جىالذ الٗضًض مً الضو٫ بةنضاع ج٣اٍع

مالها و٦ظل٪ ٢امذ الضو٫ الٗغبُت بخىظه خ٣ُ٣ي هدى الاَخمام بمٟهىم خى٦مت الكغ٧اث ولى , أٖل

اصة في ٖام , مخإزغا لى ؾبُل اإلاشا٫ ظمهىعٍت مهغ الٗغبُت التي ٧ان لها صوع الٍغ  م بظل٪ 2000ٖو

ٗال جمذ صعاؾت وج٣ُُم مضي التزام مهغ بال٣ىاٖض واإلاٗاًحر الضولُت لخى٦مت , اإلاىيٕى ٞو

ىا٥ ظهىصا ممازلت لبٌٗ الضو٫ الٗغبُت التي حؿعى لاللتزام ب٣ىاٖض الخى٦مت خُض , الكغ٧اث َو

اصة الخٗاون (OECD) جم الاجٟا١ بحن مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت  والبى٪ الضولي ٖلى ٍػ

ت  ب في ج٣ٍى والخىاع في مجا٫ خى٦مت الكغ٧اث وطل٪ اؾخجابت للخاظت اإلاتزاًضة للضو٫ التي جٚغ

. (24-23، الهٟداث 2011ٖالء ٞغخان َالب، ) .َظا الىٓام

ف خىهمت الكغواث-  2 : حٍٗغ

م مً الاؾخسضام الىاؾ٘ إلاٟهىم خى٦مت الكغ٧اث في الضو٫ اإلاخ٣ضمت والؿعي بلى   بالٚغ

جُب٣ُه ؛ بال ؤهه ال ًىظض حٍٗغ٠ مىخض ومخ٤ٟ ٖلُه بحن ٧اٞت الا٢خهاصًحن وال٣اهىهُحن 

لُه ؾىداو٫ ُٞما ًلي اؾخٗغاى ؤَم َظٍ الخٗاٍع٠ التي . واإلادللحن اإلاالُحن لهظا اإلاهُلر ٖو

 .جىضر في مجملها مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث

ً  هيBernard & Patrick فدؿب  ٖباعة الٗال٢اث بحن مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن واإلاؿحًر

م٨ً ؤن ه٠ُٓ مغاظعي ؤصخاب اإلاهالر التي جسً٘ للغ٢ابت وؤلاقغاٝ  ,Bernard & Patrick) ٍو

2004, p. 105) .

٣ًهض بدى٦مت الكغ٧اث ؤجها ؤلاصاعة الغقُضة للكغ٧اث لخ٣ُُم وجدؿً ؤما ٖلي زًغ 

حر ؤلاعقاصاث واإلا٣ترخاث لبىعناث  اع ال٣اهىوي واإلااؾسخي والخىُٓمي للكغ٧اث مً زال٫ جٞى ؤلَا

ت مً  غاٝ ألازغي، وجًمً خى٦مت الكغ٧اث مجمٖى ً والكغ٧اث وألَا ألاوعا١ اإلاالُت واإلاؿدشمٍغ

ت ؤصخاب اإلاهالر  الٗال٢اث  بحن بصاعة الكغ٦ت ومجلـ بصاعتها وخملت ألاؾهم بها ومجمٖى

. (09، نٟدت 2012ٖلي، )

ها ٖلى ؤجها حكحر بلى الٗال٢اث اإلاىظىصة بُم مجلـ  Bernard & Patrickؤما باليؿبت ٌ  ٖٞغ

ً . (Bernard & Patrick, 2004, p. 105) ؤلاصاعة وبصاعة الكغ٦ت واإلاؿحًر

ت مً اإلاؿاولُاث واإلاماعؾاث : (IFAC)وخؿب ؤلاجداص الضولي للمداؾبحن  ٞهي مجمٖى

التي ًدبٗها مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت بهضٝ ج٣ضًم جىظُه اؾتراجُجي، لًمان جد٤ُ٣ 
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ألاَضاٝ وبصاعة اإلاساَغ بك٩ل مالثم والخد٤٣ مً ؤن مىاعص اإلااؾؿت حؿخٛل ٖلى هدى٫ 

 (106، نٟدت 2019ؾضعة و بً ٢ُاٝ، ) مؿئى٫ 

مً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن خى٦مت الكغ٧اث هي ٖباعة ًٖ هٓام ًخ٩ىن مً 

ظملت  ؤلاظغاءاث، آلالُاث واإلاباصت التي جدضص ؤصواع ومؿاولُاث ؤصخاب اإلاهالر في الكغ٦ت 

ت والب٣اء للكغ٦ت وجضهُت  بض٢ت، وطل٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة بما ٞحها الاؾخمغاٍع

 .اإلاساَغ بلى ؤ٢صخى خض لها

:  مباصت الخىهمت- 3

جخمشل مباصت خى٦مت الكغ٧اث في الٗضالت واإلاؿاولُت واإلاؿاءلت والكٟاُٞت خُض جًمً 

هؼاَت اإلاٗامالث، وحٗؼػ ؾُاصة ال٣اهىن يض الٟؿاص؛ وجً٘ الخضوص بحن الخ٣ى١ َظٍ اإلاباصت 

، نٟدت 2021نضوقي و بىقُخي، ) الخانت واإلاهالر الٗامت وجمى٘ بؾاءة اؾخسضام الؿلُت

90) .

 اع ٖلى الكٟاُٞت : يمان وحىص بَاع فٗاٌ لخىهمت الكغواث ًجب ؤن ٌصج٘ َظا ؤلَا

و٦ٟاءة ألاؾىا١، ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن مىا٣ٞا م٘ خ٨م ال٣اهىن وؤن ًدضص بىيىح جىػَ٘ 

 .اإلاؿاولُاث ُٞما بحن الؿلُاث ؤلاقغاُٞت والخىُٓمُت والخىُٟظًت

 ًيبغي ؤن ٨ًٟل بَاع الخى٦مت خماًت ويمان : يمان وخماًت خلىق اإلاؿاَمحن

لخ٣ى١ اإلاؿاَمحن مً هاخُت الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ٧اٞت اإلاٗلىماث الهامت ًٖ اإلااؾؿت في 

ذ واإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث الخانت بالخٛحراث  الى٢ذ اإلاىاؾب وبجاخت الٟغنت لهم للخهٍى

ت في اإلااؾؿت ٍغ  .الجَى

 يمان ال٣ُام باإلٞهاح الؿلُم والصخُذ في الى٢ذ اإلاىاؾب : ؤلافهاح والكفافُت

اث وألاخضار اإلاهمت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت بما في طل٪ الىي٘ اإلاالي وماقغاث  ًٖ ٧اٞت اإلاىيٖى

ألاصاء ووؿب اإلال٨ُت وبصاعة اإلااؾؿت وهخاثج اإلااؾؿت وألاؾلىب الىاضر والكٟاٝ في عؾم 

غيها ٖلى الجهاث اإلاٗىُت إلاغا٢بت ؤصاء الخى٦مت وزًٕى اإلاماعؾاث  الخُِ والؿُاؾاث ٖو

ت للمداؾبت والغ٢ابت اإلاؿخمغة واجساط ال٣غاعاث  .ؤلاصاٍع

 ًجب ؤن ٌٗمل ؤًٖاء : جدضًض مؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة في جدلُم الغكابت الفٗالُت

ت جامت وبدؿً هُت ٖلى ؤن ًبظلىا ٧ل ظهضَم لهالر اإلااؾؿت  مجلـ ؤلاصاعة بىاءا ٖلى مٗٞغ

واإلاؿاَمحن بها، لظل٪ ًًٟل ؤن ٩ًىن ؤٚلبُت ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة مؿخ٣لحن ًٖ بصاعة 

ُت ٖلى قاون اإلااؾؿت  .اإلااؾؿت لُخم٨ىىا مً الخ٨م بمىيٖى
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ت مً آلالُاث التي ًخم جُب٣ُها لخىُٟظ مباصت  ومً زال٫ اإلاباصت ًخطر ؤجها جخًمً مجمٖى

ىت و صعاوسخي، نٟدت ) خى٦مت الكغ٧اث مً بُجها ٧الخالي : (219بىػٍو

 اع : آلالُاث اللاهىهُت حر ؤلَا غ الىٓام ال٣اهىوي بما ًًمً جٞى وهي جسخو بخٍُى

 ال٣اهىوي اإلاالثم لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ خى٦مت الكغ٧اث؛

 لخد٤ُ٣ خى٦مت الكغ٧اث مشل الخدضًض الض٤ُ٢ إلاؿاولُاث الهُئاث :آلالُاث الغكابُت 

 اإلاسخلٟت اإلاؿاولت ًٖ ؤلاقغاٝ والغ٢ابت؛

 غ اله٩ُل الخىُٓمي للكغ٧اث بالك٩ل الظي :آلالُاث الخىُٓمُت  والتي جسخو بخٍُى

 ًد٤٣ ؤَضاٝ الخى٦مت مشل الخدضًض الىاضر الزخهاناث مجلـ ؤلاصاعة واللجان اإلاسخلٟت؛

 غ اإلاالُت التي ًدؿم : آلالُاث اإلاداؾبُت والتي جسخو بىظىص هٓام ٞٗا٫ إلصاعة الخ٣اٍع

خماص ٖلحها بهىعة مخ٩اٞئت م٘ ظمُ٘  غ اإلاٗلىماث اإلاالثمت والتي ًم٨ً الٖا ٞى بالكٟاُٞت ٍو

الالتزام بخُب٤ُ مٗاًحر اإلاداؾبت : اإلاؿخسضمحن في اجساط ال٣غاعاث اإلاسخلٟت وجخمشل ؤؾاؾا في

واإلاغاظٗت الضولُت، اإلاغاظٗت الضازلُت، اإلاغاظٗت الخاعظُت، لجان اإلاغاظٗت، جد٤ُ٣ ؤلاٞهاح 

م ؤصاء الىخضاث الا٢خهاصًت  .والكٟاُٞت، بصاعة ألاعباح وج٣ٍى

 : ؤَضاف خىهمت الكغواث- 4

ا مً زال٫  ت مً ألاَضاٝ التي ًم٨ً خهَغ حؿعى ٢ىاٖض ويىابِ الخى٦مت بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

:  الك٩ل اإلاىضر ؤصهاٍ

ؤَضاف خىهمت الكغواث : 01الكيل

 
 (21، نٟدت 2005الخًحري، ): اإلاهضع

 ؤَضاف الخىهمت

جدؿحن الهىعة الظَىُت 

 للكغواث
 جدؿحن ٖملُت نى٘ اللغاع

 جدؿحن مهضاكُت الكغواث

خباعاث ألازالكُت  بصزاٌ ؤلٖا

جدؿحن صعحت الىيىح 

 والكفافُت
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غ اإلاالُت- 5 ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخلاٍع : صوع آلُاث خىهمت الكغواث في حٍٗؼ

ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي  غ بن مً ؤَم ؤَضاٝ جُب٤ُ آلُاث خى٦مت الكغ٧اث َى حٍٗؼ  للخ٣اٍع

اإلاالُت لخسٌُٟ صعظت ٖضم الخإ٦ض لضي مخسظ ال٣غاع وبالخالي الخيبا بما ؾ٩ُىن ٖلُه وي٘ 

ومضي حٗغيها للٟكل اإلاالي , الكغ٦ت في اإلاؿخ٣بل مً زال٫ م٣اعهت ألاصاء الٟٗلي باإلاسُِ

و٦ظل٪ مىاظهت , واجساط وؾاثل الى٢اًت ألاػمت للمداٞٓت ٖلى ؤمىا٫ الكغ٦ت واإلاؿاَمحن

غ اإلاالُتألا بٗض ا٦دكاٝ الًٟاثذ ؾباب التي ؤصث بلى اهسٟاى الش٣ت ومهضا٢ُت الخ٣اٍع

غ بلى َغح  ا اإلاالُت بمؿخسضمي َظٍ الخ٣اٍع َغ واإلاسالٟاث وجٟصخي ْاَغة جالٖب الكغ٧اث في ج٣اٍع

الٗضًض مً الدؿائالث خى٫ الٗال٢ت الشالزُت ألابٗاص بحن بصاعة اإلااؾؿت ومغاظ٘ الخؿاباث وباقي 

غ اإلاالُت  .مؿخسضمي الخ٣اٍع
ً
وؤنبذ الجمُ٘ في ق٪ و٢ل٤ وخحرة بٗض ؤن زبذ ؤن َىا٥ جالٖبا

 
ً
 وجضلِؿا

ً
كا غ جم مغاظٗتها مً َٝغ مغاظ٘ الخؿاباث, ٚو ال ؤجها ٢ض ج٩ىن ٚحر ب,وعٚم ؤن الخ٣اٍع

ص٣ُ٢ت وال حٗبر ًٖ الىي٘ الخ٣ُ٣ي للكغ٧اث، ولهظا ؾٗذ الكغ٧اث لخُب٤ُ آلُاث مباصت 

غ اإلاالُت ومىاظهت ؤؾباب اهسٟاى الش٣ت  ؼ اإلادخىي للخ٣اٍع اصة حٍٗؼ خى٦مت الكغ٧اث لٍؼ

غ اإلاالُت  (ػبُضي) ومهضا٢ُت الخ٣اٍع

غ اإلاالُت :  02الكيل ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخلاٍع صوع آلُاث الخىهمت في حٍٗؼ
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مً بٖضاص الباخثحن : اإلاهضع

: صعاؾت خالت قغهت اإلاغاعي الؿٗىصًت: اإلادىع الثاوي

ف قغهت اإلاغاعي- 1  وحٗض الُىم ؤ٦بر قغ٦ت ؤلبان 1977جإؾؿذ قغ٦ت اإلاغاعي في ٖام: حٍٗغ

ظًت واإلاكغوباث ٖلى مؿخىي  مخ٩املت عؤًؾُا في الٗالم، و٦ظل٪ ؤ٦بر قغ٦ت إلهخاط وجىػَ٘ ألٚا

وجدخل الكغ٦ت، التي جخسظ مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت م٣ًغا لها، اإلاغجبت ألاولى في . اإلاى٣ُت

ٗت الخغ٦ت، وهي عاثضة  ٣ُا في بهخاط الؿل٘ الاؾتهال٦ُت ؾَغ مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ

ئاث مىخجاتها   الؿى١ الخلُجُت في مٗٓم ؤنىاٝ ٞو

 : مىخجاث قغواث اإلاغاعي- 2

غ الؿىىي، ) جخًمً مىخجاث اإلاغاعي ماًلي : (09-08، الهٟداث 2020الخ٣ٍغ

ما٫ اإلاغاعي مىظ جإؾِؿها، وجدىٕى : ألالبان - حٗض مىخجاث ألالبان ال٣ُإ الغثِـ أٖل

اإلاىخجاث لدكمل الخلُب الُاػط، واللبن، والخلُب اإلاى٨ه والخلُب اإلاسٟى١، والخلُب اإلابؿتر 

 خى٦مت الكغ٧اث

 آلُاث خى٦مت الكغ٧اث

 آلالُاث اإلاداؾبُت آلالُاث الخىُٓمُت آلالُاث الغكابُت آلالُاث اللاهىهُت

اإلاغاحٗت  اإلاغاحٗت الضازلُت لجان اإلاغاحٗت

 الخاعحُت

 ؤلاٞهاح والكٟاُٞت

غ اإلاالُت ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع  حٍٗؼ

 الثلت في اإلاٗلىماث

 

اللضعة ٖلى اجساط  

 اللغاعاث
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اث، وألاظبان الُبُُٗت، واإلاهىٗت،  والخلُب اإلاغ٦ؼ، وال٣كضة، ولبن الؼباصي بإهىاٖه، والخلٍى

 .والؼبضة، والؿمً

٘ مىخجاتها خُىما ٢امذ ٖام : الٗهاثغ - بُغح ؤو٫ مىخجاتها مً 1999بضؤث اإلاغاعي جىَى

ان ما ؤخغػث م٩اهت  عاثضة في الؿى١   .الٗهاثغ والتي ؾٖغ

 ٖبر مباصعجحن لالؾخدىاط 2007ظاء الخىؾ٘ في ٢ُإ مىخجاث اإلاسابؼ في الٗام  : اإلاسابؼ -

ٖلى قغ٦ت اإلاسابؼ الٛغبُت، وبوكاء الكغ٦ت الخضًشت للهىاٖاث الٛظاثُت، وهي مكغوٕ مكتر٥ 

ت الٗلُان  .م٘ قغ٦ت قُبُخا الُىهاهُت ومجمٖى

 و٢ضمذ الٗضًض مً 2009َغخذ اإلاغاعي مىخجاث الضواظً في الٗام : الضواحً -

مىخجاث ال٣ُمت اإلاًاٞت في َظا ال٣ُإ، ٦ما، ٖملذ ٖلى ج٣ضًم حٛل٠ُ مخُىع إلاىخجاث 

 .الضواظً لًمان الخٟاّ ٖلى ٧امل ٢ُمتها الٛظاثُت

فاٌ الغي٘ - مُض )جم بوكاء مكغوٕ مكتر٥ م٘ قغ٦ت 2010في ؾىت  : ؤغظًت ألَا

ٟا٫   الغي٘ (ظىوؿىن  واؾخدىطث اإلاغاعي ٖلى ٧امل خ٣ى١ . للضزى٫ في ؾى١ ؤٚظًت ألَا

خحن" 2014اإلال٨ُت في ؾىت   ". هُىعالا٥ بلـ "و" هُىعالا٥ "وؤَل٣ذ الٗالمخحن الخجاٍع

:  مىك٘ جىاحض قغهت اإلاغاعي- 3

. مىك٘ جىاحض قغهت اإلاغاعي: 03الكيل

 

غ الؿىىي، ): اإلاهضع  (09، نٟدت 2020الخ٣ٍغ
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: كىاٖض خىهمت الكغواث في قغهت اإلاغاعي- 4

ُٗت مً خى٦مت الكــغ٧اث وحٗخبر خى٦مت الكــغ٧اث  جلتزم قــغ٦ت اإلاغاعي بخُب٤ُ مٗاًحر ٞع

ل، مما ًيؿــجم  ت في حُٗٓم ال٣ُمت اإلاخد٣٣ت للمؿــاَمحن ٖلــى اإلاضي الٍُى ٍغ الؿــلُمت ؤصاة ظَى

ض ٢ىاٖض خى٦مت الكــغ٧اث الخانت بالكــغ٦ت . مــ٘ التزامها بالجىصة في ٧اٞت ٖملُاتهــا ومىخجاتها ّٗ ح

ٟحن في قــغ٦ت اإلاغاعي، وال ًجــىػ حٗضًلهــا بال بمىظب ٢غاع ناصع ًٖ  ً واإلاْى بلؼامُت لجمُ٘ اإلاضًٍغ

غ الؿىىي، ) مجلـ ؤلاصاعة . (85، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

الىٓام الظي ًخم مً زالله جىظُه الكــغ٧اث “حٗــٝغ ٢ىاٖض خى٦مت الكــغ٧اث بإجهــا 

، ُٞما ًدضص ٩َُل خى٦مت الكــغ٧اث جىػَــ٘ الهالخُاث واإلاؿــاولُاث ٖلى مسخل٠ ”ومغا٢بتها

م، بلى ظاهــب وي٘ ال٣ىاٖض  حَر غاٝ في الكــغ٦ت، ٦مجلـ ؤلاصاعة واإلاضعاء واإلاؿــاَمحن ٚو ألَا

وبهظا ٞةهه . وؤلاظغاءاث الجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بكــاون  ًدُذ وي٘ ؤَضاٝ الكــغ٦ت ً الكــغ٦ت

غ ٨َُال ووؾــاثل جد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ وعنض ألاصاء ض مجلـ ؤلاصاعة مؿاوال  ًٖ . ًٞى ّٗ َو

. ٢ىاٖض خى٦مت الكــغ٧اث في قغ٦ت اإلاغاعي

ًخمشــل صوع اإلاؿــاَمحن في الخى٦مت ٞــي حُٗحن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وحكــ٨ُل لجىت 

اٖلُت ٢ىاٖض الخى٦مت ؤما . اإلاغاظٗت وحُٗحن مغا٢بي الخؿــاباث اإلاؿــخ٣لحن والخإ٦ض مً ٦ٟــاءة ٞو

حر ال٣ُاصة التي  مؿــاولُاث مجلـ ؤلاصاعة ٞخخمشل في وي٘ ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت للكــغ٦ت وجٞى

غ بلى اإلاؿاَمحن خى٫ بصاعتهم  حٗمل ٖلى جد٣ُ٣ها وؤلاقــغاٝ ٖلى بصاعة الكــغ٦ت وج٣ضًم الخ٣اٍع

. للكغ٦ت

وجسًــ٘ ؤٖما٫ مجلـ ؤلاصاعة لؤلهٓمت واللىاثذ واإلاؿــاءلت ٞــي اظخماٖاث الجمُٗت الٗامت 

٣ا للمبــاصت الٗاإلاُت لخى٦مت  للمؿــاَمحن، و٢ض ظغي بٖضاص ٢ىاٖض الخى٦مت لكــغ٦ت اإلاغاعي ٞو

جب مٗاملتها  الكــغ٧اث واإلاخُلباث الخىُٓمُــت اإلادلُت، وبسانت لىاثذ خى٦مت الكــغ٧اث، ٍو

اع مخُلباث الخى٦مت في الكغ٦ت ا ؤؾاؾــا إَل  .باٖخباَع

ٟحن في  ــا بضًال ظاهــب اإلاضعاء واإلاْى   للخ٨م الؿــلُم والخٗامالث الجزحهت مً ً وال ًيبٛــي اٖخباَع

ُٗت واظبت الخُب٤ُ في اإلامل٨ت الٗغبُت  غ الدكــَغ الكــغ٦ت، خُض ًخٗحن ألازظ بها في ؾــُا١ ألَا

خباع اإلاخُلباث التي لم حكــملها َظٍ ال٣ىاٖض ٖىض الىٓغ في . الؿــٗىصًت ٦ما ًجب ؤن جازظ بااٖل

غ الؿىىي، ) وحكــمل ما ًلــي ٖلى وظه الخهىم– ٢ًاًا خى٦مت الكــغ٧اث  ، 2020الخ٣ٍغ

: (85نٟدت 

  ؛(جضاو٫ )مخُلبــاث َُئت الؿــى١ اإلاالُت والؿــى١ اإلاالُت الؿٗىصًت 
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  ت ناصعة هٓام الكغ٧اث في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وما ًخهل  به مً جىظحهاث وػاٍع

 ًٖ وػاعة الخجاعة والاؾدشماع ؛

 الىٓام ألاؾاؾــي لكغ٦ت اإلاغاعي. 

خُٗــً ٖلى مجلـ ؤلاصاعة بٖــضاص ٢ىاٖض الخى٦مت الخانت ا لكــغوٍ جل٪ الىٓم ومغا٢بت  ٍو

. جُب٣ُها والخد٤٣ ًبالكــغ٦ت َب٤ مــً ٞٗالُتها، باإلياٞت بلى حٗضًلها خؿــب الًغوعة

:  َُيلُت خىهمت الكغواث- 5

َُيل خىهمت الكغواث في قغهت اإلاغاعي الؿٗىصًت : 01الكيل

 
غ الؿىىي، ): اإلاهضع  (86، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

غ - 6 ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخلاٍع خىهمت الكغواث في قغهت اإلاغاعي الؿٗىصًت وصوعَا في حٍٗؼ

: اإلاالُت

:  خلىق اإلاؿاَمحن والجمُٗت الٗامت- 1

٨ًٟل الىٓام ألاؾاؾــي لكــغ٦ت إلاغاعي وهٓام خى٦متها للمؿــاَمحن ظمُ٘ الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت 

باألؾــهم، وبىظه زام الخــ٤ في الخهى٫ ٖلى ههِب مً ألاعباح التي ج٣غع الكــغ٦ت جىػَٗهــا، 

والخ٤ في الخهى٫ ٖلى خهت مً ؤنى٫ الكــغ٦ت ٖىــض الخهُٟت، والخ٤ في خًــىع اظخماٖاث 

ذ ٖلى ٢غاعاتها والخ٤ في الخهٝغ  الجمُٗت الٗامت للمؿــاَمحن، واإلاكــاع٦ت في مضاوالتها والخهٍى

باألؾــهم والخــ٤ في مغا٢بت ؤٖما٫ مجلـ ؤلاصاعة وعٞ٘ صٖىي اإلاؿــاولُت ٖلى ؤًٖاء مجلـ 
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لب اإلاٗلىماث بما ال ًًغ بمهالر الكــغ٦ت وال ًخٗاعى م٘  ؤلاصاعة، والخــ٤ ٞــي الخدغي َو

وجدُذ قــغ٦ت اإلاغاعي أل٦بر ٖضص . الكــغوٍ واللىاثــذ الخىُٟظًت الهاصعة ًٖ َُئت الؿــى١ اإلاالُت

ُــاع الى٢ذ  مً مؿــاَمحها بم٩اهُت اإلاكــاع٦ت في اظخماٖــاث الجمُٗت الٗامت وجدغم ٖلى ازخ

ذ . واإلا٩ان اإلاىاؾــبحن ل٣ٗضَــا مما ًم٨ً الجمُ٘ مً الخًــىع  ٦ما جبيذ الكــغ٦ت هٓــام للخهٍى

ذ بطا ٧اهىا ال ٌؿــخُُٗىن  ؤلال٨ترووي ًٖ بٗض لدؿــهُل مماعؾــت اإلاؿــاَمحن لخ٣هم في الخهٍى

٦ما ًىو الىٓام ألاؾاسخي وهٓام خى٦مت الكــغ٦ت ٖلى ألاخ٩ام . الخًىع بهٟت قــسهُت

اإلاخٗل٣ــت بالجمُٗت الٗامت للمؿــاَمحن، والخــي جخًمً ؤلاظغاءاث والاخخُاَاث الالػمت لًمان 

 .مماعؾــت ٧اٞت اإلاؿــاَمحن لخ٣ى٢هم الىٓامُت

لى في الكــغ٦ت، ولها نالخُاث  حٗخبر الجمُٗت الٗامت للمؿــاَمحن بمشابت الؿــلُت ألٖا

ت حكــمل حُٗحن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة وبٖٟائهــم، وب٢غاع ال٣ىاثم اإلاالُــت اإلاىخضة، وحُٗحن  خهٍغ

لجىت اإلاغاظٗــت واإلاغاظ٘ الخاعجي وجدضًض ؤحٗابه وب٢ــغاع اللىاثذ اإلاخٗل٣ت بلجىــت اإلاغاظٗت والتي 

٣ت جغقــُدهم  ٍغ ًجــب ؤن جخًمً ؤلاظغاءاث الخانت بها وواظباتهــا و٢ىاٖض ازخُاع ؤًٖائها َو

ًاء اإلاا٢خحن في خالت  وظــىص م٣ٗض قــاٚغ في  ُــً ألٖا تهــم وم٩اٞأتهم وآلُت حُٗ ومضة ًٍٖى

اللجىــت، ًٞال  ًٖ ب٢غاع اللىاثذ الخانت بلجىت اإلا٩اٞأث والترقــُداث بمــا في طل٪ بظغاءاتها 

تهم وم٩اٞأتهم وب٢غاع جىػَ٘ ا لخىنُت مجلـ  وواظباتها و٢ىاٖــض ازخُاع ؤًٖائها ومــضة ًٍٖى

٤ الكــغ٦ت وحٗضًل الىٓام ألاؾاسخي  . ؤلاصاعة، وػٍاصة ؤو جسٌُٟ عؤؾــما٫ ًألاعباح ٞو

وجدُذ قــغ٦ت اإلاغاعي للمؿــاَمحن ؤلام٩اهاث ال٩اُٞت لالَإل ٖلى مدايــغ اظخماٖاث الجمُٗت 

ش 10الٗامت وج٣ىم بتزوٍض َُئت الؿــى١  اإلاالُــت بيؿــش مً جلــ٪ اإلادايغ زال٫   ؤًام مً جاٍع

والبض مً بًالء اَخمام بالٜ بمساٝو اإلاؿــاَمحن وعٞٗها ٖبر ال٣ىىاث . او٣ٗاص اظخمــإ ظمُٗتهــا

٘ جل٪ . اإلاىاؾــبت بلى مجلـ ؤلاصاعة لضعاؾــتها واجساط ؤلاظغاء اإلاىاؾــب خُالها ىــض الًغوعة، جٞغ ٖو

غي ٖلى  اإلاساٝو واإلاالخٓــاث بلى ؤمحن اإلاجلـ، ؤمــا اإلاالخٓاث الهامت التي ٢ــض ٨ًــىن لها ؤزغ ظَى

ــالم والصخ٠ واإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي  الكــغ٦ت ؤو ٖلى مى٢ٟها اإلاالي، واإلاّبحن ٖبر ٧اٞت وؾــاثل ؤلٖا

الهاث ٖبر  ٗها بلى مجلـ ؤلاصاعة(جضاو٫ )لكــغ٦ت اإلاغاعي ؤو ؤلٖا .  ، ٞؿــِخم ٞع

ً مجلـ ؤلاصاعة ووْاثفه -2  : جىٍى

ً مجلـ بصاعة  . (ًخإلــ٠ مً حؿــٗت ؤًٖاء)ًىو الىٓام ألاؾــاؽ لكــغ٦ت اإلاغاعي ٖلى ج٩ٍى

تهم والهالخُاث  ًاء ومــضة ًٍٖى ُما ًلي مىظــؼ لل٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بخُٗحن واؾــخ٣الت ألٖا ٞو

ا لضحهم َغ ًــاث واإلا٩اٞأث واإلاخُلباث ألاؾاؾــُت اإلاكتٍر جٞى غ ) اإلامىىخــت لهم وهٓام الخٍٗى الخ٣ٍغ

. (87، نٟدت 2020الؿىىي، 
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خــم حُُٗــً ؤًٖاثه مً ٢بل  ت الٗلُا يمً الكــغ٦ت، ٍو ًمشــل مجلـــ ؤلاصاعة الجهــت ؤلاصاٍع

. مؿــاَمي الكــغ٦ت زال٫ اظخمإ الجمُٗــت الٗامــت بمــا ًًمً جمشُل الكــغ٦ت وخماًــت مهالخها

مــاعؽ َــظٍ الهالخُاث مــً  خىلــى مجلـ ؤلاصاعة مؿــاولُت ٢ُاصة الكــغ٦ت والغ٢ابــت ٖلحها، ٍو ٍو

ىى اإلاجلـ بصاعة الكــغ٦ت . زال٫ اإلاهاص٢ت ٖلــى جُب٤ُ اؾــتراجُجُاث وؤَضاٝ الكــغ٦ت ّٟ ٍو

بــةصاعة وحؿــُحر ؤٖمالهــا يمً مٗاًُــغ ومُُٗاث مدضصة، ٦مــا ًغا٢ــب ؤصاء الكــغ٦ت جدذ جىظُــه 

م مً الهالخُــاث الخــي ًمىدهــا اإلاجلـ إلصاعة الكــغ٦ت، جدذ ٢ُاصة وجىظُــه . ؤلاصاعة لى الٚغ ٖو

ما٫ الكــغ٦ت، ٞــةن اإلاجلـ ًب٣ى اإلاؿــاو٫ ؤمام  الغثِـــ الخىُٟــظي، بخىلــي ؤلاصاعة الغوجُيُت أٖل

ًخم حُٗحن مجلـ ؤلاصاعة مً ٢بل مؿــاَمي . اإلاؿــاَمحن ًٖ ؾــحر ؤٖما٫ الكــغ٦ت بكــ٩ل ؾــلُم

الكــغ٦ت وجخمشل مؿــاولُخه ألاؾاؾــُت في بصاعة وحؿــُحر ؤٖمالهــا بمــا ًد٣ــ٤ مهالخهم ٖلى اإلاــضي 

ل ــت . الٍُى ٦ما ًخدمــل مجلـــ ؤلاصاعة مؿــاولُت ويــ٘ الخىظحهاث الىاضخت والخــضوص الًغوٍع

كــمل طل٪ وي٘ عئٍت واضخت وبؾتراجُجُت ؾــلُمت . التي جىٓــم ٖمل بصاعة الكــغ٦ت الخىُٟظًت َو

للكــغ٦ت، وجدضًــض الهالخُــاث اإلامىىخــت إلصاعة، والؿُاؾــاث وال٣ُىص التي ٌؿــمذ لهــا بالٗمل في 

ا . بَاَع

خم جد٤ُ٣ ما ؾــب٤ مً زال٫ : ٍو

 ٌ بؾتراجُجُت قغهت اإلاغاعي  : 01الجضو
ا ؤلاؾتراجُجُاث  مدخَى

 

 

 

 

اٖخماص الخُِ ؤلاؾتراجُجُت وألاَضاف 

. وؤلاقــغاف ٖلى جىفُظَا الغثِؿــُت للكغهت

كــمل طلً ما ًلي  َو

  ما٫ ألاؾاؾــُت وي٘ بؾتراجُجُت قــاملت للكغ٦ت، باإلياٞت بلى زُِ ألٖا

 والؿُاؾــت اإلاخٗل٣ت بةصاعة  اإلاساَغ، ومغاظٗت وجدضًض َظٍ الؿُاؾــت؛

  ،جدضًض ٩َُل عؤؽ اإلاا٫ ألامشل للكغ٦ت واؾتراجُجُاتها  وؤَضاٞها اإلاالُت

ت؛  وب٢غاع مىاػهاتها الؿىٍى

  لــى ٖملُاث ؤلاقــغاٝ ٖلى الى٣ٟاث الغؤؾــمالُت ألاؾاؾُت للكــغ٦ت ٖو

 الاؾــخدىاط ٖلى ألانى٫ والخهــٝغ ٞحها؛

  اجساط ٢ــغاعاث جخٗل٤ بإَضاٝ ألاصاء اإلاُلىب جد٣ُ٣ها، وؤلاقــغاٝ ٖلى

 جىُٟظ َظٍ ألاَضاٝ ومخابٗت ألاصاء ؤلاظمالي للكــغ٦ت؛

 ا ُُٟت للكغ٦ت وب٢غاَع . اإلاغاظٗــت الضوعٍت للهُــا٧ل الخىُٓمُت والْى

 

 

 

 

ويــ٘ اللىاٖض اإلاخٗللــت بإهٓمت الغكابت 

كمل طلً ما . الضازلُت  وؤلاقــغاف ٖلحها َو

ًلي 

  بٖضاص ؾُاؾــت م٨خىبت تهــضٝ لخىُٓم خاالث الخٗاعى ٞــي اإلاهالر

والخٗامل م٘ خــاالث الخٗاعى اإلادخملت لــ٩ل مً ؤًٖــاء مجلـ ؤلاصاعة 

كمل طل٪ بؾاءة اؾخسضام . وؤلاصاعة الخىُٟظًت ومؿاَمي الكــغ٦ت َو

اث الخٗؿُٟت الىاججــت ٖــً الخٗامالث  ؤنى٫ الكــغ٦ت ومغا٣ٞها، والخهٞغ

غاٝ طاث الٗال٢ت؛  م٘ ألَا

  ٪الخإ٦ض مً هؼاَت وؾــالمت ؤلاظغاءاث اإلاالُت واإلاداؾــبُت، بما في طلــ

غ اإلاالُت؛  ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بةٖضاص  الخ٣اٍع

 ت لٟٗالُت و٦ٟاءة ؤهٓمت الغ٢ابت  الضازلُت؛  اإلاغاظٗــت الؿــىٍى
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  وي٘ مؿــىصة ٢ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث الخانت بكــغ٦ت اإلاغاعي بمــا ال

ًخٗاعى م٘ ههىم ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها، وؤلاقــغاٝ ٖلى َظٍ 

 ال٣ىاٖــض ومغا٢بت ٞٗالُتها بكــ٩ل ٖام وحٗضًلها ٖىض  الًغوعة؛

  ًــاء مجلـــ دت أٖل وي٘ ؾُاؾــاث ومٗاًحر وبظغاءاث مدضصة ونٍغ

. ؤلاصاعة، وجُب٣ُها بٗض اٖخماصَا مً ٢بل الجمُٗت الٗامت

 

 

 

وي٘ الخٍُى الغثِؿــُت  لؿُاؾــت مىخىبت 

ــغاف طاث  تهضف بلى جىُٓــم الٗالكت بحن ألَا

جب . الٗالكت بما ًًمً خماًــت خلىكهم ٍو

: ؤن حغُي َظٍ الؿُاؾــت  الجىاهب آلاجُت

  غاٝ طاث الٗال٢ت في خا٫ اهتها٥  خ٣ى٢هــم بمىظب ــٌ ألَا آلُــاث حٍٗى

 ال٣اهــىن وال٣ٗىص اإلابرمت مٗهم

  ٝغا ت الكــ٩اوي والجزاٖاث التي ٢ض جيكإ بحن الكــغ٦ت وألَا آلُاث حؿــٍى

 طاث الٗال٢ت

  ًًآلالُــاث اإلاالثمــت للخٟاّ ٖلى ٖال٢اث ظُضة م٘ ٖمالء الكــغ٦ت واإلاىعص

ت اإلاٗلىماث   الخانت بهم؛  وخماًت ؾــٍغ

  ٟي الكــغ٦ت بما ًخىا٤ٞ ٢ىاٖض الؿــلى٥ اإلانهي للمؿــاولحن الخىُٟظًحن ومْى

مــ٘ اإلاٗاًحر اإلاهىُت وألازال٢ُــت اإلاالثمت وبما ًىٓــم الٗال٢ت بُجهم وبحن 

غاٝ طاث الٗال٢ت  ألَا

 

 

ًً٘ مجلـ ؤلاصاعة ؤلاحغاءاث الالػمت 

: إلقــغاف

  اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾــاث وؤلاظغاءاث التي جًمً التزام الكــغ٦ت

بال٣ىاهحن وألاهٓمت، والتزام الكــغ٦ت باإلٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث الهامت 

غاٝ طاث الٗال٢ت ا مً ألَا حَر  إلاؿاَمحها  وصاثىحهــا ٚو

  غ الؿــىىي خى٫ ؤوكــُت الكــغ٦ت وويٗها بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت والخ٣ٍغ

٣ت اإلا٣ترخت  كــمل طلــ٪ بصعاط الٍُغ اإلاالي زال٫ الؿىت اإلاالُت اإلاىهغمت، َو

 لضٞ٘ ؤعباح ألاؾهم؛

  ويــ٘ جىنُــاث للجمُٗت الٗامت للمؿــاَمحن بخُٗحن مغاظعي الخؿــاباث

. الخاعظُُــً وبجهاء زضماتهم وجدضًض عواجبهم

غ الؿىىي، ): اإلاهضع  (88-87، الهٟداث 2020الخ٣ٍغ

جىو ٢ىاٖض خى٦مت الكــغ٧اث في قــغ٦ت اإلاغاعي ٖلى ؤن مجلـ  ً ؤلاصاعة ًجب ؤن ًًم 

ىا واًخضا مؿــخ٣ال ٖلى ألا٢ل مً ٧ل زالزت ؤًٖاء ًً م٨ً حُٗحن اإلاؿــاولحن الخىُٟظًحن في . ٖ ٍو

ب٣ذ . الكــغ٦ت ؤًٖاء في مجلـ ؤلاصاعة بكــٍغ اؾــدُٟاء اإلاخُلباث ال٣اهىهُت طاث الهلت
ّ
َ

ً الضازلُــت الغامُــت بلى ج٣ُُم ؤصاء مجلـــ ؤلاصاعة  قــغ٦ت اإلاغاٖــي ظملت مً الًىابِ واإلاىاٍػ

وجخًمــً َظٍ الخضابحر ٖلى ؾــبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ٖملُت مغاظٗت عؾــمُت . واللجان اإلاىبش٣ت ٖىــه

ٗالُــت اإلاجلـــ ٩٦ل، وؤصاء ٧ل مً  حكــمل ج٣ُُما ل٩ل مً ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة خــى٫ ؤصاء ٞو

. ؤًٖاثه ٖلى خضة

: اللجان الخابٗت إلاجلـ ؤلاصاعة- 3

اؾــخصىاء لجىت اإلاغاظٗت، والتي ًخم حكــ٨ُلها بمىظب ٢غاع مً الجمُٗــت الٗامت الٗاصًت  

٤ الخاظت /للكــغ٦ت، ًد٤ إلاجلـ ؤلاصاعة في ؤي و٢ذ جإؾِـ حكــ٨ُل لجان مخسههت ٞو

جب ؤن ا إلظــغاءاث الٗامت . وبدؿــب ْــغوٝ الكــغ٦ت، وبما ًدُــذ للمجلـ ؤصاء مهامه ب٨ٟاءة ٍو
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٤ ؤلاصاعة، والخــي جدضص مهام ومــضة ٖمل ونالخُاث  التي ويٗها مجلـ ًًخــم حكــ٨ُل اللجان ٞو

حن ٖلى اللجىت بَإل مجلـــ ؤلاصاعة ٖلــى ٧اٞت . ٧ل لجىت، و٦ُُٟــت مغا٢بت اإلاجلـ ألوكــُتها ّٗ خ ٍو

٣ىم اإلاجلـ صوًعٍا بمخابٗت ؤوكــُت اللجــان اإلاىبش٣ت ٖىه . هخاثجها و٢غاعاتها بكــٟاُٞت جامت ٍو

وحٗخبر ٧ل لجىت مؿــاولت ؤمام مجلـ ؤلاصاعة ًٖ . لًمان جإصًتهــا لىاظباتهــا واإلاهام اإلاى٧لت بلحها

ألاوكــُت اإلاى٧لت بلحها، وبن ٧ان طل٪ ال ٌٟٗي مجلـ ؤلاصاعة مً اإلاؿــاولُت ًٖ ألاوكــُت واإلاهام 

غ الؿىىي، ) والهالخُــاث التي ؤو٧لها لهظٍ اللجان  .(96، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

: فُما ًلي كاثمت بإًٖاء لجان الكغهت مً غحر ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة

 : اللجىت الخىفُظًت -1

٣ا لىو اإلااصة  مً الىٓام ألاؾاسخي لكغ٦ت اإلاغاعي ًجىػ إلاجلـ ؤلاصاعة ؤن ٌكــ٩ل  (27)ٞو

إلاجلـــ ؤلاصاعة ؤن ٌكــيل : " مً الىٓام ألاؾــاؽ ٖلى ما ًلي (27)لجىــت جىُٟظًت، وجىو اإلااصة 

ُٗــً اإلاجلـ مً بحن ؤًٖاء اللجىت عثِؿــا  م لجىت  ًجىفُظًــت، َو مً بُــً ؤًٖاثه ؤو مً غحَر

ضص  (مً خحن بلى آزــغ)لها هما ًدــضص مجلـ ؤلاصاعة  لت ٖمل اللجىت وازخهاناتهــا ٖو ٍَغ

ؤًٖائهــا والىهاب الًغوعي الحخماٖاتها،  ًوجمــاعؽ اللجىت الهالخُاث الخــي ًىلحها لها 

اإلاجلـ وفلا لخٗلُمــاث وجىححهــاث اإلاجلـ، وال ًجــىػ للجىت الخىفُظًت بلغاء ؤي مً 

ا مجلـ ؤلاصاعة .  ”اللــغاعاث واللىاٖض التي ؤكَغ

ًــ٘ اللجىــت الخىُٟظًت ألخ٩ام الٟهــل الشالض مً الباب الغاب٘ مً ٢ىاٖض خى٦مت الكــغ٧اث   جس

غ الؿىىي، ) الخانت بكــغ٦ت اإلاغاعي، وحكمل مهام ومؿــاولُاث اللجىت الخىُٟظي ما ًلي الخ٣ٍغ

:   (98، نٟدت 2020

  ًُــم اإلا٣ترخاث اإلا٣ضمت مــ اإلاكــاع٦ت في وي٘ الخُِ ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة وج٣ُ

ؤلاصاعة الخىُٟظًت إلاشل َظٍ الخُِ، بما في طل٪ ٖملُاث الضمج والاؾــخدىاط اإلادخملــت وج٣ضًم 

 الخىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة؛

  مغاظٗت ؤصاء الكــغ٦ت في ظمُ٘ اظخماٖاث اللجىت الخىُٟظًــت وج٣ُُم ألاصاء م٣اعهت

غح الاؾخٟؿــاعاث خى٫ الٗىامل ال٩امىت والخىظهاث والخُىعاث الغثِؿــُت،  باألَضاٝ وجدلُل َو

٣ا لظل٪  .وج٣ضًم اإلاكىعة لئلصاعة ٞو

  ٪مغاظٗت ؤصاء الكــغ٦ت قــهًغٍا م٣اعهت باألَضاٝ واإلاىاػهاث اإلاخٟــ٤ ٖلحها، وطل

غ اإلاٗخمــضة الخــي ًخٗحن ج٣ضًمها مً ٢بل بصاعة الكــغ٦ت بهٟت  ت مً الخ٣اٍع صا بلــى مجمٖى
ً
اؾــدىا

ــً بإي جُىعاث َامت جمــذ مالخٓتها ت، وبقــٗاع ؤلاصاعة وؤًٖاء اللجىت الخىُٟظًت آلازٍغ . قــهٍغ

 باإلياٞت بلــى ج٣ضًــم َلب بلى بصاعة الكــغ٦ت ل٣ٗض اظخمإ بيافي للجىــت بن لؼم ألامغ؛
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  ت  وعٞ٘ جىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة بكــإن اإلاىا٣ٞت مغاظٗــت وج٣ُُم اإلاىاػهاث الؿــىٍى

 ٖلحها؛

  اؾــخٗغاى جدلُالث ما بٗــض الخىُٟظ اإلا٣ضمت مً ٢بل ؤلاصاعة ل٩اٞت الى٣ٟاث

الغؤؾــمالُت الغثِؿــُت، وج٣ضًم اإلاكــىعة إلاجلـ ؤلاصاعة خــى٫ هخاثج الخدلُالث وؤي هخاثج ًم٨ً 

 اؾــخسالنها مجها؛

  ج٣ضًم اإلاكــىعة إلاجلـ ؤلاصاعة بكــإن جدضًض ؤعباح ألاؾــهم م٘ ؤزظ ؤي جىنُاث ج٣ضمهــا

خباع ؛  لجىت اإلاغاظٗت بهظا الهضص بٗحن الٖا

  ٘مغاظٗت الؿُاؾــاث وؤلاظغاءاث التي جًٗها ؤلاصاعة  الخىُٟظًــت بمــا ال ًخٗاعى م

 نالخُاث مجلـ ؤلاصاعة؛

  ج٣ضًم الخىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة بكــإن ؤي حُٛحراث ٖلى َُــا٧ل الجهاث الغاُٖت ؤو

 الى٦ُلت؛

 مغاظٗت واٖخماص َلباث يماهاث الكــغ٧اث في خضوص نالخُاث الكغ٦ت 

  اإلاغاظٗــت الضوعٍت لؿُاؾــاث خى٦مت اإلاغاعي و٢ىاٖض الؿــلى٥ في الكــغ٦ت، وج٣ضًم

ىبت؛  الخىنُاث بلى مجلـ  ؤلاصاعة بكــإن ؤًت حٗضًالث مٚغ

  جىُٟــظ ؤي جىظحهــاث مدضصة مً مجلـ ؤلاصاعة مغاظٗــت جىُٟــظ ال٣غاعاث الخــي ًخم

 اجساطَا مً ٢بل ٧ل مً مجلـــ ؤلاصاعة واللجىت الخىُٟظًت؛

  غي ٖلى ؾــمٗت مغاظٗت اإلاؿــاثل ؤو ؤلاظــغاءاث اإلاٗخمضة التي ٢ض ٩ًىن لها جإزحر ظَى

. الكغ٦ت

 : لجىت الاؾدثماع -2

ــش  عا بخاٍع
ً
ت اإلاىا٤ٞ 16/10/1441ؤنــضع مجلـــ ؤلاصاعة ٢غا م ٣ًًــي 08/06/2020 هجٍغ

بدكــ٨ُل لجىت الاؾــدشماع ٦لجىت ظضًضة، واقــخمل ال٣ــغاع ٖلــى هٓام لجىت الاؾــدشماع الظي ًدضص 

. واظباث ًونالخُــاث اللجىــت وظــاء ال٣غاع متزامىا م٘ ٢ــغاع اإلاجلـ بةلٛاء اللجىــت الخىُٟظًت

حهضٝ هٓام لجىت الاؾــدشماع بلى بصعاط حكــ٨ُلت اللجىت ومؿــاولُاتها وواظباتهــا، وجدضًض 

غ الؿىىي، ) حٗامالتها مــ٘ مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت للكغ٦ت ، الهٟداث 2020الخ٣ٍغ

100-101) .
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خمشل الهضٝ الغثِسخي للجىت في مؿاٖضة مجلـ ؤلاصاعة ٖلى جإصًت مؿاولُاجه ُٞما ًخٗل٤  ٍو

غ الخُِ الاؾتراجُجُت والاؾدشماعاث لكغ٦ت اإلاغاعي، وؤلاقغاٝ ٖلى اؾدشماعاتها ال٣اثمت  بخٍُى

. واإلاؿخ٣بلُت

تهم2-1 :  كىاٖض ازخُاع ؤًٖاء لجىت الاؾــدثماع، وهُفُت جغقــُدهم وفترة ًٍٖى

  ًٖ حن حكــ٨ُل لجىت الاؾــدشماع مً ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة  ؤو بمىظــب ٢غاع ناصع ّٗ ًخ

 مجلـ ؤلاصاعة؛

 ًخم جغقــُذ ؤًٖاء لجىت الاؾــدشماع بىاء ٖلى جىنُت لجىت  اإلا٩اٞأث والترقُداث؛ 

 ،ض ًٖ زمؿت ؤًٖاء  ًجــب ؤال ٣ًــل ٖضص ؤًٖــاء اللجىت ًٖ زالزت ؤًٖاء، وؤال ًٍؼ

 ،ًخــم حُٗحن عثِـ اللجىت مــً ٢بل ؤًٖائها زال٫ اظخمإ  اللجىت ألاو٫ 

  جىػ بٖاصة حُُٗجهم ٨ًــىن حُٗحن ؤًٖاء لجىت الاؾــدشماع لٟترة ال جخجاوػ زالزت ؾــىىاث، ٍو

 خؿــب الًغوعة التي ٣ًخًحها حكــ٨ُل اللجىت؛

  ًج٣ىم لجىت الاؾدشماع زال٫ اظخماٖها ألاو٫ بخُٗحن ؤمحن اللجىت مً بحن ؤًٖائها ؤو م

ٟي الكــغ٦ت؛  مْى

  الث طاث الهلت ُــً ٖلــى ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء لجىت الاؾــدشماع ؤن ًمل٪ الخبــغة واإلاَا ّٗ ًخ

بُٗت ٖمل اللجىت،  بالىاظباث واإلاؿــاولُاث  َو

  ت لجىت الاؾــدشماع، ًجــىػ إلاجلـ ؤلاصاعة حُُٗــً ًٖى غ م٣ٗض قــاٚغ في ًٍٖى في خا٫ جٞى

ما٢ذ في اإلا٣ٗض الكــاٚغ، بكــٍغ امخال٥ الًٗى اإلاا٢ذ الخبرة وال٨ٟاءة الالػمــت وفي َظٍ 

ش َظا الخُٗحن،  الخالت ًخم بٖالم َُئت الؿــى١ اإلاالُت في ًٚىن زمؿــت ؤًام مً جاٍع

  جخٗهض الكــغ٦ت بةٖالم َُئت الؿــى١ اإلاالُت ُٞما ًخٗل٤ بإؾــماء ؤًٖاء لجىت الاؾــدشماع

ــش حُُٗجهم، وبباٙل الهُئت بــإي حُُٛــغاث  تهم، وطل٪ في ًٚىن زمؿــت ؤًام مً جاٍع وخالت ًٍٖى

ش الخُٛحراث اإلاظ٧ىعة، تهم، في ًٚىن  زمؿــت ؤًام مً جاٍع  ٢ض جُغؤ بما ًازــغ ٖلى ًٍٖى

  ت لجىت الاؾــدشماع باهتهاء الٟترة اإلادضصة ا ًٞــي ٢اهىن اللجىت او باهتهــاء جىتهــي مضة ًٍٖى

ت اإلاٟٗى٫ ٞــي اإلامل٨ت  ٤ ألي ٢ىاهُــً ؤو جىظحهاث ؤو حٗلُماث ؾــاٍع ت ؤًٖائها، وطل٪ ٞو ًٍٖى

غ الؿىىي، ) الٗغبُت الؿــٗىصًت  .(100، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

:   واحباث وازخهاناث لجىت الاؾــدثماع2-2

: ج٩ىن لجىت الاؾــدشماع مسخهت بما ًلي



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

300 
 

  غ بؾتراجُجُت وؾُاؾــت الُبُٗت ؤٖما٫ الكغ٦ت الخٗاون م٘ ؤلاصاعة الخىُٟظًت لخٍُى

٘ الخىنُاث اإلاىاؾــبت  ٤ واإلاساَــغ اإلاٗغيت لهــا، باإلياٞت بلى ٞع ت للكــغ٦ت، ٞو ووكاَها اؾدشماٍع

بهظا الكإن بلى مجلـ ؤلاصاعة؛ 

  ت بك٩ل صوعي لًمــان مداطاتهــا ألي حٛحراث مغاظٗت ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾــت الاؾدشماٍع

ٗاث اإلاىٓمت  ٢ض جُغؤ ٖلى بِئت الٗمل الخاعظُت التي جؼاو٫ ٞحها الكــغ٦ت وكــاَها، ؤو ٖلى الدكــَغ

٘ الخىنُاث بكــإن   إلاجا٫ ٖمل الكــغ٦ت، ؤو ؤَضاٞها ؤلاؾتراجُجُت او ٚحر طل٪، باإلياٞت بلى ٞع

 الخُٛــغاث اإلا٣ترخت بلى مجلـ ؤلاصاعة؛

  ت للكغ٦ت وجدضًض  ؤلاظغاءاث اإلاىاؾــبت ل٣ُاؽ وج٣ُُم ؤلاقــغاٝ ٖلى ألاوكُت الاؾــدشماٍع

ت التي ج٣ترخها ؤلاصاعة الخىُٟظًــت، ُٞما  ألاصاء الاؾدشماعي صعاؾــت وج٣ُُم الٟغم الاؾــدشماٍع

ُا، وعٞ٘ الخىنُاث اإلاىاؾــبت بكإجها
ً
 :ًخٗلــ٤ بالخٗامالث اإلاظ٧ىعة جال

 ،ؤو ؤنى٫ ٘   ن٣ٟاث الاهضماط ؤو الاؾــخدىاط ٖلى قغ٧اث ؤو مكاَع

  ؤي زُــىة جخٗل٤ بةجهاء اؾــدشماع ٢اثم ؤو بُٗه ؤو ه٣ل مل٨ُخــه ؤو الخغوط مىه ؤو الخهٝغ

 به؛

 اإلاكــتر٦ت بمىظب اجٟا٢ُاث الكغا٦ت؛ ٘  اإلاكاَع

 ظضًضة ؤو ٢اثمت ؛/ الاؾدشماع ٘  الخىؾــ٘ في الاؾــدشماع في مكاَع

 ب ؤلاصاعة الخىُٟظًت   باالؾخٟاصة مجها؛  ٞغم الاؾــدشماع التي جٚغ

 ل اإلادخمل للخٗامالث   اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ؛  صعاؾــت مهاصع الخمٍى

  ت اإلا٣ترخت م٘  ال٣ىاهُــً والخٗلُماث والخىظحهاث الخد٣ــ٤ مً جىا٤ٞ الٟغم الاؾــدشماٍع

ت طاث الهلت؛  الؿــاٍع

 ،ت اإلاُغوخت وجغجُبها  جدضًــض اإلا٣ترخاث الاؾــدشماٍع

  ت اإلاىا٤ٞ ت صعاؾــت الخ٣ضم الظي ًخم بخغاٍػ في بَاع الٟغم الاؾــدشماٍع   خؿب ألاولٍى

 ٖلحها؛

 جىُٟــظ ؤي مهام ٌٗهــض بها مجلـ ؤلاصاعة بلى اللجىت؛ 

 مغاظٗــت ومخابٗت جىُٟظ ٢غاعاث مجلـ ؤلاصاعة ولجىت الاؾدشماع. 

