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 يهخص                                                

جٛيت  جٛرطٍوٟٙن ضِحٓٞ أَٟس جهنُحٌ يف أْوحٌ ج٤ِٛؾ، و 2014َشهى جالٓطظحو جٛوحدلٍ ٤ًٟ ٤ْس  

 ُا٦٣ َطىٓن أ١ ض٘ى١ ذل٥ً جألَٟس أغحٌ ْٜرُس هًٜ جالٓطظحو ججلُجتٌٍ ؾجدلظىٌز ٤ِٜٛىوٙ جٛضوحين ٤ٟهح 

جدلإْٓحش جٛظٌريز ضِوُٚ ووٌ  َوى ويف ٧ًج جٛظىو ضإغٍ ذحٜٛٓد هًٜ ٟٓطىي جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس،

ىػن ٓىجهى جالٓطظحو جحلٍُٔٔ، ٤ُٛوّ٘ يٖٛ يف جطالـ جالنطالالش ُوحٛس ٛ جْطٍجضُؿُس وجدلطىْـس

 .جٛرطٍويل ئىل جٛطىج١َ جخلحٌؾٍ مبح َو٠ٚ هًٜ ُٖ جالٌضرحؽ ذحالٓطظحو جٍَٛوٍ جذلُُٜ٘س وجٛىطىٙ

 جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس.، جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس:  انكهًاخ املفتاحُح

Abstract : 

The global economy is witnessing a collapse in oil prices since 2014, and as 

the oil crisis, which the oil-exporting countries suffer from, worsens, it is 

expected that this crisis will have a negative effect on the Algerian economy and 

will negatively affect the level of economic development. Therefore, giving 

importance to small and medium foundations is a good strategy to set the rules 

of the real economy, which will be reflected in the reform of structural 

imbalances and access to external balance, which works to disengage with the 

petroleum income economy. 

 

Key words:  small and medium foundations, economic development. 
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 يقذيح:

ضٓوً ئىل حتُٔٔهح  جٛيت وجأل٧ىجٍ جألوٛىَحش ذني ضوطرب ٢ٟجٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس ئ١ حتُْٔ        

يف  ج٤ٛحٍٟ ضوطرب ٢ٟ ذني أٗرب جٛطكىَحش جٛيت ضىجؾ٦ جٓطظحوَحش ووٙ جٛوحمل٧ٍ سلطَٜ جٛىوٙ. و

ح ٢ٟ ؾهس ضٔىٟه ووػوُسًٌٞ جنطالٍ أ٣ل٠طهح جالٓطظحوَس وجُٛٓحُْس ٢ٟ ؾهس،  جٛىٓص جٍٛج٢٧

جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، وٟح  ه٢ ٧ىُهح ٛطكُْٔألٌ ووٛس  ُْحْس جٓطظحوَسختٚ  جدلالقق أ٦٣ ملوأنٍي، 

 َطوْٜ هبح ٢ٟ هىجتْ وٍٟضُ٘جش، وٌذـهح حبٍٗس ججملط٠ن وضـٜوحض٦ جدلهطِٜس.

ًري أ١  جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس،قحوٛص ٤ًٟ جالْطٔالٙ حتُْٔ جالٓطظحو ججلُجتٌٍ وُْحْحش       

و أطرف ٢ٟ جدلهٞ ٠ٍجٌ جالٌضرحؽ ذحالٓطظحو جٍَٛوٍ أوي ئىل ٌذؾ جٛط٠٤ُس ذطٜٔرحش أْوحٌ جٛرطٍوٙ، جْط

 جٛىؿين ذٌُس ئٌْحء ٓىجهى جالٓطظحو جحلٍُٔٔ. ٛالٓطظحو مب٘ح١ ػٍوٌز ض٘ى٢َ ٓحهىز ٧ُُٜ٘س

ٟن جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ذحهطرح٧ٌح وقىجش ٓحوٌز هًٜ جٛطأٜٓٞ  ضوطربويف ٧ًج ججملحٙ   

جٛلٍوٍ جٛىوُٛس ججلىَىز ئيج ٟح مت وه٠هح ٛطكٓني ٤ٟطؿحهتح، وضوَُُ أوجتهح، وجٓط٤حء جٍِٛص جٛىجهىز 

وجْطٌالذلح، جٛىُْٜس جألٗػٍ ٓىٌز هًٜ دت٘ني جالٓطظحو ججلُجتٌٍ ٢ٟ  جت٤د هتىَى جِغحٌ جٜٛٓرُس 

 الهنُحٌ أْوحٌ ج٤ِٛؾ.

  انثحث:إشكانُح  -
 :جِيتش٘حُٛس يف جٛٓإجٙ ججلى٧ٌٍ ٢ٟ نالٙ ٟح مت هٍػ٦ ؽل٢٘ ؿٍـ جإل

طكُْٔ َُٗ ؽل٢٘ ٛالٓطظحو ججلُجتٌٍ ضٓهري ٟىجٌو٥ ذحْطهىجٝ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ٛ -
 ؟ج٤ِٛؾألَٟس جهنُحٌ أْوحٌ  جٜٛٓرُس ٟىجؾهس جِغحٌجٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس و
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  انثحث:تقسًُاخ  -
 :ٌتُٓني زلى٢ٌَ ئىل ىج٣د جدلىػىم ُٔى ٓٓٞ جٛركعجب٢ٟ أؾٚ جإلقحؿس وجإلدلحٝ 

 .ؿحٌ جدلِح٠ُ٧ٍ ٜٛط٠٤ُس جالٓطظحوَسجإل -1
 .جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ٛىهٞ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس  -2

 
 احملىر األول: االطار املفاًٍُْ نهتًُُح االقتصادَح

 يفهىو انتًُُح -1
 يف انهغح انتًُُح -1-1

ء جٍَٛن، وظلً جإل٣ٓح١ مس٢، وج٤ٛحُٟس ٢ٟ جإلذٚ: جٛط٠٤ُس ٌٛس ٢ٟ ج٠٤ٛحء، و٧ى جَُٛحوز وجٛ٘ػٍز، وج٠٤ٛح
و هبًج ُا١ جٛط٠٤ُس يف جٌٜٛس حت٠ٚ ٟوحين جَُٛحوز، و جٛ٘ػٍز،  1ج٤ُ٠ٓٛس، وظلً جٛشةء ئيج َجو وجٌضِن.

 وجدلؼحهِس.
 انتًُُح يف االقتصاد اإلساليٍ -1-2

و ى ٓى جْطهىٝ ٗػريج جدل مل ٢َ٘ ِٛق جٛط٠٤ُس شحتوح يف جٛ٘طحذحش جإلْالُٟس جألوىل، ئال أ١ّ     
ذأِٛحف سلطِٜس ٤ٟهح جٛو٠حٌز، وجٛط٠٘ني، وج٠٤ٛحء، وجٛطػ٠ري، وجإلقُحء، و٧ًج شلح َىٙ هًٜ أ١ّ ِٟهىٝ 

 2.جإلْالٝ ٜٛط٠٤ُس أوْن ٢ٟ جدلِهىٝ جٛىػوٍ
وٓى وٌو ذوغ ٥ً٧ جألِٛحف، وٟطٍجوُحهتح يف جٍٛٔآ١ جٍٛ٘مي، وذوغ جألقحوَع ج٤ٛرىَس جٛشٍَِس، 

 ٗطحذحش جألت٠س، وجٛو٠ٜحء ونـرهٞ يف هظىٌ جإلْالٝ جدلرٍ٘ز وجٛىُْـس. وكهٍش ذىػىـ يف
وَوطرب ٟظـٜف جٛو٠حٌز، أو جٛطو٠ري ٢ٟ أٍٓخ جدلظـٜكحش دلِهىٝ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس يف      

َوِإَنً    ﴿، و٧ًج ج٣ـالٓح ٢ٟ ٓىٛـ٦ ضوحىل"جٛو٠حٌز"جإلْالٝ، ُٜٔى هٍُص جٛط٠٤ُس يف جإلْالٝ ذأهنح 
ًُىَد َأَخ ٍَ اْنَأِرِض َث َُْى َأََِشَأُكِى ِي  ُِ ُُِر ٍّ َغ ٍِ ِإَن َّ َيا َنُكِى ِي ُِْى َصاِنّحا َقاَل ََا َقِىِو اِعُثُذوا انهَّ ا

                                                           
 .4551، ص 3حتُْٔ هرى ج هٍٜ جٛ٘رري وآنٍو١ ،وجٌ جدلوحٌٍ ،و ؽ ،و ش،ٝ ٓح١ جٛوٍخ ، جٛٔح٧ٍز ، ٟظٍ،جذ٢ ٤ٟلىٌ ، ٛ 1
، هٍٜ أمحى زل٠ى، ووٌ  62، ص 1996، 1ئمسحهُٚ هرى ْوُى، أَٟس جدلىَى٣ُس جألؾ٤رُس يف جٛوحمل جإلْالٍٟ، ذريوش، ٛر٤ح١، وجٌ جذ٢ قُٝ، ؽ 2

 .09، ص 2001،  3ؾىز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ـُس، جدلـوهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد، ؽ جٛر٤ىٕ جإلْالٟـُس يف رلحٙ جٛط٠٤ُس،
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َّ َرتٍِّ َقِرَْة ُيِجُْة ِّ ِإ ُِ ًََرُكِى ِفَُها َفاِسَتِغِفُروُِ ُثىَّ ُتىُتىا ِإَن وجَِس ضـىٙ هًٜ وؾىخ  1﴾ َواِسَتِع
٠ٗح  2ٞ ذو٠حٌهتح مبح حتطحؾى١ ئ٦ُٛ ٢ٟ ٌَجهس، وجْطهٍجؼ ٟوحو١ وًري٧ح،ه٠حٌز جألٌع، َوين أٍٟٗ

و٧ًج  3".ٓحٙ ججلظحص "أ١ يٖٛ ٦ُُ والٛس هًٜ وؾىخ ه٠حٌز جألٌع ٌُٜٛجهس وجٌٍٛجِ وجألذ٤ُس
 َوين أ١ جَِس جٛٓحذٔس ضشري ئىل ه٤حطٍ غالغس ٟطٍجذـس وٟط٠حْ٘س ٧ٍ:

 ئ٣شحء جإل٣ٓح١ ٢ٟ ٟحوز جألٌع. -
 ز جإل٣ٓح١.جألٌع ٍٟٓـ قُح -
 4ئه٠حٌ جإل٣ٓح١ ذل٥ً جألٌع. -
وِٛق جٛو٠حٌز هحٝ َش٠ٚ ٗحُس رلحالش جحلُحز، وٗٚ ٟح ٦ُُ ٟظٜكس ٍِٜٛو وجألٟس، أل١ جٛو٠حٌز       

 ضىٙ هًٜ سلطَٜ ؾىج٣د جٛط٠٤ُس، ٟحوَس ٗح٣ص أو ٟو٤ىَس.
حوٛس ٛالٓطٍجخ و٢ٟ ٧ًج جدل٤ـْٜ ُٔى ض٤حوٙ ذوغ جالٓطظحوَني جدلوحط٢ٍَ ضوٍََ جٛط٠٤ُس يف زل      

٢ٟ ِٟهىٝ زلىو ٜٛط٠٤ُس ٢ٟ ٤ٟلىٌ ئْالٍٟ، وٌذؾ يٖٛ ذحألوذُحش جدلوحطٍز، قُع هٍٍ ئذٍج٧ُٞ 
"ضىُري جِٛحتغ وجْطهىج٦ٟ يف ََحوز ٓىٌجش ججملط٠ن جإل٣طحؾُس ،ذوُىج  :جٛوٓٚ جٛط٠٤ُس يف جإلْالٝ ذأهنح

 5".ه٢ جٛطٍٍ وجٛطرًٍَ
ٍُّهح أمحى ُإجو هرى جدل٤وٞ ذأهنح      "ه٠ُٜس هٔىَس ضطٓٞ ذحٛش٠ىٙ وجٛطىج١َ، وهتىٍ ئىل ضىُري :وه

 6" .قى جِٛ٘حَس جل٠ُن أٍُجو ججملط٠ن

                                                           
 ْىٌز ٧ىو. 61جَِس   1
ىٌَد، جٛو٠ٍ ُإجو هرى ج، ٟٔىٟس يف ضحٌَم جالٓطظحو جإلْالٍٟ وضـى٥ٌ، ؾىز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جدلوهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛط  2
 228: ، ص2003، 1ؽ
، 4، ؼ1992وؽ،   ،ججلظحص أمحى ذ٢ هٍٜ جٍٛجٌَ، أق٘حٝ جٍٛٔآ١، حتُْٔ ٠ٓكحوٌ زل٠ى جٛظحوّ، ذريوش، ٛر٤ح١، وجٌ ئقُحء جٛطٍجظ جٛوٍيب  3

