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حك٩ل البيُت الخدخُت ٖىهغا ؤؾاؾُا في زُِ الخىمُت، ٦ما حٗض ٖامال عثِؿُا في جدٟحز              

غ البيُت الخدخُت َى الىنى٫  الىمى و جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، ٞبالخالي ٞةن الخاحت لخٍُى

بلى مؿخىي م٣بى٫ بخ٩لٟت جدىاؾب م٘ اإلاؿخىي اإلاِٗش ي لجمُ٘ الٟئاث الاحخماُٖت َى ؤمغ قاج٘ في 

البلضان الىامُت بال ؤن َبُٗت الٟجىة في البيُت الخدخُت جسخل٠ بحن َظٍ البلضان باإلياٞت ؤن 

ا البيُت الخدخُت جخهاٖض في اإلاىا٤َ طاث الضزل  َغ الخاحت بلى الخضماث ألاؾاؾُت التي جٞى

ا للمداٞٓت ٖلى الىمى   اإلاخىؾِ ؤو ال٠ًُٗ، ٦ما ؤن مؿخىي َظٍ الخضماث حٗض ؤمغا يغوٍع

 .الا٢خهاصي والظي ٌٗخبر َظا ألازحر ٦ماقغ ل٣ُاؽ ألاصاء الا٢خهاصي 

ا ؤؾاؾا ؤولُا  ٞالبيُت الخدخُت هي ؤخض اإلا٣ىماث الغثِؿُت في الىجاح الا٢خهاصي ألي صولت باٖخباَع

إلاؿاَمت ٧اٞت ال٣ُاٖاث في اليكاٍ الا٢خهاصي في الضولت، و ٢ض ع٦ؼث الؿُاؾاث الا٢خهاصًت 

ت  بلى َظٍ ال٣ُاٖاث مً خُث حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بهضٝ الىنى٫ بلى  ٖلى بُٖاء ألاولٍى

 .جد٤ُ٣ مؿخىي مىاؾب مً الىمى الا٢خهاصي ًدىاؾب م٘ بم٩اهُت الضولت و مىاعصَا الا٢خهاصًت 

م مً اهجاػ  ٌٗ  غ البيُت الخدخُت ال٣اثمت و جىؾٗتها بالٚغ و الجؼاثغ الُىم الػالذ بداحت بلى جٍُى

٘ ال٨بري ازغ البدبىخت اإلاالُت، بال ؤن جضوي ؤؾٗاع الىِٟ ٧ان ؾببا في ججمُض ال٨ثحر مً  اإلاكاَع

باإلائت مً ٖاثضاتها مً 50اإلاكغوٖاث الهامت و باجذ الجؼاثغ جخسبِ مً حضًض ب٣ٟضاجها ل٣غابت 

٢ُإ الُا٢ت، و للى٢ٝى ٖلى ؤَمُت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت و ؤزٍغ ٖلى الىمى 

ت بؾتراجُجُت (ممثال في الىاجج ؤلاحمالي اإلادلي ) الا٢خهاصي في الجؼاثغ  ، حاء َظا البدث إلاٗٞغ

 .الضولت في ؤلاهٟا١ ٖلى بيُاتها الخدخُت و مضي جإزحر طل٪ ٖلى الىمى الا٢خهاصي 

: مك٩لت البدث   

اهخهجذ الجؼاثغ ؾُاؾت جىؾُٗت لم ٌؿب٤ لها مثُل مً خُث ٦مُت  ٦2001ما َى مٗلىم ؤن مىظ 

اإلاىاعص اإلاسههت لها هدُجت جدؿً اإلاضازُل الخاعحُت الىاججت ًٖ الخدؿً اإلاؿخمغ وؿبُا في 

ؤؾٗاع البترو٫، بال ؤن بيُاتها الخدخُت لم جهل بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب م٣اعهه بمثُالتها مً الضو٫ 

 : َظا اإلاىُل٤ جبرػ لىا ؤلاق٩الُت الخالُت ن  موألازغي 

ال٢خه بالىمى الا٢خهاصي و ماهي  في البيُت الخدخُت، الخ٩ىمي  ؤلاهٟا١مغصوصًت   هي ما  ؟عبدُخه ٖو

 :مً زال٫ َظا الُغح ًم٨ً نُاٚت اإلاك٩لت في ألاؾئلت الخالُت  

  ؟ 2019-2001 ما وا٢٘ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت بالجؼاثغ للٟترة  .1

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت ٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  ؟  ما مضي جإزحر  .2

ُت هبرػ الٟغيُاث الخالُت :ٞغيُاث الضعاؾت     : لإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت و ألاؾئلت الٟٖغ
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٘ البيُت الخدخُت و ؤلاهٟا١ ٖلحها ٖلى ؤلاًغاصاث البترولُت  .1  .و٠٢ حؿُحر مكاَع

ًازغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت جإزحر اًجابُا ٖلى  الىمى الا٢خهاصي وطل٪ مً  .2

اصة في الىاجج  اإلادلي ؤلاحمالي و َىا٥ ٖال٢ت َغصًت بِىه و بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  زال٫ الٍؼ

. في  البيُت الخدخُت 

:  ؤَضاٝ البدث 

حهضٝ البدث بلى ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث التي َغخذ في ؤلاق٩الُت و الخإ٦ض مً الٟغيُاث 

: باإلياٞت بلى 

الخإ٦ُض ٖلى ؤَمُت الضوع الظي جلٗبه الضولت في جدؿحن اليكاٍ الا٢خهاصي  زال٫  .1

 .ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت 

ممثال  )بُان و جىيُذ مؿاَمت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في  البيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي  .2

 . (في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

:  ؤَمُت البدث 

ؤٚلب البدىر جغ٦ؼ ٖلى ؤزغ ال٣ُاٖاث ؤلاهخاحُت ٖلى الىاجج اإلادلي : ألاَمُت الٗلمُت  .1

ؤلاحمالي ؤما مىيٕى بدثىا اَخم بالجاهب الخضمي ممثال في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في  البيُت 

. الخدخُت و ؤزٍغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي 

٘ مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي مً زال٫ : ألاَمُت الٗملُت  .2 جخمثل في بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لٞغ

الىاجج اإلادلي الاحمالي  و زل٤ بِئت مالثمت لالؾدثماع في البيُت الخدخُت و الاؾخٛال٫ ألامثل 

ل اإلاخاخت  . لىؾاثل الخمٍى

:  خضوص البدث 

 الجـؼاثــــــغ : الخضوص اإلا٩اهُت 

  2019 -2001: الخضوص الؼمىُت 

:  صواٞ٘ ازخُاع البدث 

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت و ؤزٍغ ٖلى الىمى الا٢خهاصي " ًم٨ً بعحإ صواٞ٘ ازخُاع مىيٕى

خباعاث "  ت مً الٖا  : بلى مجمٖى

    ؤَمُت الاؾدثماع في البيُت الخدخُت في صٞ٘ عجلت الىمى الا٢خهاصي في الجؼاثغ



 م٣ضمت
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  ؤلاإلاام بمىيٕى الا٢خهاص ال٨لي مً زال٫ الخُغ١ بلى اخض الؿُاؾاث اإلاالُت و اإلاخمثلت في

ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي و ٦ظا هٓغة ٖلى الىمى الا٢خهاصي بضون ؤن هيس ى التر٦حز ٖلى همى و 

الخُىع و ٦ثرة الاهجاػاث في  البيُت الخدخُت في الجؼاثغ  

  : مىهج البدث

حؿدىض َظٍ الضعاؾت بلى اؾخسضام اإلاىهج ؤلاخهاجي  ك٣ُه الىنٟي و الخدلُلي، ل٣ُاؽ مؿخىي 

الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت و الٗاثض اإلاخى٢٘ للىمى الا٢خهاصي، و ل٣ض جم 

ت ؤَمها  خماص ٖلى البدث ٖلى مهاصع مخىٖى ال٨خب اإلاخسههت في الا٢خهاص و اإلاالُت، : الٖا

.  اإلادايغاث، م٣االث، مىا٢٘ الاهترهذ، مظ٦غاث و عؾاثل اإلااحؿخحر و الض٦خىعاٍ 

 : الضعاؾت نٗىباث

 الجاهب واحهخىا زهذ التي الهٗىباث ؤَم مً و بهجاٍػ ؤزىاء ٖغا٢ُل مىاحهت مً بدث ؤي ًسلى ال

 مً ازخلٟذ والتي الٗال٢ت بالبدث طاث البُاهاث و ؤلاخهاثُاث ٖلى الخهى٫  نٗىبت هي و الخُب٣ُي

ت َغ١  اؾخسضام  ؿبب آلزغ مهضع  ٢ض الظي ألامغ اإلاسخلٟت خؿاب اإلااقغاث بلى للخىنل مخىٖى

.  الجؼاثغ في الٗام بهخاحُت اإلاا٫ مضي جدلُل و ٢ُاؽ ٖىض اإلاٗلىمت حىصة مً ٣ًلل
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            جمهُض

حٗض صعاؾت الى٣ٟاث الخ٩ىمُت ع٦ىا ؤؾاؾُا في الضعاؾاث اإلاالُت، و ًخُىع البدث ٞحها م٘ جُىع ال٨ٟغ 

ا الىؾُلت التي حؿخسضمها الضولت في جد٤ُ٣ الضوع الظي ج٣ىم  اإلاالي و حٗىص ؤَمُت الى٣ٟاث الخ٩ىمُت باٖخباَع

ُٞه في اإلاُاصًً اإلاسخلٟت بمٗنى ؤن الى٣ٟاث الخ٩ىمُت جغؾم خضوص وكاٍ الضولت الا٢خهاصي و الاحخماعي  

اع ٦ال مً الؿُاؾت اإلاالُت و الى٣ضًت ٦إَم وؾاثل الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، وعٚم الجضا٫ الىاؾ٘  جبرػ في ؤلَا

ا  ً الا٢خهاصًحن اإلاالُحن و الى٣ضًحن  بال ؤن صل٪ لم ًمى٘ مً بم٩اهُت اإلاؼج بحن الؿُاؾُحن باٖخباَع بحن اإلا٨ٍٟغ

ؾىداو٫ في َظا الٟهل ج٣ضًم ٖغى هٓغي إلاٟهىم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مً زال٫  ؤن ٧ل مجهما م٨ملت لألزغي،

:  مبدثحن  

  ماَُت و جُىع ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي : اإلابدث ألاو٫

 آلُت جإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى ؤَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت: اإلابدث الثاوي .
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 ماَُت وجُىع ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي: اإلابدث ألاو٫ 

ل٣ض حاء جُىع ال٨ٟغ الا٢خهاصي مازغا بهٟت ٦بحرة ٖلى جُىع حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي باٖخباٍع ؤصاة مً ؤصواث 

ٗالُتها ٦ؿُاؾت ا٢خهاصًت، وبالخالي ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي ٨ٌٗـ لضعحت  الؿُاؾت اإلاالُت الغثِؿُت للضولت ٞو

ا في اليكاٍ الا٢خهاصي في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ا٢خهاصًت . ٦بحرة ٞٗالُت الخ٩ىمت ومضي جإزحَر

٠ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي وج٣ؿُماجه : اإلاُلب ألاو٫    حٍٗغ

حٗخبر الى٣ٟاث الٗامت ؤصاة مهمت وؤؾاؾُت في بَاع اإلاالُت الٗامت والؿُاؾت اإلاالُت للضولت مً ؤحل جد٤ُ٣ 

ا الا٢خهاصًت والاحخماُٖت .  ؤَضاٞها وجخٗضص في ج٣ؿُماتها ٖلى خؿب اؾخٗمالها وؤزاَع

٠ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  :الٟٕغ ألاو٫     حٍٗغ

٠ ألاو٫  ه الخ٩ىمت مً مٗىهاث مًاٞا لها ٢ُمت ؤلاهٟا١ ٖلى البيُت الخدخُت، وما ًهٝغ  : الخٍٗغ َى ما جهٞغ

. لضٖم اإلاىار الاؾدثماعي الٗام، ٩ٞل ما جضٞٗه الخ٩ىمت لل٣ُام  ٗمل مجاهُت للكٗب ٌٗخبر بهٟا١ خ٩ىمي 

٠ الثاوي ظا الخٍٗغ٠:الخٍٗغ ٗني ٧اٞت اإلابالٜ الى٣ضًت التي ٣ًىم بةهٟا٢ها شخو ٖام لخلبُت خاحت ٖامت، َو   َو

:  1  الٗضًض مً الٗىانغ   والتي مً ؤَمها ماًلي ًخًمً

ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًخمثل بما ًخم بهٟا٢ه ه٣ضا مً الصخو الٗام الظي ًخىلي مهمت ال٣ُام بةقبإ – 1

اصة اؾخسضام  ى ؤمغ ًغجبِ بٍؼ الخاحت الٗامت مً ؤحل قغاء الؿل٘ والخضماث الالػمت ألصاثه َظٍ اإلاهمت، َو

٣ض اله٣ٟاث خُث ؤنبدذ الى٣ىص  الى٣ىص في ال٣ُام باليكاَاث الا٢خهاصًت، وفي بحغاء اإلاٗامالث ٖو

 .الىؾُلت ألاؾاؾُت والهامت في بحغاء اإلاباصالث

ت- 2 ؤو ؤلا٢لُمُت، ؤو اإلادلُت ،   نضوع ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ًٖ حهت ٖامت وهي الضولت التي جمثلها الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ؤو َُئت ٖامت ؤزغي جا ٗت لها، والتي جخىلى مهمت جلبُت وبقبإ الخاحاث الٗامت، وو٣ٞا لهظا الٗىهغ ال ٌٗخبر 

اإلابلٜ الى٣ضي الظي ًى٤ٟ ألصاء زضمت ٖامت مً ٢بل الى٣ٟت الٗامت بال بطا نضع مً شخو ٖام، والى٣ٟاث 

ت، ال حٗخبر ه٣ٟت ٖامت ختى ولى ٧اهذ تهضٝ بلى جد٤ُ٣ هٟ٘ ٖام . التي ًى٣ٟها ؤشخام زانت َبُُٗت ؤو اٖخباٍع

ؤن ٩ًىن ٚغى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ملبُا إلقبإ خاحت ٖامت ؤي مد٣٣ا إلاىٟٗت ٖامت حٗىص ٖلى حمُ٘ - 3

ٗخبر َظا الكٍغ هاججا مً هاخُت ًٖ ٨ٞغة ؤن اإلاهالر الٗمىمُت لم  اإلاىاَىحن ال ٖلى الٟغص ؤو ٞئت مُٗىت، َو

جيكإ لخد٤ُ٣ مهالر ٞغص مٗحن ومً هاخُت ؤزغي بلى ؤن اإلاا٫ اإلاى٤ٟ ٢ض جمذ حباًخه وجدمل ؤٖباثه ألاٞغاص 

. حمُٗا

 

 

                                                           
 98 م ، 2008 ، ،الاعصن الٗالمي لل٨خاب حضاعا و الخضًث ال٨خاب ،ٖالم الٗامت زل٠، اإلاالُت خؿً ٞلُذ1 
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ت الخ٣ؿُماث :الثاوي الٟٕغ  لإلهٟا١ الخ٩ىمي  الىٍٓغ

ُٟي الخ٣ؿُم 1-  : الٗامت للى٣ٟاث الْى

ُٟي الخ٣ؿُم ٣ًىم  اث٠ َبُٗت خؿب الٗامت للى٣ٟاث الْى  وكاٍ حجم جبحن الضولت والتي بها ج٣ىم التي الْى

اث٠ زالزت بحن الخٍٟغ٤ الا٢خهاصًىن ٖلى حم٘ اإلاسخلٟت، و٢ض بهٟا٢ها ؤوحه زال٫ مً الخ٩ىمت  هي ؤؾاؾُت ْو

ُٟت: ُٟت الْى ت، الْى ُٟت ؤلاصاٍع  : الى٣ٟاث مً ؤهىإ زالر بحن همحز الاحخماُٖت، وبظل٪ الا٢خهاصًت، الْى

ت الى٣ٟاث -ؤ  : للضولت ؤلاصاٍع

ت اإلاغا٤ٞ بصاعة جسو التي الى٣ٟاث ججم٘ و اثٟها وجًم ه٣ٟاث الضولت ل٣ُام الٗامت والًغوٍع الضٞإ،   بْى

ضزل للٗاملحن خ٨مها في ألاحىع، وما الٗضالت، ألامً، ت يمً الى٣ٟاث بالضولت ٍو الضولت  عثِـ ه٣ٟاث ؤلاصاٍع

ُٗت والؿلُت       .  1  الدكَغ

 : للضولت الاحخماُٖت الى٣ٟاث -ب

غاى جلبُت بلى تهضٝ التي الى٣ٟاث ججم٘ و  الجاهب التي حكب٘ الٗامت الخاحاث للضولت، مً الاحخماُٖت ألٚا

 اإلاجخم٘ واإلادضوصة في الٟئاث اإلادغومت الخٗلُم والصخت وبٖاهت بم٩اهُاث جإمحن للمىاَىحن، مً الاحخماعي

الخٗلُم، الصخت، الى٣ل، الؿ٨ً  ٢ُاٖاث الاحخماُٖت هدى الى٣ٟاث جىحه بدُث البُالحن الضزل وبٖاهت

 البلضان مً ٧ل في اإلاجخمٗاث ج٣ضم وعقي في حؿاَم الى٣ٟاث الاحخماُٖت، ٧ىجها بىىص ؤَم الخٗلُم ه٣ٟاث وجمثل

 .  2ؾىاء اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى

 :للضولت الا٢خهاصًت الى٣ٟاث -ر

 الا٢خهاصي في اليكاٍ اإلاكاع٦ت مثل ا٢خهاصًت ؤَضاٝ بلٙى  ٛغى الضولت جى٣ٟها التي الى٣ٟاث مجمٕى جمثل و

٘ في الاؾدثماعاث زال٫ مً اهاث اإلاىذ الا٢خهاصًت اإلاكاَع ت، وؤلٖا  بهضٝ الضولت جمىدها التي الا٢خهاصًت اإلاخىٖى

اصة  في ٧الُا٢ت والى٣ل وؤلاهٟا١ ألاؾاؾُت بالخضماث ال٣ىمي صٖم الا٢خهاص ٖلى حٗمل التي والى٣ٟاث ؤلاهخاج، ٍػ

 3. الخدخُت البيُت

حن بلى صوعٍتها خؿب الٗامت الى٣ٟاث  جخىػٕ: الٗامت للى٣ٟاث الضوعي الخ٣ؿُم  2-  ٚحر ٖاصًت وؤزغي  ه٣ٟاث : هٖى

 ٖضا باالهخٓام والضوعٍت، ما جخمخ٘ ؤجها ؤي الؼمً مً مُٗىت ٞترة ٧ل جخجضص التي الى٣ٟاث جل٪ ٖاصًت، والٗاصًت هي

   . حٗخبر ه٣ٟاث ٚحر ٖاصًت ٞهي طل٪

ا ٌؿهل ما ٞترة، َظا ٧ل جخجضص ٧ىجها بضوعٍتها الٗاصًت الى٣ٟاث  جخمخ٘ :الٗاصًت الى٣ٟاث -ؤ با ج٣ضًغا ج٣ضًَغ  ٢ٍغ

 و٢ذ في الضٞإ الخاعجي مغا٤ٞ لؿحر الضولت جى٣ٟه ما في الٗاصًت الى٣ٟاث  وجخجؿض. الضولت َٝغ مً مً الصخت

ا ألامً مغا٤ٞ جخُلبه الؿلم، وما حَر م٨ً ألاخىا٫ في مً اإلاغا٤ٞ الضازلي وال٣ًاء والخٗلُم ٚو  لهظٍ الٗاصًت، ٍو

اصة حٗٝغ ؤن ًم٨ً ؾىت وؤزغي، ألجها بحن جسخل٠ ؤن الٗاصًت  الى٣ٟاث م٨ً بغمج ٖما ه٣هان ؤو ٍػ  مٗالجت لها ٍو

اصة حر الٍؼ ها في بالى٣ٟاث ًسغج ال مما ؤزغي، ه٣ٟاث ٖاصًت في بالخٞى  . لها ٢ضع ٖما مجمٖى

 

                                                           
ت الىُل الٗغبُت، مهغ ، م الخمُض ٖبض اإلاُلب ٖبض - 1  58 ،الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي ال٣ىمي ،مجمٖى
ت، الجؼاثغ،  مدمض مدغػي- 2 اث الجؼاثٍغ   71-70 م ، 2008ٖباؽ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت، صًىان اإلاُبٖى
حر ؤخمض.ص زُُب، شخاصة زالض. 3 حر قامُت، ؤؾـ اإلاالُت الٗامت، الُبٗت الثاهُت، صاع واثل اليكغ، ألاعصن، ؾىت قامُت،  َػ ، ؤخمض َػ

 63 م ،2005
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 : الٗاصًت ٚحر الى٣ٟاثب 

 ٖاصًت بهىعة جخ٨غع  ؤجها ال ؤي صوعٍت بهٟت جدضر ال خضوثها وهي اإلاخى٢٘ مً ٨ًً لم التي الٗامت الى٣ٟاث جمثل و

اهاث ٖلى الخغوب و ٖلى ٧اإلهٟا١ بهٟا٢ها ٖلى الضولت جًُغ ٢ض مىخٓمت، ول٨ً  الضولت ج٣ضمها التي ؤلٖا

لت لٟترة الاؾخثىاثُت ألاخضار َظٍ ْلذ بطا ؤما الؼلؼا٫ وال٩ىاعر الُبُُٗت، الخىاصر خالت في للمى٩ىبحن  ٞهي ٍَى

م٨ً الى٣ٟاث يمً جىضعج  مهضع خُث مً الٗاصًت ٚحر الٗاصًت والى٣ٟاث الى٣ٟاث بحن الخمُحز الٗاصًت، ٍو

ل  الا٢تراى، ؤما زال٫ مً ٖاصًت ٚحر ؤلاًغاصاث مً الٗاصًت ٚحر الى٣ٟاث حؿضص ما الى٣ٟاث، ٞٛالبا َظٍ جمٍى

 1 .الًغاثب الٗاصًت وؤَمها ؤلاًغاصاث الى٣ٟاث الٗاصًت، ٞدؿضصَا

 :  الخ٣ؿُم خؿب َبُٗت الى٣ٟت- 3

ًم٨ً ج٣ؿُمه بلى ه٣ٟاث خ٣ُ٣ُت حؿخجٝز حؼء مً اإلاىاعص اإلاخاخت لال٢خهاص ال٣ىمي مً احل ؤصاء الخضماث 

ل  حؼء مً َظٍ اإلاىاعص مً اججاَها ألانلي  ٛغى جد٤ُ٣ َضٝ  لُت ج٣خهغ ٖلى جدٍى الٗامت، وه٣ٟاث جدٍى

 .مٗحن

 : الخ٣ُ٣ُت   الى٣ٟاث -ؤ

 طل٪ في اإلاهالر الٗامت، بما لدؿُحر الالػمت الؿل٘ والخضماث ٖلى الخهى٫   ٛغى الضولت بهٟا١ مجمٕى جمثل و

ٟحن ومؿخسضمي عواجب الٗامت،  ال٣غوى ٖلى جضٞٗها التي حؿضًض الٟىاثض حاهب بلى ألاحهؼة الضولت وا٢خىاء اإلاْى

ٗمل اصة بلى ؤلاهٟا١ مً الىٕى َظا َو  بلى بياٞت حك٩ل حضًضة صزى٫  زل٤ في ٌؿاَم الضزل ال٣ىمي، ٧ىهه ٍػ

 . ال٣ىمي الضزل

لُت الى٣ٟاث -ب  :  الخدٍى

 َظٍ زال٫ مً زضمت، وبهما حؿعى ؤو ؾلٗت ا٦دؿاب بلى وعاثه مً تهضٝ ال التي صون  الضولت بهٟا١ مجمٕى جمثل

 مً باإلاا٫ جإحي جىػَ٘ الضزل والثروة، بدُث بٖاصة زال٫ مً اإلاجخم٘ َب٣اث بحن جىاػن  بخضار بلى الى٣ٟاث

اهاث ق٩ل الى٣ٟاث َظٍ م٣ابل، وجإزظ صون  ألازغ البٌٗ ٖلى لخىػٖه الٟئاث  ٌٗ  مثل اإلاسخلٟت ؤلٖا

 الكُسىزت والبُالت، اإلاؿاٖضاث يض اإلاسخلٟت، الًمان الاحخماعي، الخإمحن الاحخماُٖت اإلاؿاٖضاث

اهاث ٖلى الا٢خهاصًت ت والث٣اُٞت ازخالٞها، ؤلٖا ؿخسضم الضًً بلخ والٟىاثض وؤ٢ؿاٍ... الخحًر  الىٕى الٗام،  َو

اصة الى٣ٟاث مً حن زال٫ جدؿحن مً خُث اإلاجخم٘، َب٣اث بحن الضزل جىػَ٘ إٖل  ل٩ل والخٗلُمي الهخي اإلاؿخٍى

لُت   الى٣ٟاث ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ؤلاهخاحُت ومغصوصًت الٗامل وبالخالي ال٨ٟاءة ؾدخدؿً اإلاجخم٘ ٞئاث  جاصي الخدٍى

اصة بلى  جخدؿً ال٣ٟحرة، خُث الُب٣اث لهالر الخىػَ٘ بٖاصة زال٫ مً ٚحر مباقغة بهىعة ال٣ىمي الضزل ٍػ

 ٖلى ًجب ؤهه اللُبرالي اإلاٟهىم ًغي  بِىما لضحهم، الهخي والخٗلُمي اإلاؿخىي  للٗما٫ بخُىع  ؤلاهخاحُت ال٨ٟاءة

 بال صزى٫ ألاٞغاص مً الا٢خُإ خ٤ للخ٩ىماث ًمىذ مبرع ال م٣ابل، وؤهه بال الٗامت الى٣ٟاث جى٤ٟ ال الضولت ؤن

ت الخ٩ىمُت ؤلاصاعاث حؿُحر بهضٝ  بم٣ابل ؤ٧اهذ الٗامت الى٣ٟت ًخٗغى لُبُٗت ال الخضًث اإلاٟهىم بِىما .الًغوٍع

ا بضون  ؤو ٗخبَر جض صازل الخُاة الا٢خهاصًت والاحخماُٖت في للخإزحر مهمت مالُت وؾُلت م٣ابل َو  ؤهه اإلاجخم٘ ٍو

لُت الى٣ٟاث جد٤٣ ما ٚالبا  2. ألازغي  الى٣ٟاث مً ؤ٦ثر الخضًثت ؤَضاٝ الضولت الخدٍى

 
                                                           

ت، م  ٞىػي، اإلاالُت الٗامت و الؿُاؾت اإلاالُت  اإلاىٗم ٖبض-  1 ت، الاؾ٨ىضٍع  79-80،ميكاة اإلاٗٞغ
 55-54 ، م2007لليكغ، ٖمان،  اإلاؿحرة الٗامت، صاع اإلاالُت ب٢خهاصًاث الٗؼاوي، َضي .َا٢ت، ص مدمض 2
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٘ في الٗامت الى٣ٟاث ج٣ؿُم : الثالث الٟٕغ  الجؼاثغي  الدكَغ

لُت  7اإلااعر في  17-84 ع٢م ال٣اهىن  بلى اؾدىاصا للضولت الٗامت الى٣ٟاث الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٣ًؿم  1984حٍى

 التي ال٣غوى والدؿب٣ُاث ؤزحرا الخجهحز،و الدؿُحر وه٣ٟاث ه٣ٟاث : بلى اإلاٗض٫ واإلاخمم اإلاالُت ب٣ىاهحن الخام

(   .  42 بلى 24 مً اإلاىاص(للٛحر الضولت جمىدها

  : الدؿُحر ه٣ٟاث  -1 

ت بالى٣ٟاث الخ٨ٟل بهضٝ الضولت محزاهُت يمً اٖخماصاث ق٩ل في الدؿُحر ه٣ٟاث جإحي  لدؿُحر الٗاصًت الًغوٍع

ت، َب٣ا ل٩ل اإلاىحهت اإلاالُت اإلابالٜ مجمٕى جمثل، و1الٗمىمُت اإلاهالر   اإلاٗىُت للؿىت اإلاالُت ل٣اهىن  الضواثغ الىػاٍع

ت الى٣ٟاث مً واإلاخ٩ىهت ت وحكمل ؤحهؼة الضولت لؿحر الًغوٍع ٟحن وه٣ٟاث عواجب وؤحىع  ؤلاصاٍع  نُاهت اإلاْى

َظٍ  جىلضَا مًاٞت ٢ُمت ؤي ؤو خ٣ُ٣ُت ؾل٘ بهخاج ٖجها ًترجب ال التي و... اإلا٩اجب الخ٩ىمُت ومٗضاث البىاًاث

ني، وبهما لال٢خهاص الى٣ٟاث حر بلى زاللها مً الضولت حؿعى الَى  اإلاغا٤ٞ الٗامت وؤلاصاعاث جدخاحه ٧لما جٞى

ظا  ًيخج ما الا٢خهاصًت والاحخماُٖت و٧ل في الخُاة جخضزل ال التي اإلاداًضة الضولت صوع  م٘ ًدىاؾب ما الٗمىمُت َو

 2الاؾتهال٦ُت بالى٣ٟاث   .ؤًًا  حؿمى لظل٪ ٚحر مباقغة ٞهي آزاع مً ٖجها

 : هي ؤبىاب ؤعبٗت بلى الدؿُحر ه٣ٟاث ججم٘

 ؤلاًغاصاث مً اإلادؿىمت الٗمىمي والى٣ٟاث الضًً ؤٖباء: 

ت الى٣ٟاث مً الباب َظا ًخ٩ىن  باء اإلاسخلٟت بلى باإلياٞت الٗمىمي الضًً بإٖباء للخ٨ٟل الًغوٍع  اإلادؿىمت ألٖا

كمل ؤلاًغاصاث، مً   :ؤحؼاء زمؿت الىٕى َظا َو

 ًًالضولت  ب٢غاى( لالؾتهال٥   ٢ابل ص(. 

 ًًىت ؾىضاث ٞىاثض  ( ٖاثمت   صًىن - الضازلي الض  .)الخٍؼ

 ًًالخاعجي الض. " 

 واإلااؾؿاث الٗمىمُت الجماٖاث َٝغ مً اإلابرمت والدؿب٣ُاث ال٣غوى ؤحل مً(    يماهاث(. 

 ؤلاًغاصاث  مً مدؿىمت ه٣ٟاث  )ٌ  )مسخلٟت مىخىحاث ٖلى  حٍٗى

 الٗمىمُت الؿلُاث جسهُهاث : 

ا، اإلاجلـ الؿُاؾُت الٗمىمُت اإلااؾؿاث حؿُحر ه٣ٟاث الٗمىمُت الؿلُاث جسهُهاث جمثل حَر  الكٗبي ٚو

ني، ظٍ...الضؾخىعي اإلاجلـ ألامت، مجلـ الَى  بحن الىػاعاث مكتر٦ت الى٣ٟاث الخ،  َو

 اإلاهالر بىؾاثل الخانت الى٣ٟاث : 

خماصاث ٧ل وحكمل غ التي الٖا ٟحن واإلاٗضاث اإلاخٗل٣ت الدؿُحر ووؾاثل اإلاهالر لجمُ٘ جٞى ًم باإلاْى  :ًلي ما ٍو

 الاحخماُٖت الى٣ٟاث واإلاٗاقاث، اإلاىذ الٗما٫، مغجباث : اإلاؿخسضمحن. 

 اإلاهالر حؿُحر مٗضاث.  

 الهُاهت ؤقٛا٫. 

 الدؿُحر بٖاهاث. 

                                                           
 - .الٗمىمُت باإلاداؾبت اإلاخٗل٤ 1990 ٚكذ 15 اإلاىا٤ٞ 21-90 ع٢م ال٣اهىن  مً 05 اإلااصة  - 1
اث الجامُٗت ،الجؼاثغ،  مدمض مدغػي 2   .66 م ،2008ٖباؽ، ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت ،صًىان اإلاُبٖى
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 مسخلٟت ه٣ٟاث. 

 الٗمىمُت الخضزالث : 

ل والتي ه٣ٟاث جمثل  الاحخماعي الث٣افي، ٧اليكاٍ لٗملُاتها اإلاسخلٟت ألاَضاٝ خؿب ؤهىاٖها جسخل٠ الخدٍى

ملُاث والا٢خهاصي  :  وجًم الخًامً ٖو

 ت   الٗمىمُت الخضزالث  .)اإلادلُت للجماٖاث بٖاهاث( وؤلاصاٍع

 ٍالضولُت الهُئاث في مؿاَماث( الضولي   اليكا(. 

 ٍصعاؾُت مىذ( والتربىي  الث٣افي اليكا(. 

 ٍا٢خهاصًت   بٖاهاث( الا٢خهاصي اليكا(. 

 والا٢خهاصًت الٗمىمُت للمهالر بٖاهاث( ا٢خهاصًت   بؾهاماث(. 

 ٍوالخًامً اإلاؿاٖضاث( الاحخماعي   اليكا(. 

 الخ...اإلاٗاقاث نىاص٤ً مسخل٠ في الضولت  مؿاَمت( احخماُٖت بؾهاماث(. . 

باء ألاو٫ والثاوي الباب ًخٗل٤ عثاس ي،  مغؾىم جىػَٗها وجٟهُلها بم٣خط ى الٗامت، ًخم اإلاحزاهُت في اإلاكتر٦ت باأٖل

خم ٞحهما الثالث والغا ٘ الباب ؤما ٣ؿم مغاؾُم ًٖ ٍَغ٤ جىػَٗهما الىػاعاث ٍو ؤ٢ؿام،  بلى الباب الخىػَ٘، ٍو

خٟٕغ مثل بلى ال٣ؿم ٍو ىهغ بٖخماصاث جىػَ٘ في ألاؾاؾُت الٟهل الىخضة ٞهى٫ ٍو  الغ٢ابت في مهم اإلاحزاهُت ٖو

 1اإلاالُت

 مً الثاوي البىض بغؤؾما٫ الٗمىمُت والى٣ٟاث الخجهحزاث الاؾدثماع وه٣ٟاث ه٣ٟاث  جمثل: الاؾدثماع ه٣ٟاث-  .2

 الضٞ٘، وجمثل باٖخماصاث بغامج وجىٟض عزو ق٩ل ٖلى للضولت وج٩ىن  الٗامت اإلاحزاهُت في الى٣ٟاث الٗامت

ت الخسهُهاث الضٞ٘ اٖخماصاث لها ؤو ٞحها الخهٝغ ًخم التي الؿىٍى  اإلاؿُغة الالتزاماث صٞٗها لخُُٛت ؤو جدٍى

ت ؤلاهماثُت خؿب الخُت الى٣ٟاث َظٍ ج٣ؿم ، خُث2 اإلاُب٣ت البرامج عزو يمً  في للضولت وجٓهغ الؿىٍى

 : ؤبىاب زالزت بلى خؿب ال٣ُاٖاث وجخٟٕغ الؿىىي  اإلاالُت ل٣اهىن  اإلالخ٤ الجضو٫ 

 الضولت َٝغ مً اإلاىٟظة الاؾدثماعاث. 

 الضولت ٢بل مً اإلامىىخت الاؾدثماع بٖاهاث. 

 بغؤؾما٫  ألازغي  الى٣ٟاث . 

اصة ؤجها ماصامذ ٦بحرة بةهخاحُت ًخمخ٘ ؤلاهٟا١ مً الىٕى َظا ٞهظا الدؿُحر ه٣ٟاث ٨ٖـ ٖلى  حجم ج٣ىم بٍؼ

ظا بدىػة اإلاىحىصة الخجهحزاث ُاوي الا٢خهاصي ؤ٦ضٍ ما الضولت، َو ً الظي ٦ُجز حىن مُىاعص البًر  ٞترة في ؤهه بَغ

مً  الٗام الا٢خهاصي الخىاػن  بٖاصة في حؿاَم التي ه٣ٟاث الاؾدثماع زال٫ مً الضولت جخضزل الا٢خهاصي الغ٧ىص

٘ ٍَغ٤ بىاء( ما اؾدثماع الضولت جبني ٞٗىض الاؾدثماع مًا٠ٖ ؤزغ زال٫  ا٢خهاصي ع٧ىص ٞترة زال٫ ) مثال ؾَغ

 بُلباث الٗما٫ وال٣ُام ٖلى ألاحىع  جىػَ٘ زال٫ مً حضًضة صزى٫  زل٤ في ؾِؿاَم الاؾدثماعي  َظا ؤلاهٟا١ ٞةن

 .الا٢خهاصي اليكاٍ ًؼصاص بالخالي اإلاىعصًً، لضي  ألاولُت اإلاىاص

                                                           
1  http://www.onefd.edu.dz- 

 الٗمىمُت باإلاداؾبت اإلاخٗل٤ 1990 ٚكذ 15 اإلاىا٤ٞ 21-90 ع٢م ال٣اهىن  مً 06 اإلااصة  2-



 ماَُت وجُىع الاهٟا١ الخ٩ىمي                                                                                                     الٟهل ألاو٫ 

 

11 
 

 َاالء عجر اإلايكإة ٞةطا مضازُل مً للمؿخُٟضًً باليؿبت الاؾتهال٥ بمُل اإلاًا٠ٖ ٖمل ٞٗالُت جغجبِ ل٨ً

 لٟترة الاؾدثماع ًٖ اإلاخىلض الضٞ٘ الا٢خهاصي ًازغون بظل٪ ٞةجهم الاؾتهال٥ ٖىى لضحهم الاصزاع حاهب ألاٞغاص

الخجهحز  ٖملُت ؤن ٨ٞغة بغوػ بلى الاؾدثماع، وؤصي ه٣ٟاث بلى اهخ٣اصاث وحهذ ْهىع  قٕغ الظي ألامغ مٗغوٞت ٚحر

ظا ج٣ضم هٟـ ال والاؾدثماع ت الٗملُاث اججاٍ بالخمُحز الضولت ٢ُام جُلب ما الىخاثج، َو بها  ج٣ىم التي الاؾدثماٍع

 لظل٪ الخطخم خالت في الى٣ضي الجاهب ٖلى زُغا الاؾدثماع ه٣ٟاث حك٩ل اإلاىٟٗت،  و٢ض هٟـ ٖلى جداٞٔ ختى

 الاؾدثماع بهٟت ه٣ٟاث بحن همحز خُث الخ٩ىمت، َٝغ مً مباقغ باؾخمغاع وبك٩ل ج٣ُُضَا ومغا٢بتها ًيبغي

ُٟي الخ٣ؿُم ٖلى باالؾدىاص اإلاا٫ وطل٪ بغؤؽ ٖامت والٗملُاث  الضولت وكاٍ ًٓهغ الاؾدثماع الظي لى٣ٟاث الْى

 اإلاهىٗت،اإلاىاحم،الُا٢ت، اإلادغو٢اث، الهىاٖاث :الخالُت ال٣ُاٖاث في الاؾدثماع زال٫ مً الاؾدثماعي 

ً، اإلاىخجت، الخضماث الغي، الٟالخت، ت،التربُت والخ٩ٍى الاحخماُٖت  اإلايكاث اإلايكاث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

 . 1 للخىمُت البلضًت الؿ٨ً واإلاسُُاث والث٣اُٞت،

.  جُىع ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مً زال٫ جُىع الضولت في الا٢خهاص :الثاوياإلاُلب 

 بن اليكاٍ اإلاالي للضولت ًغجبِ ؤؾاؾا بضوعَا، الظي ٣ًخط ي جىؾٗا في ه٣ٟاتها اإلاالُت و٦ما َى مٗلىم بإن 

ظا الضوع جؼاًض واحؿ٘ في ٧اٞت الضو٫،  غ الا٢خهاص، َو الضوع ألاؾاس ي للضولت َى زضمت اإلاجخم٘ و٦ضا جٍُى

م مً ؤهه ٢ض ازخل٠ في مضاٍ وفي َبُٗخه مً صولت بلى ؤزغي خؿب َبُٗت هٓامها الا٢خهاصي  بالٚغ

. والاحخماعي، وصعحت جُىعَا، والٓغوٝ وألاويإ التي حِٗكها 

 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ْل الضولت الخاعؾت : الٟٕغ ألاو٫ 

 خُث جخمحز الى٣ٟاث بًالت حجمها، بط حؿعى الضولت بلى الخض مً هُا١ الخضماث الٗامت التي ج٣ضمها لألٞغاص

ني  ، بط ال ًل٣ى 2بإ٢ص ى خض مم٨ً، باإلياٞت بلى طل٪ حؿعى ؤال ًازغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في جىاػن الا٢خهاص الَى

ٖلى ٖاج٤ الضولت بال الخضماث الخ٩ىمُت التي ٣ًخًحها الضٞإ الخاعجي وخٟٔ ألامً وال٣ًاء وبٌٗ ألاقٛا٫ 

ت الٟغصًت  ى ما ٌٗبر ًٖ الىٍٓغ اَُتهم، َو اصة ٞع الٗامت، ويغوعة ؤن جٟسر اإلاجا٫ ؤمام ألاٞغاص وجغ٦هم ؤخغاع لٍؼ

ؤو ال٨الؾ٨ُُت التي حٗخ٣ض بىحىص ٢ىي طاجُت جمى٘ اؾخمغاع ألاػماث صون الخاحت بلى جضزل الضولت، ولم ٨ًخ٠ 

ت بخدضًض ؤوحه ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ؤي٤ُ الخضوص، بل هاصوا ّبان ج٩ىن الى٣ٟت مداًضة،  ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ

في وا٢٘  و; ٞال ًجىػ ؤن جخإزغ الؿُاؾت الاهٟا٢ُت للضولت باإلاخٛحراث الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت ؤو الؿُاؾُت

ألامغ، ٞان ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ْل الضولت الخاعؾت، لم ًخسلى ٧لُا ًٖ بخضار  ٌٗ آلازاع الا٢خهاصًت 

م َا ٗها ٚحر اإلاىخج مما حٗل الا٢خهاصًحن الخ٣لُضًحن  والاحخماُٖت، ختى ولى ٧ان طل٪ بهىعة ٚحر مباقغة ٚع

ضون في  الخض مً الى٣ٟاث الٗامت لًمان خُاصَا   3ًٍؼ

  ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ْل الضولت اإلاخضزلت: الٟٕغ الثاوي

ً لخخمُت و٢ٕى آلازاع الا٢خهاصًت والاحخماُٖت  م٘ جُىع ال٨ٟغ الا٢خهاصي وجإ٦ُض الا٢خهاصًحن اإلاٗانٍغ

ت التي جىاصي بدخمُت جضزل الضولت في  والؿُاؾُت ألي هٕى مً الى٣ٟاث الٗامت اؾدىاصا بلى ؤعاء اإلاضعؾت ال٨ُجًز

اليكاٍ الا٢خهاصي، وبٗض حٗضص ألاػماث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي واحهتها الٗضًض مً البلضان الغؤؾمالُت 

                                                           
، ؾب٤ ٖباؽ، مغح٘ مدمض مدغػي-  1  69-68 م ط٦ٍغ
 . 189، م2004مجضي قهاب ؤنى٫ الا٢خهاص الٗام، اإلاالُت الٗامت، صاع الجامٗت الجضًضة، مهغ، -  2
حر قامُت، ؤؾـ اإلاالُت الٗامت، الُبٗت الثاهُت، صاع واثل اليكغ، ألاعصن، ؾىت  3  .51 ،م 2005زالض شخاطة الخُُب، ؤخمض َػ
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لى عؤؾها ؤػمت ال٨ؿاص الُٗٓم لؿىت  ً ٖو  والتي ؤجبدث ٢هىع ال٨ٟغ الخ٣لُضي 1929مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ضم صخت الاٞتراياث التي ٣ًىم ٖلحها، جسلذ الضولت ًٖ خُاصَا الخ٣لُضي ولجإث بلى الخضزل في الخُاة  ٖو