 نالخُاث لجىت الاؾدثماع 2-3

ت بها غ )  جمىــذ الهالخُــاث الخالُت للجىت الاؾــدشماع، في بَاع جإصًت الىاظباث اإلاىَى الخ٣ٍغ

:  (101، نٟدت 2020الؿىىي، 
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  َلــب الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاىاؾــبت التي جدُذ للجىت جىُٟظ صوعَا وجإصًت

مؿــاولُاتها؛ 

  ضا الخد٤ُ٣
ً
اثٟها، ؤو ؤي مىيٕى  ًُلــب مجها جدضًــ الخد٣ُــ٤ في ؤي ؤمــغ ًىضعط يمً ْو

إل ٖلى ؾــجالث ووزاث٤ الكغ٦ت؛  ُٞه مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة الَا

  ت زاعظُت ؤو مؿــخ٣لت، ٖىض َلب اإلاكــىعة ال٣اهىهُت والٟىُت مً ؤي ظهت اؾدكــاٍع

اثٟها؛  الًغوعة، وطل٪ إلاؿــاٖضة اللجىت ٖلى جإصًت ْو

  ت اإلا٣ترخت مً ٢بل ؤلاصاعة الخىُٟظًت، بكــٍغ جىز٤ُ مبــغعاث مغاظٗــت الٟغم الاؾــدشماٍع

ًها ٞــي مدايغ اظخماٖاتها؛  اإلاىا٣ٞت ٖلى َظٍ الٟغم  ؤو ٞع

 ت بلى مجلـ ؤلاصاعة ٘ الخىنُاث خى٫ الٟغم الاؾــدشماٍع  ٞع

ًاث ؤًٖاء لجىت الاؾــدثماع2-4  :  ميافأث وحٍٗى

  ًــاٝ بلُه ًاث ؤًٖاء لجىت الاؾــدشماع بمبلٜ ه٣ــضي زابذ، ج ًخــم جدضًض م٩اٞأث وحٍٗى

 بضالث خًىع الاظخماٖاث ؛

  ًاء اللجىت بدؿــب جىنُت لجىت ت أٖل ًاث الؿــىٍى ًخــم جدضًض اإلا٩اٞأث والخٍٗى

ت بلى مجلـ ؤلاصاعة ٖى  .اإلا٩اٞأث والترقــُداث اإلاٞغ

  :لجىت اإلايافأث والترقُداث- 3

م وجمذ 2016ؤٚؿُـ 7ق٩ل مجلـ ؤلاصاعة َظٍ اللجىت لٟترة زالر ؾىىاث اٖخباعا مً 

ًائها  اإلاىا٣ٞت ٖلى الثدت ٖمل لجىت اإلا٩اٞأث والترقُداث، بما في طل٪ اإلا٩اٞأث اإلا٣ضمت أٖل

ش  ٣ا للماصجحن 2017ؤ٦خىبغ 8مــً ٢بــل الجمُٗت الٗامت للكــغ٦ت بخاٍع  مً ٢اهىن 64 و60م ٞو

. خى٦مت الكغ٧اث الهاصع ًٖ َُئت ؾى١ اإلاا٫

ت مجلـ  جخىلى اللجىت ج٣ضًم الخىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة بكــإن الترقــُداث لًٍٗى

ؤلاصاعة ووي٘ ؾُاؾــاث واضخت إلا٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و٦باع اإلاؿــاولحن الخىُٟظًحن في 

الكــغ٦ت ومغاظٗــت ٩َُل مجلـــ ؤلاصاعة وجدضًض ظىاهب ال٠ًٗ وال٣ىة لــضي ؤًٖاء مجلـ 

ًاء اإلاؿــخ٣لحن  والخإ٦ض مً ٖضم وظىص جًاعب في  (ؾــىًىٍا)ؤلاصاعة والخد٤٣ مً اؾــخ٣اللُت ألٖا

ت مجالـ بصاعة في قغ٧اث ؤزغي  غ ) اإلاهالر بطا ٧ان ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ٌكــٛلىن ًٍٖى الخ٣ٍغ

. (102، نٟدت 2020الؿىىي، 

:   مهام لجىت اإلايافأث فُما ًخٗلم باإلايافأث1- 3

غ الؿىىي، ) ُٞمــا ًخٗل٤ باإلا٩اٞأث، جخىلــى اللجىت اإلاهام الخالُت : (102، نٟدت 2020الخ٣ٍغ
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  ،بٖضاص ؾُاؾــت واضخت إلا٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ولجاهه، وؤلاصاعة الخىُٟظًت

ضا لٗغيهــا ٖلى الجمُٗت الٗامت للمىا٣ٞــت ٖلحها،  ًُ غى َظٍ الؿُاؾــت ٖلى مجلـــ ؤلاصاعة جمه ٖو

ٖلى ؤن جخ٣ُض َظٍ الؿُاؾــت باإلاٗاًحر اإلاغجبُــت باألصاء وؤلاٞهاح ًٖ َظٍ الؿُاؾــت والخد٤٣ 

 مً جىُٟظَا؛

  ٝت وؾُاؾــت اإلا٩اٞــأث اإلاٗخمــضة وببغاػ ؤي ازخال جىيُــذ الٗال٢ت بحن اإلا٩اٞأث اإلاضٖٞى

غي ًٖ   ظَى

 جل٪ الؿُاؾت؛   

 إلاغاظٗت الضوعٍت لؿُاؾــت اإلا٩اٞــأث وج٣ُُم ٞٗالُتها في  جد٤ُ٣ ؤَضاٞها؛ 

  ج٣ضًــم الخىنُاث بلى مجلـــ ؤلاصاعة ُٞما ًخٗل٤ بم٩اٞأث ًؤًٖاثــه ولجاهه و٦باع

٤ للؿُاؾت اإلاٗخمضة؛  اإلاؿئىلحن الخىُٟظًحن ٞو

  لت ألاظــل و٢هحرة ِـــ الخىُٟظي، بما في طل٪ الخىاٞــؼ ٍَى مغاظٗــت اإلا٩اٞأث اإلاالُت للغث

ألاظل، باإلياٞت بلى جدضًض مؿــخىي ألاصاء الظي ًُالب الغثِـــ الخىُٟظي بخد٣ُ٣ه، وج٣ضًم 

 الخىنُاث بكــإجها بلى مجلـ ؤلاصاعة؛

 مغاظٗــت وب٢غاع جىنُاث الغثِـ الخىُٟظي بكــإن اإلا٩اٞأث اإلاالُــت ل٨باع الخىُٟظًحن؛ 

  الخد٤٣ مً ومغا٢بت التزام الكــغ٦ت ُٞما ًخٗل٤ بؿُاؾــت م٩اٞــأث ؤًٖاء مجلـــ

ا مً ٢بل الجمُٗت الٗامت للمؿــاَمحن  .ؤلاصاعة ولجاهه وؤلاصاعة الخىُٟظًت الخــي جم ب٢غاَع

:  مهام لجىت اإلايافأث فُما ًخٗلم بالترقُداث 3-2

غ الؿىىي، ) ُٞما ًخٗل٤ بالترقــُداث، جخىلــى اللجىت اإلاهام الخالُت ، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

103) :

 ت مجلـ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت؛  ا٢تراح ؾُاؾــاث ومٗاًُــغ واضخت لًٍٗى

  ٣ا للؿُاؾــاث ج٣ضًم الخىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة بترقــُذ ؤو بٖاصة جغقــُذ ؤًٖاثه ٞو

مت مسلت بالكٝغ ؤو  واإلاٗاًحر اإلاٗخمضة، م٘ مغاٖاة ٖضم جغقــُذ ؤي شخو ؾــب٣ذ بصاهخه بجٍغ

 ألاماهت؛

 ما٫ مجلـ ؤلاصاعة؛ ًاء أٖل  جدضًــض م٣ضاع الى٢ــذ الظي ًلؼم ؤن ًسههه ألٖا

  ٘ا لــضي ؤًٖــاء مجلـ ؤلاصاعة م ت للمهــاعاث والخبراث اإلاُلىب جىاَٞغ اإلاغاظٗت الؿــىٍى

جدضًض ظىاهب ال٣ىة والًٗــ٠ في مجلـــ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت والخىنُت بالخلــى٫ ال٨ُٟلت 

 بمٗالجتها بما ًسضم مهالر الكــغ٦ت؛
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  مغاظٗــت َُــ٩ل مجلـــ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىُٟظًت، وج٣ضًــم جىنُــاث بكــإن الخُٛحراث

ا ٖلى َــظا اله٩ُل؛  الخــي ًم٨ً بظغاَئ

  ًاء اإلاؿــخ٣لحن والخإ٦ــض مً ٖضم وظــىص الخد٤٣ بكــ٩ل ؾىىي مً اؾــخ٣اللُت ألٖا

ت مجلـ بصاعة في قغ٦ت ؤزغي؛  جًاعب في اإلاهالر بطا ٧ان ًٖــى مجلـ ؤلاصاعة ٌكــٛل ًٍٖى

  ًاء اإلاؿــخ٣لحن ُــً وألٖا ُــغ الخىُٟظً ُُٟت لؤلًٖــاء الخىُٟظًحن ٚو ويــ٘ ألاونــاٝ الْى

 و٦باع اإلاؿئىلحن الخىُٟظًحن

  جدضًــض ظىاهــب ال٣ىة وال٠ًٗ في مجلـ ؤلاصاعة والخىنُــت بالخلى٫ ال٨ُٟلــت

 بمٗالجتها بما ًسضم مهالر الكغ٦ت؛

  ًاء مجلـــ ؤلاصاعة الجضص ُٞما ًخٗل٤ ب والخىظُه أٖل حر مؿــخىي مالثم مــً الخضٍع جٞى

 بمهام الكــغ٦ت  وبهجاػاتهــا، بما ًم٨جهم مــً ؤصاء واظباتهم بٟٗالُت؛

 صعاؾــت ومغاظٗت ؤصاء ؤلاصاعة الخىُٟظًت؛ 

  ٟي الكــغ٦ت بك٩ل ٖــام وؤًٖاء مجلـــ ؤلاصاعة صعاؾــت ومغاظٗت زُِ حٗا٢ب مْى

 والغثِـ الخىُٟظي و٦باع اإلاؿاولحن الخىُٟظًحن؛

  صعاؾــت ومغاظٗت جىنُاث الغثِـــ الخىُٟظي اإلاخٗل٣ت بخُُٗــً وبجهاء زضماث ٦باع

اإلاؿئىلحن الخىُٟظًحن، باؾــخصىاء عثِـ بصاعة اإلاغاظٗــت الضازلُت، والظي ًخم حُِٗىه وبجهــاء 

 .زضماجه بىاء ٖلى جىنُت لجىت اإلاغاظٗت بالكــغ٦ت

 : لجىت اإلاغاحٗت -4

 7ق٩لذ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت لكــغ٦ت اإلاغاعي َظٍ اللجىت لٟترة ّزالر ؾىىاث اٖخباعا مً 

م جم اٖخماص الثدت ٖمــل لجىــت اإلاغاظٗت، بما في طلــ٪ م٩اٞأث ؤًٖاء اللجىت، 2016ؤٚؿُـ 

٣ا للماصة ع٢م 8وطل٪ زــال٫ اظخمــإ الجمُٗت الٗامت للكــغ٦ت ًىم   مً هٓام 101 ؤ٦خىبغ ٞو

ٗالُت . الكــغ٧اث جخىلــى لجىت اإلاغاظٗت مغا٢بت ؤوكــُت وؤٖما٫ الكــغ٦ت والخد٤٣ مً هؼاَت ٞو

غ وال٣ىاثــم اإلاالُت وؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت غ الؿىىي، ) الخ٣اٍع   .(104، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

:  مهام لجىت اإلاغاحٗت4-1

غ الؿىىي، ) حكــمل مهام وواظباث لجىــت اإلاغاظٗــت ٖلى وظه الخهىم ما ًلي الخ٣ٍغ

 :(104، نٟدت 2020
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غ اإلاالُت4-1-1 :   الخلاٍع

  ،ت للكــغ٦ت ٢بل ٖغيهــا ٖلــى مجلـ ؤلاصاعة جدلُل ال٣ىاثم اإلاالُت اإلاغخلُت والؿــىٍى

ضالتها وقــٟاُٞتها؛  وببضاء الغؤي والخىنُاث بكــإجها لًمان هؼاَتها ٖو

  غ اإلاجلـ ببــضاء الغؤي الٟىــي بىاء ٖلى َلب مجلـ ؤلاصاعة خى٫ مــا بطا ٧ان ج٣ٍغ

ُما بطا ٧اهذ جدخىي ٖلى مٗلىماث جدُذ  وال٣ىاثم اإلاالُت للكــغ٦ت ٖاصلــت ومخىاػهت ومٟهىمــت، ٞو

ً ج٣ُُم اإلاغ٦ؼ  اإلاالي للكــغ٦ت وؤصائها وهمىطط ؤٖمالها وبؾتراجُجُتها؛  للمؿــاَمحن واإلاؿــدشمٍغ

 غ اإلاالُت؛ ت حكــخمل ٖلحهــا الخ٣اٍع  جدلُل ؤي مؿــاثل طاث ؤَمُت ؤو ٚحر مإلٞى

  ا الغثِـ الخىُٟــظي للمالُــت في بظــغاء جد٣ُ٣ــاث ص٣ُ٢ت خــى٫ ؤًت مؿــاثل ًشحَر

الكــغ٦ت ؤو ؤي قــسو ًخىلى مهامه، ؤو مؿــاو٫ الامخشا٫ في الكــغ٦ت ؤو مغاظ٘  الخؿــاباث 

 الخاعجي؛

 غ اإلاالُت؛  صعاؾــت الخ٣ضًغاث اإلاداؾــبُت ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿاثل الهامت  التي جــغص في الخ٣اٍع

 صعاؾــت الؿُاؾاث اإلاداؾــبُت التي جخبىاَا الكغ٦ت وببضاء الغؤي والخىنُاث بكإجها. 

:   اإلاغاحٗت الضازلُت2- 4-1

  صعاؾــت ومغاظٗت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت واإلاالُت للكــغ٦ت؛

  غ اإلاغاظٗت الضازلُــت ومخابٗت جىُٟظ ؤلاظغاءاث الخصخُدُــت ُٞما ًخٗلــ٤ جدلُــل ج٣اٍع

 باإلاالخٓاث الىاعصة ٞحها

  اإلاغا٢بت وؤلاقــغاٝ ٖلى ؤصاء وؤوكــُت ٧ل مً مغاظ٘ الخؿــاباث الضازلي وبصاعة

غ اإلاــىاعص الالػمت والخد٤٣ مً ٞٗالُت ؤصائها لؤلوكــُت  واإلاهام  اإلاغاظٗــت الضازلُت لًمان جٞى

ت بها؛  اإلاىَى

  ج٣ضًــم الخىنُــاث إلاجلـ ؤلاصاعة خى٫ حُٗحن مضًغ إلصاعة اإلاغاظٗــت الضازلُت وا٢تراح

 م٩اٞأجه؛

  ًــغ م٨خىب ًخًم صعاؾــت ومغاظٗت هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الكــغ٦ت وبٖــضاص ج٣ٍغ

عؤي اللجىت بكــإن ٦ٟاًت الىٓام وبكــإن ألاوكــُت ألازغي التي جماعؾــها اللجىت في  هُا١ 

 ازخهاناتها؛

  غ اإلاظ٧ىع في اإلا٣غ الغثِؿــي للكــغ٦ت حر وؿــش ٧اُٞت مً الخ٣ٍغ ٣ًــىم مجلـ ؤلاصاعة بخٞى

ش اإلادضص الو٣ٗــاص اظخمإ الجمُٗت الٗامت، وطل٪ بهضٝ  ٢بل ٖكغة ؤًام ٖلى ألا٢ــل مً الخاٍع

غ اإلاظ٧ىع والظي ؾــدخم ٢غاءجه زال٫ الاظخمإ  جؼوٍض ظمُ٘ اإلاؿــاَمحن بيؿــست مً الخ٣ٍغ
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:  مغاح٘ الخؿاباث4-1-3

  ج٣ضًــم الخىنُاث إلاجلـ ؤلاصاعة خى٫ جغقــُذ مغاظعي الخؿــاباث وبجهاء زضماتهــم

وجدضًض ؤحٗابهم وج٣ُُم ؤصائهــم بٗض الخد٤٣ مً اؾــخ٣اللُتهم ومغاظٗت هُا١ ٖملهم وقــغوٍ 

 ال٣ٗىص اإلابرمت مٗهم؛

  ٗالُت ؤوكــُت ضالــت ٞو ُت ٖو الخد٤٣ مً اؾــخ٣اللُت مغاظ٘ الخؿــاباث ومىيٖى

خباع  ال٣ىاٖــض واإلاٗاًحر طاث الهلت؛  اإلاغاظٗت، م٘ ألازظ بااٖل

  مغاظٗت زُت مغاظ٘ خؿــاباث الكــغ٦ت وألاوكُت اإلاىضعظــت جدتهــا، والخد٤٣ مً ٧ىجهــا

ت جخجاوػ هُا١ ٖمــل اإلاغاظٗت، وببضاء  الغؤي خىلها؛  ال جخًمً ؤًت ؤٖمــا٫ ٞىُــت ؤو بصاٍع

 الغص ٖلى اؾخٟؿــاعاث مغاظ٘ خؿاباث الكغ٦ت؛ 

  ًغ مغاظ٘ الخؿــاباث ومالخٓاجه ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت ومخابٗت ما جم م مغاظٗــت ج٣اٍع

 .بظغاءاث بكــإجها

:   يمان الامخثا4-1-4ٌ

  غ الؿــلُاث ؤلاقــغاُٞت والخد٤٣ مً  اجساط الكــغ٦ت ؤلاظغاءاث مغاظٗت هخاثج ج٣اٍع

 الالػمت بكإجها؛

  الخد٣ــ٤ مً امخشا٫ الكــغ٦ت والتزامها باألهٓمت واللىاثذ والؿُاؾــاث والخٗلُماث طاث

 الهلت؛

  ًــم الخىنُاث بلــى غاٝ طاث الهلــت، وج٣ض مغاظٗــت ال٣ٗــىص واإلاٗامــالث اإلا٣ترخت م٘ ألَا

 مجلـ ؤلاصاعة ُٞما  ًخٗلــ٤ بها؛

  بَإل مجلـ ؤلاصاعة ٖلى ؤًت مؿــاثل جخٗل٤ بما جغاٍ اللجىت يغوًعٍا الجساط ؤلاظغاءاث

 .الالػمت بكــإهه، وج٣ضًم الخىنُاث بكــإن الخُــىاث التي ًيبغي اجساطَا

:  حكىُل لجىت اإلاغاحٗت4-2

٣ا لل٣ىاٖض الخالُت غ الؿىىي، ) ًخم حكــ٨ُل اللجىــت ٞو :  (105، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

  
ً
ً لجىت اإلاغاظٗت ب٣ــغاع مً الجمُٗت الٗامت  ٖلى جىنُت مً مجلـ ؤلاصاعة ًخــم ج٩ٍى

 الٗاصًــت بىــاء ًخــم جغقــُذ ؤًٖاء لجىت اإلاغاظٗــت بىاء ٖلى جىنُت لجىت  اإلا٩اٞأث والترقُداث؛

  ُت ؤن م، قــٍغ ًجــىػ ؤن ٩ًىن ؤًٖاء لجىت اإلاغاظٗت مً مؿــاَمي الكــغ٦ت ؤو ٚحَر

ىا مؿــخ٣ال اإلاالُت  ًً ًاء مسخها بالكــاون ًٖ ٩ًىن ؤخضَم ٖلى ألا٢ل ، وؤن ٩ًىن ؤخض ألٖا

 واإلاداؾبُت؛
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 ًا مً ؤًٖــاء مجلـ ؤلاصاعة الخىُٟظًحن؛
ً
تها ؤ  ال ًجــىػ ؤن جًم لجىــت اإلاغاظٗت في ًٍٖى

  ال ًجىػ ألي قــسو ٌٗمل ؤو ؾــب٤ له الٗمل في بصاعة الكــغ٦ت الخىُٟظًت ؤو اإلاالُت، ؤو

ت لجىت اإلاغاظٗت؛ ًــم لًٍٗى  م٘ مغاظ٘ خؿــاباث الكغ٦ت زــال٫ الٗامحن اإلاايُحن ؤن ًى

  ض ًٖ زمؿــت ًجــب ؤال ٣ًل ٖضص ؤًٖاء لجىــت اإلاغاظٗت ًٖ زالزت ؤًٖاء وال ًٍؼ

ىا في   لجىــت اإلاغاظٗت؛ ًً  ؤًٖاء ال ًجــىػ لغثِـــ مجلـ ؤلاصاعة ؤن ٨ًــىن ٖ

  ت مــً اإلاهاعاث ــت مخىٖى غ مجمٖى ًخــم ازخُاع ؤًٖاء لجىــت اإلاغاظٗت بهىعة جًمً جٞى

والخبراث، م٘ مغاٖاة امخال٦هم للخبراث اإلاىاؾــبت في ٢ُإ ٖمل الكــغ٦ت، بما في طل٪ ؤصخاب 

 ال٨ٟاءة والازخهام في الكــاون اإلاالُت واإلاداؾبُت

  جىػ بٖاصة حُُٗجهم ًخــم حُٗحن ؤًٖاء لجىــت اإلاغاظٗت إلاضة ال جخجاوػ زالر ؾــىىاث، ٍو

خم حك٨ُل اللجىت؛ ٞــ٤ الخاظت التي ٣ًخًحها ٍو  و

  ىا مؿــخ٣ال حُِٗىــه مً ٢بل ؤًٖــاء اللجىت في ًً ًجــب ؤن ٩ًىن عثِـ لجىت اإلاغاظٗت ٖ

 اظخماٖها ألاو٫؛

  ًج٣ــىم لجىــت اإلاغاظٗت في اظخماٖهــا ألاو٫ بخُٗحن ؤمحن لها مً بحن ؤًٖاء اللجىت ؤو م

ٟي الكــغ٦ت؛  مْى

  غا، ًجىػ إلاجلـ بصاعة الكــغ٦ت حُٗحن
ً
ت اللجىت قــاٚ ٞــي خا٫ ؤنبذ ؤخض م٣اٖض ًٍٖى

ُت ؤن ًمخلــ٪ الًٗى اإلاا٢ذ الخبرة وال٨ٟــاءة اإلاُلىبت لهظا  ًٖى ما٢ذ لكــٛل اإلا٣ٗض قــٍغ

ش الخُٗحن، ٖلــى ؤن . الضوع  ًخم بزُاع َُئت الؿــى١ اإلاالُت بظل٪ زال٫ زمؿــت ؤًــام ٖمل مً جاٍع

خمم ًٖــى لجىت اإلاغاظٗت . ًخم ٖغيه ٖلــى الجمُٗت الٗامت الٗاصًت في ؤو٫ اظخمــإ ٢اصم لها ٍو

ت ؾلٟه؛  الجضًض مضة  ًٍٖى

  جخٗهض الكــغ٦ت بةزُاع َُئت الؿــى١ اإلاالُت بإؾماء ؤًٖاء لجىــت اإلاغاظٗت وخالت

ش حُُٗجهــم، و٦ظل٪ ؤلاباٙل ًٖ ؤي حُٛحراث ٢ض ٨ًــىن  تهم زال٫ زمؿــت ؤًام ٖمل مــً جاٍع ًٍٖى

ــش و٢ٕى َظٍ الخُٛحراث تهم زال٫ زمؿــت ؤًام ٖمل مً جاٍع  .لهــا جإزحر ٖلى ًٍٖى

غ ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾــاث الكاملت إلصاعة : لجىت بصاعة اإلاساَغ- 5 جًُل٘ اللجىت بمهمت جٍُى

اإلاساَغ وعنض جىُٟظ جل٪ ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾــاث ومغاظٗتهــا وجدضًثها، ٦ما حٗمــل اللجىت ٖلى 

جدضًض وبصامت اإلاؿــخىي اإلا٣بى٫ مً اإلاساَغ التي ًم٨ً ؤن جىاظهها الكــغ٦ت ويمان ٖضم ججاوػ 

ت هجاح الكغ٦ت . الكــغ٦ت لظل٪ اإلاؿــخىي اإلا٣بى٫ ًٞال يمان اؾــخمغاٍع

:  جخىلى اللجىت مؿــاولُت ما ًلي
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 ٞدو ومغاظٗت ؾُاؾــاث بصاعة اإلاساَغ في الكــغ٦ت؛ 

  وي٘ بؾتراجُجُت وؾُاؾــاث قمىلُت إلصاعة اإلاساَغ، بكــ٩ل ًيؿــجم م٘ َبُٗت وحجم

ؤوكُت الكغ٦ت، ومغا٢بــت جىُٟظَا والٗمل ٖلــى مغاظٗتها وجدضًثها بمىظــب ٖىامل الخُٛحر 

 الضازلُت والخاعظُت للكــغ٦ت؛

  جدضًض وبصامت مؿــخىي م٣بى٫ مــً اإلاساَغ التي ًم٨ً ؤن جىاظهها الكــغ٦ت، ويمان

 ٖضم ججاوػ الكــغ٦ت لظل٪  اإلاؿخىي؛

  ت وكــاَاتها وجدضًض اإلاساَــغ التي ت الكغ٦ت وهجاح اؾخمغاٍع يمان ظضوي اؾــخمغاٍع

 . ٖكــغ قًهغا اإلا٣بلت12تهضص وظىصَا زال٫ ٞترة

  ؤلاقــغاٝ ٖلى هٓام بصاعة اإلاساَغ في الكــغ٦ت وج٣ُُم ٞٗالُــت الىٓام وآلُاث جدضًــض

 وعنض اإلاساَغ التي تهضص الكــغ٦ت بهضٝ بُان مجاالث ال٣هىع وه٣اٍ ال٠ًٗ ٞحها؛

  بٖاصة ج٣ُُم ٢ضعة الكــغ٦ت ٖلى بصاعة اإلاساَغ بكــ٩ل صوعي، وج٣ُُم حٗغى الكــغ٦ت

 لخل٪ اإلاساَغ؛

  ٪غ اإلاٟهلت خى٫ الخٗــغى للمساَغ والخضابحر اإلاىنــى بها إلصاعة جلــ بٖــضاص الخ٣اٍع

غيها ٖلى مجلـ  ؤلاصاعة؛  اإلاساَغ، ٖو

 ج٣ضًم الخىنُاث بلى مجلـ ؤلاصاعة خى٫ الكــاون  اإلاخٗل٣ــت بةصاعة اإلاساَغ؛ 

  غ اإلاــىاعص والىٓم ال٩اُٞت إلصاعة اإلاساَغ مغاظٗــت اله٩ُل الخىُٓمــي ُٞما يمــان جٞى

 ًسو بصاعة اإلاساَغ وج٣ضًــم الخىنُاث اإلاخٗل٣ــت به ٢بل اٖخماصٍ مً ٢بل مجلـ ؤلاصاعة؛

  غى الكــغ٦ت ّٗ ٟي بصاعة اإلاساَغ ًٖ  ألاوكــُت التي ٢ض ح الخد٣ــ٤ مً اؾــخ٣اللُت مْى

 ألًت مساَغ؛

  ٟــي بصاعة اإلاساَغ ل٩اٞت اإلاساَغ التي تهضص الكــغ٦ت، والٗمــل ٖلى الخــغم ٖلى ٞهم مْى

٘ الىعي بش٣اٞت اإلاساَغ في الكغ٦ت؛  ٞع

  ٗها لجىــت اإلاغاظٗت مً اإلام٨ً ؤن جازغ ٖلى بصاعة اإلاساَغ في مغاظٗــت ؤًت ؤمىع جٞغ

 .الكــغ٦ت

ت- 6 :  هخاثج بحغاءاث اإلاغاحٗت الضازلُت الؿىٍى

ٌٗخمـض مجلـ الاصاعة هٓام الغ٢ابت الضازلُت في الكـغ٦ت :  هٓام الغكابت الضازلُت6-1

بٛغى ج٣ُُم الؿُاؾـاث وؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ـت بةصاعة اإلاساَغ وجىُٟظ ؤخـ٩ام هٓام خى٦مت 

جب ؤن ٨ًٟل َظا الىٓـام الامخشا٫ إلاٗاًحر . الكـغ٦ت والامخشا٫ لؤلهٓمت واللىاثذ طاث الهلـت ٍو
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ـغاٝ  اث الخىُٟظًت في الكـغ٦ت، وؤن ًخم جىُٟـظ مٗامالث ألَا واضخت للمؿـاءلت ٖلى ٧اٞت اإلاؿـخٍى

٣ا ألخ٩ام والًىابِ طاث الهلت غ الؿىىي، ) .طاث الٗال٣ت ٞو  (106، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

لٛاًاث جىُٟظ هٓام الغ٢ابت الضازلُت اإلاٗخمض، :  بوكاء بصاعاث مؿخللت في الكغهت6-2

ًجىػ للكـغ٦ت . قـ٩لذ الكـغ٦ت بصاعاث لخ٣ُُـم وبصاعة اإلاساَغ وؤزـغي للمغاظٗت الضازلُت

الاؾـخٗاهت بجهاث زاعظُت لل٣ُام بمهام وازخهام وخـضاث ؤو بصاعاث ج٣ُُـم اإلاساَغ وؤلاصاعة 

. والغ٢ابت الضازلُت صون ؤلازال٫ بمؿـاولُاث الكـغ٦ت ججاٍ جل٪ الىاظباث والازخهاناث

 جًُلـ٘ بصاعة اإلاغاظٗـت الضازلُت بمهمـت ج٣ُُم وعنض : مهام بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت6-3

ٟحها لؤلهٓمت واللىاثذ  جىُٟظ هٓام الغ٢ابـت الضازلُت، والخد٤٣ مً امخشا٫ الكـغ٦ت ومْى

ت ولؿُاؾـاث الكغ٦ت وبظغاءاتها  .والخٗلُماث الؿـاٍع

  جًـم بصاعة اإلاغاظٗـت الضازلُت مضًغا للمغاظٗـت : حكىُل بصاعة اإلاغاحٗت الضازلُت6-4

الضازلُت ًجغي حُِٗىه بمىظـب جىنُـت مً لجىت اإلاغاظٗـت، بدُض ٩ًىن اإلاغاظ٘ الضازلي 

ٟحن اإلاٗىُحن ضص مـً اإلاْى ًغاعي حكـ٨ُل وحكـُٛل بصاعة اإلاغاظٗت . مؿـاوال ؤمـام لجىت اإلاغاظ٘ ٖو

 :الضازلُت الجىاهب الخالُت

  ٟى جل٪ الاصاعة مً طوي الازخهام والخبرة ، مؿخ٣لحن وخانلحن ًجـب ؤن ٨ًـىن مْى

ب ٧اٝ، وال ًجىػ ؤن حؿدىض بلحهم ؤًه مهام ٚحر مهام اإلاغاظٗت الضازلُت وهٓام الغ٢ابت  ٖلى جضٍع

 الضازلُت؛

  ا لها ا بلى لجىت اإلاغاظٗت، وج٨ـىن جابٗت بصاعًٍ َغ ـ٘ بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُـت ج٣اٍع جٞغ

 وزايٗت للمؿـاءلت ؤمامها

  جدـضص م٩اٞـأث مضًغ بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُت بمىظب جىنُت مً لجىت اإلاغاظٗت، وبما

 ًخ٤ٟ م٘ ؾُاؾـاث الكـغ٦ت

  جمىـذ الاصاعة بم٩اهُت الىنـى٫ بلى اإلاٗلىماث والىزاث٤ الخـي جدخاط بلحها، بدُـض جدهل

 ٖلحها صون ؤًت ٢ُىص

٣ا لخُت قـاملت للمغاظٗت :زُت اإلاغاحٗت الضازلُت6-5  حٗمـل بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُت ٞو

ًجغي جدضًض جل٪ الخُت بكـ٩ل ؾـىىي، ُٞما ًيبغي مغاظٗت ألاوكـُت . حٗخمضَا لجىت اإلاغاظٗت

ا، بما في طل٪ ؤوكـُت بصاعة اإلاساَغ وبصاعة  والٗملُاث الغثِؿـُت ٞحها مغة واخضة ٖلى ألا٢ل ؾـىىًٍ

 .الامخشا٫
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غ اإلاغاحٗت الضازلُت6-6 غ :   الاخخفاّ بخلاٍع ٖلى الكـغ٦ت ؤن جدخٟٔ بؿـجالث مً ج٣اٍع

ـت التي جىضر بهجاػاتهـا وهخاثجها وجىنُاتها و٧اٞت ؤلاظغاءاث اإلاخسظة  اإلاغاظٗت والىزاث٤ الخجاٍع

 .بهظا الكإن

غ اإلاغاحٗت الضازلُت6-7 :   جلٍغ

  غ م٨خـىب ج٣ـىم بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُت ٧ل زالشت ؤقـهغ ٖلى ألا٢ل بةٖـضاص وج٣ضًم ج٣ٍغ

ـغ ج٣ُُما لىٓام الغ٢ابت الضازلُت في . ًٖ ؤٖمالها بلى مجلـ ؤلاصاعة ًجـب ؤن ًخًمً َظا الخ٣ٍغ

غ ؤلاظغاءاث . الكـغ٦ت والغؤي الجهاجي وجىنُاث بصاعة اإلاغاظٗـت الضازلُت ٦مـا ًجب ؤن ًدضص الخ٣ٍغ

الخـي جخسظَـا ٧ل بصاعة للخٗامل م٘ هخاثج وجىنُاث اإلاغاظٗت الؿـاب٣ت وؤًت مالخٓاث بكـإجها، 

ت وؤؾباب طل٪  وبسانت ؤلازٟا١ في الاؾـخجابت لخلـ٪ الىخاثج والخىنُاث ٖلى وظه الؿـٖغ

 .ؤلازٟا١

  بلى مجلـ ؤلاصاعة ولجىت ٘ غ زُي ٖام ًٞغ ٖلـى بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُـت بٖضاص ج٣ٍغ

. اإلاغاظٗت خى٫ ؤوكـُت اإلاغاظٗت الخـي ٢امذ بها زال٫ الؿـىت اإلاالُت م٣اعهت م٘ الخُت اإلاٗخمـضة

غ ؤؾـباب ؤي ازخالٝ ًٖ الخُـت، بن وظض، وطل٪ زال٫ الغب٘ الخالي  ًيبغي ؤن ًىضر الخ٣ٍغ

 .لجهاًت الؿـىت اإلاالُت اإلاٗىُت

  غ لجىت اإلاغاظٗت الضازلُـت بىاء ٖلى الخىنُـاث ٖلـى مجلـ ؤلاصاعة جدضًض هُـا١ ج٣ٍغ

غ الجىاهب الخالُت  جب ؤن ًخًمً الخ٣ٍغ الىاعصة مً لجىت اإلاغاظٗت وبصاعة اإلاغاظٗـت الضازلُـت، ٍو

  :بكـ٩ل زام

  الغنض وؤلاقـغاٝ ٖلى الكـاون اإلاالُت والاؾدشماع وبصاعة اإلاساَغ؛بظغاءاث 

  ج٣ُُـم جُىع ٖىامل اإلاساَغة التي تهضص الكـغ٦ت والىٓم ل٣اثمـت، وطل٪ بهضٝ مىاظهـت

ت ؤو ٚحر اإلاخى٢ٗت في ؾـى١ جضاو٫؛  الخٛحراث الجظٍع

  ،ج٣ُُـم ؤصاء مجلــ ؤلاصاعة وؤلاصاعة الٗلُا ُٞما ًسو جُبُـ٤ هٓم اإلاغاظٗـت الضازلُت

بما في طل٪ جدضًض ٖضص اإلاـغاث التي ظغي زالَا بباٙل اإلاجلـ بىظىص مكـا٧ل جخٗلـ٤ بالغ٢ابت 

 وون٠ ألاؾـلىب اإلاخب٘ في الخٗامل م٘ جل٪ اإلاكـا٧ل؛ (بما ٞحها بصاعة اإلاساَغ)

  ؤلازٟـا١ ؤو ه٣ـاٍ الًٗـ٠ التي قـهضَا جىُٟظ الغ٢ابت الضازلُـت، ؤو اإلاىا٢ـ٠ الُاعثـت

التي ؤزغث ؤو ٢ـض جازغ ٖلى ألاصاء اإلاالـي للكـغ٦ت، بلـى ظاهب الخضابحر الخـي اجسظتها الكـغ٦ت للخٗامـل 

ت للكـغ٦ت و٢ىاثمهـا )م٘ خاالث ؤلازٟـا١  غ الؿـىٍى وبسانت جل٪ الخـي جـم ؤلاٞهاح ٖجها في الخ٣اٍع

 ؛)اإلاالُت

 مـضي الخـؼام الكـغ٦ت بالًىابِ الضازلُت لـضي جدضًض وبصاعة اإلاساَغ؛ 
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  اإلاٗلىمـاث التي جه٠ ٖملُاث بصاعة اإلاساَغ في الكـغ٦ت حكـٝغ لجىت اإلاغاظٗت بكـ٩ل

مباقـغ ٖلى اإلاغاظٗت الضازلُت، ُٞما ج٣ـىم بصاعة اإلاغاظٗت بكـ٩ل صوعي بالخد٤٣ مً ٦ٟاءة 

ٗالُت هٓـم الغ٢ابـت الضازلُت في قـغ٦ت اإلاغاعي غ . ٞو لظا، وبىاء ٖلى ما ج٣ضم وو٣ٞـا للخ٣اٍع

ت، ٞةن مجلـ ؤلاصاعة ًا٦ـض  والخىنُاث الىاعصة مـً لجىت اإلاغاظٗت وزُِ الٗمـل اإلاىيٖى

غ الؿىىي، ) م2020الى٣اٍ الخالُت ُٞما ًسو ٖام   : (107، نٟدت 2020الخ٣ٍغ

لـم ًهل بلى ٖلـم اإلاجلـ ؤًت ؤمىع ًم٨ً ؤن جاصي باإلاجلــ لالٖخ٣ـاص بىظىص ٢هىع  -

غي ٣ًخطخي ؤلاٞهـاح ٖىه ُٞما ًسو ؾـامت الىٓم اإلاالُت واإلاداؾبُت؛  ظَى

حٗمـل ؤهٓمت الغ٢ابت بٟٗالُت وحؿـهل الٗمل ٖلى جسُٟـ٠ اإلاساَغ اإلادخملت التي ٢ض  -

جىاظهها قـغ٦ت اإلاغاعي والكـغ٧اث الخابٗـت لها، وؤهه لم ًهل بلى ٖلم اإلاجلــ ؤًت ؤمىع جغجبـِ 

ـت ؤو ج٣خطخي ؤلاٞهاح ٖجها؛ ٍغ  بٗمل الًىابِ الضازلُت طاث ؤَمُت ظَى

بُت ُٞما ًسو ظمُـ٘ اإلاالخٓاث  - جـم اجساط ٧اٞت الترجِباث وؤلاظـغاءاث الخهٍى

ٗتها بصاعة اإلاغاظٗت الضازلُـت بلى لجىت اإلاغاظٗت  .والخىنُـاث التي ٞع

 : الخاجمت

ؾاٖضث آلُاث خى٦مت الكغ٧اث بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى خماًت ويمان خ٣ى١ اإلاؿاَمحن وظمُ٘ 

غاٝ طوي اإلاهلخت الظًً جغبُهم ٖال٢ت باإلاىٓمت َامت ٦دضور اجهُاع  وطل٪ لٗضة ؤؾباب ألَا

ال٨شحر مً الىخضاث الا٢خهاصًت لٗضم بْهاع البُاهاث واإلاٗلىماث الخ٣ُ٣ُت اإلاٗبرة ًٖ ألاويإ 

ت مً آلازاع الؿلبُت ؤَمها ٣ٞض  ى٨ٗـ َظا بلى مجمٖى اإلاالُت لهظٍ الىخضاث الا٢خهاصًت، ٍو

ى ظىصتها ا َو  ,الش٣ت في اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت، وبالخالي ج٣ٟض َظٍ اإلاٗلىماث ؤَم ٖىانغ جمحَز

٦ىدُجت لظل٪ ػاص الاَخمام بمٟهىم خى٦مت الكغ٧اث خُض ؤنبدذ مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي و

. ًجب ؤن ج٣ىم ٖلحها الىخضاث الا٢خهاصًت

: ومً زالٌ َظٍ الضعاؾت جىنلىا بلى مجمىٖت مً الىخاثج ؤَمها

  بن جُب٤ُ آلُاث خى٦مت الكغ٧اث ًاصي بلى مداعبت وم٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي

ً في الكغ٧اث  والاظخماعي، وبن جُب٤ُ َظٍ آلالُاث َى اإلاسغط لًمان لخ٣ى١ اإلاؿدشمٍغ

 .وؤصخاب اإلاهالر ألازغي 

  ًلتزم مجلـ ؤلاصاعة باإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١ ؤصخاب اإلاهالر و٢ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث

في قغ٦ت اإلاغاعي الؿٗىصًت؛ 

  ض مً ؤلاٞهاح والكٟاُٞت ؤن الالتزام بخُب٤ُ مباصت خى٦مت الكغ٧اث ًاصي بلى اإلاٍؼ

غ اإلاالُت؛  في بٖضاص الخ٣اٍع
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  غ اإلاالُت؛ ؼ اإلادخىي اإلاٗلىماحي للخ٣اٍع بن آلُاث خى٦مت الكغ٧اث صوع في حٍٗؼ

 واإلاخٗاملحن في ألاؾىا١ اإلاالُت؛ ً ؼ ز٣ت اإلاؿدشمٍغ  ًاصي جُب٤ُ خى٦مت الكغ٧اث بلى حٍٗؼ

 :ٖلى يىء الىخاثج اإلاخىنل بلحها ًم٨ً ج٣ضًم بٌٗ الا٢تراخاث: الخىنُاث

   ٣ت ج٩املُت ُٞما بُجها؛ بلؼام الكغ٧اث ٖلى جبجي آلالُاث ألاؾاؾُت للخى٦مت بٍُغ

 وي٘ بظغاءاث ناعمت للكغ٧اث التي ج٣ىم بٗغى ٢ىاثم مالُت مًللت؛ 

  وي٘ صلُل مىخض لخى٦مت الكغ٧اث وصوعاث في آلُاث الٗمل يمً مباصت وآلُاث

 الخى٦مت

  جىمُت وعي وبصعا٥ ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت في ؤَمُت الخى٦مت لكغ٧اتهم

وطل٪ مً زال٫ الىضواث والل٣اءاث واإلااجمغاث؛ 

 : كاثمت اإلاغاح٘

 : اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت
غ الؿىىي  -1 اء .(2020) .ا ,الخ٣ٍغ  .قغ٦ت اإلاغاعي :الؿٗىصًت .وؿخمغ بالٞى

.  مً مىٓىع مباصت خى٦مت الكغ٧اث2001للُا٢ت ؾىت " بهغون"بجهُاع قغ٦ت . (2019). ؾضعة، و مدمض بً ٢ُاٝؤهِؿت  -2

 .120-104، الهٟداث (02 )05مجلت ؤبدار وصعاؾاث الخىمُت ، 

ت. (01ؤلانضاع الُبٗت)ؤلاٞهاح والكٟاُٞت ٦إخض مباصت الخى٦مت في الكغ٧اث . (2012). زًغ ؤخمض ٖلي -3 صااع : ؤلاؾ٨ىضٍع

 .ال٨ٟغ الجامعي 

اى. الخىُٓم ال٣اهىوي لخى٦مت الكغ٧اث. (2012). ٖبض الهبىع ٖبض ال٣ىي ٖلي مهغي  -4  .ال٣اهىن والا٢خهاص: الٍغ

صاع نٟاء لليكغ  :ٖمان .الخى٦مت اإلااؾؿُت وألاصاء اإلاالي الاؾتراجُجي للمهاٝع .(2011 ) .ف .ا ,ٖالء ٞغخان َالب -5

 .والخىػَ٘

سخي نضوقي، و مدمض عيا بىقُخي -6 خى٦مت الكغ٧اث بحن البٗض الىٓغي والىا٢٘ ٢غاءة في اإلاباصت وماقغاث . (2021). َٚغ

 .93-80، الهٟداث (01 )16،  ظلت الٗلىم الا٢خهاصًتم. ال٣ُاؽ

ت الىُل الٗغبُت: ال٣اَغة. (01ؤلانضاع الُبٗت )خى٦مت الكغ٧اث . (2005). مدمض ؤخمض الخًحري  -7 . مجمٖى

ت .خى٦مت الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي  .(2006 ) .مدمض مهُٟي ؾلُمان -8  .صاع وكغ الش٣اٞت :ؤلاؾ٨ىضٍع

ىت، و مؿٗىص صعاوسخي -9 ش). هجحرة بىػٍو ٘ مً ظىصة اإلاٗلىماث . (بال جاٍع ؤزغ آلُاث اإلاداؾبُت لخى٦مت الكغ٧اث ٖلى الٞغ

 .229-215، الهٟداث (12 )06،  مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث. اإلاالُت و٦ٟاءة ألاؾىا١ اإلاالُت

: اإلاغاظ٘ باللٛت الاظىبُت
1- Bernard, M., & Patrick, b. (2004). GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET 

COMMUNICATION FINANCIER. PARIS: ECONOMICA. 
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ت  بىً "عكمىت وجدضًث ؤهٓمت وؾاثل الضف٘ في البىىن ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ

" الجؼاثغ-الؿالم
 مان َاحغ 1بً َغقت هٍغ

 

 2ًدُاوي ؾلُمان
 

 :اإلالخو

ا البىى٥ ؤلاؾالمُت بهٟت  َغ ُت ؤلال٨تروهُت التي جٞى تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ؤَم ظىاهب الخضماث اإلاهٞغ

ُت ولٟذ الىٓغ بلى َظا الىٕى  زانت، طل٪ إلػالت الٛمىى خى٫ ؤهٓمت ووؾاثل الضٞ٘ الخضًشت التي حٗمل َظٍ البىى٥، وػٍاصة الخٖى

ت . مً البىى٥ التي ؤنبدذ في الى٢ذ الغاًَ جىاٞـ مشُالتها مً البىى٥ الخجاٍع

ت م٘ جدلُل ججغبت بى٪ الؿالم الجؼاثغ، وزلهذ َظٍ الضعاؾت -٦ما حؿخٗغى َظٍ الىع٢ت بَاع الٗمل في البىى٥ ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ

م ؤهه ؤ٢ل  بلى هدُجت مٟاصَا ؤن الجؼاثغ ال جؼا٫ بُٗضة بٌٗ الصخيء ًٖ الخٗامل بىؾاثل الضٞ٘ الخضًشت، بط جًٟل الضٞ٘ الى٣ضي ٚع

 .ؤماها مجها، بال ؤن البىى٥ ؤلاؾالمُت حؿعى ظاَضة إلاىا٦بت الشىعة الخ٨ىىلىظُت الخانلت في مجا٫ الخجاعة الخاعظُت وؤلال٨تروهُت

البىى٥ ؤلاؾالمُت، وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت، وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في الجؼاثغ : اليلماث اإلافخاخُت

Abstract: 

This research paper aims to shed light on the most important aspects of electronic banking 

services provided by Islamic banks in particular, in order to remove the ambiguity about the 

modern payment systems and means that operate these banks, increase awareness and draw 

attention to this type of banks that are currently competing with their counterparts. 

Commercial banks.This paper also reviews the framework of work in Algerian Islamic 

banks with an analysis of the experience of the Bank of Peace-Algeria, and this study 

concluded that Algeria is still somewhat far from dealing with modern means of payment, 

as it prefers cash payment, although it is less safe than it. The Islamic Republic is striving to 

keep pace with the technological revolution taking place in the field of foreign and 

electronic commerce. 

Key words: Islamic banks, electronic payment methods, modern payment methods in 

Algeria 

ملضمت 

ا في ا٢خهاص ؤي بلض، خُض ٌؿاَم الضٞ٘ اإلاهمم ظًُضا  جلٗب ؤهٓمت ووؾاثل الضٞ٘ صوًعا خُىًٍ

بك٩ل بًجابي في الاؾخ٣غاع اإلاالي للبالص وخؿً ؾحر ا٢خهاصَا، بط ؤن هٓام الضٞ٘ ًخ٩ىن مً 

 التي جًمً 
ً
ل ألامىا٫ بحن البىى٥ ٖاصة ُت وؤهٓمت جدٍى ت مً ألاصواث وؤلاظغاءاث اإلاهٞغ مجمٖى

ت وبالخالي ج٣لُل الخٗامل في الؿى١ الؿىصاء  جضاو٫ ألامىا٫، والغ٢ابت ٖلى الٗملُاث الخجاٍع

. والخد٨م في ال٨خلت الى٣ضًت

ومازغا قهض الجهاػ اإلاهغفي الجؼاثغي ؤهىإ ظضًضة للضٞ٘ في الخجاعة الخاعظُت وؤلال٨تروهُت، 

حر ؤهٓمت  اصة جىاٞؿُتها مً زال٫ جٞى ت ظاَضة ٖلى ٍػ ولظا حٗمل البىى٥ ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ
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ٗت  ٤ مباصت الكَغ ٗت ٖلى جل٣ى عيا الٗمُل وفي هٟـ الى٢ذ ٞو ٗالت وؾَغ ووؾاثل صٞ٘ آمىت ٞو

. ؤلاؾالمُت

: مً َظا اإلاىُل٤ جبرػ لىا ؤلاق٩الُت الخالُت

ت؟ ما جدضًاتها؟  ما مضي اؾخسضام وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في البىى٥ ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ

:  ؤَضاف الضعاؾت 

     تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى ؤلاإلاام بةخضي ؤَم مىايُ٘ الٗىإلات في الى٢ذ الغاًَ، مً 

زال٫ حؿلُِ الًىء ٖلى ببغاػ ؤَمُت وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في اإلاجا٫ اإلاهغفي، وصوعَا في 

ت الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى هجاخها  اصة جىاٞؿُت البىى٥ ؤلاؾالمُت، ومداولت ج٣ُُمها إلاٗٞغ ٍػ

باٖخباع الجؼاثغ ال جؼا٫ بُٗضة بٌٗ الصخيء ُٞما ًسو وؾاثل الضٞ٘ ؤلال٨تروهُت 

: مىهج الضعاؾت

بى٪ "ماَُت وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت ٢مىا بضعاؾت جدلُلُت لبى٪ بؾالمي      ختى ه٠٣ ٖلى

، خُض اٖخمضها ٖلى مىهجحن لخٟهُل الضعاؾت، خُض اؾخسضمىا مىهج الىنٟي "الجؼاثغ-الؿالم

ت التي جًمجها البدض، ؤما اإلاىهج الشاوي جمشل في مىهج  و طل٪ إلاسر مسخل٠ اإلاٟاَُم الىٍٓغ

ا   الخدلُلي بُٛت جدلُل ؤلاخهاثُاث اإلا٣ضمت و جٟؿحَر

:      ٖلى يىء ما ؾب٤، ٢ؿمذ َظٍ الضعاؾت بلى زالزت مداوع عثِؿُت هي

 ٌ  ماَُت البىى٥ ؤلاؾالمُت  :اإلادىع ألاو

 ؤهٓمت ووؾاثل الضٞ٘ الخضًشت: اإلادىع الشاوي

ت:اإلادىع الثالث  "الجؼاثغ-بى٪ الؿالم" جدضًض هٓام الضٞ٘ في البىى٥ ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ

 ٌ ماَُت البىىن ؤلاؾالمُت  : اإلادىع ألاو

ف البىىن ؤلاؾالمُت : ؤوال حٍٗغ

ماؾؿت ه٣ضًت مالُت حٗمل ٖلى ظظب اإلاىاعص الى٣ضًت مً "حٗٝغ البىى٥ ؤلاؾالمُت ٖلى ؤجها 

ٗت  ا في بَاع ال٣ىاٖض اإلاؿخ٣غة للكَغ ُٟا ٞٗاال ٨ًٟل حُٗٓمها وهمَى ٟها جْى ؤٞغاص اإلاجخم٘، وجْى

ٗمل ٖلى جىمُت ا٢خهاصًاتها  1ؤلاؾالمُت، وإلاا ًسضم قٗىب ألامت َو

ٗت ؤلاؾالمُت، ٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها  ُٟها في هُا١ الكَغ ُت لخجمُ٘ ألامىا٫ و جْى ماؾؿت مهٞغ

 بما ًسضم بىاء مجخم٘ الخ٩اٞل ؤلاؾالمي و جد٤ُ٣ ٖضالت الخىػَ٘ و وي٘ اإلاا٫ في اإلاؿاع

 1ؤلاؾالمي

                                                           
1
ئامتهَة يف املعازف ال سالمِة -   ذازت اخملاظص ال   12، ض2014، ذاز اميفائس، ال زذن، "ذزاسة حتوَوَة"صويق توزكدة، ُاجص سزازيق، ا 
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 الخضماث اإلاهغفُت ؤلاؾالمُت: زاهُا

ُت في الٗضًض مً  ُت ؤلاؾالمُت وؿبت ٦بحرة مً بظمالي ألانى٫ اإلاهٞغ جمشل الخضماث اإلاهٞغ

ت مخٗضصة مً الخضماث  البىى٥ ؤلاؾالمُت، خُض ج٣ىم البىى٥ ؤلاؾالمُت بخ٣ضًم مجمٖى

ُت بما ٌؿهم في جِؿحر مٗامالث ألاٞغاص اإلاخٗاملحن مٗها، والك٩ل الخالي ًمشل الخضماث  اإلاهٞغ

اإلاالُت التي ج٣ضمها البىى٥ ؤلاؾالمُت 

الخضماث اإلاهغفُت في البىىن ؤلاؾالمُت : 01الكيل عكم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖبض الٟخاح اإلاٛغبي، ؤلاصاعة ؤلاؾتراجُجُت في البىى٥ ؤلاؾالمُت، البى٪ ؤلاؾالمُت للخىمُت، م٨خبت  ٖبض الخمُض :اإلاهضع

ىُت، الؿٗىصًت،   196، م 2004اإلال٪ ٞهض الَى

                                                                                                                                                    
1
ل وب مهَخَ يف حتلِق نفاءت وفـامَة ب ذاء امحيوك ال سالمِة، جمةل الاكذعاذ واملامَة، امـسذ -   ، ض 2016،صوف، 03جٌصش ؾحس املاذز، ذدلون ًسًة، الاتخاكز املايل يف اهمتًو

33 

 الخدمات المصرفية الداخلية الخدمات االستثمارية

الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية

 االعتمادات المستندية

 حفظ األوراق المالية

 الكفاالت المصرفية

تحويل األموال في الداخل 

 والخارج

تحصيل الشيكات، تحصيل 

 الكمبياالت

الحسابات الجارية، الحسابات 

االدخارية، الحسابات 

 االستثمارية 

 خطابات الضمان

اعتمادات المرابحة 

 الخارجية

 بطاقات فيزا التمويل

دراسات الجدوى وفرص 

 االستثمار

 االستشارات المالية
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 2019الخىػَ٘ الجغغافي لهىاٖت الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت لؿىت : زالثا

في الى٢ذ الخالي، ؤنبدذ نىاٖت الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت جدخل ظؼءا مٗخبرا مً الهىاٖت 

ً الٗغبي، بط جىاٞـ في طل٪ الخضماث اإلاالُت الخ٣لُضًت، والك٩ل الخالي ًبحن  ُت في الَى اإلاهٞغ

. جىػَٗها خؿب اإلاى٣ُت

 2019جىػَ٘ نىاٖت الخضماث اإلاالُت ؤلاؾالمُت لؿىت : 02الك٩ل ع٢م 

 
 ,Islamic Financial Serviced Board, Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020 :اإلاهضع

Malaysia ,july 2020, p12 

ت ؤلاؾالمُت في ؾىت  مً الك٩ل الخالي هالخٔ اهخٗاف صو٫ مجلـ الخٗاون الخلُجي في الهحٞر

٩ي ٣٦ُمت 1106,6 مً الهىاٖت ؤلاؾالمُت  %45,4، خُض اؾخدىطث ٖلى2019  ملُاع صوالع ؤمٍغ

ا 2438,6مؿخد٣ت مً بظمالي  ٩ي، لخلحها آؾُا ب٣ُمت مؿخد٣ت ٢ضَع  1204,4 ملُاع صوالع ؤمٍغ

ا ًٖ ؾىت  ٩ي، والتي سجلذ اهسٟايا ملخْى ، زم جإحي %2,3 بدىالي 2018ملُاع صوالع ؤمٍغ

ُت  ٣ُا التي الػالذ في نغإ إلاداولت بصعاط البىى٥ ؤلاؾالمُت بلى مىٓىمتها اإلاهٞغ . بٍٞغ

ؤهٓمت ووؾاثل الضف٘ الخضًثت : اإلادىع الثاوي

َىضؾت ؤهٓمت الضف٘ : ؤوال

ف هٓام الضف٘- 1 : حٍٗغ

ت ٧املت مً ألاصواث والىؾُاء وال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث  ٌكحر مهُلر هٓام الضٞ٘ بلى مجمٖى

ل ألامىا٫ بحن البىى٥ التي حؿهل جضاو٫ ألامىا٫ في بلض ما، خُض ًخ٩ىن  والٗملُاث وؤهٓمت جدٍى

 :هٓام الضٞ٘ مً زالزت ٖىانغ ؤو ٖملُاث عثِؿُت

مجلس التعاون 
الخليجي

45%

جنوب شرق آسيا
23%

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

26%

إفريقيا
2%

دول أخرى
4%

التوزيع الجغرافي لصناعة الخدمات 
المالية اإلسالمية
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 ٘ٞالضٞ٘ وج٣ضًمه : ؤصواث الض ٌ ؤي الىؾاثل التي ًمىذ بها الضاٞ٘ )وهي وؾُلت لخٍٟى

ل ألامىا٫ بلى اإلاضٕٞى له ا لخدٍى ًُ ا بى٨ ًً ؛ (جٍٟى

  اإلاٗالجت بما في طل٪ اإلا٣انت، والتي جخًمً حٗلُماث الضٞ٘ التي ًخم جباصلها بحن

 البىى٥ والخؿاباث اإلاٗىُت؛

  ٪ت وهي البىى٥ طاث الهلت بالضاٞ٘ واإلاضٕٞى له، ؤي ًخٗحن ٖلى بى وؾُلت الدؿٍى

ٌ بى٪ اإلاضٕٞى له  1.الضاٞ٘ حٍٗى

 :حٍٗغ٠ وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت- 2

ٟاث ألهٓمت الضٞ٘ ؤلا٦ترووي ًخمدىع مٗٓمها خى٫ َبُٗت ٖملُت الضٞ٘  وعصث ٖضة حٍٗغ

 باإلا٣اعهت م٘ َبُٗت الضٞ٘ في الىٓم الخ٣لُضًت

الم آلالي التي  هٓام الضٞ٘ الا٦ترووي َى هٓام صٞ٘ مبجي ٖلى ج٣ىُاث بل٨تروهُت، ػاثض ج٣ىُاث ؤلٖا

حؿخٗمل لٛغى نىاٖت هٓام الضٞ٘ ؤلال٨ترووي، مً زال٫ جدهُل ٢ُم وؾاثل الضٞ٘ التي جم 

٤ اإلاباصالث البى٨ُت ٖبر ؾىض مٗلىماحي بض٫ ؾىض وعقي ٤ جٍُى  2.يبُها، ًٖ ٍَغ

ل ألامىا٫ ًخ٤ٟ ٖلحها ٖلى ؤجها م٣بىلت مً ٢بل ٧ل مً  ٣ت لخدٍى هٓام الضٞ٘ حٗجي ؤي ٍَغ

 3.اإلاؿدشمغ والكغ٦ت والبى٪ اإلاهضع لىؾُلت الضٞ٘

ؤهىإ هٓم ووؾاثل الضف٘ الخضًثت : زاهُا

ت ؤهىإ الضٞ٘ التي ًجب اؾخسضامها ؤمغ  ٖىض الخىظه بلى الخجاعة ؤلال٨تروهُت، ٞةن مٗٞغ

ُما ًلي ٢اثمت  يغوعي، بال ؤهه مً ألاَم الخإ٦ض مً الغنُض في الخؿاب اإلاهغفي لخُُٛتها، ٞو

: مسخهغة ألهىإ وؾاثل الضٞ٘

ا :بُاكاث الاثخمان -1 ًٖ ٣ت ألا٦ثر قُى  ٦دل ٖالمي للضٞ٘، حٗض بُا٢اث الاثخمان هي الٍُغ

للٗمالء للضٞ٘ ٖبر ؤلاهترهذ، خُض ًم٨ً للخجاع الىنى٫ بلى الؿى١ الضولُت باؾخسضام بُا٢اث 

٩ا الكمالُت وؤوعوبا، وآؾُا  1.الاثخمان، بال ؤن مؿخسضمى بُا٢اث الاثخمان َم في الٛالب مً ؤمٍغ

                                                           
1
- Risto Gogoski, Payment systems in economy - present end future tendencies, 11 eme 

International conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences , Num 44,  University 

st. Kliment Ohridski, macedonia,  2012,  p p 438-439 
2
سواحي أحالم ،جٌاي ًجاة، وسائل الذفع الحذيثت في البٌىك التجاريت واقع وتحذياث دراست هيذاًيت لحالت بٌني -  

BADR -BEA ، هذمزة هقذهت ضوي هتطلباث ًيل شهادة هاستز أماديوي في العلىم االقتصاديت، تخصض اقتصادياث 

31، ص 2016/2017 التوىيل والبٌىك، جاهعت هحوذ بىضياف الوسيلت،  
3
 - lawinsider, Mode of Payment definition, https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-

of-

payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of

%20funds, 20/04/2021 

https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-of-payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of%20funds
https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-of-payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of%20funds
https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-of-payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of%20funds
https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-of-payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of%20funds
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: ومً ؤمشلتها

  بُا٢تCIB  حها ال٨الؾ٨ُُت ٟحن مخىؾُي الضزل "  بىٖى ا البى٪ للمْى التي ًهضَع

ٟحن ل٨باع اإلاؿاولحن "، والظَبُت " صط 39.999الكهغي الي ال ًخجاوػ  ا البى٪ للمْى التي ًهضَع

م ٟحن الظًً ًخجاوػ ؤظَغ  " صط40.000واإلاْى

  البُا٢اث الظ٦ُتsmart card 

  الى٣ىص ؤلال٨تروهُتE. Cash وهي الى٣ىص ؤلا٦تروهُت هي ٖباعة ًٖ ٢ُمت ه٣ضًت بٗملت 

مدضصة جهضع في نىعة بُاهاث بل٨تروهُت مسؼهت ٖلى بُا٢ت ط٦ُت ؤو ٢غم نلب بدُض 

 2.ٌؿخُُ٘ ناخبها ه٣ل مل٨ُتها بلى مً ٌكاء صون جضزل شخو آزغ

2-  ٌ  Samsung و Google Pay و Apple Pay جدُذ ل٪ جُب٣ُاث مشل :مضفىٖاث اإلادمى

Pay و WeChat Pay Amazon Payا حَر الضٞ٘ م٣ابل ألاقُاء باؾخسضام الهاج٠ الظ٧ي ؤو ..  ٚو

ختى الؿاٖت الظ٦ُت، ومً زم ًخم سخب ألامىا٫ مً بُا٢ت الخهم ؤو الاثخمان، جدُذ ل٪ بٌٗ 

٤ ازخُاع ع٢م َاجٟه اإلادمى٫ زم جيخ٣ل ألامىا٫ مً  َظٍ الخُب٣ُاث الضٞ٘ لصخو ما ًٖ ٍَغ

 3.خؿاب٪ اإلاهغفي بلى خؿابه

ل اإلاهغفي  -3 ل اإلاهغفي :الخدٍى ل ؤلال٨ترووي) الخدٍى ٣ت صٞ٘ حؿمذ  (ؤو الخدٍى َى ٍَغ

ل ألامىا٫ بلى خؿاب مهغفي خى٫ الٗالم، ًخم جؼوٍض اإلاؿتهل٪ بغ٢م مغظعي  للمؿتهل٨حن بخدٍى

 ٤ م٨ً بظغاء َظا الضٞ٘ ًٖ ٍَغ ض وجٟانُل الخؿاب اإلاهغفي خُض ًم٨ىه بظغاء الضٞ٘، ٍو ٍٞغ

ا مشل َظٍ  ًُ ُت ٖبر ؤلاهترهذ، ج٣ضم خال ض ؤو مً زال٫ خؼمت الخضماث اإلاهٞغ الهاج٠ ؤو البًر

ُت الضولُت لبٌٗ صو٫ الاجداص ألاوعوبي ٣ِٞ ومً اإلام٨ً اؾخسضام الُىعو  الث اإلاهٞغ الخدٍى

