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 : ادلٍخض

ّْ ادلُبٖ هٍ حك رلبين، و ِب أّوذ ذلُ رٌه، هى تأِني هزٖ اٌخشوة ذلُ بأسعبس   َؼٓ اٌعذَذ ِٓ األشخبص، أ
ىْ وَفشطىْ يف ، فٕجذهُ َببٌغ.ت، ال تتٕبسب و أمهُت هزٖ اٌسٍعت، هزا ببٌشغُ ِٓ ٔزسهتبؼجّذ ِٕخف

 .استخذاِبهتب حىت يف فتشاث اجلفبف
وبٔىا أفشاد أو ِؤسسبث، و حىت تتّىٓ اٌذوٌت ِٓ تششُذ عٍُّبث االستهالن، عٍُهب اختبر عّذ  سىاءا 

جشاءاث لبٔىُٔت، ِبٌُت، و تسىَمُت، دتىٕهب ِٓ جهت، اٌّتمًٍُ ِٓ استهالن ادلبء، و ِٕع اٌتٍىث إٌّبجُ إسُبسبث و 
ادلٕشأة عًٍ وفشاث ِبٌُت، و حتسُٕبث بُئُت، ِع ث اٌظٕبعُت، أو اٌتمًٍُ ِٕهب ِٓ جهت حبُٔت، فتحظً عٓ ادلخٍفب

 .ت ٔسبُبؼتىٍفت ِٕخف
سعريَت، و ادلستخذِت ٌتسعري ادلُبٖ، عًٍ اعتببس أهنب أحذ األدواث ادلهّت و ِٓ أهُ األسبٌُب، جنذ تٍه اٌّت
  .عٍُّبث اٌتضود هبزٖ ادلبّدةٌٍتأحري يف سلتٍف اٌعٍُّبث اٌيت ذلب عاللت ب

Résumé : 

Beaucoup de personnes pensent que l’eau est un droit gratuit, idée confirmée 

par l’obtention de cette richesse avec des prix bas, ce qui n’est pas relatif avec son 

importance ; pourtant c’est une matière rare, consommée abondamment, même en 

période de sècheresse. 
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Qu’ils soient des individus ou des entreprises, et pour que l’état puisse gérer 

les consommations, il doit prendre plusieurs dispositions et procédures, judiciaires, 

monétaires, et financières, qui puissent d’une part minimiser la consommation et 

empêcher la contamination par des déchets industriels, et d’autre part  la réduire. 

De cette manière, l’entreprise pourra avoir une abondance monétaire, des 

améliorations environnementales avec un prix de revient assez bas. 

Parmi les dispositions les plus importantes, on trouve la tarification de l’eau,  

considérée comme l’un des moyens les plus importants pour influencer les 

différentes opérations  en relation avec l’approvisionnement en cette matière. 

 ثٌضُّٕز ثاللضٚجهَز، صٌُٕو ثالّضهالن، ثٌضىجٌُف ثالصبجٌُز، ِْضىَجس ثألّ٪جً، ثٌضٞنُ،  :اٌىٍّبث ادلفتبحُت

 .ثأل٦ٔف ثإلٔضجػًر، ثٌضُّٕز ثدلْضوثِز، ثٌضٍىط ثٌذُتٍ، وثٌ٪ٌٛ و ث٢ٌٍخ، ثٌٕ

 

 

 :ادلمذِـت

جُّز ّثٌّو٩جِز ثألُ٘ ثٌّو٩جةُ ثحملوعز ٌٍضُّٕز ثاللضٚجهَز، و ثالؽضّج٩ُز، و دجصش ثٌذُتز أدجصش ثٌٕٚج٩ز ِٓ  
ٌٍٕٚج٩ز، ٌضىفٌ٘ج ث٢ٌّذُ٪ٍ ٩ًٍ ِىثه مجَ، و ِىثًه ١ذُ٪ز ٩ّور، و ٩ٍُّز ثٌضُْٕك و ثٌضٌُٕو دُٕهج ، سبىٓ ِٓ ربٌْن 

، أٌ ربمُك صُّٕز ثلضٚجهَز، و ٌىٓ .....دُتز ثٌ٪ًّ، مٍك ِٕجٙخ ٕغً ؽوَور، صٕى٨َ ِٚجهً ثٌّومً ثٌمىٍِ
ٌُىَ َىثؽههج يف ثِؤز ثالمًنر وجْ ذلج ٩اللز ِذجٌٕر دىُفُز ثهثًر ِىثًه ثألًٛ و ثٌضقوَجس ثٌىذًنر ثٌيت دجس ثٌ٪جمل ث

 .ثحلفج٣ ٩ًٍ سلضٍف ٩ٕجٌٙ ثٌذُتز ث٢ٌذُ٪ُز، و ٩ٌّز هوًثهنج ثدلضٕجّمز دٖىً ًّدجين

ثألًٛ و ِج ٩ٍُهج يف صىثٍْ دُتٍ دو٨َ، صب٨ فُٗ وً ثٌ٪ٕجٌٙ ثٌٌٞوًَز ٌٍقُجر، صٕمً  عّض و جً اهللمٍك 
ٌّر ٘يٖ ًّ وّج مٍمهج أّوي ِ َّ و ؽ ّْ ثٌذٌٖ، و (صٕمٍ ٔفْهج دٕفْهج)ثٌ٪ٕجٌٙ  أعٕجء هوًر فُجهتج و َ٪ُو٘ج ثهلل ٩ ، إاّل أ

ًّ دجٌّضىثٍْ ثٌيت َضّض٨ دٗ ٘يث ث٦ٌٕجَ، وو٨ٝ فُجصٗ يف م٢ٌ، و ثٌْذخ  دْذخ ثالّض٪ّجي ثٌغًن ٩مالين ذليٖ ثٌ٪ٕجٌٙ، أم
 خمٌ ٍَجهر ِ٪ّوالس ثّضنوثَ ث٢ٌجلز، ثٌٍٖء ثٌيٌ أّهي ثىل صٍىط دُتٍ، و ًثؽ٨ أٙال ثىل منى فؾُ ثٌٕٚج٩جس، دب٪ىن

 .ِٕٗ وؽىه ٩اللز ٩ىُْز دٌن دُتز ٦ُٔفز، و ِ٪ّوالس ثّضنوثَ ث٢ٌّجلز
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و ثحلوَظ ٩ٓ ٩ٕجٌٙ ثٌذُتز ٕ٘ج، َمٚو دٗ ِىثًه٘ج ث٢ٌذُ٪ُز، أو دب٪ىن أٙـ ِومالس ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، و ثٌيت  
٩ًٍ ِىثًه ١ذُ٪ُز، و أمٌي ِٓ ٨ٕٙ ثالْٔجْ، و حيضىٌ ٦ّز و دٖىً ٩جَ ٩ًٍ ِٕضىػ هنجةٍ ِٓ مالذلج، ربًٚ ثدلٕ

 : وفجءر ثّضنوثَ ٘يٖ ثدلىثًه هثمً ثدلٕٖؤر، ص٦هٌ ِٓ مالي ربمك ٌٕٟ ثٌضىثٍْ ثٌضجيل

 اٌتىٍفت احلذَت= اٌسعش 

P = MC 

  دىفور وثفور 'ط'ز ثالٔضجػ ِٓ ثٌٍْ٪ز ٘يٖ ثألمًنر ثٌيت سبغً ِموثً ثٌضغًن يف ثٌضىجٌُف ثٌىٍُز دْذخ صغًن وُّ

P =  

ّْ ٘يث ثٌٌٖٟ ال ٢َٕذك ٩ًٍ ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز، ألْ ٘يٖ ثألمًنر ٌُْش ِٓ ٨ٕٙ ثٌذٌٖ، ثاّل أهنج صْضنوَ  إاّل أ
 .يف ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، فضمً ْٔذضهج يف ث٢ٌذُ٪ز، و صؤمي ديٌه ثدل٪جهٌز ٕىً خمٌ

الس ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، ٔىىْ رلربَٓ ٌٍض٢ٌق ثىل سلضٍف ثدلىثًه ثدلْض٪ٍّز، ١ذُ٪ُز أو و ألّٕٔج ربّوعٕج ٩ٓ ِوم
 .دٌَٖز، فىت ٔضّىٓ ِٓ صىُٝـ صؤعًن٘ج ٩ًٍ ث٢ٌذُ٪ز، و ٩ًٍ ًحبُز ثدلؤّْز

ّْ ٦ِّٕز ثأل٩ّجي، صْ٪ً ِٓ وًثء ثّضنوثَ ٩ٕجٌٙ ثالٔضجػ، ثٌىٙىي ثىل ألًٚ ثٔضجػ شلىٓ، فضْنٌ وً  إ
 .ُز، و ثدلهجًثس ثٌ٪ٍُّز و ثٌفُٕز، فضٍّٕ ١ٌق ثالٔضجػ،  و ربْٓ ثدلٌهوهَز، فؤفًٞ خهثءث٢ٌجلجس ثالٔضجؽ

ٌىٓ ٘يث ٌٓ َضؤصً إاّل ٩رب ٩ٍُّجس ثدلضجد٪ز، و ثٌٌلجدز ٩ًٍ ثأل٢ٖٔز ثٌٍّجًّز، ِىثوذز ثحمل٠ُ ثخلجًؽٍ، و 
ٌّٕجهر يف ثّضنوثَ ٘يٖ ث٢ٌّ  :جلجس ٩ربثٌضىُف ِ٪ٗ دٖىً إجيجيب، دب٪ىن خمٌ، ربمُك ِذوأ ثٌ

 .ثّضغالي ث٢ٌجلجس ثدلضجفز ٌالٔضجػ دٖىً ؽُّو -

 .ثالّضفجهر ِٓ ٩ٌٕٚ ثٌىلش -

 .ربًّ ألً لوً شلىٓ ِٓ ثٌّضىجٌُف -

 :و ث٢ٔاللج شلج صموَ، ّٕقجوي ِٓ مالي ٘يٖ ثدلوثمٍز ثالدلجَ جب٨ُّ ؽىثٔخ ثدلىٝى٧ ٩رب

 .ربًٍُ صىجٌُف ثالٔضجػ/
 .٩ًٍ ثدلجءو ثٌ٪ٌٛ ث٢ٌٍخ / 
 .ٍ و صىٕىٌىؽُج ثالٔضجػ ثأل٦ٔفثٌضٍىط ثدلجة/ 
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 -زل٢جس غًُْ ثٌُْجًثس  –هًثّز فجٌز / 

 

 : تىبٌُف االٔتــبد// 

ص٪ٌف ثٌىفور ثالٔضجؽُز ٩ًٍ أهنج ِىصبى٩ز ِٓ ث٢ٌجلجس ثٌذٌَٖز، و ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز، و ثدلجهَز، ِٖغٍز وفك  
ػ ث٨ٌٍْ، و صموًن موِجس صٖذ٨ فجؽجس ثألفٌثه هثمً ٦ٔجَ ِ٪ٌن، ديىٕهج ِٓ ثصلجٍ ثدلهجَ ثدلٕى١ز ذلج، و ثدلضّغٍز يف ثٔضج

 .ثجملض٨ّ، دٖىً ِذجٌٕ أو غًن ِذجٌٕ

ِّج ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، و ِٕي ٥هىً ثٌغىًر ثٌٕٚج٩ُز، ص٪ّوه  :فٕٚفش يف رلّى٩ضٌن ،٪جًَفهجص سأ