الا٢خهاصًت ب٣هض جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي  والاحخماعي، الظي عجؼ ٢اهىن الؿى١ للىٓام الٟغصي الخغ 

ًٖ جد٣ُ٣ه جل٣اثُا ٣ٞامذ الضولت الغؤؾمالُت بال٨ثحر مً ؤوحه اليكاٍ الا٢خهاصي وزغحذ مً هُا١ الضولت 

ٞلم ٌٗض صوع الضولت اإلاٗانغة ٢انغا ٖلى مجغص الاخخٟاّ بالخىاػن . الخاعؾت بلى هُا١ الضولت اإلاخضزلت 

اصة حجم  ظا ما ؤصي بلى ٍػ اصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي ال٣ىمي، َو الا٢خهاصي ٖالحا لألػماث، بهما جد٣ُ٣ا لٍؼ

بُٗت صوعَا مً هاخُت ؤزغي، وؤنبذ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  الى٣ٟاث الٗامت وحٗضصَا مً هاخُت، وحُٛحر مٟهىمها َو

. ؤصاة عثِؿُت لخضزل الضولت في حمُ٘ اإلاجاالث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت

 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ْل الضولت اإلاىخجت :  الٟٕغ الثالث

 واهدكاع ال٨ٟغ الاقترا٧ي، 1917م٘ ْهىع اإلاباصت الاقترا٦ُت وويٗها مىي٘ الخُب٤ُ مىظ الثىعة في عوؾُا 

جُىعث الى٣ٟاث الٗامت جُىعا َاما وجُىع مٗها صوع الضولت مً الضولت الخاعؾت بلى الضولت اإلاخضزلت جم 

اَُت اإلاجخم٘ مً ؤٞغاصٍ، وبالخالي  اصة ٞع ت ؤن الضولت ؤ٢ضع ٖلى ٍػ ٗخ٣ض ؤصخاب َظٍ الىٍٓغ الضولت اإلاىخجت، َو

ت هدُجت لؿُُغتها الٟٗلُت ٖلى وؾاثل ؤلاهخاج، ٣ٞض  ٞةجها جخدمل مؿاولُت اليكاٍ الا٢خهاصي في مجمٖى

ؾمذ احؿإ هُا١ وكاٍ الضولت الظي حهضٝ بلى جىػَ٘ مىاعص ؤلاهخاج بحن مسخل٠ الاؾخسضاماث،  وجيؿ٤ُ 

ت قاملت جمل٪ الضولت  ٣ا لخُت جىمٍى ؤوحه اليكاٍ الا٢خهاصي بما ًد٤٣ الخىاػن بحن ؤلاهخاج والاؾتهال٥ ٞو

اصة حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  . ؾلُاث مُل٣ت في جىُٟضَا بٍؼ

 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في ْل الضوع الجضًض للضولت في ْل الٗىإلات: الٟٕغ الغا ٘

   ؤٞغػث الٗىإلات ويٗا حضًضا في الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت  ك٩ل جغاحٗذ ُٞه الؿُاصة ال٣ىمُت للضو٫، 

اصة الاهضماج بحن اإلااؾؿاث ال٨بري  الخ مً اإلآاَغ ...اهخ٣ا٫ مغا٦ؼ ال٣غاع الا٢خهاصي بلى مغا٦ؼ ٞى١ ٢ىمُت، ٍػ

اث٠ حضًضة لٗل  هىع ْو اث٠ ْو اث٠ الضولت باالؾخٛىاء ًٖ  ٌٗ الْى وؤصي مثل َظا الىي٘ بلى جدى٫ في ْو

:  1ؤبغػَا

ظا  مً زال٫ الاَخمام بخإؾِـ : مداعبت ال٣ٟغ والخس٠ُٟ مً خضجه بًمان خض ؤصوى مً اإلاِٗكت  لألٞغاص َو

اصة مٗضالث الىمى الا٢خهاصي بخدٟحز الاؾدثماعاث وعٞ٘ اإلاٗضالث  قب٩اث الخماًت الاحخماُٖت والٗمل ٖلى ٍػ

ؤلاهخاحُت، وجىحُه الاؾدثماعاث هدى اإلاىا٤َ ألاَلت بال٣ٟغاء وجىححهها لالَخمام ؤًًا بالهُا٧ل ال٣اٖضًت 

 .و٦ظل٪ الٗمل ٖلى جدؿحن ْغوٝ ؾى١ الٗمل 

ؿاٖض في جٟش ي ْاَغة ٚؿُل ألامىا٫ والا٢خهاص الخٟي  وال ًم٨ً ؤن ًخم طل٪ : مداعبت الٟؿاص الا٢خهاصي  َو

ت  الخُاة الؿُاؾُت وب٢امت ماؾؿاث ع٢ابُت طاث مهضا٢ُت جغنض ٢ًاًا الغقىة  اصة صم٣َغ بال مً زال٫ ٍػ

اصة الكٟاُٞت في قاون ؤلاهٟا١ الٗام   .والٟؿاص وحٗمل ٖلى ٍػ

مً زال٫ وي٘ مٗاًحر للؿالمت الصخُت وألامىُت ويبِ ٢ىاٖض الهى٘ م٘ ب٢امت اإلااؾؿاث :  خماًت اإلاؿتهل٪

لت لظل٪ وجم٨ُجها مً ؤصواث الغ٢ابت م٘ مغاٖاة اإلاٗاًحر الضولُت اإلاٗمى٫ بها    .اإلاَا

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، " اإلاضزل بلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ال٩لُت " ٖبض اإلاجُض ٢ضي  1   24-21م -م 2006الُبٗت الثالثت  ، صًىان اإلاُبٖى
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حر ألامىا٫ الالػمت للخ٨ٟل بالبدث الٗلمي ألاؾاس ي  ؤي الٗمل ٖلى ب٢امت اإلااؾؿاث ال٨ُٟلت : الاَخمام بخٞى

٘ جىاٞؿُت اإلاىخجاث واإلااؾؿاث ا وؾُلت مً وؾاثل البدث ًٖ ٞع  .باهجاػ وصٖم البدىر الخُب٣ُُت باٖخباَع

باٖخباع البِئت ٖىهغا مً ٖىانغ الاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي للمىاعص ومخٛحرا ؤؾاؾُا مً مخٛحراث : خماًت البِئت 

الخىمُت اإلاؿخضامت، هٓغا إلاا ًدضزه الخلىر مً او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى اإلاىار مً حهت ول٩ىن ال٨ثحر مً اإلاىاعص 

٤ ٢ىاٖض جداٞٔ ٖلى الب٣اء وال جاصي بلى الازخال٫ ؤو ٦بذ الىمى  الُبُُٗت ٚحر مخجضصة مما ًدخم اؾخٛاللها ٞو

. مً حهت ؤزغي 

اث٠ ؤزغي جخُلبها  ٌٗ الٓغوٝ الا٢خهاصًت ؤو الاحخماُٖت وختى الؿُاؾُت ٞمثال  ٗض  ٦ما ٢ض جٓهغ ْو

التراح٘ ال٨بحر في مٗضالث الىمى الا٢خهاصي الىاحم ًٖ ج٣لو الاؾدثماعاث ألاحىبُت والٗاثضاث الؿُاخُت في 

الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت التي قهضث مازغا ايُغاباث ؾُاؾُت وزىعاث قٗبُت مٗاعيت و٦ظا اعجٟإ 

مٗضالث البُالت ٞحها ايُغث خ٩ىمت َظٍ الضو٫ وخ٩ىماث الضو٫ ألازغي التي زكِذ مً اخخجاحاث ممازلت 

اصة بهٟا٢ها الخ٩ىمي في نىعة صٖم ؤؾٗاع  ٌٗ اإلاىاص وػٍاصاث في ألاحىع  ... بلى ٍػ

 ٢ىاٖض وؤؾـ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي: اإلاُلب الثالث

 الٗىامل اإلادضصة لإلهٟا١ الٗام                                           : الٟٕغ ألاو٫ 

  جخُلب ٦ٟاءة ٖملُت ؤلاهٟا١ الٗام ؤن جلتزم مسخل٠ الىخضاث اإلا٩ىهت لال٢خهاص الٗام ٞحها لضي ٢ُامها 

باإلهٟا١ الٗام اخترام  ٌٗ اإلاباصت ؤو الًىابِ والخضوص ختى ٩ًىن َظا ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مد٣٣ا آلزاٍع 

 . 1اإلاغحىة مً بقبإ الخاحاث الٗامت 

:  يىابِ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي

ىبت ٞحها واإلامثلت ؤؾاؾا في جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، ٞةن   ل٩ي ٣ًىم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  بخد٤ُ٣ الىخاثج اإلاٚغ

ً في ٚاًت ألاَمُت ؤولهما جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى ٢ضع مً اإلاىٟٗت، وزاهحهما ؤن ًخم طل٪ م٘  طل٪ ًخى٠٢ ٖلى ؤمٍغ

الخغم ٖلى الا٢خهاص في حجم ؤلاهٟا١،   وال ًخجؿض طل٪ بال مً زال٫  يغوعة جُب٤ُ نىع للغ٢ابت 

. اإلاسخلٟت التي جًمً جىحُه الى٣ٟاث الٗامت بلى ؤوحه اإلاىٟٗت صون بؾغاٝ ؤو جبظًغ 

و بطا جم اخترام َظٍ الًىابِ ٞةهىا ه٩ىن ٢ض ونلىا بلى ؤلاهٟا١ الٗام الغقُض ؤو الدجم ألامثل ا٢خهاصًا 

 .لإلهٟا١ الٗام 

 : يابِ اإلاىٟٗت- 1

ًبرع م٣ضاع الى٣ٟت الٗامت مً زال٫ حجم اإلاىٟٗت التي جاصحها بلى اإلاجخم٘ ٞةطا ٧اهذ الى٣ٟت الٗامت تهضٝ بلى 

ها لخد٤ُ٣ اإلاهالر الخانت لبٌٗ  جد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت مً وعاء جلبُت الخاحاث الٗامت، ٞال ًجىػ نٞغ

اث ؤو ٞئاث اإلاجخم٘، صون البٌٗ آلازغ، ألي ٧اهذ ألاؾباب ؾُاؾُت ؤو احخماُٖت ألاٞغاص،  . ؤو اإلاجمٖى

الظي حهضٝ  بلى التزام الضولت  بخد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت، لظا " باإلاحزاهُت الٗامت"خُث ؤن اهدكاع ما ٌٗٝغ آلان، 

. وحب الخغم الكضًض لاللتزام  بخد٤ُ٣ اإلاىٟٗت الٗامت، بل واإلاىٟٗت الٗامت ال٣هىي 

لى الضولت ؤن جد٤٣ جىا٤ٞ  اث ؤلاهٟا١ الٗام ٖو و جُب٤ُ مبضؤ  ٢اٖضة اإلاىٟٗت ًغجبِ اعجباٍ وز٤ُ بخدضًض ؤولٍى

اث مً ا٢خهاص بلى ؤزغ وفي هٟـ  بحن اإلاىاٞ٘ لبلٙى ؤ٦بر ٢ضع مً مىٟٗت، خُث ٢ض جخٗاعى َظٍ ألاولٍى

                                                           
ت، الجضًضة الجامٗت الٗامت،صاع اإلاالُت الٗام، الا٢خهاص في م٣ضمت قُدت، عقضي مهُٟى خكِل، اخمض ٖاص٫ - ص 1   .77م،  9119 لليكغ،الاؾ٨ىضٍع
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ت ًخم الخمُحز بحن  ؤوحه ؤلاهٟا١ اإلاسخلٟت  الا٢خهاص مً مغخلت ألزغي، خُث مً زال٫ ؤَضاٝ الخُت اإلاىاٍػ

باإلياٞت بلى الخ٨ٟل  بخىػَ٘ الى٣ٟاث خؿب اخخُاحاث الىىاحي وألا٢الُم اإلاسخلٟت ومسخل٠ الُب٣اث 

                                                             1.الاحخماُٖت 

خُث ًخٗحن وي٘ يىابِ ص٣ُ٢ت لخدضًض اإلاىٟٗت الٗامت زانت  ؿبب حٗؿغ ٢ُاؽ ؤزغ الى٣ٟاث الٗامت بض٢ت 

ت،  وبن ٧ان مً اإلام٨ً الاؾترقاص  ٗاملحن في َظا الهضص ت وؤزغي ٚحر ْاٍَغ : باٖخباع ؤجها حك٩ل آزاع ْاٍَغ

.  م٣ضاع الضزل اليؿبي،  ؤي ههِب ٧ل ٞغص مً الضزل ال٣ىمي: الٗامل ألاو٫ 

. ٦ُُٟت جىػَ٘ الضزل ال٣ىمي ٖلى ألاٞغاص  :الٗامل الثاوي

اصة م٣ضاع الضزل اليؿبي واهسٟاى حجم الخباًً بحن صزى٫ ألاٞغاص ؾاَم  بدُث ٧لما جىا٤ٞ الٗاملحن  ؤي بٍؼ

ل  اصة الضزل ال٣ىمي  ٖىض جدضًض مهاصع جمٍى خباع ٍػ اَُت ألاٞغاص، ٦ما ًيبغي ألازظ  ٗحن الٖا اصة ٞع طل٪ في ٍػ

اصة ال٣ىي اإلاىخجت مً حهت وجىُٓم ؤلاهخاج مً حهت  ؤلاهٟا١ وفي بهٟا٢ه، بما ٌٗمل ٖلى جدؿحن ؤلاهخاج بٍؼ

مً ألاشخام الظًً ج٣ل  ؤزغي، ؤما ج٣لُل الخباًً بحن صزى٫ ألاٞغاص ُٞخم  مً زال٫ ه٣ل ال٣ىي الكغاثُت

ٖىضَم مىٟٗتها الخضًت، بلى ألاشخام الظًً جؼصاص لضحهم جل٪ اإلاىٟٗت ختى ًخد٤٣ الاؾخ٣غاع للمجخم٘ 

  2.بمسخل٠ َب٣اجه

  :٢اٖضة الا٢خهاص في الى٣ٟاث-  2

             بن َضٝ جد٤ُ٣ ؤ٢ص ى بقبإ مً وعاء ؤلاهٟا١ الٗام البض ؤن ًخىا٤ٞ م٘ يابِ اإلاىٟٗت ؤي ؤهه ًجب ؤن

ى ما ًُل٤ ٖلُه ٖلماء اإلاالُت الٗامت بًابِ الا٢خهاص في الى٣ٟاث        ًخم ؤلاهٟا١ بإؾلىب ؤلاهٟا١ ال٣ٗالوي، َو

ؤو جغقُض ؤلاهٟا١ الٗمىمي، ولظل٪ ًخىحب ٖضم ؤلاؾغاٝ  وبهٟا١  ؤ٢ل ما ًم٨ً مً  ألامىا٫ الٗمىمُت ختى ال 

بت، بدُث ًخم نٝغ ؤوحه ؤلاهٟا١ في م٩اجها اإلاالثم  ؤو  ٌ صٞ٘ الًٍغ بي ؤو ختى ٞع ًاصي طل٪ بلى الٛل الًٍغ

ا في ألاوحه اإلاُٟضة  بت لُى٣َٟى . ختى جغ٦ها ٖىض اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بال ؤهه ًىحض هٕى مً الى٣ٟاث التي ًجب ؤن ج٨ثر مً بهٟا٢ها الضولت ٧ىجها حٗىص بالٟاثضة ٖلى الضزل ال٣ىمي ؤال 

٤ بوكاء ماؾؿاث ٖامت طاث َا ٘ نىاعي وججاعي وماؾؿاث ت ًٖ ٍَغ ٘ الاؾدثماٍع  وهي ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاكاَع

اث ال ٌؿخضعي ؤن  ج٣لل الضولت مً  ٖامت ا٢خهاصًت، ٦ما ؤن وحىب بهٟا١ ألامىا٫ الٗمىمُت ٖلى ألاولٍى

ؤلاهٟا١ ٖلى الخضماث ومؿاٖضة الٟئاث اإلاٗىػة، ألن َظا الىٕى مً ؤلاهٟا١ ٌٗخبر مهما حضا لخؿً ؾحر 

 . اإلاغا٤ٞ الٗامت  وبعؾا٫ الاؾخ٣غاع الاحخماعي زانت وبن ٧ان َىا جٟاوث ٦بحر بحن َب٣اث اإلاجخم٘ 

 وبهضٝ ججؿُض يابِ اإلاىٟٗت والا٢خهاص في الى٣ٟاث  ٛغى الخهى٫ ٖلى هٟـ ألاصاء للخضمت بإ٢ل ج٩لٟت 

ؤلاصاعة، الهُئاث الؿُاؾُت  : مم٨ىت ًخىحب بزًإ نٝغ الى٣ٟاث  بلى الغ٢ابت التي جؼاولها  زالر حهاث وهي 

 :وحهاث ؤزغي مؿخ٣لت ومخسههت وبظل٪ جإزظ الغ٢ابت ؤق٩اال زالزت 

 

                                                           
، م  1  .35ص مدمض َا٢ت، ص َضي الٗؼاوي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 54، م لبىان بحروث الخ٣ى٢ُت، الخلبي الٗامت، ميكىعاث اإلاالُت ؤؾاؾُاثؾىػي ٖضلي هاقض، . ص  2
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ت -   : الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ت مً  اإلاغا٢بحن  ت وػاعة اإلاالُت صون باقي اإلاهالر الخ٩ىمُت مً زال٫ اؾخسضام مجمٖى ج٣ىم بالغ٢ابت ؤلاصاٍع

ٟحن واإلاداؾبحن الٗاملحن في مسخل٠ الىػاعاث واإلاهالر والهُئاث  إحي ٖملهم  في ٖضم ٢بى٫ مباقغة .واإلاْى  ٍو

ٗخبر َظا الىٕى ع٢ابت ٢بلُت ٞهي  خماص اإلا٣غع له َو ؤي ه٣ٟت بال  بطا وحضث في اإلاحزاهُت الٗامت، وفي خضوص الٖا

ع٢ابت ؾاب٣ت ٖلى ؤلاهٟا١، بال ؤن  َظا الىٕى مً الغ٢ابت ال ًسً٘ إلابضؤ جغقُض الى٣ٟاث، بط ؤجها جمثل ع٢ابت 

مً ؤلاصاعة ٖلى هٟؿها حؿتهضٝ ال٣ىاٖض واإلاباصت التي جًٗها بىٟؿها، ومً زم ٞهي ال جماعؽ ؤي يِٛ 

تها  ب ؤلاصاعة في ج٣ُُض خٍغ . لدجم ٖلى حجم ؤلاهٟا١،  خُث ٖاصة ال جٚغ

    (البرإلااهُت)الغ٢ابت الؿُاؾُت  -

ُٗت للضولت خُث ًدؿ٘ صوع البرإلاان في َظٍ الخالت باإلياٞت بلى  ٣ًىم بدىُٟظ الغ٢ابت الؿُاؾُت الؿلُت الدكَغ

خماصاث اإلا٣غعة في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت بلى مماعؾت الغ٢ابت ٖلى حجم ؤلاهٟا١ وجسهُهه مغج٨ؼا . جىُٟظ الٖا

٤ الؿاا٫ والاؾخجىاب والخد٤ُ٣ بم٩اهِخه في سخب الث٣ت مً الىػٍغ  وفي طل٪ ٖلى خ٣ه في الخضزل ًٖ ٍَغ

ؤو الىػاعة ٧لها  وخ٤ الخُل٘ في ؤي و٢ذ ٖلى البُاهاث والىزاث٤ ًٖ مؿاع الخىُٟظ، باإلياٞت بلى  خ٤ ٞدو 

خماصاث  ؤلاياُٞت، خُث ًخم اؾخسضام َظا الىٕى مً  ٌ الٖا ا خ٤ ؤلا٢غاع ؤو ٞع الخؿاباث الخخامُت  وب٢غاَع

ىض اٖخماص الخؿاب الخخامي بال ؤن الغ٢ابت البرإلااهُت ال جخمخ٘ بال٨ٟاءة اإلاُلىبت  الغ٢ابت ٖىض اٖخماص اإلاحزاهُت ٖو

م مً ؤَمُتها زانت في الضو٫ الىامُت  ٧ىن البرإلاان ٚالبا ما ٣ًىم بضٖم ؤلاصاعة ختى ولى لم ج٨ً ٖلى  بالٚغ

 .1نىاب

  : الغ٢ابت اإلاداؾبُت اإلاؿخ٣لت -

ًمثل مجلـ اإلاداؾبت اإلااؾؿت الٗلُا للغ٢ابت البٗضًت ألمىا٫ الضولت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت  واإلاغا٤ٞ 

الٗمىمُت، بدُث ٌٗمل ٖلى ٞدو قغوٍ اؾخٛال٫ اإلاىاعص والىؾاثل اإلااصًت  واإلاا٫ الٗام مً َٝغ الهُئاث 

ؿهغ ٖلى الخإ٦ض مً جُاب٤ الٗملُاث اإلاالُت واإلاداؾبُت لهظٍ  ٗمل ٖلى ج٣ُُمها، َو الخايٗت لغ٢ابخه، َو

غ قٟاُٞت حؿُحر اإلاا٫  الهُئاث م٘ لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها، ٞالغ٢ابت التي ًماعؾها مجلـ اإلاداؾبت حٗمل ٖلى جٍُى

. 2الٗام

 : خضوص ؤلاهٟا١ الٗام 

 ٗض الخإ٦ض مً ؤَمُت ؤزغ الى٣ٟاث الٗامت ٖلى الجاهب الاحخماعي والا٢خهاصي ؤنبذ الجض٫ ٢اثما خى٫ ج٣ضًغ 

اليؿبت التي حؿخُُ٘ الضولت ا٢خُاٖها مً الضزل ال٣ىمي واؾخسضامها في ؤوحه ؤلاهٟا١ اإلاسخلٟت والتي ال ًجب 

. ٖلى الضولت ؤن جخٗضاَا

                                                           
، م ص ؾىػي ٖضلي، مغح٘ ؾب٤ -  1   58-57ط٦ٍغ
  225، م 2004ص لٗماعة حما٫، مىهجُت اإلاحزاهُت الٗامى للضولت في الجؼاثغ، صاع الٟجغ لليكغ و الخىػَ٘، ال٣اَغة، الُبٗت الاولى، -  2
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مً الضزل ال٣ىمي (  .15%  %10)ل٣ض ْل ال٨ٟغ الخ٣لُضي لٟترة مً الؼمً ٖلى مؿخ٣غ ٖلى وؿبت مُٗىت  

جىحه لإلهٟا١ الٗام ال ًجىػ ججاوػَا، بال ؤن َظا ال٨ٟغ ٖٝغ حمىص  ؿبب ٖضم اَخمامه بالٓغوٝ اإلاظَبُت 

  1.الا٢خهاصًت واإلاالُت التي جمحز الا٢خهاص ال٣ىمي لضولت مُٗىت والتي ٢ض جسخل٠ مً ٞترة ألزغي في الضولت طاتها 

 :  في ْل اإلاظَبُت الٟغصًت- 

ت الخامت في مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي وجىُٓم ٖال٢اث ؤلاهخاج ُٞما بُجهم، واهُال٢ا  ؤًً ًخمخ٘ ألاٞغاص بالخٍغ

ض صوع الضولت ٖلى ال٣ُام بمهام الضولت  مً َظا اإلابضؤ ؾِخد٤٣ الخىاػن الا٢خهاصي   والاحخماعي، خُث ال ًٍؼ

اث٠ . الخاعؾت ض ًٖ ال٨م الظي ٌؿمذ للضولت بمماعؾت الْى خُث ٧ان حجم ؤلاهٟا١ مً الضزل ال٣ىمي ال ًٍؼ

الخ٣لُضًت ؤًً اهسٌٟ حجم الى٣ٟاث الٗامت ووؿبتها بلى الضزل ال٣ىمي مً حهت،  واهدهغث ؤهىاٖها مً 

 .حهت ؤزغي 

 :  في جُب٤ُ اإلاظَبُت الخضزلُت-  

في ْل الىٓام الغؤؾمالي  ؤي الضولت اإلاخضزلت واإلاىحهت لال٢خهاص ال٣ىمي، جُىع صوع الى٣ٟاث الٗامت وؤنبذ 

اث٠ الضولت الخ٣لُضًت ٞةجها جماعؽ وكاَاث ا٢خهاصًت جخمثل في  اصة ٖلى ْو ؤ٦ثر ؤَمُت مً طي ٢بل، ٍٞؼ

ني، ومٗالجت آلازاع الًاعة للضوعاث  اهتهاحها لبٌٗ اإلاكغوٖاث ؤلاهخاحُت بهضٝ جىمُت الا٢خهاص الَى

اهاث  للٟئاث طوي الضزى٫  و٢ُمت الى٣ىص الا٢خهاصًت واإلاداٞٓت ٖلى زباث ج٣ضًم الخضماث اإلاجاهُت وؤلٖا

حر طل٪ مً اإلاماعؾاث التي تهضٝ مً زاللها بلى بٖاصة جىػَ٘ الضزل بحن َب٣اث اإلاجخم٘،  بدُث  اإلاىسًٟت ٚو

اصة جضزل الضولت في اليكاٍ  ها  ووؿبتها بلى الضزل ال٣ىمي م٘ ٍػ ؼصاص جىٖى ًؼصاص حجم الى٣ٟاث الٗامت ٍو

 .الا٢خهاصي

 : في هُا١ اإلاظَبُت الجماُٖت- 

اصة ٖلى (طاث الىمِ الاقترا٧ي )ؤي في ْل الضولت اإلاىخجت   ؤًً ج٣ىم الضولت ب٩اٞت ؤوحه اليكاٍ ؤلاهخاجي ٍػ

اث٠ الخ٣لُضًت، بِىما جمل٪ الجماٖت ؤصواث ؤلاهخاج، خُث ٖىض جىلي الضولت ٖملُاث ؤلاهخاج  ٢ُامها بالْى

اصة ٖلى الى٣ٟاث  والخىػَ٘ ٧لها ؤو مٗٓمها ؾُصخب طل٪ اؾخسضام حل ؤوحه الى٣ٟاث الا٢خهاصًت ٍػ

الاحخماُٖت التي حؿعى مً زاللها الضولت بلى بقبإ الخاحاث ألاؾاؾُت ل٩اٞت اإلاىاَىحن بإؾٗاع ج٣ل ٦ثحرا ًٖ 

 . 2ج٩لٟتها الخ٣ُ٣ت وبالخالي حٗٝغ الى٣ٟاث الٗامت ؤ٢هاَا في ْل الضولت اإلاىخجت

ٗٝغ حجم الى٣ٟاث الٗامت وخضوصَا حٛحرا خؿب الٗىامل والٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة والتي ًمغ بها  َو

 الا٢خهاص ال٣ىمي، بدُث جىحض ٖال٢ت اًجابُت بحن الى٣ٟاث الٗامت وبحن الدجم اليكاٍ الا٢خهاصي الظي 

اصة مؿخىي الٗمالت والىاجج ال٣ىمي واإلاؿخىي الٗام لألؾٗاع باإلياٞت بلى جُىعاث  ًٓهغ حلُا مً زال٫ ٍػ

. الُلب ال٨لي

                                                           
، م ص ؾىػي ٖضلي، مغح٘ ؾب٤ -  1  59ط٦ٍغ

. 86ٖاص٫ ؤخمض خكِل، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م . ص 2 
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ٟت في الخإزحر  بت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي والاحخماعي ؤيخى ؤلاهٟا١ الٗام مً ؤ٦ثر ألاصواث اإلاْى و ٚع

ٖلى حجم الُلب ال٨لي الٟٗلي، وبالخالي ٖلى مؿخىي الا٢خهاص الٗام في حملخه، وجى٤ٟ الضولت  بال٨م الظي 

الاؾتهال٧ي )ًم٨جها مً جد٤ُ٣ الخىاػن الا٢خهاصي مً زال٫ بخضار  الخىاػن بحن ؤلاهخاج والُلب ال٨لي 

( .       والاؾدثماعي 

ض الضو٫ مً حجم الى٣ٟاث الٗامت ؤو٢اث ال٨ؿاص  ظا ما ًىُب٤ ٖلى ا٢خهاص الضو٫ الغؤؾمالُت، بدُث جٍؼ َو

وطل٪ بهضٝ جىلُض بياٞت ٖلى الُلب ال٨لي الٟٗلي والىنى٫ باال٢خهاص بلى مؿخىي الدكُٛل ال٩امل 

وامخهام ؤلاهخاج اإلادؿبب في ال٨ؿاص، وزل٤ الخىاػن بحن الٗغى والُلب، بِىما في خالت الغزاء، ًىسٌٟ 

حجم ؤلاهٟا١ الٗام بهضٝ ججىب الاعجٟإ الخطخمي في ألاؾٗاع واهسٟاى ٢ُمت الى٣ىص هٓغا لىنى٫ الا٢خهاص 

. ال٣ىمي إلاؿخىي الٗمالت ال٩املت

بِىما في ال ًىصر بخطخُم حجم ؤلاهٟا١ الٗام ًٖ خض مٗحن في ْل ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت  ؿبب ي٠ٗ 

اصة في الُلب، وبال هخج ًٖ طل٪ اعجٟإ  ضم اؾخجابت  ٌٗ ٖىامل ؤلاهخاج للٍؼ مغوهت الجهاػ ؤلاهخاجي، ٖو

.  جطخمي في ألاؾٗاع وجضَىع ٢ُمت الى٣ىص

و ًبرػ َظٍ الٓاَغجحن ختى ٢بل بلٙى الا٢خهاص مغخلت الٗمالت ال٩املت باليؿبت لبٌٗ ٖىانغ ؤلاهخاج ٧الٗمل 

. ٚحر الٟني واإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت مما ٌٗغى ا٢خهاصًاث َظٍ الضو٫ للخُغ

٦ما جغجبِ خضوص الى٣ٟاث الٗامت بال٣ضعة اإلاالُت الضولت ٖلى حُُٛت ؤلاًغاصاث الٗامت ال٩اُٞت لاللتزام بهظٍ 

. الى٣ٟاث 

م مً مغوهت مىاعص الضولت و٢ضعتها ٖلى  وفي اإلا٣ابل جسً٘ ؤًًا بًغاصاث الضولت ؤًًا بلى خضوص مُٗىت بالٚغ

الخىؾ٘، ٞالخىؾ٘ في الًغاثب باٖخباٍع مً ؤَم مىاعص الضولت ًخُلب صعاؾاث واؾٗت  بلى حاهب ٞترة ػمىُت 

اصة  مً حهت ؤزغي، بن َظا ؤلاحغاء ٢ض ًىجغ ٖىه مكا٧ل  في ٚاًت الخُىعة  غاٝ اإلاٗىُت بهظٍ الٍؼ إلعياء ألَا

بي) ٖلى مسخل٠ اليكاٍ الا٢خهاصي،  وهٟـ الكإن  باليؿبت إلاهاصع ؤلاًغاصاث ألازغي ( التهغب الًٍغ

 1 ٧اإلنضاع الى٣ضي ؤو ال٣غوى

 ْاَغة جؼاًض الى٣ٟاث الٗامت: الٟٕغ الثاوي

اصة جضزل الضولت في الخُاة  ل٣ض ٖٝغ حجم ؤلاهٟا١ الٗام جُىع ٦بحر ٖلى مسخل٠ ؤوحهه وطل٪  ٦ىدُجت لٍؼ

 خُث ؤن مً ؤ٦ثر  الٓىاَغ التي ،2الا٢خهاصًت بهضٝ ب٢امت جىاػن ا٢خهاصي واحخماعي وصٞ٘ عجلت الىمى

اصة الضزل ال٣ىمي   .قٛلذ اَخمام الا٢خهاصًحن هي ْاَغة جؼاًض الى٣ٟاث الٗامت م٘ ٍػ

  :ْاَغة جؼاًض الى٣ٟاث الٗامت - ؤ

ى  3Wagner*  ٞاٚجر ؤصول٠ الا٢خهاصي ألاإلااوي الٗالم ل٣ض ٧ان اصة ْاَغة بلى ؤقاع مً ؤو٫  َو  الى٣ٟاث ٍػ

 ج٣ُُم   ٗض  1892  ٖكغ ال٣غن الخاؾ٘ في ألاوعوبُت الضو٫  مً ٖضص في اإلاالي الخُىع  الٗامت،  مً زال٫ جدلُل

ىذ في الٗامت الى٣ٟاث حجم اصة وحىص ٖال٢ت بحن  ٖلى  صعاؾخه َظٍ الضو٫، وبَغ  الىاجج الٗامت وهمى الى٣ٟاث ٍػ

ى ما ٌٗٝغ  ني، َو  لليكاٍ اإلاؿخمغ التزاًض ٢اهىن "  للخُىع الا٢خهاصي وؤَل٤ ٖلُه  الٗام بال٣اهىن  الَى

                                                           
، م . ص-  1 .  61-60ؾىػي ٖضلي، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م  -  2  51ؤٖمغ ًدُاوي ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 .،ا٢خهاصي و ؾُاس ي ؤإلااوي و باخث في اإلاالُت الٗامت ،ناخب ٢اهىن التزاًض اإلاؿخمغ لليكاٍ الخ٩ىمي  (1917-1835)ؤصول٠ ٞاٚجر *   
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اصة مّٗض٫ مً ًىمى بمٗض٫ ؤ٦بر الخ٩ىمي اليكاٍ ؤن ٞاٚجر  وؤزبدذ صعاؾت ."الخ٩ىمي  الا٢خهاصي الىمى في الٍؼ

اصة مّٗض٫ ومً غح٘ طل٪ بلى ؤهه م٘ همى وجُىع الضولت، جدؿ٘ ٢اٖضة التزاماتها وزضماتها اججاٍ  ٍػ  الؿ٩ان ٍو

ظا ما جٓهٍغ ظا ما ًهاخبه همى في حجم ؤلاهٟا١ الٗام، َو  بخُىع  ؤلاخهاثُت الخانت البُاهاث ؤٞغاص اإلاجخم٘ َو

جؼاًض ٦بحر   الٗامت الى٣ٟاث خُث ٖٝغ حجم الثاهُت، الٗاإلاُت الخغب  ٗض الضو٫  مً الٗضًض في الٗام ؤلاهٟا١

 .الا٢خهاصي الىمى صعحت ًٖ الىٓغ  ٌٛ

ض مً  ٖىامل  زالزت جخىاحض ٞاٚجر، ٞةهه  وخؿب ٢اهىن  -  1 الا٢خهاصي اليكاٍ في الخ٩ىمت صوع  جٍؼ

ٟؿغ طل٪ ٖلى ؤؾاؽ بخال٫  .1 ت   للضولت، ٍو ًغجبِ الخىؾ٘ في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بخُىع اإلاهام ؤلاصاٍع

اصة في ال٨ثاٞت الؿ٩اهُت والخىؾ٘ الٗمغاوي، ما ٌٗمل ٖلى   اليكاٍ الٗام لليكاٍ الخام، باإلياٞت بلى الٍؼ

اصة الى٣ٟاث ٖلى الخىُٓم الا٢خهاصي اصة جضزل الضولت وبالخالي ٍػ  .ٍػ

حر  الؿل٘ والخضماث  .2 اصة ؤلاهٟا١ ٖلى الخٗلُم والصخت بلى حاهب جٞى جضزل الضولت مً زال٫ ٍػ

حهُت، خُث ؤقاع  ٞاٚجر  بلى ؤهه  مغوهت الضزل للُلب ٖلى َظٍ الؿل٘ ال٨مالُت هي  ؤ٦بر مً  الث٣اُٞت والتٞر

 .الىخضة

و ٢ض بحن ٞاٚجر ؤن الخُىعاث ال مٟغ مجها في الخ٨ىىلىحُا والاؾدثماع اإلاُلىب في الٗضًض مً ألاوكُت  .3

ض مً ه٣ٟاث الضولت  اصة الاخخ٩اعاث التي جىلى مً ٢بل الضولت مما ًٍؼ  .٧ىهه ٌؿاَم في ٍػ

ٗٝغ جىؾ٘ الضولت  ٌٗ ال٣ُىص، خُث بحن ٞاٚجر ؤن اليؿبت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي والضزل ال٣ىمي ال ًم٨ً  َو

باجه  ا مً الخىاػن في ه٣ٟاث الٟغص لخُُٛت ٚع ظا ما ًخُلب ؤن ًخىاحض َىا٥ هٖى احخُاٍػ  ك٩ل صاثم، َو

غي ؤهه ًجب جدضًض خض ؤٖلى ليؿبت الى٣ٟاث الٗامت مً الضزل ال٣ىمي بال ؤن ٧ل الخجاعب  اإلاخٗضصة، ٍو

لى ٦يؿبت بلى الضزل ال٣ىمي، ٧اهذ ٚحر هاجخت   2الؿاب٣ت لىي٘ ألاع٢ام اإلاُل٣ت لإلهٟا١ ؤو لخدضًض الخض ألٖا

اصة اإلاىاٞ٘ الٗامت الىاحمت ٖلحها، و٢ض ال ًيخج  خُث ؤن اعجٟإ حجم الى٣ٟاث الٗامت  ال بصخبه بالًغوعة ٍػ

ت  اصة ْاٍَغ اصة في حجم الى٣ٟاث الٗامت  ٍػ اصة الخ٩ال٠ُ الٗامت ٖلى ألاٞغاص،  ألهه ًم٨ً ؤن ج٩ىن الٍؼ ٖجها  ٍػ

٣ِٞ ال ًدبٗها مًاٖٟت اإلاىٟٗت الخ٣ُ٣ُت لها، خُث ؤن اػصًاص جضزل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت 

اصة اإلاىٟٗت الخ٣ُ٣ُت  اصة الخ٣ُ٣ت للى٣ٟاث الٗامت، التي  البض ؤن ًدبٗها ٍػ والاحخماُٖت ًٓهغ مً زال٫ الٍؼ

اصة الى٣ٟاث الٗامت 3واعجٟإ حجم الخ٩ال٠ُ الٗامت بيؿبت مُٗىت   وللخد٤٣ مً حجم اإلاىٟٗت اإلاترجبت ًٖ ٍػ

ت وؤؾباب خ٣ُ٣ُت الن  ألاع٢ام اإلاخٗل٣ت باإلهٟا١  اصة ؤلاهٟا١ الٗام بحن ؤؾباب ْاٍَغ البض مً جدلُل وصعاؾت ٍػ

اصة ألاع٢ام اإلاٗبرة ًٖ  الٗام ال ح٨ٗـ ألازغ الخ٣ُ٣ي للى٣ٟت الٗامت   ت ج٨خٟي بٍؼ اصة الٓاٍَغ خُث ؤن الٍؼ

اصة الخ٣ُ٣ُت في  اصة في خهت الٟغص مً ٦مُت الؿل٘ والخضماث، وفي اإلا٣ابل الٍؼ ؤلاهٟا١ الٗمىمي، وال جإحي  بٍؼ

                                                           
ىف، هانىع ٖبض ال٣اصع، مجلت الا٢خهاص و اإلاىاحمىذ، ميكىعاث ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الدؿُحر، حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض  1 صخماوي مدمض اصٍع

  .2012،  11،جلمؿان، الٗضص 
2 Paparas Dimitrios1-Christian Richter2 ، The validity of Wagner’s Law in Greece during the last 2 centuries ،2012، p2،                                                                                                                  

https://editoriqlexpress.com/cgi-bin /.../doznloqd.cgi?db...id  ، on.  .    (2014/05/12 )    
،  م . ص 3 .  64ؾىػي ٖضلي هاقض، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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اصة حجم ؤلاهٟا١ الٗام وػٍاصة ٞٗلُت في ههِب الٟغص مً اؾتهال٥  الى٣ٟاث الٗامت البض ؤن جىا٤ٞ بحن ٍػ

 1للؿل٘ والخضماث الٗامت،  بدُث جمثل َظٍ  اإلاىٟٗت  بهخاحُت  ؤلاهٟا١ الٗمىمي  

ًمثل بدث ٧ل مً  ب٩ُى٥، واًؼمان بدث حضًض ؤحغوٍ ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىن ٞاٚجر،  :واًؼمان  /ٞغيُت ب٩ُى٥ 

في اإلامل٨ت اإلاخدضة وجىنل  الباخثىن بلى ؤن ٢اهىن ٞاٚجر ال ًؼا٫ ؾاعي  1955-1891خللىا  ٞحها ؤلاهٟا١ الٗام 

 .اإلاٟٗى٫ 

: واًؼمان ؤن/ ط٦غ ب٩ُى٥ 

ًغج٨ؼ حجم ؤلاهٟا١ الٗام بلى خض ٦بحر ٖلى جدهُل ؤلاًغاصاث ٖلى مغ الؿىحن، هخاثج الخىمُت  .1

اصة ؤلاهٟا١ الٗام ظا ما ًاصي لٍؼ  .      الا٢خهاصًت ٖاصث بةًغاصاث ٦بحرة للخ٩ىماث، َو

احؿإ الٟجىة بحن ج٣ضًغاث ؤلاهٟا١ الٗام و٢ضعة جدمل ألاٞغاص للًغاثب وبالخالي، ًجب ٖلى  .2

جسٌٟ حجم  ؤلاهٟا١  ٖلى الخضماث اإلاسخلٟت م٘ مغاٖاة ألاولُت في ب٢هاء  ٌٗ  الخ٩ىماث ؤن

ض بمٗض٫ زابذ مً الًغاثب  . الخضماث وزانت  بطا ٧ان جدهُل ؤلاًغاصاث ًٍؼ

اصة  .3 ض الخ٩ىمت مً حجم ؤلاهٟا١ الٗام  مً زال٫ ٍػ وؤقاع الباخثان ؤًًا ؤهه زال٫ ٞتراث الخغب، جٍؼ

ض مً ألامىا٫ لخُُٛت ه٣ٟاث بي لخجمُ٘  اإلاٍؼ اء الًٍغ   مٗضالث الًغاثب اإلا٣خُٗت، وجىؾُ٘ الٖى

بي ألجها ؤنبدذ  الخغب بال  ؤهه  ٗض اهتهاء الخغوب ٢ض جداٞٔ الضولت ٖلى هٟـ وجحرة الا٢خُإ الًٍغ

 2مخ٣بلت مً َٝغ ألاٞغاص، وما ٌؿاَم  في اإلاداٞٓت ٖلى هٟـ حجم ؤلاهٟا١ 

اصة اإلاىٟٗت الخ٣ُ٣ُت : ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت لتزاًض الى٣ٟاث الٗامت- ب اصة الخ٣ُ٣ُت للى٣ٟاث الٗامت ٍػ حٗني الٍؼ

اصة جضزل الضولت في الخُاة  اإلاترجبت ٖلى َظٍ الى٣ٟاث وػٍاصة ٖبء الخ٩ال٠ُ الٗامت، ٦ما حكحر ٚالبا بلى ٍػ

اصة مخىؾِ ههِب الٟغص مً الخضماث الٗامت)الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للمىاَىحن  ، وجغح٘ َظٍ (و طل٪ بٍؼ

اصة بلى حملت مً ألاؾباب هلخهها ُٞما ًلي : الٍؼ

اصة وكاٍ الضولت في الا٢خهاص ٌٗخبر مً ؤ٦ثر الٗىامل  اإلاٟؿغة لٓاَغة التزاًض : ألاؾباب الا٢خهاصًت بن ٍػ

الج الخ٣لباث التي جُغؤ  اصة الضزل والخىؾ٘ في اإلاكغوٖاث الٗامت ٖو اإلاؿخمغ في الى٣ٟاث الٗامت، مً زال٫ ٍػ

 واإلاىاٞؿت الا٢خهاصًت بحن الا٢خهاصًاث ال٣ىمُت، (و ٖلى ألازو في خالت ال٨ؿاص)ٖلى اليكاٍ الا٢خهاصي 