ل  4. ٦ٗملت جدٍى

: ومً ؤمشلخه

                                                                                                                                                    
1
 - paymentwall, Types of payment methods for ecommerce, 

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce, 

20/02/2021 
2
دراست هيذاًيت حالت بٌل الجشائزالخارجي "بىرقابت فزيذة، وسائل الذفع الحذيثت في الوؤسساث الواليت و البٌنيت -  

BEA ، هذمزة تخزج هقذهت ضوي هتطلباث ًيل شهادة هاستز أماديوي، تخصض اقتصاد ًقذي و بٌني، جاهعت عبذ "

14، ص 2018/2019الحويذ بي باديس، هستغاًن،   
3
 - What are the main ways to pay?,  https://roostermoney.com/talking-about-ways-to-pay/, 

20/2021 
4
 - Ingenico Group, Payment group: Bank Transfer, https://epayments.developer-

ingenico.com/payment-product/bank-transfer, 20/04/2021 

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce
https://roostermoney.com/talking-about-ways-to-pay/
https://epayments.developer-ingenico.com/payment-product/bank-transfer
https://epayments.developer-ingenico.com/payment-product/bank-transfer
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  ض ٤ البًر ى ٖباعة ًٖ بُاهاث ًغؾلها اإلاكتري بلى الباج٘ ًٖ ٍَغ الكُ٪ ؤلال٨ترووي َو

 1.الال٨ترووي اإلاامً

اث الهىجُت -4 ذ في :اإلاضفٖى ٣ًا لضعاؾت ؤظٍغ  ، والتي ٧اهذ ٖباعة ًٖ حٗاون بحن 2019 ٞو

PYMNTS و Visa ا، مشل 31 ، ٞةن ًُ  باإلااثت مً اإلاكاع٦حن في الضعاؾت الظًً ًمخل٩ىن ظهاًػا نىج

Amazon Echo ؤو Google Nest ٌؿخسضمىن ؤظهؼتهم إلظغاء ٖملُاث قغاء باؾخسضام ، 

٣ت صٞ٘ ؤ٦ثر  اث نىجُت، وطل٪ بةٖضاص بُا٢ت اثخمان زالُت مً زُغ الاخخُا٫ ٦ٍُغ مضٖٞى

 2.ؤماها

 جسؼن اإلادٟٓت ؤلال٨تروهُت البُاهاث الصخهُت للٗمُل :اإلادافٔ ؤلالىتروهُت -5

ؿخسضم بٗض طل٪ للكغاء مً اإلاخاظغ ٖبر ؤلاهترهذ، ٌٗض الدسجُل في مدٟٓت 
ُ
وألامىا٫، والتي ح

، خُض ًُلب مً الٗمالء ٣ِٞ بعؾا٫ مٗلىماتهم مغة واخضة إلظغاء 
ً
ا وؾهال ًٗ بل٨تروهُت ؾَغ

ا ؤن حٗمل اإلاداٞٔ ؤلال٨تروهُت ظىًبا بلى ظىب م٘ مداٞٔ الهاج٠  ًً ٖملُاث الكغاء، ًم٨ً ؤً

ب "NFCاإلادمى٫ مً زال٫ اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا الظ٦ُت مشل ؤظهؼة  ، "اجهاالث اإلاجا٫ ال٣ٍغ

ل ألامىا٫ اإلاسؼهت في الهاج٠ NFCومً زال٫ الى٣غ ٖلى مدُت   ، ًم٨ً للهىاج٠ اإلادمىلت جدٍى

 .ٖلى الٟىع 

٣ت صٞ٘ بضًلت، ٌكُ٘ اؾخسضامها لل٣هغ ؤو الٗمالء :البُاكاث اإلاضفىٖت مؿبلا -6  ٍَغ

الظًً لِـ لضحهم خؿاباث بى٨ُت، جإحي البُا٢اث مؿب٣ت الضٞ٘ ب٣ُم مسؼهت مسخلٟت للٗمالء 

ت مؿب٣ًا   ما حؿخسضم قغ٧اث ألالٗاب ٖبر ؤلاهترهذ البُا٢اث اإلاضٖٞى
ً
لالزخُاع مً بُجها، ٖاصة

ت مؿب٣ًا لالٖب  ً الٗملت الاٞترايُت في بُا٢اث مضٖٞى ٣ت صٞ٘ مًٟلت، م٘ جسٍؼ ٦ٍُغ

ت مؿب٣ًا هي . الؾخسضامها في اإلاٗامالث صازل اللٗبت  و Mintبٌٗ ألامشلت ٖلى البُا٢اث اإلاضٖٞى

Ticketsurf و Paysafecard و Telco Card .3 

ُىب وؾاثل الضف٘ الخضًثت : زالثا مؼاًا ٖو

ى الخا٫ باليؿبت  م الاهدكاع ال٨بحر لىؾاثل الضٞ٘ الخ٣لُضًت بال ؤجها ْهغث بها ٖضة ُٖىب َو ٚع

ُىبها  لىؾاثل الضٞ٘ الخضًشت، وفي الجضو٫ الخالي هلخو ؤَم ممحزاتها ٖو

                                                           
1
، ض BADR -BEAسٌليح ب حالم ،جٌاي جنات، وسائل ادلفؽ احلسًثة يف امحيوك امخجاًزة واكؽ وحتسايث ذزاسة مِساهَة حلاةل تييك -    37، مصجؽ س حق رهٍص

2
 - Holly D. Johnson, Safest ways to pay in 2021 and beyond ,  

https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/protect-your-data-with-new-secure-

payment-methods/, PUB 25/01/2021, bankrate, 20/04/2021 
3
 - paymentwall, Types of payment methods for ecommerce, 

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce, 

20/04/2021 

https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/protect-your-data-with-new-secure-payment-methods/
https://www.bankrate.com/finance/credit-cards/protect-your-data-with-new-secure-payment-methods/
https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce
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ُىب لىؾاثل الضٞ٘ الخضًشت: 01الجضو٫ ع٢م  ممحزاث ٖو

ُٖىب وؾُلت الضف٘ مؼاًا وؾُلت الضف٘ هٕى الضف٘ 

بُا٢اث الخهم 

والاثخمان والضٞ٘ 

اإلاؿب٤ 

٢ض ًضٞ٘ الٗمالء بلى بظغاء ٖملُاث قغاء - 

 .مخ٨غعة

ٌؿمذ للٗمالء بةظغاء ٖملُاث قغاء ٦بحرة - 

 .بإمان

ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤؾٕغ وؤ٦ثر مالءمت للٗمالء - 

 .ٖىض الخغوط مً الى٣ض ؤو الك٩ُاث

ٖضم ايُغاع الباج٘ باالخخٟاّ ب٣ضع ٦بحر - 

 .مً الى٣ىص في اإلاخجغ

ال صاعي لل٣ل٤ بكإن الك٩ُاث اإلاٗضومت ؤو - 

ٟت  .الى٣ىص اإلاٍؼ

ً ألاظاهب بةظغاء ٖملُاث -  ٌؿمذ للمؿاٍٞغ

. الكغاء بؿهىلت ؤ٦بر

بن مٗالجت اإلاٗاملت ٌؿخٛغ١ ٖاصة ما - 

بحن ًىم وزالزت ؤًام، ٢بل جدهُل 

 .ألامىا٫

صٞ٘ عؾىم اإلاٗامالث، وهي وؿبت نٛحرة - 

مً اإلاٗاملت، وجخمخ٘ بُا٢اث الخهم 

 .ٖمىًما بغؾىم ؤ٢ل

قغاء ؤو اؾدئجاع ظهاػ ل٣بى٫ الضٞ٘ - 

 .(ٌؿمى ظهاػ ه٣ُت البُ٘)

اإلاؿاولُت الخامت للباج٘ بطا اؾخسضم - 

ٟت ؤو مؿغو٢ت إلظغاء  الٗمُل بُا٢ت مٍؼ

 1.ٖملُت قغاء

 

اث اإلادمى٫  مضٖٞى

واإلاداٞٔ 

ؤلال٨تروهُت، 

اث الهىجُت  واإلاضٖٞى

غ ؤظهؼة -  ، بدُض ٖضم NFCوظىب جٞى

اث  وظىصَا ًاصي بلى ٖضم وظىص مضٖٞى

ٖبر مدٟٓت الهاج٠ اإلادمى٫ 

اث -   هي ؤخضر ق٩ل ل٣بى٫ NFCمضٖٞى

 .بُا٢اث الاثخمان

مً اإلادخمل ؤهه بطا ٧ان لضي الٗمُل - 

َاج٠ ط٧ي، ٞمً اإلادخمل ؤن ٩ًىن لضًه 

 .مدٟٓت مدمىلت

اث ٖبر الهاج٠ اإلادمى٫ ؤ٦ثر آماها-  . اإلاضٖٞى

َىا٥ الٗضًض مً مداٞٔ الهاج٠ - 

٣ت  اإلادمى٫، وال حٗمل ظمُٗها بالٍُغ

ت اإلاىاؾب  هٟؿها، وؾ٩ُىن ٖلُ٪ مٗٞغ

 .مجها

م٩اٞأث الٗمُل الؾخسضام مدٟٓت - 

الهاج٠ اإلادمى٫ لِؿذ واضخت بيؿبت 

 2.٪ ختى آلان100

 

ُت  الث اإلاهٞغ الخدٍى

ؤلال٨تروهُت 

اث ٦بحرة صون صٞ٘ عؾىم-   .جل٣ي مضٖٞى

الؿماح للٗمالء بةظغاء ٖملُاث قغاء - 

 .٦بحرة بإمان

. 

٢ض جدخاط بلى بٖضاص َظا الىٕى مً - 

اإلاٗامالث م٘ البى٪ الظي جخٗامل مٗه 

                                                           
1
  - practicalbusinessskills, Payment Options, https://www.practicalbusinessskills.com/managing-a-

business/financial-management/payment-options, 21/04/2021 
2
 - Advantages and Disadvantages of Different Payment Methods,  

https://www.vapulus.com/en/different-payment-method/ , 21/04/2021 

https://www.practicalbusinessskills.com/managing-a-business/financial-management/payment-options
https://www.practicalbusinessskills.com/managing-a-business/financial-management/payment-options
https://www.vapulus.com/en/different-payment-method/
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ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤؾٕغ وؤ٦ثر مالثمت مً - 

 .٢بى٫ الى٣ض ؤو الك٩ُاث

لً جًُغ بلى الاخخٟاّ بهظا ال٣ضع مً - 

 .الى٣ىص في مخجغ٥

ال صاعي لل٣ل٤ بكإن الك٩ُاث اإلاٗضومت ؤو - 

ٟت  .الى٣ىص اإلاٍؼ

ًم٨ً ؤن ٩ًىن زُاًعا ظًُضا بطا ٦ىذ جبُ٘ - 

. مىخجاث ؤو زضماث لكغ٧اث ؤزغي 

ى ؤمغ لِـ باألمغ الؿهل  وبى٪ الٗمُل، َو

 1.صاثًما

ل زالزت ؤًام ؤو -  ًم٨ً ؤن ٌؿخٛغ١ الخدٍى

 .ؤ٦ثر

ًم٨ً ؤن جدؿبب اإلاى٣ُت الؼمىُت - 

 2.اإلاسخلٟت في جإزحر ٖملُت الى٣ل

 

  مً مىا٢٘ مسخلٟت لكب٨ت ألاهترهِذ:اإلاهضع

ت: اإلادىع الثالث  "الجؼاثغ-بىً الؿالم"جدضًث هٓام الضف٘ في البىىن ؤلاؾالمُت الجؼاثٍغ

ت البىى٥ الٗاملت في البلض وهي البى٪ اإلاغ٦ؼي، البىى٥  ًخمشل الجهاػ اإلاهغفي الجؼاثغي في مجمٖى

ت، البىى٥ ؤلاؾالمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت . الخجاٍع

ىا٥ بدىر ٚىُت خى٫ وؾاثل الضٞ٘ ٞحها، لظا  ت، َو باٖخباع ال٨شحر مىا ٌٗٝغ البىى٥ الخجاٍع

ى بى٪ الؿالم الجؼاثغ،  ت َو ٢غعها في َظٍ اإلا٣ا٫ صعاؾت وجدلُل بى٪ بؾالمي مً البىى٥ الجؼاثٍغ

. ومداولت ط٦غ وجدلُل هٓام ووؾاثل الضٞ٘ ُٞه

ف ببىً الؿالم الجؼاثغ : ؤوال الخٍٗغ

ٗت -مهٝغ الؿالم ٣ا ألخ٩ام الكَغ ت، و ٞو الجؼاثغ َى بى٪ قمىلي ٌٗمل َب٣ا لل٣ىاهحن الجؼاثٍغ

، لُبضؤ 20/10/2008ؤلاؾالمُت في ٧اٞت حٗامالجه،  جم بٖخماص اإلاهٝغ مً ٢بل بى٪ الجؼاثغ في 

ُت مبخ٨غة  . مؼاولت وكاَه مؿتهضٞا ج٣ضًم زضماث مهٞغ

ت جيب٘ مً اإلاباصت و ال٣ُم -ٌٗمل مهٝغ الؿالم ُت ٖهٍغ الجؼاثغ ٖلى ج٣ضًم زضماث مهٞغ

ألانُلت الغاسخت لضي الكٗب الجؼاثغي، في هٟـ الى٢ذ مىا٦بت للخ٨ىىلىظُا الخضًشت التي 

ً، وجًبِ  حٗمل بها البىى٥ الخ٣لُضًت، بُٛت جلبُت خاظُاث الؿى١، واإلاخٗاملحن، واإلاؿدشمٍغ

ٗت والا٢خهاص ُت جخ٩ىن مً ٦باع الٗلماء في الكَغ  3.مٗامالجه َُئت قٖغ

 

 

                                                           
1
 - paymentwall, Types of payment methods for ecommerce, 

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce, 

20/04/2021 
2
 - Hitesh Bhasin, The 7 Different Modes of Payments Explained with Pros and Cons, 

https://www.marketing91.com/modes-of-payment/, 21/04/2021 
3
 https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-10-0.html ،28/04/2021اجلزائص، هحشت ؾن تيم امسالم اجلزائص، -تيم امسالم-  

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce
https://www.marketing91.com/modes-of-payment/
https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-10-0.html
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ؤهثر َغق الضف٘ قُىٖا في الجؼاثغ : زاهُا

ا وقٗبُت ":Credit cards" بُاكاث الاثخمان  -1 ًٖ  حٗض بُا٢اث الاثخمان مً ؤ٦ثر الُغ١ قُى

للمؿتهل٨حن إلظغاء ٖملُاث قغاء ٖبر ؤلاهترهذ، خُض حٗالج الكغ٧اث اإلاالُت مخٗضصة الجيؿُاث 

اث بحن الخجاع Discover و American Express و Maestro و MasterCard و Visaمشل   اإلاضٖٞى

والبىى٥ اإلاهضعة للبُا٢اث، مما ًم٨ً مالًحن اإلاؿخسضمحن خى٫ الٗالم مً بظغاء ٖملُاث 

ت . قغاء باؾخسضام بُا٢اث الاثخمان طاث َظٍ الٗالماث الخجاٍع

 هي بُا٢ت ه٣ضًت مؿب٣ت الضٞ٘ للٗمالء في الكغ١ ":OneCard "بُاكاث الضف٘ اإلاؿبم - 2

غ بُا٢اث  ت مؿب٣ًا للكغاء في ؤ٦ثر مً OneCardألاوؾِ، جخٞى  13 ؾى١ في 30.000 اإلاضٖٞى

ذ وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة . صولت، بما في طل٪ مهغ واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

م٨ً الىنى٫ ": MINT"  MINT prepaid cardبُاكت - 3 هي زُاع صٞ٘ ه٣ضي قامل آمً ٍو

 للٗمالء في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم الضٞ٘ ه٣ًضا ٖبر MINTبلُه وؾهل الاؾخسضام، جدُذ بُا٢اث 

ؤلاهترهذ م٣ابل الؿل٘ والخضماث الغ٢مُت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، حؿخسضم زهىنا في ألالٗاب 

 .الغ٢مُت

4 -Neosurf: ؿخسضم بك٩ل ؤؾاسخي في البلضان ألاوعوبُت
ُ
٣ت صٞ٘ آمىت وُمؿب٣ت الضٞ٘ ح  هي ٍَغ

ت مؿب٣ًا ٖبر Neosurfللضٞ٘ م٣ابل اإلادخىي الغ٢مي، ًم٨ً للٗمالء قغاء بُا٢اث   اإلاضٖٞى

 1.ؤلاهترهذ ؤو مً ججاع الخجؼثت اإلادلُحن

ت خؿب خهت الؿىق لؿىت : زالثا  2021َغق الضف٘ الجؼاثٍغ

                                                           
1
 - paymentwall, PAYMENT METHODS IN ALGERIA,   

https://www.paymentwall.com/payment-methods/Algeria, 28/04/2021 
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ت خؿب خهت الؿىق لؿىت : 03الكيل عكم  2021َغق الضف٘ الجؼاثٍغ

 
   ,paymentwall, PAYMENT METHODS IN ALGERIA :اإلاهضع 

https://www.paymentwall.com/payment-methods/Algeria, 28/04/2021 
مً الك٩ل هالخٔ ؤن الجؼاثغ الػالذ بُٗضة بٌٗ الصخئ ًٖ الخ٨ىىلىظُا ووؾاثل الضٞ٘ 

الخضًشت وؤلال٨تروهُت بط ما ٢اعهىاَا بالضو٫ ألازغي، خُض جمشل بُا٢اث الاثخمان ا٦بر وؿبت 

٣ت مؿخسضمت في الؿى١ الجؼاثغي خىالي   ، ؤما ألاظهؼة الظ٦ُت واإلادمى٫ ال جمشل %٦53ٍُغ

، لظا وظب ٖلُىا حصجُ٘ الاؾدشماعاث واإلاباصعاث في الجؼاثغ ٖلى اإلاىهاث ؤلال٨تروهُت %6ؾىي 

ت الغثِؿُت ألازغي اإلاخٗل٣ت بالخجاعة  زانت باللٛت الٗغبُت، باإلياٞت بلى الخضماث الخجاٍع

 .ؤلال٨تروهُت

الجؼاثغ -الخضماث ؤلالىتروهُت لبىً الؿالم: عابٗا

غ بى٪ الؿالم ت ٖبر ألاهترهِذ ٖلى مضي -ًٞى ت مً الخضماث واإلاىخجاث اإلاخىٖى الجؼاثغ مجمٖى

 :ألاؾبٕى وباؾخسضام ألاظهؼة الظ٦ُت، التي جخمشل في

حن- 1 ت ال٨تروهُت جًمً للبىى٥ حسجُل و ": E-PREDOM" زضمت ما ٢بل الخَى هي ٖملُت بصاٍع

بُٖاء ٢اٖضة هٓامُت ل٩ل ٖملُاث الاؾخحراص و الخهضًغ التي ٣ًىم بها ٖمُل اإلاهٝغ حؿمذ  

. بمغا٢بت اإلاباصالث م٘ الخجاعة الخاعظُت الخجاعة الخاعظُت

خماص اإلاؿدىضي- 2 ى وز٣ُت بل٨تروهُت ًًمً ٞحها البى٪ صٞ٘ اإلاكتري ":E-CREDOC" الٖا  َو

ًمً اؾخالم البًاٖت بما  اإلابالٜ اإلاؿخد٣ت ٖلُه بلى الباج٘ في الى٢ذ اإلادضص واإلابلٜ الصخُذ ٍو

ًُاب٤ اإلاىانٟاث اإلاُلىبت، وبطا لم ًخم٨ً اإلاكتري مً الضٞ٘ ُٞخىظب ٖلى البى٪ حُُٛت اإلابلٜ 

خماص اإلاؿدىضي مهًما للٛاًت في الخجاعة  ال٩امل ؤو اإلاخب٣ي إلجمام ٖملُت الكغاء، و٢ض ؤنبذ الٖا

. الضولُت

53%35%

6% 6%

Ventes

بطاقات االئتمان

بطاقات مسبقة الدفع

األجهزة الذكية 
والمحمول

التتحويالت 
المصرفية
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إل ٖبر اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي ٖلى : الؿالم مباقغ للكغ٧اث- 3 هي زضمت جمىذ الكغ٦ت بم٩اهُت ؤلَا

ُت الخالُت  :الٗملُاث اإلاهٞغ

مُىم - أ  :خؼمت بٍغ

 ،إل ٖلى ألاعنضة  ومغاظٗتها  ؤلَا

 اتها  .اإلاٗاعيت ٖلى الكُ٪ والبدض في ٖملُاث الخؿاب وجدمُل ٦كٞى

 َلب صٞتر الك٩ُاث ومخابٗت الدؿهُالث ؛ 

 ل بحن الخؿاباث ؛  الخدٍى

 الث اإلا٨شٟت ؛  بصزا٫ الخدٍى

مُىم بياٞت بلى ": GOLD"خؼمت ٚىلض - ب  :جخًمً ٧ل زضماث خؼمت بٍغ

 1.صمج الخؿاباث والخسلُو ؤلال٨ترووي إلاؿخد٣اث الجباثُت

هي زضمت حؿمذ بالخُل٘ والبدض في ٖملُاث الخؿاب وجدمُل : الؿالم مباقغ لؤلٞغاص- 4

ل بحن  بٗها، بياٞت بلى مخابٗت الٗملُاث ؤلال٨تروهُت والدؿهُالث والخدٍى اث َو ال٨كٞى

 2.الخؿاباث، ٦ما جم٨ى٪ مً َلب البٓا٢اث الخانت بالبى٪

 الجؼاثغ -إلاهٝغ الؿالم" الؿالم ؾماعث بى٨ىٜ"ٌؿمذ جُب٤ُ : الؿالم ؾماعث بى٨ىٜ-  5

 بال٨ك٠ ًٖ ألاعنضة و آزغ الٗملُاث، والبدذ و جغجِب آزغ الٗملُاث؛ 

 ل الٗمالث؛ ل، وجدٍى  3مدا٧اة الخمٍى

الجؼاثغ -وؾاثل الضف٘ في بىً الؿالم: زامؿا

اج٪ مً ٧اٞت ه٣اٍ البُ٘ : بُا٢ت الضٞ٘ ؤلال٨ترووي آلامىت- 1 هي بُا٢ت حؿمذ بضٞ٘ ٢ُمت مكتًر

ً في ؤي نغاٝ آلي خامل CIBاإلاؼوصة بما٦ُىت الضٞ٘ آلالي خاملت لكاعة  ، وسخب ه٣ضي ٖبر الَى

 4.، ٦ما جم٨ً مً الضٞ٘  ؤو حؿضًض ٞاجىعة ٖبر ؤلاهترهذCIBلكاعة 

حر ؤمىُتي-2 هي وؾُلت بصزاع بؿُُت و آمىت، في مخىاو٫ ظمُ٘ ؤٞغاص ٖاثلخ٪، وحؿمذ : بُا٢ت الخٞى

ا في ؤي و٢ذ َغ  5.ل٪ بةؾدشماع ؤمىال٪ م٘ يمان جٞى

 

 

                                                           
1
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2
فصاذ،  -تيم امسالم-    https://www.alsalamalgeria.com/ar/produits/detail-6-8.html ،28/04/2021اجلزائص، ذسمة امسالم املحارش مل 

3
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4
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5
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 : بُا٢ت الؿالم ٞحزا ال٨الؾ٨ُُت ومؿب٣ت الضٞ٘- 3

ل مبلٜ ه٣ضي مً الخؿاب الجاعي بلى خؿاب البُا٢ت  ٤ جدٍى هي بُا٢ت ًخم حٗبئتها ًٖ ٍَغ

و طل٪ خؿب الغنُض اإلاُلىب ألاصوى، بدُض جمىذ للٗمالء ؾ٠٣  (ًىعو)بالٗملت الهٗبت 

 :ؤؾبىعي ًم٨جهم مً

  ٘ٞاتهم مـً ٧اٞـت اإلادالث ٖبـغ الٗالـم بةؾخٗما٫ ؤظهؼة الض حؿضًـض زمـً مكتًر

السخب الى٣ضي مً ظمُ٘ ؤظهؼة الهغاٝ آلالي الخاملت . - VISAؤلال٨ترووي الخاملت لكاعة 

 VISA.1لكاعة 

ُا اؾخصىاثُا : بُا٢ت الؿالم ٞحزا الظَبُت- 4 هي بُا٢ت جمىذ ل٨باع ٖمالء اإلاهٝغ ؾ٣ٟا ؤؾبٖى

 :ًم٨جهم مً

  ٘ٞاج٨م مـً ٧اٞـت اإلادالث ٖبـغ الٗالـم باؾخٗما٫ ؤظهؼة الض حؿضًـض زمـً مكتًر

. VISAؤلال٨ترووي الخاملت لكاعة 

  ـت ؤلال٨تروهُـت اإلاٗخمضة مً َـٝغ . VISAالدؿـى١ ٖبر اإلاىا٢٘ الخجاٍع

  بياٞت بلى السخب الى٣ضي مً ظمُ٘ ؤظهؼة الهغاٝ آلالي الخاملت لكاعةVISA.2 

ُا : بُا٢ت الؿالم ٞحزا بالجيُىم- 5 هي بُا٢ت سخب و صٞ٘ صولُت جمىذ الٗمُل ؾ٣ٟا ؤؾبٖى

 : اؾخصىاجي ًم٨ىه مً

  ٘ٞاج٨م مـً ٧اٞـت اإلادالث ٖبـغ الٗالـم بةؾخٗما٫ ؤظهؼة الض حؿضًـض زمـً مكتًر

 . VISAؤلال٨ترووي الخاملت لكاعة 

  ـت ؤلال٨تروهُـت اإلاٗخمضة مً َـٝغ  .VISAالدؿـى١ ٖبر اإلاىا٢٘ الخجاٍع

  السخب الى٣ضي مً ظمُ٘ ؤظهؼة الهغاٝ آلالي الخاملت لكاعةVISA.3 

زاجمت  

 
ً
 خاؾما

ً
ىهغا ٗالت وفي مشابت بجى جدخُت ٖو ىُت آمىت ومىزى٢ت ٞو اث َو غ ؤهٓمت مضٖٞى ٌٗض جٍُى

ؼ الخىمُت وصٖم  ت، خُض حؿاٖض ٖلى جىؾُ٘ الكمى٫ اإلاالي وحٍٗؼ في ٖمل البىى٥ الجؼاثٍغ

. الاؾخ٣غاع اإلاالي للبلض

                                                           
1
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2
 https://www.alsalamalgeria.com/ar/produits/detail-6-5-17.html ،28/04/2021امسالم فزيااذلُحَة،   اجلزائص ، تعاكة-تيم امسالم-  

3
 https://www.alsalamalgeria.com/ar/produits/detail-6-28-17.html ،28/04/2021امسالم فزيا تالثًِوم،  اجلزائص ، تعاكة-تيم امسالم-  
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بن ع٢مىت وجدضًض وؾاثل الضٞ٘ في الخجاعة الخاعظُت وؤلال٨تروهُت ومجاالث الا٢خهاصًت 

اث حؿهل ٖلى  اث عواجب ال٣ُإ الٗام ، واإلاكتًر والاظخماُٖت مشل جدهُل الًغاثب ، ومضٖٞى

. اإلاجخم٘ ظهىصا ٦شحرة

حر ؤهىإ مسخلٟت مً  ت ٖامت والبىى٥ ؤلاؾالمُت زانت ظاَضة ٖلى جٞى حٗمل البىى٥ الجؼاثٍغ

َغ١ ووؾاثل الضٞ٘ لالزخُاع ُٞما بُجها، مً زال٫ بُٖاء مٗلىماث ًٖ ٦ُُٟت ٖمل ٧ل مجها، 

ت مً َم الجمهىع اإلاؿتهضٝ  مً وعاءَا، ًم٨ً ؤن ٌؿاٖض في جدضًض َغ١ الضٞ٘ التي  ومٗٞغ

.  ًجب صمجها

 :٢اثمت اإلاغاظ٘

 :اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبُت

، صاع "صعاؾت جدلُلُت"قىقي بىع٢بت، َاظغ ػعاعقي، بصاعة اإلاساَغ ؤلاثخماهُت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت  .1

،  2014الىٟاجـ، ألاعصن، 

ٗالُت ؤصاء  .2 ل وؤَمُخه في جد٤ُ٣ ٦ٟاءة ٞو يب، الابخ٩اع اإلاالي في الخمٍى ل ٖبض ال٣اصع، زلضون ٍػ بَغ

،  2016،قل٠، 03البىى٥ ؤلاؾالمُت، مجلت الا٢خهاص واإلاالُت، الٗضص 

ت وا٢٘ وجدضًاث صعاؾت مُضاهُت  .3 ؾماحي ؤخالم ،ظىاي هجاة، وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في البىى٥ الخجاٍع

، مظ٦غة م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي في الٗلىم الا٢خهاصًت، BADR -BEAلخالت بى٩ي 

ل والبىى٥، ظامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت، ، 2016/2017 جسهو ا٢خهاصًاث الخمٍى

ضة، وؾاثل الضٞ٘ الخضًشت في اإلااؾؿاث اإلاالُت و البى٨ُت  .4 صعاؾت مُضاهُت خالت بى٪ "بىع٢ابت ٍٞغ

، مظ٦غة جسغط م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾتر ؤ٧اصًمي، جسهو ا٢خهاص ه٣ضي "BEAالجؼاثغالخاعجي 

، 2018/2019و بى٩ي، ظامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ، مؿخٛاهم، 

 :اإلاغاظ٘ باللٛت الاظىبُت
5. Risto Gogoski, Payment systems in economy - present end future 

tendencies, 11 eme International conference, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences , Num 44,  University st. Kliment Ohridski, macedonia,  2012,  p p 438-
439 

: مىا٢٘ الاهترهِذ
6. lawinsider, Mode of Payment definition, 

https://www.lawinsider.com/dictionary/mode-of-

payment#:~:text=Mode%20of%20Payment%20means%20any,of%20the%20receipt%20of
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7. paymentwall, Types of payment methods for ecommerce, 

https://blog.paymentwall.com/guides/types-of-payment-methods-for-ecommerce, 
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8. What are the main ways to pay?,  https://roostermoney.com/talking-about-ways-to-
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جإزحر الىؾاثل الىمُت للبىً اإلاغهؼي في اؾخلُاب الىخلت الىلضًت  

خالت البىىن ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ بىً البرهت ومهغف الؿالم فترة  

2007-2019 
 1 بً ٖؼة بهغام.ص 

 2بً زالضي فًُل.ص 

 3بً مٗمغ ٖبض الباؾِ.ص   

: اإلالــــــسو

ٖال٢ت ألاصواث ال٨مُت للؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى البىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ مً زال٫ جىيُذ  ؤزغحهضٝ َظا البدض بلى بُان  

ٗاث التي جىٓم ٖمل اإلاهاٝع  البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي بالبىى٥ ؤلاؾالمُت، خُض اؾخٗغى البدض ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت والدكَغ

ؤلاؾالمُت في الجؼاثغ، زم بّحن ؤَم الخدضًاث  التي جىاظهها البىى٥ ؤلاؾالمُت م٘ البى٪ الجؼاثغ في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت زاعط 

ا وػٍاصة عبدُتها  .ال٣ُإ اإلاهغفي  م٘ ا٢تراح بٌٗ الخلى٫ والخىنُاث التي ٢ض حؿاٖض ٖمل البىى٥ ؤلاؾالمُت و اهدكاَع

وجىنلذ الضعاؾت بلى هدُجت مٟاصَا ؤن البىى٥ ؤلاؾالمُت في الجؼاثغ جىاظه الٗضًض مً ال٣ٗباث ؤَمها ُٚاب ههىم 

٢اهىهُت جىضر ٢ىاٖض ٖمل َظٍ البىى٥، و بخالي لم جىجر بما ُٞه ال٨ٟاًت في ظلب ال٨خلت الى٣ضًت بؿبب ٣ٞضن الش٣ت باليؿبت 

ت مً الخدضًاث مشل ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت التي ًيخهجها بى٪ الجؼاثغ جخمشل ُٞما  للمخٗاملحن ألاٞغاص ؤو اإلايكأث ،  بؿبب مجمٖى

ًخٗل٤ بإصاة ؾٗغ الخهم وما ًخٗل٤ بؿُاؾت الؿى١ اإلاٟخىخت باإلياٞت الى الخدضًاث التي جٟغيها البِئت اإلادُُت باإلاهاٝع 

ى ما ًشبذ صخت ظمُ٘ الٟغيُاث اإلا٣ترخت     .ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ مما ٢ض ٌؿبب ؤػمت ؾُىلت مؿخٗهُت  َو

. مهٝغ الؿالم؛ بى٪ البر٦ت؛ ٖال٢ت بى٪ الجؼاثغ بالبىى٥ ؤلاؾالمُت، ال٨خلت الى٣ضًت: اليلماث اإلافخاخُت

 Abstract: 

The aim of the study is to illustrate the impact of monetary policy on Islamic 

banks, operating in Algeria by clarifying the relationship between the Central Bank of 

Algeria and the Islamic, Whereas, the study reviewed the Instruments  of monetary policy, 

and its Regulations on the working of the Islamic banks in Algeria.  And then showed the 

most important problems faced by Islamic banks with the Bank of Algeria  In attracting the 

monetary mass outside the banking sector,   with  proposing some solutions and 

recommendations that help to spread them and increase their profitability. 

The study found that Islamic banks in Algeria face many obstacles The most 

important of which is the lack of clear Legal texts clarifying the rules of operation of these 

banks, and therefore, it has not succeeded enough in bringing the monetary mass due to the 

loss of confidence and Lack of trust between dealers and establishments,  Because of a set 

of challenges, such as the monetary policy tools ,of the Bank of Algeria is with regard to 

the discount rate tool and the policy of the open market in addition to the challenges posed 

by the environment surrounding Islamic banks operating in Algeria, which proves all the 

hypotheses proposed  
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 :ملضمت

   مً زال٫ جخمدىع جإزحر الىؾاثل ال٨مُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت

البىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ ؤؾاؾا ٖلى َبُٗت الٗال٢ت التي جغبِ البى٪ اإلاغ٦ؼي م٘ 

َظٍ ألازحرة خُض ًدخل بى٪ الجؼاثغ م٩اهت َامت بلى ظاهب الؿُاؾت الى٣ضًت التي حٗخمض ٖلحها 

اث الؿُىلت بهٟت ٖامت ت ومؿخٍى .  الضولت في جىُٟظ بغامجها ومغا٢بت ؤصاء البىى٥ الخجاٍع

ومما الق٪ ُٞه ؤن البىى٥ ؤلاؾالمُت ؤنبدذ الُىم  خ٣ُ٣ُت واؾٗت، بط جم٨ىذ َظٍ البىى٥ 

ا الىاؾ٘ في ٦شحر مً بلضان الٗالم ؤلاؾالمي، وػٍاصة  بالخٟاٖل م٘ بِئاتها اإلاسخلٟت؛ بؿبب اهدكاَع

ت  ت قهضث الهحٞر ٟت ٞحها ؤما ٖلى هُا١ اإلاىٓىمت البى٨ُت الجؼاثٍغ حجم عئوؽ ألامىا٫ اإلاْى

 الظي ٌٗض مً ؤَم 10-90ؤلاؾالمُت اهٟخاخا و جُىعا مً زال٫ نضوع ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى 

الٗىامل التي ؾاٖضث البىى٥ ؤلاؾالمُت بضزى٫ بلى الؿى١ الى٣ضًت و ال جؼا٫ بق٩الُت جُب٤ُ 

الؿُاؾت الى٣ضًت الخ٣لُضًت بق٩الُت جُغح في الٗضًض مً الضعاؾاث ٧ىن ان ألاصواث التي 

ٗت ؤلاؾالمُت خُض ؤجها  ت ال جخماشخي م٘ ؤؾالُب الخٗامل في الكَغ حؿخسضمها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

٤ ما ًملُه ال٨ٟغ الا٢خهاصي الٛغبي لظل٪ مً الُبُعي ؤن جخٗاعى َظٍ  ظاءث ظمُٗها ٞو

ألاصواث م٘ اهدكاع الٗمل اإلاهغفي ؤلاؾالمي الظي ًدغم الغبا و الخٗامل بؿٗغ الٟاثضة و 

اؾدبضالها بمبضؤ اإلاكاع٦ت في الغبذ و الخؿاعة مما ٌٗغ٢ل َمىخاتها في اؾخ٣ُاب ال٨خلت 

  .الى٣ضًت

م مً الٗضص ال٣لُل مً اإلاهاٝع الٗاملت في الجؼاثغ ٖلى عؤؾها بى٪ البر٦ت و مهٝغ  وبالٚغ

ٗت ؤلاؾالمُت في ظمُ٘ الخضماث اإلا٣ّضمت  ض بإخ٩ام الكَغ ُّ الؿالم، بال ؤجها حؿعى صاثما بلى الخ٣

ا ٌٗمل في ّْل بِئت  ما وؤن ؤ٦ثَر ُّ وبمسخل٠ نُٛها ول٨ً لم حؿلم مً الاهخ٣اص والدك٨ُ٪، ال ؾ

سً٘ لىٟـ ٢ىاهحن وقغوٍ البىى٥ الخ٣لُضًت، و التي ماػالذ جىاظه ٣ٖباث بالجملت في  ت ٍو عبٍى

  .الجؼاثغ

 :ومما ؾبم جخمدىع مٗالم بقيالُدىا والخالي

لُت التي ًُبلها بىً الجؼاثغ ٖلى البىىن  َل جهلح ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت والخمٍى

ؤلاؾالمُت الٗاملت في اؾخلُاب الىخلت الىلضًت في الجؼاثغ؟ 

ُت الخالُتخُض     ًم٨ً ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت الٟٖغ

 ماهي ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼاثغ؟  
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  ل حٗخبر  ٞٗالت في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت مً زال٫ الىؾاثل ال٨مُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي َو

جُٟٗل ٖمل اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت مً َٝغ بى٪ الجؼاثغ باٖخباع ؤن ألاصواث اإلاؿخسضمت 

ت ألازغي؟  هي هٟؿها جل٪ اإلاُب٣ت ٖلى البىى٥ الخجاٍع

: وؾــُٗا لإلحابـت ٖلــى ؤلاقـيالُت اإلاُغوخــت اٖخمضها ٖلى الفغيُاث الخالُت

  لضي البىى٥ الىؾاثل ال٨مُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي َىان فٗالُت وؿبت و جإزحر كلُل 

ؤلاؾالمُت في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت مً زال٫ جُٟٗل ٖمل اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بؿبب ٖضم 

ٗت  ٤ آلُاث وؤخ٩ام الكَغ مالثمت ؤصواث ؾُاؾت ه٣ضًت للبىى٥ ؤلاؾالمُت ٖلى ؤؾاؽ الٗمل ٞو

ت ؤلاؾالمُت في الجؼاثغ،   ؤلاؾالمُت و الاهدكاع اإلاددكم للهحٞر

ًبرػ الهضف مً َظا البدث مً خُث ؾُٗه بلى صعاؾت جإزحر الؿُاؾت : الهضٝ مً البدض

الىلضًت التي ًُبلها بىً الجؼاثغ ٖلى ؤصاء البىىن ؤلاؾالمُت وصوعَا اؾخلُاب الىخلت 

لـى  الىلضًت م٘ بُان الخدضًاث اإلاغجبُت بها ومداولت مٗالجتها بما ًازغ بًجابا ٖلـى وكـاَها ٖو

  .ؤَـضا فها اإلايكىصة

 لهظا الهضٝ ٣ٞض جم ج٣ؿُم َظٍ الضعاؾت بلى زالزت مداوع، خُض :مىهجُت البدث
ً
 وجد٣ُ٣ا

ُُٟت بحن بى٪ الجؼاثغ و البىى٥  اعجبِ اإلادىع  ألاو٫ بالخدلُل الىنٟي، لخُىع الٗال٢ت الْى

 مً َظٍ الضعاؾت، ٣ٞض اإلادىع الشاويالاؾالمُت مً زال٫ ٖغى ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت، ؤما 

ازخو بخدلُل آزغ الىؾاثل ال٨مُت للُى٪ الجؼاثغ في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت مً زال٫ ؤصاء 

البىى٥ ؤلاؾالمُت ، ؤما اإلادىع الشالض ٣ٞض جىاو٫ الخدضًاث التي جىظهها البىى٥ ؤلاؾالمُت في 

و٢ض ازخخمذ َظٍ الضعاؾت ببٌٗ الاؾخيخاظاث والخىنُاث  الجؼاثغ و بٌٗ و الخلى٫ الٗملُت ،

. التي جم ا٢تراخها مً ٢بل الخبراء 

 
ً
خمشل مجخم٘ الضعاؾت ب٩اٞت اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت  الٗاملت في الجؼاثغ، والتي حكمل ٦ال ٍو

 مً ألاؾلىبحن الىنٟي والخدلُلي
ً
. مً البى٪ البر٦ت والؿالم وؾخٗخمض َظٍ الضعاؾت ٦ال

:  ؤما ٞترة الضعاؾت ٞؿخ٣خهغ ٖلى الٟترة مً بضاًت الخإؾِـ الى ًىمىا َظا

  2019 -2011 ، مهغف الؿالم 2019-2007بىً البرهت 

 ٌ  جُىع ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت في الجؼاثغ : اإلادىع ألاو

ًسخو َظا الجؼء مً الضعاؾت بالخدلُل الىنٟي آلزاع الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى اإلاهاٝع 

خي الخانل في ؤصواث لجؼاثغؤلاؾالمُت في ا ، وطل٪ مً زال٫ الخّٗغٝ بُبُٗت الخُىع الخاٍع

 الخٟاّبالؿُاؾت الى٣ضًت ال٨مُت، م٘ جدضًض زهىنُتها باليؿبت للمهاٝع ؤلاؾالمُت، 

 :الخالُت الى٣ضًت ؤصواث الؿُاؾت زال٫ الؿُىلت ويبِ ال٨خلت الى٣ضًت مً اؾترظإ ٖلى بظماال
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ش مً اهُال٢ا   %24.5 خضصث بـــ ؤلاظباعي  الاخخُاَي وؿبت: ؤلاحباعي  الاخخُاَي 1-   15 جاٍع

 جم الؿُىلت في ؤلاٞغاٍ مً للخ٣لُو 2002 ؤلالؼامي ؾىت الاخخُاَي خُض اؾخٗمل 2001 صٌؿمبر

٘ الى٣ضًت،  الؿُاؾت ؤصواث يمً ألاصاة َظ11ٍ-03 ألامغ و ل٣ض ؤصعط،  %6.45  بلىالاخخُاَي ٞع

ا  وؿبت بلٛذ و٢ض ٞٗالُت ٦بحرة ، طاث الى٣ضًت للؿُاؾت وؤصاة للمىصٕ ألاو٫  الًمان باٖخباَع

 َظٍ جُب٤ُ وجىانل ؛ 2005 ؾىت بلى زابخت وب٣ُذ  %6وؿبت  2004 ماي زال٫ ؤلاظباعي  الاخخُاَي

 صًىاع، ملُاع 186.1مبلٜ  بامخهام جُب٣ُها ؾمذ بط مً ؤَمُت، لها  إلاا 2006 ؾىت زال٫ ألاصاة

 المخهام ٧اُٞت ج٨ً لم ألاصاة َظٍ ؤن ٚحر اإلاؿترظٗت؛ مً الؿُىلت % 20.46وؿبت  ًمشل ما ؤي

ُت اإلاٗغويت الؿُىلت مً ٧اُٞت خهت ٘ مٗض٫ الاخخُاَي  .الى٣ضًت الؿى١  في اإلاهٞغ بن ٞع

 2011 و2010 وجىانل اعجٟاٖه في ؾىتي 2009 ،2008، و٦ظا مً ؾىت 2002ؤلاظباعي مىظ 

ٌٗخبر حكضًضا مً الؿلُاث الى٣ضًت ٖلى ٞٗالُت َظٍ الىؾُلت في جإزحر ٖلى ؾُىلت البىى٥ مً 

 
ً
جي ليؿبت اخخُاَي ال٣اهىوي وؤلاظباعي وهي جبلٜ خالُا ٘ الخضٍع ٘  %10زال٫ الٞغ  خُض ًم٨ً ٞع

ٟت في البىى٥ جٟاصًا إلاا ٢ض ًىجغ ٖلُه  َظٍ اليؿبت المخهام ظؼء مً حجم الؿُىلت الٛحر اإلاْى

 . 1آزاع جطخمُت في خا٫ جىظحها ٖلى ٢غوى ٚحر مجضًت

: 2019-2001جُىع مٗضٌ الاخخُاَي ؤلاحباعي زالٌ فترة : 01حضٌو عكم 

خماص ٖلى اليكغة ؤلاخهاثُت الشالزُت بى٪ الجؼاثغ ع٢م اإلاهضع   ،2017 ؾبخمبر 39مً بٖضاص الباخشحن بااٖل

ٌٗخبر ؾٗغ الخهم مً ألاصواث الٟٗالت لخضزل البى٪ اإلاغ٦ؼي بًٟل : جلىُت بٖاصة الخهم- 2

ش ٢90/10اهىن الى٣ض و ال٣غى   الظي مىذ بى٪ الجؼاثغي بم٩اهُت 10/04/1990 اإلااعر بخاٍع

 ألَضاٝ لؿُاؾت 
ً
٣ا ت و يمان الؿُىلت ٞو ل البىى٥ الخجاٍع ت و جمٍى زهم الاوعا١ الخجاٍع

: و٢ض قهض مٗض٫ بٖاصة الخهم حُٛحراث خُض م٨ً ان همّحز ،الى٣ضًت 

                                                           
1
 .254 ض 2017-2016مسين حسُدة، ذوز امس َاسة اميلسًة واملامَة ؿىل اهمنو ب ظصوحة ادلنخوزاٍ، جامـة س َسي توـحاش، اجلزائص س ية  

 بلى 2003 2002 2001الؿىىاث 

2006 

2007 2008 2009 2010 2011 

مٗضٌ الاخخُاٍ 

 ؤلاحباعي 

3 4.25 6.25 6.25 8 8 9 9 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012الؿىىاث 

 10 10 4 8 12 12 12 11مٗضٌ اخخُاَي بحباعي 
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 وجمّحز باالعجٟإ وجبٗه البى٪ بخدضًض %10 َظٍ الٟترة حٗضي في: 1997-1990اإلاغخلت ألاولى 

مٗضالث الٟاثضة اإلاضًىت والضاثىت اإلاؿتهضٞت م٘ جغ٥ َامل اإلاباصعة للبىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت 

 بؿبب الىمى 1995 في جهاًت ؾىت %15بخدضًض مٗضالتها الخانت واؾخمغ الاعجٟإ بلى ؤن بلٜ 

غ ؤؾٗاع الٟاثضة جماقُا م٘ جُب٤ُ بغهامج ؤلانالح  الكضًض لل٨خلت الى٣ضًت و الظي ًغظ٘ لخدٍغ

الا٢خهاصي بدُض ؾعى البى٪ اإلاغ٦ؼي بالخس٠ُٟ مً خضة الخطخم لُىسٌٟ بٗض طل٪ في 

  1997 جهاًت %11خضوص 

 2017 وزبذ الى ٚاًت ٖام %4 اؾخ٣غ مٗض٫ بٖاصة الخهم ٖىض :2019-1998اإلاغخلت الثاهُت 

ت في  ىت بدؿضًض صًىجها بلى البىى٥ الخجاٍع وطل٪ لخدؿحن الىيُٗت اإلاالُت لبىى٥ و٢ُام الخٍؼ

ل لضي لبى٪ اإلاغ٦ؼي 2003ؾىت  وحٗخبر ؤصاة   1 مما ؤصي بها ٖلى احجام الى ًٖ َلب اٖاصة الخمٍى

بٖاصة الخهم مماعؾت خضًشت في الىٓام الى٣ضي اًً مىدذ اؾخ٣اللُت لبى٪ الجؼاثغ والتي 

ا نىضو١ الى٣ض الضولي البضاًت الٟٗلُت إلاغخلت الاهخ٣ا٫ الى الا٢خهاص الؿى١ خُض جؼامً  اٖخبَر

جُب٤ُ ألاصاة هدُجت الازخال٫ الخىاػهاث الى٣ضًت واعجٟإ مٗض٫ الخطخم اهسٟاى ٢ُمت الٗملت 

ًجب ؤن حؿترظ٘ ٖملُت بٖاصة الخهم ؤَمُتها ٦إصاة ٞٗلُت في الؿُاؾت الى٣ضًت و  .الىَىُت

ل الا٢خهاص ال ًم٨ىه مؿخ٣بال ؤن ٌٗخمض  ًيخٓغ مً البىى٥ ؤن جاصي صوعا بالٛا زانت ؤن جمٍى

ٌ العجؼ اإلاسجل في الاصزاع ٖلى الاؾدشماع ٖبر حٗبئت  غة اإلاىاعص الىاظمت، و ًجب حٍٗى ٖلى ٞو

ما الؿى١ الى٣ضًت و اإلاالي ُّ  .2اإلاىاعص اإلاىظىصة في ؤؾىا١ عئوؽ ؤمىا٫ ؾ

: 2019بلى غاًت الؿىت -1990جُىع مٗضٌ بٖاصة الخهم زالٌ فترة : 02حضٌو عكم 

                                                           
1
  2011ض ماجست مسود، ب ذواث س َاسة اميلسًة يف اجلزائص تـس ظسوز كاهون اميلس و املصط، جمةل امـووم ال وساهَة، جامـة محمس دِرض، امـسذ امثامر و امـرشون، هومفرب، 

 375ض  
2
 .57 ض 2015 هومفرب 2015تيم اجلزائص ثلٍصص امسسايس ال ول، امخعوز الاكذعاذي واميلسي نوجزائص من س ية  

اإلاٗضٌ  الؿىىاث  %اإلاٗضٌ  الؿىىاث 

ًدؿب  %

 مً        
ً
ببخضاءا

 بلى 
ً
ًدؿب ببخضاءا

مً        

بلى 

22/05/1990 1991/09/30 %10,50 1998/02/09 1999/09/08 %9,50 

1991/10/01 1994/04/09 %11,50 1999/09/09 2000/01/26 %8,50 

1994/04/10 1995/08/01 %15,00 2000/01/27 2000/10/21 %7,50 

1995/08/02 1996/08/27 %14,00 2000/10/22 2002/01/19 %6,00 

1996/08/28 1997/04/20 %13,00 2002/01/20 2003/05/31 %5,50 

1997/04/21 1997/06/28 %12,50 2003/06/01 2004/03/06 %4,50 
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خماص ٖلى اليكغة ؤلاخهاثُت الشالزُت بى٪ الجؼاثغ ع٢م اإلاهضع    ،2019و 2017 لؿخت 49 و39مً بٖضاص الباخشحن بااٖل

ؾمذ ٢اهىن الى٣ض وال٣غى باؾخٗما٫ ؤي باإلاخاظغة في الؿىضاث : ٖملُاث الؿىق اإلافخىخت- 3

الٗمىمُت التي ال جخجاوػ مضة اؾخد٣ا٢ها ؾخت ؤقهغ ؤي ال ًخٗضي اإلابلٜ ؤلاظمالي لهظٍ الؿىضاث 

 مً ؤلاًغاصاث الٗاصًت للضولت التي ْهغث في محزاهُت الؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت و الؿىضاث %20

اصة الخهم مً ٢بل البى٪ اإلاغ٦ؼي، و جمذ ؤو٫ ٖملُت لؿى١ اإلاٟخىخت في  الخانت ال٣ابلت إٖل

 و اإلاخمشلت في قغاء بى٪ الجؼاثغ لؿىضاث ٖمىمُت ال جخجاوػ مضتها ؾخت ؤقهغ 1996 صٌؿمبر 30

  .1 %14.94 مالًحن صط بمٗض٫ ٞاثضة مخىؾِ ٢ّضع بــ 4بمبلٜ بظمالي ٣ًضع 

وجىلؿم ٖملُاث الؿىق اإلافخىخت بلى زالزت جلىُاث  

وهي الٗملُاث التي ٣ًىم مً زاللها بى٪ الجؼاثغ بكغاء وبُ٘ جهاجي في : ؤوال الٗملُاث الجهاثُت

ؾى١ الؿىضاث اإلا٣بىلت وال جخم َظٍ الٗملُاث بال ألَضاٝ ٩َُلُت ؤو لٛغى الًبِ الض٤ُ٢ و 

بُ٘ )ؤو سخب للؿُىلت  (قغاء جهاجي)ًم٨ً لهظٍ الٗملُاث ؤن جإزظ ق٩ل مؿاَمت بالؿُىلت 

الهاث ًٖ اإلاىا٢هت(جهاجي ٤ ؤلٖا الهاث ًٖ ٍَغ  .2و ج٣ام َظٍ ؤلٖا

ل 11 في 02/2002نضعث الخٗلُمت : زاهُا جلىُت ألازظ بالؿُىلت   اإلاخٗل٣ت باؾترظإ 2002ؤٍٞغ

الؿُىلت مً الؿى١ الى٣ضًت، وجىو ٖلى ؤهه ًخم٨ً بى٪ الجؼاثغ مً اؾترظإ الؿُىلت ٖلى 

ا وجخم َظٍ الٗملُت مً زال٫ هضاءاث الٗغى ألاهُت في  بُاى في ؤي مغة ًغي ٞحها طل٪ يغوٍع

م٨ً لبى٪ الجؼاثغ اؾخضٖاء البىى٥ 2ؤظل ٣ًضع بــ  الن والدسجُل لىخاثج ٖملُت، ٍو  ؾا بحن ؤلٖا

بمٗض٫ زابذ ٌؿضص لضي اؾخد٣ا١   ؾا ؤو ألظل24لىي٘ الؿُىلت لضًه ٖلى ق٩ل وصاج٘ لـ 

به بى٪ الجؼاثغ و اٖخباعا مً . 3الىصٌٗت، ٦ما ًم٨ً اؾترظإ الؿُىلت ؤن جخم في ؤي و٢ذ ًٚغ

ل البىى٥ ٞضٞٗذ ويُٗت 2002ؾىت   ؤنبدذ الؿى١ البُيُت للمهاٝع ٢ىاة بٖاصة جمٍى

ل   مً ؤٍٞغ
ً
 بىاؾُت ؤصاة 2002ٞاثٌ الؿُىلت في َظٍ الؿى١ بى٪ الجؼاثغ بلى الخضزل ببخضاءا

ض سخبه مً الؿى١  ٤ اإلاىا٢هت بدُض ٌٗغى البى٪ اإلابلٜ الظي ًٍغ اؾترظإ الؿُىلت ًٖ ٍَغ

ىه ٦ما ؤصي الاهسٟاى ال٣ىي لؿٗغ البترو٫ اإلاتزامً م٘ العجؼ اإلاٗخبر  ُّ ٗ ٌُ الى٣ضًت بمٗض٫ ٞاثضة 

                                                           
1
. 14/04/1990 املؤزد يف 90/10 من كاهون اميلس واملصط 77-76ب هؼص املواذ  

2
 .20 ض 53 املخـوق تـموَاث امس َاسة اميلسًة و ب ذواهتا جًصست زمسَة ؿسذ 2009 ماي 26 املؤزد يف 02-09 من اميؼام زمق 24املاذت  

3
ل 11 امعاذزت يف 02/2002امخـومية زمق    . املخـولة ابمذعاض ب و اسرتجاغ امس َوةل يف امسوق اميلسًة2002 ب فًص

1997/06/29 1997/11/17 %12,00 2004/03/07 2016/09/30 %4,00 

1997/11/18 1998/02/08 %11,00 2016/09/30 2017/2018/2019 %3,50 
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ُت مً  اث بلى بهسٟاى الؿُىلت اإلاهٞغ  ملُاع صًىاع في 2730,9في الغنُض ؤلاظمالي إلاحزان الضٖٞى

   1  %33 ؤي اهسٟاى بدىالي 2015 ملُاع صًىاع جهاًت 1832,6 بلى 2014جهاًت 

 اؾخٗملذ الىصٌٗت اإلاضاعة بالٟاثضة ٦إصاة ٚحر مباقغة :زالثا الدؿهُلت الخانت بالىصٌٗت

 24 مً ٢بل بى٪ الجؼاثغ و جخمشل الٗملُت بةًضإ في 2005لؿُاؾت الى٣ضًت و جم بصزالها ؾىت 

ؾا، خُض جم٨ً بى٪ الجؼاثغ مً زال٫ ؤلُت حؿهُالث ؤلاًضإ مً سخب الؿُىلت مٗخبرة مً 

ٟت مً َٝغ البىى٥ 2005الىٓام اإلاهغفي مً جُب٣ُاتها ؾىت  ، ٞاهخ٣لذ ٞىاثٌ الؿُىلت اإلاْى

 و حٗخبر ألاصواث 2011 ملُاع صًىاع في صٌؿمبر 1258 ملُاع صًىاع بلى 1061.8في َظٍ ألاصاة مً 

اإلاظ٧ىع مً ؤَم ألاصواث التي ٌؿخسضمها بى٪ الجؼاثغ في جد٤ُ٣ الهضاٝ اإلاؿُغة و يبِ ال٨خلت 

ول٨ً ًب٣ى الؿاا٫ مُغوح َل حٗخبر َظٍ ألاصواث مىاؾبت للبىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاإلات . 2الى٣ضًت

في الجؼاثغ 

اإلادىع الثاوي آزغ الىؾاثل الىمُت للُىً الجؼاثغ في اؾخلُاب الىخلت الىلضًت مً زالٌ ؤصاء 

  البىىن ؤلاؾالمُت

جخمشل ؤزغ الىؾاثل ال٨مُت لبى٪ الجؼاثغ ٖلى ؤصاء اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ؤؾاؾا بخدضًض َبُٗت 

الٗال٢ت بى٪ الجؼاثغ بالبىى٥ ؤلاؾالمُت  

  : (البر٦ت و الؿالم )

: ٖالكت بىً الجؼاثغ م٘ البىىن ؤلاؾالمُت: ؤوال

ت .   جبضؤ ٖال٢ت البى٪ اإلاغ٦ؼي، بالبى٪ الخجاعي ٢بل جإؾِـ ألازحر بط ًخىظب ٖلى مجمٖى

اإلاؿاَمحن الظي ٌٗتزمىن جإؾِـ مهٝغ ججاعي ج٣ضًم َلبهم للؿلُت الى٣ضًت، مضٖما 

٣ض الخإؾِـ وصعاؾت الجضوي الا٢خهاصًت لخإؾِـ البى٪ للخهى٫ ٖلى  بالىٓام ألاؾاسخي، ٖو

الترزُو الالػم، وفي خا٫ مىا٣ٞت الؿلُت الى٣ضًت والجهاث الغؾمُت ألازغي ٖلى جإؾِـ 

ٗخبر الدسجُل . البى٪ الخجاعي ًخم حسجُل َظا البى٪ لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي   بدض Registrationَو

طاجه ؤؾلىب ؤولي لغ٢ابت مؿخمغة ٖلى جىُٟظ ؤخ٩ام ال٣اهىن الظي ًىٓم الٗال٢ت بحن البى٪ 

اإلاغ٦ؼي والبى٪ الخجاعي مً خُض الخض ألاصوى لغؤؾما٫ البى٪ واخخُاَاجه، وؤًٖاء مجلـ 

وؤن ؤي حُٛحر ًُغؤ ٖلى َظٍ البُاهاث، .  بصاعجه، وؤؾماء اإلاسىلحن باإلصاعة، ومغا٢بي الخؿاباث

. ٌؿخىظب بباٙل البى٪ اإلاغ٦ؼي بها إلظغاء الخٗضًالث الالػمت ٖلى سجل البىى٥ لضًه

                                                           
1
. 141 ض 2015 هومفرب2015 ، امخعوز الاكذعاذي واميلسي نوجزائص من س ية 2015اجلزائص امخلٍصص امس يوي تيم  

2
 .178 ض 2011 هومفرب2011 ، امخعوز الاكذعاذي واميلسي نوجزائص من س ية 2011تيم اجلزائص امخلٍصص امس يوي 
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ش   بحن ٧ل مً بى٪ 1990 ماعؽ 1ٞباليؿبت لبى٪ البر٦ت ٣ٞض جم ببغام اجٟا٢ُت ؤلاوكاء بخاٍع

ُٟت الجؼاثغي وقغ٦ت البر٦ت ال٣ابًت الؿٗىصًت و ٌٗخبر نضوع ٢اهىن  الٟالخت و الخىمُت الٍغ

ش  ل 14الى٣ض ال٣غى بخاٍع  بمشابت الخاٞؼ ألاؾاسخي الظي صٞ٘ بإصخاب مكغوٕ بى٪ 1990 ؤبٍغ