 .378ص 
، 1988، 1ؽذحذٍٜٜ زل٠ىو زل٠ى، ئه٠حٌ جألٌع يف جالٓطظحو جإلْالٍٟ وجْطػ٠حٌ نريجهتح مبح ٤َِن ج٤ٛحِ، ذريوش، ٛر٤ح١، جدل٘طد جإلْالٍٟ،   4

، ًحًل قٓني، جالٓطظحو 57، ص 1998، ج٤ِٛؿٌٍ زل٠ى شىٍٓ، جالٓطظحو جإلْالٍٟ وججتح٧حض٦، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، ٟـحذن جأل٧ٍجٝ، وؽ، 21ص: 
 .13، ص 1991، 1جدل٤ظىٌز، ٟظٍ، وجٌ جٛىُحء ٜٛـرحهس وج٤ٛشٍ وجٛطىََن ؽ -ؿرُوط٦ ورلحالض٦–جإلْالٍٟ 

                                                                                                              .67، ص1996 ،جدلإْٓس ججلحٟوُس ٜٛىٌجْحش وج٤ٛشٍ وجٛطىََن  ذريوش، ٛر٤ح١، ٝ، ِٟح٧ُٞ ٤ٟح٧ؽ وضـرُٔحش،جٛط٠٤ُس يف جإلْال جٛوٓٚ ئذٍج٧ُٞ، 5
جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جدلوهى  ٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس وضـرُٔحهتح جدلوحطٍز، ؾىز ، ٝ م ِ،أمحى ُإجو هرى جدل٤وٞ، جُٛٓحْس جٛشٍهُس وهالٓطهح ذح 6

 .56، ص2001، 1جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد، ؽ
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٠ٗح هٍُهح هرى جٍٛ٘مي ذ٘حٌ ذأهنح "رل٠ىهس جأل٣شـس جٛيت ضٓطهىٍ حتُْٔ ٓىٌ ٢ٟ جٍٛنحء 
 1جدلحوٌ جدل٤حْد، ِٛطف ؾىج٣د جٛشهظُس جإل٣ٓح٣ُس، مبح َإ٧ٜهح ُٜٛٔحٝ حبْ جالْطهالٍ يف جألٌع.

و٢ٟ ٤٧ح ؽل٢٘ جٛٔىٙ ذأ١ جٛط٠٤ُس ذحدلِهىٝ جإلْالٍٟ هتطٞ ذطٌُري جحلُحز جإل٣ٓح٣ُس ضلى جألُؼٚ،       
ذٚ ضطوىي جال٧ط٠حٝ ذأٟىٌ جٛى٣ُح، وئه٠حٌ جألٌع ئىل جال٧ط٠حٝ ذأٟىٌ جِنٍز وضىغُْ جٛظٜس ذح هُ 

 2وؾٚ، وجالٛطُجٝ ذحُٛٔٞ جألنالُٓس جِٛحػٜس.
ْالٍٟ هبًج جدلو ى ضًٍٓ ذحإل٣ٓح١ ئىل ٟٓطىي نالُس ج ضوحىل يف ُحٛط٠٤ُس يف جالٓطظحو جإل  
ُهٍ ُٛٓص ٓؼُس ٌُح٥ ٟحوٌ ُكٓد ذوُىج ه٢ جدلوحَري وجُٛٔٞ جألنالُٓس وجٛؼىجذؾ  3جألٌع،
جالؾط٠حهُس وجٍٛوقُس، ئظلح ه٠ُٜس ذ٤حء ٣ٍِٓ، وجؾط٠حهٍ وجٓطظحوٌ شحٟٚ ألٍُجو ججملط٠ن  وجألؿٍ

 ْٔ ْوحوز جٍِٛو يف جٛى٣ُح وجِنٍز.،هًٜ ٧ىي ظلىيؼ ٟط٠ُُ، ػل
رل٠ىم جألق٘حٝ وجٛٔىجهى  :أ١ جٛط٠٤ُس يف جالٓطظحو جإلْالٍٟ ضوين وًٖٛٛ ؽل٢٘ جٛٔىٙ

وجٛىْحتٚ جٛشٍهُس جدلطروس ٛو٠حٌز جألٌع، ٓظى ئشرحم قؿحش ججملط٠ن جإل٣ٓحين جدلحوَس وجدلو٤ىَس، 
 .وحتُْٔ هرىوَس ج ضوحىل هًٜ ٥ً٧ جٛرُٓـس

 نتًُُح يف االقتصاد انىضعٍ يفهىو ا -1-3
جٛىػوٍ ٟػ٦ٜ ٟػٚ ِٟهىٝ جٛطهَٜ، نحطس يف جدل٤طظَ  جالٓطظحوشحم ِٟهىٝ جٛط٠٤ُس يف  

جألنري ٢ٟ ج١ٍٔٛ جدلحػٍ ٜٛطورري ه٢ ؿ٠ىـ جٛىوٙ ئىل حتٓني أقىجذلح وجٛٓري هًٜ ؿٍَْ جٛطٔىٝ، 
هًٜ ضوٍََ وجقى ٦ٛ،  و٤ًٟ كهى٥ٌ أغحٌ ِٟهىٝ جٛط٠٤ُس ؾىال وجْوح وٟط٤حٓؼح قحٙ وو١ جالضِحّ

ًٛج ُٔى جقطىش جدلإِٛحش جالٓطظحوَس جٛوىَى ٢ٟ جٛطوحٌََ ذلًج جدلظـٜف، وٗٚ ٤ٟهح ض٤حو٦ٛ ٢ٟ َجوَس 
وٛوٚ ٢ٟ  4،وأّْ نحطس هبح ٟو٤ُس، قٓد جنطالٍ جدلىجٌِ جٍَِٛ٘س، وٟح ضإ٢ٟ ذ٦ ٢ٟ ٟرحوب،

 أ٧ٞ ٥ً٧ جٛطوحٌََ ٟحٍَٜ: 
                                                           

 .289، ص 2001، 2، وٟشْ، ْىٌَح، وجٌ جٜٛٔٞ، ؽ-ٌؤَس ئْالُٟس -ذ٘حٌ هرى جٍٛ٘مي، ٟىنٚ ئىل جٛط٠٤ُس جدلط٘حٟٜس  1
 .101، 100، ص 1990س يف جٜٛٓىٕ جالٓطظحوٌ، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛػٔحُس ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن، وؽ، َىَْ أمحى، جُٛٔٞ جإلْالُٟ  2
 48، ص: 1998، 5وجطٚ ٣ظٍ ٍَُى زل٠ى، ٦ُٔ جدلوحٟالش جدلى٣ُس وجٛطؿحٌَس يف جٛشٍَوس جإلْالُٟس، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، جدل٘طرس جٛرىُُُٔس، ؽ  3

4 -Christian Chavageux, économie politique International, la découverte, paris, France, 
2004,P :05 
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ذحٛىوٛس جدلطهِٜس ٢ٟ ٟوُشس جِٛ٘حٍ ئىل  حتُْٔ ٟوىٙ ٍَْن ٜٛطىْن جالٓطظحوٌ، َإوٌ -
 1.ٟٓطىَحش ٍٟضِوس ؾىج ٢ٟ جٍُٛح٧ُس جالٓطظحوَس

 وهٍُص أَؼح ذأهنح:
جٛو٠ُٜس ججملط٠وُس جٛىجهُس جدلىؾهس ضلى ئغلحو حتىالش يف جٛر٤حء جالٓطظحوٌ جالؾط٠حهٍ، ٓحوٌز  -

طىْؾ جٛىنٚ هًٜ ض٠٤ُس ؿحٓس ئ٣طحؾُس ٟىه٠س يجضُح، ضإوٌ ئىل حتُْٔ ََحوز ٤ٟطل٠س يف ٟ
 2.جحلٍُٔٔ ٍِٜٛو

وجدلٓط٠ٍز جٛيت حتىظ يف جٛىنٚ جٍِٛوٌ جحلٍُٔٔ  ٠ٗح هٍُّص أَؼح ذأهنح: جَُٛحوز جٛطٍج٠ُٗس جٍَٛٓوس،
 3نالٙ ُطٍز ٟو٤ُس ٢ٟ ج٢ُٟٛ.

ٓى ي٧د ئىل حتىَى ٠ٍٗ َُٜٛحوز ج٤ٓٛىَس جدلـٜىذس يف ج٤ٛحضؽ جٛٔىٍٟ  جدل٢ٍَِ٘ ئ١ ذوغو
ىوٙ جدلطٔىٟس يف ٍٟجقٚ ضـى٧ٌح جدلرٍ٘ز، وئىل ٟوىالش جٛطُجَى جٛٓ٘حين جإلمجحيل، جْط٤حوج ئىل نربز جٛ

ٍُّص جٛط٠٤ُس ذأ٣ّهح جحلحٛس جٛيت َظرف ُُهح جالٓطظحو جٛٔىٍٟ )جًٌٛ كٚ يف  : "يف جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس، ُو
وػن َطٓٞ ذحٍٛٗىو ِٛطٍز ؿىَٜس( ٓحوٌج هًٜ ضىُٛى ََحوجش ٟطىجطٜس يف ج٤ٛحضؽ جٛٔىٍٟ جإلمجحيل 

٤ْىَح، و٧ى ٟح َوين حتُْٔ ََحوز ٟطىجطٜس يف ٟٓطىي جٛىنٚ  %7و  %5وـ ذني مبوىٙ َطٍج
 ٤ْ4ىَح(". %٤ْ3ىَح )ذٍِع أ١ ٟوىٙ ظلى جٛٓ٘ح١ ٧ى  %4و %2جٍِٛوٌ جحلٍُٔٔ مبوىٙ 

٢ٟ جٛطوٍَِحش جٛٓحذٔس َطؼف أ١ ٟؼ٠ى١ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس يف جالٓطظحو جٛىػوٍ ٧ى ض٤شُؾ 
ٛس جٍٛٗىو وجٛػرحش ئىل قحٛس جحلٍٗس وجٛى٤َحُُٟ٘س، ٓظى حتُْٔ وحتى٦َٜ ٢ٟ قح جالٓطظحو جٛىؿين،

ََحوز ٤ْىَس ٠ٜٟىْس يف ئمجحيل ج٤ٛحضؽ جٛىؿين، ٟن ضٌُري يف ٧ُحٗٚ جال٣طحؼ ووْحت٦ٜ، و٧ى ٟح َوين 
ضٌُري جٛر٤ُس جالٓطظحوَس يف ججملط٠ن ذَُحوز جٛو٤حطٍ جال٣طحؾُس جدلٓطهىٟس يف ج٤ٛشحؽ جالٓطظحوٌ، ًٛج 

                                                           
  .79ه٠ٍ قٓني، ٟىْىهس جدلظـٜكحش جالٓطظحوَس، ؾىز، ٝ م ِ، وجٌ جٛشٍوّ، و ؽ، و ش، ص   1
ّٜ جٛىؿين ٜٛػٔحُس جٛ٘ىجٌٌ هٍٜ ذ٢ نُِٜس، ووٌ جدلشٍوهحش يف جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛ٘ىَص، هحمل جدلوٍُس، ْٜٜٓس ٗطد غٔحُُس شهٍَس َظى٧ٌح ججمل  2

 .10، ص 1981، ؾىج١ 42وج٤ِٛى١ وجِوجخ، م 
 .78، ص 1983شحُوٍ زل٠ى ٍَٗ، جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وؽ،    3
 .13، ص 2001، 2جٛوُٓىٌ ئذٍج٧ُٞ، جٛط٠٤ُس يف هحمل ٟطٌري، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛشٍوّ، ؽ   4
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وز ج٤ٓٛىَس جدل٠ٜىْس يف ئمجحيل ج٤ٛحضؽ جٛىؿين، وٟطىْؾ ونٚ جٍِٛو ٢ٟ جدلإشٍجش جهطربش جَُٛح
 1جألْحُْس ٜٛط٠٤ُس.