باء  اصة في حجم الخ٩ال٠ُ ؤو ألٖا اصة الضزل ال٣ىمي جسضم الضولت في الٗهغ الخضًث خُث جم٨جها مً الٍؼ ٍٞؼ

 الٗامت،  ٌٛ الىٓغ ًٖ حجم ؤهىإ الًغاثب اإلا٣غعة 

خُث َظٍ اإلاىاعص اإلاخاخت جم٨ً الضولت مً مًاٖٟت بهٟا٢ها في مسخل٠ ألاوحه، باإلياٞت بلى ؤن الخىؾ٘ في 

ىت  اصة الى٣ٟاث الٗامت، بهضٝ ا٦دؿاب مىاعص حضًضة لخٍؼ ب٢امت اإلاكغوٖاث الٗامت الا٢خهاصًت ًاصي بلى ٍػ

الضولت، وبما الخعجُل بالخىمُت الا٢خهاصًت ومداعبت الاخخ٩اع، وجىحُه اليكاٍ الا٢خهاصي وحهت مُٗىت 

 ٤ ا الًاعة ًٖ ٍَغ بدؿب اإلاظَبُت الؿاثضة في الضولت، بلى حاهب جضزل الضولت في خالت ال٨ؿاص ب٩ل ؤزاَع

اصة مؿخىي الُلب ال٨لي الٟٗلي بلى الخض الظي ٌؿمذ بخد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت في  اصة حجم ؤلاهٟا١ لٍؼ ٍػ

                                                           
، م  1  112- 111ولُض ٖبض الخمُض ٖاًب، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2
 -GAURAV AKRANI ، THE PEACOCK-WISEMAN HYPOTHESIS ،WAGNER LAW OF INCREASING STATE ACTIVITY-PUBLIC EXPENDITURE، 2011. 

kalyan-city.blogspot.com/2011/.../wagner-law-of-increasing-state-activity.html  on    (  .2014/05/12)      
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بال ؤن َظٍ الؿُاؾت وبن هجخذ في البلضان اإلاخ٣ضمت، بال ؤجها لِؿذ صاثما . خضوص الُا٢ت ؤلاهخاحُت لال٢خهاص

  . جسضم الضو٫ ألازظة بإؾباب الخىمُت الا٢خهاصًت

٤ ج٣ضًم بٖاهاث  ٘ الخىاٞؿُت الا٢خهاصًت الضولُت، ًٖ ٍَغ و٢ض جًا٠ٖ الضولت مً ه٣ٟاتها الٗامت بهضٝ ٞع

ا ٖلى الخهضًغ ومىاٞؿت اإلاكغوٖاث ألاحىبُت في ألاؾىا١ الضولُت وبما  ىُت لخدٟحَز ا٢خهاصًت للمكغوٖاث الَى

ىُت مً الهمىص في وحه اإلاىاٞؿت ألاحىبُت في ألاؾىا١  في نىعة بٖاهاث لإلهخاج لخم٨حن اإلاكغوٖاث الَى

ىُت   1. الَى

 :ألاؾباب الاحخماُٖت - ؤ

اصة  بن جُىع الهىاٖت  وما ًترجب ٖلى طل٪ مً هجغة مً ال٣غي بلى اإلاضن واػصخام الؿ٩ان بها ًاصي بلى ٍػ

ؤلاهٟا١ ٖلى اإلاغا٤ٞ الٗامت  خُث جمثل خاحاث ؾ٩ان اإلاضن ؤ٦بر وؿبت مً خاحاث ؾ٩ان الٍغ٠ ٦ما َى 

اث٠ لم . مٗلىم   و٢ض ؾاَم الىعي الاحخماعي والخٗلُم في جىؾ٘ وكاَاث الضولت خُث ؤضخذ الضولت جاصي ْو

ا مً ؤؾباب  حَر ها في الٗهىع الؿاب٣ت ٦خإمحن ألاٞغاص يض البُالت وال٣ٟغ واإلاغى والعجؼ والكُسىزت ٚو حٗٞغ

اصة في حجم  اهاث والخضماث الاحخماُٖت ٍػ ٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٨ؿب، خُث هخج ًٖ جىلي الضولت َظٍ ؤلٖا

  .الى٣ٟاث الٗامت

 :ألاؾباب الؿُاؾُت  - ب

ال٢اتها الخاعحُت،  وصعحت ه٣اء  ل٣ض ؤصي قُٕى اإلاباصت والىٓم الضًم٣غاَُت وجىؾ٘ مؿاولُت الضولت ٖو

اصة اَخمام الضولت بالُب٣اث مدضوصة  ألازال١ الؿُاؾُت مازغا بلى همى حجم الى٣ٟاث الٗامت،  خُث ٍػ

حر الٗضًض مً الخضماث الالػمت لها بلى حاهب الخٗضصًت الخؼبُت  خُث جخٗضص ألاخؼاب الؿُاؾُت في )الضزل وجٞى

بعياء للىازبحن، وبلى  ٣ًىص الخؼب الخا٦م بلى ج٨ث٠ُ اإلاكغوٖاث الاحخماُٖت( ال٨ثرة الٛالبت مً الضو٫ 

٠ُ ما ًهاخبه جؼاًض في الى٣ٟاث الٗامت، ٦ما ؤن اٖخماص مبضؤ مؿاولُت الضولت ؤمام ال٣ًاء  ؤلاٞغاٍ في الخْى

ًاث التي ٢ض جُالب بها الضولت  اصة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي لخدمل الخٍٗى  ومً هاخُت ؤزغي ٞةن .٧ان له ؤزٍغ في ٍػ

احؿإ هُا١ الخمثُل الضبلىماس ي ل٨ثرة ٖضص الضو٫ اإلاؿخ٣لت وجُىع ؤَمُخه في الٗهغ الخضًث باإلياٞت بلى 

اصة ؤلاهٟا١  حر اإلاخسههت، واإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت اإلاخٗضصة ؤصي بلى ٍػ حٗضص اإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت ٚو

 وػٍاصة ٖلى ٧ل طل٪ ٞةن  اوٗضام ال٣ُم ألازال٢ُت ٖىض  ٌٗ اإلاؿاولحن والٗاملحن .الٗام ٖلى َظٍ اإلاجاالث 

اصة ه٣ٟاث الضولت( ٧الجزاَت، والخغم ٖلى ؤمىا٫ الضولت ) . له ؤزٍغ في ٍػ

ت  - ج  :ألاؾباب ؤلاصاٍع

اث٠ الضولت،  ضم مجاعاجه لخُىع اإلاجخم٘ الا٢خهاصي والاحخماعي ولخُىع ْو بن ؾىء الخىُٓم ؤلاصاعي ٖو

اث٠ الٗامت ٌؿاَم  ٠ُ  وػٍاصجه ًٖ خاحت الٗمل وؤلاؾغاٝ في ملخ٣اث الْى باإلياٞت بلى ؤلاٞغاٍ في الخْى

ض مً ٖبء  اصة خ٣ُ٣ُت ألجها ؾتًز اصة في الى٣ٟاث الٗامت ٍػ  ك٩ل ٦بحر في همى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، وحٗخبر َظٍ الٍؼ

اصة في  اصة ٚحر مىخجت بهخاحا مباقغا ألجها ال جاصي بلى ٍػ م ؤن َظٍ الٍؼ الخ٩ال٠ُ الٗامت ٖلى اإلاىاَىحن، بالٚغ

لُت ؤو الىا٢لت مجها بلى  ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت للىٟ٘ الٗام، ٞهي في  خ٣ُ٣تها ؤ٢غب ما  ج٩ىن بلى الى٣ٟاث الخدٍى

 2 الى٣ٟاث الٟٗلُت ؤو الخ٣ُ٣ُت
                                                           

، م . ص-  1  101-100ٖاص٫ ؤخمض خكِل، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، م . ص. 2 .  102ٖاص٫ ؤخمض خكِل، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ً َامحن  : ألاؾباب اإلاالُت - ص  :جخمدىع َظٍ ألاؾباب في ؤمٍغ

ؾهىلت الا٢تراى في الٗهغ الخايغ، ما ٌؿاَم في ٦ثرة الا٢تراى خُث ؤنبدذ الضو٫ جمُل بلى ٣ٖض  :ؤوال

ض مً حجم الى٣ٟاث الٗامت ألن زضمت  ال٣غوى الٗامت لخلبُت ما ًلؼمها وحُُٛت ؤي عجؼ في بًغاصاتها، مما ًٍؼ

 الضًً حؿخلؼم صٞ٘ ألا٢ؿاٍ والٟىاثض 

حر مسهو لٛغى مٗحن ما ًدٟؼ  :زاهُا وحىص ٞاثٌ ومىاعص مالُت ٚحر مؿخسضمت في ؤلاًغاصاث الٗامت ٚو

الخ٩ىماث ٖلى بهٟا٢ه، وجٓهغ زُىعة طل٪ في الخاالث التي ًخىحب ٞحها  جسٌُٟ ؤلاهٟا١،  خُث ًهبذ لِـ 

. 1مً الؿهل  ٖلى الضولت ؤن ج٣ىم بسٌٟ ٦ثحر مً بىىص ؤلاهٟا١ الٗام

 :ألاؾباب الخغبُت -ٌ 

ض مً ج٩ال٠ُ  ل٣ض ؤنبذ الدؿاب٤ والخىاٞـ في ؾاخت الدؿلُذ خى٫ ا٦دؿاب ؤخضر مٗضاث الخغوب ًٍؼ

ظٍ ال٣غوى  الخغوب ألامغ الظي ؤحبر الٗضًض مً الضو٫ بلى ببغام ال٣غوى ال٨بحرة إلاىاحهت َظٍ الالتزاماث، َو

ؾُترجب ٖجها حؿضًض ٞىاثضَا وؤ٢ؿاٍ اؾتهال٦ها مً ألامىا٫ الٗامت، بلى حاهب اإلابالٜ التي جى٤ٟ في ق٩ل  

ٌ زؿاثغ اإلاضهُحن، وبٖاهت ٚالء اإلاِٗكت  ؿبب اعجٟإ ألاؾٗاع ؤزىاء الخغب   بٖاهاث لٗاثالث الطخاًا وحٍٗى
خُث َظٍ ألاؾباب الخغبُت حٗخبر مً ؤَم ألاؾباب اإلا٣ضمت،  ؿبب احؿإ  ؾاخت الخغوب وجُىع ه٣ٟاتها مً 2

جؼاًض ؤلاهٟا١ الٗؿ٨غي في الضولت، خُث ؤزبدذ الخغبان الٗاإلاُخان ألاولى والثاهُت يغوعة ؤلاهٟا١ الٗؿ٨غي 

ا الؿُاس ي  والا٢خهاصي  ختى في ٞتراث الؿالم، والظي ًسخل٠ مً صولت ألزغي خؿب ْغوٝ ٧ل صولت ومغ٦َؼ

صازل الهغإ الضولي، وجخإ٦ض ْاَغة التزاًض اإلاؿخمغ في ؤلاهٟا١ الٗؿ٨غي بلى حجم ؤلاهٟا١ الٗام مً زال٫ 

 .3الىٓغ بلى جُىع َظٍ الى٣ٟاث في اإلاحزاهُاث الٗامت إلاٗٓم الضو٫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، م . ص-  1 . 69ؾىػي ٖضلي هاقض، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 -  .   68ٖبض اإلاىٗم ٞىػي ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،م . ص 2
، م . ص-  3  102ٖاص٫ ؤخمض خكِل، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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  آلُت جإزحر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى ؤَم اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت:  الثاويإلابدث ا

ؤَم  ٖلى ؤزٍغ ال٨لي، وبلى الُلب م٩ىهاث اخض باٖخباٍع الخ٩ىمي ؤلاهٟا١  بلى  اإلابدث َظا في         ًخم الخُغ١ 

 .اإلاالُت الؿُاؾت بَاع في الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث

 ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٦إخض م٩ىهاث الُلب ال٨لي :ألاو٫ اإلاُلب 

 ال٨لي الُلب :ؤوال

ؿخُُ٘ التي الؿل٘ والخضماث مً مجمٕى ال٨لي الُلب بانُالح ٣ًهض ب َو  ٖىض مسخل٠ قغائها اإلاكترون ًٚغ

اث اإلاؿتهل٩ىن  ًُلبها التي الجهاثُت الؿل٘ والخضماث مجمٕى َى ؤزغي   ٗباعة ؤو لألؾٗاع، الٗامت اإلاؿخٍى

باإلاٗاصلت  ٖىه الخٗبحر ًم٨ً، و1مُٗىت  ػمىُت ٞترة زال٫ الخاعجي ؤلاهخاحُت والخ٩ىمت والٗالم واإلااؾؿاث

 : الخالُت

Y= AD = C + I + G + ( X – M ) 

: Cالخام الاؾتهال٧ي ؤلاهٟا١ ؤي الٗاثلي ال٣ُإ َلب  هي.  

: Iما٫ ٢ُإ َلب  هي   .الخام الاؾدثماعي  ؤلاهٟا١ ؤي ألٖا

: G الٗام الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ؤي الخ٩ىمي ال٣ُإ َلب هي. 

: X-Mالؿل٘ والخضماث ٖلى الخاعجي الُلب نافي  هي.  

 : هي ٖىانغ ؤعبٗت مً ًخ٩ىن  ال٨لي الُلب ؤن ؤي

ٗض: ال٨لي الاؾتهال٥- 1 خمثل الُلب ٖىانغ مً ي الغثِـ الٗىهغ َو ٖلى الؿل٘  اإلاجخم٘ ؤٞغاص َلب في ال٨لي، ٍو

 .اإلاسخلٟت والخضماث

ًازغ  حجمه في حٛحر اي ٞان ال٨لي، وبالخالي للُلب الغثِؿُت اإلا٩ىهاث اخض ع الاؾدثماع ٌٗخبر : ال٨لي الاؾدثماع - 2

الؿل٘  عنُض ٖلى ًازغ ان ًم٨ً الٗمالت، ٦ما ال٣ىمي ومؿخىي  الىاجج مؿخىي  ال٨لي، وفي الُلب مؿخىي  في

ل ألاحل في الا٢خهاصي الىمى ال٣ىمي ومٗض٫ لال٢خهاص ؤلاهخاحُت الُا٢ت زم الغؤؾمالُت، ومً  .الٍُى

ٗبر: الخ٩ىمي الُلب- 3 اث حمُ٘ ًٖ  َو  اإلادلي، الا٢خهاص في الضولت ج٣ضمها التي الخ٩ىمُت والخضماث اإلاكتًر

الا٢خهاص  جيكُِ في الٟٗا٫، ألَمُخه ال٨لي الُلب م٩ىهاث ٦إخض الخ٩ىمي لإلهٟا١ ٦بحرة ؤَمُت ٦ُىـؼ ؤُٖى و٢ض

 .اإلاالُت الخىؾُٗت الؿُاؾت بَاع في

خى٠٢ نافي ؤي :ألاحىبي الُلب نافي -4 ني الضزل ٖلى اوال الهاصعاث، ٍو  بالخاعج، وزاهُا اإلاٗني ومثُله للبلض الَى

 .الخاعج البلض وفي في للؿل٘ والخضماث اليؿبُت ألاؾٗاع ٖلى

 ال٨لي   والُلب IS – l Mهمىطج  : زاهُا

ى" ٨َُـ حىن  " َٝغ مً 1937 ؾىت الىمىطج َظا ٢ضم  ؾى٢حن مً اهُال٢ا الا٢خهاص جىاػن  بخمثُل ٌؿمذ  َو

ٌكحر  الى٣ضًت واإلاالُت  الؿُاؾت مً ل٩ل اليؿبُت الٟٗالُت الى٣ىص، و٦ظا الؿل٘ والخضماث وؾى١  ؾى١  َما

٣ُاث مجمٕى ًبحن خُث ،)الٗغى والُلب جىاػن  ( الؿل٘ والخضماث ؾى١  في الخىاػن  الى IS اإلاؿخ٣ُم  مً الخٞى

اث ؤؾٗاع   .الضزل الٟاثضة ومؿخٍى
 

                                                           
 143 م ، 2000 ، الاعصن ، ، ٖمان ، اإلاؿحرة صاع ، ال٨لي الا٢خهاص مباصت ، ازغون و صاوص خؿام-  1
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 IS  مىدنى:1-1الك٩ل  -

 
 267 م , 2009 , الجؼاثغ , اؾامت صاع , ال٨لي الا٢خهاصي الخدلُل مباصت , نالر جىمي : اإلاهضع

 

ى ؾى١  في الخىاػن  بلى ِٞكحر  LМاإلاؿخ٣ُم  ؤما ٣ُاث ًمثل ؤًًا الى٣ض، َو اث ألؾٗاع جٞى  الٟاثضة ومؿخٍى

٩ىن  اصة ؤن بط مىحبا مُله الضزل، ٍو الخ٣ُ٣ُت، وللمداٞٓت  ألاعنضة ٖلى الُلب مً ج٣لل الٟاثضة ؾٗغ في الٍؼ

ٌؿخلؼم  ًؼصاص، بط ؤن ًجب الضزل مؿخىي  ٞان الثابذ الٗغى مؿخىي  ٖىض الخ٣ُ٣ُت ألاعنضة ٖلى الُلب ٖلى

اصة جدب٘ ؤن الى٣ضًت الؿى١  في الخىاػن  اصة الٟاثضة مٗضالث في الٍؼ اث في ٍػ  .الضزل  مؿخٍى

 LМ مىدنى:  2-1الك٩ل

 

 272 م , ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ , نالر جىمي :إلاهضعا

ا الؿل٘ ٖلى الُلب ٩ًىن  ٖىضما جىاػن  في الؿل٘ ؾى١  ٩ًىن  ٩ىن  إلاؿخىي  مؿاٍو  الى٣ىص في جىاػن  ؾى١  ؤلاهخاج، ٍو

ا الى٣ىص ٖلى الُلب ٩ًىن  ٖىضما ا ٩ُٞىن  ٩٦ل الا٢خهاص لٗغيها، ؤما مؿاٍو  في  اإلاىضختE الى٣ُت  ٖىض مخىاٍػ

 .الؿى٢حن في آلالي الخىاػن  ه٣ُت اإلاىالي، وهي الك٩ل

 

 



 ماَُت وجُىع الاهٟا١ الخ٩ىمي                                                                                                     الٟهل ألاو٫ 

 

24 
 

 IS LM جىاػن    :3 -1  الك٩ل

 

 281 م , ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ , نالر جىمي : اإلاهضع

 ؤلاػاخت الخ٩ىمي وازغ ؤلاهٟا١ مًا٠ٖ : الثاوي اإلاُلب

 1 الخ٩ىمي لإلهٟا١ ال٨ُجزي  اإلاًا٠ٖ : ؤوال

ت والؿلُاث الخ٩ىمت ج٣ىم  مجها والغؤؾمالُت  ُٛت الاؾتهال٦ُت الؿل٘ والخضماث ٖلى باإلهٟا١ اإلادلُت اإلاغ٦ٍؼ

مثل مً ٦ثحر صٞ٘ لألٞغاص، و٦ظل٪ الٗامت الخاحاث جامحن ا، ٍو حَر  اخض ٖىانغ الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ اإلاهغوٞاث ٚو

اصتهما الخىاػوي اإلادلي والضزل الىاجج مؿخىي  ٖلى مباقغة ًى٨ٗـ ال٨لي والظي الُلب اصة بٍؼ  في بم٣ضاع الٍؼ

 .ؤلاهٟا١ مًا٠ٖ في مًغوبت الخ٩ىمي ؤلاهٟا١

ض ٖىضما ٦ُىـؼ، ٞاهه خؿب و ىاثض وؤؾٗاع ق٩ل في ًىػٕ مجها حؼء ٞان الٗامت الى٣ٟاث جٍؼ  ؤحىع ومغجباث ٞو

٘ ؤو ألاولُت للمىاص االء إلاهالر َع  اإلاىاص الاؾتهال٦ُت ٖلى إلهٟا٢ه الضزى٫  َاجه مً حؼء ًسههىن  ألاٞغاص، َو

٣ىمىن  ٣ا الباقي باصزاع اإلاسخلٟت ٍو  ٖلى الاؾتهال٥ جخ٤ٟ التي الؾتهال٥ والاصزاع، والضزى٫  ٫ الخضي للمُل ٞو

 الاصزاع بلى الظي ًىحه الاؾتهال٥ والاصزاع، والضزل مابحن ؤزغي، وج٣ؿم لٟئاث حضًضة صزى٫  بوكاء بلى  جاصي

 في جخمثل التي بضوعة الضزل ٌٗٝغ ما زال٫ مً الضزى٫  جىػَ٘ صوعة حؿخمغ الاؾدثماع، وبظل٪ في مىه حؼء ًى٤ٟ

اصة ان مالخٓت ؤلاهخاج، الضزل، الاؾتهال٥، ؤلاهخاج، م٘ اصة م٣ضاع ًخم بىٟـ ال ؤلاهخاج والضزل في الٍؼ  في الٍؼ

. باإلاًا٠ٖ  ؾمي مًاٖٟت ولظل٪ بيؿبت ؤلاهٟا١ ول٨ً

 

 

 

 

 

 

                                                           
 215م ، ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ ، ازغون و صاوص خؿام – 1
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  ال٨لي الُلب ٖلى اإلاًا٠ٖ ازغ  : 4-1 الك٩ل

 
 290 م , ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ , نالر جىمي : ع اإلاهض

 : الخالُت بالهُٛت ال٨ُجزي  اإلاًا٠ٖ ٖال٢ت حُٗى و

 

 : خُث

=ΔY الضزل في الخٛحر  

=ΔG الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ في الخٛحر. 

=bلالؾتهال٥ الخضي  اإلاُل  

 وؿبت ًمثل اإلاًا٠ٖ، ٞهى حجم ٖلى ٦بحر  ك٩ل ًازغ الظي َى لالؾتهال٥ الخضي اإلاُل ٞان ٦ُجز وخؿب

اصة اصة هدُجت الاؾتهال٥ في الٍؼ اصة في الٍؼ  ٢ُمت ,ػاصث ٧لما لالؾتهال٥ الخضي اإلاُل اعجٟ٘ ٧لما الضزل، ؤي في الٍؼ

ألزغي،  ٞئت ؤزغ ومً بلى ٢ُإ مً ًسخل٠ بل زابخا لِـ لالؾتهال٥ الخضي اإلاُل ٞان الخا٫ اإلاًا٠ٖ، وبُبُٗت

اهاث ألصخاب باليؿبت ٞمثال  لضحهم لالؾتهال٥ الخضي ٞاإلاُل ) اإلادضوص الضزل طوي  ( اإلاغجباث وألاحىع وؤلٖا

اصة م٘ اإلاًا٠ٖ ازغ ًغجٟ٘ مغجٟ٘ وبالخالي  ًدضزه الظي ألازغ ؤن بلى لهاالء بياٞت اإلاىحهت الٗامت الى٣ٟاث ٍػ

ظا الجهاػ مغوهت وجىؾ٘ بمضي ًغجبِ اإلاًا٠ٖ  . الا٢خهاصي  الىمى بضوعٍ  بضعحت ًغجبِ ؤلاهخاجي َو

الٗام،  ؤلاهٟا١ جؼاًض ًٖ الىاجج الخام ال٣ُإ اؾدثماع ؤو اؾتهال٥ في اهسٟاى ؤي به ٣ًهض :ؤلاػاخت ازغ : زاهُا

 اعجٟإ هدُجت الٗام ال٣ُإ بلى الخام ال٣ُإ مً الىاصعة اإلاىاعص جدى٫  بلى ًاصي الٗام اعجٟإ ؤلاهٟا١ ؤن بط

اصة ًٖ بضوعَا الٟاثضة الىاججت مٗضالث الخام  ال٣ُإ ب٢هاء وبػاخت بلى ًاصي الى٣ىص، مما ٖلى الُلب ٍػ
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ت ٞدؿب ت الىٍٓغ اصة ٞان ال٨ُجًز  البُالت وحٗل مً الخض بلى الا٢خهاص، جاصي جدٟحز ٢هض الٗام ؤلاهٟا١ في الٍؼ

 اعجٟإ مٗضالث بلى ًاصي  ك٩ل الى٣ىص ٖلى الُلب ًغجٟ٘ لظل٪ صزىلهم،  و٦ىدُجت باعجٟإ ًدؿىن  اإلاؿتهل٨حن

 .ؤلاػاخت بإزغ ٌؿمى ما مك٨ال الاؾدثماع ًىسٌٟ زم الٟاثضة ومً

 ؾ٩ُىن ٠َُٟ وؤما الٟاثضة مٗضالث في الاعجٟإ الًغاثب، ٞان ٍَغ٤ ًٖ ممىال الٗام ؤلاهٟا١ ٧ان بطا ما في خالت

اصة ٍَغ٤ ًٖ مى٫  بطا  َغح ؾىضاث ٍَغ٤ ًٖ مى٫  بطا الٟاثضة، ؤما ؤؾٗاع جخٛحر ٞلً الى٣ضي اإلاٗغوى ٍػ

اصة ؤلاهٟا١ م٣ضاع بىٟـ الخام ؤلاهٟا١ الٟاثضة واهسٟاى مٗضالث اعجٟإ بلى ؾُاصي طل٪ ٞان خ٩ىمُت  ٍػ

 .الٗام

 الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ زال٫ مً اإلاالُت الؿُاؾت ٞٗالُت مضي : اإلاُلب الثالث 

٠ :  ؤوال  1 اإلاالُت الؿُاؾت حٍٗغ

ت بإجها اإلاالُت الؿُاؾت حٍٗغ٠ ًم٨ً التي  ال٣ىاٖض وألاؾالُب والىؾاثل وؤلاحغاءاث والخضابحر مً مجمٖى

ت مم٨ىت، لخد٤ُ٣ ٦ٟاءة بإ٦بر لها اإلاالي اليكاٍ إلصاعة الضولت جخسظَا الا٢خهاصًت  ألاَضاٝ مً مجمٖى

جسُُِ  في الخ٩ىمت جيخجه الظي الٍُغ٤ هي اإلاالُت الؿُاؾت ؤن مُٗىت، ؤي ٞترة زال٫ والاحخماُٖت والؿُاؾُت

له وؾاثل الٗام وجضبحر ؤلاهٟا١  ألاَضاٝ بلى اإلاالُت الؿُاؾت للضولت وتهضٝ الٗامت اإلاىاػهت في ًٓهغ ٦ما جمٍى

 : هي الغثِؿُت

اصة )ؤ ً ٍػ  .اإلاخاخت للمىاعص وؤلام٩اهاث ألامثل الاؾخٛال٫ ؤي الا٢خهاصي الغؤؾمالي والىمى الضزى٫ والخ٩ٍى

٠ُ جد٤ُ٣ )ب ٘ ب٢امت ٍَغ٤ ًٖ ال٩امل الخْى  .الٗامت والخانت اإلااؾؿاث ٢بل مً مسخلٟت مكاَع

 .ألاؾٗاع اؾخ٣غاع جد٤ُ٣ )ث

 .اإلاىاعص اؾخٛال٫ في الا٢خهاصًت والاحخماُٖت الٗضالت الضزى٫، ؤي جىػَ٘ بٖاصة )ر

   2  الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث ؤَم ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ازغ : زاهُا

اإلاالُت  الؿُاؾت ؤصواث ؤَم باٖخباٍع الٗام ؤلاهٟا١ ٖلى ٦ُجز أل٩ٞاع مدهلت ٧ان الظي اإلاالي ال٨ٟغ ع٦ؼ ل٣ض

ا  . الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث مسخل٠ ٖلى الٗام ؤلاهٟا١ ازغ ُٞما ًلي ٞٗالُت، هضعج وؤ٦ثَر

ض ؤن الٗامت للى٣ٟاث ًم٨ً    :الاؾتهال٥  ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ازغ -  1- التي  الؿل٘ والخضماث مً الاؾتهال٥ جٍؼ

ض ؤن ًم٨ً الخ٩ىمت، ٦ما جضٖمها  زال٫ ؤلاهٟا١ مً ؤو البُالت واإلاٗاقاث بٖاهاث حغاء مً اإلاجخم٘ اؾتهال٥ ًٍؼ

٘ ٖلى ب مكاَع اصة بلى مجها ٦بحر حؼء ًظَب ؤحىعا ٖما٫ ًخ٣ايىن  حؿخٖى  في الخٛحر م٣ضاع ؤن الاؾتهال٥ ٦ما ٍػ

٘ الٗام الظي اإلاجخم٘، ٞاإلهٟا١ ؤبىاء بحن الضزل والثروة جىػَ٘ ٦ُُٟت ٖلى ٌٗخمض الاؾتهال٥ صزل  مؿخىي  ًٞغ

ض ؾٝى ال٣ٟغاء  .اإلاغجٟٗت ؤصخاب الضزى٫  مىه ٌؿخُٟض الظي ؤلاهٟا١ مً ؤ٦ثر الاؾتهال٥ مؿخىي  مً ًٍؼ

اصة زال٫ مً : ؤلاهخاج ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ازغ- 2 - ٧الخٗلُم والصخت والتي   الٗامت الخضماث ٖلى ؤلاهٟا١ ٍػ

اصة بلى جاصي اصة بلى ًاصي للمىخجحن اإلاٗىهت والضٖم ؤلاهخاحُت، ج٣ضًم الٟغص ٦ٟاءة ٍػ ٖلى  ؤلاهخاج، ؤلاهٟا١ ٍػ

حر الاؾدثماع حصجُ٘ بلى ًاصي الخدخُت البيُت ض اجهاالث وامً ؾهلت و٦هغباء ومُاٍ مىانالث ٦خٞى ؤلاهخاج  ٞحًز

٩ىن  ٣ا ؤلاهخاج ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ جإزحر ٍو  : الخالُت للٗىامل ٞو

                                                           
ت ، اإلاجُض ٖبض اإلاُلب ٖبض . 1    425 م ، 2001 ، مهغ ، الجامُٗت الضاع ، للمباصت ٦لي و حؼجي جدلُل ، الا٢خهاصًت الىٍٓغ

اء ، الىاصي خؿحن مدمىص 2  144 م ، 2007 ، الاعصن ، ٖمان ، اإلاؿحرة صاع ، الٗامت اإلاالُت مباصت ، ٖؼام اخمض ػ٦ٍغ
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في حهاػ  ٖالُت مغوهت َىا٥ ج٩ىن  خُث الغ٧ىص ؤو الا٢خهاصي ال٨ؿاص خالت في بط : الؿاثضة الا٢خهاصًت الخالت )ؤ

اصة مؿخٛلت، ٞان ٚحر بهخاحُت َا٢اث الا٢خهاص في ٩ًىن  ؤي ؤلاهخاج ض مً ؾٝى الٗام ؤلاهٟا١ حجم في الٍؼ  جٍؼ

٘ مما الؿى١  لضي مىاؾبت ْغوٝ جخىلض ال٨لي، وبالخالي الُلب مؿخىي  في  ؤلاهخاج، ؤما مؿخىي  مً ًٞغ

ضم خغ٦ت في بجمىص جخمحز ٞةجها اإلاسخلٟت الا٢خهاصًاث الا٢خهاصًت  مىاعصَا اؾخٛال٫ في ال٨ٟاءة ؤلاهخاج ٖو

ً في  وه٣و اإلاخاخت الاؾخجابت  جمى٘ التي ال٣ُىص مً ال٨ثحر ووحىص ألاؾاؾُت البيُت الغؤؾمالي وي٠ٗ الخ٩ٍى

 .الٟٗا٫ ال٨لي الُلب في للخٛحراث

ل مهضع )ب ل ًخم : الٗام ؤلاهٟا١ جمٍى ؤو  الًغاثب ٍَغ٤ ًٖ اإلاجخم٘ ؤٞغاص مىاعص مً الٗام ؤلاهٟا١ جمٍى

ظٍ بهٟت اإلاالُت الا٢خُاٖاث ٤  ًٖ لالؾدثماع، والخ٩ىمت ؤو لالؾتهال٥ مٗضة ج٩ىن  بما اإلاىاعص ٖامت، َو ٍَغ

بي الا٢خُإ ألاٞغاص  مىاعص مً الضولت ا٢خُٗذ الٗام، ٞةطا الاؾخٗما٫ بلى اإلاىاعص َظٍ مً حؼءا جدى٫  ٞةجها الًٍغ

اؾخسضمذ  بطا ال٣ىمي، ؤما الىاجج   صل٪  ٖلى جإزحر ٩ًىن  ال ٞاهه الاؾتهال٥ مجا٫ في ووحهتها لالؾتهال٥ اإلاٗضة

ا٢خُٗذ  بطا ؤما الا٢خهاص، في ؤلاهخاحُت الُا٢ت ًىؾ٘ َظا ٞان اؾدثماعي  مجا٫ في اإلا٣خُٗت اإلاىاعص جل٪ الضولت

 مؿخىي ؤلاهخاج جسٌُٟ بلى ًاصي طل٪ الاؾتهال٥، ٞان مجا٫ في لالؾدثماع واؾخسضمتها اإلاٗضة ألامىا٫ مً الضولت

 ٌٗخمض ٞاألزغ َىا الاؾدثماع مجا٫ في اؾخٗملتها بطا الخام، ؤما لل٣ُإ اإلاخاح الاؾدثماع حجم مً جسٌٟ ألجها

 .اإلاىاعص جل٪ اؾخسضام ٦ٟاءة مضي ٖلى

بطا  ٖما ا٦بر ٩ًىن  ؤلاهٟا١ ازغ ٞان اإلادلُت اإلاىخجاث ٖلى ؤلاهٟا١ اؾخسضم ٞةطا :ؤلاهٟا١ اؾخسضام ٦ُُٟت- ث

٘ ؾٝى مدلُت ؾل٘ وزضماث قغاء ٖلى ٞاإلهٟا١ الىاعصاث، ٖلى اه٤ٟ ض الُلب مؿخىي  ًٞغ ٍؼ مؿخىي  ال٨لي ٍو

ؿاٖض الا٢خهاصي اليكاٍ ض زم اإلادلُت ومً الهىاٖاث همى في ال٣ىمي َو ٞان  الٗمالت، ٦ظل٪ مؿخىي  ًٍؼ

الٟىاع١  جس٠ُٟ بلى اإلاسخلٟت وجاصي اليكاَاث بحن الا٢خهاصًت اإلاىاعص جىحُه ٖلى حٗمل الٗام ؤلاهٟا١  ؾُاؾت

 .ؤلا٢لُمُت

٘ وزضماث ٖلى الى٣ٟاث ؤن خُث : الضزل جىػَ٘ ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ازغ-  3- طوي  َب٣اث مجها حؿخُٟض مكاَع

 يغاثب طوي  مً الى٣ٟاث َظٍ جمى٫  الضزى٫، خُث جىػَ٘ في الٗضالت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل اإلاخضهُت الضزى٫ 

 .اإلاغجٟٗت الضزى٫ 

الاصزاع  ٖلى ًازغ الٗام الضزل، وؤلاهٟا١ بمؿخىي  َغصًا الاصزاع ًغجبِ : الاصزاع الخ٩ىمي ومؿخىي  ؤلاهٟا١- -4

 ٖلى مؿخىي  الٗام ؤلاهٟا١ جإزحر لالصزاع، ومضي الخضي اإلاُل ٖلى زم الضزل، ومً مؿخىي  ٖلى جإزحٍر ٍَغ٤ ًٖ

 الاصزاع ٩ًىن  ٖلى الٗام ؤلاهٟا١ اإلاجخم٘، وازغ ؤبىاء بحن الضزل والثروة جىػَ٘ ٦ُُٟت ٖلى و٠٢ خُذ الاصزاع

 .مغجٟ٘ لالصزاع الخضي مُلهم الن اإلاغجٟٗت الضزى٫  ؤصخاب الٗام ؤلاهٟا١ مً اؾخٟاص بطا ٦بحرا

اث ٖلى الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ًازغ : ألاؾٗاع الخ٩ىمي ومؿخىي  ؤلاهٟا١-5 ٢ىي  ٖلى جإزحٍر ٍَغ٤ ًٖ ألاؾٗاع مؿخٍى

الخىُٓمُت  ؤلاحغاءاث زال٫ مً اإلادلُت، و٦ظل٪ ألاؾىا١ في جباصلها ًخم التي للؿل٘ والخضماث الٗغى والُلب

اصة ازغ ٧ان ٞةطا ؤخُاها، مالُت ٦ؿُاؾت الخهىم َظا في الضولت جخسظَا التي اصة ٖلى ؤلاهٟا١ ٍػ الؿل٘  ٖغى ٍػ

اصة ٖلى ألازغ مً ا٦بر والخضماث اصة ألاؾٗاع وطل٪ مؿخىي  اهسٟاى هدُجت ج٩ىن  ال٨لي الُلب ٍػ  الٗغى ؤ٦ثر لٍؼ

اث ٖلى ًازغ الٗام ٞاإلهٟا١ .الُلب وال٨ٗـ مً ٗها ؤو ًسًٟها ؤما ألاؾٗاع مؿخٍى ىا٥... ًٞغ  لخثبُذ بم٩اهُت  َو

 .الؿل٘ والخضماث الٗام ألؾٗاع اإلاؿخىي 
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  اإلاالُت الؿُاؾت اججاَاث زال٫ مً الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ ازغ  : زالثا
1

 

ٓهغ: )جىؾُٗت مالُت ؾُاؾت ( الخىؾعي  الاججاٍ 9- ؤو  الغ٧ىص خالت مً الا٢خهاص ٌٗاوي ٖىضما الاججاٍ َظا  ٍو

٠ُ، وجغاح٘ مؿخىي  في اهسٟاى َىا٥ ٩ًىن  ال٨ؿاص، خُث ٗؼي  الىمى مٗض٫ في الخْى  بلى ٢هىع  طل٪ ؤلاهخاج َو

اصة بلى تهضٝ جىؾُٗت مالُت ؾُاؾت بجبإ ألامغ ًخُلب ال٨لي، لظا الُلب اصة مؿخىي  ال٨لي، وبالخالي الُلب ٍػ  ٍػ

اصة طل٪ ٖلى ًترجب مما الُلب مؿخىي  الٗاَلت وعٞ٘ اإلاىاعص حكُٛل  اعجٟإ ؤلاهخاج والضزل، وبالخالي مؿخىي  في ٍػ

خم في الىمى مؿخىي  في اصة : زال٫ مً طل٪ الضزل ٍو  بحن اإلاؼج الًغاثب، ؤو جسٌُٟ الخ٩ىمي، ؤو  ؤلاهٟا١ ٍػ

 .ألاصاجحن

مى٫  م٣هىص عجؼ بخضار ٖلى الخ٩ىمت حٗمل ؤي  ؤو الجهاػ الجمهىع  مً بما الا٢تراى زال٫ مً َظا باإلاحزاهُت ٍو

 .الى٣ضي ؤلانضاع في الخىؾ٘ زال٫ مً اإلاغ٦ؼي  البى٪ اإلاهغفي، ؤو

 

اصة ازغ :5-1  الك٩ل.   الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ في الٍؼ

 

 283 م , ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ , نالر جىمي : إلاهضعا

ض اإلاالي الخىؾ٘ آن ؤٖالٍ الك٩ل ًبحن  IO الٟاثضة  ؤؾٗاع الخىاػوي، ٞٗىض الٟاثضة الخىاػوي وؾٗغ الضزل مً ًٍؼ

ض اث جٍؼ الؿل٘  ٖلى الجضًض الُلب لخلبُت  وDAي  ال٩ل الُلب مؿخىي  مً الخ٩ىمي لإلهٟا١ الٗالُت اإلاؿخٍى

  ISمىخى  جدغ٥ بىاؾُت ؤلاهخاج ًغجٟ٘ ؤن ًجب والخضماث

(  زابخا iب٣ي  بطا) E ال ى هيخ٣ل الخ٩ىمي، ؾٝى ؤلاهٟا١ اعجٟ٘ زم E  الخىاػن  ه٣ُت ٖىض مبضثُا الا٢خهاص ٧ان ٞةطا

 الؿى١ i ل٨ً ،) ؤلاهخاج ٌؿاوي  اإلاسُِ ؤلاهٟا١ ؤن ؤي ( جىاػن  في الؿلُٗت الؿى١  ج٩ىن  الى٣ُت َظٍ ٞٗىض

 في ٞاثٌ َىا٥ ؤن باٖخباع الى٣ىص ٖلى بالُل ًؼصاص اعجٟ٘، وبالخالي الضزل ازخال٫، الن خالت في جهبذ الى٣ضًت

 مً بهٟا٢ها اإلااؾؿاث ج٣لل لظل٪ ًغجٟ٘، و٦ىدُجت الٟاثضة ؾٗغ ًجٗل الخ٣ُ٣ُت، مما ألاعنضة ٖلى الُلب

اث ٖىض الاؾدثماعي   اعجٟإ ًٖ ٞٗىيا لظل٪ ٦مدهلت ال٨لي الُلب الٟاثضة، لُىسٌٟ لؿٗغ الٗالُت اإلاؿخٍى

                                                           
 222 م ، 2008 ، عئٍت ماؾؿت ، ال٨لي الا٢خهاص مباصت ، هجا الىَاب ٖبض ٖلي ، الؿحري  مدمض 1
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 ٢لو الظي الٟاثضة اعجٟإ الؿبب َى  E الخىاػن  ه٣ُت ٖىض ؤي ٣ِٞ YO مؿخىي   الى ًؼصاص Y  الى الضزل مؿخىي 

 .ؤلاػاخت ألزغ هدُجت الاؾدثماعي  ؤلاهٟا١ مؿخىي  مً

ٓهغ:) اه٨ماقُت مالُت ؾُاؾت ( ي الاه٨ماف الاججاٍ- 2 في  اعجٟإ مً الا٢خهاص ٌٗاوي ٖىضما الاججاٍ َظا  ٍو

 اإلاخمثلت في الؿلبُت آلازاع مً الٗضًض مً طل٪ ٖلى ًترجب الخطخم، وما مٗض٫ اعجٟإ ؤي لألؾٗاع الٗام اإلاؿخىي 

 مٗضالجه، وازخال٫ في الاؾدثماع واهسٟاى جىحُه اإلاجخم٘، وؾىء ٞئاث بحن الضزل والثروة جىػَ٘ ازخال٫

ا ال٣ُاٖاث ُٞما بحن الىاجج الىمى مٗضالث حَر ٩ىن  الؿلبُت آلازاع مً اإلاسخلٟت ٚو اصة هاجج طل٪ ألازغي، ٍو  ًٖ ٍػ

 الُلب ال٨لي والخض ٞاثٌ إلػالت اه٨ماقُت مالُت ؾُاؾت بةجبإ الخ٩ىمت جضزل ألامغ ًخُلب ال٨لي، ولظا الُلب

 . اإلاجخم٘ في الخطخم مً

الُلب ال٨لي  ًخ٣لو الخ٩ىمي، وبالخالي بهٟا٢ها بخ٣لُو الضولت طل٪، وج٣ىم في الٗام ؤلاهٟا١ ؾُاؾُت بةجبإ و

 : اإلاىالي الك٩ل في مبحن َى الؿاب٣ت، ٦ما الخالت ٨ٖـ ٖلى الخىاػن  ه٣ُت وجىسٌٟ

 

  الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ في الاهسٟاى ازغ :6-1  الك٩ل

.  

