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 الشمولية المالية وأثرها على اقتصاديات الدول النامية 

 -دراسة حالة الجزائر –
 أ.ميسم الصغير                                                   

 جامعة سيدي بلعباس 
S 

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع١ًُٝ ٫ َؿط َٓٗا ؾٗٞ تؿطض قبٛشلا عإٝا بايؿطٚٙ ٚاٯيٝات اييت 

اٌَ بٗا سايٝا ٖا ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ يًع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ع١ٕٛ ٜتِ ايتع

ا٭غٛام إاي١ٝ تعسزت ا٭زلا٤ ٚإع٢ٓ ٚاسس عس٠ َعاٜا نُا شلا ايهجرل َٔ إداطط 

ٚا٫ْعهاغات ع٢ً ْٝ  اقتكازٜات زٍٚ ايعامل. سٝح تٗسف ايسضاغ١ إٍ ايتُعٔ ٗ 

١ خكٛقا َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؾاْ٘ ٫ ّهٓٗا إٔ كتًـ دٛاْب ايؿُٛي١ٝ إايٝ

تأخص ايع١ٕٛ إاي١ٝ بهاًَٗا أٚ إٔ تذلنٗا بهاًَٗا إش هب عًٝٗا ايبشح عٔ ايبسا٥ٌ 

إُه١ٓ َٔ ادٌ ايتعاٌَ َعٗا ؾُٔ سل نٌ زٚي١ اختٝاض ايبسا٥ٌ اييت تٓاغب ٚطٚؾٗا 

ع٢ً َتػرلات ا٫قتكاز َٚؿانًٗا اـاق١ ست٢ ٜهٕٛ ي٘ اثط تُٟٓٛ ٜٓعهؼ إهابا 

ايهًٞ نعٜاز٠ َعس٫ت ا٫غتجُاض ٚظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتدؿٝض َٔ َعس٫ت ايبڀاي١ 

ٚايتدؿٝض َٔ سذِ إس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ باٱناؾ١ إٍ ظٜاز٠ َعس٫ت ايُٓٛ 

 ا٫قتكازٟ.

ٚعًٝ٘ ؾكس ٜهٕٛ َٔ إٓاغب يًسٍٚ ايٓا١َٝ ايتٌُٗ ايٓػيب ٚيٝؼ ا٫َتٓاع ايهاٌَ ٗ 

إدطا٤ات ايتشطٜط إايٞ إش عًٝٗا اؽاش ١ًْ َٔ اٱدطا٤ات إٓاغب١ نتشكٝل تبين 

استٛا٤ أظ١َ ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ , تڀٜٛط إ٪غػات إاي١ٝ احمل١ًٝ, ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ

ٚايػٝڀط٠ عًٝٗا...اخل. ٚاييت ت٪ًٖٗا ٕٛاد١ٗ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً ػػٝس 

 نع ا٭غاغ١ٝ ايكا١ُ٥ ايّٝٛ ٖٞ َطانع ايػس.أططٚس١ أٚ ؾهط٠ إٔ إطا

 

إٕ ٚاٖط٠ ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ َكڀًح آخط تجرل دس٫ ٚاغعا ٚتتعسز 

بؿأْٗا اٯضا٤ ٚاختًـ سٛشلا ايساضغٕٛ ٗ عًِ ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ 

ٚايجكاؾ١ ٚا٫دتُاع, ٚقس اظزاز اؿسٜح عٔ َكڀًح ايع١ٕٛ َ  ظٚاٍ 

ي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بكٝاز٠ ايعامل إعػهط ا٫ؾذلانٞ ٚاْؿطاز ا

نكا٥س يًُعػهط ايطأزلايٞ, ٜٚسٍ ٖصا إكڀًح ع٢ً ْٛاّ دسٜس يًعامل 

ٚع٢ً سطن١ زَر ا٭غٛام إاي١ٝ ٚإيػا٤ ايؿٛاقٌ ٚاؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ 

ٚايع١َٝٓ إٛنٛع١ بٌ ايسٍٚ ٚاجملتُعات, ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾكس اْتؿطت 
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ت اٱْتاد١ٝ ٚايت١ًُٜٝٛ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايع١ٕٛ ع٢ً ناؾ١ إػتٜٛا

ٚايتػٜٛك١ٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚإاي١ٝ, َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ تعسزت أْٛاعٗا ٚفا٫ت 

تڀبٝكٗا ؾٗٓاى ايع١ٕٛ ا٫قتكاز١ٜ اييت تبك٢ ٖٞ ا٭غاؽ ٚإٓب  يهٌ 

ا٭ْٛاع ٚإػتٜٛات إصنٛض٠ غابكا ؾٗٞ تٓكػِ بسٚضٖا إٍ ايع١ٕٛ أٚ 

يؿُٛي١ٝ إاي١ٝ سٝح ٬ٜسٜ بإٔ سلٛي١ٝ اٱْتاز ايؿُٛي١ٝ اٱْتاد١ٝ ٚا

تتِ بسٕٚ ٚدٛز أظَات َأغا١ٜٚ ٜٚتشكل ٖصا ايٓٛع َٔ ايع١ٕٛ بسضد١ 

 نبرل٠ بتٛؾط عاًٌَ أغاغٌٝ ُٖٚا:

عاٌَ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚايصٟ تكـ ٚضا٤ٙ ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات. - أ

ايؿطنات  عاٌَ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ايصٟ تكّٛ بتسعُٝ٘ أٜها - ب

َتعسز٠ اؾٓػٝات.

أَا ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ؾٗٞ تعتدل ايٓاتر ا٭غاغٞ يعًُٝات ايتشطٜط 

إايٞ ٚايتشٍٛ إٍ َا ٜػ٢ُ با٫ْؿتاح إايٞ, ٖا أز٣ إٍ تهاٌَ ٚاضتباٙ 

ا٭غٛام إاي١ٝ احمل١ًٝ بايعامل اـاضدٞ َٔ خ٬ٍ إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً سطن١ 

تتهُٔ ؼطٜط إعا٬َت إتعًك١  ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. نُا أْٗا أٜها

با٫غتجُاض ٗ غٛم ا٭ٚضام إاي١ٝ َجٌ: ا٭غِٗ, ايػٓسات ٚإؿتكات 

إاي١ٝ...اخل, ٚإعا٬َت إتعًك١ بأقٍٛ ايجط٠ٚ ايعكاض١ٜ أٟ إعا٬َت 

اـاق١ بؿطا٤ أٚ بٝ  ايعكاضات اييت تتِ قًٝا أٚ ؾطا٤ ايعكاضات ٗ اـاضز 

يجاْٞ َٔ إعا٬َت اييت تسخٌ نُٔ ايؿُٛي١ٝ ْٚتٝذ١ ٖصا ايٓٛع ا

" سٝح إٔ ٚايع١ٕٛ إاي١ٝ ٚٗطت بٛازض "ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ يػ١ٓ 

نٌ ايعٓاقط أٚ ايعٛاٌَ اييت تٓڀٟٛ نُٔ َػببات ٖصٙ ا٭ظ١َ إاي١ٝ 

ٖٞ عٓاقط شات ق١ً ٚثٝك١  َا ٜػ٢ُ بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ. يهٔ َُٗا ٜهٔ 

بسٕٚ تٛقـ إش ٫ ضٜب ٗ إٔ تًو ايتش٫ٛت أٚ إتػرلات  ؾايع١ٕٛ َػتُط٠

ايعا١ٕٝ تعتدل نتشسٟ يًت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايبؿط١ٜ 

خكٛقا بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ سٝح إٔ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ٖٛ نطٚضٟ 

بايٓػب١ شلصٙ ايسٍٚ ٚيهٔ ٫ ّهٔ إٔ ٜتشكل َذطز ايتػًِٝ نًٝا إٍ ق٣ٛ 

ٜتِ ٗ إطاض أغًٛب َٓٗذٞ عك٬ْٞ َتعًل  ايػٛم بٌ ّهٔ إٔ
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باٱغذلاتٝذٝات ايؿا١ًَ يًت١ُٝٓ ٚايُٓٛ شات ا٭بعاز ا٫قتكاز١ٜ 

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ.

ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ْڀطح اٱؾهاي١ٝ ناٯتٞ: نٝـ غٝ٪ثط تعاٜس 

عًُٝات َٚٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ ايٓا١َٝ عا١َ 

 ٚاؾعا٥ط خاق١؟

صا َا غٓشاٍٚ ايتڀطم إيٝ٘ أٚ بعباض٠ أخط٣ غٓكّٛ َٔ خ٬ٍ َا ٖ

غبل بتػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً أضبع١ عٓاقط ض٥ٝػ١ٝ غٛف تػاعسْا ٗ 

 زضاغتٓا:

َا١ٖٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ. -

َٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚايعٛاٌَ إػاعس٠ ٚإؿػط٠ شلا. -

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ. -

اؾعا٥طٟ َٚػتكبً٘ ٗ إطاض َكڀًح ايؿُٛي١ٝ  ؼسٜات ا٫قتكاز -

إاي١ٝ.

َا١ٖٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: نُا مل وسخ َٔ قبٌ, عطف ايعامل َٓص  -

َٓتكـ ايجُاْٝٓات تػاضعا ٖا٬٥ يٮسساخ ظازت سست٘ ٗ ايكطٕ ايعؿطٜٔ 

ٚأنجط زق١ ٗ أٚاخطٙ سٝح سسثت ثٛض٠ تهٓٛيٛد١ٝ َص١ًٖ خاق١ ٗ 

ت, ٚاْتؿطت عًُٝات اٱْتاز بؿهٌ تٓاَٞ ْؿاٙ فايٞ ا٫تكاٍ ٚإٛاق٬

ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات ٚايتهت٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٗ نٌ ضنٔ َٔ أضنإ 

ايعامل, نُا تػابكت ايتسؾكات إاي١ٝ إٍ عسز نبرل َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ 

قاسبتٗا َٛد١ عات١ٝ َٔ إبساعات ا٭زٚات إاي١ٝ ٚعطؾت ايتذاض٠ 

غٝاغ١ ايتشطٜط ا٫قتكازٟ ٚإ٪غػات اظزٖاضا ٚاغعا, ٚزعِ شيو 

ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, نٌ ٖصا ٚغرلٙ دعٌ ايعامل أنجط اضتباطا ٗ ايتذاض٠ 

ٚايتٌُٜٛ.

يكس اتؿكت اٯضا٤ ع٢ً إٔ تًو إٛاٖط َا ٖٞ إ٫ "ايع١ٕٛ" َٚا 

ايؿطنات َتعسز٠ اؾٓػٝات إ٫ قطنٗا َٚا ١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ إ٫ 
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َٚا ايبٓو ايسٚيٞ إ٫ اـعإ ايصٟ ّسٖا بايٛقٛز َٚا  ٖٝهًٗا ايصٟ وُٝٗا

 قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ إ٫ إٗٓسؽ ايصٟ ٜعبس شلا ايڀطٜل.

سٝح اختًؿت ايتعاضٜـ اييت ؼسز ايع١ٕٛ بػبب اخت٬ف إٛاقـ 

ايػٝاغ١ٝ َٚٛقـ ايسٍٚ ٚإ٪غػات َٔ اْعهاغات ٖصٙ ايٛاٖط٠, 

عٌ ايؿ٤ٞ عإٝا ٚايع١ٕٛ ن١ًُ ؾه١ًُ ايع١ٕٛ ْػب١ إٍ ايعامل َع٢ٓ د

" اييت " ٖٚٞ تط١ْ إلًٝع١ٜ "ؾطْػ١ٝ "

ٚٗطت ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚتعين تعُِٝ ايؿ٤ٞ ٚتٛغٝ  زا٥طت٘ 

يٝؿٌُ ايهٌ َٚٔ ٖٓا أت٢ أٚ اْبجل َكڀًح آخط ٖٚٛ "ايؿُٛي١ٝ"
(1)

 

ٕدكك١ يًؿطنات إتعسز٠ ؾٗصا إكڀًح هس أقً٘ ٗ ا٭زبٝات ا

اؾٓػٝات اييت تُٗٝٔ ع٢ً سطن١ ا٫قتكاز ايسٚيٞ ٚتتشهِ ٗ ا٭غٛام 

إاي١ٝ ؾٗٞ بصيو تؿٌُ نٌ ا٭بعاز غٛا٤ ناْت اقتكاز١ٜ أٚ َاي١ٝ أٚ 

ثكاؾ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ ست٢ ب١ٝ٦ٝ, ؾُكڀًح ايؿُٛي١ٝ ٖٛ 

ا ٜ٪نسٙ ايسنتٛض إزلاعٌٝ ا٭نجط اتػاعا ٚا٭نجط ؼكٝكا يًع١ٕٛ ٖٚصا َ

قدلٟ عبس اهلل ٗ تعطٜؿ٘ يًع١ٕٛ ايصٟ عطؾٗا َكڀًشٌ ُٖٚا
(2)

: 

ايهٛنب١ ٚايؿُٛي١ٝ سٝح قاٍ: إْٗا ايتساخٌ ايٛانح ٭َٛض 

ا٫قتكاز ٚايػٝاغ١ ٚايجكاؾ١ ٚا٫دتُاع ٚايػًٛى زٕٚ اعتباض ٜصنط 

يٝؼ ٖٓاى يًشسٚز ايػٝاغ١ٝ أٚ اْتُا٤ يٛطٔ قسز. سٝح ٖصا ٫ ٜعين بإٔ 

َكڀًشات أخط٣ تسٍ ع٢ً ايع١ٕٛ بٌ ٖٓاى عس٠ اقڀ٬سات أخط٣ 

 نايتسٌٜٚ ٚايه١ْٝٛ ٚايهٛنب١ ٚا٭ق١ًُ ٚاٱَدلٜاي١ٝ...اخل.

ؾكٝاغ١ تعطٜـ قسز داَ  تبسٚ َػأي١ ؾاق١ ْٛطا يتعسز 

إكڀًشات ٚايتعاضٜـ ٚاييت تتأثط أغاغا بإمٝاظات ايباسجٌ 

ايع١ٕٛ ضؾها أٚ قب٫ٛ ٚإشا إٔ ْكذلب َٔ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚاػاٖاتِٗ إظا٤ 

قٝاغ١ تعطٜـ ؾاٌَ يًع١ٕٛ ٫بس إٔ ْه  ٗ ا٫عتباض ث٬خ عًُٝات 

 أغاغ١ٝ:

ايع١ًُٝ ا٭ٍٚ تتعًل باْتؿاض إعًَٛات عٝح تكبح َتاس١ يس٣ ْٝ   -

ايٓاؽ.

