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 اهسؽائؼ -توٖغثسبيًج اه                                                            

 :الهمخــض
فٕ مّء يب فِغٍ اهًبهى يً خضّل اهٓ اكخكبغ اهؿّق اهضؼ اهلبئى يوٓ ضؼٖج اهيٌبفؿج،       

اخسِح غبهتٖج اهغّل اهٓ  5662ّ ختٌٕ يٌهيج اهخسبؼث اهًبهيٖج ُػا اهخّسَ يٌػ ٌفإخِب يبى 
خٌهٖى ّ خًغ كّاًٌٖ اكغاؼ خفؼًٖبح ّ اٌخِبر ؿٖبؿبح اكخكبغٖج خخٌبؿة يى ُػا اهخضّل، ّ 

، ّ يٌى اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج اهمبؼث، ّ اٌفبء ؤسِؽث خلّى ضيبٖج اهيٌبفؿج اهيفؼّيج
يوٓ اهخنتٖق اهكضٖص هخوم اهلّاًٌٖ، يً ؤُى اهؼنبئؽ األؿبؿٖج هعوق تٖئج اكخكبغٖج 
 خٌبفؿٖـج كبئيج يـوٓ اهنفـبءث االكخكبغٖج، ّ خًيل ّفلب هلّايغ ّ آهٖبح ؿوٖيج ّ يبغهج

 .فٕ اهؿّق
خِغف ُػٍ اهيلبهج اهٓ اهخًؼٖف تيفِّى اكخكبغ اهؿّق ّ يٌهّيج ضيبٖج اهيٌبفؿج ّ يٌى    

خًؼال يعخوف اهؿٖبؿبح اؿغ اهؿّق، ّؤُيٖخَ فٕ خفًٖل اكخكب، ّاهييبؼؿبح االضخنبؼٖج
بح اهخفؼًٖالضخنبؼ فٕ االخفبكٖبح اهغّهٖج ّيٌى ايبٖج اهيٌبفؿج ّاهلّايغ اهينتلج هضاهيٌخِسج ّ
ج اهيٌبفؿج اإلسؼاءاح اهيخعػث فٕ اهسؽائؼ هضيبٖـخلٖٖى يغْ فًبهٖج اهؿٖبؿبح ّاهّنٌٖج ّ

تٖبً اهيفنالح اهًيوٖج اهخٕ خًخؼل خنتٖق يفِّى يٌى اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج، ّّ
سِؽث اهيًٌٖج تضيبٖج يؼل ؤّسَ اهخٌؿٖق تًٖ األى االضخنبؼ، ّيٌـج اهيٌبفؿج ّضيبٖـــ

اهّنٌٖج اهيًٌٖج ّاإلكوٖيٖج ؼؿبح االضخنبؼٖج، ّغّؼ اهيٌهيبح اهًبهيٖج ّاهيٌبفؿج ّيٌى اهييب
 . تضيبٖج اهيٌبفؿج

    ، اكخكبغ اهؿّقاهيٌبفؿج، االضخنبؼ: الكمهبح الهفخبحٍج    
:الهلــدهـج  

ؼ اهّامص يوٓ ؤفؼؽ اهٌهبى اهًبهيٕ اهسغٖغ يسيّيج يً اهيخغٖؼاح االكخكبغٖج ػاح األذ   
اهخّسَ ، ضٖد ؤكتضح هبُؼث اهًّهيج ّاهؿٖبؿٕ فٕ غّل اهًبهى اهٌبيّٕاهلؼاؼ االكخكبغٔ 

 .آهٖبح اهؿّق يً ؤُى اهيخغٖؼاح اهًبهيٖجغ اهضؼ ٌّضّ خنتٖق اخفبكٖبح االكخكب
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ؤُيٖج ُػا اهغّؼ بح يعخوفج فٕ خضغٖغ غّؼ اهغّهج ّخّاسَ االغتٖبح االكخكبغٖج كًّتّ    
يب خضغذَ يً اًٌنبؿبح يوٓ ٖج اهيخالضلج ّاهيخغٖؼاح اهًبهي فٕ اكخكبغ اهؿّق ٌخٖسج

االكخكبغ اهًبهيٕ، ّ ًٌٖنؾ غّؼ اهغّهج فٕ ختٌٕ اهؿٖبؿبح اهخٕ خنفل ضيبٖج اهيٌبفؿج ّ يٌى 
اهخفُّبح اهيعخوفج فٕ اهؿّق اهخٕ ج ّاهًيل يوٓ يالر االعخالالح ّاهييبؼؿبح االضخنبؼٖ

 .خضخبر اهٓ تؼٌبيز هخكضٖضِب
يسيّيج يً  الش االكخكبغٔ اخعػح اهضنّيج اهسؽائؼٖجففٕ انبؼ تؼٌبيز اإلك    

نفبءث فبيوٖج االكخكبغ اهّنٌٕ ّفلب ٗهٖبح اهؿٖبؿبح ّاالسؼاءاح يً ؤسل ؽٖبغث كغؼث ّ
ؼُب ضيبٖج اهيٌبفؿج تبيختبغًّ ؤً خٌؿٓ اهتًغ االسخيبيٕ ّخضلٖق ؼفبُٖج اهيؿخِوم، ّاهؿّق 

ؼٍ اهؿوتٖج يوٓ نفبءث اكخكبغٖبح اهؿّق يٌى االضخنبؼ ألذبؼنً ؤؿبؿٕ يً ؤؼنبً اهؿّق، ّ
 10-10اهيخيى هأليؼ هيًغل ّا 0151ؤّح  52اهيئؼط فٕ  12-51ضٖد كغؼ اهلبًٌّ ؼكى 

ؤّح  51اهيئؼط فٕ  13 -51اهلبًٌّ ؼكى ، ّاهيخًوق تبهيٌبفؿجّ 0110ّٖهّٖ  56اهيئؼط فٕ 
هػٔ ٖضغغ اهلّايغ ا 0220ٌّّٖٖ  02اهيئؼط فٕ  20-20هولبًٌّ  اهيًغل ّاهيخيى 0252ؿٌج 

 .اهينتلج يوٓ اهييبؼؿبح اهخسبؼٖج
 :هػهم خٌكة اهغؼاؿج يوٓ خضوٖل اهيضبّؼ اهخبهٖج

 يفبنل اكخكبغٖبح اهؿّق يّٖة ّ: ؤّال
 يٌى اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج فٕ هل فوؿفج اكخكبغ اهؿّقضيبٖج اهيٌبفؿج ّؿٖبؿبح : ذبٌٖب 
 ؤذؼ ُٖنل اهؿّق يوٓ اهنفبءث االكخكبغٖج : ذبهذب

يٌى ؿج ّاالسؼاءاح اهيخعػث فٕ اهسؽائؼ هضيبٖج اهيٌبفخلٖٖى يغْ فًبهٖج اهؿٖبؿبح ّ: ؼاتًب 
 .اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج

 اهخّكٖبحاهعبخيج ّخخميً اهٌخبئز ّ
 ؾٍوة و اخخالالح اكخطبدٍبح السوق: أوال

 فٕ هل ؿٖبؿج اهخضؼٖؼ يوٓ اهيؿخّْ اهًبهيٕ، ؤكتضح اهنذٖؼ يً اهغّل خًيل يوٓ خِٖئج
اهؿّق هوخنٖف يى ؿٖبؿج اهخضؼٖؼ االكخكبغٔ ؿًٖب ّؼاء خضلٖق اهيؽٖغ يً اهيٌبفؿج فٕ 

ؿٖنؼث اهلّْ االضخنبؼٖج، ّػهم هيؼايبث اهتًغ االسخيبيٕ ّخضلٖق ؼفبُٖج  يغىّاهؿّق، 
 . ضيبٖخَ يً اهييبؼؿبح االضخنبؼٖجاهيؿخِوم ّ
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 هفهون اكخطبد السوق 1-1