٣ت به عزو مجلـ  خماص و بٗض ٞدو اإلال٠ و اإلاؿدىضاث اإلاٞغ البر٦ت الجؼاثغي بلى َلب الٖا

 مً ٢اهىن 137الى٣ض و ال٣غى لبى٪ البر٦ت الجؼاثغي بالٗمل في التراب الجؼاثغي َب٣ا للماصة 

الى٣ض و ال٣غى و التي ججٗل مىه ماؾؿت مالُت زايٗت ل٣ىاٖض ال٣اهىن الجؼاثغي خُض باقغ 

ش  ُت ابخضاء مً جاٍع  و بغؤؾما٫  باإلا٣غ الاظخماعي بمضًىت الجؼاثغ الٗانمت 1990اٖماله اإلاهٞغ

 . صط500.000.000بغؤؽ ما٫  ٢ضٍع 

 ٞللبى٪ الخ٤ 2003 ؾبخمبر 26 اإلااعر في 11-03و خى٫ مهٝغ الؿالم و جدذ بَاع ٢اهىن ع٢م 

الث و اؾدشماعاث، ٗت  في مؼاولت ظمُ٘ الٗملُاث البى٨ُت مً جمٍى  إلاباصت و ؤخ٩ام الكَغ
ً
و ٣ٞا

، لُبضؤ مؼاولت وكاَه 2008جم اٖخماصٍ مً ٢بل بى٪ الجؼاثغ في ؾبخمبر ؤلاؾالمُت و الظي ، 

ُت مبخ٨غة و  الظي جّم اٞخخاخه  (الؿالم)٣ًّضع عؤؽ ما٫ مهٝغ مؿتهضٞا ج٣ضًم زضماث مهٞغ

ش .   ملُىن صوالع100 ملُاع صًىاع ظؼاثغي، ؤي ما ٌٗاص٫ 72 بـ 2008 /10 /20: بخاٍع

 :ماقغاث جُبُلُت لخٗامالث البىً اإلاغهؼي م٘ بىً الؿالم والبرهت- 1

ت ج٣ضًمها بهىعة مىخٓمت : البُاهاث الضوعٍت البُاهاث الضوعٍت التي ًخىظب ٖلى البىى٥ الخجاٍع

بن جىاٞغ َظٍ البُاهاث . للؿلُت الى٣ضًت خؿبما جدضصٍ ال٣ىاهحن والخٗلُماث وألاهٓمت الىاٞظة

لى جُىعاث  ًم٨ً البى٪ اإلاغ٦ؼي مً الى٢ٝى ٖلى جُىعاث وكاٍ ٧ل مهٝغ ٖلى خضٍ، ٖو

الىٓام اإلاهغفي ٩٦ل، ٦ما ؤن جدلُل َظٍ البُاهاث ٌٗمل ٖلى جِؿحر مهمت البى٪ اإلاغ٦ؼي في 

ه، ومغا٢بت واوسجام اوكُتها  ت للخإزحر في حجم الاثخمان، وهٖى اجساط ؤلاظغاءاث التي ًغاَا يغوٍع

 .م٘ مخُلباث الؿُاؾت الا٢خهاصًت واإلاالُت في الضولت

ذ محزاهُت مً زال٫ : بُان اإلاىظىصاث واإلاُلىباث- ؤ جدلُل جُىع محزاهُت البىى٥ ؤلاؾالمُت ٖٞغ

ا زال٫ ٞترة الضعاؾت والظي ظٗل ؤنى٫ البى٪  بى٪ البر٦ت الجؼاثغي والؿالم جُىعا ملخْى

ظا ما ٌٗبر ًٖ اليكاٍ اإلاتزاًض وب٢با٫ مغجٟ٘ ٖلى الخضماث اإلاالُت  جتزاًض مً ؾىت ألزغي َو

ت ؤلاؾالمُت ، وطل٪  الاؾالمُت زال٫ الٟترة اإلاضعوؾت مما ًم٨ً اؾخيخاط بةهدكاع مددكم للهحٞر

 :ما ًىضخه الجضو٫ اإلاىالي
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جُىع حجم اإلاحزاهُت الخانت باإلاهاعف ؤلاؾالمُت : 03الجضٌو عكم 

 

حن: اإلاهضع غ اإلاهٞغ  .مً بٖضاص الباخشحن اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

بيؿبت لبى٪ البر٦ت  ملُىن صط 270995 ٢ُمت 2018خُض ٢ضعث مجمٕى اإلاحزاهُت ؾىت 

ا  131018967 اما مهٝغ الؿالم ٣ٞض بلٜ حجمها   ملُىن صط خُض سجلذ اعجٟاٖا ملخْى

. م٣اعهت بالؿىىاث الؿاب٣ت ل٨ال البى٨حن

 (صج)حجم اإلاحزاهُت مهغف الؿالم  بـــ  (صج)حجم اإلاحزاهُت بىً البرهت  بـــ الؿىىاث 

               ــــــــــــــــــــــــــــــ   72254 2008

ــــــــــــــــــــــــــــــ  98846 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  120509 2010

2011 132984 24821430 

2012 150788 32782523 

2013 157073 39550749 

2014 162772 36309089 

2015 193573 40575207 

2016 210344 53103919 

2017 248632  85775329 

2018 270995 110109059 

2019  -----131018967 
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جيخمي البىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاملت في  : زاهُا ؤزغ الىؾاثل الىمُت ٖلى ؾُىلت اإلاهاعف ؤلاؾالمُت

 ٤ ُت جخٗامل ظمُ٘ ؤَغاٞها ٞو الجؼاثغ واإلامشلت  ببى٪ البر٦ت و مهٝغ الؿالم بلى مىٓىمت مهٞغ

ت ؤلاؾالمُت ٞهى ًسً٘ لغ٢ابت البى٪ الجؼاثغ ت مىاُٞت إلاباصت الهحٞر  . 1ؤؾالُب عبٍى

ىت مً الىصاج٘ و  ُّ غاٝ اإلاهىُت في بلؼام البىى٥ في الاخخٟاّ بيؿبت مٗ ًغظ٘ جضزل ال٣ىاهحن وألٖا

في ق٩ل ؾُىلت إلاىاظهت َلباث السخب في ؤي و٢ذ، ألجها لً جدهل ٖلى ٢ضع ؤ٦بر مً الغبذ بال 

ٟذ ؤ٦بر حجم مم٨ً مً ألامىا٫ ٢ض ًًٗها في مى٠٢ ٢ض ال ٌؿخُُ٘ مٗه جىُٟظ  بطا ْو

٘ لبٌٗ  ٤ الدؿُِل الؿَغ التزاماتها ججاٍ اإلاىصٖحن وهي مؿإلت ٢ض ٣ً٘ ججاوػَا ًٖ ٍَغ

٤ البُ٘ والكغاء . اإلاىظىصاث ال٣ابلت لضل٪ ًٖ ٍَغ

بن ظاهب الؿُىلت في البىى٥ ؤلاؾالمُت ًدخاط بلى ٢ُاؽ ويبِ، قإجها قإن البىى٥ ألازغي   

وبطا هٓغها بلى محزاهُت البىى٥ ؤلاؾالمُت وظضها اجها جخ٩ىن مً ؤنى٫ ه٣ضًت وخؿاباث جدذ 

ت لضي البىى٥  الُلب بالبى٪ اإلاغ٦ؼي، والبىى٥ ألازغي ال جخ٣اضخى ٖجها ٞىاثض، ووصاج٘ اؾدشماٍع

ؤلاؾالمُت و ؤؾهم و مؿخد٣اث لضي الٗمالء هي خهُلت مغابداث آظلت و ؤنى٫ ماظلت ؾىاء 

مجها ماَى بًمان بىى٥ ؤزغي ؤو بضون يماهاث، زم ؤنى٫ اؾدشماعاث باإلاكاع٦ت في الغبذ و 

الخؿاعة و ؤزحرا ألانى٫ الشابخت و هٓغا ألن الخؿاباث جدذ الُلب ال جخ٣اضخى ٖجها ٞىاثض ٞةن 

ت مً الهٗب حؿُِلها و بظل٪ لى َب٣ىا  حجمها ٩ًىن في خضوص الًغوعة ؤما ألانى٫ الاؾدشماٍع

ٖلى البىى٥ ؤلاؾالمُت وؿب الؿُىلت اإلاُب٣ت ٖلى البىى٥ ألازغي لىظضها خالت الؿُىلت بها ؤصوى 

ب٨شحر مً الخض اإلاؿمىح به و ال ًم٨ً ٖالط َظا الىي٘ بةٖٟاء البىى٥ ؤلاؾالمُت مً وؿب 

ل ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً  الؿُىلت ؤو في الدؿاَل مٗها في َظا الهضص بل الٗالط في هٓغها َى جدٍى

ؤنى٫ البىى٥ ؤلاؾالمُت بلى ٖىهغ ٢ابلت للدؿُِل، و ال ًخم َظا بال بةنضاع قهاصاث ٢ابلت 

للخضاو٫ جمشل ؤنى٫ البى٪ ال٣ابلت لهظا الىي٘ و بًجاص ؾى١ زاهىي لخضاو٫ َظٍ الكهاصاث 

ت ٖلى صعظت مً الؿُىلت حؿمذ ب٣ُاؽ و  بدُض ًهُذ ظؼء َام مً ؤنى٫ البىى٥ الاؾدشماٍع

ٞةطا جد٤٣ َظا الىي٘ ٞباإلم٩ان خُيئظ ٢ُاؽ ، يبِ خالت الؿُىلت لضي البىى٥ ؤلاؾالمُت 

ؾُىلت البى٪ ؤلاؾالمي بًم الى٣ضًت، الخؿاباث جدذ الُلب لضي البىى٥ ؤلاؾالمُت ألازغي 

ُت  لؤل٢ل مً زالزت ؤقهغ ووؿبت مً ألاؾهم ووؿبت مً اإلاؿخد٣اث لضي الٗمالء بًماهاث مهٞغ

 مشال مً مجمٕى ؤنى٫ البى٪ اٖخبرها خالت الؿُىلت %30ٞةطا جد٤٣ ٞةطا ٧ان اإلاجمٕى ؤ٦ثر مً 

  .ٚحر مغيُت

                                                           
1
ل املرشوؿاث امعلريت واملخوسعة   ظالخ امليؼومة املرصفِة اجلزائًصة، اميسوت امخجًصخِة ادلومَة حول متًو ظاز ا  جن مٌعوز ؾحس هللا، مصاتط سوامين، ثلِمي جتصتة تيم امربنة يف ا 

ا يف الاكذعاذاث امللازتَة، املـِس ال ساليم نوححوج وامخسًزة،  ُص  .06، ض 2003 ماي 28-25وثعٍو
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  مشال الىصاج٘  %70زم بياٞت مجمٕى الالتزاماث ال٣هحرة ألاظل والتي ًم٨ً جدضًضَا بيؿبت 

ت ل٣ل مً زالزت اقهغ ٞةطا ٦ىذ اليؿبت ا٦ثر مً %50جدذ الُلب   مشال مً الىصاج٘ الاؾدشماٍع

 .  1 ٧اهذ خالت الؿُىلت مغيُت90%

 بدؿب حٗلُمت البى٪ اإلاغ٦ؼي  %٦12ما ط٦غها ؾاب٣ا ج٣ضع بــ : وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي - 1   

 والىصاج٘ الخايٗت ليؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي هي الىصاج٘ جدذ 2013-01 ع٢م  الجؼاثغي 

حر، الىصاج٘ اإلامشلت بؿىضاث  ت اإلامشلت بضٞتر جٞى ؾىضاث )الُلب، الىصاج٘ ألظل، الىصاج٘ الاصزاٍع

الخٔ مً زال٫ َظٍ ألاع٢ام والٗملُاث ؤن البى٪ ٌٗاوي في جُب٤ُ (الهىضو١  ، الىصاج٘ ألازغي ٍو

:  وؿبت الاخخُاَي ال٣اهىوي مً بق٩الحن َما

  ٘بن مٗض٫ الاخخُاَي ًُب٤ ٖلى مجمٕى الىصاج٘ التي بدىػة البى٪، وباؾخصىاء الىصاج

مً مجمٕى الىصاج٘ ٞةن مٗٓم الىصاج٘ % 20جدذ الُلب التي ًًمجها البى٪، والتي جمشل خىالي 

ألازغي ًخل٣اَا البى٪ ٖلى ؾبُل اإلاًاعبت، ؤي بىٓام اإلاكاع٦ت في الغبذ والخؿاعة، وبالخالي ال 

ًًمجها البى٪ بال في خالت الخٗضي ؤو الخ٣هحر 

  ٪بن بى٪ بغ٦ت والؿالم ًخل٣ى ٞىاثض ًٖ ألامىا٫ اإلاىصٖت ٧اخخُاَي ٢اهىوي لضي البى

مشل ب٣ُت البىى٥، م٘ الٗلم بإهه بى٪ بؾالمي ؤي ال ًخٗامل بالٟاثضة  (بى٪ الجؼاثغ)اإلاغ٦ؼي 

ؤزظا ؤو ُٖاًء  

وؾُٗا لخل َظا ؤلاق٩ا٫ ألازحر لضي بى٪ الجؼاثغ، ٣ٞض جم ٞخذ خؿاب زام جىي٘ ُٞه َظٍ 

ت و طل٪ لبض هٕى مً اإلاهضا٢ُت لضي  ٘ واإلاؿاٖضاث الخحًر ها في اإلاكاَع الٟىاثض في اهخٓاع نٞغ

حن  . اإلاخٗاملحن الجؼاثٍغ

ًلضع بحمالي ألانٌى بىً البرهت والؿالم اإلاىصٖت لضي البىً الجؼاثغ      : 04الجضٌو عكم 

ملُىن صج 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البُان

 81,2645 67.8035 56.6099 33.6116 11.6425 12.6746 بحمالي ؤنٌى  بىً البرهت 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البُان

 105021 99616 89.902 89.962 74.6523 84.483 بحمالي ؤنٌى  بىً البرهت 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011الؿىىاث 

                                                           
1

 .13-12ض  فازش مسسوز، امصكاتة املرصفِة تني امحيوك ال سالمِة وامحيوك امخلوَسًة، مصجؽ ساتق اذلهص 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

338 
 

بحمالي ؤنٌى  مهغف 

الؿالم  

7.8213 9.3918 8.3769 9.3091 11.8169 16.369 

    2019 2018 2017الؿىىاث 

بحمالي ؤنٌى  مهغف 

الؿالم  

30196377 22572045 20059754    

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ان وؿبت ألامىا٫ اإلاىصٖت لضي بى٪ الجؼاثغ ممشلت باالخخُاَي 

 2019 صط ؾىت 20059754بظباعي سجلذ اعجٟاٖا في الؿىىاث ألازحرة خُض بلٛذ ٢ُمت 

.   في بى٪ البر٦ت2018صط ؾىت 105021بيؿبت إلاهٝغ الؿالم في خحن بلٛذ 

ومً ظاهب آزغ، ٞةن الاعجٟإ اليؿبي في مٗض٫ ؾُىلت اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت لم ًإِث 

٠ُ ألامىا٫ اإلاخاخت لضحها، وبهما  بتها في جْى ضم ٚع بؿبب جدٟٔ بصاعة اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت، ٖو

ت ٢هحرة ألاظل اإلاخاخت ؤمامها  ل٣لت الٟغم الاؾدشماٍع
ً
. هٓغا

 11-03هو ألامغ ع٢م : بلؼامُت اقترا٥ البى٪ في نىضو١ يمان الىصاج٘ لضي بى٪ الجؼاثغ - 2

ل 2003/08/26اإلااعر في   واإلاخٗل٤ بالى٣ض والاثخمان ٖلى وظىب اقترا٥ البىى٥ في جمٍى

ت  ىُت لضي بى٪ الجؼاثغ وطل٪ بضٞ٘ ٖالوة يمان ؾىٍى ُت بالٗملت الَى نىضو١ الىصاج٘ اإلاهٞغ

٦دض ؤ٢صخى مجمٕى الىصاج٘، ٖلى ؤن ًدضص مجلـ الى٣ض والاثخمان في ٧ل ؾىت مبلٜ % 1وؿبتها 

ٌ، وحٗخبر وصاج٘ الصخو لضي البى٪ وصٌٗت واخضة ختى وبن  الٗالوة و٦ظا الخض ألا٢صخى للخٍٗى

 ٧1اهذ بٗمالث مسخلٟت، وال ٌؿغي َظا الًمان بال في خالت جى٠٢ البى٪ ًٖ الضٞ٘

باء اإلاضفىٖت مً َغف مهغف الؿالم لبىً الجؼاثغ       ملُىن صج : 05والجضٌو عكم  ألٖا
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

ٖمىالث 

باء  ألٖا

ت   اإلاضفٖى

لضي بىً 

 اإلاغهؼي 

65.0000  86.0000   82.0000   28.0000   29.0000 5.0000 1  343000 201900 1677.47 

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

 

 

 

                                                           
1

 .127 مساخ ؾحس امحاسط، ؾزوس مٌري ، ، مصجؽ ساتق اذلهص، ض 
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باء اإلاضفىٖت مً َغف بىً البرهت لبىً الجؼاثغ      ملُىن صج : 06الجضٌو عكم  ألٖا

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البُان

 333183 272435 755 224 671 159 648609 444790ٖمىلت لضي البىً الجؼاثغ 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 البُان

 156 355 960 379 407.301 363.150 345.451 346559ٖمىلت لضي البىً الجؼاثغ 

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

ت مً َٝغ البىى٥ ؤلاؾالمُت لبى٪ الجؼاثغ ؤًً  باء اإلاضٖٞى مشل َظا الجضو٫ ألٖا ٍو

 ؤ٢صخى ٢ُمت لها إلاهٝغ الؿالم اما باليؿبت لبى٪ البر٦ت 2014و 2013 و2012قهضث ؾىت 

ا خُض بلٛذ ؤ٢صخى ٢ُمت لها  ت لضي بى٪ الجؼاثغ اعجٟاٖا ملخْى باء اإلاضٖٞى ٣ٞض قهضث ألٖا

.  صط156 355 ب٣ُمت   2018 صط لخىسٌٟ ؾىت 407.301 ب٣ُمت 2017ؾىت 

مبر 29 الهاصعة في 94-74جدضص الخٗلُمت ع٢م : ماقغاث عؤؽ اإلاا٫ و٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫-3  هٞى

مٗٓم اإلاٗضالث اإلاخٗل٣ت بال٣ىاٖض الخظعة و ؤَمها ؤن ال ًخجاوػ حجم الخُغ لدجم  : 1994

 مً مجمٕى عؤؽ اإلاا٫ الخام بالبىى٥ و طل٪  %25الاثخمان اإلامىىح للٗمُل الىخُض الىاخض 

ش   مً جاٍع
ً
٣هض َىا بذجم الخُغ طل٪ اإلاخمشل ٖلى ق٩ل ٢غوى و 01/01/1995ببخضاءا  ٍو

.  1حٗهضاث زاعط اإلاحزاهُت

 مً َظا  % 25 صط ٞةن وؿبت 2 420  000 787ؤما بى٪ البر٦ت بطا ٧ان نافي عؤؽ ماله ٢ّضع بـــــ 

خماص ٖلى وزاث٤ البى٪ اإلاّهغح بها لضي البى٪ جبّحن ؤن بى٪ 605196750اإلابلٜ ج٣ضع بـــــ   صط و بااٖل

جب ان ال جخجاوػ مجمٕى ألازُاع ؤي الالتزاماث باليؿبت للٗمالء . 2البر٦ت اخترم َظٍ اليؿبت  ٍو

م   مً عؤؽ اإلاا٫ الخام للبىى٥ ٖكغ مّغاث عؤؽ اإلاا٫ %15الظًً ًخجاوػ حجم مساََغ

.  3الخام بالبىى٥

ًجب ؤن ج٩ىن وؿبت عؤؽ اإلاا٫ الخام للبى٪ بلى مجمٕى مساَغ ال٣غوى والخٗهضاث حؿاوي 

.  % 8ٖلى ألا٢ل

جُىع حجم عؤؽ اإلاا٫ الخام باليؿبت للبىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاملت في ًىضر : 07والجضو٫ ع٢م 

+ عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٕٞى ): ه٣هض بغؤؽ اإلاا٫ الخام ما ٌؿمى بد٣ى١ اإلال٨ُت والتي جًمالجؼاثغ و

                                                           
1
 . 124مساخ ؾحس امحاسط، ؾزوس مٌري، مصجؽ ساتق ادلهص ،ض 

2
. 177 ض 2005سوامين انرص، مصجؽ ساتق اذلهص    

3
 .  املخـولة تخحسًس املواؿس احلشزت1994 هومفرب 29 املؤزذة يف 94-74 من امخـومية زمق 2املاذت  
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، و٢ض ٧ان حجم عؤؽ اإلاا٫ بيؿبت لبى٪ البر٦ت (ألاعباح ٚحر اإلاىػٖت+ الاخخُاَاث بجمُ٘ ؤهىاٖها 

وباليؿبت إلاهٝغ الؿالم .  ملُىن صط27429 :2018 ملُىن صط، زم بلٜ ؾىت 29481: 2007ؾىت 

ا 230467 ؤصوى ٢ُمت لها 2011بلٛذ ٢ُمت ألامىا٫ الخانت ؾىت   ؤًً سجلذ اعجٟاٖا ملخْى

 2018صط ؾىت 7304949 صط م٣ابل 4012201 م٣ضاع 2019زال٫ الٟترة خُض بلٛذ ؾىت 

حن غ اإلاهٞغ  . خؿب البُاهاث اإلاالُت الىاعصة في ج٣اٍع

 جُىع حجم عؤؽ اإلااٌ الخام باليؿبت للبىىن ؤلاؾالمُت             ًىضح : 07الجضٌو عكم 

ألامىاٌ الخانت لضي مهغف الؿالم صج  (صج)خلىق اإلالىُت مهغف البرهت  ب الؿىىاث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  29481 2007

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  35014 2008

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10116 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  18843 2010

2011 11974 230467 

2012 13018 1350016 

2013 22965 2616675 

2014 23810 3999990 

2015 

2016 

23463 

24 312 

4301347 

5381433 

2017 24546 6562679 

2018 27429 7304949 

2019  -----4012201 

حن ًً مً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع
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  :ٖلى عبدُت اإلاهاعف ؤلاؾالمُت ؤزغ الىؾاثل الىمُت لبىً الجؼاثغ: زالثا 

عبدُت مهغف الؿالم  : 08حضٌو عكم 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

نافي 

ؤعباح 

مهغف 

 الؿالم

898166 1119549 1266 66 1383314 301357 1080086 1181246 2418015 40074110 

:  عبدُت بىً البرهت09حضٌو 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البُان

 4190030 3778297 157 3243 214 2854 2672738 1320856 نافي ؤعباح البىً البرهت

 2018 2017 2016 2015 2014 2013الؿىىاث 

 5166572 3548415 3983568 4055918 4306604 4092489نافي ؤعباح البىً البرهت 

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

ا في  ُٞما ًخٗل٤ باألَمُت اليؿبُت لدجم ألاعباح لضي مهٝغ الؿالم، ٞىالخٔ اعجٟاٖا ملخْى

 خُذ بلٛذ 2018 باإلا٣اعهت بؿىت 40074110 ب٣ُمت 2019الىدُجت الهاُٞت في ؾىت 

( 08ظضو٫ ع٢م ) صط خحن طا٥ ما ًٟؿغ اػصَاع وكاٍ البىى٥ ؤلاؾالمُت 2418015

ذ 3548 ٢ُمت  2017و ٢ضعث هدُجت الؿىت اإلاالُت بيؿبت لبى٪ البر٦ت ؾىت   ملُىن صط ؤًً ٖٞغ

ا في ؾىت  ( 09ظضو٫ ع٢م )،  ملُىن صط 5166572 ب٣ُمت 2018اعجٟاٖا ملخْى

  ىا ًم٨ً مالخٓت مؿخىي التي جخمخ٘ بها اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت في بصاعة ؾُىلتها َو

٘ الٗملُاث   ٖلى ؤصواث الؿُاؾت الى٣ضًت الخ٣لُضًت، وطل٪ مً زال٫ جىَى
ً
وعبدُتها اٖخماصا

 
ً
 زاعظُا

ً
 ل٩ىجها جمشل ٖامال

ً
ُت ألاؾاؾُت، هٓغا مً ظاهب البى٪ اإلاغ٦ؼي وؾُاؾخه )اإلاهٞغ

  (الى٣ضًت

 :ٖلى وكاٍ اإلاهاعف ؤلاؾالمُت الىؾاثل الىمُت لبىً الجؼاثغ: عابٗا 

الث اإلامىىخت والىصاج٘ -1 الث اإلامىىخت مً َٝغ : جُىع حجم الخمٍى ٢ضع حجم الخمٍى

ملُىن صط، 156460 بــــ 2018 ملُىن صط، وبلٜ ؾىت 36035 بــ 2007بى٪ البر٦ت الجؼاثغي ؾىت 

الث اإلامىىخت بدىالي  ظا ما ٨ٌٗـ الخىظه 3ؤي جًا٠ٖ حجم الخمٍى مغاث وهه٠ َو

بلٜ حجم الىصاج٘ لبى٪ البر٦ت الجؼاثغي ُٞما . الخهاٖضي مضي خغ٦ُت ال٣غوى اإلاىظه ال٢خهاص

 ملُىن صط مما بض٫ ٖلى ٞٗالُت 223995 ٢ُمت 2018، وبلٜ ؾىت 2007 ملُىن صط ؾىت 44576
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اليؿبت لخإزحر ألاصواث ال٨مُت لبى٪ الجؼاثغ في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت و ظضاعة البىى٥ 

.  ؤلاؾالمُت في ظلب اإلاخٗاملحن و بًضإ ه٣ىصَم لضحها 

الث اإلامىىخت لبىً البرهت فترة : 10الجضٌو عكم  2018-2007جُىع الىصاج٘ وحجم الخمٍى
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007البُان 

بحمالي 

الىصاج٘ 

44576 55188 57293 89983 103285 11651 125435 125768 154562 170 137 207891 223995 

بحمالي 

الث  جمٍى

36035 49949 59761 55770 58737 58468 63354 80627 96453 110 711 139677 156460 

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

ا في بظمالي  ُما ًسو مهٝغ الؿالم وجُٟٗال لليكاٍ الخجاعي جم حسجُل اعجٟاٖا ملخْى ٞو

 ؤًً قهضث 2018 ؾىت 70615294 صط بٗضما ٧اهذ 84671904 ب٣ُمت 2019الىصاج٘ في ؾىت 

 صط مما بض٫ ٖلى ٞٗالُت اليؿبت لخإزحر ألاصواث 10438014 ب٣ُمت 2011ؤصوي ٢ُمت لها ؾىت 

ال٨مُت لبى٪ الجؼاثغ في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت و ظضاعة البىى٥ ؤلاؾالمُت في ظلب اإلاخٗاملحن 

.  و بًضإ ه٣ىصَم لضحها 

ل بًٟل الدؿهُالث التي اٖخمضَا اإلاهغفي مما اُٖى مغوجت مٗخبرة  ؤما ظاهب وكاٍ الخمٍى

ل التي اٖخمضَا  ٗت خُض سجالث اعجٟاٖا مخىانال زال٫ ؾىىاث هدُجت الؾتراجُجُت الخمٍى وؾَغ

ً ؤًً سجلذ ؤٖلى اعجٟإ ؾىت   98585758 ب٣ُمت 2019اإلاهٝغ واؾخ٣ُاب اإلاخٗاملحن اإلاخمّحًز

صط  

الث اإلامىىخت لبىً الؿالم فترة  11الجضٌو عكم   2019-2011جُىع الىصاج٘ وحجم الخمٍى

حنًًمً بٖضاص الباخضاإلاهضع  غ اإلاهٞغ   اٖخماصا ٖلى ج٣اٍع

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان

بحمالي 

الخمىٍالث 

لضي بىً 

 الؿالم

13905813 20695161 28774246 23939475 23130277 30845987  47439033 77827992 98585758 

بحمالي 

 الىصاج٘

10438014 16125515 19084716 15409 819 19407 756 29084236 53717182 70615294 84671904 
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 :الخدضًاث الٗملُت التي جىاحه البىىن ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ : اإلادىع الثالث

٠ُ ظؼء َام مً ٞاثٌ ؾُىلتها  ل٣ض جم٨ىذ البىى٥ ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ مً جْى

لضي بى٪ الجؼاثغ ل٩ي جخم٨ً م٣ابلها باال٢تراى بما ال ًخجاوػ َظا اإلابلٜ ٖىض الًغوعة و بما ان 

 بالٟىاثض بى٪ البر٦ت و مهٝغ الؿالم ال ًخٗامل بالٟاثضة 
ً
ؤزظا ؤو ُٖاء ٣ٞض ٞخذ خؿابا

٠ُ لضي بى٪ الجؼاثغ، ول٨ً م٘ اهسٟاى ؾٗغ الٟاثضة الؿاثضة في  الىاججت ًٖ َظا الخْى

الؿى١ الى٣ضًت اإلادلُت ٢ام بى٪ الجؼاثغ بةقٗاع البىى٥ ؤلاؾالمُت بإهه ال ًم٨ً الاؾخٟاصة مً 

ُٟها في الؿى١ الى٣ضًت، وبالخالي ال ًم٨ىه الاؾخمغاع في َظا الخٗامل، وبما ؤن  َظٍ الؿُىلت بخْى

م٨ىه سخبه في ؤي و٢ذ، ٣ٞض ا٢ترخذ  َظا اإلابلٜ ٢ض وي٘ جدذ جهٝغ بى٪ الؿالم و البر٦ت ٍو

٣ت بٖاصة الخهم إلاا ًمل٨ه مً  ل لضًه بٍُغ البىى٥ ؤلاؾالمُت ، بإن ًدل مك٩لت بٖاصة الخمٍى

ظا بطا صٖذ الًغوعة بلى طل٪، بدُض ٣ًترى البى٪  مً بى٪ الجؼاثغ بًمان  ت، َو ؤوعا١ ججاٍع

جل٪ ألاوعا١، وما ًسهم مً ٢ُمتها ٦ٟىاثض ًم٨ً ؤزظٍ مباقغة مً خؿاب البى٪ الضاثً 

ت مً َٝغ البىى٥ ؤلاؾالمُت عنُض  والخام بالٟىاثض ، ٖلى ؤن ال ًخجاوػ مبلٜ الٟىاثض اإلاضٖٞى

ما ًمل٨ه في الخؿاب  بى٪ الجؼاثغ ، بال ؤن ألانل لضي البىى٥ ؤلاؾالمُت َى ججىب صٞ٘ ؤو جل٣ي 

ت لظا ٞةن َظٍ الٗملُت ختى وبن ؤزظث الُاب٘ الاؾخصىاجي   ٞهي  (و٢ذ الخاظت اإلالخت)ٞىاثض عبٍى

 .ال جسلى مً َابٗها الغبىي 

  ت بٗملُاث الؿىق اإلافخىخت م٘ َبُٗت ٖمل اإلاهاعف حٗاعى كُام البىىن اإلاغهٍؼ

غي بٌٗ الباخثحن في  ؤلاؾالمُت وطلً الن الؿىضاث الخىىمُت جهضع بؿٗغ فاثضة ٍو

الاكخهاص ؤلاؾالمي كُام البىً اإلاغهؼي باؾخسضام ؾىضاث اإلالاعيت ؤو اإلاغابدت الجاثؼة 

ا بضال مً الؿىضاث الخىىمُت . 1قٖغ

ض مً فٗالُت ؤصاء البىىن ؤلاؾالمُت لًمان اؾخلُاب الىخلت  بٌٗ الخلٌى التي جٍؼ

 :الىلضًت

  ٘٠ُ ٧ل ؤو ظؼء مً وصاج٘ بى٪ الؿالم بخٗامالث بؾالمُت م ؤن ٣ًىم بى٪ الجؼاثغ بخْى

 . ج٣اؾم ألاعباح والخؿاثغ

  ل باإلاكاع٦ت ؤو ٤ همِ الخمٍى ؤن ٣ًىم البى٪ اإلاغ٦ؼي بة٢غاى البىى٥ ؤلاؾالمُت  ٞو

بهُٛت اإلاًاعبت ٖلى ؤن ًإزظ َامل عبذ ًسخل٠ ًٖ َامل ب٣ُت الٗمالء ختى ًب٣ى َامكا 

                                                           
1

 187 ض 2007 ذاز اخلدلوهَة نوًرش وامخوسًؽ اجلزائص 1 جٌلل جن ذؿاش امس َاسة اميلسًة يف اميؼامني ال ساليم واموضـي ذزاسة ملازهة ظ 
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ت في بىٛالصف ومىعٍخاهُا باإلًضإ لضي البىى٥  للبى٪ ؤلاؾالمي و٢ض ؤزظث بٌٗ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت لخل مشل َظٍ اإلاك٩لت وخهلذ ٖلى ٖىاثض وؤعباح ًٖ ببضاٖاتها  1.ؤلاؾالمُت وصاج٘ اؾدشماٍع

  ٤ ُت لخ٠ُُ٨ َظٍ الٗملُت ٞو بقغا٥ َُئاث مسخهت مً ؤظل ج٣ضًم الاؾدكاعة الكٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت . ؤخ٩ام الكَغ

  ٗاث مالثمت زانت باإلاهاٝع والكغ٧اث اإلاالُت ؤلاؾالمُت بهضٝ بًجاص مٗاًحر ؾً حكَغ

زانت باإلاهاٝع والكغ٧اث اإلاالُت ؤلاؾالمُت ل٣ُاؽ وكاٍ َظٍ اإلااؾؿاث مؿخ٣لت جماما ًٖ 

ت . اإلاٗاًحر الخ٣لُضًت للبىى٥ الخجاٍع

ٗاث ان جدُذ  : بن مً قإن َظٍ الدكَغ

 ت مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ ٖلى : مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ جٟغى بٌٗ البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بىٟـ ألاؾـ التي جٟغيه ٖلى البىى٥ الخ٣لُضًت، م٘ ؤن ازخالٝ َبُٗت 

 اإلاُب٣ت لهظا اإلاُٗاع ألاؾـالىصاج٘ والخؿاباث لضي اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ٣ًطخي بإن ج٩ىن 

واإلا٣ترح ؤن ًُب٤ ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت . مسخلٟت ًٖ ؤؾـ جُب٣ُُت ٖلى البىى٥ الخ٣لُضًت

. مُٗاع ٦ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ الهاصع ًٖ َُئت اإلاداؾبت واإلاغاظٗت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلٍاؾالمُت

  :زاجمت 

 جإزحر ؤصواث الؿُاؾت الىلضًت ٖلى ؤصاء البىىن آلُتللض عؤًىا مً زالٌ بدثىا 

ؤلاؾالمُت مً احل اؾخلُاب الىخلت الىلضًت في الجؼاثغ وجىيُذ َبُٗت الٗالكت بُجها وبحن 

بىً الجؼاثغ م٘ بُان بقياالث الخٗامل في بَاع الىٓام اإلاهغفي الخللُضي اإلاىخض ولٗل 

ؤَمها جلً اإلاخٗللت بخدضًض وؿبت اخخُاَي ؤلالؼامي و هظا حٗامله م٘ بىً الجؼاثغ هملجإ 

ؤزحر مما ًجٗلها جىاحه الٗضًض مً الخدضًاث التي حُٗم ٖملها بؿبب زًىٖها ألهٓمت و 

.  كىاهحن جدىافي م٘ َبُٗت ٖملها

مما بض٫ ٖلى  حجم الىاصج٘ لىلى البىىحن باعجفإهما ًمىً اؾخيخاج مً ألاعكام اإلاخٗللت 

ٞٗالُت اليؿبت لخإزحر ألاصواث ال٨مُت لبى٪ الجؼاثغ في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت و ظضاعة البىى٥ 

ى ما ًشبذ صخت الٟغيُاث اإلاُغوخت .  ؤلاؾالمُت في ظلب اإلاخٗاملحن و بًضإ ه٣ىصَم لضحها َو

ت الىخاثج م٨ً اؾخسالم مجمٖى : ٍو

  ت مً الًىابِ ًجب ٖلى بى٪ الجؼاثغ مغاٖاتها ٖىض جُب٤ُ الؿُاؾت َىا٥ مجمٖى

ًدخاط بى٪ الجؼاثغ - الى٣ضًت ٖلى اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت وزانت ألاؾالُب وألاصواث الغ٢ابُت 

                                                           
1

اص ال وىل لس خكٌلل ثعحَق ب حاكم امرشًـة ق امليـلس ابمس حولة امناملؤمتص الاكذعاذي، ال ول ب محس حمي ادلٍن ب محس، ؿالكة امحيم املصنزي ابمًس حة نومرصف ال ساليم، 

 18م ض 8/2/1993-6ُـ املوافق 1413 صـحان 16-14ال سالمِة يف اجملال الاكذعاذي 
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والبىى٥ ؤلاؾالمُت بلى بًجاص نُٛت جٟاَم مكتر٥ ختى ٌؿخُُ٘ ٧ل مجهما ال٣ُام بضوعٍ ٖلى 

اصة ٞٗالُتها في  ؤ٦مل مً اظل ال٣ُام اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت بضوعَا الخىمىي و ط٧ى مً اظل ٍػ

حر الؿُىلت  . اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت و جٞى

  وجخمشل ؤبغػ الخدضًاث التي جىاظه البىى٥ ؤلاؾالمُت في ْل الىٓام اإلاهغفي الجؼاثغي

ممشلت في جدضًاث ٢اهىهُت وجدضًاث جٟغيها ؾُاؾت الى٣ضًت التي ًيخهجها بى٪ الجؼاثغ جخمشل 

ُٞما ًخٗل٤ بإصاة ؾٗغ الخهم وما ًخٗل٤ بؿُاؾت الؿى١ اإلاٟخىخت باإلياٞت الى الخدضًاث التي 

ى ما ًشبذ صخت ظمُ٘  جٟغيها البِئت اإلادُُت باإلاهاٝع ؤلاؾالمُت الٗاملت في الجؼاثغ َو

 . الٟغيُاث اإلا٣ترخت

   :كاثمت اإلاغاح٘
مضوي خؿِبت، صوع الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاالُت ٖلى الىمى ؤَغوخت الض٦خىعاٍ، ظامٗت ؾُضي بلٗباؽ، الجؼاثغ  .1

  2017-2016ؾىت 

ماظضة مضور، ؤصواث ؾُاؾت الى٣ضًت في الجؼاثغ بٗض نضوع ٢اهىن الى٣ض و ال٣غى، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت،  .2

مبر،    2011ظامٗت مدمض زًُغ، الٗضص الشالض و الٗكغون، هٞى

غ الؿضاسخي ألاو٫، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ مً ؾىت  .3 مبر 2015بى٪ الجؼاثغ ج٣ٍغ   2015 هٞى

ضة 2009 ماي 26 اإلااعر في 02-09 مً الىٓام ع٢م 24اإلااصة  .4  اإلاخٗل٤ بٗملُاث الؿُاؾت الى٣ضًت و ؤصواتها ظٍغ

  53عؾمُت ٖضص 

ل 11 الهاصعة في 02/2002الخٗلُمت ع٢م  .5  اإلاخٗل٣ت بامخهام ؤو اؾترظإ الؿُىلت في الؿى١ 2002 ؤٍٞغ

. الى٣ضًت

غ الؿىىي بى٪  .6 مبر2015 ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ مً ؾىت 2015الجؼاثغ الخ٣ٍغ  2015 هٞى

غ الؿىىي  .7 مبر2011 ، الخُىع الا٢خهاصي والى٣ضي للجؼاثغ مً ؾىت 2011بى٪ الجؼاثغ الخ٣ٍغ  2011 هٞى

ت،  .8 ُت الجؼاثٍغ بً مىهىع ٖبض هللا، مغابِ ؾلُمان، ج٣ُُم ججغبت بى٪ البر٦ت في بَاع بنالح اإلاىٓىمت اإلاهٞغ

ا في  َغ ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجٍُى بُت الضولُت خى٫ جمٍى ، اإلاٗهض اإلاٛاعبُت ثالا٢خهاصًاالىضوة الخجٍغ

ب،   ،2003 ماي 28-25ؤلاؾالمي للبدىر والخضٍع

ُت بحن البىى٥ ؤلاؾالمُت والبىى٥ الخ٣لُضًت .9  ٞاعؽ مؿضوع، الغ٢ابت اإلاهٞغ

مبر 29 اإلااعزت في 94-74 مً الخٗلُمت ع٢م 2اإلااصة  .10  اإلاخٗل٣ت بخدضًض ال٣ىاٖض الخظعة  1994 هٞى

 صاع الخلضوهُت لليكغ 1ظما٫ بً صٖاؽ الؿُاؾت الى٣ضًت في الىٓامحن ؤلاؾالمي والىيعي صعاؾت م٣اعهت ٍ  .11

  2007والخىػَ٘ الجؼاثغ 

 اإلاى٣ٗض اإلااجمغ الا٢خهاصي، ألاو٫  ؤخمض مخي الضًً ؤخمض، ٖال٢ت البى٪ اإلاغ٦ؼي باليؿبت للمهٝغ ؤلاؾالمي، .12

ٗت ؤلاؾالمُت في اإلاجا٫ الا٢خهاصي ١باؾم خل٣ت الً َـ 1413 قٗبان 16-14اف ألاولى الؾخ٨ما٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام الكَغ

 .م 8/2/1993-6اإلاىا٤ٞ 
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ت الىلضًت بالجؼاثغ  ملاعهت  بخىوـ واإلاغغب   جلُُم  مؿخىي الخٍغ

ت الىلضًت الٗاإلاي)            (ٖلى يىء ماقغ الخٍغ
   غة  1بً ًسلف َػ

 م     2بُالمي مٍغ

  3حمعي ؾمحرة   

 :  ملخو

ت الى٣ضًت  حٗغى اإلاضازلت  ؤبغػ الىيُٗاث الى٣ضًت بالجؼاثغ،  زم جداو٫ ج٣صخي ٖال٢ت َظٍ الىيُٗاث بمؿخىي الخٍغ

ت الى٣ضًت  زال٫ الٟترة  ٤ جدلُل جُىع ماقغ الخٍغ وم٣اعهخه بماقغي ٧ل مً جىوـ واإلاٛغب ، و٢ض زلهذ  (2021-1995)ًٖ ٍَغ

الضعاؾت بلى جسل٠ الجؼاثغ ًٖ البلضًً ، في َظا اإلاجا٫  الظي جهضعجه اإلاٛغب ،بِىما جم جهي٠ُ الجؼاثغ يمً ٢اثمت الضو٫ طاث 

ت الى٣ضًت الًُٟٗت ظضا  لؿب٘ ؾىىاث  ٧املت وهي الٟئت التي جيخمي بلحها مىظ  اث الٟؿاص 2017الخٍغ ى ما ًدىاٚم م٘ جىامي مؿخٍى   ،َو

.  بالبلض  

ت الى٣ضًت ، الجؼاثغ ، اإلاٛغب ،جىوـ ،الٟؿاص  : اليلماث اإلافخاخُت الخٍغ

Abstract: 

 The intervention presents the most prominent monetary situations in Algeria, then 

tries to investigate the relationship of these situations with the level of monetary freedom 

by analyzing the development of the monetary freedom index during the period (1995-

2021) and comparing it with the indicators of Tunisia and Morocco, and the study 

concluded that Algeria lagged behind the two countries. The field that Morocco topped, 

while Algeria was classified within the list of countries with very weak monetary freedom 

for a full seven years, which is the category to which it belongs since 2017, which is in line 

with the growing levels of corruption in the country. 

  Key words: monetary freedom, Algeria, Morocco, Tunisia, corruption 

 : ملضمت

ذ الىيُٗت الى٣ضًت بالجؼاثغ ج٣لباث ؾاًغث مغاخلها اإلاسخلٟت ،وعا٣ٞتها  ظهىص  لُاإلاا ٖٞغ

ظا خؿب  ما ٨ٌٗؿه   الاهسٟاى خاولذ بنالخها ، ول٨جها باءث بالٟكل ٖلى ما ًبضو ،َو

٣ا لخ٣ضًغ البى٪ اإلاغ٦ؼي 2020اإلادؿىؽ للؿُىلت البى٨ُت بلى جهاًت ؾىت   632,3، بط بلٛذ ٞو

غ ال٨خلت الى٣ضًت اإلاخضاولت بـ2020ملُاع م٘ جهاًت صٌؿمبر   ملُاع 17682.7 م٘ مالخٓت باإلا٣ابل جٞى

 12.93 واعجٟإ مؿخىي الى٣ىص اإلاخضاولت زاعط البىى٥ بيؿبت 2019صًىاع، واعجٟاٖها م٣اعهت بـ

 ملُاع صًىاع جهاًت 5437.6 ملُاع صًىاع م٣ابل 6140.7، خُض بلٛذ 2020 و2019باإلااثت ما بحن 

 باإلااثت في جهاًت 32.94 م٣ابل 2020 باإلااثت مً ال٨خلت الى٣ضًت جهاًت 34.73، وهي جمشل 2019

ى ما ٌٗاص٫ 2019  4. ملُاع صوالع45.1، َو

                                                           
1

  ،جامـة ب تو جكص تولاًس ثومسان
2

  ،جامـة ب تو جكص تولاًس ثومسان
3

  ،جامـة ب تو جكص تولاًس ثومسان
4
:  من امصاتط امدضـيب نوموكؽ 05/05/2021 ، اتزخي امخعفح 2021/ 04 /2حفِغ ظوا مًَل ، ب نرث من زور امكذةل اميلسًة مذساوةل ذازح امحيوك ،ًومِة اخلرب،ورش تخازخي  
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ما٫ بك٩ل  وبما ؤن اإلااقغاث الٗاإلاُت حٗخبر مً الىؾاثل التي یم٨ً مً زاللها ج٣ییم  بِئت ألٖا

َظا  م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن  الجؼاثغ  لم یخم جهيیٟها بٗض في -ٖام ومً ظملتها البِئت الى٣ضًت ،

غ البیاهاث  یت بما لخضازت اؾخسضامها ؤو لٗضم جٞى ٞةن جدبٗها ًدُذ - 1بٌٗ اإلااقغاث الىٖى

الى٢ٝى وؿبُا ٖلى الىا٢٘ ،وفي َظا الؿُا١ ٞةن اإلاخدب٘ للماقغاث الٗاإلاُت طاث الهلت ًجضَا 

لب ٖلى ون٠ الىي٘ الى٣ضي في الجؼاثغ بال٩اعسي  . ججخم٘ في ألٚا

و٦مداولت مىا لخ٣صخي َظا الىي٘ ؾُٗىا مً زال٫ َظٍ اإلاضازلت  بلى الى٢ٝى ٖلى مؿخىي 

ت الى٣ضًت بالجؼاثغ والتي جمشل اإلاُلب ألاؾاسخي الؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت  ، وطل٪ مً  الخٍغ

ت الا٢خهاصًت  زال٫ خىنلت ؤبغػ مدُاتها ، ومً زم اؾتهضٞىا جدلُل جُىع ماقغي الخٍغ

ت الى٣ضًت زال٫ الٟترة   ، لىٗؼػ البدض بم٣اعهت الجؼاثغ م٘ ٧ل مً اإلاٛغب 2021-1995والخٍغ

ت الى٣ضًت  للبلضان الشالزت  ذ  جُىع ماقغاث الخٍغ . وجىوـ ٖلى يىء حكٍغ

لى ؤؾاؽ ما ج٣ضم جبرػ بق٩الُت بدشىا في الؿاا٫ اإلادىعي اإلاغ٦ب الخالي  : ٖو

ت الىلضًت  ماَى واك٘ جُىع الىيُٗت الىلضًت بالجؼاثغ ؟ وهُف ًمىً جلُُم مؿخىي الخٍغ

بها ملاعهت بخىوـ واإلاغغب؟ 

: ٖلى يىء ٢غاءاجىا خى٫ اإلاىيٕى ومً مٗاٌكدىا للىا٢٘ ههٙى الٟغيُاث الخالُت : الفغيُاث

  ُت بالجؼاثغ ٞغ حٗخبر الىيُٗت الى٣ضًت مخظبظبت ْو

   ت الى٣ضًت مؿخىي الجؼاثغ ي٠ُٗ ُٞما ًخٗل٤ بالخٍغ

  ت الا٢خهاصًت جخإزغ الجؼاثغ ًٖ ٧ل مً جىوـ واإلاٛغب ُٞما ًخٗل٤ بماقغ الخٍغ

هلخهها ُٞما ًلي   : ؤَضاف البدث

الى٢ٝى ٖلى  جُىع الىيُٗت الى٣ضًت بالجؼاثغ -

ت الا٢خهاصًت  - ببغاػ الىيُٗت الى٣ضًت ال٩اعزُت بالجؼاثغ مً زال٫  جدلُل ماقغ الخٍغ

ت الا٢خهاصًت م٘ ٧ل ببغاػ-  الىيُٗت الى٣ضًت ال٩اعزُت بالجؼاثغ مً زال٫ م٣اعهت ماقغ الخٍغ

 مً اإلاٛغب والجؼاثغ

إلاٗالجت ؤلاق٩الُت اإلاشاعة وج٣صخي صخت الٟغيُاث اإلا٣ترخت اٖخمضها ٖلى اإلاىهج  : اإلاىهج اإلاخب٘

الىنٟي الخدلُلي اإلا٣اعن ، خُض هه٠ بضاًت الىيُٗت الى٣ضًت بالجؼاثغ ،زم ه٣اعن مؿخىي 

                                                                                                                                                    
https://www.elkhabar.com/press/article/182712 

1
ا ؿىل الاسدامثز يف املعاغ امس َايح، جمةل ادلزاساث املامَة واحملاسخِة وال ذاًزة،امـسذ  (2018)صـاتًِة سـاذ،و حوميي حكمية ،    9، تُئة ب ذاء ال ؾٌلل يف اجلزائص وب ثُص
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ت الا٢خهاصًت بالبلض ب٩ل مً ظاعجحها جىوـ واإلاٛغب  ٖلى يىء جدلُل اإلااقغ الٗالمي  الخٍغ

ت الا٢خهاصًت  للخٍغ

I- جُىع الىيُٗت الىلضًت بالجؼاثغ ؤبغػ مدُاث 

I-1 1الىيُٗت الىلضًت في الجؼاثغ كبل نضوع كاهىن الىلض و اللغى   :

 ٧ان ال٣ُإ الى٣ضي و اإلاالي الجؼاثغي نٛحرا وم٣ؿما، ٢90/10بل نضوع ٢اهىن الى٣ض وال٣غى 

بط ٖمل ٦إصاة مالُت الؾدشماعاث ال٣ُإ الٗام بِىما لم ج٨ً ألاؾىا١ اإلاالُت مىظىصة ٖلى 

ت جماعؽ ؤي وكاٍ ججاعي، ال١، ولم ج٨ً البىى٥ الخجاٍع و٢ض لٗب البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼاثغي . ؤلَا

اث هخجذ ٖجها ؤؾٗاع  ت ٖىض مؿخٍى ا،خُض خضصث مٗضالث الٟاثضة ب٣غاعاث بصاٍع صوعا زاهٍى

ً هدى الاؾدشماعاث طاث التر٦حز الغؤؾمالي الٗالي وفي َظٍ . ٞاثضة خ٣ُ٣ُت ؾالبت، مما صٞ٘ اإلاضًٍغ

ُٟخه  ُت ولم ج٨ً ْو الخالت لم ًماعؽ البى٪ اإلاغ٦ؼي ؤي وكاٍ ملمىؽ في مجا٫ الغ٢ابت اإلاهٞغ

بن الؿُاؾت الى٣ضًت في الجؼاثغ . في بٖاصة الخهم ؾىي ؤصاة لتزوٍض البىى٥ بالؿُىلت الالػمت

 ٧اهذ خُاصًت بؿبب الضوع الؿلبي 1990 بلى ٚاًت ٖام 1962زال٫ الٟترة اإلامخضة مً ؾىت 

جي   .للى٣ىص في الا٢خهاص الَى

I-2 2 نضوع كاهىن الىلض و اللغىبٗضالىيُٗت الىلضًت في الجؼاثغ   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

غ مخٗل٣ت ٖم٣ُت بنالخاث جًمً  الظي90/10  ال٣غى الى٣ض و ٢اهىن  بهضوع   و اإلاهغفي الخدٍغ

ؼ و الجؼاثغ بى٪ اؾخ٣اللُت مىذ  خضزذ جُىعاث ه٣ضًت ٨ٖؿذ .الى٣ضي في الاؾخ٣غاع صٍو حٍٗؼ

بك٩ل مباقغ جىظهاث الؿُاؾت الى٣ضًت في ْل اجٟا٢ُاث الجؼاثغ م٘ نىضو١ الى٣ض الضولي  التي 

جي، وفي َظا الؿُا١  ٧ان لها ألازـغ الىاضر وال٨بحر ٖلى جُىع الىيُٗت الى٣ضًت في الا٢خهاص الَى

:  ًم٨ً جمُحز   زالزت جىظهاث مسخلٟت للؿُاؾت الى٣ضًت 

الٟترة التي ؾب٣ذ جُب٤ُ بغامج ؤلانالح  اله٨ُلي بط ٧ان جىظه الؿُاؾت (1994 -  1990- )

ل عجؼ اإلاحزاهُت الطخمت واخخُاظاث  الى٣ضًت هدى الخىؾ٘، و٢ض َضٞذ بهٟت ؤؾاؾُت بلى جمٍى

الاثخمان لضي اإلااؾؿاث الٗامت، ٦ما ؤن التراظ٘ ًٖ ؾُاؾت الدكضص اإلاالي التي اهخهجتها 

الخ٩ىمت في الؿاب٤ باٖخماص بغهامج الاؾخٗضاص الاثخماوي مً زال٫ الاجٟا٢ُخحن اإلاى٣ٗضجحن في 

 م٘ ماؾؿاث الى٣ض الضولُت التي ٧اهذ تهضٝ بلى مغا٢بت جىؾ٘ ال٨خلت 1991 و 1989ٖامي 

                                                           
1
جامـة سـَست موف - ،لكَة امـووم الاكذعاذًة امخجاًزة وامدس َري '' 2006- 1990'' حلـول ؾحس املـاذز ب زــــص امس َاسة اميلسًة ؿىل اهمنو الاكذعـاذي يف اجلزائص  ذالل امفرتت  

 https://www.google.fr :مب دورت من املوكؽ 

2
 18-14 حلول ؾحس املاذز ،املصجؽ امساتق، ض 
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غث في الخُىعاث الى٣ضًت بؿبب بنضاع الى٣ض لخُُٛت 
ّ
الى٣ضًت بالخض مً الخض٤ٞ الى٣ضي، ؤز

.  العجؼ اإلاىاػوي

وهي ٞترة الخٗضًل اله٨ُلي ؤًً حٛحر جىظه الؿُاؾت الى٣ضًت ، خُض جم بجبإ  (2000 -  1995-  )

 بهضٝ جسٌُٟ مٗض٫ الخطخم الظي 1994ؾُاؾت ه٣ضًت اه٨ماقُت ناعمت ابخضاء مً ؾىت 

اث ؤٖلى زال٫ الٟترة الؿاب٣ت هدُجت الخىؾ٘ الى٣ضي ال٨بحر ، و٢ض جؼامً ج٣ُُض  بلٜ مؿخٍى

 ؤًً 1995 بلى  1994الؿُاؾت الى٣ضًت م٘ ٞترة جُب٤ُ بغهامج الخشبُذ الا٢خهاصي اإلامخض مً 

  1998 بلى ٚاًت 1995ٖمضث الجؼاثغ زال٫ َظٍ اإلاغخلت بلى جبجي بغهامج ال٣غى اإلاىؾ٘ مً ؾىت 

اٖخبرث َظٍ اإلاغخلت مٗا٦ؿت في جىظه الؿُاؾت الى٣ضًت باٖخماص الؿلُت  (1994 -  1990- )

الى٣ضًت ؾُاؾت ه٣ضًت جىؾُٗت جؼامىذ م٘ جُب٤ُ بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي الظي امخض مً 

ل  ل 2001ؤٍٞغ - 2005 وبغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي للٟترة ما بحن 2004 بلى ٚاًت ؤٍٞغ

جي بك٩ل اًجابي زال٫ هٟـ 2009  بط حٗؼػث اإلااقغاث الا٢خهاصًت ال٩لُت في الا٢خهاص الَى

و٢ض ؾاَمذ الٗضًض مً الٗىامل في جدؿحن الىي٘ الى٣ضي في الجؼاثغ وصٞٗه هدى . الٟترة

  الخىؾ٘، ومً  ؤبغػ َظٍ الٗىامل اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫

I-3  ل غحر الخللُضي : الىيُٗت الىلضًت في الجؼاثغ  في ْل  ؾُاؾت الخمٍى

  ل غحر الخللُضي : اإلافهىم الٗام للخمٍى

٣ت خضًشت للدؿُحر اإلاالي الٗمىمي طاث َاب٘ اؾخصىاجي ج٣ٍغ  ل ٚحر الخ٣لُضي َى ٍَغ الخمٍى

ت ٘ الخىمٍى ى مٟهىم . الخ٩ىمت حهضٝ بلى بٖاصة الخىاػن  اإلاالي الٗام صون الخٍٟغِ في اإلاكاَع َو

كاع وهغ"خضًض اليكإة خُض جغظ٘ ال٨ٟغة  بلى ب٣ذ "  َع الظي ؤل٣اَا ٖلى َلبت ظامٗت َى٦ُى َو

ُاهُا في ؤ٣ٖاب ؤػمت الؿُىلت خُجها2008في  ٩ا وبٍغ ل ٚحر .   ٖلى ٧ل مً ؤمٍغ ضزل الخمٍى ٍو

ا وؤ٧اصًمُا، في بَاع ما ٌٗٝغ بالؿُاؾت الى٣ضًت ٚحر الخ٣لُضًت باؾخسضام ؤصواث  الخ٣لُضي، هٍٓغ

زانت مً زال٫ جضزالث البى٪ اإلاغ٦ؼي  .2008ه٣ضًت لم ج٨ً مؿخٗملت بكضة ٢بل ؤػمت 

اث ألانى٫ اإلاالُت )باؾخسضام ؤصواث ٚحر ج٣لُضًت حر الؿُىلت، الدؿهُالث ؤلاثخماهُت، مكتًر جٞى

حر الؿُىلت في الا٢خهاص بٗض ؤػمت الؿُىلت الىاججت ًٖ ؤػمت  (ٖلى هُا١ واؾ٘  2008في جٞى

ت لخل٪ الضو٫ مً زال٫ خ٣ً ما ٌٗاص٫  لُىن صوالع في ٩ٞ،4.7اهذ ججغبت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ  جٍغ

ت مىظ  اث نٍٟغ خا نٗب،  )12013 ختى 2007ا٢خهاصًاتها، مما صٞ٘ بإؾٗاع الٟاثضة بلى مؿخٍى ٍع

 .13 ،م2213

                                                           
1
 .13 ، ض2013  اكهون ال ول 12ادلِوزًة، محيان، : ًزخا ظـة، امس َاسة اميلسًة كري امخلوَسًة، يف - 
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ل ٚحر الخ٣لُضي ٖضًض الخٗاٍع٠ مً ٖضًض الؼواًا والتي ؾى٨خٟي خؿب ٚاًت  و هجض للخمٍى

خحن ؤؾاؾِخحن َما ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت  ٟحن قاملحن ػاٍو :  البدض بةصعاط  حٍٗغ

٣ت خضًشت للدؿُحر اإلاالي الٗمىمي طاث :"مً الىاخُت ال٣اهىهُت - ل ٚحر الخ٣لُضي َى ٍَغ الخمٍى

 ٘ َاب٘ اؾخصىاجي ج٣ٍغ الخ٩ىمت حهضٝ بلى بٖاصة الخىاػن  اإلاالي الٗام صون الخٍٟغِ في اإلاكاَع

ت ". الخىمٍى

مً ٢غاءاجىا خى٫ اإلإًى ه٣ترح بإؾلىبىا الخام الخٍٗغ٠ الكامل : مً الىاخُت الا٢خهاصًت - 

ل ه٣ٟاث الضولت في ؤظل ؤ٢هاٍ : اإلاىالي ل ٚحر الخ٣لُضي َى مىعص اؾخصىاجي لخمٍى  ؾىىاث 5الخمٍى

ٖلى ؤن حؿضصَا   (الظي ٣ًىم بُبٗها صون ُٚاء)،خُض ج٣ترى الضولت ؤمىالا مً البى٪ اإلاغ٦ؼي 