ايع١ًُٝ ايجا١ْٝ تتعًل بإظاي١ اؿسٚز بٌ ايسٍٚ. -
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 ت ايتؿاب٘ بٌ إ٪غػات.ايع١ًُٝ ايجايج١ ٖٞ ظٜاز٠ َعس٫ -

ٚنٌ ٖصٙ ايعًُٝات قس ت٪زٟ إٍ ْتا٥ر غًب١ٝ يبعض ا٫قتكازٜات 

 ٚإٍ ْتا٥ر إهاب١ٝ بايٓػب١ يبعهٗا اٯخط.

أغاؽ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: تعتدل ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٖٞ ايٓاتر  --

ا٭غاغٞ يعًُٝات ايتشطٜط إايٞ ٚايتشٍٛ إٍ َا ٜػ٢ُ با٫ْؿتاح إايٞ, 

إٍ تهاٌَ ٚاضتباٙ ا٭غٛام إاي١ٝ احمل١ًٝ بايعامل اـاضدٞ َٔ خ٬ٍ ٖا أز٣ 

إيػا٤ ايكٝٛز ع٢ً سطن١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ, َٚٔ ثِ أخصت تتسؾل عدل 

اؿسٚز يتكب ٗ أغٛام إاٍ ايعا١ٕٝ عٝح أقبشت أغٛام ضأؽ إاٍ أنجط 

اضتباطا ٚتها٬َ ؾٗٞ أٜها تتُجٌ ٗ خًل غٛم ٚسٝس يٮَٛاٍ ع٢ً 

٣ٛ ايعإٞ نً٘ َطتب٘ بع١ٕٛ تبازٍ ايػً  ٚاـسَات, أٟ إٔ ض٩ٚؽ إػت

ا٭َٛاٍ قس عٕٛت )زخًت ٗ ْڀام ايع١ٕٛ( ٖٚصا بؿهٌ ايتكسّ ايتكين 

ٚاٱع٬ّ اٯيٞ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫تكاٍ اؿسٜج١.

ؾايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٖٞ ايُٓٛ اشلا٥ٌ ٗ سذِ ْٚٛع١ٝ 

ذلم نٌ أؾهاٍ اؿٛادع اؾػطاؾ١ٝ ٚايكٝٛز إعا٬َت إاي١ٝ ايصٟ ى

ايت١ُٝٝٛٓ عٝح تكبح إعا٬َت إاي١ٝ تتِ ٗ إطاض غٛم َايٞ عإٞ 

 َٛسس.

 ّٚهٔ ا٫غتس٫ٍ عٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َ٪ؾطٜٔ ُٖا:

إ٪ؾط ا٭ٍٚ ٚاـام بتڀٛض سذِ إعا٬َت عدل اؿسٚز ٗ ا٭غِٗ 

, سٝح تؿرل ايبٝاْات إٍ إٔ ٚايػٓسات ٗ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ إتكس١َ

َٔ  إعا٬َت اـاضد١ٝ ٗ ا٭غِٗ ٚايػٓسات ناْت ُجٌ أقٌ َٔ 

, بُٝٓا ٚقًت إٍ َا ٜعٜس ايٓاتر احملًٞ اٱْايٞ ٗ ٖصٙ ايسٍٚ ٗ عاّ 

ٚإٍ  ٗ نٌ َٔ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚإٔاْٝا عاّ  عٔ 

ڀايٝا ٚنٓسا ٗ ْؿؼ ايعاّ. ٚاؾسٍٚ ٗ ؾطْػا ٚإٜ َا ٜعٜس عٔ 

ايتايٞ ٜٛنح شيو:

: إعا٬َت عدل اؿسٚز ٗ ا٭غِٗ ٚايػٓسات بايٓػب١ اؾسٍٚ ضقِ 

 (-)ا١ٜٛ٦ٕ َٔ إْايٞ ايٓاتر احملًٞ خ٬ٍ ايؿذل٠ 
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 ايػٓٛات             

 ايسٍٚ

       

اي٫ٜٛات إتشس٠ 

 ٜه١ٝا٭َط

      

       ايٝابإ

       إٔاْٝا

       ؾطْػا

       إٜڀايٝا

       نٓسا

يؿٛن٢ ٗ ا٫قتكاز ايعإٞ ايطأٖ", ف١ً ايعطبٞ إكسض: ضَعٟ ظنٞ, "آيٝات ا

 ., م , ايػ١ٓ ايهٜٛت١ٝ, ايعسز 

أَا إ٪ؾط ايجاْٞ ٚاـام بتڀٛض تساٍٚ ايٓكس ا٭دٓيب ع٢ً 

ايكعٝس ايعإٞ ؾإٕ اٱسكا٤ات تؿرل إٍ إٔ َتٛغ٘ سذِ ايتعاٌَ 

هٞ ٗ ًَٝاض أَطٜ ايّٝٛ ٗ أغٛام ايكطف ا٭دٓيب قس اضتؿعت َٔ 

 تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض أَطٜهٞ ٗ عاّ  َٓتكـ ايجُاْٝات إٍ سٛايٞ 

َٔ ا٫ستٝاطات ايسٚي١ٝ ؾُٝ  بًسإ ايعامل ٗ  ٖٚٛ َا ٜعٜس عٔ 

ْؿؼ ايعاّ
(3)

. 

َطاسٌ تڀٛض ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ: إٕ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ايع١ٕٛ  --

كس َطت بإطاسٌ إاي١ٝ سسٜج١ ايٓؿأ٠ َكاض١ْ بايع١ٕٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚي

ايتاي١ٝ:

: ُٝعت ٖصٙ (-)َطس١ً تسٌٜٚ ايتٌُٜٛ غرل إباؾط  -أ 

إطس١ً باغتك٬ي١ٝ ا٭١ُْٛ ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ايٛط١ٝٓ إػًك١ 

ٚا٫عتُاز ع٢ً ايتٌُٜٛ غرل إباؾط )ٌُٜٛ بٛغاط١ بٓه١ٝ(, إش تتهح 

يبٓٛى غٝڀط٠ ايبٓٛى ع٢ً ٌُٜٛ ا٫قتكازٜات ايٛط١ٝٓ ٚاْتؿاض ا

ا٭َطٜه١ٝ ٗ ناؾ١ أما٤ ايعامل ٚاييت َٓشت ايعسٜس َٔ ايكطٚض 

ايسٚي١ٝ, نُا ُٝعت ببسا١ٜ َس١ْٜٝٛ زٍٚ ايعامل ايجايح باٱناؾ١ إٍ 

اضتؿاع ايعذع ٗ َٛاظٜٔ َسؾٛعات ايسٍٚ إتكس١َ خاق١ اي٫ٜٛات 

إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ. نُا ُٝعت ٖصٙ إطس١ً أٜها باْٗٝاض ْٛاّ "بطٚتٔ 
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ّ باٱناؾ١ إٍ ٚٗٛض غٛم دسٜس ٚٚشظ" ايصٟ اْٗاض ٗ غ١ٓ 

ايصٟ ْؿأ ْتٝذ١ ٖطٚب  يط٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ٖٛ غٛم ايـ 

ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ اـاق١ ا٭َطٜه١ٝ إٍ أٚضٚبا بهُٝات نبرل٠ عجا عٔ 

اضتؿاع ا٭ضباح إاي١ٝ ٚاغتذاب١ ٫نؿاض َعس٫ت ايؿا٥س٠.