ُّ ٌهبى اكخكبغٔ ٖخى فَٖ ، (ٖنوق يوَٖ، اٖمب، اكخكبغ اهؿّق اهضؼ )اكخكبغ اهؿّق     
اهعغيبح يً عالل آهٖبح اهؿّق اهضؼ، فٕ هل ٌهبى ضؼ هألؿًبؼ، اٌخبر ّخّؽٖى اهؿوى ّ

 .( 1)(فيّهٕاه) تغال يً كٖبى اهضنّيج تػهم فٕ االكخكبغ اهيعنن 
 اهضؼٖج خًٌٕ ؤً ٖعخبؼؼغٖج، ّخؿخٌغ اكخكبغٖبح اهؿّق اهٓ يتغؤ ؤؿبؿٕ ُّ اهضؼٖج اهفّ    

ٖعخبؼ اهًبيل يٌِخَ ؤّ ّهٖفخَ، ؤً اهيؿخِوم تًٖ اهًغٖغ يً اهؿوى ّاهعغيبح اهخٌبفؿٖج، ّ
ً ؤيوٓ ضؼٖج ينولج الكخكبغ اهؿّق، ّ، ال خّسغ غّهج خضبفه غائيب غاعل ضغّغُب ّيى ػهم

يفِّى اكخكبغ اهؿّق اهضؼ ال ٖؿخعغى خيبيب تبهيًٌٓ اهضلٖلٕ، ػهم ؤً اكخكبغٖبح اهؿّق ال 
اهيفنالح اهخٕ ٖكًة ضوِب يً عالل وّال ؿضؼٖج فٕ يّاسِج اهنذٖؼ يً اهًلتبح ّخلغى ض

 .ٌهبى االؿّاق اهعبكج
 ؾٍوة و اخخالالح اكخطبد السوق 1-2
ػهم ٌخٖسج هكًّتج ؿفؼ يً تًل اهًّٖة، ّٕ اهّاكى، ؤيٌغيب نتق اهٌهبى اهؼؤؿيبهٕ ف    

خّفؼ اهفؼّن اهالؽيج هٌهبى ؼؤؿيبهٕ يذبهٕ، تيًٌٓ ؤٌَ ضخٓ ٖخضلق ٌهبى ؼؤؿيبهٕ يذبهٕ، 
فٕ اهنيٖبح اهيٌخسج، ال تغ يً ّسّغ ؽ اهذيً ُّ اهيخضنى فٕ األؿًبؼ ّٖنًّ فَٖ سِب

اهيفخؼًٖ، تضٖد ال ًٖ ّغ ؤيغاغ نتٖؼث سغا يً اهتبئًاهيٌبفؿج اهنبيوج اهخٕ خخيذل فٕ ّسّ
هؼّف اهؿّق، يى ّسّغ هخإذٖؼ يوٓ اهؿًؼ ّخنًّ ألٔ ّاضغ يٌِى تيفؼغٍ اهلغؼث يوٓ ا

اهًوى اهنبيل ٌخلبل اهنبيوج هًٌبكؼ اإلٌخبر، ّضؼٖج اهغعّل ّاهعؼّر يً اهؿّق، ّضؼٖج اال
 .تإضّال اهؿّق

ؤً خوم اهكّؼث يًج، ٍّ اهفؼّن كل ؤً خخّافؼ يسخكغ نففح اهخسؼتج اهؼؤؿيبهٖج ؤً ُػّ   
 .اهيذوٓ هى خخضلق فٕ اهّاكى اهًيوٕ اال هفخؼث ّسٖؽث يً اهؽيً

فلغ تؼؽح يّٖة يغٖغث هِػا اهٌهبى ؤذٌبء اهخنتٖق اال ؤٌَ اؿخنبو ؤً ٖخنٖف يًِب تفمل يب 
اهؽيً، ييب  يب ؤمٖفح هَ يً اكالضبح يىَ يً يؼٌّج ّ كغؼث يوٓ اهخنٖف، ّٖخيخى ت

الفخؼانٕ، ُّ اهٌهبى اضبح ؤنتؼ يً اهٌهبى اهيٌبفؾ هَ ّٖضلق ٌسب، ّسًوَ ٖؿخيؼ ضخٓ اًٗ
 :(  2)اعخالالح اكخكبغٖبح اهؿّق يب ٖوّٕيً ؤتؼؽ يّٖة ّ

خغل خلبؼٖؼ اهتٌم اهغّهٕ يوٓ مًف يًغل اهٌيّ فٕ : عؿف هؿدل الىهو االكخطبدً  -أ
يج ضٖد الؿٖيب فٕ اهغّل اهكٌبيٖج اهيخلغاهخٕ خنتق ٌهبى االكخكبغ اهضؼ ّ اهغّل
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تًغ  نػهم فٕ اهغّل اهٌبيٖج اهخٕ هى خنتقِب اهفؼق االؿخذيبؼٖج اهيؼتضج، ّخمٖق فٖ
كبغٔ كغ ؤذتخح اهخسؼتج اينبٌٖج ؼفى يًغل اهٌيّ االكخّ. تؼايز اإلكالش االكخكبغٔ

يً نؼٖق اهؿٖبؿبح اهيبهٖج ّاهٌلغٖج اهيٌبؿتج ّالؿٖيب اهيؽٖغ يً اهضّافؽ ّاهخؿِٖالح 
تبهٌؿتج هوغّل اهٌبيٖج فبً ّ .يً ذى ؽٖبغث يًغل اهٌيّ االكخكبغّٔ هخفسٖى االؿخذيبؼ

 .األيؼ ٖؿخغيٕ تبإلمبفج اهٓ ػهم ؿؼيج خنتٖق اإلكالش االكخكبغٔ

هلغ ؿبغ االيخلبغ تإً : خزاٍد التغبلج و وجود األزهبح الدورٍج و الخلمتبح االكخطبدٍج  -ب
ل ّاهنبيل ق االؿخعغاى األيذـسِبؽ اهذيً فٕ انبؼ يً اهضؼٖج االكخكبغٖج، نفٖل تخضلٖ

ؼؤؿيبهٕ ؤغْ اهٓ هِّؼ اهنفء هويّاؼغ االكخكبغٖج، اال ؤً اهؿٖؼ اهنتًٖٕ هوٌهبى اهّ
ح اهخلوتبح االكخكبغٖج ؤكتضكخكبغ فٕ ؤؽيبح غّؼٖج يخالضلج، ّغعّل االاهتنبهج، ّ

 .نؿبغ ؿيج يً ؿيبح اهٌهبى اهؼؤؿيبهٕ اهضؼيً ؼّار ّ

ٖغٔ فئج كوٖوج يً اهؼؤؿيبهٕ تخؼنؽ يٌبكؼ اإلٌخبر فٕ ؤ ٖخيٖؽ اهٌهبى: سوء الخوزٍؽ  -ث
ُنػا ،ّٖتلٓ يًهى ؤفؼاغ اهيسخيى فٕ انبؼ اهنتلج اهًبيوج اهنبغضجؤفؼاغ اهيسخيى، ّ

ينٌِى اغعبؼ يً ذى ٖل ذؼاء ٌخٖسج الؼخفبو غعّهِى ، ّٖؽغاغ ؤكضبة ؼئّؾ األيّا
ونٖج يٌبكؼ اإلٌخبر غوٓ ؽٖبغث يايبغث اؿخذيبؼٍ ييب ٖئغٔ سؽء يً ُػا اهغعل، ّ

يوٓ اهسِج األعؼْ خهل اهنتلج اهًبيوج فٕ ٕ ؤٖغٔ يغغ كوٖل يً األفؼاغ، ّخؼانيِب فّ
عل يٌعفل ال ٖخينً يً اهيؿخّْ يًٖفٕ يٌعفل الً اهًبيل اهػٔ ٖضكل يوٓ غ