ُت ؤن جسً٘ إلاُُٗاث وصعاؾت ا٢خهاصًت مٗم٣ت مً  ٤ قغوٍ مدضصة، قٍغ م٘ ٞىاثضَا ٞو

ل (خى٫ اخخُاظاث  و٢ضعاث الا٢خهاص والخىمُت )زبراء ومسخهحن  جٟطخي بلى ج٣لُل َظا الخمٍى

جُا  وجد٤ُ٣ الخىاػن في اإلاحزاهُت   . 1جضٍع

  ل غحر الخللُضي بالجؼاثغ مً زالٌ حٗضًل كاهىن الىلض واللغى  2017الخمٍى

ل ٚحر الخ٣لُضي والظي ًٟطخي 2017 اٖخمض وا٢٘  للؿُاؾت الى٣ضًت بالجؼاثغ بدلى٫   ٖلى الخمٍى

خماص بلى ل ٖلى الٖا  ال٣غى ٢اهىن  حٗضًل بٗض حُُٛت اإلاالُت بضون  ألاوعا١ َباٖت زال٫ مً الخمٍى

ل ؤن بغهامج الخ٩ىمت   خُض بحن ،2017والى٣ض  ؤؾاؾه  ٖلى ٣ًىم الظي َى الخ٣لُضي ٚحر الخمٍى

ىت بة٢غاى اإلاغ٦ؼي  البى٪ ل ؤظل مً مباقغة الٗمىمُت الخٍؼ ل الضولت، محزاهُت عجؼ جمٍى  وجمٍى

حر مىاعص الضازلي، الٗمىمي الضًً جي للهىضو١  مالُت وجٞى . 2لالؾدشماع الَى

ت الخ٩ىمت و٢ض ٢امذ ظا وال٣غى الى٣ض ٢اهىن  ٖلى الخٗضًالث ببٌٗ بال٣ُام بالكغوٕ الجؼاثٍغ   َو

 زاللها مً جغي  ؤَضاٝ بلى الىنى٫  ؤظل مً جدؿُجها و الٓغوٝ الا٢خهاصًت م٘ بذجت الخماشخي

دت مالُت ويُٗت في الجؼاثغ مً وظهت )ألاػمت جٟاصي و مإػ١  في ألا٢ل لِؿذ ٖلى باألخغي  او مٍغ

 .) البترولُت الجباًت( الىِٟ اؾٗاع اهسٟاى الغثِسخي ؾببها التي و (هٓغ الخ٩ىمت

ضة الغؾمُت الهاصعة في 57و٢ض نضع ال٣اهىن الجضًض للى٣ض وال٣غى في الٗضص   12 مً الجٍغ

خمم  ألامغ الهاصع في 2017ؤ٦خىبغ   اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى، بةصعاط اإلااصة 2003 و الظي ٌٗض٫ ٍو

بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ل خ٨م مسال٠، ٣ًىم بى٪ الجؼاثغ ابخضاء مً " م٨غع والتي جىو ٖلى ؤهه 45

صزى٫ َظا الخ٨م خحز الخىُٟظي بك٩ل اؾخصىاجي، وإلاضة زمـ ؾىىاث، بكغاء مباقغ ًٖ 

ا َظٍ ألازحرة مً ؤظل اإلاؿاَمت ٖلى وظه الخهىم في  ىت،  للؿىضاث اإلاالُت التي جهضَع الخٍؼ

                                                           
1
ىل  :  متت ظَاكة امخـًصف ابمصجوغ ا 

 07/03/2018 امعاذز تخازخي 15 امعاذز ابجلًصست امصمسَة امـسذ 05/03/2018 املؤزد يف 18/86املصسوم امصئايس *
2
 12/04/2018  ثسكصت،اجلزائص،ًوم دِرض محمس ،ًوم ذزايس ،جامـة امـامة املواسهة جعز ؿالح ذزذوزي، اسامَة حلسن  
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جي  ل الهىضو١ الَى ل الضًً الٗمىمي الضازلي وجمٍى ىت وجمٍى ل الخٍؼ حُُٛت اخخُاظاث جمٍى

جإحي َظٍ آلالُت إلاغا٣ٞت جىُٟظ بغهامج ؤلانالخاث : "وجٟطخي َظٍ اإلااصة بلى ما ًلي".لالؾدشماع

اله٩ُلُت الا٢خهاصًت واإلاحزاهُت والتي ًيبغي ؤن جٟطخي في جهاًت الٟترة اإلادضصة ٦إ٢صخى خض بلى 

اث ىت الضولت و جىاػن  محزان اإلاضٖٞى ل مً "و". جىاػهاث زٍؼ جدضص آلُت مخابٗت جىُٟظ َظا الخمٍى

٤ الخىُٓم ىت وبى٪ الجؼاثغ ًٖ ٍَغ .  1، خؿب طاث اإلااصة مً هو ال٣اهىن "َٝغ الخٍؼ

ت 17/10وججضع ؤلاقاعة ؤًًا بلى ؤن حٗضًالث ٢اهىن الى٣ض وال٣غى   ٢ض مؿذ الهحٞر

ؤلاؾالمُت التي ؤصزلذ بهٟت عؾمُت مً زال٫ َظا ال٣اهىن خُض لم ٨ًً لها جىهُو ٢اهىوي 

و٢ض ؤ٦ضث الخ٩ىمت ٖلى جُب٤ُ َظٍ آلالُت  (67-68-73)ؾاب٤ وطل٪ مً زال٫ حٗضًالث اإلاىاص 

ت ؤلاؾالمُت) . 20182في ٖضص مً قبابُ٪ البىى٥ الخ٣لُضًت في  (الهحٞر

 ل غحر الخللُضي بالجؼاثغ ت الخ٩ىمت ل٣ض ٢امذ :الٗضٌو ًٖ الخمٍى زال٫  الجؼاثٍغ

  بذجت الخماشخي وال٣غى  الى٣ض ٢اهىن  ٖلى الخٗضًالث ببٌٗ بال٣ُام ٣ٖىص مً الؼمً بالكغوٕ

 في الجؼاثغ زاللها مً جغي  ؤَضاٝ بلى الىنى٫  ؤظل مً جدؿُجها و الٓغوٝ الا٢خهاصًت م٘

دت مالُت ويُٗت  (مً وظهت هٓغ الخ٩ىمت)ألاػمت جٟاصي و مإػ١  في ألا٢ل لِؿذ ٖلى باألخغي  او مٍغ

 ول٨ً الىاضر َى ٖضم م٣ضعة الخ٩ىمت ٖلى .الىِٟ اؾٗاع اهسٟاى الغثِسخي ؾببها التي و

الخد٨م باألويإ  لِـ ٣ِٞ ُٞما ًخٗل٤ بؿُاؾتها الى٣ضًت وبهما ؤًًا ٖلى ٥ ٫ ألانٗضة 

ى ما ؤٞطخى بلى خغا٥ قٗبي ضخم في ُٟٞغي   2019الا٢خهاصًت الاظخماُٖت والؿُاؾُت َو

ب٣ى ٖلُىا اهخٓاع الىخاثج  ،مىهبا خ٩ىمت ظضًضة بغئٍت مسخلٟت وؿبُا ٖلى ألا٢ل في الُغح ،ٍو

ل  لىهضع الخ٨م ٖلى ألاصاء ،ومً ؤبغػ ما ٖل٣ذ ٖلُه الخ٩ىمت الجضًضة َى الخإزحر الؿلبي للخمٍى

جي ومً زم يغوعة جٟاصًه . ٚحر الخ٣لُضي ٖلى الا٢خهاص الَى

IIت الاكخهاصًت بالجؼاثغ ت الىلضًت ملاعهت باإلااقغ الغثِس ي الخٍغ :   جدلُل جُىع ماقغ الخٍغ

II-1 ت الىلضًت ت الاكخهاصًت والخٍغ ف بماقغي الخٍغ : 3   الخٍٗغ

ت الا٢خهاصًت مىٓمت ٚحر ) ًٖ مٗهض َحرجاط 1995َى ماقغ ع٢مي ًهضع  مىظ ؾىت  ماقغ الخٍغ

ل٣یاؽ صعظت جضزل ( وو٫ ؾتریذ ظىعها٫)، وبالخٗاون م٘ صخیٟت (1973عبدُت جإؾؿذ ؾىت 

وباليؿبت للماقغ ٞةن الخ٩ىماث في الضولت في الا٢خهاص ٞهى ٣ًىم بٟهغؾت بلضان الٗالم  ؛

ت بهخ٣ا٫ الٗمالت  حؿمذ بدٍغ
ً
عئوؽ ؤألمىا٫ والبًاج٘ و٦ظل٪ جمخى٘ ًٖ , الضو٫ الخغة ا٢خهاصًا

                                                           
1
 واملخـوق ابميلس واملصط 2003 قضت 26 املؤزد يف 03/11 املمتم مل مص 2017 ب نخوجص 11 املؤزد 17/10ملاهون  ،ا57 اجلًصست امصمسَة  

2
 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2017-10-05/122797.html,05/02/2019,15:28 

3
، ب ظصوحة ذنخوزاٍ يف امـووم امخجاًزة، جامـة  (2014-1980)ذزاسة كِاس َة :سـسي ُيس  ، ب ثص الاسدامثزاث ال جٌحَة املحارشت ؿال اهمنو الاكذعاذي يف امحدلان امـصتَة  

 117، ض 2017املس َةل ،
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اث اإلاغخلت ؤلا٢خهاصًت وطل٪ لخماًت  ج٣ُُض ؤو ب٦غاٍ َظٍ الاؾاؾُاث ختى وبن ٧اهذ مً يغوٍع

ت ؤلا٢خهاصًت هٟؿها  .الخٍغ

غ الىاعصة ًٖ ؤلا٢خهاص ٫  ٣ىم ال٣اثمىن ٖلى َظٍ اإلاىٓمت بضعاؾت الخ٣اٍع  بلض مً بحن 178ٍو

 خُض ٌؿدشجي 186
ً
اث 8 بلضا غ ٧املت ٖجها إلصعاظها يمً ماقغ الخٍغ غ ج٣اٍع  بلضان ال جخٞى

ٌؿخٟاص مً  الهىما٫ وؾىع , الؿىصان, لُبُا,  بلضان ٖغبُت وهي الٗغا5١ؤلا٢خهاصًت ومً بُجها 

ت وألاٞغاص  ٘ الخجاٍع اقغ لِـ ٣ِٞ ٖلى مؿخىي الخ٩ىماث ل٨ً ٖلى مؿخىي اإلاكاَع
ُ
َظا اإلا

إل واإلا٣اعهت بحن بلضان الٗالم   .خُض جدُذ اإلاىٓمت إلاؿخسضمي مى٢ٗها باإَل

ت الا٢خهاصًت  ت الى٣ضًت مً ماقغ الخٍغ : م٩اهت ماقغ الخٍغ

ت الا٢خهاصًت  خُض ًىًىي  ُت إلااقغ الخٍغ ت الى٣ضًت ؤخض اإلااقغاث الٟٖغ ٌٗخبر ماقغ الخٍغ

ى ما ًخىضر مً زال٫ بصعاظىا للم٩ىهاث الغثِؿُت إلااقغ  يمً ماقغ ال٨ٟاءة الخىُٓمُت َو

ت الا٢خهاصًت  : الخٍغ

ت الا٢خهاصًت ٖلى  ا وهي12 مداوع عثِؿت ٣ً٘ يمجها 4ًبجى ماقغ الخٍغ ًُ  :  ماقًغا ٖٞغ

، (اخترام خ٣ى١ اإلال٨ُت الخانت، الٟٗالُت ال٣ًاثُت، الجزاَت الخ٩ىمُت)ؾُاصة ال٣اهىن  - 1

بي، ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، الصخت اإلاالُت )حجم الخ٩ىمت - 2 ،  (الٗبء الًٍغ

ت الٗمل، )ال٨ٟاءة الخىُٓمُت - 3 ما٫، خٍغ ت مماعؾت ألٖا ت الىلضًتخٍغ ، (الخٍغ

ل)اهٟخاح ألاؾىا١ - 4 ت الخمٍى ت الاؾدشماع، خٍغ ت الخجاعة، خٍغ ،  (خٍغ

ت الا٢خهاصًت بدؿب َظٍ اإلااقغاث مً ٖالمت  بها بلى . صعظت100وجددؿب هدُجت الخٍغ  جم جبٍى

اث5 :   مجمٖى

ت ا٢خهاصًت يُٟٗت ظضا 49.9-0مً  (ب٢خهاص م٨بىح) جض٫ ٖلى خٍغ

ت ا٢خهاصًت يُٟٗت 59.9-50مً   (ا٢خهاص ٚحر خغ في ؤٚلبه) جض٫ ٖلى خٍغ

ت ا٢خهاصًت مٗخضلت 69.9-60مً   (ا٢خهاص خغ بك٩ل مخىؾِ) جض٫ ٖلى خٍغ

ت ا٢خهاصًت قبه ٧املت 79.9-70مً   (ا٢خهاص خغ في ؤٚلبه) جض٫ ٖلى خٍغ

ت ا٢خهاصًت ٧املت 100-80مً  ( .ا٢خهاص خغ) جض٫ ٖلى خٍغ

٨ُت بدشُت حٗمل  ى ماؾؿت ؤمٍغ وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلااقغ ًهضع ًٖ ًٖ مٗهض َحرجاط ،  َو

ؼ الؿُاؾاث  في مجا٫ اٖضاص الضعاؾاث والبدىر الا٢خهاصًت، وجخمشل مهمتها في وي٘ وحٍٗؼ
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٨ُت  ت الٟغصًت، وال٣ُم ألامٍغ الٗامت  اإلاداٞٓت  ٖلى ؤؾاؽ مباصت الخجاعة الخغة، والخٍغ

. ، بال ؤهه وبال ق٪ ًب٣ى ماقغا مهما 1الخ٣لُضًت 

II-2  ت الىلضًت والاكخهاصًت بالجؼاثغ ( 2021-1995)جدلُل جُىع ماقغي الخٍغ

ً لىدلل جُىعَما الخ٣ا  :              ؾىٗغى في البضاًت ظضوال وق٨ال بُاهُا لخهىا ٞحهما جُىع اإلاخٛحًر

ت الىلضًت بالجؼاثغ زالٌ الفترة :1الجضٌو  ت الاكخهاصًت والخٍغ -1995 جُىع ماقغي الخٍغ

2021  

ت الى٣ضًت الؿىت   ت الا٢خهاصًت   ماقغ الخٍغ ماقغ الخٍغ

1995 55.7 55.7 

1996 54.5 54.9 

1997 54.9 55.8 

1998 55.8 57.2 

1999 57.2 56.8 

2000 56.8 57.3 

2001 57.3 61 

2002 61.0 57.7 

2003 57.7 58.1 

2004 58.1 53.2 

2005 53.2 55.7 

2006 55.7 55.4 

2007 55.4 55.7 

2008 56.2 56.6 

2009 58.0 59.9 

2010 56.9 52.9 

2011 52.4 51 

2012 51.0 49.6 

2013 49.6 50.8 

                                                           
1
،جمةل لكَة  ال ذازت والاكذعاذ (2010-1995)،   ب ثص مؤرش احلًصة الاكذعاذًة ؿىل مٌاد الاسدامثز ال جٌيب املحارش ذزاسة كِاس َة  (2014)امحكصي ، جواذ اكػم  ، 

 .    50 ،جامـة ابتل، امـصاق، ض 1 امـسذ6ندلزاساث الاكذعاذًة ،وال ذا ًزة واملامَة ،اجملدل 
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2014 50.8 48.9 

2015 48.9 50.1 

2016 50.1 46.5 

2017 46.5 44.7 

2018 44.7 46.2 

2019 46.2 46.9 

2020 46.9 49.7 

 2021 

 

49.7                              

غ ًًبٖضاص الباخض:     اإلاهضع  :  اإلاى٢٘ الغؾمي The Heritage Foundation   بىاء ٖلى ج٣اٍع

https://www.heritage.org/index/, consulté le 02/04/2021                                                                                                                                           

 

ت الىلضًت بالجؼاثغ زالٌ الفترة :1الكيل  ت الاكخهاصًت والخٍغ -1995 جُىع ماقغي الخٍغ

2021 

 
 01 ٖلى يىء ؤعكام الجضٌو ًًبٖضاص الباخث: اإلاهضع 

 ت الاكخهاصًت مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ جظًل الجؼاثغ في  :جدلُل جُىع ماقغ الخٍغ

ت الا٢خهاصًت ،م٘ مالخٓت ؤن جغجِب الجؼاثغ زال٫   ال 2004-2000الترجِب الٗالمي إلااقغ الخٍغ

ى ما ًىضخه  ٨ٌٗـ ويُٗت بًجابُت باإلاُل٤ وبهما ٌٗؼي لٗضص الضو٫ التي قملها الترجِب  ، َو

ت الضو٫ الٗغبُت خُض هجضَا في .جُىع اإلااقغ وجا٦ضٍ اإلاغاجب اإلاخإزغة للجؼاثغ يمً مجمٖى
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٣ُا مجخمٗت14 مً 13 في اإلاغجبت 2021ؾىت  ؤما .  صولت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ

 ب٣ي ًخإعار  2021 -1995ُٞما ًسو ٢ُمت اإلااقغ ٞىالخٔ ؤن ماقغ الجؼاثغ زال٫ الٟترة 

 ٦إٖلى ٢ُمت مسجلت 61 و ال٣ُمت  2018 ٦إصوى ٢ُمت مسجلت ؾىت 44.7ٖمىما بحن ال٣ُمت 

 بٟاع١ 57.7 و57.3  والتي جبضو َٟغة باليؿبت لباقي ال٣ُم ٧ىجها جخىؾِ ال٣ُمخحن 2002ؾىت 

٣ا للجضو٫ جخمى٢٘ في .  ه٣ِ 3ؤ٦ثر مً  لى ٞةن الجؼاثغ ٞو ب اإلاكاع بلُه في ألٖا وخؿب الخبٍى

ت الا٢خهاصًت الجؼاثغ يمً ٞئت  : 2017 بلى ؾىت 1995مً ؾىت : -مى٣ُخحن وي٘ ماقغ الخٍغ

ت ا٢خهاصًت يُٟٗت   التي 2002،باؾخصىا ء ؾىت (ا٢خهاص ٚحر خغ في ؤٚلبه)الضو٫ طاث خٍغ

 يمً الضو٫ اإلاكمىلت بالضعاؾت وماهدا 68 وايٗا الجؼاثغ في اإلاغجبت 61سجل ٞحها اإلااقغ ٢ُمت 

ت اإلاٗخضلت   بًاَا نٟت الضولت طاث الخٍغ

ػاص جضَىع اإلااقغ وجغاظٗذ الجؼاثغ بظل٪ بلى ٞئت الا٢خهاص اإلا٨بىح  : 2021 بلى 2018بضاًت مً -

ت ا٢خهاصًت يُٟٗت ظضا  . ؤي خٍغ

 ت الىلضًت   مُاب٣ا 1995 ؾىت ٣ٞ55.7ض اهُل٤ اإلااقغ مً ٢ُمت  : جدلُل جُىع الخٍغ

ت الا٢خهاصًت)ل٣ُمت اإلااقغ  الغثِسخي   ؤًً سجل 1999، واؾخمغ بالخىا٢و بلى ٚاًت  (الخٍغ

ُا َُٟٟا مسجال ال٣ُمت  ت الؿىصاء 57.2جدؿىا هٖى  ولٗل َظا عاظ٘ لبضاًت ػوا٫ ٞترة الٗكٍغ

وال٣ُىص التي ٞغيتها ٖلى اإلاىار الا٢خهاصي بك٩ل ٖام ، خُض سجلذ الخ٣ا ؤٖلى ٢ُمت للماقغ 

 ،وعبما ٌٗىص الؿبب بلى ؤلانالخاث اإلاهاخبت للبرهامج الخ٩ىمي الظي ٣ٖب 2002 ،ؾىت 61

ان1999عثاؾُاث  غ ال٣ُإ اإلاهغفي ول٨ً ؾٖغ   ،والظي ع٦ؼ ٖلى يغوعة بنالح ،جُهحر ،و جٍُى

ى ما ًٓهغ مً زال٫ ٖىصة اإلااقغ للتراظ٘ اإلاخظبظب هؼوال  بلى  ما ْهغ ٢هىع ظهىص ؤلانالح  َو

اجه 2018ٚاًت  م 44.7 خُض سجل ؤصوى مؿخٍى  ولم ًخدؿً ٦شحرا َظا اإلاؿخىي ٦شحرا  ٚع

 والغثاؾُاث اإلاؿب٣ت التي اٞغػث خ٩ىمت ظضًضة 2019الاهخٟايت الكٗبُت اإلاخمشلت في خغا٥ 

غ ال٣ُإ اإلاالي خُض  سجل  بسُاب ؤقض جإ٦ُضا ٖلى م٩اٞدت الٟؿاص وع٢مً الا٢خهاص وجٍُى

  ،  وبهظا ٞةن الم ئقغ ٢ض وي٘ الجؼاثغ في ؤٚلب الٟتراث يمً ٢اثمت صو٫ 49.7اإلااقغ ٢ُمت 

ت الى٣ضًت اإلا٨بىخت   الخٍغ

 ً ت )هالخٔ قبه جُاب٤ بحن اإلااقغ الغثِسخي  :  جدلُل صعحت جُابم اإلااقٍغ الخٍغ

ت الى٣ضًت )و اإلااقغ الٟغعي (الا٢خهاصًت  ً ًًٗان الجؼاثغ في ( الخٍغ بالجؼاثغ ، و٦ال اإلااقٍغ

ت ا٢خهاصًت وه٣ضًت يُٟٗت ظضا  مؿاخت الضو٫ طاث الا٢خهاص اإلا٨بىح ؤي التي جخىاٞغ ٖلى خٍغ

،َى ما ًسى لىا  بإن ه٣ى٫ ؤن الىيُٗت الا٢خهاصًت بالجؼاثغ حٗؼي بضعظت ٦بحرة ظضا للىيُٗت 

ت الا٢خهاصًت بالبلض ولٗله الٗامل ألاو٫ لهغوب  الى٣ضًت ، ٞٗال ًازغ اإلاؿخىي اإلاىسٌٟ للخٍغ
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 باإلااثت مً 34.73ال٨خلت الى٣ضًت هدى الا٢خهاص اإلاىاػي خُض جمشل ال٨خلت الى٣ضًت زاعط البىى٥ 

ى ما ٌٗاص٫ 2019 باإلااثت في جهاًت 32.94 م٣ابل 2020ال٨خلت الى٣ضًت جهاًت   ملُاع 45.1، َو

 وهي ؤع٢ام مسُٟت حكحر لٗضم ٢ضعة اإلاىٓىمت البى٨ُت بالجؼاثغ ٖلى اؾخ٣ُاب ال٨خلت 1.صوالع

الى٣ضًت بك٩ل ٞٗا٫ ،ٞما طا باليؿبت ل٩ل مً  اإلاٛغب وجىوـ؟ 

III -ت الىلضًت بيل مً الجؼاثغ ، جىوـ واإلاغغب  :جدلُل جُىع ماقغ الخٍغ

: وؾى٣ىم بالخدلُل ٖلى يىء الجضو٫ والك٩ل اإلاىالُحن 

ت الىلضًت في ول مً الجؼاثغ ،جىوـ واإلاغغب   : 2الجضٌو   جُىع ماقغ الخٍغ

اإلاٛغب جىوـ  الجؼاثغ  الؿىت  

1995 55.7 63.4 62.8 

1996 54.5 63.9 64.3 

1997 54.9 63.8 64.7 

1998 55.8 63.9 61.1 

1999 57.2 61.1 63.8 

2000 56.8 61.3 63.2 

2001 57.3 60.8 63.9 

2002 61.0 60.2 59 

2003 57.7 58.1 57.8 

2004 58.1 58.4 56.7 

2005 53.2 55.4 52.2 

2006 55.7 57.7 51.5 

2007 55.4 60.3 56.4 

2008 56.2 60.1 55.6 

2009 58.0 58 57.7 

2010 56.9 58.9 59.2 

2011 52.4 58.5 59.6 

2012 51.0 58.6 60.2 

                                                           
:  من امصاتط امدضـيب نوموكؽ 05/05/2021 ، اتزخي امخعفح 2021/ 04 /2حفِغ ظو مًَل ، نرث من زور امكذةل اميلسًة مذساوةل ذازح امحيوك ،ًومِة اخلرب،ورش تخازخي  1

https://www.elkhabar.com/press/article/182712 
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2013 49.6 57 59.6 

2014 50.8 57.3 58.3 

2015 48.9 57.7 60.1 

2016 50.1 57.6 61.3 

2017 46.5 55.7 61.5 

2018 44.7 58.9 61.9 

2019 46.2 55.4 62.9 

2020 46.9 55.8 63.3 

2021 49.7 56.6 63.3 

غ ًًبٖضاص الباخض :     اإلاهضع  : اإلاى٢٘ الغؾمي The Heritage Foundation  بىاء ٖلى ج٣اٍع
https://www.heritage.org/index/, consulté le 02/04/2021                                                                                                                                           

https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=morocco&type=5 

ت الىلضًت في ول مً الجؼاثغ ،جىوـ واإلاغغب   : 2الكيل   جُىع ماقغ الخٍغ

 
 2ٖلى يىء ؤعكام الجضٌو ًً مً بٖضاص الباخث: اإلاهضع 

 هخبرػ بىيىح جسل٠ الجؼاثغ ًٖ ٧ل مً جىوـ واإلاٛغب في جُىع 2بن اإلاالخٓت ألاولُت للك٩ل 

ت الى٣ضًت ،خُض جٟى١  ماقغ اإلاٛغب  ٖلى   ماقغي جىوـ والجؼاثغ في ؤٚلب  ماقغ الخٍغ

. الخاالث ،ًلُه ماقغ جىوـ وؤزحرا ماقغ الجؼاثغ 
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وختى ج٩ىن ٢غاءجىا ؤوضر وؤ٦ثر جٟهُال ؤٖضصها ٖلى يىء الجضو٫ الؿاب٤ ظضوال آزغ ًىضر 

: ؤبغػ ال٣ُم التي ؾدؿاٖضها في الخدلُل 

ت الاكخهاصًت في ول مً الجؼاثغ ،جىوـ واإلاغغب  : 3الجضٌو  ؤبغػ اللُم اإلامحزة إلااقغ الخٍغ

(1995-2021 )

اإلاٛغب جىوـ الجؼاثغ  

 ؾىت 61ؤٖلى ٢ُمت مسجلت للماقغ 

2002 

 1996 ؾىت 64.7 1996 ؾىت 63.9

 ؾىت 44.7ؤصوى ٢ُمت مسجلت للماقغ 

2018 

 2005 ؾىت 55.4

 2019و

 2006 ؾىت 51.5

-0ٖض مغاث حسجُل ال٣ُمت مً

49.9 

 مغة 00 مغة 00 مغاث 7

-50ٖض مغاث حسجُل ال٣ُمت مً

59.9  

 مغة 12 مغة 17 مغة 19

-60ٖض مغاث حسجُل ال٣ُمت مً

69.9 

 مغة  15 مغاث 10مغة واخضة 

 60.07 59.05 53.37مخىؾِ  ٢ُم اإلااقغ   

 2اؾخسغحذ البُاهاث مً الجضٌو : اإلاهضع 

مً ) فترة 27فُما ًخٗلم بمخىؾِ كُم  اإلااقغ جم اخدؿابه بلؿمت مجمٕى كُم اإلااقغ ٖلى 

( 2021 بلى 1995

  ًٖ ُٞما ًسو ؤٖلى ٢ُمت للماقغ ،هجض اإلاٛغب جدهلذ ٖلى ؤٖلى ٢ُمت مبخٗضة

 ،وابخٗضث ًٖ ؤٖلى ٢ُم للجؼاثغ 1996جىوـ بىخضة واخضة ٣ِٞ و٧ان طل٪ في هٟـ الؿىت 

 وخضاث ٧املت ،ما ًبرػ جإزغ الجؼاثغ الىاضر ًٖ البلضًً مدل 3  ب2002مسجلت ؾىت 

. اإلا٣اعهت

  وهي بُٗضة وؿبُا ًٖ ال٣ُم 2018 ؾىت 44.7ؤصوى ٢ُمت مسجلت للماقغ بالجؼاثغ ٌ ي 

، خُض جٟى٢ذ 2006  ؾىت 51.5 واإلاٛغب 2019 و2005 ؾىتي 55.4الضهُا  ل٩ل مً جىوـ 

اإلاٛغب مسجلت ؤٖلى ؤصوى ٢ُمت للماقغ بحن البلضان مدل اإلا٣اعهت 

لى ٢ُمت زال٫ هٟـ الٟترة  ولٗل ما ججضع مالخٓخه َى جؼامً حسجُل ل٩ل مً اإلاٛغب وجىوـ أٖل

 والتي ج٣اعب ال٣ُم الضهُا للبلضًً 54.5 وهي الٟترة التي سجل ٞحها اإلااقغ بالجؼاثغ ال٣ُمت 1996
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ى ما ًٟطخي بلى جسل٠ الجؼاثغ اإلالخّى باليؿبت للبلضًً زال٫ َظٍ الٟترة  مدل الضعاؾت ، َو

ت  ىذ خّٓى الخٍغ ت الؿىصاء التي َع ظا عاظ٘ بلى ججلُاث ما ٖٝغ خُجها بالٗكٍغ جدضًضا َو

٤ ما ًىضخه جُىع اإلااقغ  ت الى٣ضًت جدضًضا ٞو بك٩ل ٖام والخٍغ

 ًت ا٢خهاصًت 49.9-0باليؿبت لٗضص مغاث حسجُل ال٣ُمت م  والتي جض٫ ٖلى خٍغ

ا (ب٢خهاص م٨بىح)يُٟٗت ظضا   ٩ٞ،7اهذ الجؼاثغ هي الىخُضة مً بحن البلضًً التي  و٢٘ ماقَغ

ى  ت ا٢خهاصًت يُٟٗت ظضا َو مغاث في َظا اإلاجا٫ ، وبالخالي جم جهيُٟها ٦ضولت حٗٝغ خٍغ

الخهي٠ُ الظي ؾلمذ مىه ٧ل مً جىوـ واإلاٛغب 

 ت ا٢خهاصًت يُٟٗت 59.9-50مً باليؿبت لٗضص مغاث حسجُل ال٣ُمت  جض٫ ٖلى خٍغ

ى اإلاجا٫ الظي جمىيٗذ ُٞه ؤٚلبُت اإلااقغاث للضو٫ الشالر (ا٢خهاص ٚحر خغ في ؤٚلبه) ، َو

ى ما ًسىلىا 12 ٢ُمت واإلاٛغب ب17 ٢ُمت ،جىوـ ب19،زهىنا باليؿبت للجؼاثغ ب   ٢ُمت ،َو

ت الى٣ضًت الًُٟٗت  ل٩ل مً جىوـ والجؼاثغ في ؤٚلب ألاخُان ،ووؿدشجي  بُٖاء نٟت الخٍغ

 مغة ما ًجٗلها جمُل للخهي٠ُ يمً  ٞئت الضو٫ 15،  60اإلاٛغب الظي سجلذ ٢ُمت ؤٖلى مً 

ت الى٣ضًت اإلاٗخضلت  . طاث الخٍغ

 ت ا٢خهاصًت مٗخضلت 69.9-60مً باليؿبت لٗضص مغاث حسجُل ال٣ُمت  جض٫ ٖلى خٍغ

،لم جدهل ٖلحها الجؼاثغ بال مغة واخضة ،بِىما خهلذ ٖلحها جىوـ (ا٢خهاص خغ بك٩ل مخىؾِ)

 مغة ٦ما ؤٞضها به ؾاب٣ا 15 مغاث واإلاٛغب 10

  باليؿبت إلاخىؾِ ٢ُمت اإلااقغ للٟترة اإلاضعوؾت هالخٔ ج٣اعبه الكضًض بحن جىوـ

 ه٣ِ 6واإلاٛغب خُض جخٟى١ اإلاٛغب بدىالي الى٣ُت ٣ِٞ ،بِىما ًبخٗضان ًٖ الجؼاثغ بإ٦ثر مً 

. ٧املت

 : الىدُجت

ت الى٣ضًت للٟترة - -1995)جخٟى١ اإلاٛغب ٖلى جىوـ ول٨ً بك٩ل وؿبي ُٞما ًسو ماقغ الخٍغ

2021 )

ت الى٣ضًت للٟترة - -1995)جخٟى١ اإلاٛغب ٖلى الجؼاثغ بك٩ل مدؿىؽ ُٞما ًسو ماقغ الخٍغ

2021 )

م جٟى١ اإلاٛغب في جُىع اإلااقغ ًٖ جىوـ بال ؤجها جخ٣اعب مٗها وؿبُا في ٞتراث حسجُل -  ٚع

ال٣ُم الضهُا والٗٓمى وختى ال٣ُمت اإلاخىؾُت ، بِىما جخسل٠ الجؼاثغ بك٩ل مدؿىؽ ًٖ 

 .البلضًً وزهىنا اإلاٛغب 
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III -  اث الفؿاص ت الىلضًت بالجؼاثغ ٖلى جىامي مؿخٍى اوٗياؽ ويُٗت الخٍغ

ج مً اإلاؿىخاث  التي ججمٗها ماؾؿاث  ماقغ مضع٧اث الٟؿاص َى ٖباعة ًٖ مٍؼ

 1.  ؤ٦ثر ٞؿاص0 ؤ٦ثر هؼاَت، و 100مؿخ٣لت،و لُخم ج٣ُُم الضولت، خُض ج٩ىن صعظت 

  2020-1993 جُىع ماقغ مضعواث الفؿاص بالجؼاثغ زالٌ الفترة :2الجضٌو 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003الؿىت 

 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6اإلااقغ 

 92/180 99/179 84/163 97/159 97/146 88/133الترجِب 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009الؿىت 

 3.6 3.6 3.4 2.9 2.9 2.8اإلااقغ 

 100/175 94/177 105/174 112/183 105/178 111/180لترجِب 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015الؿىت 

 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.6اإلااقغ 

 104/180 106/180 105/180 112/180 108/176 88/168الترجِب 

غ مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت  ،اإلاى٢٘ الغؾمي ًًبٖضاص الباخض :  اإلاهضع :    بىاء ٖلى ج٣اٍع

https://www.transparency.org 

ى ما ح٨ٗؿه اإلاغاجب اإلاخضهُت التي  ٌكحر الجضو٫ بلى اؾخٟدا٫ الٟؿاص بك٩ل ٦بحر في الجؼاثغ َو

 ولٗل 2006 ؾىت 163 مً 84اخخلتها الجؼاثغ خُض ٧اهذ ؤخؿً عجبت خهلذ ٖلحها هي الغجبت 

ش  ومً ظهت م٣ابلت ٞةن . طل٪ ٌٗىص باألؾاؽ بلى نضوع ٢اهىن م٩اٞدت الٟؿاص بهظا الخاٍع

 ٖلى الخىالي 2015 و 2014 ،2013 وهي ؤٖلى ٢ُمت سجلذ في 3.6اإلااقغ لم ًخجاوػ ٖخبت 

  والتي جب٣ى بُٗضة ظضا ختى ًٖ اإلاؿخىي اإلاخىؾِ ، ُٞما 2020لدسجل مغة ؤزغي ؾىت 

  وهي الؿىىاث التي ا٢ترهذ بها ؤقهغ ٢ًاًا الٟؿاص 2003،2004سجلذ ؤصوى ال٣ُم في ؾىىاث 

ال٨بري بالجؼاثغ ٦ًُٟدت بى٪ الخلُٟت ،التي ؾب٣تها زم جلتها ٖضًض الًٟاثذ ألازغي ٖلى قا٧لت 

٤ الؿُاع ى ما ٞا٢م ويُٗت الٟؿاص وػاص الاخخ٣ان ...ًُٞدت ،ؾىهُغا٥ ،ًُٞدت الٍُغ َو

و حٗؼي مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت مغا٦ؼ .2019الجماَحري مسلٟا خغا٧ا قٗبُا ضخما م٘ مُل٘ 

ت زهىنا لُٛاب الكٟاُٞت، و اوٗضام  ألامً و ٦ظا الثروة الىُُٟت التي  الجؼاثغ ٚحر اإلاكٞغ

. ججخظب الٟؿاص

                                                           
1
 . ،املموكة امـصتَة امسـوذًة2014،ثلٍصص ثـًصفي ؾن مؤرش مسزاكث امفساذ مـام  ( 2015)ىزاُة، :امَِئة اموظيَة ملاكحفة امفساذ  
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اث الضهُا اإلا٣بىلت ، ًسىلىا  بن جُىع ماقغ الٟؿاص بالجؼاثغ بك٩ل مخظبظب ؾلبي ،وصون اإلاؿخٍى

ؼ الىيُٗت الى٣ضًت الهٗبت  والتي و٢ٟىا ٖلحها ؾاب٣ا مً زال٫ اؾخٗغايىا لخُىع ماقغ -ؤن هٖى

ت الى٣ضًت  بلى جىؾ٘ مماعؾاث الٟؿاص ،التي جساَغ ب٩ل ظهىص ؤلانالح ،وجيؿ٠ بها ختى – الخٍغ

غ ؤلاعاصة الؿُاؾُت الخ٣ُ٣ُت  . في خا٫ جٞى

ظا  ٌٗخبر اظخظاب ال٨خلت الى٣ضًت مً الا٢خهاص اإلاىاػي جدضًا نٗبا جىاظهه الجؼاثغ ،َو

اث ال٣ُاؾُت للٟؿاص بالبلض   والتي ؾمدذ بدك٨ُل قب٩اث    زهىنا بٗض الىٓغ بلى اإلاؿخٍى

ٓهغ َظا مً زال٫ بٌٗ  ت جدمي مهالخها ،  ختى  مً زال٫ الخإزحر ٖلى م عا٦ؼ ال٣غاع ،ٍو ٢ٍى

ال٣غاعاث الاعججالُت ٚحر اإلابرعة وال اإلاٟهىمت ٖلى ٖضًض مً ألانٗضة ، ٖلى قا٧لت الهُٗض 

ضم بٖضاص اؾتراجُجُاث جدا٧ي الىا٢٘ وحؿدكٝغ  ُت ٖو الى٣ضي الظي َاإلاا احؿم بالخلى٫ الٓٞغ

ى ما  اإلاؿخ٣بل ،  بل اٖخمض ٖلى اؾ٣اٍ ججاعب الٛحر صون الخمهُض اإلاؿب٤  الصخُذ لها  ، َو

ظٗل الىخاثج ال٨ٗؿُت للجهىص اإلابظولت جُٟى ختى ٢بل خل اإلاك٩ل الٓغفي ، ولٗل  زحر صلُل 

ا ؤ٦ثر مً الالػم والتي ؤنبدذ جىظع بسُغ  ٖلى ما ه٣ى٫ ؤػمت الؿُىلت ألازحرة التي َا٫ ٖمَغ

٦بحر مخمشل في ٖضم ٢ضعة الخ٩ىمت ونىإ ال٣غاع مً الخٗاَي م٘ ألاويإ الخؿاؾت ،٦ما ؤصث 

بلى جىؾُ٘ ٞجىة الش٣ت بحن اإلاىاَىحن  

:  زاجمت 

اناث مغاخل ؾاب٣ت ؤزغث ٖلى ٢ضعة                                                                                      بن الىيُٗت الى٣ضًت بالجؼاثغ حٗاوي بَع

البلض ٖلى الخد٨م بمؿخىي الؿُىلت  صازل ال٣ُإ الغؾمي ، في صاللت واضخت ٖلى  ه٣و 

ا الٗالم ي لِـ  ت الى٣ضًت الظي ؤ٦ضجه اإلاضازلت خُض جخسل٠ الجؼاثغ في ماقَغ مؿخىي الخٍغ

٣ِٞ باليؿبت لضو٫ الٗالم  ، ول٨ً  ختى باليؿبت لضو ٫ الجىاع اإلاٛغب وجى وـ ،  والجضًغ 

باإلاالخٓت  ان جسل٠ الجؼاثغ لِـ ولُض اإلاغخلت الخالُت بل َى مسجل مىظ الدؿُٗىاث ، و هي 

ت ت الى٣ضًت للجاعجحن ٢ُما مكٞغ ذ ٞحها ماقغاث الخٍغ و َى ما ٌٗىص بىا لخإ٦ُض .   الٟترة التي ٖٞغ

ى ما  ألاؾاسخيَغخىا في ٧ىن اإلاك٩ل  ُت  ل٩ل مغخلت َو  الجؼاثغ َى اٖخماصَا ٖلى خلى ٫ ْٞغ

اها وجدضًا  ا٢م  اإلاكا٧ل التي ؤنبدذ َع م بل ٞو ؤصي بلى بٞكا٫ ظمُ٘ مؿاعي ؤلانالح والخ٣ٍى

اث الٟؿاص بالبلض ا  ؤمام نىإ ال٣غاع زانت في ْل جىامي مؿخٍى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٢ٍى

: الخىنُاث 

  م٩اٞدت الٟؿاص بمسخل٠ ؤق٩اله ،بهٟت ٞٗلُت ولِؿذ ق٩لُت جدا٧ي الاجٟا٢ُاث

. الٗاإلاُت وؾُاؾاث الؿلم الاظخماعي 
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  ٤ ى ما لً ًخد٤٣ بال ًٖ ٍَغ الٗمل  ٖلى اؾخٗاصة الش٣ت في ٧ل اإلاىٓىمت البى٨ُت َو

الخىنُت ألاولى  

  ىُت في نىاٖت ال٣غاع وبًجاص الخلى٫ ، والخمهُض اإلاؿب٤ الاؾخٟاصة مً الخبراث الَى

. الٟٗلي ل٩ل ٢غاع 

 الخجؿُض   الٟٗلي ل٩ل مً الخى٦مت ،و الغ٢مىت                                                                                                                                                                                                        .  
                        :المراجع

ت الا٢خهاصًت ٖلى مىار الاؾدشماع ألاظىبي اإلاباقغ صعاؾت  .1 الب٨غي ، ظىاص ٧اْم  ،ؤزغ ماقغ الخٍغ

ت واإلاالُت ،اإلاجلض (2010-1995)٢ُاؾُت   6،مجلت ٧لُت  ؤلاصاعة والا٢خهاص للضعاؾاث الا٢خهاصًت ،وؤلاصا ٍع

 2014 ،ظامٗت بابل، الٗغا١، 1الٗضص

ش  .2  /04 /2خُٟٔ نىا لُلي ، ؤ٦ثر مً زلض ال٨خلت الى٣ضًت مخضاولت زاعط البىى٥ ،ًىمُت الخبر،وكغ بخاٍع

ش الخهٟذ2021  : مً الغابِ الدكٗبي للمى٢٘ 05/05/2021  ، جاٍع

https://www.elkhabar.com/press/article/182712 

خا نٗب، الؿُاؾت الى٣ضًت ٚحر الخ٣لُضًت، في .3  2013  ٧اهىن ألاو٫ 12الجمهىعٍت، لبىان، : ٍع

صعاؾت :ؾٗضي َىض  ، ؤزغ الاؾدشماعاث ألاظىبُت اإلاباقغة ٖال الىمى الا٢خهاصي في البلضان الٗغبُت  .4

ت، ظامٗت اإلاؿُلت ، (2014-1980)٢ُاؾُت  . 2017، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الخجاٍع

ا ٖلى الاؾدشماع في ال٣ُإ  .5 ما٫ في الجؼاثغ وؤزَغ قٗابيُت ؾٗاص،و خلُمي خ٨ُمت  ، بیئت ؤصاء ألٖا

 2018  ،9الؿیاحي، مجلت الضعاؾاث اإلاالیت واإلاداؾبیت وؤلاصاعیت،الٗضص 

 زًُغ مدمض ،ًىم صعاسخي ،ظامٗت الٗامت اإلاىاػهت عجؼ ٖالط صعصوعي، اؾالُب لخؿً .6

 12/04/2018  بؿ٨غة،الجؼاثغ،ًىم

 '' 2006- 1990'' لخـى٫ ٖبض ال٣ـاصع ؤزــــغ الؿُاؾت الى٣ضًت ٖلى الىمى الا٢خهـاصي في الجؼاثغ  زال٫ الٟترة  .7

ت والدؿُحر  https://www.google.fr :ظامٗت ؾُٗضة مل٠ مإزىطة مً اإلاى٢٘ - ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

ىُت إلا٩اٞدت الٟؿاص  .8 ٟي ًٖ ماقغ مضع٧اث الٟؿاص لٗام :الهُئت الَى غ حٍٗغ  ،اإلامل٨ت 2014هؼاَت  ج٣ٍغ

 2015الٗغبُت الؿٗىصًت ،

: الىزاثم اللاهىهُت الغؾمُت

ضة الغؾمُت  .9  26 اإلااعر في 03/11 اإلاخمم لؤلمغ 2017 ؤ٦خىبغ 11 اإلااعر 17/10ل٣اهىن  ،ا57الجٍغ

 واإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غى 2003ٚكذ 

ضة الغؾمُت الٗضص 05/03/2018 اإلااعر في 18/86اإلاغؾىم الغثاسخي  .10  الهاصع 15 الهاصع بالجٍغ

ش   07/03/2018بخاٍع
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 حىصة الخضماث اإلاهغفُت في جدلُم عيا الؼبىن ووالثهصوع 

 ( ٖحن جمىقيذ–اللغى الكٗبي الجؼاثغي  صعاؾت خالت بىً) 
 1حباعي فاصًت 

 2حباعي ؾٗاص 

: ملخو 

٤ الخضماث بن الهضٝ مً َظٍ الضعاؾت َى .ظىصة الخضمت مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي ؤزاعث اَخمام ال٨شحر مً الباخشحن في مجا٫ حؿٍى

ت ٖلى عيا ٖمالئها، و٢ض زهذ الضعاؾت  اللغى ج٣ُُم مضي جإزحر ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث الخضمُت الجؼاثٍغ

، بهضٝ Servperf خُض ٢مىا ب٣ُاؽ ظىصة زضماتها اإلا٣ضمت خؿب م٣ُاؽ ألاصاء الٟٗلي للخضمت ،-ٖحن جمىقيذ-الكٗبي الجؼاثغي 

ت مؿخىي عيا ٖمالئها م عيا ٖمالء الى٧الت مدل صعاؾت ًٖ ظىاهبها اإلااصًت .مٗٞغ و٢ض م٨ىذ َظٍ الضعاؾت مً الخىنل بلى ؤهه ٚع

خماصًت، ) Servperfاإلالمىؾت والاؾخجابت، بال ؤن عياَم ًٖ ظىصة زضماث ألابٗاص ألازغي اإلامحزة إلا٣ُاؽ ألاصاء الٟٗلي للخضمت  الٖا

اثٟها، ختى جىا٫ عيا  (ألامان، الخٗا٠َ ٧ان مخىؾُا، لهظا ًجب ٖلحها ؤن جبظ٫ مجهىصاث ؤ٦بر لخشبُذ ز٣اٞت الجىصة في مسخل٠ ْو

 .ػباثجها ووٞائهم

٤ الخضماث، ظىصة الخضمت، عيا الٗمُل: اليلماث اإلافخاخُت .  الجىصة، بصاعة الجىصة الكاملت، حؿٍى

Abstract: 

Issues related to the quality of services raises the attention of many researchers in the field 

of services marketing.The goal of this thesis is to assess the impact of the quality of 

services within firms. The agency Aof Ain Temouchent was the subject of our study, where 

we measure the service quality as a measure of the actual performance of the service 

Servperf to know the level of customer satisfaction.The study concluded that: Although the 

satisfaction of the agency's clients, which was the subject of a study on the physical aspects 

and responsiveness, their satisfaction with the service quality of three dimensions 

quantifying the extent of Actual performance Servperf service (reliability,security, 

empathy) was moderate. Consequently, more effort should be invested to install a culture of 

quality in its various functions, in order to win customer satisfaction and loyalty. 

Keywords: quality, total quality management, services marketing, service quality, customer 

satisfaction.  

 ملضمت

حٗخبر ظىصة الخضمت مً ؤَم اإلاىايُ٘ التي ال٢ذ اَخماما بالٛا مً َٝغ الباخشحن في مجا٫ 

٣ُت مسخلٟت ًٖ اإلاىخجاث  ٤ الخضماث، إلاا ًمحز َظٍ ألازحرة مً زهاثو، و ج٣ىُاث حؿٍى حؿٍى

٣ُت ال  اإلااصًت اإلالمىؾت، ٣ٞض ؤنبدذ اإلااؾؿت الخضمُت مجبرة ٖلى جبجي اؾتراجُجُت حؿٍى

حٗخمض ٣ِٞ ٖلى ج٣ضًم زضماث بإؾٗاع مىسًٟت، بل تهخم ؤًًا بجىصة زضماتها اإلا٣ضمت التي 

٘ مً مؿخىي ؤعباخها مً  جم٨جها مً ا٦دؿاب محزة جىاٞؿُت جغضخي ٖمالئها مً هاخُت، و جٞغ

،و في ْل اهتهاط الجؼاثغ لؿُاؾت ا٢خهاص الؿى١، و اهٟخاخها ٖلى الٗالم، جُمذ هاخُت ؤزغي 

                                                           
1

 djebbarif@yahoo.fr ثومسان–  جامـة ب تو جكص تولاًسب س خار حمارض كسم ة 
2

 souaduniv1@yahoo.fr ثومسان–  جامـة ب تو جكص تولاًسب س خار حمارض كسم ة 
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مٗٓم قغ٧اتها بما ٞحها الخضمُت بلى الخ٣ضم و الخُىع في َغ١ ج٣ضًم زضماتها، ، ٣ٞض ؤنبذ 

ت يغوعة  الاَخمام ب٣ُاؽ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث الخضمُت الجؼاثٍغ

خخمُت لًمان ب٣ائها في الؿى١ الخىاٞؿُت طاث البضاثل اإلاخٗضصة، و مً َىا ًم٨ىىا َغح 

اللغى الكٗبي الجؼاثغي  ما مضي جإزحر حىصة الخضماث التي جلضمها ووالت" :ؤلاق٩الُت الخالُت

 "، ٖلى عيا ٖمالئها؟ -ٖحن جمىقيذ-

: مداوع الضعاؾت

حىصة الخضمت وعيا الٗمُل : ؤوال

صعاؾت جدلُلُت إلاضي جإزحر حىصة زضماث اإلااؾؿت مدل الضعاؾت ٖلى عيا : زاهُا

 .ٖمالئها

اإلااؾؿت الخضمُت الىااخت هي اإلااؾؿت التي حؿعى بلى : حىصة الخضمت وعيا الٗمُل: ؤوال

اتها، و ٦ظا الٗىامل التي جازغ ٖلى َظٍ  ت ؤهىإ ٖمالئها و جضعؽ جى٢ٗاتهم و مؿخٍى مٗٞغ

اث عيا ػباثجها و بالخالي بلى  ٣ت التي جاصي بلى حُٗٓم مؿخٍى الخى٢ٗاث و ج٣ىم بمٗالجتها بالٍُغ

ل  . والئهم ٖلى اإلاضي الٍُى

حىصة الخضمت  .1

ها : مفهىم حىصة الخضمت 1.1 التر٦حز :ٖلى ؤجهاLewis, Orledge and Mitchell:1994ٖٞغ

ٖلى الخ٣اء الاخخُاظاث واإلاخُلباث، وجىيُذ ٦ُُٟت حؿلُمها بك٩ل ظُض بىاء ٖلى جى٢ٗاث 

وظىصة الخضمت اإلاضع٦ت هي الاججاٍ الظي ًدضص وظهت هٓغ الؼبىن الٗالمي اججاٍ . الؼباثً

الخضمت،ووظهت الىٓغ َظٍ هاججت ًٖ م٣اعهت جى٢ٗاث ػباثً الخضمت م٘ اصعا٧اتهم ًٖ ألاصاء 

 1".الٟٗلي للخضمت

ل٣ض جُغ١ مٗٓم الباخشحن في مجا٫ نىاٖت الخضماث ألبٗاص : ؤبٗاص حىصة الخضمت2.1

 :Gronroos)ظىصة الخضمت، بال ؤجهم لم ًخ٣ٟىا ٖلى حٍٗغ٠ واخض لهظٍ ألابٗاص، خُض ًغي 

ُُٟت؛ اط ٌٗخبر ٦ال 2:ؤن لجىصة الخضمت بٗضًً ازىحن َما (1996  الجىصة الٟىُت، الجىصة الْى

ت مً الباخشحن بلى . البٗضًً مهم باليؿبت للٗمُل اإلاؿخُٟض مً الخضمت ٦ما ٢ض جىنل مجمٖى

ؤن ؤبٗاص ظىصة الخضمت حكمل ٖكغة ؤبٗاص عثِؿُت، ٌٗخمض ٖلحها الٗمالء للخ٨م ٖلى ظىصة 

خماصًت، الاؾخجابت ؤو الخلبُت3:الخضمت اإلا٣ضمت بلحهم مً َٝغ اإلااؾؿت الخضمُت، وهي ، الٖا

الجضاعة، الىنى٫ بلى الخضمت،اإلاهضا٢ُت،ألامان،الاجها٫،صعظت ٞهم م٣ضم الخضمت للمؿخُٟض، 

                                                           
1

 .198، ض2008 زؿس حسن امرصن، ؾوملة جوذت اخلسمة املرصفِة، ذاز امخواظل امـصيب نوعحاؿة و امًرش و امخوسًؽ، ؾٌلن، ال زذن، 

.
2

 ،.98 ض2006ذاز امرشوق،   كامس انًف ؿووان، اذازت اجلوذت يف اخلسماث، ؾٌلن، ال زذن،
3

ق احلسًر مسذل صامل،ؾٌلن، ال زذن،  هياة ؿًل املزم،ال سس امـومَة نودسًو  .207،ض2008محَس امعايئ، محموذ امعمَسؾي، ثضري امـالق، ا 
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و٢ض ٢امذ الضعاؾاث اإلاخالخ٣ت بخلخُو ألابٗاص الٗكغة في زمؿت ؛ 1ألاقُاء اإلالمىؾت،اللبا٢ت

كخمل ٖلىهمىطج حىصة الخضمتؤبٗاص ٣ِٞ، ؤَل٤ ٖلحها  خماصًت، الىىاحي: ، َو  اإلااصًت، الٖا

 2.الاؾخجابت، ألامان، الخٗاَف

حٗضصث البدىر و الضعاؾاث ل٣ُاؽ ظىصة الخضمت، و مً ؤبغػ : كُاؽ حىصة الخضمت3.1

و ػمالثه مً زال٫ صعاؾاتهم التي بضؤث ٖام  Berryاإلاداوالث التي جمذ في َظا اإلاجا٫ ما ٢ام به 

 :، و ما جؼا٫ مؿخمغة ختى آلان1963

 ًمً الُغ١ الكاجٗت ل٣ُاؽ ظىصة : 3كُاؽ حىصة الخضمت مً مىٓىع الؼباث

 ملُاؽ ،Satisfaction Mesureملُاؽ ٖضص الكياوي، ملُاؽ الغيا:الخضماث هجض

٦ما  ٣ًىم همىطط 4.ظىصة الخضمتServqualحٗجي:  (Servqual :Prasuraman 1985:)الفجىة

ً الؿاب٣حن ٦ما ًلي = حىصة الخضمت : الٟجىة ٖلى مٗاصلت ؤؾاؾُت جخًمً  الٗىهٍغ

ؤصاء الخضمت Servperfحٗجي:Servperf Measure: ملُاؽ ألاصاء الفٗلي، 5الاصعاواث- الخىكٗاث 

 1992  ْهغزال٫. ألاصاءPerformance الخضمت و Serviceو هي ٧لمت م٩ىهت مً الٗباعجحن 

بط ًغ٦ؼ َظا الىمىطط ٖلى ألاصاء الٟٗلي Gronin(Taylor et)هدُجتللضعاؾاجالخ٣ُامبها٧لمً

ٌ ٨ٞغة الٟجىة في ج٣ُُم ظىصة الخضمت، باٖخباع ؤن ظىصة الخضمت ًخم الخ٨م  للخضمت، و ًٞغ

= حىصة الخضمت :ٖلحها مً زال٫ اججاَاث الؼباثً، و ًم٨ً الخٗبحر ًٖ طل٪ باإلاٗاصلت الخالُت

ًغج٨ؼ َظا اإلا٣ُاؽ ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاىٟٗت  : Value Measure: ملُاؽ اللُمت؛ 6ألاصاء الفٗلي 

 و الؿٗغ الظي ًدضص ال٣ُمت، 

 ًغي ال٨شحر مً الباخشحن ؤن ج٣ُُم ظىصة الخضمت مً مىٓىع : كُاؽ الجىصة اإلاهىُت

لى طل٪ م٣اًِـ الجىصة اإلاهىُت جدىاو٫ ٢ضعة مىٓماث  الؼبىن ًمشل ظؼءا مً بغهامج الجىصة، ٖو

ت مً زال٫ الاؾخسضام ألامشل إلاىاعصَا اإلاخاخت اء بسضماتها اإلاخىٖى  7.الخضمت ٖلى الٞى

 ًخم زال٫ َظا اإلاضزل مٗالجت قاملت ل٣ُاؽ :كُاؽ الجىصة مً اإلاىٓىع الكامل 

مها مً وظهت هٓغ الؼبىن، و مً وظهت هٓغ م٣ضم الخضمت ؤو اإلااؾؿت  .ظىصة الخضمت وج٣ٍى

                                                           
1

 .64، ض 2007، مًضوزاث امليؼمة امـصتَة نوخمنَة ال ذاًزة، املاُصت، "ال ذاء امخيؼميي املمتزي"   ؿاذل ساًس، 
2

ذازت اجلوذت يف اخلسماث، مصجؽ ساتق، ض   .95  كامس انًف ؿووان، ا 
3

 .408، ض 2002 ٌرسي امس َس ًوسف، مداذئ اذازت اجلوذت امضامةل،  جمةل امححوج امخجاًزة، امـسذ ال ول، املاُصت، 
4

 .1998 ،جوان 02 ،ؿسذ 25  انجميـال،كِاجسوذتاخلسمااتملرصفِة،جمةلامـوومال ذاًزةاجملدل
5

ق املخلسم، ادلاز اجلامـَة، ال سكٌسًزة، . 114،ض 2008محمس ؾحس امـؼمي ب تو اميجا، امدسًو
6

ذازت اجلوذت يف اخلسماث، مصجؽ ساتق، ض   .104 كامس انًف ؿووان احملَاوي، ا 
7

 .105 كامس انًف ؿووان احملَاوي، اذازت اجلوذت يف اخلسماث، مصجؽ ساتق،ض
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٨ُت الٗمُلٗلى ؤهه مكتري اإلاىخجاث ؤو الخضماث : عيا الٗمُل .2 ذ الجمُٗت ألامٍغ ٖٞغ

 .1الٟٗلي ؤو اإلاخى٢٘

ًم٨ً حٍٗغ٠ َبُٗت عيا الٗمُل اهُال٢ا مً زالزت زهاثو :  زهاثو عيا الٗمُل1.2

 .الغيا طاحي، الغيا وؿبي، الغيا مخٛحر2:مهمت، خُض جخمشل زهاثو عيا الٗمُل ُٞما ًلي

 الٗالكت بحن الجىصة و الغيا و الىفاء و الغبذ 2.2

 

 :مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًم٨ىىا اؾخيخاط الٗال٢اث الخالُت

 بن جىا٤ٞ جى٢ٗاث الٗمُل م٘ الجىصة اإلاضع٦ت للخضمت :الٗالكت بحن الجىصة والغيا

اإلا٣ضمت، ًد٤٣ له عيا ٦بحر، طل٪ ألهه ٣ًُم ظىصة الخضمت مً زال٫ ٢ُاؽ الاهدغاٝ بحن ما 

 3؛(الجىصة اإلاضع٦ت)و ما ج٣ضمه له اإلااؾؿت  (الجىصة اإلاخى٢ٗت)ًخى٢ٗه مً الخضمت 

 بن الٗمُل الغاضخي ٌؿعى بلى حؿهُل ٖملُت الكغاء ًٖ :الٗالكت بحن الغيا والىفاء

٤ اللجىء بلى اإلااؾؿاث الخضمُت التي خ٣٣ذ له الغيا في اإلااضخي صون ؤن ًًُ٘ الى٢ذ في  ٍَغ

. البدض ًٖ ماؾؿاث ؤزغي 

 غ للماؾؿت ٖضة مؼاًا :الىفاء مهضع للغبذ اء ًٞى ؤْهغث ٖضة صعاؾاث ؤن الٗمُل طو ٞو

ٌؿاَم في ج٣لُل ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت، ٞالٗمُل الىفي َى الظي ًإحي للماؾؿت هدُجت : ؤَمها