 277 م , ط٦ٍغ ؾب٤ مغح٘ , نالر جىمي :اإلاهضع
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 زالنت الٟهل 

 

اثٟها، في الا٢خهاصي واػصًاص اليكاٍ في الضولت صوع  جُىع  ؾاَم ل٣ض  الٗامت، مما الى٣ٟاث حجم اػصًاص ْو

اصة مً ًمى٘ لم طل٪ ؤن بال الٟٗالُت الغقاصة وه٣و لٗضم ججىبا الًىابِ واإلادضصاث مً حملت وي٘ اؾخضعى  ٍػ

 ٖامت، خُث بهٟت الا٢خهاصًت الىيُٗت جدؿحن  ٛغى مجها، وطل٪ الاحخماُٖت زانت الٗامت الى٣ٟاث حجم

 ٖبر ال٣ىمي الىاجج في ًازغ ق٪ ٞاهه بال ال٨لي، وبالخالي الُلب ؤَم م٩ىهاث اخض ًمثل ؤنبذ الٗام ؤلاهٟا١ ؤن

 .الٗام ؤلاهٟا١ مًا٠ٖ آلُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       . 



 

 

 

 

 

 

 

 الٟهل الثاوي

 جدضًض َبُٗت البيُت الخدخُت 
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 : جمهُــــض

ت ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم بلى الٟهل َظا زال٫ مً الخُغ١  ؾِخم  ببغاػ زال٫ مً البدث إلاىيٕى والىٍٓغ

ل ماَُت جىيُذ بجاهب وؤَمُتها، زهاثهها جدضًض حٗاع ٠ً البيُت الخدخُت،  بضوعَا جمغ الظي الخمٍى

ت  مً ٖبر ل، بمٟهىم اهُال٢ا اإلادُاث، مجمٖى .  ومساٍَغ ؤق٩اله بلى وونىال بإَمُخه مغوعا الخمٍى

ل ؤما البيُت الخدخُت خى٫  الٟهل ٖمىمُاث َظا مً اإلابدث ألاو٫  في ببغاػ جم ول٣ض  اإلابدث والخمٍى

ت اإلاالُت الثاوي اَخم باإلاخُلباث  الٗامت إلاىيٕى اإلاٟاَُم جخطر وبهظا البيُت الخدخُت إلهجاػ الًغوٍع

  .البدث
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  الخدخُت ٖمىمُاث البيُت: اإلابدث الاو٫ 

٠ :ألاو٫  اإلاُلب  الخدخُت البيُت حٍٗغ

٠  :ألاو٫  الخٍٗغ

 ألاؾاؾُت والهُا٧ل اإلاىاص :"بإجها ٞىعص ؤو٦ـ معجم لضي الا٢خهاصي الانُالح في الخدخُت البيُت حٍٗغ٠ جم

 1 "مجخم٘ ؤو مكغوٕ لدكُٛل  الالػمت )ال٨هغباثُت والخجهحزاث والُغ١  اإلاباوي مثل(الخىُٓمُت

٠  :الثاوي الخٍٗغ

الؿل٨ُت  والاجهاالث ال٨هغباثُت، ال٣ىي  جىلُض مدُاث ب٢امت في واإلاخمثلت الٗامت اإلاغا٤ٞ البيُت الخدخُت جمثل "

ض والالؾل٨ُت ٘  بخىنُالجه والٛاػ الهخي، الهٝغ ألاهابِب، ٖبر وجىنُلها اإلاُاٍ مٗالجت ومدُاث والبًر ومكاَع

٘ وال٣ىىاث والؿضوص والجؿىع  الُغ١  وبىاء حكُِض حكخمل التي الٗامت ألاقٛا٫  التي جخًمً الٗام الى٣ل ومكاَع

ا، الخضًضًت والؿ٨٪ واإلاىاوئ اإلاُاعاث وبىاء حكُِض ٘ بياٞت بلى وهدَى  وألامً الخٗلُم والصخت زضماث مكاَع

 2 " .والضٞإ

٠  :الثالث الخٍٗغ

٘ حٍٗغ٠ ًم٨ً" حر في اإلاؿخسضمت والدؿهُالث اإلاغا٤ٞ حمُ٘ ًٖ ٖباعة بإجها الخدخُت البيُت مكاَع الُا٢ت  جٞى

واؾٗا  ٢ُاٖا ًذجب اإلابؿِ َظا الخٍٗغ٠ ا ؤن بال الى٣ل وزضماث الهخي، الاجهاالث والهٝغ اإلاُاٍ واإلاٗاصن

م٨ً ٘ حٍٗغ٠ ٍو حر الُا٢ت في اإلاؿخسضمت والدؿهُالث اإلاغا٤ٞ حمُ٘ ًٖ ٖباعة بإجها الخدخُت البيُت مكاَع  جٞى

٘  ألاؾغ وجسٌُٟ صزل مٗضالث جدؿحن في ومخٗضصة مسخلٟت آزاعا جتر٥ والتي ألازغي  والاؾدثماعاث اإلاكاَع

اث  3  " .ال٣ٟغ مؿخٍى

م٨ً ٘ جخىػٕ ؤن ٍو ٘   ٌٗ جغ٦ؼ خُث اإلاسخل٣ت اإلاٗاًحر مً الٗضًض ٖلى البيُت الخدخُت واؾدثماعاث مكاَع اإلاكاَع

ت ٘ حؿتهضٝ بِىما الا٢خهاصي الىمى جدٟحز ٖلى الاؾدثماٍع ت مكاَع ال٣ٟغاء  ٞغم جدؿحن ٖلى ؤزغي  اؾدثماٍع

م٨ً الغثِؿُت؛ الخضماث ٖلى للخهى٫  ٘ ج٩ىن  ؤن ٍو ؤو  ٞغصي ٖمال١ مكغوٕ ًٖ ٖباعة الخدخُت البيُت مكاَع

٘ مئاث ًٖ ٖباعة م٨ً ألازغي  الهٛحرة اإلاكاَع ٘ وجىُٟظ جهمُم ٖملُت جخم ؤن اإلا٣ابل في ٍو ا ؤو اإلاكاَع ال  مغ٦ٍؼ

ا م٨ً مغ٦ٍؼ ٘ ج٩ىن  ؤن ٍو  .اإلاساَغ ٢لُلت ؤو اإلاساَغ ٖالُت الخا٫ بُبُٗت الخدخُت البيُت مكاَع

٠  :الغا ٘ الخٍٗغ

م٨ً ه بإجها ":البيُت الخدخُت حٍٗغ٠ ٍو غ التي اله٩ُلُت الٗىانغ مً مترابُت مجمٖى  4 "٧امل ٨َُلي صٖم بَاع جٞى

ٗخبر  جمثل والتي الهلبت البيُت- :بىِخحن ٌكمل بط الخايغ، الى٢ذ في الخدخُت للبنى قمىال ؤ٦ثر اإلاٟهىم َظا َو

 ،هٓام الخضًض ؾ٨٪ ومىاوئ ،بجاهب ،مُاعاث ،َغ١  مباوي مً ألاؾاؾُت وججهحزاث ميكأث مً ألاؾاؾُت البيُت

ا ، اإلاُاٍ وجمضًضاث ، الهخي الهٝغ حَر  .ٚو

                                                           
1 Dictionnaire d’Oxford      . 2018, disponible sur : www.askoxford.com 

ُت صعاؾت الخؿني، ؤخمض بً خؿً بً ؤخمض-  2 ٘ لخصخهت ا٢خهاصًت قٖغ اصة زم والدكُٛل البىاء بإؾلىب الخدخُت البيُت مكاَع  بإؾلىب ."BOT "ؤلٖا

اصة، زم والدكُٛل البىاء   9 ،م 2002 ؤلٖا
3 Bank information centerDisponible sur : www.bicusa.org 
4 wiki infrastructure Disponible sur : En.wiktionary.org  

http://www.bicusa.org/
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وختى  بل الاؾدثماع، و اإلاا٫ جىٓم التي وألاهٓمت وال٣ىاهحن اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا ٖلى حكمل وهي اإلاغهت البيُت-

 زال٫ حصجُ٘ مً الخدخُت البيُت لخد٤ُ٣ ؤؾاؾُت قب٨ت يمً ًضزل طل٪ ٧ل ألن بال٣ٗىباث، الخانت ال٣ىاهحن

 .الخىمُت بلى للىنى٫  الاؾدثماع،

 1 :في اإلاغاخل َظٍ وجخمثل ٖلُه َى ما بلى ونل ؤن الى ٖضة مغاخل الخدخُت البيُت مٟهىم قهض ول٣ض

الخدخُت  البيُت مهُلر اعجبِ خُث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في ٞغوؿا في و٧اهذ اليكإة مغخلت :ألاولى اإلاغخلت-

ت و٢ض باإلايكأث   ، .الٗكٍغً ال٣غن  مً ألاو٫  الىه٠ بلى اإلاٟهىم َظا اؾخمغ الٗؿ٨ٍغ

، بلى الٗكٍغً ال٣غن  مً ألاو٫  الىه٠  ٗض ما مغخلت : الثاهُت اإلاغخلت  بلى البنى الخدخُت مٟهىم جُىع  ٞحها ؤوازٍغ

، الُغ١  مثل الٗامت ألاقٛا٫ مٗنى ت، اإلاُاعاث الجماعي، الجؿىع،الى٣ل والكىإع  بمضاصاث والخٍُى الجٍى

 وه٣لها، الُا٢ت ال٨هغباثُت جىلُض مجها، والخسلو الهلبت الىٟاًاث مٗالجه اإلاُاٍ، وبصاعة اإلااثُت اإلاىاعص، اإلاُاٍ

 .الخُحرة الىٟاًاث وبصاعة الاجهاالث

اع لِكمل الخدخُت البيُت مٟهىم جىؾ٘ ٞحها الٗكٍغً لل٣غن  اإلاىالُت الؿىىاث في : الثالثت اإلاغخلت  الضازلي ألي ؤلَا

ت مىٓمت ؤو ج٣ني هٓام  والخجهحزاث الخضماث اإلايكأث، مً ٧ل حكمل البيُت الخدخُت بإن ًخطر  وبحماال.ججاٍع

 الاجهاالث وؾاثل الخضًض، ؾ٨٪ واإلاُاعاث، ٧الُغ١  اإلاىانالث وؾاثل :مثل ًدخاحها اإلاجخم٘ التي ألاؾاؾُت

ض ٧الجىا٫، ؤلاهترهذ خٗضي بل اإلاُاٍ و٢ىىاث الهخي الهٝغ لىٓام باإلياٞت والبًر  بلى ًمخض ؤن بلى طل٪ ٧ل ٍو

ت  َظا ًمخاػ ٦ما البيُت الخدخُت؛ مهُلر يمً ًضزل اإلاجا٫ َظا في ًهٝغ ما ٧ل ٞان ولظل٪ البيُت ال٨ٍٟغ

ت ؤوفي واخض مكغوٕ في ًخجؿض ٢ض الظي الاهجاػ ألازحر بطخامت ٘ مً مجمٖى  مساَغة صعحاث ،طاث اإلاكاَع

 .والاحخماُٖت والا٢خهاصًت الٗمغاهُت للجهًت يغوعي  َى ما ٧ل ٖلى الخدخُت البيُت قمى٫  ًخطر مخٟاوجت وبهظا

 وؤَمُتها البيُت الخدخُت زهاثو: الثاوي اإلاُلب

 :ماَُتها جىيُذ لىا ًدؿنى ختى ؤَمُتها وجدضًض زهاثهها ؤبغػ  جبُان ًجضع البيُت الخدخُت مٟهىم ٖغى  ٗض

    2:  ؤَمها  ٖضة ٖىانغ في البيُت الخدخُت زهاثو جخمثل : البيُت الخدخُت زهاثو 1-

٘ َظٍ وزضماث مىاٞ٘ بن ت ، ٞغص ٖلى حٗىص ال اإلاكاَع  ٖلى ٧اٞت حٗىص ،وبهما مُٗىت ؤوحهاث ألاٞغاص مً مجمٖى

 وبهما حكمل ٚحٍر صون  ا٢خهاصي ٢ُإ ٖلى حٗىص ال ؤجها ،٦ما مباقغة  ٚحر ؤو مباقغة بُغ١  ؾىاء اإلاجخم٘ ؤٞغاص

 في مضي مؿاَمخه ًٖ الىٓغ  ٌٛ بها ًيخٟ٘ ؤن اإلاجخم٘ في ؤوحهت ٞغص ؤي خ٤ ومً الا٢خهاص ٢ُاٖاث مً ال٨ثحر

 .ونُاهتها حكُٛلها ، بوكائها ، ج٩لٟتها 

٘ َظٍ بن- ت زضماث للجمهىع  ج٣ضًمها زال٫ مً ، ٦بحرة وؾُاؾُت احخماُٖت ؤَمُت طاث اإلاكاَع  ؤؾاؾُت ويغوٍع

ا الخضًضًت والؿ٨٪ ،اإلاىاوئ ،اإلاُاعاث ،الُغ١  ،الاجهاالث ،الٛاػ  ،ال٨هغباء اإلاُاٍ زضماث مثل حَر  .ٚو

-٘  ؤن ًخهىع  ًم٨ً ٞال مسخلٟت مجخمٗاث في وطل٪ الا٢خهاصًت الخىمُت في ٦بحرة مؿاَمت البيُت الخدخُت إلاكاَع

 ؤزبدذ  ٌٗ و٢ض ، ُٞه مخ٣ضمت جدخُت بيُت وحىص صون  مجخم٘ ؤي في احخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت جىمُت خضور

اصة ٧ل ؤن الخُب٣ُُت الضعاؾاث اصة ًهاخبها باإلااثت 1% بيؿبت الخدخُت البيُت مً الضولت عنُض في ٍػ  في الىاجج ٍػ

با اليؿبت ؤلاحمالي  بىٟـ اإلادلي  .ج٣ٍغ

                                                           
1 Wiki infrastructureDisponible sur : En.wiktionary.org 

ت ال٣ٗىص مدىع  الاصاعي  ال٣اهىن  ماصة ،مدايغاث بىيُاٝ ٖماع 2 ٠ ( ؤلاصاٍع الٗمىمُت  اله٣ٟاث جدضًض الٗمىمُت،مٗاًحر اله٣ٟاث حٍٗغ

ٗا،٣ٞها ت ال٣ٗىص باقي ًٖ الٗمىمُت اله٣ٟت جمُحز و٢ًاء حكَغ  6 ،م)ؤلاصاٍع
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٘ ؤَمُت 2-  1 : مجها  هظ٦غ مخٗضصة و ٦بحرة ؤَمُت الخدخُت للبنى ؤن ق٪ ال : البيُت الخدخُت مكاَع

٘ وحكُِض بىاء ؤن- اجه جخى٠٢ الخدخُت البيُت مكاَع ت زم اإلاىاَىحن إلاهالر جد٤ُ٣ مً ُٞه ما ٖلى ؤولٍى  الًغوٍع

 .اإلاهالر َظٍ جد٤ُ٣ يىء في مغجبت ج٩ىن  جىُٟظَا ؤَمُت ٞةن وبالخالي الخدؿُيُت

٘ وحكُِض بىاء ؤن- ٘ ٢ُام ،ألن ال٣ىمي الا٢خهاص إلاهلخت يغوعي  ؤمغ الخدخُت البيُت مكاَع الخىمُت  مكاَع

غ مضي ٖلى ٌٗخمض صولت ؤي في ألازغي  والاحخماُٖت الا٢خهاصًت مً  حؿخُٟض خُث اإلاالثمت الخدخُت البيُت جٞى

٘ َظٍ هجاح بم٩اهُت جؼصاص وبالخالي اإلاكغوٖاث ٧ل اإلاخٗضصة زضماتها الا٢خهاصي؛  وكاَها في وحؿخمغ اإلاكاَع

٘ غث متى الهىاُٖت ٞاإلاكاَع  الى٢ىص والٛاػ ومدُاث ،اإلاىانالث الى٣ل ،وؾاثل ،اإلاىاوئ ،الجؿىع  الُغ١  لها جٞى

غة َظٍ ٞةن وال٨هغباء ً في ؾدؿاَم الٞى  .الهىاُٖت واإلاغا٦ؼ اإلاضن بخضار وفي الهىاعي الخَى

غة حؿاَم ٦ما ت الخضًثت واإلاىانالث الى٣ل وؾاثل ٞو ت البًر ت والبدٍغ  واهخ٣الها مً الؿل٘ جباص٫ حؿهُل في والجٍى

ت اإلاغا٦ؼ وجيكإ والضولُت اإلادلُت ألاؾىا١ ٞخدؿ٘ ؤزغي  بلى صولت ومً ؤزغي  بلى مضًىت  ؤن اإلاسخلٟت، ٦ما الخجاٍع

غة ٘ ٢ُام في حؿاَم جدلُتها و اإلاُاٍ مٗالجت ومدُاث ،الهٝغ الغي  قب٩اث ٞو  ؤلاهخاج الؼعاُٖت وجدؿحن اإلاكاَع

 .الؼعاعي

٘ قإن والىمى،ٞمً الا٢خهاصًت للخىمُت ؤؾـ جً٘ خضًثت جدخُت بيُت في الاؾدثماعاث بن  بوكاء الُغ١  مكاَع

 ، الٗمل زل٤ ٞغم الخدخُت البيُت ٖلى ؤزغي  جدؿِىاث وبحغاء ال٨هغباثُت الُا٢ت وجىػَ٘ ه٣ل وزٍُى ،الجؿىع 

٘ َظٍ ؤن ٦ما ا  ٗض حؿاٖض اإلاكاَع اصة في اإلاجخم٘ بهجاَػ  .مِٗكت مىاَىُه مؿخىي  وعٞ٘ زغوجه ٍػ

٘ زم ومً اإلاباقغ، ألاحىبي الاؾدثماع وحظب الا٢خهاصًت للخىمُت ملخت يغوعة الخدخُت البيُت حٗخبر ال٣ضعة  ٞع

لُه الخىاٞؿُت ؾلبُت للمؿدثمغ  بقاعة ٌُٗي الىامُت البلضان ؤٚلب في الخدخُت البيُت ٢ُإ جضَىع  ٞان للبلض،ٖو

 .والخىمُت الا٢خهاصًحن الىمى ٖلى جإزحٍر ًٖ ًٞال اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع جض٤ٞ مً ٣ًلل مما ألاحىبي

الا٢خهاصًت  للخىمُت ألاؾاؾُت ألاع٧ان ؤخض ل٩ىجها اإلاٗانغة الخُاة في ٦بحرة ؤَمُت الخدخُت البيُت جدخل

 هاخُت وبحن مً ؤلاهخاحُت والهُا٧ل ما بلض في الا٢خهاصًت اإلاىاعص بحن ما مد٨م عبِ مً به ج٣ىم إلاا والاحخماُٖت،

ؼ بلى ًاصي مما ؤزغي، هاخُت مً وألاؾىا١ ؤلاهخاج مىا٢٘ ٗها واحؿإ الا٢خهاصًت ألاوكُت حٍٗؼ  آٞا٢ها وجىَى

ت الخغ٦ت لخيكُِ ،بياٞت ٘ مسخل٠ بوكاء وحؿهُل الخجاٍع  .الخضماجُت و ؤلاهخاحُت اإلاكاَع

ل ماَُت :الثالث اإلاُلب ٘ اإلاالُت واإلاخُلباث الخمٍى  البيُت الخدخُت إلاكاَع

ل ماَُت جدضًض بلى اإلاُلب َظا زال٫ مً ؾيخُغ١  ، ومً و ؤق٩اله وببغاػ ؤَمُخه ،ط٦غ زال٫ مً الخمٍى  مساٍَغ

 .الخدخُت للبنى اإلاالُت اإلاخُلباث بلى الاهخ٣ا٫ ًم٨ىىا جم

ل ماَُت 1- ل ماَُت جدضًض لىا ًدؿنى ختى: الخمٍى  في اإلاخمثلت ألاؾاؾُت الى٣اٍ  ٌٗ لخىيُذ اعجإًىا الخمٍى

ل، حٍٗغ٠  .مساٍَغ وجبُان ؤق٩اله ،جدضًض ؤَمُخه جىيُذ الخمٍى

1-1 ٠ ل حٍٗغ  :ؤَمُخه و الخمٍى

ل ٌٗٝغ  جدضًض :الخالُت الٗىانغ مً ًخ٩ىن  الخٍٗغ٠ َظا2 ". بلحها  الخاحت ؤو٢اث في باألمىا٫ ؤلامضاص" بإهه الخمٍى

الب ؤو وكاٍ ؤي حٗترى التي و الخاَغة لألمىا٫ مهاصع ًٖ  ،البدذ له الخاحت لى٢ذ ص٤ُ٢  مكغوٕ، َو

ل ىا خالت في الخمٍى  الى٣ضًت الضازلت للخض٣ٞاث مخى٢ٗت نىعة جدًغ التي ،الضولت في ٌصخو ما ٚالبا مىيٖى
                                                           

 8،م اإلاغح٘ ،هٟـ بىيُاٝ ٖماع-  1
ً، ٞغخان ٖضهان 2  http://www.alnoor.seٖلى  ،الا٢خهاص، مخاح "الا٢خهاصًت للخىمُت ملخت يغوعة الٗغا١ في الخدخُت البنى اٖماع اٖاصة " الجىاٍع
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 الضولت ،وجخجؿض مؿاولُت ؤزغي  حهت مً للى٣ٟاث ٦ىدُجت الخاعحت الى٣ضًت والخض٣ٞاث حهت مً ؤلاًغاصاث مً

ل مهُلر في ٦ممى٫   ؤلاًغاصاث خؿً جضبحر مً الخإ٦ض مداولت ٖلى زالله مً جدغم التي الٗمىمي الخمٍى

اء صاثما اإلاا٫ حؿحر ؤي والى٣ٟاث  ، البيُت الخدخُت حكُِض ه٣ٟاث بُجها مً ْهغث ٧لما الالػمت بالى٣ٟاث للٞى

 ؤلاصاعة الكاملت في الخسُُِ َُئت ؾلى٥" ب٩ىجها حٗٝغ التي الٗامت اإلاالُت مهُلر جىيُذ بىا ًجضع ولظل٪

 الالتزاماث الؿُاؾُت وؾض الًغوعاث الا٢خهاصًت بقبإ الى٣ٟاث هدى جىحُه وفي ، وخُض ٦مىخج لال٢خهاص

حر والاحخماُٖت  1." الالػمت عص اإلاىا وجٞى

ل ؤن اؾخسالم ًم٨ً الخٍٗغ٠ َظا زال٫ مً ل ٖامت الخمٍى حر في ًخمثل زانت الٗمىمي والخمٍى ألامىا٫  جٞى

٘ لل٣ُام الالػمت ا الا٢خهاصًت باإلاكاَع َغ  الى٣ضًت ولِـ اإلابالٜ ًسو ؤهه ،بط بلحها الخاحت ؤو٢اث في وطل٪ وجٍُى

٘ َى مىه ٞالهضٝ اإلاُلىب، الى٢ذ وفي اإلاُلىبت بال٣ُمت ٩ًىن  ؤن ٌكتٍر والخضماث؛ ٦ما الؿل٘ غ اإلاكاَع   جٍُى

ت ا٢خهاصًت ؾُاؾت الٗالم في بلض اإلاىاؾب ول٩ل الى٢ذ وفي والخانت مجها الٗامت   ٖلى ٌٗمل ؤو ًدبٗها وجىمٍى

اَُت ألٞغاصٍ، وجخُلب جد٤ُ٣ ؤحل مً جد٣ُ٣ها  في واإلاخمثلت لها الٍٗغًت الخٍُى وي٘ الؿُاؾت َظٍ الٞغ

٘ جسُُِ ت اإلاكاَع لُت، و٢ضعاث اخخُاحاث وطل٪ خؿب الخىمٍى ذ ومهما البالص الخمٍى ٘ جىٖى  جدخاج ٞةجها اإلاكاَع

ل بلى  .للمكغوٕ الجاعي  الضم بمثابت ٌٗخبر وجىانل خُاتها ٞهى جىمى ل٩ي الخمٍى

ل ؤن ال٣ى٫  وؿخُُ٘ َىا ت البالص ؾُاؾت جد٤ُ٣ في ٞٗا٫ صوع  للخمٍى حر ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الخىمٍى  عئوؽ ألامىا٫ جٞى

٘ إلهجاػ الالػمت حر ٖجها ًترجب التي اإلاكاَع  جىمُت ا٢خهاصًت جد٤ُ٣ البُالت، ٖلى ج٣ط ي حضًضة قٛل مىانب جٞى

اَُت جد٤ُ٣ و الضولت َٝغ مً اإلاؿُغة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ للبالص، ٤ جدؿحن ًٖ اإلاجخم٘ ألٞغاص الٞغ  الىيُٗت ٍَغ

حر مً لهم اإلاِٗكُت  2 .الٗمل ، الؿ٨ً جٞى

ل ؤق٩ا٫  -1-2-  ل ؤق٩ا٫ ٖضة   َىا٥:ومساٍَغ الخمٍى ل مجها هظ٦غ للخمٍى حر اإلاباقغ الخمٍى ل و اإلاباقغ ٚو  الخمٍى

ل اإلادلي  3 :الضولي والخمٍى

ل-1 حر اإلاباقغ الخمٍى  :اإلاباقغ ٚو

ل َظا ًى٣ؿم ل بلى الخمٍى ل و ، وؾُِ ٍَغ٤ ًٖ م٣ترى و م٣غى بحن جمٍى  .الىؾُِ بلى اللجىء صون  جمٍى

ل-  واإلاؿدثمغ صون  واإلا٣ترى اإلا٣غى بحن اإلاباقغة الٗال٢ت ًٖ ٌٗبر ألهه ٦ظل٪ الىٕى َظا ٌؿمى : اإلاباقغ الخمٍى

ل مً الىٕى َظا ًإزظ ، مهغفي ٚحر ؤو مهغفي مالي وؾُِ ؤي جضزل  ٦ما ًسخل٠ مخٗضصة ؤق٩ا٫ بضوعٍ الخمٍى

( .خ٩ىمُت َُئاث ، ؤٞغاص ، ماؾؿاث) اإلا٣تريحن  بازخالٝ

ل بلى الضو٫    جلجإ مخٗضصة  ؾىضاث بنضاع زال٫ مً واإلااؾؿاث ألاٞغاص مً الا٢تراى ٍَغ٤ ًٖ اإلاباقغ الخمٍى

ىت ؤطوهاث هجض الؿىضاث َظٍ ؤَم ومً مخباًىت ٞاثضة وؤؾٗاع مسخلٟت ػمىُت مضة طاث ألاق٩ا٫  .الخٍؼ

ل- ل وؤؾالُب َغ١  ٧ل ًٖ الىٕى َظا ٌٗبر : اإلاباقغ ٚحر الخمٍى اإلاالُت  ألاؾىا١ في واإلاخمثلت اإلاباقغة ٚحر الخمٍى

اإلاالُت  الؿى١  في اإلاخمثلحن الىؾُاء َاالء ٌ ٣ًىم خُث ، مالُحن وؾُاء ٞحها التي اإلاالُت اإلاهاصع ٧ل ؤي والبىى٥

الىخضاث  ٖلى جىػَٗها زم الٟاثٌ طاث الا٢خهاصًت الىخضاث مً اإلاالُت اإلاضزغاث بخجمُ٘ البىى٥ وبٌٗ

٤ ؤن جداو٫  الىؾُُت اإلاالُت اإلااؾؿاث ؤن ؤي جدخاحها التي الا٢خهاصًت الاصزاع  مهاصع مخُلباث بحن جٞى

                                                           
ا الىاصي خؿحن مدمىص 1  26 م 2007 ،ٖمان، اإلاؿحرة صاع الاولى، الُبٗت الٗامت، اإلاالُت ٖؼام،مباصت اخمض وػ٦ٍغ
ت 2 ل ،مٟهىم الجامٗاث لُلبت الٗمال٢ت اإلاىؾٖى  1 مhttp://www.elanin.com ،2010 ٖلى، ، مخاح وؤهىاٖه ،ؤَمُخه الخمٍى
ل الضًً قٝغ 3  1، م  |http://saidotba.mam9.com   2011 ٖلى وع٢لت مخاح ٖخبت ؾُٗض الث٣اُٞت ،الجمُٗت ومساٍَغ ؤَمُخه ،الخمٍى

http://www.elanin.com/
http://saidotba.mam9.com/
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ل مهاصع ومخُلباث ىا٥ ؛ الخمٍى ل ؤق٩ا٫  ٌٗ َو يماهاث  ق٩ل ٖلى ج٩ىن  والتي ألازغي  اإلاباقغة ٚحر الخمٍى

خماص مثل والخهضًغ الاؾخحراص ٖملُاث في ٖاصة حؿخٗمل وهي .  اإلاؿدىضي   الخدهُل اإلاؿدىضي، الٖا

ل ل اإلادلي الخمٍى ل مً الىٕى َظا مثل ًى٣ؿم  :الضولي والخمٍى ل بلى الخمٍى  اإلاالُت واإلااؾؿاث الؿى١  مهضٍع جمٍى

ل الضازلُت  .الضولُت اإلاالُت والهُئاث اإلاالُت مهضٍع الؿى١  وجمٍى

ل-  ل مً الىٕى َظا مثل ٌٗخمض : اإلادلي الخمٍى ى ًًم ، اإلادلُت اإلاالُت وألاؾىا١ اإلاالُت اإلااؾؿاث ٖلى الخمٍى  َو

حر ة اإلاباقغ اإلاهاصع ت اإلاالُت ألاوعا١ ال٣غوى ؤي اإلادلُت اإلاباقغة ٚو ظا...ؤهىاٖها بمسخل٠ والخجاٍع  الىٕى الخ؛ َو

ل مً  .الخ٩ىمُت الهُئاث مً ؤ٦ثر الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث ٢ُإ ًسضم الخمٍى

ل ل مً الىٕى َظا ًخُلب : الضولي الخمٍى  والهُئاث البىعناث مثل صولُت مالُت ؤؾىا١ وحىص ألاولى بالضعحت الخمٍى

 ؤلا٢لُمُت مثل اإلااؾؿاث وبٌٗ الٗالمي البى٪ ، الضولي الى٣ض نىضو١  مثل ؤلا٢لُمُت، ؤو الضولُت اإلاالُت

٣ي والبى٪ الاحخماعي و الا٢خهاصي لإلهماء الٗغبي الهىضو١  لُت  البرامج بلى باإلياٞت ، للخىمُت ؤلاٍٞغ الخمٍى

٘ ٖلى اإلاٟهىم َظا جُب٤ُ خالت  وفي 1 واؾدثماعاث بٖاهاث ق٩ل جإزظ التي الضولُت  مً ٞالبض البيُت الخدخُت مكاَع

 مؿخىي  ٖلى اإلاساَغة وحجم الخ٩ال٠ُ ، اإلاخى٢ٗت الٗىاثض حجم الالػمت لخبُان الا٢خهاصًت ال٣ُام  بالضعاؾاث

ل ؤؾلىب ًٖ في البدث الكغوٕ ٢بل اإلاكغوٕ ٖمغ اؾدثماع  اإلاىاؾب الخمٍى

ل مساَغ ًٖ ؤما  لُت ومساَغ ٞىُت ،مساَغ ماصًت مساَغ بلى ج٣ؿُمها ُٞم٨ً الخمٍى  2  : جمٍى

ٟها ًم٨ً : اإلااصًت اإلاساَغ- ا ظا حؼء ؤو اإلامى٫  اإلاكغوٕ جل٠ حؿبب ٢ض التي اإلاساَغ جل٪ ب٩ىجها حٍٗغ  ما مىه َو

 اخترا١  ؿبب ٢ض ًيكإ الظي الخل٠ طل٪ ٖلى بياُٞت،و٦مثا٫ ج٩ال٠ُ ًدمل ما و الٗىاثض في بيافي ٖبء ًيكإ

انحر الُبُُٗت الخل٠ ٖىامل مً ؤي ؤو اإلاكغوٕ  .والًُٟاهاث ٧اأٖل

 مىاص البىاء حىصة ومؿخىي  اإلاكغوٕ جىُٟظ مهاعة ؤن خ٣ُ٣ت مً جيب٘ التي اإلاساَغ جل٪ هي : الٟىُت اإلاساَغ- ب

 ألامثل لظل٪، لالؾخٛال٫ اإلادضصة الؼمىُت الٟترة في لالؾدثماع الاؾخٛال٫ مً له اإلاسُِ م٘ جخىا٤ٞ ال للمكغوٕ

ىبت لليكاَاث يكإ طل٪ في هجر بطا ؤو اإلاٚغ ل ٚحر مكغوٕ َظا ًٖ ٞةهه ٍو  مىاعص طل٪ ؤحل مً ٞىُا ٌؿتهل٪ مَا

 .في الخؿبان ج٨ً لم زؿاثغ جيكإ وبالخالي ، نُاهت ؤٖما٫ نىعة في ؤ٦ثر ماصًت

 وما الُلب ٖلى اهسٟاى ٦سُغ بدخت، ا٢خهاصًت مكا٧ل ًٖ الىاججت اإلاساَغ وهي : الا٢خهاصًت اإلاساَغ-ج 

ت إلاثل اإلاٗاعى اإلا٣ضع اإلاالي اإلاغصوص ٖلى الخهى٫  ٖضم مً ٖىه ًيخج ٘ مثال جل٪ ألاؾىا١ في الخجاٍع  ٖضم ؤو اإلاكاَع

غ  .ا٢خهاصًا مجضي  ك٩ل اإلاكغوٕ ببىاء لالؾدثماع الالػمت وؤلام٩اهاث اإلاىاص جٞى

 جمـ البيُت الخدخُت ؤن ًخطر ألاو٫  اإلاُلب في الىاعصة الخٗاٍع٠ زال٫   مً:الخدخُت للبنى اإلاالُت اإلاخُلباث 2-

 والالؾل٨ُت الؿل٨ُت الاجهاالث ال٨هغباثُت، ال٣ىي  جىلُض مدُاث مً ب٢امت الٗامت اإلاغا٤ٞ مجاالث مسخل٠

ض،مدُاث ٘ الٛاػ الهخي، ٖبرا ألهابِب،الهٝغ اإلاُاٍ وجىنُالتها مٗالجت والبًر  ألاقٛا٫ وجىنُالجه،مكاَع

٘ الجؿىع  وبىاء الُغ١، حكُِض حكخمل التي الٗمىمُت  اإلاُاعاث وبىاء حكُِض جخًمً التي الٗام الى٣ل ومكاَع

٘ زضماث الخضًضًت  بلى والؿ٨٪ واإلاىاوئ ٘ َظٍ و٧ل والضٞإ؛ وألامً والصخت الخٗلُم مكاَع  ًمثل اإلاكاَع

                                                           
ل اخمض 1 ،جمٍى ٍُى  ٖلىم الدؿُحر و الا٢خهاصًت الٗلىم ومالُت،٧لُت ه٣ىص ٕٞغ الدؿُحر ٖلىم في اإلااحؿخحر ،عؾالت الىامُت البلضان في اإلاؿخضامت الخىمُت ٍػ

 92 م 91 ،م 2008
2 Société canadienne d’hypothèques et de logement, SCHL, 1999a, Les différents mécanismes De financement de l’infrastructure 

municipale, Ottawa (Ontario), SCHL p 19 
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لها ا، جمٍى  البيُت الخدخُت إلاخُلباث هٓغا الىامُت الضو٫  وزانت الضو٫ مالُا حمُ٘ ه٣ٟاث بياٞت ٖلى ٖبئا وهدَى

ت،ٞاألولى حكمل اإلااصًت ٘ الهجاػ ألاؾاؾُت اإلاىاص ا٢خىاء مهاٍع٠ والبكٍغ  بجاهب للبىاء ألاولُت اإلاىاص ٧ل ؤي اإلاكاَع

٘، ؤما غ ٧ل ؤحىع  ٞدكمل الثاهُت آالث  الخٟغ،الهضم والٞغ  ج٣ىُحن مً اإلاكغوٕ حضوي  صعاؾت ٖلى الؿاَغة ألَا

م...ؤلاهاعة الٗمىمُت، ألاقٛا٫ في مجا٫ ؾامحن حَر  بلى البيُت الخدخُت مجا٫ بازخالٝ جسهههم ًسخل٠ الظًً  ٚو

لت الٗاملت اإلاخسههت حاهب الُض ب٢امت،  ٖلى اإلااض ي في الٗام ال٣ُإ ؤو الخ٩ىمت اٖخاصث للبىاء، ول٣ض واإلاَا

٘ َظٍ نُاهت وختى وحكُٛل بىاء لها مً اإلاكاَع ىتها ٖلى وجمٍى لها ؤو اؾخُاٖتها ٢ضع زٍؼ  الا٢تراى؛ ٍَغ٤ ًٖ جمٍى

 في واإلاخمثل الىا٢ُٗت الخُاة في الضولت وكاٍ هلمـ ؤن ًم٨ً ومً َىا لها، حٗىص البيُت الخدخُت مل٨ُت ؤن بمىحب

٣ا ٖامت، خاحاث بقبإ ب٣هض ؤمىا٫ مً َُئاتها جى٣ٟه بمسخل٠ ما مجمٕى ًًم الظي الٗام ؤلاهٟا١  إلاا ٞو

م٨ً ؛ ًغؾمها التي وفي الخضوص الهُئاث لهظٍ اإلاىٓم ال٣اهىن  ًغؾمه  يمً البيُت الخدخُت ه٣ٟاث جهي٠ُ ٍو

غاى لخد٤ُ٣ اإلاىحهت الى٣ٟاث بها ٣ًهض الا٢خهاصًت التي الى٣ٟاث  ٌؿمى و ؤؾاؾُت بهىعة الا٢خهاصًت ألٚا

ت بالى٣ٟاث مً الى٣ٟاث الىٕى َظا ىُت، بالثروة اإلاخٗل٣ت الى٣ٟاث ؤي الاؾدثماٍع  وعائها مً الهضٝ ٩ًىن  خُث الَى

اصة ؤلاهخاج ني ٍػ ٘ ٖلى ًى٤ٟ ما ٧ل ٖلى الى٣ٟاث َظٍ وحكمل حضًضة؛ ؤمىا٫ عئوؽ وزل٤ الَى الهىاٖت،  مكاَع

اهاث ٧اٞت بلى بياٞت الخ....الهٝغ الغي  ال٨هغباء ٘ الضولت جمىدها التي الا٢خهاصًت ؤلٖا ظا ما الٗامت، للمكاَع  َو

٘ مً الىٕى َظا الهجاػ اإلاى٣ٟت ألامىا٫ مً الهاثل ال٨م ًبرع وضخامت البيُت  ؤَمُت خ٣ُ٣ت ٨ٌٗـ الظي اإلاكاَع

 .الخدخُت

غح٘ الىامُت الضو٫  في ٦بحرة ؤَمُت الى٣ٟاث مً الىٕى لهظا ؤن ًخطر الٗغى َظا زال٫ مً  ؤن الضولت بلى طل٪ ٍو

ً  ٗملُت بىٟؿها ج٣ىم  مباقغ جد٤٣ ٖاثض ال وألجها حهت مً ٦بحرة ه٣ٟاث بلى جدخاج ل٩ىجها هٓغا الغؤؾمالي الخ٩ٍى

ب وال ٖلحها ٣ًىي  ال الخام ال٣ُإ ٞان لهظا و ؤزغي، حهت مً  الى٣ل، الُغ١، وؾاثل مثل بها ال٣ُام في ًٚغ

ا والهٝغ الغي، الُا٢ت، حَر  .البيُت الخدخُت مغا٤ٞ مً ٚو
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ل البيُت الخدخُت :  اإلابدث الثاوي   مهاصع جمٍى

ل ماَُت جدضًض الى اإلاُلب َظا زال٫ مً ؾيخُغ١  ، ومً و ؤق٩اله وببغاػ ؤَمُخه ط٦غ زال٫، مً الخمٍى  مساٍَغ

 .الخدخُت للبنى اإلاالُت اإلاخُلباث الى الاهخ٣ا٫ ًم٨ىىا جم

ل : ألاو٫  اإلاُلب   الخدخُت للبنى الخ٣لُضي الخمٍى

ل ٣ًهض ل الخدخُت للبنى الخ٣لُضي بالخمٍى  بما ٖلى ٌٗخمض والظي الٗمىمي ؤلاهٟا١ في ًجؿض الظي الٗمىمي الخمٍى

ظا الخ٩ىمي، الا٢تراى ؤو الٗامت ؤلاًغاصاث ل ؤنل ألن َو  ًم٨ً ،بمٗنى ؤزغ الضولت مؿاولُت البيُت الخدخُت جمٍى

ل ازخهاع ل ق٣حن في الخ٣لُضي الخمٍى ُه الٗمىمي الا٢تراى و الظاحي الٗمىمي الخمٍى  .الضازلي والخاعجي بىٖى

ل: ألاو٫  الٟٕغ  الظاحي الٗمىمي الخمٍى

ل ًخجؿض  الضولت مً ٖلحها جدهل التي الضزى٫  ؤجها" ٖلى حٗٝغ التي الٗامت ؤلاًغاصاث في الظاحي الٗمىمي الخمٍى

 ؤلاًغاصاث وجخمثل 1"والاحخماعي الا٢خهاصي الخىاػن  وجد٤ُ٣ الٗامت ه٣ٟاتها حُُٛت ؤحل مً مسخلٟت مهاصع

بُت، ؤلاًغاصاث :الخالُت الثالزت الٗىانغ في الٗامت بُت ٚحر ؤلاًغاصاث الًٍغ  .وؤلاًغاصاث الا٢خهاصًت الًٍغ

بُت ؤلاًغاصاث  :الًٍغ

ل الظاجُت اإلاهاصع ؤَم مً ؤلاًغاصاث مً الىٕى َظا ٌٗخبر ل٨بر  اإلاهضع َظا ؤَمُت جغح٘ ال و الٗمىمي، للخمٍى

 ٖلى الىىاحي الًغاثب جإزحر إلاضي بهما و ألازغي، ؤلاًغاصاث مهاصع مً  ٛحٍر ٢ىعن ما بطا اليؿبي و اإلاُل٤ حجمه

 2 .الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت

بُت ؤلاًغاصاث ج٣ؿم  :٢ؿمحن بلى الًٍغ

 :  اإلاباقغة الًغاثب 1-1-

اء ٖلى جٟغى التي هي اإلاباقغة الًغاثب اء امخال٦ه، ؤو ا٦دؿابه خُث مً الٖى  بال َى ما الخالت َظٍ في و الٖى

م٨ً اإلا٩ل٠، ؤمىا٫ خحن بحن الخمُحز ٍو  هي و الضزل ٖلى يغاثب :الًغاثب اإلاباقغة مً عثِؿِخحن مجمٖى

 اإلاا٫ عؤؽ ٖلى ويغاثب ؛ اإلا٩ل٠ في طمت ألامىا٫ صزى٫  ٖىض ؤي ، ا٦دؿابها ٖىض ألامىا٫ ٖلى جٟغى التي الًغاثب

ً و ألامىا٫  ٗض خُاػة ؤي ، اإلا٩ل٠ ًمل٨ها ٖىضما ألامىا٫ ٖلى جٟغى التي الًغاثب هي و  3 .بها زغوة ج٩ٍى

اإلاباقغة  ٚحر الًغاثب حٗخبر و بهٟا٢ها ؤو ألامىا٫ باؾخسضام الًغاثب َظٍ  جغجبِ:مباقغة ٚحر الًغاثب 2-1-

بُت ألاق٩ا٫ ؤ٢ضم مً م و ، الٗالم صو٫  مٗٓم في اإلاؿخسضمت الًٍغ  لهظٍ الًغاثب، اليؿبُت ألاَمُت ؤن مً بالٚغ

 اإلاهاصع حٗخبر مً ؤجها بال اإلاباقغة، الًغاثب مً ؤلاًغاصاث اػصًاص  ؿبب وطل٪ جىا٢هذ، اإلاخ٣ضمت الضو٫  في

 ؤلاًغاصاث الىٕى مً َظا ٖلى الىامُت الضو٫  اٖخماص في ي الغثِـ الؿبب ًغح٘ و الىامُت الضو٫  إلًغاصاث الغثِؿُت

 : 4لؿببحن  

بُت ؤلاصاعة ب٠ًٗ جخمحز الىامُت ٞالضو٫  :ؤلاصاعة  مؿ٪ صٞاجغ بلى جدخاج ال اإلاباقغة ٚحر الًغاثب ؤن ٦ما الًٍغ