 .يً ذى ال خنًّ هَ فؼكج هوخيوماالغعبؼ، ّ

اؼخفبو األؿًبؼ )  ى، اهخمعٌيّ هبُؼث االضخنبؼ: ؾدن الكفبءث و الخٌ خػهر هو خالل  -د
 .اهكٌبيٕسبؼٔ ّاهتٖئج، اهخِؼة اهمؼٖتٕ، اهغــ اهخـ د، خوّ(اهعغيبح األؿبؿٖجّ

سٍبسبح حهبٍج الهىبفسج و هىؽ الههبرسبح االحخكبرٍج فٌ ػل فمسفج اكخطبد : ذبىٍب 
 السوق

 خًؼف ؿٖبؿبح اهيٌبفؿج تإٌِب سيٖى اهؿٖبؿبح اهخٕ خًخيغُب اهضنّيبح هيًبهسج    
اعخوفح  كغؼنبح ؿّاء نبٌح عبكج ؤى يبيج ، ّاهييبؼؿبح غٖؼ اهخٌبفؿٖج اهخٕ خختًِب اهف

اخؿيح ُػٍ ؼ يً فوؿفج اكخكبغٖج اهٓ ؤعؼْ، ّيٌى االضخنبؿٖبؿبح ضيبٖج اهيٌبفؿج ّ
االكخكبغ  ٖؼخنؽ ُػا االعخالف تًٖ فوؿفجهخٌّو يً فنؼ اكخكبغٔ اهٓ آعؼ، ّاهؿٖبؿبح تب

 .هغّهج، ّ فوؿفج خغعل ااهضؼ
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 دور الدولج فٌ اكخطبد السوق 0-5
، نيبهم ّيفغل، اهٓ فٕ يًهى االكنبؼ اهٌبيٖج يً اهخغعل اهيتبفؼهلغ خنّؼ غّؼ اهغّهج ّ

ٌفٖػ يؼاكة هوٌفبن، يى اكخكبؼ غّؼُب يوٓ خاالفؼاف ّاهخّسَٖ ّاهيخبتًج نيٌهى ّ
اهلّاًٌٖ ج هوخفؼًٖبح ّاهيؼاسًج اهفبيويفؼّيبح اهتٌٖج األؿبؿٖج، ّخِٖئج اهيٌبط اهًبى، ّ

ب ًٌٖنؾ يوٓ األغاء تي...خضؿًٖ تٖئج األييبلّاهٌهى ّاهؿٖبؿبح، ّاهخنّٖؼ اهيئؿؿٕ ّ
يٌى اهييبؼؿبح كخكبغ اهؿّق، ّضيبٖج اهيٌبفؿج ّخضلٖق اهخٌيٖج فٕ هل ااالكخكبغٔ، ّ

 .االضخنبؼٖج
 آلٍبح  حهبٍج الهىبفسج و هواجهج الههبرسبح االحخكبرٍج 2-2

يٌى االضخنبؼ خإعػ تإضغ اهيٌِسًٖ اهٓ ؤً كّاًٌٖ خٌهٖى اهيٌبفؿج ّ غّهٖجخفٖؼ اهخسبؼة اه
اهييبؼؿبح ؤّاهخؼنٖؽ يوٓ اهؿوّم ّ( ضيبٖج اهيٌبفؿج) ُٖنل اهؿّق ايب اهخؼنٖؽ يوٓ 

 (.يّاسِج االضخنبؼ) االضخنبؼٖج اهمبؼث تبهيٌبفؿج 
ٖنل ُفؼّن هخضغٖغ ؽ يوٓ ُٖنل اهؿّق يوٓ ّمى كّٖغ ّاػ ًٖخيغ يٌِز اهخؼنٖ

ّمى ؿلف فؼّن االٌغيبر تًٖ اهيفؼّيبح، ّ ػهم يذل ّمىاهيٌبفؿج فٕ اهؿّق، ّ
ٖخيٖؽ ُػا ّ .هٌكٖة اهيفؼّيبح اهخٕ خخيخـى تّمـى اضخنـبؼٔ ؤّ فتــَ اضخنـبؼٔ

ً اهخنًّٖ ّ اهٌيّ يً اهتغاٖج، ّٖفنم االضخنبؼاح اهلبئيج، األؿوّة تإٌَ ٖيٌى االضخنبؼاح ي
 .يخبتًج اهيؿخيؼث هؿوّم اهيفؼّيبح اهًبيوج فٕ اهؿّقال ٖسًل ٌُبم مؼّؼث هوّ

ؤيب يٌِز اهخؼنٖؽ يوٓ اهييبؼؿبح ؤّ اهؿوّم اهمبؼ هويٌبفؿج، فًٖخيغ يوٓ خٌهٖى 
هيٌى اهؿوّم ّاهييبؼؿبح  اسؼاءاحاالضخنبؼ يً نؼٖق ّمى خفؼًٖبح ّ اهيٌبفؿج ّ يٌى

نػهم األؿًبؼ اهخٌبفؿٖج، ّّ ػهم يً عالل اهخؼنٖؽ يوٓ ضسى اإلٌخبراهمبؼث تبهيٌبفؿج، ّ
ٖخيٖؽ ُػا اهيٌِز تإٌَ ّ. اهؿــّق يوٓ اهلّٖغ اهخٕ خضّل غًّ غعّل اهيٌفأح اهسغٖغث اهٓ

اٌيب ٖسؼى اؿبءث اؿخغالل ُػا اهضسى ى اهنتٖؼ هويفؼّيبح فٕ ضغ ػاخَ ّال ٖسؼى اهضس
 .هإلمؼاؼ تبهيٌخسًٖ اٗعؼًٖ ؤّ تبهيؿخِونًٖ

 هىػوهج حهبٍج الهىبفسج 0-2

 ؽ ضيبٖج اهيٌبفؿج يوٓ خمبفؼ سِّغ سيٖى ؤنؼاف يٌهّيج ضيبٖـج اهيٌبفؿـج،خؼخن
ّاهخٕ ختغؤ تبألفؼاغ ّخخنبيل يى غّؼ اهغّهج، ّغّؼ كنبيٕ األييبل اهًبى ّاهعبق، 

 .يٌهيبح اهيسخيى اهيغٌّٕاهسيًٖبح ّ
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خًغغح اٗهٖبح اهخٕ خنتلِب فٕ يسبل ضيبٖج اهيٌبفؿج ؿّاء ّكغ خٌبيٓ غّؼ اهغّهج ّ
تكفج عبكج اهؿٖبؿبح يعخوفج يً اهؿٖبؿبح اهخسبؼٖج، ّاألغّاح االكخكبغٖج ّ نتٖق ضؽىتخ

ًوٖيٕ ؤّ يً عالل ؿً اهخفؼًٖبح اهخّ اهٌلغٖج، ؤّ يً عالل اهغّؼ اإلياليٕاهيبهٖج ّ
 .اهلّاًٌٖ اهخٕ خضيٕ اهيٌبفؿجّ

 :(  3) اهؿٖبؿبح اهخٕ خًخيغُب اهغّهج هخٌهٖى اهيٌبفؿج ٌػنؼ يب ٖوّٕ يً األؿبهٖةّ
 :سٍبسج فرظ الذهو الؿبدل -ؤ 

خٌهى اهيٌبفؿج يً ؤسِؽث ؤّ هسبً خخغعل فٕ اهؿّق ّ خلّى اهضنّيج فٕ ُػٍ اهضبهج تخنًّٖ   
ى اهًيوٕ يوٓ ٖنتق ُػا فٕ اهّاكغل يوٓ اهيٌخسبح يضل االضخنبؼ، ّعالل فؼل اهذيً اهًب