 ٌّفضهج ِٓ ثجلجٔخ ثٌضمين، ٩ًٍ أّجُ أّٔهج ٩ٍُّز ربىًَ ِومالس جمل ٩ز ِٓ ثدلىثه ثىل ىّثجملّى٩ز ثألوىل، و لو ٩
 .سلٌؽجس حيّذي٘ج ثدلْضهٍه، و صىىْ يف ٕىً ٨ٍّ و موِجس

  ،ٌّفضهج ٩ًٍ أّجُ أّٔهج ٩ذجًر ٩ٓ ٩ٍُّز ديجًُ فُهج ثٌّٕجُ ثدلٌصذ٢ىْ د٪اللجس ثٔضجؽُز ِ٪ُّٕز ثجملّى٩ز ثٌغجُٔز، ٩
هُ٘، و ىٌه ٩ًٍ ٕىً وّجةً ثٔضجػ و ٨ٍّ ثّضهالن ٕنٍٚ، ٌٝوًَز ِٓ أؽً وؽى ثٔضجػ ثخلًنثس ثدلجهَز

  ٩1رب صغًُن إٔىجي ٘يٖ ثدلىثًه، أو صغًُن دُٕضهج ثٌفََجةُز، أو ثٌىُّجةُز، دجال٩ضّجه ٩ًٍ أهوثس ٩ًّ

و صلو ٘يث ثٌض٪ٌَف ثدلضذىن ِٓ ١ٌف ثجملّى٩ز ثٌّغجُٔز أوغٌ هالٌز، ٌىٕٗ ث٩ضىن فم٠ دجدلٕف٪ز ثٌٖىٍُز ٌٍّٕضىػ، و 
َِّجُٔز ، و مل َذوٌ أٌ ث٘ضّجَ ٌٍضىثٍْ ثٌذُتٍ، دجٌٌغُ ِٓ فوَغٗ ٩ٓ -ثٌضى٨ٍَ-ز ، و ثدلٕف٪ز ثدلىجُٔ-ثٌىلش-ثدلٕف٪ز ثٌ

ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ثدلضجفز، و صغًُنٖ ٌذُٕضهج، ثٌٍٖء ثٌيٌ أّهي و دبٌوً ثٌىلش ثىل صٍىط، و صو٘ىً ثدلىثًه، و ٙجًس 
 .وجةٕجس فُّزدْذخ ثٌ٪ٍُّز ثإلٔضجؽُز، سلٍفجس، أّعٌس ٩ًٍ ثدلجء و ثذلىثء و ثألًٛ، دبج ثفضىصٗ ِٓ 

 اٌشىً اٌعبَ ٌٍعٍُّت اإلٔتبجُت

 

 

ًّ ٌِفٍز ِٓ ٘يٖ ثدلٌثفً، ربضىي ٩ًٍ ٩وه ِٓ ثدلفٌهثس ثٌيت سبَُّ٘ج  .و

                                                             
 .39، الصفحة 5;;3، د م ج، الطبعة الترشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤسسةأحمد طرطار،   1

 ـــٌؽـجسسل ربىَالس ثٔضجؽُـز الســـِوم
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صٌُٕو ص٦ُُٕ ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، و ٘يث ٩رب ِٕهج فىت ربًٚ ثدلؤّْز ٩ًٍ ثدلنٌؽجس ثدلٌغىح فُهج، َض٢ٍخ 
ًّ ِٓ ثٌّضُْٕك دٌن ٩ٕجٌٙ ثدلومالس ثثدلومالس، و   :ٌيت صًّٖ و

 .ثدلجه ثألوٌُز -

 .وّجةً ثالٔضجػ -

 .ثٌُو ثٌ٪جٍِز -

 .ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز -

 .و صْضٍََ ٕ٘ج ٩ٍُّز ثٌضُْٕك، ِضجد٨ هلُمز دل٨ٕ ثٌضذيٌَ و ثالٌّثف، و ثالّض٪ّجي ثٌغًن ٩مالين ذليٖ ثٌ٪ٕجٌٙ

ًّ د٪ٕجٌٙ ثإلٔضجػ ثدلجهَز، دً صُٞ ال صٕقٌٚ ِومالس ثٌ٪ٍُّز ثإلٔضجؽُز فم٠ فُّج َْ: تـعٕبطش اٌعٍُّت االٔتبجُ/*
 .أَٞج ثدلّجًّز ثٌف٪ٍُز ٌٍضقىًَ ثإلٔضجؽٍ، يف فضٌر ٍُِٕز ِ٪ُٕز

ص٪ضرب ٘يٖ ثٌ٪ٕجٌٙ ثخلجٝ٪ز ٌٍضٖغًُ هثمً ثدل٦ّٕز، وضىجٌُف ثٔضجػ، دجٌضجيل ٘يٖ ثدلومالس، أو ثدلىثًه، أو 
ّذُز سبغً ِموثً ثٌّضٞقُز ثٌيت صضقٍّهج ثدل٦ّٕز يف ّذًُ ثٌضىجٌُف، ٩ًٍ ثٌٌغُ ِٓ ص٪وه٘ج، إاّل أّٔهج و ِٓ ثٌّٕجفُز ثحملج

، و دجالِىجْ لُجُ ٘يٖ ثٌضٞقُز دجٌٕم٘ ثحلجًٙ يف ٩ٕجٌٙ ثألٙىي .فٚىذلج ٩ًٍ ٩ٌٕٚ ىو لُّز ثلضٚجهَز
 ثدلْض٪ٍّز، أو ٍَجهر ثٌضَثِجس ثدل٦ّٕز ذبجٖ ثأل١ٌثف ثخلجًؽُز، و زبٚهج وفو٘ج فم٠، أو صٞقُز د٦ٕجفز ثٌذُتز ثٌيت ٍ٘

 .ٍِه ٌٍؾ٨ُّ، و وىثؽخ أْ ثحلفج٣ ٩ٍُهج 

٩ٕو ثٌمُجَ د٪ٍُّز ثٌضٞقُز، ّضقًٚ ثدل٦ّٕز دجدلمجدً ٩ًٍ ِٕضىػ، أٌ إًثه، و ٩ٍُّز ثٌضٞقُز ٘يٖ صىىْ   
 ّْ دجّضٕفجى ََِؼ ِٓ ثٌ٪ٕجٌٙ، و ٌىٓ، ٌى ثّضنوِٕج رلهىهٔج ثٌفىٌٌ، و د٪و ث٦ٌٌٕ يف ثٌ٪ٍُّز ثإلٔضجؽُز ّٕالف٤ أ

، (ٌٝثةخ)، ثٌووٌز(ثجلىهر)ثحلْذجْ ثٌَدجةٓ أو ثدلْضهٍىٌن ثٌيَٓ سبّوُ٘ دجدلٕضؾجس، ثدلٕجفٌْن ثدل٦ّٕز،أميس يف
، و ثٌيَٓ َٖىٍىْ ثحمل٠ُ ثخلجًؽٍ ، ٌىٕهج أٌغش و دٖىً هنجةٍ ثىل غجَز ثٌْٕىثس (...أًدجؿ)ٌٕوجء(هَىْ)ِىًهَٓ

ًّ ٘ؤالء ذلُ ثحلك يف أْ َ٪ُٖىث  ّْ و يف دُتز ٦ُٔفز ٙقُز و غًن ٍِىعز، دلَثوٌز ِهجِهُ ثألمًنر ٩ٌٕٚ ث٢ٌّذُ٪ز، دب٪ىن أ
ّْ ثدلٕضؼ ثحملًٚ ٩ٍُٗ ِهّج وجْ، و دبٌوً ثٌىلش ربىي ثىل مْجًر؟  ثدلجهَز فهً ديىٕٕج ثٌمىي أ

ِٓ ثٌّٕجفُز ثاللضٚجهَز، دئِىجٕٔج ص٪ٌَف ثٌضىجٌُف أّٔهج رلًّ ثأل٩ذجء ثدلىثوذز ٌٕٖجٟ ثدل٦ّٕز، و ثدلٌصذ٢ز دضٍه  
 .ٚز ٌالّضغالي، ِجهَز وجٔش أو ِ٪ٕىَز، ذلج لُّز ثلضٚجهَز صذوي يف ّذًُ ثحلٚىي ٩ًٍ إًثه ِْضمذٍٍثٌىّجةً ثدلنٚ
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و ثٌضقىُ يف ٘يٖ ثٌضىجٌُف، ٌُِ ثٌغٌٛ ِٕٗ فم٠ ثٌضمٍُ٘ ِٓ فؾُ ثٌٕفمجس، دً ألؽً ثٌضْ٪ًن ثٌولُك 
ثٌيٌ ديغً وً ثٌضىجٌُف ثٌيت صضقٍّهج ٌٍّٕضؼ، ٘يٖ ثٌ٪ٍُّز ثٌيت صلو٘ج صٌصذ٠ و دٖىً ِذجٌٕ دبج َ٪ٌف دْ٪ٌ ثٌضىٍفز، 

هج، ف٪ٍُّز ثٌضقىًَ، فضى٨ٍَ، و صىىْ ٘يٖ ثأل٩ذجء ضثدلؤّْز، ثدضوثءث ِٓ ٌِفٍز ثٌٌٖثء ٌٍّىثه ثألوٌُز ِهّج وجٔش ١ذُ٪
 .٘ج ثدلٕضؼ ًٌُٚ إىل خمٌ ٌِفٍز، و ٍ٘ ثٌذ٨ُِى٩ٍز ٩ًٍ رلّى٩ز ألْجَ أو وًٕجس إٔضجػ هثمً ثدل٦ّٕز، ديٌ ٩رب

ّْ ّ٪ٌ ثٌضىٍفز، ٘ى ىٌه ثٌْ٪ٌ ثٌيٌ دجالِىجْ ثدلؤّْز أْ صذ٨ُ دٗ ِٓ هوْ أْ ِٓ ثٌّٕجفُ ز ثحملجّذُز، صلو أ
ربمك ال ًدـ و ال مْجًر، و ثًٌٌٞ َىىْ يف ٩جًِ ثٌىلش ثٌٞجة٨ ِٓ هوْ ربمُك ٔضُؾز ثجيجدُز، ٌىٓ َذمً ٘يث 

ِّٙقُـ، فم٠ يف فجٌز ٩وَ ثدلْجُ دجٌذُتز و ثحلجق ثًٌٌٞ هبج، ٩ًٍ ث٩ضذجً  ز ٌىً ثْٔجْ ثحلك يف أهنج ٍّ٪ز ٩ج
 .، و ٘ى ثألٌِ ثدلْضذ٪و، ٩ًٍ ث٩ضذجً أهنج ص٪ًّ هثمً ٘يث ث٦ٌٕجَثالّضفجهر ِٕهج

صو٘ىً ثحملجًُٙ )صو٘ىً ثٌذُتز دْذخ َِثوٌز ثدلؤّْز ٌٕٖج١هج، أٙذـ ٌَٞ دجٌضىثٍْ ثاللضٚجهٌ ويٌه
فز ثٌضٍىط، و ً٘ لجِش ثدلؤّْز دضْؾٍُهج زلجّذُج؟، ، فهً صّٞٓ ّ٪ٌ صىٍفز ثدلٕضىػ، صىٍ..(ثًٌَث٩ُز، صٍىط ثدلُجٖ