 .الخُب٤ُ في ؤؾهل ٞهي اإلاباقغة الًغاثب في الخا٫ َى ٦ما زانت خؿاباث وجىُٓم

                                                           
 302 م 2003 الخ٣ى٢ُت الخلبي ميكىعاث الٗامت، اإلاالُت ٖضلي، ؾىػي -  1

2 -  21 C. Vander Ploeg, « Metro West II: Focusing on the Future of Western Canada's Cities », rapport de conference, Calgary (Alberta),. 
ا الىاصي خؿحن مدمىص 3  67 م 63 م 2007 اإلاؿحرة،ٖمان صاع الٗامت، اإلاالُت ٖؼام،مباصت اخمض ،ػ٦ٍغ
ا الىاصي خؿحن مدمىص 4  93 م 68 ،م اإلاغح٘ ٖؼام،هٟـ ؤخمض ،ػ٦ٍغ
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 الخضي اإلاُل ؤن هجض بالخالي الاؾتهال٧ي، و باإلهٟا١ ؤؾاؾُت بهىعة جغجبِ اإلاباقغة ٚحر ٞالًغاثب: الا٢خهاص

 جٟغى الىامُت الضو٫  ؤن بالخالي ًالخٔ و مىسٌٟ لالصزاع الخضي واإلاُل مغجٟٗا الىامُت الضو٫  في لالؾتهال٥

بت  مً مؿخىعصة ج٩ىن  الؿل٘ َظٍ الن مثل اؾتهال٦ها ًىسٌٟ بالخالي و ٖالُت بمٗضالث ال٨مالُت الؿل٘ ٖلى يٍغ

اصة طل٪ ٖلى ًترجب و الخاعج حر و الاصزاع ٍػ  مداولت و الا٢خهاصًت العجلت بالخالي جدٍغ٪ و الهٗبت الٗمالث جٞى

 . الخجاعي  اإلاحزان في الخلل ٖالج

بُت ٚحر ؤلاًغاصاث- 2  :الًٍغ

بُت ٚحر ؤلاًغاصاث جإحي ُٟتها، الضولت مماعؾت مً الًٍغ مىما لْى ت ؤلاًغاصاث جإزظ ٖو الخ٩ىمت  ٢بل مً ؤلاصاٍع

ٌؿاوي  بما ؤو اإلا٣ضمت الخضمت ج٩لٟت خضوص في ج٩ىن  و مباقغة بهىعة مجها الٟغص ًيخٟ٘ ٖامت زضماث م٣ابل

  :ؤلاًغاصاث َظٍ ؤَم مً و ، الٟغص مجها ٌؿخُٟض التي اإلاىٟٗت

 هٟ٘ زام ؤو زانت، زضمت م٣ابل حبرا ألاٞغاص مً ًمثلها مً ،ؤو الضولت جدهله الى٣ىص مً مبلٜ" : الغؾىم 1-2-

 1لهم   ج٣ضمه

 ال٣ُام بيكاٍ مً باالؾخٟاصة لهم حؿمذ ما م٣ابل ألاٞغاص مً الخ٩ىمت جإزظَا ه٣ضًت مبالٜ هي و": الغزو 2

 لظل٪ مٗحن زضمت حاهب مً ٌٗخبر ما، بيكاٍ ال٣ُام مً الاؾخٟاصة ؤو بمؼاًا الؿماح ًخًمً ٞالترزُو ، مٗحن

 2 ". اإلاؿخُٟض

 مً  ٌٗ ٌؿخُٟضون  الظًً اإلاجخم٘ ؤٞغاص  ٌٗ ٖلى الضولت جٟغيه مالي ا٢خُإ " بإجها ؤلاجاوة حٗٝغ : ؤلاجاوة 2-

 ٖامت بمكغوٖاث الضولت ٢ُام هدُجت ال٣ٗاعاث و ألاعاض ي ٢ُمت جؼصاص ، ٞمثال 3 "الٗامت اإلاكغوٖاث و اليكاَاث

اث الٗامت ، الكىإع ٞخذ : مثل  بمكغوٖاث الضولت ٢امذ بطا و الخلٟىن؛ و ال٨هغباء ، اإلااء قب٨ت جمضًض ، اإلاىتَز

 .اإلاؿخُٟضة لألعاض ي ؤلاهخاحُت الؼعاُٖت ٢ُمت ٞان عي 

 في وال٣ٗاعاث ألاعاض ي إلاال٩ي جل٪ جد٣٣ذ ٢ض مىاٞ٘ َىا٥ ؤن ٌٗني ، جغجٟ٘ الؿى١  في ٢ُمتها ٦ظل٪ و جغجٟ٘ 3--

 ج٩ال٠ُ حُُٛت ؤحل مً مً اإلا٩اؾب حؼءا جإزظ َىا والضولت  ، بجهضَم م٨دؿبت ٚحر عؤؾمالُت م٩اؾب نىعة

٘ جل٪  اإلاؿخُٟضًً ألامال٥ ؤصخاب الضولت حكاع٥ ؤن اإلا٩اؾب؛ؤي جل٪ جد٤ُ٣ في ؤؾهمذ التي الٗامت اإلاكاَع

ض وال ، ألاعباح جل٪ وحىص في ي الغثِـ الًٟل لها ألن ألاعباح  بها ٢امذ التي الخدؿِىاث ٢ُمت ًٖ م٣ضاع ؤلاجاوة ًٍؼ

 .الضولت

ُئاتها الضولت ججىحها ه٣ضًت مبالٜ هي": الٛغاماث4-2- ٗاث اإلاؿىت لل٣ىاهحن اإلاسالٟحن ألاٞغاص مً الٗامت َو  والدكَغ

 التي الٛغاماث طل٪ ومثا٫ ال٣اهىن  ؾُاصة جُب٤ُ ؤحل مً ٩ًىن  الٛغاماث جُب٤ُ مً الهض4ٝ البلض طل٪ في

اث حٗخبر الٛغامت ٞان لظل٪ ، اإلاغوع إلاسالٟاث جٟغيها اإلادا٦م ت مضٖٞى  الضاٞ٘ ٖلى مباقغ بىٟ٘ حٗىص ال بحباٍع

دضص ال٣اهىن  خضاء و اإلاسالٟت صعحت مضي ٖلى الٛغامت م٣ضاع ٌٗخمض ٦ما ، اإلاسالٟحن ٖلى الٛغاماث مبالٜ ٍو  الٖا

مً  وهالخٔ ، الضٞ٘ ٖلى م٣ضعجه مغاٖاة صون  ؤي اإلاسالٟت ًغج٨ب الظي - الٟغص – اإلامى٫  م٣ضعة بلى صون الىٓغ

الٗامت،  لإلًغاصاث مباقغا و مهما مهضعا ج٩ىن  ؤن ال ًم٨ً ؤهه لخد٣ُ٣ه حؿعى الظي  والهضٝ الٛغاماث َبُٗت

                                                           
٘ الٗامت اإلاالُت ٖىاًت، ٚاػي   1 بي والدكَغ  55 م ، 1998 البُاع١  ،صاع الًٍغ
ا خؿحن مدمىص 2  97 م اإلاغح٘ هٟـ ٖؼام، اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
ا خؿحن مدمىص 3  98 م اإلاغح٘ هٟـ ٖؼام، اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
 87م 2002 ألاعصن اإلاىاهج صاع ألاولى ،الُبٗت الٗامت اإلاالُت ا٢خهاصًاث الخضًث اإلاضزل الهُتي، الغخمً ٖبض ،هىػاص الخكالي الل٠ُُ ٖبض مىجض 4
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 ؤمغا اؾخثىاثُا حٗخبر وهي اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن ألامً و الٗضالت جد٤ُ٣ ؤحل مً جىُٓمُت ؤصاة حٗخبر الٛغامت ؤن خُث

 .الٗامت لإلًغاصاث

 :الا٢خهاصًت ؤلاًغاصاث 3-

 الضولت ؤمال٥ ًإحي حمُ٘ ُٞما جىيُده ؾِخم الظي " الضومحن" مهُلر في الا٢خهاصًت ؤلاًغاصاث ازخهاع ًم٨ً

ت   الهىاُٖت واإلاى٣ىلت ال٣ٗاٍع

   (Domain) -1  ٠ ت الضومحن  ؤو بمهُلر ٣ًهض": الضومحن حٍٗغ  مالُا اًغاصا جضع والتي الضولت جمل٨ها التي الخجاٍع

م٨ً ًمى٫  ىت،ٍو  ومهُلر ؛1 "مالخا الضومحن "و "الٗام الضومحن" الىٟ٘ بلى مُٗاع خؿب الضومحن ج٣ؿُم الخٍؼ

 ؤق٩اله ب٩ل ٞالضومحن ، الضولت بمل٨ُت ًخمخ٘ ؤق٩اله ب٩ل اإلال٨ُت، ٞالضومحن َبُٗت بلى بقاعة ٌٗني ال َىا الخام

 .واإلاجخم٘ الضولت بمل٨ُت ًخمخ٘

 .الخام الضومحن و الٗام الضومحن بلى الظ٦غ ؾب٤ ٦ما الضومحن  ٣ًؿم:الضومحن ؤ٢ؿام 2

 ،٧الُغ١، الٗام للىٟ٘ جاصي و الٗام ال٣اهىن  ألخ٩ام جسً٘ و الضولت جمل٨ها التي ألامىا٫ َى" :الٗام الضومحن 1-2-

 اؾخٗمالهم م٣ابل ألاٞغاص مً زمىا جخ٣اض ى ال الضولت و اإلاىاوئ؛  الٗامت الخضاث٤ اإلاُاٍ، ٢ىىاث الجؿىع، ألاجهاع،

الغؾىم  طل٪ مثل و ألامال٥، بهظٍ الاهخٟإ ٖلى عؾىما مُٗىت خاالث في الضولت جٟغى ٣ٞض طل٪ وم٘ لهظٍ ألامىا٫

اعة ٖلى جٟغى التي بت في َى الغؾىم َظٍ ا٢خًاء في الؿبب ٩ًىن  ما ٚالبا ،و الٗامت اإلاخاخ٠ و الخضاث٤ ٍػ  الٚغ

بت ؤو ألامىا٫ لهظٍ  ألاٞغاص اؾخٗما٫ جىُٓم هي  الٗامت ال٣اٖضة جٓل طل٪ م٘ و .بوكائها ه٣ٟاث حُُٛت في الٚغ

 2 ". الٗام الضومحن بإمىا٫ الاهخٟإ مجاهُت

 :الخام الضومحن2-2

 والٛاػ الىِٟ خ٣ى٫  مثل ا٢خهاصي مالي مغصوص لخد٤ُ٣ حؿعى التي الضولت ممخل٩اث الخام الضومحن ٌكمل"

٘ الظَب، ،مىاحم ت اإلاىاوئ ؤو الهىاُٖت اإلاكاَع ىت في ٖلُه ٌٗخمض الظي َى الىٕى َظا و الخ ....الخجاٍع ل الخٍؼ  جمٍى

 3 ". الٗامت

الخام  الضومحن ًى٣ؿم و الٗامت، لإلًغاصاث مخجضصا و مؿخمغا مىعصا الخام الضومحن صزل اٖخباع ًم٨ً ؤي

 :مىه ًخ٩ىن  الظي اإلاا٫ لىٕى جبٗا ؤ٢ؿام زالزت بلى بضوعٍ

 ؤَم ؤهىإ مً َى و الٛاباث، و الؼعاُٖت ألاعاض ي مً  ًخ٩ىن :( ال٣ٗاعي  الضومحن ) الؼعاعي الضومحن  2-2-1

 ؤو بُ٘ اإلاىخجاث زمً مً الضومحن مً الىٕى َظا صزل ًإحي و ، الخ٣لُضي بالضومحن ٦ظل٪ ٌٗٝغ و الخام الضومحن

 اهه خُث مً ألاٞغاص بضال الٛاباث اؾخٛال٫ ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر الضولت حٗخبر ،و ًضٞٗها اإلاؿخإحغون التي ألاحغة مً

لت مضة  ٗض ومدهىلها ضخمت ؤمىا٫ عئوؽ بلى ًدخاج اصة ًٖ ألاٞغاص ًهٝغ مما ٍَى  الضولت ج٣ىم ال٣ُام بها،ٖو

 .للؼعاٖت الهالخت ٚحر ألاعاض ي و البىع، ألاعاض ي باؾخهالح

مل٨ُتها  ؤن بلى اإلاالي ال٨ٟغ ُٞظَب اإلاٗضهُت الثروة مهاصع و ،اإلاداحغ باإلاىاحم اإلاغجبِ ؤالؾخسغاجي الضومحن ؤما

صوع  مً الضومحن ًمثله إلاا مباقغة باؾخٛاللها الضولت ج٣ىم ؤن ًغي  ،ٞالبٌٗ الاؾخٛال٫ ؤما ، الضولت بُض ج٩ىن 

 ؤلاقغاٝ ٖلى م٘ ألاٞغاص بلى اؾخٛاللها ؤمغ جغ٥ ًغي  ألازغ والبٌٗ الا٢خهاصي اليكاٍ ؤوحه مسخل٠ في خُىي 

                                                           
 302 م اإلاغح٘، ،هٟـ ٖضلي ؾىػي 1
 10 م اإلاغح٘ الهُتي،هٟـ الغخمً ٖبض ،هىػاص الل٠ُُ ٖبض مىجض 2
 82 م اإلاغح٘ ،هٟـ الهُتي الغخمً ٖبض ،هىػاص الل٠ُُ ٖبض مىجض 3
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ىُت الثروة خماًت  ُٛت الاؾخٛال٫ َظا غ لٗضم هٓغا الَى  ؤن جخ٣اى الضو٫،ٖلى لبٌٗ الٟىُت والضعاًت الخبرة جٞى

ا ًدضص مبلٛا ؤو ألاعباح مً مُٗىت وؿبت الكغ٧اث ؤو ألاٞغاص مً   جإزظ نىعة ؛و٢ض ٖلُه الاجٟا١ ًخم ؾىٍى

ا اإلاىاحم اؾخٛال٫ في ألاٞغاص م٘ الضولت اقترا٥ ق٩ل ؤلاقغاٝ حَر  هُا١ الاقترا٧ي  ًىؾ٘ الا٢خهاصي ال٨ٟغ1 . ٚو

 ًىؾ٘ ؤن الضومحن ،ٌٗني طل٪ مً ٨ٖـ ٖلى الغؤؾمالي الا٢خهاصي ال٨ٟغ و ( الضولت مل٨ُت ) الٗامت اإلال٨ُت

٣لل الاقترا٦ُت في هُا٢ه  .الخلُِ الا٢خهاص ؤو الغؤؾمالُت في ٍو

 : والخجاعي  الهىاعي الضومحن 2-2-2

ت و نىاُٖت مكغوٖاث مً الضولت جمل٨ه مما الضومحن َظا ًخ٩ىن " طاث  للضولت الٗامت اإلاكغوٖاث ؤي ججاٍع

خطر2 "الهىاعي ؤو الخجاعي  الُا ٘ ش اؾخ٣غاء زال٫ مً ، ٍو  في ٦بحرة ؤَمُت ًمثل ال الضومحن َظا ؤن اإلاالي الخاٍع

ت و الهىاُٖت للمكغوٖاث الضولت بخمل٪ ا٢خهغ ،و الخ٣لُضًً ٖىض اإلااض ي  ال٣ُام ٖلى ألاٞغاص ٣ًضع ال التي الخجاٍع

 اإلاُاٍ و ،ال٨هغباء الٛاػ ، الى٣ل مثل ، ضخم عؤؾمالي جغا٦م مً و ٦بحرة اؾدثماعاث مً إلاا جخُلبه هٓغا طل٪ و بها،

٘ مً الىٕى َظا لخمل٪  الضولت جلجا ؤن الضولت والىا٢٘  جىػَٗها ولًمان الٗامت الخضمت اؾخمغاع لًمان اإلاكاَع

 مً الثاوي الىه٠ في ؤما، مم٨ً عبذ ؤ٦بر جد٤ُ٣ لِـ و الٗام الىٟ٘ جد٤ُ٣ الٛغى ؤن ٌٗني بإزمان مسًٟت

 الخضزل مغخلت مغخلت ؤلاهخاج،ْهىع  بلى الثىعة اؾتهال٥ مغخلت مً الضولت صوع  جُىع  م٘ و ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن 

 ؤوعوبا صو٫  مً ال٨ثحر ؤن ؤزظث  ٗض الثاهُت الٗاإلاُت الخغب  ٗض زانت و الخجاعي  و الهىاعي الضومحن اػصاص

 .الخإمحن  ؿُاؾت

 لها اإلاملى٦ت3 الؿىضاث و ٧األؾهم اإلاالُت ألاوعا١ مً الضولت مدٟٓت اإلاالي بالضومحن ٣ًهض"  :اإلاالي الضومحن 3-2-2

 الضومحن ؤهىإ ؤخضر مً الضومحن َظا ٌٗض ، ؤمال٦ها مً الضولت بًغاصاث يمً جضزل ؤعباح ٖلى جدهل مجها والتي

بت بلى الخُىع  طل٪ بعحإ ًم٨ً و الخايغ الى٢ذ في ؤَمُخه اػصاصث ٢ض و الخام ْهىعا  ؤلاقغاٝ في الضولت ٚع

الٗامت  اإلاهلخت جد٤ُ٣ بلى جىححهها جخًمً الىٟ٘ طاث اإلاكغوٖاث  ٌٗ ٖلى الؿُُغة الخام وفي ٖلى ال٣ُإ

بت بدؿضًض للممى٫  ال٣ىاهحن  ٌٗ به حؿمذ ما ؤو  4 ".لهم اإلاملى٦ت الؿىضاث و ألاؾهم مً التر٧اث ٖلى الًٍغ

 ألاَمُت وؿبُا، يئُل الغؤؾمالُت الضو٫  في الخضًثت الٗهىع  في ؤنبذ ٢ض الضولت ؤمال٥ صزل ؤن بالظ٦غ والجضًغ

 الًغاثب اإلاىعص ؤنبدذ ؤن بلى و الٗامت، لإلًغاصاث ي ألاؾاؽ اإلاىعص َى الىؾُى الٗهىع  في ٧ان ؤن  ٗض

 بالىٓام الؿُاس ي مغث التي الخُىعاث الخ٣ُ٣ت في ٨ٌٗـ صزلها و الضولت ؤمال٥ ؤَمُت جُىع  ؤن ألاؾاس ي،٦ما

 5 . الا٢خهاصي و والاحخماعي

 

 

 

 

                                                           
ا الىاصي، خؿحن مدمىص 1  103 م 102 م اإلاغح٘ هٟـ ٖؼام، ازمض ػ٦ٍغ
ا،ؤخمض الىاصي خؿحن مدمىص 2  104 م 103 اإلاغح٘ ٖؼام،هٟـ ،ػ٦ٍغ

3 Hecker, Jay Etta Z., 2002, « Transportation Infrastructure : Alternative Financing Mechanisms for Surface Transportation 

Disponible sur http://www.gao.gov/new.items/d021126t.pdf. p6 
ا الىاصي، خؿحن مدمىص 4  105 م اإلاغح٘ ،هٟـ ٖؼام اخمض ػ٦ٍغ
ا الىاصي، خؿحن مدمىص 5  105 اإلاغح٘،م ،هٟـ ٖؼام اخمض ػ٦ٍغ

http://www.gao.gov/new.items/d021126t.pdf.%20p6
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 الٗامت ال٣غوى: الثاوي الٟٕغ

 .ؤهىاٖها وط٦غ الٗامت لل٣غوى ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم جدضًض اإلاُلب َظا زال٫ مً ؾىداو٫ 

 :ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم جدضًض مداولت 1-

 ْغوٝ اؾخثىاثُت في الضولت الحها جلجا التي الٗامت ؤلاًغاصاث مهاصع ؤخض الٗامت ال٣غوى  حٗض:   الٗام ال٣غى 1

ٌ ومدضصة  مً مبلٜ" ال٣غى الٗام ٌٗخبر ، و1الًغاثب زهىنا و ألازغي  ؤلاًغاصاث مهاصع في ال٣هىع  لخٍٗى

 ؤو مدلُت ا٢خهاصًت ٢بل وخضاث مً الٗام ال٣اهىن  ؤشخام اخض ؤو للضولت ًضٞ٘ ه٣ضا ؤو ُٖىا ٧ان ؾىاء اإلاا٫

ت بهىعة ؤحىبُت ذ بلى ٌؿدىض ٣ٖض بمىحب و ، ازخُاٍع ُٗت ٢بل الؿلُت مً مؿب٤ جهٍغ  الضولت جخٗهض الدكَغ

 2 ". ال٣غى ؤنل ؾضاص و ال٣غى مبلٜ ٖلى ٞىاثض بضٞ٘

 جم ؾضاصٍ،و ما مىه مُغوخا الؼمً زال٫ الخ٩ىمت ٖلى صًً ؾىضاث مً بنضاٍع جم ما مجمٕى: الٗام الضًً 2--1

 ؤزظ  ٗض و ٞىاثضٍ، ال٣غى ؤنل  ؿضاص جلتزم الضولت و الجهاثُت، ٚحر و اإلاا٢خت ؤلاًغاصاث مً الٗام ال٣غى ٌٗخبر

ُٗت الؿلُت بطن  .الدكَغ

 زاعحُت  و صازلُت بلى ال٣غوى َظٍ جى٣ؿم :الٗامت ال٣غوى ؤهىإ 2-

 : ْاَغي  ٢غى و خ٣ُ٣ي ٢غى حكمل بضوعَا هي : الضازلُت الٗامت ال٣غوى 1-2

حن ؤو الُبُُٗحن ألاشخام مً الضولت ٖلحها جدهل التي ال٣غوى  هي:الخ٣ُ٣ي ال٣غى خباٍع  اإلا٣ُمحن ٞى١  الٖا

ت الضولت جخمخ٘ و ؛ ؤعايحها  ججضَا مىاؾبت، التي الكغوٍ وي٘ حؿخُُ٘ ألجها ال٣غوى مً الىٕى بهظا ٧املت بدٍغ

الكغاثُت  مً ٢ىتهم حؼء ألاٞغاص ٌؿلم وبظل٪ لهم ال٣غى ٣ًضمها التي الٗضًضة باإلاؼاًا اإلا٣غيحن  بٚغاء جداو٫  ٦ما

 الضولت جلتزم .ٞىاثض  ق٩ل ٖلى ألازحر َظا ٩ًىن  و مؿخ٣بلُت، ٞتراث في لهم ٖاثض م٣ابل الخ٩ىمت بلى الخالُت

 3  بضٞٗها

 البى٪ اإلاغ٦ؼي  ًضٞ٘ ؤن َى و اإلاغ٦ؼي، البى٪ مً الضولت ا٢تراى في الٓاَغي  ال٣غى ٨ًمً: الٓاَغي  ال٣غى

ا صًً ؾىضاث م٣ابل للخ٩ىمت لضًه اإلاجمضة ألاعنضة مً ه٣ضًت مبالٜ ظا الخ٩ىمت، جهضَع  ق٩ل ٩ًىن ٖلى َو

 ه٣ضًت بنضاع  ؤوعا١ خ٤ اإلاغ٦ؼي  البى٪ الخ٩ىمت جمىذ طل٪ م٣ابل و ال٣غى، بمبلٜ للخ٩ىمت صاثً خؿاب ٞخذ

 4  .الضولت ٖلى صًً ؾىض ؾىي  زانت حُُٛت بلى حؿدىض ال حضًضة

 :الخاعحُت الٗامت ال٣غوى 2-2

 ؤو مً ألاحىبُت الخ٩ىماث مً الخ٩ىمت ٖلحها جخدهل التي الٗامت ال٣غوى حكمل هي و الخاعحُت الٗامت ال٣غوى

حن ؤو الُبُُٗحن ألاشخام  الٗالمي،و ٖاصة البى٪ مثل الضولُت الهُئاث ٢بل مً ٦ظا و الخاعج في اإلا٣ُمحن اإلاٗىٍى

ل اإلادلُت اإلاضزغاث ج٨ٟي ال خحن الا٢تراى مً الىٕى لهظا الضولت جلجا ما  حؿعى الضولت التي اإلاكغوٖاث لخمٍى

 .الخىمُت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بهضٝ إل٢امتها

 الخاعج ،ًخم مً زضماث و ؾل٘ قغاء مً بها جخم٨ً  ؤحىبُت ٖمالث ٖلى الخهى٫  في الضولت ال٣غوى َظٍ حؿاٖض

ظا ألاحىبُت بالٗمالث (  الٗام الضًً زضمت ) ٞىاثضٍ و ال٣غى صٞ٘  خحن الضاثً واإلاضًً بحن مك٨الث جثحر ٢ض ما َو

                                                           
 122 م اإلاغح٘ الهُتي،هٟـ الغخمً ٖبض الخكالي،هىػاص الل٠ُُ ٖبض مىجض 1
ا خؿحن مدمىص 2  106 ،م اإلاغح٘ ٖؼام،هٟـ اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
ا خؿحن مدمىص 3  107 م اإلاغح٘ ،هٟـ ٖؼام اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
ا خؿحن مدمىص 4  اإلا٩ان اإلاغح٘،هٟـ ٖؼام،هٟـ اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
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اء ٖضم و الضًً ؾضاص ًٖ الضولت حعجؼ  وؤخُاها الضولي لخلها، ال٣اهىن  بلى اللجىء ًخم ٢ض َىا و بالتزاماتها الٞى

 1 .اإلا٣تريت للضو٫  الضازلُت الكاون في الضاثىت الضولت جخضزل

٘ اإلامىلت الهُئاث ؤبغػ  ت للمكاَع  وطل٪ مهما، صوعا ًلٗب الظي الٗالمي البى٪ زانت و البيُت الخدخُت ٖامت الخىمٍى

  ٗض الخغب الؿلُم الٍُغ٤ ٖلى الٗالمي الا٢خهاص وي٘ طل٪ مً الهضٝ ٧ان و ، 1411ٖام في جإؾِؿه مىظ

ت الثاهُت؛ الٗاإلاُت ًٍى ًاء للبلضان مٟخىخت الٗالمي البى٪ ٖو  ٞالبى٪ الضولي الضولي، الى٣ض نىضو١  في ألٖا

ؼ و ألاوؾ٘ الٗالمي الا٢خهاص في البلضان صمج في اإلاؿاٖضة ٚاًخه ب٢غاى ماؾؿت  الا٢خهاصي ٖلى الىمى حٍٗؼ

ل ًخم الظي الىامُت البلضان في ال٣ٟغ خضة جس٠ُٟ في ٌؿاٖض مما البُٗض، اإلاضي  مً البلضان الٛىُت مىاعص بخدٍى

  .ال٣ٟحرة البلضان همى احل

ل مهاصع ؤ٦بر ؤخض الٗالمي البى٪ ٌٗخبر و ل ٣ًضم ٞهى الٗالم، في الخمٍى  حهىص خ٩ىماث ًضٖم الظي الخمٍى

 الضولي وكاَاجه البى٪ بضؤ ول٣ض ال٨هغباء، و باإلاُاٍ التزوٍض و الصخُت اإلاغا٦ؼ و اإلاضاعؽ بىاء في الىامُت البلضان

٘ ٖلى بالتر٦حز  تهضٝ و الؿُاؾاث الا٢خهاصًت في الٗامت للخدؿِىاث ٢غوى ؤًًا ٣ًضم ؤهه بال ، ٞغصًت مكاَع

  الٗالمي البى٪ بإن ال٣ى٫  ًم٨ىىا  لظا،ٞٗالُت ؤ٦ثر اؾدثماعاث بلى اإلادضوصة اإلاىاعص جىحُه بلى َظٍ ؤلانالح ٢غوى

 واخض ،٧ل ًٖى بلض 181 مً اإلا٩ىهت اإلاخدضة، و لألمم اإلاخسههت الى٧االث خض َى بهما و الٗام باإلاٗنى بى٩ا لِـ

ل ٦ُُٟت ًٖ مكتر٦ت بهىعة مؿئى٫   بجاهب الٗالمي البى٪ التزم ٢ض و البى٪ الٗالمي؛ ؤمىا٫ نٝغ ٦ُُٟت و جمٍى

ضصا بلضا 184  ألاَضاٝ جدضًض و ال٣ٟغ م٩اٞدت في لها مثُل ٌؿب٤ لم الٗاإلاُت الكغا٦ت اإلاىٓماث مً ٦بحرا ٖو

ت، اء ًخم بدُث اإلااء، الخهى٫ ٖلى و اإلاؿدكُٟاث و باإلاضاعؽ الالخدا١ مجا٫ في الخىمٍى  2012 بدلى٫  بها الٞى

با هامي بلض و ٢ُإ في ٧ل مكغوٕ 1811 مً ؤ٦ثر في 2018 ؾىت اقتر٥ ٢ض البى٪ و٧ان  2 .ج٣ٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل امُِىت َُبىوي 1  والى٣ىص،حامٗت ،ٕٞغ اإلاالُت ا٢خهاصًت ٖلىم ،الخسهو ماحؿخحر ،عؾالت اإلادغو٢اث ٢ُإ الى بالغحٕى الجؼاثغ في الاؾدثماعاث ،جمٍى

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت الجؼاثغ  12 م 2004 الدؿُحر، ٖو
، اخمض 2 ٍُى ل ٍػ الٗلىم  ٧لُت الجؼاثغ ومالُت،حامٗت ه٣ىص الدؿُحر،ٕٞغ ٖلىم ،جسهو ماحؿخحر الىامُت،عؾالت البلضان في اإلاؿخضامت الخىمُت جمٍى

لىم الا٢خهاصًت.  54 م 2008 الدؿُحر، ٖلىم ٢ؿم الدؿُحر ٖو
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ل الخ٣لُضًت للبنى الخدخُت  : 1-2ق٩ل   **مسُِ جىيُخي إلاهاصع الخمٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غالخضماث " الُالبت ٢ىا٫ الكُش مظ٦غة جسغج لىُل قهاصة ماؾتر ا٧اصًمي *  البيُت الخدخُت و صوعَا في جٍُى

  38، م 2017/2018اللىحِؿدُت في الجؼاثغ ، حامٗت مؿخٛاهم  

ل :اإلاُلب الثاوي  :الخدخُت للبنى الخضًث الخمٍى

ل ه٣هض ل الخ٣لُضي ال٣الب مً الخغوج الخضًث بالخمٍى ل  ٖلى ٌٗخمض ٧ان الظي البيُت الخدخُت لخمٍى الخمٍى

ل مؿاولُت الضولت بم٣خًاٍ جخدمل ٧اهذ الظي و ، الٗمىمي ٘ جغمُم و ،حكُٛل ،بىاء جمٍى البيُت الخدخُت  مكاَع

ا و اإلاُاٍ لخدلُت مهاو٘ خضًضًت، ؾ٨٪ بهٟا١، سجىن، حؿىع، مضاعؽ، مؿدكُٟاث، مً ٧اهذ  ٦ما الخ....ٚحَر

ل َظا  بم٣خٌ جخدمل الضولت ل مهُلر ؤن اؾخيخاج ًم٨ىىا َىا  مً،لىخضَا اإلاساَغ حمُ٘ الخمٍى  الخمٍى

 ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الخام ال٣ُإ بخضزل الظي ٩ًىن  البيُت الخدخُت زصخهت في ًخجؿض الخدخُت للبنى الخضًث

 .لىخضٍ اإلاؿاولُت َظٍ بخدمل ؤو الٗام ال٣ُإ مكاع٦ت

 :البيُت الخدخُت زصخهت: ألاو٫  الٟٕغ

ا٢ت َغ١، ؤهٟا١، خضًض، ؾ٨٪ مً الخدخُت البيُت ٧اهذ ل٣ض  مملى٦ت ومضاعة ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  زال٫ ومُاٍ َو

 ٧اهذ و٢ض َظا اإلاجا٫ في الٗاملت الكغ٧اث وجإمُم جىُٓم جم الؼمً مغوع م٘ ل٨ً الخام، ال٣ُإ ٢بل مً وممىلت

 ٣ٖضي الخىُٓم زال٫ في والدكضص الخإمُم ٖملُاث مً ل٨ثحر الضاٞ٘ الا٢خهاصي وخاالث ال٨ؿاص الخغوب
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ً، ال٣غن  مً والخمؿِىاث ألاعبُٗىاث  اإلاالي لخ٣ضًم الضٖم بما بالخضزل الضو٫  مً ال٨ثحر ٢امذ خُث الٗكٍغ

 ٣ِٞ َظا الخضزل حاء ول٨ً لها، اخخ٩اعاث خضور إلاى٘ ال٣ُإ َظا جىُٓم ٖلى للٗمل ؤو الكغ٧اث لخل٪

ضم ٦ٟاءة البيُت الخدخُت ٢ُإ بصاعة  ؿىء الجضًضة اإلاكا٧ل جمثلذ و٢ض بإزغي، مك٩لت لِؿدبض٫  ؤصاثه ٖو

ل بلى الا٢تراى الخاعجي ولجىئها الضو٫  مً ال٨ثحر لضي الالػمت مخُلباث ًٖ ًٞال جُىعٍ، في ٦بحر و٢هىع   لخمٍى

غ ظا ال٣ُإ، َظا جٍُى ض بلى اإلاجا٫ ٞخذ بلى ي ؤصّ  ما َو  و الخدخُت البيُت في ٢ُإ الخام لل٣ُإ اإلاكاع٦ت مً اإلاٍؼ

ل في ؾِؿخمغ الظي الٗام ال٣ُإ صوع  بلٛاء ة بالًغوعة طل٪ ٌٗني ال ٘ الٗضًض جمٍى   باإلاساَغ جدؿم التي مً اإلاكاَع

 في الٗام ال٣ُإ صوع  ؤن ٌؿخمغ ًيبغي ٦ما الخام، ال٣ُإ اؾدثماعاث ججظب ال والتي  ( اإلاىانالث ٣٦ُإ ) 

٘ مً الىٕى َظا واؾتراجُجُاث ؾُاؾاث وي٘  ٖباعة حضًض بضوع  للخضماث ألاؾاس ي وم٣ضم الٟاع١  ول٨ً ؛ اإلاكاَع

(Self- regulator)  ٖباعة  حضًض بضوع  للخضماث طاحي وم٣ضم ٦مىٓم الؿاب٤ الخ٩ىمت صوع  اؾدبضا٫ في ًخمثل

مؿخ٣ل  مىٓم ًٖ (Independent- regulator) الخام؛ ال٣ُإ ٣ًضمها التي ألاؾاؾُت الخضماث مً لٗضص

ٗخبر الخدخُت  البيُت ٢ُإ ؤوكُت حمُ٘ جدؿم ال خُث ألاَمُت ٚاًت في الٗام لل٣ُإ اإلاىٍى الضوع  َظا َو

٘ الخانت اإلال٨ُت بلى الٗامت اإلال٨ُت مً الاهخ٣ا٫ ؤن ،٦ما باإلاىاٞؿت لخد٤ُ٣  ٧اُٞا ٌٗخبر ال الخدخُت البيُت إلاكاَع

٢ض  ول٨ً الخضماث، لخل٪ جىاٞؿُت ؾى١  وحىص بلى ماؾت الخاحت جب٣ى خُث للخصخهت الا٢خهاصي الهضٝ

ت ؤؾىا١ ؤو بلحها اإلاىاٞؿت بصزا٫ ًم٨ً ؤؾىا١ َىال٪ ٩ًىن   اإلاؿتهل٪ خماًت ٨ًٟل بما مىٓمت ول٨ً اخخ٩اٍع
لى1 خباع  ٗحن الخدخُت البيُت زهاثو ؤزض الٗام ال٣ُإ ٖو  الخام في ال٣ُإ مكاع٦ت مىيٕى جىاو٫  ٖىض الٖا

٘، مً الىٕى َظا  الضولت خماًت ٖلى ًىحب مما لها الُبُعي الاخخ٩اع نٟت هي الخهاثو جل٪ ؤبغػ  ومً اإلاكاَع

٘  ٌٗ حٗخبر اإلادخ٨غ، ٦ما َٝغ مً مدخملت ججاوػاث آًت مً اإلاؿتهل٨حن  ؤَمُت طاث الخدخُت البيُت مكاَع

اصة  بؾتراجُجُت، ا ٞةن وبالخالي للخهضًغ ٢ابلت ٚحر البيُت الخدخُت زضماث ؤًًا ج٩ىن  ما ٖو  جدضًضَا ًخم ؤؾٗاَع

 هٓغ في حاطبُت طي ٚحر ألاخُان  ٌٗ في ًجٗلها ٢ض مما اإلادلُت، م٣ىمت بالٗملت بًغاصاتها وج٩ىن  اإلادلي الؿى١  في

ل ال٣ابلُت ،مساَغ الهٝغ إلاساَغ  ؾى١  هٓغا ألاحاهب اإلاؿدثمٍغً  ًٖ ،ًٞال الاؾدثماع إلاساَغ بياٞت للخدٍى

 ج٩ىن  ، ضخمت ؤولُت اؾدثماعاث بالخالي وجخُلب ٦بحرة ؤحجام طاث البيُت الخدخُت قغ٧اث ج٩ىن  ما ٚالبا طل٪

لت، اؾترصاص بٟتراث ألاولى وجخمحز الؿىىاث في يئُلت بًغاصاتها ل ًهٗب مما ٍَى ٘ جمٍى  ٦ما .الخدخُت البيُت مكاَع

ً بُلب  ٌٗ ٣ًىم ٢ض   ٌٗ ج٩ىن  ٢ض طل٪ حاهب بلى اإلاؿخ٣بلُت، لإلًغاصاث باليؿبت يماهاث اإلاؿدثمٍغ

اصة وجالُا اإلاٗضاث اػصواحُت في وجدؿبب ميسجمت ٚحر قب٩اث الاجهاالث مثل الكب٩اث  و الخ٩ال٠ُ، في ٍػ

٘ اإلاغجبُت جىػَ٘ اإلاساَغ ٌٗخبر اؾخُغاصا،  مهمت مؿإلت الخام وال٣ُإ الضو٫  بحن البيُت الخدخُت بمكاَع

بىن  الظي للمؿدثمٍغً  .م٣ٗى٫  عبذ وجد٤ُ٣ الخ٩ال٠ُ بخُُٛت لهم ٌؿمذ عؤؾمالهم ٖلى ٧اٝ ٖاثض في جد٤ُ٣ ًٚغ
2 

مخُلبتها  جدضًض بلحها، اللجىء صواٞ٘ ط٦غ مً البض ٧ان ؤ٦ثر البيُت الخدخُت زصخهت مٟهىم ًخطر وختى

٩ا و٦ىضا مً ٧ل في الدؿُٗيُاث ؾىىاث في البيُت الخدخُت زصخهت ْهىع  ؤن في ٞالق٪ ؛ وؤَغاٞها  والتي ؤمٍغ

ً ال٨ىضًت اإلااؾؿت بوكاء ؤبغػَا مً ٧ان  عجؼ ؤبغػَا مخٗضصة ،مً لضواٞ٘ اعح٘ 1444 ؾىت ٦ىضا في وال٣ٗاع للَغ

بت ، ه٣ٟاتها حُُٛت ٖلى الضولت باء جسٌُٟ في الٚغ  ال٨ٟاءة بلى الٗامت باإلياٞت ال٣غوى ًٖ الىاحمت اإلاالُت ألٖا
                                                           

 . 9 ٖكغ،م الثامً ،ًىهُى،الٗضص الثاهُت الؿىت 2003 الخىمُت، حؿغ ،" الخدخُت البيُت زصخت"، خؿان زًغ 1
 12 م 11 اإلاغح٘،م خؿان،هٟـ زًغ 2
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٘،  اهجاػ في الخىام ؤجبثها التي  ه٣ل ؤَمها مً مُٗىت ؤَضاٝ لخدضًض الضواٞ٘ َظٍ ٧ل جخجه خُثاإلاكاَع

– الٗامت الكغا٦ت زال٫ مً ؤي ال٣ُاٖحن بحن ج٣اؾمها ؤو ال٣ُإ الخام، بلى الٗام ال٣ُإ مؿاولُاث

 الخانت-الٗامت للكغا٦ت ًغمؼ "ppp ( partenariat public prive) "؛ لخد٤ُ٣ بضوعَا تهضٝ وهي1 الخانت، 

لُت بالكغا٦ت  / Cلخسُُِ ا P ( planifier )  :ًلي ُٞما اإلاخمثلت اإلاؿاولُاث وج٣اؾم اإلاساَغ ،ج٣اؾم الخمٍى

(concevoir)  ،الخهمُمB ( batir)  ،البىاءF ( financier)  ،ل  E ( exploiter)الخإححر ،  L ( louer) الخمٍى

ل  T (transfert) الكغاء ،  A (acheter )الاؾخٛال٫،   .الخدٍى

 ٨ًٟي ال و جغمحز ٞمثال : L E  الخام ال٣ُإ مؿاولُت مً والاؾخٛال٫ الضولت مؿاولُت مً الخإححر ؤن ٌٗني

 مً والبض بل البيُت الخدخُت، لخصخهت اإلاجا٫ لٟخذ الخام وال٣ُإ الٗام ال٣ُإ بحن اإلاؿاولُاث ج٣اؾم

حر  (péage) ختى باإلاغوهت، ًمخاػ ؤن ًجب الظي ال٣اهىوي الجاهب تهُت في جخجؿض التي ألازحرة َظٍ مخُلباث جٞى

٘ جدضًض  ٢اصع اإلاكغوٕ ٩ًىن  طاجه اإلاكغوٕ مً ًد٤٣ ؤن ؤو الضولت َٝغ مً ًدضص ؾىاء مٗخبر ٖاثض طاث مكاَع

حر بلى بياٞت ألاحاهب ؤو اإلادلُحن الخىام حلب ٖلى  بلى الكغ٧اء مً ألامىا٫ مغوع لدؿهُل مغن  مالي ؾى١  جٞى

 2 . الخصخهت ؤؾـ حك٩ل اإلاكغوٕ،وبهظا

ت ؤَغاٞا البيُت الخدخُت زصخهت جخُلب ٦ما  3 :ؤَمها مً ، وحه ؤ٦مل ٖلى بإٚغايها جٟي ختى مخىٖى

ا ي ألاؾاؽ الُٝغ حٗخبر :   الضولت  .لل٣ٗض الترزُو ناخبت باٖخباَع

 .ؤحاهب او مدلحن ٧اهىا ؾىاء الخىام ٧ل ججم٘ التي اإلااؾؿت هي    :اإلاكغوٕ قغ٦ت

ل في مهما صوعا جلٗب التي والضولُت اإلادلُت اإلاالُت واإلااؾؿاث باإلاهاٝع اإلامثلحن   : اإلا٣غيحن  .اإلاكغوٕ جمٍى

ً م : اإلاؿدثمٍغ  .مجهم واخضا اإلاكغوٕ مكٛل ٩ًىن  و٢ض ، اإلاكغوٕ قغ٦ت عؤؾما٫ في ٌؿاَمىن  الظًً َو

 .اإلاكغوٕ قغ٦ت مٗه جخٗا٢ض الظي الٛحر مً ؤو هٟؿه اإلاكٛل ٩ًىن  ٢ض والظي : البىاء م٣او٫ 

ى : اإلاكٛل ى اإلاكغوٕ اؾدثماع مهمت بلُه حٗهض الظي َو  مؿخ٣ل مؿدثمغ هٟؿها ؤو اإلاكغوٕ  كغ٦ت ًخمثل ٢ض ،َو

 .اإلاكغوٕ قغ٦ت في اإلاؿاَمحن ؤو

 الخدخُت  البيُت زصخهت ؤق٩ا٫ : الثاوي الٟٕغ

٣ت ازخُاع مؿإلت حٗخبر ؤَضاٞها   ٌٗ ؤن خُث الخصخهت بغامج بهجاح في مهما ٖىهغا الخصخهت ٍَغ