ّ اهوسبً تفؼل ضغ ؤككٓ اهعغيبح اهًبيج ضٖد خلّى ُػٍ األسِؽث  ؤاالضخنبؼ هويؼافق ّ
ألؿًبؼ اهيٌخز اهيضخنؼ تضٖد خيٌى اهيضخنؼ يً اهخيبغٔ فٕ ؼفى ؿًؼٍ تغؼل خضلٖق 

 .ؤككٓ األؼتبش
 :سٍبسج فرظ العرائة ؾمي الهحخكر -ة
ػهم فٕ يضبّهج هيًٌَ يً اؿخغالل فؼل مؼائة يؼخفًج يوٓ اهيضخنؼ، ّخلّى اهغّهج ت   

ً كغ خلّى اهضنّيج تبؿخعغاى ٌّيًٖ ييبغٖج، ّ بؼٔ فٕ خضلٖق ؤؼتبش غٖؼّمًَ االضخن
 .ايب مؼٖتج اسبهٖجاهمؼائة ُّيب مؼٖتج ٌّيٖج ّ

ُػٍ اهمؼٖتج àففٕ ضبهج فؼل مؼٖتج ٌّيٖج يوٓ اهيٌخسبح اهخٕ ٌٖخسِب اهيضخنؼ فبً 
، ُّ يب ٖغفًَ تبهيضخنؼ اهٓ عفل نيٖج اإلٌخبر، ّخئغٔ اهٓ ؽٖبغث تٌّغ اهخنوفج اهيخغٖؼث 

ػهم يً نؼٖق فؼل ذيً ؤيوٓ اهيؿخِوم، ّ اهٓ ٌلل يةء ُػٍ اهمؼٖتج اهٓهنٌَ ٖؿًٓ ّ
كغ ٌٖسص اهيضخنؼ فٕ ٌلل نبيل نبً يوَٖ كتل فؼل ُػٍ اهمؼٖتج، ّهوؿوًج يلبؼٌج يى 

اهًةء اهمؼٖتٕ اهٓ اهيؿخِوم ؤّ ٌلل سؽء يٌَ فلن،ّ ٖخّكف ػهم يوٓ يؼٌّج اهنوة يوٓ 
ُػٍ اهؿوًج نويب ٌسص اهيضخنؼ فٕ ٌلل يةء ُػٍ اهؿوًج، فنويب كوح يؼٌّج اهنوة يوٓ 

 .اهمؼٖتج اهٓ اهيؿخِوم
ؤيب اػا كبيح اهضنّيج تفؼل مؼٖتج اسيبهٖج يوٓ اهيضخنؼ فبً ُػٍ اهمؼٖتج هً خئذؼ يوٓ 
ضسى اإلٌخبر اهػٔ ٌٖخسَ اهيضخنؼ، ألٌِب خغعل ميً اهٌفلبح اهذبتخج اهخٕ ٖخضيوِب اهيضخنؼ 

فبً اهيضخنؼ تًغ خضيوَ هِػٍ اهمؼٖتج ٖؿخيؼ فٕ اٌخبر  هػهم، ّتغل اهٌهؼ يً ضسى اإلٌخبر
ُػا ًٌٖٕ ؤً اهيضخنؼ ٖخضيل اهمؼٖتج ّاهتٖى تٌفؾ اهؿًؼ خلؼٖتب، ّ ٌفؾ اهنيٖج ً اإلٌخبر
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ال ٖؿخنٖى فٕ اهغبهة ٌلل اهًةء ُػٍ اهمؼٖتج اهٓ اهيؿخِوم عّفب يً ّضغٍ ّ اإلسيبهٖج
ًبهج اال ؤٌِب يضفّفج تًغث يعبنؼ ؤُيِب ؼغى ؤً ُػٍ اهؿٖبؿج كغ خنًّ ف، ّخٌبكق األؼتبش

اينبٌٖج ٌسبش اهيضخنؼ فٕ ٌلل اهًةء اهمؼٖتج اهٓ خِؼة اهيضخنؼ يً اهمؼائة، ّ اينبٌٖج
 .اهيؿخِوم

 :سٍبسج إحالل االحخكبر الحكوهٌ هحل االحخكبر الخبض -ج
 خخغوة اهضنّيج يوٓ االضخنبؼ اهعبق يً نؼٖق اضالل االضخنبؼ اهًبى ّفلب هِػٍ اهؿٖبؿج

يضوَ، ّ ػهم فٕ كّؼث اسؼاء خٌهٖيٕ ستؼٔ ٖؿخعغى فٕ ضبهج خإيٖى تًل اهيؼافق ؤّ 
ًٌٖٕ خضّٖل االضخنبؼ اهعبق اهٓ اضخنبؼ اهخٕ خخؿى تبهنبتى االضخنبؼٔ، ّ تًل اهكٌبيبح

هج عبكج يفنوج كًّتج خعوق اهيفؼّيبح اهًبيج يً اهًيبّيبى يؽٖغ يً اهيفبنل ،
الخضبغاح اهًيبهٖج،ّ نػهم فإً خضّل االضخنبؼ اهعبق اهٓ ااهؽائغث تؿتة مغّن اهٌلبتبح ّ

اهّنٌٕ ٌضّ يؽٖغ يً ًغ يلتّال فٕ هل اهخّسَ اهغّهٕ ّاضخنبؼ يبى يً نؼٖق اهخإيٖى هى ٖ
 . اهضؼٖج االكخكبغٖج ّؽٖبغث غّؼ اهلنبو اهعبق ّ خؼاسى غّؼ اهغّهج فٕ اهٌفبن االكخكبغٔ

 هواجهج الههبرسبح االحخكبرٍج 0-0
خيٌى اهتٌٓ خيٌى اهؿوّم اهيٌبُل هويٌبفؿج ّ ج ينبفضج االضخنبؼ اهخٕاً ؿٖبؿ

خِب يً يؿبّة االضخنبؼٖج، ُٕ اهنؼٖلج األؿبؿٖج اهخٕ خضغ يً اهؿٖبؿج اهًبيج تّاؿن
كغ اٌتذلح ُػٍ اهؿٖبؿج ّ. ِب اهفؼنبح االضخنبؼٖج اهمعيجاهخٕ خيبؼؿاهؿٖنؼث فٕ اهؿّق ّ

كبًٌّ هسٌج ، ّ 5550كبًٌّ نالٖخًّ يبى ، ّ 5452يً خفؼًٖبح يذل كبًٌّ فٖؼيبً يبى 
اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج  األُغاف اهؼئٖؿٖج هينبفضجّ. 5550اهخسبؼث اهفٖغؼاهٖج اهيًغل يبى 

نق اهخٕ خخميً خذتٖح اهؿًؼ ؤّ اكخؿبى اهيٌبيٌى األٌفنج اهيٌبُمج هويٌبفؿج ّ:اهمبؼث ُٕ
 .غيى كّْ اهؿّق اهضؼاالضخنبؼٖج، ّ ّاهخيٖٖؽ ؤهؿًؼٔ ّاالخفبكٖبح اهؿؼٖج،  خفخٖح اهتٌٓ

يالّث يوٓ اهضغ يً ؿوّنٖبح اهفؼنبح اهلبئيج، خيٌى كّاًٌٖ ينبفضج االضخنبؼ ييوٖبح ّ
 .اهغيز اهخٕ كغ خلول يً اهيٌبفؿج

 ؾمي الكفبءث االكخطبدٍج( أوعبؼ الهىبفسج و االحخكبر)أذر هٍكل السوق: ذبلذب
ٕ، ؤكتضح اهنذٖؼ يً اهغّل خًيل يوٓ خِٖئج فٕ هل ؿٖبؿج اهخضؼٖؼ يوٓ اهيؿخّْ اهًبهي