 ّىثءث وجٔش ٘يٖ ثأل٩ذجء صض٪ٍك دبٚجًَف ثحلو ِٓ ثٌّضٍىط، أو إٍثٌضٗ؟

ٌٍقٚىي ٩ًٍ ثدل٪ّوثس ثدلٕفمز ثٌٕى٧ ثألوي ِٓ ٘يٖ ثدلٚجًَف، صلوٖ خيٚ٘ ٨ِ رلّى٧ ثدلٚجًَف ثٌٌأمسجٌُز، 
٢ُضهج صىىْ ٩رب ألْجٟ ثال٘ضالن ثدلى٩ٍز ٩ًٍ ٩ّور ّٕىثس،دُّٕج و ثألهوثس ثدلْضنوِز ٌٍقو ِٓ ثٌضٍىط، و ٩ٍُّز صغ

ثٌٕى٧ ثٌغجين ِٓ ثأل٩ذجء، فٕؾو٘ج صوًػ مالي هوًر ثالّضغالي، و صضّغً يف صٍه ثٌيت صٕفك ألؽً ثٍثٌز ثٌٕفجَجس، 
 .، و َضُ ربٍّهج مالي ثٌووًر ٔفْهج، ٩ىِ ثٌٕى٧ ثألوي ِٓ ثدلٚجًَف...٩ٍُّجس ثٌض٪مُُ

 :عجدضز، ِضغًنر، أو ثالعٌٕن ِ٪ج ،ثٌضىجٌُفو صىىْ ٩ّىِج 

و ٍ٘ صٍه ثٌيت صضقٍّهج ثدل٦ّٕز مالي فضٌر ٍُِٕز ِ٪ُٕز، و دٖىً عجدش، ال صضغًن : اٌتىبٌُف اٌخببتــت*
 ...ِهّج صغًن ِْضىي ثٌٕٖجٟ ثحملمك، وجألؽىً، ِمجدً ثالجيجً، ثٌضؤٌِن 

٦ّٕز، دْذخ ثّضنوثِهج ٌ٪ىثًِ ثالٔضجػ، و صضغًن و ٍ٘ صٍه ثٌٕفمجس ثٌيت صضقٍّهج ثدل: اٌتىبٌُف ادلتغرية*
 .دٖىً ١ٌهٌ ٨ِ فؾُ ثٌٕٖجٟ ثحملمك

 .و صُٞ وً ِٓ ثٌّضىجٌُف ثٌّغجدضز و ثٌضىجٌُف ثدلضغًنر، ٩ٕو ِْضىي ِ٪ٌن ِٓ ثٌّٕٖجٟ: اٌتىبٌُف اٌىٍُت*
CT = CF + CV 

ٔٗ أْ َغًن ِج ٌوَٗ ِٓ ٩ٕجٌٙ ثإلٔضجػ، ٘يث فُّج َض٪ٍك ٩ّىِج دجدلوي ثٌمًٚن، إاّل أّٔٗ يف ثدلوي ث٢ٌىًَ، دئِىج
مجٙز صٍه ثٌّغجدضز، وّج دئِىجٔٗ أْ ٦َُٕ ٩ٍُّجصٗ ثإلٔضجؽُز دجٌٖىً ثٌيٌ حيمك ٌٗ إٔضجؽُز أفًٞ، و يف ٘يٖ ثحلجٌز 
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صىىْ ثٌضىجٌُف ثدلضى٢ّز ٍ٘ ألً صىٍفز شلىٕز ٌإلٔضجػ، و ثٌيت ص٪ٌف ٩ًٍ أّجُ أهنج إصبجيل ثٌضىجٌُف صمُُْ وُّز 
 .ثحملًٚثإلٔضجػ 

MCT =              

َّ دجٌْٕذز ٌٍضىجٌُف ( 'U'صؤمي دُجين ثٌٖىً )و وٍّج ٍثهس وُّز ثالٔضجػ، لٍش ْٔذضهج ثىل فو ِ٪ٌن  أ
ثحلوَز يف ثدلوي ث٢ٌىًَ، دجالِىجْ أْ ٔ٪ٌفهج ٩ًٍ أّجُ أهنج ثٌضغًن يف ثٌضىجٌُف ثٌىٍُز، ٔضُؾز ثٔضمجي ثدلٌٖو٧ ِٓ 

 .، و ٘يث ثٌض٪ٌَف ال خيضٍف ٩ٓ  ثدلوي ثٌمًٚن2ٕز، ثىل فؾُ أو ١جلز أمٌيفؾُ أو ١جلز ِ٪ُ

َضؾًٍ ثٌضٌُٕو ثاللضٚجهٌ ٢ٌٍجلجس ثالٔضجؽُز، ِٓ مالي ثٌضقىُ يف سلضٍف ثٌضىجٌُف ثٌيت صضقٍّهج ثدلٕٖؤر، 
هثء مالي ثٌ٪ٍُّز ٩رب ثٌٞغ٠ ٩ٍُهج، و ثٌىٙىذلج ثىل ِْضىَجهتج ثٌؤُج، ٘يث ِٓ ؽهز، ِٓ ؽهز عجُٔز، صولُك ِْجً ثأل

ثالٔضجؽُز، ٌٕؾو ديٌه ٘يث ثٌضٌُٕو ٌٌَْ ٩ًٍ صب٨ُ ٩ٕجٌٙ ثٌضىجٌُف، دبج فُهج ثٌذُتز، ثدلٌصذ٢ز دىّجةً ثالٔضجػ، أو 
 .دووًر ثالّضغالي

 : دىُفُز صضذ٨ ِْجً ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، و رلَ سلضٍف ِىثًه٘ج دبج َّٞٓ ٍكدجٌضجيل، صلو ثألٌِ وٍّٗ، َض٪

 .ين ٌٍّىثًهثالّضنوثَ ثٌ٪مال -

 .ثٌضًُْن ثجلُو ٌٍىلش -

 .ثحلفج٣ ٩ًٍ سلضٍف ث٢ٌجلجس ثالٔضجؽُز، و ٨ِٕ ث٘وثً٘ج -

 .ثحلفج٣ ٩ًٍ دُتز ٦ُٔفز -

و ِٕٗ، ثٌضقىُ فُهج، َْضٍََ ثٌذقظ ٩ٓ ٦ٔجَ َّْـ دبضجد٪ز ثِهثء صىجٌُفُج، ألؽً صمىديٗ، و صٌُٕوٖ ِٓ 
 .فُظ ٩ٍُّز ثّضنوثَ ث٢ٌجلجس ثإلٔضجؽُز ثدلضجفز

ًّ ثألِىثي ثٌيت صضقٍّهج ثدلٕٖؤر  ِٓ أؽً ثحلٚىي ٩ًٍ ِٕضىػ ِ٪ٌن، أو موِز، : األسعــبس حتذَذ/*  ّْ و إ
 .ُّمجدٍهج إًثهثس، و ثٌيت سبغً رلّى٧ ثدلذجٌغ ثحملًٚ ٩ٍُهج ِٓ مالي د٨ُ ىٌه ثدلٕضىػ أو صموًن صٍه ثخلوِز

 : و َ٪رب ٩ٓ ثالًثهثس ًَجُٝج دجدل٪جهٌز ثٌضجٌُز

RG  = Qv x Pu 

                                                             
 .3:6، دار مجدالوى للنشر و التوزٌع، األردن، الطبعة األولى، الصفحة قتصاد الوضعيالخطوط الكبرى في االرضا صاحب أوحمد، .د  2
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ّْ ل  ِٓ ثُ٘ ثٌمٌثًثس ثاللضٚجهَز، ٌضؤعًن٘ج ٩ًٍ أ٘وثف م٢ّز ثٌضُّٕز، ِٓ ؽهز، و '  Pu ' ٕ٘ج ٌثً و٨ٝ ثٌْ٪ٌث
 .ثٔ٪ىجّجهتج ٩ًٍ ثألفٌثه ِٓ ؽهز عجُٔز

صلوٖ ىو ٩اللز صذجهٌُز ٨ِ ثٌضىٍفز، فُظ وً ِٕهّج َؤعٌ ٩ًٍ ثِمٌ، و َضؤعٌ دٗ، و أعٌ ثألورب َىىْ ٩ًٍ  
َّ دجٌْٕذز ٌٍَدىْ، فُّغً دجٌْٕذز ثٌُٗ ِؤةٌ ٘جَ . َثٌّٕٖجٟ ثاللضٚجهٌ دٖىً ٩ج ٌٗ، و ثدلضّغً يف  ٌٍّذخً احلمُمٍأ

 .اٌذخً إٌمذٌثصبجيل ث٨ٌٍْ و ثخلوِجس ثٌيت ِٓ ثدلّىٓ ثحلٚىي ٩ٍُهج دجّضنوثَ 

 ٩ٍُّز و٨ٝ ثألّ٪جً ِٓ لذً ثدلؤّْز ٌُِ دجألٌِ ثذلٌن، ثى َْضٍََ ربًٍُ ٩وه وذًن ِٓ ِضغًنثس ثٌذُتز دٖىً 
٩جَ، ألٔٗ و ِٓ غًن ثدلّىٓ أْ صضُْ ثألّ٪جً دجٌّغذجس يف أٌ ٦ٔجَ ثلضٚجهٌ، دْذخ صؤعًن سلضٍف ث٦ٌىثٌ٘ ثاللضٚجهَز 
٩ًٍ صٖىٍُٗ، و ثٌضٞنُ، ِٓ أوغٌ ث٦ٌىثٌ٘ ُٕى٩ج و صؤعًنث ٩ًٍ لُّز ثٌٕمو، و يف سلضٍف ثاللضٚجهثس ِض٢ىًر وجٔش، 

ّْ.أَ ٔجُِز أّ٪جً ثدلٕضؾجس أو ثخلوِجس ِىٝى٧ ٩ٍُّجس ثٌٌٖثء و ثٌذ٨ُ، ربوه فْخ  إاّل أٔٗ و يف ثحلجٌز ثٌ٪جهَز صلو أ
 .١ذُ٪ز ثٌْىق

 

 

 

 
ت

ق
 

 دسجت ادلٕبفست
 تضَذ دسجت ادلٕبفست

 

 262ص  2001  1.ٌٍطبع إٌشش و اٌتىصَع، ؽ ، اٌذاس اجلبِعُت جضئٍ ووٍٍ ٌٍّببدئ إٌظشَت االلتظبدَت، حتًٍُ، عبذ ادلطٍب عبذ احلُّذ .د: ادلشجع

ّْ ثٌمُّز دبىن ثٌْ٪ٌ صضقوه دضفج٩ً وً ِٓ ث٢ٌٍخ و ثٌ٪ٌٛ، دجٌضجيل ٌُِ "أٌفشد ِبسشبي"إٔجً ثاللضٚجهٌ  ، أ
ً وً ِٓ ث٢ٌٌفٌن يف خْ وفو٘ج، دً دضفج٩(ثٌ٪ٌٛ)وفوٖ لجهً ٩ًٍ ربوَو ثٌْ٪ٌ، و ال أ٩ذجء ثالٔضجػ(ثدلٕف٪ز)ث٢ٌٍخ 

 .وثفو

 ّىق ثالفضىجً  ّىق ثفضىجً ثٌمٍز  ّىق ِٕجفْز ثفضىجًَز  ّىق ِٕجفْز صجِز

 هُىــً اٌســـىق
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ّْ ثٌذجة٨ َ٪ًّ ٩ًٍ ٩ٌٛ ثٌٍْ٪ز أو ثخلوِز دْ٪ٌ زلوه ّٝٓ  لذً ثزبجى لٌثً ثٌذ٨ُ، أو صموًن ثخلوِز، صلو أ
أ٘وثف ثدل٦ّٕز ثالّضٌثصُؾُز، دجٌضجيل لٌثً و٨ٝ ثٌْ٪ٌ ٕ٘ج َىىْ فم٠ ِٓ لذً ثدلٕضؼ دٖىً ٩جَ، ث٩ضّجهث ٩ًٍ رلى٩ز 