وهبًج ويف ػىء ٟح ْرْ َطرني أ١ ِٟهىٝ جٛط٠٤ُس يف جالٓطظحو جإلْالٍٟ ؼلطَٜ ه٦٤ يف        
٢ٟ  جالٓطظحو جٛىػوٍ، يٖٛ أل١ ٣لٍَحش جالٓطظحو جٛىػوٍ ضشطٍٕ يف ض٧ٍُُٗح هًٜ ه٤ظٍ وجقى

ه٤حطٍ ج٤ٛشحؽ جالٓطظحوٌ، وَوطرب٥ جالٓطظحوَى١ جٛـٍَْ جٛىقُى ئىل جٛط٠٤ُس أال ٧ى ؾح٣د جإل٣طحؼ 
وجٛطىََن وََحوز جٛىنٚ، و٧ًج جٛطكىَى أغرص هىٝ طكط٦ ذٚ ٗح١ ٠ُُح ذوى ْررح يف هىٝ جْطٍٔجٌ 

جإلْالٝ ٧ى جالٓطظحو، وضوٍػ٦ ٜٛهُجش، وجٛطٜٔرحش جالٓطظحوَس جدلهطِٜس، أٟح زلىٌ جٛط٠٤ُس يف 
و٧ى طحقد جحلحؾس ئُٛهح، و٧ى جًٌٛ ؽلٜٖ  2،جإل٣ٓح١، ُهى ٧ىُهح و ًحَطهح ووُْٜطهح جدلػًٜ

ٓظى حتُْٔ ِٟهىٝ  جإلٌجوز هًٜ جٛطٌُري ئىل جألق٢ٓ، ذٚ ٧ى َٟٜ٘ ذًٖٛ يف ئؿحٌ جٛشٍَوس،
ُس ئىل وذحإلػح 3جٛورحوز، وه٠حٌز جألٌع، وجالْطهالٍ ؤُح ٤٠ٜٛهؽ جًٌٛ ٍَضؼ٦ُ جدلىىل هُ وؾٚ،

ُهى جٛوحٟٚ، و٧ى جدل٤لٞ، ُهى  ٢ٟ ه٤حطٍ جإل٣طحؼ جألٌذوس، يٖٛ ُا١ جإل٣ٓح١ ؽلػٚ أ٧ـٞ ه٤ظٍ
ضىجذن وٌأِ جدلحٙ ُه٠ح مبػحذس  أٟح جٛو٤ظٍج١ جِنٍج١، وعلح جدلىجٌو جٛـرُوُس، .٤ٜشحؽ جإل٣طحؾٍجٍٕ ٛ

ػوهح يف نىٟط٦، وٌأِ جدلحٙ ، ُحدلىجٌو جٛـرُوُس نٜٔهح ج هُ وؾٚ مجُوح ٛإل٣ٓح١، ووًج ج٤ٛشحؽذل
 ه٤ظٍ ٢ٟ ط٤ن جإل٣ٓح١، َطك٘ٞ ٦ُُ وَٓه٥ٍ دلظٜكط٦ َُٗ َشحء.

٠ٗح أ١ جالٓطظحو جٛىػوٍ يف ئؿحٌ ٧ًج جدلِهىٝ َوين أَؼح جٛطٍُُٗ جدلرحشٍ هًٜ جدل٘ى٣حش 
ٞ ٟػٚ جُٛٔٞ وجألنالّ، أٌ أ١ جٛط٠٤ُس ؤُح ذل٥ً ج٤ٛل وحتؿُٞ جال٧ط٠حٝ ذحجلىج٣د جدلو٤ىَس، جدلحوَس،

أٟح جالٓطظحو جإلْالٍٟ ٠ُن  ،جٛىػوُس ضٍُٗ هًٜ ٌأِ جدلحٙ، وػٍوٌز ٟؼحهِط٦ ذأٌ وُْٜس ٗح٣ص

                                                           
ٟحش جدلظحٌٍ خلىٟس أ٧ىجٍ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛشحٌٓس، ئ م ٝ، وجٌ جٛىْحٝ ٜٛـرحهس وج٤ٛشٍ، جٍُٛٓٓ طالـ جٛى٢َ ق٢ٓ، ئوجٌز أٟىجٙ ونى  1
 .05، ص: 1998، 1ؽ
 51، ص: 2002، 1جٛطىغلٌٍ هرى جٛوَُُ ذ٢ هػ٠ح١، ضأٟالش يف ٓؼحَح ٟوحطٍز، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛشٍوّ، ؽ  2
 جٛط٠٤ُس جالٓطظـحوَس، ؾىز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جٛـ٠وهى جإلْالٍٟ جٌُٛجيل هرى جحل٠ُى، جإل٣ٓح١ أْحِ جدل٤هؽ جإلْالٍٟ يف  3

 .44، ص 1994، 1ٜٛركىظ وجٛطىٌَد،ؽ
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ُال جقط٘حٌ، وال جْطػ٠حٌ يف  ه٤حَط٦ ذحجلح٣د جدلحوٌ، ُهى َىيل جُٛٔٞ وجألنالّ ه٤حَس ٗرريز،
 ْرُال ٧حٟح ججملحالش جٍٟس، وجٛؼحٌز ذحجملط٠ن، ذٚ ئ١ّ ه٠ُٜس جٛط٠٤ُس يف جالٓطظحو جإلْالٍٟ ضوطرب

ُّ  وؾٚ. ٛٓوحوز جإل٣ٓح١ يف جٛى٣ُح وجِنٍز، وأٌػح نظرس ٛطىغُْ جٛظٜس ذني جٛورى ونح٦ٔٛ ه
 :هتًُُح االقتصادَحاألساسُح ن عىائقان  -2

ال شٖ أ١ جإلقحؿس ذوىجتْ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس َوى هحٟال ٟه٠ح يف ْرُٚ حتُْٔ ٟوىالش أُؼٚ       
يف ٧ًج جىٌ وٌجْس أ٧ٞ ٥ً٧ جٛؤرحش، وجٛيت   ضَٔ  ُْطًٞٛج  ،ٟوحٍُٜٛح٥ جالٓطظحوٌ وجالؾط٠حهٍ 

 وحتىٙ وو١ حتُٔٔهح، وجٛيت ضٍؾن ذش٘ٚ هحٝ ئىل جٛوىجتْ جٛطحُٛس:  جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، أٟحٝ
 انعىائق االقتصادَح  -2-1 
وضوطرب يجش أغٍ ذحٛي يف هٍٜٓس ٟٓريز جٛط٠٤ُس نحطس يف جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس، و٢ٟ أذٍَ ٥ً٧   

 جٛوىجتْ: 
٤ٍِٟوز  ج٤ٛحُٟسجٛطهَٜ، وجدلط٠ػٜس ذحٌضرحؽ جٓطظحوَحش جٛىوٙ  وجٛيت ٧ٍ ؾى٧ٍ: جٛطروُس جالٓطظحوَس -

 ٟن جٛوحمل جخلحٌؾٍ.
 ؤَظى ذ٦ هىٝ ٓىٌز ٧ًج جألنري هًٜ جُٛٔحٝ ذح٤ٛشحؿحش جالٓطظحوَس،  :ػوَ جٛط٤لُٞ جالٓطظحوٌ -

 1وئوجٌهتح.
ٛط٠٤ُس ضٔطؼٍ ئ٣شحء جدلظح٣ن حبؿٞ ٗرري، ٛالْطِحوز ٢ٟ قُع أ١ ه٠ُٜس ج: ػُْ جٛٓىّ جُٜس -

جٓطظحوَحش جحلؿٞ يف ِٗحءز جٛطشٌُٚ، وجالْطِحوز ٢ٟ جٛطـىٌ جٛطٔين يف نِغ ضِٜ٘س ئ٣طحؼ جٛىقىز، 
وحتُْٔ جِٛ٘حءز ٢ٟ جدلىجٌو جدلٓطٌٜس، وهحوز ٟح َطوًٌ ئ٣شحء جدلظح٣ن حبؿٞ ٗرري يف جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس 

 أ٢ٟ٦٣ جْطُوحخ ئ٣طحؼ جٛـحٓس جٛٔظىي ذل٥ً جدلظح٣ن، وٍَي جٛروغ  ذٓرد ػُْ جألْىجّ جُٜس
ذاٟ٘ح١ جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس جٛطٌٜد هًٜ ٟشٜ٘س ػُْ جٛٓىّ جُٜس ذح٣طهحؼ ُْحْس جٛط٠٤ُس جدل٤طهؿس ئىل 

 جخلحٌؼ وجالْطِحوز ٢ٟ ػ٠ح٣حش ٤ٟل٠س جٛطؿحٌز جٛوحدلُس جخلحطس ذطكٍٍَ جٛطؿحٌز.

                                                           
 .289، ص 2004، 1نَٜ ُُٜف ق٢ٓ، جٓطظحوَحش جٛىؿ٢ جٛوٍيب، ه٠ح١، جألٌو١، ٟإْٓس جٛىٌجّ ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن، ؽ  1
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جٍِٛٔ وجٛرـحٛس حبٓد جٛوىَى ٢ٟ جدلو٤ُني ذحٛشأ١ جالٓطظحوٌ أذٍَ ضش٘ٚ ٟشٜ٘طح : جٍِٛٔ وجٛرـحٛس -
ٟ٘ح٢ٟ جخلٜٚ جٛيت ضوُْ ه٠ُٜحش جٛط٠٤ُس يف رلط٠وحش جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس، ٠ٗح أهن٠ح يف جٛىٓص ٦ِٓ٣ 
َو٠ال١ هًٜ ٗرف ٟٓحهٍ جٛطٔىٝ جالٓطظحوٌ ذش٘ٚ هحٝ َإوٌ يف ج٤ٛهحَس ئىل ئقىجظ شٜٚ شر٦ ضحٝ 

ٛيت ض٤ىٌ جحل٘ىٟحش جدلهطِٜس ض٧ًُِ٤ح هًٜ أٌع جٛىجٓن، ًٛج ُٔى أٗى يف جخلـؾ جالْطٍجضُؿُس ج
"أ١ جٛطٌٜد هًٜ جٍِٛٔ وجٛرـحٛس َرًٔ أ٧ٞ حتىٌ أٟحٝ ًحٛرُس جٛىوٙ  :جٛىٗطىٌ نحٛى أذى ئمسحهُٚ

 1".جٛوٍذُس يف ذٜىى أ٧ىجٍ جألُِٛس، ألهن٠ح ؽلػال١ أٗرب ٟوّىٓحش جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس
 انعىائق اخلارجُح  -2-2
ٍٟضرـس ذحٛلٍوٍ جٛىوُٛس، وجٛوالٓحش جخلحٌؾُس ٜٛرٜىج١ جدلطهِٜس ٟن جٛرٜىج١ جخلحٌؾُس جٛوىجتْ  ئ١     

 جألؾ٤رُس يف ؾىج٣رهح جالٓطظحوَس وجدلحُٛس، وض٢٠٘ ٥ً٧ جدلوىٓحش هحوز ٠ُُح ٍَٜ:  
ُْـٍز جٛشٍٗحش جالقط٘حٌَس جٛ٘ربي هًٜ جٛٓىّ جٛىوُٛس، وًٗج شٍوؽ جٛطؿحٌز جخلحٌؾُس  -

 رس ذل٥ً جٛىوٙ.ذح٤ٛٓ
 هٔرس جالْطٌالٙ جالقط٘حٌٌ ٜٛط٤٘ىٛىؾُح ٢ٟ ٤ُى١ وٟوىجش ئوجٌَس. -
 جالهط٠حو جٛ٘رري ٜٛرٜىج١ ج٤ٛحُٟس هًٜ جٛطهظض يف ضظىٍَ ْٜوس أو ٟحوز وجقىز. -
: قُع أهنح دتػٚ هٔرس ٗرريز أٟحٝ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس يف جٛىوٙ ج٤ٛحُٟس جدلىَى٣ُس جخلحٌؾُسهحٟٚ  -

 ٙ جإلْالُٟس نظىطح، وٛوٚ يٖٛ َطؼف ذش٘ٚ هحٝ يف ج٤ٛٔحؽ جٛطحُٛس: وجٛىو ه٠ىٟح،
 ضُجَى أهرحء نىٟس جٛىَى١ جألؾ٤رُس هًٜ ُحهُٜس ٣ٔٚ جدلىجٌو جحلُُٔٔس ٜٛرالو ج٤ٛحُٟس. -
 ئػوحٍ جٛٔىٌز هًٜ جالْطريجو. -
 ضُجَى جٛوؿُ يف ُُٟج١ جدلىُىهحش. -
 جٌضِحم ٟوىٙ جٛطؼهٞ. -