اهؿّق هوخنٖف يى ؿٖبؿج اهخضؼٖؼ االكخكبغٔ ؿًٖب ّؼاء خضلٖق اهيؽٖغ يً اهيٌبفؿج فٕ 
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فيب اهيلكّغ . اهؿّق، ألً هؿٖبؿج اهيٌبفؿج يؽاٖب يغٖغث يٌِب خضلٖق اهنفبءث االكخكبغٖج
 فٕ خضلٖلِب؟يب ُّ اهغّؼ اهػٔ ٖوًتَ ُٖنل اهؿّق   تبهنفبءث االكخكبغٖج،

 هفهون الكفبءث االكخطبدٍج 2-5
خٌلؿى اهٓ ٌّيًٖ يً ّ. يٌفأح يوٓ خًهٖى غاهج اؼتبضِبخخيذل اهنفبءث االكخكبغٖج فٕ كغؼث اه

ّ خخيذل اهنفبءث اهؿًؼٖج فٕ اعخٖبؼ (.اهفٌٖج) اهنفبءث االٌخبسٖج اهنفبءث اهؿًؼٖج، ّ: هنفبءث ُيبا
ؤيب اهنفبءث اهفٌٖج . خميً هويٌخز ؤغٌٓ خنوفج يينٌج اهخّٕهٖفج اهيغعالح ّفلب ألؿًبؼُب، ّخ

ػهم تبٌخبر ؤككٓ نيٖج فء يً اهيغعالح ؤفمل اؿخغالل ، ّفخخيذل فٕ اؿخغالل اهخّهٖفج اهن
 .خؿيص تِب ُػٍ اهخّهٖفج

 أذر االحخكبر ؾمي الكفبءث االكخطبدٍج 2-0
ٌى ؤّ خلول يً ضؼٖج ً خيٖلّى االضخنبؼ يوٓ يسيّيج يً اهيًّكبح اهخٕ يً اهيينً ؤ    

 .اهعؼّر يً اهؿّق فٕ انبؼ ييبؼؿبح غٖؼ خٌبفؿٖجاهغعّل ّ
بئى ؤّ اهيٌخز ُّّ األنذؼ فّٖيب، كّؼ االضخنبؼ فٌِبم اضخنبؼ اهتُػا ّخًغغ ؤٌّاو ّ   
تبهخبهٕ فٕ ؤؿًبؼُب، نػهم ّٖسغ ى فٕ يؼل نيٖبح اهؿوى فٕ اهؿّق ّػهم هيً ٖخضنّ

اضخنبؼ اهيفخؼٔ يٌغ ّسّغ يٌخز ّضٖغ هؿوًج يًٌٖج خؿخعغى فٕ خكًٌِٖب عبيبح هٖؾ هِب 
يؿخّٖبح ح ّخخٌّو غؼسبا هفؼاء خوم اهعبيبح، ّاؿخعغاى تغٖل فٖنًّ ػهم اهيٌخز يضخنؼ

تّسّغ تبئى االضخنبؼ ضٖد ٖفؼق اهفنؼ االكخكبغٔ تًٖ االضخنبؼ اهنبيل، ضٖد ٖخؿى اهؿّق 
فٕ اهنيٖج ُّ االضخنبؼ األضبغٔ ضٖد خخضنى يٌفإث ّاضغث ضٖغ هؿوًج يًٌٖج هٖؾ هِب تغائل ّّ

نيًّ تبهخبهٕ ٖخضضٖد ّٖسغ يغغ كوٖل يً اهتبئًًٖ ّاضخنبؼ اهلوج اهيخغاّهج فٕ اهؿّق، ّ
فٕ  ث اهخضنيٖج ألٔ يٌِىتيب ال ٖوغٕ اهلغؼص اضخيبل االخفبق تٌِٖى كبئيب، ّٖكتتبألؿّاق ّ

 .4اً كوح غؼسج اهخضنى ييب ٖخضلق فٕ ؿّق اهيضخنؼ األضبغٔاهؿًؼ، ّ
غًّ االُخيبى ( اضخنبؼٖج) ّٖضلق اهيضخنؼ فٕ سيٖى ضبالخَ ؤؼتبش اؿخذٌبئٖج غٖؼ يبغٖج    

ٖضغ االضخنبؼ يً اهنفبءث االٌخبسٖج هوؿوًج ضؿبة اهيسخيى ننل، ّ تسّغث اهيٌخز ّ ػهم يوٓ
 . 5ؤيوٓ ييب ٖخلبمبٍ فٕ هؼّف اهيٌبفؿج اهنبيوج ضٖد ٖخلبمٓ اهيضخنؼ ؤؿًبؼ

 أذر االحخكبر ؾمي وفوراح االىخبر 2-2
ػهم يً اسل اهخّؿى فٕ نبكخِب االٌخبسٖج ، ّ خخسَ اهنٖبٌبح اهنتٖؼث فٕ ؤغوة االضٖبً اهٓ   
هً ٖخى ، ّهخينٌِٖب يً اهلٖبى تتًل اهييبؼؿبح االضخنبؼٖجغث ؿٖنؼخِب يوٓ اهؿّق، ّؽٖب



 -حبلج الجزائر -دور الدولج فٌ خىػٍن الهىبفسج و هىؽ الههبرسبح االحخكبرٍج فٌ ػل اكخطبد السوق 

 0220 جواو –حبدً ؾصرالؿدد ال
 

228 

خنًّ ٌُبم فؼكج بكج االٌخبسٖج اهنتٖؼث يؼتضج ، ّضلٖلج األيؼ اال اػا نبٌح اهنػهم فٕ 
اػا ضغد ػهم فبً اهيٌفأح اهنتٖؼث اهخٕ خنٌّح خنًّ لٖق ّفّؼاح ضلٖلٖج فٕ االٌخبر، ّهخض

، ييب كغ ٖئغٔ اهٓ اُغاؼ ُػٍ وٓ اهلٖبى تبهييبؼؿبح االضخنبؼٖجيج ؤنتؼ هغِٖب اينبٌٖ
 .اهّفّؼاح

 حخكبر ؾمي االسؿبر و الرفبهٍج االجخهبؾٍجأذر اال 2-0
بّٖج يٌغيب خعمى اهؿّق هويٌبفؿج اهنبيوج ٖضكل اهيؿخِونًّ يوٓ اهيٌخسبح تإؿًبؼ يؿ   

ككٓ افتبو ّؼفبُٖج هويؿخِونًٖ، ٖنًّ ُغف اهؿّق خضلٖق اهخنوفج اٌخبسِب اهيخّؿنج، ّ
بؼ يٌعفمج ٌؿتٖب، اهيٌخسبح تإؿًػهم يً نؼٖق ضكّل اهيؿخِوم يوٓ ؤنتؼ نيٖج يً ّ

ٖلل نبؼ خخسَ األؿًبؼ اهٓ االؼخفبو ّؤخسَ اهؿّق ٌضّ االضخّنويب كوح غؼسج اهيٌبفؿج ّ
ختوغ األؿّاق ّ نػهم خؽٖغ كًّتج اهغعّل اهٓلبؼٌج تضبهج اهيٌبفؿج اهنبيوج، ّاالٌخبر ي

 .ؤككبُب فٕ ضبهج االضخنبؼ اهينوق
 :6ّ خنيً االذبؼ اهؿوتٖج هالضخنبؼ فٕ اٗخٕ 

 هالضخنبؼ اهٓ ايخغاغ األذؼ اهؿوتٕ ؼ يؿخوؽيبح االٌخبر يضل االضخنبؼ، ّفبو اؿًباؼخ
 .اًٌنبؾ ػهم يوٓ اؿًبؼ اهؿوًج اهٌِبئٖجاهٌفبن االٌخبسٕ، ّ

 ّيب ٖفٍّ سبٌتٕ اهًؼل ّاهنوة افخًبل األؽيبح يق، ّاهخضنى فٕ يؼل اهؿوًج فٕ اهؿ
 .ؿوّم اهيؿخِونًٖ، ّٖئذؼ يوٓ األؿًبؼ ّ