 .ثسٌِٕؤ

 ثٌَِٓ، و لجي أْ لٌٚ ثٌفضٌر ثٌَُِٕز هثمً ثٌْىق، ٌٓ سبىٓ ثدلٕضؾٌن ربٌ د٪ٌن ثال٩ضذجً ٩أمي ٘يث ثاللضٚجه
ِٓ ثالّضؾجدز ٌٍضغًنثس ثٌيت ربًٚ يف ثٌْىق، مجٙز صٍه ثدلض٪ٍمز دجألّ٪جً، فُظ إىث ِج ثًصف٪ش ٘يٖ ثألمًنر، 

، دجٌضجيل ثٌ٪ٌٛ ٕ٘ج َىىْ (دـ ؽوَوفٌٙز ربمُك ً)ُّ٪ًّ ثدلٕضؼ ٩ًٍ ثّضنوثَ ١جلجس إٔضجؽُز أورب ٌََجهر إٔضجؽٗ،
ٌِصذ٠ دجٌْ٪ٌ، و ٩ٕو صْجوي ثٌىُّجس ثدل٪ٌوٝز ٨ِ صٍه ثدل٢ٍىدز، حيوه ثٌْ٪ٌ ثٌضىثٍين، و أٌ صغًن يف ٘يث ثألمًن، 
ُّؤهٌ إىل صغًن يف ثٌْ٪ٌ ِٓ ؽوَو،و ِٕٗ ثٌىٙىي إىل فجٌز صىثٍُٔز ؽوَور، و ّىق ثدلٕجفْز ثٌضجِز، ٘ى ثأللٌح ثىل 

دجلٍ ثألّىثق ٍ٘ ثفضىجًَز، و ٩ًٍ ثٌٌغُ ِٓ صٕى٩هج، ثاّل أْ ثٌْ٪ٌ حيوه ِٓ لذً ثدلٕضؼ، و يف ٘يث  ثٌىثل٨، ألْ
ٌّف٨ أو ثٌّضنفُٜ،  ثٌْىق صضومً ثٌّووٌز أفُجٔج ٌضقوَو أّ٪جً د٪ٜ ثدلٕضؾجس، ألؽً ص٢ذُك ُّجّز ِ٪ُٕز، ّىثءث دجٌ

ّْجةو  .فْخ ثٌى٨ٝ ثٌ

وًر ٩ًٍ ٍّىوجس ثألفٌثه، فُّٕج صىىْ ٕ٘جن فٌَز ثالمضُجً دٌن َ٪ًّ ثاللضٚجه يف ثٌذقظ ٩ٓ ِوي صؤعًن ثٌّٕ
أ٘وثف ِض٪وهر، و َ٪رب ٩ٓ ٘يث ثالمضُجً ٔموث، و ِٓ مّث ثٌمُجَ د٪ٍُّز ثدلذجهٌز، ٌىٓ ثدلٖىٍز ثٌيت صذمً لجةّز و َذقظ 

هُز، و ٩ًٍ ث٩ضذجً أّْ  ثٌٕمو فُهج ٩ٍُ ثاللضٚجه، ٍ٘ ٔوًر ثدلىثًه ثالٔضجؽُز و ثٌيت ّذذهج ص٪وه ًغذجس ثألفٌثه ثٌغًن ِٕض
 . ٍَ٪خ هوً ِهُ و ٌِوٌَ، صلوٖ دٖىً أو دآمٌ ٩ذجًر ٩ٓ ٍّ٪ز ثّضهالوُز، دْذخ ربمُمٗ ٌْٕذز ِ٪ُٕز ِٓ ثالٕذج٧

ثىث وجْ ثًصفج٧ ثألّ٪جً ّذذٗ ثًصفج٧ صىجٌُف ثالٔضجػ، و دْٕخ صفىق ثٌََجهر يف فؾُ ث٨ٌٍْ و ثخلوِجس 
ّْ ٌوَٕج ٕ٘ج صٞ ّْ ثخلًٍ  ثٌىثل٨ دٌن ِج ، "اٌتؼخُ ببٌتىٍفت"ُ ّذذٗ ثًصفج٧ ثٌضىجٌُف و ًَّْ ثدلٕضؾز، فٕمىي أ فُظ أ

وئًثه، ُّؤهٌ ثىل ثًصفج٧ ثألّ٪جً، فضٕنفٜ ثٌمىر ثٌٌٖثةُز  مت ثّضَٕثفٗ وّٚجًَف ثٔضجػ، و ِج مّت ثحلٚىي ٩ٍُٗ
ىٌه، َٕضمً ثٌ٪خء ثىل ثدلْضهٍه  ، و دضقمك (ثألؽىً)ٌألؽىً، صضومً ثٌٕمجدجس ثٌ٪ّجٌُز ٢ٌٍّجٌذز دٌف٨ ٘يٖ ثألمًنر

 .ثٌيٌ ُّ٪ُو ث٦ٌٌٕ يف ثّضهالوجصٗ، و صٌُٕو٘ج ثالٌَثٍِ

،ألؽً صمىديٗ، (صىجٌُفُج)دجٌضجيل، زلجوٌز ثٌضقىُ يف ثٌضىجٌُف، َْضٍََ ثٌذقظ ٩ٓ ٦ٔجَ َّْـ ذلُ دبضجد٪ز ثألهثء
ُز ثدلضجفز، و ِٓ ثأل٦ّٔز ثدلضذ٪ز و ِٓ مّث صٌُٕوٖ، ِٓ فُظ فْٓ ثالّضنوثَ و ثٌضٌٚف يف صٍه ث٢ٌجلجس ثالٔضجؽ

 : حلْجح أّ٪جً ثٌضىٍفز صلو
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فْجح صىٍفز ثدلىثه و ثٌٍىثٍَ ثدلْضهٍىز أعٕجء ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز، فضقوه ٕ٘ج ثٌىُّز ثٌيت ّضْضهٍه دجٌف٪ً، -
 .مٍأعٕجء أهثء ثخلوِز، و صْ٪ٌ ثٌمُّز فْخ ث٢ٌٌَمز ثدل٢ذمز، و ثٌيت صىىْ يف ثٌغجٌخ ١ٌَمز ثٌضقًُّ ثحلمُ

صموٌَ لُّز ولش ثٌ٪ًّ ثدلْضغٌق يف ثحلٚىي ٩ًٍ ثدلٕضىػ، دب٪ىن فْجح ثجلهو ثٌذٌٌٖ ثدلذيوي، و ثٌيٌ -
 .جفُزُٞ ِموثً ثٌْج٩جس ثٌف٪ٍُز، و ثإلٝثٌيٌ َ( ثألؽٌ)ِٓ ِٕٚخ ثٌ٪ًّ حيوه ث٢ٔاللج

ىّز ٌض٢ىً أهثء وً صى٨ٍَ ثٌضىجٌُف ٩ًٍ سلضٍف ثٌىًٕجس، فىت صضّىٓ ثدل٦ّٕز ِٓ ثدلضجد٪ز ثٌّولُمز و ثحمل-
 .لُْ، و ربوَو ثدلْؤوٌُجس

و فىت صْض٨ُ٢ ثدلٕٖؤر صٌُٕو أهثةهج، و صْضغً ١جلجهتج ثالٔضجؽُز دٖىً ؽُّو، ٩ٍُهج أْ صضؾجوٍ ِج ًَّْ  
، و ثٌيت سبغً ٌوَهج ثحلو ثألهىن ٌالٔضجػ ثٌيٌ َىفً ذلج صغ٢ُز ثصبجيل ثٌضىجٌُف مالي تـإٌمطت ادلُتدٕم٢ز ثٌض٪جهي، أو 

 : ر ٍُِٕز ِ٪ُٕزو ثدل٪رب ٩ٕهج ًَجُٝج دـفضٌ

                            SR(PM) =  

M/CV = CA -CV 

 : اٌطٍب و اٌعشع عًٍ ادلـبء// 

صْ٪ً ٦ِّٕز ثأل٩ّجي، ِٓ وًثء فُجٍهتج ٩ًٍ سلضٍف ث٢ٌجلجس، ثىل ثٌضؤلٍُ ٨ِ ثٌٌٞوف ثحمل٢ُز، فٕؾو٘ج ص٪ًّ 
 .خيوَ ِٚجحلهج، و َْٕؾُ ٨ِ أ٘وثفهج ثالّضٌثصُؾُز ٩ًٍ ص٢ى٨َ ٘يٖ ث٦ٌٌوف دلج

 ّْ و ِٓ ِ٪ٌفضهج ألمهُز ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز يف ثٌ٪ٍُّز ثإلٔضجؽُز، مجٙز ِٕهج صٍه ثٌغًن ِضؾوهر، و دج٩ضذجً  أ
ّْ صبُ ّْ ٩وَ ثِىجُٔز ثّضٌّثً ربمُك ثٌّٕى، وثًهر يف ثدلْضمذً، أل ٨ صٞجةٍهج َّٕى ٨ِ ٍَجهر ِ٪ّوالس ثّضهالوهج، فئ

ِٚجهً ث٢ٌجلز دؤٔىث٩هج، ِىثًه ٌٝوًَز ألٌ ٩ٍُّز ثٔضجؽُز، ِهّج دٍغش هًؽز ثالفالي دُٕهج، و دٌن صٍه 
، و َذمً ثالْٔجْ هثةّج حبجؽز ثىل فّو ثهىن ِٓ ٘يٖ ثدلىثًه ٌٍمُجَ دٕٖج١جصٗ ثالٔضجؽُز، و (ثٌ٪ًّ و ًأُ ثدلجي)ثدلضؾّوهر

 .ِٓ دٌن ٘يٖ ثدلىثًه صلو ثدلجء

ٌّف ثاللضٚجهٌ ثدلىثًه ثاللضٚجهَز، دؤهنج وً ِج حيمك ِٕف٪ز ِذجٌٕر، أو غًن ِذجٌٕر " بىي سبِىٍَسىْ"٩
، و ِٕٗ، (P= 0)، ص٪و غًن ٔجهًر إىث ِج صىفٌس رلجٔج، دبىن ّ٪ٌ ٌٕثةهج ِْجو ٌٍٚفٌ 3ٌالْٔجْ، و َىىْ ٌِصذ٠ دمُّز

دلىثًه ثاللضٚجهَز، و ٌىٓ إىث ِج ٍثه ٩ٌٛ ٘يث ثدلىًه ال َضؤعٌ ث١اللج دج٢ٌٍّخ ٩ٍُٗ، ٌٕؾو٘ج ديٌه ال صومً ّٝٓ ث
                                                             

 ;3هـ، الصفحة  :36:4، دار العبٌكان للنشر، الرٌاض، الطبعة األولى اقتصادات الموارد الطبيعية و البيئةحمد بن محمد آل الشٌخ، . د 3
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، و ِج هثَ ٌٗ لُّز، (P > 1)ث٢ٌٍخ ٩ٍُهج دْذخ ثٌضغًنثس ثاللضٚجهَز، و ثٌضمُٕز، فُْٚذـ ّ٪ٌ٘ج أورب ِٓ ثٌىثفو
ّْ ٩ٌٕٚ ثٌٕوًر ديَُ ٌٕج ثدلىًه ثْ وجْ ثلضٚجهٌ أَ ال  .ُّٚذـ ِىًه ثلضٚجهٌ، ٌْٕضٕضؼ ديٌه أ