: ؾؿٞ ٖصٙ إطس١ً مت ؼطٜط (-)َطس١ً ايتشطٜط إايٞ  -ب 

سطن١ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ ٚإٍ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚبايتايٞ 

خًل َا ٜػ٢ُ اقتكاز ايػٛم إايٞ بطب٘ ا٭غٛام إاي١ٝ ايٛط١ٝٓ 

ببعهٗا ايبعض نُا ٬ْسٜ تٛغعا نبرلا ٗ أغٛام ايػٓسات 

ٓاع١ٝ ايهدل٣ َٔ ٚاضتباطٗا ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ ٖا َهٔ ايسٍٚ ايك

ٌُٜٛ ايعذع ٗ َٝعاْٝاتٗا, ٚشيو بإقساض أزٚات َاي١ٝ ٗ أغٛام إاٍ 

ايعا١ٕٝ خاق١ غٓسات اـع١ٜٓ, ٚقس ؾتح ٖصا ايتشطٜط اجملاٍ أَاّ 

إػتجُطٜٔ ا٭داْب.

ست٢ اٯٕ(: َا ّهٔ إٔ  َطس١ً نِ ا٭غٛام إاي١ٝ ايٓاؾ١٦ ) -ز 

ضتباٙ بٌ ا٭غٛام إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ِٝعٙ ٗ ٖصٙ إطس١ً ٖٛ ظٜاز٠ ا٫

بؿهٌ ايتڀٛض, ٚاغتعُاٍ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١ اييت ُهٔ أٜا نإ 

ٚٗ أٟ َهإ َٔ ؾطا٤ َا ٜطغب َٔ أٟ غٛم َايٞ ٗ ايعامل, ٖصا 

ا٫ضتباٙ ضاؾك٘ ؼطٜط غٛم ا٭غِٗ ع٢ً غطاض غٛم ايػٓسات ٚؼطٜط 

ؾٝٗا باٱناؾ١ إٍ تٛغٝ  أغٛام إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚظٜاز٠ سذِ ايتعاٌَ 

ايتٌُٜٛ إباؾط, ٚتػڀ١ٝ ايسٜٔ ايعاّ بٛاغڀ١ ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚظٜاز٠ 

 ايتعاٌَ با٭زٚات إاي١ٝ إؿتك١ )اـٝاضات ٚإػتكبًٝات(.

اْڀ٬قا َٔ ٖصٙ إطاسٌ ْػتٓتر نٝـ نإ ٫ضتب٘ ا٭غٛام 

ٕاي١ٝ َٔ ٚإٍ ايعا١ٕٝ ا٭ثط ايهبرل ع٢ً ايعامل غٛا٤ َٔ سٝح ايتسؾكات ا

ايسٍٚ أٚ ؾُٝا ٜتعًل با٫ْٗٝاضات اييت تٓتؿط ٚت٪ثط ع٢ً ايبٛضقات ٗ 

ايعامل, ؾايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ دعًت ايبًسإ تكذلب أنجط ؾأنجط يتكبح قط١ٜ 

قػرل٠ تػرل ٚؾل ْٛاّ َايٞ عإٞ خاق١ بعس ضؾ  اؿٛادع ٚايتدًٞ 

 عٔ ْٛاّ ايٛغاط١ إاي١ٝ.
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ايعٛاٌَ إؿػط٠ شلا: إٕ َٔ بٌ ايعٛاٌَ َٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚ -

إ٪ز١ٜ إٍ ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚدٛز ث٬ث١ عٛاٌَ أٚ َٛاٖط 

أغاغ١ٝ ٖٚٞ:

ايتشطٜط إايٞ ٚسط١ٜ اْتكاٍ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. -أ 

(اؿطن١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ ) -ب 

 إؿتكات أٚ ا٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠. -ز 

ٕ ايتشطٜط إايٞ أٚ َا ٜڀًل عًٝ٘ ؼطٜط سػاب ضأؽ ايتشطٜط إايٞ: إ - أ

إاٍ َٚعا٬َت٘ إتعًك١ با٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ٚؾٝ٘ أٜها إتعًك١ 

با٫غتجُاض ٗ ا٭ٚضام إاي١ٝ ٚإعا٬َت إتعًك١ بأقٍٛ ايجط٠ٚ 

ايعكاض١ٜ ٚنصيو إعا٬َت اـاق١ با٥٫تُإ ايتذاضٟ ٚإايٞ ٚايٛزا٥  

ك١ُٝ ٚاقذلاض ايبٓٛى َٔ اـاضز ٚع٢ً ايكطٚض ٚايٛزا٥  غرل إ

ا٭دٓب١ٝ ٚنصيو إعا٬َت إتعًك١ بتشطنات ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

ايؿدك١ٝ ٚقس اضتب٘ ٖصا ايتشطٜط إايٞ اضتباطا ٚثٝكا َا ٜػ٢ُ 

بع١ٕٛ ا٭غٛام إاي١ٝ اييت تتِ َٓٗا ع١ًُٝ تبازٍ ٚتساٍٚ ٚتكؿ١ٝ 

اي١ٝ خاضز اؿسٚز ايٛط١ٝٓ ٚأقبشت ايسٜٕٛ ٚا٭قٍٛ ايٓكس١ٜ ٚإ

ا٭غٛام إاي١ٝ أنجط اٯيٝات اييت تطب٘ زٍٚ ايعامل ٜبعهٗا ايبعض ٚاييت 

تؿٌُ غٛم ايع٬ُت ٚأغٛام ا٭غِٗ ٚايػٓسات ٚايكطٚض ٚا٭ٚضام 

إاي١ٝ ا٭خط٣, سٝح عًُت تًو ا٭غٛام إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ع٢ً تعُٝل 

ايع١ٕٛ أٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ.

: إٕ ايع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ ١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ: اؿطن - ب

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ دعًت ايبًسإ تكذلب أنجط يتكبح قط١ٜ قػرل٠ 

تػرل ٚؾل ْٛاّ عإٞ خاق١ بعس ضؾ  اؿٛادع ٚايتدًٞ عٔ ْٛاّ 

ايٛغاط١ إاي١ٝ سٝح عطؾت ايع١ٕٛ إاي١ٝ ع٢ً أْٗا ؽه  يكاعس٠ 

 تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:ٚاييت 

( إظاي١ ايٛغاط١ إاي١ٝ ) -

(إظاي١ اؿٛادع ) -
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 (إظاي١ ايتكٌٓ ) -

إٕ ٖصٙ اؿطن١ ايج٬ث١ٝ ايسٚي١ٝ ٖٞ إٛٗط أٚ اـاق١ٝ إُٝع٠ 

٫قتكاز ايػٛم إاي١ٝ إباؾط٠ سٝح ناْت َطاقب١ ايٓٛاّ إايٞ تكتكط 

ع٢ً ػسٜس ايتِٓٛٝ ايٓكسٟ أٚ ايهب٘ ايٓكسٟ ايصٟ ٜتِ َٔ خ٬ٍ تسخٌ 

ايبٓو إطنعٟ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭غٛام ايٓكس١ٜ, ٚيٝؼ عٔ ططٜل إطاقب١ 