 اهنفبءث  خضسلٖقج تًيوٖج خعفٖل خنبهٖف االٌخبر ّهيضخنؼ تغؼسج نبفٖيغى اُخيبى ا
ّٖل ُػا االؼخفبو فٕ كٖبيَ تفؼل االؿًبؼ اهيؼخفًج هخًاالكخكبغٖج فٕ ٌفبنَ، ّ

 .اهيسخيى ننلتبء خلى يوٓ نبُل اهيؿخِوم ُّٕ ؤياهخنبهٖف، ّ

 ًسبح ؤكل م تيٌخُّ يب ٖضيل اهيؿخِوسبٌة اهيضخنؼ تيؿخّٖبح اهسّغث ّ يغى االُخيبى ي
ٕ األؿّاق ّنٌٕ يوٓ اهيٌبفؿج فهٖلول كغؼث االكخكبغ اسّغث ؤّ يٌخسبح يًٖتج، ّ

 .اهنفبءثاهيضوٖج ّ اهعبؼسٖج، ّػهم الٌعفبل يؿخّْ اهسّغث ّ

  ٓاإلمؼاؼ تبهيٌفأح اهكغٖؼث فٕ اهكٌبيج يضل االضخنبؼ، فلغ ٖئغٔ ؿوّم اهيضخنؼ اه
ُّ يب ٖوضق اهمؼؼ غث يً ُػا اهٌّو، ّعّل يٌفأح سغٖعؼّسِى يً اهؿّق ؤّ يٌى غ

 .                                        تبالكخكبغ اهّنٌٕ
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خلٍٍن هدى فؿبلٍج السٍبسبح و االجراءاح الهخخذث فٌ الجزائر لحهبٍج الهىبفسج و : راتؿب
 هىؽ الههبرسبح االحخكبرٍج

غّؼ نل يً  اهسؽائؼٔ تخغٖؼ فٕ االكخكبغ( ؤّمبو اهيٌبفؿج ّ االضخنبؼ) خإذؼ ُٖنل اهؿّق
ِيب ختًب هوًغٖغ يً فلغ اعخوف غّؼ نل يٌ. اهعبق فٕ اهٌفبن االكخكبغ اهلنبو اهًبى ّ
ذى يؼضوج االٌفخبش  اهؿتًٌٖبح ،اهؿخٌٖبح ّاههؼّف اهؿبئغث عالل فخؼث االيختبؼاح ّ
يوٓ اهؼغى يً ؿٖنؼح اهِٖنل ّ. عٖؼا يؼضوج االكالش االكخكبغٔؤاالكخكبغٔ، ّ

 .خنبؼٔ عالل ُػٍ اهيؼاضل ، اال ؤٌَ اعخوف يً ضٖد ٌّو اهيونٖجاالض

 فخرث الستؿٍىٍبح و الذهبىٍىبح 0-5
اؼختن غّؼ اهلنبو اهًبى فٕ االكخكبغ اهسؽائؼٔ تؿٖبؿج اهغّهج فٕ خًتئج اهيّاؼغ 

ييغح اهغّهـج اهٓ اهالؽيج هخٌفٖػ تؼٌبيز اهخكٌٖى اهػٔ تغؤ يى اهيعننبح اهخٌيّٖج ، ضٖد 
-5634)اهيعننبح اهخٌيّٖج، تغءا تبهيعـنن اهذالذٕ  يسيّيج يًايغاغ 

، امبفـج اهٓ اهيعننـًٖ  (5644-5641)فبهيعننـبً اهؼتبيٖـبً األّل ّاهذبٌٕ ،(5636
ؤكتص  ّيً ُػا اهيٌنوق (5656 -5651)فٕ يفؼٖـج اهذيبٌٌٖبح  اهذبٌٕؿٖـًٖ األّل ّاهعيب

اهخضنى ، ّنب مؼّؼٖب هخضلٖق اهخٌيٖج اهفبيوجاالؿخٌبغ اهٓ ؤؿوّة اهخعنٖن فؼخغعل اهغّهج ّ
اهضيبئٖج هوغّهج خخٌبفٓ يى يتغؤ ٓ ٌّيب يً اهييبؼؿج االضخنبؼٖج ُّّ يب ؤمففٕ يؿبؼُب، ّ

 .اهيٌبفؿج

 هرحمج الهراجؿج و الخههٍد الكخطبد السوق  0-2

عنٖن ب تًٖ األُغاف اهيًوٌج هوختؼؽ ؤً ٌُبم اٌفكبييً عالل اهخسؼتج اهخٌيّٖج اهؿبتلج 
سًج خلّٖيٖج هويٌنولبح ، األيؼ اهػٔ ٖؿخغيٕ يؼااالكخكبغفٕ  تًٖ اهفّاُغ اهفًوٖجّ

اهعول ّاالٌفكبى تًٖ اهينبيص اهيٌفّغث هخٌيٖج اهييبؼؿبح  ، هخفعٖق يّامىاإلٌيبئٖج
 .اهفًوٖج

االكخكبغ اهّنٌٕ،  فٕ تٌٖج يب ختًِب كغ خيٖؽح تبيبغث اهٌهؼهػا فبً يفؼٖج اهذيبٌٌٖٖبح ، ّ
 نبٌح ،(5656-5651)غ اؿخٌغح ُػٍ اهيؼضوج اهٓ يعننًٖ عيبؿًٖٖ، ايخغح فخؼخِيب يً فل

 كؼاؼاح اهيعنن اهعيبؿٕ خِغف تبهغؼسج األّهٓ اهٓ خغنٖج ٌلبئق اهيفبؼٖى اهيختلٖج يً

 (5651-5651) يضبّهج اٌيبئِب،فلغ اٌفؼغ اهيعنن اهعيبؿٕ األّل  يعننٕ اهؿتًٌٖٖبح ّ
فٕ اهيئؿؿبح اهذّؼث اهؽؼايٖج ّ يًمالح اهخٕ ٌسيح يًتبهتضد يً ضوّل سػؼٖج هو
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اهكٌبيٖج اهنتؼْ،ؤيب اهيعنن اهعيبؿٕ اهذبٌٕ ، فبٌَ خؽايً يى اٌعفبل ؿًؼ اهتخؼّل اهػٔ 
، ييب ؤغْ اهٓ تؼّؽ ؤؽيج ج يوٓ خضؼٖم اهلنبيبح االكخكبغٖجاًٌنبؿبح ؿوتٖ نبٌح هَ

ّؼاء اٌخِبر ؿٖبؿج االٌفخبش نل ُػٍ اهًّايل نبٌح .اكخكبغٖج ّاسخيبيٖج فٕ اهتالغ
ػهم يً ؤسل ييبؼؿج غّؼ ؤنذؼ غٔ هخفسٖى االؿخذيبؼاح اهيضوٖج ّاألسٌتٖج ، ّاالكخكب

 .فًبهٖج فٕ سّاٌة اهٌفبن االكخكبغٔ
 هرحمج االطالح االكخطبدً 0-2

ّػهم تِغف اهخّسَ  ؤعػح ّخٖؼث االكالش فٕ اهسؽائؼ خخكبيغ يٌػ ينوى اهخؿًٌٖبح
كغ نبً خفسٖى اهلنبو اهعبق ّ ؽٖبغث ح اهؿّق فٕ اهتٖئج االكخكبغٖج، ّبااليخيبغ يوٓ آهّٖ

ٖج فٕ اسؼاءاح اإلكالش يفبؼنخَ تفنل نتٖؼ فٕ اهٌفبن االكخكبغٔ ؤضغ اهيضبّؼ األؿبؿ
. هيًهى سّاٌة اهٌفبن االكخكبغٔاهخٕ خِغف اهٓ اهضغ يً اضخنبؼ اهلنبو اهًبى اهِٖنوٕ ّ