ّْ ٔوًر ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ثدلض جفز، ذب٪ً ثٌذقظ ٩ٓ ثٌذوثةً أٌِ زلّضُ، و ثٌضقًٍُ ثاللضٚجهٌ، َض٢ٍخ وؽىه إ
 .٦ٔجَ أّ٪جً، ديغً لُُ ث٨ٌٍْ و ثخلوِجس، و ٘يث فّضً ٔضّىٓ ِٓ ثمضُجً أفًٞ دوًَ

 :و صلو٘ج ديٌه صؤعٌ ٩ًٍ ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز فُّج ٍٍَ

 .ًر ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ثٌذُتُز، أٙذـ ذلج شبٓودْذخ صَثَو ٔ/ 

 .ٍَجهر ثّضَٕثف ٘يٖ ثدلىثًه، أّهي ثىل ثًصفج٧ صىجٌُفهج ثحلوَز و ثدلضى٢ّز، ألؽً ثّضنٌثؽهج و ثّضغالذلج/ 

 .ًر ثٌْٕذُز ٌٍّىثًه صؤعٌ ٩ًٍ أفٍُٞز ثٌضى٨ٍَوثٌٕ/ 

ّْ إِٓ ثٌٚ٪خ /  ٩جهر ثدلىثًه ٩ًٍ  ِج وجٔش ٩ٍُٗ يف ثدلجٍٝ، ثٌٍٖء ثٌيٌ ُّؤعٌ ٩ًٍ ثألؽُجي ثٌمجهِز، أل
 .جملض٨ّ يف ثدلْضمذً ص٪ضّو ٩ًٍ ًٕجهر ثالّضغالي ثحلجيل ٌٍّىثًهًفجُ٘ز ث

دجٌضجيل، ثالّضنوثَ ثجلجةٌ ذليٖ ثدلىثًه، ُّؾ٪ً ِٓ ثٌٌٖٟ ثٌضىثٍين ٌٍىفجءر يف ثّضنوثَ ثدلىًه يف ث٨ٌٍْ و  
 : ثخلوِجس، و ثدلٖجً ثٌُٗ يف ثٌْجدك

P = MC 

 :ز ثٌذوٍَز، دب٪ىنَ٪ّوي و َؤمي د٪ٌن ثال٩ضذجً ٕ٘ج ِج ًَّْ دضىٍفز ثٌفٌٙ

P = MC + OC 

، و ص٪ٌف ٘يٖ ثٌضىٍفز دؤهنج صٍه ثٌمُّز أو 4ٌضؤمي ديٌه ٘يٖ ثدل٪جهٌز يف ثحلْذجْ، ٩ٌٕٚ ٔٞىح ثدلىًه
 .ثٌضىٍفز ثٌيت َضقٍّهج ثجملض٨ّ ٩ٕوِج َٕفي ثدلىًه، ِٓ أؽً صىفًن ثخلوِز ٩رب أفًٞ دوًَ َضىفٌ ٌٍّؾض٨ّ صمُٕج

ّْ يف ثدلْضمذً، ِٓ أ٘وثف ثٌضُّٕز ثدلْضوثِز، و ثٌش َضّغً ِٕهؼ زب٢ُ٢ٍ، حيضىٌ ثحلوَظ ٩ٓ ًفجُ٘ز ثجملض٨ّ  إ
٩ًٍ رلّى٩ز ِٓ ثدلذجها َْضٌٕو هبج يف صىؽُٗ ثٌضُّٕز ثاللضٚجهَز، و ثالهثًر ثٌذُتُز، ِٓ هوْ أْ َؤمي ؽًُ، فمىق 

ّْ صب٨ُ إٔىجي ثٌّض جء، ثٌيٌ َغ٢ٍ فىيل عالعز أًدج٧ ُّٕز، ٌِصذ٢ز دىؽىه ثدلؽًُ خمٌ، ٨ِ ثحلفج٣ ٩ًٍ ثٌذُتز، و صلو أ
ِٓ ٘يٖ ثٌْٕذز ٍ٘ ٩ذجًر ٩ٓ ُِجٖ ٩يدز، ِى٧ٍ ؽَء ِٕهج دٌن ُِجٖ ٢ّقُز، يف ثألهنجً   %3فؾُ ثٌىٌر ثألًُٝز، و 

                                                             
 .راجه و استغاللهو هو الّنفاذ الكامل للمخزون بسبب االستمرار فً استخ  4
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ًنثس، و ُِجٖ ؽىفُز يف دج١ٓ ثألًٛ، ُِجٖ ؽّىَز يف ٕىً ١ًىدز، و ُِجٖ فُىَز ِىؽىهر يف أؽْجَ ثٌىجةٕجس قو ثٌذ
 .ثحلُّز

٩ًٍ ٢ّـ ثٌىٌر ثألًُٝز غًن ِٕض٦ُ، و ٌىٕٗ وجف ٌٍقُجر ٩ًٍ ثدلْضىي ثٌ٪جدلٍ،  دلُجٖ ثٌ٪يدزصى٨ٍَ ٘يٖ ث
ّْ ثٌفٌه   %31ّٕىَج ِٓ ثأل٢ِجً، و ٌى لّٕج دجّضغالي  5أٌف وٍُ 331فُظ صْم٠ فىثيل  ِٕهج فم٠، و دجفضٌثٛ أ

ّْ صٍه ثأل٢ِجً ّضى 5َ 3111حيضجػ فم٠ ثىل  خالف ٍُِىْ ّْٔز،  31فٍ ألوغٌ ِٓ ّٕىَج، و ٘ى فو ثٌفمٌ ثدلجةٍ، فئ
ٌّفُُ َّ و ؽً د٪و دُْ ثهلل ثٌٌضبٓ ثٌ ٍّ"ِٓ هوْ صذيٌَ، َمىي ثهلل ٩ ًّ شٍء ح  .ٙوق ثهلل ثٌ٪٦ُُ" و جعٍٕب ِٓ ادلبء و

 :ضٍف ِٚجهً ثدلُجٖ ثدلضىفٌر، و ثٌيت صٖىً ِو َمٚو دٗ : عشع ادلُـــبٖ/* 

ّّ٪ز يف ثٌْووه،، أو و صًّٖ ُِجٖ ثألهنجً و ثٌذقًن: ثدلُجٖ ث٢ٌْقُز - ثس ثٌ٪يدز، و ثٌُٕجد٨ُ، ُِجٖ ثأل٢ِجً ثدلضؾ
 .يف ث٢ٌذمجس ثجلىفُز ثٌمٌَذز ِٓ ٢ّـ ثألًٛ

٩ذجًر ٩ٓ ١ذمز أو ١ذمجس فجٍِز ٌٍُّجٖ ثجلىفُز، صىىٔش دٖىً ١ىدغٌثيف، َّْـ ذلج : ثدلُجٖ ثجلىفُز -
 .دضنََٓ وُ ِ٪ٌن ِٓ ثدلجء

 .، ٌيٌه ال َ٪ضّو ٩ٍُهج ثلضٚجهَجدج٦٘زر، ىثس صىٍفز و ٍ٘ ُِجٖ ثٌذقٌ زلاّل: ُِجٖ ثٌضقٍُز -

و ٍ٘ ٩ذجًر ٩ٓ ِٚجهً ِجةُز غًن صمٍُوَز، و صًّٖ ُِجٖ ثٌٌٚف ثٌٚقٍ ٌٍذٍوَجس، : ُِجٖ ثٌٌٚف ثدل٪ججلز -
، و ص٪ضّو وُّز ثدلُجٖ ثدلضجفز ِٓ ٘يٖ ثدلىثًه ٩ًٍ وؽىه (د٪و ِ٪ججلضهج)ُِجٖ ثٌٌٚف ثًٌَث٩ٍ، و ِٚجًف ثٌُْىي

 (.صْض٪ًّ ٌغًن ثٌٌٖح)ِ٪ججلز ذليث ثٌٕى٧ ِٓ ثدلُجٖزل٢ّجس 

و ٘ى ٩ذجًر ٩ٓ رلّى٧ ثالّضنوثِجس أو ثالّض٪ّجالس ثدلنضٍفز ٌٗ، ِٓ ٦ٔجفز، : ادلُـــبٖاٌطٍب عًٍ /* 
، و دْذخ ثٌض٢ىً ثٌٕٚج٩ٍ، ثاللضٚجهٌ و ثالؽضّج٩ٍ، و ثٌ٪ٍٍّ، ثدضىٌس ثّض٪ّجالس أمٌي ...و ٌٕح، ًٍث٩ز

، ثٔضجػ ث٢ٌجلز ثٌىهٌدجةُز، ثّضنٌثػ ثٌذضٌوي و ثدل٪جهْ، (ثألمسجن)ر، وجّض٪ّجٌٗ ٌالٔضجػ ثحلُىثينٌٍّجء، مل صىٓ ِىؽىه
، دجٌضجيل صلو ث٢ٌٍخ ٕ٘ج غًن زلٚىً ّٝٓ فتز ِ٪ُّٕز، فُىىْ ٩ّىِج ًٍث٩ٍ، ٕٙج٩ٍ، و ِٓ ١ٌف ...صُّٕز ثدلٌث٩ٍ

 (.ثٌضؾّ٪جس ثٌْىجُٔز)ثٌذٍوَجس

َضقمك ثٌضىثٍْ دٌن ٩ٌٛ و ١ٍخ ثدلُجٖ، دب٪ىن خمٌ جيخ ربوَو و فْخ لجٔىْ ثٌ٪ٌٛ و ث٢ٌٍخ، جيخ أْ 
ّّج و وُفج، و وفمج دلج ٘ى ِضجؿ ِٓ ثدلُجٖ، و ٩ٍُّز ثٌضىثٍْ دٌن ٩ٌٛ  ثٌىُفُز ثٌيت ٍٔيب هبج ث٢ٌٍخ دلنضٍف ثألغٌثٛ، و

 "*Q"ِمجدً وُّز ثٌضىثٍْ " *P"ثدلجء و ث٢ٌٍخ ٩ٍُٗ، صىىْ ٩ٕو ّ٪ٌ  ثٌضىثٍْ 
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ّْ  ّْ ثدلجء ٕؤٔٗ ٕؤْإ ث٨ٌٍْ و ثدلٕضؾجس ثألمٌي، إىث ِج ثًصف٨ ّ٪ٌٖ، َمً ث٢ٌٍخ ٩ٍُٗ، و ثٌ٪ىِ، دب٪ىن أ
ِّج دجٌْٕذز ٌوثٌز ثٌ٪ٌٛ، فٕالف٤ وؽىه ٩اللز ١ٌهَز دٌن ثٌىُّز  ٕ٘جن ٩اللز ٩ىُْز دٌن ثٌْ٪ٌ و ثٌىُّز ثدل٢ٍىدز، أ

سبغً ٔم٢ز ثٌضىثٍْ ثٌيت "E"٨١ ثدلٕقٌُٕنو ٔم٢ز صمج(ثًصفج٧ ثألّ٪جً= ٍَجهر يف ثٌ٪ٌٛ )ثدل٪ٌوٝز ِٓ ثدلجء، و ثٌْ٪ٌ
 .ُّضُ ٩ٕو٘ج ربوَو وً ِٓ ثٌىُّز ثٌضىثٍُٔز و ثٌْ٪ٌ ثٌّضىثٍين