اٱزاض١ٜ, ٖصٙ ايتػرلات اييت عطؾٗا احملٝ٘ إايٞ مل تتبٓاٖا ا٫قتكازٜات 

د١ ايٛط١ٝٓ إدتًؿ١ ٗ ٚقت ٚاسس ٚإِا نإ ٖٓاى تؿاٚتا ْٛطا يسض

اغتعساز ٖصٙ ا٫قتكازٜات يكبٍٛ ٖصٙ ايتش٫ٛت, ؾايسٍٚ 

ا٭لًٛغانػ١ْٝٛ عطؾت تػاضعا ٗ غرل اٱٜساعات إاي١ٝ ابتسا٤ َٔ غ١ٓ 

ّ ثِ تًٝٗا ايسٍٚ اييت ادتاستٗا َٛد١ اٱٜساعات إاي١ٝ ٗ بسا١ٜ 

غٓٛات ايجُاْٝات َٚٔ بٝٓٗا ؾطْػا, إٜڀايٝا ٚايٝابإ ٚأخرلا إٔاْٝا 

 ٜػطا اييت عطؾت إق٬سات َاي١ٝ َتأخط٠.ٚغٛ

سٝح يهُإ ايػرل اؿػٔ ؿطن١ اٱٜساعات إاي١ٝ ٫بس َٔ إظاي١ 

نٌ اؿٛادع اييت تعٛم ٖصٙ اؿطن١ ٚإتُج١ً ٗ: ايٛغاط١, اؿٛادع 

 ايٓٛا١َٝ, ايتكٌٓ.

إظاي١ ايٛغاط١ إاي١ٝ: ايٛغاط١ إاي١ٝ ٖٞ تًو اشل٦ٝات اييت تػُح  -

ايتٌُٜٛ إباؾط٠ بٌ إكطنٌ ٚإكذلنٌ احملت١ًُ بتشٌٜٛ ع٬ق١ 

إٍ ع٬ق١ غرل َباؾط٠ ؾٗٞ غًل قٓا٠ دسٜس٠ ُط عدلٖا ا٭َٛاٍ َٔ 

أقشاب ايؿا٥ض إايٞ إٍ أقشاب ايعذع إايٞ, ٚتكّٛ ٖصٙ اشل٦ٝات 

بتعب١٦ اٱزخاضات اـاق١ با٭ؾطاز ٚإ٪غػات َٔ د١ٗ ٚايكٝاّ َٓح 

قطٚض ٭ؾطاز أخط٣.

ا ايكٝاّ بإظاي١ ٖصٙ ايٛغاط١ إاي١ٝ ؾٗصا ٜعين بأْ٘ ايڀطٜل أَ

إباؾط يًُتعاًٌَ ايسٚيٌٝ ٗ ا٭غٛام إاي١ٝ "ٌُٜٛ َباؾط" بسٕٚ إطٚض 

بايٛغڀا٤ إايٌٝ ٚايبٓهٌٝ "ٌُٜٛ غرل َباؾط" ٚشيو يتٓؿٝص عًُٝاتِٗ 

إتُج١ً ٗ ايتٛٚٝـ إايٞ ٚاٱقذلاض.

١ٝ: إظاي١ اؿٛادع ايٓٛا١َٝ ٜعين إيػا٤ اؿسٚز إظاي١ اؿٛادع ايٓٛاَ -

بٌ ا٭غٛام إاي١ٝ ٚا٫ْؿتاح اـاضدٞ يٮغٛام ايٛط١ٝٓ عٔ ططٜل 
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اختؿا٤ ٚظٚاٍ َكاٜٝؼ َطاقب١ إباز٫ت ٚايتعا٬َت, ٚيكس يعبت 

ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٗ إسساخ َا ٜػ٢ُ بـ: تهاٌَ ا٭غٛام إاي١ٝ" أٟ 

نأْٗا غٛم َٛسس تتُٝع عط١ٜ سطن١ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ سٝح تعٌُ ٚ

ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ. نُا إٔ إظاي١ اؿٛادع تتُجٌ أٜها ٗ إيػا٤ ايكٝٛز َا 

بٌ ْٛعٌ َٔ ا٭غٛام أ٫ ُٖٚا: ايػٛم إايٞ ٚايػٛم ايٓكسٟ
(4)

. 

ؾايػٛم إايٞ ٖٚٛ شيو ايػٛم ايصٟ ؽتل ٗ إعا٬َت شات اٯداٍ 

عا٬َت إَا ؾٛض١ٜ )عاد١ً( أٚ إتٛغڀ١ ٚايڀ١ًٜٛ, ٚقس تهٕٛ ٖصٙ إ

عًُٝات آد١ً ٚلس َٔ بٌ إتعاًٌَ ٗ ٖصا ايػٛم اجملُٛع١ ايبٓه١ٝ, 

قٓازٜل ا٫زخاض ؾطنات ايتأٌَ, قٓازٜل ايتكاعس, َ٪غػات ايتأٌَ 

ا٫دتُاعٞ ...اخل. سٝح ٜتِ ٗ ٖصٙ ا٭غٛام تساٍٚ ا٭قٍٛ إاي١ٝ ط١ًٜٛ 

ا٭دٌ نا٭غِٗ ٚايػٓسات
(5)

. 

ايتكٌٓ: إظاي١ ايتكٌٓ َعٓاٙ ايسخٍٛ ٗ قٝ٘ َايٞ َطٕ ٚشيو إظاي١  -

بإظاي١ ايطقاب١ ع٢ً ايتباز٫ت, ؾٗصٙ ايكاعس٠ تعتدل ٚاسس٠ َٔ 

أغاغٝات َٚٛاٖط ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ, ؾايػًڀات إاي١ٝ ٭ِٖ ايبًسإ 

ايكٓاع١ٝ أيؿت تِٓٛٝ إباز٫ت بڀطٜك١ تػٌٗ اؿطن١ ايسٚي١ٝ 

 يطأؽ إاٍ.

ٌ أٜها ع١ًُٝ إظاي١ ايتكٌٓٝ ٗ اؿس َٔ ايتكٓٝات نُا تتُج

ا١ُٕٛٓ ٕدتًـ ايكڀاعات اـاق١ ٗ فاٍ ايٓكٌ ٚإٛاق٬ت ٚايتأٌَ 

 (-)ٚايعًُٝات إكطؾ١ٝ ٚإاي١ٝ سٝح دا٤ت ١ًٓ ا٭ٚضغٛاٟ 

يتكط بإظاي١ اؿٛادع اؾُطن١ٝ, ٚتڀبٝل َكتهٝات ايتبازٍ ايسٚيٞ, ؾًِ 

َٔ ايتكٓٝات َػتكب٬ بصات٘ بٌ أقبح ٚيٝس ا٫بتهاض  ٜبك٢ عٓكط اؿس

ايتهٓٛيٛدٞ ايصٟ ؾطض ػاٚظ ايعسٜس َٔ ايهٛاب٘ ايكا١ْْٝٛ 

ٚايت١ُٝٝٛٓ ٖٚصا َا غاِٖ ٗ ايتكًٝل ٗ سهٛض ايسٚي١ ٚؽًٝٗا عٔ 

بعض اجملا٫ت ؾكس أزت ٖصٙ ا٫بتهاضات اؾسٜس٠ ٗ فاٍ ا٫تكاٍ ٚإاي١ٝ إٍ 

٭غٛام إاي١ٝ, نُا زؾ  ٖٓاى ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ إٍ ػاٚظ اؿٛادع بٌ ا