كخكبغٖج االؿخلالهٖج اهػٔ ؤينٓ اهيئؿؿبح اال 25-44ً فٕ انبؼ ُػٍ اهؿٖبؿج كغؼ اهلبٌّّ
ٖج فٕ اخعبػ ّفؼ هِب كغؼ نتٖؼ يً اهضؼٖج تِغف خضلٖق اهاليؼنؽاهلبٌٌّٖج ّاهيبهٖج ّ

وٖج االٌخلبل اهٓ اكخكبغ اهؿّق هٖؿِل يي 20 -44فٕ ٌفؾ االنبؼ سبء اهلبًٌّ اهلؼاؼاح، ّ
ؤّل تؼٌبيز هوعّككج تيؿبٌغث يً  نتق، ّخسٌة يًّكبح اهخؿٖٖؼ اهيؼنؽٔ اهتٖؼّكؼانّٕ

فٕ اهيسبل اهخسبؼٔ كبيح اهضنّيج اهسؽائؼٖج تخضؼٖؼ ّ .5552اهتٌم اهغّهٕ فٕ ؤفؼٖل 
ذؼ فٕ يسبل اهخسبؼث اهػٔ ؤينٓ يؼٌّج ؤن 05-44اهخسبؼث اهعبؼسٖج يً عالل اهلبًٌّ ؼكى 

ى خضؼٖؼ فٕ ٌنبق ؿٖبؿبح اهخضؼٖؼ اهيختًج يً نؼف اهغّهج اهسؽائؼٖج خيى اهعبؼر، ّ
اهتغاٖج نبٌح تيّسة كغّؼ اهلبًٌّ عالل ؿٌّاح االكالش اهيخخبهٖج ّ األؿًبؼ تفنل نتٖؼ

اهيخًوق تبألؿًبؼ، ّ فٕ ؿٖبق يّاكوج اكالش ٌهبى األؿًبؼ كغؼ فٕ سبٌفٕ  50-45 ؼكى
سًوِب خًخيغ يوٓ ػٔ ِٖغف اهٓ خضؼٖؼ ؤؿًبؼ اهؿوى ّاهعغيبح ّاه 22-51األيؼ ؼكى  5551

ُٖنل اهؿّق ّؿج، نيب كغؼح اهًغٖغ يً اهخفؼًٖبح اهخٕ خعق ٌهبى اهيٌبفؿج كّايغ اهيٌبف
ينتلج يوٓ اهػٔ ٖضغغ اهلّايغ اه 20-20اهلبًٌّ ّ اهيخًوق تبهيٌبفؿج 22-22تغءا تبأليؼ ؼكى 

ؤعٖؼا فؼّن ييبؼؿج األٌفنج اهخسبؼٖج، ّاهيخًوق ت 24 -20اهلبًٌّ اهييبؼؿبح اهخسبؼٖج، ّ
االؼخفبو  تبهيٌبفؿج اهػٔ سبء هٖينً اهضنّيج يً اهخغعل هوضغ يً اهيخًوق 21-52اهلبًٌّ 

يٌى كٖبى اضخنبؼاح سغٖغث غٖؼ االضخنبؼاح اهنتًٖٖج اهخٕ خًنٕ غٖؼ اهنتًٖٕ هألؿًبؼ ّ
عغيج اهيٖبٍ، ) اهعغيٕ بو يً كنبيبح اهٌفبن االكخكبغٔ ّهوغّهج ضق اهؿٖنؼث يوٓ كن
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ل ؼكبتج نيب سبء ُػا اهلبًٌّ يً ؤسل فؼ.ح خّؽٖى اهيضؼّكباهنِؼتبء ّاهغبؽ، ّاٌخز ّّ
اهيٌخسبح اهخٕ خًختؼُب اهسؽائؼ اؿخؼاخٖسٖج ّهوضغ يً خغُّؼ يفغغث يوٓ ؤؿًبؼ اهؿوى ّ

 022اهلغؼث اهفؼائٖج هويالًٖٖ اهسؽائؼًٖٖ يً اهفٖئبح اهِفج اهخٕ ال ٖخًغْ غعوِب اهفِؼٔ 
ٌخٖسج  جتبهيبئ 1.3اهٓ  0225اؼخفبو ٌؿة اهخمعى اهًبى  غّالؼ، ّاهخٕ خإذؼح تلّث يً

يب ٖكبضتَ يً خمعى هؿغ يسؽُب اهغػائٕ ّ ايخيبغ اهسؽائؼ يوٓ االؿّاق اهعبؼسٖج
اهؿوى يوٖب غّالؼ هغيى اهيٌخسبح ّ 0.1 يوٓ اهؼغى يً ؤً اهغّهج خعكق يب ٖفّق.يؿخّؼغ

ٖستؼ  اهخٕ ال ٖينً هويّانً خضيل ؿًؼُب اهيؼخفى، يبِالنٖج االؿخؼاخٖسٖج اهيؿخّؼغث ّاالؿخ
 اهضنّيج يوٓ خضيل اهفبؼق يً عالل آهٖبح اهغيى اهيعخوفج 

كغ نبً هوخفؼًٖبح اهيخخبهٖج عالل فخؼث االكالش غّؼ نتٖؼ فٕ خّؿٖى كبيغث اهيونٖج تِغف ّ
اٗذبؼ يوٓ اهؼغى يً يضغّغٖج اهٌخبئز ّ االهخؽاى تيٌى كٖبى االضخنبؼاحّخفسٖى اهيٌبفؿج 

 .اهٌبسيج يً ُػٍ اهؿٖبؿج
 :هـجالخبخـ

االضخنبؼ ؤضغ اهلمبٖب اهِبيج فٕ هل اهخنّؼاح االكخكبغٖج اهؼاٌُج، خًغ كمٖج اهيٌبفؿج ّ    
اػ . اهخٕ خغيّ اهٓ متن ُٖنل اهؿّق تيب ٖنفل اهتٖئج اهيّاخٖج هويٌفأح اهًبيوج فٕ اهؿّقّ

اهضغ  اهًيل يوٓج ٖؿخوؽى اهيلبؼٌج تًٖ اهيؽاٖب ّاهًّٖة، ّؤً اهخًبيل يى اهنٖبٌبح االضخنبؼٖ
فبهّمى اهًبهيٕ اهؼاًُ ٖؿخوؽى ّسّغ نٖبٌبح يضوٖج . يً اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج اهمبؼث

خؿخنٖى يّاسِج اهفؼنبح اهًبهيٖج يخًغغث اهسٌؿٖبح، خوم اهنٖبٌبح اهخٕ خؿخنٖى ؤً خضلق 
هٖؾ يً عالل اهييبؼؿبح االضخنبؼٖج غٖؼ ٌكٖة فٕ اهؿّق يً عالل نفبءخِب ّ

 . اهيفؼّيج

اهٌهى االكخكبغٖج، يخإذؼث تخنّؼ اهفنؼ االكخكبغٔ ّ ؼح ؿٖبؿبح ضيبٖج اهيٌبفؿجهلغ خنّ    
فلغ نبً ٌُبم خؼنٖؽ يوٓ اهؿٖبؿبح اهخٕ خًخيغ يوٓ اهخغعل اهيتبفؼ هوغّهج فٕ اهضٖبث 

يٌى خنًّٖ اهنٖبٌبح االضخنبؼٖج ؤّ خفنٖم اهلبئى ٖج هضيبٖج اهيٌبفؿج فٕ األؿّاق ّاالكخكبغ
اهخؿًٖؼ اهستؼٔ، ؤّ يً عالل اضالل االضخنبؼ اهضنّيٕ يضل  يٌِب، ّ ػهم يً عالل