ّْ ثدلْضهٍه حيًٚ ٩ًٍ ثدلجء دْ٪ٌ :شــعٍُّبث اٌتسعُ/*  ّْ ثٌفىٌر ثٌْجةور فىي ٌٕثء و د٨ُ ثدلُجٖ، ٍ٘ أ إ
ٌّغُ ِٓ أّٔهج ِٓ ث٨ٌٍْ ثٌّٕجهًر، صٕ٪ىِ لٍضهج ٩ًٍ  ؽّو ِٕنفٜ، ال َضٕجّخ و أمهُز ٘يٖ ثٌٍْ٪ز ثالّضٌثصُؾُز، دجٌ

ٌَ و يفُجر ثٌفٌه دٖىً ِذجٌٕ، و ِٓ ؽهز أمٌي، صٍه ثألّ٪جً ثدلضؤُز ثٌيت َضُ هف٪هج، صوف٨ دجدلْضهٍه ثىل ثٌضذ
 .ثالفٌثٟ يف ٩ٍُّجس ثالّض٪ّجي دؤٕىجذلج ثدلنضٍفز

٘ج ٩ًٍ صٍه ثٌمٌثًثس ثدلض٪ٍمز دجالٔضجػ و ِٕي ثألٍي، لجَ ثاللضٚجهَىْ دوًثّز هوً ثألّ٪جً، فُّج خي٘ صؤعًن
ثالّضهالن دلنضٍف ث٨ٌٍْ و ثخلوِجس، فُظ، و دْذخ ثٌض٢ىً ثٌضجًخيٍ ٌ٪ٍُّجس ثدلذجهٌز، ث٢ٔاللج ِٓ ٌِفٍز ثدلمجَٞز، 

 .ص٦ُٕ فُٗ ثدل٪جِالس و ربّوه فُٗ ثألّ٪جً أهًن ٘ؤالء ٌٝوًر وؽىه ّىق

، و دضفج٩ً صٍه ثٌٌغذجس حيوه 5ثألفٌثه ثٌمجهًَٓ ٩ًٍ ثٌٌٖثء،يف ثاللضٚجه ثٌٌأمسجيل، ص٪ىِ ثألّ٪جً ًغذجس 
 .ثٌْ٪ٌ، وفمج ٌمجٔىْ ثٌ٪ٌٛ  ث٢ٌٍخ

ِّج يف ثاللضٚجه ثالٕضٌثوٍ، ٩ٍُّز ربوَو ثألّ٪جً صىىْ ِٓ لذً ُ٘تز زلضىٌر، و ال ربوط فٌوز ثٌ٪ٌٛ و  أ
ز ٌضقوَو شبٓ ثٌٍْ٪ز دمٌثً ِٓ ث٢ٌٍْجس ص٪ضّو ثٌّووٌ" ث٢ٌٍّخ أٌ صؤعًن ٩ًٍ ثألّ٪جً، ٌُ٪ٌف ديٌه ثٌضْ٪ًن ٩ًٍ أّٔٗ

 .6"ثالهثًَز، فذوي أْ َضقّوه يف ثٌْىق وفمج ٌمىثٌٔن ثٌ٪ٌٛ و ث٢ٌٍخ، َضقوه دئهثًر ثٌّووٌز

دجٌضجيل ٩ٍُّز صْ٪ًن ثدلجء وٍْ٪ز، صُٞ رلّى٩ز ِٓ ث٦ٌُٕ ثٌيت صْضنوَ ٌضقوَو أّ٪جً ثدلُجٖ، و صْضنوَ 
 :7يت جيٌٌ دبىؽذهج ثٌضَوه دجدلُجٖ و ثّضهالوهج، و َُٞ ٘يث ثٌْ٪ٌ ؽجٔذٌنس ثٌجوىّجةً و أهوثس  ٌٍضؤعًن يف ثٌ٪ٍُّ

و ٘ى ٩ذجًر ٩ٓ صىٍفز عجدضز، َوف٪هج ثٌَدىْ دٖىً هوًٌ دٌٚف ث٦ٌٌّٕ : ؽجٔخ عجدش -
ّّج مّت ثّضهالوٗ ٩. 

                                                             
5
 479، كلٌة العلوم االقتصادٌة، حلب، الصفحة مبادئ التحليل االقتصاديمحمد عادل العاقل، .د 

 .7:4، دار الطالب االسكندرٌة، الصفحة دروس في االقتصاد السياسياسماعٌل صبري عبد هللا، .د  6
، 4131دار اثراء للنشر و التوزٌع، األردن، الطبعة األولى .رونية و أسواق المياهإدارة األسعار في األسواق التقليدية و االلكتٌوسف أبو فارة، .د  7

 .651الصفحة 
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٘ى ٩ذجًر ٩ٓ صىٍفز ِضغًنر ٌِصذ٢ز دىُّز ثدلُجٖ ثٌيت مّت ثّضهالوهج، و : ؽجٔخ ِضغًن -
 .ٍفز دََجهر ثٌىُّز ثدلْض٪ٍّزصضَثَو ٘يٖ ثٌضى

َ٪ضرب ثٌضْ٪ًن أُ٘ أهثر الهثًر ث٢ٌٍخ ٩ًٍ ثدلجء، فُظ َٖؾ٨ ٩ًٍ زبفُٜ وُّجس ثدلجء ثدلىؽهز ٌالّض٪ّجي، و 
 :َمٍ٘ ِٓ فؾُ ثدلٖج٨ًَ ثٌيت صض٢ٍخ ثٌىغًن ِٓ ثدلجء، دجالٝجفز ثىل

  ،ٗثدلْضهٍه حيضجػ ثىل فّو أهىن ِٓ ثدلجء، ٌٍقفج٣ ٩ًٍ فُجص ّْ ّ أ دجٌضجيل صلوٖ رلرب ٩ًٍ هف٨ ثٌْ٪ٌ صلو
 .ثدل٢ٍىح، ٌٍقٚىي ٩ًٍ ثحلو ثألهىن ثٌيٌ َّٞٓ فُجصٗ

  ٗ٪ثٌْ٪ٌ ثجلو ِٕنفٜ ٌٍّجء، ال حيمك أٌ صٌثد٠ دُٕٗ و دٌن ثٌىُّز ثدلْضهٍىز، حبُظ ثدلذٍغ ثٌٞتًُ ثٌيٌ َوف
 .ثٌٍْ٪ز دٖىً ٩ٖىثةٍ ٙجفخ ثٌّومً ثدلٌصف٨ ٌٓ ٌَٞ دبَُثُٔضٗ ثٌٖهٌَز، دجٌضجيل ُّ٪ًّ ٩ًٍ ثّضهالن ٘يٖ

  ثألّ٪جً ثدلٕنفٞز صؤهٌ ثىل ٩وَ ثاللضٚجه يف ثّض٪ّجي ثدلجء، ثٌٍٖء ثٌيٌ ُّٕؾُ ٩ٕٗ أٍِجس مجٔمز يف
ثدلْضمذً، و ِٓ ؽجٔخ خمٌ، صٚذـ ٦ِّٕجس ثأل٩ّجي ثٌيت ص٪ضّو ٩ًٍ ثدلُجٖ دٖىً وذًن، سبًُ ثىل ثفوثط 

 .ثّضغّجًثس ؽوَور

  ٌأٙقجح ثدلوثمًُ ثٌٞ٪ُفز، ثٌٍٖء ثٌيٌ ََُّو ِٓ ِ٪ّوالس ثٌفمٌ، ألْ ٩ٕو ثًصفج٧ أّ٪جً ثدلُجٖ، ُّضؤع
 .ث٢ٌٍخ ٩ٍُٗ غًن ٌِْ، دب٪ىن ٘ى ِجهر ٌٝوًَز ال ديىٓ ثالّضغٕجء ٩ٕهج ِهّج دٍغ ِْضىي ثٌْ٪ٌ

 ُّيف ثٌ٪ٍُّز ثإلٔضجؽُز ٌذ٪ٜ ثدلٖج٨ًَ، ثًصفج٧ ثٌْ٪ٌ ٕ٘ج ُّؤعٌ ٩ًٍ  زإىث وجٔش ثدلُجٖ ِٓ ثدلومالس ثألّج
دلؤّْز، و فىت ربجف٤ ٘يٖ ثألمًنر ٩ًٍ دمجةهج، ص٪ًّ ٩ًٍ ص٪ىَٜ ٘يث ثالخنفجٛ يف ثالّضهالن، ًحبُز ث

 .دجٌٌف٨ ِٓ ّ٪ٌ ِٕضؾجهتج ثٌٕهجةُز

و ٩ّىِج، ثٌْ٪ٌ ثدلٌصف٨ أو ثدلٕنفٜ ٌٍّجء، و يف وً ثجملجالس ٌٓ َىىْ وفؤث، و ٌُّٞ ثدلْضهٍه أو ثٌَدىْ خمٌ 
ِغًٍ ٌالّضهالن، ُّض٢ٍخ صموٌَثس فىي وُفُز صغًُن ثٌضىجٌُف ثدلنضٍفز ثدل٢جف، و ثٌىٙىي ثىل ربوَو ِْضىَجس 

 .ٌٍُّجٖ، دجٌٖىً ثٌيٌ ديىٓ ِٓ ٌِث٩جر ِج ًَّْ دجٌضىٍفز ثالؽضّج٩ُز ثدلضٌصذز ٩ًٍ ٩ٍُّجس ثالّضهالن

 :اٌتٍىث ادلبئٍ و تىٕىٌىجُب االٔتبد األٔظف// /

 ز، وُف َضفج٩ً ثالْٔجْ ِ٪ٗ، َؤعٌ فُٗ و َضؤعٌ دٗ؟إْ ثحلوَظ ٩ٓ ثٌذُتز، َمىه ثىل ِج َ٪ٌف د٦ٕجَ ث٢ٌّذُ٪

 : صلوٖ حيضىٌ ٩ًٍ أد٪جه ثلضٚجهَز، و أمٌي ثؽضّج٩ُز، و َمىَ دذ٪ٜ ثٌى٥جةف ِٕهج
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ِّج  ٪ُز، وجدلْجفجس ثخلٌٞثء ، ثألهنجً، ثجلذجي، َضّض٨ دٗ ثالْٔجْ،ُصموديٗ جملّى٩ز ِٓ ث٨ٌٍْ ث٢ٌذ- إ
 .دجّضهالوهج أو دج٦ٌٌّٕ ثٌُهج

 .ٌَ ثحلُجر دٖىً ٩جََو٩ُ ص٢ى-

 (.٦ٔجَ ١ذُ٪ٍ ِ٪ّمو)س ثٌيت َٕضؾهج ثالْٔجْ و َضنٍ٘ ِٕهج جَْضى٩خ و دٖىً ١ذُ٪ٍ د٪ٜ ثدلنٍف

، و و ثٌضوثمً دٌن ثأل٦ّٔز ثاللضٚجهَز، ثالؽضّج٩ُز و ثٌذُتُز، َىىْ ثٌغٌٛ ِٕٗ ثٌٌف٨ ِٓ ًفجُ٘ز ثجملض٨ّ 
 .ثالمالي دٗ ُّؤهٌ ثىل فجٌز ٩وَ ثٌضىثٍْ

ٌالْٔجْ ثٌيٌ َ٪ُٔ فىق ثألًٛ ٌُ٪ٌّ٘ج، هثمً ٦ٔجَ  ٌذُتٍ لو ّنٌٖ ثهلل ّذقجٔٗ و ص٪جىلّْ ث٦ٌٕجَ ثإ
ثلضٚجهٌ و ثؽضّج٩ٍ، صضوثمً فُٗ صب٨ُ ثدلىثًه ثٌيت دجالِىجْ ثحلٚىي ٩ٍُهج ِٓ ث٦ٌٕجَ ثٌذُتٍ، فُٕضؼ ٨ٍّ و موِجس 