ح٣د ٟح ْرْ ضوطرب ْررح أْحُْح يف ُْحْس جُٛٓـٍز وجذل٤٠ُس ٠ٗح أ١ ٥ً٧ جٛىَى١، وئىل ؾ
 ٜٛرٜىج١ ج٤ٛحُٟس. جُٜسهًٜ جُٛٓحْس جخلحٌؾُس، وجالٓطظحوَحش 

                                                           

  http://wfsp.org هًٜ جدلىٓن جالٛ٘طٍوين جِيت:ىٓحش جٛط٠٤ُس يف جٛىؿ٢ جٛوٍيب ، نحٛى أذى جمسحهُٚ ، جٍِٛٔ وجٛرـحٛس أٗرب ٟو  1 

http://wfsp.org/
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 يرتكساخ انتًُُح االقتصادَح: -3   
وُْ ٌؤَس  ٟطوىوز،هىجٟٚ ١ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس ٧ٍ ه٠ُٜس وجهُس ضشحٌٕ يف طُحًطهح ئ

 ججملط٠ن ٛطكىَى جأل٧ىجٍ جٛيت َرٌٍ ججملط٠ن جٛىطىٙ ئُٛهح، وٍٛ٘ وجػكس ٛـرُوس جحلُحز وجحلؼحٌز يف
رل٠ىهس ٢ٟ جدلٍضُ٘جش جٛيت ضظٚ ذحدلشٍوم َطٞ جٛط٢٘٠ ٢ٟ حتُْٔ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس غلد ضىٍُ 

 جٛط٠٤ىٌ ئىل جأل٧ىجٍ جدلٓـٍز، وجىوز ٦ٛ، و ضط٠ػٚ ٥ً٧ جدلٍضُ٘جش ذش٘ٚ هحٝ ٠ُُح ٍَٜ:
 عًهُح انتًُُحخهق اإلطار املالئى ن -3-1

ضٔطؼٍ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس ٤ٛؿحقهح ٟطـٜرحش يف ضٌُريجش ٟطوىوز يف ججملحالش جُٛٓحُْس  
وجالؾط٠حهُس وجٛػٔحُُس يف ججملط٠ن، أٟح ٢ٟ ٣حقُس ججملحٙ جُٛٓحٍْ ُططـٜد جٛط٠٤ُس ُٓحٝ ْٜـس ُْحُْس 

  َس.٣حذوس ٢ٟ جِٛثحش جالؾط٠حهُس يجش جدلظٜكس جألْحُْس يف جٛط٠٤ُس جالٓطظحو
أٟح يف ججملحٙ جالؾط٠حهٍ، وجٛػٔحيف ُططـٜد جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس ئقىجظ ضٌُريجش ؾى٧ٍَس يف ٣لحٝ 
جٛطوُٜٞ جٛٔحتٞ هًٜ ٟىجؾهس جقطُحؾحش جٛػىٌز جٛظ٤حهُس وجٛط٤٘ىٛىؾُس، ٠ٗح ضطـٜد جٛط٠٤ُس 

ٟوىٙ ويٖٛ ٢ٟ أؾٚ ٌُن  جالٓطظحوَس جٍَٛٓوس، وصلحقهح وؾىو ِٗحءجش ئوجٌَس ض٤ل٠ُُس ٟالت٠س،
 جالْطػ٠حٌ.

 االستخذاو انكفء نهًىارد انطثُعُح -3-2
ضىؾ٦ُ ٟن ويٖٛ ٛطورثس ٗٚ ٟح ٧ى ٟطحـ ٜٛو٠ُٜس جٛط٠٤ىَس، و٤ٟن ْىء جْطهىجٟهح 

، ٛطكُْٔ جأل٧ىجٍ جدلٓـٍزوجْطهىجٟهح  جٛركع ه٢ ضٜٖ جدلىجٌو جٛـرُوُس،و جالٟ٘ح٣ُحش الْطٌالذلح
 ججملط٠ن .و٧ًج ٟح ُْإوٌ ئىل ِٗحءز جْطٌالذلح دلظٜكس 

 إعذاد انقىج االقتصادَح نهًجتًع -3-3
، شلح وجٛطروُس ، وجْطروحو ٗٚ ٟلح٧ٍ جٛؼوََسْطٔالُٛس جالٓطظحوجالو٧ًج ٢ٟ أؾٚ حتُْٔ   

، وال ضطكْٔ ٟػٚ ٥ً٧ جٛٔىز جالٓطظحوَس ئال ذط٤ىَن ٟظحوٌ جالْطٍٔجٌ جالٓطظحوٌَطٍضد ه٦٤ حتُْٔ 
ؽ وجقى وو١ ًري٥، ذحإلػحُس ئىل جال٧ط٠حٝ ذأوؾ٦ ج٤ٛشحؽ جالٓطظحوٌ، وهىٝ جالهط٠حو هًٜ ٣شح

 ج٤ٛشحؽ جإل٣طحؾٍ يٌ جألوٛىَس ٢ٟ وؾهس ٣لٍ ججملط٠ن  وقحؾحض٦ جألْحُْس.
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  تطىَر انصُاعاخ املختهفح -3-4
و٧ًج َوين ض٠٤ُس جٛظ٤حهحش جألْحُْس جدلىٛىز ٛـحٓحش وئٟ٘ح٣ُحش ض٤ُٔس ٟٓطٜٔس ض٠ٓف ذىػن 

٠ٗح أهنح وُْٜس أْحُْس  ٢ٟ،1 جٛطروُسز ػٍوٌَس ٛطكٍٍَ جٛرٜىج١ ُْحْحش ه٠ُٜس ٤ٟحْرس، و٥ً٧ نـى
 ٜٛٔؼحء هًٜ جالنطالالش جذلُُٜ٘س جٛٓحتىز يف ججملط٠وحش جدلطهِٜس.

 رفع املستىي االستثًارٌ )انتراكى االستثًارٌ( -3-5
ضٔطؼٍ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس ضىٍُ جدلىجو جٛو٤ُُس جٛالَٟس ذلح، وهًٜ يٖٛ ُهٍ يف قحؾس ئىل 

ِ أٟىجٙ ٛطكظٚ هبح هًٜ ٥ً٧ جدلىجو، ُٔى ذحش ٢ٟ جٛؼٍوٌٌ ٌُن ٟٓطىي جالْطػ٠حٌ ذحٛرٜىج١ ٌؤو
 نحطس أ١ ٟٓطىي جٛطظ٤ُن ٤ٟهِغ هبح.جدلطهِٜس، و

 
 

 انتًُُح االقتصادَح نذعى املؤسساخ انصغريج واملتىسطح: انثايناحملىر 
دلح ذلح ٢ٟ ووٌ ٟهٞ وقُىٌ  حتغ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس مب٘ح٣س ذحٌَز يف جٓطظحوَحش جٛىوٙ

 َٓوى١ ٛط٠٤ُطهح وضـى٧ٍَح. جٛوحمل ؾوٚ سلطَٜ ووٙ ، شلحوٍٟضُ٘جهتح جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس حتُْٔ يف
 / تعرَف املؤسساخ انصغريج واملتىسطح 1

ئ١ وػن ضوٍََ وُْٓ ٠ٜٛإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس َٓط٤ى ئىل رل٠ىهس ٢ٟ جدلوحَري وجدلإشٍجش 
دل٠ُُز ذلح ودت٧ُُح ه٢ ذحٍٓ جدلإْٓحش جألنٍي، وه٠ىٟح ؽل٢٘ ضظ٤َُ ٥ً٧ جٛيت ضىػف جخلظحتض ج

 جدلوحَري ئىل رل٠ىهطني علح: جدلوحَري ج٠ُ٘ٛس وجدلوحَري ج٤ٛىهُس.
ضلٞ رل٠ىهس ٢ٟ جدلإشٍجش جٛط٤ُٔس، جإلقظحتُس وج٤ٛٔىَس وجٛيت ض٠ٓف ٤ٛح ذطكىَى  أ/ املعاَري انكًُح:

ٌأمسحٙ، ٌٓٞ جأله٠حٙ، ٠ُٓس جدلىؾىوجش، ج٠ُٔٛس قؿٞ جدلإْٓحش ٢ٟ نالٙ: قؿٞ جٛو٠حٛس، 
جدلؼحُس، جٛـحٓس جدلٓطو٠ٜس. وَوطرب ٟوُحٌ قؿٞ جٛو٠حٛس وٌأمسحٙ جدلٓطػ٠ٍ جألٗػٍ جْطهىجٟح يف ضوٍََ 
جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس، ٣لٍج ٛٓهىٛس جحلظىٙ هًٜ جدلوٜىٟحش جدلطؤٜس هب٠ح،  ُكٓد ٟوُحٌ 

 2:حش جٛظٌريز وجدلطىْـس ئىلجٛو٠حٛس ُا٦٣ ؽل٢٘ ضُٔٓٞ جدلإْٓ
  10ٟإْٓحش ٟظٌٍز: ال ََُى هىو جٛو٠حٙ ه٢. 

                                                           
 .148، ص 1982شٍ، و ؽ، أمحى نىٌشُى، جْطٍجضُؿُس جٛط٠٤ُس يف وؾهس ٣لٍ ئْالُٟس، ضى٣ّ، وجٌ ٍْجِ ٤ٜٛ  1

 .16، ص2001ح يف دتىَٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس، وجٌ ج٤ٛهؼس جٛوٍذُس، ٟظٍ، وُحء هرى جٛرحْؾ، ٟإْٓحش ٌأِ جدلحٙ جدلهحؿٍ ووو٧ٌ  2
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  هحٟٚ. 500و  10ٟإْٓحش طٌريز وٟطىْـس: ضىكَ هىو ٢ٟ جٛو٠حٙ َطٍجوـ ذني 
أٟح قٓد ٟوُحٌ ٌأمسحٙ جدلٓطػ٠ٍ ُا٦٣ ؼلطَٜ ٢ٟ ووٛس ئىل أنٍي و٢ٟ ٓـحم ئ٣طحؾٍ ئىل آنٍ ، 

، جذل٤ى ،ٗىٌَح ججل٤ىذُس ،وذحٗٓطح١ ( ُا١ ٌأمسحٙ ُوًٜ ٟٓطىي ذوغ جٛىوٙ جألُْىَس ) جِٜٛرني
أَٛ ووالٌ، أٟح يف ذوغ جٛىوٙ جدلطٔىٟس  200ئىل  35جدلإْٓس جٛظٌريز وجدلطىْـس َطٍجوـ ذني 

  1أَٛ ووالٌ. 700ُُظٚ ئىل 
 : و٧ٍ ضٍضُ٘ هًٜ نظحتض وشلُُجش ٥ً٧ جدلإْٓحش ٢ٟ نالٙ :ب /املعاَري انُىعُح

أ١ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ضوىو ُٟٜ٘طهح يف جٌٛحٛد ئىل جٛٔـحم : ٢ٟ جٛشحتن ٣ىم جدلُٜ٘س -
 جخلحص، و٧ٍ ضط٠ُُ هبُ٘ٚ ض٤ل٠ٍُ ذُٓؾ َ٘ى١ ٦ُُ ٟحٖٛ جدلإْٓس ٧ى طحقد جٍٛٔجٌ.

: ئ١ طحقد جدلإْٓس جٛظٌريز وجدلطىْـس ٛى٦َ جْطٔالُٛس ٗحٟٜس يف ئوجٌز شإو١ جالْطٔالُٛس -
 ٦٤ٟ ئوجٌَح ه٤ى جختحي ٍٓجٌ ٟوني.ٟإْٓط٦ وُّٛ ه٦ُٜ أ١ َوىو جلهس أهًٜ 

: ضط٠ُُ جدلإْٓس جٛظٌريز وجدلطىْـس ذُٓـٍهتح هًٜ قظس ْىُٓس طٌريز وزلىووز جحلظس جٛٓىُٓس -
 وال ؽل٤٘هح جٛطأغري يف أْوحٌ جٜٛٓن وجخلىٟحش جدلٔىٟس.