اؿس َٔ ايتكٓٝات ٗ اجملاٍ ايبٓهٞ ٚإايٞ, ايؿ٤ٞ ايصٟ خًل ٚطٚف 

دسٜس٠ يعًُٝات ا٫غتجُاض ايسٚيٞ ٚزؾ  ايبٓٛى إٍ ابتهاض َٓتٛدات َاي١ٝ 
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دسٜس٠ ٚٚٚؿتٗا ايؿطنات ايهدل٣ باعتباضٖا تتعاٌَ َ  ٖصٙ ايبٓٛى ٗ 

 اضد١ٝ .عًُٝاتٗا اـ

إؿتكات إاي١ٝ -ز
(6)

: إٕ ٚٗٛض ايعسٜس َٔ ا٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠ اييت 

تػ٢ُ أٜها بإؿتكات إاي١ٝ ٖٚٞ أزٚات ا٫غتجُاض اييت ُٓح َػتدسَٝٗا 

سل بٝ  ٚؾطا٤ ا٭غِٗ ٚايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ بػعط َتؿل عًٝ٘ أٚ سل 

ض ايؿا٥س٠ أٚ إدطا٤ تػٜٛات ْكس١ٜ عٓسَا وسخ ٖٓاى تػرلات ٗ أغعا

 ا٭غِٗ أٚ أغعاض ايكطف يًع٬ُت ايط٥ٝػ١ٝ.

ٖصٙ ا٭زٚات إشا اغتدسَت بڀطٜك١ دٝس٠ ّهٔ إٔ ؽؿض ٖصٙ  

إداطط اييت ٜتعطض شلا أٟ َتعاٌَ اقتكازٟ ٚتععظ اغتكطاض أضباس٘ 

ٗ ايػٛم, سٝح إٕ ايٛنا٫ت ا١ُٕٛٓ يًع٬ُت إكطؾ١ٝ بكسز زَر 

 اٱطاض اـام بكٝاؽ ايهؿا١ٜ اؿس١ٜ اعتباضات كاطط غعط ايؿا٥س٠ ٗ

يطأؽ إاٍ, سٝح أعًٓت عٔ ععَٗا ع٢ً إعاز٠ ايٓٛط ٗ َٓٗذٝات 

قٝاؽ أزا٤ نٌ َ٪غػ١ ٚٚغا٥ٌ إزاض٠ إداطط, عٝح إٕ ٖصٙ اؾٗات 

ايطقاب١ٝ عاظ١َ ع٢ً َٓح سٛاؾع ٫غتدساّ ٖصٙ إٓتذات سٝح َٔ 

از٫ت,...اخل.بٌ ٖصٙ ا٭خرل٠: إػتكبًٝات, اـٝاضات, إب

نِ أْ٘ ٜٛدس َٛاٖط أخط٣ ٚعٛاٌَ َؿػط٠ أخط٣ نايتكسّ  

ايتهٓٛيٛدٞ ِٚٛ غٛم ايػٓسات ٚإعاز٠ ٖٝه١ً قٓاع١ اـسَات 

ٚقعٛز ايطأزلاي١ٝ, ٖصٙ ايعٛاٌَ تػاعس ع٢ً ٚدٛز ُٚطنع َا ٜػ٢ُ 

بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ
(7)

. 

ع١ٕٛ إاي١ٝ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ  ٜط٣ أْكاض اي -

أٚ َا ٜػ٢ُ نُا قًٓا غابكا بايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أْٗا ؼكل َعاٜا عسٜس٠ 

:بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ ّهٔ إْاشلا ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ
(8)

 

  ٍّٛهٔ ا٫ْؿتاح إايٞ أٚ ايتشطٜط إايٞ ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٔ ايٛق

إٍ ا٭غٛام إاي١ٝ يًشكٍٛ ع٢ً َا ؼتاد٘ َٔ أَٛاٍ يػس 

٠ٛ ٗ إٛاضز احمل١ًٝ أٟ قكٛض إسخطات عٔ ٌُٜٛ ا٫غتجُاضات ؾذ

احمل١ًٝ ٖا ٜ٪زٟ ٖصا إٍ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض احملًٞ ٚبايتايٞ ظٜاز٠ َعسٍ 

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ.
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  ٞتػُح سطن١ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٚا٫غتجُاض إاي

ض َع٢ٓ ا٫غتجُاض ٗ احملؿ١ٛ إاي١ٝ با٫بتعاز عٔ ايكطٚ

إكطؾ١ٝ ايتذاض١ٜ ٚبايتايٞ اؿس َٔ ظٜاز٠ سذِ ايسٜٕٛ 

اـاضد١ٝ.

 .ٌٜؽؿٝـ تهًؿ١ ايتٌُٜٛ بػبب إٓاؾػ١ بٌ ايٛن٤٬ ا٫قتكاز

  ت٪زٟ إدطا٤ات ؼطٜط ايٓٛاّ إكطٗ ٚإايٞ إٍ خًل ب١٦ٝ

َؿذع١ يٓؿاٙ ايكڀاع اـام ٚايصٟ ٜ٪زٟ بسٚضٙ إٍ اؿس َٔ 

إٍ اـاضز.ٚاٖط٠ ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

  ٍٚتػاعس ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ ع٢ً ؼٌٜٛ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ايس

إتكس١َ إٍ ايسٍٚ ايٓا١َٝ.

ٖا غبل ْػتڀٝ  ايكٍٛ عٓ٘ بأْ٘ ايٛد٘ اؿػٔ ايصٟ تٛٗطٙ ايؿُٛي١ٝ 

إاي١ٝ سٝح ٖٓاى ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ ا٭خڀط ؾًكس اثبت ػاضب عكس 

ع١ٕٛ إاي١ٝ أٚ بعباض٠ أخط٣ ع١ٕٛ ايتػعٝٓات إٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ اي

ا٭غٛام إاي١ٝ بايٓػب١ يًسٍٚ ايٓا١َٝ عَُٛا نجرلا َا أزت إٍ سسٚخ 

إهػٝو ٚا٭ظ١َ ا٭غ١ٜٛٝ  أظ١َأظَات ٚقسَات َاي١ٝ َهجؿ١ 

أخرلا َطٚضا بأظ١َ  ٚايدلاظٌٜ ٚضٚغٝا ٚا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ يػ١ٓ 

ٜٔ ا٭َطٜهٖٞٚٞ غكـ ايس ايػاع١ يعاّ 

سٝح ّهٔ إهاظ إداطط ٚايػًبٝات ايٓا١ْ عٔ َا ٜػ٢ُ بايؿُٛي١ٝ 

 :إاي١ٝ ٖٚصا زا٥ُا ٗ إطاض أٚ َٔ َٓٛٛض ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٖٚٞ نايتايٞ