٣ت باؾخسضام وطل٪ نىعة بإًٞل جد٣ُ٣ها ًم٨ً اإلايكىصة ازغ ، ؾىاَا صون  ٍَغ  في ؤؾىا١ اإلاا٫ جُىع  مؿخىي  ٍو

ا في الضو٫  ٣ت ازخُاَع  لها ألاؾلىب اإلاىاؾب ازخُاع في حؿاَم التي الٗىانغ مً ٖضص بلى ،بياٞت الخصخهت لٍُغ

 ال٣ُإ زصخهتها ،مؿاَمت اإلاغاص الٗامت اإلااؾؿت حجم الخصخهت بغهامج ؤَضاٝ جدضًض ٞحها بما وجخًمً

 .طوي الٗال٢ت الٟاٖلحن ٧اٞت و٢ضعاث ومخُلباث اَخماماث ًٖ ًٞال ، ال٣ىمي الا٢خهاص في الٗام

                                                           
1 Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Partenariats publics-privés en infrastructures municipales, Ottawa 

(Ontario), SCHL, 1999c. Organisation de Coopération et de Développement Économiques –OCDE (2008), Les partenariats public-privé 

: partager les risques et optimiser les ressources - page 9 
2 Jeffrey Delmon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des décideurs publics 

(pages 17-27)  -
3 6 Jeffrey Del mon (2010), Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures : guide pratique à l’intention des  

décideurs public ( page 11-16 .( 
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٘ في الخام ال٣ُإ مكاع٦ت وجخمحز حر في ال٣ُإ َظا بةم٩اهُت الخدخُت البيُت مكاَع  حضًضة لألمىا٫، مهاصع جٞى

غ ٞترة اهسٟاى ٘ جٍُى غ ج٩ال٠ُ اهسٟاى اإلاكاَع ٘ والاؾخجابت حكُٛل ٦ٟاءة في جدؿحن ، الخٍُى  اإلاكاَع

حر الخدخُت البيُت لخضماث ال٠٨ء الدؿٗحر بلى باإلياٞت اإلاؿتهل٨حن الخخُاحاث  حضًضة مهاصع بًغاصاث وجٞى

٣ت حك٩ل و ؛ للضولت ىا٥ للىجاح عثِؿُا مدضصا الخصخهت ٍَغ  ٣ًط ي ، الخام إلاكاع٦ت ال٣ُإ ٖضًضة َغ١  َو

ل  ًٗها ٘ في الخام مكاع٦ت ال٣ُإ حٗني وال ؛ باإلال٨ُت الضولت باخخٟاّ وبًٗها ألانى٫  مل٨ُت بخدٍى  مكاَع

٘ لخل٪ الخام ال٣ُإ امخال٥ بالًغوعة الخدخُت البنى  والخام الٗام ال٣ُاٖحن الٗال٢ت بحن ٞىُا١ ، اإلاكاَع

٘ في الخام مكاع٦ت ال٣ُإ زُاعاث وجتراوح ٢ُإ ٧ل في ٖملي ٩َُل لىي٘ ٧اُٞت بضعحت واؾ٘  البيُت مكاَع

ل بلى وجاصي الضولت مل٨ُت جىهي التي جل٪ بحن الخدخُت  مل٨ُت جىهي ال التي وجل٪ ، الخام بلى ال٣ُإ ألانى٫  جدٍى

 1 . الضولت

 :الضولت مل٨ُت جىهي التي الُغ١  1-

 2 : ؤَمها ، الخهُٟت و للمؿدثمٍغً اإلاباقغ البُ٘ بحن جتراوح الضولت مل٨ُت إلجهاء ألاق٩ا٫ مً ٖضص َىال٪

ً اإلاباقغ البُ٘ 1-1-  وهي ؤ٦ثر الخام ال٣ُإ بلى مباقغة الكغ٦ت مً حؼء ؤو ٧امل ببُ٘ الضولت ج٣ىم : للمؿدثمٍغ

 .اؾتراجُجي إلاؿدثمغ البُ٘ ؤو الٗلني باإلاؼاص اإلاؿخىي  ٖلى الخصخهت ٖملُاث في اؾخسضاما الُغ١ 

٣ت َظٍ بلى باللجىء الضولت ج٣ىم ما ٚالبا: اإلاالُت ألاؾىا١ في للجمهىع  ألاؾهم بُ٘-  2-1 زصخهت  في الٍُغ

 .زابذ  ؿٗغ للبُ٘ الكغ٦ت ؤؾهم ٖغى ًخم خُث ٦بحر، حجم وطاث حُضة مالُت بىيُٗت جخمخ٘ التي الكغ٧اث

٣ت َظٍ جخمحز ال٣ىاثم  ًٖ ال٨ك٠ ًخم ٦ما البُ٘ لٗملُت التروٍج ًخم خُث الكٟاُٞت، مً ٖالُت بضعحت الٍُغ

 .اإلاالُت ألاؾىا١ زال٫ مً البُ٘ قغوٍ م٘ جماقُا وطل٪ للكغ٦ت اإلاالُت

٣ت َظٍ جإزظ ؤن ًم٨ً: وؤلاصاعة للٗاملحن البُ٘ -1-3  ٖىىان واخض جدذ بصعاحها ًصر ول٨ً مسخلٟت ؤق٩اال الٍُغ

 .خهت ٞحها ؤو الكغ٦ت ٧امل ٞحها والٗاملحن الكغ٦ت بصاعة جمل٪ ٖجها ًيخج خُث ، "صازلُت زصخهت" َى

٣ت َظٍ حٗخمض ) : ال٩ىبىهاث( ال٣ؿاثم هٓام 1  مبلٜ مٗحن م٣ابل ؤو مجاها ٢ؿاثم ؤو ٧ىبىهاث جىػَ٘ ٖلى الٍُغ

 ؤؾاؽ مبيُت ٖلى وهي ، الؿى١  في بُٗها ؤو زصخهتها ًخم التي الكغ٧اث في اؾدبضالها ًم٨جهم الظًً للمىاَىحن

ل ٘ جدٍى ت بلى الٗام ال٣ُإ ؤنى٫  مً ٦بحرة ليؿبت ؾَغ  .اإلاىاَىحن مً واؾٗت مجمٖى

٢ابل  ٦مكغوٕ بُٗها ًٖ بضال ؤنىلها وبُ٘ ٖامت قغ٦ت جهُٟت زُاع بلى الضولت جلجإ ؤن ًم٨ً : الخهُٟت 5-1

اصة لالؾخمغاع ت ًٟى١  ٖىضما طل٪ ًخم ما ٖو  ؤلاًغاصاث اإلاخى٢ٗت ألانى٫  مسخل٠ بُ٘ مً اإلاخى٢ٗت بًغاصاث مجمٖى

 .واخضة ٧ىخضة الكغ٦ت بُ٘ مً

 :الضولت مل٨ُت جىهي ال التي الُغ١  2-

٢ابلُت  بةْهاع طل٪ و ألانى٫  بُ٘ ٖملُت باججاٍ وؾُُت زُىة الضولت مل٨ُت جىهي ال التي الُغ١  جمثل ؤن ًم٨ً

ت، ؤؾـ ٖلى لالؾخمغاع الٗامت اإلااؾؿاث ا ًم٨ً ٦ما ججاٍع جل٪  جخًمً و طاتها؛ بدض مهمت زُىاث اٖخباَع

 3الخُىاث 

                                                           
 13 م 12 اإلاغح٘،م خؿان،هٟـ زًغ 1
 1 اإلاغح٘،م خؿان،هٟـ زًغ 2
 1 م 14 اإلاغح٘،م خؿان،هٟـ زًغ 3
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خماص ؤو اله٩ُلت بةٖاصة بال٣ُام بما طل٪ و :الٗام ال٣ُإ قغ٧اث بنالح 1-2 ت     ؤلاصاعة مبضؤ ٖلى الٖا الخجاٍع

commercialization and corporatization ل   زم  .  مؿاَمت قغ٦ت الخدٍى

٘ ٌؿمذ بما الٗام ال٣ُإ قغ٧اث في حُٛحراث  بحغاء بلى الٗملُت َظٍ تهضٝ : اله٩ُلت بٖاصة-  و حٗلها ٦ٟاءتها بٞغ

٘ بلى جغمي ؤجها ؤي للمؿدثمٍغً حاطبُت ؤ٦ثر اصة َغ١  زالزت َىال٪ و الكغ٧اث؛ َظٍ ٢ُمت ٞع  :اله٩ُلت هي إٖل

لها بلى ًخم ما ٖاصة و نٛحرة وخضاث بلى ج٨ُ٨ٟها و الكغ٦ت جىُٓم بٖاصة ؤي ، الخىُٓمُت اله٩ُلت بٖاصة : ؤوال  جدٍى

 .مؿاَمت قغ٧اث

 .الكغ٦ت ٖلى ال٣اثمت الضًىن  ٩َُلت بٖاصة ألاؾاؽ في حٗني و اإلاالُت، اله٩ُلت بٖاصة : زاهُا

 جدؿحن ؤلاهخاحُت قاجها مً الكغ٦ت في حضًضة اؾدثماعاث بطخ ال٣ُام ؤي الكغ٦ت، ؤوكُت ٩َُلت بٖاصة : زالثا

 .اإلاؿخسضمت والخ٨ىىلىحُا

ت ؤؾـ ٖلى ؤلاصاعة وج٩ىن  :ؤلاصاعة ل و ججاٍع  و ؤَضاٝ مباصت جُب٤ُ و بصزا٫ بلى تهضٝ مؿاَمت قغ٦ت الى الخدٍى

ت  مً الخ٩ىمت، اإلا٣ضم الضٖم بلٛاء ؤلاحغاء َظا ٌكمل ؤن ًم٨ً و ، الٗامت الكغ٧اث ؤٖما٫ و بصاعة في ججاٍع

ها باإلياٞت الؿى١  قغوٍ و ل٣ىاهحن الؿاب٤ مً ؤ٦ثر ٖغيت الكغ٧اث َظٍ جهبذ وبظل٪  مالُت ل٣ُىص بلى زًٖى

لها ٌؿمذ ما نٗىبت، ؤ٦ثر  وبُٖاءَا بصاعتها و مل٨ُت الكغ٦ت ٞهل ؤي مؿاَمت قغ٦ت بلى الخ٣ت مغخلت في بخدٍى

 .ؤًٖاثه ج٣ىم بخُٗحن و بصاعة مجلـ في الضولت جخمثل ؤن ٖلى ا٢خهاصًت و ٢اهىهُت اؾخ٣اللُت

ؼ في ؤلاصاعة زصخهت مً ألاؾاؽ الٛغى ًخمثل  :ؤلاصاعة زصخهت 2  و طل٪ الٗام ال٣ُإ قغ٧اث ٦ٟاءة حٍٗؼ

م٨ً ، الخام ال٣ُإ بصاعة ج٣ىُاث و مٟاَُم بصزا٫ زال٫ مً بصاعتها بخدؿحن  مً زال٫ ؤلاصاعة زصخهت ٍو

 .الامخُاػ ؤو ،الخإححر ؤلاصاعة ٣ٖض

اصي َظٍ إلصاعة زانت قغ٦ت م٘ ٖامت ماؾؿت زالله مً جخٗا٢ض اجٟا١ ًٖ ٖباعة َى: ؤلاصاعة ٣ٖض-  اإلااؾؿت، ٍو

ل بلى الخٗا٢ض َظا  بدىػة ال٣ُإ جب٣ى التي اإلال٨ُت خ٣ى١  لِـ و الخانت للكغ٦ت ٣ِٞ ؤلاصاعة خ٣ى١  جدٍى

٣ت َظٍ حؿخسضم و الٗام، ٘ في ٌؿهم بما زاؾغة قغ٧اث لخيكُِ الٍُغ  .للبُ٘ حٗغى خحن ٢ُمتها ٞع

َظٍ  اؾخسضام خ٤ الخانت ٦تللكغ ( الٗام ال٣ُإ ) ؤي  ألانى٫  مال٪ زالله مً ًمىذ ٣ٖض َى : الخإححر

اصة. مٗحن بًجاع م٣ابل في وطل٪ ٖلحها مخ٤ٟ ػمىُت ٞترة زال٫ اإلاد٣٣ت باألعباح الاخخٟاّ و ألانى٫  جتراوح  ما ٖو

 .ؾىىاث 11 بلى 6 بحن الخإححر ٞترة

 الخضماث اإلادضصة  ٌٗ لخ٣ضًم زانت قغ٦ت م٘ ٣ٖض بةبغام الخٗا٢ض خالت في الٗامت اإلااؾؿت ج٣ىم  :الخٗا٢ض -ج

 .لها ألانى٫  مل٨ُت جب٣ى و ٖجها، بضال

 ًٖ ٌٗبر1 اإلاسخلِ الا٢خهاص ؤؾلىب في الخصخهت جخمثل ٖىضما الىٕى َظا ٌك٩ل:اإلاكتر٦ت اإلاكغوٖاث -ص

   PPP ( partenaria public privé)لها  ًغمؼ التي الخانت – الٗامت الكغا٦ت بمهُلر اإلاكتر٦ت اإلاكغوٖاث

 ال٣ُإ الخام مً الكٍغ٪ ٩ًىن  ما ٖاصة و الخام، و الٗام ال٣ُاٖحن بحن الخالت َظٍ في اإلاكغوٕ مل٨ُت جخىػٕ

حر ٖلى حٗمل ؤحىبُت قغ٦ت  جىخُض الكغ٧اء ٖلى ٌٗمل ٦ما اإلاكغوٕ لدكُٛل الخضًثت الخ٨ىىلىحُا و اإلاا٫ عؤؽ جٞى

حن بحن الٗال٢ت ج٩ىن  و مدضصة، ٦ما مُٗىت ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؾبُل في مىاعصَم ت الُٞغ  .بض٢ت جامت مٗٞغ

                                                           
ٌ في اصاعة و اؾدثماع اإلاغا٤ٞ الٗامت ،صعاؾت م٣اعهت ، الُبٗت الاولى ، ميكىعاث الخلبي الخٟى٢ُت  خُضع حابغ 1  ، 2009ولُض،الخٍٟى

 4م



 جدضًض َبُٗت البيُت الخدخُت                                                                                                         الثاويالٟهل 

 

50 
 

غ و الدكُٛل خ٣ى١  الامخُاػ ٣ٖىص زال٫ مً ًخم : الامخُاػ -ٌ  ٖلى و زانت، قغ٦ت الجهت بلى الضولت مً الخٍُى

 ًخم اؾترحإ و ، الاؾدثماعاث و الغؤؾمالُت الى٣ٟاث ٧اٞت ًٖ مؿئىال الامخُاػ ناخب ٩ًىن  الخإححر ٣ٖىص ٨ٖـ

 خؿب طل٪ ؾىت و 30 و 15 بحن جتراوح ما ٖاصة التي و الامخُاػ ٞترة جهاًت ٖىض الٗام ال٣ُإ ٢بل مً ألانى٫ 

 زضمت و ه٣ٟاث الدكُٛل حُُٛت له ًًمً بما الامخُاػ ناخب بًغاصاث وجخدضص لألنى٫، الاٞترايُت الخُاة 

خًمً اؾدثماعاجه، اؾتهال٥ و الضًىن  ٣ت بىاء ؤبغػَا مً الُغ١  مً الٗضًض الخُاع َظا ٍو ل -حكُٛل – ٍَغ  1.جدٍى

 

ل الخضًث : 2-2ق٩ل   للبنى الخدخُت مسُِ جىيُخي إلاهاصع الخمٍى

 

 

 
                                                           

 3 م 373 ،م اإلاغح٘ ولُض،هٟـ خُضع حابغ. 1
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ل الخ٣لُضي : اإلاُلب الثالث  ج٣ُُم الخمٍى

ل ج٣ُُم ًم٨ً ل مً ٧ل وؾلبُاث مؼاًا جبُان زال٫ مً الخ٣لُضي الخمٍى ال٣غوى  و الظاحي الٗمىمي الخمٍى

ل ٦ٟاًت ؤن خُث الٗمىمُت؛ باء مً ج٣لل الظاحي الخمٍى حغاء  الضولت ؾدخدملها ٧اهذ التي ؤلاياُٞت اإلاالُت ألٖا

ل ٞغنت طاجه الى٢ذ في ًًُ٘ ٢ض ل٨ىه الٟىاثض، ؤي الا٢تراى  ال ٚحر طاجُا جمى٫  ؤن ًٟترى ؤزغي  ٢ُاٖاث جمٍى

 .ألامً مثل

خالت  ؤَمها مُٗىت خاالث في مىٟظا باٖخباٍع الُه اللجىء ؾباب ؤ في الٗمىمي الا٢تراى مؼاًا ازخهاع ًم٨ً و

بت والاحخماُٖت، الا٢خهاصًت وألاػماث الخغوب ٘ الا٢خهاصًت البيُت ٖلى الخإزحر في الٚغ  الىمى الا٢خهاصي، وحؿَغ

ٟها الضولت واعصاث ٦ٟاًت ٖضم بلى بياٞت  1  . إلاهاٍع

ل بلى ًاصي ٣ٞض مؿاوت  مً الٗام الضًً ًسلى وال ٟها ٢ىة حٗخبر التي الخام ال٣ُإ ؤمىا٫ جدٍى في  جْى

 ال٣غوى الضازلُت ٖلى الخهى٫  في الخام لل٣ُإ الضولت مىاٞؿت ؤن ٦م الٗام، ال٣ُإ بلى بهخاحُت مكغوٖاث

٘  في ٣ٖبت و ٠٣ً اإلاىاعص، جىػَ٘ وؾىء الا٢خهاصي، اليكاٍ ٖغ٢لت بلى ًاصي الظي ألامغ الٟاثضة، ؾٗغ مً ًٞغ

 .الاؾدثماعاث ج٣ل الٟاثضة ؾٗغ باعجٟإ اهه خُث الا٢خهاصي، الخ٣ضم ٍَغ٤

البا اصة بلى الٗامت ال٣غوى جاصي ما ٚو بي الٗبء ٍػ  بًغاصاث مً الثابذ الجؼء الػصًاص اإلاجخم٘ ؤبىاء ٖلى الًٍغ

 2 . الضًً زضمت ه٣ٟاث لدؿضًض ًسهو ؤن ًجب الظي و اإلاحزاهُت

٣خحن الخطخم الى الٗام الا٢تراى ًاصي ٢ض بل ٣ِٞ َظا لِـ  جضَىع ؤلاهخاج بلى ًاصي ؤهه في ألاولى ج٨مً ، بٍُغ

اصة و ال٣ىمي،  الثاهُت ٞخدضر ؤما ألاؾٗاع، مؿخىي  اعجٟإ في ًدؿبب ما َظا و اإلاىخجت، ٚحر الٗامت الى٣ٟاث ٍػ

 الكغاثُت ال٣ضعة اهسٟاى بلى ًاصي الظي و ، الى٣ضي ؤلانضاع ٍَغ٤ ًٖ التزاماتها حؿضًض بلى الخ٩ىمت جلجإ ٖىضما

 .ألاؾٗاع مؿخىي  اعجٟإ الى بالخالي و للى٣ىص

٣خحن وطل٪ ال٣ىمي الضزل جىػَ٘ ؾىء بلى الٗام الا٢تراى ًاصي ٢ض ٦ما  الخطخم في ٧ىن  في ؤوالَما جخمثل بٍُغ

ىُاء ٖضص ٣ًل و ٚىا الٛني ٞحزصاص ال٣ىمي الضزل جىػَ٘ ؾىء ٖلى ٌؿاٖض طاجه خض ؼصاص ال٣ٟحر ًؼصاص و ، ألٚا  ٣ٞغا ٍو

 ؾضاصٍ ال٣غى و زضمت ه٣ٟاث وؤن الٛىُت الُب٣اث مً الخ٩ىمُت الؿىضاث خملت ؤن زاهحهما و ال٣ٟغاء، ٖضص

ض ألا٦بر ٖبئها ال٣ٟحرة الُب٣اث جخدمل التي اإلاباقغة ٚحر الًغاثب ٞغى ٍَغ٤ ًٖ جمى٫   جىػَ٘ ؾىء طل٪ مً ٞحًز

 3 .اإلاجخم٘ ؤبىاء بحن الثروة و الضزل

 البنى الخدخُت جمى٫  والتي ٖامت، الخاعحُت الٗامت ال٣غوى ؤن في ؾلبُاجه ٞخ٨مً الخاعجي الا٢تراى ٖلى وبالتر٦حز

ت، ُٖىب مً جسلى ال زانت، ٍغ ب التي الضو٫  لجمُ٘ مخاخت لِؿذ ؤوال ٞهي حَى  جلٗب و الخهى٫ ٖلحها، في جٚغ

 جل٪ ٞان ؤم٨ً طل٪ ٞان ٖلحها، الخهى٫  بم٩اهُت في َاما صوعا الضولُت والٗال٢اث الؿُاؾُت الخُاعاث ٞحها

 ٞخسً٘ الهُئاث  الضولُت مً لل٣غوى وباليؿبت ، ؾُاؾُت ؤو مالُت ٢اؾُت قغوٍ جخًمً ما ٦ثحرا ال٣غوى

ت ٦ًغوعة ٖضًضة، القتراَاث  مدضصة ليؿبت حجم ال٣غوى ججاوػ  ٖضم و ، الهُئت في اإلا٣تريت الضولت  ًٍٖى

لها، في ال٣غى التي ؾِؿخسضم اإلاكغوٖاث ، و الا٢خهاصي الضولت مغ٦ؼ و الهُئت ما٫ عؤؽ في خهتها مً  و٢ض جمٍى

ل ٢هحرة ٢غوى ٢بى٫  بلى ألاخُان مً ٦ثحر في الضو٫  َظٍ جًُغ لت مكغوٖاث ألاحل لخمٍى  الظي ألامغ ألاحل، ٍَى

                                                           
ا الىاصي خؿحن مدمىص 1  108 م اإلاغح٘ ،هٟـ ٖؼام ؤخم ،ػ٦ٍغ
ا الىاصي، خؿحن مدمىص 2  110 م 109 م اإلاغح٘ ٖؼام،هٟـ اخمض ػ٦ٍغ
ا خؿحن مدمىص 3  110 اإلاغح٘،م ،هٟـ ٖؼام اخمض الىاصي،ػ٦ٍغ
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 الٗىامل َظٍ ٧اٞت وجاصي ؤلاهخاج، في ال٣غى التي مىلها اإلاكغوٖاث جبضؤ ؤن ٢بل الؿضاص ؤحا٫ خلى٫  بلى بها ًاصي

اصة  ًٗها ؤو مجخمٗت ل إٖل  ًٖ ًٞال ال٣غوى َظٍ بن ؛و الضًىن  حضولت بٖاصة متزاًضة ؤو بخ٩ال٠ُ ال٣غى جمٍى

ل في حؿخسضم ما ٚالبا الؿبُٗيُاث، في ٖلحها بما ٧اهذ باإلا٣اعهت ٦بحر خض بلى مخاخت ٚحر ؤنبدذ ٧ىجها  جمٍى

  .ٖاثض جضع في مكغوٖاث اإلاباقغ ألاحىبي الاؾدثماع ٌؿخسضم بِىما الاؾتهال٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدضًض َبُٗت البيُت الخدخُت                                                                                                         الثاويالٟهل 

 

53 
 

  الٟهل  ـــــــــــتزالم

ٟها   و التر٦حز ٖلى  بلى الٟهل َظا زال٫ مً الخُغ١  جم  مهاصع صعاؾت َبُٗت البيُت الخدخُت مً زال٫ حٍٗغ

ل ل  َاجمٍى ل  ؤولهما ٢ؿمحنو التي حٗخبر ؤَم ه٣اٍ َظا الٟهل بدُث ؤزض الخمٍى  الثاوي و الخ٣لُضي الخمٍى

ل ل ألاو٫  ًمثل  بدُث الخضًث، الخمٍى حر الضولت بم٣خًاٍ جلتزم ،الظي الٗمىمي بالخمٍى  بما الالػمت لألمىا٫ جٞى

بت ؤلاًغاصاث ٍَغ٤ طاجُا ًٖ حر اإلاباقغة الًغاثب زال٫ مً الًٍغ بُت ٚحر ؤلاًغاصاث اإلاباقغة، ٚو  مً الًٍغ

غاماث، ؤجاواث عزو، عؾىم،  ٌٗخبر و والخام، الٗام بالضومحن جمثل التي الا٢خهاصًت ؤلاًغاصاث ٍَغ٤ ًٖ ؤو ٚو

 .ومخجضصا مؿخمغا مىعصا َظا ألازحر

الٗمىمي  ال٣غى في ممثلت اؾخثىاثُت ٖمىمُت بًغاصاث مً الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص ٖلى الضولت جخدهل ٢ض ٦ما

ل ؤن بالظ٦غ والجضًغ ؛ مسخهت َُئاث مً ٩ًىن  ما ٖاصة الظي الخاعجي ؤو الضازلي  ه٣اثو ٖضًضة الظاحي للخمٍى

ىت، عجؼ في مخمثلت البيُت  اإلااصًت لخصخهت ألاؾباب َم مً ٧اهذ والتي الٗمىمي، الا٢تراى ؤٖباء وجٟا٢م الخٍؼ

ل اإلاٗىىن  الٟهل َظا مً الثاوي ال٣ؿم في بدىاولها ٢مىا ،التي الخدخُت  وؿبت ٦ظل٪ ؾمي و الظي الخضًث بالخمٍى

ل بها ؤحى التي للخضازت ل،الدكُِض ج٣ؿُمه ؤو ه٣له زال٫ مً الخدخُت، البنى لخمٍى  الخ...والدكُٛل إلاؿاولُت الخمٍى

ل ًإزظ بمٟغصَا؛ و الضولت ٖاج٤ ٖلى ٖبئا ٧اهذ ؤن  ٗض والخام الٗام ال٣ُاٖحن بحن  ق٩لحن الخضًث الخمٍى

 .طل٪ صون  ُٞدى٫  الثاوي بما للضولت البيُت الخدخُت مل٨ُت بتر٥ ألاو٫  ٣ًخط ي
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 جمهُض

 في والؿُاؾُحن مً الا٢خهاصًحن الٗضًض اَخماماث اؾخدىط بدُث مازغا الا٢خهاصي بالىمى الاَخمام حٗؼػ  ل٣ض

 ألن طل٪ الا٢خهاصًت، الضعاؾاث بحن وخحز ٦بحر م٩ان ٞإزظ وؤلا٢لُمُت، الضولُت البلضان و إلاىٓماث مسخل٠

ضٝ اإلااقغاث ؤَم ٌٗخبر الا٢خهاصي الىمى  ماقغ بلى حاهب اهه ٧اهذ، مهما ا٢خهاصًت ؾُاؾت ؤي الا٢خهاصًت َو

ُاء ض مؿخىي  جدؿً ٖلى ٌٗمل الظي لألصاء الا٢خهاصي، و اإلادغ٥ خ٣ُ٣ُت نىعة إٖل  مً اإلاِٗكت و اإلاٍؼ

اَُت اصة اإلاىاعص و ًىلض هضعة ٖبء مً ًس٠ٟ باٖخباٍع لخُاة ؤًٞل الٞغ  ٌؿاَم مً ال٣ىمي، و التي الىاجج في ٍػ

 بهضٝ الا٢خهاصي ْاَغة الىمى بلى الخٗغى الًغوعي  مً ٧ان الا٢خهاصًت و لهظا اإلاكا٧ل مىاحهت في زاللها

 . مٗى٢اجه مً والخض ؤؾبابه في البدث

ت قهضث و٢ض ت ًض ٖلى ٦بحرة جُىعاث الا٢خهاصي الىمى هٍٓغ م  ازخالٝ الا٢خهاصًحن م٘ مً مجمٖى ؤ٩ٞاَع

٩اعصو، خُث ؾمُث و صاُٞض ؤصم ًض ٖلى اهُال٢تها ٧اهذ وجىحهاتهم و التي  الا٢خهاصي الىمى صعاؾت ٢امذ ٍع

ت ٖلى باالؾدىاص اث الىماطج مً ٦بحرة مجمٖى ايُت و الىٍٓغ  الا٢خهاصي، لظل٪ الىمى جدلُل بهضٝ اإلاخٗضصة الٍغ

 ٢ُاؾه، زم الا٢خهاصي و َغ١  للىمى ألاؾاؾُت اإلاٟاَُم و اإلادضصاث ٖلى َظا الٟهل زال٫ مً الًىء ؾيؿلِ

اث و اإلاضاعؽ بلى ؤَم الخٗغى ت الىٍٓغ  بضاًت مً جدلُله زال٫ مً الا٢خهاصي الىمى ٖلى ع٦ؼث التي ال٨ٍٟغ

ت ت بلى الخ٣لُضًت و نىال الا٢خهاصًت الىٍٓغ الٟغيُاث  في  ٌٗ الازخالٞاث ٖلى الضازلي و الى٢ٝى الىمى هٍٓغ

 .بلحها  اإلاخىنل والىخاثج
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 الا٢خهاصي الىمى ؤؾـ و مٟاَُم :ألاو٫  اإلابدث

اإلاٟاَُم   ٌٗ جدضًض الًغوعي  ٧اهذ، و مً مهما ا٢خهاصًت ؾُاؾت ؤي ؤَضاٝ ؤَم الا٢خهاصي الىمى ٌٗخبر

 ؟ و ٠ُ٦ الا٢خهاصي الىمى َى ٞما خىله، صعاؾاث بإي ال٣ُام ٢بل الا٢خهاصي، بالىمى اإلاخٗل٣ت واإلاهُلخاث

 ؟ مدضصاجه هي ؟ و ما ٢ُاؾه ًخم

 الا٢خهاصي الىمى ٖمىمُاث خى٫   :ألاو٫  اإلاُلب

-1 ٠  :الا٢خهاصي الىمى حٍٗغ

ل ٦ما ٌٗٝغ اصة ؤلاهخاج في اإلاضي الٍُى  اهه ٖلى الا٢خهاصي الىمى الىمى الا٢خهاصي مٟهىما ٦مُا ٌٗبر ًٖ الٍؼ

اصة  ًس٠ٟ بالخالي الخ٣ُ٣ي و َى ال٣ىمي الىاجج مً الٟغص صزل في الخىؾ٘ الخ٣ُ٣ي، ؤو الىاجج في الخىؾ٘ ؤو الٍؼ

اصة اإلاىاعص و ًىلض هضعة ٖبء مً  . الا٢خهاصًت اإلاكا٧ل مىاحهت ٖلى ٌٗمل الظي ال٣ىمي الىاجج في ٍػ

اصة ٢ُاؽ ٍَغ٤ ًٖ بما ٣ًاؽ ؤو ًدضص ٢ض الا٢خهاصي والىمى  ٢ُاؽ ٍَغ٤ ًٖ ؤو الخ٣ُ٣ي ال٣ىمي الىاجج في الٍؼ

 مً الٟغص صزل ٢ُاؽ ًم٨ً الؿ٩ان ٖضصGNP زال٫ الؼمً، و مً مً ٞترة زال٫ جد٤٣ الظي ال٣ىمي الضزل همى

 .ال٣ىمي الىاجج

 باألمً حهخم إلاً مىاؾبت ؤ٦ثر ألاو٫  الىمى و الضزل و الخٍٗغ٠ مٗضالث ٖلى للخٗٝغ حضا َامت اإلا٣اًِـ َظٍ و

 ٌٗخبر ال٣ىمي الىاجج مً الٟغص . بضزل والخام الثاوي الا٢خهاصي، و الخٍٗغ٠ الىمى مٗضالث وخؿاب ال٣ىمي

اث م٣اعهت ٖىض َام  :ًلي ما وؿخسلو ؾب٤  و مما1 الضو٫  بحن اإلاِٗكت مؿخٍى

اصة ٖىض ٣ِٞ ًخى٠٢ ال الا٢خهاصي الىمى ؤن اصة ًخىحب اإلادلي، بل الىاجج بحمالي في الٍؼ  الٟغص صزل في الٍؼ

 مٗض٫= الخ٣ُ٣ي الا٢خهاصي الىمى مٗض٫ الؿ٩اوي الىمى مٗض٫ ًٟى١  ؤن ًجب الىمى مٗض٫ ؤن بمٗنى الخ٣ُ٣ي

اصة اصة ج٩ىن  ، ؤنالؿ٩اوي الىمى مٗض٫ – الٟغص صزل في الٍؼ اصة الٟغص صزل في الٍؼ  ه٣ضًت خ٣ُ٣ُت و لِؿذ ٍػ

اصة مٗض٫ = الخ٣ُ٣ي الا٢خهاصي الىمى ٫بمٗنى مٗض  الخطخم اؾدبٗاص ًجب لظا ٞدؿب  – الٟغص صزل في الٍؼ

اصة ج٩ىن   ؤنالخطخم مٗض٫  َظٍ  ج٩ىن  بل ٖغيُت ٖىامل ٖابغة،  هدُجت ٞترة ٖلى ج٣خهغ ال الٟغص صزل في الٍؼ

اصة  1 . البُٗض اإلاضي ٖلى الضزل في الٍؼ

  الا٢خهاصي الىمى ٢ُاؽ:    اإلاُلب الثاوي

 :الا٢خهاصي الىمى ٢ُاؽ: الٟٕغ ألاو٫ 

بحن، مضزالث  الٗال٢ت جدبحن زالله مً الا٢خهاصي، خُث ألاصاء وا٢٘ ًٖ ماقغ َى الا٢خهاصي الىمى بن

 الضزل صوع  صعاؾت ؤن  خُث2 الا٢خهاصي الىمى ٢ُاؽ ؤَمُت جىُل٤ ألاؾاؽ َظا ومسغحاث الا٢خهاص، ومً

ً ٖاصة وؿخٗمل خُث الا٢خهاصي الىمى صعاؾاث نمُم في َى ال٣ىمي  . الضزل َظا ل٣ُاؽ ؤؾاؾُحن مُٗاٍع

 :الخام الىَني الىاجج .ؤ

 اإلاؿخسضمت الؿل٘(الىؾُُُت  الؿل٘ مُٗىت و حؿدثنى ؾىت في اإلاىخجت الجهاثُت الؿل٘ و الخضماث مجمٕى ٢ُمت َى

 الؿل٘ و الخضماث ٢ُمت طل٪ في بما اإلا٣ُمحن، اإلاىاَىحن بهخاج الخؿبان في ًإزظ  و َى.) ؤزغي  ؾل٘ بهخاج في

                                                           
ت و اإلاٟهىم، صاع الا٢خهاصي زلُٟت، الىمى خؿً هاجي مدمض .ص  - 1  06 ، م05م ، 2001ال٣اَغة، مهغ،  الىٍٓغ

2 Stanley Fischer et autre , macroéconomie,2éme édition, édition Duand ,paris, 2002 , p68. 



 مٟاَُم ٖامت خى٫ الىمى الا٢خهاصي                                                                                      الثالثالٟهل 

 

57 
 

ا ألا٦ثر البالص و َى زاعج ٣ًُمىن  الظًً ؤولئ٪ ٢بل اإلاىخجت مً  طاث ٖىامل بهخاج ؤي الضزل خؿاب في قُٖى

  . الخاعج في ؤو اإلادلي الا٢خهاص في مىحىصة ؾىاء م٣ُمت حيؿُت

 :الخام الضازلي الىاجج .ب

 ٢بل مً ويٗذ ؤنىلها بدُث البالص صازل ؤلاهخاج حمُ٘ بةصعاج طل٪ ٨ًً لم بن الخام اإلادلي الىاجج ٌكبه

 بهخاج ٖىامل َٝغ مً في الخاعج، ؤي ٌٗكىن  الظًً اإلاىاَىحن مً ؤلاهخاج ٢ُمت باؾخثىاء ؤحاهب و ل٨ً م٣ُمحن

ىُت و ؤزغي زاعحُت ٖىامل مً جخ٩ىن  م٣ُمت و التي  .َو

 1  . الٟغصي الضزل ٣ًِـ لىا الؿ٩ان حجم بحمالي ٖلى م٣ؿىم الخام الضازلي الخام و الىاجج اإلادلي الىاجج بن -

 : الخ٣ُ٣ي و الاؾمي الخام الضازلي الىاجج ج

 ٦مُاث ًمثل  و بما ؤهه. الضزل ٖلى الخهى٫  ٖىض ال٣اثمت باألؾٗاع الىاجج الاؾمي الخام الضازلي الىاجج ٣ًِـ

اَُتهم، ٞةهه مىٟٗت ٖجها ًيخج الىاجج و التي مً ماصًت الا٢خهاص  ٖمل ٞهم ٖضم في ؤن ًدؿبب ًم٨ً ألاٞغاص و ٞع

 ًإزظ الثابخت باألؾٗاع الخ٣ُ٣ي الخام الضازلي الىاجج ٞةن اإلا٣ابل  و في. الىدى َظا ٖلى به ؤزظ ما بطا ؤصاثه وج٣ُُم

خباع خُث  ٗحن الخطخم   2ألاؾاؽ ؾىت حؿمى مُٗىت ؾىت في ال٣اثمت مسخلٟت و باألؾٗاع لؿىىاث ٢ُاؾه ًخم الٖا

ت و ل٣ُاؽ باألؾٗاع اإلاىخجت الؿل٘ و الخضماث مجمٕى ٢ُمت َى الاؾمي الخام الضازلي الىاجج بطن اَُت الجاٍع  ٞع

٣ت الا٢خهاص خباع جإزحر  ٗحن ألازظ م٘ ؤلاهخاج حجم ه٣ِـ ؤن ًجب صخُدت بٍُغ   ما  و َظا.ألاؾٗاع في الخٛحر الٖا

 باألؾٗاع اإلاىخجت الؿل٘ و الخضماث مجمٕى ٢ُمت الخ٣ُ٣ي و َى الخام الضازلي بالىاجج الا٢خهاصًحن ٌؿمُه

 .الثابخت
3

 

ني ا٢خهاص ألي الٟغصي الخ٣ُ٣ي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بن -  مؿخىي  ماقغا إلاٗض٫ بىنٟه ٌؿخٗمل ما ٚالبا َو

 ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج اؾخسضام في مك٨الث زمت الىا٢٘ في الا٢خهاصي، ل٨ً البلض و الىمى في ألاٞغاص مِٗكت

 : مجها هظ٦غ للؿ٩ان الٗام الىي٘ الخُاة وحىصة حىصة ل٣ُاؽ الٟغصي

 الاؾمُت ال٣ُمت اإلاؿخٗملت لخسٌُٟ الؿل٘ ٖلى اٖخماصا ًسخل٠ الٟغصي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج همى بن .1

 .ال٣ُاؽ في اإلاؿخٗملت ألاؾاؽ ؾىت ٖلى اٖخماصا ؤو

 بىاء ؤو الخلىر مً اإلالىر اإلااء جسلُو ٖلى ؤلاهٟا١ مثل ؾلبُا بهٟا٢ا ًخًمً ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بن .2

الخ .. السجىن 

ىعاث الخؿاب في ًإزظ ال ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بن .3  زضماث مً عبما جيخج التي الاًجابُت الخاعحُت الٞى

 .والصخت الخٗلُم مثل

 الؿى١، و ال زاعج م٩ان جدهل التي اليكاَاث ٧ل ٢ُمت الخؿاب في ًضزل ال ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بن .4

ني مً الغؾمي ٚحر ال٣ُإ وكاَاث الخؿاب في ًضزل  ًضزل ص٤ُ٢، بل هدى ٖلى الا٢خهاص الَى

 . ٣ِٞ اليكاَاث لخل٪ ج٣ضًغاث

                                                           
1 Dwight H. Perkins . Steven Radelet et David L .Lindauer , économie du développement ,3ème édition ,édition Boeck ,Belgique , 2008, 

p 53 . 
ت و الخدلُل اإلايكىعاث،  ال٨لي، الا٢خهاص  الٟغحاوي الٗاَي ٖبض ٖلي.ص الضحُلي، الغيا ٖبض ٢اؾم.ص 2  12 م ،2001، ٞالُخا و مالُا، ELGAالىٍٓغ

3 Gregory N, mankiw, Macroéconomie , 3 ème édition , Boeck , Belgique ,2003, p 27 . 
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اث ًدؿب ال ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج بن .5 الؿُاعاث  مثال مالُت مُٗىت ؾىت في جيخج لم التي الؿل٘ مً اإلاكتًر

 .اإلاؿخٗملت و اإلاىاػ٫ 

غ ال ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج .6  عبما الؿل٘ اإلاىخجت و التي ٢ُمت اهسٟاى ؤو اعجٟإ خى٫  مٗلىماث ؤًت ًٞى

 . اإلاِٗكت مؿخىي  في حُٛحرا ح٨ٗـ

غ ال ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج .7  عبما الؿل٘ اإلاىخجت و التي ٢ُمت اهسٟاى ؤو اعجٟإ خى٫  مٗلىماث ؤًت ًٞى

 . اإلاِٗكت مؿخىي  في حُٛحرا ح٨ٗـ

 : الا٢خهاصي الىمى ٢ُاؽ َغ١    : الٟٕغ الثاوي 

ىُت اإلاداؾبت في ال٨لي ؤلاهخاج ٢ُاؽ بن  الىاجج لخ٣ضًغ َغ١  زالر َىا٥ الخام، خُث الضازلي الىاجج َى الَى

 . ما ال٢خهاص الخام الضازلي

٣ت .ؤ  : ؤلاهٟا١ ٍَغ

 ؤلاهٟا١ بن 1 ٞترة مُٗىت زال٫ الا٢خهاص في اإلاىخجت الجهاثُت الؿل٘ و الخضماث ٢ُمت َى الخام الضازلي الىاجج

 ؾل٘ قغاء ؤي بهٟا١ ٖملُت ؤن ٧ىن  اهُال٢ا مً اإلادلي الا٢خهاص في الضزل بحمالي م٘ مؿاوي  ؾ٩ُىن  خخما ال٨لي

 َى ؤلاهٟا١ َظا ٩ًىن  خُث الباج٘ َى ؤزغ َٝغ ؤن َىا٥ ٌٗني مٗحن، َظا َٝغ بها ٣ًىم مُٗىت زضماث ؤو

صزل هٟؿه
2

 

 ال٨لي ؤلاهٟا١= الخام الضازلي الىاجج

Y=C+I+G+(M-X) 

ما٫ ٢ُإ بهٟا١( الاؾدثماع - C ) الٗاثلي ال٣ُإ بهٟا١( الاؾتهال٥  - G  الخ٩ىمي ؤلاهٟا١- I   .)ألٖا

 (X-m) .الهاصعاث نافي

٣ت .ب  : اإلاًاٞت ال٣ُمت ٍَغ

ت َى الخام الضازلي الىاجج  اإلاًاٞت ال٣ُمت ؤن مُٗىت خُث ٞترة زال٫ الا٢خهاص في اإلاىخجت اإلاًاٞت ال٣ُم مجمٖى

 .الىؾُُُت ٢ُمت الاؾتهال٧اث مجها مى٣ىم الجهاجي اإلاىخىج ٢ُمت هي بهخاحُت لٗملُت

 الىؾُُُت الاؾتهال٧اث ٢ُمت – الجهاجي اإلاىخىج ٢ُمت = اإلاًاٞت ال٣ُم مجمٕى= اإلاًاٞت ال٣ُمت

٣ت .ث  :الضزل ٍَغ

 َظٍ خُث جسخل٠ مدضصة ٞترة زال٫ الا٢خهاص في ٖلحها اإلادهل الضزى٫  بحمالي َى الخام الضازلي الىاجج

٣ت ٣خحن ٖلى الضزل ٖلى حٗخمض الخام و التي الضازلي الىاجج ج٣ضًغ في الٍُغ  اٖخمضها التي الؿاب٣خحن ٨ٖـ الٍُغ