و٣لٍج ألعلُس ٗٚ جىوجش ُا١ ٟولٞ جٛطوحٌََ ضلٞ هـىز ٟوـحَري وٟـ٢ ذـني جٛطوـحٌََ      
ضوٍََ جالحتحو جألوٌويب وجًٌٛ جهط٠ى هًٜ غالغس ٟوـحَري و٧ـٍ: هـىو جٛو٠ـحٙ،      جٍٛجتىز صلى

ٌٓٞ جأله٠حٙ، وٌؾس جالْطٔالُٛس. قُع هٍُص جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس هٜـً أهنـح      
ُٟٜـى١ وقـىز ٣ٔىَـس     40أؾري وٌٓٞ أه٠حذلح أٓٚ ٟـ٢   250ٗٚ ٟإْٓس ضلٞ أٓٚ ٢ٟ :» 

ُٟٜى١ وقىز ٣ٔىَـس أوٌوذُـس وجٛـيت ال ض٘ـى١ يف      27أوٌوذُس أو رل٠ىم جدلُُج٣ُس ال َطؿحوَ 
 .2«% ٢ٟ ٓرٚ ٟإْٓس أنٍي ال ض٤ـرْ هًٜ ٥ً٧ جدلوحَري25قى يجهتح شلطٜ٘س ذ٤ٓرس 

أٟح يف ججلُجتٍ ُٔى ٗح٣ص ٤٧حٕ رل٠ىهس ٢ٟ جحوالش ٛىػن ضوٍََ نحص هب٥ً جدلإْٓحش 
 3وٛوٚ ٢ٟ أ٧ٞ ٥ً٧ جحوالش ٟح ٍَٜ:

 ٍََجٛظ٤حهحش ض٠٤ُس ذرب٣حٟؽ جخلحص جٛطٍٍَٔ يف جٛظ٤حهس زوَجٌ ذ٦ ضٔىٟص جًٌٛ جٛطو 
 ٗٚ ٧ٍ وجدلطىْـس جٛظٌريز جدلإْٓس ذأ١ ٍَي جًٌٛ ( 1972) ٤ْس   وجدلطىْـس جٛظٌريز

                                                           
 .30، ص 2007رلى جدلإْٓس ججلحٟوُس ٜٛىٌجْحش وج٤ٛشٍ وجٛطىََن، ٛر٤ح١،  ٣رُٚ ؾىجو، ئوجٌز وض٠٤ُس جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس،  1

طىْـس يف ججلُجتٍ )٣لحٝ جحك٢(، جدلٜطًٔ جٛىؿين جألوٙ قىٙ جدلإْٓحش قٓني ٌقُٞ، ضٍُٓس شر٘س وهٞ جٛظ٤حهحش وجدلإْٓحش جٛظٌريز وجدل  2
 .52، ص 2002جٍَُٚ  9-8ًىجؽ، جأل جٛظٌريز وجدلطىْـس ووو٧ٌح يف جٛط٠٤ُس ،ُٜٗس جٛوٜىٝ جالٓطظحوَس وهٜىٝ جٛطُٓري، ؾحٟوس

ّ، جدلٜطًٔ جٛىؿين جألوٙ قىٙ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجٓن وأُح -شهٍَجو ًَُد، ًُٜٛ هُٓحوٌ، جدلإْٓحش جدلطىْـس وجٛظٌريز يف ججلُجتٍ  3
 .12، ص2002ٍَُٚ أ 9-8ًىجؽ ؾحٟوس جأل وجدلطىْـس ووو٧ٌح يف جٛط٠٤ُس ، ُٜٗس جٛوٜىٝ جالٓطظحوَس وهٜىٝ جٛطُٓري،
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 أٓٚ ٤ْىٌ أه٠حٙ ٌٓٞ حتْٔ و هحٟٚ، 500 ٢ٟ أٓٚ وضشٌٚ ٓح٣ى٣ح، ٟٓطٜٔس ئ٣طحؼ وقىز
 وؼ. ى١ُٟٜ 10 ٢ٟ أٓٚ ئْطػ٠حٌجش ئ٣شحتهح َطـٜد و وؼ ُٟٜى١ 15 ٢ٟ
 ٍََجٛظ٤حهحش جخلُِِس  جٛىؿ٤ُس ٜٛه٤ىْس وض٠٤ُس  جدلإْٓس ضر٤ط٦ جًٌٛ جٛطو-EDIL - ٤ْس 

قُع ٍَضُ٘ جٛطوٍََ جدلٔطٍـ هًٜ جدلوُح٢ٌَ ج٠ُ٘ٛني، جُٛى جٛوحٟٜس وٌٓٞ جأله٠حٙ،  1983
 هحٟال 200 ٢ٟ أٓٚ ضشٌٚ جٛيتُطوٍٍ جدلإْٓس جٛظٌريز وجدلطىْـس هًٜ أهنح ضٜٖ جدلإْٓس 

 . وؼ ُٟٜى١ 10 ٢ٟ أٓٚ أه٠حٙ ٌٞٓ وحتْٔ
 ٠ٜٛإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس وُْٓ ضوٍََ حتىَى هًٜ ٓحوٌز ًري ٗح٣ص جحوالش ٥ً٧ أ١ ئال

ئىل أ١  .جدلطىْـس و جٛظٌريز جدلإْٓس ذني جِٛحطٜس جحلىوو ضؼن ومل ٣حٓظس جٛطوٍََ طٌُس كٜص ئي
و٠َٓرب ٤ْس  12جُْ ٧ـ و جدلى 1422ٌٟؼح١  27جدلإٌل يف  01-18طىٌ جٛٔح٣ى١ ٌٓٞ 

أ٢َ مت وػن جٛطوٍََ  ،ٝ جدلطؼ٢٠ جٛٔح٣ى١ جٛطىؾُهٍ ٛطٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز و جدلطىْـس 2001
 جأله٠حٙ ٌٓٞ جدلإْٓس، يف جٛو٠حٙ هىو :٧ٍ ٟوحَري غالغس هًٜ وجًٌٛ ٍَضُ٘جٛٔح٣ىين جٍٛمسٍ 

 .ٓسجدلإْ ئْطٔالُٛسو جٔٔس ج٤ٓٛىَس جحلظُٜس جدلإْٓس، حت٦ٔٔ جًٌٛ ج٤ٓٛىٌ
كٓد جدلحوز جٍٛجذوس ٢ٟ ٧ًج جٛٔح٣ى١ ضوٍٍ جدلإْٓس جٛظٌريز وجدلطىْـس ٟه٠ح ٗح٣ص ؿرُوطهح ُ 

ٌٓٞ  شهض وَ٘ى١ 250ئىل  1جٛٔح٣ى٣ُس ذأهنح ٟإْٓس ئ٣طحؼ جٜٛٓن و/ أو جخلىٟحش جٛيت ضشٌٚ ٢ٟ 
يف ُٟٜى١ وؼ وضٓطى 500ُٟٜحٌ وؼ أو أ١ ئٍَجوجهتح ج٤ٓٛىَس جٓٚ ٢ٟ  2أه٠حذلح ج٤ٓٛىٌ أٓٚ ٢ٟ 

 ٟوحَري جالْطٔالُٛس.
٠ٗح أشحٌش جدلحوز جخلحٟٓس ٢ٟ ٣ِّ جٛٔح٣ى١ ئىل ضوٍََ جدلإْٓس جدلطىْـس ذأهنح ٟإْٓس ضشٌٚ 

ُٟٜحٌ وؼ أو أ١ ض٘ى١  2ُٟٜى١ و  200هحٟال و َ٘ى١ ٌٓٞ أه٠حذلح ٟح ذني  250ئىل  50ٟح ذني 
 ُٟٜى١ وؼ. 500و 100ئٍَجوجهتح ٟح ذني 

شهظح و  49ئىل  10ْٓس جٛظٌريز ذأهنح ٟإْٓس ضشٌٚ ٟح ذني أٟح جدلحوز جٛٓحوْس ُطوٍٍ جدلإ
ُٟٜى١  100ال َطؿحوَ ٌٓٞ أه٠حذلح ج٤ٓٛىٌ ٟحتيت ُٟٜى١ وؼ أو ال َطؿحوَ رل٠ىم ئٍَجوجهتح ج٤ٓٛىَس 

 وؼ. 
ه٠حٙ  9وضوٍػص جدلحوز جٛٓحذوس ئىل ضوٍََ جدلإْٓس جدلظٌٍز ذأهنح ٟإْٓس ضشٌٚ ٢ٟ هحٟٚ ئىل 

ُٟٜى١ وؼ أو ال َطؿحوَ رل٠ىم ئٍَجوجهتح ج٤ٓٛىَس هشٍز ٟالَني  20 و حتْٔ ٌٓٞ أه٠حٙ أٓٚ ٢ٟ
 وؼ.
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 01جذول رقى: 
 تىزَع املؤسساخ حسة انتعرَف انقاَىين

 الحصيلة اإلجنالية السنوية رقم األعنال السنوي عدد العنال النؤسسة
 ماليين دج12اقل من  ماليون دج02اقل من  9-1 النؤسسة النصغرة

 مليون 122اقل من  مليون 022اقل من  99 - 12 النؤسسة الصغيرة 
 مليون دج 022إلى  122من  مليون إلى ملياري دج 022من  002 - 02 النؤسسة النتوسطة

 .جٛٔح٣ى١ جٛطىؾُهٍ ٛطٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس هًٜ ذحالهط٠حو : املصذر
 
 

 / املؤسساخ انصغريج واملتىسطح يف اجلسائر 2
ش جالٓطظحوَس ججلُجتٍَس جٛٔحت٠س هًٜ جٛط٤ىم جالٓطظحوٌ، ٓحٟص جحل٘ىٟس ذوىز يف ئؿحٌ جُٛٓحْح

ٟرحوٌجش ٧ىُص ئىل ضشؿُن ئٓحٟس ٟإْٓحش طٌريز وٟطىْـس، ٣لٍج ٜٛىوٌ جًٌٛ ؽل٢٘ أ١ ضإو٦َ 
 1:يف جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس وجالؾط٠حهُس هًٜ قى ْىجء ٢ٟ نالٙ ٟٓحعلطهح يف

 ٘الش جٛرـحٛس.ضىُري ٍُص جٛو٠ٚ و٢ٟ مث جٛطُٜٔٚ ٢ٟ ٟش -
 ض٠٤ُس جدل٤حؿْ جٍَُِٛس وجٛطُٜٔٚ ٢ٟ جذلؿٍز ئىل جدل٤حؿْ جحلؼٍَس.   -
 ض٤شُؾ جٛظ٤حهحش جٛطُٜٔىَس.   -
ض٤ىَن ٟظحوٌ جٛىنٚ ٢ٟ نالٙ ئ٣طحؼ جٜٛٓن جٛرىَٜس ٜٛىجٌوجش وجدلٓحعلس يف ض٠٤ُس جٛظحوٌجش  -

 شلح ػل٢ٓ ٢ٟ وػوُس ُُٟج١ جدلىُىهحش. 
 ح حتطحؾ٦ ٢ٟ ٟىنالش ئ٣طحؼ .ئٟىجو جدلشٍوهحش جٛ٘رريز مب -
 نْٜ ٧ُ٘ٚ ط٤حهٍ ٟط٘حٟٚ ٓحوٌ هًٜ ؾىخ جالْطػ٠حٌجش جُٜس وجألؾ٤رُس . -

وَلهٍ ج٧ط٠حٝ جحل٘ىٟس ججلُجتٍَس هبًج جٛٔـد جالْطػ٠حٌٌ، ٢ٟ نالٙ ئضرحم ُْحْحش ٣ٔىَس 
ى ٍٟ وئ٣شحء ٧ُحٗٚ هتطٞ ذىهٞ ٥ً٧ جدلإْٓحش وضأ٧ُٜهح يف سلطَٜ ٓـحهحش ج٤ٛشحؽ جالٓطظحوٌ، وٓ

 ٍٟجقٚ:  3ضـىٌ ج٧ط٠حٝ جحل٘ىٟس ججلُجتٍَس ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس خ

                                                           
ٜس ؾحٟوس وٟشْ ٜٛوٜىٝ شٍََ ًُحؽ، زل٠ى ذى٠ٓىٝ، جٛطؿٍذس ججلُجتٍَس يف ضـىٍَ وضٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ووو٧ٌح يف جٛط٠٤ُس، رل  1

 .136ص  ،2008، جٛوىو جألوٙ، 24جالٓطظحوَس وجٛٔح٣ى٣ُس، ججملٜى 
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( جهط٠ىش ججلُجتٍ ًىجز جالْطٔالٙ هًٜ ج٤ٛلحٝ جالشطٍجٍٗ 1982- 1963:) املرحهح األوىل
جًٌٛ َٔىٝ هًٜ حت٘ٞ جٛىوٛس يف جٛٔىي جالٓطظحوَس ٜٛط٠٤ُس وئهـحء جألوٛىَس ٜٛٔـحم جٛوحٝ هًٜ 

ٓى أوي ٧ًج ئىل هت٠ُش ووٌ ٓـحم جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس، وذٍٔ ضـىٌ جٛٔـحم جخلحص، و
جٛٔـحم جخلحص زلىووج هًٜ ٧حٟش جدلهــحش جٛىؿ٤ُس، قُع مل َطؿحوَ هىو جدلإْٓحش جٛظٌريز 

ٗح٣ص يف جًٜرهح  1ٟإْٓس ٤ٜٓٛس 600ٟإْٓس مبوىٙ  12000وجدلطىْـس نالٙ ٥ً٧ جدلٍقٜس 
 ٟإْٓحش هحتُٜس.