غاثه بجىصة زضماتها  .صون ؤن جضٞ٘ له ؤي زمً إٚل

 

                                                           
1

ذازت اجلوذت امضامةل،     .71، مصجؽ ساتق، ض 2008حمفوع ب محس جوذت، ا 
2
Jean-Michel Momin," la certification qualité dans les services", AFNOR, Paris, 2001 , 

P111 .
3
 Laurent Hermel,"Mesurer la satisfaction clients", 2eme tirage, AFNOR, Paris, 2004, P11. 
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. صعاؾت جدلُلُت إلاضي جإزحر حىصة زضماث اإلااؾؿت مدل الضعاؾت ٖلى عيا ٖمالئها: زاهُا

مىهجُت البدث اإلاُضاوي   .1

 .ل٣ض اٖخمضها في َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤؾلىب اإلا٣ابلت اإلاباقغة: ؤؾلىب البدث 1.1

 اللغى الكٗبي ووالت ٌكخمل مجخم٘ الضعاؾت ٖلى ػباثً مً َٝغ :مجخم٘ الضعاؾت 2.1

غاى نمم اؾخبُان جىػَ٘ ،وجم-ٖحن جمىقيذ-الجؼاثغي  . ػباثجها مً ُٖىت ٖلى الضعاؾت َظٍ أٚل

٣ت 200 حك٩لذ ُٖىت الضعاؾت مً :ُٖىت الضعاؾت 3.1 م بٍُغ  ػبىها للى٧الت، جم ازخُاَع

 اؾخماعة ٧املت 120 اؾخماعة، مجها 150 اؾخماعة اؾخُٗض مجها 200ٖكىاثُت، و ٢ض جم جىػَ٘ 

.  مً بظمالي الاؾخماعاث اإلاىػٖت%60نالخت للخدلُل، ؤي بيؿبت 

جم اؾخسضام الاؾخبُان ٦إصاة ؤؾاؾُت لجم٘ بُاهاث ُٖىت الضعاؾت، : ؤؾلىب حم٘ البُاهاث 4.1

الخمؿت إلا٣ُاؽ ألاصاء الٟٗلي للخضمت  الغثِؿُت اإلااقغاث ح٨ٗـ ٖباعة 18وطل٪ مً زال٫ 

Servperf ؛٦ما ٢مىا بخ٣ؿُم الؿلم بلى زالر مجاالث لخدضًض صعظت عيا الؼباثً ًٖ ظىصة

: الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت

 جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت جإزحرا ؾلبُا ٖلى عيا : ] 2.49- 1[اإلاجا٫

 .الٗمُل

  جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت جإزحرا مخىؾُا ٖلى : ]3.49-2.50[اإلاجا٫

 .عيا الٗمُل

  جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت جإزحرا اًجابُا ٖلى : ] 5 - 3.50[اإلاجا٫

. عيا الٗمُل

 ازخباع الفغيُاث .2

 اللغى الكٗبي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ ":الفغيُت ألاولى 

، جإزحرا اًجابُا ٖلى عيا الٗمُل، مً هاخُت بٗض الجىاهب اإلااصًت -ٖحن جمىقيذ-الجؼاثغي 

 ".اإلالمىؾت
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جلُُم مؿخىي عيا ػباثً الىوالت مً هاخُت بٗض الجىاهب اإلااصًت : (1.1)الجضٌو عكم 

اإلالمىؾت 

 

باليؿبت للمخىؾِ الخؿابي الٗام ل٩اٞت الٗباعاث، والظي ًمشل مؿخىي عيا الؼباثً ًٖ ظىصة 

الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت مً هاخُت بٗض الجىاهب اإلااصًت اإلالمىؾت، ٣ٞض و٢٘ يمً 

 باهدغاٝ مُٗاعي ٣ًضع ب 3.64اإلاجا٫ الاًجابي، خُض بلٛذ ٢ُمت اإلاخىؾِ الخؿابي 

جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً " هلبل الفغيُت ألاولى،واهُال٢ا مً َظا الخ٣ُُم، 1.325

، جإزحرا اًجابُا ٖلى عيا الٗمُل، مً ٖحن جمىقيذ- اللغى الكٗبي الجؼاثغي ووالتَٝغ 

 . فغيُت ملبىلت؛"هاخُت بٗض الجىاهب اإلااصًت اإلالمىؾت 

 اللغى ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت  " :الفغيُت الثاهُت 

 ". مً هاخُت بٗض الاؾخجابت  ٖلى عيا الٗمُل،، جإزحرا اًجابُا -ٖحن جمىقيذ-الكٗبي الجؼاثغي 

 

 

 

 

الخإزحر ٖلى عيا  الاهدغاف اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابيبٗض الجىاهب اإلااصًت اإلالمىؾت 

 الٗمُل

اًجابي  1.363 3.98 1الٗباعة

اًجابي  1.290 3.85 2الٗباعة 

اًجابي  1.367 3.53 3الٗباعة 

مخىؾِ  1.277 3.19 4الٗباعة 

اإلاخىؾِ الخؿــــابي الٗــــــام 

والاهدــغاف اإلاُٗــــاعي الٗــــــام 

اًجابي  1.325 3.64
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جلُُم مؿخىي عيا ػباثً الىوالت مً هاخُت بٗض الاؾخجابت : (2.1)الجضٌو عكم 

 بٗض

الاؾخجابت 

الخإزحر ٖلى عيا  الاهدغاف اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 الٗمُل

مخىؾِ  1.281 2.66 5الٗباعة 

 اًجابي 1.132 3.64 6الٗباعة 

مخىؾِ  1.285 2.81 7الٗباعة 

اإلاخىؾِ الخؿــــابي الٗــــــام والاهدــغاف 

اإلاُٗــــاعي الٗــــــام 

 اًجابي 1.233 3.74

باليؿبت للمخىؾِ الخؿابي الٗام، الظي ًمشل مؿخىي عيا الؼباثً ًٖ ظىصة الخضماث 

، خُض الاًجابياإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت مً هاخُت بٗض الاؾخجابت، ٣ٞض و٢٘ يمً اإلاجا٫ 

: ، و بالخالي ًم٨ً ؤن وؿخيخج الىدُجت الخالُت 1.233باهدغاٝ مُٗاعي ٣ًضع ب 3.74 .بلٛذ ٢ُمخه

اًجابُا ٖلى عيا الٗمُل،مً هاخُت بٗض  جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت جإزحرا

جازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت، . " الاؾخجابت؛ و ٖلُه ًخم ٢بى٫ الٟغيُت الشاهُت

 .كبىلتفغيُت م؛ " مً هاخُت بٗض الاؾخجابت  ٖلى عيا الٗمُل،جإزحرا اًجابُا

 اللغى الكٗبي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ  " :الفغيُت الثالثت 

خماصًت مً هاخُت بٗضٖلى عيا الٗمُل،، جإزحرا اًجابُا -ٖحن جمىقيذ-الجؼاثغي   ." الٖا
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خماصًت : (3.1)الجضٌو عكم  جلُُم مؿخىي عيا ػباثً الىوالت مً هاخُت بٗض الٖا

 

خماصًت  بٗض الٖا

الخإزحر ٖلى عيا  الاهدغاف اإلاُٗاعي  اإلاخىؾِ الخؿابي

 الٗمُل

مخىؾِ  1.234 2.85 8الٗباعة 

مخىؾِ  1.143 2.81 9الٗباعة 

ؾلبي  1.330 2.49  10الٗباعة

مخىؾِ  1.280 2.83 11الٗباعة

اإلاخىؾِ الخؿــــابي الٗــــــام والاهدــغاف 

اإلاُٗــــاعي الٗــــــام 

مخىؾِ  1.247 2.75

ؤما باليؿبت للمخىؾِ الخؿابي الٗام للٗباعاث ألاعبٗت، والظي ًمشل مؿخىي عيا الؼباثً ًٖ 

خماصًت، ٣ٞض و٢٘ يمً اإلاجا٫  ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت مً هاخُت بٗض الٖا

لُه ًخم 1.247 باهدغاٝ مُٗاعي ٣ًضع ب 2.75اإلاخىؾِ، خُض بلٛذ ٢ُمخه  عفٌ ؛ ٖو

- اللغى الكٗبي الجؼاثغي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ " .الفغيُت الثالثت

خماصًت مً هاخُت بٗضٖلى عيا الٗمُل،، جإزحرا اًجابُا -ٖحن جمىقيذ . فغيُت مغفىيت؛ " الٖا

 اللغى الكٗبي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ " :الفغيُت الغابٗت 

ٌٗبر الجضو٫ . " مً هاخُت بٗض ألامانٖلى عيا الٗمُل، جإزحرا اًجابُا ،-ٖحن جمىقيذ-الجؼاثغي 

 .اإلاىالي ًٖ ج٣ُُم مؿخىي عيا ػباثً الى٧الت ًٖ بٗض ألامان
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 جلُُم مؿخىي الغيا ػباثً الىوالت مً هاخُت بٗض ألامان: (4.1)الجضٌو عكم 

 

بٗض ألمان 

اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخإزحر ٖلى عيا 

 الٗمُل

مخىؾِ  1.275 2.52 12الٗباعة 

مخىؾِ  1.275 2.48 13الٗباعة 

ؾلبي  1.330 2.50 14الٗباعة

مخىؾِ  1.379 2.59 15الٗباعة

اإلاخىؾِ الخؿــــابي الٗــــــام 

والاهدــغاف اإلاُٗــــاعي الٗــــــام 

مخىؾِ  1.315 2.52

والظي ًمشل مؿخىي عيا الؼباثً ًٖ ؤما باليؿبت للمخىؾِ الخؿابي الٗام للٗباعاث ألاعبٗت،

ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ الى٧الت مً هاخُت بٗض ألامان، ٣ٞض و٢٘ يمً اإلاجا٫ 

عفٌ ؛ وبالخالي ًخم 1.315 باهدغاٝ مُٗاعي ٣ًضع ب 2.52اإلاخىؾِ، خُض بلٛذ ٢ُمخه 

 - اللغى الكٗبي الجؼاثغي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ " :الفغيُت الغابٗت

 .فغيُت مغفىيت؛ " مً هاخُت بٗض ألامان ٖلى عيا الٗمُل، جإزحرا اًجابُا ،-ٖحن جمىقيذ

 اللغى الكٗبي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ " الفغيُت الخامؿت 

 ٌٗبر ." مً هاخُت بٗض الخٗا٠َ ٖلى عيا الٗمُل،، جإزحرا اًجابُا - ٖحن جمىقيذ-الجؼاثغي 

 .الجضو٫ اإلاىالي ًٖ ج٣ُُم مؿخىي عيا ػباثً الى٧الت ًٖ بٗض الخٗا٠َ
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 جلُُم مؿخىي الغيا ػباثً الىوالت مً هاخُت بٗض الخٗاَف: (5.1)الجضٌو عكم 

 

بٗض الخٗاَف 

اإلاخىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاُٗاعي 

الخإزحر ٖلى عيا 

 الٗمُل

مخىؾِ  1.465 2.57 16الٗباعة

ؾلبي  1.406 2.27 17الٗباعة

مخىؾِ  1.601 2.94 18الٗباعة

اإلاخىؾِ الخؿــــابي الٗــــــام 

والاهدــغاف اإلاُٗــــاعي الٗــــــام 

مخىؾِ  1.491 2.59

ؤما ُٞما ًسو اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام للٗباعاث الشالر، والظي ًمشل مؿخىي عيا الؼباثً ًٖ 

ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً هاخُت بٗض الخٗا٠َ، ٣ٞض و٢٘ يمً اإلاجا٫ اإلاخىؾِ، خُض 

ٌ 1.491، باهدغاٝ مُٗاعي ٣ًضع ب 2.59بلٛذ ٢ُمخه  لُه ًخم ٞع " .الفغيُت الخامؿت؛ ٖو

 جإزحرا ،-ٖحن جمىقيذ- اللغى الكٗبي الجؼاثغي ووالتجازغ ظىصة الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ 

 .فغيُت مغفىيت؛" مً هاخُت بٗض الخٗا٠َ ٖلى عيا الٗمُل،اًجابُا 

: زاجمت

ُت  حر الجىصة في الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلااؾؿاث اإلاهٞغ ت ًم٨جها بن جٞى مً  الجؼاثٍغ

ائهم، لظل٪ ًجب ٖلى َظٍ اإلااؾؿاث ؤن تهخم ب٣ُاؽ ظىصة زضماتها  ا٦دؿاب عيا ػباثجها و ٞو

ُٟت مً  ٍغ َظٍ الْى ٤ زضماتها إلاا جٞى ُٟت حؿٍى اهُال٢ا مً مىٓىع ٖمالئها، و ؤن تهخم بْى

٣ُت التي جم٨جها مً ٢ُاؽ مؿخىي عيا ٖمالئها، و  مؼاًا زانت ُٞما ًخٗل٤ بالبدىر الدؿٍى

٣ت التي ج٨ؿبها عياَم و مً  باتهم و جًُٟالتهم، و بالخالي جلبُتها بالٍُغ ت مخُلباتهم و ٚع مٗٞغ

ل ائهم لها ٖلى اإلاضي الٍُى ت . زم ٞو ٞمً زال ٫ الضعاؾت اإلاُضاهُت التي زهذ ماؾؿت ظؼاثٍغ

طاث َاب٘ زضمي، جبحن ؤن ظىصة زضماتها اإلا٣ضمت لٗمالئها جازغ جإزحرا اًجابُا ٖلى عياَم، مً 

هاخُت بٗض الجىاهب اإلااصًت اإلالمىؾت و الاؾخجابت، ما ًض٫ ٖلى ؤجها جمخل٪ مسخل٠ الٗىانغ 

حر زضماث طاث ظىصة ٖالُت و ٦ظا الاؾخجابت،بال ؤجها لم جغقى بٗض  اإلااصًت التي بةم٩اجها جٞى

به ػباثجها مً هاخُت ٧ل مً ألابٗاص ألازغي اإلامحزة إلا٣ُاؽ ألاصاء الٟٗلي  للمؿخىي الظي ًٚغ
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خماصًت، ألامان و الخٗا٠َ)Servperfللخضمت  ، و َظا ما وضخه الخ٣ُُم اإلاخىؾِ ألٞغاص (الٖا

ُٖىت الضعاؾت للجىصة الٟٗلُت التي ج٣ضمها َظٍ اإلااؾؿت مً  هاخُت َظٍ ألابٗاص، ٦ما ؤن ٖضم 

 .ؾلبُتهم الخ٣ُُم جا٦ض بضاًت اَخمام َظٍ اإلااؾؿت بهظٍ الجىاهب

كاثمت اإلاغاح٘ 

 :اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت

: الىخب
ُت، صاع الخىانل الٗغبي للُباٖت واليكغوالخىػَ٘، ٖمان،  .1 ض خؿً الهغن، ٖىإلات ظىصة الخضمت اإلاهٞغ ٖع

 ؛2008ألاعصن، 

 ؛٢2006اؾم ها٠ً ٖلىان، اصاعة الجىصة في الخضماث، صاع الكغو١،  .2

٤ الخضًض مضزل  .3 خمُض الُاجي،مدمىص الهمُضعي، بكحر الٗال١، بحهاب ٖلي ال٣ؼم،ألاؾـ الٗلمُت للدؿٍى
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  مٗالجت اللغوى اإلاخٗثرة آلُت الؾخلُاب الىخلت الىلضًت

 - ووالت مغىُتBADRصعاؾت خالت بىً - 

 1بن شعيب فاطمة الزهراء. د 
 2درفوف محمد أمين. د 

  :ملخو

ت ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت لل٣غوى اإلاخٗثرة  ُت اإلاخٗثرة مً زال٫ مٗٞغ تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى جبُان ٦ُٟت مٗالجت ال٣غوى اإلاهٞغ

ت مً ٌكٛل الخحز ألا٦بر مً وؿبت ال٣غوى اإلاخٗثرة في البى٪ لدؿهُل وي٘ الخُِ لٗالظها بإ٢ل ألايغاع  و٦ظا التر٦حز ٖلى مٗٞغ

. اإلام٨ىت بُٛت اؾخ٣ُاب ٦خلت الى٣ضًت ٧اهذ ٚحر ٢ابلت لالؾترظإ بؿبب ٖضم ٢ضعة الٗمُل ٖلى الؿضاص

ضم الالتزام :جىنلذ َظٍ الىع٢ت البدشُت ٖلى الىخاثج الخالُت بن بق٩الُت الخٗثر جغظ٘ بك٩ل ٖام بلى الخىؾ٘ في مىذ ال٣غوى ٖو

ُت اإلاخٗثرة مهضع  الزخال٫ الخىاػهاث اإلاالُت للبى٪ ٧ىهه ًازغ ؾلبا ٖلى حجم . بالًىابِ الؿلُمت في مىدها حٗض ال٣غوى اإلاهٞغ

الؿُىلت وبالخٗضي عبدُخه، ألامغ الظي ًجٗل مً مٗالجت ال٣غوى اإلاخٗثرة آلُت ٞٗالت في اؾخ٣ُاب ال٨خل الى٣ضًت  الٛحر وبالخالي 

ُت ججاٍ الٗمالء بمسخل٠ جهيُٟاتهم . يمان وظىص حُُٛت مالُت إلاسخل٠ الٗملُاث اإلاهٞغ

ُٟت:اليلماث اإلافخاخُت .  ال٣غوى اإلاخٗثرة،ال٨خلت الى٣ضًت،ٖضم الؿضاص، بى٪ الٟالخت والخىمُت الٍغ

  :ملضمت .1

ٌٗض البى٪ ؤخض ؤَم الخل٣اث الىؾُُُت بحن الضاثىحن و اإلاضًىحن ؤي ؤهه ؤَم خل٣اث 

ان للىٓم الا٢خهاصًت واإلاالُت مً زال٫ ٢ضعجه ٖل حٗبئت  ل الا٢خهاصي  ٞه بمشابت الكٍغ الخمٍى

ل الاؾدشماع  ُت في ٖملُت جمٍى تزاًض صوع ال٣غوى اإلاهٞغ اإلاضزغاث وجىػَٗها في ق٩ل ٢غوى، ٍو

. في الضو٫ التي ال جمل٪ ؾى١ مالُت ٞٗالت

ل٨ً ٖملُاث ؤلا٢غاى التي ج٣ىم بها البىى٥ ؤصي بلى صزىلها في صوامت الخٗثر اإلاالي، ؤي حٗثر 

ُت اإلامىىخت للٗمالء لٗضة ؤؾباب مما ؤصي بلى حٗغى البىى٥ بلى مخاٖب ه٣ضًت  ال٣غوى اإلاهٞغ

ت الش٣ت بال٣ُإ اإلاهغفي مً َٝغ اإلا٣تريحن وجخٟاوث زُىعة َظٍ  ٖؼ واثخماهُت وؤًًا ٖػ

 .اإلاك٩لت مً بلض بلى آزغ

ُت اإلاخٗثرة ًاصي بلى جٟا٢م َظٍ اإلاك٩لت واعجٟإ وؿبتها  وبن بَما٫ مخابٗت الضًىن اإلاهٞغ

ت  ُت للضًىن اإلاخٗثرة يغوٍع بلى الخض الظي ًهٗب مٗه الخد٨م ٞحها لظل٪ حٗخبر اإلاٗالجت اإلاهٞغ

 الؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت، ولهظا ٢ض وي٘ اإلاهخمىن بهظا اإلاجا٫ الٗضًض مً  وفي ٚاًت ألاَمُت

تها وطل٪ جٟضًا إلاا ًم٨ً  ألاؾالُب الى٢اثُت للخض مً َظٍ اإلاك٩لت، مً زال٫ جهُٟتها ؤو حؿٍى

جي  .ؤن ًىجغ ٖلحها مً آزاع ؾلبُت حك٩ل زُغا ٖلى الٗمُل والبى٪ والا٢خهاص الَى

ت هي ألازغي زال٫ الؿىىاث اإلاايُت بلى مك٩لت ال٣غوى  ول٣ض حٗغيذ البىى٥ الجؼاثٍغ

ٗىص طل٪ بلى ٖضة ؤؾباب ؾِخم الخُغ١ بلحها في صعاؾدىا َظٍ، وباٖخباع بى٪ الٟالخت  اإلاخٗثرة َو
                                                           

 benchaib_fatima@yahoo.frاملصنز اجلامـي مليَة،  1
2

 derfouf_amine@yahoo.frاملصنز اجلامـي مليَة، 
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ُٟت مً البىى٥ الىاقُت في الىؾِ اإلاهغفي الجؼاثغي ومما ال ق٪ ُٞه ؤهه ٌٗاوي  والخىمُت الٍغ

ؿعى إلاٗالجتها  َظا آلازغ مً مك٩لت ال٣غوى اإلاخٗثرة، مما ظٗله ٌٗمل ٖلى الخض مجها َو

والخ٣لُل مً خضتها بكتى الُغ١ اإلام٨ىت  

 ومً َظا اإلاىُل٤ ًم٨ً ؤن هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت :

َل الخدضًض اإلادىم ألؾباب حٗثر اللغوى ٌؿاَم في مٗالجتها واؾخلُاب الىخلت 

 مغىُت؟ BADRالىلضًت ٖلى مؿخىي بىً 

 لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ًم٨ىىا وي٘ الٟغيُاث الخالُت: 

ش -  حٗخبر ال٣غوى اإلاخٗثرة جل٪ ال٣غوى التي ٌعجؼ م٣تريحها ًٖ ؾضاصَا في جىاٍع

.  اؾخد٣ا٢ها

ُت بلى ي٠ٗ وؾىء الدؿُحر مً ٢بل الٗمالء-  . ٌٗىص ؾبب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

  .مك٩لت ال٣غوى اإلاخٗثرة حٗالج وحؿاَم في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت- 

 جخجلى ؤَمُت َظٍ الىع٢ت البدشُت مً زال٫ اإلا٩اهت التي  :ؤَمُت الىعكت البدثُت

ا ٖلى اإلاهاٝع ٞال٣غوى اإلاخٗثرة حٗخبر مً ؤَم  ًسُى بها مىيٕى ال٣غوى اإلاخٗثرة لخإزحَر

اإلاىايُ٘ التي َغخذ في مجاالث البدض والى٣اف في ال٣ُإ اإلاهغفي واإلاالي، ومىه ظاءث َظٍ 

الىع٢ت البدشُت ل٩ي حؿلِ الًىء ٖلى مضي جإزحر ال٣غوى اإلاخٗثرة ٖلى اإلاهاٝع واإلا٣تريحن في 

 .مداولت مىا إلًجاص ؤؾالُب إلاٗالجت َظٍ اإلاك٩لت واؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًت

فاث ؤلاحغاثُت .2  :الخٍٗغ

ف اللغى اإلاهغفي اإلاخٗثر  :  حٍٗغ

حٍٗغ٠ للخٗثر خؿب وكإجه، ٞهىا٥ حٗثر ٞجي ًيكإ ًٖ   ٣ًpress & bereishضم ٧ل مً 

ىا٥ حٗثر مالي، ٦ما ان الخٗثر الٟجي  ٖضم الالتزام باإلاٗاًحر اإلاداؾبُت وبن ٧ان هاصعا ما ًدضر، َو

. 1ًاصي بلى الخٗثر اإلاالي

٣ى٫  ؤن َىا٥ حٗثرا بعاصًا ال ؤزال٢ُا لالؾدُالء ٖلى ؤمىا٫ البىى٥، وحٗثر ال بعاصي : groppٍو

ً دضر بؿبب اإلاخٛحراث البُئُت الخاعظت ًٖ هُا١ الٗمالء اإلاخٗثًر . 2ٍو

:  اخدؿاب وؿبت اللغوى اإلاخٗثرة

                                                           
1
. 11ؿاذل مربوك محمس، احلوول امحسًةل ملواهجة ػاُصت الئامتن املرصيف املخـرث،لكَة امخجازت ، جامـة املاُصت، تسون س ية ورش، ض 

2
 .11ؿاذل مربوك،هفس املصجؽ امساتق،ض  
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ال ج٠٣ بصاعة الاثخمان ٖىض ه٣ُت جدضًض ٢ُمت ال٣غوى اإلاخٗثرة وبهما تهخم ؤًًا بخدضًض 

ُما بطا ٧اهذ يمً الخضوص اإلا٣بىلت ؤو جسُذ الخضوص مً وظهت هٓغ  وؿبت ال٣غوى اإلاخٗثرة ٞو

٣خحن الخدؿاب وؿبت ال٣غوى اإلاخٗثرة ىا٥ ٍَغ  ٢.1ىاٖض الٗمل اإلاهغفي بك٩ل ٖام، َو

لت ألاولى بحماي /بحمالي عنُض اللغوى غحر الٗاملت=وؿبت اللغوى اإلاخٗثرة: الٍُغ

( 1)....................................................................................عنُض اللغوى والدؿهُالث

لت الثاهُت الفىاثض -عنُض اللغوى غحر الٗاملت)=وؿبت اللغوى اإلاخٗثرة:الٍُغ

( 2.......................)..و الٗمىالث الفىاثض -عنُض اللغوى والدؿهُالث بحمالي/(والٗمىالث

: ماقغاث اللغوى اإلاهغفُت اإلاخٗثرة

بن صزى٫ ال٣غى في مغخلت الخٗثر وجهيُٟه يمً ال٣غوى اإلاخٗثرة ال ًدضر ٞجإة ومً 

صون م٣ضماث، وبهما َىا٥ ماقغاث وصالثل حٗبر ٖىه وظملت مً الٓىاَغ جخٟاوث في حجمها 

وزُىعتها، بال ؤن الٗمُل ٢ض صزل مغخلت الخُغ وؤنبذ ال٣غى مخٗثرا، حي جمشل ال٣غوى 

ا  اإلاخٗثرة مك٩لت زُحرة طاث هخاثج باًَت الخ٩ال٠ُ ولها آزاع م٣ٗضة الترا٦ُب وطل٪ هٓغا لخإزحَر

الخُحر ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي بك٩ل ٖام لِـ ٣ِٞ في ألاظل ال٣هحر ول٨ً ؤًًا وبك٩ل 

ل اإلاضي . ؤ٦ثر زُىعة في ألاظلحن اإلاخىؾِ والٍُى

م٨ً ج٣ؿُم َظٍ اإلااقغاث بلى: ماقغاث جخٗلم بمٗامالث اإلالترى م٘ البىً (1  :ٍو

 2:اإلااقغاث اإلاخٗل٣ت بدؿاب الٗمُل لضي البى٪-ؤ

بنضاع قب٩اث ٖلى خؿاب ال٣غى ؤو الخؿاباث ألازغي للٗمُل بإ٦ثر ما حؿمذ به -

غة ؤو اإلاخاخت في َظٍ الخؿاباث . ألاعنضة اإلاخٞى

بُت ٖمل اإلا٣ترى مً ظهت واخخُاظاث -  وظىص خغ٧اث سخب مً الخؿاب ال جدىاؾب َو

. اإلاكغوٕ اإلامى٫ مً ظهت ؤزغي 

خضور حٛحراث مٟاظئت في جى٢ُذ ٖملُاث السخب وؤلاًضإ، وبُبُٗت الخا٫ ٞةن طل٪ -

 3.ٌؿخىظب ؤن ٩ًىن البى٪ ٖلى بَإل وصعاًت بؿحر الٗمل في اإلاكغوٕ اإلامى٫ مً زال٫ اإلاخابٗت

٤ اإلاحزاهُت - ٖضم جىاؾب اإلابالٜ اإلاىصٖت بدؿاب الٗمُل م٘ الخٛحراث اإلاخى٢ٗت إلًغاصاجه ٞو

ت للمكغوٕ اإلامى٫  . الخ٣ضًٍغ

                                                           
1
. 398، ض2008محمس ذاوذ ؾامثن، ب ثص خمففاث خماظص الئامتن املرصيف ؿىل كمية امحيوك،ذزاسة ثعحَلِة ؿىل كعاغ امحيوك امخجاًزة ال زذهَة،ب ظصوحة ذنخوزاٍ كري مًضوزت،س ية  

2
ذازت املصوط املعفِة كري اكمةل، ال اكذميَة امـصتَة نوـووم املامَة واملرصفِة، ال زذن، ض  . 12جٌلل ب تو امـحَس، ا 

3
ُحال ؿاذل، اصاكمَة املصوط املرصفِة املخـرثت ذزاسة حاةل اجلزائص، مشهصت ملسمة ميَل صِاذت ماجس خري يف امـووم الاكذعاذًة وامـووم امخجاًزة، ختعط ؿووم جس َري، جامـة  

 .78، ض2012اجلزائص، 
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لب الٗمُل مً - ًها، َو بعظإ الكب٩اث اإلاسخىبت ٖلى خؿاب الٗمُل لضي البى٪ ؤو ٞع

. البى٪ ب٣ًاٝ نٝغ بٌٗ الكب٩اث

جباَا خغ٦ت الخؿاب الجاعي للٗمُل اإلامى٫ مً َٝغ البى٪ وبهٟت زانت مً ظاوي -

. ؤلاًضإ

  1: اإلااقغاث اإلاخٗللت بُلباث اإلالترى-ب

اصة ؾ٠٣ الدؿهُالث الاثخماهُت اإلامىىخت له مً صون - ج٣ضًم الٗمُل َلباث مخ٨غعة لٍؼ

. مبرع وبك٩ل ٚحر مسُِ له 

ج٨غاع َلباث الٗمُل بجضو٫ ؤ٢ؿاٍ ال٣غى ألامغ الظي ٌكحر بلى ان الٗمُل ٚحر ٢اصع ٖلى -

ؼ ٢ضعجه ٖلى الؿضاص . بصاعة ؤمىع اإلاالُت بك٩ل ظُض،بهه لم ٌؿخٟض مً اإلاهلت التي مىدذ له لخٍٗؼ

ً بًاٖخه في اإلاساػن الٗمىمُت للبى٪- اصة ٞترة جسٍؼ . َلب الٗمُل ٍػ

ً الؾُما بطا ٧اهذ ال٣غوى م٨ٟىلت بًماهاث-  2.ْهىع م٣غيحن آزٍغ

 3:ماقغاث جخٗلم بالًماهاث-ط

. جغاظ٘ ال٣ُمت الؿى٢ُت للًماهاث-

٘ بقاعة الدجؼ ًٖ الًماهاث اإلا٣ضمت بلُه- . ٢ُام الٗمُل بالُلب مً البى٪ ٞع

. الخباَا في ج٣ضًم يماهاث بياُٞت ٖىض َلبها مً َٝغ البى٪-

َلب الٗمُل اؾدبضا٫ الًماهاث الُٗيُت بًماهاث شخهُت، ألامغ الظي ٌكحر بلى ؤن -

ً ض الخهٝغ بالًماهاث الُٗيُت ٧البُ٘، ؤو ج٣ضًمها ٦ًماهاث لضاثىحن آزٍغ . اإلا٣ترى ًٍغ

 4:ماقغاث البُاهاث اإلاالُت للملترى( 2

ًم٨ً للمدل الاثخماوي ؤزىاء جدلُله لل٣ىاثم اإلاالُت للم٣ترى ؤن ٨ًدك٠ بٌٗ ؤٖغاى -

٣ىم  ظا ما ٌؿخضعي مىه ؤن ًخدهل ٖلى جل٪ ال٣ىاثم باهخٓام ٍو وصالثل حٗثر ال٣غوى، َو

بمغاظٗتها مغاظٗت قاملت وؤن ًٟهم مدخىاَا ٞهما صخُدا لُخم٨ً مً بُٖاء جٟؿحراث 

ألع٢امها، ومً ؤَم اإلااقغاث التي ًم٨ً ؤن ٌؿخض٫ بها مؿئى٫ ال٣غى مً زال٫ ال٣ىاثم اإلاالُت 

: اإلاٟترى هظ٦غ ما ًلي

: ماقغاث حٗثر اللغوى مً زالٌ اإلاحزاهُت-ؤ

اصة ٞترة جدهُل ؤوعا١ ال٣بٌ وخؿاباث اإلاضًىحن- . ٍػ

                                                           
1
ذازت ادلًون املخـرثت، اجملةل اجلزائًصة وامخمنَة الاكذعاذي، امـسذ  . 233، ض2017، جوان6هنةل كاذزي، ؾحس احلفِغ جن سايس، ا 

2
. 240هنةل كاذزي،هفس املصجؽ امساتق، ض 

3
. 243هنةل كاذزي، هفس املصجؽ امساتق، ض 

4
 .81-80:ُحال ؿاذل، هفس املصجؽ امساتق، ض ض 
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اصة ٞترة حؿضًض ؤوعا١ الضٞ٘ وخؿاباث الضاثىحن- ٌٗخبر ماقغ ٖلى ٖضم ٢ضعة الكغ٦ت : ٍػ

ً، مما ٌٗخبر ماقغا ٖلى ٖضم ٢ضعتها ٖلى  اء بالتزاماتها اججاٍ الضاثىحن آلازٍغ اإلا٣تريت ٖلى الٞى

. حؿضًض التزاماتها اججاٍ البى٪

بطا خهلذ ج٣لباث في وؿبت الؿُىلت لضي الكغ٦ت اإلا٣تريت : ج٣لباث خاصة في الؿُىلت-

ت لل٣ُإ الظي جيخمي بلُه الكغ٦ت، ٞةن طل٪  و٧اهذ َىا٥ اهدغاٞاث ٦بحرة ًٖ الؿُىلت اإلاُٗاٍع

اء  ماقغ ٖلى وظىص مكا٧ل لضحها ٞى٣و الؿُىلت ماقغ ٖلى ٖضم ٢ضعة الكغ٦ت ٖلى الٞى

بالتزاماتها اججاٍ الٛحر، ٦ما ؤن اعجٟإ وؿبت الؿُىلت ماقغ ٖلى ؤن الكغ٦ت ال حؿدشمغ ؤمىالها 

ازغ ؾلبا ٖلى اإلاى٠٢ اإلاالي . بك٩ل ٠٦ء، مما ًاصي بلى اهسٟاى ؤعباخها ٍو

. اهسٟاى حجم ألانى٫ في بٌٗ اليكاَاث الخابشت ؤلاهخاظُت-

بن جإزغ : ٖضم اهخٓام بٖضاص البُاهاث اإلاالُت وبعؾالها بلى البى٪ يمً ٞترة ػمىُت م٣ٗىلت-

 بلى البى٪ في اإلاىاُٖض اإلادضصة واإلاٗخاصة ًض٫ ٖلى ؤن ةاإلاخض٤ٞاإلا٣ترى في حؿلُم بُاهاجه اإلاالُت 

. َىا٥ مكا٧ل مالُت لضي اإلا٣ترى

اصة الٟترة التي حؿخٛغ٢ها ٞترة ؤلاهخاط- . ٍػ

ل ٢هحرة ألاظل لخُُٛت التزاماجه التي اؾخد٣ذ مما - لجىء اإلا٣ترى بلى مهاصع الخمٍى

. ًضزله في صاثغة اإلاضًىهُت

. اهسٟاى في ٢ُمت الاخخُاَاث- 

بطا اهسًٟذ خ٣ى١ اإلال٨ُت ٞةن طل٪ ٌٗجي ان الكغ٦ت حٗاوي مً : اهسٟاى خ٣ى١ اإلال٨ُت-

اصة اخخما٫ حٗغى خ٣ى١ البى٪ ٖلى َظٍ الكغ٦ت  زؿاثغ ومكا٧ل مالُت مما ًاصي بلى ٍػ

٦مساَغ ٖضم الدؿضًض في ألاو٢اث اإلادضصة لها ألزظ خ٣ى١ اإلال٨ُت لكغ٦ت ما هي الًمان 

. الغثِسخي للضاثىحن في خا٫ حٗغى الكغ٦ت لئلٞالؽ

مُت ٦خُٛحر - هاع ؤعباح َو لجىء الكغ٧اث بلى بظغاء حُٛحراث في ؾُاؾتها اإلاداؾبُت إْل

الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت باخدؿاب اإلاسههاث، ٞةن وظىص مشل َظٍ الخُٛحراث في الؿُاؾاث ٌٗجي 

. ؤن البُاهاث اإلاالُت ال ح٨ٗـ الىي٘ اإلاالي الخ٣ُ٣ي للكغ٦ت

وظىص زلل في ٩َُل مهاصع ألامىا٫ واؾخسضاماتها، ٖلى اإلااؾؿت ؤن جمى٫ مىظىصاتها -

٢هحرة ألاظل مً زال٫ مُلىباث ٢هحرة ألاظل، وال٨ٗـ صخُذ ٞةطا خضر ازخال٫ واضر في 

َظٍ ال٣اٖضة ٞةن الكغ٦ت لً ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ٚضاعة ؾُىلتها بك٩ل ظُض ولظل٪ ٞةجها ؾخعجؼ 

اء بالتزاماتها . ًٖ الٞى
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اصة ٦بحرة في اإلاسههاث، ؤو بهٟت زانت مسههاث الضًىن اإلاك٩ى٥ في جدهُلها - ٍػ

. والضًىن اإلاٗضومت

ا- . اعجٟإ مضًىهُت الكغ٦ت ماقغ ٖلى اعجٟإ صعظت مساََغ

وبالخالي ٞخدلُل اإلاحزاهُت ٣ًضمها في بْهاع اخخما٫ خضور زُغ الخٗثر ومً زم ال٨ك٠ ًٖ -

. َظا الخُغ ومٗالجخه ٞبل خضوزه ؤو جٟا٢مه

 1.ماقغاث حٗثر اللغى مً زالٌ حضٌو خؿاباث الىخاثج-ب

ًهىع ظضو٫ خؿاباث الىخاثج بًغاصاث وه٣ٟاث اإلا٣ترى ومً زال٫ جدلُلها لٟتراث 

ومً .مسخلٟت ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى مضي ؾالمت ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ ؤلاًغاصاث والى٣ٟاث

اإلااقغاث التي ًم٨ً الاؾخضال٫ ٖلحها مً زال٫ ظضو٫ خؿاباث الىخاثج 

اصة حجم اإلابُٗاث-  بك٩ل مٟاجئ وزانت اإلابُٗاث آلاظلت ٌٗخبر ماقغا ٖلى ؤن الكغ٦ت ٍػ

حؿعى لخهٍغ٠ بًاجٗها زال٫ و٢ذ ٢هحر ألؾباب جخٗل٤ بجىصة البًاٖت ؤو ؤن الكغ٦ت جخى٢٘ 

. وظىص مكا٧ل مؿخ٣بلُت في جهٍغ٠ َظٍ البًاج٘ في الؿى١ 

اإلابُٗاث هي اإلاهضع الغثِسخي إلًغاصاث الكغ٦ت وجغاظٗها ماقغ :اهسٟاى حجم اإلابُٗاث-

اء بالتزاماتها اججاٍ الضاثىحن . ٖلى جغاظ٘ ٢ضعة ٖلى الٞى

 ماقغ ٖلى وظىص مكا٧ل في ظىصة البًاج٘، ٞاؾخمغاع ":اإلابُٗاث"اعجٟإ ٢ُمت البًاج٘ -

ض مً مساَغ الخٗامل مٗها ت للكغ٦ت، مما ًٍؼ . َظا ألامغ ًازغ ؾلبا ٖلى الؿمٗت الخجاٍع

ماقغ ٖلى اعجٟإ صعظت اإلاساَغ البُُٗت ألن : جغ٦ؼ اإلابُٗاث في ٖضص مدضص مً الؼباثً-

ٖمالء ًهبدىن َم اإلاؿُُغون واإلاخد٨مىن في الكغ٦ت، خُض ان ٣ٞضان بٌٗ َاالء الؼباثً 

. ؾُازغ ؾلبا ٖلى الكغ٦ت

. وظىص زؿاثغ حكُٛلُت مؿخمغة لضي الكغ٦ت-

. الاعجٟإ ٚحر اإلابرع في ؤخض ؤو بٌٗ ؾىء الى٣ٟاث-

. الاعجٟإ في اإلابُٗاث م٘ اهسٟاى ألاعباح-

 2.اعجٟإ وؿب الخ٩ال٠ُ-

 3.وظىص ٞجىة ٦بحرة بحن بظمالي الضزل ونافي الضزل-

                                                           
1
 .16جٌلل ب تو ؾحَس، هفس املصجؽ امساتق، ض 

2
جنَة زحِل سامل امربؾيص، مـاجلة ػاُصت املصوط املخـرثت دلى املعازف امخجاًزة امـامة انوَخِة، زساةل ذنخوزاٍ كري مًضوزت، ختعط املعازف، لكَة امـووم املامَة واملرصفِة،  

. 62،ض2005ال اكذميَة امـصتَة نوـووم املامَة واملرصفِة، ؾٌلن ال زذن 
3
ظالخ اميؼام املرصيف، : اهياة هؼمي وذوَل امصفاؾي، املصوط املخـرثت  ال س حاة امحواذز، س حل امـالح ذزاسة امـالح، ذزاسة ثعحَلِة ؿىل تيم ال زذن، املؤمتص ادلويل حول ا 

 .15، ض2008مازش 12و11وزكةل، ب ايم 
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 1:ماقغاث ؤزغي للخٗثر( 3

َىا٥ ماقغاث ٚحر مالُت ٌؿخض٫ مً زاللها ٖلى اخخما٫ حٗثر اإلا٣ترى مما ًاصي بلى 

: ازخال٫ الٗال٢ت بِىه وبحن البى٪ ومً ؤَمها 

. حٛحر َبُٗت ٖمل اإلا٣ترى ؤو الكغ٦ت-

. جباَا الىمى في الكغ٦ت ٢ُاؾُا بٟتراث ممازلت لؿىىاث ؾاب٣ت-

. حٛحراث في ألاؾلىب اإلاٗخاص ُٞما ًخٗل٤ بؿضاص ما ٌؿخد٤ للضاثىحن-

. حٛحراث في ؤلاصاعة اإلاالُت للكغ٦ت-

. لجىء الكغ٦ت بلى حٛحر اإلاىعصًً-

. ه٣ل التر٦حز في الخٗامل مً ٖمُل مٗغوٝ في الؿى١ بلى ٖمُل ظضًض ٚحر مًمىن -

. وظىص مكا٧ل ٖاثلُت لضي اإلا٣ترى ؤو مكا٧ل ٖمالُت لضي الكغ٦ت-

بت في ج٣ضًم اإلاحزاهُاث والبُاهاث- . ٖضم الٚغ

ت مً اإلا٣ترى- . سخب ٖالماث ؤو جى٦ُالث ججاٍع

لت وألاصواث. 3  :الٍُغ

 ُىت الضعاؾت ت الٗىانغ وألاٞغاص التي :مجخم٘ ٖو  ٌٗٝغ مجخم٘ الضعاؾت بإهه مجمٖى

ؤما باليؿبت لضعاؾدىا ٞاإلاجخم٘ اإلاؿتهضٝ ًخ٩ىن . ًىهب ٖلحهم الاَخمام في صعاؾت مُٗىت

التهم الٗلمُت اتهم ومَا  30خُض اؾتهضٞذ الضعاؾت ُٖىت ٖكىاثُت ٢ضعث ب. بمسخل٠ مؿخٍى

ؤي ما ٌٗاص٫  ( اؾخماعة30)ٞغص، خُض وػٖذ ٖلحهم اؾخماعاث الاؾدباهت وجم اؾترظاٖها ٧لها

ظا صلُل ٖلى ظضًت اإلابدىر في ؤلاظابت ٖلحها 100%  ٦ظل٪ لم ج٨ً َىا٥ اؾدباهاث ملٛاة َو

 .واؾخ٨مالها لكغوٍ ملئها

 مخغحراث الضعاؾت: ً  مً زال٫ بق٩الُت البدض جخدضص لىا مخٛحراث الضعاؾت في مخٛحًر

ُت:ٞمخٛحر الضعاؾت اإلاؿخ٣ل ًخجلى في. ؤخضَما مؿخ٣ل وآلازغ جاب٘ . ؤؾباب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

ُت: ؤما مخٛحر الضعاؾت الخاب٘ ُٞخمشل في  .َغ٢مٗالجت ال٣غوى اإلاهٞغ

 ٤ : بىاء الاؾخبُان  ل٣ض جم بٖضاص الاؾخبُان بك٩ل ًسضم ؤَضاٝ الضعاؾت ٞو

الٟغيُاث اإلا٣ترخت خُض جًمً ؤوال اإلاٗلىماث الصخهُت للُٗىت وطل٪ للخٗٝغ ٖلى 

زهاثهها، زم جُغ٢ىا بلى ؤؾئلت خى٫ مىيٕى البدض ومخٛحراث ؤلاق٩الُت، و٢ض جم جبجي الك٩ل 

م٣ُاؽ "اإلاُل٤ في جهمُم الاؾخماعة الظي ًدضص ؤلاظاباث اإلادخملت ل٩ل ؾاا٫ وجم اؾخسضام 

ى ٌٗض مً اإلا٣اًِـ ألا٦ثر جضاوال وطل٪ مً ؤظل جدضًض صعظت مىا٣ٞتهم " ل٩اعث للخضعط الغباعي َو

                                                           
1
 .245-244:نجيب رحيل سالم البرعصي، نفس المرجع السابق، ص ص 
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٩ىن اإلا٣ُاؽ الغباعي مخضعط  ضم مىا٣ٞتهم بالخدضًض وباإلقاعة بلى ؤخض الخُاعاث اإلادضصة ٍو ٖو

٣ا للؿلم الخالي  :ٞو

 مىا٤ٞ جماما4-مىا٤ٞ      3-ٚحر مىا٤ٞ           -2ٚحر مىا٤ٞ جماما      -1

جدؿب ٞئاث اإلاخىؾِ الخؿابي لؿلم :الخضوص الضهُا و الٗلُا إلالُاؽ لُياعث الغباعي

: ل٩ُاعث ٖلى الىدى الخالي

:  جمشل مضي الٟئت ؤي0,75 خُذ 0,75 =3/4 و بال٣ؿمت هدهل ٖلى3=4-1

1-(1+0,75)00,=1,74 

الخضوص الضهُا والٗلُا إلالُاؽ لُياعث الخماس ي : (01 (الجضٌو عكم

صعظت 

اإلاىا٣ٞت 

ٚحر مىا٤ٞ 

جماما 
مىا٤ٞ ٚحر مىا٤ٞ 

مىا٤ٞ 

جماما 

 3,25-4 2,50-3,24 1,75-2,49 1-1,74اإلاجا٫ 

 باالٖخماص ٖلى الاؾخبُان مً بٖضاص الباخثحن: اإلاهضع

: ول٣ض جم ج٣ؿُم الاؾدباهت ٧الخالي

 .BADRوهي مىظهت لُٗىت مً الٗاملحن في بى٪ الٟالخت والخىمُت الٟالخُت : م٣ضمت

ُٟي،  )اإلاٗلىماث الصخهُت للم٣او٫  الجيـ، الؿً، اإلاؿخىي الخٗلُمي، اإلاؿخىي الْى

. (الخبرة

 :و٢مىا بخ٣ؿُمها بلى مدىعًٍ ٧الخالي

ُت: اإلادىع ألاو٫  . ؤؾباب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

ُت: اإلادىع الشاوي . َغ١ مٗالجت ال٣غوى اإلاهٞغ

 ٣هض به الاحؿا١ الضازلي بدُض ج٩ىن ٧ل ٣ٞغة مً الاؾدباهت : الاؾدباهت زباث ٍو

خماص ٖلى مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار. مدؿ٣ت م٘ اإلاجا٫ الظي جيخمي بلُه ال٣ٟغة  .وجم الٖا

وبك٩ل ٖام ٞةن الخ٨م ٖلى الشباث ٌٗخمض ٖلى م٣ضاع مٗامل الشباث الىاجج مً الخدلُل 

٦ُٟال باإلاُل خُا٫ 0,6ؤلاخهاجي، و٦شحر مً الباخشحن ٌٗخبرون ؤن مٗامل الشباث الظي ًخجاوػ 

. زباث ألاصاة اإلاؿخسضمت
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هخاثج ؤلفا هغوهبار للُاؽ زباث الاؾخماعة : (02)الجضٌو عكم 

 SPSS مسغحاث ٖلى الباخثحن باالٖخماص بٖضاص مً : اإلاهضع

 .الُٗىت بإفغاص الخانت هخاثج جدلُل .3

الجيـ، الؿً، اإلاؿخىي الخٗلُمي، )جىػٖذ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاٗلىماث الصخهُت 

ُٟي، الخبرة  ت ل٩ل نى٠ في الجضو٫  (اإلاؿخىي الْى ٤ الخىػَ٘ اإلاىضر بالخ٨غاع واليؿبت اإلائٍى ٞو

. 03ع٢م

جىػَ٘ ؤفغاص الُٗىت خؿب اإلاٗلىماث الصخهُت : (03)الجضٌو عكم 

اإلاٗلىماث 

الصخهُت 
الخىغاع الهىف 

اليؿبت 

ت   (%)اإلائٍى

 

الجيـ 

 70,0 21ط٦غ 

 30,0 9ؤهثى 

 100,0 30 اإلاجمٕى

 

 

الؿً 

 23,3 7 ؾىت 30ؤ٢ل مً 

 40 بلى 30مً 

ؾىت 
13 43,3 

 33,3 10 ؾىت 40ؤ٦ثر مً 

 100,0 30 اإلاجمٕى

اإلاؿخىي 

الخٗلُمي 

 

 3,3 1ؤ٢ل مً الشاهىي 

 20,0 6زاهىي 

 70,0 21ظامعي 

 6,7 2صعاؾاث ٖلُا 

 100 30اإلاجمٕى 

مٗامل الثباث ٖضص الٗىانغ اإلاداوع 

 0,924 26اإلادىع ألاٌو 

 0,935 12اإلادىع الثاوي 

 0,940 43حمُ٘ اإلاداوع 
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اإلاؿخىي 

الىُْفي 

 3,3 1مضًغ ٖام 

 13,3 4عثِـ ٢ؿم 

 ٠  80,0 24مْى

 3,3 1ؤزغي 

 100 30اإلاجمٕى 

الخبرة 

 5ؤ٢ل مً 

ؾىىاث 
5 16,7 

 10 بلى 5مً 

ؾىىاث 
4 13,3 

 15 بلى 10مً  

ؾىت 
4 13,3 

 56,7 17 ؾىت 15ؤ٦ثر مً 

 100 30اإلاجمٕى 

( SPSS)مً بٖضاص الباخثحن باالؾخٗاهت بيخاثج : اإلاهضع

 مً زال٫ جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الجيـ هالخٔ ؤهه ٧اهذ وؿبت : الجيـ

، وبالخالي هلمذ ؤن َىا٥ جٟاوث في الُٗىت بحن الظ٧ىع %30، ؤما وؿبت ؤلاهار ٧اهذ%70الظ٧ىع 

 .وؤلاهار

 ًمً زال٫ جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الؿً هالخٔ ؤن مٗٓم ؤٞغاص الُٗىت ًتراوح : الؿ

ظا بيؿبت 40 و30ؾجهم بحن  م٨ً جٟؿحر َظٍ اليؿبت بإن وكاٍ اإلااؾؿت %43.3 ؾىت َو ، ٍو

ت، وجلحها ٞئت ؤ٦بر مً  ظا ًٟؿغ ؤن %33.3 ؾىت بيؿبت 40ًدخاط بلى َظٍ الٟئت الٗمٍغ ، َو

 ؾىت ٣ٞض 30اإلااؾؿت بداظت بلى زبراث طاث ٦ٟاءة في اإلاجا٫، ؤما باليؿبت للٟئت ؤ٢ل مً 

 .%٧23.3اهذ ؤ٢ل وؿبت ب٣ُمت 

 مً زال٫ جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الخٗلُمي هالخٔ ؤن :اإلاؿخىي الخٗلُمي

التي جمشل اإلاؿخىي الشاهىي %20والتي ج٣ابل اإلاؿخىي الجامعي، وجإحي وؿبت%70اليؿبت ألا٦بر هي

. باليؿبت للٟئت ألا٢ل مً الشاهىي %3.3للضعاؾاث الٗلُا، ووؿبت %6.7ؤما ؤ٢ل وؿبت ٢ضعث ب

٘ مً  اإلاؿخىي  ل بَاعاث ظامُٗت وطل٪ بدشا ًٖ ال٨ٟاءاث للٞغ
ّ
ومىه وؿخيخج ؤن اإلااؾؿت حكٛ

. اإلاٗغفي و اإلاٗلىماحي للماؾؿت
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 ُٟي هالخٔ: اإلاؿخىي الىُْفي ؤن  مً زال٫ جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب اإلاؿخىي الْى

ٟحن، زميؿبت%80اليؿبت ألا٦بر هي التي جمشل ٞئت عثِـ %13.3والتي ج٣ابل ٞئت اإلاْى

ظا ما ًض٫ ٖلى ؤن اإلااؾؿت حٗخمض بضعظت . %٢3.3ؿم،وؤزحرا ٞئت مضًغ والٟئت ألازغي بيؿبت  َو

ٟحن . ٦بحرة ٖلى اإلاْى

 مً زال٫ جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗىت خؿب الخبرة هالخٔ ؤن اليؿبت ألا٦بر هي : الخبرة

 ؾىىاث، زم 5للٟئت ألا٢ل مً %16.7 ؾىت، وجلحهاوؿبت15والتي ج٣ابل الٟئت ألا٦ثر مً 56.7%

ظا ما ًض٫ ٖلى ؤن اإلااؾؿت حٗخمض ٖلى ٖما٫ طو %13.3 ؾىت بيؿبت 15 و5الٟئت مابحن  ، َو

 .زبرة وؤ٢ضمُت في مجاالث مُٗىت

ٖغى وجدلُل بحاباث اللؿم الثاوي  .4

1.1.  ٌ ُت : اإلادىع ألاو ؤؾباب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

خؿب الخبرة اإلا٨دؿبت زال٫ اإلاؿاع اإلانهي لؿُاصج٨م ماهي ألاؾباب التي ج٠٣ وعاء حٗثر 

ضم جم٨ً البى٪ مً جدهُل ال٣غوى في آظالها  .ال٣غوى ٖو

بحاباث ؤفغاص الُٗىت ٖلى اإلادىع ألاٌو : (04)الجضٌو عكم 

الٗباعاث  الغكم
اإلاخىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

مؿخىي 

ت   sigاإلاٗىٍى

مؿخىي 

اإلاىافلت 

ت)الٗىامل اإلاخٗل٣ت بالبى٪  1 مىا٤ٞ جماما  0.00 0,629 3,53 (ٖىامل بصاٍع

2 
اإلاٗاًحر اإلاٗمىلت بها ؤزىاء صعاؾت مل٠ ال٣غى 

ٚحر ص٣ُ٢ت ٢بل مىذ ال٣بى٫ 
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,681 3,53

3 
الاؾخعجا٫ في اجساط ٢غاع مىذ ال٣غى صون 

ٞسر اإلاجا٫ للخض٤ُ٢ والخمدُو 
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,724 3,60

4 
الخىؾِ لضي ظهاث ٖلُا في ٢بى٫ اإلالٟاث 

م ٖضم ٦ٟاًت ؤماهاث  ٚع
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,679 3,57

5 
ٖضم ال٨ٟاءاث ؤو تهاون اإلاؿخسضمحن في 

صعاؾت اإلالٟاث 
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,346 3,87

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,466 3,70ه٣و ٖضص اإلاؿخسضمحن في اإلاهلخت  6

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,626 3,57ٖضم الض٢ت في ج٣ضًغ الًماهاث  7

ُٚاب اإلاخابٗت للملٟاث بٗض مىذ ال٣غى  8

اعاث الٟجاثُت  وبَما٫ الٍؼ
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,535 3,70

ٖضم اقتراٍ يماهاث ٧اُٞت لخُُٛت ٧اٞت  9

٘ اإلامىلت  ملٟاث اإلاكاَع
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,890 3,37

1

0 

ٖضم ٦ٟاًت ٖضص اإلاؿخسضمحن لخُُٛت ٧اٞت 

٘ اإلامىلت  ملٟاث اإلاكاَع
مىا٤ٞ جماما   0,504 3,57

1

1 
مىا٤ٞ جماما   0,490 3,63 الٗىامل اإلاخٗل٣ت باإلا٣ترى
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1

2 

ٖضم الجضًت وؾىء الىُت مً َٝغ اإلا٣ترى 

 وازخال١ الدجج لٗضم الؿضاص
مىا٤ٞ جماما   0,254 3,93

1

3 

له بلى  حُٛحر اإلاكغوٕ صون بٖالم البى٪ وجدٍى

 وظهت ؤزغي 
مىا٤ٞ جماما   0,430 3,77

1

4 
ىن للبى٪ مىا٤ٞ جماما   0,379 3,83 بُ٘ الخجهحزاث والٗخاص اإلاَغ

1

5 

ٖضم ٦ٟاءة اإلا٣ترى في بصاعة مكغوٖه 

 وحؿُحٍر مما ٌٗغيه للخل٠
مىا٤ٞ جماما   0,379 3,83

1

6 

الظَىُت الخاَئت لبٌٗ اإلا٣تريحن 

م إلاسر صًىجهم مً َٝغ الضولت  واهخٓاَع
مىا٤ٞ جماما   0,346 3,87

1

7 

اة اإلا٣ترى ؤو بنابخه بمغى ًدى٫ صون  ٞو

 جم٨ىه مً بجمام اإلاكغوٕ
مىا٤ٞ جماما   0,681 3,53

1

8 

جؼوٍغ قهاصة ال٨ٟاءة اإلاهىُت اإلا٣ضمت مً 

 َٝغ اإلا٣ترى للؿماح له بمؼاولت وكاَه
مىا٤ٞ جماما   0,731 3,50

1

9 

ٖضم التزام الؼبىن بخإمحن الٗخاص بهٟت 

 صوعٍت للخإمحن ًٖ ألازُاء الُبُُٗت واإلاضهُت
مىا٤ٞ جماما   0,407 3,80

2

0 

حٗغى بٌٗ اإلا٣تريحن إلاخابٗت ٢ًاثُت 

ت الخهٝغ ٧الخبـ إلاضة ػمىُت  حؿلبهم خٍغ

لت  ٍَى

مىا٤ٞ جماما   0,615 3,63

2

1 
مىا٤ٞ جماما   0,346 3,87 ٖضم التزام اإلا٣ترى بةعقاصاث البى٪

2

2 
مىا٤ٞ جماما   0,183 3,97 ٖىامل ؤزغي 

2

3 

٘ في بَاع صٖم  ل اإلاكاَع بلتزام البىى٥ بخمٍى

ansej/cnac/angemحكُٛل الكباب   
مىا٤ٞ جماما   0,000 4,00

2

4 

حٗخبر ال٣غوى اإلامىلت في بَاع ألا٦ثر ٖغيت 

ansej/cnac/angemللخٗثر   
مىا٤ٞ جماما   0,000 4,00

2

5 

ٌؿاَم ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي في حٗثر 

ُت  ال٣غوى اإلاهٞغ
مىا٤ٞ جماما   0,305 3,90

2

6 

ت ٖلى البىى٥  ي٠ٗ ع٢ابت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ت جاصي بلى اخخما٫ حٗثر ال٣غوى  الخجاٍع
مىا٤ٞ جماما   0,626 3,77

مىا٤ٞ جماما   0,304 3,72ؤؾباب حٗثر اللغوى اإلاهغفُت  

 SPSSمً مسغحاث بغهامج : اإلاهضع

 اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ 24 و23 مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن الٗباعجحن

م مىا٣ٞىن جمامامً خُض 4.00خؿابي بلٜ  ظا ما ٌٗجي ؤن اججاَاث ؤٞغاص الُٗىت بًجابُت َو  َو

٘ في بَاع صٖم حكُٛل الكباب  ل اإلاكاَع  وحٗخبر ansej/cnac/angemبلتزام البىى٥ بخمٍى

بمخىؾِ 22وجلحهاالٗباعة. ألا٦ثر ٖغيت للخٗثرansej/cnac/angemال٣غوى اإلامىلت في بَاع 
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 12، زم الٗباعة "ٖىامل ؤزغي "خُشإن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة 3.97خؿابي

ظا ما ٌٗجي3.93بمخىؾِ خؿابي بلٜ  ٖضم الجضًت وؾىء الىُت مً َٝغ اإلا٣ترى وازخال١ :َو

 خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما 3.90 بمخىؾِ خؿابي25الدجج لٗضم الؿضاص، والٗباعة 

ُت"ٖلى الٗباعة  ، 16 و5،زم الٗباعاث"ٌؿاَم ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي في حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

:  خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعاث الخالُت3.87 بمخىؾِ خؿابي بلٜ 21

الظَىُت الخاَئت لبٌٗ اإلا٣تريحن "، "ٖضم ال٨ٟاءاث ؤو تهاون اإلاؿخسضمحن في صعاؾت اإلالٟاث"