 . ؤلاهخاج ٖلى ٞحهما

  و حؼء)مباقغة يغاثب ٚحر( اإلابُٗاث ٖلى الضولت جٟغيها التي الغؾىم ًٖ ٖباعة َى الضزى٫  َظٍ مً حؼء خُث

 عؤؾما٫ ٖاثض ًٖ ٖباعة َى اإلاخب٣ي الٗمل و الجؼء  ٗاثض ٌٗٝغ ما ألاحىع و َى مجمٕى ًٖ ٖباعة َى آزغ

ني الضزل = الخام الضازلي الىاجج ألاعباح في واإلاخمثل  الَى
3

 

                                                           
1 -Olivier blanchard, Daniel cohen, Macroéconomie , p 18. 
2 7-Gregory N, mankiw , Macroéconomie ,p21. 
3 Olivier blanchard, Daniel cohen, Macroéconomie , p19. 
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ني الضزل ج٣ضًغ ؤن اإلاٗغوٝ مً و ٣ت بهظٍ ٖلُه هدهل الظي الَى ني ٌؿمى َى الٍُغ  ٖىانغ بخ٩لٟت الضزل الَى

ني الىاجج ٖلى الخهى٫  ؤعصها بطا ؤلاهخاج و بظل٪ ٖىامل ؤو  الخ٣ضًغ ٖلى ه٠ًُ ؤن ًجب ٞةهه  ؿٗغ الؿى١  الَى

 .اإلاباقغة و ٢ُمت الاَخال٥ ٚحر الًغاثب ٢ُمت الؿاب٤

ني الىاجج بحمالي خؿاب في جضزل ال التي البًاج٘ و الخضماث -  : الَى

 : البُىث عباث زضماث .ؤ

ني الىاجج بحمالي خؿاب ٌكمل ال  َهي ال٣ُام في البِذ و اإلاخمثلت في اإلاجز٫  عباث بها ج٣ىم التي الخضماث ٢ُمت الَى

م الخى٠ُٓ في الهٛاع الٗام و الخى٠ُٓ و مؿاٖضة  .م٣ابل صون  ج٣ضم ألجها حضا و طل٪ ٢ُمت ؤجها ٚع

 : الٗاثلي لالؾتهال٥ اإلاسهو الٗاثلي ؤلاهخاج .ب

ا مً مال ـ نى٘ مثل ألاؾغة صازل الاؾتهال٥ بهضٝ ًهى٘ ؤو ًيخج ما ٧ل بن  ألٞغاص ٢مهان وحىاعب و ٚحَر

ني خؿاب في ؤًًا جضزل ال الٗاثلت عباث َٝغ مً ألاؾغة  . الىاجج الَى

 : ال٣اهىهُت  ٚحر الا٢خهاصًت اليكاَاث .ث

 في بصزاله ًخم ال ٚحر طل٪ بلى الًغاثب مً التهغب بهضٝ به اإلاهغح ٚحر اإلاسضعاث و ؤلاهخاج بهخاج بها وٗني و

ني الىاجج خؿاب  . الَى
1

 

 الا٢خهاصي للىمى اإلادضصة  الٗىامل :اإلاُلب الثالث

 الؿل٘ و الخضماث، و َظٍ ؤلاهخاحُت مً لال٢خهاص ؤلاهخاحُت باإلا٣ضعة ا٢خهاص ؤي في الخُاة مؿخىي  ًغجبِ

 . الٗما٫ ٖىض الخ٨ىىلىحُت اإلاخاخت اإلاٗاٝع البكغي و مجمٕى وعؤؾما٫ اإلااصي عؤؾما٫ ب٨مُت مغجبُت
2

 

 : ؤلاهخاج ٖىامل .1

اصة بن اصة في ٌؿاَم ؤلاهخاج ٖىامل مً اإلاخاح الدجم ٍػ  وؿخيخج ٖامل الخ٨ىىلىحُا ُٚاب اٞتراى وم٘ ؤلاهخاج، ٍػ

 :  الخالُت بالٗال٢ت ؤلاهخاج مٗاصلت

Y =F(K ,L) 

 3 .عؤؾما٫ و الٗمل حجم حٛحر بخإزحر بال ًخٛحر ال ؤلاهخاج حجم ٞةن الخالت َظٍ  فيY ، ؤلاهخاجk عؤؾما٫ ،L الٗمل

 : ؤَمها مً الىمى بخضار ٖلى حٗمل والتي الا٢خهاصي للىمى اإلادضصة الٗىامل مً الٗضًض َىا٥

 : اإلاا٫ عؤؽ ٖىهغ .ؤ

غ بطا بهخاحُت ؤ٦ثر الٗما٫ ٩ًىن  ت لضحهم جٞى اإلااصي في عؤؾما٫ جخمثل وؤلاهخاج و التي للٗمل الىؾاثل مً مجمٖى
4

 ،

ىُىي  يخج ؤنل ٧ل ٖلى اإلااصي ما٫ عؤؽ ٍو الخجهحزاث  بلى باإلياٞت ؤزغي، ٧اآلالث و اإلاٗضاث ؾلٗا مىخج، ٍو

 اإلاا٫ عؤؽ ًخسظ و. زضمُت ؤم نىاُٖت ؤم ػعاُٖت ؾىاء ؤلاهخاحُت اإلاكغوٖاث ل٣ُام الالػمت ألاؾاؾُت والبيُت

 . ه٣ضي ق٩ل بلى ُٞخدى٫  ٢ُمت بُٖاء ٖىض ألاؾاؽ،و في الُٗيُت الهىعة

                                                           
اث ال٨لي، صًىان الا٢خهاصي صخغي، الخدلُل ٖمغ .ص-  1  10 ، م2992الثاهُت،  الجامُٗت، الُبٗت اإلاُبٖى

2 - Gregory N Mankiw ,Mark P .Taylor, principes de l’économie ,traduction de d’Élise Tosi, édition de Boeck, Belgique, 2010, p 669. 
3 Gregory N Mankiw ,p 272. 
4 Gregory N Mankiw ,Mark P .Taylor,p 649 
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مُٗىت،  لخٓت في ؤو الا٢خهاص الضو٫  جل٪ في اإلاا٫ عؤؽ ٦مُت ًٖ ٖباعة ا٢خهاص، َى ؤي ؤو صولت ألي اإلاا٫ عؤؽ و

 ال اإلاا٫ عؤؽ مً اإلاىحىص اللخٓت، و َظا في جل٪ مباوي و مٗضاث و آالث مً الضولت جل٪ جمل٨ه ما ًٖ ٌٗبر ؤي

 . الؼمً ٖبر ًثبذ

ً(ؤًًا  ٖلحها ًُل٤ اإلاا٫ عؤؽ مً اإلاىحىص ٖلى ؤلاياٞت ٖملُت ؤن هجض آزغ حاهب ومً  ، وبالخالي)الغؤؾمالي الخ٩ٍى

ً ٌك٩ل  ال الجهاًت في ٞاالؾدثماع الاؾدثماع حك٩ل ؾىت ألزغي و هي مً جغا٦مُت، جًاٝ ٖملُت الغؤؾمالي الخ٩ٍى

ً لٗملُت اإلاغاصٝ َى جمذ، ٞاالؾدثماع التي ؤلاهخاحُت بلى الُا٢ت ؤلاياٞت م٣ضاع ٧ىهه ًٖ ٌٗضو  الخ٩ٍى

اصة الظي الغؤؾمالي، و  .في  اإلاا٫ عؤؽ مً اإلاىحىصاث بحن الٟغ١  ًٖ ٌٗبر اإلاجخم٘، و الظي ما٫ عؤؽ في ًبحن الٍؼ

 Δkعؤؾما٫ مسؼون في  الخٛحر13 الٗام بضاًت في ٖلُه ٧اهذ ٖما الٗام جهاًت

 PMK: لغؤؾما٫ الخضًت ؤلاهخاحُت

اصة وؿبت ٢ُاؽ في لغؤؾما٫ الخضًت ؤلاهخاحُت حؿاَم اصة بلى عؤؾما٫ ًاصي ٖامل اعجٟ٘ بطا ؤلاهخاج في الٍؼ  حجم ٍػ

اصة ؤن واخضة، خُث بىخضةΔK الىاجج  F(K+1,L)-F(K+L)=PMKبم٣ضاع  PMK.( ΔK).باإلا٣ضاع عؤؾما٫ مسؼون ٍػ

 : الٗمل ٖىهغ .ب

 ٩ًىن  ٖملُت ؤلاهخاج و الظي في يغوعي  ٌٗخبر عؤؾما٫ و الظي مً آزغ هٕى ًىحض اإلااصي اإلاا٫ الغؤؽ حاهب بلى

 التي الٗىامل ؤَم مً الٗمل ٖىهغ خُث ٌٗخبر ،1البكغي  عؤؾما٫ اإلااصي و َى عؤؾما٫ مً ؤ٢ل بيؿبت ملمىؽ

ىه ٖىهغ ؤَم ؤن ٦ما الا٢خهاصي الىمى ٖلى جازغ ُت َى في  ج٩ٍى الؿ٩اوي،  الؿ٩ان و الهغم َاالء الؿ٩ان و هٖى

اصة الخالت حٗني َظٍ في الؿ٩ان وػٍاصة خباع  ٗحن ألازظ الٗمل، م٘ ٖغى ٍػ  مؿخىي  ٖلى الؿ٩اوي الىمى ؤزغ الٖا

اصة مهضعا طل٪ ٌٗخبر ال٣ىمي، خُث الضزل مً ههِب الٟغص  الا٢خهاصي و الىمى الا٢خهاصي و مً اليكاٍ لٍؼ

 بلى جاصي اإلاهاعاث َظٍ مجمٕى الن الٟىُت ألاؾاؾُت اإلاهاعاث البكغي، و جىمُت الٗىهغ بخضٍعب الاَخمام وحب َىا

اصة اصة ؤلاهخاحُت و بالخالي ٍػ  2 . الىمى الا٢خهاصي مٗض٫ ٍػ

 : ًلي ما زال٫ مً ؤلاهخاج ٖملُت في الٗمل ٖىهغ ؤَمُت جٓهغ و

 PML: للٗمل الخضًت ؤلاهخاحُت

PML=F(K,L+1)-F(K,L) 

اصة بلى  ًاصيΔLباليؿبت الٗمل ٖىهغ اعجٟإ بن   PML. ΔL باإلا٣ضاع الىاجج حجم ٍػ

ً العجٟإ لضًىا ٞةن الخالت َظٍ في الٗمل و عؤؾما٫، ؤلاهخاج ٖىامل مً ٖاملحن حٛحر خالت في و الىاجج  مهضٍع

ما  ؤلاهخاحُت باؾخسضام الٗمل و عؤؾما٫ بحن الىاجج في الاعجٟإ َظا ج٣ؿُم اإلام٨ً  و مً.الٗمل و عؤؾما٫ َو

 : الخىالي ٖلى للٗمل و عؤؾما٫ الخضًت

ΔY=(PMK.ΔK)+(PML+ΔL) 

 ٖىهغ عؤؾما٫ الٗمل و مؿاَمت ٖىهغ مؿاَمت في الخٛحر مجمٕى َى الىاجج حجم في الخٛحر ؤن ؤي

: PMK*K Y   الىاجج حجم بلى عؤؾما٫ بهخاحُت وؿبت بلى حكحر 

: : PML*L Y  الىاجج حجم بلى الٗمل بهخاحُت وؿبت بلى حكحر 

                                                           
1  - Gregory N. Mankiw ,Mark P Taylor, p489 

  157 مغح٘ ؾب٤ ص٦ٍغ ،  م الخمُض، ٖبض اإلاُلب ٖبض.ص 2
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ΔY/ Yالىاجج في الخٛحر مٗض٫ بلى حكحر 

: ΔK /Kعاؾما٫ في الخٛحر مٗض٫ بلى حكحر 

: ΔL/ Lالٗمل في الخٛحر مٗض٫ بلى حكحر 

ΔY/ Y=  a ΔK/ K+(1-a)  ΔL/ L 

 الىاجج بلى عؤؾما٫ ٖىهغ بهخاحُت  وؿبتα  : خُث 

(𝟏 − 𝛂) :  الىاجج بلى الٗمل ٖىهغ بهخاحُت وؿبت  . 

 : الخ٨ىىلىحُا ٖىهغ .ث

 في مغوع الى٢ذ، و ل٨ً م٘ جخٛحر ال ؤلاهخاج صالت ؤن هٟترى ٦ىا الا٢خهاصي الىمى إلاهاصع جدلُلىا في آلان ختى

 مً ٖامل ٧ل مً اإلاُٗاة ال٨مُت جخٛحر و بالخالي ؤلاهخاج صالت ٞةن الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم ٖىهغ اٖخباع الىا٢٘ و م٘

 الخدلُل في الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم جإزحر ًٓهغ ألامـ، خُث ؤ٦ثر مً هيخج ؤن اإلام٨ً مً ؤلاهخاج، و ؤنبذ ٖىامل

 : الخالُت ؤلاهخاج مٗاصلت بًٟل

Y=AF (K,L) 

:Aالخ٨ىىلىحُا مؿخىي   ًمثل  . 

 ؤلاهخاحُت" هدُجت لخدؿً ول٨ً ٣ِٞ عؤؾما٫ الٗمل و ٖىهغ ٖىهغ حجم اعجٟإ إلاجغص ًغجٟ٘ ال الىاجج ؤن خُث

 ."ؤلاهخاج لٗىامل ال٩لُت

 : الخالي الك٩ل ٖلى الا٢خهاصي الىمى مٗض٫ جهبذ الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم ٖامل  كمل و

ΔY/ Y=  a ΔK/ K+(1-a)  ΔL/ L+ ΔA/ A 

 a ΔK/ K عؤؾما٫ ٖامل مؿاَمت ؤلاهخاج، ٖىامل مً ٖامل ٧ل مؿاَمت مجمٕى َى ال٨لي الىمى مٗض٫ بن

 ال٩لُت باإلهخاحُت ٌٗٝغ ما َى و ΔA/ A    الخ٨ىىلىحُا ٖامل مؿاَمت،  و ΔL/ L  (a-1)    الٗمل مؿاَمتو

  . ؤلاهخاج لٗىامل
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 . ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت و الىمى  الا٢خهاصي : اإلابدث الثاوي

 1الٗال٢ت بحن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت و الىمى  الا٢خهاصي  : اإلاُلب ألاو٫ 

اث  بن مىيٕى الىمى الا٢خهاصي جل٣ى اَخماما متزاًضا مً ٢بل الا٢خهاصًحن، و ٢ض جم اجبار الٗضًض مً الىٍٓغ

سُا بضا الٗمل ٖلى الىمى الخاعجي  ٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٞىجض  ش ال٨ٟغ الا٢خهاصي، جاٍع خىله ٖبر جاٍع

همىطج َاعوص، صوماع، و همىطج نىلى، زم ْهغث هماطج الىم الضازلي و ٢ض ٞؿغ ا٢خهاصًى َضٍ اإلاضعؾت الىمى 

عؤؾما٫ الٗمىمي  * -  1990عومغ * الٗامل الخ٣ني * - 1985*لى٧اؽ * عؤؾما٫ البكغي :  ٗىامل مسخلٟت مجها 

اَُت عي ؤَضاٝ عثِؿُت ألي صولت و لخد٣ُ٣ها ًخٗحن ٖلى  .....1990باعو  الخ، ؤما الخىمُت الا٢خهاصًت و الٞغ

ألازحرة له جإزحر اًجابي  ٖلى الخالت ؾلُاتها الٗمىمُت ٖلى ؤن جلٗب ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي بد٨م َظٍ 

الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت للضولت، ٦ما ؤن مً حهت ؤزغي حٗخبر البيُت الخدخُت ؤؾاؾا للىمى و الخمىُت و ؤي 

عجؼ في مسؼون البيُت الخدخُت ٌك٩ل ٖاث٣ا خ٣ُ٣ُا للىمى الا٢خهاصي و ٖلُه ٞإن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت 

، و ٢ض جم٨ً الٗضًض مً  الا٢خهاصًىن مىظ  ٍغ الخدخُت ًلٗب صوعا خاؾما في ؤصاء ؤي ا٢خهاص و ختى في جٍُى

لى الىمى الا٢خهاصي  بضاًت الدؿُٗىاث مً اجبار ؤن ؤلاهٟا١ في البيُت الخدخُت له جإزحر اًجابي ٖلى ؤلاهخاحُت ٖو

ل وال٣هحر، و٢ض ؤْهغث ألاصبُاث اإلاخٗل٣ت بمىيٕى ٖال٢ت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت  ٖلى اإلاضي الٍُى

ذ ٖلى مضي ال٣ٗضًً اإلاايُحن في مداولت لخدضًض ؤزغ  ٖلى الىمى الا٢خهاصي ؤن الٗضًض مً الضعاؾاث ٢ض ؤحٍغ

غ   1989ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت  الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي، حٗىص اإلاداوالث ألاولى بلى ٧ل مً ؤقٍى

 وألاؾخاط بً 2004ألاؾخاط ػ٧ان : ، باليؿبت لخالت الجؼاثغ َىا٥ صعاؾخان مهمخان َما لــ٩ل مً 1990وباعو 

ىُت في الىالًاث اإلاخدضة 1989ٖام :    خُث2008ٖبض هللا  غ صعاؾخحن ٢ُاؾِخحن خى٫ ؤلاهخاحُت الَى  وكغ ؤقٍى

خم زال٫ الٟترة  اٍع ، اؾخُإ ؤن ًدب زان 1945-1985مً زال٫ ج٣ضًغاث مٗلماث صالت ٧ىب صو٢الم في اللٚى

ًجب ؤن ٩ًىن ؤلاهٟا١  * 1991-1990-البيُت الخدخُت لها جإزحر اًجابي ٖلى ؤلاهخاحُت ال٩لُت باليؿبت بلى باعو 

بُا مً ؤن  ا و ججٍغ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت ممىال بال٩امل مً الًغاثب ٦ما جم٨ً اإلاال٠ مً الخإ٦ض هٍٓغ

ل، ألاو٫ َى ؤن عؤؾما٫ الٗام ًجٗل  بت له جإزحران مخٗا٦ؿان ٖلى مٗض٫ الىمى ٖلى اإلاضي الٍُى مٗض٫ الًٍغ

بت لها جإزحر يئُل ٖلى ؤلاهخاحُت و ال٣ُإ الخام : عؤؾما٫ الخام ؤ٦ثر بهخاحُت و ؤ٦ثر ٦ٟاءة ؤما الثاوي  الًٍغ

لُت ٞةن الاؾدثماعاث في  البيُت  اصة في الا٢خُاٖاث ٖلى اإلاىاعص و ٨َظا، ٖو و ختى ٖلى الٗامت  ؿبب الٍؼ

الخدخُت جدٟؼ مً زال٫ عؤؾما٫ الخام، الىمى الا٢خهاصي، ؤي ؤن َظا الىٕى مً ؤلاهٟا١ ًم٨ً ؤن ًلٗب 

. صوعا مهما في جد٤ُ٣ الىمى 

 صعاؾت ٢ُاؾُت ًٖ خالت الجؼاثغ جدلُل الٗال٢ت بحن 2004باليؿبت لخالت الجؼاثغ خاو٫ ألاؾخاط ػ٧ان في 

غ  ل ألاحل  وو٣ٞا لألؾخاط، اؾدىاصا بلى هماطج باعو، ؤقٍى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت و الىمى ٍَى

وباؾخسضام الخ٣ضًغاث ال٣ُاؾُت ٞةن ٖال٢ت البيُت الخدخُت بالىمى الا٢خهاصي باليؿبت للجؼاثغ مخبىزت و ل٨ً 

م٘ اهسٟاى للمغوهت ًغح٘ َظا ال٠ًٗ بلى جإزحر الٗخبت، ؤما ألاؾخاط بً ٖبض هللا في ٖمل هٓغي ؤحٍؼ في ؾىت 

 خاو٫ جدلُل الخُىع و ج٣ُُم الاؾدثماع الٗام  ك٩ل ٖام و البيُت الخدخُت  ك٩ل زام و اؾدىاصا بلى 2008

جدلُل ه٣ضي لبٌٗ صعاؾاث ج٣ُُمُه لالؾدثماع الٗام لخو ألاؾخاط بلى ؤزاع الاؾدثماع الٗام يُٟٗت في اإلاضي 

                                                           
  01 الٗضص 21اإلاجلض * مجلت ٖلىم الا٢خهاص، الدؿُحر، الخجاعة * مجلت مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت  1
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لُت هالخٔ في ألازحر ؤن ٖال٢ت ؤلاهٟا١ في البيُت الخدخُت ٖلى الىمى  ل ٖلى الىمى الا٢خهاصي، ٖو ال٣هحر و الٍُى

ل و ال٣هحر، م٘ وحىص جإزحر اًجابي و ؤًًا حكحر الخ٣ضًغاث اهه مً زال٫ ججؼثت البيُت  ما٦ضة ٖلى اإلاضي لٍُى

ت)الخدخُت  .   ٌؿهم ؤلاهٟا١ في البيُت الخدخُت الا٢خهاصًت في الىمى الا٢خهاصي (الا٢خهاصًت، الاحخماُٖت ـىؤلاصاٍع

   ؤَمُت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى البيُت الخدخُت والىمى  الا٢خهاصي:اإلاُلب الثاوي

ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي مً ؤَم الٗىانغ و ؤ٦ثر ٞاٖلُت في صالت الُلب ال٨لي بد٨م ؤهه ٌٗض اخض م٩ىهاث 

٪ اليكاٍ الا٢خهاصي و صٞ٘ عجلت الا٢خهاص هدى الىمى  . الُلب ال٨لي و الظي مً قاهه جدٍغ

ؤَمُت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في اليكاٍ الا٢خهاصي    – 1

ٌٗخبر صوع ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٞٗا٫ في صالت الُلب ال٨لي َى ما ٌٗٝغ بمجمٕى ؤلاهٟا١ ال٨لي في زل٤ ما ٌؿمى 

ت في اليكاٍ الا٢خهاصي و زانت في الا٢خهاصًاث الىامُت و طل٪  ؿبب :  بالضٞٗت ال٣ٍى

. ي٠ٗ ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي  ؿبب اهسٟاى مؿخىي الضزى٫ في البلضان الىامُت -

:  ي٠ٗ ؤلاهٟا١ الاؾدثماعي الخام في َظٍ الضو٫ الغاح٘ بلى -

  غ مىار ؤو بِئت مىاؾبت لىمى َظا الىٕى مً الاؾدثماع وزانت جإزحر ألاويإ الؿُاؾُت ٖضم جٞى

. والا٢خهاصًت بهظٍ البِئت

  اصة اؾدثماعاجه في مجاالث الؼعاٖت ي٠ٗ ألاؾىا١ اإلادلُت والتي ال حصج٘ اإلاؿدثمغ الخام بٍؼ

والهىاٖت وجىمُت ال٣ُاٖاث ؤلاهخاحُت، خُث ًالخٔ ؤن مٗٓم الاؾدثماعاث ج٩ىن جىحه ليكاَاث 

ت،  و اإلاًاعباث في ؤؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت  ٗت الٗاثض ٧اليكاَاث ال٣ٗاٍع . َامكُت ؾَغ

  اصة اهسٟاى مؿخىي ؤلاهٟا١ الاؾتهال٧ي و الظي ٢ض ٩ًىن ٚحر مصج٘ لالؾدثماع الخام  الن ٍػ

اصة الُلب الاؾتهال٧ي . ؤلاهٟا١ الاؾدثماعي حٗخخمض ٖلى ٍػ

 اعجٟإ وؿبت و صعحت اإلاساَغة و ٖضم الخ٣ًُ للمؿخ٣بل. 

و ٖلى َظا ألاؾـ ٞان الخمىُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت حٗخمض و  ك٩ل ؤؾاس ي ٖلى ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في 

 1.الضو٫   الىامُت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، م . ص– 1   .145-144مدمىص خؿحن الىاصي، ص اخمض ٖاٝع الٗؿاٝ، مغح٘ ؾب٤ ص٦ٍغ
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زالنت  

ٌٗخبر ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ؤَم ؤصواث الؿُاؾت اإلاالُت و الظي ػاص جُىعٍ م٘ جُىع الضولت و جضزلها في 

ال٢خه  اليكاٍ الا٢خهاصي، ٖلى صل٪ ػاص جىحه الاَخمام بلى صعاؾت و جٟؿحر ْاَغة الىمى ٖو

باإلهٟا١، خُث جلٗب الؿُاؾت اإلاالُت صوعا َاما في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي، ٞالؿُاؾت اإلاالُت 

. لها جإزحر مباقغ ٖلى الضزل زم الُلب ال٨لي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٟهل الغا ٘

صعاؾت جدلُلُت ألزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في 

 البيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي
 

 

 

 

 

 

 

 جمهُـــــض  

ت مٗخبرة وم٘ جدؿً الىيُٗت اإلاالُت مىظ ؾىت    ًخىاٞغ الا٢خهاص الجؼاثغي ٖلى مىاعص ماصًت وبكٍغ

بًٟل اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ  شج٘ الخ٩ىمت ٖلى بجبإ ؾُاؾت مالُت جغج٨ؼ ٖلى الخىؾ٘ في  2000



  ألزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصيجدلُلُتصعاؾت                الٟهل الغا ٘
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الى٣ٟاث  الٗامت،  ججؿضث بالخهىم في ٧ل مً مسُِ  ؤلاوٗاف الا٢خهاصي للٟترة مابحن 

 والبرهامج الخماس ي مابحن  2009-2005 والبرهامج الخ٨مُلي  لضٖم الىمى للٟترة مابحن 2001-2004

،  خُث حاءث َظٍ الؿُاؾت  ٗض ٞترة نٗبت مً الجاهب الا٢خهاصي والاحخماعي 2010-2014

اصة اإلاخىانلت للى٣ٟاث الٗامت في الجؼاثغ   حٗىص بلى الٗىامل  ولٗل َظٍ ألاؾباب التي ؤصث بلى الٍؼ

ى : الخالُت  ٣هض به خخمُت حُٛحر اله٩ُل الا٢خهاصي واإلادضص الاحخماعي َو اإلادضص الا٢خهاصي ٍو

خمثل في الجاهب اإلاالي ًٖ ٢ُإ  ٖباعة ًٖ  يِٛ الُلب ٖلى الخضماث الٗمىمُت واإلادضص اإلاالي ٍو

. اإلادغو٢اث 

و في ْل   الاهسٟاى الخاص واإلاؿخمغ في ؤؾٗاع الىِٟ جم الخىحه هدى ؾُاؾت الخ٣ك٠ م٘ البرهامج 

 . 2019-2015الخماس ي 

و ٖلُه ٞةن َظٍ الضعاؾت جإحي لخدلُل ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي 

  .2019-2000في الجؼاثغ للٟترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019-2001بغامج ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت في الجؼاثغ للٟترة : اإلابدث ألاو٫ 

ؾُاؾت مالُت جىؾُٗت لم ٌؿب٤ لها مثُل مً ٢بل،  لضي ؾىبرػ ؤَم  2001اهخهجذ الجؼاثغ مىظ 

 . 2019-2000البرامج ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت زال٫ الٟترة 
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بغامج ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت يمً بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي  :اإلاُلب ألاو٫ 

  2009-2005 والبرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى 2001-2004

٘ البيُت الخدخُت الخانت ببرهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي : الٟٕغ ألاو٫   2004-2001مكاَع

خؿب الىز٣ُت الغؾمُت لغثاؾت الخ٩ىمت اإلاخٗل٣ت بمًمىن بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي ٣ٞض 

 1: ججؿضث ؤَضاٝ َظٍ الؿُاؾت ُٞما ًلي 

٤ بجبإ ؾُاؾت الخىؾ٘ في  - جيكُِ  الُلب ال٨لي اؾدىاصا ٖلى ال٨ٟغ ال٨ُجزي ًٖ ٍَغ

٪ الُلب ال٨لي   .ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي الظي ٌؿاَم في جدٍغ

٤ حصجُ٘ الاؾدثماع والخض مً البُالت   -  .زل٤ مىانب قٛل حضًضة ًٖ ٍَغ

ت  - اصة  ٗث اليكاَاث الا٢خهاصًت والخ٨ٟل باالخخُاحاث الًغوٍع ججهحز َُا٧ل ٢اٖضًت إٖل

 .للؿ٩ان 

٘ : و بالخالي ًم٨ً جلخُو ؤَضاٝ بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي في مدىعًٍ ؤؾاؾُحن َما    ٞع

 2 .مٗضالث الىمى الا٢خهاصي والخض مً البُالت 

  ملُاع صج  لجمُ٘ ال٣ُاٖاث اإلاسخلٟت   525و ل٣ض جم ججىُض بغهامج صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي بمبلٜ 

بدُث جمدىع َظا اإلاسُِ باألؾاؽ خى٫ جضُٖم  2004-2001مىػٖت ٖلى َى٫ ؤعبٗت ؾىىاث  3

ألاوكُت  الخانت بالبىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت باإلياٞت الى صٖم ؤلانالخاث في مسخل٠ ال٣ُاٖاث 

ت والضي صٖم بمبلٜ ٢ضٍع   ملُاع صج  ٦ما ًىضخه  459.7و٦ظا ما ًسو الخىمُت اإلادلُت والبكٍغ

:   الخالي 1لجضو٫ ا

 

 2004-2001مًمىن مسُِ جضُٖم ألاوكُت  الخانت بالبيُت الخدخُت   : 01الجضو٫ 

 %اإلاجمٕى  اإلاجمٕى باإلابالٜ 2004 2003 2002 2001 ال٣ُإ

ُا٧ل ٢اٖضًت   % 45.8 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 ؤقٛا٫ ٦بري َو

ت   % 44.4 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 جىمُت مدلُت وبكٍغ

 % 9.8 45.0- -  15.0 30.0 صٖم ؤلانالخاث 

 %100 459.7 8.5 90.7 158 202.5 اإلاجمٕى 

 

٘ الب   6774اإلاضعحت في بَاع مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي خىالي هُت الخدخُت و بلٜ ٖضص مكاَع

:  مكغوٖا مىػٖا ٦ماًلي 

٘ الب : 2الجضو٫    2004-2001مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي هُت الخدخُت في اَاع  الخىػَ٘ ال٣ُاعي إلاكاَع

٘ اإلاضعحت ال٣ُاٖاث  ٖضص اإلاكاَع

                                                           
   www.cg.gov.dz/dossier/plan-relaence .htm: الىز٣ُت اإلايكىعة ٖلى مى٢٘ عثاؾت الخ٩ىمت  –  1
لُذ ، ازاع بغامج الخىمُت الا٢خهاصًت ٖلى اإلاىاػاهاث الٗامت  في الضو٫ الىامُت ، م 2 لي ، قل٠ \٦غة ماحِؿتر \هبُل بٞى ،  2005ن حامٗت خؿِبت بً بٖى

 101م

1. 3 lgérie ; ministère des finances ; programme d soutien a la relance économique a court et moyen termes ; avril 2001 , p0 

http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relaence%20.htm
http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relaence%20.htm
http://www.cg.gov.dz/dossier/plan-relaence%20.htm
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 4316 الؿ٨ً،  الٗمغان وألاقٛا٫ الٗمىمُت

ت  982 ؤقٛا٫ اإلاىٟٗت الٗمىمُت والهُا٧ل ؤلاصاٍع

 623 اجهاالث

 653 صخت،  بِئت،  وه٣ل

 200 َا٢ت وصعاؾاث مُضاهُت

 

و مً زال٫ الجضولحن الؿاب٣حن ًخطر لىا ؤن ٢ُإ ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت اؾخدىط 

٘ مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي بمبلٜ  ملُاع صج ؤي ما   210.5ٖلى الىهِب ألا٦بر مً مكاَع

با %45.8وؿبخه  ت بىٟـ ال٣ُمت ج٣ٍغ لُه حاهب الخىمُت اإلادلُت والبكٍغ   مً ال٣ُمت ؤلاحمالُت،  ٍو

ملُاع  45هب  صٖم ؤلانالخاث ب٣ُمت  جم ًإحي حا%44.4ملُاع صج ؤي ما وؿبخه  204.2ونلذ الى 

.  ال٣ُمت ؤلاحمالُت ن  م% 9.8صج ؤي ما وؿبخه 

 ٦202.5هاخبت ؤ٦بر اإلاسههاث بما ٣ًاعب  2001هت ُٞض اإلاسُِ حاءث ؽنو ٖلى مضاع ٞترة ث

ملُاع صج  90.7بما ٣ًاعب  2004 ، 2003ملُاع صج زم  ؾىتي  158بما ٣ًاعب  2002ملُاع صج جم ؾىت 

 .ملُاع صج ٖلى الخىالي  8.5و

: ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت : ؤوال 

بن خهى٫ ٢ُإ ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت ؤ٦بر  وؿبت مً بحمالي  الٛالٝ اإلاالي للبرهامج 

ه٣و الخانل ُٞه  ملُاع صج لضٖم َظا ال٣ُإ وطل٪ لخُُٛت ا210.5٫ؤي مبلٜ   % 45.8بيؿبت 

هدُجت ابخٗاص الضولت ًٖ صٖمه ٞترة الدؿُٗىاث ؤي ٢امذ الضولت بالخض مً ؤلاهٟا١ الٗام وزانت 

ؤلاهٟا١ الاؾدثماعي، وبهضٝ بوٗاف وجدؿحن اليكاٍ الا٢خهاصي مً زال٫ الاؾدثماع في الهُا٧ل 

 .ال٣اٖضًت باإلياٞت بلى جدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت 

 

 

 

 

 

 

 

. ال٣ُاٖاث اإلاؿخُٟضة مً مسههاث بغهامج ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت   :  3حضو٫ ا٫

( ملُاع صج : الىخضة ) 

 الؿىىاث                                

 ال٣ُاٖاث  

 اإلاجمٕى 2004 2003 2002 2001

 31.3/  10.1 15.8 5.4 ميكاث الغي 
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 54.6/  16.0 28.9 9.7 ميكاث الؿ٨٪ الخضًضًت 

 45.3/  3.3 8.3 33.7 ؤقٛا٫ ٖمىمُت

 10/ / /  10 اجهاالث  

 6.1/  1.5 1 3.6 بِئت  

 16.8/ /  9 7.8 َا٢ت 

 164.1/  30.9 63 70.2 اإلاجمٕى  

ت: زاهُا    بغهامج  الخىمُت اإلادلُت وجىمُت  اإلاىاعص البكٍغ

 204.2امج  ٛالٝ  مالي ٢ضٍع ن بحمالي اإلابلٜ اإلاىحه للبرنم % 44.4ل٣ض زههذ الخ٩ىمت وؿبت 

هب الخىمُت اإلادلُت والتي تهضٝ بلى جدؿحن الىي٘ الاحخماعي واإلاِٗش ي ملُاع صج مىػٖت   لجا

ً مً زال٫ بصعاج مسُُاث  اٝ وجد٤ُ٣ الخىاػن الجهىي بحن مىا٤َ الَى للمىاًَ زانت ألاٍع

ا ؤما  حَر ض واإلاىانالث ٚو ت بلضًت لدصجُ٘ الخىمُت وجدؿحن ؤصاء الخضمت الٗمىمُت ٧البًر جىمٍى

ت والتي جى٨ٗـ مباقغة ٖلى اإلاؿخىي  الجاهب ألازغ  حهضٝ بلى جدؿحن ماقغاث الخىمُت البكٍغ

غ اإلاؿخىي الخٗلُمي والهخي م٘ الاؾخٗاهت بالخ٨ىىلىحُا الخضًثت  اإلاِٗش ي للؿ٩ان،  وطل٪ بخٍُى

اصة اإلااؾؿاث الخٗلُمُت والجامٗاث  ت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ وطل٪ بالٗمل ٖلى ٍػ وجغ٢ُت ٖىهغ اإلاٗٞغ

ايُت والث٣اُٞت  . والهُا٧ل الٍغ

  و حهضٝ ٧ل مً بغهامج ألاقٛا٫ ال٨بري والهُا٧ل ال٣اٖضًت و٦ظا  بغهامج  الخىمُت اإلادلُت

حر مىانب قٛل صاثمت و ما٢خت  والتي جدض مً البُالت  ت  بلى جٞى . وجىمُت  اإلاىاعص البكٍغ

  صٖم ؤلانالخاث: زالثا 

ىب ٞحها البض مً 2004-2001مً ؤحل  جىُٟظ بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي   والىنى٫ لىخاثج اإلاٚغ

ت مً ؤلانالخاث التي حؿهل  ٤ ال٣ُام بمجمٖى حر مدُِ مالثم لخىُٟظ َظا البرهامج ًٖ ٍَغ جٞى

ني  ىُت مما ٌؿاَم في  ٗث الا٢خهاص الَى ٖمل الخ٩ىمت وجضٖم ال٣ضعة الخىاٞؿُت للميكاث الَى

. وجيكُُه 

٘ البيُت الخدخُت الخانت ببرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى   : الٟٕغ الثاوي   2009-2005مكاَع

ش الا٢خهاص الجؼاثغي مً خُث ٢ُمخه   بغهامجبن   صٖم الىمى  الا٢خهاصي َى بغهامج لم ٌٗٝغ له مثُل في جاٍع

ا وجىُٟظَا وطل٪  ٗض جدؿً الىيُٗت  ٘ التي ؾب٤ ب٢غاَع بدُث حاء في بَاع مىانلت وزحرة البرامج واإلاكاَع

اإلاالُت للجؼاثغ مً زال٫  الاعجٟإ الظي سجله ؾٗغ الىِٟ الجؼاثغي والظي هخج ٖىه جغا٦م اخخُاَي الهٝغ 

٪ عجلت الا٢خهاص وزل٤ 43.1بلى ما ٣ًاعب  ملُاع صج في الؿىت ول٣ض ؤ٢غث الضولت مً زالله بلى جدٍغ

٘ مٗضالث الىمى الا٢خهاصي الهضٝ  صًىام٨ُُت ا٢خهاصًت حؿمذ باػصَاع  الا٢خهاص الجؼاثغي،  بدُث ٌٗخبر ٞع

 بلُه بياٞت ملُاع صج  وجم 4203الجهاجي للبرهامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى ول٣ض بلٛذ ٢ُمت صٖم الىمى الا٢خهاصي 

 صج، والهىاص٤ً ملُاع 668 ب٣ُمت الٗلُا بالهًاب صج والثاوي ملُاع 432 بالجىىب ب٣ُمت ؤخضَما بغهامجحن

الث ملُاع 1191 ب ؤلاياُٞت اإلا٣ضعة ىت خؿاباث صج وجدٍى  بياٞت عنُض صج، م٘ ملُاع 1140 ب٣ُمت الخٍؼ

 الىمى لضٖم الخ٨مُلي اإلاالي للبرهامج الٛالٝ صج، لِك٩ل ملُاع 1071 ب الا٢خهاصي واإلا٣ضع ؤلاوٗاف صٖم بغهامج
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البرهامج والظي ٌكمل في مًمىهه ؤَم اإلاداوع الغثِؿُت هظ٦غ  مًمىن  لخىُٟظ مىحهت صج ملُاع  8705 مبلٜ

 : مجها 

 : الؿ٩ان مِٗكت ْغوٝ جدؿحن -1

ى ملُاع 1908.5ببمبلٜ  الىمى لضٖم الخ٨مُلي البرهامج مً ألا٦بر بالخهت ال٣ُإ َظا حاء ل٣ض  ًٖ ٖباعة صج، َو

ت الخىمُت لبرهامج امخضاص الا٢خهاصي، وطل٪ مً زال٫  الىمى صٖم يمً بغهامج هٟظ الظي اإلادلُت والبكٍغ

حر اإلاؿخىي  جدؿحن اَُت ؾ٩ُىن  مً ٢ضع اإلاِٗش ي وجٞى  بهخاحُت ٖلى الٗامل وبالخالي بهخاحُت ٖلى ؤزٍغ له الٞغ

 555 مبلٜ 2009 -2005 للٟترة البرهامج زو ٢ض لظل٪ الخًغي  البرهامج باليؿُج اَخم ٩٦ل، و٢ض الا٢خهاص

لُه بالضعحت اإلاىاًَ ٖىض الؿ٨ً اخخُاحاث الخخىاء ؾ٨ً  1.010.000إلهجاػ  صج ملُاع  ٢ُإ التربُت ألاولى ٍو

ىُت ؼ ؤحل مً صج ملُاع 200 ب الَى  الٗالي والبدث جم ًإحي ٢ُإ الخٗلُم الخٗلُمُت والث٣اُٞت اإلايكأث حٍٗؼ

 جسهُو جم الٗمىمُت الصخت بَاع في ،و اإلاهاخبت اإلاغا٤ٞ م٣ٗض بُضاٚىجي واهجاػ 231000 بةوكاء  الٗلمي

حر ؤحل مً ملُاع صج 85 ً  حمُ٘ ٖبر اؾدكٟاجي مغا٦ؼ جٞى . الَى

  جىػَ٘ بغامج جدؿحن ْغوٝ مِٗكت الؿ٩ان :4الجضو٫ 
 

 اإلابلٜ باإلالُاع  صج ال٣ُإ اإلابلٜ باإلالُاع  صج ال٣ُإ

 100 جىمُت مىا٤َ الجىىب 550 الؿ٨ىاث

 150 جىمُت مىا٤َ الهًاب الٗلُا 85 الصخت الٗمىمُت

 1277 اإلاجمٕى 127 التزوٍض باإلااء

 65 التزوٍض بالٛاػ وال٨هغباء

 200 بغامج بلضًت للخىمُت

 06البرامج الخ٨مُلي لضٖم الىمى،  بىابت الىػٍغ ألاو٫،  م : اإلاهضع 

غ- 2  : ألاؾاؾُت اإلايكأث جٍُى

غ ٌٗخبر ملُاع  1703.1 ؤي بمبلٜ % 40.5بيؿبت  زو ٣ِٞ لظا ؤَضاٝ البرهامج ؤَم مً ألاؾاؾُت اإلايكأث جٍُى

٘ لخىُٟظ مىحهت صج، هغهه جسو حضًضة مكاَع  ل٣ُإ خضص خُث الخضًضًت الُغ١ والؿ٨٪ قب٨ت جمضًض ٖو

 الخىمُت جيكُِ في صوع  مً له إلاا الٗمىمُت ل٣ُإ ألاقٛا٫ صج ملُاع 600 و صج، ملُاع 700 مبلٜ الى٣ل

٘ وبٖاصة بوكاء مىانلت جم خُث الا٢خهاصًت ٤ الؿَغ غ وجإَُل الٍُغ  صج ملُاع 393 الُغ٢اث، ومبلٜ قب٨ت جٍُى

 ملُاع صج  10.15  مبلٜ الخهُٟت وخضص مدُاث اهجاػ وجإَُل بلى باإلياٞت ماجي مذجؼ350ؾضوص و 8 إلوكاء

ؤلاهخاج  حؿهُل  ٖملُاث بلى َظا  ال٣ُإ مسُِ اإلاجا٫ وحهضٝ الٟغم وتهُئت ج٩اٞا لخد٤ُ٣ ؤلا٢لُم لتهُئت

ظا الاؾدثماع وحصجُ٘   :                      اإلاىالي الجضو٫  ًىضخه ما اإلادلي وألاحىبي َو

غ بغهامج جىػَ٘ :  5 الجضو٫   . ألاؾاؾُت اإلايكأث جٍُى

( ملُاع صج) اإلابلٜ  ال٣ُإ

 700 الى٣ل

 600 ألاقٛا٫ الٗمىمُت
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 393 ٢ُإ اإلاُاٍ