ذىجَس ٍٟقٜس ؾىَىز يف ججلُجتٍ جتٓى ُُهح  1982( ضوطرب ٤ْس 1988 – 1982:) حاملرحهح انثاَُ
جال٧ط٠حٝ جحلٍُٔٔ ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ،قُع قلٍ جٛٔـحم جخلحص ألوٙ ٍٟز ذىوٌ يف 

جدلطوْٜ  21/02/1982جٛظحوٌ يف  82/11حتُْٔ أ٧ىجٍ جٛط٠٤ُس جٛىؿ٤ُس  ذوى طىوٌ جٛٔح٣ى١ 
طػ٠حٌ جالٓطظحوٌ جخلحص جٛىؿين، ئال أ٦٣ مل َشؿن هًٜ ئ٣شحء ٟإْٓس ذروع ض٤لُٞ ؾىَى ٛالْ

طٌريز وٟطىْـس ذٓرد حتىَى َْٔ جالْطػ٠حٌجش، شلح أوي ئىل ضىؾ٦ُ ؾُء ٢ٟ جالونحٌ جخلحص 
ضلى ٣ِٔحش ًري ٤ٟطؿس . ويف ٥ً٧ جدلٍقٜس مت ئ٣شحء وَىج١ ٜٛطىؾ٦ُ وجدلطحذوس وجٛط٤ُْٓ ٛالْطػ٠حٌجش 

 .1987وُطف جٌٍُٛس جٛىؿ٤ُس ٜٛطؿحٌز ٠ٜٛٓطػ٢ٍَ٠ جخلىجص ٤ْس  ٤ْ1983س  (opcip)جخلحطس 
( ه٠ٜص ججلُجتٍ يف ٥ً٧ جدلٍقٜس هًٜ ضرين جٓطظحو جٛٓىّ  1988: )ج٣ـالٓح ٢ٟ املرحهح انثانثح

ٗهُحٌ ذىَٚ ذٓرد ج٤ٛطحتؽ جٜٛٓرُس جدلٓؿٜس هًٜ ٟٓطىي سلطَٜ جٛٔـحهحش، ويف ٧ًج ججملحٙ 
ٞ وجذلُحش جٛيت ختىٝ ضىهُٞ ووٌ ٓـحم جدلإْٓحش جٛظٌريز طىٌش مجٜس ٢ٟ جٛٔىج٣ني وجدلٍجُْ

 وجدلطىْـس أعلهح: 
  ٍْٟ٘ح ٟرىأ جالْطػ٠حٌ جألؾ٤يب وضشؿُن ٗٚ  1990أٍَُٚ  14ٓح٣ى١ ج٤ٛٔى وجٍٛٔع يف

 أش٘حٙ جٛشٍجٗس.
  ٝجدلطوْٜ ذطكٍٍَ جٛطؿحٌز جخلحٌؾُس. 19/02/1991جٛظحوٌ يف  91/37جدلٍْى 
  ٍجدلطوْٜ ذطـىٍَ جالْطػ٠حٌجش. 05/10/1993ٌ يف جٛظحو 93/12جدلٍْىٝ جٛطشٍَو 

                                                           
يف  ُٟٜىو ضىٍٟ، ٟٓطُٜٟحش ضأ٧ُٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس يف ججلُجتٍ، جدلٜطًٔ جٛىويل قىٙ ٟطـٜرحش ضأ٧ُٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس  1

 .9ص ،2006ٍَُٚ أ 18-17َىٍٟ  ،ذحٛشَٜ ذىهٍٜ ذ٢ قُٓرس ؾحٟوسجٛىوٙ جٛوٍذُس ،
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  ئ٣شحء وَجٌز ِٟٜ٘س ذٔـحم جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ضطِ٘ٚ ذطهُثس جُؾ جدلالتٞ ٛطٍُٓس
 .٣1994شحؽ جدلإْٓحش ٤ْس 

 ٌٞٓ ًٌُِجدلطؼ٢٠ ئ٣شحء جٛىٗحٛس  08/09/1996جٛظحوٌ يف  96/296جدلٍْىٝ جٛط٤
 . (ANSEJ)جٛىؿ٤ُس ٛىهٞ ضشٌُٚ جٛشرحخ 

  وأ٧ٞ ٟح ؾحء ٦ُُ جضِحُٓحش جٛطوحو١ وجٛشٍجٗس ٟن جالحتحو  1998ٓح٣ى١ جٛشٍجٗس ٤ٓٛس
 جألوٌويب .

  ٌٞٓ ٍجدلطؼ٢٠ جٛٔح٣ى١ جألْحٍْ ٛطٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز  01/18جٛٔح٣ى١ جٛطىؾُه
 وجدلطىْـس .

  ٌٞٓ ًٌُِجدلطوْٜ ذا٣شحء ط٤ىوّ  11/11/2002جٛظحوٌ يف  02/373جدلٍْىٝ جٛط٤
ٍٛٔوع جٛر٤ُ٘س جدلىؾهس ٠ٜٛإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس )ذىجَس ضأ٧ُٚ ٥ً٧ ٛؼ٠ح١ ج

 جدلإْٓحش(.
  ٌٞٓ ًٌُِجدلطؼ٢٠ ئ٣شحء ججملّٜ جٛىؿين  25/02/2003جٛظحوٌ يف  03/79جدلٍْىٝ جٛط٤

 جالْطشحٌٌ ٛطٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس .
 ْـس يف ئ٣شحء ٣لحٝ ٛإلهالٝ جالٓطظحوٌ نحص ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطى

27/02/2003. 
  ٍَُُٚطف ٟ٘حضد ؾهىَس ٛطأ٧ُٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس جتُٓىج ٛرب٣حٟؽ جٛطأ٧ُٚ يف أ

2003. 
   ٌٞٓ ًٌُِجدلطؼ٢٠ ض٤لُٞ وضُٓري  10/09/2003جٛظحوٌ يف  03/298جدلٍْىٝ جٛط٤

 جدلِطشُس جٛوحٟس ٛىَجٌز جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس .
  ٌٞٓ ًٌُِجدلطوْٜ ذحٛطظٍَف  30/10/2003جٛظحوٌ يف  03/374جدلٍْىٝ جٛط٤

 جٛطشهُظٍ ٠ٜٛإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس.
  ٌٞٓ ًٌُِجدلطؼ٢٠ ئ٣شحء ٟظححل  29/11/2003جٛظحوٌ يف  03/442جدلٍْىٝ جٛط٤

 نحٌؾُس يف وَجٌز جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس وجٛظ٤حهس جٛطُٜٔىَس.
 15/01/2004-14س أَحٝ ض٤لُٞ ججلٜٓحش جٛىؿ٤ُس ٠ٜٛإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـ . 
  ٌٞٓ ٍْجدلطؼ٢٠ جٛٔح٣ى١ جألْحٍْ  19/04/2004جدلإٌل يف  04/134جدلٍْىٝ جٍٛتح

 ٛظ٤ىوّ ػ٠ح١ جْطػ٠حٌجش جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس.
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  ٌٞٓ ًٌُِجدلطؼ٢٠ ئ٣شحء جٛىٗحٛس  03/05/2005جٛظحوٌ يف  05/165جدلٍْىٝ جٛط٤
 س.جٛىؿ٤ُس ٛطـىٍَ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـ

  ًٌُِجدلطوْٜ ذظالقُحش ٟ٘ى٣حش  09/10/2006جٛظحوٌ يف  06/355جدلٍْىٝ جٛط٤
 ض٤لُٞ وٟهحٝ ججملّٜ جٛىؿين ٛالْطػ٠حٌ.

  ٌٞٓ ٍجدلطوْٜ ذظالقُحش ض٤لُٞ  09/10/2006جٛظحوٌ يف  06/356جدلٍْىٝ جٛطشٍَو
 وْري جٛىٗحٛس جٛىؿ٤ُس ٛطـىٍَ جالْطػ٠حٌ.

 ّ2007جدلطىْـس يف  و جٛظٌريز حشجدلإْٓ ٛطأ٧ُٚ جٛىؿين جٛرب٣حٟؽ ج٣ـال. 
 َُُؾٓىٌ جٛطٍجذؾ وضـىٍَ جدلطىْـس و جٛظٌريز ذحدلإْٓحش جخلحطس جالٓطظحوَس جدلوٜىٟس ضو 

 2008جألنٍي يف  جٛىَجٌَس ٜٛٔـحهحش جإلهالُٟس جدل٤لىٟحش ٟن
 ُٞ2009يف  جدلطىْـس و جٛظٌريز جدلإْٓحش ِٛحتىز ٛالذط٘حٌ جٛىؿ٤ُس ٜٛؿحتُز ؿروس أوٙ ض٤ل  
 نالٙ ذ٣ٍحٟؽ جالْطػ٠حٌ  وجدلطىْـس جٛظٌريز جدلإْٓحش ٛطأ٧ُٚ وؿ٤ُس ذوع ذٍجٟؽ وزئهح

 .2014-2010جٛوحٝ 
وٓى ؾحءش ٟولٞ ٥ً٧ جٛٔىج٣ني ٛط٘ى٢َ ٤ٟلىٟس ٟإُْٓس ٛىهٞ وضٍُٓس جدلإْٓحش جٛظٌريز 

 وجدلطىْـس وحتىَى ٟهحٝ وطالقُحش ٗٚ ٟإْٓس ٤ٟهح.
 ُح االقتصادَحهتًُكأداج نسساخ انصغريج واملتىسطح املؤ -3

ضوى جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس أوجز ض٠٤ُـس      جطلِحع أْوحٌ ج٤ِٛؾ يف كٚ كٍوٍ   
جٓطظحوَس وجْطٍٔجٌ جؾط٠حهٍ، ؽل٢٘ أ١ حتْٔ جٛطِحهٚ جالغلـحيب ٟـن ٟـطٌريجش جـُؾ ججلىَـى      
دلح دتطحَ ذ٦ ٢ٟ نظحتض وأعلُس ذحٌٛس ض٠ٓف ذطكىَٚ جألَٟس ئىل ٍُطس ٟىجضُـس ٛطكُٔـْ ج٠٤ٛـى    

ؽل٢٘ جًط٤حٟهح ٢ٟ نالٙ جٛو٠ٚ هٜـً ََـحوز جٛظـحوٌجش، ويٛـٖ      ٤ٛٓرس ٛالٓطظحو ججلُجتٌٍ،ذح
ذطىُري ْٜن ضظىٍََس نحٌؼ جٍوٓحش ض٠ٓف ذط٤ىَن جدلرُوحش وض٘ـى١ ٓـحوٌز هٜـً جدل٤حُٓـس     
 وجٓطكحٝ جألْىجّ جٛىوُٛس وضٓح٧ٞ ذًٖٛ يف ََـحوز قظـُٜس جٛرٜـى ٟـ٢ جٛو٠ٜـس جألؾ٤رُـس،      

 .ه٢ ؿٍَْ ض٠٤ُس جٜٛٓن جٛرىَٜسوجٛطُٜٔٚ ٢ٟ جٛىجٌوجش 
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ًري أ١ ٣شحؽ ٥ً٧ جدلإْٓحش ونحطس جخلحطس ٤ٟهح زلظىٌز يف ذوغ ٍُوم جٛظ٤حهحش جخلُِِس 
 نحطس جٛظ٤حهحش جًٌٛجتُس وٟىجٌو جٛر٤حء، ذ٠٤ُح صلى٧ح ذأهىجو ُٜٜٓس يف ٍُوم جٛظ٤حهحش جٛػُٜٔس ٟػٚ:

و٢ٟ أؾٚ ٧ًج دتػٚ ط٤حهس جٛطؿ٠ُن  ٣شحؿحش جدلُ٘ح٣ُٖ، جالٛ٘طٍو٣حش، جٛ٘هٍذحء، وجٛرطٍو٠ُُٗحء،
وجٛطٍُٗد ٍُطس قُُٔٔس ٛىنىٙ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ػ٢٠ ٍُوم ٣شحؽ جٛظ٤حهس جٛػُٜٔس، 
قُع ْطٔىٝ ٥ً٧ جدلإْٓحش ٗهـىز أوىل ذحْطريجو جألؾُجء جدلهطِٜس ٤٠ٜٛطؽ جٛظ٤حهٍ جدلىؾ٦ 