م إلاسر صًىجهم مً َٝغ الضولت ، وجلحها "ٖضم التزام اإلا٣ترى بةعقاصاث البى٪"، "واهخٓاَع

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤهاججاَاث ؤٞغاص الُٗىت بًجابُت 3.83 بمخىؾِ خؿابي 15 و14الٗباعاث َو

ىن للبى٪: "ومىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعاث الخالُت ٖضم ٦ٟاءة "، "بُ٘ الخجهحزاث والٗخاص اإلاَغ

 3.80 بمخىؾِ خؿابي 19، زم الٗباعة "اإلا٣ترى في بصاعة مكغوٖه وحؿُحٍر مما ٌٗغيه للخل٠

ظا ما ًٟؿغ ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلىٗضم التزام الؼبىن بخإمحن الٗخاص بهٟت صوعٍت  َو

ظا ٩ٞ3.77ان مخىؾُها الخؿابي26 و13للخإمحن ًٖ ألازُاء الُبُُٗت واإلاضهُت، ؤما الٗباعاث  َو

له بلى وظهت  ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى حُٛحر اإلاكغوٕ صون بٖالم البى٪ وجدٍى

ت جاصي بلى اخخما٫ حٗثر ال٣غوى ت ٖلى البىى٥ الخجاٍع زم . ؤزغي وي٠ٗ ع٢ابت البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى ه٣و 3.70 بمخىؾِ خؿابي8 و6الٗباعجحن  َو

اعاث  ُاب اإلاخابٗت للملٟاث بٗض مىذ ال٣غى وبَما٫ الٍؼ ٖضص اإلاؿخسضمحن في اإلاهلخت ٚو

 خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن 3.63 بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع 20 و11الٟجاثُت، وجلحها الٗباعجحن 

حٗغى بٌٗ اإلا٣تريحن إلاخابٗت ٢ًاثُت "و" الٗىامل اإلاخٗل٣ت باإلا٣ترى: "جماما ٖلى الٗباعة

لت ت الخهٝغ ٧الخبـ إلاضة ػمىُت ٍَى  خُض ؤن 3.60 بمخىؾِ خؿابي 3، والٗباعة "حؿلبهم خٍغ

الاؾخعجا٫ في اجساط ٢غاع مىذ ال٣غى صون ٞسر : "ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة

ظا ما 3.57 ٩ٞان مخىؾُها الخؿابي 10، 7 و4، ؤما الٗباعاث "اإلاجا٫ للخض٤ُ٢ والخمدُو  َو

الخىؾِ لضي : "ًٟؿغ ؤن اججاَاث ؤٞغاص الُٗىت بًجابُت ومىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعاث الخالُت

م ٖضم ٦ٟاًت ؤماهاث " ٖضم الض٢ت في ج٣ضًغ الًماهاث"و" ظهاث ٖلُا في ٢بى٫ اإلالٟاث ٚع

٘ اإلامىلت"والٗباعة   1، زم الٗباعجحن "ٖضم ٦ٟاًت ٖضص اإلاؿخسضمحن لخُُٛت ٧اٞت ملٟاث اإلاكاَع

ٖضم ٦ٟاًت ٖضص : " خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة3.53 بمخىؾِ خؿابي 2و

٘ اإلامىلت اإلاٗاًحر اإلاٗمىلت بها ؤزىاء صعاؾت مل٠ "و" اإلاؿخسضمحن لخُُٛت ٧اٞت ملٟاث اإلاكاَع

ظا ما 3.50 بمخىؾِ خؿابي بلٜ 18، وجلحها الٗباعة "ال٣غى ٚحر ص٣ُ٢ت ٢بل مىذ ال٣بى٫   َو

جؼوٍغ قهاصة ال٨ٟاءة اإلاهىُت اإلا٣ضمت مً "ًٟؿغ ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة 
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 خُض ؤن 3.37 بمخىؾِ خؿابي 9، وؤزحرا الٗباعة "َٝغ اإلا٣ترى للؿماح له بمؼاولت وكاَه

ٖضم اقتراٍ يماهاث ٧اُٞت لخُُٛت ٧اٞت ملٟاث "ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة 

٘ اإلامىلت ". اإلاكاَع

ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي ؤلاظمالي إلظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الٗباعاث  وبهٟت ٖامت هجض

ى يمً مجا٫ مىا٤ٞ 3.72باإلادىع ألاو٫ بلٜ  اإلاخٗل٣ت ظا ما ًض٫ ٖلى ؤن ؤٞغاص  (4-3.25) َو َو

ُت . الُٗىت ًىا٣ٞىن جماما ٖلى ؤؾباب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

 َغ١ مٗالجت ال٣غوى اإلاخٗثرة :اإلادىع الثاوي .1.2

بحاباث ؤفغاص الُٗىت ٖلى اإلادىع الثاوي : (05)الجضٌو عكم   

الٗباعاث الغكم 
اإلاخىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاُٗاعي 

مؿخىي 

ت   sigاإلاٗىٍى

مؿخىي 

اإلاىافلت 

1 

في مٗٓم 

ألاخُان ال جىجر الُغ١ الىصًت في جدهُل 

 ال٣غوى اإلاخٗثرة

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,669 3,37

2 
ًخم اللجىء بلى اإلاخابٗت ال٣ًاثُت 

 بٗض اؾدىٟاص ظمُ٘ الُغ١ الىصًت
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,407 3,80

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,802 3,33 بٖاصة ظضولت الضًىن للم٣ترى 3

4 
جمضًض آظا٫ الضٞ٘ إلاضة حؿمذ 

 للؼبىن بٖاصة اهبٗار وكاَه
مىا٤ٞ جماما  0.00 0,850 3,37

5 
صمج مكغوٕ الؼبىن بمكغوٕ آزغ 

 مً قإهه حكُٛل مٗضاث مما ًد٤٣ ؤعباخا
مىا٤ٞ  0.00 1,117 3,17

ا٢تراح البى٪ لخلى٫ جىا٣ُٞت حكتٍر  6

ٞحها ٖلى الؼبىن صٞ٘ وؿبت مُٗىت م٣ابل 

ت  جسٌُٟ الٛغاماث الخإزٍغ

مىا٤ٞ  0.00 1,279 3,13

الضٞ٘ اإلاؿب٤ مً َٝغ اإلا٣ترى ًٖ  7

٘ الُض  ٤ شخو آزغ بيُت البُ٘ بٗض ٞع ٍَغ

 ًٖ الٗخاص

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,504 3,57

صٞ٘ ملٟاث ال٣غوى اإلاخٗثرة لضي  8

نىضو١ يمان ال٣غوى ًلٗب صوعا َاما في 

ت  جدهُل وعٞ٘ خهُلت البى٪ الكهٍغ

 وحؿضًض العجؼ اإلاسجل

مىا٤ٞ جماما  0.00 0,606 3,67

بظغاءاث مسر الضًىن وجدمل  9

ىت الٗمىمُت ؤٖباء العجؼ مً قإهه  الخٍؼ

بوٗاف البىى٥ وجس٠ُٟ وؿبت الخؿاعة 

٘ صٖم حكُٛل الكباب  زانت مكاَع

مىا٤ٞ جماما   1,015 3,27

حٗاون مهالر الىالًت م٘ البىى٥  10

زانت في مىاؾم الجٟاٝ وبٖالجها عؾمُا 
مىا٤ٞ   1,073 3,23
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 ٘ ٌ نىاص٤ً الًمان للمكاَع مً ؤظل حٍٗى

 التي حٗثرث بجاثدت ؤو ؤزُاع َبُُٗت

حٗاون مهالر ألامً وال٣ًاء م٘  11

٘ بظغاءاث الدجؼ والبُ٘  البىى٥ في حؿَغ

 باإلاؼاص الٗلجي الؾدُٟاء ال٣غوى

مىا٤ٞ   1,064 3,20

٦ٟاءة اإلاؿخسضمحن في مهلخت  12

ال٣اهىن والخدهُل ووكاَهم الخُىي 

واؾخٗمالهم ٧ل الُغ١ الىصًت ال٣اهىهُت مً 

ؤظل الخدهُل ًلٗب صوعا َاما في زٌٟ 

 العجؼ

مىا٤ٞ جماما   0,596 3,70

مىا٤ٞ جماما   0,668 3,40 َغق مٗالجت اللغوى اإلاخٗثرة 

( SPSS)مً مسغحاث بغهامج : اإلاهضع

 اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي بلٜ 2مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ هالخٔ ؤن الٗباعة

م مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة3.80 ظا ما ٌٗجي ؤن اججاَاث ؤٞغاص الُٗىت بًجابُت َو ًخم :   َو

بمخىؾِ خؿابي 12وجلحهاالٗباعة. اللجىء بلى اإلاخابٗت ال٣ًاثُت بٗض اؾدىٟاص ظمُ٘ الُغ١ الىصًت

٦ٟاءة اإلاؿخسضمحن في مهلخت ال٣اهىن "خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة 3.70

والخدهُل ووكاَهم الخُىي واؾخٗمالهم ٧ل الُغ١ الىصًت ال٣اهىهُت مً ؤظل الخدهُل ًلٗب 

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت 3.67 بمخىؾِ خؿابي بلٜ 8،والٗباعة "صوعا َاما في زٌٟ العجؼ َو

صٞ٘ ملٟاث ال٣غوى اإلاخٗثرة لضي نىضو١ يمان ال٣غوى ًلٗب "مىا٣ٞىن جماما ٖلى الٗباعة

ت وحؿضًض العجؼ اإلاسجل  7،زم الٗباعة "صوعا َاما في جدهُل وعٞ٘ خهُلت البى٪ الكهٍغ

ظا ٌٗجي ؤن اججاَاث ؤٞغاص الُٗىت بًجابُت ومىا٣ٞىن جماما ٖلى 3.57بمخىؾِ خؿابي بلٜ  َو

٘ الُض ًٖ : "الٗباعة ٤ شخو آزغ بيُت البُ٘ بٗض ٞع الضٞ٘ اإلاؿب٤ مً َٝغ اإلا٣ترى ًٖ ٍَغ

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما 3.37 بمخىؾِ خؿابي 4 و1، والٗباعجحن"الٗخاص  َو

والٗباعة " في مٗٓم ألاخُان ال جىجر الُغ١ الىصًت في جدهُل ال٣غوى اإلاخٗثرة: "ٖلى الٗباعة

بمخىؾِ 3وجلحهاالٗباعة."جمضًض آظا٫ الضٞ٘ إلاضة حؿمذ للؼبىن بٖاصة اهبٗار وكاَه"

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى ٖباعة 3.33خؿابي بٖاصة ظضولت الضًىن "َو

 خُض ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن جماما الٗباعة 3.27 بمخىؾِ خؿابي 9، زم الٗباعة "للم٣ترى

ىت الٗمىمُت ؤٖباء العجؼ مً قإهه بوٗاف البىى٥ " بظغاءاث مسر الضًىن وجدمل الخٍؼ

٘ صٖم حكُٛل الكباب  ٩ٞان مخىؾُها 10ؤما الٗباعة ". وجس٠ُٟ وؿبت الخؿاعة زانت مكاَع

ظا ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى الٗباعة 3.23الخؿابي  حٗاون مهالر الىالًت م٘ " َو

 ٘ ٌ نىاص٤ً الًمان للمكاَع البىى٥ زانت في مىاؾم الجٟاٝ وبٖالجها عؾمُا مً ؤظل حٍٗى
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 خُض ؤن ؤٞغاص 3.20 بمخىؾِ خؿابي 11، وجلحها الٗباعة "التي حٗثرث بجاثدت ؤو ؤزُاع َبُُٗت

٘ بظغاءاث "الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى الٗباعة  حٗاون مهالر ألامً وال٣ًاء م٘ البىى٥ في حؿَغ

ظا 3.17 بمخىؾِ خؿابي بلٜ 5، زم الٗباعة "الدجؼ والبُ٘ باإلاؼاص الٗلجي الؾدُٟاء ال٣غوى  َو

صمج مكغوٕ الؼبىن بمكغوٕ آزغ مً قإهه "ما ٌٗجي ؤن ؤٞغاص الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى الٗباعة 

 خُض ؤن ؤٞغاص 3.13 بمخىؾِ خؿابي 6، وؤزحرا الٗباعة "حكُٛل مٗضاث مما ًد٤٣ ؤعباخا

ا٢تراح البى٪ لخلى٫ جىا٣ُٞت حكتٍر ٞحها ٖلى الؼبىن صٞ٘ وؿبت "الُٗىت مىا٣ٞىن ٖلى الٗباعة 

 ".مُٗىت م٣ابل جسٌُٟ

وبهٟت ٖامت هجضؤن اإلاخىؾِ الخؿابي ؤلاظمالي إلظاباث ؤٞغاص الُٗىت ٖلى الٗباعاث 

ى يمً مجا٫ مداًض 3.40اإلاخٗل٣تباإلادىع الشاوي بلٜ  ظا ما ًض٫ ٖلى ؤن ؤٞغاص  (4-3.25) َو َو

. الُٗىت مىا٣ٞىن جماما ٖلى َغ١ مٗالجت ال٣غوى اإلاخٗثرة

م٨ً جىيُذ طل٪ مً زال٫ الجضو٫  ٦ما ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن اإلادىع ألاو٫ والشاوي ٍو

: الخالي

الاعجباٍ بحن اإلادىع ألاٌو والثاوي : (06)الجضٌو عكم 

Corrélations 

 
ؤؾباب حٗثر 

ُت  ال٣غوى اإلاهٞغ

َغ١ مٗالجت 

ال٣غوى اإلاخٗثرة 

ؤؾباب حٗثر ال٣غوى 

ُت  اإلاهٞغ

Corrélation de Pearson 1 ,816** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 30 30 

َغ١ مٗالجت ال٣غوى 

 اإلاخٗثرة

Corrélation de Pearson ,816** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 30 30 

 (SPSS)مً بٖضاص الباخثحن باالؾخٗاهت بيخاثج : اإلاهضع

مً زال٫ هخاثج الجضو٫ ؤٖالٍ هجض ؤن مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن ؤؾباب حٗثر ال٣غوى  

غ١ مٗالجتها بلٜ  ُت َو ى مٗىىي ؤي ؤن الٗال٢ت َغصًت ومىه الاعجباٍ بحن R=81.6%اإلاهٞغ َو

. اإلادىع ألاو٫ والشاوي ٢ىي ظضا

: زاجمت .5

مً زال٫ الىع٢ت البدشُت واؾخسالنا مً جدلُل اإلاخىؾُاث الخؿابُت للٗباعاث ه٣ىم 

: باإلظابت ٖلى الٟغيُاث
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 حٗخبر ال٣غوى اإلاخٗثرة جل٪ ال٣غوى التي ٌعجؼ م٣تريحها ًٖ ؾضاصَا : الٟغيُت ألاولى

ش اإلاؿخد٣ت . في الخىاٍع

باليؿبت للٟغيُت ألاولى ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٖضم الجضًت وؾىء الىُت مً َٝغ اإلا٣ترى 

ضم التزام اإلا٣ترى بةعقاصاث البى٪ 3.93وازخال١ الدجج لٗضم الؿضاص بمخىؾِ خؿابي  ،ٖو

، ٖضم التزام الؼبىن بخإمحن الٗخاص بهٟت صوعٍت للخإمحن ًٖ ألازُاء 3.87بمخىؾِ ٢ضع ب

، ومىه ه٣بل الٟغيُت ألاولى ؤي ال٣غوى اإلاخٗثرة هي جل٪ 3.80الُبُُٗت واإلاضهُتبمخىؾِ

ش اإلاؿخد٣ت ٌٗخبر ؾبب مً ؤؾباب حٗثر  ال٣غوى التي ٌعجؼ م٣تريحها ًٖ ؾضاصَا في الخىاٍع

ُت . ال٣غوى اإلاهٞغ

 ُت بلى ي٤ُ وؾىء الدؿُحر مً ٢بل : الٟغيُت الشاهُت ٌٗىص ؾبب حٗثر ال٣غوى اإلاهٞغ

 .الٗمالء

ؤما ُٞما ًسو الٟغيُت الشاهُت ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٦ٟاءة اإلا٣ترى في بصاعة مكغوٖه 

وحُٛحر اإلاكغوٕ صون بٖالم البى٪ 3.83وحؿُحٍر مما ٌٗغيه للخل٠ والظي ٢ضع مخىؾُه ب 

له بلى وظهت ؤزغي بمخىؾِ  وجؼوٍغ قهاصة ال٨ٟاءة اإلاهىُت اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٣ترى 3.77وجدٍى

ومىه ه٣بل الٟغيُت الشاهُت ؤي ٌٗىص ؾبب حٗثر 3.50للؿماح له بمؼاولت وكاَه بمخىؾِ بلٜ 

ُت بلى ي٤ُ وؾىء الدؿُحر مً ٢بل الٗمالء .  ال٣غوى اإلاهٞغ

 وحؿاَم في اؾخ٣ُاب ال٨خلت الى٣ضًتمك٩لت ال٣غوى اإلاخٗثرة حٗالج : الٟغيُت الشالشت 

صٞ٘ ملٟاث ال٣غوى اإلاخٗثرة لضي نىضو١ باليؿبت للٟغيُت الشالشت ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ 

ت وحؿضًض العجؼ  يمان ال٣غوى ًلٗب صوعا َاما في جدهُل وعٞ٘ خهُلت البى٪ الكهٍغ

ًخم اللجىء بلى اإلاخابٗت ال٣ًاثُت بٗض اؾدىٟاص ظمُ٘ 3.67والظي ٢ضع مخىؾُه ب اإلاسجل 

٦ٟاءة اإلاؿخسضمحن في مهلخت ال٣اهىن والخدهُل ووكاَهم و3.80 بمخىؾِ الُغ١ الىصًت

الخُىي واؾخٗمالهم ٧ل الُغ١ الىصًت ال٣اهىهُت مً ؤظل الخدهُل ًلٗب صوعا َاما في زٌٟ 

ومىه ه٣بل الٟغيُت الشالشت ؤي ؤن مك٩لت ال٣غوى اإلاخٗثرة حٗالج 3.70 بمخىؾِ بلٜ العجؼ

. وحؿاَم في اؾخ٣ُاب البى٪ ل٨خلخه الى٣ضًت

: اإلاغاح٘

ٖاص٫ مبرو٥ مدمض، الخلى٫ البضًلت إلاىاظهت ْاَغة الاثخمان اإلاهغفي اإلاخٗثر،٧لُت الخجاعة ، ظامٗت  .1

. ال٣اَغة، بضون ؾىت وكغ

مدمض صاوص ٖشمان، ؤزغ مسٟٟاث مساَغ الاثخمان اإلاهغفي ٖلى ٢ُمت البىى٥،صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى  .2

ت ألاعصهُت،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة،ؾىت   .٢2008ُإ البىى٥ الخجاٍع
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ُت،  .3 ظما٫ ؤبى الٗبُض، بصاعة ال٣غوى اإلاهُٟت ٚحر ٧املت، ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم اإلاالُت واإلاهٞغ

 .ألاعصن

ُت اإلاخٗثرة صعاؾت خالت الجؼاثغ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة  .4 َبا٫ ٖاص٫، اق٩الُت ال٣غوى اإلاهٞغ

ت، جسهو ٖلىم حؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ،   .2012ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

ت والخىمُت الا٢خهاصًت،  .5 جهلت ٢اصعي، ٖبض الخُٟٔ بً ؾاسخي، بصاعة الضًىن اإلاخٗثرة، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .2017، ظىان6الٗضص

ت الٗامت اللُبُت،  .6 صخي، مٗالجت ْاَغة ال٣غوى اإلاخٗثرة لضي اإلاهاٝع الخجاٍع هجُب عخُل ؾالم البٖر

ُت، ألا٧اصًمُت الٗغبُت للٗلىم  ، ٧لُت الٗلىم اإلاالُت واإلاهٞغ عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، جسهو اإلاهاٝع

ُت، ٖمان ألاعصن   .2005اإلاالُت واإلاهٞغ

اعي، ال٣غوى اإلاخٗثرة .7 ألاؾباب البىاصع، ؾبل الٗالط صعاؾت الٗالط، صعاؾت : احهاب هٓمي وزلُل الٞغ

 .2008ماعؽ 12و11جُب٣ُُت ٖلى بى٪ ألاعصن، اإلااجمغ الضولي خى٫ بنالح الىٓام اإلاهغفي، وع٢لت، ؤًام 
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Le rôle de la gouvernance sur l’amélioration de la 

performance bancaire 
 E.d.Bencheriet Zahra1 

 Dr.Bensahla Tani Tewfik2 

Resumé : 

 Les banques sont indispensables au bon fonctionnement des activités 

économiques, leur essornécessite une attention particulière afin d’assurer la stabilité de 

l’économie en général,l’objectif de notre travail était de démontrer le rôle de la 

gouvernance sur l’amélioration de la performance bancaire, à cet effet nous avons constaté 

que la taille du conseil d’administration, la présence des administrateurs étrangers ainsi que 

la dualité de la direction auraient une influence négative sur la performance bancaire, d’un 

autre coté le niveau d’endettement et la présence du comité de rémunération et de la 

nomination influencerait d’une manière positif la performance bancaire. 

Mots-clefs : gouvernance bancaire - performance bancaire - conseil d’administration. 

 ملخو 

للبىى٥ اَمُت في الدكُٛل الؿلُم لؤلوكُت الا٢خهاصًت وجىمُتها جخُلب اَخماما زانا مً ؤظل يمان اؾخ٣غاع الا٢خهاص بك٩ل 

ٖام، و٧ان الهضٝ مً ٖملىا َى بْهاع صوع الخى٦مت في جدؿحن ألاصاء اإلاهغفي، ولهظا الٛغى وظضها ؤن حجم مجلـ ؤلاصاعة ، وظىص 

حن  ؤظىبُحن واػصواظُت ؤلاصاعة لها جازحر ؾلبي ٖلى ألاصاء اإلاهغفي ، ومً هاخُت ؤزغي ٞةن مؿخىي اإلاضًىهُت ووظىص لجىت اإلا٩اٞأث  اصاٍع

 .والترقُذ ًازغ ٖلى ألاصاء اإلاهغفي بهٟت اًجابُت

 .مجلـ ؤلاصاعة- ؤصاء البىى٥ - خى٦مت البىى٥ :ولماث مفخاخُت

Introduction  

 La gouvernance des entreprises fait partie des notions qu’on a 

tendance à redécouvrir que dans les moments de crises, de faillites, et de 

défaillance .Ce qui montre qu’elle apparait comme une façon d’atténuer les 

chocs économiques ,ces facteurs la sont à l’origine de l’émergence de cette 

gouvernance d’entreprise  qui est devenu un sujet d’actualité et une 

condition primordiale dans  l’expansion et la survie au moment de crise 

.depuis les années 1990 les pratiques de gouvernances d’entreprise (mise en 

place du comité d’audit , transparence fiscale , fonctionnement du conseil 

d’administration , indépendance des administrateur .), ont fait l’objet de 

différentes tentatives de codification des bonnes pratiques  qui s’est 

accentué suite aux scandale financiers qui constituent de par leur ampleur  

un risque économique sérieux . 

 Les banques reconnue comme l’une des premières sources de 

financement , sont considérées comme le moteur de la croissance 

économique et elles ne cessent d’évoluer dans un environnement en 

perpétuel changement  plus précisément durant ces dernières décennies suite 

aux bouleversement qui ont affecter le système bancaire ( le progrès , la 

                                                           
1 Université Abou Bakr Belkaid - Tlemcen-Zahrabencheriet94@gmail.com 
2
  Université Abou Bakr Belkaid - Tlemcen-toufiktani@live.fr 
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technologie , la mondialisation , l’internalisation des flux financiers ..) c’est 

ce qui a engendré de nouvelles opportunités pour les banques ou des 

concurrences massives ce sont faites ressentir et c’est de là qu’apparait la 

notion de gouvernance bancaire qui a pour objectif d’aider les dirigeants à 

produire des informations fiables , de réduire l’asymétrie d’information pour 

les parties prenantes de la banques afin d’instaurer un équilibre et une 

transparence dans la répartition du pouvoir et le contrôle du pouvoir dans le 

but d’assurer le bon fonctionnement de la surveillance du conseil 

d’administration sur ses dirigeants. 

 Pour prendre exemple sur la banque qui est une entreprise comme les 

autres, à cet effet la gouvernance fait référence aux relations entre la 

direction, son conseil d’administration, les actionnaires et d’autres parties 

prenantes. Les dernières recherches ont souligné plusieurs insuffisances 

dans les méthodes de gouvernance des banques qui ont occupé une place 

dominante dans la mauvaise performance. Parmi les causes de la défaillance 

des banques ; le cumul des crédits non performants, d’où  la nécessité 

d’appliquer les bonnes pratiques de gestion des , à savoir l’instauration d’un 

comité des risques placés au niveau du CA afin de superviser , agir et réagir 

rapidement et efficacement car c’est l’un des éléments de base de la 

gouvernance , il est chargé des stratégies et de la supervision de la 

performance , plusieurs chercheurs considèrent que c’est l’un des meilleurs 

indicateur de l’efficacité de la gouvernance.
1
 

 Ce travail de recherche, consiste à identifier la gouvernance et 

performance bancaire. Il vise aussi à définir les bonnes pratiques de la 

gouvernance et sa pertinence sur la performance bancaire à cet effet nous 

avons choisi de formuler notre problématique de la façon suivante. 

Comment la gouvernance influence-t-elle l’amélioration de la 

performance bancaire ? 

 Cette recherche a pour but d’identifier le concept de la gouvernance 

et bien évidement celui de la performance en orientant notre choix sur ce 

sujet. Nous somme motivés par la manière dont la banque est dirigée et 

contrôlée y compris l’importance de la gouvernance sur l’évolution et 

l’amélioration de la performance bancaire. 

La gouvernance bancaire : 

 Les établissements financiers et bancaires sont des acteurs majeurs 

dans la sphère économique réelle, Aussi l’importance des facteurs externes 

liés aux services bancaires sont à l’origine de la gouvernance bancaire 

                                                           
1
 Cooper,2018,Adams et Mehm 2012,Qet al,2013 
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 La banque est une entreprise, et un acteur économique de premier 

rang par son activité quotidienne, Et l’importance de la maitrise des risques, 

au degré d’importance de l’innovation au niveau du secteur bancaire ainsi 

que à la réglementation au niveau de la structure de ce secteur. En effet la 

mise en place d’une bonne gouvernance est nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement des banques.  

Définition de la gouvernance bancaire 
 Les banques sont un secteur fortement tributaire des contraintes aussi 

bien internes qu’externes dans l’orientation de son activité, en raison de 

l’importance des risques inhérents. De ce fait, ces mécanismes sont utilisés 

par les banques ayant comme objectif de surveiller et contrôler l’activité du 

dirigeant pour mieux orienter et inciter son comportement. Ces mécanismes 

sont liées à des dispositifs imposés par des réglementations d’ordre interne 

(contrôle interne, audit externe, chartes et statuts, etc.) et externe (Bâle II, 

normes IAS/IFRS comme règles de transparence d’information financière, 

loi bancaire, marchés financiers, etc).
1
 En effet, la gouvernance bancaire 

contribue à l’instauration d’un climat stable à travers la réglementation 

prudentielle et confiant des deux côtés de son bilan : prêteurs (épargnants) et 

emprunteurs (demandeurs de crédits). Une bonne gouvernance bancaire est 

favorisée par une bonne communication financière interne et externe.
2
 , 

puisque cette dernière représente l’ensemble des actions de communication 

mise en place par la banque afin de présenter ses perspectives de 

développement, sa trésorerie, ses capacités de financement auprès des 

actionnaires, les investisseurs et les régulateurs...etc 

Les caractéristiques de la gouvernance bancaire  
 La mobilisation et l’allocation des fonds propres de manière 

efficiente qui sont postulés par la gouvernance bancaire permettent de 

diminuer le coût du capital pour les entreprises, d’accélérer la formation du 

capital et de stimuler la croissance de la productivité. Ce type de 

gouvernance présente néanmoins un certain nombre de spécificités qui 

rendent complexes son application.
3
 D’un côté, la gouvernance bancaire est 

plus globale que celle des entreprises des autres secteurs : si dans un sens 

étroit, la gouvernance se réduit à la défense des intérêts des actionnaires, 

                                                           
1
Ladjouzi. S, « La bonne gouvernance bancaire : une condition nécessaire pour le 

développement économique en Algérie», 2014, p27. 
2
Saidane. D, « la bonne gouvernance bancaire : une condition nécessaire pour le 

développement, les actes de la réunion ad-hoc d’experts sur le financement du 

développement en Afrique de la nord », 21octobre 2010. 
3
 Ben kahla. K et al, « Systèmes financiers, gouvernance bancaire et facilitation du 

commerce en Afrique du Nord : états des lieux et conditions de réussite des réformes », 

CEA, 20 février 2007 
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pour les banques, il est nécessaire d’adopter une approche plus ouverte des 

réalités économiques et financières. En effet, les intérêts des déposants sont 

tout aussi importants que ceux des actionnaires et le problème de 

l’asymétrie de l’information se pose aussi bien pour les premiers que pour 

les seconds. D’un autre côté, la gouvernance bancaire est fortement régulée: 

Faire face à cette asymétrie implique des ressources que les déposants 

peuvent difficilement réunir. Dans ce cas, et même si elle peut gêner 

l’activité des banques, l’intervention de l’Etat ou d’une autorité de 

régulation peut atténuer ce problème. Par ailleurs, cette opacité (ou plutôt 

complexité) de l’activité bancaire est d’autant plus contrôlée que le 

fonctionnement des banques est une source d’impôts et de taxes importantes 

pour le budget de l’Etat et qu’elles sont déterminantes dans la mise en 

œuvre des politiques économiques. Aussi, la gouvernance bancaire est 

influencée par la forte opacité des banques. En effet, une analyse de la 

gouvernance bancaire suppose une connaissance des managers de ces 

banques, des mécanismes de leur contrôle et de motivation/rémunération. 

Ceci est rarement possible et les chercheurs où les observateurs sont obligés 

de se rabattre sur des indicateurs, des estimations quantitatives qui 

permettent de se rapprocher de la réalité de l’exercice du pouvoir à 

l’intérieur et à l’extérieur des hautes sphères de la décision bancaire 

L’opacité relative des activités bancaires est notamment liée aux difficultés 

mesurer les performances et de cerner les risques et à la possibilité de fuite 

en avant dans l’endettement : 
1
 

 Les administrateurs d’une banque peuvent choisir de cacher le risque 

par de nouveaux engagements (risques) à des taux de plus en plus élevés.  

-Les mécanismes de la gouvernance bancaire 
 La gouvernance bancaire s’exerce sur la base d’un certain nombre de 

mécanismes. Il s’agit essentiellement de l’organisation de la concurrence 

bancaire et des règles prudentielles adoptées par et pour ce secteur. Un des 

principaux dispositifs d’élaboration et d’évolution de ces règles 

prudentielles est constitué par les accords Bâle. 

-La concurrence bancaire 
 Un système financier fiable et efficient est essentiel au 

développement et à la croissance à moyen et long terme de l’économie. En 

effet, pour le secteur bancaire, la question qui se pose est de savoir si le 

pouvoir de marché permet à la banque d’avoir une meilleure efficience. La 

grande particularité de ce marché est la présence périlleuse de l’asymétrie 

d’information qui amène à l’aléa moral et à la sélection adverse. Ces 

                                                           
1
Ladjouzi. S, Op.cit, p.28  
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derniers effets rendent la banque sensible à la conjoncture économique.
1
 En 

outre, pour réduire ce risque idiosyncrasique, c’est-à-dire les effets de 

l’asymétrie d’information, la banque doit fournir plus d’efforts, qui sont 

coûteux, pour l’analyse et la surveillance des projets à financer. Or, elle peut 

subir des coûts supplémentaires si et seulement si elle détient un pouvoir de 

marché et n’est pas contrainte par la concurrence.
2
 

Bâle II : défis et enjeux 

Les normes de Bâle II constituent un dispositif international prudentiel 

visant à mieux appréhender les risques/engagements bancaires et à les 

mettre en rapport avec les fonds propres de chaque banque. Ces normes 

agissent en faveur d’une convergence internationale des modes de 

régulation des activités bancaires et de standardisation des approches du 

risque. Tout en étant en continuité avec les dispositifs liés à Bâle I, 

l’adhésion à Bâle II renvoie à un processus plutôt qu’à un état fini ou figé. 

Ce processus a pour principales finalités d’une part, la modernisation des 

systèmes bancaires et l’insertion dans l’économie mondialisée et d’autre 

part, la sécurité des compatible avec l’approfondissement financier et la 

facilitation du commerce. Les dispositions de Bâle II reposent sur trois 

piliers à partir d’une approche plus globale et dynamique des risques : 

- Les établissements de crédit sont tenus de respecter un niveau minimum de 

fonds propres pour couvrir leurs risques de crédit, opérationnels et de 

marché ; 

- La Banque centrale doit s’assurer que les établissements de crédit 

disposent d’instruments leur permettant de maîtriser les risques et de 

respecter en permanence un niveau adéquat en fonds propres ; 28  

- Les établissements de crédit sont tenus de publier des informations fiables 

et régulières sur les risques encourus, ainsi que sur les dispositifs mis en 

place pour leur maîtrise et l’adéquation de leurs fonds propres. Les marchés 

financiers qui ont été fortement impactés par la dernière crise financière, et 

plus globalement l’économie mondiale, ont mis en évidence les limites du 

dispositif réglementaire actuel défini par les accords de Bâle II.  

-Les nouvelles mesures réglementaires Bâle III 

L’orientation des nouvelles mesures Bâle III s’articule autour de deux 

approches : 
3
 

                                                           
1
Lapteacru. IetNys. E, l’impact de la concurrence bancaire sur 

l’efficience des banques : le cas de pays d’Europe Centrale et Orientale, 

publié dans « Revue Economique », vol.2, n°62, 2011. 
2
Ladjouzi. S, Op.cit, p.29. 

3
www.veille.ma/IMG/pdf/mohammed-semmae-gouvernance-bancaire-cooperative.pdf. 

Consulté le 20/04/2021  
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- Une approche micro-prudentielle pour améliorer, au niveau de chaque 

établissement financier, la capacité à résister en période de stress à travers le 

renforcement des normes d’exigence de fonds propres, de liquidité et de 

standard de gestion des risques ;effet, même si le dispositif Bâle II a permis 

une avancée majeure dans l’amélioration des méthodes de mesure des 

risques dans les établissements bancaires (mesure affinée du risque de 

crédit, introduction du risque opérationnel…), la crise a révélé l’insuffisance 

de ce dispositif à couvrir correctement l’ensemble des risques (notamment le 

risque de liquidité, le risque de pro-cyclicité, l’encadrement insuffisant du 

risque de marché). Sous l’impulsion du G20, le Comité de Bâle a élaboré un 

ensemble de nouvelles mesures dites Bâle III visant à renforcer les ratios de 

solvabilité de Bâle II et à améliorer de façon plus globale le dispositif de 

supervision du système financier à l’échelle internationale afin de se 

prémunir contre de nouvelles crises systémiques.
1
- Une approche macro-

prudentielle pour limiter la pro-cyclicité et renforcer la surveillance du 

risque systémique. Sur le plan micro prudentiel, parmi les mesures clés 

proposées, on peut citer: 

- Le renforcement de la qualité et de la quantité des fonds propres (partie 

numérateur du ratio de solvabilité). Autrement dit, les fonds propres « 

Noyau dur », composés d’actions et de bénéfices mis en réserves, devront 

présenter 7% des activités de marché ou de crédit des banques, contribuant 

ainsi à limiter l’incitation à la prise de risque ; - le dénominateur du ratio de 

solvabilité montre un durcissement par rapport aux Bâle II des règles de 

calcul des exigences en fonds propres, notamment sur les activités de 

marchés et de la titrisation qui ont été fortement impactées lors de la 

dernière crise financière. Il est question de mettre en place une série de 

mesures complémentaires pour mieux appréhender le risque en cas 

d’événement extrême par l’encadrement du risque de liquidité ; Le Comité 

de Bâle propose la mise en place de deux ratios de liquidité : Liquidity 

Coverage Ratio (LCR), ratio court terme qui exigerait des banques de 

détenir un stock d’actifs sans risque facilement négociables, afin de résister 

pendant trente jours (30) à une crise et le Net Stables Funding Ratio 

(NSFR), ratio long terme qui vise les même objectifs mais sur un an. En 

clair, les établissements de crédit ne pourraient investir dans des actifs à 

long terme qu’avec des ressources à long terme ; il en est de même pour les 

actifs à court terme et ceci à travers : - L’introduction d’un ratio de levier 

qui permet d’évaluer la taille des engagements des banques par rapport à la 

taille de leur bilan afin d’éviter un trop fort endettement des banques ; - le 

                                                           
1
Sellami .R, « Application des nouvelles réformes Bâle III dans le contexte du marché 

maghrébin, le Maghreb en mouvement », édité par Kurt Salmon, 2011, pp.44-45  
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processus d’élaboration des règles Bâle III a fait l’objet d’un intense 

lobbying de la part des banques afin d’ajuster les modalités de mise en 

œuvre. Un délai assez long a été négocié afin de donner le temps aux 

établissements bancaires de se conformer aux nouvelles exigences et 

d’adapter éventuellement leurs activités et leur besoins aux modèles sans 

menacer le financement de l’économie dans son ensemble ; - le 

renforcement progressif des règles de calcul des fonds propres ; - le ratio de 

levier n’a été détaillé qu’en 2015 et ne sera intégré dans le premier pilier 1 

qu’en 2018.
1
 

La performance bancaire :  

 Depuis les années quatre-vingt, la performance bancaire est placée 

au cœur des discussions et des débats afin de contrôler l’activité au sein des 

systèmes bancaires. Ces discussions ont pour objectif l’identification des 

paramètres permettant de clarifier la notion de performance et de préciser 

les outils adéquats de sa mesure. En effet, la performance bancaire englobe 

différents concepts à savoir, l’efficacité, l’efficience et la pertinence. 

Définition : La performance exprime le degré d’accomplissement des 

objectifs fixés par l’entreprise (la banque) tout en étant efficace et efficiente. 

Elle est dite efficace quand elle atteint les objectifs fixés, et efficiente quand 

elle minimise les coûts et utilise de la bonne manière les ressources 

disponibles pour atteindre ses objectifs. 

MESURE DE LA PERFORMANCE BANCAIRE : 

 La mesure de la performance est, comme toute autre fonction de 

contrôle et de gestion, une manière de guider le comportement des acteurs 

d’une organisation et de les motiver. De plus, une éventuelle amélioration 

ne peut avoir lieu sans un mécanisme permettant d’avoir un retour sur la 

performance, car la mesure est la première étape de l’amélioration.Dans la 

littérature, la performance bancaire demeure majoritairement appréhendée 

au travers financiers Les plus utilisés sont les ratios de profitabilité : la 

rentabilité des actifs (Return On Assets :ROA) et la rentabilité des capitaux 

propres (Return on Equity).d’indicateurs quantitatifs 

 Le ROA : cette variable représente la rentabilité des fonds employés 

et exprime la capacité de ces fonds à créer un certain niveau de bénéfice 

opérationnel, il rapporte un indicateur de résultat (soit le résultat net de 

l’exercice RNE ou le résultat avant impôt) au Total Bilan ou encore au Total 

                                                           
1
Abbad .H et Achouche. M., « Réglementation prudentielle, stabilité financière et 

développement économique En Algérie », les actes du Colloque International-Algérie : 

Cinquante ans d’expériences de développement, Etat-Economie-Société, Alger, 2012.pp, 

14-15.  
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Bilan moyen de deux années consécutives (l’appellation ROAA est utilisée 

dans cecas). 

 Le ROE : ce ratio indique le niveau de contribution des capitaux 

propres à la réalisation des résultats. Il mesure, d’une certaine manière, le 

niveau de rentabilité de l’investisseur. Il rapporte le résultat net de l’exercice 

aux fonds propres ou aux fonds propre moyen (ROAE dans ce cas). Plus il 

est élevé, plus les fonds alloués sont plus effectivement utilisés pour assurer 

un résultat positif. 

 A l’opposé du compte des résultats, le bilan donne un aperçu à un 

instant t, il ne fournit pas un aperçu sur les changements ayant eu lieu durant 

une certaine période mais à la fin de cette période. Pour avoir une mesure 

précise du rendement des capitaux propres ou des actifs, les analystes 

financiers préfèrent prendre la moyenne des actifs ou des capitaux propres 

entre le début et la fin de la période de calcul utilisés pour définir le résultat 

net. 

GOUVERNANCE BANCAIRE ET PERFORMANCE :  

 La gouvernance des banques est différente de la gouvernance des 

autres types d’entreprises. Ceci est dû à l’existence des déposants en plus 

des actionnaires et aussi à la forte réglementation gouvernementale. Ainsi, 

Macey,
1
suggèrent qu’une vision élargie de la gouvernance devrait être mise 

en place dans le cas des banques. La gouvernance bancaire implique des 

mécanismes internes et externes. Les mécanismes internes incluent mais ne 

se limitent pas à : la structure du conseil d’administration et son efficacité à 

superviser la gestion globale de la banque, la structure de l’actionnariat et la 

rémunération des managers. Les mécanismes externes incluent 

principalement dans le cas des banques la réglementation et les lois en 

vigueurs.
2
 

 En ce qui concerne les mécanismes de gouvernance internes, la 

littérature se concentre notamment sur l’analyse de la structure du conseil 

d’administration et la structure de l’actionnariat, deux aspects que nous 

allons traiter comme suit. 

 

                                                           
1
[6] Tandelilin, E., Kaaro, H., Mahadwartha, P.A., &Supriyatna. (2007). 

Corporategovernance, risk management and bank 

performance:Does Type of Ownershipmatter? EADN Working Paper No. 34. Macey, J.R. 

and O’Hara, M. (2003) The CorporateGovernance of Banks. Economic Policy Review, 91-

107. 
2
 Weir, C. and Laing, D. (2000) "The performance-governancerelationship: the effects of 

Cadbury compliance on UK-quoted 

companies", Journal of Management and Governance, pp: 265-81. 
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LA STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Le conseil d’administration est généralement l’organe de 

gouvernance des entreprises. Sa responsabilité primaire est des assurer que 

l’organisation réalise les objectifs des actionnaires, ce qui fait que le conseil 

doit rendre compte à ces actionnaires. 

 Le conseil d’administration embauche, licencie et décide de la 

rémunération du top management 
1
ce qui lui permet de protéger les actifs de 

l’entreprise et les capitaux investis. En plus de la détermination des objectifs 

de la banque (incluant la génération de revenus pour les actionnaires), le 

conseil d’administration impacte la manière par laquelle l’équipe de 

direction gère ses opérations quotidiennes, répond aux obligations de 

transparence des actionnaires de la banque et prend en considération les 

intérêts des autres parties prenantes.
2
 

 Selon la réglementation en vigueur (loi, règlements émanant du 

marché financier, etc), la constitution de conseils d’administration est 

soumise à certaines exigences : nombre minimum de membres, nombre de 

comités, comités particuliers, nombre minimum de réunions par période, 

proportion minimale de membres externes et indépendants des dirigeants, 

etc.
3
 

LA TAILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Les études réalisées montrent qu’il y a des avis partagés quant à 

l’impact de la taille du conseil d’administration sur la performance bancaire. 

D’après la théorie d’agence, la grande taille du conseil mène généralement à 

la domination du CEO et crée éventuellement des conflits d’intérêts entre 

les membres du conseil d’administration et les managers. Ce qui mène à un 

conseil d’administration fragmenté et inefficient avec des difficultés de 

parvenir à un consensus sur les décisions importantes
4
. De plus dans un 

conseil restreint, les membres sont susceptibles d’être engagés et plus actifs, 

                                                           
1
 Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, R. (2008). ExploringCorporateStrategy, 8th 

Edition. Essex, England: Pearson 

Education Limited. 
2
 Basel Committee on Banking Supervision (2005). International Convergence of Capital 

Measurement and Capital 

Standards: A Revised Framework, UpdatedNovember 2005. Bank for International 

Settlements Publications 
3
 BELKHIR Mohamed (2007). « La Gouvernance Bancaire : Analyses Théoriques Et 

Etudes Empiriques », Thèse de Doctorat 

en Sciences de Gestion, Université d’Orléans 
4
 Jensen, M. C. (1993) The modern industrialrevolution, exit, and the failure of internal 

control systems, Journal of Finance, 

48, 831-880. 
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ce qui résulte à plus d’efficacité et de rapidité. Certains auteurs ont conclu 

donc que la taille du conseil d’administration est négativement associée à la 

performance. A contrario, d’autres auteurs sont parvenus à dire qu’il y a une 

relation positive entre la taille du conseil d’administration et la performance. 

Pour ces derniers, la valeur ajoutée des différents conseils et l’expertise de 

chaque membre sont plus importants que l’accroissement des problèmes de 

communication, de coordination et de prise de décision. 

LE COMITÉ D’AUDIT 

 Pour pouvoir fournir une assurance raisonnable qu’une banque 

accomplit ses objectifs en ce qui concerne la fiabilité de ses rapports 

financiers, l’efficience opérationnelle et le respect des lois et de la 

réglementation, la banque doit implémenter un système de contrôle interne 

fiable, surveillé par le conseil d’administration, la direction générale et le 

comité d’audit de la banque 
1
 Le comité d’audit s’assure principalement que 

le système de contrôle interne et les moyens mis en place sont cohérents et 

compatibles de façon à permettre la maîtrise des risques. Il veille également 

à ce que les informations financières destinées au conseil d’administration et 

aux tiers soient fiables et exactes, de manière que les intérêts légitimes des 

actionnaires, des déposants et des autres parties prenantes soient protégés. 

Le comité d’audit s’assure également de l’indépendance des auditeurs 

internes de façon qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches et d’atteindre 

leurs objectifs. 
2
On trouvé que le comité d’audit a une influence 

significative et positive sur la performance. 

LE NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ÉTRANGERS
3
 

 Ont trouvé que les administrateurs étrangers impactent positivement 

la performance des entreprises. Leur étude a couvert plus de 200 entreprises 

en Norvège et en Suède de 1996 à 1998. Ils affirment que le recrutement 

d’un membre étranger au conseil d’administration est perçu comme un 

signal de transparence et de volonté à améliorer la gouvernance.  

                                                           
1
Arouri,H, Hossain,M and Muttakin,MB 2011, Ownership structure, corporategovernance 

and bank performance: 

Evidence fromgcc countries, CorporateOwnership and Control, vol. 8, no. 4 D, pp. 365-372 
2
 Al-Baidhani, Dr. Ahmed, The Effects of CorporateGovernance on Bank Performance: 

Evidence from the Arabian Peninsula 
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 Les administrateurs étrangers peuvent également apporter leur 

expérience et une nouvelle vision pour la banque. 

 Consécutivement nous supposons que : Le nombre d’administrateurs 

étrangers impacte significativement et positivement la performance 

bancaire. 

LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT 

LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE 
 Les études qui s’intéressent à la question de la gouvernance des 

banques étrangères (par exemple, 
12

]) traitent souvent la question 

d’efficience des banques à forte participation étrangère en comparaison avec 

celles à forte participation locale. En effet, les premières font généralement 

partie d’un holding bancaire et bénéficient ainsi d’économies d’échelle qui 

caractérisent ces grandes organisations. Elles tirent aussi profit des relations 

qu’entreprend le groupe avec les multinationales ayant des filiales dans le 

pays dans lequel est localisé la filiale bancaire. De plus, les banques à 

participation étrangère importante ont un meilleur accès aux marchés de 

capitaux, une plus grande capacité de diversifier le risque et de plus grandes 

opportunités d’offrir leur service aux clients étrangers qui ne sont pas 

facilement accessible pour les banques locales grâce à leur image de marque 

et la relation groupe. De plus, dans les pays en voie de développement, les 

banques à capital majoritaire étranger peuvent en général importer plus 

facilement les technologies et les systèmes d’information plus performante. 

-La participation étrangère influence positivement la performance des 

banques marocaines 

LA PARTICIPATION DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

 La participation des investisseurs institutionnels (ex : Banques, 

compagnies d’assurance, les fonds mutuels, les caisses de retraite) est une 

des composantes importantes de la structure de l’actionnariat, car ils ont 

tendance à acquérir une part importante des capitaux de l’entreprise cible et 

mettent la pression sur ses directeurs pour la création de la valeur pour les 

investisseurs. 
312

Les institutionnels investissent généralement plus dans les 

                                                           
1
Berger, A., R. DeYoung, H. Genay, and G. Udell, 2000, “Globalisation of Financial 

Institutions: Evidence From Cross-Border 

Banking Performance” Brookings-Wharton Papers on Financial Service 3, 23-120.  
2
 Claessens, Stijn, Demirgüç-Kunt, Asli, Huizinga, Harry, 2001. How doesforeign entry 

affect the domesticbankingsystem? 

Journal of Banking and Finance 25, 891–911. 
3
Falkenstein, E. G. (1996). Preferences for stock characteristics as revealed by mutualfund 

portfolio holdings. The Journal 

of Finance, 111-135 
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entreprises caractérisées par une liquidité de marché élevée et une faible 

volatilité du rendement 
3
par une meilleure diffusion de l’information [36] 

4
et par une meilleure performance managériale.

5
 Dans leur étude sur les 

banques américaine, Violeta Diaz et Mohammad Jafari nejad (2016), ont 

trouvé que la participation des investisseurs institutionnels, peut jouer, et 

joue un rôle significatif dans la gouvernance bancaire en améliorant la 

profitabilité et la performance. Par conséquent nous supposons que : 

La participation des investisseurs institutionnels impacte positivement la 

performance des banques marocaines 

Conclusion :  

 La gouvernance bancaire dans les pays est par rapport à la détention  

des banques une d’une position dominante dans le système financier. Ce 

travaille nous permis d’examiner l’effet des mécanismes de gouvernance 

liés au conseil d’administration et la structure de l’actionnariat sur la 

performance des banques.  

 Les résultats de cette recherche démontrent que la dualité, 

l’existence du comité d’audit et les capitaux détenus par les investisseurs 

étrangers ont un effet statistique significatif et négatif sur la performance 

bancaire, bien que les 

 La taille du conseil, la participation des investisseurs institutionnels 

et la participation de l’Etat ont un impact significatif positif sur la 

performance bancaire. Il en ressort que la nature de l’impact des 

mécanismes de la gouvernance sur la performance bancaire présente des 

résultats divergents. 

 Ces résultats affirment que dans le but d’améliorer la performance 

des banques, un conseil d’administration devrait comprendre des profils 

différents ayant de l’expertise pour que la valeur ajoutée de chaque membre 

soit plus importante que l’accroissement des problèmes de communication, 

                                                                                                                                                    
1
Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny. 1986. Large shareholders and corporate control. 

Journal of Political Economy 94(3): 

461-488. 
2
Huang, J. (2014). Dynamic liquiditypreferences of mutualfunds. In AFA 2009 San 

Francisco Meetings Paper. 
3
 Badrinath, S. G.; J. R. Kale; and H. E. Ryan. “Characteristics of Common Stock Holdings 

of InsuranceCompanies.” Journal 

of Risk and Insurance, 63 (1996), 49-76. 
4
Bushee, B. J., &Noe, C. F. (2000). Corporatedisclosure practices, institutionalinvestors, 

and stock return volatility. Journal 

ofAccountingResearch, 171-202. 
5
Parrino, R., Sias, R. W., &Starks, L. T. (2003). Votingwiththeirfeet:Institutionalownership 

changes aroundforced CEO 

turnover. Journal of financialeconomics, 68(1), 3-46 
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de coordination et de prise de décision. De plus, les fonctions de directeur 

général et de président du conseil d’administration devraient être séparées et 

le comité d’audit devrait comprendre des membres avec de l’expertise dans 

le domaine afin que le comité puisse remplir convenablement ses fonctions. 

 Les résultats suggèrent également que les actionnaires devraient 

activement prendre part dans l’établissement des principes de bonne 

gouvernance dans le but d’avoir une meilleure performance et des profits 

durables. 
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Résumé 

La récente crise a suscité beaucoup d’intérêt de la part des économistes et des autorités 

prudentielles. Elle se ressemble sous certains aspects : surendettement généralisé, panique 

provoquée par la dévaluation brutale d’actifs financiers, mauvaise gestion et prévision des 

crises par la réglementation prudentielle de Bâle II …Les autorités bancaires algériennes se 

sont engagées dans une série de réformes de l’indépendance jusqu’au nos jours, visant à 

moderniser leurs secteurs bancaires. Cette article se propose de mesurer quelques 

indicateurs de solidité et de performance des banques durant la période 2000-2018.Nos 

résultats permettent de conclure que  le ratio de solvabilité, les ratios de fonds propres des 

banques demeurent supérieurs aux minimas réglementaires ,un  hausse des créances non 

performantes, observée depuis 2015pour l’ensemble du système bancaire, s’est confirmée 

encore en 2018.ces créances ont atteint 13,13 % en 2018, contre12,96 % en 2017 et 12,09 

% en 2016…la rentabilité des banques  est en progression il s’est établi à, respectivement, 

22,68 % en 2018 (20,0 % en 2017) ,comme pour  le taux de rendement  des actifs  est en 

hausse en 2018 par rapport  à 2017... 

Mots clés : les accords de Bâle, système bancaire algérien, indicateurs de solidité  

Abstract 

The recent crisis has attracted much interest on the part of economists and prudential 

authorities. It resembles in some aspects: over-indebtedness widespread panic caused by the 

sharp devaluation of financial assets poor management and prediction of crises by the 

prudential rules of Basel II… 

The Algerian banking authorities are engaged in a series of reforms of independence till the 

nowadays, to modernize their banking sectors. This article proposes to measure of some 

banks' soundness indicators (2000-2018).) Allowed us to point out that they are improving 

for some ratios. the solvency ratio, bank capital ratios remain above regulatory minimums, 

an increase in non-performing receivables, observed since 2015 or the banking  as whole , 

was confirmed again in 2018.These claims reached 13.13% in 2018, compared with 

12.96%in 2017 and 12.09%in 2016… Bank profitability up it stood at 22.68% in 

2018(20.0% in 2017),as for the rate of return on assets  is up in 2018 compared to 2017… 

Key words: the Basel agreements, Algeria banking sectors ,banks' soundness indicators 

Introduction  

L’histoire des crises financière montre que le système  bancaire n’est 

pas à l’abri de l’instabilité, que ce soit le niveau de la croissance d’un pays. 

Elle est régulièrement confrontée des problèmes. A titre d’exemple, la crise 

de 1929 et crise de Subprime, déclaré en 2008. En réponse à la grave crise 

mondiale de 1929 et d’autres crises, les autorités prudentielles ont mis en 

                                                           
1
Maitre de conférences classe A , université Abou bakrBelkaid oussouni .h13@gmail.com 

2
Maitre de conférences classeB,, université Abou bakrBelkaid,t-hanane@outlook.fr 

3
Enseignante à université Abou bakr Belkaid,Meryemben17@yahoo.fr 



دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

407 
 

place des règles rigoureuses pour l’activité bancaire afin de renforcer la 

robustesse de son système. Ces normes, voire des obstacles, ont éliminé par 

l’application de la politique de libéralisation et de globalisation financière, 

au début de l’année Quatre-vingt-huit, qui est adopté par les autorités 

publiques ,en raison de promouvoir la croissance économique. Il est donc 

impératif de protéger les déposants contre ces défaillances bancaires qui 

peuvent conduire  à une crise systémique (Bhattacharya et Thakor,1993).La 

réglementation prudentielle
1
 est aujourd’hui au cœur du contrôle 

réglementaire des institutions financière. Elle se repose sur la définition de 

ratios de solvabilité visant à garantir des fonds propres adaptés parles 

établissements de crédit et les entreprises d’investissement. 

Le secteur bancaire algérien n’est pas à l’abri des risques en tant qu’un 

intermédiaire financier. De l’indépendance jusqu’aujourd’hui, le système 

monétaire et financier Algérien a entretenu une évolution remarquable. Il a 

connu deux périodes importantes :En premier temps, le système était 

enfermé sous le régime de l’économie dirigée dont le but d’accélération du 

processus de développement économique est exécuté par le contrôle direct 

de l’Etat sur les ressources nationales. A la deuxième période, commencé en 

1990, le système cherche l’ouverture extérieure de l’économie par 

l’application le premier accord de Bâle. 

Notre article traite une question très spécifique : Après l’évolution de 

l’application de réglementations prudentielles ,quel est la relation entre 

l’application des normes prudentiels et le niveau de performance du 

système bancaire algérien ? 

Afin de répondre à cette question, nous allons partager notre travail en 3 

axes : 

1- Le premier axe   parle sur les principales règles prudentielles élaborées par 

le comité de Bâle. 

2- Le deuxième axe parle sur la réalité de l’application des règles 

prudentielles par les banques algériennes. 

3- Le troisième axe parle sur l’effet de l’application des règles prudentielles  

par les banques algériennes à travers une étude analytique. 

1-le premier accord de Bale I : ratio Cooke 

                                                           
1
 -Historiquement, La Banque des Règlements internationaux (Bank for International 

Settlements), à Bâle, a été créée en 1930 et se trouve être la plus ancienne des institutions 

financières internationales. Elle a servi à distribuer les financements de la reconstruction 

européenne. Aujourd’hui, on la surnomme «la banque centrale des banques centrales », 

puisqu’elle agit en tant que pivot pour les systèmes de transactions internationales et 

coordonne les actions des grandes banques centrales mondiales.  
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Les grandes lignes de la réglementation bancaire ont été définies par le 

Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires en 1988 

par des représentants des autorités bancaires et des banques centrales des 

pays du G10.  Le but étant l’instauration d’un niveau minimal de fonds 

propres afin d’assurer la stabilité du système bancaire à l’échelle nationale 

et internationale. Ce ratio  préconise des fonds propres équivalents à au 

moins 8% des engagements, lesquels doivent être pondérés en fonction de la 

nature des risques qui leur sont liés. 

Ratio Cooke    =    Fonds propres   /   risques pondérés       ≥   8% 

Cette réforme a poussé les banques à changer leurs méthodes 

d’évaluation du capital basées sur le risque où elle laisse la possibilité aux 

banques d’utiliser des modèles internes basés sur les approches de Var pour 

calculer leur risque de marché . 

Le nouveau ratio devient donc : 

Σ (Capitaux propres)                                           

                                                                                                                 ≥ 8 %  

(risque de crédit + capital requis pour couverture du risque de marché) 
Puis  le Comité de Bâle a engagé des travaux pour rénover 

profondément l’accord de 1988 et     définir un nouveau traitement en 

matière de fonds propres dit « Bâle II » en 2004. 

2-Principales nouveautés de Bâle II 

En janvier 2001, le Comité de Bâle  propose une refonte de l’accord de 1988 

et un nouveau ratio de solvabilité dite  ratio Mc Donough. Cette nouvelle 

réglementation est apparue nécessaire du fait que les normes existantes en 

matière de fonds propres, celles du modèle «Bâle I» de 1988, ont été 

manifestement vidées de leur substance – principalement par les grandes 

banques internationales qui en ont exploité les lacunes et l’imprécision des 

normes d’évaluation des risques. 

Le nouveau ratio devient              

                   Fonds propres effectifs                            ≥ 8 %  

                    F Pr c + (F Prm+ F Pr o) .12, 5 

Cette réforme repose sur trois piliers : améliorer la méthode de calcul 

du niveau adéquat des fonds propres, mettre au point un processus de 

contrôle et renforcer la discipline du marché. Ces derniers  sont censés se 

renforcer mutuellement.  L’objectif ultime étant de produire une norme de 

fonds propres intégrant certains aspects pointus de la gestion des risques 

tout en préservant le principe d’un niveau minimum obligatoire de fonds 

propres. 
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3  Vers une nouvelle norme bancaire mondiale : Bâle III 

La crise financière qui a fortement impacté l’économie mondiale ces 

dernières années a mis en évidence les faiblesses du cadre réglementaire 

applicable et la nécessité de mettre en place un nouveau système de 

régulation financière avec une réforme de la réglementation tant micro 

prudentielle que macro prudentielle. Dans ce contexte, et afin de s’adapter à 

un environnement bancaire  incertain et volatil, le groupe des gouverneurs 

des banques centrales et les responsables du contrôle bancaire se sont 

fermement résolus à augmenter la qualité, la quantité et la convergence des 

exigences en fonds propres, à renforcer les normes internationales relatives 

à la liquidité, à décourager le recours trop fréquent à l’effet de levier, la 

prise de risque excessive et à réduire la procyclicité. Ce nouvel  accord  dite 

Bâle III,  proposent d’augmenter fortement la qualité des fonds propres 

(toujours 8% jusqu’en 2015) avec des fonds propres Tiers One à 4.5% dès 

2013. 