 كاطط ايتعطض شلذُات إهاضب١

 كاطط ٖطٚب ا٭َٛاٍ ايٛط١ٝٓ

  ٌٝكاطط زخٍٛ ا٭َٛاٍ إؿب١ٖٛ بٛاغڀ١ َا ٜػ٢ُ بػػ

ا٭َٛاٍ

 عاف ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ ٗ فاٍ ايػٝاغ١ إاي١ٝ ٚايٓكس١ٜإن

٫ٚ ىتًـ نجرلا زٚض ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اـاق١ ٗ ت١ُٝٓ ايبًسإ ا٭قٌ 

ِٛا عٔ ؼطٜط ايتذاض٠ ؾٗصٙ ا٫غتجُاضات تأتٞ ـس١َ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 
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 بايسضد١ ا٭ٍٚ ٚبساؾ  ؼكٝل ايطبح ايٛؾرل ٚايػطٜ  ؾٗٞ بايتايٞ تعٌُ

ع٢ً خس١َ َكاحل ايسٍٚ إتكس١َ بٓػب١ نبرل٠ ٫ٚ تػتؿٝس َٓ٘ ايسٍٚ 

ايٓا١َٝ ٚإ اغتؿازت تػتؿٝس بٓػب١ ق١ًًٝ إش إٔ ضأٟ أْكاض ١َُٛٓ 

ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚإ٪غػات ايسٚي١ٝ ا٭خط٣ ٚاييت تعتدل َجاب١ ا٭دٗع٠ 

ت احملطن١ يًؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ؾٗٞ تط٣ بإ ؼطٜط ايتذاض٠ ٚا٫غتجُاضا

ا٭دٓب١ٝ ٜػِٗ بؿهٌ ؾعاٍ ٗ ؼكٝل ايُٓٛ ا٫قتكازٟ يًسٍٚ سٝح ٖصا 

ايه٬ّ تعذلن٘ ؼؿٛات ؾهجرلا َا ٜهٕٛ ايُٓٛ ٚا٭زا٤ ي٬قتكاز ٖٛ ايصٟ 

هًب ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ اـاق١ ٚيٝؼ ايعهؼ سٝح إٔ ٖصٙ 

ا٫غتجُاضات ؾاْٗا ؾإ ايكطٚض اـاضد١ٝ إُٓٛس١ َٔ ططف اؾٗاظ 

إايٞ يًؿُٛي١ٝ ٚايع١ٕٛ إاي١ٝ تصٖب يًسٍٚ اييت لشت بايؿعٌ ايٓكسٟ ٚ

ٗ ضؾ  َعس٫ت ِٖٛا نُا قس تصٖب إٍ ايسٍٚ اييت ؼتاز إٍ ٖصٙ ا٭َٛاٍ 

يطؾ  َعسٍ ِٖٛا ٚيهٔ ٜهٕٛ ٖصا ٗ إطاض ايتشهِ ٚايػٝڀط٠ ع٢ً تًو 

ايسٚي١.
(9)

ؿُٛي١ٝ ؼسٜات ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ َٚػتكبً٘ ٗ إطاض َكڀًح اي -

إاي١ٝ  ٜعس ايكڀاع إايٞ ٚإكطٗ َٔ أنجط ا٭ْؿڀ١ ا٫قتكاز١ٜ تأثطا 

َٛاٖط ايع١ٕٛ ٚغاق١ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ٚاييت تتُجٌ أِٖ ٬َقٗا ٗ 

ايتڀٛضات إت٬سك١ اييت ؾٗستٗا ايػاس١ إاي١ٝ ٚإكطؾ١ٝ ايسٚي١ٝ ٚٗ 

ٚإظاي١ إعٛقات ايتؿطٜع١ٝ َكسَتٗا ا٫ػاٙ إتعاٜس مٛ ايتشطض َٔ ايكٝٛز 

ٚايت١ُٝٝٛٓ اييت ؼٍٛ زٕٚ تٛغ  ايبٓٛى ٗ أْؿڀتٗا ٫ غُٝا ٗ إطاض 

ا٫تؿاق١ٝ ايعا١َ يًتذاض٠ ٚاـسَات ٚاييت ؾطنت ايعسٜس َٔ ا٫يتعاَات 

ع٢ً ايسٍٚ ٗ ٖصا اجملاٍ سٝح إٕ ايع٬ق١ ٚطٝس٠ بٌ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ 

ٚاييت  ٚخ ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ٚاؾٗاظ إكطٗ ٖٚصا َا أز٣ إٍ سس

ناْت ي٘ اْعهاغات ٚأثاض ع٢ً ايسٍٚ ايٓا١َٝ عَُٛا َٚٔ بٌ ٖصٙ ايسٍٚ 

 اؾعا٥ط سٝح تذلتب بعض ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ ٚاييت َٓٗا

  زٟ ايطنٛز ا٫قتكازٟ ايصٟ ٚاد٘ ايعامل إٍ انؿاض ا٫غتجُاض٪ٜ

ٗٝاض أغعاض احملطٚقات ٚبايتايٞ ايڀًب ع٢ً ايڀاق١ ٖا ٜ٪زٟ إٍ اْ
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ٚتطتب ع٢ً شيو انؿاض سك١ًٝ ايكازضات ٚبايتايٞ ايتٛاظْات 

إاي١ٝ ايهدل٣.

  ٞإٕ َٔ تساعٝات ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ انؿاض ايػٝٛي١ ٚبايتاي

قعٛب١ سكٍٛ إ٪غػات ع٢ً قطٚض بٓه١ٝ يتٌُٜٛ 

ا٫غتجُاضات ٗ اؾعا٥ط.

 ٜاز٠ َػتٜٛات ايتهدِ ٗ إٕ اضتؿاع ؾاتٛض٠ ايٛاضزات ٜطد  إٍ ظ

ا٭غٛام ايعا١ٕٝ َٚٔ َٛاٖط شيو
(10)

 %اضتؿاع أغعاض إٛاز ايػصا١ٝ٥ ب 

 %اضتؿاع أغعاض إٛاز ايعضاع١ٝ ب 

 %اضتؿاع إٓتذات ايػصا١ٝ٥ ب 

ٚٗ ٌٚ تطاد  ايسٜٓاض اؾعا٥طٟ أَاّ ايٝٛضٚ ٚايس٫ٚض ٚنصا انؿاض 

ايع١َُٝٛ ٫ تػتڀٝ  زؾ  ؾاتٛض٠ َساخٌٝ ايكازضات ؾإ إٝعا١ْٝ 

ايٛاضزات ٖا ٜ٪زٟ إٍ اغتٓعاف إٛاضز غُٝا ع٢ً ايتٛاظْات إاي١ٝ ٚع٢ً 

 ايػٝاغ١ إاي١ٝ إٓتٗذ١. 

  سػب ؼطٜط قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ؾإ َعسٍ ايُٓٛ ٗ اؾعا٥ط

ٖٚٛ َػت٣ٛ غرل ناف ٫َتكام  % ـ:قسض ب يػ١ٓ 

ػڀط٠ ٚشلصا تٛاد٘ َؿاضٜ  ايت١ُٝٓ ايبڀاي١ ٚتٓؿٝص ايدلاَر إ

ايٛط١ٝٓ عس٠ قعٛبات ٖا ٜ٪زٟ إٍ انؿاض َساخٌٝ ايسٚي١ 

ٚايصٟ أز٣ إٍ تأدٌٝ أٚ إيػا٤ عس٠ َؿاضٜ  ناْت َدلف١.