 10.15 ٢ُإ تهُئت ؤلا٢لُم

 1703.1 اإلاجمٕى

 % 40.5 %اليؿبت 

، م ؾب٤ الىمى، مغح٘ لضٖم الخ٨مُلي البرهامج  : اإلاهضع  1 ط٦ٍغ

غ .2  : الٗمىمُت وجدضًثها الخضمت جٍُى

 في الخُىعاث الٗمىمُت ومىا٦بت الخضمت جغ٢ُت وجدؿحن بهضٝ صج ملُاع 203.9 بمبلٜ البرهامج َظا ججهحز جم ل٣ض

ً، وجضاع٥ زاعج ال٣ُإ البرهامج ب٩ل مً  َظا اَخم ٞترة الدؿُٗىاث و٢ض ال٣ُإ قهضٍ الظي الى٣و الَى

مجلـ  14ملُاع صج إلوكاء  ٢34ُإ الٗضالت مً زال ٫ بخُاء صولت ال٣اهىن لضي جم صٖم ال٣ُإ بمبلٜ 

ني  64ماؾؿت ٣ٖابُت، ٢ُإ الضازلُت صٖم بـــــ  ٢51ًاجي و غ مهالر ألامً الَى ملُاع صج بهضٝ جٍُى

الم والاجها٫  زهو له مبلٜ .والخماًت اإلاضهُت  ض وج٨ىىلىحُا ؤلٖا ملُاع صج الؾخ٨ما٫  16.3ؤما ٢ُإ البًر

٪ الٗؼلت ًٖ البلضًاث بدكُٛل  16ع٢مىه  زِ  200000مدُت ؤعيُت مخب٣ُت وجإَُل مدُاث الغاصًى ٞو

 .خل٣ي مدلي للغاصًى 

 .الٗمىمُت الخضمت لبرهامج ال٣ُاعي الخىػَ٘ :  ًىضر اإلاىالي 6الجضو٫ 

( ملُاع صج) اإلابلٜ  ال٣ُإ

 34 الٗضالت 

 64 الضازلُت 

الم والاجها٫ ض وج٨ىىلىحُا الٖا  16.3 البًر

 

٘ البيُت الخدخُت يمً بغهامج الخماس ي :اإلاُلب الثاوي    2019-2015 والبرهامج 2014-2010مكاَع

٘ البيُت الخدخُت الخانت ببرهامج الخىمُت  الخماس ي : الٟٕغ ألاو٫   2014-2010مكاَع

ملُاع  286ملُاع صج ما ٌٗاص٫  21.214زههذ الجؼاثغ   في بَاع   بغهامج الخىمُت الخماس ي مبلٜ 

٘ الخىمُت  ؼ مكاَع ٘ وحٍٗؼ ؼ الجهىص التي اهُل٣ذ ٞحها مىظ ٖكغة ؾىىاث بهضٝ  حؿَغ صوالع   ُٛت حٍٗؼ

الا٢خهاصًت والاحخماُٖت التي جمـ حمُ٘ ال٣ُاٖاث، و٢ض حاء َظا البرهامج بمداوع ؤؾاؾُت 

غ الهُا٧ل ال٣اٖضًت والظي َى مىيٕى صعاؾدىا بدُث  صٖم َظا ال٣ُإ  ٛالٝ  ؤَمها  بغهامج جٍُى

ض ًٖ  6447مالي ٢ضٍع   مً بحمالي حجم البرهامج بهضٝ ٞ٪ الٗؼلت ًٖ  % 38ملُاع صج، ؤي ما ًٍؼ

٤ جدؿحن قب٩اث الى٣ل  ؼ اإلايكاث  ألاؾاؾُت ًٖ ٍَغ غ اإلايكاث ال٣اٖضًت وحٍٗؼ الؿ٩ان وجٍُى

صج٘ ٖلى جيكُِ الا٢خهاص وامخهام  ني َو ظا ما ًضٖم الا٢خهاص الَى والُغ٢اث  وجدضًثها َو

. البُالت 

غ الهُا٧ل ال٣اٖضًت في ْل بغهامج الخىمُت  الخماس ي  : 07حضو٫   2014-2010بغهامج جٍُى
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٘ اإلابرمجت  اإلابلٜ باإلالُاع صج  ال٣ُإ   اإلاكاَع

ألاقٛا٫ 

 الٗمىمُت

٤ الؿُاع قغ١ ٚغب وعبُها بـ 3100 ٧لم مً  830بجمام اهجاػ الٍُغ

 ٧لم مً الُغ١ الجضًضة  2500الُغ١ واهجاػ  ؤ٦ثر مً 

جدؿحن الى٣ل الخًغي ومض قب٨ت الؿ٨ت الخضًضًت، ججهحز  2800 الى٣ل

. مضًىت بالترامىي  14

   5900 اإلاجمٕى  

ش :اإلاهضع  خماص ٖلى بُان مجلـ الىػعاء الهاصع بخاٍع الخام بالبرهامج الخماس ي  24/05/2010 الٖا

 33م  2010-2014

ت  الظي صٖم  ٛالٝ مالي ٢ضٍع  -2010  ملُاع صج للٟترة 10000بلى حاهب بغهامج الخىمُت البكٍغ

ض ًٖ 2014  مً بحمالي البرهامج والظي ًضعج جدؿحن الخٗلُم ٖمىما بمسخل٠ % 45  ؤي ما ًٍؼ

ؼ ال٣ُإ بمغا٦ؼ حضًضة والخ٨ٟل الُبي باهجاػ مؿدكُٟاث وجدؿً ْغوٝ  ؤَىاٍع وطل٪ بخٍٗؼ

ظا ما ًىضخه الجضو٫ اإلاىالي  : الؿ٨ً وجؼوٍضَا بالُا٢ت واإلااء َو

٘ البيُت الخدخُت :   08الجضو٫  ت)مكاَع  بغهامج الخىمُت  الخماس ي نيم (بغهامج الخىمُت البكٍغ

2010-2014 

٘ اإلابرمجت اإلابلٜ باإلالُاع صج ال٣ُإ  اإلاكاَع

ىُت  ت، 850 ؤ٦مالُت، 1000 مضعؾت ابخضاثُت، 300 852التربُت الَى  مخىؾُت  2000 زاهٍى

غ، 400000 م٣ٗض بُضاٚىجي، 600000 868الخٗلُم الٗالي   مُٗم  44 ؾٍغ

 ٢اٖت ٖالج  1000 ُٖاصة، 377 مغ٦ب نخي ،45 مؿدكٟى، 172 619الصخت 

 ملُىن ؾ٨ً مؿخلم  2 3700الؿ٨ً 

 ٖملُت جؼوٍض باإلااء الكغوب  3000 مدُت جهُٟت، 34 ؾض، 35 2060اإلاُاٍ 

ٟي  كب٨ت ال٨هغباء  220000عبِ ملُىن بِذ  كب٨ت الٛاػ و 350الُا٢ت   بِذ ٍع

ض قب٩اث بثها   106الاجها٫  ىهُت وججٍى جدؿحن الخجهحزاث ؤلاطاُٖت والخلٍٟؼ

ش :اإلاهضع  خماص ٖلى بُان مجلـ الىػعاء الهاصع بخاٍع الخام بالبرهامج الخماس ي  24/05/2010 الٖا

 33م  2010-2014

 

 

٘ البيُت الخدخُت  يمً بغهامج الىمى الجضًض   : الٟٕغ الثاوي  20191-2015مكاَع

 الخ٩ىمت بدُث بيذ 2001 مُل٘ بلى جىُٟظَا الضولت ٖمضث التي الخىمُت ٖملُت الؾخ٨ما٫ َظا البرهامج  حاء

 بةم٩اجها حضًضة مداوالث جُب٤ُ ٖلى والٗمل ؤلاهجاػ ٢ُض في التي الػلذ ال٣ُاٖاث إلوٗاف حضًضا بغهامجا

ني باال٢خهاص الجهىى   بًٟل2019-2015 بحن اإلامخضة للٟترة الٗمىمي لالؾدثماع البرهامج ججؿُض ول٣ض جم  الَى

 وصًىن  صج، ملُاع  5.600 اإلا٣ضعة ؤلاًغاصاث يبِ نىضو١  وؤعنضة صوالع ملُاع 200 ًىاَؼ نٝغ اخخُاَي

                                                           
ل :(2 ) ع٢م زام اإلاجلض  ٖضصمجلت هماء لال٢خهاص  و الخجاعة 1  2018 ؤٍٞغ
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با مىٗضمت زاعحُت  البيُت ُٞما ًسو  2019- 2015 للٟترة الخىمُت لبرهامج ألاؾاؾُت اإلاداوع  ، وجخمثل1  ج٣ٍغ

 :  ملُاع  صج ُٞما ًلي 4300له مبلٜ   الضولت عنضث الظيو الخدخُت 

  :وجىؾُٗها ال٣اٖضًت اإلايكأث حؿحر

ؼ ؤحل مً  الؾخ٨ما٫ مسخل٠ ؤَضاٝ الخ٩ىمت ؾُغث اإلاجا٫، ٣ٞض َظا في اإلاسجلت ؤلاهجاػاث حٍٗؼ

٘ غ َام بغهامج بهجاػ في ؤلاهجاػ والكغوٕ ٢ُض اإلاكاَع  الخهىم ٖلى جمثلذ ألاؾاؾُت اإلايكأث لخٍُى

  : آلاحي في

 واؾخ٨ما٫ الٗلُا للهًاب الؿُاع الٍُغ٤ بهجاػ زال٫ مً الؿُاع الُغ٢اث والٍُغ٤ قب٨ت جىؾُ٘ -

 ٧لم؛ 663 ٢ضٍع بحمالي الؿُاعة بُى٫  بالُغ١  الخانت اإلاىاٞظ

غ - ملُاث خضًضًت زٍُى اهجاػ زال٫ مً الُغ١  قب٨ت جٍُى هغهتها؛  الُغ١  لبٌٗ اػصواحُت ٖو ٖو

 مىا٤َ مً الجضًضة الُغ١  مً ٧لم 2000 اهجاػ زال٫ مً ؤلا٢لُم لتهُئت ال٨بري  الخُاعاث ججؿُض -

 .والهًاب  الجىىب

هغهتها الخضًضًت الؿ٨٪ قب٨ت جىؾُ٘ مىانلت -  حضًضة؛ مدُاث وبوكاء ٖو

ؼ  مىاوئ اهجاػ - ني البدغي  ألاؾُى٫  وحٍٗؼ لها الٗانمت ووَغان بالجؼاثغ حضًضة مُاعاث وبىاء الَى  وجدٍى

 .وجىؾُٗها ؤزغي  مُاعاث جإَُل بٖاصة ًٖ ًٞال عبِ صولُت،   مىهاث بلى

  :ال٨هغباء ًسو ُٞما

 ال٨هغباء اإلاظ٧ىعة وه٣ل وجىػَ٘ بهخاج ،بوكاء ٢ضعاث2018و 2015ٖامي الخا ٗت لها بحن خ٣٣ذ ؾىهلٛاػ والٟغوٕ

:  ؤصهاٍ 

  .)مُٛاواٍ الٛاػ مىلضاث3724مُٛاواٍ مىلضاث هجُىت و10325 (مُٛاواٍ،14049:بهخاج ال٨هغباء  -

ل ال٨هغباء ٧310لم مً زٍُى ال٨هغباء و11852 :ه٣ل ال٨هغباء -  -.مغ٦ؼ جدٍى

ل ال٨هغباء٧36462لم و75744 :جىػَ٘ ال٨هغباء -  .مغ٦ؼ جدٍى

 LBCمالًحن مً اإلاهابُذ طاث الاؾتهال٥ ا إلاىسٌٟ 10 جىػَ٘ -

 .ملُىن  مهباح مً الهىصًىم لإلهاعة الٗمىمُت1.1بصزا٫ -

ؼ الخىلُض اإلاكتر٥ للُا٢ت  - جىُٟظ ٖملُاث جض٤ُ٢ اؾتهال٥ الُا٢ت وحٍٗؼ

ت وجغقُض اؾخسضام ال٨هغباء -  .الخدؿحن في الٗملُاث الخغاٍع

٤ الُا٢ت الكمؿُت   18بمكغوٕ جىلُض ال٨هغباء في - ت في الجىىب ًٖ ٍَغ ٢ٍغ

٘ الهىاُٖت في قغا٦ت  - جخمدىع ؤلاؾتراجُجُت الخىُٟظًت لهظا  البرهامج ٖبر جىُٟظ ؾلؿلت مً اإلاكاَع

حر اإلاٗضاث اإلاىحهت  ىُت مؿاولت ًٖ يمان جٞى غ نىاٖت َو م اإلاىاعص اإلادلُت بخٍُى ج٣ىم ٖلى ج٣ٍى

الُا٢ت ل٣ُإ  ال٨هغباثُت 

 .ؤل٠ متر مغب٘ في الؿىت  200جىؾُ٘ اؾخسضام سخان اإلاُاٍ بالُا٢ت الكمؿُت بمٗض٫  -

ُٞما ًسو الٛاػ   

غ قب٨ت الٛاػ في   اهجاػ  -  .جىػَ٘ ٖمىمي للٛاػ682ميكإة ٚاػ و757جخمثل ؤٞا١ جٍُى

                                                           
ضة1-  -2014، 22-05اإلاى٢٘  ٖلى ، 2015 /2019-للٟترة الٗمىمُت الاؾدثماعاث مكغوٕ جدًغ الخ٩ىمت الكغو١، حٍغ
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ل  -  .ؾُاعة بلى الٛاػ الُبُعي اإلاًٍٛى 11000جدٍى

ل  -  ملُىن ؾُاعة زانت بلى ٚاػ البترو٫ اإلامُ٘، 1.3جدٍى

 GNCخاٞلت حؿحر بالٛاػ الُبُعي اإلاًٍٛى  11000ا٢خىاء  -

ا  - والتي  ملُىن متر م٨ٗب في  الُىم،2.2جدلُت مُاٍ البدغ بُا٢ت بهخاحُت بحمالُت ٢ضَع

 .متر م٨ٗب في الُىم2.1قٛلذ بلى ًىمىا َظا بخضي ٖكغ مدُت بُا٢ت بهخاحُت ج٣ضع  بــــ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2000مى  في الجؼاثغ الٟترة نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنؤزغ بغامج الا: يناإلابدث الثا

2019 

اصة في الىاجج اإلادلي ػي ٞةننْىع ال٩ين المنَال٢ا منا اصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي جاصي بلى الٍؼ ن الٍؼ

لى َظا ألاؾاؽ هداو٫ ببغاػ ؤزغ البرامج لإلهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت اإلاُب٣ت في  ب٣ُمه ؤ٦بر ٖو

.  ٖلى الىمى الا٢خهاصي2019-2000الجؼاثغ زال٫ الٟترة 
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-2000الٟترة )مى الا٢خهاصي في الجؼاثغ نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ : اإلاُلب ألاو٫ 

2009) 

الٟترة )مى الا٢خهاصي في الجؼاثغ نًت الخدخُت ٖلى  مٗض٫ ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ  : الٟٕغ ألاو٫ 

2000-2004 )

٘ م همى الا٢خهاصي مً بحن ؤَم ؤَضاٝ مسُِ صٖم ؤلاوٗاف  مٗضالث ا٫نٌٗخبر  اؾتهضاٝ الٞغ

٣ٞض جمحزث الٟترة بةوٗاف م٨ث٠ للخىمُت الا٢خهاصًت وججؿض   (2004-2000)الا٢خهاصي للٟترة 

 ملُاع صج مً ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي، همىا مؿخمغا 46َظا ؤلاوٗاف مً زال٫ اؾدثماع بحمالي بدىالي 

              ؾىت%4  ٗض ؤن ٧ان 2003 في ؾىت %  6.9َى٫ الٟترة،  بيؿبت % 3.8ٌؿاوي في اإلاخىؾِ 

2002 1. 

 ) %الىخضة   ) ( 2004-2001 )ال٣ُاعي  (PIB)همى الا٢خهاصي جُىع مٗض٫ ا٫ : 09الجضو٫ ع٢م 

 2004 2003 2002 2001 ال٣ُاٖاث

 5.8 6.6 4.3 5.0 الُا٢ت واإلاُاٍ 

 8.0 5.5 8.2 2.8 اء وألاقٛا٫ الٗمىمُت نالب

غ الـ: ٥ الجؼاثغ ن ب:اإلاهضع   176،  اإلالخ٤،  الجضو٫ الاخهاجي م 2005هىي الخ٣ٍغ

 

 سجل ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والظي ٌٗخبر ال٣ُإ الىخُض الظي اؾخٟاص مً بغهامج صٖم 

ت التي مىدذ لل٣ُإ في مجا٫ اهجاػ الؿ٨ىاث واإلايكاث  ؤلاوٗاف الا٢خهاصي مً زال٫ ألاولٍى

ا   2003،  ؤما ؾىت 2002ؾىت % 8.2ال٣اٖضًت والا٢خهاصًت ؾمدذ بدسجُل وؿبت همى ٢ضَع

 2004،  لدكهض ؾىت 2003 ماي 21  ؿبب جإزحر الؼلؼا٫ %5.5سجل اهسٟاى بيؿبت همى بلٛذ 

ظا ما % 8ج٣ضما خ٣ُ٣ُا بيؿبت  ٗخبر طل٪ جإزحر اًجابُا َو ت  َو زانت في مجا٫ الهىضؾت اإلاٗماٍع

ولضَا بغامج صٖم الاٖاف  ٨ٌٗـ الخُىع  ال٨بحر الظي مغ به َظا ال٣ُإ والضًىام٨ُُت التي

لُه ٟٞي  الا٢خهاصي، ؤما ٢ُإ الُا٢ت واإلاُاٍ ٣ٞض قهض جضبضبا هدُجت حٛحر في ؤؾٗاع الىِٟ، ٖو

َظٍ اإلاغخلت اؾخٗاصث الضولت صوعَا الا٢خهاصي والظي ججلى في اعجٟإ مٗضالث همى ؤلاهٟا١ 

 ملُىن 258 بلى 2004 ملُىن صج لترجٟ٘ ؾىت 175الخ٩ىمي للبني الخدخُت خُث زهو  له مبلٜ 

لُه حؿُحر الخ٩ىمت لبرهامج ؤلاوٗاف  صج و طل٪  ؿبب اعجٟإ ؤؾٗاع البترو٫  في جل٪ اإلاغخلت ٖو

حر الخضماث الٗامت،    اجه جٞى الا٢خهاصي الظي ٧ان مً ؤولٍى

٘ اإلاضعحت في بَاع بغهامج الهُا٧ل ال٨بري  و جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي للؿ٩ان وبالخالي ٣ٞض ؾاَمذ اإلاكاَع

اصة حجم الٗمالت زال٫ الٟترة   650012 الٗمل مىانب ٖضص بلٜ ٣ٞض،  2004 -2001واإلايكاث ال٣اٖضًت في ٍػ

بِىما قهضث  12.41 % وؿبت 2004 ؾىت ٖمل مىهب 967568 بلى لیيخ٣ل  10.44%  وؿبت 2001 ؾىت مىهب

                                                           
م ػعمان –  1 ت ,  "( 2009- 2001)الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ مً زال٫ بغهامج الاوٗاف الا٢خهاصي ", ٦ٍغ , الٗضص الؿا ٘ , ؤبدار ا٢خهاصًت و اصاٍع

  .205م  , 2010حىا , مغ٦ؼ الجامعي زيكلت 
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ا ؾىت % 27.3 بيؿبت 2001مٗضالث البُالت هي ألازغي جغاحٗا ابخضءا مً   2004  لدكهض جغاحٗا ملخْى

 1   % 34.7بيؿبت 

 -2005مى  في الجؼاثغ الٟترة نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ :  الٟٕغ الثاوي 

2009  

ًٖ مسُِ صٖم ججذ نقاٍ الا٢خهاصي التي نإلاىانلت وجحرة الاػصَاع في ا٫هامج ل٣ض حاء َظا البر

ؤلاوٗاف الا٢خهاصي، خُث ؤهه ًسخل٠ ًٖ ؾاب٣ه مً خُث اإلاضة التي ًمخض زاللها ومً زال٫ 

ض ًٖ ٢ُمت مسُِ صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي بدىالي   6ال٣ُمت ؤلاحمالُت لهظا البرهامج والتي جٍؼ

ؤيٗاٝ،  و الجضو٫ الخالي ًىضر جُىع مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي واإلاخمثل في الىاجج الضازلي الخام 

. ل٣ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت 

 ل٣ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت  في الٟترة  (PIB )جُىعاث مٗضالث الىمى الا٢خهاصي  : 10الجضو٫ ع٢م 

(2005-2009)  

 2009 2008 2007 2006 2005 ال٣ُإ 

 9.8 9.8 9.8 11.6 7.1 هاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت الب

 

 2006مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ؤن ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت خ٤٣ ؤٖلى وؿبت همى ؾىت 

 والظي قهض جىؾٗا ٦بحرا في بغمجت  % 9.8 ٢ضع بــ2009-2008-2007لِؿخ٣غ زال٫ زالر ؾىىاث 

ت التي جم بَال٢ها  واهجاػ الهُا٧ل ال٣اٖضًت واإلايكاث ألاؾاؾُت ،  ٘ الاؾدثماٍع ٦ما ؾاَمذ اإلاكاَع

٘ مٗضالث الدكُٛل مً زال٫ زل٤ مىانب قٛل التي ؾاَمذ َظٍ ألازحرة في  في َظٍ الٟترة في ٞع

اصة وؿبت الٗمالت،  ٦ما ًىضخه الجضػ٫ اصهاٍ   : زٌٟ مٗضالث البُالت وبالخالي ٍػ

 

 

 ( 2009 -2005 )اإلاؿاَمت ال٣ُاُٖت في زل٤ مىانب الكٛل زال٫ الٟترة  : 11الجضو٫ ع٢م 

 2009 2008  2007 2006 2005  ال٣ُإ 

 18.14 17.22 17.73 14.18 15.07 هاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت الب

                                                           
مضازلت في  , 2014-2001الخدلُل ال٨مي ألزغ بغامج ؤلا وٗاف و صٖم الىمى  الا٢خهاصي ٖلى مٗضالث البُالت في الجؼاثغ صعاؾت جُب٣ُُت " هص ي ؤخمض  1

, حامٗت ؤ٦لي مدىض  ؤولخاج  ( 2014-2001 )ؾُاؾاث الدكُٛل في اَاع بغامج الذ همُت و ؤلا وٗاف الا٢خهاصي " اَاع اإلالخ٣ى الىَي الثالث خى٫ 

 13م ,البىٍغة 
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 . 66-63،  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م، م،  "خىنلت اخهاثُاث "الضًىان الىَني لالخهاثُاث : اإلاهضع 

مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ هالخٔ ؤن ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت جمحز بىمى اًجابي بال ؤهه 

ا ما ٟٞي بضاًت   ٧اهذ وؿبت مؿاَمت ال٣ُإ في زل٤ مىانب ٖمل بـــــ وؿبت 2006مخظبظب هٖى

اصة في ٢ُمت الاؾدثماع الٗمىمي 2009  و2007 ؾىت ن لحرجٟ٘ ابخضاء م % 14.18 لُه ٞةن الٍؼ ،  ٖو

اصة في حجم الٗمالت مً زال٫ جىا٢و مٗض٫ البُالت   1التي جم بهٟا٢ها في البيُت الخدخُت عا٣ٞخه الٍؼ

. خُث جغاحٗذ وؿبت البُالت زال٫ ٞترة ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت 

و مما ؾب٤ ط٦ٍغ هالخٔ ؤن ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت ٌٗخبر ؤَم ٢ُإ مؿاَم في الىمى  

                 خىالي2008-2005الا٢خهاصي بدُث بلٜ مخىؾِ مٗض٫ همى  هاجج َظا ال٣ُإ زال٫ الٟترة 

. ، وطل٪ هدُجت اعجٟإ حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي اإلاىحه لهظا ال٣ُإ % 9.5

-2010مى  في الجؼاثغ الٟترة نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ : اإلاُلب الثاوي  

2019 

 2014-2010مى  في الجؼاثغ الٟترة نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ  : الٟٕغ ألاو٫ 

ً التي اهُل٣ذ ٢بل    ؾىىاث ببرهامج 10ًىضعج َظا البرهامج يمً صًىام٨ُُت بٖاصة بٖماع الَى

،  ٦ما ٢ضعث ٢ُمت اإلاسههاث 2001صٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي،  والظي جمذ مباقغجه ؾىت  

 ملُاع صوالع وحكمل 206ا ٌٗاص٫ م مً الى٣ٟاث 2014-2010اإلاالُت لالؾدثماعاث الٗمىمُت في الٟترة 

 : ق٣حن 

ت ما ٌٗاص٫ -  ٘ ال٨بري الجاٍع ٘ حضًضة بما ٌٗاص٫ 130اؾخ٨ما٫ اإلاكاَع ملُاع صوالع وبَال١ مكاَع

 بــــ  (  2010-2014 ) ؾىىاث ؤعب٘ زال٫ ا٢خهاصي همى مٗض٫  ملُاع صوالع ول٣ض سجل مخىؾ156ِ

حر ي٠ُٗ ًب٣ى الخدؿً َظا ؤن بال ــ7.22%  اإلادغو٢اث ٢ُإ مؿخىي  اعجباٍ هدُجت مؿخضام ٚو

ُمىت ال٨بحرة اإلاؿاَمت بلى بالىٓغ ألازغي   م٘ ال٣ُاٖاث م٣اعهت ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في ال٣ُإ َظا َو

 

 

 ل٣ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت (PIB ) ؤصهاٍ  ًىضر لىا جُىع مٗضالث الىمى الا٢خهاصي :  12الجضو٫ ع٢م و 

 %الىخضة .

 2014 2013 2012 2011 2010 ال٣ُإ

                                                           
" وي الثالث خى٫ مضازلت في بَاع اإلالخ٣ى الٍى " 2014-2001جإزحر الاؾدثماعاث الٗمىمُت ٖلى مٗضالث البُالت في الجؼاثغ زال٫ الٟترة " مدمض ٢اصعي  1

غة , حامٗت ا٦لي مدىض اولخاج  " ( 2014-2001)ؾُاؾاث الدكُٛل في بَاع بغامج الخىمُت و الاوٗاف الا٢خهاصي في الجؼاثغ    .13م , البٍى
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-  6.6 8.2 5.2 8.9 هاء وؤقٛا٫ ٖمىمُتب

غ الؿىىي "  بى٪ الجؼاثغ :اإلاهضع  ،  م  " 2013الخ٣ٍغ  . 215مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

 8.2ٞىالخٔ ؤن ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت وؿبت الىمى ُٞه ٚحر مؿخ٣غة ومخظبظبت خُث اهسًٟذ مً 

٘ البيُت الخدخُت ٖلى وؿبت الٗمالت ٣ٞض سجلذ   .2013 ؾىت 6.6 بلى 2012ؾىت  ؤما ُٞما ًسو جإزحر مكاَع

زال٫ % 16 لدؿخ٣غ  ٗض طل٪ بيؿبت 2010 ؾىت 19.37%ماقغاث ٢ىة الٗمل مٗضالث الىمى اًجابُت بيؿبت 

٦ما ًىضر الجضو٫ الخالي   .2014-2011ؤعب٘ ؾىىاث 

٘ البيُت الخدخُت ٖلى وؿبت الٗمالت 13حضو٫ ع٢م   جإزحر مكاَع

 2014 2013 2012 2011 2010 ال٣ُإ

 16.5 16.6 16.6 16.62 19.37 هاء وؤقٛا٫ ٖمىمُتب

لُه ٣ٞض خ٣٣ذ مٗضالث البُالت جغاحٗا زال٫ ٞترة   . 2014-2010                   ٖو

 2019-2015مى  في الجؼاثغ الٟترة نًت الخدخُت ٖلى ا٫نٞا١ الخ٩ىمي في البنبغامج الاؤزغ  : ي نالٟٕغ الثا

ني لإلخهاثُاث ًٕىان َٝغ الضن٦كٟذ  ألاع٢ام اإلا٣ضمت م ن جغاح٘ وؿبت الىمى زال٫ الؿىىاث اإلاايُت  الَى

 وخؿب ؤلاخهاثُاث 2015ؾىت % 3.7  م٣ابل %3.3 جباَاا في الىمى مد٣٣ا 2016خُث خ٤٣ الا٢خهاص ؾىت 

اإلا٣ضمت ٞةن ؾبب جغاح٘ الىمى ٌٗىص بلى جغاح٘ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي واهسٟاى الىاعصاث واعجٟإ الًغاثب 

  ؤمام الٗمالث ألاحىبُت   واهسٟاى ٢ُمت الضًىاع 

م مً ؤجها ٧اهذ مىسًٟت في الؿىىاث ألازحرة اإلاًاٝ بلحها  ال٣ى٫ ؤنو ٖلُه ًم٪ - ن مٗضالث الىمى بٚغ

ت م٘ وحىص البرامج الخماؾُت، ولإلقاعة ؤن الجؼاثغ في َظٍ الؿىىاث اٖخمضث  مبالٜ البرامج الخىمٍى

ت ٨ٖـ الؿىىاث الؿاب٣ت  . ٖلى محزاهُاث الؿىٍى

 باصعث الا٢خهاصي الىي٘ جضاع٥ وألحل البترو٫ ؾٗغ اهسٟاى اؾخمغ 2015 ؾىت خلى٫  م٘ ول٨ً -

ت بلى الؿلُاث  خؿاب ٢ٟل جم ٣ٞض ومىه الٗامت، الى٣ٟاث جغقُض َى مجها الهضٝ جبني بحغاءاث الجؼاثٍغ

ش م٘ البرهامج َظا خذ خؿاب2016صٌؿمبر 31 جاٍع  واإلاخًمً الٗمىمُت الاؾدثماعاث بغهامج باؾم ، ٞو

ل اهسٟاى ٖلى نىعة ٌُٗي صج،الظي ملُاع 300 ٢ضٍع مبلٜ  زال٫ الٗمىمُت اإلاؿدثمغاث بغامج جمٍى

 طل٪ ناخب ٦ما جىُل٤ لم التي الٗملُاث ٧ل ججمُض جم ، و٢ض*2019- 2017*اإلاخب٣ُت  الٟترة َظٍ

 بالٗملُاث الالتزام زال٫ مً الٗامت الى٣ٟاث جغقُض ؾُاؾت يمً جضزل التي ؤلاحغاءاث مً الٗضًض

ت ت ج٨دس ي التي الًغوٍع ظا َا ٘ ألاولٍى  البرامج لها جُمذ ٧اهذ التي ألاَضاٝ ٖلى ؾُازغ ما ال٣هىي، َو

  .بالىمى مخٗل٤ َى ما مجها زانت

ت  ٣ٞ2016ض الخٓىا مىظ ؾىت  ُب وطل٪ في ُٚاب الاؾتراجُجُاث الخىمٍى بضؤث مٗضالث الىمى في اجهُاع  ك٩ل َع

 لم جاصي باال٢خهاص بلى هدُجت اًجابُت، وطل٪ مً زال٫ وحىص 2014-2001والضٖم الخ٩ىمي وه٣ى٫ ؤن بغامج 

بهٟا١ خ٩ىمي وم٘ ججمُض ؤلاهٟا١  اجهاع مٗض٫  الىمى ؤي ؤن الا٢خهاص ٧ان ًمش ي بهىعة ٖكىاثُت ٚحر مبيُت 

. ٖلى صعاؾاث مؿخ٣بلُت ولم ًيكإ طل٪ الا٢خهاص الظي ٌُٗض بىاء هٟؿه في ْل وحىص ؤػماث مالُت
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 زالنت الٟهل 

 اإلادلي الىاجج ٖلى جإزحٍر و ًت الخدخُتن في البالخ٩ىمي ؤلاهٟا١ جُىع   صعاؾت بلى الٟهل َظا زال٫ مً جُغ٢ىا

 الى 2000 مً اإلامخضة الٟترة زال٫ جدلُلُت  بضعاؾت ٢مىا خُث ، الجؼاثغ في الا٢خهاصي للىمى ٦ماقغ ؤلاحمالي

امج  بمسههاث مالُت ضخمت الى ن زال٫ جىُٟظَا لبرنؤن  الجؼاثغ ٢ض ؾٗذ م الضعاؾت ؤْهغث ل٣ض و ، 2019

مى نمُت مؿخضامت مصخىبت بمٗضالث ن زال٫ جد٤ُ٣ ثنجسُي ؤزاع ألاػمت البترولُت التي ٖاقتها و طل٪ م

٪ الُلب ال٨لي ن ازغ جُب٤ُ بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي و البرنبدُث ٧ا, مغيُت  امج الخماس ي واضر في جدٍغ

ة بالٟترة الؿاب٣ت خُث ْهغ َظا ن م٣اعن٨ٖـ ٖلى مٗضالث الىمى الا٢خهاصي التي قهضث جدـنألامغ الظي ا

 .اء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت نؾبت ل٣ُإ البنالىمى حلُا با٫

٣ا    في البيُت الخدخُتالخ٩ىمي باإلهٟا١ ًخإزغ ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ٞةن  مً زال٫ ما ؾب٤ جدلُله  لٗال٢ت ٞو

 . الا٢خهاصي الىمى جُىع  الى خخما ًاصي الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ جُىع  ٞان ٖلُه و ، َغصًت

ت جب٣ى الىخاثج اإلاد٣٣ت حض مخىايٗت ٧ىن ؤن نو ل٨ً م٣اع ة بذجم اإلاىاعص اإلاالُت التي سخغتها الضولت الجؼاثٍغ

غ ؤلاًغاصاث التي حؿمذ  ؿحر العجلت  الجؼاثغ ماػالذ جغج٨ؼ ٖلى ؾُاؾت مضٖىمت ب٣ُإ اإلادغو٢اث الظي ًٞى

ني الظي ًدؿم , الا٢خهاصًت باٖخباٍع ال٣ُإ اإلادٟؼ للىمى في الجؼاثغ  و َظا ما ٨ٌٗـ َكاقت الا٢خهاص الَى

امج ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي اإلاُب٣ت في الجؼاثغ ن ٞٗالُت بغنألامغ الظي ًًُ٘ م, بجهاػ بهخاجي ًٟخ٣غ الى ال٨ٟاءة 

  .ِٞ نة ج٣لباث ؤؾٗاع ا٫نبدُث جب٣ى الجؼاثغ ٖغيت للهضماث الخاعحُت و عهي
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 زاجمت

ل٣ض حٛحر مؿاع صوع الضولت في الا٢خهاص و ؤنبذ البض مً جضزل الضولت في الخُاة الا٢خهاصًت  ُٛت جد٤ُ٣ 

 خُث اعجبِ جُىع الضولت في الا٢خهاص بخُىع حجم ؤلاهٟا١ الظي ؤنبذ مً ؤَم ؤصواث ،الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي

الؿُاؾت اإلاالُت التي حٗمل ٖلى جىحُه اليكاٍ الا٢خهاصي و بصاعة الُلب ال٨لي بهضٝ عؾم ؤزاع اًجابُت ٖلى 

اث مغجٟٗت إلاٗضالث الىمى الا٢خهاصي . الىاجج اإلادلي و الخٟاّ ٖلى مؿخٍى

الا٢خهاصي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة  الىمى ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت ٖلى صعاؾدىا لخىضر صٞذ و

 و ببزوٙ مغخلت الاهٟغاج اإلاالي و جدؿً ، اجطر ؤن الا٢خهاص الجؼاثغي قهض بنالخاث ا٢خهاصًت،2000-2019

ت بضاًت مً ألالُٟت الثالثت  اإلااقغاث الا٢خهاصًت واعجٟإ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث جبيذ الجؼاثغ وي٘ بغامج جىمٍى

غ ميكإث البيُت الخدخُت لخلخد٤ بغ٦ب الضو٫ اإلاىاٞؿت ٢هض حلب الاؾدثماع  ع٦ؼث ٞحها ٖلى بوكاء وجٍُى

حر مىانب قٛل لهم  . ألاحىبي اإلاباقغ و جدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي للؿ٩ان وجٞى

و بضعاؾدىا لؿُاؾت ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت في الجؼاثغ و ؤزغاَا ٖلى الىمى الا٢خهاصي ما  ٗض 

ت  وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن ،ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بلى مغخلت ؤلاوٗاف الا٢خهاصي والدؿُحر للبرامج الخىمٍى

لها مً بًغاصاث اإلادغو٢اث ىهت بخمٍى  ؤي ؤن ؤلاهٟا١ ٖلى ميكإث البيُت ،الؿُاؾت الاهٟا٢ُت للضولت ماػلذ مَغ

الخدخُت لم ًبلٜ الهضٝ اإلاغحى مىه والظي ًب٣ى ؤخض مٗى٢اث الؿُاؾت الا٢خهاصًت و َى جىمُت ٢ُإ زاعج 

. اإلادغو٢اث

ت صوع و ؤزغ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي  خماص ٖلى الخدلُل الىنٟي اإلاضٖم بالُغ١ ال٨مُت إلاٗٞغ وبهظٍ الضعاؾت وبااٖل

٣ٞض ؤإلاىا  ٗضة ه٣اٍ و هخاثج مجها ما  2019-2000للبيُت الخدخُت ٖلى الىمى الا٢خهاصي بضعاؾت خالت الجؼاثغ 

ا ُٞماًلي :  حٗل٤ بالجاهب الىٓغي للمىيٕى و ٦ظا الجاهب الخُب٣ُي هظ٦َغ

ت - 1   : الىخاثج الىٍٓغ

٤ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي والظي   للضولت صوع َام و٦بحر في الا٢خهاص اإلاٗانغ مً زال٫ جضزلها ًٖ ٍَغ

ظا بهضٝ الخسهُو ألامثل للمىاعص اإلاخاخت واإلاؿاَمت في اليكاٍ  ٌكمل البىىُت الخدخُت َو

 .الا٢خهاصي ٢هض جدؿحن اإلاىار الاؾدثماعي و يمان ٞٗالُت ؤ٦بر لألصاء الا٢خهاصي

ٌؿاٖض  ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي فى البىىُت الخدخُت في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي مً زال٫ مؿاَمخه  

غ البيُت الخدخُت  الٟٗالت في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي والخض مً البُالت مً هاخُت و ٌٗخبر ؤًًا جٍُى

 .ؤؾاؽ ؤولي إلاؿاَمت ٧اٞت ال٣ُاٖاث في اليكاٍ الا٢خهاصي للضولت

٘ مً مٗضالث الىمى   لإلهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت صوع ٞٗا٫ في الخإزحر الاًجابي ٖلى الٞغ

 خُث ؤهه ًازغ  ك٩ل مباقغ مىا زال٫ اؾخدضار وزل٤ ،الا٢خهاصي  ك٩ل مباقغ او ٚحر مباقغ

اصة الُلب ال٨لي و جدؿحن الىاجج الضازلي ومً  مىانب قٛل وجىلُض صزى٫ حضًضة مدلُا جاصي بلى ٍػ

حر ، هاخُت الخإزحر  ك٩ل ٚحر مباقغ ٞاإلهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت زانت الا٢خهاصًت وبخٞى

غ اإلايكاث ال٣اٖضًت للى٣ل و الاجها٫ ىامل،وجٍُى   ٌؿاَم طل٪ في حؿهُل خغ٦ت الؿل٘ و الخضماث ٖو

 .  ؤلاهخاج لل٣ُإ الخام و جدؿحن بهخاحُخه 
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الىخاثج الخُب٣ُُت  - 2  .1

 -2015 ازخلٟذ ًٖ الٟترة 2014-2000بن حجم ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت زال٫ الٟترة  

لُه ٣ٞض جبيذ ؾُاؾت 2019  خُث في الٟترة ألاولى قهض اهٟغاج مالي بخدؿً ؤؾٗاع اإلادغو٢اث ٖو

ت ضخم ٘ بيُت جدخُت جىمٍى ا لبرامج مكاَع  و٢ض ججاوػث ألاػمت اإلاالُت ،اهٟا٢ُت جىؾُٗت بدؿُحَر

غ اخخُاَي الهٝغ مغجٟ٘ ٢ضع 2009الٗاإلاُت   بأزاع مدضوصة وؿبُا لِـ ل٣ىة ا٢خهاصَا وبهما لخٞى

 اهخهجذ الجؼاثغ ؾُاؾت 2016 ؤما الٟترة الثاهُت وابخضاء مً ؾىت ، ملُاع صوالع146.7آهظا٥ بـــــــــــــ 

 .  بهٟا٢ُت ج٣كُٟت و َظا عاح٘ بلى جضوي ؤؾٗاع اإلادغو٢اث 

م حؿُحر بغهامج صٖم الىمى الا٢خهاصي    لبرهامجي ج٨مُلُحن لخىمُت مىا٤َ الجىىب 2009-2005ٚع

٘ البيُت الخدخُت في اإلاى٣ُت الكمالُت ٖمىما ، ومىا٤َ الهًاب الٗلُا بال ؤهه ٢ض جغ٦ؼث مٗٓم مكاَع

ً  .و بَما٫  ٌٗ مىا٤َ الجىىب  ما ٌكحر بلى ٖضم زل٤ جىاػن حهىي بحن والًاث الَى

خط ي ٢ُإ البىاء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت ٖلى مسههاث حض مٗخبرة  ٗض ٢ُإ الخضماث في مسخل٠  

غ ميكإث البيُت الخدخُت ت الثالر ألازحرة و َظا إلاا جىلُه بوكاء و جٍُى  .البرامج الخىمٍى

غ ونُاهت واؾخدضار بيُت جدخُت في   لم جضزغ الضولت ؤي حهض زانت في الٟترة ألازحرة ٢هض جٍُى

٤ ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي ٗها ًٖ ٍَغ ل مكاَع ا ٧ان مخىايٗا ٖلى ،مسخل٠ اإلاجاالث وجمٍى  بال ؤن جإزحَر

ت وطل٪ عاح٘ بلى ٖضم ٦ٟاءة الجهاػ  الىمى الا٢خهاصي ٢ُاؾا ب٣ُمت ومسههاث البرامج الخىمٍى

 .ؤلاهخاجي و ي٠ٗ مغوهخه

ت بخٗبئت حمُ٘   ىت الٗمىمُت للضولت ٢امذ مً زال٫ ججؿُضَا إلاسخل٠ البرامج الخىمٍى م ؤن الخٍؼ ٚع

 خُث اخخلذ مغاجب وؾُى ؤًً سجلذ اإلاُاعاث ،بال ؤجها لم جغج٣ي بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب, ٢ضعاتها 

الُغ٢اث اإلاغجبت , التي لم ًخم اؾخدضار ميكإث حضًضة لهما مىظ ٣ٖىص  , 117وئ و اإلاىا; 128اإلاغجبت 

 .و ٌٗىص َظا بلى اٞخ٣اصَا إلا٣ىماث ال٨ٟاءة و الٟٗالُت الجُضة , 2014 صولت ؾىت 144 يمً 107

٘ ججاوػث ،ُٚاب الغقاصة في ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت   بدُث ٖضصا مً البرامج و اإلاكاَع

 و٦ظا ججاوػ مهلت اهجاػ ألاقٛا٫ ما ٌؿخضعي ،ج٩الُٟها و اٖخماصاتها اإلاسههت لها في محزاهُتها ألاولُت

  .جسهُو مبالٜ بياُٞت

٘ والى الخماَل مً َٝغ   ُت البرامج و اإلاكاَع ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الضولت و٢ض ًغح٘ طل٪ بلى ؾىء ازخُاع هٖى

ىان الا٢خهاصًحن . ألٖا

و في ألازحر ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي في البيُت الخدخُت جلٗب صوعا َاما في الخإزحر ٖلى الىمى 

٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة في الخإزحر ٖلى ،الا٢خهاصي  ل٨ً و م٘ طل٪ ٞهىال٪ ٖىامل ؤزغي حؿاَم بٍُغ

 الش ئ الظي ًٟخذ اإلاجا٫ لبدىر ؤزغي في َظا اإلاُضان الىاؾ٘ و الظي ًب٣ى ًٞاء ٚني للبدث ،الٓاَغة

. وؤلازغاء
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