Donc le passage de Bâle II à Bâle III   est présenté comme suite : 

 

Graphique1 :      Fonds propres : seuils réglementaires Bâle III 

                           14  _ 

                                                 Coussin de capital 

                           12   _ contrac cycliqueTier 2  

  

                        10   _             coussin de                                                                              
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                            8    _                                                                                                             
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                               D’exploitation     
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Source : Autorité de contrôle prudentiel Pour être plus claire… 
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 2014 : Fonds propres à 8% des engagements dont 5.5% de Tier 

One 

 2015 : Fonds propres à 8% des engagements dont 6% de Tier One 

 2016 : Fonds propres à 8.625% des engagements dont 6% de Tier 

One 

 2017 : Fonds propres à 9.25% des engagements dont 6% de Tier 

One 

 2018 : Fonds propres à 9.875% des engagements dont 6% de Tier 

One 

 2019 : Fonds propres à 10.5% des engagements dont 6% de Tier 

One 

4- La réalité de l’application de règles prudentielles par les banques 

Algériennes 
Le rôle des banques en Algérie et même de plusieurs pays émergents 

et  en développement dans le financement  des investissements productifs  

est  négatif en raison de l’absence  de marché financier. 

4-1 Les caractéristiques du système bancaire algérien de 

l’indépendance jusqu’au nos jours 

      Le système bancaire et financier algérien s’est constitué en deux étapes 

principales. La première étape a consisté en la mise en place d’un système 

bancaire national et la seconde en sa libéralisation vers le secteur privé, 

aussi bien national qu’étranger..On peut dire que le système monétaire et 

financier Algérien a connu une évolution remarquable où il a passé par deux 

(02) phases très importantes: 

La première phase, le système était considéré comme véritablement 

national, mais fermée sur lui-même sous le régime de l’économie dirigée. 

La deuxième phase, le système cherche à s’ouvrir de nouveau vers 

l’extérieur où le fonctionnement du secteur financier s’est radicalement 

transformé ces dernières années.  

Afin de corriger  toute les déséquilibres qui touchaient le secteur bancaire 

sous l’effet conjugué  de la chute des recettes  pétrolières, l’Algérie  a 

effectué un accord avec le FMI en 1989 pour avoir le financement de leurs 

dettes.    

Dans ce cadre, l’Algérie à l’instar de la plupart  des pays en 

développement, a engagé   à partir de 1990 des réformes financières assez 

profondes afin de  rendre le système bancaire plus compétitif et plus 

rentable à l’ère de la globalisation. A cet effet, des réformes  économiques  

entamées dés 1990  se sont caractérisées par la promulgation  de différentes 

lois dont  la plus  pertinente  est  la loi de 90-10 relative au régime de 

monnaie et de  crédit qui  constitue un nouveau dispositif  législatif de 
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soutien aux réformes  économiques,   a pour mission sans aucun doute, 

l’ouverture de l’activité bancaire au capital privé national et  étranger, et la 

libre détermination des taux d’intérêt bancaire par les banques sans 

intervention de l’Etat. 

     Afin de pallier aux  insuffisances de régulation  du secteur bancaire, les 

autorités monétaire ont été créé une nouvelle  ordonnance 03 /11 le 

26/08/2003,  dont le  but est   de consolider le système, de porter plus loin la 

libéralisation établie par la loi de 1990, de  renforcer la sécurité financière et 

d’ améliorer nettement le système de paiement et la qualité du marché… 

Mais, après la crise d’El Khalifa bank et de la BCIA,  les banques étrangères 

privées  sont devenues très réticentes pour traiter avec les  banques privées 

national et notamment les opérations du commerce extérieure. En plus, le 

risque du   pays a augmenté chez certains organismes d’assurance de crédit 

compris la KOFACE parisienne
1
, et même la perte de confiance des agents 

Algériens du secteur bancaire privée, ce qui pousse   les autorités monétaire 

a créé une nouvelle ordonnance 03 /11 le 26/08/2003. Ensuite, le secteur 

bancaire s’est engagé dans une mutation qui devrait se traduire par une 

bancarisation plus importante et par des opérations plus rapides.  

La modernisation peut s'accélérer par la mise en œuvre de partenariats 

avec les institutions bancaires et financières internationales à travers de 

promulgation de la loi de finance complémentaire pour 2009  qui représente  

l’origine du partenariat dans l’activité bancaire  où elle   instaure le 

partenariat comme modalité d’implantation des investissements étrangers. A 

ce titre, l’ordonnance n°10-04 du 26 août 2010 modifiant et complétant 

l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, 

publiée dans le Journal officiel n°50 du 1er septembre 2010, renforce le 

contrôle exercé par l’État sur les banques privées et en reprend les 

dispositions pour les faire appliquer au secteur bancaire. 

Au regard de toutes ces réformes, la Banque d’Algérie veut s’aligner sur les 

règles prudentielles du Comité de Bâle dite accords Bâlois. Ace titre, un 

Règlement de la Banque d’Algérie n° 11-08 du 28 novembre 2011 relatif au 

contrôle interne des banques et établissements financiers vise à aligner le 

système bancaire algérien su1r les procédures prudentielles et de 

surveillance de l’activité édictées par la Comité de Bâle sur le Contrôle 

Bancaire et l’installation d’un  système de notation interne  généralisée à  

toute les banques  à partir de cette année. 

 

                                                           
1
- M Ghernaout, «  crises financières et faillites des banques  Algériennes : du choc 

pétrolier de 1986  à la liquidation  des banques El khalifa  et BCIA», édition  GAL 2004 P 

55   
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4-2- L’application  de  règle prudentielle par les banques Algérienne    

1- La réalité de l’application de Bâle I 

En Algérie, la loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 confère une large 

autonomie à la Banque Centrale, désormais dénommée Banque d’Algérie. 

L'objectif de la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit N° 90-10 

du 14.04.1990 était de faire progresser les méthodes de travail du système 

bancaire et d'ouvrir le champ au capital privé national ou étranger pour s'y 

impliquer sous forme de détention de la propriété entière du capital de la 

banque privée ou sous la forme mixte de partenariat. D'un autre côté, cette 

loi a accordé une attention aux règles prudentielles des banques, et au 

manque de liquidité imputé l’excès d'utilisation des fonds dans des 

opérations à long terme. Malgré que le comité de Bâle I a donné aux 

banques une période de transition de trois ans   pour se conformer à ce ratio 

de solvabilité,  la banque d’Algérie  n’a pas réussi,  où il a étendu le délai 

d’application par 5années
1
. Ce retard dans l’application était dû en premier 

degré à la période de transition de l’économie algérienne (planification 

centralisée) vers une économie de marché libre. Effectivement, les banques 

algériennes ont pu  respecter les normes prudentielles en termes de l’accord 

de Bâle I comparativement aux autres pays du monde où  le coefficient de 

solvabilité a atteint19,56%en 2017 contre 18,86%en 2016 18.70% en 2015 

contre16% en 2014, 21% en 2013,  23,31% en 2010, 16,54% en 2008 et  

11,94% en 2001, et dépassant largement  le taux réglementaire de 8%.
2
 

2-  Bâle II dans le contexte des banques algériennes 

Le cabinet londonien indique que le système bancaire algérien est sorti 

relativement indemne de la récente crise financière internationale et se 

caractérise à la fois par sa rentabilité et une abondante liquidité, d’après le 

Fonds Monétaire International (FMI). La Banque d'Algérie introduira à 

partir de 2008 de nouvelles règles prudentielles appelées Bâle II plus 

strictes, notamment en matière de risque de crédit, ce qui permettra de 

consolider davantage la supervision bancaire, avec son volet d'échange 

d'informations et  avec les superviseurs des maisons mères des banques 

étrangères installées en Algérie. A ce titre,  le Conseil de la monnaie et du 

crédit a promulgué, en décembre 2008, le nouveau cadre réglementaire 

portant sur le relèvement substantiel du capital minimum des banques (de 

                                                           
1
 Les banques algériennes était obligé  d’appliqué le ratio de solvabilité 1er  juillet 

1995(après un retard de trois ans et demi par rapport  au délai d’application  fixé par le   

comité de  Bale et que c’était en 1992 ) suite à l’instruction  n 94-74 du 29 novembre 1994, 

où ils ont commencé par 4% pour passé à 8% décembre 1999. 
2
 La banque d’Algérie, « Evolution économique et monétaire en Algérie-ChapitreVI : 

intermédiation et infrastructure bancaire »rapport annuel 2001,2006, 2010,2013 ,2014 
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2,5 milliards de dinars à 10 milliards de dinars), et établissements financiers 

(0,5 milliard de dinars à 3,5 milliards de dinars) jugé nécessaire pour leur 

permettre de faire face aux risques bancaires, y compris les risques 

systémiques. 

5- Analyse  de l’évolution de quelques indicateurs de 

l’approfondissement  bancaire
1
 en Algérie (2000 -2018) 

Nous essayerons dans cette partie d’analyser l’évolution de quelques 

indicateurs de l’approfondissement bancaire en Algérie. L’évolution de ces 

indicateurs nous a permis de donner une idée sur les banques algériennes, 

notamment sur les plans de la rentabilité et de la gestion des risques durant 

la période (2001-2018). 

Graphique1 : Evolution des dépôts du système bancaire par secteur 

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2001-2018). 

 

Les banques privées enregistrent un accroissement plus important dans la 

collecte des dépôts atteint à 59% ,63.1%,59.9%,60.3% respectivement à 

2015,2016,2017 et 2018. En contrepartie, la part des dépôts du secteur 

public, enregistre un recul remarquable(87.7% en 2014) contre (40.1% en 

2017) et (39.7% en 2018).  Cette forte baisse est due, pour une grande 

partie, à la contraction des dépôts du secteur des hydrocarbures en contexte 

de choc externe. 

 

 

                                                           
1
- L’approfondissement bancaire «BankingDepth» est appréhendé en littérature en se 

référant généralement à des indicateurs de mesure relatifs à l’activité de collecte de dépôts 

ou à la capacité du secteur bancaire à octroyer des crédits  qui  s’avère primordiale pour 

l’accélération de la croissance économique (Beck, Demirgüç-Kunt et Levine (2004), Beck, 

Levine et Loayza (2000). De même, la disposition des banques à prêter au secteur privé 

montre la maturité du système bancaire et sa capacité à canaliser l’épargne disponible vers 

des efficaces. 

Banques publiques Banques privées
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Graphique 2 : -Evolution du niveau des crédits à l’économie de 2000 à 

2018 

 
Source : Réalisé  par les chercheurs  sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2000-2018) 

A partir de ce graphique en remarquant que le niveau du crédit distribué a 

connu une progression   positive les dernières années enregistrant 

37.8%,43.6% ,45.4%, 47%, et 49.5%  respectivement à  

2014,2015,2016,2017,2018.S’est traduit que  les crédits distribués par les 

banques  publiques  fortement engagées dans le financement des grands 

projets  de l’économie. 

 

Graphique 3 : Evolution de la liquidité de l’économie (M2 /PIB 

 
Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2000-2018). 

Le présent graphique montre que le niveau de liquidité a continué à 

accroitre dont elle atteint à 82.1% à la fin de cette période. Ce pourcentage a 

connu, une deuxième fois, une diminution légère en 2016 (79.4%) et en 

2017 (79.2%) contre (82.1% en 2018). 

Le secteur bancaire reste solide et résilient, ancré sur une position de 

liquidité des banques très solide.   
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Graphique4 : Evolution du rendement de fonds propres ROE et 

rentabilité des actifs (ROA) 

 
Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2000-2018). 

Le  présent graphique  montre que  le rendement des fonds propres 

(ROE) est en forte croissance, passant de 17.84 % en 2017 à 22,68 % en 

2018, en raison de l’accroissement plus élevé des résultats (30 %) par 

rapport 

aux fonds propres moyens (9,5 %). Le rendement moyen des actifs (ROA) 

s’est aussi amélioré, passant de 2,01 % en 2017 à 2,27 % en 2018.Cela est 

dû principalement à l’augmentation du volume de leurs activités et à la 

baisse de la part de provisions pour risques de crédit dans le produit net 

bancaire. 

Graphique05 : Evolution du ratio de solvabilité 

 

 
Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2005-2018). 

La solvabilité des banques   est représentée par sa capacité à faire face 

aux demandes de retraits de ses déposants, et cela fait partie de la 

responsabilité des autorités de tutelle  de s’assurer que les banques sont bien 

aptes à faire face à leurs obligations. Il y va en effet de la stabilité de 

l’économie tout en entière d’un pays. 
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Remarquant à partir de ce graphique, le niveau de solvabilité du secteur 

bancaire en 2018 est demeuré presque stable par rapport à 2017(19.26% 

contre 19.56%) respectivement, et cela principalement dû à 

l’augmentation des risques de   10,8 % qui a été compensée par une 

hausse similaire de 10.9% du total des fonds propres. 

Mais reste au-dessus des normes minima recommandées par Bâle III. 

Graphique 08 : Crédits non performants en % du total crédit  

 
Source : Réalisé par les chercheurs sur la base des rapports annuels de la 

banque d’Algérie (2000-2018). 

Le présent graphique montre que les crédits non performants sont 

généralement en diminution depuis l’année 2000.La tendance à la hausse 

des créances non performantes, observée une deuxième fois  depuis 2015  

jusqu’au 2018. ces créances ont atteint 13,13 % en 2018, contre 

12,3 % en 2017 et 11.9 % en 2016 et 9.8% en 2015. 

Conclusion 

Dans ce papier, nous nous intéressons à l’ensemble des réformes 

économiques et financières prises par les autorités algériennes, afin de 

vérifier celles qui affectent l’activité du secteur bancaire. Pour cela notre 

recherche s’appuie  sur l’analyse des différents indicateurs 

d’approfondissements financiers durant la période (2000-2018). 

Et sur la base des données déclarées par les banques, 

l’analyse des indicateurs de solidité financière montre que la situation du 

secteur bancaire algérien  demeure aussi positive   que celle des années 

précédente, à l’exception de la liquidité des banques, situation fluctuant  

au cours des dernières années. Certains indicateurs ont connu une 

amélioration comme les ratios de rendement des actifs (ROA) et de 

rendement des fonds propres (ROE), d’autres, notamment le ratio des 
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créances non performantes rapportées au total des crédits, se sont encore 

dégradés pour dépasser le seuil des 13 %. 
En résumé, les indicateurs d’intermédiation bancaire algérienne restent 

en deçà des performances réalisées par d’autres pays émergents. Il se 

caractérise par un faible niveau de prêts, où les PEM    trouvent des 

difficultés d’accès au crédit. 

Ainsi, le système bancaire algérien, encore largement dominé par le secteur 

public (les banques publiques détiennent environ 90% du total des actifs), 

contribue insuffisamment aux besoins de financement du secteur privé, et le 

marché des capitaux reste également peu développé et offre un nombre 

limité d’instruments et de sources alternatives au financement bancaire…  

Il faut donc soulignée qu’il devrait être de trouver des moyens pour 

réduire l’emprise du gouvernement sur le système bancaire, le problème 

majeur pour les banques algériennes et qui s’opposent à l’application des 

normes prudentielle annoncées par Bâle II aux banques. 
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Les TIC comme Indicateurs de mesure de la performance du 

CRM. Cas de la banque du Golf AGB .Tlemcen. 
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Résumé : 

L’environnement dans lequel les entreprises déploient leurs activités est complexe, 

dynamique et multidimensionnel. Ceci implique que la performance de l’entreprise dépend 

de plusieurs variables et est mesurée de différentes manières. Comment se mesure la 

performance dans une entreprise ? Dans ce papier, nous avons pris comme facteur de 

mesure les TICs. Une enquête s’est réalisé au niveau de la banque AGB , elle vise à 

comprendre la relation du couple CRM/TIC 

Mots clés :Performance, CRM, TIC, Banque 

Abstract : 

The environment in which business deploy their activities is complex, dynamic and multi-

dimensional. This implies that the business performance depends on several variables and is 

measured in various ways. how to measure performance in a business? In this paper, we 

have taken as a measure of factor ICTs. A survey was carried to the bank's level AGB, it 

aims to understand the relationship of the couple CRM / ICT. 

Keywords: Performance, CRM, ICT Bank 

Introduction : 

Bien que les technologies de l’information et de la communication TIC 

d’aujourd’hui se situent dans la continuité de générations technologiques 

antérieures, l’évolution de leurs performances facilite des transformations 

qui dépassent largement le cadre sectoriel des industries de l’information et 

de la communication et affectent l’ensemble de l’économie. 

I. Evolution historique et définitions des tics. 

I.1Evolution historique : 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

appelées aussi cybertechnologies
4
 sont nées au cours des vingt cinq 

dernières années de la fusion des télécommunications de l’électronique de 

l’information et des technologies de numération en particulier de 

l’information audiovisuelle. 

Le mariage de l’information et du matériel audiovisuel a donné naissance 

aux disques et lecteurs compacts. Le rapprochement de l’informatique et des 

télécommunications a permis la mise en place des réseaux électroniques 

interactifs comme l’internet, comme le rappelle Patrice Flichy dans sa 

                                                           
1 FSEGC.Laboratoire MECAS. Université de Tlemcen E-Mail: grarimina@yahoo.fr  
2 Doctorante.FSEGC. Laboratoire MECAS. Université de Tlemcen 
3
FSEGC.Laboratoire POLDEVA.  Université de Tlemcen  

4
Christofol.H,Richir.S,Sanier.H, « L’information à l’ère des réseaux » édition Lavoisier, 

management de gestion des STICS, ,2004,P127. 
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conférence « ce réseaux des réseaux né de la recherche publique militaire 

américaine, s’est développé pendant prés de vingt ans dans les milieux 

universitaires en dehors de l’économie du marchés autour d’une culture de 

la gratuité et de la coopération »
1
. 

L'historique des TIC remonte bien après l'invention de l'écriture, les 

premiers pas vers une société de l'informatique ont été marqué par le 

télégraphe électrique, le téléphone et la radiotéléphonie, puis par la 

télécommunication mobile et le GPS qui ont associé l'image au texte et à la 

parole. L'Internet et la télévision sont devenus accessibles sur le téléphone 

portable qui est aussi un appareil photo.   

Le rapprochement de l'informatique et des télécoms dans la dernière 

décennie du XXe siècle, a bénéficié de la miniaturisation des composants 

permettant la production des appareils « multifonctions » à des prix 

accessibles.  

Dès les années 2000, les usages des TIC ne cessent de s'étendre. Ceci se 

fait ressentir surtout dans les pays riches. Les TIC sont appliqués dans tous 

les domaines tels que l'agriculture, la biodiversité, le commerce, la 

télémédecine, l'information et la gestion des multiples bases de données 

ainsi que  la robotique et les usages militaires. 

  Le terme TIC est une invention des ingénieurs réseaux qui désigne 

Technologies de l'information et de la communication, les TIC sont 

essentiellement des moyens au service de l'apprentissage (Tardif, 1998).  

En matière d'évolution technologique, les TIC sont le résultat de la 

convergence de trois technologies : l'informatique, les télécommunications 

et l'audiovisuel.  

Internet est venu concrétiser la convergence informatique 

télécommunications. 

 Les TIC désigne d'une manière générale, un ensemble de techniques 

innovantes dans le domaine de l'audiovisuel, de l'informatique et des 

télécommunications permettant le stockage, le traitement et l'obtention de 

l'information.  

I.2 : Définition des TIC 

Suite à cette évolution, il existe plusieurs nominations de ces multimédias 

telle que TI technologie de l’information. On peut associé l’émergence des 

TIC à la convergence des progrès dans deux domaines distincts
2
, d’une part 

dans la maitrise de la manière minérale et organique à travers notamment le 

                                                           
1 Patrice Flichy, conférence international, « La nouvelle économies des Etats Units du 12 Octobre 

 »2000 ,P52. 
2
M.Bellahcen, « impact des TIC sur la performance sociale de l’entreprise »,Mémoire de magister, 

université Abou Bakr Belkaid, 2004-2005,P10. 
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mariage de l’optique et de l’électronique des photons et des électrons, 

support de l’information et d’une part dans l’élaboration de nouveaux 

moyens de traitement de l’information, collecte, stockage, circulation… 

cette convergence a permis de créer des outils et techniques qui permettent 

de réaliser des performances jamais atteintes en matière d’enregistrement, 

de stockage, d’analyse et de transmission de l’information, c’est l’apparition 

des TIC.  

L'expression « technologies de l'information et de la communication » est 

la transcription d'une locution anglaise utilisée dans divers instances 

internationales qui correspond à peu près au domaine de la télématique. 

Elles font l'objet de différentes définitions selon le point de vue de la source 

utilisée ou selon l'époque de la définition et ce en raison du brouillage 

progressif des frontières des domaines concernés et de l'évolution rapide des 

techniques avec la convergence numérique. 

La définition des TIC reste particulièrement floue : le 

terme technologie qui signifie « discours sur la technique » est utilisé à la 

place de « technique », qui serait à la fois plus simple et plus exact. Les 

technologies de l'information et de la communication sont des outils de 

support au traitement de l'information et à la communication, ce traitement 

demeure l’objectif et au même temps. 

Le dictionnaire Larousse définit les technologies de l'information et de la 

communication comme étant un "ensemble des techniques et des 

équipements informatiques permettant de communiquer à distance par voie 

électronique (câble, téléphone, Internet, etc.)"
1
. Mais cette définition se 

limite à la convergence de l'informatique et des télécommunications en vue 

de communiquer et ne tient pas compte de l'impact de la convergence 

numérique dans les multimédias et l'audiovisuel. 

Le Grand dictionnaire terminologique de l'OQLF
2
 définit les 

technologies de l'information et de la communication comme étant un 

« Ensemble des technologies issues de la convergence de l'informatique et 

des techniques évoluées du multimédia et des télécommunications, qui ont 

permis l'émergence de moyens de communication plus efficaces, en 

améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et l'échange de 

l'information ». Cette définition est beaucoup plus complète que la 

précédente en tenant compte de la convergence numérique dans son 

ensemble. Elle reflète davantage le point de vue des institutions 

internationales qui considèrent les technologies de l'information et de la 

                                                           
1Définition de TIC, dictionnaire Larousse  
2
  Grand dictionnaire terminologique de l'OQLF  

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9matique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/TIC/10910450
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8349341


دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

422 
 

communication comme étant l'intégration des techniques des 

télécommunications, de l'informatique, des multimédias et de l'audiovisuel
1
.  

La diffusion rapide des accès à l'Internet à haut débit a permis une 

explosion des usages des services audiovisuels qui prennent une importance 

accrue dans le concept des TIC, non seulement au niveau de la 

communication, mais aussi au niveau de la gestion des informations et des 

connaissances et au niveau de leur diffusion. Cette extension du concept des 

TIC est à l'origine de nombreux débats en raison de l'importance de son 

impact sur la société. 

Selon une convention internationale fixée par l'OCDE
2
, les 

technologies de l'information et de la communication (TIC) englobent les 

secteurs économiques suivants: 

 secteurs producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs et de 

matériel informatique, de TV, radios, téléphone…); 

 secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel 

informatique…); 

 secteurs des services de TIC (télécommunications, services 

informatiques, services audiovisuels…). 

Selon Herbert Simon (prix Nobel des sciences économiques 1998), 

ces technologies aident à rendre : « Toute information accessible aux 

hommes, sous forme verbale ou symbolique, existera également sous forme 

lisible par ordinateur ; les livres et mémoires seront stockés dans les 

mémoires électroniques… »
3
 

Agence Nationale d’Amélioration des Conditions du Travail 

(L’ANACT):  définit les T.I.C comme « les technologies de traitement des 

processus intellectuels faisant appel à l’unification des différentes 

technologies basée sur l’électronique disponibles et accessibles via des 

infrastructures de réseau soit au plan local soit au plan mondial »
4
 

La naissance de ces T.I.C est due notamment à la convergence de 

trois activités: 

Du domaine des télécommunications qui comprend lui-même les services et 

les équipements ; du domaine de l'informatique qui comprend le matériel, 

les services et les logiciels ; et du domaine de l'audiovisuel qui comprend 

                                                           
1 Indicateurs fondamentaux relatifs aux TIC  
2
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique : créé en 1961, cet 

organisme a succédé à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), 

fondée en 1948 pour gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall) 
3
Jdpro. Net /Le journal des professionnels, la révolution des N.T.I.C. 

4
ANACT : est un établissement public français à caractère administratif créé en 1973, et 

placé sous la tutelle du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. .... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/partnership/CoreICTIndicators_f.pdf
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principalement la production et les services audiovisuels ainsi que 

l'électronique grand public. 

Les caractéristiques des TIC 

 Plus : les TIC nous apportent des moyens nouveaux en plus de 

ceux que nous avions déjà, de nouveaux moyens de communiquer, de 

s’exprimer, de créer, de travailler, d’apprendre,  

 Plus vite : ce que l’on pouvait faire avant sans les TIC, on peut le 

faire dorénavant beaucoup plus rapidement avec les TIC, on peut le faire 

dorénavant beaucoup plus rapidement avec les TIC, et ce phénomène se 

perpétue à une vitesse qui semble toujours aller en s’accélérant. 

 Plus petit : la miniaturisions est une caractéristique importante 

des TIC, cela se manifeste tant au niveau les appareils que des supports 

d’information. 

 Plus abordable (coût, convivialité) : le cout de l’acquisition et 

de l’utilisation des TIC est, semble-il, constamment à la baisse pour un 

niveau d’utilisation donné, ce qui les rend accessible à une partie toujours 

croissante de la population, donnant ainsi à chacun des moyens puissants 

(démocratisation des médias) ; leur utilisation est également, pour la plupart, 

de plus en plus aisée, ce qui en facilite évidemment l’expansion. 

 Plus puissant, plus grand : les possibilités des outils TIC 

(appareils et logiciels) va constamment en s’accroissant, permettant un 

maximum d’effet, d’output
1
. 

D’autres caractéristiques sont  proposées actuellement dans d’autre 

source.
2
 

Actuellement, la restructuration des technologies de l’information et de la 

communication s’articulent autours de deux pôles : la téléphonie mobile et 

la mise en réseau des ordinateurs. 

 L’architecture en réseau : est au centre des technologies de la 

communication. Le principe de base est le maillage des communications 

permettant de faire transiter des données au moyen de protocoles de 

communications (TCP/IP) entre les différents ordinateurs connectés. Le 

protocole a deux fonctions : assurer la commutation des paquets sur le 

réseau et contrôler l'intégrité des informations au départ et à l'arrivée. 

 Le nomadisme : désigne le développement de la mobilité et de la 

portabilité par la possibilité d'utiliser des outils de travail, comme 

l'ordinateur ou le téléphone, en dehors du lieu de travail. Le nomadisme, 

                                                           
1Bulletin Universitaire de la 2ème année Sces Edu UCAO UUBA 
2
http://wiki.labomedia.org/index.php/Les_caract%C3%A9ristiques_des_Technologies_de_l

'Information_et_de_la_Communication vu le 14/02/2016 à 14 :42. 

http://scesedu2.unblog.fr/
http://wiki.labomedia.org/index.php/Les_caract%C3%A9ristiques_des_Technologies_de_l'Information_et_de_la_Communication
http://wiki.labomedia.org/index.php/Les_caract%C3%A9ristiques_des_Technologies_de_l'Information_et_de_la_Communication
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grâce au développement de l'informatique et de l'Internet sans fil, permet 

aussi de conserver l’accès aux différents réseaux non plus seulement dans 

l’entreprise mais aussi chez soi ou en déplacement. 

 Le multimédia : désigne l'interaction homme-ordinateur qui 

implique plusieurs technologies de diffusion de l'information : textes écrits, 

images fixes (photos, dessins) ou animées (vidéo, TV), son et/ou musique. 

 La convergence : Une des caractéristiques des TIC est la 

convergence technologique de l'informatique, des télécommunications et de 

l'audiovisuel, car la numérisation de l'information permet l'utilisation de 

différents supports (textes, images, sons, vidéo) pour présenter différents 

matériaux. Par exemple, la convergence entre le téléphone mobile et 

l'Internet est assurée par une passerelle de communication qui permet 

d'afficher des pages Internet adaptées à la taille des écrans. De cette 

convergence émerge un certain nombre d'outils : l’Internet, l’Intranet, 

l’Extranet, la gestion électronique de documents (GED)
1
, les échanges de 

données informatiques (EDI)
2
. Au niveau de l'entreprise, la convergence 

donne naissance à de nouveaux usages : échange de courriers électroniques, 

commerce électronique, formation à distance, etc. 

La communauté scientifique va plus loin dans la description des 

caractéristiques des TIC on les scindant ont deux types principales et 

secondaires : 

I.3: Les caractéristiques principales  

a. La mobilité ou le nomadisme: 

C’est la mobilité et de la portabilité qui permettent d’utiliser des 

outils de travail comme l’ordinateur et le téléphone, en dehors du lieu de 

travail c’est-à-dire chez soi ou en déplacement. 

b. L’efficacité : 

Les partenaires dans l'opération de communication peuvent échanger 

des rôles et cela qui a provoqué un genre d’efficacité entre les partenaires. 

                                                           
1
GED :  est un procédé faisant intervenir des moyens électroniques – typiquement des 

logiciels et/ou des matériels – pour prendre en charge la gestion des documents, à savoir les 

opérations et actions destinées à traiter et à exploiter les documents, par exemple la capture, 

l'acquisition, la numérisation, la validation, ... 
2
EDI : est une technique qui remplace les échanges physiques de documents entre 

entreprises (commandes, factures, bons de livraison,...) par des échanges, selon un format 

standardisé, entre ordinateurs connectés par liaisons spécialisées ou par un réseau (privatif) 

à valeur ajoutée (RVA). 
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On peut recevoir des courriers n’importe quel moment comme le cas de l’e-

mail. Celui qui utilise ces technologies est indépendant
1.

 

c. La mondialisation ou globalisation  
C'est l'environnement ou elles s'activent ces T.I.C parce qu'elles 

utilisent un espace plus grand dans n'importe quelle région du monde et 

elles permettent des flux du capital d'information, sa décentralisation a 

permis de s'épanouir dans l'environnement international surtout dans la 

transaction des commerces qui a permis de dépasser le problème du temps et 

l'espace
2
. 

d. L’architecture en réseau  

Le maillage des communications permettant de faire transiter des 

données au moyen des différents ordinateurs connectés ; le protocole a deux 

fonctions, assurer la commutation des paquets sur le réseau et contrôler 

l’intégralité des informations au départ et à l’arrivée. 

e. Le multimédia  

C’est l’interaction homme-machine qui implique plusieurs technologies de 

diffusion de l’information (textes écrits, images fixes (photos, dessins). 

I.4 :Les caractéristiques secondaires 

a. La convergence 
C’est la convergence technologique de l’informatique, des 

télécommunications et de l’audiovisuel, car la numérisation de l’information 

permet l’utilisation de différents supports (textes, images, sons, vidéo) pour 

présenter différents matériaux. Par exemple, la convergence entre la 

téléphonie mobile et l’Internet est assurée par une passerelle de 

communication qui permet d’afficher des pages Internet adaptées à la taille 

des écrans. De ce phénomène émerge un certain nombre d’outils tel que 

l’Internet, l’Intranet, l’Extranet, la Gestion Electronique de Documents 

(G.E.D), les Échanges de Données Informatiques (E.D.I), au niveau de 

l’entreprise, la convergence donne naissance à de nouveaux usages, 

l’échange de courriers électroniques, commerce électronique, formation à 

distance, etc
3
. 

 

                                                           
1
 Abdeslam Bendiabdellah : Revue économie et management publication de la faculté des 

Sciences Économiques et de gestion Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen – N° 3 Mars 

2004 
2
 Mlle Souad Boumaila & Dr. Farès Boubakour Université de Batna Revue économie et 

management page 206 publication de la faculté des Sciences Économiques et de gestion 

Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen – N° 3 Mars 2004. 
3
http://www.ulb.ac.be/soco/creatic/chp5str.html: René Patesson ; Nathalie Lecomte : 

Application au stress dans les nouvelles technologies vu le 16/02/2016. 
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b. La décentralisation  
C'est la caractéristique qui permet l'autonomie des T.I.C, le cas de 

l’Internet possède la continuité dans le travail dans n'importe quelle 

situation, c'est impossible aucune partie du monde ne peut arrêter l’Internet 

parce que c'est un réseau qui communique entre les personnes et les 

entreprises. 

c. La connectivité  
On peut relier entre les appareils même s'ils sont différents ou 

fabrique dans des dans pays ou ville éloignés. 

d. La convertibilité  
Elles peuvent transmettre des informations d'un milieu à un autre. 

e. La démystification  
On peut envoyer une lettre à une personne sans passer par la société 

comme le cas de l'envoi du producteur au consommateur. 

f. La répartition  
Ce réseau peut s’élargir comme il englobe un nombre plus élevé de 

personnes, une surface plus étendue avec une grande souplesse
1
. 

II. Définition du CRM. 

CRM est l’acronyme de « Customer Relationship Management » 

ou « Gestion de la Relation Client ». Il regroupe l’ensemble des dispositifs 

ou opérations de marketing ou de support ayant pour but d’optimiser la 

qualité de la relation client, de fidéliser et de maximiser le chiffre d’affaires 

ou la marge par client. 

Le CRM regroupe à la fois des techniques d’analyse des données 

clients, des opérations marketing et des opérations de support. 

Le CRM utilise tous les canaux de contacts disponibles avec le client 

et se trouve fortement impacté par la montée en puissance du multicanal et 

notamment par le développement des canaux de contact digitaux
2
. 

La gestion de la relation client est une stratégie par laquelle 

l'entreprise vise à comprendre, à anticiper et à gérer les besoins de ses 

clients actuels et potentiels
3
. 

[Rigby et al. 2002] indiquent que la plupart des dirigeants ne peuvent 

pas facilement définir CRM. Nous avons également constaté en parcourant 

la littérature du marketing qu’il est particulièrement difficile de trouver deux 

définitions concourantes du CRM dans la littérature. 

                                                           
1
Abdelkaader Rachedi, « Tic, structures et comportement des hommes dans l’entreprise » 

mémoire de doctorat, université Abou Bark Belkaid,2012/2013  ,P29. 
2
http://www.definitions-marketing.com/definition/crm/  le 04/04/2016 à 10 :30 

3
https://www.bluenote-systems.com/faq-crm-sugarcrm/crm-definition-signification-

gestion-relation-client.html le 04/04/2016 à 10 :30 

http://www.definitions-marketing.com/definition/multicanal/
https://www.bluenote-systems.com/faq-crm-sugarcrm/crm-definition-signification-gestion-relation-client.html
https://www.bluenote-systems.com/faq-crm-sugarcrm/crm-definition-signification-gestion-relation-client.html


دور آليات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر  تأصيل نظري وتجارب رائدة :كتاب جماعي    

427 
 

Pour [René Le fébure et Gilles Venturi 2005] le CRM est une 

démarche qui doit permettre d’identifier, d’attirer et de fidéliser les 

meilleurs clients, en générant plus de chiffre d’affaires et de bénéfices. 

[Missi et ses collaborateurs 2002] définissent le CRM comme un ensemble 

qui englobe la gestion de la technologie, des procédés, des ressources 

informationnelles, des individus nécessaires pour atteindre les objectifs. 

[Dionne 2001] conçoit le CRM en tant que stratégie d’entreprise déployée 

suivant une méthodologie puis supportée par des technologies. 

Pour [Plakoyiannaki et Tzokas 2002°], le CRM se base sur les TIC 

pour identifier, développer, intégrer et concentrer les diverses compétences 

de la firme vers l’écoute du client afin de lui fournir une valeur supérieure et 

à long-terme en échange d’un profit.  

[Pierre Alard et Pierre Arnaud Guggémos 2005]définissent le CRM 

comme « une démarche organisationnelle qui vise à mieux connaître età 

mieux satisfaire les clients identifiés par leur potentiel d’activité et de 

rentabilité, àtravers une pluralité de canaux de contact, dans le cadre d’une 

relation durable, afind’accroître le chiffre d’affaires et la rentabilité de 

l’entreprise ». A travers cette définition,nous soulignons six éléments à 

savoir : une démarche organisationnelle, la connaissance duclient et sa 

satisfaction totale, identification du client par le potentiel d’activité et 

derentabilité, la pluralité de canaux de communication, la durée de la 

relation etl’accroissement du chiffre d’affaire et de la rentabilité de 

l’entreprise. 

De toutes cesdéfinitions nous pouvons définir le CRM comme une 

stratégie d’entrepriseorientée client, qui se base sur les TIC pour gérer de 

manière efficace etefficiente le cycle de vie du client. 

Des éditeurs de logiciels comme Oracle, People Soft, SAP et Siebel 

définissent le CRM en mettant un accent sur les technologies de 

l’information et de la communication. 

Il ressort de toutes ces définitions que le CRM est perçu à la fois 

comme une stratégie d’entreprise et un processus technologique. 

En 2000, Metagroup définit le CRM comme « l’automatisation de 

processus d’entreprise horizontalement intégrés, à travers plusieurs points 

de contact possibles avec le client (marketing, vente, après vente et 

assistance technique) en ayant recours à des canaux de communication 

multiples et interconnectés ». 

Dans cette définition, l’automatisation et l’interconnexion font 

entièrement recours aux TIC et montrent l’orientation technologiquedu 

CRM. Ainsi, avec la mise en place du CRM dans une entreprise, cette 

dernière serait enmesure d’identifier et de pouvoir entretenir une 
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conversation avec un client sans que le clientsoit obligé de rappeler les 

détails de son dernier contact avec l’entreprise. Pour [Isolet 2003]le CRM 

désigne une solution « progiciel » ou l’intégration de différents progiciels 

aptes àautomatiser l’ensemble de la relation client ou prospects. Pour 

l’auteur, la mise en œuvre dece type de solution a pour objectif principal de 

centrer les activités de l’entreprise sur le client. 

Il explique que la stratégie adoptée vise à améliorer la rentabilité 

individuelle du client et à le fidéliser en transformant cette relation en 

investissement durable par une politique de service, d’offre et de coût 

personnalisable et ajustable. 

Au niveau le plus rudimentaire des fonctionnalités CRM se 

composent de logiciels de gestion de contacts qui saisissent, stockent et 

récupèrent les informations client (par exemple, Microsoft Outlook - 

Contact application) [Zikmund et al, 2003]. À l'autre extrémité de l'échelle, 

le CRM se compose d'un certain nombre de complexes intégrés d'entrepôts 

de données, les data marts, des outils analytiques et les applications utilisées 

pour capturer et analyser les informations clients à partir d'une variété de 

points.  

Le CRM est une stratégie par laquelle l’entreprise vise à 

comprendre, à anticiper et à gérer les besoins des clients actuels et futurs 

(Brown, 2001). Pour McKenna (1998) le CRM doit mettre en place une 

infrastructure servant à nouer une relation durable avec le client. Pour 

l’auteur, l’infrastructure permettra de supprimer les barrières entre le 

fournisseur et le client (Jallat, Stevens et Volle, 2005). Le CRM constitue 

une véritable révolution dans la stratégie de l’entreprise car il impacte toutes 

les fonctions de cette dernière : marketing, service informatique, service 

clientèle, logistique, finance, production etc. (Jallat, Stevens et Volle,2005). 

Le cadre stratégique CRM est basé sur l'idée que l'efficacité et la 

réussite CRM sont le résultat d'une coordination inter-fonctionnelle de 

processus et d'activités au sein des organisations (Frow & Payne, 2004, 

2005, 2006).  

III. La notion performance et la notion de cycle de vie du client. 

L’environnement dans lequel les entreprises déploient leurs activités 

est complexe, dynamique et multidimensionnel. Ceci implique que la 

performance de l’entreprise dépend de plusieurs variables et est mesurée de 

différentes manières. Qu’est ce que la performance et comment se mesure-t-

elle ? La littérature dans ce domaine classe l’évaluation des performances en 

deux parties. 
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La mesure des performances financières et celles non financières 

(Buckley et al. 1988 ; Frazier et Howell, 1982). Il existe cependant plusieurs 

méthodes d’évaluation de performances. 

La définition du mot performance existe sous plusieurs formes dans 

les dictionnaires. Elle est définie dans certains documents (documents 

comptables, presses, etc.) comme un résultat chiffré obtenu par un sportif ou 

un cheval de course lors d’une épreuve, d’une compétition, d’une 

exhibition, etc. dans d’autres, on peut lire que la performance est le résultat 

optimal obtenu par un matériel. La performance d’entreprise est une notion 

centrale en sciences de gestion. Depuis les années 80, de nombreux 

chercheurs se sont attachés à la définir (Bouquin, 1986 ; Bescos et al.1993 ; 

Bourguignon, 1995 ; Lebas, 1995 ; Bessire, 1999 …) et plus récemment 

cette notion est mobilisée dans la littérature managériale pour évaluer la 

mise en oeuvre par l’entreprise des stratégies annoncées de développement 

durable (Capron et Quairel, 2005). En matière de sciences de gestion, une 

tentative de définition a été abordée dans le livre intitulé « évaluation des 

performances des systèmes de production » dirigé par Christian Tahon 

(2003). Selon les auteurs, la performance est la réalisation des objectifs 

organisationnels. Annick Bourguignon (1995) pense que la performance 

dépend d’un objectif, qu’elle est multidimensionnelle si les buts sont 

multiples, qu’elle est subjective car elle est le produit de l’opération qui 

consiste à rapprocher la réalité d’un souhait. Pour Lebas (1995), la 

performance n’existe que si on peut la mesurer et cette mesure ne peut en 

aucun cas se limiter à la connaissance d’un résultat. 

Alors, on évalue les résultats atteints en les comparants aux résultats 

souhaités (Bouquin, 2004). 

La mesure de performance peut être alors définie comme le 

processus d’évaluation quantitative de l’efficacité et de l’efficience des 

actions passées (Neely, 1998). L’efficacité, l’efficience et la productivité ont 

souvent été utilisées pour mesurer la performance. 

L’utilisation de ces indicateurs résume l’évaluation de la 

performation aux résultats financiers. Lisboa, Yasin et Gomes (2004) ont 

distingué deux types d’entreprises en matière de mesure de performance. 

Les entreprises qui recherchent le profit à court terme en insistant beaucoup 

sur les critères financiers tels que le taux de rentabilité, la marge brute, le 

ROI (retour sur investissement), le chiffre d’affaires etc. la deuxième 

catégorie d’entreprises sont celles qui mettent l’accent sur les critères non 

financiers comme la satisfaction client. Ils soulignent que la diversification 

dans l’orientation stratégique suppose une relation potentiellement étroite 

entre la stratégie et la performance de l’entreprise. D’autres travaux comme 
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ceux de Morin et al., (1994) se sont focalisés sur la mesure des 

performances en identifiant quatre courants de pensée de la performance. Ils 

distinguent l’approche classique ou traditionnelle basée sur les critères 

économiques, l’approche politique qui se focalise sur la satisfaction des 

parties prenantes, l’approche systémique qui considère l’organisation 

comme un système dont le but ultime est sa survie et en fin l’école des 

relations humaines qui s’intéresse à la cohésion entre les objectifs 

individuels et ceux de l’organisation. 

Mesurer la performance du CRM est une tâche très difficile du fait 

des multiples relations entre les différents domaines fonctionnels tel que le 

marketing, la vente, les processus du CRM. En outre, les prestations du 

CRM sont de nature qualitative, et il est donc difficile de prouver leur 

influence sur les résultats financiers. La mesure du rendement du CRM peut 

porter soit sur le calcul de l’avantage pécuniaire des investissements en 

CRM (ang et buttle 

2005) ou sur la mesure et la gestion du succès des activités de CRM 

et des processus. 

Des auteurs ont calculé de plusieurs manières la performance du 

CRM. Au nombre de ces méthodes, nous avons le « balanced score card », 

et la méthode de la chaîne des services et du profit qui utilisent des 

indicateurs comme le cycle de vie du client, le life time values et le ROI ou 

retour sur investissement encore appelée CFROI. 

IV. Présentation de la banque 

a.Historique et fondation de la banque AGB : 

AGB est une banque commerciale de droit Algérie ; filiale de 

Burgan Bank Group et membre d’un des plus éminent groupe d’affaires du 

moyen orient KIPCO «  Kuwait Project Company ». 

Gulf Bank Algeria, au capital de 10 000 000 000 DZD a débuté son 

activité en Mars 2004 et se fixe principale mission de contribuer au 

développement économique et financier de l’Algérie en offrant aux 

entreprises professionnels et particuliers une gamme étendue et en constante 

évolution de produit et services financiers. 

Aussi, pour répondre aux attentes de sa clientèle, Gulf Bank Algeria 

propose des produits bancaires conventionnels. 

Gulf Bank Algeria dispose aujourd’hui d’un  réseau de 55 agences 

classiques et autres automatique, opérationnelles, qui sera étendu à 60 

agences dans le courant de 2016 afin de se rapprocher aux mieux de sa 

clientèle sur l’ensemble du territoire national. 
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Kuwait Projects Company (KIPCO) 

Créé en 1975, le holding Kuait Projects Company (KIPCO) est un 

groupe Koweitien privé, considéré comme l’un des plus importants 

investisseurs dans la région du Moyen-Orient, de la Turquie et de l’Afrique 

du Nord (MENAT). Il détient des actifs de plus de 30 milliards USD. 

Le groupe KIPCO détient des intérêts dans plus de 60 sociétés 

opérant dans 24 pays (Principalement dans les pays arabes) et employant 

plus de 12 000 personnes à travers le monde. 

Ses principaux secteurs d’activité sont les Services Financiers et 

des Médias. 

KIPCO est également engagé directement et indirectement dans les 

secteurs de la santé, du tourisme, de l’industrie, du conseil et de 

l’immobilier. 

La stratégie de développement du groupe est basée sur une 

diversification à la fois globale et sectorielle de ses investissements et de ses 

prises de participations avec un objectif de minimisation des risques. 

Elle vise à exploiter au maximum les synergies existantes à 

l’intérieur d’un même secteur aussi bien qu’entre les différentes sociétés du 

groupe. 

La démarche managériale du Groupe est basée sur l’encouragement 

de l’adoption des meilleures pratiques par l’ensemble de ses filiales. C’est 

cette préoccupation constante qui a conféré au Groupe KIPCO une 

réputation de qualité et d’excellence parmi les investisseurs de la région. 

Les ambitions du groupe KIPCO ne se limitent pas à figurer au 

premier rang des investisseurs de la région. Les valeurs qu’il défend et qu’il 

cherche à promouvoir visent également à contribuer activement à la 

prospérité économique des pays dans lesquels il exerce ses activités, tout en 

gardant le souci du respect des coutumes et des cultures des populations de 

ces pays. 

b. Vision et stratégie  

 Vision : 

 Leur vision est qu’il fasse une banque de référence en Algérie pour 

obtenir la confiance de leurs clients pour qu’il soit le partenaire choisie pour 

améliorer la qualité de vie. 

 Mission 

 Etre en permanence à l’écoute des entreprises et des particuliers 

afin qu’AGB puisse offrir la gamme la plus innovante de produits et 

services financiers personnalisés. 

 Progrès : 
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 Le progrès c’est l’amélioration, le perfectionnement et l’évolution. 

Chez AGB le progrès nous adoptons la valeur du progrès pour la 

satisfaction des clients. 

 Ecoute : 

 L’écoute est une priorité elle est considérée comme un outil de 

satisfaction qui donne accès à la connaissance des besoins des clients 

(employés, particuliers, entreprises). 

 Est un moyen de rapprochement c’est pourquoi chacun des 

membres d’AGB s’engage à être à l’écoute de l’autre et de son 

environnement pour toujours mieux répondre. 

 Constance : 

 Pour AGB, la constance est une valeur synonyme de sécurité, de 

stabilité et de sérieux.C’est parce qu’AGB désire s’engager à vie avec ses 

clients internes et externes qu’elle choisit la qualité, la sécurité et la stabilité 

avec cette promesse de constance et de pérennité de ses activités. 

 Engagement : 

 Pour AGB, faire preuve d’engagement c’est s’investir totalement 

dans la réussite de sa mission et de ses objectifs. C’est afficher « présent » 

chaque jour, par son écoute, par son dévouement, son initiative et sa 

participation active à répondre aux besoins entendus. C’est se sentir 

personnellement responsable de sa réussite comme de celle de son équipe et 

de son entreprise.  

 L’engagement part de l’intérieur vers l’extérieur, de soi vers 

l’autre. C’est pourquoi AGB s’engage totalement à connaître le succès de 

l’intérieur, avec ses employés, ses clients internes et peut ainsi s’engager 

totalement à faire connaître le succès à ses clients externes, les particuliers 

et les entreprises en Algérie. 

c. Les différentes offres de carte  

 Carte RIB  

C’est une carte qui offre : 

Une identification rapide et instantanée ; 

Des Retraits non plafonnés au niveau de votre agence AGB ; 

Des Retraits déplacés sur tout le réseau AGB ; 

Le Traitement d’une demande de chéquier ; 

La consolation du solde et la remise du relevé de compte. 

 Cartes VISA AGB 

AGB met à la disposition de ces clients une gamme des cartes bancaires 

Internationales VISA (VISA Gold et Classique, VISA Prépayée ) qui 

permette : 
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 D’effectuer des opérations de retrait à l’étranger auprès des DAB et 

GAB portant le logo. 

 De régler vos achats à l’étranger auprès des commerçants 

affiliés à VISA et VISA Electron ; 

 De régler vos achats sur le réseau Internet. 

 Carte VISA Platinum 

Dans la continuité de sa politique d’innovation et de 

développement, Gulf Bank Algeria (AGB) fait évoluer son offre de cartes 

Visa, en lançant en exclusivité et pour la première fois en Algérie la carte 

Visa « Platinum ».  

La carte Visa Platinum est une carte de paiement haut de gamme. 

C’est un moyen pratique, fiable et sécurisé pour le règlement des achats à 

l’étranger, par le biais de Terminaux de Paiement Electronique (TPE), 

Internet ou à travers des retraits espèces sur les distributeurs automatiques 

VISA au niveau des cinq continents.  

La Platinum est une carte de débit automatiquement reliée au 

compte devises du détenteur. Elle est utilisable à concurrence du solde 

disponible en compte. Les transactions peuvent être effectuées pour tout 

montant ne dépassant pas le plafond quotidien ou mensuel. Le client peut 

ainsi disposer de son argent, selon ses besoins et ce où qu’il soit. 

 En outre d’offrir des plafonds de retrait et de paiement très 

avantageux, la Carte Platinum est source de tranquillité pour son 

détenteur, ainsi en cas de vol ou de perte, Une « Emergency Card » de 

secours lui sera envoyée, même s’il se trouve à l’étranger. 

Enquête par questionnaire sur la relation entre  des technologies de 

l’information et de la communication et la gestion relation client dans la 

banque AGB  

d. Description du questionnaire 
L’objet de cette étude, menée auprès la banque AGB et de ses clients 

est de connaitre la relation entre technologies de l’information et de 

communication (TIC) et la gestion relation client (CRM). Un questionnaire 

a été  adressé aux clients de la AGB.L’échantillon choisi pour cette 

recherche représente 150 clients. 

e. Interprétation et analyse des résultats : 

Question1 : « Age » 
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Tableau 1: Les fréquences « âge » 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20-30 ans 32 21,3 21,3 21,3 

31-40 ans 60 40,0 40,0 61,3 

41-50 ans 33 22,0 22,0 83,3 

plus de 55 ans 25 16,7 16,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
Source, réalisé par les auteurs 

En référence  aux résultats de ce tableau on constate que la plus part 

des clients sont âgés entre 31 et 50 ans, ce qui équivaut  à 93 clients. Pour la 

tranche d’âge 20-30 ans elle enregistre 32clients. Concernant la tranche 

d’âge ˂ 55 ans elle  est égale à 25 clients. 

L’âge des clients est répartit comme suit : les 20-30 ans représentent 

21.33%, entre 31-40 ans ils sont de l’ordre 40 % ainsi les clients dont l’âge 

varie entre 41et 50 ans inscrivent  22 % graphe sectoriel. Enfin les > de 50 

ans enregistrent  16.67% dans le même graphe. 

Question2 : « genre » 
Tableau °2: Les fréquences « genre » 

 
Source, réalisé par les auteurs 

On constate que 47.33% des clients répondant à ce questionnaire 

sont de sexe masculin et les 52.67 de sexe féminin. 

Question3 : « niveau d’étude » 

Tableau 3 : Les fréquences « niveau d’étude » 

Genre 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide femme 79 52,7 52,7 52,7 

homme 71 47,3 47,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

niveau d'étude 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide secondaire 27 18,0 18,0 18,0 

universitaire 85 56,7 56,7 74,7 

sans niveau 11 7,3 7,3 82,0 

autre 27 18,0 18,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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56.67% des clients questionnés ont un niveau universitaire, 18% ont 

un niveau secondaire et 18% des clients ont un autre niveau enfin 7.33% des 

clients n’ont pas de niveau. 

Question4 : « domiciliation » 
 

Tableau 4: Les fréquences « domiciliation » 

Domiciliation 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide moins d'un an 30 20,0 20,0 20,0 

entre 1 an et 2 ans 
25 16,7 16,7 36,7 

entre 2 ans et 4 ans 51 34,0 34,0 70,7 

plus de 4 ans 44 29,3 29,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
Source, réalisé par les auteurs 

Comme on peut le remarquer il existe une certaine hétérogénéité par 

rapport  à la durée de domiciliation des clients affiliés à cette banque. En 

effet on constate : les pourcentages suivant : 20% pour les moins d’un an, 

16,67% pour la tranche d’un an et deux ans, 34%  pour les plus de deux ans 

et moins de quatre ans, 29,33% pour les plus de quatre ans. 

Question 5 : « le choix de la banque » 
Tableau 5: Les fréquences « le choix de la banque » 

le choix de la banque 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide bonne relation avec la 

clientèle 
54 36,0 36,0 36,0 

information disponible sur 

les services offerts 
20 13,3 13,3 49,3 

un choix aléatoire 18 12,0 12,0 61,3 

un ami me la recommander 33 22,0 22,0 83,3 

un membre de la famille me 

la recommander 
25 16,7 16,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Source, réalisé par les auteurs 

L’enquête démontre que le choix des clients par apport à cette 

banque est motivé par la recherche d’une bonne prise en charge le 

diagramme le montre bien avec un pourcentage de 36% réservé à la case 

bonne relation avec la clientèle. Il est à noter qu’une bonne partie 

représentant 22% s’adresse à cette banque suite à une recommandation par 
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un ami comme il existe aussi d’autres raisons qui attirent les clients vers 

cette banque a savoir 16,67% imitant un membre de la famille et 13,33% et 

12% en se basant  sur les informations disponibles ou de façon aléatoire. 

Question 6 : la relation avec AGB 

La majorité des clients questionnés ce qui représente 98,67% 

estiment entretenir une bonne relation avec la banque ce qui corrobore avec 

les résultats obtenues suite à la question numéro cinq (pourquoi avez-vous 

choisie cette banque ?). 

Question 7 : changement de la banque 

Il s’avère que plus de 65% des clients prévois prolonger leur 

domiciliation contre 34% qui manifeste leurs désagrément et leur souhait de 

départ vers une notre banque. 

Analyse factorielle exploratoire: 

La fiabilité d’une échelle désigne le degré selon lequel les items 

d’une échelle mesurent conjointement le même concept. La fiabilité est 

évaluée au niveau de chaque échelle par le coefficient alpha de Cronbach 

(α) 

Le KMO reflète le rapport entre d'une part les corrélations entre les 

variables et d'autre part, les corrélations partielles, celles-ci reflétant l'unicité 

de l'apport de chaque variable 

Le Test de sphéricité de Bartlett  signifie qu’au moins une variable est une 

combinaison linéaire parfaite d’une ou de plusieurs autres variables. Il y a 

donc une variable qui ne rajoute aucune information nouvelle au-delà de 

celle fournie par les autres variables. On cherche un déterminant petit mais 

non égal à zéro  

ACP1 :Les technologies de l’information et des communications :cette 

variable regroupe les items suivantes : 

Satisfaction du site web. 

Application dans les stores « net » 

Les cartes bancaires 
Tableau 7 : Variance totale expliquée « TIC » 

Composa

nte 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré 

des chargements 

Sommes de rotation du 

carré des chargements 

Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 1,778 59,269 59,269 1,778 59,269 59,269 1,351 45,024 45,024 

2 ,668 22,273 81,542 ,668 22,273 81,542 1,096 36,518 81,542 

3 ,554 18,458 100,000       

Source, réalisé par les auteurs à partir du logiciel SPSS V°22 

 

D’après le tableau de la variance totale expliqué, on peut dégager 

deux  principales composantes restituant le plus d’information, ces deux 
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facteurs permettent de restituer 81,542% de l’information des variables 

analysées  

ACP2 :La gestion relation client : cette variable regroupe les items 

suivantes : 

Satisfaction du travail des employés. 

Satisfaction de l’accueil des employés. 

Les promesses de la banque 
Tableau 8 : Variance totale expliquée « CRM » 

Compo

sante 

Valeurs propres initiales 

Sommes extraites du carré 

des chargements 

Sommes de rotation du carré des 

chargements 

Total 

% de la 

variance % cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé Total 

% de la 

variance 

% 

cumulé 

1 2,022 67,385 67,385 2,022 67,385 67,385 1,422 47,399 47,399 

2 ,575 19,182 86,567 ,575 19,182 86,567 1,175 39,168 86,567 

3 ,403 13,433 100,000       

 

Source, réalisé par les auteurs à partir du logiciel SPSS V°22 

Plusieurs ACP successives ont été menés sur l’échelle globale et sur 

l’échelle de chaque variable. 

 Une solution satisfaisante a été obtenue sur plusieurs variables et 

Items.Le coefficient Alpha de Cronbach ainsi que le KMO et le test de 

Bartlett sont significatifs.  

Le tableau suivant synthétise les tests de l’ACP. Les résultats 

montrent que le KMO et l’Alpha de cronbach sont tous supérieurs à la 

valeur critique de 0,6 et le test de BARTELLEt est très signifiant puisqu’il   

tend vers 0.000 ,ce qui prouve que la relation entre chaque construit et ses 

indicateurs de mesure est bien significative. 

Le tableau suivant résume les résltats des ACP : 

Tableau 9: Tableau récapitulatif 

ACP KMO BARTLETT ALPHA de 

Cronbach 

ACP1 64,9% .000 65,50% 

ACP2 67.4% .000 75,10% 
Source, réalisé par les auteurs 

Les relations entre les variables :  

Tableau 10: Corrélation matrice 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q1

0 

Q1

1 

Q1

2 

Q

13 

Q

1 

1             
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Source, réalisé par les auteurs à partir du logiciel SPSS V°22 

Selon la règle de Kaiser, on ne retient que les facteurs aux valeurs 

propres égales  à 1. Dans ce cas, plusieurs variables sont égales à 1, chose 

très significative, ceci répond à notre questionnement, à savoir qu’il existe 

une bonne relation entre les TIC et la GRM dans l’AGB d’où le résultat 

principale de cette recherche la satisfaction des clients sur les services 

offerts par l’AGB, notamment dans le domaine des TIC. 

C’est une matrice récapitulatif des relations entre les items dans 

laquelle nous pouvons remarquer qu’il existe une très bonne relation entre la 

majorité des items, excepté Q6 avec Q3 avec une relation acceptable moins 

de 50%, cette dernière n’a pas vraiment d’influence  sur les autres items, 

d’où le résultat principale de cette recherche la satisfaction des clients sur 

les services offerts par l’AGB, notamment dans le domaine des TIC.Ce qui 

renforce aussi nos résultats98,67% estiment entretenir une bonne relation 

avec la banque, il s’avère  aussi que plus de 65% des clients prévois 
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prolonger leur domiciliation contre 34% qui pensent changer la banque. 

Donc, pour ces dernières satisfactions et fidélisation ne sont pas sur le même  

axe de comportement  et de réflexion.  

Les résultats de l'étude pratique réalisée au sein de la banque AGB ont 

montrés une relative relation entre de la technologie de l'information et de 

communication et la gestion relation client. 

Conclusion : 

Les résultats de l'étude pratique réalisée au sein de la banque AGB 

ont montrés une relative relation entre de la technologie de l'information et 

de communication et la gestion relation client 

Le point positif qui ressort de notre enquête est que les TIC sont 

largement intégrés dans le fonctionnement de la banque pour attirer plus de 

clientèle. 

Les TIC sont des outils important dans la circulation des 

informations et un ensemble de phases allant de la définition des besoins en 

information jusqu'à la diffusion des informations utiles pour la prise de 

décision. 
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