ُن يٖٛ ٢ٟ نالٙ جٛشٍوم يف مث َطٞ ضىْ ٜٛٓىّ قىت َطٞ جت٠ُو٦ أو ضٍُٗد جٛروغ ٢ٟ أؾُجت٦،
ئ٣طحؼ ذوغ جدل٘ى٣حش، وذحٛطحيل ُْإوٌ يٖٛ ئىل ضىهُٞ ٣ُٓؽ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس 
جدلىؾىوز ودت٘ني جدلٓطػ٢ٍَ٠ وجدل٤طؿني جُٜني ٢ٟ جٛطك٘ٞ أٗػٍ يف جٛط٤٘ىٛىؾُح جحلىَػس جدلٓطو٠ٜس 

 يف جٛىوٙ جدلطٔىٟس.
ًٛج َوى  ٤ٟطؿحش يجش ؾىوز هحُٛس ٟوطٍٍ هبح، ٠ٗح أ١ جٛىنىٙ ئىل جٛٓىّ جٛىوُٛس َطـٜد

وػن ٣لحٝ نحص دلٍجٓرس ٣ىهُس جدل٤طؿحش ذٌٍع ٟالت٠طهح ٛألْىجّ جألؾ٤رُس، وئٓحٟس ذ٣ٍحٟؽ شحٟٚ 
ؽل٢٘ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ٢ٟ جٛطأ٧ُٚ وجٛىطىٙ ئىل وٌؾس جدلـحذٔس ٟن جدلوحَري جٛىوُٛس يف 

إْٓحش جٛيت ضركع ه٢ ضٓىَْ ٤ٟطؿحهتح وجٗطٓحهبح ، ػٍوٌز ذح٤ٛٓرس ذل٥ً جدلISOجٛطُٓري 
 نظحتض ججلىوز جٛشحٟٜس .
، ُٔـى ذـحش جٛطـىنٚ جِٛوـحٙ     ٛىجنُٜس جٛيت ضىجؾ٦ ٥ً٧ جدلإْٓـحش وٟن ٗػٍز جدلوىٓحش ج

ٜٛىوٛس ػٍوٌز ٟٜكس ٛطىُري جُؾ جدلالتٞ جًٌٛ غلوٚ ٧ـ٥ً جدلإْٓـحش أٗػـٍ ض٤حُٓـُس، ويف     
ز ٟـ٢ جٛطؿـحٌخ يف رلـحٙ جدلإْٓـحش جٛظـٌريز      جالْـطِحو ٢ٟ جدلهـٞ مب٘ـح١   ٧ًج ججملحٙ 

وجدلطىْـس، ُحٗطٓحخ جخلربز ال َأيت ذحٛطوٜٞ وجٛطؿٍذس وجخلــأ ُٔـؾ، و ئظلـح ؽل٘ـ٢ حتُٔٔـ٦      
ٞ   جألنً ذذىُْٜس أٓٚ ضِٜ٘س و٧ٍ  وضوـى  . طؿحٌخ جِن٢ٍَ ٛطِحوٌ جدلشـ٘الش جٛـيت وجؾهطـه

طىْــس ظلىيؾـح ػلطـًي ذـ٦ يف     جٛطؿٍذس جُٛحذح٣ُس يف رلحٙ ئٓحٟس وض٠٤ُس جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدل
ٗٚ جٛىوٙ جٍٛجًرس يف ض٠٤ُس جٓطظحوَحهتح جٛٔىُٟس ٟـ٢ ٣حقُـس، وجٛطٌٜـد هٜـً جٛوىَـى ٟـ٢       
جدلش٘الش جدلهطِٜس جٛيت ضىجؾههح ٢ٟ ٣حقُس أنٍي، وٓـى جْـطِحوش ٟـ٢ جٛطؿٍذـس جُٛحذح٣ُـس      
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ذوغ ووٙ ؾ٤ىخ شٍّ أُْح وقٔٔص مجُوهح صلحقح ٗـرريج يف رلـحٙ ض٠٤ُطـهح. وٟـ٢ أذـٍَ      
 جدلٔىٟحش جألْحُْس ٤ٛؿحـ جُٛحذح١ يف رلحٙ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ٟح ٍَٜ:

       وؾىو ٍُ٘ وُِٜٓس وجػـكس وٌجء جال٧ط٠ـحٝ ذحدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس يف
جُٛحذح١، ُ٘ٚ ٍُو ؽلػٚ ذ٦ ؾح٣رني أقىعلح ؾح٣د جإل٣طـحؼ وجٛػـحين ؾح٣ـد جالْـطهالٕ     

هُٜـ٦، وٟـ٢ ٤٧ـح ؾـحء ضشـؿُن      وجالونحٌ، ويٖٛ ٢ٟ نالٙ جٛىنٚ جًٌٛ ػلظٚ 
 جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ذحهطرح٧ٌح أُؼٚ أْٜىخ ٛط٤ًُِ ٥ً٧ جدله٠س.

      ٍوؾىو ُْحْس نحطس ٛطكىَع وضـىٍَ جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس ضٓـطهى
حتىَع وحتٓني ٧ُحٗٚ جإل٣طحؼ، ٢ٟ نالٙ هٔى ذـٍجٟؽ حتـىو يف كٜـهح جٛٔـحهـحش     

 جٛظ٤حهُس جٛيت حتطحؼ ٧ًج جٛطكىَع.
 :وؾىو ذٍجٟؽ ضلٞ هىوج ٢ٟ جٛطٓهُالش وجدلُجَح ٢ٟ ذ٤ُهح 

٣لحٝ ػٍَيب َشؿن هًٜ ئٓحٟـس جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس يف جدل٤ـحؿْ       -
 ج٤ٛحتُس ٢ٟ نالٙ جإلهِحءجش جٛؼٍَرُس.

وؾىو ٍٟجُٗ جٛطىٌَد هًٜ أهٜـً ٟٓـطىي ض٤٘ىٛـىؾٍ ٛطـىٌَد جٛوـحٟٜني       -
ـ  10ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس، قُع ضىؾـى   ى إلهـىجو جدلـى٢ٍََ   ٟوح٧

 ج٢ًَٛ ُْطىٛى١ ئوجٌز جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس.
       جٛطوحٓى ٢ٟ جٛرحؿ٢ وجًٌٛ ج٧ط٠ص ذ٦ جُٛحذح١ ٤ًٟ جحلـٍخ جٛوحدلُـس جٛػح٣ُـس ٣طُؿـس دل٤ـن

جْطريجو ذوغ ٟٓطُٜٟحش جإل٣طحؼ، ُرىأش جدلإْٓحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس يف ضظـ٤ُن    
ـ  ،ٟح ٤ٟن جْطريجو٥ ع جدلظـح٣ن جٛ٘ـربي هٜـً جٛط٤ـحَٙ     ٠ٗح ه٠ٜص جحل٘ىٟس هًٜ ق

 ذل٥ً جدلإْٓحش هًٜ ٟه٠س جُٛٔحٝ جبح٣د ٧حٝ ٢ٟ جٛو٠ُٜس جإل٣طحؾُس. 
٠ٗح حت٠ٚ جٛطؿٍذس جذل٤ىَس هىز أُ٘حٌ ٓى ضٓح٧ٞ يف حتُٔـْ جٛطـىج١َ جالٓطظـحوٌ وجحلـى     
٢ٟ جدلوىٓحش جٛيت ضَٔ أٟحٝ ظلى وضـىٌ جدلإْٓحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس يف ججلُجتـٍ، وذحٛطـحيل     

 و٢ٟ جذٍَ ٥ً٧ جألُ٘حٌ:  وز ٟٓحعلطهح يف جٛظحوٌجش،ََح
        ئ٣شحء ٟإْٓس ٛط٠٤ُـس جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس ضٔـىٝ ذطٔـىمي جخلـىٟحش

جدلهطِٜس، ٤ٟـهح جُٛٔـحٝ ذحٛىٌجْـحش وجٛركـىظ يف رلـحالش جإل٣طـحؼ وجٛطٓـىَْ        
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وجٛط٠ىَٚ، ذحإلػحُس ئىل ضُوَى أطـكحخ ٧ـ٥ً جدلإْٓـحش ذحدلوٜىٟـحش وجٛرُح٣ـحش      
 ذحألْىجّ جٛوحدلُس. جخلحطس

     ْئضرحم ٣لحٝ ٛؼ٠ح١ جٍٛٔوع جٛيت ضٔىٝ ٠ٜٛإْٓحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس هـ٢ ؿٍَـ
 وػن جقطُحؿٍ ذحٛر٤ٖ جدلٌٍُٗ دلىجؾهس جخلٓحتٍ جط٠ٜس ذل٥ً جدلإْٓحش. 

    ضٔىمي ٤ٟف دتىَُٜس ذٌٍع شٍجء جِالش جُٜس ذ٤لحٝ جٛشٍجء جٛطـأؾريٌ  وٟـ٤ف نحطـس
 ظ٤حهُس.ٛر٤حء جدلظح٣ن ذحدلى١ جٛ

.ئهـحء جحل٘ىٟس جألوٛىَس يف ٟشطٍَحهتح دل٤طؿحش جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس 
       ئٓحٟس ٟ٘حضد ٛط٠٤ُس جٛظحوٌجش ضٔـىٝ ذطؿىَـى جٛـٜرُـحش جخلحٌؾُـس قـىت َ٘ـى١

 جدل٤ل٠ى١ هًٜ هٜٞ هبح.
       ٞئ٣شحء جحتحو هحٝ َؼٞ طٌحٌ جدلـ٤ل٠ني ٜٛطٌٜـد هٜـً جٛظـوىذحش جٛـيت ضـىجؾهه

 طحوٌجهتٞ .وجدلٓحهىز هًٜ ضٓىَْ 
       ،ضٔىمي ضٓهُالش جتط٠ح٣ُـس ذشـٍوؽ ُٟٓـٍز ٜٛظـ٤حهحش وجدلإْٓـحش جٛطظـىٍََس

 وضٔىمي ٟٓحهىجش ٣ٔىَس ٗىهٞ أ٣ىجم ٟو٤ُس ٢ٟ جٛظحوٌجش. 
 

ويف جألنري ؽل٢٘ جٛٔىٙ ذأ٦٣ هًٜ جًٍٛٞ ٢ٟ قىجغس و٣شأز جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس يف ججلُجتٍ 
ًٜ ٟٓطىي جالٓطظحو جٍٜٛ٘، ئال أهنح ضرًٔ ج٤ٔٛحز جألٗػٍ ُحهُٜس وهىٝ ذٜىًهح ذوى جدل٘ح٣س جٛالتٔس هبح ه

ْوحٌ أجَٟس جطلِحع غحٌ آوأعلُس ؽل٢٘ جالهط٠حو هُٜهح ٛطشُُى جٓطظحو ٓىٌ ؽل٦٤٘ جٛظ٠ىو أٟحٝ 
و٧ًج ٢ٟ نالٙ ض٠٤ُس وضـىٍَ ٥ً٧ جدلإْٓحش مبح ٤َوّ٘ هًٜ ض٠٤ُس جٜٛٓن جٛرىَٜس  ج٤ِٛؾ،

 ٜٛطظىٍَ.ٜٛىجٌوجش وََحوز جٜٛٓن جدلىؾهس 
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 ح:ــخامت

ضوى جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس أوجز ض٠٤ُـس جٓطظـحوَس وجْـطٍٔجٌ جؾط٠ـحهٍ ؽل٘ـ٢ أ١      
حتْٔ جٛطِحهٚ جالغلحيب ٟن ٟطٌريجش جُؾ ججلىَى ئيج ٟح وؾىش زلُــح ٟشـؿوح َٓـ٠ف ذلـح     

 ذحٛىنىٙ ئىل جٛٓىّ جٛوحدلُس. 
جٛٔـحهحش جالٓطظحوَس دلح ضش٦ٜ٘ ٢ٟ أعلُس يف ُحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس جُٛىٝ ضوى أقى أ٧ٞ 

ضوَُُ ججلح٣د جالٓطظحوٌ، ُهٍ ضٓح٧ٞ يف حتُْٔ جالْطهىجٝ جألُؼٚ ٠ٜٛىجٌو جدلطحقس وج٤ٛحضؽ 
جٛىجنٍٜ جإلمجحيل ٢ٟ نالٙ جحلظىٙ هًٜ أٗرب ٠ُٓس ٟؼحُس ذحإلػحُس ئىل ضًٌَس جدلإْٓحش جٛ٘ربي 

ج٤ٛلٍ وجال٧ط٠حٝ  جطلِحع أْوحٌ ج٤ِٛؾ كٚ أوػحميف ًٖٛٛ ٢ٟ جدلهٞ مب٘ح١ ذحدل٤طؿحش جٛىُْـُس. 
وجحُلس جالْطٍٔجٌ وجٛطىج١َ جالٓطظحوٌ ٥ً جدلإْٓحش هًٜ أهنح جٛىُْٜس ٛطكُْٔ ذش٘ٚ ٗرري ذل

 ه٦ُٜ.
 جْـطٍجضُؿُس ججلُجتٍَـس ٟـن هنحَـس جٛػ٠ح٤ُ٣ـحش ذٍْـٞ       جُٛٓحْحش جالٓطظحوَسوٓى ٓحٟص 

ضـىهُٞ جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس      شحٟٜس ٛط٠٤ُس جٛظحوٌجش نحٌؼ جٍوٓحش ٢ٟ نالٙ
ًـري أ١ ٣طـحتؽ ٧ـ٥ً ججملهـىوجش      نظىطح مبح غلوٜهح ٓحوٌز هًٜ جٓطكحٝ جألْىجّ جٛىوُٛـس. 