ضغِ شيو مل ٜتأثط ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ بڀطٜك١ َباؾط٠ إ٫ أْٗا تأثطت 

تساعٝات بڀطٜك١ غرل َباؾط٠ يصيو هب اؽاش عس٠ إدطا٤ات ٕٛاد١ٗ 

ا٭ظ١َ إاي١ٝ ايعا١ٕٝ ع٢ً اؾعا٥ط ٚاييت تعتدل اسس إؾطاظات ايؿُٛي١ٝ 

إاي١ٝ
(11)

 

إقا١َ اقتكاز دعا٥طٟ قٟٛ َٔ خ٬ٍ تؿذٝ  ايكازضات خاضز  

احملطٚقات ٚتٜٓٛ  َكازض ايسخٌ عٝح ٜعتُس ع٢ً ايكڀاع 

ايؿ٬سٞ ٚايكٓاعٞ ٚايػٝاس١ ٚاـسَات.
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ٛغڀ١تؿذٝ  إْؿا٤ َ٪غػات قػرل٠ َٚت 

نطٚض٠ تٛؾرل إعًَٛات إاي١ٝ َٔ ططف ايبٓو إطنعٟ ٚاْتٗاز  

أغًٛب ايؿؿاؾ١ٝ ٫دتٓاب إهاضب١

نطٚض٠ تأٌٖٝ ا٫قتكاز ٚشيو عٔ ططٜل ايتعإٚ ايعطبٞ خاق١  

ٗ فاٍ ا٫غتجُاض يتعٜٛض ضنٛز أغٛام ايسٍٚ إتكس١َ.

ا٫ْهُاّ إٍ ْٚٛطا يًتش٫ٛت اييت تؿٗسٖا اؾعا٥ط ٚإتُج١ً ٗ َؿطٚع 

١َُٛٓ ايتذاض٠ ايعا١ٕٝ ٚزخٛشلا ٗ ْٛاّ اقتكاز ايػٛم عٔ ططٜل 

ايؿطان١ ا٫ٚضٚ َتٛغڀ١ٝ أنش٢ يعاَا ع٢ً ايٓٛاّ ا٫قتكازٟ ٚإتُجٌ 

ٗ ايٓٛاّ إايٞ ٚإكطٗ  ٗ ن٤ٛ َا ؾٗست٘ ايػاس١ إكطؾ١ٝ َٔ 

طؾ١ٝ تػرلات إٔ تػع٢ غڀٛات َتػاضع١ مٛ تڀٜٛط دٛز٠ اـسَات إك

ٚإاي١ٝ إكس١َ ست٢ تػتڀٝ  ا٫ضتكا٤ إٍ َػت٣ٛ ايتشسٜات إتبا١ٜٓ َٔ 

 ططف ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ يهٌ إتػرلات ايعا١ٕٝ.

َٚٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ْكٌ إٍ ا٫قذلاسات ايتاي١ٝ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ا٫قتكاز 

 اؾعا٥طٟ اؽاشٖا ٗ ٌٚ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أٚ ع١ٕٛ ا٭غٛام إاي١ٝ

سعِٝ بٛضق١ اؾعا٥ط َدتًـ اٯيٝات اييت تػاعسٙ ع٢ً َٛاد١ٗ ت .

ايتػرلات إاي١ٝ

نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بتك١ٜٛ قاعس٠ ضأؽ َاٍ ايبٓٛى اـاق١ ٚظٜاز٠  .

سذِ أقٛشلا ٖٚٛ َا ّهٔ إٔ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ ا٫ْسَاز إكطٗ

ا٫عتُاز ع٢ً ؾبه١ َٔ خڀٛٙ ا٫تكاٍ بٌ َطانع ايعٌُ بس٫ َٔ  .

داَس ٚا٫عتُاز بؿهٌ اندل ع٢ً َبسأ ايؿطان١ بس٫ ٖطّ ٚٚٝؿٞ 

َٔ ايعٌُ باْؿطاز.

ت١ُٝٓ إٗاضات ٚإعساز ايهٛازض إكطؾ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ عإٞ .

نطٚض٠ تك١ٜٛ بٓو اؾعا٥ط ٚزعُ٘ َٔ سٝح ايكسض٠ اٱؾطاؾ١ٝ  .

ٚايت١ُٝٝٛٓ يٝكّٛ بسٚضٙ ايؿاعٌ ٗ ٚن  ٚتٓؿٝص ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ 

اؾٗاظ إكطٗ ٫ غُٝا ايبٓٛى اـاق١ٚإاي١ٝ ٚايطقاب١ ع٢ً 
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تعتدل ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ ع١ًُٝ ٫ َٓام َٓٗا تؿطض قبٛشلا عإٝا 

بايؿطٚٙ ٚاٯيٝات اييت ٜتِ ايتعاٌَ بٗا سايٝا إش أْٗا أسسثت تػرلات ٗ 

اقتكازٜات ايسٍٚ عٝح مل تعس ٖصٙ ا٫قتكازٜات َٓععي١ َٚػًك١ ؾكس 

هٌ َا أٚدست٘ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ َٔ َعاٜا ؼٛيت إٍ غٛم َايٞ ٚاسس بؿ

نايتشطض إايٞ ايصٟ أز٣ إٍ ضؾ  ايكٝٛز أَاّ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ا٭دٓب١ٝ 

ايعابط٠ يًشسٚز ٚخًل أغايٝب دسٜس٠ يًتعاٌَ ٗ أغٛام إاٍ ايسٚي١ٝ 

ٚبطٚظ َا ٜػ٢ُ با٭زٚات إاي١ٝ اؾسٜس٠ أٚ إؿتكات إاي١ٝ بٗسف تٛؾرل 

َٚٔ ٖصا إٓڀًل  طط ٚايتعاٌَ بأقٌ تهًؿ١ ٖه١ٓايطبح ٚػٓب إدا

ْ٘ ٫ هٛظ ا٫ْكطاف إٍ إعاٜا إتٛقع١ َٔ ايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ أْػتٓتر 

ؾشػب بٌ هب اٱساط١ أٜها بإداطط اييت تٓذِ عٓٗا ٚاييت ت٪زٟ إٍ 

ْٗا إنجرل َٔ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ ع٢ً اغتكطاض ا٫قتكاز ايهًٞ إش 

تكازٟ ي٬ظَات ٚيتسؾل ا٭َٛاٍ غرل ايكا١ْْٝٛ تعطض ايٓٛاّ ا٫ق

ٚتعطض ايب٬ز شلذُات إهاضبٌ ٚإنعاف ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ يًبًس ٗ فاٍ 

ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ ٚإاي١ٝ ّٚهٔ يهٌ زٚي١ إٔ تتشطى ع٢ً ططٜل ايع١ٕٛ 

ٚايؿُٛي١ٝ إاي١ٝ بايكسض ايصٟ ًُٝ٘ عًٝٗا ٚطٚؾٗا اـاق١ ٚإؿه٬ت اييت 

ا٭ٖساف اييت تتڀً  إيٝٗا عٝح ّهٔ تعِٛٝ َٓاؾ  ايع١ٕٛ ٚػٓب تٛادٗٗا ٚ

 كاططٖا ٚاْعهاغاتٗا ايػًب١ٝ ع٢ً ا٫قتكاز ايٛطين.
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