جلز فٌثًَز، غجٍثس، ٔفجَجس و سلٍفجس صٍىط حيضجؽهج ٌٌٍف٨ ِٓ ِْضىثٖ ثدل٪ٍُٖ، إاّل أّٔٗ ِمجدً ٘يٖ ثٌ٪ٍُّز، ُّٕضؼ ١
 .، أٌ ثٌضٍىطوً ِٓ ثدلجء و ثذلىثء و ثألًٛ، مّث ص٪ىه ثىل ث٦ٌٕجَ ثٌذُتٍ الّض٪جهبج، دغٜ ث٦ٌٌٕ ٩ٓ ثِعجً ثٌٍْذُز ثٌٕجذبز

ٌّف دؤٔٗ ىٌه ثٌضغًن ثٌفََجةٍ و ثٌىُّجةٍ و ثٌذُىٌىؽٍ، ثٌيٌ َؤهٌ ثىل ثفوثط أٌٝثً ٩ًٍ ثذلىثء و  ٌمو ٩
، وٕضُؾز ٌٍضؤعًن ٩ًٍ فجٌز ثدلىثًه جء و ثألًٛ، و ٌَٞ ّٙقز صب٨ُ ثٌىجةٕجس ثحلُّز، و ثإلٌٝثً دجٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُزثدل

ثدلضؾوهر، دجٌضجيل صلوٖ ٔى٧ ِٓ أٔىث٧ فًٖ ثٌْىق، دْذخ ثالّضنوثَ ثدلفٌٟ ذليٖ ثدلىثًه، ث٢ٔاللج ِٓ فىٌر ثدلٍىُز 
، يف فجٌز ٩وَ وؽىه ثدلٍىُجس َفًٖ، ثّضٕجهث ٦ٌٌَٕز فمىق ثدلٍىُز ، ثجلّج٩ُز، أو ٩وَ وؽىه٘ج، ألْ ثٌْىق د٢ذُ٪ضٗ

ّْ صومً ثٌّووٌز ثحلىىِز يف ٍِىُز ثدلىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ٘ى أّجُ ٘يٖ ثخلالفجس  .صلو أ

 :و ثٌضٍىط صلوٖ ٔى٩ٌن

 .ىثهتج، ِٓ هوْ أْ َضومً ثالْٔجْ يف ثفوثعٗ و َٕضؼ ٩ٓ ِىىٔجس ثٌذُتز يف فّو: ١ذُ٪ٍ -

ٔضُؾز ِج ثّضقوعٗ ثالْٔجْ يف ثٌذُتز ِٓ صمُٕجس، و ٕٙج٩جس، و  و َىىْ: ِْضقوط -
 ...وّجةً ٔمً 

ّْ ِٚجهً ثٌذُتز ثدلىؽىهر يف ث٦ٌٕجَ، َضُ صُٕٚفهج ثىل ِٚجهً هثةّز ِضؾوهر، و أمٌي غًن ِضؾوهر، ثٌّوثةّز،  إ
ِّ(وجذلىثء)و ٍ٘ صٍه ثٌيت ال حيضًّ أْ صٕفي، و ال ديىٓ ٌإلْٔجْ أْ َْضهٍىهج وٍُّج ج ثدلضؾّوهر، فهٍ ثٌيت صْضهٍه، ، أ

ِّج ثٌغًن ِضؾّوهر، فهٍ ثٌيت ِٓ غًن ثدلّىٓ ص٪ىَٞهج د٪و ...مّث َ٪ىه غًن٘ج و َّٕى، وجدلجء، ثدلٌث٩ٍ، ثٌِّٖ، ، أ
 (ثدل٪جهْ)ثّضهالوهج
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ِّج دْذخ ثٌٌٚف ثٌٚقٍ، ثٌٌٚف ثٌٕٚج٩ٍ، أو  و َ٪ضرب ثدلجء، ِٓ أُ٘ ثدلٚجهً ٩ًٍ ثال١الق، صٍىعٗ َىىْ إ
و ُّىىْ فوَغٕج .و (ثألِىثػ، ثدلو و ثجلًَ)أو صٍىط حبٌٌ، و ٘ى ثألم٢ٌ، دْذخ ٩وَ ثٌموًر ٌٍضقىُ فُٗ ًٍث٩ٍ،

 .فم٠ ٩ٓ ثٌٌٚف ثٌٕٚج٩ٍ و دٖىً ِىؽَ

ّْ صٍىط ثدلجء، ٩ذجًر ٩ٓ ىٌه ثٌضغًن يف ِىىٔجصٗ ث٢ٌذُ٪ُز، أو ثٌىُّجةُز، أو ثٌذُىٌىؽُز، و ثٌيٌ جي٪ٍٗ ِٚوً  ث
ّض٪ّجالس ثدلٌٖو٩ز ٌٗ، ٌُٚذـ ديٌه غًن ٙجحل ٌٍىجةٕجس ثحلُّز، و ثٌيت ص٪ضّو ٩ٍُٗ ألؽً فمُمٍ ٌألٌِثٛ، دْذخ ثال

ِّج يف هًؽز ثٌضٍىط، أو  ثٌذمجء، إاّل أّٔٗ و د٪و ثدل٪ججلز، دجالِىجْ أْ َضقًّ ثدلٌٖو٧ صىٍفز ؽوَور، َضقىُ ِٓ مالذلج إ
ٌه لو ثلضٚو ِٓ ثٌىُّز ثٌيت وجْ ِٓ ثدلفٌوٛ أْ ثٌضمًٍُ ِٓ ْٔذضٗ يف ث٢ٌذُ٪ز، ٌُ٪ُو ِٓ ؽوَو ثّض٪ّجٌٗ،  َىىْ دي

 .٩ُهج يف ثٌ٪ٍُّز ثالٔضجؽُز ، و دضىٍفز ؽوَورَْض٪ٍّهج 

٩ٓ صٍه ثدلض٪ٍمز دجٌٌٚف ثٌٚقٍ، أو ثًٌَث٩ٍ، فٕؾو سلٍفجس ثدلٚج٨ٔ  زبضٍف سلٍفجس ثٌٌٚف ثٌٕٚج٩ٍ،
ذب٨ّ يف ِٚجًف ِْضمٍز، صىىْ ِٓ  ، ٌيٌه صلو٘ج...ربضىٌ ٩ًٍ ْٔخ ِٓ ثدل٪وْ ثٌّغمٍُز، ثٌىُّجوَجس، ثٌََىس،

 .ثدلفٌوٛ ِّّٚز ٌضقًّ صٍه ثٌْىثةً ىثس ثٌّوًؽجس ثدلنضٍفز ِٓ ثحلّىٝز

و فىٌر ثالٔضجػ ثأل٦ٔف ٌُْش دججلوَور، دٌٍس هنجَز ثٌْٕىثس ثٌغّجُٕٔجس يف وً ِٓ أوًدج و أٌَِىج، و وجْ 
ثخلوِجس، هبوف ثٌضمًٍُ ِٓ ثّضهالوجس ثدلىثًه ثٌض٢ىٌَ ثدلْضٌّ يف ثٌ٪ٍُّجس ثٌٕٚج٩ُز و ثدلٕضؾجس و 'ثذلوف ِٕهج

ث٢ٌذُ٪ُز و ٨ِٕ صٍىط ثدلجء و ثذلىثء، و ثٌضٌدز ٩ٕو ثدلٕذ٨، و ٔم٘ ثدلنٍفجس ثدلضىٌور ٩ٕو ثدلٕذ٨، و ىدله ٌضمًٍُ ثدلنج١ٌ 
 8'ثٌيت صض٪ٌٛ ذلج ثٌذٌَٖز و ثٌذُتز

ّْ ثذلوف ثٌٌةٍُْ ٌٌٍّٖو٧، ٘ى إِىجُٔز ث ٌىٙىي ثىل أورب لوً شلىٓ ِٓ ٌْٕضٕضؼ ِٓ ٘يث ثٌض٪ٌَف،  أ
ثألًدجؿ، ٨ِ ربُْٕجس دُتُز، دضىٍفز ِٕنف٦ز ْٔذُج، صضقٍّهج ثدلؤّْز، و ىٌه ٩رب ٩ٍُّجس إ٩جهر ثٌضووٌَ و ثّضٌؽج٧ 
ثدلىثه ثخلجَ، ثٌىُّجوَجس، و وً ِج ٘ى لُُّ، و صٌٕو ِٓ ثّضهالوهج ٌٍّجء و ث٢ٌّجلز، دوال ِٓ ث٘وثً٘ج، فضََو ديٌه 

صذمً ديٌه فىٌر ٪ًّ ثٌّوثمٍُز، و ثٌذُتز ثحمل٢ُز، ز، و ربْٓ ؽىهر ِٕضىؽجهتج، و ربجف٤ ٩ًٍ دُتز ثٌلوًهتج ثإلٔضجؽُ
، و ِٓ مّث ثحلٚىي ٩ًٍ (ث٩جهر ثالّض٪ّجي ثو ثٌذ٨ُ)ثالٔضجػ ثأل٦ٔف، صؤهٌ دبٌوً ثٌىلش، ثىل ثخنفجٛ فؾُ ثدلنٍفجس

 :ز،صضٍن٘ يفدضىٍفز ٌِصف٪ز ْٔذُج َضُ ص٪ىَٞهج وفك ٌٕٟ ِ٪ًُٕحبُز إٝجفُز، 

 إٍثٌز ثٌّو٩ُ ألّ٪جً ثدلُجٖ ِٓ لذً ثٌووٌز، و ثٌيٌ صلوٖ سلً دجلضٚجهَجس ثالٔضجػ. 

 صىفًن فىثفَ ٌٍّٕٖآس، صٖؾ٪هج ٌٍقفج٣ ٩ًٍ ثٌذُتز. 

                                                             
 .93، الصفحة 4115، دار الفكر العربً القاهرة الطبعة األولى التوازن البيئي و تحديث الصناعةصالح محمود الحجار، .د 8
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 إ٩جهر ث٦ٌٌٕ يف ٦ٔجَ ثٌٌٞثةخ.  

 ثٌغًن ِٕض٦ّز( ثدلٖج٨ًَ ثدلٚغٌر ثدلىؽز ٌضقمُك ثٌضُّٕز)صغًُن ُّجّجس ثٌضّىًَ ثٌ٪ٖىثةُز... 