جدلرًوٛس يف ضِوُٚ هالٓس جدلإْٓـحش جٛظـٌريز وجدلطىْــس ذحٛطظـىٍَ ذُٔـص وو١ جدلٓـطىي       
شـأ١ جِغـحٌ   جدلـٜىخ،  وَرىو أ١ جألٟىٌ ْططؤى أٗػٍ ُـأٗػٍ ئيج ٟـح حتٔٔـص جٛطىٓوـحش ذ    

 هًٜ جالٓطظحو جٍٜٛ٘ ججلُجتٌٍ. جهنُحٌ أْوحٌ ج٤ِٛؾجط٠ٜس ألَٟس 
س ُال ذى ذلح أ١ حت٢ٓ ٤ٟطؿحهتح ُايج أٌَى ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس جٗطٓحـ جألْىجّ جٛوحدلُ

يف ئغلحو جٛٓرٚ وجألووجش جٛيت  ذحٛطـى١ٍَ ضوَُ أوجتهح مبهطَٜ جٛىْحتٚ ٠ٗح هُٜهح أ١ ضطكًٜ وأ
وأ١ ضطرني جٍِٛص وضٓطٌٜهح وختْٜ جألْىجّ ججلىَىز  ،ى٧ح هًٜ جٛطوحٟٚ ٟن ٧ًج جٛطٌُريضٓحه

وضـى٧ٌح وأ١ ضطَُ٘ ٟن جٛط٤٘ىٛىؾُح ججلىَىز وضـرُٔحهتح، وٗٚ ٧ًج ػلطحؼ ئىل ػٍوٌز ضرين 
ؿىَٜس جألٟى وجػكس جدلوحمل ضٍضُ٘ هًٜ ض٠٤ُس ٓـحم جدلإْٓحش جٛظٌريز جحل٘ىٟس إلْطٍجضُؿُس 

ٟن ٍٟجؾوس وضُُٔٞ جُٛٓحْحش جالٓطظحوَس جدلطروس يف ْرُٚ ئغلحو جُٛٓحْحش جٛٔحوٌز هًٜ وجدلطىْـس، 



23 
 

ضرُٓؾ جإلؾٍجءجش جإلوجٌَس وضًُٛٚ جٛظوىذحش جدلطؤٜس  ذحإلػحُس ئىل مححَس وضـىٍَ ٥ً٧ جدلشحٌَن،
ٍهس ذحدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ه٤ى جإل٣شحء أو أغ٤حء ج٤ٛشحؽ، وقٚ جدلشحٗٚ جٛيت ضىجؾههح ذحٛٓ

 .وجِٛ٘حءز جدلـٜىذس
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، 1نَٜ ُُٜف ق٢ٓ، جٓطظحوَحش جٛىؿ٢ جٛوٍيب، ه٠ح١، جألٌو١، ٟإْٓس جٛىٌجّ ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن، ؽ  -
2004. 

ز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جٛو٠ٍ ُإجو هرى ج، ٟٔىٟس يف ضحٌَم جالٓطظحو جإلْالٍٟ وضـى٥ٌ، ؾى  -
 .2003، 1جدلوهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد، ؽ

هٍٜ أمحى زل٠ى، ووٌ جٛر٤ىٕ جإلْالٟـُس يف رلحٙ جٛط٠٤ُس، ؾىز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ـُس،  -
 .2001، 3جدلـوهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد، ؽ

                                                                                                             .2002، 1ح ٟوحطٍز، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛشٍوّ، ؽجٛطىغلٌٍ هرى جٛوَُُ ذ٢ هػ٠ح١، ضأٟالش يف ٓؼحَ -
 أمحى ُإجو هرى جدل٤وٞ، جُٛٓحْس جٛشٍهُس وهالٓطهح ذحٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس وضـرُٔحهتح جدلوحطٍز، ؾىز ، ٝ م ِ، -
 .2001، 1ٛر٤ٖ جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جدلوهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد، ؽج

 .2001، 2جٛوُٓىٌ ئذٍج٧ُٞ، جٛط٠٤ُس يف هحمل ٟطٌري، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛشٍوّ، ؽ -
وُحء هرى جٛرحْؾ، ٟإْٓحش ٌأِ جدلحٙ جدلهحؿٍ ووو٧ٌح يف دتىَٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس، وجٌ  -

 .2001ج٤ٛهؼس جٛوٍذُس، ٟظٍ، 
، 2، وٟشْ، ْىٌَح، وجٌ جٜٛٔٞ، ؽ-ٌؤَس ئْالُٟس -ذ٘حٌ هرى جٍٛ٘مي، ٟىنٚ ئىل جٛط٠٤ُس جدلط٘حٟٜس   -

2001. 
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وجطٚ ٣ظٍ ٍَُى زل٠ى، ٦ُٔ جدلوحٟالش جدلى٣ُس وجٛطؿحٌَس يف جٛشٍَوس جإلْالُٟس، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، جدل٘طرس    -
 .1998، 5جٛرىُُُٔس، ؽ

ٟحش جدلظحٌٍ خلىٟس أ٧ىجٍ جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛشحٌٓس، ئ جٍُٛٓٓ طالـ جٛى٢َ ق٢ٓ، ئوجٌز أٟىجٙ ونى -
 .1998، 1م ٝ، وجٌ جٛىْحٝ ٜٛـرحهس وج٤ٛشٍ، ؽ

، 1ئمسحهُٚ هرى ْوُى، أَٟس جدلىَى٣ُس جألؾ٤رُس يف جٛوحمل جإلْالٍٟ، ذريوش، ٛر٤ح١، وجٌ جذ٢ قُٝ، ؽ -
1996. 

جدلإْٓس ججلحٟوُس ٜٛىٌجْحش  وش، ٛر٤ح١،ذري جٛط٠٤ُس يف جإلْالٝ، ِٟح٧ُٞ ٤ٟح٧ؽ وضـرُٔحش، جٛوٓٚ ئذٍج٧ُٞ، -
  .1996 ،وج٤ٛشٍ وجٛطىََن 

جٌُٛجيل هرى جحل٠ُى، جإل٣ٓح١ أْحِ جدل٤هؽ جإلْالٍٟ يف جٛط٠٤ُس جالٓطظـحوَس، ؾىز، ٝ م ِ، جٛر٤ٖ    -
 .1994، 1جإلْالٍٟ ٜٛط٠٤ُس، جٛـ٠وهى جإلْالٍٟ ٜٛركىظ وجٛطىٌَد،ؽ

 . 1998، ٟظٍ، ٟـحذن جأل٧ٍجٝ، وؽ، وججتح٧حض٦، جٛٔح٧ٍزج٤ِٛؿٌٍ زل٠ى شىٍٓ، جالٓطظحو جإلْالٍٟ    -
ججلظحص أمحى ذ٢ هٍٜ جٍٛجٌَ، أق٘حٝ جٍٛٔآ١، حتُْٔ ٠ٓكحوٌ زل٠ى جٛظحوّ، ذريوش، ٛر٤ح١، وجٌ ئقُحء    -

 .1992وؽ،   ،جٛطٍجظ جٛوٍيب
ٍ وجٛطىََن جدل٤ظىٌز، ٟظٍ، وجٌ جٛىُحء ٜٛـرحهس وج٤ٛش -ؿرُوط٦ ورلحالض٦–ًحًل قٓني، جالٓطظحو جإلْالٍٟ  -
 .1991، 1ؽ
َىَْ أمحى، جُٛٔٞ جإلْالُٟس يف جٜٛٓىٕ جالٓطظحوٌ، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وجٌ جٛػٔحُس ٤ٜٛشٍ وجٛطىََن، وؽ،  -

1990. 
ذحذٍٜٜ زل٠ىو زل٠ى، ئه٠حٌ جألٌع يف جالٓطظحو جإلْالٍٟ وجْطػ٠حٌ نريجهتح مبح ٤َِن ج٤ٛحِ، ذريوش، ٛر٤ح١،  -

 .1988، 1جدل٘طد جإلْالٍٟ، ؽ
 .٠1983ى ٍَٗ، جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، وؽ، شحُوٍ زل  -
 .1982شٍ، و ؽ، أمحى نىٌشُى، جْطٍجضُؿُس جٛط٠٤ُس يف وؾهس ٣لٍ ئْالُٟس، ضى٣ّ، وجٌ ٍْجِ ٤ٜٛ -
جٛ٘ىجٌٌ هٍٜ ذ٢ نُِٜس، ووٌ جدلشٍوهحش يف جٛط٠٤ُس جالٓطظحوَس، جٛ٘ىَص، هحمل جدلوٍُس، ْٜٜٓس ٗطد غٔحُُس  -

 .1981، ؾىج١ 42جٛىؿين ٜٛػٔحُس وج٤ِٛى١ وجِوجخ، م شهٍَس َظى٧ٌح ججملّٜ 
 هًٜ جدلىٓن جالٛ٘طٍوين جِيت:نحٛى أذى جمسحهُٚ ، جٍِٛٔ وجٛرـحٛس أٗرب ٟوىٓحش جٛط٠٤ُس يف جٛىؿ٢ جٛوٍيب ،  -

http://wfsp.org  
 .3ٝ وش،، وؽ وجٌ جدلوحٌٍ، وآنٍو١،حتُْٔ هرى ج هٍٜ  جذ٢ ٤ٟلىٌ، ٛٓح١ جٛوٍخ، جٛٔح٧ٍز، ٟظٍ، -
  .ه٠ٍ قٓني، ٟىْىهس جدلظـٜكحش جالٓطظحوَس، ؾىز، ٝ م ِ، وجٌ جٛشٍوّ، و ؽ، و ش -

http://wfsp.org/
http://wfsp.org/
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ُٟٜىو ضىٍٟ، ٟٓطُٜٟحش ضأ٧ُٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس يف ججلُجتٍ، جدلٜطًٔ جٛىويل قىٙ ٟطـٜرحش  -
 18-17َىٍٟ  ،ذحٛشَٜ ذىهٍٜ ذ٢ قُٓرس ؾحٟوسضأ٧ُٚ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس يف جٛىوٙ جٛوٍذُس ،

 .2006ٍَُٚ أ
قٓني ٌقُٞ، ضٍُٓس شر٘س وهٞ جٛظ٤حهحش وجدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس يف ججلُجتٍ )٣لحٝ جحك٢(،    -

جدلٜطًٔ جٛىؿين جألوٙ قىٙ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ووو٧ٌح يف جٛط٠٤ُس ،ُٜٗس جٛوٜىٝ جالٓطظحوَس وهٜىٝ 
 .2002جٍَُٚ  9-8ًىجؽ، جأل جٛطُٓري، ؾحٟوس

وجٓن وأُحّ، جدلٜطًٔ جٛىؿين  -شهٍَجو ًَُد، ًُٜٛ هُٓحوٌ، جدلإْٓحش جدلطىْـس وجٛظٌريز يف ججلُجتٍ -
ؾحٟوس  جألوٙ قىٙ جدلإْٓحش جٛظٌريز وجدلطىْـس ووو٧ٌح يف جٛط٠٤ُس ، ُٜٗس جٛوٜىٝ جالٓطظحوَس وهٜىٝ جٛطُٓري،

 .2002ٍَُٚ أ 9-8ًىجؽ جأل
 