كغ نبً هِػٍ اهؿٖبؿبح اهخغعوٖج اهيتبفؼث هوغّهج فٕ اهضٖبث االكخكبغٖج ّ. االضخنبؼ هعبق
ً خنتٖلِب فٕ هل اكخكبغ اهؿّق، هى ًٖغ يً اهيينيً اٗذبؼ االكخكبغٖج اهؿوتٖج ّ اهًغٖغ

يٌى هيٌبفؿج ّؿٖبؿبح يٌبؿتج هضيبٖج ابح ّآهٖهػهم نبً هؽايب يوٓ اهغّهج اٖسبغ ّ
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اهخٕ يً تٌِٖب خغعل اهغّهج نيٌبفؾ ؿّاء ، ّاهييبؼؿبح االضخنبؼٖج فٕ هل االكخكبغ اهضؼ 
ؽٖبغث غّؼ اهغّهج نيٌهى هوٌفبن االكخكبغٔ ّ يً عالل اهسيًٖبح اهخًبٌّٖج، ّفٕ االٌخبر ؤ

بؼؿبح االضخنبؼٖج اهمبؼث خمٖٖق اهعٌبق يوٓ اهييتيب ٖنفل ضيبٖج ّاؿًج هويٌبفؿج ّ
 .تبهيسخيى

ؤّح  52اهيئؼط فٕ  12-51اهلبًٌّ ؼكى )عبكج هلغ خميٌح اهخفؼًٖبح اهلبٌٌّٖج ّ    
ّاهيخًوق تبهيٌبفؿج،  0110ّٖهّٖ  56اهيئؼط فٕ  10-10اهيخيى هأليؼ اهيًغل ّ 0151

 20-20اهيخيى  هولبًٌّ اهيًغل ّ 0252ؤّح ؿٌج  51اهيئؼط فٕ  13 -51اهلبًٌّ ؼكى ّ
اهًغٖغ ( اهػٔ ٖضغغ اهلّايغ اهينتلج يوٓ اهييبؼؿبح اهخسبؼٖج  0220ٌّّٖٖ  02اهيئؼط فٕ 

ل يً اهيٖؽاح اهخٕ خًيل هٓ خّفٖؼ اهيٌبط اهيالئى هخفسٖى اهيٌبفؿج فٕ األؿّاق يً عــال
يّاسِج ى االؿخذيبؼ، ّخفسٖـــفٕ األؿّاق، ّاهعغيبح خضلٖق االٌمتبن اهؿًؼٔ هوؿوى ّ

اؼؿبء ٌهٖى ييل اهخنخالح االكخكبغٖج، ّؼ ؿوتٖج ٌبسيج يً اهخضؼؼ االكخكبغٔ، ّ خؤٖج  آذب
هؿوى اهظ تيب ًّٖغ تبهٌفى يوٓ اهيؿخِونًٖ يً عالل خّافؼ ا...اهلّايغ اهًبغهج هضيبث اهيٌبفؿج

عبكج اهؿوى اهّاؿًج  يٌى ؤٔ يضبّالح اضخنبؼٖج هوؿوىّاهعغيبح تإؿًبؼ يٌبؿتج، ّ
 .ؿخؼاخٖسٖجاهؿوى االاالؿخِالم ّ

اهٓ سبٌة اهيؽاٖب اهًغٖغث اهخٕ خميٌخِب ُػٍ اهخفؼًٖبح فبٌٌب ٌّكٕ تبالكخؼاضبح اٗخٖج ّ
بح خفنم اهنٖبٌّخمٖق ّ خؼؿظ يتبغئِب تبهؿّق،فإٌِب ؤً خلّٔ ضيبٖج اهيٌبفؿج ّ اهخٕ يً

ً ّاهيٌبفؿًٖ نل ػهم تِغف خضلٖق االؿخلؼاؼ هويٌخسٖــّ. االضخنبؼٖج ّخلول يً خإذٖؼُب
 :ػهم يً عالل اٗخٕاهيؿخِونًٖ، ّّ
خفًٖل اهلّايغ اهلبٌٌّٖج لبٌٌّٖج هضيبٖج اهيٌبفؿج ّيٌى االضخنبؼ، ّاهخنتٖق اهفًوٕ هولّايغ اه -

 اهعبكج تػهم،
فٕ خّيٖج ( عبكج سيًٖبح ضيبٖج اهيؿخِوم) خفًٖل غّؼ يٌهيبح اهيسخيى اهيغٌٕ -

 ؼكبتج األؿّاق،اهخسبؼث ّمتن ّ يِيج فٕ يٌهّيج خنّٖؼ اهيؿخِوم ييب ٖسًل يٌِب ؤغاث
يٌى االضخنبؼ كّايغ تٖبٌبح هخضوٖل اهؿّق يى يبٖج اهيٌبفؿج ّٖسة ؤً ٖنًّ هغْ ؤسِؽث ض -

خًبيل يى كمبٖب ضيبٖج اهلمبث يوٓ اههخغؼٖة اهيخعككًٖ االكخكبغًٖٖ ّاهلبًٌٌّٖٖ ّ آهٖبح
 ...يٌى االضخنبؼاهيٌبفؿج ّ
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يٌى االضخنبؼ ٕ خٌفٖػ كّاًٌٖ ضيبٖج اهيٌبفؿج ّٖج فاهلمبئخفًٖل غّؼ األسِؽث األيٌٖج ّ  -
يٌى اهييبؼؿبح يوٓ اهّكّل اهٓ اخفبكٖبح يؼتٖج ّاكوٖيٖج هخٌهٖى اهيٌبفؿج ّّاهًيل 

 اهظ...اهِسؼث اهؿؼٖج سبل اهسؼٖيج اهيٌهيج ّاهخِؼٖة ّاالضخنبؼٖج يوٓ غؼاؼ اهخًبًّ فٕ ي
سٖب اهيًوّيبح فٕ خفًٖل كّاًٌٖ مؼّؼث افؼام ّؿبئل اإليالى اهضغٖذج ّغّؼ خنٌّهّ  -

خٌيٖج اهّيٕ تلّايغ اهيٌبفؿج اهضؼث ّتيب خضللَ ّيٌى االضخنبؼ ّعوق ّ ضيبٖج اهيٌبفؿج
خٖص هويسخيى يوٓ ضغ ؿّاء ، ضٖد خً يكبهص هويؿخِونًٖ ّهويٌخسًٖ ّاألؿّاق اهخٌبفؿٖج ي

هويٌخز اهغافى مل ؿًؼ نيب خّفؼ تإفهويؿخِوم اهضكّل يوٓ اهؿوى ّاهعغيبح تإيوٓ سّغث ّ
وضكّل يوٓ ٌكٖة ؼفى اهسّغث هح اهضغٖذج فٕ اإلٌخبر ّ خضؿًٖ ّاهضبفؽ إلغعبل اهخلٌٖبّ

خضلٖق ؤككٓ ؼتص، فمال ييب خّفؼٍ اهيٌبفؿج يً اؿخعغاى ؤيذل هويّاؼغ ؤنتؼ فٕ اهؿّق، ّ
 .اهيخبضج

 اهييبؼؿبح اهمبؼث تبهيٌبفؿج ، األتضبد اهؿّكٖج هنففمؼّؼث خنذٖف اهغؼاؿبح ّ  -
يًوّيبح اهنخؼٌّٖج يخنبيوج يً اهٌفبن االكخكبغٔ ّاهًيل يوٓ تًد كبيغث تٖبٌبح ّ

 .تيعخوف كنبيبخَ 
وٖيٖج اهيًٌٖج تضيبٖج اهيٌبفؿج اإلكاهخٌؿٖق يى اهيٌهيبح اهًبهيٖج ّ اهًيل يوٓ ؽٖبغث  -
 . االؿخفبغث يً اهخسبؼة اهغّهٖج اهؼائغث فٕ ُػا اهيسبلّ
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