 "زلطبث غسًُ اٌسُبساث": است حبٌتدس

ِمجدً ِذجٌغ ...٘يٖ ثحمل٢ّجس موِجس غًْ ثٌُْجًثس و وجفز أٔىث٧ ِ٪ّوثس ثٌٕمً ثٌٕف٪ُز و ثٌضؾجًَز،صىفٌ  
ّْ أغٍخ ٘يٖ ثحمل٢ّجس، دجإل٥جفز إىل ٩ٍُّز ثٌغًُْ، صلو٘ج صىفٌ موِجس أمٌي و٪ٍُّجس ثٌضٖقُُ  ...ٔموَز ، إاّل أ

ذلج ٩اللز دجحملٌولجس، و ِٕٗ وُّز ثدلجء ثدلْض٪ٍّز َىىْ ِْجً٘ج ِٓ ثدلفٌوٛ ِٚجًف و ٩ًٍ ثٌ٪ّىَ، ٩ٍُّجس  
ثٌٌٚف ثٌٕٚج٩ُز، أَٓ َضُ ذبُّ٪هج، مّث فًٚ ثٌََىس ، و ثٌضٌّذجس ثألمٌي ٩ٓ ثدلجء، و ٌَٚف ٘يث ثألمًن يف 

 .ثجملجًٌ ثٌٕٚج٩ُز

٦ِٕفجس وُّجةُز، و ٍَىس سلٚٚز وُّجس ِ٪ضربر ِٓ ثٌََىس و ثٌٖقىَ، : صىىْ صٍه ثدلُجٖ ربضىٌ ٩ًٍ 
 .ٌٍُٚجٔز، أوّجك ٩جٌمز أٙال هثمً ِٚجًَف ثدلُجٖ، و د٪ٜ ثٌٕذجصجس ث٢ٌفٍُُز

 :ٌَوهنج أّجُّز ٌِثفًِّ سبٌ ٩ٍُّز ص٦ُٕف ثٌُْجًر يف ثحلجٌز ثٌ٪جهَز خب

 ...٩ٍُّز ث٢ٌٖف ثألوىل دجذلىثء، ٌٍضنٍ٘ ِٓ صب٨ُ ثٌٌوثّخ، وجألصٌدز، ثٌغذجً، *

 .جدلجء٢ٕف أّويل د *

 .ًْ ثٌُْجًر دجدلجء و ِىثه ص٦ُٕف ِٓ ثدلفٌوٛ أْ صىىْ سلٚٚز ٌغًُْ ثٌُْجًثسغ *

 .ث٩جهر ٢ٕف هنجةٍ ٌٍُْجًر دجدلجء *

 .٩ٍُّز ثٌضؾفُف ثٌُووَز *

ّْ أغٍخ ٘يٖ ثحمل٢جس، ال صضىفٌ فُهج ٌٕوٟ دٕجء ثدلٌٖو٧، دب٪ىن    :٩ٕو ثٌََجًر ثدلُوثُٔز ٌ٪ّور زل٢ّجس، الف٦ٕج أ

دبىثه ِجٔ٪ز ٌضىىْ ثٌغذجً ثخلٌّجين، أفو أُ٘  جس ثخلٌّجُٔز ثدلضجفز ٌٍغًُْ، ِٓ ثدلفٌوٛ أْ صىىْ ِغ٢جسثألًُٝ/ 
 .دجٌذالِٟٚجهً ثٌضٍىط، و يف د٪ٜ ثألفُجْ ال ف٦ٕج أْ صٍه ثألًُٝجس صىىْ ِغ٢ّجس 

 .ثجملجًٌ ثدلجةُزأ٦ّٔز ٌٙف ثدلُجٖ، صبُ٪هج صجد٪ز ٌٌٍٚف ثٌٚقٍ، ثٌٍٖء ثٌيٌ ُّؤهٌ دبٌوً ثٌىلش ثىل صٍف / 
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ِىثه ثٌض٦ُٕف صْض٪ًّ دٖىً ِذجٌغ فُٗ، و ٍ٘ ٩ذجًر يف وً ثحمل٢ّجس، ٩ٓ ٦ِٕفجس مجٙز دغًُْ ثدلالدِ، ٘يٖ / 
 (.ٔجفُز صبجٌُز)ثٌيت دبٌوً ثٌىلش ّضفمو دل٪جْ ثٌُْجًر 

٘يٖ، دً صوفمجس  ال ربضىٌ أٌ زل٢ز غًُْ  ٩ًٍ ٔجلٍز سلٚٚز ٌٕمً ثٌٕفجَجس و ثٌََىس ثٌٕجذبز ٩ٓ ٩ٍُّز ثٌغًُْ/ 
ثدلُجٖ وٍّهج صي٘خ يف ثجملجًٌ ثٌ٪جهَز، و يف د٪ٜ ثحمل٢جس وؽؤج ثدلْجفجس ثدلنٚٚز ٌٍغًُْ غًن وجفُز، ٌضضٌْح 

 (صوفمجس ٩ٖىثةُز ٌٍُّجٖ ثدلٍىعز و دال ِذجالر)...ديٌه ثدلُجٖ ثىل ثٌضٌدز، دبج ثفضىصٗ ِٓ دََٕٓ، ًٙجٗ، ِذُوثس

ّّجي، و ثٌْذخ ًثؽ٨ ثىل أْ صٍه ثدلُجٖ إِج رلجُٔز، أو دْذخ ال صضىفٌ إ١اللج، عمجفز صٌُٕو ث/  ّض٪ّجي ثدلجء ِٓ لً ثٌ٪
٩ٍُّز ثٌضْ٪ًن ثجلو ٝ٪ُفز و ثدلضذٕجر ِٓ ١ٌف ثٌّووٌز، فُظ و د٪و وً ٩ٍُّز غًْ ٌُْجًر وثفور، َمىَ ثٌ٪جًِ دٌٓ 

 .ثٌٌٓ يف ثذلىثء ٩ًٍ ّذًُ ثدلَثؿؽ٨ُ أًُٝز ثدلغٍْز دجدلجء، ألؽً ثّضمذجي ُّجًر أمٌي، ٘يث ٔجُ٘ه ٩ٓ ٩ٍُّجس  

 :ثدلُجٖ ثٌٞجة٪ز، صلو٘ج ربضىٌ ٩ًٍ د٪ٜ ثدل٪وْ ثدلضّغٍز يف٘يث ثٌىُ ثدل٪ضرب ِٓ دجٌضجيل،  

 ِٚوً٘ج ثدلْجده، و ٦ِٕفجس ثٌغًُْ: ِجهر ثًٌَُٔل -

 .ِٚوً٘ج ثدلْجده ثٌٕقجُّز: ِجهر ثٌٕقجُ -

 و د٪ٜ ثدلذُوثسِٚوً٘ج ثدلْجده ثٌٌٙجُٙز، ثٌىلىه ثحملضٌق، : ِجهر ثٌٌٙجٗ -

ٌّوثّخ ِٓ ثدلىثه ثٌ٪جٌمز  - سلضٍف ثٌََىس ثٌٕجذبز ٩ٓ ٩ٍُّجس ثٌضٖقُُ، و د٪ٜ ثٌ
 .دجٌُْجًر

د٪و ثمضٚجً دلج ٘ى ِضىفٌ ٌوَٕج ُِوثُٔج، و ِٓ مالي د٪ٜ ثدل٪٢ُجس، فجوٌٕج ثاللضٚجه يف : التظبدَبث اٌتٕفُز 
 :د٪ٜ ثٌضىجٌُف ثدلضغًن ِٓ مالي

 .ثٌضىفًن يف ولش ثٌ٪ًّ -

 .الن وُّجس ألً ِٓ ثدلجءثّضه -

  .ثّضٌؽج٧ د٪ٜ ثٌٕفجَجس ال٩جهر ثالّض٪ّجي أو ثٌذ٨ُ -

 :و َضقمك ٘يث ِٓ مالي

 .ثٌىٖف ثٌووًٌ، و ُٙجٔز ثٌضٌْدجس يف ثدلُجٖ -

 .ص٪وًَ ثٌىُّجس ثدلضوفمز ِٓ فى٘جس ثخلٌث١ُُ، و ًٕجٕجس ثدلُجٖ -

 .ً ِٓ ثٌضٍىطثّض٪ّجي مٌث١ُُ ىثس فىث٘جس فىالىَز، ِمجوِز ٌٍٚوأ، و ٘يث ٌٍضمٍُ -
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 .غٍك مٌث١ُُ ثدلغجًّ د٪و ثالٔضهج ِذجٌٕر -

 .ث٩جهر ثّضنوثَ ثدلجء ثدلضوفك د٪و ٩ٍُّز ثدل٪ججلز -

ٓ ث٢ٌٖف دجدلجء، ٌضٚذـ ديٌه ٩ٍُّز ثٌغًْ دجدلجء ٌِر وثفور ثٌغجء ثدلٌفز ثألوىل ِ -
و و ثذلوف ٕ٘ج ثاللضٚجه يف ثٌىلش، ثاللضٚجه يف فؾُ ثدلجء، يف ثٌىهٌدجء، يف ثجلهفم٠، 

 .ثٌ٪ٍٍٞ، دجٌضجيل ألً صىٍفز ٌٕفِ ثٌٕضُؾز

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تــاخلالط

ٌَي د٪ٜ ثاللضٚجهٌَن، أّٔٗ دجالِىجْ ثٌضٞقُز دذ٪ٜ ِىثًه ثٌذُتز، يف ثدلٌثفً ثألوي ِٓ ثٌضُّٕز ثإللضٚجهَز، 
، ألؽً (ٌُفصىج)ألْ زبُٚ٘ ِىثٍَٓ ِ٪ُٕزدب٪ىن أٔٗ ٩ٍُٕج ثٌمذىي دجٌّضٍىط، ِج هثَ ٕ٘جن منى ٕٙج٩ٍ و ثلضٚجهٌ، 

ثالٔفجق ٩ًٍ دٌثِؼ ضبجَز ثٌذُتز، ُّؤهٌ ثىل ثٌضمٍُ٘ ِٓ ِ٪ّوالس ثٌّٕى، ثٌٍٖء ثٌيٌ ُّٕ٪ىِ ٩ًٍ ّىق 
ّٝٓ ثأل٩ذجء  ، و ثًصفج٧ صىجٌُف ثالٔضجػ، و ثخلوِجس، دْذخ هِؼ ٘يٖ ثٌضىجٌُف ثدلض٪ٍمز حبّجَز ثٌذُتز،(ثٌذ٢جٌز)ثٌ٪ًّ

ِٓ ثصبجيل ثٌضىجٌُف ثٌيت َضقٍّهج  9   %7و   %6ِٓ ثٌوًثّجس ِج دٌن ثٌ٪جهَز ٌٍّٕٖؤر و ثٌيت صضٌثوؿ فْخ ثٌ٪وَو 
 .ثدلٌٖو٧

                                                             
 53الصفحة  5;33، دار الّنهضة العربٌة، القاهرة  الطبعة ب االقتصادية لمشكالت البيئةاالقتصاد و البيئة، دراسة لبعض الجوانعبد هللا الصعٌدي،   9
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ّْ ِٓ ٌٕوٟ ربمُك ثٌضُّٕز ثدلْضوثِز، أاّل صؤهٌ ثدلّجًّجس ثحلجٌُ ىل ثٌضمًٍُ ِٓ إ زِٓ ؽهز أمٌي صلو أ
ٌضضّىٓ ثألؽُجي  ،ثًه ثٌذُتُزِىجُٔز ثحملجف٦ز ٩ًٍ ِْضىَجس ثدل٪ُٖز أو ربُْٕهج يف ثدلْضمذً، دب٪ىن خمٌ، ثحلفج٣ ٩ًٍ ثدلىإ

وُفُز ٌَّجٔ٪ٍُّز ثٌضٌُٕو ثاللضٚجهٌ يف صلو٘ج صىّٓ يف ر ثالّضنوثَ، ء، دجٌضجيل فجْ وفجِز ِٓ ثٌ٪ُٔ ثألفًٞهثٌمج
٦ِّٕز ثأل٩ّجي ، دبج َّٞٓ ًف٨ ِْضىي ثِهثء ٩ًٍ صب٨ُ ثألٙ٪ور، و حيمك ثالّضغالي ثٌىفب ٌٍّىثًه ث٢ٌذُ٪ُز ، 

 . ثدلضقز ثاللضٚجهَز و ثٌذٌَٖز
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